ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ
داﻧﺸﯿﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه :ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۶۷

ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۱

ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۸۰

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

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی از ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی از ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۹۱
رﺋﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی )ﺳﭙﻪﺳﺎﻻر ﻗﺪﯾﻢ( از ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۹۱
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی از ﺳﺎل ۱۳۹۱
از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮑﻮه
از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ
از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ )ع(
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی از ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی رﻫﻨﻤﻮن )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی(

ﭘﺎﯾﻪ
۳۹

ﺳﺮدﺑﯿﺮ دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮاج )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان  -ﺷﻤﺎل
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ،ﺣﻘﻮق زن و ﺧﺎﻧﻮاده،ﻧﻬﺮان/
ﻣﺠﺎزی.۲۲ ۰۹ ۱۴۰۰،
 .۲ﻋﻠﯽ 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،
 .۳ﻓﺎﻃﻤﻪ 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،
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ،ﮐﻨﮕﺮه
 .۴ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺼﻤﺖ در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﺰاره ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۰۱ ۱۲ ۲۹۹،۱۳۹۸ - ۳۲۸
 .۵ﻃﻮﺑﯽ ﻓﯿﺮوزﭘﻮر ﺑﻨﺪﭘﯽ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﯾﺘﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﻋﺪه اﻟﺰام و ﮐﺎرﺑﺮد آن در
ﻓﻘﻪ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺗﻬﺮان۱۲ ۱۳۹۷،
.۱۶
 .۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان.۰۹ ۱۲ ۱۳۹۲،
 .۷ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺧﻄﯽ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ﺳﭙﻪﺳﺎﻻر
ﺳﺎﺑﻖ(،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۲۱۹ - ۲۲۷ﺗﻬﺮان.۳۰ ۰۳ ۱۳۸۳،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱اﮐﺮم ﻣﺤﻤﺪی اراﻧﯽ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺶ ﭘﻮر،ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ و ﻇﺎﻫﺮ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۴ﻣﺠﻠﺪ ،۱۷ﺷﻤﺎره ،۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۲۵۱ - ۱۲۸۱زﻣﺴﺘﺎن .۱۴۰۰
 .۲ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﻣﯿﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻻﻫﺮودی،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار،آراء -
دوره  ،۳ﺷﻤﺎره ،۴ﻣﺠﻠﺪ ،۳ﺷﻤﺎره ،۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۵۱ - ۸۴زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۳اﺻﻐﺮ ﻋﺮﺑﯿﺎن  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻤﺪﯾﺎر،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۸۹ﻣﺠﻠﺪ ،۲۲ﺷﻤﺎره ،۸۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت - ۸۳
،۵۵زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۴اﻟﻬﺎم ﻣﻌﺰی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل  -ﺷﻤﺎره
،۱۱۹ﻣﺠﻠﺪ ،۵۱ﺷﻤﺎره ،۱۱۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۳ - ۱۱۴زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۵ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و وﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۸۱ﻣﺠﻠﺪ ،۲۰ﺷﻤﺎره ،۸۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۵ - ۹۸زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺴﺮوی ﻧﯿﺎ،وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان،رﻫﻨﻤﻮن  -ﺷﻤﺎره  ۲۹و
،۳۰ﻣﺠﻠﺪ ،۱۶ﺷﻤﺎره ،۲۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۴۳ - ۱۶۰زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۸و ﺑﻬﺎر .۱۳۸۹
 .۷ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻟﻮی وردﻧﺠﺎﻧﯽ،ﻗﺎﺋﺪهی اﻣﺎن در ﻓﻘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۲۵و
،۲۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۴ﺷﻤﺎره ،۲۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۰۱ – ۱۲۸زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۷و ﺑﻬﺎر .۱۳۸۸
 .۸ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۹و ،۱۰ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره
،۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳۹ - ۸۴زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۸۳و ﺑﻬﺎر .۱۳۸۴

 .۹ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی
ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۳ - ۱۳۶زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۱
 .۱۰ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﮑﺘﺐ ،آﺛﺎر و آرای ﻓﻘﻬﯽ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،رﻫﻨﻤﻮن ،ﺷﻤﺎره  ۲۳و ،۲۴ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره
،۲۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۱ - ۱۱۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺰ .۱۳۸۷
 .۱۱ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻤﺪﯾﺎر  ,اﺻﻐﺮ ﻋﺮﺑﯿﺎن  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و آراء اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( درﺑﺎره ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﻼزﻣﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۳۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱۲ﺷﻤﺎره ،۳۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت - ۱۲۱
،۱۰۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۱۲ﻧﺎﻫﯿﺪ دﻫﻘﺎن ﻋﻔﯿﻔﯽ  ,اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و وﺿﻌﯽ اﺳﺮاف آب و ﺿﻤﺎن
ﻧﺎﺷﯽ از آن،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۵۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۵ﺷﻤﺎره ،۵۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۳ - ۱۱۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
.۱۳۹۸
 .۱۳ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و روح اﷲ زارﭼﯽ ﭘﻮر،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺤﺼﻮل در ﻓﻘﻪ
اﻣﺎﻣﯿﻪ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۱ﻣﺠﻠﺪ ،۴ﺷﻤﺎره ،۱۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۹ - ۱۴۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۱۴ﻋﺒﺎس ﮐﺮﯾﻤﯽ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮑﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﺋﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۸۲ﻣﺠﻠﺪ ،۲۳ﺷﻤﺎره
،۸۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۲۱۵ - ۲۴۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۱۵ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و زﻫﺮه ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ،ﺷﺮط ﺳﻘﻮط ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۵۲ﻣﺠﻠﺪ ،۱۴ﺷﻤﺎره ،۵۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۴۹ - ۷۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۱۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۲ﻣﺠﻠﺪ
،۱۳ﺷﻤﺎره ،۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۲۲۳ - ۲۴۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۶
 .۱۷رﺣﻤﺖ ﺗﻮﻻﯾﯽ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﻼک ﻧﺎﺻﺐ اﻧﮕﺎری ،اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ،ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل  -ﺷﻤﺎره ،۱۰۸ﻣﺠﻠﺪ ،۴۹ﺷﻤﺎره ،۱۰۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۴۷ - ۶۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۶
 .۱۸ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻣﯿﺜﻢ ﮐﻠﻬﺮﻧﯿﺎ ﮔﻠﮑﺎر  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،واﮐﺎوی ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺣﮑﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ،اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۶ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،۱۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۷ - ۱۱۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۴
 .۱۹ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽزاده،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن  -ﺷﻤﺎره ،۶۴ﻣﺠﻠﺪ ،۱۶ﺷﻤﺎره ،۶۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۷ - ۱۵۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۳
 .۲۰ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪهی ﻗﻀﺎﯾﯽ »اﻟﺤﺎﮐﻢ وﻟﯽ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ« و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﺋﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۶۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۹ﺷﻤﺎره ،۶۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۶۹ - ۱۹۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۳
 .۲۱ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻣﻬﺪی وﮐﯿﻠﯽ  ,راﺣﻠﻪ ﮐﺎردواﻧﯽ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻀﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎدر در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم
وﻻﯾﯽ و ﺣﻀﺎﻧﺘﯽ ﭘﺪر،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن  -ﺷﻤﺎره ،۶۰ﻣﺠﻠﺪ ،۱۵ﺷﻤﺎره ،۶۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۴۵ - ۱۹۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
.۱۳۹۲
 .۲۲ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و زﻫﺮه ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن در ﻓﻘﻪ
اﻣﺎﻣﯿﻪ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل  -ﺷﻤﺎره ،۹۳ﻣﺠﻠﺪ ،۴۵ﺷﻤﺎره ،۹۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۳۳ - ۱۵۶ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۲
 .۲۳ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه ﺳﻨﻬﻮری ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۵۵ﻣﺠﻠﺪ ،۱۴ﺷﻤﺎره ،۵۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۸۵ - ۱۰۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۱
 .۲۴ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و زری زﻣﺎﻧﯽ،ﻧﻘﺶ وﻓﺎداری در اﻋﺘﻤﺎدآﻓﺮﯾﻨﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی آن در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎت،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن  -ﺷﻤﺎره ،۵۲ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره ،۵۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷ - ۵۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
.۱۳۹۰
 .۲۵ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻗﺎﻋﺪه ﺣﺴﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۴۳ﻣﺠﻠﺪ ،۱۱ﺷﻤﺎره
،۴۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۵۳ - ۱۶۹ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۸
 .۲۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻗﺎﻋﺪه اﻟﺰام و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ،ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﮋوﻫﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۵ - ۹۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۴
 .۲۷ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮔﻠﯽ ﺷﯿﺮدار  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺣﺴﻦ ﻣﺮادزاده،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺠﺎزات ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ در ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۲۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره ،۲۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۹۵ - ۲۱۸ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۲۸ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و رﺳﻮل ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و
ﻣﺼﺮ،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۶ﻣﺠﻠﺪ ،۹ﺷﻤﺎره ،۱۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۰۵ - ۱۳۰ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۶
 .۲۹ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮاء در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻋﺪۀ ﺣﻘﻮﻗﯽ،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ  -ﺷﻤﺎره
،۱۲ﻣﺠﻠﺪ ،۷ﺷﻤﺎره ،۱۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۶۹ - ۹۶ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۴
 .۳۰ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,وﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ  ,ﺑﻼل ﺷﺎﮐﺮی،ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺰﯾﻤﺖ و رﺧﺼﺖ در داﻧﺶ
اﺻﻮل،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۲۴ﻣﺠﻠﺪ ،۷ﺷﻤﺎره ،۲۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳۹ - ۷۰ﭘﺎﺰ .۱۴۰۰
 .۳۱اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪری  ,اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،ﺑﺎزﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ

در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۶۵ﻣﺠﻠﺪ ،۱۷ﺷﻤﺎره ،۶۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۵۵ - ۸۲ﭘﺎﺰ
.۱۴۰۰
 .۳۲ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺳﺎدات ﺳﺠﺎدﯾﺎن  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻣﺮﯾﻢ اﺑﻦ ﺗﺮاب،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻓﻘﻪ و
ﺣﻘﻮق،ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻬﯿﺎت  -ﺷﻤﺎره ،۴۸ﻣﺠﻠﺪ ،۱۲ﺷﻤﺎره ،۴۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۸۸ - ۱۰۷ﭘﺎﺰ .۱۳۹۸
 .۳۳ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ در ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ،اﺧﻼق
زﯾﺴﺘﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۷ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،۱۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۴۷ - ۱۶۸ﭘﺎﺰ .۱۳۹۴
 .۳۴ﺑﻬﻨﺎم ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۳۳ﻣﺠﻠﺪ ،۹ﺷﻤﺎره ،۳۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۳ - ۱۳۰ﭘﺎﺰ .۱۳۹۲
 .۳۵ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل  -دوره  ،۳۹ﺷﻤﺎره
،۳ﻣﺠﻠﺪ ،۳۹ﺷﻤﺎره ،۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۸۱ - ۲۱۵ﭘﺎﺰ .۱۳۸۶
 .۳۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۳۶ﻣﺠﻠﺪ ،۹ﺷﻤﺎره ،۳۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۵۹ - ۱۷۱ﭘﺎﺰ .۱۳۸۶
 .۳۷ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﺳﺠﺎد رزاﻗﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮط ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮام در
ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۵ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،۲۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۲۳ - ۴۸ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۳۸اﺑﻮذر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺗﺒﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ،داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۷ﻣﺠﻠﺪ ،۹ﺷﻤﺎره ،۱۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱ - ۱۲ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۳۹ﺟﻮاد 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
 .۴۰ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻗﺎﻋﺪه ﮔﺰﯾﻨﯽ؛ در ﻓﻘﻪ ﻋﺒﺎدی،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻋﺒﺎدی  -ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت ،۱۴۷ - ۱۶۴ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۴۱ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و اﻟﻬﺎم ﻣﻐﺰی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی،ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺜﺒﺘﺎت اﻣﺎرات و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق،ﻓﻘﻪ و
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۳ﻣﺠﻠﺪ ،۳ﺷﻤﺎره ،۱۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۳۳ - ۱۶۰ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۴۲ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و اﻟﻬﺎم ﻣﻐﺰی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی،ﻧﻈﺮﯾﮥ واﻗﻌﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۱۶ﻣﺠﻠﺪ ،۱۱ﺷﻤﺎره ،۱۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۹ - ۱۳۸ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۸
 .۴۳ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻬﯿﻠﯽ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻨﺠﺰﯾﺖ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ  -ﺷﻤﺎره
،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۲۵ - ۱۵۰ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۴۴ﺑﻬﻨﺎم ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎح ﻣﺸﺮوط )ﺷﺮط ﻋﺪم رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ(،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﯽ  -دوره  ،۴۸ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۴۸ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۰۷ - ۱۲۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۴
 .۴۵زﻫﺮه ﮐﺎﻇﻤﯽ  ,ﻃﻮﺑﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻈﺮﯾﮥ رﺧﺺ ﺷﺮﻋﯿﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -دوره  ،۴۷ﺷﻤﺎره ،۱ﻣﺠﻠﺪ ،۴۷ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۷۱ - ۱۹۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۳
ﻧﯿﺖ در ﻋﻘﺪ
 .۴۶ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻘﯽ زاده  ,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﻬﺒﺎزی ﻧﯿﺎ  ,ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻗﺮی،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺴﻦ ّ
وﮐﺎﻟﺖ،داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۳ﻣﺠﻠﺪ ،۲ﺷﻤﺎره ،۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳۹ - ۴۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۲
 .۴۷ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﺴﺒﺖ و راﺑﻄﻪ داﻧﺶ ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﯽ -
دوره  ،۲ﺷﻤﺎره ،۲ﻣﺠﻠﺪ ،۲ﺷﻤﺎره ،۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳ - ۲۰ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۸
 .۴۸ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم و اﯾﺮان،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺷﻤﺎره
،۳ﻣﺠﻠﺪ ،۳ﺷﻤﺎره ،۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۷۷ - ۱۹۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۸۴
 .۴۹ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺮﯾﺰی  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺘﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻨﻬﺞ
ﻣﺰار ﻧﮕﺎری در ﮐﺘﺐ ارﺑﻌﻪ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ  -ﺷﻤﺎره ،۹۹ﻣﺠﻠﺪ ،۹۹ﺷﻤﺎره ،۱ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۳۱ - ۴۹ﺑﻬﺎر .۱۴۰۰
 .۵۰ﻃﻮﺑﯽ ﻓﯿﺮوزﭘﻮر  ,ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ  ,ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﯾﺘﯽ،ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
زوﺟﯿﻦ،ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۳۳ﻣﺠﻠﺪ ،۱۳ﺷﻤﺎره ،۳۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۲۳ - ۱۴۲ﺑﻬﺎر .۱۳۹۹
 .۵۱ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺨﯽ ﻧﺼﺮآﺑﺎدی،ﭼﻬﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از
ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ  -ﺷﻤﺎره ،۶۲ﻣﺠﻠﺪ ،۱۶ﺷﻤﺎره ،۶۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۵۳ - ۱۷۱ﺑﻬﺎر .۱۳۹۳
 .۵۲ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ زاده،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﺗﻄﻮر آراء ﻓﻘﯿﻬﺎن،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﻤﺎره ،۲۷ﻣﺠﻠﺪ ،۸ﺷﻤﺎره ،۲۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۶۵ - ۱۹۴ﺑﻬﺎر .۱۳۹۱
 .۵۳ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان؛ اﻟﺘﺰام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ،ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﮋوﻫﯽ  -وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ
،۴/۱ﻣﺠﻠﺪ ،۴ﺷﻤﺎره ،۱۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۵۴۳ - ۵۵۱ﺑﻬﺎر .۱۳۸۷
 .۵۴ﺣﺴﯿﻦ 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
 .۱اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 .۲ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻫﺮی و واﻗﻌﯽ در آراء اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و آﻗﺎ ﺿﯿﺎء ﻋﺮاﻗﯽ
و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ آن
 .۳ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮه وﻻﯾﺖ در ﺗﺼﺮف وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۴ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺒﻪ
 .۶ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺎﺣﻪ ﺗﺼﺮف در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۷ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺮد
 .۸ﻣﻼﮐﺎت اﺣﮑﺎم و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻐﺮ ﻣﺠﺎزات
 .۹ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎده  ۹۵۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻼل
 .۱۰ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﻠﻤﺮو آن
 .۱۱ﺗﺰاﺣﻢ ﺣﻖاﷲ و ﺣﻖاﻟﻨﺎس در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان
 .۱۲ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی ﻓﻘﻬﯽ »ﺗﺴﺎﻣﺢ در ادﻟﻪ ﺳﻨﻦ« در راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﯾﺎت در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۱۳ﺗﻮﺛﯿﻖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ(
 .۱۴ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺜﻤﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۵اﺻﻞ ﺳﻤﺤﻪ و ﺳﻬﻠﻪ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﻼم
 .۱۶ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ دﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دو از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
 .۱۷آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم ﺟﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪون ﺻﺎﺣﺐ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۱۸ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
 .۱۹ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۰ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﺑﺰه دﯾﺪه در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﺮوط در ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۲۲ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 .۲۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻨﯿﻦ در ﺑﺎرداریﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ
 .۲۴ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب
 .۲۵ﻗﻄﻊ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
 .۲۶ﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ
 .۲۷ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺪام و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۲۸ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاد  ۳۵۰و  ۳۶۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲
 .۲۹اﻋﺘﺒﺎر اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ
 .۳۰ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺿﺮورت ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۳۱ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺮداد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﯽ در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 .۳۲ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۳۳ﺷﺮط ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۳۴ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﻏﯿﺮﻣﻤﯿﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ(
 .۳۵ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮدک در ﻓﻘﻪ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
 .۳۶ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ در ﻓﻘﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۳۷ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎده  ۲۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﻪ
 .۳۸ﺷﻮرای اﻓﺘﺎء و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺘﻮای ﺷﻮراﯾﯽ
 .۳۹ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎء و درک در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۴۰ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۴۱ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ
 .۴۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪی از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ
 .۴۳آزادیﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از آنﻫﺎ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۴۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﯿﻞ ﺷﺮﻋﯿﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ
 .۴۵دﻓﺎع از ﻣﺎل در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﻣﺼﺮ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 .۴۶ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و وﺿﻌﯽ و آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ آن

 .۴۷ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﯾﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
 .۴۸ﺗﻌﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 .۴۹ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﺎﻓﻠﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵۰ﺷﺮط ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۵۱ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر
 .۵۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻘﺎص و آﺛﺎر آن در ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۵۳ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 .۵۴ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ در آراء ﻓﻘﻬﯽ او ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آراء ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 .۵۵ﻗﺎﻋﺪه ﻏﻨﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۵۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
 .۵۷ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب در ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۵۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮوط ﻋﺪﻣﯽ در ﻧﮑﺎح
 .۵۹راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۶۰ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺰﯾﺖ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ و آﺛﺎر آن
 .۶۱ﺗﺒﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﮐﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ وﺣﺪت ﻗﺼﺪ
 .۶۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
 .۶۳ﺑﯿﻊ ﺷﺮط از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۶۴ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده زوج از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ زوﺟﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای آن
 .۶۵ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﻪ در آراء ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات
 .۶۶ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻮﻟﯿﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺜﺒﺘﺎت اﻣﺎرات و اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۶۷ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ آن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۶۸ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۶۹ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
 .۷۰ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت زﮐﺎت در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
 .۷۱ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﮑﻮک )اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اوراق اﺟﺎره( در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ
 .۷۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از دﯾﺪﮔﺎه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ
 .۷۳ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۷۴ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف )ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ(
 .۷۵ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺟﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼم
 .۷۶ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
 .۷۷ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
 .۷۸اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ
 .۷۹ﻗﻀﺎوت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان
 .۸۰ﻧﮑﺎح ﻓﻀﻮﻟﯽ و آﺛﺎر آن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان
 .۸۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
 .۸۲ﺣﻖ ﺣﺒﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻗﺮارداد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 .۸۳راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۸۴ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
 .۸۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدن آن
 .۸۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺒﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن
 .۸۷اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻧﮑﺎح از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
 .۸۸ﻣﺬاق ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
 .۸۹ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 .۹۰اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
 .۹۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮدک در اﺳﻼم ،اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
 .۹۲ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎب ﻏﺼﺐ ﻣﯿﺮزا ﺣﺒﯿﺐاﷲ رﺷﺘﯽ
 .۹۳ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آراء آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۹۴ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آن در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 .۹۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻐﻼت ﻋﻘﻠﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ،آﺧﻮﻧﺪ و اﻣﺎم

ﮐﺘﺎبﻫﺎ
 .۱ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮی) :ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻر(

