ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه :ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۶۶

ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۶۹

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۹۰

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺎﯾﻪ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

۱۲

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ .۱۳۷۵-۱۳۷۴
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺠﻼت
ّ
ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ .۱۳۷۷-۱۳۷۵
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی .۱۳۸۰-۱۳۷۸
اﺻﻼح و ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
اﺻﻼح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰا.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت.۱۳۷۵ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ.۱۳۸۳ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ.۱۳۸۵ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ.۱۳۹۳ ،
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ.۱۳۹۵ ،
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.۱۳۸۸ ،
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.۱۳۹۰ ،
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.۱۳۹۳ ،
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ.۱۳۹۵ ،

ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.۱۳۸۹-۱۳۹۰ ،
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۱-۱۳۸۲ ،
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۸۲ ،ﺗﺎ .۱۳۹۸
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۸۵ ،ﺗﺎ .۱۳۹۸

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز )ﺑﻬﻤﻦ  -۱۳۶۹ﺗﯿﺮ  /۱۳۷۳ﺑﻬﻤﻦ .(۱۳۹۱ – ۱۳۷۹
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﺎ ) ۱۳۹۱ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب( و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻤﺎموﻗﺖ.
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .(۱۳۷۶-۱۳۷۵
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺟﻨﻮب ۱۳۷۰-۱۳۶۸
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اداری ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .۱۳۷۵-۱۳۷۴
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .۱۳۷۵-۱۳۷۴
ﺗﺪرﯾﺲ در واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.۱۳۹۱-۱۳۸۷ /۱۳۸۵-۱۳۸۴ ،
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق۱۳۹۱-۱۳۹۰ ،

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺣﮑﻤﺖ )ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.۱۳۷۵-۱۳۷۳ ،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺎم ﺛﻘﻠﯿﻦ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.۱۳۸۶-۱۳۷۶ ،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ )وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ( ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی رﻫﻨﻤﻮن )ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی ،از ۱۳۸۱
ﺗﺎ ۱۳۸۸

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺣﻖ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻏﺮب،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۲۹و ،۳۰ﻣﺠﻠﺪ ،۱۶ﺷﻤﺎره
،۲۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷ - ۴۲زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۸و ﺑﻬﺎر .۱۳۸۹
 .۲ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺘﺮاط ﻣﺪت در ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ )ﻣﺎدهی  ۵۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ(،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی
رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۹ - ۱۱۲زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۱
 .۳ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ و ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪی،ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۵ﻣﺠﻠﺪ
،۵ﺷﻤﺎره ،۲۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳ - ۲۲ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۴ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﯿﻦزاده ﺳﺮﺷﮑﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در
ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۳ﻣﺠﻠﺪ ،۳ﺷﻤﺎره ،۱۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳۵ - ۵۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۵ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ و ﺣﮑﻢ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره
،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳ - ۳۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۶ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ و ﻣﻠﮏ،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۵ﻣﺠﻠﺪ ،۴ﺷﻤﺎره
،۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۹ - ۱۰۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۱
 .۷ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ،آﺛﺎر و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره
،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱ - ۱۴ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۱

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۱ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲اﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
 .۳ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺎﺣﻪ ﺗﺼﺮف در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﯿﺖ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺬﮐﯿﻪ در ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮکاﻟﺬﺑﺢ و ذﺑﺢ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
 .۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﺮوط در ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی
 .۷اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۸اﻧﺤﻼل ﻗﺮارداد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ )ﻓﻮﺗﺒﺎل( و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و
ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 .۹ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ذرﯾﻌﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯽ اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ و اﻟﻤﺮاد
 .۱۰ﺷﺮط ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و آﺛﺎر آن
 .۱۲ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺖ اوﺻﺎف ،ﻫﯿﺌﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۱۳ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ
 .۱۴ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎء و درک در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ روشﻫﺎی ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف و ادﻋﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری داﺧﻠﯽ
 .۱۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻻی ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺮان
 .۱۷ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر
 .۱۸اواﻣﺮ ارﺷﺎدی و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم
 .۱۹ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ در آراء ﻓﻘﻬﯽ او ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آراء ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﮐﺘﺎبﻫﺎ
 .۱ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﻠﺪ دوم )اﺻﻮل ﻓﻘﻪ( ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ و ﺗﻌﺎرض ادﻟﻪ
 .۲ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮوط ﻣﮑﺎﺳﺐ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری )ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی(

