ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه :ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۶۶

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۶۹

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۷۵

ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۳۰

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺳﺘﺎد اﺳﺘﻬﻼل و اﺟﺎزات
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮ ﻗﺪس
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ و زﺑﺎندان
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺘﺎد اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮑﺎه
ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،داﻧﻤﺎرک ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ،
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ...
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮزوی ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
وﮐﯿﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ در وﺟﻮﻫﺎت و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺻﺪا ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺞ؛ ﺷﺒﮑﻪ دو – ﺣﻘﻮق؛ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ –

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎر – ﮔﺴﺘﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻨﺞ – ﺗﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺶ – اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ؛
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻔﺖ – ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺸﺖ – ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ
ﺣﻘﻮقدان و وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪﯾﮏ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ
ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻻﯾﺖ
ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﻫﻮاﯾﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،زاﻫﺪان.۱۵ ۱۲ ۱۳۹۹،
 .۲ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ روزﺑﻬﺎﻧﯽ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ.۳۰ ۱۱ ۱۳۹۸،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﻣﯿﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻻﻫﺮودی  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن  ,ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺎﺋﯽ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی از
ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان،رﺳﺎﻧﻪ  -ﺷﻤﺎره ،۱۲۴ﺷﻤﺎره ،۱۲۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۹۲ - ۱۷۵ﭘﺎﺰ .۱۴۰۰
 .۲ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن و ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﻧﯿﺎ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﻓﻘﻪ
و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۵ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،۲۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۸۹ - ۱۰۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۳ﺟﻮاد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻓﺮد  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
»أﺳﻨﺪ ﻋﻨﻪ« و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر راوی،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ  -ﺷﻤﺎره ،۲۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره ،۲۶ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت ،۱۲۹ - ۱۶۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۴ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭼﯿﺖﺳﺎزﯾﺎن و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ روزﺑﻬﺎﻧﯽ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﺻﺮ  -ﺷﻤﺎره ،۹۸ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،۹۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۴۱ - ۱۷۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۸

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۱ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ
 .۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻨﺼﯿﻒ اﻣﻮال زوج ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻣﻮال زوﺟﻪ در زﻣﺎن زوﺟﯿﺖ
 .۳ﻓﺮوش ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
 .۴ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺎﺣﻪ ﺗﺼﺮف در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۶ﺣﻖ ﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﺰﻫﮑﺎران در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۷ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی ﻓﻘﻬﯽ »ﺗﺴﺎﻣﺢ در ادﻟﻪ ﺳﻨﻦ« در راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﯾﺎت در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۸ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ و آﺛﺎر آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ
 .۹ﻏﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺮف و ﺷﺮع
 .۱۰ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﺮ زداﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻨﻔﯿﻪ
 .۱۱ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺸﻬﯿﺮ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۱۲ﻧﮑﺎح ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ در ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۱۳ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی
 .۱۴ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺪام و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۱۵ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت زوﺟﯿﻦ
 .۱۶ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺠﺐ در ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۷ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻤﯿﺴﻮر ﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮر و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۸ﻧﻘﺪ آراء ﻓﻘﻬﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی در ﺑﺎب ﺟﻬﺎد
 .۱۹اﻋﺘﺒﺎر اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ
 .۲۰ﺣﺠﺮ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ

 .۲۱ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آراء ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری
 .۲۲ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ در ﻓﻘﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۳اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ در ﻏﯿﺮ دادﮔﺎه در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۴اﻧﺤﻼل و ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۵ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۶ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۷ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات زوﺟﻪ در ﺗﺼﺮف ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۸ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﯿﻞ ﺷﺮﻋﯿﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ
 .۲۹ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری اﻓﺸﺎی اﺳﺮار
 .۳۰ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ -ﮐﯿﻔﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻠﺐ آزادی در ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۳۱ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮاﺑﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان
 .۳۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎرات در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۳۳آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۳۴ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﻧﺸﻮز زوﺟﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آن
 .۳۵ﺣﻘﻮق ﺟﻨﯿﻦ و ﮐﻮدک ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۳۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ
 .۳۷ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
 .۳۸ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻬﺎرت اﺳﭙﺮم و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۳۹ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﮑﻢ از دﯾﺪﮔﺎه آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن
 .۴۰ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ )ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و زرﺗﺸﺖ( در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۴۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮوط ﻋﺪﻣﯽ در ﻧﮑﺎح
 .۴۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 .۴۳اﻟﺰام ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان
 .۴۴ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۴۵ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 .۴۶ﻧﻬﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻓﻘﻬﯽ
 .۴۷راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۴۸ﺑﯿﻊ ﺷﺮط از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۴۹ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
 .۵۰ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮب ﻋﻘﻠﯽ دﻓﻊ ﺿﺮر ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﺗﺒﻦ آﺛﺎر آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ
 .۵۱اﺣﮑﺎم ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت زﮐﺎت در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
 .۵۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از دﯾﺪﮔﺎه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۵۴ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺟﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼم
 .۵۵ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
 .۵۶راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵۷ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﮏ در راﻓﻊ و ﻣﻘﺘﻀﯽ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
 .۵۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺒﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن
 .۵۹اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻫﺪای ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﯿﻦ در ﮔﺴﺘﺮه اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ
 .۶۰ﺗﺠﺴﺲ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن
 .۶۱رﺷﻮه در ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎ
 .۶۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل
 .۶۳ﺗﻌﺪد ﺟﺮاﺋﻢ و آﺛﺎر آن در ﻣﺠﺎزات از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

ﮐﺘﺎبﻫﺎ
 .۱ﻧﮑﺎح ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ در اﺳﻼم

