ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی
داﻧﺸﯿﺎر
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

۱۳۷۹

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۳۴

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﻋﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻬﯽ،دوﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻘﻪ ،ﺣﻘﻮق و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﻨﯽ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن  -ﺗﻔﻠﯿﺲ.۲۵ ۱۲ ۱۳۹۹،
 .۲ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺴﺎوی دﯾﻪ زن و
ﻣﺮد،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان،ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ.۱۹ ۰۳ ۱۳۹۹،
 .۳ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی  ,ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ  ,ﻗﺒﺎد ﻧﺎدری  ,ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎدری،ﺑﺮرﺳﯽ دادرﺳﯽ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل در ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی)ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدی ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری(،رودﻫﻦ.۲۵ ۱۱ ۱۳۹۲،
 .۴ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی  ,ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ  ,ﻗﺒﺎد ﻧﺎدری،ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن،اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری(،رودﻫﻦ.۲۵ ۱۱ ۱۳۹۲،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 R.M Thomas .۱و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﻤﺎره ،۳۳ﻣﺠﻠﺪ ،۹ﺷﻤﺎره ،۳۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت
،۲۲ - ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۷۹

 .۲ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی اراده ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی رﻫﻨﻤﻮن،
ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷ - ۴۴زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۱
 .۳ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،راﺑﻄﻪی ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻋﺘﺒﺎری در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۷و ،۸ﻣﺠﻠﺪ
،۵ﺷﻤﺎره ،۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۸۱ - ۱۰۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺰ .۱۳۸۳
 .۴ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮔﺬر از اﺳﺘﻘﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﺟﺎﻫﻞ،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۳و
،۴ﻣﺠﻠﺪ ،۳ﺷﻤﺎره ،۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷ - ۳۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺰ .۱۳۸۲
ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ »ﮐُ ﱡﻞ َﺷ ٍﺊ ﻻ ُﯾﻌﻠَ ُﻢ ِا ّﻻ ِﻣﻦ ﻗِ َﺒﻞ ِ ُﻣ ّﺪ ِ
ﺴﻤ ُﻊ
 .۵ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی و ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی،ﺗﺒﻦ
ٔ
ﻋﯿﻪ ُﯾ َ
َﻗ ُ
ﻮﻟﻪ ُﻓِ ﯿﻪ« و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۴ﻣﺠﻠﺪ ،۴ﺷﻤﺎره ،۲۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت - ۶۹
،۴۹ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۶ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی  ,ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ  ,ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻓﺮد  ,ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮﺷﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺻﺤﺖ ﺗﺨﺮ و ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻃﻼق ﺑﻪ زوﺟﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ،ﻓﻘﻪ ﻣﻘﺎرن  -ﺷﻤﺎره ،۱۴ﻣﺠﻠﺪ ،۷ﺷﻤﺎره ،۱۴ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت ،۱۰۵ - ۱۲۵ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۷ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮر ﻃﻠﻮﻋﯽ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ آﺗﯽ و ﺿﻤﺎن آن از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و
ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۲ﻣﺠﻠﺪ ،۲ﺷﻤﺎره ،۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳ - ۲۶ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۸ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﯽ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﯽ،ﻓﻘﻪ ﻣﻘﺎرن  -ﺷﻤﺎره ،۱۲ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره ،۱۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۷ - ۱۰۹ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۹ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی و ﻟﻄﯿﻒ ﻋﺒﺎدﭘﻮر،وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺷﺪ وﮐﯿﻞ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره
،۳۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره ،۳۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۳ - ۱۰۹ﭘﺎﺰ .۱۳۹۹
 .۱۰ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی و ﻟﻄﯿﻒ ﻋﺒﺎدﭘﻮر،ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﻓﺮوش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل،ﺣﻘﻮﻗﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی  -ﺷﻤﺎره ،۱۰۷ﻣﺠﻠﺪ ،۸۳ﺷﻤﺎره ،۱۰۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۳۵ - ۱۵۹ﭘﺎﺰ .۱۳۹۸
 .۱۱ﺟﻮاد 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
 .۱۲ﺣﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮﺧﻮاه  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی،ﻧﻘﺶ اﺧﻼق در ﺗﻌﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آرای ﻗﻀﺎﯾﯽ،اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ  -وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی،ﻣﺠﻠﺪ ،۸ﺷﻤﺎره ،۲۸ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت .۱۱ ۰۸ ۳۹۱،۱۳۹۷ - ۴۰۵

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻮاﺣﺪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل از ﻣﻨﻈﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۲ﺗﺰاﺣﻢ ﺣﻖ اﷲ و ﺣﻖ اﻟﻨﺎس در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان
 .۳ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی ﻓﻘﻬﯽ »ﺗﺴﺎﻣﺢ در ادﻟﻪ ﺳﻨﻦ« در راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﯾﺎت در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۴ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ ،اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۵ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
 .۶ﺗﺒﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ »ﮐﻞ ﺷﺊ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ اﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻋﯿﻪ ﯾﺴﻤﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﯿﻪ« و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۷ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮی
 .۸ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ
 .۹ﻗﻄﻊ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
 .۱۰اﻧﺤﻼل ﻗﺮارداد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ )ﻓﻮﺗﺒﺎل( و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و
ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 .۱۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻬﺮ و ﻣﯿﺰان آن )در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ(
 .۱۲ﻧﻘﺶ اواﻣﺮ در اﻣﺘﺜﺎل ﻋﺒﺎدت و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن
 .۱۳ﺣﺮز در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 .۱۴ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ارزی
 .۱۵آزادیﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از آنﻫﺎ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۱۶ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن در ﺳﻘﻮط ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎریرﺳﺎن ﻧﻮعدوﺳﺖ در ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻧﺎدا
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ(
 .۱۷ﻣﺎﻫﯿﺖ و آﺛﺎر ﻗﺮارداد ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۱۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اوراق ﻣﻨﻔﻌﺖ
 .۱۹ﺣﻘﻮق ﺑﺰﻫﮑﺎر از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان

 .۲۰ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺣﺮج در ﻣﺤﺮﻣﺎت و آﺛﺎر آن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۲۲ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۳ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺗﯽ و آﺛﺎر آن از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۲۴اﻧﺤﻼل ﻗﺮارداد ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻌﺬر اﯾﻔﺎء ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 .۲۵اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 .۲۶ﺑﺎز ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان
 .۲۷وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن
 .۲۸ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۹ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
 .۳۰ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۳۱ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ
 .۳۲ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ داور در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۳۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از دﯾﺪﮔﺎه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۳۴ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۳۵ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
 .۳۶ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮف در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﻼم)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ(
 .۳۷ﻧﮑﺎح ﻓﻀﻮﻟﯽ و آﺛﺎر آن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان
 .۳۸ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر آن
 .۳۹ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﮏ در راﻓﻊ و ﻣﻘﺘﻀﯽ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
 .۴۰ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در دادرﺳﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
 .۴۱ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد و ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۴۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮوط ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ،ﻣﺼﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 .۴۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
 .۴۴ﻣﺎﻫﯿﺖ ،آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 .۴۵ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ( و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻐﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال در ﺣﻘﻮق
ﺧﺎرﺟﯽ
 .۴۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ
 .۴۷رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ زوﺟﯿﻦ
 .۴۸ﻣﺬاق ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۴۹ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۵۰ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺴﺎن و ﻧﺴﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن
 .۵۱ﺗﺠﺴﺲ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن
 .۵۲ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 .۵۳اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
 .۵۴ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۵۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آراء آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۵۶ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از اﺷﯿﺎء
 .۵۷ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آن در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 .۵۸ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻐﻼت ﻋﻘﻠﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ،آﺧﻮﻧﺪ و اﻣﺎم

ﮐﺘﺎبﻫﺎ
 .۱ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺟﻬﻞ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۲ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

