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مقدمهناشر

فÇرزند مين وÇس (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت
با برابر 130ì مهرماه 21 تاريخ در العزيز ه سر س قد صالحعليشاه آقاي حضرت
مÇالعلي آقÇاي حÇضرت شان دÇج تولد روز مصادف قمري 13êì ربيعالثاني 17
و شدند متولد گناباد بيدخت در عرفان و علم خانواده در مرقده راهللا نو نورعليشاه

ناميدند/ "نورعلي" را ايشان بزرگوارشان پدر
از (سÇلطانعليشاه) گÇنابادي د محم سلطان حاج آقاي حضرت امجدشان جد
سÇلسله وقت قÇطب و قÇمري) 1327 Ç 12ë1) اخير قرن علماي و عرفا مشاهير
"نÇعمتاللÇهي نÇام به ايشان از بعد سلسله اين سبب بههمين و بودند نعمتاللهي

يافت/ شهرت نيز گناباد شهر و شد مشهور  گنابادي"
آقÇاي حÇضرت مÇراقÇبت و سÇرپرستي تÇحت ايشÇان ليÇه او تربيت و تعليم
و فرا گرفتند را اسالمي علوم مقدمات خويش موطن همان در و بود صالحعليشاه
ادامÇه بÇراي سÇپس آمÇوختند/ بÇزرگوار پÇدر نزد را نجوم و قديم هيأت همچنين
رتبه با تهران ه علمي دبيرستان از شمسي 132ê سال در و آمده تهران به تحصيالت
طبيعي ديپلم دبيرستان همان از بعد سال و نايل ادبي ديپلم دانشنامه دريافت به اول
ادامه را دانشگاهي تحصيالت تهران دانشگاه حقوق دانشكده در آنگاه گرفتند/ نيز
شدند موفق ليسانس درجه دريافت به قضايي حقوق رشته در 1327 سال در و داده
اساتيد نزد اصول و فقه Hخصوص اسالمي معارف در را تحقيق و مطالعه زمان هم و
ذ لمÇت تÇابنده سلطانحسين حاج حضرت شادروان دانشمندشان برادر باالخص فن
د يدمحمÇس اسÇتاد و شÇهابي مÇحمود اسÇتاد مرحوم درس كالسهاي در و  كردند



پنج ناشر مقدمه

كردند/ شركت سنگلجي د محم شيخ مرحوم و مشكو¸
ت مد از پس و شدند/ به كار مشغول خارجه امور وزارت در ابتدا ايام اين در
شغل عهدهدار تها مد و شدند منتقل دادگستري وزارت به 1329 سال در  كوتاهي
تÇهران استان دادگاه مستشاري Hمتعاقب و تهران دادسراي سرپرستي اداره رياست

 گرديدند/
براي بودند, به كار مشغول مشهد دادگستري در كه دادگستري خدمت اوايل در
شÇمسي 133ì سÇال در آنجا در و كردند عزيمت فرانسه كشور به تحصيل ادامه

به ايران> در قانوني لوايح مسأله و قانون بر مجازات و جرم بودن <مبتني عنوان تحت ايشان دكتري رساله /1
بود/ پاريس حقوق دانشكده جرمشناسي مÆسسه رياست (Stephani) استفاني پرفسور راهنمايي

زبان رشته در اينكه ضمن كردند1 اخذ پاريس دانشگاه از را حقوق دكتري درجه
در اقامت ايام در كردند/ دريافت را آن ديپلم و بودند تحصيل به مشغول نيز فرانسه
شيعه معارف و عرفان به قلبي عالقه كه كÔربن هانري مشهور اسالمشناس با فرانسه
بÇا كÇه كÇربن ميشدند/ حاضر وي درس كالسهاي در و بوده تماس در داشت,
ايشان به ميكرد, ارادت اظهار و داشت آشنايي گنابادي اللهي نعمت سلسله بزرگان
تÇرتيب اين به و بنويسند مطلبي سلسله اين درباره كه كرد اصرار حتي و توصيه
محمد سلطان مال حاج طريقه و مكتب <شرح موضوع با فرانسه زبان به رسالهاي
و گرفته وي زيرنظر عاليه تحقيقات انستيتوي در او> مكتب قرن يك و  گنابادي

نرسيد/ انجام به البته كه آوردند فراهم را تحقيق يادداشتهاي و رسانيدند بهثبت
و دادگستري وزارت در قضايي مختلف مشاغل در ايران به بازگشت از پس
بÇا 13ê7 شهريور در ديگر بار و شدند/ مشغول حقوق دانشكدههاي در تدريس
در و شÇدند عازم پاريس به قضايي حقوقي مطالعات جهت فرانسه دولت بورس
و گÇرديدند تÇحقيق و تحصيل به مشغول (I.I.A.P.) مديريت بينالمللي مÆسسه
از پس شÇدند/ بÇينالمÇللي مÆÇسسه آن از قÇضايي مÇديريت ديÇپلم اخذ به موفق
در و داشتند اشتغال نيز دادگستري وكالت شغل به گاه 13ëë سال در بازنشستگي



اجتماعي فقهيو مقاالت شش

را تÇعقيب مÇورد دانشÇجويان و روحÇانيون غالب وكالت اسالمي, انقالب دوران
فÇرانسÇه عÇازم تÇحقيق و مطالعه براي Gمجدد 13ëë سال در ميپذيرفتند/ Gافتخار
عÇضويت و ارشÇاد وزارت معاونت سمت به سال چند هم انقالب از پس شدند/
مÇنصوب دادگسÇتري وزارت و مÇعاونت و حÇج سÇازمان مÇديريت و امنا هيأت
ايشان شدند/ بازنشسته شخصي درخواست به 13ë9 مهرماه در Gد مجد و  گرديدند
و كار در دقت و گفتار و رفتار در صداقت و صحت و امانت به كار سالهاي تمام در

بودند/ مشهور ديگران و همكاران نزد آن دقيق اجراي و قانون به احترام
سال در تأليف, و تحقيق و دانشگاهي و ديني علوم تحصيل كنار در جناب آن
هÇمان از و نهادند ايمان و فقر وادي به قدم بزرگوارشان پدر نزد شمسي 1331
و عيان كردارشان و گفتار در (ص) محمدي فقر معنوي آثار همواره سلوك ابتداي
عام و خاص زبانزد طريقت آداب و شريعت احكام به تقيدشان و درويشي روحيه
محبوب آقاي حضرت سلسله وقت قطب رحلت از پس كه به گونهاي است/ بوده
22) 1371 مهرماه 28 تاريخ در كه وصايتي فرمان با 137ë ماه دي 27 در عليشاه
لقب با ايشان جانشيني مقام به بود شده نوشته معظمله جانب از (1ê13 اني ربيعالث

گرديدند/ نايل "مجذوبعليشاه" طريقتي
HمدتÇع را خÇويش اوقات تا كنون قطبيت بدو از تابنده دكتر آقاي حضرت
مÇنظور بÇههمين كÇردهانÇد/ سالكان تربيت و طالبان هدايت و دستگيري صرف
لطايف بيان و عرفاني كتب شرح به فقري اجتماعات و مجالس در بار چند هفتهاي

ميپردازند/ اجتماعي نكات و عرفاني
مÇقاالت از مÇنتخبي رسÇيده, چاپ به فعلي مقاالت مجموعه در كه آنچه اما
است/ معنوي ارشاد و قطبيت از قبل سالهاي در ايشان اجتماعي و حقوقي فقهي,
چاپ Hعمدت و كردهاند فرانسه زبان از كه است ترجمههايي بر افزون مقاالت اين



هفت ناشر مقدمه

الجÇزايÇر), انÇقالب پÇنجم يكانقالب(سال وجامعهشناسي ال كومب روژه تأليف دموكراسي, كتابهايبحران /1
است/ فارسي زبان به شده ترجمه آثار از فانون, فرانتس تأليف

است/1 شده
اجتماعي و حقوقي و فقهي مسايل به كه احاطهاي جهت از دانشمند مÆلف
مÇورد در مÇوقعيتي هر در دارند, طريقت و شريعت به كه قلبي خلوص و داشته
ا كثر Âعم بهتدريج كه كردهاند اعالم نظراتي شرع رات مقر با آنها تطبيق و قوانين
و نÇظر دقت از گÇذشته مÇقاالت ايÇن است/ گÇرفته قÇرار تأيÇيد و موردقبول آنها
خÇاص مسايل به محترم مÆلف عنايت از حا كي حقوقي, و فقهي موشكافيهاي
جهات گرفتن درنظر با ديني مسايل به ه توج و آن خاص لوازم و ما دوره اجتماعي
باب تا باشد داشته نظر مد بايد نا گزير خويش زمانه به عالم فقيه هر كه است مختلف
جانب از كه است اينرو از مقاالت اين ديگر اهميت نشود/ مسدود فقه در اجتهاد
ديني و اجتماعي مسايل دلنگران طرفي از كه شده نوشته بزرگواري عارف و عالم
اهللا الي سلوك در ديگر طرف از و كردهاند دخالت اجتماعي امور در Âعم و بوده
لذا و است مÇفتخر وجودشان به ف تصو و فقر مسند اينك كه جايي تا زده قدم
منافي را ف تصو طريقه و عرفان كه باشد كساني رأي نادرستي بر شاهدي ميتواند

دانستهاند/ اجتماعي امور به اهتمام و ه توج
ناشر ميشود, منتشر اجتماعي حقوقي فقهي, مقاالت مجموعه اين كه اينك
چاپ به نيز را ايشان عرفاني گفتارهاي و مقاالت زودي به بتواند كه است اميدوار

توفيق/ اهللا من و رساند/
ناشر



هو

121

مقدمهكتاب

نميدانم فوقالعاده ارزش آن داراي را خود مقاالت و نوشتهها مخلص  گرچه
دكتر آقاي چون منتهي بيارزد/ مطلع تجديد و جمعآوري زحمت به آن مطالب  كه
تÇجديد قÇصد و پسÇنديده را آنÇها هسÇتند, دانش و فضل اهل كه پازوكي شهرام
در مسÇاعدت راه, ايÇن در ايشÇان زحÇمات كÇاستن نÇيت بÇه داشÇتند, را چاپشان
و پÇيشنهادات چÇهبسا ديگÇر طرف از كردم/ مقاالت اين تصحيح و جمعآوري
كه ÇÇ ميدارد معطوف مسايلي به را فن اهل ه توج كه نظراتي الاقل يا ÇÇ مفيد نظرات
جبهه گيري موجب بلكه و نيفتاده ر ثÆم اجتماعي هيجانات بحبوحه و گرما گرم در
با و گرفته قرار ه موردتوج شود, يادآوري ديگري موقعيت در ا گر و است شده
آن د مجد تذكر لذا ميگيرد قرار عمل و موردنظر آن مفيد مطالب ص, منقاشتخص

ميدانم/ سودمند را
به Hتدريج كه ميرسد بهنظر نوشتهها اين از بعضي لية او درج تاريخ به باتوجه
است نگرفته قرار عمل و موردقبول مطروحه پيشنهاد هم ا گر و شده ه توج آنها



اجتماعي فقهيو مقاالت 2

از تشكÇر با است/ شده پذيرفته Hتلويح و ضمني بطور نقيصه تذكر و انتقاد ولي
و انÇتشارات آن كÇاركنان ديگÇر و حÇقيقت, انÇتشارات مدير پازوكي دكتر آقاي
كتاب اين چاپ در كه خواجه چاپخانه محترم مدير خواجه مهدي آقاي از همچنين

دارند/ ارسال مخلص براي را نظراتشان دارم ا تمن خوانندگان از كردند مساعدت

تابنده نورعلي دكتر



/15 Ç 14 صص :(1351 تير چهارم(26 و بيست سال ,1072 ش مجلهفردوسي, /1

برزخيبهاسمزندگيخانوادگي///!1

كه بود درگير قلمي مبارزه تهران عصر روزنامههاي از يكي در بود تها مد
نÇه? يا باشد داشته را كشور از خارج به مسافرت حق شوهر اجازة بدون زن آيا
اين ظاهري شدت ميشد/ نوشته گيرايي مقاالت گروه هر از و شد مغلوبه جنگ
مقالهاي رديف همان در كه ميفريفت و كرد جلب خود به هم مرا زرگري جنگ

بازداشت: اينكار از مرا مختلفي جهات ولي بنويسم
آمد: خاطرم به خيام رباعي Gبدو Ç اول

بÇپرداخÇتهانÇد كÇارها هÇمه او بÇÇي تاختهانÇد علل صحراي به كه را آن
ساختهاند خود كه بود آن همه فردا انÇÇداخÇتهانÇد در بÇÇهانهاي امÇÇروز

ÇÇ نديدهاند را خود روستاي از طرفتر آن فرسخ چهار كه روستايياني براي
حÇضرت حÇرم زيÇارت آرزوي و است مشÇهد فÇرسخي چند در كه زارعي براي
چندان گفتن سخنها اين از مردم ا كثريت براي همرفته روي و دارد را رضا(ع)
كشورهاي در كه همانگونه ÇÇ ديگري نظريه چه باشد من مقالة چه ندارد, ارزشي
ا كÇثريت وقÇتي و است بخصوصي افراد دست در اختيار است رسم دموكراتيك
نور فشاند <مه مصداق ديگر گفتههاي كرد تصويب را مطلبي خود جلسه در آنها



اجتماعي فقهيو مقاالت 4

آيÇين اعÇالميههاي قبيل از تخصصي بسيار قوانين كه درجايي بود/ خواهد و///>
الاقÇل Âقب اينكه بدون ميشود تصويب و/// جزا قانون كيفري, و مدني دادرسي
برسد قضات و حقوقدانان حتي يا و همگان اطالع به قانوني اليحه بخشنامهاي طي
در ديگر ميشوند مطلع آن از تصويب از بعد فقط آنان و گردد جلب آنها نظر و
روشنفكر افراد از است شده تشكيل احزاب داشت/ ميتوان توقعي چه موارد ساير
زندگي از كه فكليها مملكت) جمعيت درصد 99 (يعني ديگر مردم اصطالح به و
روستاها به فساد سفير با را الگوها اين آنگاه ميگيرند الگو شهر محيط و خويش

ميفرستند/
عÇالي دادگاه مستشار مانند نويسندگاني طرف از وارده مقاالت آنكه Ç دوم
و بوده عالي/// سازمان عالي رييس يا و بود) داده روزنامه كه عنواني (عين استان///
اين در كه اول نكته خواهي, قانون شور و احساسات شدت با كه نيز ديگر هاي عد از
نه و داشتم عالي نهعنوان من بود/ رسيده مقاالت نيز نبودهاند متذكر نوشتم, مقاله
هÇيچگاه نÇه و دارد فرزند نه خود كه كسي ديدم ميان اين در تازه تذكر/ عدم آن
(يا كرده نمونه گيري خويش مختل زندگي از يا و داده تشكيل خانوادگي زندگي

ريختي)/ روغن شيشه از مگر

/262 بيت ل, او دفتر نيكلسون, طبع 1/مثنويمولوي,

را1 صاحبدلق پنداشت خود چو را كو خÇÇلق آمÇÇد خÇÇنده قÇÇÇياسش از
ميكند/ تصويب و پيشنهاد قانون

گذرنامه مورد در نهتنها را خود نظرات بودم مايل اينها همة عليرغم Ç سوم
روابط اين بر حا كم قانوني جزييات و خانوادگي روابط كليات در كلي بهطور بلكه
با منطبق و خيام رباعي برطبق و يابد خاتمه رزمگاه آن كه بودم منتظر لذا كنم/ بيان
جنبه كه نشريهاي در را خود نظرات آنگاه يابد, فيصله كار ميكردم كه پيشبيني

سازم/ مطرح باشد نداشته روزانه
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كÇه نهاي دوÇم بÇهمقررات Hمستقيم كه نيست آن مطالب اين بيان از من نظر
افكÇار ايÇن عÇالقهمندم بÇلكه كنم حمله است تصويب شرف در يا شده تصويب

گذارد/ اثر مردم عموم ذهن در و حالجيشده
اداره احسن نحو به بتواند را خانواده كه جامعي اصول و قواعد تدوين و تهيه
يÇا (و خاص شمارگان يك تنظيم به نياز هما كنون از كه است مهم آنقدر نمايد

ميشود/ احساس خانواده) مقررات مجموعه
ديÇدهاي از است مÇمكن است, ازدواج عÇقد انعقاد با آن شروع كه خانواده
در آن از كه گونا گوني و متفاوت هدفهاي اعتبار به و گيرد قرار مدنظر مختلفي
جامعترين و گردد پيشنهاد يكديگر) با متضاد ( گاهي مختلف مقررات است نظر
تلفيق متفاوت هدفهاي بين امكان اعالي حد به ميبايد را مبحث هر در مقررات

دهد: سازش يكديگر با را متفاوت ديدگاههاي و نموده
او نسل وجود ادامة كه است حيوانات ساير مانند نيز انسان اول درجة در /1
بستگي اين هرگاه آيد/ بهوجود جديدي نسل تا دارد جنس دو اتحاد به بستگي
و ميرود بين از جاندار آن نسل Hمتدرج شود روزافزون تقليل اين و يابد تقليل
و داشÇته وجود جانداران بسياري انسان از غير ميگويند ميشود/ نابود او جامعة
از بسياري ميدهند/ ايل يا خانواده تشكيل و كرده زندگي اجتماع هيÃت به كه دارند
چنين Gاخير من است/ شده نابود نسلشان و نيستند ديگر امروز جانداران انواع اين
بÇراي خاص دوران يك در و رفته بين از جانداران اين جوامع كه ميزنم حدس
نÇيز و كÇرده تÇدوين خÇانواده> تÇنظيم Ç خÇانواده <حÇمايت نÇام به قوانيني خود

نمودهاند///! تأسيس خانواده حمايت دادگاههاي
منتشر اينباره در كه مقاله چند به همچنين و مورد اين در منتشره آمارهاي به
اوايل سالهاي از سهماه طي تهران در شده انجام طالقهاي آمار كنيد/ مراجعه شد
آخر سالهاي مشابه سهماهه در و بود نهصد و هشتصد بين (13ê0 Ç 13ë0) دهة
ده حدود يعني بود/ شده داده دادگاهها به طالق عرضحال نههزار نزديك دهه اين
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در كه افرادي تعداد است/ نشده دوبرابر از بيش تهران جمعيت آنكه حال و برابر
در و بوده درصد 12 دهه اين اوايل در ميباشند, مجرد معذلك و هستند تأهل سن
ربطي جمعيت به ديگر عدد (اين است كرده ترقي درصد 32 به دهه اين اواخر

ندارد)/
از مجزا و جدا گانه ديگري منزل در زن كه ميدهد حكم يكي دادگاهها از اما و
بÇاقي آنها بين رسمي زوجيت آنكه (نتيجه نگيرد هم طالق و كند زندگي مرد
اين مشابه موردي در ديگري دادگاه و باشد) زن مخارج متكفل بايد مرد و است
نميدهد/ اجازه مرد براي نيز را مجدد ازدواج تمكين, از زوجه استنكاف با و امر
و ميتازند اسبه چهار روز باب تبليغات از نگراني و تلقين تحت متأسفانه دادگاهها
هم پاپ از مسير اين در و ميكنند خراب Hغالب است گذاشته برجاي قانون را آنچه

ميشوند/ و شده  كاتوليكتر
بهطور ولو وي تا است رفته كار به خاصي فن و فوت جاندار هر طبيعت در /2
باروري براي آمادگي موقع در حيوانات غالب نمايد/ تأمين را نوع ادامه ناخودآ گاه
ممكن جديد جاندار نطفه انعقاد با جز آن رفع كه ميكنند بدني ناراحتي احساس
انسÇان در عشÇق تعبيه با ماهرانه بسيار نحو به "طبيعت شوپنهاور قول به نيست/
نوع بقاي كه را خويش هدف فردي, لذتخواهي ماسك زير در و ميزند اورا گول

مينمايد"/ تأمين باشد اصلح نسل ايجاد و
تÇجلي نÇيز جÇمادات در حتي و است قديمي بسيار ذات حفظ غريزه چون
تÇجزيه بÇرابÇر در مÇقاومت و اجسام (ثبات ميخورد چشم به آن مشابه خاصي
ذات حÇفظ غÇريزه حواشي از يكي بر متفرع را نسل حفظ طبيعت لذا شيميايي)
بهصورت جنس دو است/ داده قرار لذت جلب دنباله به را آن يعني است/ نموده
خويش طبيعت امر معنا در ولي هستند شخصي الم دفع يا لذت جلب درصدد ظاهر

ميكنند/ اطاعت نوع بقاي راه در را
فردي رفاه و آسايش بايد خانواده و ازدواج مسألة بنگريم كه ديدگاه اين از
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نمايد/ تأمين ممكن اعالي حد به را طرفين
جاندار نوع ادامه و جديد نسل ايجاد به كه حيوانات در جنس دو نزديكي /3
حÇد در كÇه انسان و است شده ديده متفاوت اشكال به طبيعت در ميشود منجر
جلوه گÇر را مختلف اشكال اين از معجوني Gظاهر دارد قرار خلقت سلسله اعالي
مÇختلف مراحل در انسان جنين ميگويند: زيستشناسان كه همانگونه ميسازد/
جانوران از يكي به شبيه مرحلهاي هر در فكري و جسمي لحاظ از تولد و حيات
درصÇدهاي بÇا را آنهÇا خÇصال از مÇجموعهاي نيز كمال زمان در Hاحيان و است
و است همينگونه نيز اجتماعي و رواني خصوصيات لحاظ از است/ شامل متفاوت
خصوصيات متفاوت ميزانهاي به كه دارند وجود متفاوتي بشري جوامع يا بشرها
تكثير كه حيواناتي از صرفنظر ميسازند/ متجلي را حيوانات ساير جوامع يا افراد
تشكيل و نسل حفظ مسأله ميتوان موارد ساير در نيست جنس دو به محتاج آنها

داد: قرار مطالعه مورد زيرين انواع به جانداران در را خانواده
فراوان بسيار تخم تعداد كه دوزيستيها يا ماهيها مانند جانداراني در Ç اول
تÇعداد نÇوزادان از بÇعضي نابودي فرض بر چون ميرسد, هزار صدها به و است
را نÇوع بقاي بتواند خاص محافظت به نياز بدون كه است زياد آنقدر باقيمانده
نه و نر نه ميكند قيام نسل حفظ به Hرأس طبيعت تخمريزي از بعد لذا كند/ تأمين

ندارند/ نقشي ماده
تعداد معهذا است حد اين از كمتر نوزاد يا تخم تعداد كه حيواناتي در Ç دوم
مختصري حد تا وجود عرصه به گذاشتن قدم بهمحض نيز نوزاد و است كافي بهحد
و ميشود پيدا مادري غريزه و مادر نقش بنمايد, منافر رفع و ماليم جلب ميتواند
پس آن از مييابد/ ادامه است نيازمند بدان طفل كه زماني مدت تا غريزه اين تجلي
مرغ, ميگردند/ تلقي بيگانه دو مانند بيش و كم شده جدا يكديگر از فرزند و مادر

ميباشند/ گروه اين از نمونهاي جانداران بسياري و  گربه
در است, مداوم سرپرستي به محتاج نوزاد كه جانداران از گروهي در Ç سوم
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چÇون كه ميشود ظاهر نيز پدري غريزه مادري غريزه بر اضافه جاندار طبيعت
و قÇوت است, مادري غريزه از ديرتر خيلي خلقت عالم در پدري غريزه ظهور
كمك با و كرده زندگي Hمجتمع جنس دو گروه اين در ميباشد/ كمتر نيز آن قدرت
بسياري و شير كبوتر, مينمايند/ حفظ را نسل و ميدهند تشكيل خانواده يكديگر

ميباشند/ گروه اين از نمونهاي ديگر جانداران
مثل درميآيد جامعهاي بهصورت و يافته خاصي وسعت خانواده اين  گاهي

و/// موريانه مورچگان,
و شÇده دور طبيعت و غريزه از بيش و كم كه انساني جوامع و انسان در /ê
و فطرت صرف نه است, موضوعه مقررات و قواعد بر مبتني تاحدي آنها جوامع
اهميت و/// اقتصادي مسايل و خانواده اداره هزينة اجتماعي, مسايل مدني, طبع
نقطه بررسيها و بحث در كه ميرسد اهميت از درجه آن به گاهي حتي و يافته
نظر از به كلي جنبهها ساير كه بهطوري ميشود, تلقي بهفرد منحصر مبناي و اصلي

ميگردد/ محو
مختلف جوامع مختلف, افراد شد/ گفته آنچه از است عجيني و مخلوط انسان
مÇتفاوت درصÇدهاي با يا و باشد گروهها اين از يكي مشابه است ممكن بشري
مسÇايل عÇملي يÇا و ايدهآلي مقررات دربارة بنابراين باشد/ گروه چند از تركيبي

كرد/ صحبت معده بخار روي از نبايد خانواده
تÇقليد, مÇصداق (بÇه كوركورانه تقليدهاي بيجا, تملقات روز, باب تبليغات
اظÇهار جامعه معنوي اداره از Hصريح خود كه مللي از است) تملق خالصانهترين
يك سÇر بÇر را هÇمسر و سÇر تÇالفي و درونÇي عقدههاي گشودن ميكنند, عجز
تهيه مشوق نبايد و///, كردن پيشنهاد انتقامي درواقع قانون و درآوردن جماعت
سÇه از را موضوع خانواده, مسايل از زمينهاي هر در بايد باشد/ مقررات و قانون

زير: خالصه به شد ذ كر كه جهتي
و بÇدني لحاظ از بشر نوع كه نحوي به طبيعي و سالم نسل ايجاد اقتضاي /1
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برود/ جلو به رو فكري استعداد
خانوادگي/ زندگي از آنها تمتع و زوجين طبيعي لذت و آرامش اقتضاي /2

اسÇتحكام و بشري جوامع خاص اقتصادي و سياسي اجتماعي, مقتضيات /3
خانواده///

ديدگاهها اين سه هر تأمين با حتيالمقدور كه راهحلي و قرارداد بررسي مورد
تلفيق در بايد مقنن و حقوقدانان بخصوص و فن اهل كوشش برگزيد/ باشد مناسب
را جنبهها ساير و گذاشته ذرهبين زير را جنبه يك اينكه نه باشد نظرها وجهه اين

كند/ فراموش آن تأمين از و نمايد آن فداي دربست بهطور
مÇنع يا اجازه Ç خانواده تنظيم قبيل: از خانوادگي مسايل بعضي نمونه بهطور
قÇصد را و/// آن اجÇتماعي ارزش و خانواده تشكيل ازدواج, سن زوجات, تعدد

دهيم/ قرار بررسي مورد روش بههمين داريم



/14 ص :(1351 مرداد چهارم(2 و بيست سال ,1073 ش مجلهفردوسي; /1

واحدخاصاجتماعيبهنامخانواده1

هما كنون ميكرد/ زيست ساالري مادر قبايل بهصورت Hغالب امر اوايل در بشر
جوامعي اندونزي) مشرق و استراليا شمال در (جزايري مالنزي وحشي قبايل نيز
ميان در سالها لندن دانشگاه مردمشناسي استاد مالينوسكي كه دارند اينگونه از
Hغالب جوامع اين در است/ نگاشته آنان زندگي دربارة جالبي كتب و گذرانده آنها
يك بهعنوان فقط جنسي روابط مسأله است/ مجهول نيز نسل توليد در پدر نقش
شÇناخته قÇدما ارواح دخÇالت مÇعلول زنان بارداري و گرديده تلقي شخصي ت لذ
خÇويش فÇرزند بÇه نسبت خاصي احساس پدر حتي جوامع اينگونه در ميشود/

ميكنند/ ل تحم مردان Hغالب را زندگي طاقتفرساي زحمات ندارد/
وجود ادامه ا گر يابند/ ل تحو يا و بروند بين از بايد يا Hمسلم جوامعي چنين
اعÇالم مÇطلب اين نقض دليل بهعنوان تروبريان جزاير مالنزيهاي مانند قبايلي
يك جوامع تحول و زيستشناسي تاريخ در سال هزار چند كه داد پاسخ بايد  گردد
زنÇبور موريانه, ميگوييم ا گر اينكه كما نميآيد/ حساب به زيادي مدت حيوان
صدها صحبت ميكنند زندگي خود اوليه اسالف مانند امروزي مورچه يا و عسل
مشÇاهده كÇم بسÇيار جÇوامÇع گونه اين از امروز بهعالوه است; ميان در هزارسال
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است/ معدود نيز آنها افراد تعداد و ميشود
و روانشÇناسان بÇهنظر ه اتوجÇب بÇروند? بÇين از بÇايد جÇوامÇع ايÇنگونه چرا
خانم بهعقيده بنا كرد/ جستجو زن و مرد ساختمان در را علت بايد زيستشناسان
حÇقوقدان و جÇامعهشناس طÇبيب, لمÇبروزو سÇزار (فرزند روانشناس لمبروزو
بÇه بÇاتوجه و دارد مأمÇوريت طÇبيعت طÇرف از نسÇل حفظ براي زن ايتاليايي)
اين تأمين براي است/ مشهود Âعم مأموريتي چنين وجود انسان نوع خصوصيت
را احسÇاسات و عواطÇف زن سرشت در طبيعت آن, بهتر هرچه انجام و وظيفه
و است <ديگرخÇواه> بالفطره زن ديگر بهعبارت و است بخشيده خاصي ت شد
لذا است, موجود نسل نگهداري و حفظ مأمور مرد كه درحالي دارد/ دوست را ايثار

است/ <خودخواه> بالفطره وي و اوست گردن به مادي زندگي ظاهري زحمت
زيستشÇناسان غÇالب اعÇالم و تأيÇيد مÇورد ديگÇر بÇهعبارتي مطلب همين

1. Binet.

گرفته قرار نيز فرانسه در زنان امراض پزشك و زيستشناس استاد بينه1 فيالمثل
به و نميدانست مÆثر نسل ادامه در را خود مرد اينكه و خصوصيت اين با است/
بÇاشد مÇباين مÇرد خÇودخواهÇي فÇطرت بÇا آنÇچه HلمÇمس نÇداشت عÇÇالقهاي آن
را خويشتن فرزندان جان چهبسا غريزه برحسب زن كند/ جلب را او نميتوانست
چÇه نÇداشت, ارتÇباط هÇيچ او بÇه كÇه نسÇلي و فرزند براي مرد اما ميداد/ نجات
در و فرزند حفظ زن و زن, و خويشتن حفظ وظيفة فقط مرد بكند? ميخواست

داشت/ بهعهده را خويشتن دوم درجه
مرد بر غريزه يا درايت روي از بشر نوع خود يا و خاصي مهارت با طبيعت
و دارد برعهده نقشي زن با متساوي بهطور نسل حفظ در كه فهماند او به و زد مهار
خاص واحد ترتيب اين به دارد/ وابستگي ابوين دو بههر شده زاييده فرزند اينكه
مÇرد فÇطرت بÇا واحÇد ايÇن ريÇاست چون و داد/ تشكيل خانواده بهنام اجتماعي
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بهاصطالح نظام و شد وا گذار مرد به رياست خانوادهاي چنين در بود, متناسبتر
شد/ ساالري" "مادر جايگزين "پدرساالري"

خÇانواده كه باشيم معتقد تدريجي ل تحو اين گرفتن درنظر با ا گر نيز ا كنون
شÇركت بÇه را آن تشÇبيه مÇقام در و است مرد و زن از مجزايي و ل مستق وجود
بÇايد شركاست, از مجزا آن مايملك و وجودي شخصيت كه كنيم مانند تجارتي
نميتواند ديگري مرد يا زن جز رييس اين و نماييم تعيين رييسي واحد اين براي

باشد/
بگريزند, ازدواج از زنان يا و مردان مبادا كنيم فراواني دقت بايد تعيين اين در
روابÇط و گÇيرند قرار برگشت اين مسير در يا و برگردند گذشته دوران به مردان
بÇه نسÇل حفظ صورت آن در گيرند/ درنظر شخصي ت لذ بهمنزله فقط را جنسي
رو خÇانواده عÇاطفي كÇانون نبودن بهعلت اطفال آمادگي و تربيت ميافتد, خطر
مشكوك بيشتر خود پدر شناخت در روزبهروز نوين نسلهاي ميگذارد, بهانحطاط

و/// ميرود, بين از ت بنو و ت ابو رابطه ميشوند,
نام نميپذيرد, را قي تفو هيچگونه جهات بعضي از شوروي در خانواده حقوق
نÇام كنند, توافق را آن خالف طرفين اينكه مگر ميماند بهجا زوجين خانوادگي
موارد تمام در و///; است طرفين توافق به بسته بلكه نميشود گرفته پدر از فرزند

مينمايند/ فصل و حل را موضوع كرده دخالت قضايي مراجع نيز اختالف
ولي ندارد عملي خارجي وجود خانواده بهنام واحدي Gظاهر گرچه نظام اين در
همزيستي بهصورت و داشته وجود واحد اين كه كرد درك ميتوان نظر امعان با
خانواده اين رييس اما ميشود جلوه گر اوالد) به ه توج) عاطفي و اقتصادي جنسي,
مراجع و دولت اين بلكه گفتيم) قبل سطور در آنچه (عليرغم زن نه است مرد نه
مÇحو جÇامعه در خÇانوادههÇا و افÇراد مÇيباشند/ خانواده رييس كه هستند رسمي

نميگيرد/ قرار ه موردتوج چندان فرد اصالت و ميگردند
و علقه Hمسلم زيرا باشد; زوجين از يكي خانواده رييس است بهتر Gظاهر اما
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احسÇاس از بيش مراتب به خويش مشترك بهفرزندان و بهيكديگر آنان عاطفه
علقه زيرا دارد/ اجتماع منافع حفظ به نسبت دولتي مأمور كه است ضعيفي و مبهم
تمام اينكه كما دارد, نياز معلم به كمتر غريزه و است غريزه مبتنيبر مرد و زن
تربيت و نگهداري ممكن نحو بهترين به را خود فرزند غريزه روي از جانداران

مينمايند/
بهقول فيالمثل كرد/ حل ميتوان بيشتري سهولت به را مسايل بعضي ا كنون
بخواهد وقتي اداري كارمند يك <چگونه بود: نوشته كيهان در فاضل نويسنده آن
صÇحت مسÆول كه اداره رييس از بايد كند ترك را خدمت محل نيمساعت حتي
كند?> مسافرت خارج به بتواند شوهر اجازه بدون زن اما بگيرد اجازه است اداره
و مشكÇالت دادگÇاه بÇه مÇراجÇعه با مورد هر در كه ميشود ر تصو متأسفانه
كه قاطعي بهطريق خانوادگي دعواي هيچ آنكه حال و شد خواهد حل اختالفات
پرونده چند قضايي پرونده هر از و نميشود حل دادگاه طرف از باشد طرفين بهنفع

ميگردد/ زاييده ديگر



بÇودند بÇزرگ كشÇورهاي اتباع آنها افراد كه بينالمللي سازمانهاي توصيههاي اثر در كه 1351 سال در /1
از تÇمكن در نÇويسندگان و مراجÇع تمام و شد وضع توليد كنترل براي قوانيني شاه منويات و اوامر بهدنبال
Gبعد شد/ درج , 51 مرداد شانزدهم ,1075 شماره مجلهفردوسي, در مقاله اين ميدادند/ مسابقه ملوكانه منويات

شد/ درج نيز 73 آبان ,45 شماره مجلهگزارش, در تغييراتي با

 كنترلتوليدانسان,تحميليكنوعخودكشياجتماعي1

مÇهم او (نام y يا x لرد ورود خبر عصر يوميه روزنامههاي در پيش چندي
از مÇعظم لرد بÇود/ خÇانواده تÇنظيم نÇهضت عÇلمدار كه دادند را انگليسي نيست)
ÂعÇف كÇه كÇردند اضÇافه و فرموده رضايت اظهار ايران در شده انجام برنامههاي
معظم) لرد خود (يعني من بهنظر و ندارد بيشتر اوالد چهار يا سه ايراني خانواده
مÇوقع هÇمان در نيست!? الزم زيادتر فرزند و است كافي ايراني براي حد همين
كÇه جÇايي كÇرديم, نÇابود را انگÇلستان سابق استعمار ما كه اينك رسيد بهخاطرم
بهخود انگليسي لرد يك چگونه ندارند, را كاپيتوالسيون از استفاده حق انگليسها
نÇظارت را ايراني موجودات تعداد و باشد هستي عالم دروازهبان كه ميدهد حق
عÇبارت بÇا بÇود كÇرده خطور من بهخاطر هنگام آن در آنچه ديدم Gاخير نمايد?
خÇدمات اليÇحه بÇا مÇخالفت مÇقام در و شد بيان وكال از يكي طرف از ديگري
وظيفه بهداري وزارت كه آورد بهعمل انتقاد عبارت اين به اليحه آن از بهداشتي

است/ كشانده نيز خواب اطاق به حتي را خود
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بهانههايي و دارد واقعي علل كردهاند, علم عدهاي دنيا در كه را جديد نغمه اين
بحث تا ميپردازيم مستمسكه بهانههاي به Gبدو است/ جنجال و جار مستمسك  كه
خويش بهزعم Gظاهر كه كسي لين او گردد/ روشنتر اصلي موردعلل در ما بعدي
كÇه است آن وي نÇظر خÇالصة كÇه بود مالتوس درآورد صدا به را خطري زنگ
با موجود موادغذايي آنكه حال و مييابد افزايش هندسي تصاعد با زمين جمعيت
غÇذا گنجايش زمين كره كه شد خواهد روزگاري و ميشود اضافه عددي تصاعد
بهعلت Á او زيرا درآمد نادرست خطر اعالم اين باشد/ نداشته را خود جمعيت دادن
آن به زمين جمعيت كرد) خواهيم اشاره بدان نيز Gبعد ( كه خودكار مكانيسم يك
از بيشتر غذايي بهرهبرداري ميزان جديد علمي كشفيات با Hثاني و نشد اضافه نسبت

بود/ نسبت آن
افريقا ويتنام, هندوستان, در گرسنگي همه اين پس كه كرد خواهيد اعتراض
و ويتنام و خاورميانه جنگ از كه داد خواهم جواب مجمل بهطور چيست? و///

اسلحه//// بيحد فروش و خريد و تسليحاتي مسابقه

/15 Ç 14 صص تهران, مهرگان, پرويز ترجمة سياهگرسنگي, كتاب /1

شÇانزده داشتن با جهان ل متمو كشور نوزده ميگويد1: دوكاسترو دونخوزه
حÇال و دارنÇد اختيار در را ثروتها درصد هفتاد از بيش جهان جمعيت درصد
در را/ عÇايدات درصد ده جهان جمعيت درصد پنجاه با فقير كشور پانزده آنكه
دوم, گÇروه كشورهاي در و پنج و شصت عمر متوسط حد اول گروه  كشورهاي

است/ سال) هفت و بيست هندوستان (در سيسال
در را مÇوادغÇذايÇي درصÇد چهل و است جهان جمعيت درصد شش امريكا
دريا به كه را بشقابهايي ته يعني نيويورك اهالي خورا ك مازاد از دارد/ اختيار
يا ميشود/ تأمين نفر ميليون يك وعده يك خورا ك هرروز در Hمجموع ميريزند
مÇحالت در آشÇغال و زبÇاله سÇطل اسÇتعماري شهرهاي در فانون فرانتس بهقول
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حÇتي اسÇتعمارزده مÇناطق كÇه غذاهÇايي بشقاب تهمانده از است پر اعيانينشين
نميبيند/ هم بهخواب

كشت از كÇه مÇيپردازنÇد مÇبلغي گاهي كشاورزان بعضي به مرفه  كشورهاي
در را تكمÇحصولي سÇياست يÇا نشÇود كسÇاد و انبار محصول تا كنند خودداري
است قادر آنها از يكي بهتنهايي حتي كه يا/// ميكنند تشويق ديگر  كشورهاي
نÇوشته گرسنگي سياه كتاب از صفحه يك اينجا در كند/ تأمين را دنيا تمام خورا ك

گÇزارش بÇهمنزله كÇتاب ايÇن و بÇود ملل سازمان به وابسته گرسنگي با مبارزه سازمان رييس مدتها وي /1
اوست/ استعفاي دليل درواقع و كارش نهايي

با شدن همصدا و طبيعت ساختن <متهم ميكنيم: نقل را دوكاسترو1 دونخوزوÄه
و آن نÇدادن ÖاصلÇح يÇا و طبيعت قهر زاييده وضع اين اينكه عاي اد و مالتوس
ايÇن تÇمام كرد/ نخواهد دوا را دردي انسانهاست بيبندوبار مثل توليد همچنين
لÃيم طبيعت كه است رسيده ثبوت به نكته اين است/ شده رد علمي نظر از دعويها
است كافي آينده سالهاي در انسانها مناسب تغذيه براي نهتنها آن منابع و نيست
و ما انساني وضع زاييدة لÃامت اين كه كنيم اعتراف بايد بود/ خواهد هم زياد بلكه
ثروتهاي غيرانساني استثمار مبتنيبر كه انسانهاست ما تمدن غيرانساني وضع
متخصصان از عدهاي امريكا متحده اياالت در 19ëì سال در است/// مستعمرات
اطالعات برپايه كاليفرنيا تكنولوژي انستيتوي عضو جيمسبونر سرپرستي تحت
زيÇر بÇهشرح Hصريح تحقيقات اين نتيجه آوردند/ بهعمل تحقيقاتي دقيق علمي
ميتوانيم دهيم قرار مورداستفاده را جهان نباتي منابع تمامي "ا گر است: شده منتشر
تÃوري مطالب اين بدهيم/"/// خورا ك را زمين كنوني جمعيت برابر پانصد جمعيتي
و عملي Âكام شد گفته آنچه و نيست تخيالت زاييده يا و علمي نظريههاي يا مطلق

/23 Ç 22 ص كتاب, همان /2

و اينمطلب بهدنبال نويسنده بهعملاست/>2 نزديك ديگر بهعبارت تحقيقپذيرو
ذ كرميكند/ چندكشور در رابرگرسنگي درطيكتابمثالهاييازپيروزيهايانسان
مÇيكنند, زنÇدگي جÇمع بÇهصورت كÇه حيواناتي جامعه احوال در بررسي با
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الزم حÇد از جامعه افراد تعداد هروقت كه است شده مشاهده موريانه, بخصوص
معرض در را خود افراد از عدهاي اتوماتيكي مكانيسم با و خودبهخود شود زيادتر
بشري جوامع جهات بعضي از شايد ميكنند/ خودكشي واقع در و داده قرار خطر
اين از استعماري كشورهاي يا فرانسه يا انگلستان در فيالمثل و باشد بدينگونه نيز
سقوط و فعلي انحطاط و فساد خودبهخود كه باشد رسيده حد آن به جمعيت قبيل
و گردد تلقي جمعيت ازدياد از جلوگيري و خودكشي نحوهاي بهعنوان خانوادگي
گÇردانÇد حÇا كÇم را اراده و عÇقل يÇعني بشÇري خصوصيت اينكه براي جامعهاي
ا گر كه ايران مانند جوامعي در اما درآورد/ تسلط تحت را اتوماتيسم اين ميخواهد
آيÇا دارد, را نÇفر مÇيليون 2ë0 Âاق گنجايش شود احتساب ممالك آن نسبت به

رواست? اجتماعي خودكشي تحميل
گÇردد جÇبران بÇايد نÇيز مسكن و فرهنگ و بهداشت تكافوي عدم و نقص
بهراسيم/ جمعيت ازدياد به Gمستند آن ازدياد از و بپذيريم را نارسايي اين نهاينكه
استفاده ميتوان نيز لوت كوير از حتي مسكن براي كرد/ رفع را نواقص اين بايد

 كرد/
كه قبل تها مد ميدهم/ خاتمه را مبحث اين ميزنم زمينه اين در كه مثالي با
نهضت آوارگان مورد در پاريس تلويزيون چشمانداز مبحث در بودم فرانسه در
تأثرآور بسيار آوارگان فرهنگي و بهداشتي و مالي وضع داشت/ برنامهاي فلسطين
آمدهانÇد/ جان به خود اطفال و خانواده اداره از آنان Hواقع و بود ناراحتكننده و
سواد Hمتدرج و ميگرفتند قرار نهضت اختيار در سالگي هفت و شش سن از اطفال
در حال ميگرفتند/ تعليم خويش سن برحسب جنگي و چريكي عمليات گرفته ياد
درجة ر متضر فلسطين چريكهاي نهضت از كه اسراÄيل دولت ا گر شرايطي چنين
تعداد شود زيادتر آنان گرسنه دهانهاي تعداد و آوارگان تعداد هرچه و است ل او
برداشته كرنا و بوق ميگردد, زيادتر فلسطين چريكهاي افراد تعداد و او دشمنان
<اي كه برآورد فرياد آوارهها همان از يكي حلقوم از چهبسا و آوارگان اردوي در
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بدهيد, كه نداريد را او نان درماندهايد/ فرزند يك كردن بزرگ در شما آواره مردم
عدم بهعلت مرگ يا شما فرزند سرنوشت نداريد, مدرسه نميآيد, گيرتان منزل
كنترل را نسل توليد ميكنيد, توليدنسل چرا پس شدن, كشته يا و است بهداشت
و است) غريزه با دشمني چه ندارد بگيريد را آن جلو بگويد اينكه (جرÄت  كنيد
قبول را نظر اين بايد فلسطيني آواره آيا باشيد> نداشته بيشتر بچه از/// كنيد سعي

 كند?
انساني شخصيت از مردانه شرايط سختترين در كه ويتنام ملت فيالمثل يا و
آيا است, نابودي معرض در Âك ملت آن روزنامهها بهقول و ميكند دفاع خويش
نÇقشه با Âعم و بپذيرد را صحيح Gظاهر و ظاهرالصالح گفتههاي چنين ميتواند

كند? همكاري خويش نابودي
و كنند اجرا را خانواده تنظيم پستتر, آنها بهقول نژادهاي ميخواهند  گويي
و علوم تمام در بگذارند/ برتر نژاد نسل ازدياد حيات براي را خود بكر زمينهاي
خيرخواهي عنوان تحت و است مشهود نژادپرستي اين متأسفانه غربي نظامهاي
براي را خود معدني و نباتي ثروت منابع آنها تا ميشود تلقين پستتر بهنژادهاي
زيÇاد هستند محروم و كچل و كور عدهاي كه خود و بگذارند برتر نژاد استفاده
از الاقÇل يا و كند ايجاد خطري آنها گرسنگي و آنها زيادشدن مبادا كه نشوند
محيطزيست حفظ گرسنگي, با <مبارزه به را اربابان باشد كه هم عوامفريبي لحاظ
ميكنند كنترل كارخانهها در را كاال توليد ميزان كه همانطور نمايد/ وادار و///و///>
كÇنترل نÇيز را كÇاال مÇصرف بالنتيجه و كاال) چون هم (انسان انسان توليد ميزان

نمايند/
كÇه اوليÇه بشرهاي رويه ذ كر از بعد كنترل بحث در زيستشناسان از يكي
با كه امروز بشر و ميكردند پرت پايين به برده, كوه باالي به را معلوالن و پيران
عبارات اين با كنترلي چنين به ميدارد, نگاه دم آخرين تا را آنها كوشش و جهد
آنهايي يا سازيم محدود ميآيند بهدنيا كه را آنهايي است سزاوار <آيا ميتازد:



19 اجتماعي يكنوعخودكشي تحميل انسان, توليد كنترل

كه را آنهايي يا ميخواند بهخود حيات كه را آنهايي هستند? رفتن آماده كه را
ميكند///?> طرد

براي ميشود بيان زمينه اين در كه نيز و/// اقتصادي اجتماعي, بهانههاي تمام
هر شود/ گذاشته سرپوش مورد اين در مديريت خطاي و ضعف به كه است آن
چندين زيست اوليه مواد دارد/ بازو و فكر نيروي مقداري ميآيد بهدنيا كه بشري
است/ اراده خطاي كرد تأمين را مواليد آتيه نتوان هرگاه است موجود احتياج برابر



اطÇفال گÇروه گÇروه شÇدم ه توجÇم ,1338 سÇال در سÇرپرستي ادارة ريÇاست سÇمت بÇه انÇتصاب بدو در /1
اينجانب ميبرند/ مملكت از را كودك فرزندخوانده بهعنوان آنان و ميسپرند خارجي افراد به را پرورشگاه
فرد بهيك را كودك سپردن دستور Hصريح و بود آمده دربار از كه نامهاي به حتي و كردم مخالفت امر اين با
اجÇراي بÇهمنظور كه كميسيونهايي همه در و دادم رد پاسخ ميداد نيست) بهخاطرم Ç امريكايي اروپايي(يا
نشدم/ منصرف بودم كرده اتخاذ ملي و شرعي وظيفه بهموجب كه خود تصميم از دادند تشكيل دربار امريه

گرديد/ درج مجلهفردوسي (1352.2.17)1111 شماره در فوق مقاله

 كودكايرانيدرخانوادهبيگانه1

زوجيني يا فرد و دارد وجود فرزندخواندگي مسيحي كشورهاي ا كثر حقوق در
يÇا و قÇيم يÇا والديÇن از را كÇودكي مÇيتوانÇند هسÇتند, خÇاصي شرايط داراي  كه
وي بÇراي شÇناسنامه مÇقدماتي طÇي از بÇعد و كنند قبول فرزندي به پرورشگاهها
برخوردي و رفتار همان وي با هم قانون نمايد/ معرفي آنان فرزند را او كه بگيرند

نمود/ خواهد واقعي فرزند با كه مينمايد را
كشورهاي حقوقي, نص اين از پيروي به و شد ممنوع فرزندخواندگي اسالم در
در چÇون نكÇردند/ اقÇتباس كشورها ساير حقوق از را تأسيسي چنين نيز اسالمي
گفت ميتوان و ميشود داده بيشتري اهميت قرابت و نسبت مسأله به خاورزمين
خود, خواهر و برادر بر درواقع ميكنند قبول بهفرزندي را كودكي كه زني و مرد
مرد ا گر برفرض كه كردهاند تحميل نوه خود ابوين بر و خواهرزاده يا و برادرزاده
بÇر را او قÇرابت نÇدارد حق كند, عطا كودكي به را خويش ت ابو باشد داشته حق
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خساراتÇي معرض در آنان حيثيتي و مالي منافع چهبسا كه نمايد تحميل ديگران
گيرد/ قرار

و پذيرفته فرزندي به را سرراهي طفل زوجيني كه است شده ديده بسيار Âعم
دچÇار GعدÇب چÇهبسا و گÇرفتهانÇد خويش واقعي فرزند بهعنوان شناسنامه او براي
ايÇن بÇين شناسنامهاي ابوين فوت از بعد اوقات ا كثر حتي گرديدهاند, اشكاالتي
درميگيرد/ اختالف واقعي وارث با كرده معرفي وارث را خويش كه فرزندخوانده
كه كودكي و ميگردد ممكن بهسهولت نيز شناسنامه بطالن اثبات صورتي درچنين
دارايي تمام است بوده حاضر حتي او و بوده متوفي عالقه كمال مورد روز يك

ميشود/ محروم پشيز يك حتي بردن از ببخشد كودك به را خود
كÇه را كساني بلكه بود امر اين ق مشو نهتنها نيز پرورشگاهها رويه فانه متأس
پرورشگاهها در آن رواج و ميكردند آن به الزام بودند, كودكي نگهداري به حاضر
وجود خارجي كشورهاي در كه فرزندخواندگي قوانين و رات مقر از تقليد به شايد

بود/ رات مقر آن ترجمه با شايد و دارد
آنÇان بÇه كÇودكي دادن آيÇا كÇه ميشد ابوين وضع مورد در تحقيقاتي Gبدو
اينجا تا بههرصورت است/ محرز تحقيقاتي چنين لزوم و نه; يا ميباشد بهمصلحت
متقاضيان از پرورشگاه طرف از امر تصويب از بعد اما ميشد/ عمل صحيح Âكام 
آمÇار اداره از خÇويش فÇرزند بهنام را كودك شناسنامه Á او كه ميگرفتند تعهدي

ببخشند/ او به نيز را خويش دارايي ثلث و بگيرند
با Áاصو ميشد, واقع قبول مورد كمتر آنكه از گذشته دارايي, ثلث بخشيدن
شÇخص خود فرزند, بهنام شناسنامه اخذ با چه بود; اثر بال لي او د تعه اوليه انجام
بهاخذ الزام اما و دهد انتقال را او اموال كودك بر قهري واليت به Gبعد ميتوانست
و ميآورد بهبار اتي مضر و نبوده قانون مطابق و صحيح نيز واقع خالف شناسنامه
دارد, را او استرداد اقتضاي كودك مصلحت كه ميشد اثبات كه درصورتي حتي

بود/ مشكل سخت امر اين
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زوجÇين صÇالحيت مورد در الزم تحقيقات از بعد است بهتر ميرسد بهنظر
مدير قيمومت كما كان طوالني مدت تا و شود سپرده آنان به Hموقت كودك متقاضي,
رضÇايت كÇودك وضÇع از ا گر مدت خاتمة در بماند/ باقي كودك بر پرورشگاه
مشاراليه اينجا در و شود وا گذار طفل نگهدارنده بهخود نيز قيمومت بود حاصل
كودك به ÇÇ عمري انتفاع حق حفظ با ولو ÇÇ را خود مايملك از مقداري گردد الزام
او فÇعلي پÇدر بÇهنام كودك خانوادگي نام كه كرد موافقت ميتوان Hضمن ببخشد/
بنمايد/ فرزندي واقعي وضع ايجاد خارج در خانوادگي نام تشابه تا گردد تعويض
مÇيشود/ مÇطلع خويش نسب از شدن بزرگ از بعد كودك بههرجهت چون
بÇهتدريج اوايل از است بهتر نيايد وارد او به شديدي روحي ضربة كه اين براي

گردد/ آماده و مستعد
اتÇباع اوقÇات بسÇياري كه است اين ميكرده ه توج جلب كه مهمتري مسألة
بÇهفرزندي را طÇفلي پÇرورشگاهها از كÇرده مÇراجÇعه غÇÇيرمسلمان و خÇÇارجÇÇي
اجÇازه نيز كودك براي بودند خويش مملكت عازم چون نيز Gبعد و ميخواستند
لحاظ از پذيرش اين چون ببرند/ خويش همراه نيز را او تا ميكنند تقاضا خروج
از گÇواهÇي يك بÇود, خÇوانÇدگي فÇرزند بÇهصورت مÇتقاضيان مÇتبوعه مÇملكت
بÇا را كÇودكي مÇيدارد اعÇالم قÇيم بÇهعنوان آن مÇدير كه ميخواستند پرورشگاه
او بÇراي كÇه مÇيسپارد مÇتقاضيان به فرزندخواندگي بهعنوان مذكوره مشخصات
را او مÇطالبه حÇق هرگز كه ميكنند تعهد و بگيرند خويش فرزند بهنام شناسنامه

ندارد/
مÇتبوعة كشÇور مÇقررات بÇرطبق و مÇيگرديد خارج كشور از كودكي چنين
بÇهعنوان و مÇملكت همان شناسنامه او براي ميشد/ تلقي آنان فرزند متقاضيان,
و بود خارج ايراني مقامات تمام كنترل از ميگرديد/ صادر متقاضيان همان فرزند
داشت فرزندخوانÇدگي چنين بر اطالع ا گر Hفرض هم محل در ايران  كنسولگري
تÇلقي بÇيگانه تÇبعه كÇه كودكي بر بيگانه كشور در و نداشته كنترل وقت و مجال
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از اطÇالعي هÇيچگونه طÇريق بÇدين بÇنمايد/ سلطه اعمال نميتوانست ميگرديد,
در آيا است? حال چه در كه نميشد معلوم و نبود دردست ايراني كودك سرنوشت
يا دارد دست بينالمللي قاچاقهاي در يا و شده وارد امريكايي گانگسترهاي دسته

ميدهد?/ ادامه را آرامي سرنوشت
امÇور اداره ي صدÇت ايÇنجانب كÇه نÇيم و سال سه مدت تمام در يكبار فقط
بود موردي آنهم و شدم مطلع كودكي چنين حال بر داشتم تهران در را سرپرستي
كه را دختر بودند شده خواستار و نوشته نامه پرورشگاه به Gمجدد زوجيني چنين  كه
آنان بود كرده معطل تي مد پرورشگاه چون كه بگيرند تحويل بود, ساله 1ê اينك
كÇه ميداد گزارش و پذيرفته را وي پرورشگاه Hالزام كه بودند كرده رها را دختر
عÇادت وضÇعيتي بÇه را او اينكه و او تربيت به كافي توجه عدم اثر در متأسفانه
و رسوم با ديگر جهت از و نيست ممكن آن تأمين جهتي از ايران در كه دادهاند
Gد مجد كه شود داده ترتيبي نيست, منطبق ايران در عمومي عفت ايده و عادات

نمايند/ وادار او قبول به را زوجين
متبوعه دولت نظر از "فرزندخواندگي" بهاصطالح مجلس صورت اينكه براي
همچنين و ميشدند خواستار را سرپرستي امور اداره تأييد باشد, تكميل متقاضيان
را سÇرپرستي اداره مÇوافÇقت كÇودك بÇه خÇروج اجÇازه براي كشور كل شهرباني

ميشد/ خواستار
بÇهعنوان پÇرورشگاه مÇدير ايÇنكه از بÇعد مÇيكردند: استدالل چنين عدهاي
مÇصلحت مشاراليه هرجا است قيم با طفل حضانت چون گرديد, تعيين قيمومت
قراردادي بنابراين و بسپارد را كودك ميتواند باشد خانوادهاي هر نزد و دانست
ايران در پرورشگاهها وضع با طرفي از است/ معتبر نمايد منعقد حيث اين از كه هم
ترقيات جلو چهبسا و نميشود اقناع Âكام افراد معنوي و مادي احتياجات اينكه و
آنÇجا در كÇه بÇرود متمدنه ممالك از يكي به است بهتر شد, خواهد سد  كودك
عÇقيده بÇه كÇه زمÇينه ايÇن در زيÇادي مباحث و داشت/ خواهد بهتري سرنوشت
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استداللها اين از بعضي پاسخ در نيز نگارنده و نيست/ صحيح هيچكدام اينجانب
فÇرد يك كÇه گÇفت خÇواهÇند آيÇد, بÇار جاني و گانگستر ا گر " كودك ميگفتم:

است/" آمريكايي گفت خواهند آيد, بار انيشتين ا گر و است ايرانياالصل
او افراد و كردهاند تلقي فرد بهمنزله را جامعه علماالجتماع علماي از بسياري
و جÇدا گÇانه روحي داراي بدن همانطوريكه بدن/ مختلف سلولهاي بهمنزله را
افÇراد از مÇجزا شخصيتي داراي نيز جامعه سلولهاست, انفرادي حيات بر مافوق
كÇه مÇيشوند روانÇي عوارض دچار افراد كه همانطور كرد فرض ميتوان است/
تÇجلي روانÇي كÇيفيت و حالت بهصورت گاهي و رواني مرض بهصورت  گاهي
در Âمث كه است اين اصطالح دو اين از منظور است/ همينطور نيز جامعه ميكند,
كÇيفيت و حÇالت جÇزو كه دارد وجود دايمي ترديد و بدبيني حالت يك بعضي
انÇحرافÇات بÇه كه ميشود شديد اندازهاي به حالت اين گاهي و آنهاست رواني

ميشود/ منجر وسواس و هيستري قبيل از جنوني
و زجÇر از شÇخص كÇه است آن مصطلح مازوشيسم يا "دردخواهي"  كيفيت
نيز ملتي است/ غيرشعوري بهطور لذت اين و ببرد لذت آيد, وارد او به كه شكنجه
مداحي وجود با كه بود اينگونه آلمان گفت ميتوان Âمث باشد/ چنين است ممكن
و بود استبداد عالقهمند و طالب خود روحيه در معذلك ميشد دموكراسي از  كه
بÇهنام چÇهبسا و كÇند حكÇومت و آيد بهوجود ديكتاتور كه ميداد مجال همواره

كوبد/ هم در را آن آزادي

1. inferiority

مÇنسوب او بÇهخود هرچه و خود شخص كه بيني"1 كوچك "خود كيفيت يا
بسياري در حالت دو اين كند/ حقارت احساس و بداند بيمقدار و كوچك است
اين مقابل در افراد ناخودآ گاه و دروني عكسالعمل و ميباشند مرتبط هم با جهات

است/ متفاوت روجيه
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و است كÇوچكبيني خÇود دچÇار ايرانÇي جامعه متأسفانه اينجانب بهعقيده
بÇه مÇربوط را آنÇچه و مÇيكند تÇحقير ميداند, منسوب بهخود را هرچه بيجهت
و خود اطراف در مينمايد/ تجليل است, امريكا و اروپا به بهخصوص و ديگران
بحث كرد/ خواهيد برخورد آن به زندگيها, جزييات در بنگريد, ا گر روزانه وقايع
را آن بتوانم بعدها اميدوارم كه است ل مفص خيلي موضوع اين قضايي تجليات در

كنم/ ذ كر
كه ميخورد چشم به امر اين از روشني و صريح تجلي نيز فيه مانحن مورد در
كÇودك يك رفÇتن صÇرف شود تصور بيگانه از تجليل و ايراني جامعه تحقير با
جاي همه در جاني و دزد آنكه حال و شد خواهد او خوشبختي موجب بهخارج
گÇانگستر ميباشد ما حسرت مورد كه ديگر ممالك در بسا چه دارد; وجود دنيا
انجام و روشن روز در دخترانه مدرسه به پسرانه مدرسه شا گردان ريختن يا بازي

ميخورد/ چشم به بكارت ازاله و عفت منافي عمل چند
صحيح او خود براي و محترم Âكام ملت هر سنن و رسوم و عادات گفت بايد
كند تقليد ديگري از بخواهد خود قديمي سنن ترك با و ندانسته ا گر ملت هر است/
فرستاديم, سوÄد يا امريكا به Âمث را كودكي همينكه ما ماند/ بازخواهد دو هر از
چون خود ذهن در را او است/ آمده او بهسر چه نميدانيم بيخبريم او حال از چون
مÇقررات بÇه علم با طرفي از خطاست/ كردن تلقي خوشبخت است دور ايران از
فتح ا گر درميآيند ديگري دولت تابعيت به كودكاني چنين اينكه و كشورها ساير
بÇه هÇرچÇيز از پÇيش رشد حال در كشور و ميشود كم كشور جمعيت شود باب
كودكاني چنين فرستادن نيز مالي لحاظ از دارد/ احتياج انساني نيروي و جمعيت
احÇتياج احساس آنها نگهداشتن با چه عضو; معالجة نه است عضو قطع بهمنزلة
اجÇتماع احÇتياجات تÇا بشود بيشتري فعاليت كه ميآيد بهوجود الزام و ميشود
ايراني كودك سپردن در مصلحت وجه هيچ به اجتماعي لحاظ از لذا گردد, تأمين

نيست/ ايراني بهغير
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حق قيم چه نيست موافق رات مقر و قوانين با امري چنين نيز قضايي لحاظ از
اين بهترتيبي ندارد حق ولي نمايد نگهداري بداند مصلحت هرجا در كودك از دارد
اعتبار به كه است امري قيمومت شود/ قطع او خود سلطه كه دهد انجام را حضانت
در و Hمطلق ندارد حق وي ميگردد/ ارجاع قضايي مراجع طرف از و م قي شخص
نمايد/ اختيار سلب خويش از اينكه به رسد چه بدهد, اختيار ديگري به امور همه
جعفري مذهب با مطابق بايد قوانين اساسي قانون مطابق اينكه به باتوجه طرفي از
با بايد خانوادگي امور در بخصوص و قانوني قضايي استنباطات اولي× بهطريق باشد,
Ò�Çع ين ركافÖلÇل اهللا عل Ö ÒN Öنل) سبيل نفي قاعده باشد/ اسالمي حقوقي قواعد رعايت

است)/ نگشوده مÆمنان عليه را راهي كافران براي هرگز (خداوند 141 آيه نسا¾, سورة /1

فÇرض و شÇده متولد ايران در كه كودكي بر بيگانه كه دارد اقتضا 1(Âيب س Òن� م ÖÆÔ ÖXI
باشد/ نداشته سلطهاي هيچگونه اوست اسالم

وصÇي نÇميتوانÇد مسÇلم ولي كÇه مÇيدارد ر مقر نيز مدني قانون 1192 ماده
محدود ولي نامحدود اختيارات كه درجايي كند/ تعيين خويش فرزند بر غيرمسلم
نÇميتوانÇد مسÇلمان طÇفل حÇضانت و قÇيمومت اختيارات اولي× بهطريق ميشود

گردد/ وا گذار بهبيگانه
با منطبق اينجانب رويه سرپرستي امور اداره تصدي نيم و سال سه مدت در
لذا مÇيگرديد, نÇيز ري رÇمك شكÇايات و مراجÇعات موجب كه بود فوق استدالل
مÇطالعات بÇا و داده قرار بررسي تحت را مسأله كردم تقاضا وزارتخانه از Gمكرر
هÇمه بÇه بÇخشنامه بÇهصورت را كÇميسيون نÇظريات كميسيونها تشكيل و الزم

گردد/ اتخاذ زمان همه و جا همه در واحدي روية تا دارند ارسال دادسراها



1307 به صوÇم مÇدني قانون در موادي طي شيعه فقه از مقتبس بهصورت خانواده به راجع مدني مقررات /1
سال در سپس و شد تصويب خانواده" حمايت "قانون بهنام خاصي قانون 1346 سال در بار ل او بود; شده بيان
سالبه آنها مورد در بحث Âفع ميرسد بهنظر Gظاهر گرچه گرديد/ تصويب نام بههمين جديدي قانون 1353
حقوق تاريخ مورد در بحث واقع در و قوانين اين به ه باتوج اينكه لحاظ به Áاو معهذا است موضوع انتفا¾ به
روحيه درك Hثاني ميكند/ كمك حقوقدان ذهن شدن روشن به و است جالبي مبحث خود خانواده حقوق و
خÇانواده بÇه ه وجÇت مÇوضوع زيرا است نشده كهنه آن مباحث بسياري Hثالث است/ مفيد زمان آن قانونگذاران
حÇقوقي عÇلمي مÇجلة وكÇال, كÇانون مجله در مقاله اين ميرسد/ بهنظر مفيد آن درج لذا نميشود كهنه هرگز

شد/ درج 44 Ç 35 صص :(1354 (پاييز هفتم و بيست سال ,132 ش انتقادي,

مباحثيدرموردحقوقخانواده1

شÇايسته كÇه دارد زيÇادي منفي و مثبت نكات خانواده حمايت جديد قانون
است/ بررسي و بحث

بعضي و مدني قانون مقررات طبق ايران حقوق در خانوادگي مسايل مدتها
اينكه تا ميشد فصل و حل بود, شده نوشته آن توضيح و تفسير مقام در كه قوانيني
بÇه مÇربوط اخÇير قانون نيز Gبعد و شد تصويب 13êì در خانواده حمايت قانون
قانون يعني مبدأ نقطه از ا گر رسيد/ تصويب به 13ë3 بهمنماه در خانواده حمايت
و 13êì قÇانون تا را خط اين و كشيده بعدي) (قوانين بعدي نقطه به خطي مدني
مقننه مسير كه ميآيد بهدست (فلش) پيكان يك دهيم امتداد 13ë3 قانون سپس

ميدهد/ نشان را
بÇهطرف بهسرعت خانواده ن مدو حقوق كه است آن نشاندهنده مسير اين
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ساير به راجع به مصو قوانين كليه در حركت اين و است حركت در شدن الÄيك
ميباشد/ محسوس نيز اجتماعي جهات

تقليد و مسير اين انتخاب آيا اينكه باالتر سطح در و كلي بحث از صرفنظر
انتخاب كه فرض بر من بهنظر Áاصو نه, يا است مصلحت به طريق اين روندگان از
آخرين بايد خانواده حقوق و خانواده مسايل بدانيم جامعه مصلحت به را مسير اين
زمينه اين در قانوني هرگونه تصويب از قبل ميگردد/ الÄيك كه باشد زندگي جنبه
سپس و بقبوالند مردم بر را مقرراتي كه گردد مستحكم چنان عادات و عرف بايد

نمايد/ تدوين و تنظيم را عرف اين قانون
دور نهچندان دوراني در زد/ مثال را زوجات تعدد مسألة ميتوان نمونه بهطور
عرف Hج متدر اما برنميانگيخت را انتقادي هيچگونه و بوده متداول Âكام تعدد اين
و طعن موجب حتي و بود معمول كمتر زوجات تعدد ديگر و شد عوض عادات و
به نيازي هيچگونه بدون ميكرديم صبر ديگري كوتاه مدت ا گر ميگرديد/ استهزا
قانون تصويب آنكه حال و ميشد/ مستقر اذهان در منعي چنين خودبهخود قانون
به تبديل را رسمي ازدواج بلكه نميكند و نكرده نتيجه حصول در تسريعي چندان
ا گر مينمايد/ حرامزاده به تبديل را آن از ناشي حاللزاده اوالد Hاحيان و هوسبازي
قانوني الزام از قويتر و مÆثرتر باشد اخالق و عرف از ناشي زمينه اين در الزامات

برميانگيزد/ را عصيان وا كنش همواره كه است
ميكنيم/ مقايسه قبلي قوانين با و كرده بررسي را جديد قانون مهم موارد Âذي

صالح دادگاههاي Ç 1

مدني اختالفات كلية <به ميدارد: مقرر خانواده حمايت سابق قانون اول ه ماد
كÇه نقاطي در و شهرستان دادگاههاي در خانواده دعاوي و زناشويي امر از ناشي
آيÇين قÇانون تشÇريفات رعÇايت بÇدون بÇخش دادگاه در نباشد شهرستان دادگاه
و خانواده دادگاه خصوصيات از ماده اين در شد>/ خواهد رسيدگي مدني دادرسي
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13êì تيرماه به مصو آييننامه در اما بود نيامده ميان به ذ كري آن دي متص دادرس
ميداشت: مقرر 1 ماده ضمن است رسيده تصويب به قانون 22 ماده به مستند  كه
يك شهرستان هر در دادگستري وزارت خانواده حمايت قانون اجراي <بهمنظور
امر از ناشي مدني اختالفات به رسيدگي براي را شهرستان دادگاه از شعبه چند يا
شÇعب ضÇرورت درصÇورت و مÇينمايد مأمÇور خÇانوادگÇي دعÇاوي و زناشويي
قÇضات مÇيدهد/ تشكÇيل شÇهرستان دادگÇاههاي در مÇنظور ايÇن بÇه مخصوصي
و تجربه و سن حيث از بايد خانوادگي امور به رسيدگي به مخصوص دادگاههاي

باشند/> وظيفهاي چنين انجام با متناسب خانوادگي وضع
احراز تشخيص و ميدارد ر مقر شرايطي خانواده دادگاه دادرس براي ماده اين
آن استحكام و خانواده به بايد نيز H حق است/ دادگستري وزارت با نيز شرايط اين
دانش تقوي, سوابق, سن, لحاظ از كه را قضاتي فقط و داشت مبذول شاياني توجه
يا زوجين روابط در دخالت مجاز باشند داشته قرار بلندي درجه در عالقهمندي و
قلب دريچه كامل اعتماد با كرده امنيت احساس مراجعين تا نمود والدين و فرزند
در و كرده تلقي بينظر مشاور يك بهنظر را او و بگشايند دادرس روي به را خود

كنند/ ياوري وظيفهاش انجام
دادرس خÇانواده دادگاه رييس نبودن صورت در ماده اين استناد به بنابراين
مگر بگيرد بهعهده را خانواده دادگاه دي تص ندارد حق شهرستان دادگاه عليالبدل
دانسته, محرز او در را آييننامه در مذكور شرايط وجود دادگستري وزارت اينكه
دادگÇاه شÇعب رÅسÇاي هÇمه قÇانون كÇه جايي كند/ صادر وي براي خاصي ابالغ
چند به فقط و نميداند خانواده دادگاه ي تصد براي وظيفه انجام آماده را شهرستان
صالحيتي چنين عليالبدل دادرس اولي بهطريق ميدهد, اختياري چنين آنان نفر
نÇيز عÇليالبÇدل دادرس بÇراي ابالغ صدور و صالحيت تشخيص داشت/ نخواهد
دادگاه كل رياست نه است دادگستري وزارت اختيارات از آييننامه متن به باتوجه

شهرستان/
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نسخ Âك خانواده حمايت سابق قانون كه است شده مقرر فعلي به مصو قانون در
خانواده دادگاه و ميشود نسخ نيز بدان مستند آييننامه Hتبع است بديهي ميگردد/
جديد آييننامه در اينكه مگر ميشود تلقي شهرستان دادگاه عادي شعبه يك مانند
آييننامه تصويب در دادگستري وزارت است آن حق و گردد رعايت نكته اين نيز

نمايد/ ه توج نكته بدين جديد

زوجات د تعد Ç 2

حكم Hصريح است نخواسته مقنن است, مجاز زوجات د تعد اينكه به باتوجه
نÇموده شرايÇطي به مقيد را آن اجراي جواز اين قبول با بلكه نمايد الغا را شرعي

است/
ازدواج واقعه ثبت به زوج الزام (مانند نيست عقد صحت شرط مرقوم شرايط
ازدواج و مقرر) تشريفات انجام بر است قانون الزامي بلكه نميباشد عقد شرط  كه
مينمايد ايجاد زوجيت علقه و است صحيح جهت بههر شرعي حدود در د مجد
يا و 13êì به مصو خانواده حمايت قانون 1ê ماده در مرقوم مجازات به مجرم منتها

ميشود/ يا شده محكوم فعلي قانون 17 ماده

عدالت Ç 3

در تاريخ اين تا كه است شده استعمال "عدالت" جديد اصطالح ماده دو اين در
و شÇده اخÇذ اسÇالمي فÇقه از اصÇطالح ايÇن است/ نداشÇته سابقه ما ن مدو حقوق
و ضÇمني بÇهطور است اخÇالقي دستوري بهصورت اسالمي فقه در كه وظيفهاي
و شÇرايÇط بÇيان بÇراي عÇليهذا است/ درآمده قانوني وظيفه بهعنوان غيرمستقيم

كرد/ رجوع اسالمي فقه به بايد اصطالح اين تفسير
قلبي تمايل واال است زوجات با يكسان مماشات و سلوك عدالت, از منظور
فÇقه بÇه بÇاتوجه نميشود/ اخالقي وظيفه تابع حتي و قانون ماده تابع بههيچوجه
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كرد/ ه توج زير نكات به بايد عدالت بررسي مورد در اسالمي
و لباس و خورا ك شامل مدني قانون 1107 و 110ì ماده بهموجب نفقه الف/

متعارف زندگي حداقل Ç اول است: حد دو تابع حداقل لحاظ از و ميباشد مسكن///
پدري/ خانه در و ازدواج از قبل زن زندگي شرايط Ç دوم جامعه; در

پÇدري خانه در آنچه مطابق را زن زندگي حداقل كه باشد بهنحوي بايد نفقه
و بÇود خÇواهÇد متفاوت مختلف زنهاي نفقه تعريف بنابراين كند, تأمين داشته
مطابق زن هر نفقه حداقل تأمين از پس كه است آن انفاق مورد در عدالت رعايت
تقسيم آنها بين عدالت رعايت با خانواده درآمد مازاد پدري خانه در وي شÆون

باشد/ متساوي زنها همه نفقه اينكه نه  گردد
كه بهنحوي بنمايد عدالت رعايت Âكام خود اوقات تقسيم در بايد شوهر ب/
واال است سكونت و سلوك شامل عدالت اين گردد/ تقسيم متساوي Âكام او زندگي
ميباشد/ مدني قانون 1330 ماده در مرقوم اجراي ضمانت تابع زوجيت وظايف

تمكين شوهر از كه زني بنابراين و است مطيعه زنهاي مورد در عدالت ج/

تلقي همطراز ميدهد انجام را زوجيت وظايف كه همسري با حيث اين از نميكند
نميگردد/

نميگردد/ متعه شامل و هستند دايم ازدواج در كه است زناني مابين عدالت د/

د مجد ازدواج اجازه Ç ê

و ضÇروري اقدامÇات انجام با دادگاه ///> ميدارد: ر مقر فعلي قانون 17 ماده
در عدالت اجراي و مرد مالي توانايي احراز و فعلي زن از تحقيق امكان درصورت
ازدواج موارد 1ì ماده داد/> خواهد را جديد همسر اختيار 1ì ماده يك بند مورد
17 ماده در دقت با است/ ل> او همسر <رضايت آن يك بند و ميكند ذ كر را د مجد
از كÇدامÇيك و چÇيست <1ì مÇاده يك بند مورد <در از مقنن نظر نيست معلوم
اقدامÇات? ساير يا بهتنهايي عدالت> <اجراي آيا شود: اجرا بايد مذكور اقدامات
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ميكند/ ابهام ايجاد است آمده تفاوت بدون كه (واو) عطف حرف
آيا ميدهد جديد ازدواج به رضايت لي او همسر خود وقتي ديگر طرف از
نرسيده آن زمان هنوز كه عدالتي آنهم عدالت> <اجراي مورد در دادگاه بررسي
قÇح ايجاد زن براي مقابل در و است مرد وظيفه عدالت نيست? فضولي است,

و خواسته را آن اجراي اينكه يا و كند اسقاط را خود حق است ممكن زن ميشود/
زايÇد قيد و عبارت اين آيا بنابراين بگيرد/ طالق نيست راضي ا گر عينحال در

نميرسد? بهنظر

اول همسر وضعيت Ç ë

بÇراي حق اين مذكور موارد تمام در <بههرحال ميدارد: مقرر 17 ماده ذيل
بنمايد/> دادگاه از سازش عدم گواهي تقاضاي بخواهد ا گر كه است باقي ل او همسر
به ملزم دادگاه آيا آيد, بهعمل تقاضا كه است شده داده اجازه فقط ماده اين در
نيست منطقي باشد اول همسر اجازه با همسر اختيار ا گر Gظاهر تقاضاست? قبول
ننمايد/ عدالت رعايت مرد ازدواج از بعد اينكه مگر شود داده طالق حق او به  كه
كه است آن بهتر ولي شد قايل زن براي را حقي چنين ميتوان موارد ساير در
مجدد ازدواج درصورت كه كند وكالت اخذ شوهر از زن نكاح عقد انعقاد موقع در
شود/ ذ كر چاپي قبالههاي تمام در وكالتي چنين اخذ و سازد مطلقه را خود بتواند

بعدي ازدواجهاي Ç ì

كÇه است آن بÇر مÇقنن نÇظر 1ì مÇاده در مÇذكور دوم> <همسر لغت قيد با
نمودن الÄيك مسير در نظر اين و بگيرد چهارم يا سوم زن نتواند مرد بههيچوجه
ممكن كه عللي و جهات همان زيرا نيست صحيح منعي چنين است/ خانواده حقوق
و باشد موجود نيز سوم ازدواج براي است ممكن كند توجيه را دوم ازدواج است
همسران خود ميل عليرغم شود ناچار سوم ازدواج براي ضرورت درصورت مرد
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صدور اختيار جهت بههر چون ديگر طرف از و گويد طالق را آنها از يكي قبلي
اين گردد/ جلوگيري است ممكن تعديات از است دادگاه دست در ازدواج اجازه
باشد شرع مطابق ا گر سوم ازدواج و دارد جزايي اجراي ضمانت فقط Gظاهر ماده

نيست/ باطل

موقت ازدواج Ç 7

فعلي عمل مال ك و شده صادر نظر اين برخالف آرايي ( گرچه نويسنده بهنظر
زيرا: متعه ازدواج نه است دايم ازدواج به ناظر مجدد ازدواج منع داد) قرار

فÇعلي قÇانون 17 مÇاده در مÇذكور مرد> مالي توانايي <احراز شرط گرچه /1
است روشن عبارت سياق از اما دارد اطالق سابق قانون 1ê ماده و خانواده حمايت
متعه در كه ميدانيم و است داشته موردنظر خانواده انفاق در را مرد وظيفه مقنن  كه

نيست/ انفاق به موظف مرد
منتفي فيمابين ت مد انقضاي با متعه و است دايم ازدواج به مختص طالق /2

ميشود/
متعه/ نه است دايمي زنان بين فقط عدالت رعايت /3

دايÇمي زن مÇورد در ميباشد برابر و مساوي معناي به كه <همسر> لغت /ê

مدني/ قانون شرح سيدعلي; باغ, شاه حايري ر/ ك: /1

متعه1/ مورد در نه است مرد ( كفو) همشأن و همطراز كه ميشود برده به كار

مجرم و جرم Ç 8

بÇدون مÇردي <هÇرگاه بÇود: ر قرÇم خÇانواده حمايت قبلي قانون 1ê ماده در
قانون ë ماده در ر مقر مجازات به نمايد ازدواج به مبادرت دادگاه از اجازه تحصيل

دادسÇتان عليآبادي دكتر آقاي جناب نظريه ,217 و 305 شمارههاي روزنامهرسمي, بهضميمه شود رجوع /2
كشور/ ديوان وقت

حÇقوقدانÇان2 بÇعضي گرچÇه شد/> خواهد محكوم 131ì Ç 1310 ب مصو ازدواج
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شكÇايت به موكول نيز مجرم تعقيب و بوده گذشت قابل مذكور جرم كه معتقدند

روزنامهرسمي/ سابقالذكرضميمه شمارههاي در مندرج و51.11.3-59 شماره51.6.29-31 آراي /1

از مذكور جرم كه است معتقد كشور1 ديوانعالي رويه وحدت رأي اما است شا كي
د جدÇم ازدواج به مبادرت همسر داشتن با مردي كه همين و بوده عمومي جرايم
تعقيب قابل هم باز دهند اجازه و بوده مطلع امر اين از او همسر دو هر ولو نمايد
با Hصريح حتي يا و نكنند شكايت وي همسران از هيچيك گواينكه بود/ خواهد
بÇهنظر چÇون ولي بÇود الزامي رأي اين از تبعيت گرچه باشند/ مخالف او تعقيب
نقيصه اين اخير قانون در لذا دارد منافات خانواده استحكام با و ميآيد غيرمنطقي

بود/ خواهد تعقيب موقوفي موجب قبلي همسر رضايت و گرديده اصالح
متأهل از اطالع و علم با كه دوم همسر مورد در خانواده حمايت قبلي قانون
ولي بود سا كت درميآيد, او زوجيت عقد به دادگاه اجازه بدون و شوهرش بودن
جÇرم معاون بايد را زني چنين (1ê (ماده قانون همان بهموجب اينجانب بهنظر
مÇرتفع ابهام اين و شده تصريح بعدي زن مجرميت به فعلي قانون در و دانست/

است/  گرديده
موارد تمام در <بههرحال ميدارد: مقرر فعلي قانون 17 ماده جرم از ر متضر
عÇدم گواهي تقاضاي بخواهد ا گر كه است باقي ل او همسر براي حق اين مذكور
در مذكور موارد به مربوط فقط ضرر جبران طريق اين كه بنمايد/> دادگاه از سازش
دادگاه اجازه بدون مردي هرگاه و ميباشد دادگاه) اجازه با د مجد (ازدواج 1ì ماده
قانون 1ê ماده (و 17 ماده در كه است شده جرمي مرتكب بنمايد, د مجد ازدواج
ساخته وارد زيان ديگر افراد به است ممكن جرم اين است)/ گرديده بيان سابق
جÇبران كيفري تعقيب بهموازات ميتواند جرم از ر متضر كلي قاعده طبق و باشد
مبلغي مطالبه است ممكن هم زيان و ضرر جبران بخواهد/ نيز را خود زيان و ضرر

دو/ هر يا و طالق تقاضاي يا باشد
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او آ گاهي يا اجازه با شوهر د مجد ازدواج كه بعدي و قبلي همسران از هريك
عÇدم درصÇورت قبلي همسر باشد/ خصوصي شا كي نميتواند Hمسلم است بوده
اطالع عدم درصورت بعدي همسر و نيست) رضايت مثبت تنها (اطالع رضايت
و ì مواد و خانواده حمايت فعلي قانون 17 ماده به استناد با مورد برحسب ميتواند

شوند/ دعوا وارد خصوصي شا كي بهعنوان ازدواج قانون 7

داوري Ç 9

و است خانواده مسايل مورد در داوري به راجع مدني دادرسي آيين ì7ì ماده
هÇمان واحد, داور تعيين در طرفين توافق درصورت كه ميدارد ر مقر ماده اين
به اختصاصي داوران كه درصورتي فقط و كنند رسيدگي اختصاصي داور واال داور
نزديكتر بهمصلحت روش اين ميگردد/ ضميمه آنان به سوم داور نرسند توافق
زوجين زندگي جزييات به كه هستند كساني هميشه اختصاصي داوران زيرا است
را موضوع بتوانند داوران اين چهبسا و دارند آنان بر آمريتي Hغالب و داشته آشنايي
است زيانآورتر آن بيشتر هرچه شدن علني كه خانوادگي اختالف و دهند فيصل
جزيياتش ذ كر با دادگاه دادرس نزد حتي و است) بيگانه Hغالب ( كه ثالث داور نزد

نگردد/ مطرح
اعتراض مهلت داوري, به ارجاع اختيار يا الزام مورد در جز ماده اين مقررات
رعÇايت ماده اين در مذكور ترتيب كه است آن بهتر و است/ نشده نسخ غيره و

زيرا:  گردد
است/ نشده اشاره ì7ì ماده نسخ به Hصريح خانواده حمايت قانون در الف/

مÇوضوع كÇه است خÇانوادگÇي مسÇايل مورد در Hصرف ماده اين اينكه به باتوجه
اعÇالم Hصريح ميبايد بود آن نسخ بر مقنن نظر هرگاه ميباشد خانواده حمايت
شÇده نسÇخ اخيرالذكر قانون توسط مقرراتش بعضي مورد در فقط ماده اين دارد/

است/
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آيين قانون در مندرج داوري شرايط تابع قانون اين در <داوري عبارت ب/

ì (ماده خانواده حمايت فعلي قانون ë ماده در مذكور نميباشد/> مدني دادرسي
آيÇين هشتم باب در كه است داوري كلي شرايط و مقررات به ناظر قبلي) قانون
مسايل به مربوط اختصاصي بهطور كه ì7ì ماده نه است شده ذ كر مدني دادرسي

است/ خانوادگي
×F ßyÖيÇب ق×اق ش Ö ÔrÖف خ Öنا و> شريفه آيه به مستند ì7ì ماده در مرقوم مقررات ج/

كسان از داوري و مرد كسان از داوري شخص ميدهيد, دو آن ميان اختالف بيم ا گر (و نسا¾ سوره 35 آيه /1
برگزينيد///)/ زن

در كه كوششي به باتوجه و است شده وضع اهÖله×ا///>1 Öن م H Òg ح و هل Öها Öن م H Òg ح ثÔوا عÖاب ف
بÇا را آن تÇا آمده بهعمل مجلس در خانواده حمايت قانون بررسي و طرح موقع
به مرد خودسرانه طالق منع توجيه براي Gر مكر دهند تلفيق شرع مقررات بعضي
<به عبارت ذ كر حتي است بوده همين بر هم مقنن نظر لذا و ميشد/ استناد آيه اين
ر مقر كه بود كافي واال است امر بههمين ناظر ì ماده در مذكور داور> سه تا يك
عطف حرف <تا> حرف بهجاي اينكه يا و باشند> طاق بايد داوران <عدة دارد

ميشد/ استعمال <يا>

8 ماده شقوق و كلي بهطور طالق ماهيت /10

ديگر بهطرف نسبت طرفين از يك هر آن بهموجب كه است عقدي ازدواج
ديگر طرف وظيفه با برابر و موافق ي حق عوض در و ميگيرد گردن به وظايفي
درخواست حق و تمكين به الزام نفقه, مطالبه حق و انفاق به (الزام ميكند تحصيل
به و مينمايد حقي ايجاد ديگر طرف براي زوجين از هريك خودداري تمكين)/

برآيد/ حق مطالبه و حق احقاق مقام در قانوني ره مقر طرق به ميدهد اجازه او
قصور كه ميشود پذيرفته طالق تقاضاي وقتي 8 ماده شقوق مورد در عليهذا
ا گر و باشد دعوا خوانده فعل به مستند شقوق آن از يكي تحقق و وظيفه انجام در
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استناد آن به نميتوان باشد متقاضي خود عمل به منتسب شقوق آن از يكي ق تحق
كÇانون HخصÇش زن ا گÇر ÂثÇم نÇمود/ سÇازش امكÇان عدم گواهي صدور تقاضاي
رعايت را مقرره امانت يا و ندهد انجام را تمكين وظيفه كرده ترك را خانوادگي
امكÇان عÇدم گواهي صدور تقاضاي خود عمل بهاستناد Hشخص نميتواند ننمايد,
دادگاه يا داوران است/ تخلف Hمنطق موردي چنين در گواهي صدور و كند سازش
بÇراي را خÇود كÇوشش نهايت مرد جانب از گواهي صدور تقاضاي مورد در نيز
مÇاده از استفاده حق مرد به كوشش, شكست درصورت و ميبرند به كار سازش
درصورتي فقط باشد طالق متقاضي زن كه درصورتي ميكنند/ اعطا را م ق/ 1133
به منتسب تقصير يا قصور علت به كه ميشود صادر طالق به داوران رأي يا  گواهي
مدني قانون مقررات يا و خانواده حمايت قانون 8 ماده شقوق از يكي با مورد مرد

باشد/ منطبق
كشÇورهاي چÇه و آزاد كشÇورهاي (چÇه دنÇيا امÇروز حÇÇقوق نÇÇظامهاي در

دارد/ وجود نظام سه طالق تعريف و توجيه براي سوسياليستي)
بÇه زناشويي رابطه قطع از است عبارت <طالق كشورها بعضي نظر از Ç اول

نص) شد> تلقي وصول غيرقابل ازدواج هدف اينكه هم و زوجين از يكي تقاضاي
آلمان)/ حقوق ضمني بهطور و سويس مدني قانون

قصور و ديگري به نسبت زوجين از يكي خطاي مجازات بهمنزله طالق Ç دوم

فرانسه)/ شوروي, حقوق (نظام وظيفه انجام در
بÇا HلمÇمس (و است عÇرف سال 1300 مبتنيبر كه ايران حقوقي نظام Ç سوم
ادعايي چنين نيز قانون خود و نميشود و نشده عوض قانون يك عمر سال هشت
كه الطالق> عندي االشيا¾ <ابغض رعايت با نكاح> قيد <ازاله از است عبارت ندارد)
نظام دو از مخلوطي حقوقي لحاظ از و ميدهد دخالت بهتساوي را حقوق و اخالق

است/ سابقالذكر
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صادره آراي قطعيت Ç 11

مÇنطقي حÇال همه در و مطلق بهطور سازش امكان عدم گواهي بودن قطعي
طرف از مطروحه طالق تقاضاي به را سازش امكان عدم گواهي اينكه مگر نيست
را گواهÇي صدور زن طرف از مطروحه درخواست مورد در و كنيم منحصر مرد

بدانيم/ طالق مورد در حكم قطعيت به منوط
درخÇواست دادگاه از را همسرش تمكين بر حكم صدور مردي كنيم فرض
را سÇازش) امكÇان عÇدم ( گواهي طالق به حكم صدور Âمتقاب نيز زن و ميكند
زوجه تمكين به حكم و شود رد گواهي صدور درخواست ا گر مينمايد/ درخواست

است/ غيرقطعي و بوده بعدي مراحل در رسيدگي قابل حكم اين شود داده
شود رد تمكين درخواست Hتبع و شده صادر سازش امكان عدم گواهي ا گر اما
نيز تمكين درخواست رد بالنتيجه و ميباشد اجرا قابل Gفور و بوده قطعي حكم اين
ميشود اجرا Gفور خانواده انحالل حكم كه ميكنيم مشاهده بدينطريق است/ قطعي

ندارد/ فوري اجرايي قابليت خانواده بقاي به حكم اما
نقيصه اين جبران ميتواند كند توجه مصلحتانديشي اين به ا گر قضايي رويه
بداند قطعي موردي در فقط را سازش امكان عدم گواهي كه معني اين به بنمايد/ را
صدور از بعد بود نموده تمكين درخواست مرد هرگاه و باشد دعوا مورد Âمستق  كه
مÇرحÇله در تÇمكين مسألة كÇه وقÇتي تÇا نكند صادر گواهي خانواده دادگاه حكم

گيرد/ قرار رسيدگي مورد پژوهش

عقد ضمن شرط Ç 12

شÇرايÇط بÇهصورت 11 مÇاده <مÇقررات داشته مقرر كه سابق قانون 17 ماده
بÇراي زن بÇالعزل وكÇالت مÇوارد اين در و قيد ازدواج عقد ورقه در ضمنالعقد
خواهد باين مدني قانون مقررات طبق طالق اين شد/ خواهد تصريح طالق اجراي
الزم بسيار ماده اين وجود آنكه حال و است گرديده حذف جديد قانون در بود>
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زيرا ميسازد دور واقعه طالقهاي بسياري از را بودن شرع خالف توهم و است
در نباشد مزبور عقد مقتضاي با مخالف كه شرطي هر ميتوانند ازدواج عقد طرفين

بنمايند/ ديگر الزم عقد يا ازدواج عقد ضمن
نمودن الÄيك مسير در اقدامي نيز سابق قانون 17 ماده حذف يعني اقدام اين
و سنت آرام قلمرو از را <خانواده> يعني اجتماعي نهاد اين كه است خانواده حقوق
تا سازند وارد حقوق> <علم جنجال و پربحث قلمرو در و كرده جدا به كلي اخالق
حقوق> <علم بيرحم تيغ زير را متخلف و ببخشند بدان خارجي اجراي ضمانت

دهند/ قرار
يكي بهصورت عبارت تصحيح مختصر با سابق قانون 17 ماده كه بود آن بهتر
كÇه را طÇالقي مدني قانون رات مقر آنكه توضيح درميآمد; جديد قانون مواد از
ماده در مندرج موارد فقط و نميداند باين ميسازد جاري زوج از وكالت به زوجه
و شود قيد قبالهها در زن وكالت كه است آن بهتر بنابراين ميداند/ باين را 11êë
بÇهعنوان فÇوق ماده در مذكور <وكالت كه باشد آن از حا كي وكالت اين عبارت
در كÇه مÇنظوري هÇمان روش اين با و بود/> خواهد خلع طالق انجام در وكالت
آن بر ايرادي آنكه بدون شد خواهد حاصل است مقرر فعلي قانون 8 ماده تبصره

باشد/ وارد

واليت Ç 13

زيرا بيلذت); ( گناه بياثر هم و است شرع خالف هم مادر به واليت دادن
ضمانت نيز صغير مالي امور اداره مسأله و ميباشد مادر با جهت بههر كه حضانت
جÇلو مÇيتوان آن هÇر در كÇه امين) ضم قهري ولي خيانت (اثبات دارد اجرايي

را گرفت/ اجحاف
به او عاطفي عالقه Hمسلم باشد بيتوجه هراندازه به قهري ولي ديگر طرف از
بÇهواسÇطه سرپرستيها است/ بيشتر سرپرستي امور سازمان و دادستان از صغير
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تÇمام انÇجام قÇدرت و نÇميرسند موجود وظايف اندازه بههمين سازماني ضعف
كنيم/ بار آنها بر عاطفي جديد وظايف كه نارواست و ندارند را محوله وظايف

ازدواج سن Ç 1ê

جدا گانه مقاالت و مفصل بحث محتاج خود ( كه ازدواج سن تغيير مسأله در
قÇرار خÇانواده تÇنظيم مسأله بخصوص و تبليغات تأثير تحت جديد قانون است)
و بدني انحرافات ازدياد مواليد, تعداد آمدن پايين تغيير اين نتيجه و است  گرفته
انحطاط و رواني بيماريهاي و جنون ازدياد زهروي, بيماريهاي شيوع رواني,
درصورتي است داشته مقرر فرانسه قانون كه همانگونه بود بهتر الاقل و است نسل
از معافيت بتوان شدن) حامله Âمث) بود شده ثابت طرفين بدني استعداد Âعم  كه
و است طبيعي امري ازدواج طرفين)/ سن از نظر (صرف نمود تحصيل سن شرط
آن از جلوگيري است/ خويش اطفاي دنبال ظهور بهمحض حيوانات كليه در غريزه
تبليغات و لوكسپرستي اجتماعي, اقتصادي, مسايل بهانه به است/ حيات ويرانگر
واال كرد عوض بايد را مخرب عوامل اين بلكه كرد/ عوض را ازدواج سن نميتوان

روال كÇرد سعي ازدواج از ممانعت عوض بايد است/ محال غريزه كردن عوض
سازد/ مرتفع را مشكالت و موانع كه باشد چنان جامعه زندگي

قضايي رويه نقش Ç 1ë

مستتر و مندرج مدني قانون مواد در فعلي قانون 8 ماده در مذكور موارد تمام
مواردي ميتوان است بيشتر قانون از آن نرمش كه قضايي رويه توسعه با و است

كرد/ استخراج را موارد اين از زيادتر



/27 Ç 26 صص :(73 پنجم(آبان سال مجلهگزارش; /1

ازنظريهمالتوستاآزاديروابطجنسي1

نام كه انگليسي مأموران از يكي كه بود 13ë1 سال اوايل يا 13ë0 سال اواخر
در و بود خانواده تنظيم نهضت سرجنبان كه دارم ياد به ولي نيست, خاطرم به او
خود نظريات گسترش و تأمين براي و ميكرد تبليغ را نظريه اين دنيا نقاط تمامي
با ايران به او مسافرت آمد/ ايران به بود, گذاشته زيرپا هم را كشورها از بسياري
كه ايران وقت غربزدة امور اولياي زيرا شد روبهرو دولتي مقامات فراوان استقبال
ايران به او سفر از ميدانستند ل نزÔم وحي و بهشتي ماÄده را ديار آن سوغات هر
ايران در شده انجام برنامههاي از مسافرت همين در او بودند/ آمده وجد به بسيار
بيشتر فرزند چهار يا سه ايران خانوادههاي Âفع بود گفته و كرده رضايت اظهار

است/ كافي ايران براي حد همين من بهنظر و ندارند
به را آنان و شد مواجه مسÆوالن فراوان شعف و شور با رضايت اظهار اين
در بيجا دخالت امر اين ايران ملت نظر از ولي كرد تشويق خدمتي خوش ادامه
لرد يك چگونه و چرا كه شد مطرح سÆال اين عموم براي و شد, تلقي ايران امور
تÇعداد و شÇود هسÇتي عÇالم دروازهبÇان ايران در ميدهد اجازه خود به انگليسي
سوم جهان ملتهاي و دولتها ساير وضع و حال كند/ تعيين را انساني موجودات
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غرب پردازيهاي نظريه از متابعت روحيه استمرار لذا و است قرار همين بر نيز
روي بيش و كم و ناخواه و خواه و ميگرفت سرچشمه دولتيان وابستگي از  كه
امسÇال شÇهريور در تا داد شجاعت را لرد آن اخالف ميگذاشت اثر هم ملتها
قÇاهره در جÇمعيت و تÇوسعه عÇنوان تÇحت كنگرهاي (199ê سپتامبر = 1373)
آزادي و جÇنين سÇقط مشÇروعيت مكرر, تكذيبهاي عليرغم و دهند تشكيل
نتايج دامنه است بديهي بخواهند/ نيز را بازي همجنس آزادي حتي و جنسي روابط
براي زيرا شود; شناخته مجاز جنين سقط كه ميكشد آنجا به گردهماييهايي چنين
از احتراز براي Hاحيان و برد بين از را نامدگان بايد ناچار مذكور لرد اوامر از اطاعت
مÇيباشد ناخواسته) ( گاهي فرزند توليد منشأ كه را خانواده اساس فرزند, ازدياد
مجاز و مشروع كه ÇÇ جنسي غريزه ارضاي براي و قرارداد قبول عدم و ترديد مورد

شناخت/ مباح و كرد تجويز را ديگري طرق ÇÇ است خانواده داخل در آن

زيستشناس يك معنيدار سÆال

قÇبيلهاي و ابÇتدايÇي جÇوامÇع از بÇرخÇي در و قÇديم, بسÇÇيار دورانهÇÇاي در
تÇلقي جÇامعه سÇربار ي ادÇم زندگي لحاظ از و نداشتند نيرويي كه را سالخوردگان
در اما شوند/ كشته تا ميكردند پرت پايين به آنجا از و برده كوه باالي به ميشدند
قرار نابودي معرض در را نفس تازه نيروي زيرا نبود مجاز جنين سقط قبايل همان
سقط ولي ميدارند نگه بهداشتي وسايل بهترين با را سالخوردگان امروز اما ميداد,
و است نادرست روش دو هر دانست بايد ميدانند/ مجاز (Âعم يا Hرسم) را جنين
مختلف زواياي از را آن و كنيم نگاه مسأله به انديشه و تأمل با مورد اين در بايد ما

دهيم/ قرار بررسي مورد
مواليد كنترل و جنين سقط از انتقاد از بعد زيستشناسان از يكي زمينه اين در
آنهايي يا سازيم محدود ميآيند دنيا به كه را آنهايي است سزاوار <آيا ميگويد:
كه را آنهايي يا ميخواند خود به حيات كه را آنهايي هستند? رفتن آماده كه را
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ميكند?!> طرد
ولي است انفرادي و شخصي Âكام امري Gظاهر گرچه نيز جنسي روابط مسأله
محق و دخيل امر اين كنترل در را خود جامعه بشر, مدني حيات دوران تمام در

خÇالي جÇاي مÇيتوانÇد كÇه است Ç نÇوزادان Ç جديد افراد ورود زيرا است دانسته
بر سازد/ ممكن را جامعه يك حيات ادامه و كند پر را درگذشتگان و سالخوردگان
و Ç جÇنين Ç افÇراد تÇوليد مÇورد در كÇه است داده قÇح خود به جامعه اساس اين
غريزه ارضاي نسل, ادامه سبب چون و كند اظهارنظر و دخالت آنها سرنوشت
تÇدوين را مقرراتي جنسي روابط موضوع در بشري جوامع تمام لذا است جنسي
لحاظ از ميكنند ر تصو ميدانند مجاز را جنسي آزاد ارتباط كه هم جوامعي  كردهاند/
ايÇنگونه و ندارنÇد جمعيت ازدياد به نياز كه رسيدهاند ي بهحد جامعه افراد تعداد
ميدهند تشخيص مناسب خود كه را آنچه كرده, نفس به قياس كه هستند جوامع

ميكنند/ تجويز جوامع تمامي براي همگاني نسخهاي بهعنوان
جÇمعيت كنترل تبليغ براي پيشرفته اصطالح به جوامع گردانندگان كه دليلي
مÇيكنند تبيين و تبليغ نيز سوم جهان در را همانها و ميدهند قرار مورداستفاده
رعايت براي كافي وسايل فقدان نيز Gاخير و غذا توليد محدوديت و كمبود مسأله
مÇالتوس نظريه توهمي چنين مبناي است/ مرفه بالنسبه عادي زندگي و بهداشت
آنكه حال و مييابد افزايش هندسي تصاعد با جهان جمعيت بود معتقد كه است
شده رد Âعم نظريه دو هر اين اما ميشود/ اضافه عددي تصاعد با موادغذايي توليد
ديگر طرف از و نيافته افزايش اندازه آن به جهان جمعيت طرفي از زيرا است,
مقداري آن از بيش كشاورزي و صنعتي پيشرفتهاي به باتوجه موادغذايي توليد

بود/ كرده پيشبيني مالتوس كه است
دولتهÇا بÇه و داده قرار بهانه را بشر حال به دلسوزي كه كشورهايي همان
در دهÇند, قÇرار كنترل مورد را توليدنسل الزم قوانين تصويب با ميكنند توصيه
مردم كه (درحالي ميريزند دريا به را خود كشاورزي محصوالت سالها از بسياري
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وفور تا ميشوند) تلف قحطي و گرسنگي بهسبب جهان مختلف نقاط در بسياري
بÇاز مÇحصولي توليد از را كشاورزان گاهي يا نشود/ قيمتها سقوط موجب  كاال
و نكنند/ كشت به اقدام تا ميپردازند را آنان احتمالي سود معادل حتي و ميدارند
ميشود ريخته دور روزه هر كه غذاهايي پسمانده نيويورك, چون شهري در يا
بشر نجات عيان مد اين تبليغات بنابراين, كند/ سير را گرسنه ميليون يك ميتواند
موردنظر جهات و علل ساير بايد لذا و دانست خيرخواهانه صددرصد نميتوان را
دلها به كه ظاهرالصالح عبارات اين پس در شود فهميده تا كرد جستجو را آنها
مطلب مثالي ذ كر با است/ نهفته اتي ني چه است منطبق محسوسات با و مينشيند
آوارگان ناهنجار وضع بارها جمعي, رسانههاي گزارشهاي در ميشود: روشنتر
بسيار آوارگان فرهنگي و بهداشتي مالي, وضع خواندهايم/ يا و ديدهايم را فلسطيني
و خانواده امور ادارة زمينه در Hواقع آنها هست/ و بوده ناراحتكننده و تأثرآور
اختيار در سالگي هفت يا شش سن از اطفال آمدهاند/ بهستوه فرزندانشان پرورش
جنگي و چريكي عمليات حال همان در و بياموزند سواد تا ميگرفتند قرار نهضت
كه اسراÄيل دولت ا گر شرايطي چنين در حال فرابگيرند/ را خويش سن با مناسب
گروههاي مداوم حمالت و چريكي نهضت اين از ديگر دولت هر از پيش و بيش
گرسنه شكمهاي و آوارگان تعداد هرچه و ميبيند زيان فلسطيني متعدد و مختلف
در و برداشته كرنا و بوق مييابد, افزايش نيز دشمنانش تعداد شود زيادتر آنان
نيت) حسن با Hاحيان آوارگان همان از يكي حلقوم از چهبسا (و آوارگان اردوي
و درماندهايÇد فرزند يك كردن بزرگ در شما آواره! مردم اي كه برآورد فرياد
نÇداريÇد, مÇدرسه نÇميكنيد, پÇيدا سكونت براي خانه بدهيد, را او نان نميتوانيد
چرا پس شدن! كشته يا است بهداشت عدم بهسبب مرگ يا شما فرزند سرنوشت
از بيش تا كنيد سعي و كنيد كنترل را نسل توليد ميافزاييد? خودتان نسل به Hمرتب
و كند فكر خود به Hصرف خانواده يا فرد هر ا گر باشيد! نداشته فرزند دو يا يك
دور نظر از را ملت و خويش فرزندان آتيه و بگيرد درنظر را خود موقت آسايش
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بÇهدنبال را مÇلت دايÇمي انقياد آيا پذيرفت ا گر و ميپذيرد را توصيه اين دارد,
از دارد كÇه را رفاهي و آرامش مختصر همان انقياد اين با آيا و داشت? نخواهد
و هندوستان نظير كشورهايي جانب از توصيهاي چنين قبول داد? نخواهد دست
در بÇودن مسÇتعمره قرنها بهواسطه كه و/// افريقا جنوب و شمال كشورهاي نيز
دادن رسميت و حاضر وضع به تسليم بهمنزله واقع در دارند, قرار ناهنجاري وضع
نا گوار شرايط با را خود كشورها اين حالتي چنين در زيرا است جديد استعمار به
را امروز جهان بر حا كم غيرعادالنه شرايط بكوشند كه آن بي ميدهند, تطبيق فعلي

دهند/ تغيير

گرسنگي سياه كتاب و  كاسترو
جيمسبونر, سرپرستي تحت امريكايي صان متخص از گروهي 19ëì سال در
نتيجه اين به مالتوس نظريه نقد و بررسي از پس كاليفرنيا, تكنولوژي انستيتو عضو
مÇيتوانÇيم دهيم, قرار استفاده مورد را جهان نباتي منابع تمامي <ا گر كه رسيدند

دهيم///>/ غذا را زمين كنوني جمعيت برابر پانصد جمعيتي
Ç فاÄو Ç كشاورزي و خواربار سازمان رييس تها مد كه دوكاستروÄه دونخوزه
استعفانامه و ناليده بزرگ دولتهاي همكاري عدم از بود, ملل سازمان به وابسته
او است/ شده منتشر و چاپ گرسنگي سياه كتاب بهعنوان Âمستق كه نوشت مفصلي
درصد شانزده داشتن با جهان ول متم كشور <نوزده است: نوشته ديگري جاي در
پانزده آنكه حال دارند اختيار در را ثروتها درصد هفتاد از بيش جهان جمعيت
در ميبرند/ را عايدات درصد ده از كمتر جهان جمعيت درصد پنجاه با فقير  كشور
گروه كشورهاي در ولي سال پنج و شصت عمر متوسط حد ل او گروه  كشورهاي

/15 Ç 14 صص تهران, مهرگان, پرويز ترجمة سياهگرسنگي, كتاب /1

درصد شش امريكا مردم كه است درحالي اين و است/>1 سال هفت و بيست دوم
دارند/ اختيار در را موادغذايي درصد چهل اما ميدهند تشكيل را جهان جمعيت

ايÇران در ا گÇر كه است واقعيت اين نشاندهندة سازمان همان  گزارشهاي
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به كه را آبهايي و زمينها ا گر و گيرد قرار حمايت و تشويق مورد  كشاورزي
از بيش ميتواند آمده بهدست محصول بگذاريم, كشاورزي اختيار در ميرود هرز
درنظر را فلسطين سرزمينهاي غاصب دولت ا گر كند/ تغذيه را نفر ميليون 2ë0
ميكند ايجاد مركبات باغ مسكوني, شهركهاي و مغضوبه صحاري در كه بگيريم
بÇيش و كÇم ( كمااينكه كند احداث مسكن كويرلوت در ميتواند هم ايران پس
از يÇا///) كÇنفرانس يÇا كنگره (يا سميناري كه قبل سال چند است)/ شده احداث
كشÇاورزي كÇل مديران از يكي شد تشكيل مشهد در استانها كشاورزي مديران
بدهد///>/ غذا را ميليون دويست ميتواند شود ه توج ايران كشاورزي به <ا گر  گفت:
زيادتر فقير و تنگدست خانوادههاي و بيكاران سيل گرسنه, دهانهاي ا گر
را! پيل بزند شد پر چو پشه زيرا ميشود زيادتر استثمارگر و استعمار نگراني شوند
ميكنند توصيه و ميشوند نگران و مضطرب پشهها كثرت از كه هستند پيلها اينجا
به نيز سوم جهان كشورهاي مقامات از هاي عد فانه متأس كنيد! كنترل را توليدنسل  كه
قرار تبليغات اين تأثير تحت ن, متمد دنياي نظريات به اعتقاد و غربزدگي دليل
پشه را ناراضي توده و كرده تصور پيل داخله در را خود اينكه خاطر به و ميگيرند
نÇظريهپردازان تÇوصيههاي اجراي با را خود مديريت ضعف ميكوشند ميدانند,
فراوان اسرافهاي و اختالسها كنار در كه گرسنهاي دهانهاي كنند/ جبران غربي

زيرا: است بهتر باشند كمتر هرچه ميكنند, ناله امور اولياي
چوازحدبگذردايننالهها,فريادميگردد آهسته آهسته شد ناله دلها طپيدنهاي
در طÇرف يك از نÇداريÇم/ تÇوجه مÇيبينيم كÇارها در كه تناقضهايي به ما
ميخوانند: عقد خطبه موقع در را عبارات همان كه آمده عباراتي ازدواج قبالههاي
ديگر طرف از بالسقط>/ Öول و ¹يام الق يوم مم Ôاال بكÔم ي اباه Øæاف تك�وا/ تناسلوا نا كحوا <ت
بÇه حÇتي و ميكنيم محروم كمكها و تسهيالت همه از را خانواده چهارم فرزند
اين ندارم خاطر به Hدقيق كه معيني تاريخ از بودند نوشته روزنامهها در كه قراري
به قانون يعني كرد: خواهند حذف نيز قبلي فرزند چهارمين مورد در را تسهيالت
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ميگردد/ پايمال چهارم فرزند مكتسبه حقوق و شده عطف ماسبق
و دولتهÇا دخÇالت از انÇتقاد مÇقاله ايÇن در مÇوردنظر و اسÇاسي مسأله امÇا

1. George Ripert

و حقوقدان ژرژريپر1 قول به كه است جهان مردم كار در بينالمللي سازمانهاي
زوجÇين بسÇتر تÇا حÇتي را خود اختيارات <ميخواهند فرانسه: معروف فيلسوف
در بÇايد Hصرف خانواده تنظيم و جمعيت كنترل يعني موضوع اين دهند>/ توسعه
الزم تÇبليغات با ميتواند ميداند مصلحت حكومت هرگاه و باشد زوجين اختيار
را موضوع اين تاحدي حرام> ا¡ر¸ عن <عزل فقهي قاعده كند/ روشن و آ گاه را آنان
و جمعيت ازدياد به تشويق نوشته اين منظور ميسازد/ مشخص خانواده داخل در
آزادي سالب كه است تحميل اين از انتقاد منظور بلكه نيست, زياد فرزندان داشتن
و مÇيكند/ تÇحميل خÇانواده و جÇامعه به را اجتماعي خودكشي نوع يك و است
تÇناسلوا Çنا كÇحوا <ت (ص) پÇيغمبر فÇرمايش بين كه است تناقضي تذكر همچنين

ميباشد/ خانواده" "تنظيم به تشويق با تك�وا///>



مÇغلوب به غالب حمالت همانند و ميشد قضاÄيه قوه و قضات مجموعة به كه ناروايي جمالت بهدنباله /1
گرديد/ درج 1359 خرداد 18 روزنامهاطالعات, در زير مقالة بود,

امنيتقضاييÇاقامهعدل1

اساسي قانون در قضاÄيه قوه مقام و قضاوت شغل براي كه مقامي و موقعيت
رفتار بخصوص و سنت و كتاب از الهام با است شده پيشبيني اسالمي جمهوري
كÇوتاه زمينه اين در عادي قوانين كه است اميد ميباشد/ علي(ع) خالفت دوران
امÇيد آنكÇه مÇهمتر بÇاز و نشمارند سبك است شده ر مقر كه را عظمتي و نيايند
و نگذارد معطل را قانون عبارات قضاييه و اجراييه قوه و مقامات روش كه ميرود
روش نÇجويد/ ل وسÇت مÇصلحتي بÇهانة هÇيچ به اساسي قانون صحيح اجراي براي
انÇديشيها مÇصلحت همه بر را عدالت و اسالم قانون اجراي كه بود آن علي(ع)

ميداد/ ترجيح
بÇه ميشود مطرح او نزد كه پروندهاي و واقعه هر كه است آن قاضي نقش
رشتههاي ساير در كند/ استنتاج را آن حكم و كرده عرضه قانون عمومي مقررات
تطبيق علمي نظريههاي با است مطرح او نزد كه را فرضياتي ميبايد عالم نيز علوم
رنگ فشÇارخÇون, حÇرارت, درجÇه مÇريض, حÇاالت از پزشك فيالمثل و دهد
خوانده كتب در كه طبي قواعد از يك كدام دهد تشخيص غيره و نبض صورت,

ميباشد/ اعمال قابل مريض اين براي است
است: ركن دو داراي علمي قدرت اين
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عÇلم از مÇعيني درجÇه بÇه وصÇول و الزم تحصيالت و كافي اطالعات Ç ل او
مربوطه;

شم ميشود: خوانده مخصوصي اسم به علم هر در كه علمي خاص شم Ç دوم
و/// اجتهاد قوه قضايي, شم طبابت,

بهاصطالح يا مجتهد را او ميتوان باشد شرط دو اين حايز علم هر در كه  كسي
Hحافظ لنفسه, HنÄصا شرايط از گذشته كه عاليقدر فقهاي و ناميد دكتر آن دانشگاهي
ديني علوم در مجتهد باشند شرط دو اين حايز مواله, مر ال HطيعÔم هواه, ×� ع HالفUدينهل
مجتهد خود شغل در شرط دو اين واجد دادگستري قضات همچنين هستند/ فقهي و

ميگردند/ تلقي
همه به و شد ظاهر شديدي بهنحو اسالم با يت ضد كه پهلوي سلسله دوران در
دور بÇه يت ضد اين از نيز ملي شوراي مجالس نمود, سرايت مملكت ارگانهاي
مقررات گرفتن درنظر بدون ميآمدند/ حساب به ضديت اين تجليگاه بلكه نبودند
از قانون هدف به وصول كه موردي در حتي و ميشد اقدام قوانين تصويب به ديني
Âمث ميشد/ گرفته درنظر آن براي غيرشرعي طريق داشت, امكان نيز شرعي راه
ضمن شرط بهصورت طالق موارد ميداشت ر مقر طالق رات مقر در كه را مادهاي
تحقق امكان كه طالقهايي اينگونه و كردند/ حذف شود, گنجانده قبالهها در عقد
غÇيرشرعي بÇهصورت مÇخالفين عمد اثر در داشت, وجود شرعي بهصورت آن

درآمد/
مÇوجود نÇظام حافظ تاريخ طول در و مملكتي نظامهاي همه در قضاÄيه ة قو
رات مقر ا گر ميدهد/ رأي بدهند او بهدست كه قانوني هر رات مقر طبق و است
طاغوتي رأي باشد, طاغوتي ا گر و بود خواهد اسالمي رأي باشد, اسالمي قانوني
اسÇالمي يÇا طÇاغوتي صÇفت كÇردن اضÇافه قاضي رأي بهدنبال بنابراين ميشود/

اسالمي/ يا است طاغوتي كه اجراست مورد قانون اين بلكه ندارد اصالت
دوران در ا گرچÇه دادگستري در اجتهاد با فقهي قضاوت در اجتهاد عليهذا
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تفاوت مانند ندارند/ ذاتي تفاوت Hواقع اما بودند متضاد بلكه و متفاوت طاغوت
بهمحض و متفاوتاند كه فقه در يا مهندسي علوم در اجتهاد با پزشكي در اجتهاد
همان گردد خارج استناد و عمل گردونه از دادگستري اسالمي خالف قوانين اينكه
رأي پس آن از ميدادند, رأي و ميكردند عمل خود قانوني اجتهاد به كه قضاتي

بود/ خواهد اسالمي موازين بر منطبق آنان
و دست و مضر قوانين و نمايد بررسي كه است نه مقن قوه با قسمتي هم كار اين
دقيق مطالعه با دادگاهها كه است قضاÄيه قوه خود با هم قسمتي و كند ملغي× را پا گير
گذشته ضداسالمي رات مقر تمام ناسخ را آن ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
نمايند اعالم ÇÇ گرفت قرار استناد مورد ا گر ÇÇ را قوانيني چنان نسخ Hصريح و دانسته

بخوانند/ مردود را استناد آن و
بهنحوي هستند قوي استنباط و فهم داراي البته ماندند دادگستري در كه قضاتي
توانست خواهند نحو بهترين به كنند عرضه آنها به كه را اسالمي بة مصو قوانين  كه
اسÇالمي مدون قوانين تصويب با نمايند/ استنتاج به مصو قوانين از را مورد حكم
و ÇÇ خاصي فتواي به هريك كه دانست مجاز را آنان نميتوان شورا مجلس توسط
اخÇتالف فÇقه در زيرا كنند/ عمل ÇÇ خود فتواي به هستند فتوا صاحب آنانكه يا
و شÇده مÇنجر قÇضايي تÇفرقه و تشÇتت بÇه آنها اجراي كه است موجود فتاوي
چه صاحب نزد پروندهاش كه ميكند وابسته اقبال و بخت به را متداعيين سرنوشت

دهد/ رأي چگونه قاضي كه كند تعيين به مصو قانون بايد لذا گردد/ مطرح فتوايي
باقي قضا شغل در Âفع آنانكه گفت بايد هم قضات اخالقي شروط مسأله در
و جن شياطين و شيطاني وساوس با بيش و كم خود خدمت سنوات طي در ماندهاند
گذاشته اثر كمتر آنها در جاه بيجاي حب و تهديد يا تطميع و شدهاند مواجه انس
بر شده امتحان Hممسل و درآمدهاند موفق خود وضع با مناسب امتحان از و است
قÇرآن كÇه است مÇهم آنقÇدر درآمدن امتحان از مسأله دارد/ ترجيح نشده امتحان
ت ×F لÇكب ÔهÇب ر ÒoÇ اه اءبÇر× × Ò� تÖبI اءذ و ميفرمايد: ابراهيم(ع) حضرت از تجليل بهعنوان
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/124 آيه بقره, سوره /1

خÇداونÇد نÇاحيه از درآمÇد, موفق امتحان از ابراهيم حضرت آنكه از بعد 1 نÔه Ú] أف

همان/ /2

كه است آن بهتر لذا اءم×اما2/ لنَّاسل كÔل اع ج× ßæ اء ق×ال شد: تعيين مردم پيشواي بهعنوان
گمارده اسالم ملت بهخدمت شدهها امتحان همين نشدهها امتحان به ل توس بهجاي

شوند/
حتي و ميآمد بهعمل سابق شاه ناحيه از Hمرتب كه حمالتي طاغوت دوران در
را دادگستري نتوانست كه بود اين براي است, جنايتكاران بهشت عدليه ميگفت:
تÇا يك هÇر و آرام مÇقاومتهاي با دادگستري قضات و گيرد دراختيار دربست
قوانين و ميكردند مقاومت ستمها مقابل در خويش روحي و ذهني قدرت حدود
نظام كه روزي مينمودند/ كند را آن تيز لبه و داده نرمش ميتوانستند تا را طاغوتي
دادگستري به را رژيم ضد جرايم پروندههاي عوامفريبي براي شد ناچار طاغوتي
انÇقالب طÇرف از جÇديد سÇنگر يك ف صرÇت و رژيم شكست بهعنوان بفرستد
سÇياسي فÇعاليت تÇريبون بÇه دادگستري دادگاههاي كه ديديم و شد تلقي اسالمي
دولت فشÇارهاي عÇليرغم كÇه مÇملكتي سÇازمان تÇنها گÇرديد/ تبديل ضددولت
از قÇضات بسياري كه بود عدليه نشد رستاخيز حزب وارد بخشنامهاي بهصورت
وزير و كشور عالي ديوان رييس به نامهاي طي همچنين كردند/ امتناع نامنويسي
گرديد/ اعالم مملكت مصلحت و قانون خالف حزب در شركت به الزام دادگستري
آنهÇا به دولت كه حمالتي عليرغم كه هستند انقالب رشيد فرزندان اينان
آنهÇا عÇليه را مÇردم تÇا مينمود دولت كه چينيهايي مقدمه عليرغم و ميكرد

كردند/ حفظ را خود اصالت نمايد, تحريك
و نÇخبه كÇه قÇضاتي از احترامآمÇيز برداشت و قضاÄيه قوه استقالل عليهذا
زمان آن در متداول اصطالح به كه عدهاي درنظر حتي هستند خود قوم صلحاي
بÇه تن كه است كسي كمتر زيرا دارد/ ضرورت ميباشند "خيرالموجودين" الاقل
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امÇنيت دهÇد/ انÇجام را بهخود له محو وظيفه تا بدهد حمالت و خطرات همه اين
مسلح ه قو و اسلحه با خالصه بهطور و ژاندارم و پليس يا پاسدار يا ارتش با مملكت
است صالحي قاضي قانوني قدرت و قضاÄيه قوه استقالل با مملكت امنيت نيست/

كنند/ اجرا را او اوامر قوا همة  كه



ميگذارد زيرپا را قانون شخصي فتواي بهانه به قاضي كه شده نوشته دادرسي روش به انتقاد در مقاله اين /1
و تأييديه روزنامهاطالعات 72.9.6 ه مورخ شماره در شد/ چاپ اطالعات روزنامه 1372 مهر 3 شماره در و
متن مكمل چون كه شد داده مصطفاÄي آقاي طرف از شخصي" اجتهاد و "قانون عنوان تحت آن بر توضيحي

ميشود/ ذ كر آن بهدنباله است مقاله

رعايتقانوندرمحا كمات1

را عÇمومي افكÇار و جرايد توجه Gاخير كه اتهام/// دادرسي جريان مطالعه از
بنويسم مطلبي مورد اين در كه بودم شده مصمم دادگاه اداره طرز و بود كرده جلب
از جانبداري بر حمل مطلب هر نوشتن شده ايجاد جو در كه جهت آن از ولي
نبود, صادره رأي و امر ماهيت به من نظر آنكه حال و ميگرديد دعوا طرف يك
ديدم روزنامه در قضايي مقامات از صادره ديگري رأي اينكه تا شدم منصرف لذا
آنكه حال و بود شده پذيرفته منقول مال در شفعه حق صادره قطعي رأي طبق  كه
غÇيرمنقول اموال مورد در Gمنحصر شفعه حق مدني قانون 808 ماده صريح طبق
پÇرونده قÇاضي كÇه بÇود آن مÇوضوع دو ايÇن مشÇترك وجه است/ پذيرش قابل
بود/ استنادكرده اجتهاديخويش نظر به و رأيداده مقرراتقانوني برخالفصريح
مورد مجازات كه مواردي در جنايي دادگاه قبلي, كيفري دادرسي آيين طبق
قضات اين انتخاب و ÇÇ ميشد تشكيل عضو ë از و بود اعدام كيفرخواست تقاضاي
بخصوص و شغل هر براي ÇÇ داشتند تجربه و كار سابقه سال 1ë حداقل كه بود چنان
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كافي; تجربه و كافي علم است: ضروري مشاغل در اساسي شرط دو وجود قضاوت
داريم/ محسوب همتراز بايد را شرط دو هر الاقل دارد م تقد تجربه نگوييم ا گر  كه
بعضي دارد/ قرار واحد قاضي اختيار در مجازاتها شديدترين تعيين Âفع فانه متأس

سÇيد آيتاهللا مÇقاالت /1341 انÇتشار, سÇهامي شÇركت تÇهران, روحÇانيت, و كتابمرجÇعيت به كنيد رجوع /1
عليهم/ رحم¹اهللا مطهري آيتاهللا و طالقاني آيتاهللا زنجاني, ابوالفضل

ضروري اجتماعي فعلي شرايط در حتي و داده اجازه را تجزي به اجتهاد فقها1 از
بنابراين مينمايند, توصيه را مرجعيت شوراي وجود و تشكيل همچنين و ميدانند
طرفي از دانست/ شرع خالف نميتوان را دادگاه كردن شورايي به توصيه و اعتقاد
خالف Hلزوم نبايد است بوده موردعمل گذشته زمان در كه قانوني و مقررات هر
از اسÇتفاده بÇا آنها از بسياري بلكه شود گذاشته كنار و منسوخ شده, تلقي شرع
اسÇاسي قÇانون دوم اصÇل ب بند طبق نيز ما و بود شده اخذ ملل ساير تجربيات
و كنيم استفاده زمينهها همه در ديگران تجارب از هستيم موظف اسالمي جمهوري
موردعمل باشد نداشته مغايرت اسالمي اصول با تجربيات و مقررات اين از آنچه
HيانÇاح و متهم نفر چند سرنوشت اينكه بهجاي نيست بهتر آيا گيرد/ قرار نيز ما
او اجتهاد و نفر يك دراختيار را آنها خانواده Hتبع و خصوصي عيان مد و متهمين
مأمور قانون رعايت به الزام با را نفر ë يا 3 از مركب هيأتي دهيم, قرار قانون نه و

كنيم/ كار اين
قÇانون زمÇينهها هÇمه در نÇهتنها نÇيست/ بد Hلزوم است مانده سابق از آنچه
رعÇايت عÇدم از هسÇتيم/ نيز قانون> <تورم دچار حتي بلكه داريم كافي بهاندازة

بد/ قانون وجود يا و آن فقدان از تا ميبريم رنج بيشتر قانون,
رسمي متون و مكاتبات و <اسناد تمام كه ميدارد مقرر اساسي قانون 1ë اصل
آنان تا باشد مردم تمام براي فهم قابل كه باشد فارسي زبان به بايد درسي> كتب و
و دادگاه در آنها سرنوشت اينكه نه بدانند; صريح و روشن بهطور را خود تكليف
نظري و فتوا چه ارجاع مورد قاضي كه باشد داشته بخت به بستگي شعب به ارجاع
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نمايد/ اعمال را
بالفاصله بايد دادرسي ختم اعالم از بعد سابق جزايي محا كم دادرسي آيين در
شور پايان تا ميشدند شور وارد قضات كه جنايي محا كمات در و ميشد داده رأي
در درواقع و ضروريات براي مگر نميشدند خارج محكمه از رأي رسمي اعالم و
كار محبوس آنان ميانجاميد, نيز دادگستري در كردن بيتوته به گاهي كه مدت اين
فانه تأسÇم ولي بود كمتر نفوذ اعمال توهم و امكان طريق بدين و بودند خويش
كردن عوض نفوذ, اعمال توهمات: همه گونه محا كمات طرز و فعلي دادرسي آيين

ميشود/ ايجاد مردم ذهن در و/// رأي
تنها بايد آن اجراي و مجازات به <حكم ميدارد: مقرر اساسي قانون 3ì اصل
در مÇذكور اصول تمام در نيز و باشد/> قانون بهموجب و صالح دادگاه طريق از
به مستند نهاينكه باشد فارسي به بايد ( كه قانون رعايت از ملت" "حقوق مبحث
بÇهمنزلة قانون از تخطي بنابراين و است شده برده نام عربي) آنهم فقهي  كتب
بÇه قÇضاÄيه قÇوه بÇه مربوط اصول تمام در همچنين است/ ملت حقوق به تجاوز
بايد دادگاهها <احكام است: شده مقرر 1ìì اصل در است/ شده امر قانون رعايت
شÇده صÇادر حكÇم آن براساس كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل
است موظف <قاضي كه است شده تبيين و تصريح Gد مجد 1ì7 اصل در و است>
از بعد وي درصورتيكه فقط و بيابد> مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كند  كوشش
به استناد <با ميتواند كند پيدا را مورد با انطباق قابل قانوني نتوانست كوشش اين
مطابقت تشخيص نمايد>/ صادر را قضيه حكم معتبر فتاوي يا اسالمي معتبر منابع
شوراي صالحيت قلمرو در Hصرف اسالمي مقررات با قانون يك مطابقت عدم يا
آن و بدانند را خود قانوني تكليف مردم كه است آن براي همه اين و است/ نگهبان
و وظايف چه بدانند و باشند داشته دسترس در مادري زبان به و ن مدو بهصورت را
و نظم معتبر و فقهي كتب به استناد با ولو مقررات اين از تجاوز دارند/ حقوقي چه
ب صوÇم قÇانون برخالف كه قاضي بنابراين ميسازد/ متزلزل جامعه در را امنيت
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تبديل را عمد قتل به متهم بازداشت قرار خود شخصي فتواي استناد به و مجلس
قÇانون 808 مÇاده برخالف كه قاضياي همچنين و ميسازد, آزاد را وي و  كرده
بÇه و است فÇتاوي اشÇهر مشتملبر قانون اين اينكه به ه باتوج (بخصوص مدني
مجلس بررسي مورد و رسيده سابق ملي شوراي مجلس در حاضر علماي تصويب
كتب به اشاره و خود فقهي استنباط برحسب است) گرفته قرار نيز اسالمي شوراي
ميباشد; انتظامي تعقيب قابل ميپذيرد, منقول مال در را شفعه به اخذ ديگر فقهي
قÇوانÇين احÇترام و رعÇايت بÇه نسÇبت كه را سوگندي كرده, تخلف قانون از زيرا
همه كه است درحالي اين و است گذاشته زيرپا كرده ياد اساسي) قانون (بخصوص
تأ كيد قانون بهرعايت خود سخنان همه در قضاÄيه قوه رياست بخصوص و مراجع
ملتزم ميكند ياد سوگندي چنان و ميپذيرد را قضا شغل شخص كه روزي دارند/
را تÇعهدي چÇنين هÇرگاه كÇند/ عمل آنها در مندرج فتاواي و قوانين به ميشود
رأي با را قانون كه بار ل او الاقل يا و بپذيرد را قضاوت شغل نبايد نميداند صحيح
قضاوت از ندارد امكان او براي سوگند به عمل آنكه بهعلت ديد تضاد در خويش
نظر استناد به قضات از عدهاي فانه متأس بگذارد/ زيرپا را سوگند اينكه نه كند استعفا
از كه ميدانند موظف را قانون Âعم و ميگذارند زيرپا را قوانين خويش اجتهادي

بالعكس/ نه كند تبعيت آنان نظر
آن رسÇمي اعÇالم و رأي صÇدور از قبل كه باشد بهنحوي بايد دادرسي طرز
جÇريانهاي و مÇصاحبه از قÇضات و زد حÇدس را قÇاضي نÇظر نتوان بههيچوجه
كنند احتراز بايد خارجي و داخلي سياسي مسايل در اظهارنظر و دخالت و جنجالي
مشÇاهده العÇين رأي بÇه غيراينصورت در شود/ حفظ شغلشان تقدس و ابهت تا
نفوذ اعمال رأي, تعويض تعبير: سو¾ مورد كنند صادر رأي نحوي هر به كه ميكنيم

ميگيرند/ قرار و///
بايد است تخلفات اينگونه اتكاي مورد Hغالب كه اجتهاد لغت مورد در اما و
است عبارت است آمده بهعمل آن از كه تعريفي بنابر اجتهاد شود: داده توضيحي
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شرعي> حكم به نسبت گمان تحصيل راه در طاقت و توانايي همه بردن <به كار از
كه كساني با مطلق مجتهد بهعنوان و تعريف اين مشمول مجتهد است بديهي  كه
سÇادهترين است/ مÇتفاوت Âكام نمايند قضاوت بايد دادگستري قضات بهعنوان
عربي زبان دانستن ابزاركار و ضرورت اولين اجتهاد آن براي كه است آن تفاوت
ايÇرانÇي قاضي يك ابزاركار ضروريترين و ضرورت اولين آنكه حال و است
و مÇيباشد رسÇمي زبÇان 1ë اصÇل بÇهموجب كه است فارسي زبان كامل دانستن
ميكند بيان را قضات طرزكار كه اساسي قانون 1ì7 و 1ìì و 3ì اصول همچنين
اعلم فيالمثل چنانچه دارند/ نياز فارسي زبان و قانون فهم به آنها كه ميدهد نشان
قادر نباشد آ گاه جاريه قوانين و فارسي زبان به هرگاه شود زنده اسالم تاريخ علماي
قÇوه قلمرو در اجتهاد از منظور عليه Õ¾بنا و برآيد/ قضا شغل عهده از بود نخواهد

است/> قوانين مقررات از احكام استنباط در <اجتهاد قضاÄيه
مÇقام در هÇيچيك شÇمردهانÇد الزم اجÇتهاد مÇقام حصول براي كه علومي از
تدريس حقوق دانشكدههاي در آنهم كه اصول علم جز نيست ضروري قضاوت
و شرعي اجتهاد بهمعناي قضاÄيه قوه قلمرو در "اجتهاد" اصطالح عليهذا ميشود/
قلمرو دو هر در را كلمه اين معناي انه مصر هرگاه نيست/ مطلق اجتهاد بخصوص
را اجتهاد در ي تجز امروز دوران مجتهدين از بسياري اينكه به ه باتوج بدانيم يكي
كÇلمه از مÇقنن مÇنظور اسÇاسي قانون اصول مجموع به باتوجه و ميدانند صحيح
كه بخصوص شود گرفته شرعي مطلق معناي از اعم الاقل معنايي به بايد "مجتهد"
است آمده رديف قضايي امور به آ گاه و عادل مجتهد, قاضي, صفات قاضي براي
مجتهد نباشد عادل تا باشد كه درجه هر در دانش لحاظ از دانشمند آنكه حال و

است/ زايد "عادل" ذ كر بود, شرعي مجتهد منظور ا گر و نيست
# # #

در قÇانون رعÇايت عÇنوان تحت جالب مقالهاي 1372.7.3 خة مور روزنامه در
آيا داشت/ اشارت عدليه مشكالت عمدهترين از يكي به كه بود شده درج محا@كمات
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قوانين بايد Hتبع و باشد وفادار اساسي قانون به كه است خورده سوگند كه قاضي
و بگيرد نديده را قانون شخصي اجتهاد بهانه به دارد حق نمايد, رعايت را به مصو
فÇتواي بÇنابر قÇاضي ايÇن نظر در هم سوگند شكستن آيا بشكند? را خود سوگند
مÇجازات بÇايد و بÇوده تعقيب قابل قاضي چنين ميشود?! شناخته مجاز خودش
را خÇود سÇوگند كه قاضي بههرجهت كند/ ل تحم را سوگند شكستن و عهد نقض
به مردم و ندارد را قضاوت اجازه ديگر الاقل نكنند مجازاتش هم ا گر ميشكند
خواندم را مذكور مقاله كه ايام همين در كنند/ اعتماد نميتوانند Hحق قاضي چنين
و 1ê7 صفحات در ميكردم, مطالعه را عاقلي باقر دكتر تأليف عدليه و داور  كتاب
به را آن از قسمتي Âذي كه بود شده درج مجلس در مصدق دكتر نطق كتاب 1ê8
وجود قبل سال 90 در كه ميكنم اضافه مقدمه عنوان به و ميكنم نقل مناسبت همين
و كرد عدالتخانه تأسيس خواهان را مردم كه بود رويهاي چنين اتخاذ و جو چنين

رساند: پيروزي به را مشروطيت انقالب
هÇم الوزرا¾ رÇÄيس آقاي كه Ç فارس مستوفي عليخان محمد ميرزا آقاي ///>
يعني است غيرمعلوم زندگانيشان وضع خيلي ايشان Ç ميشناسند خوب را ايشان
براي را ايشان و ايشان منزل ميبرند تشريف داور آقاي ندارد/ منظمي معاش يك
چهارصد باشد غيرمنظم او معيشت كه كسي البته ميكنند/ دعوت تميز عضويت
جاي را سرش و ميكند سير را عرش بدهند او به را تميز عضويت حقوق تومان
روزنامه در ايشان كه وقتي ولي كردند مذا كره ايشان با خالصه ميگذارد/ پايش
به نوشتند كاغذي يك برداشتند بخورند قسم عدليه در و بروند بايد فردا كه خواندند
و كردم حفظ را خودم عقيده و مذهب Hحقيقت است سال شصت بنده كه عدليه وزير
شايد نكنم رفتار دولتي قوانين برخالف كه بخورم قسم و بيايم ا گر حاال كردم/  كار
خواهش بنابراين ندهد, اجازه را آن من مذهب كه باشد داشته وجود قوانيني يك

كنيد///> معاف خدمت اين از مرا ميكنم
سپردندي/ قدم مردي به كه الماضين, معشر اهللا رحم

مصطفاÄي



است/ شده چاپ 1372 فروردين 31 تاريخ روزنامةاطالعاتبه در مقاله اين /1

هويتمليÇاسالميدرآسيايميانه1

نقل و حمل موافقتنامه اليحه شدن مطرح ضمن كه بود آمده جرايد اخبار در
سÇاوجي مÇوحدي آقاي اسالمي, شوراي مجلس 72.1.2ê علني جلسه در هوايي
تÇاريخ جÇاي بÇه موافÇقتنامه اين در كه گرديد متذكر داده, اساسي قانون اخطار
اساسي قانون 17 اصل طبق آنكه حال و است آمده ميالدي تاريخ شمسي, هجري
امور مبناي شمسي تقويم با بايد كه است پيامبر هجرت ايران رسمي تاريخ مبدأ

نيست/ معلوم وارده اعتراض و قانوني اخطار اين نتيجه هنوز گيرد/ قرار
آنقÇدر را تÇقويم و تÇاريخ مسأله اينكه لحاظ به مشروطه اساسي قانون در
فقط است; نشده مسأله اين به اشارهاي نبود, آن ذ كر به نيازي كه ميدانستند بديهي
قانون در ذ كر عدم اين لذا و است شده يادآوري عادي مقررات و قوانين بعضي در
ميالدي تاريخ موارد, بعضي در غربزدگي, شيوع و شروع با كه داد مجال اساسي
17 اصل كه گرديد موجب گذشته دوران تجربه همين چهبسا و شود/ برده كار به

گردد/ مندرج اسالمي جمهوري اساسي قانون در سابقالذكر
تÇرازنÇامه كÇه بود شده مقرر ايران نفت ملي شركت اساسنامه در دارم ياد به
را آن علت و شود تنظيم ژانويه به ژانويه از تابعه, شركتهاي و نفت ملي شركت
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تÇاريخ كÇنسرسيوم عÇضو و نÇفت خريدار شركتهاي چون كه بودند گفته چنين
سال براساس را ترازنامهها آنها, با هماهنگي و سهولت لحاظ به دارند, ميالدي
چنين كه كردم اعتراض امر اين به نامهاي طي ايام همان در كردهاند/ مقرر ميالدي
نيز و است عادي) (قانون قانون مخالف نخست وهله در مقرراتي, چنان و استدالل
تحميل خريداران به را خود تاريخ بايد ميباشيم, نفت مالك چون كه هستيم ما اين
اعتراض خوشبختانه بالعكس/ نه دهند, تطبيق ما قوانين با را خود بايد آنان و  كنيم

شد/ اصالح اساسنامه و افتاد ر ثÆم
رعÇايت نكته اين بايد ÇÇ اساسي قانون 17 اصل مستند به ÇÇ ايران در نهتنها
درنظر كنند/ توجه مسأله اين به بايد مسلمان كشورهاي تمام معتقدم بلكه  گردد,
تÇقويت بÇراي امر اين ولي كند, جلوه بياهميت مطلب اين است ممكن بعضي,

دارد/ فراوان اثر ملتها مذهبي Ç ملي هويت احساس
كارت خليجفارس كشورهاي از يكي سفارتخانه انقالب, اوايل در دارم ياد به
دعوتنامه اين بود/ فرستاده كشورش ملي جشن در شركت جهت من براي دعوتي
شده نوشته ميالدي تاريخ قيد با ÇÇ التين خط به است بديهي و ÇÇ انگليسي زبان به
طÇي يابم, حضور نميتوانستم و داشتم ضروري كار دعوت, موعد در چون بود/
و خواستم معذرت خود حضور عدم از و كرده تشكر دعوتنامه ارسال از نامهاي

كردم: اضافه
كشÇور يك در زبان عرب مسلمان كشور يك سفارتخانه كه است ب تعج>
را مسلمان ملل همه قرنها كه دولتي زبان يعني انگليسي, زبان به ديگر مسلمان
شما خود ملي زبان كه عربي زبان به يا بود حق ميكند/ مكاتبه است, كرده استثمار
شما ميزبان كشور رسمي زبان كه فارسي زبان به يا و است اسالمي مقدس زبان و
و اوليالعزم ه حق پيمبران از كه مسيح(ع) حضرت گرچه ميكرديد/ مكاتبه است,
هÇجرت جÇهان, مسÇلمين تÇمام تÇاريخ مÇبدأ ولي است, مسÇلمين احÇترام مÇورد
برابÇر در شدن مجذوب عالمت ميالدي, تاريخ به كاربردن است/ نبيا كرم(ص)
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دقيقترين اسالمي, تمدن اوج دوران در نيشابوري خيام است/ غرب مظاهر تمام
و ë1ë بين متوفي (خيام سال نهصد از متجاوز از پس كه كرد استخراج را تقويم
گرگوار پاپ او از بعد سال صد چند است/ نشده ديده آن در اشتباهي است) ë17
بÇود) پاپ قمري هجري 992 Ç 979 . ميالدي 1ë8ë Ç 1ë72 (سنوات سيزدهم
خÇيام تÇقويم مÇانند تÇقويمي آنÇان و كÇرد ميالدي تقويم اصالح مأمور را هيأتي
ناميده گرگوار تقويم بهنام زمين مغرب فرهنگ و تواريخ در كه كردند استخراج
بÇهنظر بÇعيد ( كه بودند بيخبر خيام تقويم وجود از يا دوران آن در است/ شده
كنند, نامگذاري مسلمان خيام نام به را آن نخواستند ب تعص روي از يا و ميرسد)
مÇلل تÇمام او افÇتخار به كه است آن حق داشتهايم, دانشمنداني چنين كه ما ولي
كه را شمسي ماههاي و برند كار به را خيام تقويم و شمسي هجري تاريخ مسلمان,
اين استعمال ا گر و برند به كار خرداد///) ارديبهشت, (فروردين, كرده تنظيم او
نامهاي ميتوانند است! فرنگي ماههاي اسامي از مشكلتر ايشان به فارسي لغات
يÇادآوري, ايÇن از پÇاياننامه در كÇنند/> استعمال را جوزا///) ثور, (حمل, بروج
مÇقامات بÇه را مطالب اين كه نمودم درخواست و كرده مجددي خواهي معذرت

كنند/ منتقل خود متبوعه عاليه
شده آزاد مسلمان كشورهاي با ايران روابط مورد در مطالب و نكات همين
روزنامههاي در گيرد/ قرار ه موردتوج بايد قفقاز و ميانه آسياي در سابق شوروي
تÇمامي حÇضور بÇا 93 نÇوروز بÇينالمÇللي تأتÇر <جشÇنواره بود: آمده 72.1.1ê
به آغاز تركمنستان جمهوري مركز عشقآباد, در ايران و ميانه آسياي  كشورهاي
داده توضيح و باشد داده تذكر را مطالب اين ايران نماينده است اميد كه كرد/>  كار
حا كي لغت, نفس و ميشود نو سال كه روزي يعني نو> <روز يعني نوروز كه باشد
93 نوروز پس است, هجري شمسي سال به مربوط نامگذاري اين كه است آن از

است/ بيمعني لغتي
بÇرگشت و فÇيمابين روابÇط در را روشÇني آينده شوروي فروپاشي, بدو در
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كه ميكرد ايجاد را اميد اين و ميداد نويد خويش خويشتن به شده آزاد آذريهاي
در ميرسد بهنظر اما يابند, باز را خود اسالمي و ملي هويت ميانه آسياي  كشورهاي
را خود الÄيك نظام و مليت ميكنند تالش جهاني سياستهاي بعضي شرايط اين

كند/ تحميل ميانه آسياي مسلمان جمهوريهاي مردم يعني آنان بر
مسأله به بايد ميانه آسياي مسلمان جمهوريهاي با روابط تحكيم و ايجاد در
كÇه است اسÇالم مخالف مليگرايي نوع آن كه مهم اين لحاظ با داشت توجه ملي
مÇانند مÇيگردد; نÇژاد تÇبعيض و ديگري بر يكي برتري و نژادي غرور منجربه

ÖمÔن×ا كÖل ع ج و Ò� Öن Ôا و رك ذ ن م لقÖن×ا كÔم خ ن×ا اء شريفه آيه با كه آپارتايد نازيسم, صهيونيسم,

را يكÇديگر تÇا كرديم قبيلهها و گروهها را شما و آفريديم زني و مرد از را شما 13(ما آيه حجرات, سوره /1
بشناسيد/)

شÇناخت بÇراي كه ملي احساس و مليت ولي دارد, منافات فÔوا1 ع×ارتل لÄابق و Hوب Ôع Ôش
بسيار و بوده <لتعارفوا> مشمول باشد, خويش خويشتن به دلبستگي و ملي هويت
شÇده آزاد تÇازه كشÇورهاي االÇZان>/ من الوطن حب> فرمودهاند: كه مستحسن هم
دولتهÇاي و شدهانÇد اداره كمونيستي نظام تحت سال چند و هفتاد ميانه آسياي

ميكردهاند/ تبليغ مذهب عليه و بوده ضدمذهب بلكه الÄيك, نه آنها
در سÇختي رسوبات حكومتي, قدرت پشتوانه با ضدمذهبي تبليغ سال هفتاد
مÇهري روزگÇاران بÇه (سعدي مصداق به كه است آورده بهوجود مردم اين ذهن
Hح مرج و نرمي و بهتدريج روزگاران) به اال كرد نميتوان بيرون . دل بر نشسته
از را مÇذهبي احسÇاس مÇردمان ايÇن شود/ زدوده اذهان از غيرمستقيم بهصورت
و ندارند مذهب از ضروري شناخت و مذهبي بينش اما بردهاند, ارث به خود پدران
تفهيم آنها به سالها را اسالم مباني ابتدا بايد كه هستند مسلمانهايي تازه مانند
كرد/ تبليغ را اسالم احكام خويش, اسالمي هويت به برگشت از بعد سپس و  كرد
و اديب ايرانشÇناس, بايد ل او درجه در ميروند, كشورها اين به كه هيأتهايي
در زيرا نيست, مفيد چهبسا و نيست, كافي بودن فقيه Hصرف و باشند اسالمشناس
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در آوريم بهياد دارد/ ارجحيت كه است اسالمي Ç ملي هويت شناساندن حاضر حال
براي بود; گام به گام احكام, تشريع و مذهبي اعتقادات القاي و تحكيم اسالم, صدر
ÚFÇع ÔهللاI¾افÇ ع///> فÇرمود: ربÇا مÇورد در شد, انجام مرحله سه در خمر تحريم مثال

ميگذرد)/ است, گذشته آنچه از (خداوند 95 آيه ماÄده, سورة /1

شد/ تشريع بهتدريج احكام تمام هكذا و 1</// فل س
را خÇويش مÇليت كÇه شÇده آزاد مÇلتهاي بÇه كÇمك و مÇلي هويت احياي
را سÇينا ابÇوعلي كÇه آنهÇايي زيÇرا است, راه مÇناسبترين Âفع كنند, بازشناسي
به چرا شود تفهيم آنان به ا گر ميگيرند, هزاره جشن او براي و ميدانند تاجيك
كه را او فارسي كتب نميكنند, واقعي توجه ميدانند خود از را او كه شخصيتي اين
خÇط آن بÇا را خود كتابهاي او كه را خطي نميخوانند, آنهاست خود زبان به
توصيهها اين انجام با و ميشود تحريك آنان ملي غرور نميشناسند, است, نوشته

ميشود/ احيا نيز آنها اسالمي هويت خويش, اصيل مليت به بازگشت و
خÇاقاني گÇنجه, اهÇل را گنجوي نظامي ميدانند, بلخي را مولوي كه آنهايي
و كÇبري نÇجمالديÇن شÇيخ سÇمرقند, به متعلق را رودكي شروان, اهل را شرواني
و بÇرند بÇهره آنها آثار از بتوانند بايد ميدانند, خوارزم از را بغدادي مجدالدين
ادب بزرگان اين بر تكيه بخوانند/ نويسنده خود زبان و خط در را آنها نوشتههاي
راغب و مÇايل اسÇالم به را خوانندهاي هر آنها, كتب مطالعه و اسالمي دانش و
تمام اسالم, تبليغ صرف ميسازد/ ل مبد مÆمن مسلماني به بهتدريج را او و ميسازد
به باتوجه و ميكند معارضه به وادار را الÄيكها و اسالم دشمنان و بيگانه بوقهاي
از ا گر اما ميگذارد, تأثير معارضه اين كمونيستي, ساله چند و هفتاد ذهني رسوبات
و كنند مقابله نميتوانند دشمنان و معارضين شود, تبليغ و تجليل ادبي و ملي مفاخر
مÇينمايد/ تضعيف را معارضه كننده خود بلكه است, بياثر نهتنها آنها معارضه
به عالقهمندي مقام در شده, آزاد ملتهاي كه است آن روشي چنين ديگر فايده
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انتخاب را عربي Ç فارسي رسمالخط كه ميشوند وادار قدما بازمانده آثار خواندن
نروند/ التين الفباي دنبال و  كنند



/(1375 (خرداد 64 شماره مجلهگزارش; /1

ايرانفرهنگيÇايرانسياسي1

اوست رسوم و عادات تمدن, فرهنگ, به وابسته ملت هر هويت و شخصيت
مÇيكند/ تÇغيير مÇختلفي مÇناسبتهاي بÇه وقت هرچند كه سياسي مرزهاي به نه
بÇلخ, در را مÇولوي گÇنجه, در را نÇظامي كÇه است هÇمان ايراني تمدن و فرهنگ
و سعدي سمرقند, در را و/// سوزني و رودكي فعلي, افغانستان در را ناصرخسرو
ا گر امروز ميدارد/ عرضه جهان به الهور در را الهوري اقبال و شيراز در را حافظ
آن هÇرگز است, آورده وجÇود بÇه را سÇياسي مرزهاي تصنعي يا طبيعي خطوط
شده رها جمهوريهاي مردم همة را نوروز جشن نميرود: بين از فرهنگي اصالت
را تÇاجيك> <حكÇيم سÇينا بÇوعلي هÇزاره جشÇن ميكنند/ برگزار نيز شوروي از

مينمايد/ برگزار تاجيكستان
آوردن اسÇالم از بعد ميگردد/ منتقل نسل به نسل ملت هر عادات و عرف
ايرانÇيان و ماند باقي نداشت مباينت اسالم مباني با كه رسومي و عادات ايرانيان
بلكه ماند باقي نهتنها نوروز عيد كردند/ حفظ را خود پدران ميراث رسوم و عادات
چهارشنبه مراسم آورد/ دست به نيز را الم عليهالس صادق جعفر امام حضرت تأييد
با Hمسلم است, مانده باقي ايران قديم رسوم از آنچه Áاصو و ماند باقي نيز سوري



اجتماعي فقهيو مقاالت 66

بعد Hمسلم داشت منافات ا گر و است شده تأييد قرون طي در و ندارد منافاتي اسالم
چهارشنبه در آتش كردن روشن كمااينكه ميشد/ متروك صدسال چند و هزار از
مÇذهب دوران يÇادگار گرچه است, مانده باقي قدرت تمام با هم هنوز كه سوري

شد: قايل آن براي تأييديه دو ميتوان هم اسالم در ولي است زردشتي
اتَّقوا/// الَّذين جينÔن Ú Ôj ه×ا/// Ôد ار و الا ÖمÔكÖن م ان و مÇريم: سوره 72 و 71 آيات اول:
را آنهايي ما سپس ميشود//// (آتش) آن وارد اينكه مگر نيست شما از هيچكس
از عبور و صراط پل از احاديث و اخبار در دوم: ميدهيم//// نجات داشتهاند تقوا  كه
و سالمت به كه است شده داده بشارت مÆمنين به و آمده ميان به سخن آتش روي
در چه ÇÇ آن روي از پرش و آتش كردن روشن رسم ميكنند/ عبور آن از سهولت
ÇÇ مشتركند اصول در و داشته الهي منبع دو هر كه اسالم دين در چه و زردشتي دين
ملي رسم اين هرجهت به باشد/ مÆمن فرد هر نهايي آرزوي اين از سمبلي ميتواند
به و شده رد قرون طي در اسالم صافي از و مانده ما نيا كان از كه را رسومي ساير و
و نميرسد جايي به رسوم اين كردن متروك در سعي كرد/ حفظ بايد است مانده جا
ظاهر صورت به هم ا گر درافتد, ضربتي صورت به جامعه متداول عرف با كه هر
و ميشود واقع ملت مطرود درازمدت در و بالنتيجه ولي شود, موفق كوتاهمدت در
شاهد برميگردد/ تمام قوت با رسوم اين قبلي, فشارهاي شدن برطرف بهمحض
در تمام قدرت با اسالم كه است سابق شوروي از شده جدا مسلمان كشورهاي مثال

است/ كرده ظهور آنها
روزهاي است/ تقويم ملت هر فرهنگي ركن و ملي رسوم و عادات از يكي
رسÇوم و عÇادات از مÇيگردد تعيين تقويم اين برحسب كه سوگواري يا و شادي
است چنين است/ گرديده منتقل بعد نسل به نسلي از قرنها طي كه است ريشهداري
كÇه است برخÇوردار عظمتي چنان از ÇÇ داستاني جمشيد يادگار ÇÇ نوروز عيد  كه
آذربايجان افغانستان, ايران, (سا كن فرهنگي ايرانيان تمام عواطف و احساسات
غÇيÇر و كÇليمي مسيحي, زردشتي, مسلمان, از اعم تاجيكستان///) عراق, ران", Ôا"
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عبارتي به يا فروردين ل او همان نوروز است/ درآورده خود ف تصر به را آنان
ا گر و روز آن باشد, ظهر از قبل ا گر حمل برج به شمس تحويل است/ حمل اول
ساعت امسال ميآورند/ حساب به فروردين ل او را روز آن فرداي باشد بعدازظهر
در بود/ فروردين ل او چهارشنبه لذا و بود چهارشنبه ظهر از قبل تهران در تحويل
در حتي (و دارند ما با مشتركي فرهنگ Gا كثر يا Âك كه ايران شرقيتر  كشورهاي
سÇاعت زابÇل///) سÇرخس, تربتجام, خواف, مانند ايران شرق انتهاي شهرهاي
باتوجه ولي است بوده پنجشنبه آنها عيد لذا و است بوده محلي بعدازظهر تحويل
قرار مال ك است مركز كه را تهران نصفالنهار است, قراردادي اوقات كه اين به

دادهاند/
قدما اعتقاد به يا و خورشيد دور به زمين گردش دور يك شمسي سال مال ك
مدتها تا و اسالم از قبل ايران تقويم در اما است, زمين دور به خورشيد  گردش
بÇه Ç گÇردش با شمسي سال و تقويم لذا و نبود صحيح سال محاسبه اسالم از بعد
زمان تغيير فروردين ل او و نوروز عيد لذا و نداشت انطباق خورشيد Ç قدما عقيده
ë17 يÇا ë1ë في توÇم) ايرانÇي نامدار م منج و رياضيدان فيلسوف, خيام, ميداد/
اصالح را متداول تقويم دقيق محاسبه با ميالدي) 1139 يا 1137 با منطبق هجري
تمام در پس آن از كه ناميد جاللي> <تقويم آنرا جاللالدين سلطان نام به و نمود
قفقاز, منطقه افغانستان, مانند كشورهايي گرديد/ معمول تقويم اين فرهنگي ايران
را نوروز سابق شوروي از شده آزاد كشورهاي ا كثر و تاجيكستان عراق, تركيه,

ميدهند/ بدان خاصي اهميت و گرفته عيد تقويم اين برحسب
نام جاي به منتها است, شمسي ماههاي با منطبق نيز سال ماههاي افغانستان در
هÇمه بÇا نÇيز شÇوروي / جÇوزا/// ثÇور, حمل, دادهاند: قرار را مربوطه برج نام ماه
را مليتشان مباني خود تابعة مسلمان جمهوريهاي در تا برد كار به كه  كوششهاÄي
بدانها كند ايجاد ميخواست شوروي> <ملت نام به كه را جديدي مليت و كند محو
مليت و نشد موفق كرد, عوض را آنها همة تقويم حتي مسير اين در و كند اعطا
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هÇمچون مÇلتها ايÇن عرف و اعتقادات نكرد/ پيدا خارجي وجود وي اختراعي
را خا كستر اين بادي وزش مانند شوروي فروپاشي و ماند باقي خا كستر زير آتش
خÇود فرهنگي برادر با كشورها اين كه ميرفت منطقي Âكام اميدواري زد/  كنار
مÇادر فÇرهنگ شكÇوفايي در هÇم بÇا هÇمگي و شÇده هماهنگ فعلي ايران يعني
از امر بدو در كه اقبالي مختصر همان بلكه نشد چنين فانه متأس ولي باشند; همدست
و ملي احساسات امر اين و شدند دورتر ما از و رفت بين از آمد عمل به آنها ناحية
فÇرهنگي وحÇدت مسير در كه مهم نكتة دو ميسازد/ متأثر را ايراني هر مذهبي
ر مقر ايرانيان ما براي كه وظيفهاي است/ واحد خط و واحد تقويم ميكند  كمك
نجات شوروي فكري اسارت دنبالة از را خود برادران اين كه است اين ميباشد,
سياسي مرزهاي و سياست چون امروز برگردانيم/ فرهنگيشان مادر دامن به داده
را كÇبري× نجمالديÇن ابوريحان, بوعلي, خيام, ا گر ميكند, حكومت امور همه بر
تÇعبير سياسي> <ايران به ايراني لغت اين شنونده اذهان در بخوانيم ايراني Gمصر
ما همه به بزرگان اين كه كرد تفهيم بايد ميانگيزد/ بر را متقابلي تعصب و ميشود

سياسي/ مرزهاي با ايران به نه دارد تعلق فرهنگي> <ايران به و
گÇرگوار پÇاپ خيام از بعد قرن چند كه است اين جريان هم تقويم مورد در
مأمور را هيأتي تقويم اصالح براي هجري) 9ì3 Ç ميالدي 1ë8ë في متو) سيزدهم
از يا آنان نمود/ اصالح خيام اصالحيه مانند را ميالدي تقويم هيÃت اين و ساخت
و نÇبردند او از نامي ب تعص روي از يا و نداشتند اطالع خيام قبل قرن چند  كار
نيز هما كنون كه ناميدند (Gregorian Calendar) گرگوار تقويم را خود اصالحيه
فرهنگ و تمدن به درواقع ولي بود نيشابور اهل گرچه خيام ميشود/ استفاده آن از
اصالحيه كه بود اينرو از و داشت تعلق فرهنگي> <ايران و روز آن اسالمي جامعه
و بÇرادران ايÇن به بايد گرديد/ متداول روز آن فرهنگي ايران قلمرو تمام در او
مبدأ ميالدي تقويم گذاشتن كنار با كه نمود توصيه فرهنگي ايران جامعه اعضاي
بÇا را خÇيام اصالحي تقويم و سازند برقرار رسولا كرم(ص) هجرت از را تاريخ
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كار به جوزا///) ثور, حمل, يا خرداد//// ارديبهشت, (فروردين, تقويم آن ماههاي
ر تصو و نرود سياسي مرز درون مليتهاي تعصبات هم تو كه اين براي سپس و برند
سÇيطره از كÇه نكنند خيال برادران اين و است, خود سيطره درصدد تهران نشود
بÇراي دارد, را آنÇها صÇيد قصد (سياسي) ايران سيطرة و يافتهاند رهايي شوروي
و خيام افتخار به بلكه نگيريم مأخذ را تهران نصفالنهار فروردين ل او تشخيص
مال ك را نيشابور نصفالنهار همجوار كشورهاي و ايران همه در او از تجليل براي

بگيريم/
دوران در دارم يÇاد بÇه است/ زبان وضع آن دنبال به و خط ديگر مهم نكتة
و شاعر را مولوي وي داشتم, بحثي تركيه اهل دانشجويي با پاريس در دانشجويي
تعلق بشريت و جهان به مولوي مانند كساني گفتم: پاسخ در ميخواند/ ترك عارف
از وقت آن بدهي پاسخ كه من سÆال چند به بگذريم كه مطلب اين از ولي دارند,

است/ ملتي چه به متعلق مولوي كه پرسيد خواهم شما
نÇوشته سطوري وي مزار كتيبههاي در است/ قونيه در موالنا مقبره پرسيدم:
تغيير را ما خط آتاتورك داد: پاسخ بخواني? را كتيبه آن ميتواني آيا است شده
اما گفتم بخوانم/ را آن نميتوانم است, سابق رسمالخط با نوشتهها آن چون و داد
به موالنا آثار بعضي پيشنويس موزهها در گفتم: و دادم ادامه بخوانم/ ميتوانم من
دليل همان به داد: پاسخ بخواني? را آنها ميتواني آيا است موجود او خود خط
تÇو پÇاسخ دو اين از و بخوانم ميتوانم من اما گفتم: بخوانم/ نميتوانم سابقالذكر
را شما خط, الزامي تغيير با كه ميگذارم آتاتورك گردن به را آن گناه شده منصرف
را موالنا خط ميتوانم كه نعمت اين شكرانه به من ولي كرد جدا گذشتههايتان از
خوانده برايم ا گر اشعارش و موالنا نوشتههاي كه متشكرم خداوند لطف از بخوانم
معناي تو آيا اما بنويسم/ را آنها ميتوانم هم خود و ميفهمم را آن معناي شود,
ايراني مولوي بگو, خود تو اينك گفتم: باالخره نه/ داد: پاسخ ميفهمي? را آنها

شد/ سا كت ترك دانشجوي آن اينجا در ترك? يا بود
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از شده آزاد فرهنگي برادران با ميتوان را مكالمه اين از قسمتي يا تمام نظير
ميشود گرفته تاجيك حكيم عنوان به بوعلي هزاره جشن داشت/ سابق شوروي
گÇنجه در گÇنجوي نÇظامي آثار آيا بخوانند/ نميتوانند را او آثار تاجيكها ولي
آن حال و است? قراÄت قابل بخارا و سمرقند در رودكي آثار آيا ميشود? خوانده
را آنها آثار بتوانند كه كنند كاري بايد خود قديم همشهريان اين افتخار به آنان  كه
خواندن ايراني در نبايد دولتهايشان و ملتها اين خصوص در بفهمند/ و بخوانند
در و برميانگيزد را آنها متقابل ب تعص زيرا دهيم, خرج به تعصب نامداران اين
بتوانند كه كرد تشويق بايد بلكه رسيد, وحدت به نميتوان هرگز متقابل ب تعص

بخوانند/ را بزرگان اين آثار
كÇه مليت جنبة به ملتها و دولتها اين با سياسي برخوردهاي در فانه متأس
و برنامه چنين تكيه گاه نميتواند اسالم است/ شده توجه كمتر است مشترك وجه
دانسته اسالم از را خود مشروعيت مبناي ايران دولت چون ÇÇ Á او زيرا باشد تبليغي
را سياسي سلطه توهم روش اين ميداند, اسالم مبلغ و حامي دولت تنها را خود و
كشورها اين در را سابق شوروي جاي ميخواهد ايران ميشود ر تصو و كرده ايجاد
دارند ايدÄولوژيك تعارض هم با كه است مختلفي فرق داراي اسالم Ç Hثاني بگيرد/
هÇنوز هÇم تقريب نقش و ميدانند كافر را ايراني شيعيان آنان, از بعضي حتي و
آورده وجود به تفريق شيعه داخل ق رف بين آن علمداران زيرا نيست مÆثر چندان
به تحبيب با تقريب و غيرشيعه/ فرق به برسد چه كنند ايجاد تقريب نميتوانند و
مسÇلمان ملل اتحاد از كه اسالم دشمنان Ç Hثالث فشار/ و تهديد با نه ميآيد وجود
ايÇن با برخورد از اجتناب براي عليهذا ميزنند; دامن را اختالفات دارند واهمه
فرقهبندي و مخالفت قابل كه باشد ملي غرور و مليت بر ما روابط مبناي بايد موانع
توانستند و شد خط تغيير موجب ملتها اين در ملي غيرت اين كه آنگاه نيست/
را گÇنجوي/// نÇظامي بÇغدادي, مجدالدين كبري, نجمالدين همچون ناموراني آثار
از مشحون همه چون بخوانند, كه را ادب بزرگان از هريك آثار همچنين و بخوانند
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ميتوان كه است طريق بدين و ميكنند پيدا اسالمي گرايش است, اسالمي معارف
طريق از نه كرد احيا را اسالم كشانده, اسالم قلمرو به غيرمستقيم طور به را آنها
مشتركمان ركن همان حتي و داشته معكوس اثر است ممكن Hاحيان كه فقيه اعزام
بÇايد فÇقيه و واعÇظ اعزام از قبل سازد/ متزلزل است, فرهنگي ايران مليت كه را

كرد/ انتخاب سفير و رابط عنوان به را اسالمشناس و اديب حكيم, عارف,



جÇلسه در كÇه را تÇصميماتي و كÇرده مÇصاحبهاي كشÇور عÇالي ديÇوان رÇÄيس 71.1.19 چÇهارشنبه روز /1
آن اعÇضاي بÇهنظر كÇه بود نفس ديه مبلغ تغيير جمله آن از كردند/ بيان بود شده اتخاذ دادگستري مسÆولين
تاريخ آن از و كرده تعرفه قانون بهنام را تصميم اين ايشان و باشد تومان ميليون هفت حدود بايد  كميسيون
بÇه بÇعد روز دو فرستادم/ اطالعات روزنامه به و نوشته زمينه اين در مقالهاي همانروز دانستند/ الزماالجرا
اعالم يزدي اهللا آيت شد, ايجاد رانندگان و بيمه شركتهاي محيط در بيمه مبلغ لحاظ از كه تشنجي واسطه
اين روزنامه آن و شد درج 71.1.25 روزنامهاطالعاتسهشنبه در مقاله اين است/ نكرده تغيير ديه كه  كردند
نÇظر اعÇالم از قÇبل شÇده نگÇاشته ديÇه دربÇاره كه زير مطلب است يادآوري به <الزم نوشت: آن بر را مقدمه
معالوصف است; درآمده تحرير رشته به ديه انواع محاسبه نحوه تغيير عدم پيرامون يزدي آيتاهللا حضرت
داده قÇرار بÇررسي و موردتحقيق Âمفص را موضوع عرفي و شرعي مختلف ابعاد محقق نگارندة كه آنجا از

شد/> مبادرت آن درج به است,

ديهانسÇان1

قضاÄيه) قوه خبري كنفرانس حاشيه (در

كه دادند خبر خبري كنفرانس يك تشكيل از 71.1.20 پنجشنبه روزنامههاي
مسأله مورد در كشور عالي ديوان محترم رياست مقتدايي آيتاهللا حضرت آن طي
ديه از بهمراتب ميشد تعيين ديه بهعنوان تا كنون كه مبلغي داشتند: اظهار ديات
ميليون هفتاد را آن ايشان كه ÇÇ مناسبي مبلغ ميبايستي و است كمتر شرعي واقعي

گردد/ تعيين ÇÇ داشتند اعالم ريال
مسأله ايÇن به ديات قبلي قانون كردن تجربه سال چند از بعد اينكه از Gبدو
در اما شد/ پذيرا قبول حسن با را ه توج اين و بود شكرگزار بايد است شده ه توج
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عÇرضه مبحث چند طي كه ميرسد نظر به الزم نكاتي تذكر و توضيح مورد اين
ميشود:

ديه ماهيت

را ديه ديات, قانون ل او ماده و 1370 مصوبه اسالمي مجازات قانون 29ê ماده
به عضو يا نفس بر جنايت بهسبب كه است مالي <ديه ميكند: تعريف بدينگونه

ميشود>/ داده او دم اولياي يا ولي يا مجنيعليه
اXال هي <و كردهاند: بيان مورد اين در فقها كه است عباراتي ترجمه ماده اين

اودوuا>تحريرالوسيله/ النفس ع�ا¡ر| با�ناي¹ الواجب
مباني ذلك> Lو او اوا�رح اوالطرف النفس ع� اXفروض|ا�نايه اXال هي <الديه:

المنهاج/ تكمل¹

حاشيهشرايعاالسالم/ اودوuا> ع�ا¡ر|نفس با�نايه الواجب اXال <هي
پÇير, جوان, مجنيعليه اينكه از صرفنظر جنايت ارتكاب صرف بنابراين

ميكند/ تحميل جاني بر را ثابتي و مشخص مبلغ باشد و/// بيمار سالم,
جنايت التيام و بهبود اميد و احتمال كمترين كه مواردي كليه در ديگر سوي از
و گÇرفتاري بÇرميآيند, درمÇان درصدد او بستگان و مجنيعليه و ميرود وارده
مشابه قانون نظر از حتي كه جناياتي همه در آن هزينه همچنين و مداوا زحمت

نيست/ يكسان هستند
مجنيعليه به ديه مبلغ فقط يكسان بهطور موارد اين در كه است صحيح آيا
ميرسد بهنظر شود? گذاشته مجنيعليه برعهده درماني هزينههاي و شود پرداخت
درحد آنچه است, شده هزينهها اين سبب و موجب جاني اينكه و تسبيب باب از

شود/ گذاشته جاني بهعهده بايد است شده پرداخت مجنيعليه طرف از عرف
است: شده بيان مقتداÄي آيتاهللا حضرت طرف از كه نكتهاي طريق بدين

مشكالتي با محا كم و مردم قانون اين اجراي از قبل اينكه به اشاره با وي ///>
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تعيين عضو نقص براي سابق قانون طبق كه ديههايي غالب گفت: بودهاند, مواجه
ر متضر مصدوم شخص و نميكرد تأمين را افراد درمان و بيمارستان هزينه ميشد

ميشود/ حل شده اشاره مشكل و گرفته قرار ه موردتوج ميشد/> نيز
و مÇادي خسÇارات كÇه بÇود شÇده داده اجÇازه مÇجنيعليه به سابق قوانين در
و ضÇرر نÇوع دو هر ميزان تعيين كه كند مطالبه را جرم از ناشيه معنوي خسارات
كÇه دانست مÇعنوي خسÇارات مشÇابه را ديÇه مÇيتوان بÇود/ دادگاه عهده بر زيان
دادگÇاه را مÇادي خسارات و ميكند دريافت ثابتي و مشخص بهميزان مجنيعليه
نيز ديه تعاريف با تصميمي چنين دهد/ قرار حكم مورد تسبيب باب از ميتواند

ندارد/ منافات

ديه ميزان

مبناي است/ شده اجماع حصول ادعاي بعضي طرف از ديه ميزان تعيين در
ذ كر ديات مبحث از ل) او باب ,19 (جزو دروسايلالشيعه كه است روايت چند نظر
كه شنيدم ليلي ابي ابن از گفت كه الحجاج بن عبدالرحمان صحيحه /1 است: شده
سپس كرد تنفيذ را قاعده اين ا كرم پيامبر بود/ شتر صد ديه جاهليت در ميگفت
گÇاو صÇاحبان بÇه و///> حÇله çاÇم ا¨Çن اهل ع� و ماçبقره البقر اهل ع� فرض ///>
و/// دينار هزار طال اهل به و يماني حله دويست يمن اهل بر و گاو عدد دويست
حÇضرت بÇه را خÇود شÇنيده ايÇن مÇن مÇيگويد عبدالرحمن آنگاه داشت/ مقرر
ديÇنار هÇزار را ديÇه عÇلي(ع) كÇه فرمود حضرت آن داشتم/ عرضه اباعبداهللا(ع)
هزار يا و گاو صد آبادي اهل براي شتر, صد صحرا و باديه اهل براي و ميفرمود
هÇزار ديه گفت كه ميكند روايت دراج بن جميل از عمير ابي ابن /2  گوسفند///
صاحبان از و ميشود گرفته حله حله صاحبان از ولي است درهم هزار ده يا دينار
ذ كر از تطويل از احتراز براي كه ديگري روايت نيز و صاحبان/// از و شتر شتر

ميشود/ خودداري آنها
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اين گفتهاند: و كرده ابراز را خويش نظر فقها از بعضي اخبار اين ذ كر بهدنبال
ايÇنكه نÇه مÇيكند بÇيان را ديه انواع از يكي انتخاب در اختيار Gظاهر روايت دو
نمايد; خود صنف و شغل خاص ديه به موظف را صنفي و شغل هر اهل بخواهد
خاص وظيفة اينكه نه است آسانگيري و ارفاق مقام در روايات اين Gظاهر زيرا

/187 ص ,2 ج المنهاج, تكمل¹ مباني /1

نمايد1/ تعيين
ديÇات سابق قانون 3 ماده و 1370 مصوبه اسالمي مجازات قانون 297 ماده
در قاتل كه است ذيل ششگانه امور از يكي مسلمان مرد قتل <ديه ميدارد: مقرر

نيست: جايز آنها تلفيق و ميباشد ر مخي آنها از هريك انتخاب
نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون و سالم شتر صد يك /1
نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون و سالم گاو دويست /2

نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون و سالم گوسفند هزار يك /3
يمن; حلههاي از سالم لباس دست دويست /ê

مÇثقال يك ديÇنار هÇر كه غيرمغشوش و سالم مسكوك دينار هزار يك /ë
است; نخود 18 وزن به طال شرعي

12.ì وزن بÇه درهÇم هر كه غيرمغشوش و سالم مسكوك درهم هزار ده /ì
ميباشد///> نقره نخود

نداده اجازه طرفين تراضي به جز را انتخابي ديه بهاي پرداخت 3 ماده تبصره
آنهÇا> هÇمه ر عذÇت يا طرفين تراضي <درصورت 297 ماده تبصره در اما است,
در است تكÇاملي امÇر اين و است شده شناخته مجاز انتخابي ديه بهاي پرداخت

است/ ساخته ه موج را آن چندساله تجربه كه جزا حقوق
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297 ماده بررسي و بحث

ديه تعيين مبناي كه اخباري در است/ آمده سابقالذكر 3 ماده بهجاي 297 ماده
نهايت دادهاند/ قرار زمان) رايج (پول مسكوك را ديه اصل Hغالب است گرفته قرار
مبادله بدون و تهاتري Hغالب كه زمان آن معامالت اقتصادي وضع بهواسطة آنكه
اهل االبل, <اهل كه است شده داده اجازه رايج, پول كمبود همچنين و بوده پول
ا گر آيا نمايند/ پرداخت را ديه خود دست دم كاالي از هريك اليمن///> اهل البقر,
شرفيابي و زيارت توفيق يا داشتيم را صادق(ع) حضرت زيارت توفيق ما امروز
واقÇع مÇا حÇيات زمان در حضرت آن ظهور و داشتيم را زمان(عج) امام حضور

ميكرد?! فرمايشي چنين خود ايراني شيعيان پاسخ در بزرگوار آن ميشد,
ازمنه تمام در شد/ نخواهد نسخ قيامت قيام تا كه است الهي دين آخرين اسالم
ماده آيا دارد/ اجرايي قابليت آن عاليه مقررات و قواعد حاالت, تمام در و امكنه و
و/// نروژ و سوÄد آالسكا, قبيل از اما كني در يا كنوني دوران در سابقالذكر 297
شده تصويب ما قوانين در مادهاي چنين كه است چگونه پس دارد? اجرا امكان
پيغمبر(ص) فات تصر باب در مقدمهاي است الزم مطلب اين بررسي براي است?

كنيم: ذ كر معصوم(ع) امام و
خÇويش ارزشÇمند كÇتاب در شهابي محمود شادروان عاليقدر فقيه و استاد

/57 ص ,3 ج و 516 ص ,1 ج فقه, ادوار محمود: شهابي, /1

شيعه علماي <آري ميشود: اشاره آن به Âذي كه است كرده بيان را مطلبي ادوارفقه1

است: زير وجه سه از يكي بر فعلي, يا باشد قولي پيغمبر(ص) تصرف ميگويند
شده; تعبير فتوا به آن از كه تبليغ وجه بر /1

امانت; وجه بر /2
حكومت/ و قضا وجه بر /3

تÇحقيق فايده عنوان تحت را موضوع اين القواعدوالفواÄد كتاب در اول شهيد
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آورده تمهيدالقواعÇد كتاب در زيادتي اندك با را آن عين نيز دوم شهيد كه  كرده
ترجمه به شادروان سپس ميشود///>/ ترجمه و تلخيص قسمت آن اينجا در است/

است: آورده چنين را ترجمه آن و پرداخته موردنظر قسمت
فتوا آن و است تبليغ طريق به بار يك قولي, يا باشد فعلي پيغمبر ف تصر>
بÇار و بيتالمال در تصرف و جهاد مانند است امامت طريق به باري و ميباشد
يا سوگند يا نه بي راه از متداعيين ميان خصومت فصل مانند است قضا بهطريق ديگر
مÇوردي به نسبت گاهي ميباشد/// تبليغ باب از عبادت در في تصر هر و اقرار///

يا///>/ قضا قبيل از يا است تبليغ قبيل از آيا كه ميآيد پيش ترديد
در بيشتري توضيح به نيز استدرا كات مبحث در شده ياد كتاب سوم جلد در
قÇيم ابÇن تأليف العباد هدي في زادالمعاد كتاب از را ترجمهاي و پرداخته مورد اين
<مأخذ است: داده توضيح چنين حنين غزوة شرح در وي كه است آورده جوزي
بÇوده مÇفتي و حÇا كÇم و امÇام سلم و عليه اهللا صلي نبي كه است اين فقيهان نزاع
و ميگفته/// حكمي رسالت منصب به گاهي پس است/ ميبوده رسول درحاليكه
وقت آن در پس ميگفته امامت منصب به گاهي و ميگفته/// فتوا منصب به  گاهي
است گفته كه ديده آن در را امت مصلحت احوال, و اوضاع آن با و مكان آن در و
مصلحت اقتضاي به را گفته آن كه است الزم را او از بعد پيشوايان مورد اين در و
آنگÇاه بود/> كرده رعايت پيغمبر(ص) چنانكه كنند رعايت Hمكان و Hزمان امت

ميفرمايد: چنين ,ë9 صفحه شده, ياد اثر سوم جلد در استاد
ميشود: دانسته فقهي مطلب چند شد نقل اينجا در كه قسمت دو اين <از

است; وجه سه را پيغمبر تصرف اينكه در سني و شيعه علماي ميان اتفاق /1
و نهكبروي است مصداقي و مسايلصغروي از بعضي در اختالف منشأ اينكه /2

مفهومي;
روا و جÇايز نÇص بÇرابÇر در حÇتي را راي و اجÇتهاد تسÇنن عÇلماي اينكه /3

دانسته///>/
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از (ع) معصومين اÄمه يا پيغمبر(ص) تصرف اينكه تشخيص مورد هر در
مهمترين از گفت بتوان شايد و است اجتهادي و دقيق مسألهاي است, وجه  كدام
از مÇطلوب نÇتيجه حÇصول الزمÇه كÇه باشد ميتواند عظام مجتهدين  كوششهاي
با و بهتدريج چهبسا و است/ حالي و مكاني زماني, شرايط به كامل آ گاهي اجتهاد,
قدما كه را فات تصر از بسياري اعم بهطور بشري جوامع و اسالمي جوامع پيشرفت
را خود و كرده تلقي امامت وجه از را آن بعدي فقهاي ميدانستهاند, رسالت وجه از

بدانند/ آن تغيير در مجاز
بÇوده شيعيان عمل مورد چون ايقاعات و عقود معامالت, به مربوط مسايل
طوري به است شده متكامل جامعه تحول طي در آن به مربوط بررسيهاي است,
از بعد چون اما است, حقوقي نظام مترقيترين اسالم, حقوقي مبحث اين امروز  كه
و مسÇتقل حكÇومت ديگÇر شÇيعه حسÇن(ع) امÇام حÇضرت مدت كوتاه خالفت
مقررات تصويب و ملت امامت و حكومت به مربوط مباحث لذا نداشت, مستقري
رشد جزا حقوق مسايل و الذكر سابق امور زمينة در مستحدثه امور مورد در جديد
بايد مكاني و زماني تحوالت با حقوق علم آنكه حال و نكرد پيدا را الزم توسعه و
هÇر به كه ÇÇ اسالمي فقه جزاي حقوق و قضايي مبحث و شود متكامل و ل متحو
از نيز ÇÇ است اسالم اخالقي و عبادي اليتغير قواعد و اصول سيطره تحت جهت

نيست/ مستثنا قاعده اين
نميدادند قرار تدريس و بحث مورد را مباحث اين Áاصو اخير معاصر فقهاي
را مكان و زمان همان شرايط ميپرداختند, مسايل اين بررسي به HÄاستثنا آنانكه و
ما در را معصومين اÄمه فرمايش ميدادند/ قرار مال ك شد قطع شيعه حكومت  كه
امكنه و ازمنه مقتضاي به بنا كه دانست امامت فات تصر باب از ميتوان فيه نحن
مÇقررات تصويب مورد در شود/ ر مقر ديگري بهنحو امر ولي طرف از ميتواند
مجلس آن است, اسالمي شوراي مجلس با زمينهها همه در امر واليت چون الزم
دينار خريد قدرت نظرگرفتن در و معصوم امام فرمايشات روح رعايت با ميتواند
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پول (اسكناس امروزي طالي مسكوك ارزش با آن تطبيق و زمان آن درهم و
بهعنوان كه نقره يا طال معيني مقدار از است رسيدي بهمنزله بلكه نميشود تلقي
مسكوك برحسب را ديه ميزان ميباشد) موجود بانك خزانه در اسكناس پشتوانه

كند/ تعيين ايران طالي

شده اعالم تصميم قضايي بررسي

/56 ص دوم, جلد /1

كه است اصالحيهاي مبناي و گرفته قرار استناد مورد كه 19تحريرالوسيله مسأله
تعذر لو <نعم ميدارد: مقرر چنين است شده تصويب 297 ماده تبصره بهصورت
ليس و ذلك |�Uæوا�ا مyا واحده قيم¹ ارا¾ Qب القيمه الو� طالب و االصناف bيع

اXع�/> احدها قيم¹ مطالبه للو�
باشد ر متعذ ديه اصناف تمام كه هم مواردي در دارد تصريح آخري جمله  كه
جÇاني طÇرف از گردد پرداخت آن قيمت بايد كه ديه مورد جنس تعيين هم باز
لذا كÇند انÇتخاب ارزيابي براي بخواهد كه صنفي هر از ميتواند وي بود: خواهد
ارزش زيرا نيست صحيح گوسفند و گاو شتر, ارزش بهعنوان مقطوع مبلغ تعيين
يا و زماني اقليمي, شرايط بخصوص و است ر متغي آنها بين تناسب و اصناف اين
و تورم است/ مÆثر Âكام آنها بين تناسب و ارزيابي اين در امثاله و خشكسالي

دارد/ قطعي اثر زمينه اين در Hمسلم نيز كاالها روزافزون  گراني
,297 ماده تبصره 9تحريرالوسيله, مسأله در مذكور ر> تعذ> اينكه ديگر مسألة
نگهداري در ر تعذ و تصرف و دريافت در ر تعذ پرداخت, در ر تعذ از است اعم

حكم/ اجراي مأمورين طرف از ديه موقت
انواع اين از نوع چند يا و يك 297 ماده شقوق همه مورد در امروز است مسلم
بÇه ميتوانسÇتند دادگاهها استداللي چنين به نياز بدون بنابراين دارد, وجود ر تعذ
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رفÇتار نÇيز طÇريق هÇمين بÇه و بÇدهند قÇيمت پÇرداخت به حكم ر> تعذ> عنوان
ميكردند/

مشÇاوره جÇلسه مبتنيبر را تصميمات اين كشور عالي ديوان محترم رياست
نÇفرمودند بÇيان را مسÆÇوالن اين اسامي ولي كردند معرفي قضاÄيه قوه مسÆولين
/1 كÇردهانÇد: عÇداد چÇنين را مسÆÇوالن اين جرايد ديگري موارد در Hسابق منتها
موسوي آيتاهللا حضرت /3 مقتداÄي; اهللا آيت حضرت /2 يزدي; اهللا آيت حضرت
كل بازرسي سازمان رياست داماد محقق آيتاهللا حضرت /ê كل; دادستان تبريزي
حÇضرت /ì دادگسÇتري; وزيÇر شÇوشتري حÇجتاالسÇالم حÇضرت /ë  كشÇÇور;
االسالم حجت حضرت /7 اداري; عدالت ديوان رييس فر عباسي حجتاالسالم

تهران/ استان دادگستري رياست صديقي
تÇفسير و نÇدارد را قÇضايي تÇفسير صالحيت قانون لحاظ از جلسهاي چنين
(آنهم كشور عالي ديوان عمومي هيأت ا گر فقط است/ محا كم عهده به قضايي
تÇفسير عÇنوان بÇه بگÇيرد تÇصميمي هر متضاد) شده قطعي آراي صدور بهدنبال

الزماالجراست/ قانون) نه (و قضايي
آيتاهللا حÇضرت طÇرف از بÇار چÇندين روزنامهها خبري كنفرانس اين در
تÇفسير يك قÇانوني قÇدرت حÇتي كه ÇÇ را مسÆوالن شوراي تصميم اين مقتداÄي
قÇانون ÇÇ شود تلقي عالمانه توصيهاي ميتواند فقط و ندارد را الزماالجرا قضايي

ناميدهاند/
بÇه بودهانÇد قضايي عالي شوراي عضو نيز سالها كه معظمله ميرسد نظر به
يا روزنامه سهوالقلم لغت اين استعمال ميرسد بهنظر دارند/ توجه قانون تعريف

باشد/ خبرنگار

نتيجه گيري

تÇا نÇداد مÇجال قÇوانÇين اين ليه او تصويب زمان در شده ايجاد جو متأسفانه
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اعتقاد بدان و بوده وارد نيز اسالم مباني و اصول به كه بي مجر حقوقدانان اظهارنظر
ت مد اين تجربه اينك كه است خوشوقتي باعث ولي گيرد قرار موردتوجه داشتند
طريق در متأسفانه است/ ساخته نكات بعضي ه متوج نيز را قضاÄيه قوه امور اولياي
ادامه است/ نشده توجه دادرسي آيين و جزا قانون مقررات به هم باز مشكالت رفع
فقدان و گردد صادر يكنواختي آراي است شده موجب سابقالذكر شده ايجاد جو

ميرسد: بهنظر اينك است/ نياورده بهوجود روشني قضايي رويه قضايي بحث
نظر و توصيه بهعنوان Hصرف قضاÄيه قوه مسÆوالن مشاوره جلسه تصميم /1

بگيرند/ تصميم بايد كه هستند محا كم و گردد اعالم محا كم به مشورتي
نظر طبق ميبايد و هستند مجتهد همگي كشور ديوان جزايي شعب رÅساي /2
تحميل آنان به را خود نظر ندارد حق شخصي و مرجع هيچ دهند/ رأي خود فقهي
وادار را مجتهد نميتواند نيز قانون حتي باشند/ آن مÔجري كه باشد متوقع و  كرده
استقالل ÇÇ اصل دو بين تلفيق دهد/ رأي قانون طبق و خود فقهي نظر برخالف  كند
بهصورت ÇÇ قانون اطاعت و رعايت لزوم اطاعت, و تقليد حرمت و مجتهد رأي
در كشور ديوان شعب و دو و يك كيفري دادگاههاي تشكيل قانون 29 ماده تبصره
و باشد الشرايط جامع مجتهد قاضي كه <درصورتي ميدارد: ر مقر كه است آمده
محول ديگر قاضي به رسيدگي جهت پرونده باشد, قانون مخالف او فقهي فتواي

ميشود/>
خريد قدرت رعايت با كه شود اصالح صورت اين به ميتواند 297 ماده /3
قدرت و خصوصيات با آن تطابق نيز و طال سكه و اسكناس تناسب رعايت و پول
سكÇه تÇعدادي ديه مبناي معصوم(ع) امام فرمايش زمان در درهم و دينار خريد
از سال هر مهرماه ل او و فروردين ل او در سكه بهاي و گردد تعيين ايران طالي

گيرد/ قرار عمل مال ك و تعيين ملي بانك طرف
( كه بخشنامه صورت به شده اعالم تصميم اجراي نيز موجود قانون با حتي /ê
جديدي قانون يا ميبايد و نيست صحيح است) شده اطالق آن به قانون نام Hاشتباه
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وفÇور و جÇديد قÇانون Hمسلم شود/ ايجاد قضايي رويه اينكه يا و گردد تصويب
نام قانون> <تورم را آن ميتوان كه دارد هم مضاري موردنظر سود قبال در قانون,
مسايل اينگونه تمام بايد مستقل و قوي و محكم قضاÄيهاي قوه Áاصو لذا و  گذاشت

كند/ حل قضايي رويه ايجاد راه از را
Ç نكنند نظر مخلص كممايگي به ميشود استدعا عالقهمند فقهاي و فضال از
فرمايند/ بيان فن اهل براي را خويش نظرات و Ç قال Öنم ×� ا تنÖظÔر ال و قال ما ×� ا ÖرÔظÖنÔا



ديه, به راجع سابق مقاالت تعقيب در لذا است/ مردم كليه ه توج مورد دو اين رابطة و ديه و قصاص مسأله /1
تÇفهيم ضÇرورت بÇه بÇنا امر اين ولي باشد تكراري آن مطالب بعضي است ممكن كه شد نوشته فعلي مقاله
مÇا بحث بنابراين است, اسالمي فقه مسلمات از ديه مسأله همچنين و قصاص مسأله چون البته بود/ مطلب
شÇمارههاي در روزنÇامهسÇالم در مÇقاله اين دارد/ فقهي جنبه و است اسالمي حكم از اطاعت و قبول برپاية

شد/ درج 1372 اسفند 25 و 11 ة مورخ

قصاصوديه1

نشÇده اجÇرا مÇملكت اين در قصاص اسالمي قانون كه است مديد تهاي مد
در و هستند ناآشنا آن با مردم است, گذشته زمينه اين در قوانيني كه اينك و است

ميآيد/ پيش مشكالتي حكم اجراي و محا كم رسيدگي
و تعيين چون بود/ شده درج سالم روزنامه در ديه مورد در مقالهاي نيز Gاخير
دو هر به است شايسته ميگيرد, قرار موردنظر قصاص بهجاي Hغالب ديه پرداخت
نيز يكديگر با دو آن ارتباط و شود پرداخته نوشته يك در قصاص و ديه مسألة
نويسنده عمدة هدف كه است مختصري بررسي زير نوشتة گيرد/ قرار بررسي مورد
مشكÇالت و فÇرمايند اراÄه جامع بررسيهاي اساتيد و صاحبنظران كه است آن
گÇواهÇي, قسÇامه, (لوث, مÇيشود برخÇورد بدان قانون تفسير در كه را عديدهاي

دهند/ قرار موردنظر ديه///) و عضو قصاص

بتÇ Ôك ) است قÇرآن آيÇات صÇريح بÇه مسÇتند چÇون قصاص تشريع اصل در
چگونگي و قصاص قلمرو مورد در بلكه نيست; اختالفي هيچگونه يكمالقصاص) ل ع
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طرح قابل مباحثي ديه به آن تبديل Hاحيان و قصاص شرايط ادعا, اثبات ادلة آن,
است; آمده اخبار در ديه و قصاص احكام از آنچه اينكه در بحث همچنين و است
بهقلمرو مربوط قسمت كدام و است باع االت الزم تفسير بدون و Hعين قسمت  كدام

ميباشد/ تغيير قابل زمان اقتضاي برحسب كه است (امامت) ملت بر حكومت
اعÇالم كÇه است مأمور پيغمبر(ص) كهف سوره 110 آيه صريح موجب به

//// Ø Ò� ا يÔوحي× ÖمÔثلك م ÕÌ¿ب انا ×ا Ú̂ ا ÖلÔق /1

ايÇن كه///>/1 ميرسد وحي من به اينكه جز شما مثل هستم بشري <من فرمايد:
لشكركشيها قبيل از پيغمبر آنچه وحي قلمرو از خارج كه است آن از حا كي اعالم
مÇيدهد, انجام اسالمي حكومت امور اداره و دادنها, مأموريت قشون, تنظيم و
است خواسته خداوند گناه/ از معصوم بشري منتها است, عادي بشر يك بهعنوان
الگوي را پيغمبر(ص) و دهد اراÄه زندگي الگوي آنان به خود بندگان هدايت براي
پيغمبر روش / Õهن س ح Õ̧ و ÖسÔا هللاI ول Ôس ر ß| ÖمÔكل كان Öدقل است: داده قرار مسلمين زندگي

/21 آيه احزاب, سوره /2

و ميدارد محفوظ خطا از را وي لذا و است/2 مناسب و زيبا الگويي مردم شما براي
را حضرت اين خصوصيت زمينه اين در و ميفرمايد متمكن عصمت مقام در را او

Õي Öح و اءالَّ وÔه Öناء ي× وÒGI نع Ôق نطي م×ا و ي وم×اغ و ÖمÔكÔب اح ص× لَّ ض م×ا ميفرمايد: بيان چنين
او سخن و نگفت سخن نفس هواي سر از و نشد گمراه شما مصاحب و يار ; ي× وحÔي

/4 و 3 و 2 آيات نجم, سوره /3

علي و او گرامي دختر و پيغمبر كه است فرموده ر مقر چنين و نيست/3 وحي جز
عصمت اما باشند/ متمكن عصمت مقام در علي(ع) فرزند يازده و او جانشين (ع)
هم بشري گفتار و اعمال بشر افراد ساير مانند نيز پيغمبر(ص) كه نيست آن مانع
منتسب بوي فعلي و قولي مملكت اداره و حكومت رييس اقتضاي به و باشد داشته

است/ الزم و مهم بسيار يكديگر از امور اين تشخيص باشد/
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/57 ص , 3 ج و 516 ص ,1 ج فقه, ادوار محمود: شهابي, /1

خÇويش1 ارزشÇمند كÇتاب در شÇهابي محمود شادروان ارجمند فقيه و استاد
آورده آن خالصه Âذي كه است كرده بيان فقه با ارتباط در و زمينه اين در را مطلبي
بر فعلي يا باشد قولي (ص) پيغمبر ف تصر ميگويند شيعه علماي <آري ميشود:
وجه بر /2 شده تعبير فتوا به آن از كه تبليغ وجه بر /1 است: زير وجه سه از يكي

حكومت/> و قضا وجه بر /3 امامت
تحقيق فايده عنوان تحت را موضوع اين القواعدوالفواÄد كتاب در اول <شهيد
آورده القواعد تمهيد كتاب در زيادتي اندك با را آن عين نيز دوم شهيد كه  كرده

ميشود/> ترجمه و تلخيص قسمت آن اينجا در است
ترجمه آن و پرداخته موردنظر قسمت ترجمة به شهابي استاد شادروان سپس

است: آورده چنين را
فتوا آن و است تبليغ طريق به بار يك قولي, يا باشد فعلي پيغمبر ف تصر>
بÇار و بيتالمÇال در ف تصر و جهاد مانند است امامت بهطريق باري و ميباشد
يا سوگند يا بينه راه از متداعيين ميان خصومت فصل مانند است قضا بهطريق ديگر
موردي به نسبت گاهي ميباشد/// تبليغ باب از عبادات در في تصر هر و اقرار///

يا///>/ قضا قبيل از يا است تبليغ قبيل از آيا كه ميآيد پيش ترديد

/ 57 و 56 صفحات /2

در بيشتري توضيح به نيز استدرا كات قسمت در شده2 ياد كتاب سوم جلد در
جÇوزي قيم ابن العباد هدي في زادالمعاد كتاب از را ترجمهاي و پرداخته مورد اين

است: داده توضيح چنين نين Ôح غزوه شرح در وي كه است آورده
مفتي و حا كم و امام سلم و عليه اهللا صلي نبي كه است اين فقيهان نزاع <مأخذ
حكÇمي رسÇالت مÇنصب بÇه گÇاهي پس است/ مÇيبوده رسÇول درحÇاليكه بوده
پس ميگفته; امامت منصب به گاهي و ميگفته/// فتوا منصب به گاهي و ميگفته///
كه ديده آن در را امت مصلحت احوال و اوضاع آن با و مكان آن در و وقت آن در
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بهاقتضاي را گفته آن كه است الزم را او از بعد پيشوايان مورد اين در و است  گفته
بود/> كرده رعايت پيغمبر(ص) چنانكه كند, رعايت Hمكان و Hزمان امت مصلحت

/ 59 ص /1

ميفرمايد: چنين شده1 ياد اثر جلد همان در استاد آنگاه
ميشود: دانسته فقهي مطلب چند شد نقل اينجا در كه قسمت دو اين <از

است/ وجه سه را پيغمبر ف تصر اينكه در سني و شيعه علماي ميان فاق ات /1
نÇه است مÇصداقÇي و صÇغروي مسايل از بعضي در اختالف Ñمنشا اينكه /2

مفهومي/ و  كبروي
روا و جÇايز صÇن بÇرابÇر در حÇتي را رأي و اجÇتهاد تسنن علماي اينكه /3

دانستهاند///>/
كدام از معصوم(ع) امام يا پيغمبر(ص) ف تصر اينكه تشخيص مورد هر در
موضوع ميتواند تشخيص اين گفت بتوان شايد و است دقيق مسألهاي است, وجه
چنين از مطلوب نتيجه حصول الزمة باشد/ عظام مجتهدين كوششهاي مهمترين
و مكاني زماني, شرايط به كامل آ گاهي مجتهد كه است آن اجتهادي و  كوشش
جوامÇع و اسالمي جوامع پيشرفت با و بهتدريج چهبسا باشد/ داشته جامعه حالي
ميدانستهاند رسالت وجه از گروهي كه را فات تصر از بسياري اعم بهطور بشري
انطباق و آنها تغيير در مجاز را خود و كرده تلقي امامت وجه از آنان بر رين متأخ

بدانند/ جامعه شرايط با
امÇام حÇضرت خÇالفت انÇقضاي از بÇعد اسÇالمي) (فقه اسالم واقعي حقوق
مسايل و حكومت به مربوط احكام عليهذا و نداشت حكومتي ديگر حسن(ع)
تطابق مكان و زمان بامقتضيات نتوانست اجرا عدم بهواسطة اسالمي جزاي حقوق
اوليه خالفت دوران اسالمي جامعه قالب در و را كد بهصورت و كند پيدا شرعي
حضرت حتي نداشتند; حكومت هيچيك حضرت آن از بعد اÄمه است/ مانده باقي
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فÇرموده صÇحابه بÇه شدند, مجبور واليتعهدي قبول به كوتاهي ت مد كه رضا(ع)
بر يافت/ نخواهد تحقق محمد آل قاÄم زمان در جز بيت اهل ما حكومت بودند:
امÇور از هÇيچيك در كÇه فرمودند آن به مشروط را واليتعهدي قبول مبنا همين
كه داشتند ا كراه نيز عيد نماز در امامت قبول از حتي و نفرمايند دخالت حكومت

است/ مشهور نماز اين داستان
و عÇقود مÇانند بÇود خÇصوصي حقوق قلمرو به مربوط اسالمي فقه از آنچه
كه بهنحوي كرد, پيدا كافي بالنسبه ل تحو وصيت, و ارث طالق, و نكاح معامالت,
نÇظام مÇترقيترين اسالمي فقه خصوصي حقوق بود عي مد ميتوان بهحق امروز

است/ حقوقي
موردبحث جامعه, مكان و زمان شرايط با ارتباط در اسالمي جزاي حقوق اما
تدريس نيز عظام فقهاي طرف از Hغالب حتي مباحث اين و نگرفت قرار عمل و
نبود آن اجراي امكان چون ميگرفت قرار فحص و موردبحث ا گر Hندرت و نميشد
و موردنظر جامعه, نيازهاي و مقتضيات با را آن تطابق كه نميديدند ضروري و

نبود/ كنند برخورد آن مشكالت به عمل در اينكه امكان زيرا دهند قرار بحث
اخباري و است شده وارد ديه نوع و مقدار تعيين مورد در اخباري مثال بهطور

كه دارد را مهري استحقاق زن گردد, واقع طالق زفاف از قبل ا گر نشود, تعيين مهر دايم ازدواج در هرگاه /1
گويند/ "مهرالمتعه" Hاصطالح را مهر اين شود/ تعيين مرد استطاعت با متناسب

بÇايد متفاوت مردان كه كااليي نوع كه است آمده مهرالمتعه1 مورد در آن مشابه
نÇظري و شده ايجاد ل تحو مهرالمتعه اخبار مورد در است/ گرديده بيان بپردازند
به مربوط اخبار مورد در اما آمد خواهد آن مفصلتر شرح كه است گرديده بيان

است/ نيامده بهوجود لي تحو چنين ديه

ßاو� ي×Çا Ôي×ات ح اص IلÖقص× ß| ÖمÔكل و بقره سوره 179 آيه بهموجب قصاص اصل
و شده تشريع دارد وجود زندگي و حيات مردم شما براي قصاص حكم در , ب×ابÖل ÑالI

ß| Ôاص IلÇÖقص× ÔمÔكÖي لÇ ع بتÇ Ôك > است: آمÇده سÇوره همان از 178 آيه در قتل درباره
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در آزاد كÇه برشماست قتل, مورد در ; Ò� Öن ÔÑ Öاالب Ò� Öن ÔÑ ÖالI و دÖب ع Öال ب ÔدÖب ع ÖلI و ر Ô Ö¡اب رَّ Ô Ö¡I Ò� Öتق ÖلI
را نفس قصاص كه شود/> قصاص زن برابر در زن و بنده مقابل در بنده آزاد, برابر
بسÇياري مÇانند و نÇيست شكÇي آن تشÇريع در و داشته مقرر عمد قتل مورد در

است/ آمده ÇÇ شد ر مقر شما بر ÇÇ ÔمÔكÖي ل ع بتÔك عنوان با واجبات
ميل است/ بشري غريزه با مطابق كه است قاعدهاي تشريع واقع در آيات اين
و غضب ت شد منتها دارد حكومت او بر عادي بهطور بشر فطرت طبق انتقام به
و كشÇانده آنجا به را بشري جامعة دورانها بعضي در و افراد بعضي انتقامجويي
قÇتل بÇه را نÇفر چÇندين مقتول نفر يك برابر در داشت قدرت ا گر كه ميكشاند
بلكه شده نازل قصاص حكم ابتدايي تشريع و امريه براي نه آيات اين و ميرساند/
اصل تنفيذ ضمن واقع در و است شده نازل حد از تجاوز و ي تعد از جلوگيري براي
نشود, خارج اعتدال حد از تا است كرده تعيين مرزي و حد آن براي قصاص قاعده
كوشش نشاندهندة و است قصاص حق محدوديت مسير در تشريع اين عليهذا
منصرف آن اعمال از Hاحيان يا و كرد محدود را حق اين بتوان اينكه بر است شارع

شد/
ا گÇر وليدم كÇه است شÇده ديÇه اخذ يا عفو به فراواني توصية حال عين در
آل سÇوره 13ê آيÇه نÇمايد/ ا كتفا ديه دريافت به يا كند گذشت قاتل از خواست
///> مÇيفرمايد چÇنين متقين صفات جزو و ميكند بيان را كلي قاعدهاي عمران
عفو درجات آيه اين در كه </� ن س Ö ÔÖ¤I ب ß ÔJ ÔهللاI و اس×لنI نع Ò� اف IلÖع× و ظÖيغÖلI Ò� م ك×اظÖلI و
سپس بده; فرو را خود غضب و غيظ توانستي ا گر ميگويد: و داشته بيان را تقوا و
مرحله در و كن عفو را خود طرف نيز دل در كردي, پيدا بيشتري روحي قدرت ا گر

دارد/ دوست را احسانكنندگان خداوند كه كن احسان او به توانستي ا گر آخر
طباطباÄي مه عال شادروان مقام واال ر مفس بقره, سوره 178 آيه تفسير در نيز و
ا گر و ///> ميفرمايد: كه آنجا ميدهد غلبه قصاص اجراي بر را گذشت يا ديه اخذ
عفو برادرش طرف از هركس پس , Õ¾Ï¾ خيها Öن م له Ò ß� Ôع ÖنÒ Òf) آورده نكره را " Ñشي"
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چÇه باشد, كه ي حق هر بفرمايد و دهد عموميت را حكم كه بود اين براي  گردد)
باشند نفر چند خون صاحبان اينكه مثل آن, از بعضي چه باشد قصاص حق تمامي
نيز اينصورت در كه نبخشند بعضي و ببخشند قاتل به را خود قصاص حق بعضي

نÇموده ر قرÇم و داده قÇرار 264 مÇاده الهامبخش را نظر اين با مخالف فتوايي اسالمي مجازات قانون ولي /1
خواهÇان همگي چنانچه است الزم قصاص در آنها همه موافقت باشد, د متعد وليدم كه <درصورتي است:
ديÇه, خÇواهÇان ديگÇران و قÇصاص خواهان آنها از بعضي ا گر و ميشود قصاص قاتل باشند قاتل قصاص
هستند ديه خواهان كه را دم اولياي ساير ديه سهم بايد لكن كنند قصاص را قاتل ميتوانند قصاص خواهان
سÇهم پÇرداخت از بÇعد مÇيتوانÇند ديگÇران كÇنند عÇفو رايگÇان بÇهطور دم اولياي از بعضي ا گر و بپردازند

نمايند/> قصاص را او قاتل به عفوكنندگان

حق از حق صاحبان همه كه صورتي آن مثل بلكه نميشود1 عملي قصاص ديگر

/423 ص ,2 ج جلدي, 40 ترجمة الميزان, طباطباÄي;تفسير مه عال /2

بگيرند///>2/ خونبها يعني ديه بايد تنها كنند, صرفنظر خود
<چÇهره است: آورده آيÇه هÇمين تÇفسير در طÇالقاني آيتاللÇÇه شÇÇادروان
عواطف و شود پوشيده برادري و رحمت پرده زير در قصاص وارث خشمگين
كشش و عفو عاطفه, با چون گردد/// جدايي و كينه جايگزين ايماني همبستگي
اوليÇاي و قÇضايي قÇدرت بايد رفت ميان از قصاص و كينه و آمد پيش برادري
مصالح و شرايط شناخت براي را راه بالمعروف قيد نمايند/ پيروي آن از مقتول

/55 ص ,2 ج قرآن, از محمود;پرتوي اهللا آيت طالقاني, /3

نه ميكند حق ايجاد وليدم براي قصاص حكم بنابراين ميگذارد///>3/ باز اجتماعي
نمايد/ قصاص به ملزم را او اينكه

است قصاص و حدود قانون بهنام كه اسالمي جمهوري لية او قانون در قصاص
به كلي را قاتل Öوليدم تعقيب عدم يا گذشت و شد تلقي مدني دعواي بهمنزله Hصرف
بÇه كÇه بÇود شÇده ايÇجاد جÇوي اليحه آن تنظيم بدو در فانه متأس مينمود/ معاف
آن در فيالمثل نشد/ داده مشورت و اظهارنظر امكان مسلمان معتقد حقوقدانان
ميشود/ آزاد Hمطلق قاتل كنند گذشت دم اولياي عمد قتل در هرگاه آمده: اليحه
نقليه, وسيله رانندگي بهواسطه غيرعمد قتل در تعزيرات بعدي قانون در آنكه حال
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قتل Âعم نحو بدين و ميشود/ مجازات قاتل هم باز كنند گذشت دم اولياي هم ا گر
ناصر دكتر آقاي قصاص اليحه بررسي اوان همان در بود/ عمد از شديدتر غيرعمد
به بنا كه كرد عنوان فقهي مسايل به وارد Âكام و حقوق مسلم اساتيد از  كاتوزيان

/32 آيه ماÄده, سوره /1

Çيعا///>1 ß Òb اس×الن لت ق ا × Ú̂ أكف ض ÖرÑ ÖالI ß| اد فس× Öوأ سÖفن ß Ö� غ ب ا سÖفن لت ق من ///> شريفه آيه
زمÇين) روي بر فسادي انجام بهدليل يا كسي قتل قصاص به (نه بهناحق هركس
كÇل جرمي چنين در بنابراين است, كشته را مردم همة گويي شود قتلي مرتكب
اقامه جامعه طرف از بايد (دادستان) عيالعموم مد و است وليدم جامعه و مردم
از ضمني بهطور نيز Âقب مشابهي نظريه كند/ مجازات را جرم مرتكب و كند دعوا
173 آيه تفسير در شادروان آن بود/ شده ابراز طالقاني آيتاهللا شادروان طرف
و شÇرايÇط شÇناخت بÇراي را راه بÇالمعروف <قيد است: آورده چنين بقره سوره
بÇه ي تجر و امنيت سلب موجب قاتل عفو ا گر تا ميگذارد باز اجتماعي مصالح
باز قصاص راه و باقي خصوصي و عمومي حق شود دشمني و كينه بقاي يا جنايت

باشد/>

عضو قصاص

ß| Ôاص IلÇÖقص× ÔمÔكÖي لÇ ع بتÇ Ôك > است: الذكÇر سÇابق آيÇه بهموجب نفس قصاص

/178 آيه بقره, سوره /2

قصاص مورد در است; قصاص شما بر الهي حكم و ر مقر قتل در بقره 73 ,2< Ò� Öتق ÖلI
است/ وسنت ماÄده ê1سوره آيه فقهي استنباط مستند هم عضو

تا بهبعد سوره آن ê1 آيه از است/ ماÄده سوره êë آيه عضو قصاص مبناي
مراجعه مورد در آن و دارند/ واحدي نزول شأن و بوده هم با ارتباط در آيه چند
كه كردند سÆال عضو قصاص و محصنه زناي مورد در كه بود پيغمبر به يهوديان
<///فاءن است آمده پيغمبر به خطاب ê2 آيه ضمن در آمد/ خواهد Gبعد آن شرح
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بين آمدند تو نزد حكومت به ( كفار) ا گر </// Öم Ô Öy ع Öض رÖعأ Öوأ Öم Ô Òy Öي ب كÔم Öاحف ك ÔوÐا ج
جمع صيغه به "جاوÑ ك" چون ///> كه كن اعراض دادن حكم از يا و كن حكم آنها

/657 ص چهارم, چاپ جاويدان, قرآن, احكام محمد; خزاÄلي, /1

آيه اين از باشند>1/ ذمي كافر دو هر دعوا طرفين كه دارد آن به اشعار است آمده
مرافعه ذمه اهل كافران <هرگاه توضيح: بدين ميشود استنتاج قضا در كلي قاعده
رفتار ايشان با اسالم و شرع موافق است ر مخي قاضي بياورند, مسلمان قاضي پيش
از معنا اين دهد///>/ ارجاع خودشان مذهب قضات و حكام به را آنها آنكه يا  كند
شÇادروان /</// يهÇ ف ÔهللاI ل زÖن أ ا Ò ß[ يل ßS االء ÔلÖهأ ÖمÔك Öحي Öل و> ميشود: استنباط ماÄده ê7 آيه
انجيل است: آورده چنين آيه اين تفسير به نسبت درتفسيرالميزان طباطباÄي عالمه
است, كÇرده حالل را آن مات محر از قدري و كرده تصديق را تورات حكم چون
در خدا آنچه به عمل خود است) كرده حالل انجيل آنچه از غير (در بهتورات عمل
است/ همين شده نازل درانجيل آنچه حكم از منظور و ميباشد است فرستاده انجيل

خودشان مذهب طبق مجرمين مجازات مورد در كتاب اهل كه ميرسانند آيات اين
از ديگري خاص بهمنظور يا مشكل يك از رهايي براي گاهي منتها ميكردند رفتار
نفر دو كه است آن ماÄده سوره بهبعد ê1 آيات نزول شأن ميكردند/ استفتا پيغمبر
(رجم) كردن سنگسار حكم خواستند يهود احبار و ///> كردند زنا خيبر اشراف از
از تÇا فÇرستادند را كسÇي كÇنند/ تÇبديل تÇازيانه بÇه داشت وجÇود تورات در كه را
بپرسند است محصن اصطالح به و دارد زن خود كه مردي زناي حكم پيامبر(ص)
حكÇم ا گÇر و بÇپذيرند او از كرد تازيانه حكم پيامبر(ص) ا گر كردند سفارش و

/205 ص ,9 ج جلدي, 40 ترجمة طباطباÄي,الميزان, مه عال /2

در كÇه كÇرد اعالم آنان به جبرÄيل اعالم برحسب پيامبر كنند/>2 رد داد سنگسار
آنكÇه از بÇعد كردند/ رد هم آنها است/ رجم مورد اين حكم آنها اصلي تورات

درتورات مندرج احكام از را پيغمبر(ص) خداوند كه كردند توجه چهبسا حاضرين
و بÇرده نÇضير بÇني قبيله از شكايت قريظه بني قبيله ميسازد, مستحضر حقيقي
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قصاص مقام در قويترند ما از نضير بني چون كه رساندند رسالت مقام بهعرض
شدن كشته برابر در و ميكشند را ما مرد دو مردشان يك شدن كشته برابر در ///>
را مÇا بÇر وارده جرحههاي ديه ميكشند/ ما از را آزادي شخص ايشان از بردهاي

/237 ص كتاب, همان /1

آ گاه حكمتورات از را آنان پيغمبر كه ميكنند/>1 حساب خود جرحههاي ديه نصف

سÖالنَّف ب سÖالنَّف أنَّ ا ×z ف Öم ß Öz ل ع بÖن×ا ت ك و> است: مورد اين در ماÄده سوره êë آيه و ساخت
در تÇن كه كرديم ر مقر يهوديان بر تورات كتاب در ;/// نف Ñ Öاالب نف Ñ ÖالI و ß Ö� عÖال ب Ò Ö� عÖلI و

شود/> قصاص بيني/// برابر در بيني و چشم برابر در چشم و تن برابر

آن مقدار و نوع Ç ديه ماهيت

(خÇطا, نÇميشود داده قÇصاص حكÇم HانونÇق و HرعÇش كه مواردي از  گذشته
مÇيتوان كÇه هم مواردي كليه در جنايت///) معادل قصاص امكان عدم شبهعمد,
از است شده توصيه مجنيعليه يا دم اولياي به اخالقي لحاظ از داد, قصاص به حكم
3ë آيه دهند/ رضايت ديه دريافت به يا كرده عفو را قاتل و شوند منصرف قصاص
شرع بهحسب ما باشد شده كشته مظلوم كه كسي ///> ميفرمايد: بنياسراÄيل سوره
ا گÇر و كÇند قÇصاص را قاتل خواست ا گر تا داديم قرار سلطنت او صاحب براي
در بايد هم خون صاحب حال كند عفو خواست هم ا گر و بگيرد خونبها خواست

/257 ص ,25 ج كتاب, همان /2

نرساند/>2 قتل به را نفر يك از بيش يا و نكشد را غيرقاتل و نكند اسراف  كشتن
ترجيح قصاص بر را ديه اخذ يا عفو كه ديگري آيات تفسير و معنا و آيه عين
قانون نظر از آن ميزان و نوع ديه, ماهيت بررسي به اينك شد/ بيان Âقب ميدهد,

ميپردازيم/ انور شرع و اسالمي مجازات
سÇابق قÇانون 3 ماده و 1370 سال ب مصو اسالمي مجازات قانون 297 ماده
كÇه است ذيل ششگانه امور از يكي مسلمان مرد قتل <ديه ميدارد: ر مقر ديات
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نيست/ جايز آنها تلفيق و ميباشد ر مخي آنها از هريك انتخاب در قاتل
نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون و سالم شتر يكصد /1
نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون سالم گاو دويست /2

نباشند; الغر خيلي كه عيب بدون و سالم گوسفند يكهزار /3
يمن; حلههاي از سالم لباس دست دويست /ê

شرعي مثقال يك دينار هر كه غيرمغشوش و سالم مسكوك دينار يكهزار /ë
است; نخود 18 وزن به طال

نÇخود 13.ì وزن به درهم هر كه غيرمغشوش و مسكوك درهم هزار ده /ì
ميباشد/ نقره

GيرÇاخ و انÇتخابي ديÇه بÇهاي پÇرداخت ديÇات سÇابق قÇانون 1 مÇاده تبصره
فعلي قانون 297 ماده تبصره در اما بود نداده اجازه را طرفين رضايت درصورت
بهاي پرداخت آنها,> همه ر تعذ يا طرفين تراضي <درصورت اسالمي مجازات
تجربه كه است جزا حقوق در تكاملي امر اين و است شده داده اجازه انتخابي ديه
كÇوتاه تÇجربه كه اينك و است ساخته ه موج را آن سابق موقت قانون ساله چند
كرده ه توج مقنن و امور اولياي كه است آن حق داد, نشان را مفيد اثر اين چندساله

كنند/ استفاده طوالني تجربه داراي و مطلع حقوقدانان تجربه از و
درهÇم پرداخت به حكم و ميكند انتخاب را نقره درهم جاني Áمعمو امروز
مÇورد دراهÇم تعداد نقره, وزن كه است اينصورت به حكم اجراي ميشود/ داده
حال و ميپردازند دم اولياي يا مجنيعليه به و ميكنند قيمتگذاري را محكوميت
بايد عليالقاعده است, معصوم امام از واصله اخبار متكيبر قانوني ماده چون آنكه
درهمي چنين و است بوده امام(ع) اشاره و نظر مورد كه گردد پرداخت درهمي
كÇه شويم قايل ا گر ميشود/ نگهداري موزهها در منتها دارد وجود نيز هما كنون
درهم بهاي بايد كرد پرداخت را آن بهاي ميتوان درهم پرداخت ر تعذ بهاستناد
تÇعيين موزهها كه قيمتي برحسب و كرد ارزيابي را معصوم امام زمان در موجود
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بهار سكه Âمث نيست آن فلز ميزان به سكه قيمت زيرا نمود/ پرداخت را ديه  كنند,
قيمت كنند ذوب ا گر دارد, قيمت تومان هزار بيست از متجاوز Âفع كه را آزادي
2 و توماني 1 كوچك سكههاي يا باشد كمتر مبلغ اين درصد ده از شايد آن طالي
ارزش نباشد/ ريال يك از بيش شايد آن فلز ارزش كنند ذوب ا گر را فعلي توماني

آن/ فلز به نه و است آن ضرب به سكه
معصومين(ع) اÄمه اخبار بعضي از مقتبس قانون, در ديه ميزان و نوع تعيين
مبناي و است شده اجماع عاي اد فقها بعضي طرف از ديه ميزان تعيين در است/
ذ كر ديات مبحث ل) او باب 19 (جزو دروسايلالشيعه كه است روايت چند نظر اين

است: شده
ميگفت: كه شنيدم ليلي ابي ابن از گفت: الحجاج بن عبدالرحمان صحيحه /1
///> سپس و كرد تنفيذ را قاعده اين پيامبرا كرم بود/ شتر صد انسان ديه جاهليت در
دويست گاو, صاحبان بر حله///>, çما ا¨ن اهل ع� و ماçبقره البقر اهل ع� فرض
داشت/ ر مقر دينار/// هزار طال اهل بر و يماني حله دويست يمن اهل گاو, رأس
عرضه اباعبداهللا(ع) حضرت بر را خود شنيده اين من ميگويد: عبدالرحمن آنگاه
باديه اهل براي و ميفرمود دينار هزار را ديه علي(ع) كه فرمود آنحضرت داشتم/

گوسفند//// هزار يا گاو 200 آبادي, اهل براي شتر, صد صحرا و
ده يا دينار هزار ديه گفت كه ميكند روايت دراج بن جميل از عمير ابي ابن /2
شتر شتر, صاحبان از و ميشود گرفته حله حله, صاحبان از ولي است درهم هزار
خÇودداري آنها ذ كر از تطويل از احتراز براي كه ديگري بسيار روايات و و///

ميشود/
<اين گفتهاند: و كرده ابراز را خويش نظر فقها از بعضي اخبار اين ذ كر بهدنبال
بخواهد اينكه نه ميكند بيان را ديه انواع از يكي انتخاب در اختيار Gظاهر روايات
Gظاهر زيرا نمايد خود صنف و شغل خاص ديه به موظف را صنفي و شغل هر اهل
خÇاص وظÇيفه تÇعيين ايÇنكه نÇه است آسانگيري و ارفاق مقام در روايات اين
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/187 ص ,2 ج المنهاج, تكمل¹ مباني /1

نمايد/>1

جرم از ناشي خسارات و ديه

را ديه ديات) (قانون سابق قانون اول ماده اسالمي, مجازات قانون 29ê ماده
به عضو يا نفس بر جنايت بهسبب كه است مالي <ديه ميكند: تعريف بدينگونه

ميشود/> داده دم اولياي يا ولي يا مجنيعليه
اين از كردهاند بيان مورد اين در فقها كه است عباراتي ترجمه تعريف, اين
مباني ذلك> Lو او اوا�رح اوالطرف النفس ع� اXفروض|ا�نايه هياXال <الديه قرار:

المنهاج/ تكمل¹

اومادوuا>تحريرالوسيله/ النفس | ع�ا¡ر با�نايه الواجب اXال <هي
حاشيهشرايعاالسالم/ اودوuا> |نفس ع�ا¡ر با�نايه الواجب اXال <هي

عÇواقب و احÇوال و اوضÇاع از صÇرفنظر جنايت ارتكاب صرف بنابراين
باشد بيمار يا سالم كودك, يا پير يا جوان مجنيعليه اينكه از صرفنظر و جنايت
مواردي كليه در ديگر طرف از اما ميكند/ تحميل جاني بر را ثابتي و مشخص مبلغ
و مجنيعليه ميرود, وارده جنايت آثار التيام و بهبود اميد و احتمال كمترين  كه
همچنين و درمان زحمت و گرفتاري اين و برميآيند درمان درصدد او بستگان
چهبسا و نميباشد يكسان هستند مشابه قانون نظر از كه جناياتي همه در آن هزينه

باشد/ بيشتر ديه مبلغ از درمان هزينه
اين و شود داده ديه مبلغ فقط يكسان بهطور مورد اين در كه است صحيح آيا
جاني اينكه و تسبيب باب از ميرسد بهنظر گردد? تحميل مجنيعليه بر هزينهها
مÇجنيعليه طÇرف از عرف حد در آنچه است شده هزينهها اين سبب و موجب

شود/ گذاشته جاني بهعهدة بايد است شده هزينه
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بدون <هركس ميدارد: مقرر 1 ماده در 1339 بة مصو مدني مسÆوليت قانون
وارد لطمهاي حال/// يا سالمتي يا جان به بياحتياطي درنتيجه يا Gعمد قانوني ز مجو
ناشي خسارات جبران مسÆول شود, ديگري معنوي يا مادي ضرر موجب كه نمايد
ذ كر را خسارت جبران مختلف طرق قانون همان ë ماده و ميباشد/> خود عمل از

است/  كرده
خسارات و مادي خسارات كه ميشد داده اجازه مجنيعليه به قضايي روية در
بود/ دادگاه برعهده خسارت نوع دو هر تعيين كه كند مطالبه را جرم از ناشيه معنوي
مÇقطوع بÇهطور مÇجنيعليه كÇه دانست مÇعنوي خسارات قاÄممقام را ديه ميتوان

گذاشت/ دادگاه برعهده كما كان را مادي خسارات تعيين و ميكند دريافت
را آن مÇيتوان بÇلكه نÇدارد مÇنافاتي ديÇه تÇعاريف با نهتنها تفسيري چنين
مÇتقاضي و خÇصوصي شا كي دعواي به مقنن زيرا دانست نيز ضمني موردقبول
از معدود مواردي استثناي (به ميدهد خصوصي دعواي يك جنبه بيشتر قصاص
مجازات قانون 208 ماده شرايط تحت عمد قتل رانندگي, اثر در غيرعمد قتل قبيل
قÇرار نÇيز مÇجازات مÇورد مÇرتكب و شÇده داده آن بÇه عمومي جنبه كه اسالمي
عي, مد لغات قصاص مبحث در اسالمي مجازات قانون بهبعد 227 ماده ميگيرد)/
ايÇن بÇراي را شرايÇطي و ميبرد به كار را مدني دعواي اصطالحات و عيعليه مد
و باشد مشخص عيعليه مد باشد, جازم بايد عي مد (فيالمثل ميكند تعيين دعوي×
يك در چÇون و است مÇدني دعاوي مخصوص كه كند) تعيين را قتل نوع عي مد
كند جبران را خسارات بايد جاني لذا گردد جبران خسارات كليه بايد مدني دعواي
موجب ديه پرداخت مسÆوليت جهت هر به و است ديه از غير خسارات اين و

نيست/ تسبيب مسÆوليتبار از براÄت

نتيجه

در شد/ نخواهد نسخ قيامت قيام تا آن احكام كه است الهي دين آخرين اسالم



97 ديه قصاصو

و داشته اجرايي قابليت آن مقررات و قواعد حاالت, تمام در و امكنه و ازمنه تمام
ميباشد/ سهله سمحه دين صفت با منطبق

سيبري, آالسكا, قبيل از اما كني در ما اسالمي مجازات قانون 297 ماده آيا
پÇرسيد: بÇايد پس است منفي جواب چون و دارد? اجرا امكان و/// نروژ سوÄد,

است? شده تصويب ما قانون در ماده اين چگونه
را ديه اصل Hغالب است گرفته قرار ديه ميزان و نوع تعيين مبناي كه اخباري در
اقÇتصادي سÇبك بهواسÇطه آنكه نهايت دادهاند قرار زمان) رايج (پول مسكوك
بهواسطة همچنين و بود پول مبادله بدون و تهاتري Hغالب كه زمان آن در معامالت
و ابل االبل <اهل كه است شده داده اجازه سÆالكنندهاي پاسخ در رايج, پول  كمبود
كنند/ پرداخت را ديه خود دست دم كاالي از كدام هر ا¨ن///>, اهل و بقر البقر اهل
حضرت ظهور يا داشتيم را صادق(ع) حضرت زيارت توفيق ما امروز ا گر حال
ايراني شيعيان پاسخ در بزرگواران آن آيا ميشد, واقع ما زمان در (عج) وليعصر

ميكردند? فرمايشي چنين خود
حكÇومتي فات صرÇت بÇاب از ميتوان را معصوم(ع) فرمايشات و اخبار اين
ديگري بهنحو امر ولي طرف از ميتواند امكنه و ازمنه بهمقتضاي بنا كه دانست
آن است, اسالمي شوراي مجلس با تقنيني امور در امر واليت چون و شود ر مقر
را سمحه و سهله قاعده معصوم(ع) امام فرمايشات روح رعايت با ميتواند مجلس
قدرت گرفتن درنظر با كه بدينگونه بخشد/ تحقق زمان با متناسب قانون تصويب با
امÇروزي طÇالي مسكÇوك ارزش بÇا آن تطبيق و زمان آن دينار و درهم خريد
نقره يا طال معيني مقدار از است رسيدي بهمنزله بلكه نميشود تلقي پول (اسكناس
را ديÇه مÇيزان مÇيباشد) مÇوجود بÇانك خزانÇه در اسكناس پشتوانه بهعنوان  كه
روز نرخ به طال مسكوك مورد هر در و كند تعيين رايج طالي مسكوك برحسب

شود/ محاسبه حكم اجراي
از كمتر كه عضوي (ديه شود حساب ديه ثلث كه است نياز موارد بعضي در
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باشد آن بر مازاد كه عضوي ديه و است مساوي مرد و زن براي باشد كامل ديه ثلث
ثÇلث يك خاص اما كن در و خاص ايام در قتل ديه است, مرد نصف زن براي
(صد 297 ماده ششگانه ارقام از هيچيك آنكه حال و است///) كامل ديه از بيشتر
درهم) هزار ده و دينار هزار يماني, حله دويست گوسفند, هزار گاو, دويست شتر,
درنÇظر را آنهÇا قيمت ثلث احتساب براي ناچاريم كه نيست سه بر تقسيم قابل
يكي پرداخت مورد در اينكه به قضايي مسÆول مقامات اذعان طرفي از و بگيريم
كه ميكند رهبري بدانجا را ما دارد وجود پرداخت در ر تعذ شده ذ كر ديه شقوق از
كÇه بخصوص بدانيم مثال ذ كر قبيل از را ديه ميزان و نوع مورد در واصله اخبار

نيست/ سابق ايام مانند امروز ششگانه اقالم بهاي تناسب
ميتواند را تصميمي چنين اتخاذ كه دارد وجود فقه در مشابهي ديگر مورد
از قبل ا گر مهر ذ كر بدون داÄم عقد در است/ مهرالمتعه مورد در آن و كند توجيه
بÇه بسÇتگي آن مÇيزان كÇه بÇپردازد مهرالمتعه بايد مرد شد, واقع طالق نزديكي
(ê9 باب نكاح, ( كتاب 1ëوساÄلالشيعه جلد در مورد اين در دارد/ مرد استطاعت
يكي ذ كر به نمونه بهطور و است آمده واحد بلكه مشابه مضمون به دي متعد اخبار
ÇZتع واXقر واالمه بالعبد امراته متع عليه موسعا الرجل كان <اذا ميشود: ا كتفا آنها از
و غالم را زن مهرالمتعه بود ثروتمند مرد وقتي والدراهم/// والثوب والزبيب با¡نطه
اين شرح زمينة در ميپردازد///>/ درهم و لباس و مويز دست تنگ و ميدهد  كنيز
و مÇيدهند قÇرار مÇوردعمل را آن كÇلي قÇاعدة فÇقط فقها بدانها استناد و اخبار
در مسأله چÇون كÇه مÇيشود تÇعيين مÇرد استطاعت برحسب مهرالمتعه ميگويند
يافته ل تحو و داشته قرار مداوم عمل و موردبحث بوده, خصوصي حقوق قلمرو
آمده اخبار در كه كااليي عين تأديه معتقدند مدني) قانون (و فقها امروز و است
مÇالحظه غÇني و فÇقر حÇيث از مرد حال متعه مقدار <در نيست/ ضروري است
كنيز و غالم يا خانه قبيل از است توانگر ا گر Âمث مزبور آية صريح به نظر ميشود/
انگشتر يا پارچه قبيل از باشد الحال متوسط ا گر و ميدهد نفيس ثوب يا حيوان يا
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اشياي و ميدهد خود حال مناسب پارچه و انگشتر قبيل از است فقير ا گر و متوسط
و حصر جهت از نه است مثال باب از Gظاهر شده برده اسم اخبار در كه مذكوره

/42 Ç 41 صص اديان, ساير و دراسالم ازدواجوطالق محمدباقر; شيخ حايري, مازندراني زاده آيتاهللا /1

تعيين////>1
در و نشده پيدا ضروري تحول است نبوده عمل مورد چون ديه مورد در اما
مباني در حتي است شده ا كتفا اخبار عبارات عين ترجمه به آن ميزان و نوع تعيين
ايÇن است, دانسÇته تسهيل براي جهات بعضي از را وارده اخبار كه المنهاج تكمل¹

است/ نداده ي تسر ديگر جهات به را تسهيل



/(1375 آذر افتخاراتملي(11 نيز: و (1375 آذر 1/اطالعات(8

قسÇÇامه1

چندساله (طفل مصدوم ديه كه كردم برخورد جزايي رأي يك به قبل چندي
طرف از شده انتخاب نقره درهم برحسب را اتومبيل) با تصادف اثر در مصدوم

بودند/ داده قرار حكم مورد را نقره ميزان آن ريالي قيمت و كرده تعيين مجرم,
هنوز و بود كرده درمان هزينه ريالي مبلغ برابر چندين تاريخ آن تا طفل پدر
اليÇحة ميكرد/ استمداد من از بنابراين دهد; ادامه درمان به Hمرتب ميبايستي هم
ديÇنار نه و درهم نه ايران در امروز Hمسلم مضمون: اين به شد تهيه اعتراضيهاي
انطباق ايران جامعه با ديه انواع ساير نه و است موجود يماني حله نه دارد, رواج
در كه ميباشد صادق(ع) حضرت از مروي خبر ديه, انواع اين ذ كر مبناي دارد/
بوده رايح زمان آن در و بوده حضرت موردنظر كه درهمي همان بايد اينصورت
كه ÇÇ است موجود جهان موزههاي در درهم اين هما كنون و گردد پرداخت است
قيمت بايد ميشود داده آن قيمت هم ا گر و ÇÇ دارد ارزش ميليونها Hقطع كدام هر
جنايت ارتكاب بهواسطة كه نيست مالي ديه طرفي از شود/ محاسبه درهم همان
بÇه درمان هزينه و <خسارات نيست خسارت پرداخت مانع و ميشود پرداخت
و احتساب جدا گانه بايد تسبيب شرعي قاعده و مدني مسÆوليت قانون مواد استناد
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Gبعد را مطلب همين نشد/ مترتب اليحه آن بر اثري متأسفانه گردد///>/ پرداخت
خة مور سالم روزنامه در مقالهاي ديگر و اطالعات روزنامه در يكي مقاله: دو طي
طالي سكه بهاي برحسب ديه كه كردم پيشنهاد و دادم توضيح 72 اسفند 2ë و 11
از سكه رسمي بهاي سال, در دوبار يا سال هر ل او در و گردد تعيين ايران رايج
درمÇان هÇزينه و خسÇارات نÇيز و گيرد قرار ارزيابي مبناي و شده استعالم بانك

شود/ پرداخت مدني مسÆوليت قانون بهموجب
بهاي و كرده درهم) و (دينار نقره و طال سكه در منحصر را ديه Gاخير  گرچه
قانون خالف تصميم اين بخش دو هر كه ÇÇ ميدهند قرار موردعمل را آن طالي
هزينه و خسارات مورد در است/ باقي خود بهجاي ايرادات معذلك ولي ÇÇ است
شش شماره عمومي هيأت اصراري رأي در كشور عالي ديوان خوشبختانه درمان
نÇظر ///> است: داده نÇظر چÇنين ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇالسهÇك اصÇراري پرونده 7ë.ê.ëح 8ìë2-13

18
جبران نفي ديات به راجع قانون مواد فحواي و ديات به مربوط احكام از بهاينكه
از منظور بهاينكه باعنايت و نميشود استنباط مجنيعليه به وارده خسارات ساير
عÇرفي مÇتداول زيÇان و ضÇرر و خسÇارت همان وارده زيان و ضرر و خسارات
قاعده به التفات با و مدني مسÆوليت قانون 3 و 2 و 1 مواد از مستفاد لذا ميباشد
خسÇارات ايÇنگونه جÇبران لزوم اتالف و تسبيب قاعده همچنين و الضرر  كلي

ميگردد/> اجرا آرا ا كثريت به بنابراين است بالاشكال
نجفآبادي صالحي آيتاهللا از روزنامهاطالعات شماره چند در مقالهاي Gاخير
تÇغيير در مكان و زمان <نقش بهعنوان مقالهاي نيز و زنان> <قضاوت مورد در
بسÇيار مÇطالب كه شد درج روزنامه همان در بجنوردي موسوي آيتاهللا احكام>
تشÇويق مرا عمومي هيأت رأي نيز و آرا اين مطالعه داشت/ ابتكاري و آموزنده
و موردبحث كه اميد بدان بدارم, عرضه را مطالبي زمينهها اين در Gمجدد كه  كرد

گيرد/ قرار نظران صاحب نقد
مورد و تهيه ب مجر و اول طراز حقوقدانان و علما طرف از كه مدني قانون
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مقررات با بوده, دقيق بسيار گرديد تصويب و گرفت قرار نيز مدرس مرحوم تأييد
سال در كه اصالحاتي ا كثر (متأسفانه داشت انطباق مكان و زمان مقتضيات و شرع
قÇانون ارزش از زمÇينهها همان در و است انتقاد قابل آمد بهعمل آن در 1370
نيازمند است تازه ما قانونگذاري تاريخ در كه اسالمي مجازات قانون اما  كاست)/
مÇبتنيبر اجÇتهادات بÇر تكÇيه با كه است پيشنهاداتي عرضه و اجتهادي بررسي

گردد/ اصالح مكان و زمان مقتضيات
ارش, عاقله, قسامه, قاضي, علم كلي, بهطور جرم اثبات طرق زمينههاي در
طرفي از گيرد/ قرار بررسي مورد جديدي ديد با بايد كه است مسايلي عضو قصاص
نشستن جديد قانون انتظار به و نيست صحيح خواستن مقنن از را امور همة چون
بÇا حقوقدانÇان و قضات است شايسته ميكند, فعاليت كم و سست را قضاÄيه قوه
و زمان اوضاع با منطبق قضايي رويه تا كنند تفسير را فعلي قوانين اجتهادي ديدي

گردد/ تدوين مكان
امر يك مانند نيز را قتل مقنن كه است روشن اسالمي مجازات قانون مواد از
شÇخص عليه و باشد جازم خود ادعاي در ميخواهد عي مد از كرده تلقي حقوقي

ß Ö� غÇ ب ا سÖفن لت ق من ///> آيه بمصداق آنكه حال /(2ê8 (ماده كند دعوا اقامه معيني
Ç H يع ß Òb لنَّاسIا ي Öحأ ا Ú̂كاف ياها Öحأ Öنم و Hيع ß Òb لنَّاسI لت ق ا Ò Ú̂ أكف ض ÖرÑ ÖالI ß| اد فس× Öوأ سÖفن
است آن مثل بكشد را ديگري زمين در فساد يا نفس قصاص مورد در جز  كسيكه
حيات را همه گويي بخشد حيات را نفسي هركسي و است كشته را مردم همة  كه

/32 آيه ماÄده, سوره /1

هÇم جامعه بلكه نيست تنها شخصي عي مد قتلي چنين مورد در است>/1 بخشيده
Ç محكمه قاضي نه و Ç است) شده حذف متأسفانه ( كه دادستان بايد كه است مدعي
طÇرف را معيني شخص نميتواند وليدم موارد از بسياري در كند/ تعقيب را آن
(ماده كند معين را قتل نوع نميتواند اينكه يا (229 و 228 (مواد دهد قرار ادعا
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ندارند/ اطالعي آن از و است نامأنوس فن اهل غير نزد اصطالحات اين Áاصو و /1

كه ÇÇ قتل نوع تعيين به او الزام محض/1 خطاي يا شبهعمد يا است عمدي كه (230
با بايد ///> مواردي در يا و است مااليطاق تكليف ÇÇ است تخصصي و دقيق امري
(230 (مÇاده داد> خÇاتمه را دعÇوا عÇاقله و مÇقتول اوليÇاي و قÇاتل مÇيان صÇلح
نكردند صلح آنان ا گر و طرفين تراضي به محتاج و است عقد صلح درصورتيكه

چيست? تكليف
داليÇل و آثار از يكي كه است پرداخته قسامه به بعد به 239 ماده از قانون
دعواست فيصله هدف حقوقي امر در كه توضيح بدين است قتل دانستن حقوقي
تÇعريف ايÇنكه بÇدون قانون باشد/ واقعيت كشف هدف بايد جزايي امر در ولي
ذ كÇر اجÇراست قÇابل قسامه كه را مواردي باشد آورده بهعمل قسامه از صريحي
مينمايد: بيان زير بهنحو قسامه از را گونهاي تعريف 2ê8 ماده در سپس و ميكند
از بايد قسمخورندگان و ميشود ثابت قسم پنجاه با عمد قتل لوث موارد <در

است/ شرط رجوليت آنها مورد در و باشند مدعي نسبي بستگان و خويشان
قسمخورندگان از يكي مورد حسب ميتوانند عليه عي مد و عي مد :1 تبصره

باشند/
از هÇريك بÇاشند نفر پنجاه از كمتر قسمخورندگان تعداد چنانچه :2 تبصره
كامل قسم پنجاه كه بهنحوي بخورد قسم يك از بيش ميتواند مرد قسمخورندگان

شود/
قسامه براي مدعي نسبي بستگان و خويشان از مردي هيچ چنانچه :3 تبصره

باشد/> زن ولو بخورد قسم پنجاه ميتواند مدعي باشد نداشته وجود
استاني مركز در كه محا كمهاي در كرد بيان دادگستري وكالي آقايان از يكي
قسÇم نÇديدهام HخصÇش <چÇون گفت: معرفيشدگان از نفر يك وقتي است داشته
نديدهاي را پيغمبر(ص) <تو گفت: و كرد خطاب او به دادگاه رييس نميخورم>,
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تشويق را وي طريق بدين و است> آورده او را قرآن كه بخوري ميتواني قسم ولي
و سوگندخورندگان ه توج عدم و جامعه فعلي شرايط در متأسفانه نمود/ سوگند به
فÇداي بÇيگناهان از بسÇياري است مÇمكن است, آمده بهوجود Âعم كه رويهاي

شوند/ مدعي شخصي اغراض
ميدانند امضايي احكام از را آن فقها لذا و است نيامده قرآن در قسامه تشريع
مبناي است/ نموده امضا و تنفيذ را اسالم از قبل متداول حكم و رسم اين شارع  كه
اسÇتاد و است شÇده واقÇع پÇيغمبر(ص) زمÇان در كÇه است واقعهاي استنباط اين

/350 Ç 349 صص سوم, جلد فقه, ادوار محمود; شهابي, /1

حÇضرت از مÇنقول خÇبر چÇند مÇتن فقه1 ادوار كتاب در شهابي محمود شادروان
خيبر واقعه <مقارن است: چنين آنها برگردان خالصه كه ميآورد را صادق(ع)
بÇه يÇافتند/ كشÇته را او جسÇتجو از بعد كردند/ گم را خود رفيق انصار از  گروهي
را او قÇصاص است كشÇته را مÇا رفÇيق يÇهودي فÇالن كÇردند: عÇرض رسÇÇولاهللا
خودتان غير از عادل مرد دو خواستند قصاص خواهانهاي از حضرت ميخواهيم/
كنم/ قصاص تا خورند سوگند مرد ë0 نداريد ا گر و كنم قصاص من تا دهند شهادت
سوگند نديدهايم كه امري بر اينكه از داريم ا كراه و نداريم شاهد ما گفتند آنان پس

بعد/ به 103 صفحات دوم, جلد المنهاج, تكمل¹ مباني /2

نÇيز المÇنهاج2 تكمل¹ مباني در پرداخت///> را او ديه خود رسولاهللا پس /// خوريم
صحيحه و عجلي معاويه بن يزيد صحيحه و كرده ذ كر را امر اين به مربوط اخبار
مطلب اين بهدنباله است حا كي كه است آورده نيز را زراوه معتبرة و زياد بن سعد
ا گر كه توضيح بدين ميشود/ حفظ مسلمين خون قسامه <بهوسيله فرمود: رسولاهللا
از بكشÇد خفا در را خود دشمن كه كرد پيدا سري فرصتي فاسق فاجر فرد يك
نÇخورد قسم او ا گر و بخورد قسم ë0 دم مدعي نكند/ قتلي به اقدام قسامه ترس
نÇيز را او قÇاتل و نكشÇتهايÇم مÇا كه بخورد قسم ë0 بهقتل متهم يعني عيعليه مد
پرداخت ديه كرد ادا را قسمها عيعليه مد و نخورد قسم عي مد ا گر كه نميشناسيم
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ميكند: اضافه اخبار اين ذ كر از بعد تكمل¹المنهاج مباني بزرگوار مÆلف ميشود/>
نيست موارد همة در قسامه بگوييم كه ميكند داللت اين بر را ما علت ذ كر <اين
شرارت به متهم و فاسق شخصي (متهم) مدعيعليه كه است موردي در Hصرف بلكه
قسÇامه به و باشد قتل مدعي نفر يك عليه فاجر فاسق بالعكس ا گر زيرا باشد///

است/> شده هدر او خون شود, قصاص شخص آن و جويد توسل
بهبعضي بنا يا عثمان زمان در بار ل او و نشد اجرا پيغمبر زمان در قسامه  گرچه
استنباط پيغمبر زمان واقعه همين از معذلك شد, اجرا دوم خليفه زمان در روايات
نكات استنباط اين بر ولي است شده جاهليت دوران قاعده اين امضاي و تشريع

است: توجه قابل زير
و مقرر ديه يا و ميشد انجام قصاص آن ختم با و بود شده واقع قسامه هرگاه
حكÇمي بگÇوييم قÇاطع ضÇرس به ميتوانستيم ميگرديد, پرداخت قسامه معلول
از پس كه هست اسالمي احكام تشريع در سوابقي ولي است شده تشريع امضايي
حكÇم و مÇيشد نÇازل وحÇي اجرا, شروع از قبل بالفاصله و حكم اجراي دستور
سعد پسرعموي اميه بن هالل شد: وارد لعان تشريع در اينكه كما ميآورد جديدي
حضرت خدمت بار چهار و ديد فراش يك در خود زن با را اجنبياي عباده بن
نداشت/ شاهد كه كرد شاهد چهار مطالبه او از حضرت كرد/ عرض رسول(ص)
حالت كه نشد نواخته او به تازيانه اولين هنوز اما شد صادر قذف حد اجراي دستور
اينگونه در كه داشتند سابقه چون اجرا مأمورين گرديد, عارض حضرت بر وحي
را او فرمود: حضرت وحي اتمام از بعد كردند/ توقف ميآيد جديدي حكم موارد
ادعاي كذب بر بار ë زن سپس بخورد/ سوگند بار ë (مرد آمد لعان حكم و كنند رها
و شÇده جÇدا هÇم از طالق صيغه اداي به نياز بدون آنان سپس بخورد/ سوگند او
به حاضر صحابه ا گر قسامه قضيه در چهبسا ميشوند)/ حرام يكديگر بر هميشگي
بÇهنظر بههرجهت ميآمد/ جديد حكم سوگند اولين اداي از قبل ميشدند سوگند
اينكه مگر نيست حكم امضاي از حا كي و كافي امر جريان از ميزان اين ميرسد
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در چون شد: واقع مروه و صفا سعي مورد در كه همانگونه شود امضا به تصريح
را آن مسÇلمين بÇود مÇعمول مروه و صفا بين سعي جاهليت دوران حج مناسك
از را مروه و صفا بين سعي بقره سوره 1ë8 آية تا نميدادند انجام و نداشتند خوش
مÇقام در چون كه ×F ß ßw ف يطَّوَّ أن هÖي ل ع احن Ôج الف ميدارد: ر مقر و شمرده <شعاÄراهللا>
كÇه است آمÇده نيست> با كي Ç ن×اح Ôج الف> عبارت با بود مسلمين روش به پاسخ

است/ شده استنباط آن از وجوب

قÇرآن, ترجمه ين, بها¾الد خرمشاهي, همچنين ;170 ص دوم, جلد كشفاالسرار, ين:تفسير رشيدالد ميبدي, /1
/59 ص ذيل

ميبدي االسرار1 كشف تفسير كرد/ دقت بايد امضايي احكام مورد در كلي بهطور
| ¾Ï Ò¾ ÖنÇ م مÇا گÇفت <مÇصطفي(ص) مÇينويسد: عمران آل سوره 7ë آيه ذيل
آن من آنكه مگر نيست جاهليت از چيز هيچ مانه; اال الا ي قداما ت ÒI هو و ¹لي اه Øا�
حكÇم امضاي به تصريح تا ميرسد بهنظر امانت>/ رعايت مگر انداختم زيرپا را
در بجنوردي موسوي آيتاهللا دانست/ شده امضا را آن قاطع بهطور نميتوان نباشد
لفÇظ بÇه تÇعبدي مسÇايل در ///> ميگويند: عاقله مسأله تشريح از بعد مصاحبهاي
امضا كÇننده اسالم چون عقاليي مسايل در اما لفظي/// اطالق به و ميكنيم رجوع

/(1375 مهر 2/اطالعات(14

سÆÇال پÇاسخ در سÇپس و است/2 كÇرده امÇضا را چهچيز اسالم كه ديد بايد است
است نكرده بيان را حكم علت شارع كه مواردي در ميتواند عقل آيا كه ديگري
ما بحث اما نميتواند تعبديات <در كردهاند: اظهارنظر چنين كند, كشف را علت
كشف قدرت عقل و است عقاليي مسايل به مربوط بلكه نيست تعبديات به راجع
سÇوره 102 آيÇة تÇفسير در الميزان تفسير دارد>/ مسايل اينگونه در را حكم علت
<چرا عنوان تحت لفاسق�) هÔم Òك� ا دنا ج و Öنا و عهد Öن م م ه ßك�  ال نا Öد ج و ما (و اعراف
عقلي احكام كه است اين ///> مينويسد: آورد> شرع حكم بر مقدم را عقل حكم
را بشÇر پدر كه روزي آن و بشر خلقت درعين سبحان خداي كه است عهدهايي
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/27 ص ,16 جلد جلدي, 40 فارسي ترجمة الميزان, /1

گرفت///>/1 وي از ميكرد صورتگري
و يافته جريان ابوقالبه و عبدالعزيز بن عمر بين كه را مكالمهاي زمينه اين در

/45 ص سوم, جلد /2

ابوقالبه از عمر پس ///> ميآوريم: فقه2 ازادوار نقل به است آمده صحيحبخاري در
و تÇعارف اظÇهار از بÇعد او ميگويي? چه (قسامه) باره اين در تو است پرسيده
در وي كه مردي بر دهند گواهي كس ë0 ا گر اميرالمÆمنين يا است: گفته تواضع
رجÇم را او كÇه است چÇنان رأي را تÇو آيÇا بÇاشند, نديده خود و كرده زنا دمشق
بر تو نزد در نفر ë0 ا گر است: گفته ابوقالبه نه/ داد: پاسخ عمر كني? (سنگسار)
مرد آن دست تو آيا نديدهاند را او و كرده دزدي مص ح در كه دهند شهادت مردي
كه است روايات برخي در و نه/ است: داده پاسخ ميكني? جدا شهادت اين با را
هستند تو نزد كه كساني هرگاه راه چه از گفتم عمر به من پس است گفته ابوقالبه
به حكم شهادتي چنين به كشته ديگر شهري در را ديگري كسي كه دهند شهادت
قسامه درباره خود عامالن به واقعه اين از پس عبدالعزيز بن عمر ميكني? قصاص
آنگاه مداريد/> روا قصاص (قسامه) كنند ياد سوگند كه تن ë0 شهادت به نوشت///

ميكند/ بيان را قسامه مخالفين و موافقين داليل شهابي استاد
كه همانطور صادق(ع) حضرت از مروي اخبار از مستنبط اينكه ديگر نكته
مشهور بايد قسامه (متهم) عيعليه مد كه است آن است, آمده المنهاج مبانيتكمل¹ در
بهعالوه باشد/ اينگونه نبايد شا كي) و (وليدم قسامه عي مد و باشد فجور و فسق به
جديد علمي كشفيات با و امروز دنياي در و است شده ذ كر قسامه برقراري حكمت

ميگردد/ كشف قتل هرگونه و نميرود توهمي چنان ديگر
مÇوسوي آيتاهللا آقÇاي بÇقول هم باز ( كه فقهي بحث اين از صرفنظر اما
ايÇن و اسÇالم يعني فقه كه كنيم فكر نبايد ///" الذكر: سابق مصاحبه در بجنوردي
در ÂعÇف چÇون است") فقه از غير اسالم دارد/ وجود االÐن كه است بزرگي اشتباه
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آن در قانوني اصالحات و تغييرات كه مادام و است شده مقرر قسامه جاريه قوانين
ديدي با قضات است آن حق الزماالجراست, قانوني مواد همين است نشده داده
روشن را مسايلي خود اختيارات حدود در قوانين همين از قضايي تفسير با و دقيق
مكان و زمان مقتضيات و جامعه مصالح با منطبق و محكم قضايي رويه تا سازند
كه است مطالبي قسامه مورد در قانونگذاري مبناي چون منظور بدين آيد/ بهوجود
جزييات به و داد انجام شرعي سابقه به باتوجه را قانوني مواد تفسير بايد شد ذ كر
رسم يك امضاي بهمنزله را واقعه اين هرگاه كرد/ توجه رسولاهللا(ص) زمان واقعه
در بدانÇيم/ شده امضا نيز را معموله مكالمات و امر جزييات بايد بدانيم جاهليت
آن نشاندهندة سوگند, به امر نه و فرمود سوگند پيشنهاد صحابه به حضرت اينكه
طبق اسالمي اخالق در است/ اولي× خوردن سوگند از احتراز كلي بهطور كه است
از كÇه دروغ بÇه سÇوگند و كرد احتراز بايد بتوان تا راست سوگند از واصله اخبار
يك با آن مرتكب و است كبيره گناهان از بسياري بهنظر بنا و گناهان باالترين
كردن مÆكد و خداست) دشمن (دروغگو دروغگوÄي ميدهد: انجام گناه دو عمل
ممنوعه شجره كه خورد سوگند حوا و آدم نزد دروغ به شيطان سوگند/ به دروغ
عمل دروغ سوگند هستم/ شما امين ناصح من كه خورد سوگند است/ خلد درخت

است/ شيطاني
كÇه امÇري بÇر خÇوردن سÇوگند <از كÇردند: عرض صحابه آنكه ديگر نكتة
چنين نكته اين از و شد واقع حضرت تأييد مورد بيان اين و داريم/> ا كراه نديدهايم
مقررات از نكته اين و باشد ديده Hشخص بايد خورنده سوگند كه ميشود استنباط
قاطع موارد همه در ولو شهود شهادت كه توضيح بدين ميشود/ استنباط نيز قانوني
را حÇقيقت تÇمام كÇه بÇخورند سوگند بايد شهود صورت هر در ولي نيست دعوا
و دارد دعوا قاطع اثر كه قسامه در اولي× طريق به نگويند/ حقيقت از غير و بگويند
شاهد بايد سوگندخورندگان Hمسلم است, بسته بدان انسان يك حيات و سرنوشت
بايد خورندگان <قسم است: آمده اسالمي مجازات قانون 2ë1 ماده در باشند/ امر
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ظن روي از قسم و بخورند قسم جزم روي از و باشند داشته قتل ارتكاب به علم
ايÇراد نÇهتنها كÇه باشد قاطع چنان بايد ماده اين در مذكور علم نميكند/>  كفايت
مÇضروب بالفاصله كه باشد شاهد بلكه باشد ديده بهچشم را جرح ايراد يا ضرب
در نÇباشد/ ر تصوÇم ضÇرب ايÇراد جÇز مرگ براي تي سببي هيچگونه تا نمود فوت
مضروب و بود كرده فرار ضربه يك از بعد ضارب داشتم, دخالت كه پروندهاي
بود) موجود آنان بين سو¾ظن سوابق ( كه ديگري به را خود ماشين سويچ Hشخص
به كه ساعت دو از بعد برسانند/ درمانگاه به را او تا نشست خود ماشين در و داد
ضارب آنكه حال و داشت جراحت سه اينك ( كه مضروب بود رسيده درمانگاه
و خوردند قسم نفر چند قسامه مراسم در نمود/ فوت بود) زده ضربه يك مشخص
نبودهاند آن شاهد و نبوده محل در جرح ايراد موقع آنان از بعضي حتي آنكه حال
و 2ë1 مÇاده دقÇيق بÇهمعناي اوقات بسياري متأسفانه شد/ صادر قصاص حكم و
Í Ò½بÇÖلI و عÖمÇ Iلسَّ اءنَّ ÕمÖل ع هب كل سÖيل ما ÔفÖقت ال و قرآني: آيات دستورالعمل همچنين

سرا¾/ ا سوره ,36 آيه /1

زيرا نكن پيروي نداري علم بدان كه را (چيزي 1ÁوÔÃ Öسم ÔهÖن ع ك×ان كÃ×ل ÖوÔأ لÔك اد ÆÔفÖلI و

ن م ß	 ÖغÔي ال Iلظَّنَّ اءنَّ همچنين: و هستند) مسÆول آن برابر در قلب و گوش و چشم

يونس/ سوره ,36 آيه /2

نميشود/ ه توج نميگيرد) را يقين جاي ذرهاي گمان و (ظن 2HÃÖي ش ق Ò Ö¡I
بÇايد زيÇرا نÇيست كافي جرح و ضرب ايراد ديدن صرف آنكه ديگر نكتة
آن اثر در مرگ كه باشد مشخص يعني شود; يقين مرگ و آن بين سببيت رابطه
پÇزشك تخصص در كه است امري مسأله اين و است بوده جرح و ضرب ايراد

ميباشد/ قانوني) (پزشك متخصص
قانونگذاري مبناي امروز كه حضرت زمان واقعه جريان در آنكه ديگر نكته
داريد?> خود غير از <شاهد فرمودند: سÆال صحابه از حضرت است, گرفته قرار
قانون طبق اينكه از و ميشود استنباط قبول قابل شاهد غيربودن نكته اين از  كه
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مÇاده ÇÇ باشند مدعي نسبي بستگان و خويشان از بايد قسامه در <قسمخورندگان
باشد, غير بايد شاهد كه شهادت بهعكس قسامه در كه ميشود مستفاد چنين <2ê8
اين تلفيق از كه ميشوند پذيرفته مدعي نسبي منسوبين و نيست قابلقبول "غير"
به را قتل وليدم منسوبين هرگاه كه ميشود استنباط چنين قانوني و فقهي قاعده دو
ل وسÇت قسÇامه به ميتوانند نيست مسموع آنها شهادت چون باشند, ديده چشم
قابل شهادتشان كه اينان باشد واقعه رÅيت و كامل علم با بايد چون قسامه و جويند
انÇتساب كÇه است كÇرده تÇصريح قانون لذا و ميكنند اجرا را قسامه نيست قبول
آنان اطالعات منبع همچنين و گردد ثابت بايد دادگاه به مدعي با قسمخورندگان
جزييات در همچنين و باشند ديده را واقعه Hشخص كه گردد دقت و شود پرسش
دارند يقين يا ديدهاند را جرح و ضرب ايراد فقط آيا كه شود دقت آنان شهادت
چÇه به و چگونه است? شده مرگ موجب ديدهاند را آن ايراد كه ضرباتي همان
آشكار حق قضات بادقت كه اميد بدان ميكنند? منتسب متهم بهعمل را فوت دليل

نرود/ هدر به نفر يك جان و شود



/11 ص :(1374 دي 7)20664 ش روزنامهاطالعات, /1

خسارتتأخيرتأديهÇربا1

خود بدهي Gعمد حتي كه بدهكاري رباست? Hواقع تأديه تأخير خسارت آيا
بÇه خÇود قÇح احÇقاق بÇراي ميشود مجبور داين و نميپردازد موعد رأس در را
بÇه مÇلزم را مÇديون دونÇدگي مÇديد تهاي دÇم از پس و كÇند مراجعه دادگستري
و مÇنصفانه آيا كند? جبران را داين خسارت نبايد آيا نمايد, خود دين پرداخت
و نÇموده دريافت را دين اصل مبلغ همان سال چند از بعد داين كه است عادالنه
حكم عدالت و انصاف آيا گردد? منتفع مديون و كند ل تحم را پول ارزش ل تنز
خسارت اين آيا گردد? پرداخت داين به تأديه تأخير بهعنوان خسارتي كه نميكند

دانست/ ربا ميتوان را
امت بين روابط در الاقل ÇÇ را ربا اديان تمام و نيست ترديدي ربا حرمت در
بر اسالم و است رفته سخن ربا حرمت از Hصريح درتورات ميدانند/ حرام ÇÇ خود
در نميماند/ باقي ترديدي هيچگونه مجال كه است كرده تأ كيد چنان حرمت اين

/</// هول Ôس ر و هللاI ن م ب Öر ÒM ÖواÔن أذف لÔوا عÖفت Ö Òn ن فأ ///> 279 آيه بقره, سوره /2

اعالم و كرده تلقي خدا به جنگ اعالم بهمنزلة را ربا بقره2 سوره بهبعد 77 آيات
جلد به شيطان كه ميشود برانگيخته كسي مانند قيامت روز در رباخوار كه ميدارد
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كل ذ  سÒXI نÇ م ÔطانÖيÇ Iلشَّ ÔهÔبَّط ختÇ ي ي ذÇلI ÔومÔقي ÒF ك اءالَّ ونÔومÔق ي ال Öا بو×  لرI ونÔل Ôأ كي ين لَّذI> 275 آيÇه بقره, سوره /1
/</// Öم Ô Úu أ ب

با زناي از شديدتر بلكه و همسنگ ربا گناه نيز احاديث و اخبار در است1/ رفته او
حرامي امر نميتواند ميكنند ذ كر كه نيز شرعي كالههاي است/ شده شمرده محارم
دارد/ شخص واقعي نيت به بستگي كار هر عقاب و حرمت زيرا سازد, حالل را
و است خداوند سر گذاشتن كاله قصدش واقع در است شده مصطلح كه شرعي حيلة
ما خود از ÇÇ ما ناخودآ گاه و خودآ گاه محتويات ÇÇ ما ات ني به خداوند آنكه حال
كاله گذاري/ جرم به و ربا جرم به ميكند: مجازات دو را گذار كاله اين و است داناتر
رها است ل مفص كه را ديني بحث اين داريم, امر حقوقي جنبة به نظر اينجا چون ما
اصÇول در اسÇاسي قÇانون مÇعهذا است, بÇديهي Âكام حرمت اين گرچه ميكنيم/
به صريح يا ضمني بهطور هفتم و شصت و يكصد نهم, و چهل دوازدهم, چهارم,

است/ كرده اشاره آن

مشتبه موارد و آن ق تحق شرايط ربا, تعريف Ç الف

در ربا و بيع مورد در ربا دادهاند: قرار مطالعه مورد قلمرو دو در را ربا ق تحق
قرض/ مورد

بÇا مÇيشود) ذ كر كاالها اين (فهرست كااليي كه است آن بيع مورد در ربا
كÇاالهايي مورد در Hصرف امر اين و گيرد قرار معامله مورد خود ميزان از زيادتر
حÇضرت كÇه آمÇده المÇيزان تÇفسير در مÇيشود/ فروخته كيل يا وزن به كه است
را گندمي يا بگيري را آن دوبرابر و بدهي را درهمهايي <آنكه فرمود: صادق(ع)
كرده روايت الفقيه درمناليحضره صدوق شيخ از آنگاه كني>/ معامله آن دوبرابر با
بهدنبالة آنگاه ميشود>/ وزن و كيل آنچه در جز نيست <ربا فرمود: حضرت  كه
نقدين به منحصر ربا كه برآناند پيغمبر خاندان <و مينمايد: اضافه ر مفس مطلب
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بعد/ به 280 ص ,4 ج جلدي, 40 ترجمة الميزان, طباطبايي;تفسير مه عال /1

ميشود/>1 داده پيمانه و وزن با كه است چيزهايي و نقره) و طال (سكه
و ميشود داده وامي كه توضيح بدين است/ قرض مورد در ربا به مبتال عمده
قانون ê9 اصل اجراي قانون 1 ماده ميگردد/ مسترد است شده داده آنچه از زيادتر
است/ فقهي نظرات عمده برگردان واقع در است كرده تعريف را ربا كه نيز اساسي
برخي و شده تصريح آنها از بعضي به كه است الزم شرايطي ربا تحقق براي
درصورتي فقها اجماع برحسب ميگيرد/ قرار استنباط مورد تصريح بدون ديگر
شرط و كنند موافقت مديون نزد وام اصل بقاي بر طرفين كه ميشود محقق ربا
طرفين كه مييابد تحقق درصورتي شرط اين است بديهي نمايند/ منفعت پرداخت
خÇاطر طيب به مديون اينكه به وامدهنده اميد صرف اال و كنند موافقت آن بر
مسÇترد زيÇادتر مÇبلغي كÇه مقترض باطني نيت يا داد خواهد او به زيادتر مبلغي
مÇحقق را ربÇا نÇباشد, طÇرفين تÇوافÇق و تراضÇي بهصورت كه مادام كرد خواهد
يثبت (ربا) هو و ///> مينويسد: و كرده تصريح شرط اين به شرايع صاحب نميسازد/

هفتم/ فصل التجاره, كتاب Ç حلي;شرايعاالسالم محقق /2

نمودهاند: امر اين به تصريح متأخر فقهاي همچنين و النفع2>/ اش
اط مع القرض |
حرام بگيرد ميدهد كه مقداري از زيادتر كه كند شرط ميدهد قرض كه كسي <ا گر
نموده قرض آنچه از زيادتر بدهكار خود كند شرط اينكه بدون ا گر ولي است///

گÇلپايگاني, ارا كÇي, منتظري, خميني, امام خويي, عظام آيات نظرات تطبيقي), (رساله المساÄل توضيح رساله /3
/2283 مسأله ,1372 بالغت, دوم, چاپ

است3> مستحب بلكه ندارد اشكال بدهد پس
از موزون يا مكيل ميشود, سنجيده وزن يا كيل با كه كاالهايي دادن قرض در
از زيادتر استرداد است شده ذ كر فقهي كتب در كه غيره و خرما جو, گندم, قبيل

رباست//// Hمسلم قرض ميزان
طبق بر است/ اسكناس پول و وام مسألة بررسي امروز موردنياز عمدة بحث
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دوران ليه او قوانين ميباشد/ نقره) و طال (سكه نقدين به منحصر ربا وارده اخبار
قرن در كه اسكناس صدور زهاي مجو مورد در همچنين و بانكها مورد در اخير
تصريح شد منتشر ملي بانك طرف از Gبعد و شاهي بانك طرف از بار ل او  گذشته
پشتوانه بهعنوان كه است نقرهاي و طال مقدار آن نمايانگر اسكناس اينكه به دارد
اسكناس اين و است نقره و طال همان اصلي پول است/ شده ذخيره اسكناس آن
شده نوشته رضاشاه توماني ده اسكناسهاي لين او در است/ پول آن رسيد درواقع
خزانه در محفوظ طالي پهلوي سكه يك نماينده و عالمت كه پهلوي, يك است:
اسكÇناسهاي مÇلي پشÇتوانÇه بÇهعنوان نقره و طال سكههاي اين مجموعه است/
اسكÇناسهايي آنهÇم كÇه است خارجÇي ارز آن ديگر پشتوانه ميباشد/ منتشره
مÇحفوظ بيگانه كشور خزانه در كه است نقرهاي و طال نمايانگر همه كه ميباشد
از بسياري نظرات ميباشد/ نقره و طال نماينده اسكناس و ارز جهت بههر است/

جمله: از است مطلب اين مÆيد فقها
معامله همچنين ///> مينمايند: اظهارنظر اينگونه (ره) خوÄي اهللا آيت مرحوم
چÇنانچه نÇيست/ ربÇا نÇقيصه يا زياده با نقدي به باشد ذمه در دين كه پولها اين
پس است معدود اسكناس ميفرمايد: ,ëì مسألة عروه, ملحقات در يزدي آيتاهللا

/2843 مسأله المساÄل, رسالهتوضيح /1

نقصان1>/ يا زياده به آن فروش است جايز
<يسمي|ايران مينمايند: اظهارنظر اينگونه امامخميني(ره) اهللا آيت مرحوم
و بيعه فيصح اسكناس و كالدينار النقديه اوراق من يكون تضمي	) التضمي	(چك بصك

/12 مسأله , 619 ص ,2 ج الوسيله, خميني;تحرير امام /2

تÇضميني" "چك نام به ايران در آنچه و ÇÇ فيه2 ربا وال بالزياده بيعه Nوز و ¾ÌاÄه///
آن فÇروش و خريد و است اسكناس و دينار مثل نقديه اوراق از ميشود ناميده
اين در Gظاهر كه نيست> آن در ربا و شود معامله زيادتر به است جايز و رواست///
به را تضميني چك كه است آمده بهنظر بديهي آنقدر اسكناس در ربا عدم مسأله
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كردهاند/ تشبيه آن
كه مالي <ا گر كردهاند: اظهارنظر اينگونه تهراني محمدصادقي آيتاهللا آقاي
هزار يك ا گر Âمث شده/// بيشتر يا كمتر ارزشش پرداخت بههنگام كرده قرض
به سررسيدش در و داده قرض يكسال ت بهمد طالست گرم پنج ا كنون كه تومان
چيزي زيرا كند جبران را خسارت گرم چهار بايستي اينجا طالست گرم يك ارزش

/490 مسأله المساÄل, رسالهتوضيح /1

بس>1/ و است ارزش از نمايندهاي اسكناس و است ارزش اصل در داده  كه
تÇصريح گرچÇه ÇÇ گيرد قرار ه موردتوج بايد ميرسد بهنظر كه ديگري شرط
را ربوي قرض شرط اين به ه توج است/ گيرنده وام مصرفي نياز ÇÇ است نشده بدان
ميكند/ جدا است مساقات يا مزارعه شركت, مضاربه, بهمنظور معنا در كه وامي از
از واقع در بخرد منزلي تا ميگيرد وام يا بسازد ساختماني تا ميگيرد وام كه  كسي
وامدهنده به را سود اين از سهمي كه است منطقي Âكام و ميبرد سودي پول اين
كÇار ل او در ايÇنكه يا و باشد فايده از چند صدي است ممكن سهم اين بپردازد/
سرمايه از مقطوعي چند صدي يا مقطوعي مبلغ به سهم اين صلح عقد بهصورت
مورد ميتوان نيز است نيافته ق تحق هنوز كه را حقوقي زيرا گيرد قرار توافق مورد
تركيبي گيرنده وام و وامدهنده روابط حالت اين در طريق بدين داد/ قرار صلح عقد

است/ صلح عقد و مضاربه عقد فيالمثل رات مقر از
قÇرض و قبيل اين از وامي بين تشخيص نظريهاي چنين مطلق قبول با ولي
بدين دارد/ برگشت جامعه حقوقي نظام به مشكل اين حل كه است مشكل ربوي
مصرف نيازهاي تمام و جهات تمام از مردم همه اسالمي حقوقي نظام در كه معني
هستند/ بيمه ازدواج حتي و بيكاري بيماري, مسكن, پوشا ك, خورا ك, مانند خود
آوردنÇد; حÇضرت خÇدمت را او و مÇيداد انجام ناشايستي امر كه جواني داستان
حÇضرت حÇضور در و آوردنÇد مأمون نزد سرقت جرم به كه را شخصي داستان
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بيتالمال از حضرت آن كه يتيم بچههاي با بيوهزني داستان شد; محا كمه رضا(ع)

/</// اتدق Iلصَّ ßè Öر Ôي و Öا بو×  لرI ÔهللاI Ôق ح Ö ÒZ ///> 276 آيه بقره, سوره /1

و آوردند خورا ك او براي شود)1 حساب مستحبه صدقه كه شخصي مال از نه (و
بهعنوان فقط و قضايي روية جنبه به ه توج بدون ما كه ديگر داستانهاي بسياري
اين از حا كي نداريم توجه آن حقوقي جنبة به و ميكنيم گوش آن به عاطفي قصهاي
مÇصرف بÇراي هÇيچكس اسÇالمي حقوق نظام در بنابراين ميباشد/ همگاني بيمه
بÇه تÇفسيري مÇيتوانÇد تÇوضيح اين نيست/ گرفتن وام نيازمند شخصي ضروري

/281 ص ,4 ج الميزان, ترجمةتفسير /2

مگير/>2 ربا و بگير <سود فرمود: كه باشد صادق حضرت فرمايش

بانكي عمليات Ç ب

نÇظريه مÆÇيد و بÇوده مشÇابه HقريبÇت فÇقها فÇتاوي بÇانكي عمليات مورد در
كه ميدهد اجازه بانك به ميدهد بانك به شخص كه را سپردهاي است/ سابقالذكر
معامالتي سپرده آن با نيز بانك دهد/ انجام شرعي معامالت و كرده ف تصر آن در
آن از مقداري است كرده حاصل كه سودي بررسي با سال آخر در و داده انجام
مقدار شرط پول گذاشتن سپرده وقت در مينمايد/ پرداخت سپرده گذار به را سود
كÇه نسÇبت هÇر به و مبلغ هر كه است بانك اختيار به بلكه نميشود سود معيني
بدهكار خود كند شرط اينكه بدون ا گر ولي ///> نمايد پرداخت سود داد تشخيص
كÇه است/> مسÇتحب بلكه ندارد اشكال بدهد پس كرده قرض آنچه از زيادتر و
بÇراي ولي ///> است/ شÇده رعÇايت سپرده گÇذار و بانك بين دستورالعمل همين
قÇرار فايده و سود شرط خود نيت در ميتواند حرام و ربا به ابتالي از جلوگيري
كÇار طÇلب را خÇود نÇدهد فايده و سود بانك ا گر كه گذارد قرار بنابراين و ندهد

/ 855 ص المساÄلتطبيقي, رسالهتوضيح /3

كرد/>3 نخواهد مطالبه و نميداند
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در ما بحث ميكنند/ اعطا سنگين سودهاي با وامهايي بانكهايي هما كنون
سÇود سÇنگيني در بÇحث زيÇرا آن ميزان نه است سود مسأله اصل به راجع اينجا
اقتصاددانها بايد و/// تورم گراني, در آن آثار مورد در كه اقتصادي است مبحثي
از تأديه تأخير خسارت و سود اخذ ندارد/ حقوقدان به ارتباطي چندان و كنند بحث
ميدهد/ را اجازهاي چنين بانكها به كه است بهاي مصو به مستند بانكي بدهكاران
ولي است ترديد مورد اساسي قانون با آن انطباق و به مصو اين مشروعيت  گرچه
باعث و مقدمات ميدهند/ آن اجراي به حكم و نموده رعايت را آن محا كم تمام
بدهي معين مورد در Gعمد حتي بانكي بدهكاران كه بود آن به مصو اين تصويب
و كرده تلقي ربا را تأديه تأخير خسارت محا كم چون و نميكردند پرداخت را خود
طلب اصل به فقط محا كمه جريان طوالني مدت از بعد بانك نميدادند, حكم آن به
اثر بر ميشدند/ منتفع بانك ضرر بر پول ارزش ل تنز از بدهكاران و ميرسيد خود
اين دريافت اجازه بانكها به فقط كه شد تصويب به مصو اين بانكها شكايات
آنكه حال و است نشده داده اجازه موارد ساير در ولي ميداد را ( كارمزد) سود
واحدي مقررات تابع Hشرع وام, اخذ و سپرده ايداع بانك, از وامها گرفتن و دادن

/754 ص المساÄلتطبيقي, رسالهتوضيح /1

است/>1 بانك از كردن قرض حكم مانند بانك به دادن قرض <حكم است:

تأديه تأخير خسارت Ç ج

مÇديون و كÇرد مÇطالبه را خÇود طÇلب دايÇن هرگاه حقوقي كلي اصول طبق
H حق نكرد ادا را خود دين معين موعد در خويش تعهد عليرغم و نموده استنكاف
ايÇن از تÇخلف بÇراي است شايسته بلكه بپردازد خسارت داين به نهتنها بايستي

بپردازد/ بيتالمال به نيز جريمهاي حتي اخالقي وظيفه
متعلق (مال آن عيب يا نقص سبب <هركس/// مدني قانون 331 ماده طبق /1
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عÇليرغم مديوني هرگاه برآيد/> آن قيمت نقص عهده از بايد باشد شده بهغير)
ايÇن چÇون نÇپرداخت را خود دين مقرر موعد در خود حقوقي و اخالقي وظيفه
لذا گردد تحميل داين بر پول) (نقص پول ارزش تنزل كه است شده موجب تأخير

نمايد/ جبران را آن بايد
مال از ضمني يا صريح اذن حسب بر <هرگاه مدني قانون 337 ماده طبق /2
بهطريق بود/> خواهد اجرتالمثل مستحق مال صاحب نمايد, منفعت استيفاي غير
اجÇرتالمÇثل ايÇن و بپردازد اجرتالمثل بايد شود منتقع اذن بدون هرگاه اولي×
بانكها عمل اينكه يا و باشد طرفين توافق يا كارشناس نظر برحسب است ممكن
اجرتالمثل بهعنوان ثابت سپرده سود و گيرد قرار قبول مورد كارشناسي بهعنوان

گيرد/ قرار حكم مورد
منفعت استيفا <ا گرچه مغضوبه مال از غاصبين مدني قانون 220 ماده طبق /3
مÇال مÇنافع به نسبت ///> و است باقي خود بهجاي آنها ضمانت باشند> نكرده
ضامن خود مابعد و خود ف تصر زمان منافع اندازه به غاصبين از هريك مغضوب
و بوده مديون ف تصر صفت و عنوان تغيير موجب دين اداي از استنكاف است>/
ميشود تلقي غاصب مديون استنكاف اين تاريخ از است/ غير حق غصب بهمنزله
عيبي و نقص هر مسÆول <غاصب ميدارد: ر مقر مدني قانون 31ë ماده چون و
فعل به مستند هرچند باشد شده وارد مغضوب حال بر او ف تصر زمان در كه است
ه باتوج ميباشد/ اسكناس ارزش نقصان ضامن الاقل مستنكف بنابراين نباشد> او
كÇرده جبران را داين خسارت دين اداي از مستنكف بايستي H حق فوق نكات به
تأديه, تأخير خسارت جريمه, از اعم ÇÇ نامي هر مبلغ اين به بپردازد/ او به مبلغي

نميكند/ فرق شود اطالق نامي هر ÇÇ آنها غير يا زيان
بÇه قÇانونگذار يÇا و بÇاشد طرفين توافق برحسب است ممكن خسارت اين
اين جهت هر به ولي كند/ برقرار آن تعيين براي خاصي مقررات آنان قاÄممقامي
بلكه گيرد قرار ربا مصداق تا نيست دين تأديه در تأخير با موافقت بهمنزله توافق
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چه ÇÇ عقد در التزام وجه تعيين و است شرط و تعهد از تخلف التزام وجه بهعنوان
تÇعهد و وام ميزان تناسب به مبلغي چه و باشد مشخص و مقطوع مبلغ بهصورت
وقÇوع بÇايد ر متضر كلي اصول طبق است/ بالاشكال ÇÇ استنكاف مدت و مديون
خسÇارت ورود پÇول ارزش مÇداوم ل نزÇت بÇه ه باتوج كه نمايد اثبات را خسارت
به بانكها كه بهرهاي از داين اينكه بهعالوه است بديهي و شده اثبات خودبهخود
سود اندازه به بايد الاقل خسارت اين ميزان است/ شده محروم ميپردازند سپردهها

باشد/ بانكي سپرده

ربا بدون بانكداري قانون از قبل معامالت Ç د

719 (مواد مدني دادرسي آيين دهم باب از سوم فصل در كه بود مبنا اين بر
719 مÇاده در گÇرديد/ تÇدوين مÇقرراتÇي تأديÇه تأخير خسارت مورد در بهبعد)
اين بر زايد توافقهاي و نمود تعيين درصد 12 حدا كثر را تأديه تأخير خسارت
ترتيب بدين و بود الزماالجرا نسبت اين از كمتر توافقهاي داد/ تقليل را نسبت

نمود/ معين را آن حدا كثر بلكه كند تعيين خسارت Âمستق بود نخواسته قانون
داد: نظر بانكها به استفسار پاسخ در نگهبان شوراي 13ì2 تيرماه در

كÇامل <تسÇويه بÇا نÇه ميشود مديونبري ذمه بدهي> اصل كامل تسويه <با

/419 ص ,ì2 سال 1/مجموعهقوانين

پÇاسخ در ì2 آذرماه در سپس باشد1/ نيز تأديه تأخير خسارت شامل كه بدهي>
خالف را مدني دادرسي آيين 723 تا 719 مواد Hصريح قضايي عالي شوراي سÆال

/437 ص ,ìì سال 2/مجموعهقوانين

دادرسÇي آيين 723 تا 719 مواد 13ì7 سال در و نمود/2 الغا و كرده اعالم شرع
موجود تأديه تأخير خسارت به راجع قوانين ساير در كه را مقرراتي كلية و مدني
نيز بانكها مورد در كه كرد تصريح و نمود اعالم اجرا غيرقابل و شرع خالف بود
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/781 ص ,ì7 سال 1/مجموعهقوانين

اجازه بانكها به كرديم ذ كر Âقب كه مصوبهاي معهذا شود/1 رفتار نحو بههمين بايد
داد/ سود اخذ

از بسÇياري كÇه است گÇرديده مÇوجب نگهبان شوراي استنباط اين متأسفانه
ميشود مجبور داين و كنند استنكاف مقرر موعد در خود تعهد انجام از بدهكاران
دوندگي مديد تهاي مد از بعد و شود ل متوس دادگستري به خود حق احقاق براي
شوراي نحو بدين گردد/ تحميل او بر پول ارزش ل تنز و برسد پول اصل همان به
جايزه قانوني و شرعي و اخالقي وظيفه از متخلفين و تعهد از تخلف به نگهبان

است/ پرداخته
قÇانون بÇلكه مÇيكنند اجرا را نگهبان شوراي نظر نهتنها محا كم طريق بدين
خÇويش نÇظر و تفسير با است شده تصويب ì2 سال در كه را اسالمي بانكداري
گÇذشته قوانÇين تمام انقالب شوراي تصميم به بنا مينمايند/ نيز ماسبق به عطف
ì2 سال تا سابق بانكداري قانون چون و شود الغا يا نسخ اينكه مگر است معتبر
مÇقرر اسالمي بانكداري قانون 2ì ماده است/ معتبر تاريخ اين تا بود نشده نسخ
ميشود///> لغو مغاير مقررات و قوانين كليه قانون اين تصويب از <پس ميدارد:
قاعده با ماده اين ميباشد/ قوانين آن قبلي اعتبار از حا كي آن مخالف مفهوم  كه

است/ منطبق ماÄده سوره 9ë آيه فل س ×ØF ع ÔهللاIاف ع

ربا مورد در دادگاه صالحيت Ç د

1.7ëëë.م شماره به بخشنامهاي قضاÄيه قوه معاونت توسط 7ê.ë.7 تاريخ در
ربÇا, ارتكÇاب از افراد شكايت به رسيدگي براي صالح دادگاه آن ضمن و صادر
دانسته عمومي محا كم را اساسي قانون ê9 اصل در مذكور عناوين ديگر و غصب///
كرد/ تعيين انقالب دادگاه صالحيت در را جرايم آن از ناشيه ثروتهاي استرداد و
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عÇليرضا آقاي قلم به جالبي مقاله ,7ê شهريور شماره وكال, كانون داخلي نشريه
صÇالحيتها تفكيك اين مورد در و كرد درج بخشنامه اين نقد در آذربايجاني
است/ شده بحث صالحيت تعيين بها, محكوم قضيه حكومت آن مرز بودن مبهم
خÇويش قÇانوني صالحيت حدود از خارج بخشنامه صادركننده مرجع چون
درمضمونآن بحث از اينجا در لذا است, اقدامكرده قانوناساسي ë8اصل مندرجدر
خÇواهÇند تلقي مشورتي نظر بهمنزله فقط را آن دادگاهها زيرا ميشود صرفنظر

 كرد/



/4 و 8 صص :(1372 مهر چهارم(1 سال , 676 ش 1/سالم,

معاملةفضوليومسÆوليتهايمدنيوجزاييناشيازآن1 معاملهبرمالغيريا

مورد در 2ì3 تا 2ê7 ماده از مدني قانون اول جلد از دوم باب از پنجم فصل
مقررات براساس فضولي)/ (معامالت است غير مال آن موضوع كه است معامالتي
GعدÇب ايÇنكه مگÇر نيست نافذ ولي است غيرمجاز مال به نسبت معامله مواد اين
انتقال قانون از 1 ماده طبق ديگر طرف از كند; تنفيذ را آن (مالك) مال صاحب
و مÇحسوب كالهبردار كند, منتقل را ديگري مال هركس 1308 ب مصو غير مال

است/ مجازات قابل جزايي رات مقر در مربوط ماده طبق
بÇررسي بÇا آنكه حال و ميشود مشاهده تعارضي قانون دو اين بين Gظاهر
مال بر معامالت از بسياري كه ميگردد روشن قانون دو هر مقررات و مطلب دقيق
جزايÇي جنبه و باطل معامله اال و صحيح مالك تنفيذ با فضولي) (معامالت غير
و بوده باطل معامله بلكه و نيست فضولي معامله غير, مال انتقال مواردي در و ندارد
آنها) همه (نه فضولي معامالت نيز موارد بعضي در و ندارد اثري آن در تنفيذ
شرايط تشخيص و قلمرو دو اين بررسي ميشود/ غير مال انتقال مجازات مشمول
و بÇررسي به نياز كه است اس حس مسألهاي دو آن مرز نمودن روشن و هريك
قدم زمينه اين در كه است آن نويسنده قصد نوشته اين در كه دارد حقوقي تحليل
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تÇصحيح مÇقام در دارد تÇقاضا نÇيز هÇمكاران و حÇقوقدانÇان از و بÇردارد را ل او
فرمايند/ اقدام ميرسد بهنظر درست كه نظرياتي تكميل و احتمالي اشتباهات

توضيحات به ه باتوج حقوقي نظامهاي تمام در (و عقود تمام در كلي اصول از
مالكيت حق از اعم حق يك مورد در معامله و قرارداد هرگونه كه است آن بعدي)
يك مÇنعقدكنندة هرگاه باشد/ حق آن دارندة و صاحب طرف از بايد آن غير و
ما حقوقي نظام در نباشد است گرفته قرار معامله مورد كه حقي صاحب قرارداد,
از گذشته فضولي معامله اين موارد بعضي در كه مينامند فضولي را عقدي چنين
مورد غير مال انتقال عنوان تحت را مرتكبين يا مرتكب مدني رات مقر از تابعيت
مÇورد را فضولي معامله مختلف شقوق و موارد Âذي كه ميدهد قرار نيز مجازات

ميدهيم/ قرار بررسي

فعلي فرانسة و قديم رم حقوقي نظام

ت مد بهناچار سربازان و ميپيوست بهوقوع زيادي جنگهاي كه قديم رم در
نظر تأمين بهمنظور واقع در ميشدند, محروم خود امور مستقيم ي تصد از زيادي
كلية به رسيدگي مأمور شخصي دولتي, سازمان طرف از خيالشان آسايش و آنها
و بود) نكرده تعيين نمايندهاي يا و وكيل سرباز خود ا گر (البته ميشد آنها امور
اين دخالتهاي و بود سربازان شخصي امور ة كلي به رسيدگي براي اقدام اين چون
ناميده gestion d' affaires جمع لغت با و امور" به "رسيدگي عنوان تحت مأمور
ادارة در مÇزبور مأمÇور كÇه ميشدند عي مد مراجعت از بعد سربازان Hغالب ميشد,
مزدكار متقاضي نيز مأمور Âمتقاب و است ساخته وارد آنها به خساراتي امورشان
حقوقي نهاد اين به قبول عدم بهديدة عرف در Hج متدر ميشد/ له متحم هزينههاي و

Ç 1215 Ç 1214 Ç 1185 ص , gestion d'affaires بحث در George Ripert, Boulanger تأليف مدني, 1/حقوق
بهبعد/ 1225 Ç 1220 Ç 1219 Ç 1217 Ç 1216

در را نهاد اين اجراي دوما1 مانند مبرز حقوقدانان اوقات همان در اما نگريستند;
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و كÇرده تلقي اخالقي امري ندارد, امورش اداره به دسترسي خود كه كسي مورد
ميدانستند/ همگان وظيفه

تÇغذيه رم حÇقوق از Hمستقيم كه مشابه كشورهاي و فرانسه حقوقي نظام در
موقعيتهاي مغشوش دوران يك <در زيرا شد/ پذيرفته حقوقي نهاد اين ميشوند,
را ديگري شخص امور كه اين به ميشود كشانده شخص كه ميآيد وجود به زيادي

كتاب/ همان /1

شرايط گرديد/ ذ كر مدني قانون در آن مورد در تنظيماتي و مقررات و كند>1 اداره
كه: است آن امور ادارة صحت

مشÇمول او اقÇدامÇات اال (و نÇباشد وكÇيل كار صاحب طرف از مدير Ç Áاو
است); وكالت مقررات

به نه باشد كار صاحب طرف از كارها كردن اداره نيت با او اقدامات Ç Hثاني
شخصي; ف تصر و غصب عنوان

باشد/ مفيد اقدامات اين Ç Hثالث
به نيز مالكيت انتقال اوقات بعضي ا گرچه ÇÇ است اموال اداره براي مدير چون
ولي ÇÇ زراعت) و باغ محصول و ميوه فروش (مانند ميشود تلقي مال اداره منزلة
سنگين تعهد او دخالت كه داد توسعه حد آن تا را خود اعمال مدير هرگاه Áاصو
از گفت بايد صورت اين در ساختمان; و غيرمنقول مال انتقال Âمث گرديد, تلقي
منفعت مسير در كه اين بهصرف را او عمل نميتوان و شده خارج مال اداره حدود
مÇالك تنفيذ به محتاج قرارداد صحت مورد اين در بلكه كرد, قبول است مالك
عقدي چنين كار صاحب كه داد قول كسي به مدير هرگاه همچنين و بود خواهد

دارد/ ما حقوقي نظام در فضولي عقد مقررات با كاملي شباهت اينجا در /2

كرد/2 خواهد منعقد
نتيجه استدالل اين از مدير به نسبت حق صاحب مالك دات تعه هاي عد بهنظر
خÇود هÇرگاه است بÇوده مالك نفع مسير در مدير عمل و اقدام چون كه ميشود
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وكالت مدير اين به يا و ميداد انجام را كار همان Hشخص ميبود حاضر نيز مالك
از نÇاشي مالك تعهدات نظريه بنابراين و دارد معمول را اقدامي چنان كه ميداد
تشخيص موارد بسياري در كه بخصوص ميباشد وكالت مشابه كه است عقد نوعي

است/ مشكل تلويحي و ضمني وكالت با آن تفاوت و امر
با Hصرف ديگر شخص امور ادارة چون كه معتقدند حقوقدانان از ديگر  گروهي
عقد كار صاحب و نداشته وجود وكالتي مورد اين در و است قانوني و ر ميس وكالت
عÇقد از ناشي نميتواند مالك دات تعه لذا است, نكرده منعقد آن غير يا وكالت

دانست/ شبهعقد مسÆوليت نوعي را حقوقي نهاد اين بايد بلكه باشد,
را آن كه نظامهايي در فضولي عقد همچنين و بيگانه حقوقي نظام نهاد اين

ميشود: ناشي شرط دو از پذيرفتهاند
غيرمعمولي; شرايط و اجتماعي اقتضاي /1

قرابت, ديني, ملي, جهت از يكديگر به جامعه افراد بستگي هم اقتضاي /2
آن/ غير يا اخالقي

اسالم فقه در فضولي معامله

ميتواند خود به متعلق حق به نسبت و خويش مال به نسبت Hصرف هركسي
بگÇيرد/ گÇردن بÇه را تÇعهدي و مسÆوليت يا و كند كسب مزيتي كرده معاملهاي
غÇيرجÇايز بÇه متعلق ملك و حق انتقال حقوقي نظر از Áاصو اصل اين برمبناي
حتي باشد قبلي ظالمانة عمل مبتنيبر معامله اين مقدمات كه مواردي در و نيست/
يا مسروقه مال انتقال مورد در كه اين كما ميشود/ تلقي گناه و حرام اعمال جزو

تÇوضيحالمسÇاÄل ;2064 مسأله ,414 ص امÇامخميني, المسÇاÄل توضيح رساله ;168 ص عباسي, جامع /1
غيرهم/ و 1759 مسأله ,355 ص شيرازي, مكارم آيتالله

است1/ شده آن بطالن و حرمت به حكم Hصريح مغضوبه,
مختلف اسالم فقهاي نظر فوق مورد دو از غير فضولي معامالت مورد در اما
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و ظاهري داوود و خود اخيره نظريات در شافعي امام سنت اهل فقهاي از است/

العÇقود, للÇموجبات عÇام كÇتابالنÇظريات از جمالي جمالالدين ترجمة معامالت, و عقود در اسالمي فقه قوانين /1
بيروت/ دانشگاه استاد ممقاني صبحي تأليف

فÇقهاي از قÇليلي و ميباشند1 فضولي عقد مطلق بطالن به معتقد حنبل احمد امام
بعضي و كلي اصول به خويش نظر اثبات در و رفتهاند نظر اين بر نيز اماميه م متقد

بÇه كه آن حال و نه/ واال است صحيح معامله داد, اجازه را معامله مال صاحب Gبعد ا گر كه است آن منظور /2
نميكند/ زنده را مرده آن بعدي عمل هيچ كه است مرده منزله به و باطل Âك معامله بطالن, فرض

مطلق/2 بطالن نه است تنفيذ عدم به حكم اشهر قول اما نمودهاند/ استناد احاديث
داشت/ الزم گوسفند يك پيغمبر(ص) كه است شده نقل حديثي زمينه اين در
دو پول آن با عوده بخرد/ گوسفند يك حضرت براي كه داد بارقي عوده به ديناري
اين فروخت/ را گوسفند دو آن از يكي مراجعت راه بين در سپس و خريد  گوسفند

عبدالرحيم/ چاپ شرايع, حاشيه مسالكاالفهام, /3

كرد/3 تحسين را او و گرفت قرار پيغمبر(ص) تنفيذ مورد معامالت
تابع جامعة افراد همبستگي و اسالمي ت اخو مسأله نظريه اين اخالقي مبناي
چون و ميگردد نيز غيرمسلمانان كليه شامل عليالظاهر كه است اسالمي حكومت

قرآن/ احكام محمد: دكتر خزاÄلي, /4

حكÇمفرماست4, مسÇلمانان مÇيان كه محكمي روابط است, آن بر اخالقي فرض
و گÇرفته نÇظر در را او مÇنافع بÇرادرش غيبت در برادر يك كه است كرده اقتضا
عمل اين عليهذا است/ داده انجام او طرف از ميباشد نافع وي براي كه معاملهاي
بايد بلكه شود شمرده باطل Hمطلق نبايد است مستحسن اسالمي اخالق لحاظ از  كه
را تنفيذ) يا (رد آن بطالن يا صحت كه گيرد قرار مال صاحب قضاوت معرض در
رومÇن حقوقي نظام در كه مبنايي دو با آن مبناي و استدالل اين كه نمايد/ اعالم
كه آنجاست از آن تفاوت و دارد مشابهت ميگويند gestion d' affaires براي
فÇقط و بÇرسد مالك بهنظر بايد كماهميت, ولو فضولي عقد هر فضولي, عقد در
رومÇن حÇقوق امÇور> <اداره در ولي تلقيميشود صحيح تنفيذمالك درصورت
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نيست/ اينطور
اسدالله شيخ همچون بزرگ علماي از مركب كميسيوني توسط ما مدني قانون
اشهر قول مبناي بر عليهم رحمتالله //// و بابا علي شيخ عصار, كاظم سيد مامقاني,
رسيد/ وقت ملي شوراي مجلس تصويب به س مدر مرحوم تأييد با و گرديد تنظيم
شيعه حقوق با Âكام و فقهاست اقوال اشهر با منطبق خود مقررات تمام در بنابراين
گرفت قرار نيز اسالمي شوراي مجلس د مجد بررسي مورد كه اين كما دارد انطباق
نمود/ تأييد را آن نيز نگهبان شوراي و شد داده آن در مختصر تغيير چند فقط  كه
خÇاصي نظم با و قانوني مواد صورت به كه را مدني قانون حيث, اين از بنابراين
فقه زمينه در كتاب همين لذا ميدهيم; قرار بررسي و موردبحث است شده تنظيم
مÇواد بÇهصورت رات قرÇم ايÇن قÇانون در چÇون آنكÇه نÇهايت دارد, جÇاي نÇÇيز

است/ سهلتر آن به ارجاع و رجوع است, درآمده شده شماره گذاري

ما حقوقي نظام در فضولي عقد

از كÇلي" طÇور به الزامات و معامالت و "عقود دوم قسمت (در مدني قانون
داده اختصاص فضولي معامالت به را خاص فصلي تملك) اسباب از دوم  كتاب
منعقد فضولي بهصورت ميتوان را عقود از نوع هر كه است آن از حا كي كه است
خواهÇد فضولي عقد مقررات تابع عقد آن خاص خصوصيات به ه باتوج و نمود
منافع يا و عين مالكيت انتقال مورد در بيع در عقد بودن فضولي Hغالب منتها بود/

ميكند/ پيدا مصداق
هرگاه است بديهي ميشود/ ذ كر بيع مبحث در فضولي عقد مقررات فقه در
قلمرو در او اقدام كند, تجاوز خود اختيارات حدود از وكالت امر انجام در وكيل
حق منتقلاليه باشد تجزيه قابل معامله ا گر و ميگردد ي تلق "فضولي" تجاوز اين
دÇح از تÇجاوز بÇه نسبت و كرده قبول او وكالت حدود در را وكيل اقدام يا دارد
فضولي عقد مشمول را معامله كل كه اين يا و نمايد اجرا را فضولي عقد رات مقر
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مورد در كه اين كما شد; خواهد تلقي فضولي Âك نباشد تجزيه قابل عقد ا گر كه بداند
به راجع موكل آنچه از وكيل <ا گر ميدارد: مقرر مدني قانون 1073 ماده نكاح عقد
به متوقف عقد صحت كند تخلف كند معين ديگر خصوصيات يا هر م يا شخص
حكم به بنا دادگستري اجراي مأمور هرگاه است بديهي بود>/ خواهد موكل تنفيذ
فÇضولي معامله اين كرد, امضا مالك طرف از را انتقال سند صادره الزماالجراي

نميشود/ تلقي
از يكي به رفتهاند كشور از خارج به كه كساني اموال سرپرستي انقالب از بعد
كه ميكند اداره را اموال اماني طور به مذكور بنياد تي مد تا و ميشد وا گذار بنيادها
حقوق امور) (اداره gestion d' affaires و فضولي عقد بين حالتي وضعيت اين
بÇه امÇاني امÇوال انقالب مراجع بهدستور نيامد تي مد تا مسافر ا گر و است رومن
او به اموالش برگشت مسافر ا گر اما درميآيد/ نهادها و سات سÆم از يكي مالكيت

ميشود/ گرفته وي از مبلغي اداره ت مد اين براي فقط و شده تسليم
حق و كند ا كتفا مال اداره به فقط بايد و شده تلقي امين بنياد مال, اداره ت مد در
در و ندارد است) سرقفلي فروش بهمنزله ( كه كسب محل اجاره يا ملك فروش

است/ فضولي عقد مقررات تابع شده تلقي فضولي او معامله اينصورت
آن) مطلق بطالن نه (و فضولي معامله نفوذ عدم به معتقد كه حقوقداناني و فقها
معامله نفوذ براي باشد او رضايت از حا كي كه را مالك اجازة آرا بهاتفاق هستند
به كه اين يا و بوده صريح و مستقيم طور به است ممكن اجازه اين و ميدانند الزم
قÇرار فضولي معامله مورد كه را خود ملك مالك, Âمث باشد غيرمستقيم صورت
اوليه مالكيت به مالك كه درصورتي است بديهي كند/ اجاره متعامل از است  گرفته
اوليه مالكيت به ا گر اال و ميشود تلقي تنفيذ اجاره عمل باشد, داشته وقوف خود
روشن بايد اجازه صورت هر به و نميگردد ي تلق تنفيذ عمل اين نباشد واقف خود
است: ضروري زير شرايط لذا و است عقد تنفيذ منظور كه باشد آن از حا كي و بوده
را خود مال كسي ا گر بنابراين است/ بوده فضولي وقوع زمان در معامله Ç Áاو
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صحيح معامله هم باز دهد قرار معامله مورد است ديگري به متعلق كه اين ر بهتصو
مالكيت كه Gبعد و است نبوده منطبق عقد زمان واقعيت با معامل نيت زيرا نيست;
وي تÇنفيذ بÇه مÇحتاج و است فÇضولي او به نسبت معامله شده ه متوج را خويش
را قاعده اين 2ëë ماده و گرفته قرار مدني قانون تصويب مورد نظر اين و ميباشد
گمان به را خود پدر مال كسي <ا گر معتقدند: فقها از بعضي اما است/ داشته مقرر
مبيع و مرده معامله هنگام پدر كه شود معلوم و بفروشد فضولي بيع به او زندگي

مÇحتشم اسÇفندياري حسÇن تÇرجÇمة شÇهادت, و قÇضا¾ كتابتÇجارت, ترجمة االحكام, قواعد حلي: عالمه /1
/120 شماره دوم, باب السلطنه,

است1>/ صحيح معامله است بوده فروشنده ملك
معتبر مكره تنفيذ لذا شود/ اعالم ارادي قصد و كامل رضاي با بايد تنفيذ Ç Hثاني

غير يا وراثت) (مانند Gقهر ملك فضولي معامله انعقاد از بعد ا گر همچنين و نيست
نيست/ كافي فضولي معامله نفوذ براي انتقال اين صرف شود, منتقل معامل به آن
بÇر داللت بالصراحه بايد باشد غيرمستقيم طور به هم ا گر تنفيذ عمل Ç Hثالث

يا داشته حضور فضولي عقد انعقاد جلسه در مالك ا گر بنابراين باشد/ داشته تنفيذ
عÇمل او سكÇوت باشد, كرده سكوت ولي شده مطلع عقدي چنين انعقاد بر Gبعد
را امري هيچ سا كت شخص به Ç Õولق ت سا ك (الينسبل زيرا نميگردد تلقي تنفيذ

مگÇر نÇدارد كÇاربردي حÇقوق در رضاست" عالمت "سكوت كه مردم توده ميان در متداول المثل ضرب /2
مÇقابل در او سكÇوت كÇه مÇيبندند عقد را با كرهاي دوشيزه كه است موردي در آن و مورد يك در Gمنحصر

رضاست/ عالمت پرسش

نمود2)/ منتسب نميتوان
كند, رد را فضولي عقد مالك هرگاه زيرا باشد/ رد به مسبوق نبايد تنفيذ Ç Hرابع

نÇميتوانÇد تنفيذ ديگر و است شده نابود عقدي چنين مشروط و متزلزل وجود
و مستقيم طور به است ممكن تنفيذ مانند نيز رد است بديهي كند/ زنده را مردهاي
داشته رد بر داللت بالصراحه بايد صورت هر به ولي باشد ضمني و غيرمستقيم يا

باشد/
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عقد در رد و تنفيذ آثار

نشده رد كه مادام فضولي عقد كه است آن در تنفيذ به اقدام عدم و رد فرق
و استحكام تنفيذ با است ممكن لحظه هر كه دارد مشروطي و متزلزل وجود است
عقدي چنين ل او از گويي و ندارد وجود عقدي ديگر رد از بعد ولي كند پيدا لزوم
برميگردد/ فضولي عقد انعقاد لحظة به آن آثار Gقهر بنابراين است/ نداشته وجود
بعضي دارد/ وجود اختالف است زماني چه از آن اثر كه اين و تنفيذ مورد در اما

/223 ص قرآن, احكام د: دكترمحم خزاÄلي, /1

وضعيت مورد در تشخيص اين اثر ناقل/1 بعضي و ميدانند كاشف را اجازه اين
خواهد تعلق كسي چه به كه است, آن عوض و معامله مورد مال از حاصله منافع
هر انعقاد طرفي از و است عقد صحت شرايط از رضا چون معتقدند گروهي  گرفت/
ي تلق منعقد هنگام آن از عقد بنابراين است, آن شرايط كليه تحقق به موكول عقد
شده محقق رضايت اعالم از حا كي اجازه), Ç (تنفيذ يعني شرط آخرين كه ميگردد

/439 مسأله ,139 ص /2

براي كه است رسالهاي (تنها تهراني2 صادقي محمد آيتالله است/توضيحالمساÄل
<ا گر ميدهد: توضيح را مطلب گونه اين ميآورد) استدالل قدري مطلب توضيح
طرف چنانچه گرفت انجام معامله طرف اطالع بدون يا و رضايت بدون معاملهاي
را معامله ا گر ولي است درست معامله رضايتش زمان همان از دهد رضايت معامله

عن ¸ ار × ßQ ونÔكت ان الا ل ب×اطÖال ب نكÔم Öي ب الكÔم امÖو× ÖواÔلÔأ كت <///ال نسا¾ سوره 29 آيه از قسمتي تراضي با معاملهاي /3
/</// ÖمÔنك م راضت

را معامله اين هنگامي 3< راضت Öنع ̧ ار ßQ> و نيست درست نداد رضايت يا و كرد رد

راضت Öنع ̧ ار ßQ> رضايت هنگام همان از و گردد حاصل رضايت كه ميكند درست
كه آن مگر نبوده رضايت روي از زيرا معامله آغاز از نه ميشود حساب < ÖمÔكÖن م

دارم>/ قبول انجامش هنگام از را معامله بگويد معامله طرف
استدالل بدين ناقل نه ميداند كاشف را تنفيذ فقها ا كثر نظر و مشهور قول اما
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آخرين تحقق زمان در بگوييم تا است نخوانده مالك كه را فضولي عقد صيغه  كه
موجب تنفيذ و است خوانده ديگري را صيغه آن بلكه مييابد/ قطعيت عقد شرط
است باطل Hمطلق عقد كه بگوييم بايد يا /Hمطلق ميشود قبول و ايجاب همان صحت
سابق عقد تصحيح موجب را اجازه نيستيم معتقد مطلق بطالن به ا گر كه اين يا و

كنيم/ ي تلق فضولي عقد انعقاد زمان از را آن اثر و بدانيم
نكته اين به Hصريح هستند اجازه كاشفيت به معتقد كه فقهايي غالب  گرچه
در شرايعاالسالم ميكند/ حكايت را مطلبي چنين كالم فحواي ولي نكردهاند اشاره
به موقوف االظهر علي فروخت را ديگري ملك <ا گر مينويسد: تجارت  كتاب
عÇبارت زمÇينه اين در نيز عمليه رسالههاي تمام اوست///>/ ولي يا مالك اجازه
او اجÇازه بدون را كسي مال انسان <ا گر نمونه: طور به بردهاند/ كار به را واحدي
باطل معامله نكند اجازه و نشود راضي آن فروش به مال صاحب چنانچه بفروشد
كسي مال انسان <ا گر امامخميني)/ 208ì,توضيحالمساÄل مسأله ,ê18 (صفحه است>/
كند رد و نشود راضي آن فروش به مال صاحب چنانچه بفروشد او اجازه بدون را
222êتوضيحالمساÄلآيتاهللالعظميمنتظري) مسأله 378 (صفحه است> باطل معامله
معامله كند اجازه و شود راضي Gبعد ا گر بفروشند او اجازه بدون را كسي مال <هرگاه

1779توضيحالمساÄلآيتاهللامكارمشيرازي)/ مسأله 3ë9 (صفحه است> صحيح
احتراز براي و ميداند كاشف را اجازه مشهور از تبعيت به نيز ما مدني حقوق
كه مالي منافع به <نسبت است: كرده تصريح مطلب اين به 2ë8 ماده در اشتباه از
آن عÇوض از حÇاصله منافع به نسبت همچنين و است بوده فضولي معامله مورد

بود>/ خواهد مÆثر عقد روز از رد يا اجازه

فضولي معامله يا غير مال بر معامله جزايي و مدني مسÆوليتهاي

و تÇعهدها اصÇلي مÇالك و متعاملين براي فضولي عقد يا غير مال بر معامله
اخالقي مبناي چون است/ ضروري آنها بررسي كه ميكند ايجاد مسÆوليتهايي
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نيت حسن وجود فرض هستند قايل اثري فضولي عقد براي كه كساني استناد مورد
دنÇبال بÇه نيز جزايي Hاحيان مسÆوليتهايي گردد محرز سو¾نيت هرگاه لذا است

داشت/ خواهد
است: قسم دو بر غير مال بر <معامله

انشÇا¾ قÇصد يÇعني مينمايد; معامله مالك براي را مال فضولي معامل Ç الف
عنوان به را مال آن ديگر عبارت به دارد/ ديگري به را ثالث شخص مال تمليك

ميدهد/ انتقال را خود موكل مال وكيل كه همچنان مينمايد/ غيروا گذار مال
را مال آن يعني ميفروشد/ خود براي را ثالث شخص مال فضولي معامل Ç ب
دزد مورد در كه چنان مينمايد; تمليك خود مال عنوان به و دانسته خود به متعلق
همچنين بفروشد/ بازار در و كرده غصب يا و دزديده را ملكي كه است غاصب و
مÇلك كÇه كÇند ر صوÇت معامل ف متصر و باشد ديگري به متعلق مال هرگاه است

/301 Ç 300 صص ,1 ج ,æمد حقوق سيدحسن; دكتر امامي, /1

اوست///>1
حسن معامله مبناي و نيست مشهود متعاملين سو¾نيت از آثاري الف مورد در
چنانچه و است صحيح معامله شود واقع مالك تنفيذ مورد چنانچه لذا و است نيت
ثالث شخص مال فضولي معامل كه ب قسم موارد در اما است/ باطل معامله گردد رد
خود مال عنوان به و دانسته خود به متعلق را مال آن يعني ميفروشد, خود براي را
سÇو¾نيت با توأم Hاحيان عمل است بديهي غاصب و دزد مانند مينمايد, تمليك

است/
مÇجازات قÇانون ,1310 ب مصو امال ك و اسناد ثبت قانون تصويب از قبل
عادي با سنوات, آن در شد/ تصويب 1308 فروردين 8 و ë خ مور غير مال انتقال
امكÇان غÇيرمنقول و منقول از اعم غير مال انتقال عقود, و معامالت اسناد بودن
غير مال كه < كسي ميدارد: ر مقر كه غير مال انتقال قانون 1 ماده لذا و داشت وقوع
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قانوني مجوز بدون Hمنفعت يا Hعين انحا¾ از نحوي به است غير مال كه اين به علم با را
مÇجازات قÇانون 238 مÇاده مÇطابق و مÇحسوب كÇالهبردار كند منتقل ديگري به
به عالم معامله حين در كه گيرنده انتقال است همچنين و ميشود محكوم عمومي
ماه يك تا و شد مطلع معامله وقوع از مالك ا گر باشد دهنده انتقال مالكيت عدم
از او كÇردن مÇطلع و گÇيرنده انÇتقال به ابالغ براي اظهاريه اطالع حصول از پس
ديگر دواير از يكي يا صلحيه يا بدايت دفتر يا و اسناد ثبت اداره به خود مالكيت
فوق دفاتر و دواير از هريك شد/ خواهد محسوب جرم معاون ننمايد تسليم دولتي
بÇهطرف وقت فÇوت بÇدون را آن داده رسيد مالك اظهاريه مقابل در مكلفاند
ثبت قانون تصويب با گفت ميتوان و دارد عادي سند با معامالت به نظر برسانند>,
كه توضيح بدين است/ شده منتفي Hمصداق قانون اين زيادي حدود تا امال ك و اسناد
كه آن حال و كند///> منتقل ديگري به را/// غير <مال است: شده گفته ماده متن در
بÇه ا گÇر غيرمنقول مال انتقال هرگونه اسناد ثبت قانون ê8 و ê7 مواد به باتوجه
شÇده <منتقل> غير مال گفت نميتوان و نيست معتبر نباشد رسمي سند صورت
به نسبت و مييابد مصداق منقول اموال مورد در Âفع 1308 قانون بنابراين و است
و است/ مÇزبور قÇانون تÇصويب از قبل معامالت به ناظر Hصرف غيرمنقول اموال
خود فضولي دهنده انتقال كه است مواردي به ناظر مزبور قانون يك ماده همچنين
قسمت از معني اين بدهد/ انتقال خود مال عنوان به را مال و دانسته مال مالك را
معامله حين در كه گيرنده انتقال است همچنين و ///> ميگويد: كه مذكور ماده اخير
انتقالدهنده ا گر زيرا پيداست/ خوبي به باشد///> انتقالدهنده مالكيت عدم به عالم
موردي هرگز كند معرفي غير مال نام به را مال و نكند معرفي مال مالك را خود
در سÇو¾نيت احÇراز ديگر عبارت به داشت/ نخواهد وجود ماده اين شمول براي
نيست, معامله مورد مال مالك كه كسي كه است اين آن و است مستتر ماده خود
ايÇن و بÇفروشد خÇود براي و خود نام به را مال و كند معرفي مال مالك را خود
قانون فضولي معامالت بحث در كه است مدني مسÆوليتهاي اضافهبر مسÆوليت
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است/ شده ذ كر مدني
در و است انÇتقالگيرنده Hاحيان و مالك حقوق حفظ قانون اين عمدة هدف
مالكيت سند اخذ و خود ملك ثبت به كه كند تشويق را همگان است خواسته واقع
<نسبت ميدارد: ر مقر مذكور قانون ì ماده كه است مسير همين در و نمايند اقدام
جزايي تعقيب به شروع از قبل هرگاه شده واقع قانون اين از قبل كه انتقاالتي به
سÇند صÇدور يÇا زمان مرور واسطه به انتقالگيرنده يا مالك حقوقي دعواي حق
عليهذا و بود> نخواهد مجري قانون اين مقررات باشد شده ساقط مالكيت رسمي
و (متعاملين معامله اصحاب حقوق حفظ مسير در كه دارد اقتضا قانون اين روح

كند/ عمل اصلي) مالك
واقÇع در است كرده محسوب كالهبردار را مرتكب قانون اين در كه اين از
(زمÇان جÇزاي قÇانون 238 مÇاده به را كالهبرداري از ديگري نوع است خواسته
تÇحقق بايد نيز اينجا در كالهبرداري اساسي شرط بنابراين كند/ اضافه تصويب)
خود سو¾نيت طريق اين به و باشد مزيتي يا مال تحصيل مرتكب, هدف يعني يابد
كÇه شود معلوم ا گر اال و باشد ساخته آشكار غير) مالكيت به علم (درصورت را
رد اعالم از بعد را شده تحصيل وجه فيالمثل است نداشته قصدي چنين مرتكب
به راحت پرداخت قصد به بلوكه صورت به را آن يا باشد فرستاده مالك براي Gفور
علم نيز خريدار هرگاه يا دانست/ كالهبردار را او نميتوان باشد كرده حفظ خريدار
خواهÇد فروشنده توسط يا Hشخص كه اين اميد به و داشته معامله بودن فضولي به
مجرم فروشنده است كرده اقدامي چنين و آورد دست به را مالك تنفيذ توانست

بود/ نخواهد
و نÇباشد مÇال مÇالك مÇنتقلكننده, كه است آن جرم اين تحقق ديگر شرط
را خÇود امÇا بÇاشد/ نداشته وكيل) قيم, (ولي, قاÄممقامي سمت مالك از همچنين
ديگر عبارت به كند/ منتقل ديگري به خود مال نام به را مال و دانسته مال مالك
عدم بر مطلع نيز خريدار ا گر است بديهي باشد/ نبرده (غير) اصلي مالك از اسمي
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نميشود منتفي ماده اين حيث از فروشنده مسÆوليت باشد فضولي معامل مالكيت
فضولي به علم با طرفين است ممكن و ميگردد ماده اين مشمول نيز خريدار بلكه
شرط صورت هر به داشتهاند/ را اصلي مالك از كالهبرداري قصد تباني با بودن
متداول Âفع كه قولنامههايي چون و باشد شده عملي انتقال كه است آن جرم تحقق
انعقاد نه و ميباشد مدني قانون 10ë ماده در مذكور قرارداد و تعهد بهمنزلة است
غير مال انتقال قانون 1 ماده مشمول نميشود, تلقي انتقال جهت بدين و بيع عقد
آن در است/ بÇوده انÇتقاالت رسÇمي ثبت شدن الزامي از قبل قانون اين نيست/
سÇند بÇا ديگري به نداشت حضور آن مالك كه را ملكي اشخاصي چهبسا دوران
او ف تصر كه اين بهعنوان نيز خريدار ميداد, او ف تصر به و كرده منتقل عادي
عÇنوان ايÇن بÇه و مÇيكرد تلقي مالكانه را خود ف تصر است خريد سند مبنيبر
اجراي و انتقاالت رسمي ثبت الزاميشدن با ا ام ميشد/ پذيرفته او ثبت درخواست

نيست/ ممكن عملي چنين اسناد ثبت قانون
مÇذكور 238 مÇاده زيÇرا چيست? مجرمي چنين مجازات ميزان تكليف حال
به ميشود" محكوم 238 ماده "مطابق عبارت كه معتقدند گروهي است/ شده منسوخ
بهنحوي است كرده برقرار مورد اين در را مجازات همان عين كه است آن منزله
تÇا/// از/// حبس <به بنويسيم آن جاي به و برداريم را مذكور جمله ميتوانيم  كه
اثري غير مال انتقال مجازات قانون در 238 ماده نسخ بنابراين ميگردد> محكوم
نوشته منسوخه 238 ماده در كه است همان قانون اين در ره مقر مجازات و ندارد
و تÇعزير جÇنحهاي, (حبس كالهبرداري مجازات نوع تغيير Á او ولي است/ شده
و فعلي حقوقدانان قالقول متف Hتقريب نظر Hثاني است; تفسيري چنين مانع شالق)
كÇالهبرداري قÇانون ايÇن مÇصداق جرم چون كه است آن از حا كي قضايي رويه
بررسي سپس و گردد محقق آن در كالهبرداري جرم شرايط بايد است شده شناخته
است بوده چه معتبر قانون در كالهبرداري مجازات جرم ارتكاب زمان در كه شود

گردد/ اعالم ناسخ) (قانون زمان آن قانون در مقرره مجازات بايد و
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مسÆوليتهاي و حقوق معامله بودن فضولي به نبودن يا بودن عالم برحسب
طبق و معامله تنفيذ درصورت است بديهي ميكند/ فرق اصلي مالك و متعاملين
بحث اين معامله رد درصورت فقط و نميآيد پيش مشكلي اجازه كاشف نظريه

ميكند/ پيدا مورد

فضولي فروشنده

است نگرديده اعالم رد يا تنفيذ و نشده روشن فضولي معامله تكليف كه مادام
از حاصله منافع بنابراين و ميشود تلقي امانت فروشنده نزد ثمن و خريدار نزد مال
و بود خواهد خريدار به متعلق عوض از حاصله منافع و اصلي مالك به متعلق مبيع
از حاصله منافع و عوض اصل بايد معامله رد درصورت فضولي فروشنده بنابراين
فروشنده و نباشد بودن فضولي به عالم خريدار هرگاه دارد/ مسترد خريدار به را آن
دارد حق خريدار كند, معرفي مالك وكيل را خود فروشنده كه اين يا بداند مالك را
از نÇيز را خÇود بÇر وارده خسÇارات آن از حاصله منافع و عوض اصل از  گذشته
مال تحصيل قصد به را معامله فضولي فروشنده كه درصورتي كند/ مطالبه فروشنده
بوده مسÆول نيز جزايي لحاظ از باشد داده انجام اصلي) مالك يا خريدار جز (به

بود/ خواهد غير مال مجازات قانون مشمول

فضولي خريدار

است امانت خريدار نزد معامله مورد مال است نشده اعالم تنفيذ يا رد كه مادام
اين ولو ميباشد آن منافع و اصل ضامن و داشته را امين مسÆوليتهاي تمام او و
عيبي هر ضامن همچنين و مدني) قانون 2ì1 (ماده باشد نكرده استفاده آن از  كه
است داده كÇه را ثمن اصل صورت هر به ميتواند و شود ايجاد مال در كه است
است شÇده مÇتحمل ضمانت اين جهت از كه خساراتي مورد در اما دارد, مسترد
باشد نبوده فروشنده مالكيت عدم به عالم كه كند مطالبه را آن ميتواند درصورتي
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عدم به عالم ا گر اما مدني)/ قانون 2ì3 ماده ثاني; فصل التجار¸, كتاب (شرايعاالسالم,
Hشخص زيرا كند, مطالبه نميتواند را خسارات نهتنها است بوده فروشنده مالكيت
كند صدق كالهبرداري شرايط ا گر بلكه است, داده قرار تضرر معرض در را خود
نيز او باشد مبيع تصرف و تحصيل قصد به وي طرف از فضولي معامله انجام يعني
رد يا تنفيذ اعالم هرگاه است/ غير مال انتقال قانون مشمول و شده تلقي  كالهبردار
هم به را معامله ميتواند وي شود خريدار ر تضر موجب است ممكن كه شد طوالني

بزند/

اصلي مالك

ولي باشد داشته مسÆوليتي گونه هيچ نبايد اصلي مالك ميرسد نظر به Gظاهر
بÇودن فÇضولي از آنها دوي هر يا و متعاملين احد است ممكن چون Ç Áاو

الزم اقÇدام اصÇلي مالك بايد آنها احتمالي منافع حفظ براي نباشند مطلع معامله
آورد/ بهعمل

زودتÇر هرچÇه كه ميكند اقتضا مالكيت حق حا كميت و عمومي نظم Ç Hثاني

اخÇتيار حÇيطه و ف تصر در ملك تا شود تعيين فضولي انتقاالت و نقل تكليف
و شده مقرر نيز مالك براي وظايفي زمينه اين در لذا و باشد داشته قرار آن مالك

است/ گرديده برقرار اجرا ضمانت
از قبل هرگاه ///> است: شده نوشته غير مال انتقال مجازات قانون ì ماده در
مÇرور واسطه به انتقالگيرنده به مالك حقوقي دعواي حق جزايي تعقيب شروع
بود/> نخواهد مجرا قانون اين مقررات باشد شده ساقط مالكيت سند صدور يا زمان
اجÇرايÇي ضÇمانت از بÇهرهمندي و خÇود حقوق حفظ براي مالك طريق بدين و
مال كه گيرنده انتقال ا گر واال آورد عمل به الزم اقدام زودتر هرچه ميبايد جزايي
سند و كرده قلمداد مالك را خود فضولي معامله مستند به است شده ف متصر را
اجراي ضمانت از بيشتر آن كاربري كه جزايي اجراي ضمانت از كند اخذ مالكيت
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جزايÇي تعقيب يا رد يا تنفيذ در تأخير طرفي از ميگردد/ محروم است حقوقي
يا بوده معامله بودن فضولي به جاهل ا گر (بخصوص انتقالگيرنده به است ممكن
براي مورد اين در كه شود وارد خساراتي باشد) شده مالك از وكالت مدعي معامل
مدني قانون 2ë2 ماده است/ شده ر مقر جزايي و مدني اجراي ضمانت او حق حفظ
ميتواند مشاراليه باشد اصيل طرف تضرر موجب تأخير ا گر ///> ميدارد: مقرر
است الزم آن متعاملين به نسبت فضولي معامله است بديهي بزند>/ هم به را معامله
و تنفيذ اختيار بلكه كنند رد را آن بودن فضولي عنوان به Hصرف نميتوانند آنان و
متعاملين براي 2ë2 ماده در HÄاستثنا اما است مالك اختيار به عقد به بخشيدن لزوم

است/ شده برقرار فسخي حق
شده برقرار غير مال انتقال مجازات قانون 1 ماده در جزايي اجراي ضمانت
خود مالكيت از گيرنده انتقال كردن مطلع بهمنظور گرديده موظف مالك كه است
در امر اين است بديهي ميشود/ محسوب جرم معاون واال دارد ارسال اظهارنامه
اال و نÇباشد مÇطلع فÇضولي بÇايع مÇالكيت عدم از گيرنده انتقال كه است موردي

مÇاده ايÇن از گيرنده انتقال شود) وكالت مدعي بايع ا گر (حتي اطالع درصورت
مÇيبايستي و است شÇده خويش تضرر موجب خود زيرا كند, استفاده نميتواند
اين از بسياري كند/ اخذ رونوشت و مالحظه را انتقالدهنده ادعاي مورد وكالتنامه
مبنيبر طرف عاي اد صرف به خريدار تا است عمومي نظم حفظ مسير در مقررات
تحقيق بايع عاي اد صحت در و ندهد انجام معاملهاي مالك از وكالت يا مالكيت

 كند/

آن فقدان يا سو¾نيت

يا وجود با مقارن است ممكن اصلي مالك يا فضولي متعاملين از هريك علم
تأخير و كند بيان را خود رضايت عدم Gفور بايد اصلي مالك باشد/ سو¾نيت عدم
بÇا ا گÇر تأخير اين منتها ميدهد/ فسخ حق متعامل به صورت هر در امر اين در
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طبق متعامل Hصرف واال است شده محقق جرم معاونت اركان باشد همراه سو¾نيت
بدون چه و سو¾نيت با چه صورت هر به ولي دارد/ فسخ حق مدني قانون 2ë2 ماده
ÁتماÇاح غÇير مال انتقال مجازات قانون ì ماده مقررات از اصلي مالك باشد آن

گردد/ سلب او از جزايي تعقيب حق است ممكن و ميشود ر متضر
آنان از يك هر علم و اوست جزايي مسÆوليت رافع متعاملين از يك هر جهل
نشÇده تمام جرم نيابد تحقق تا ديگر شروط اما است جرم تحقق شروط از يكي
كالهبرداري نوعي نيز غير مال انتقال ( كه كالهبرداري در معنوي عنصر و است
معاملهاي سو¾نيت بدون متعاملين ا گر بنابراين است/ سو¾نيت است) شده تعرفه

نيست/ كافي جرم تحقق براي غير مالكيت بر اطالع صرف باشند داده انجام



شد/ نوشته آن به مردم تشويق و وقف مورد در جرايد بحث مناسبت به /1

 گريزمردمازوقف1

تÇنفيذ را سنت اين اسالم و بوده مرسوم نيز اسالم از قبل كردن وقف سنت
تÇوسط كÇه مÇا مدني قانون است/ كرده تدوين آن براي شرعي مقررات و نموده
سيدحسن مرحوم تأييد با و شد تهيه زمان بزرگ علماي فحول از مركب  كميسيوني
مÇواد بÇهصورت را مÇقررات ايÇن گرديد تصويب ملي شوراي مجلس در س مدر

درآورد/ همگان فهم قابل قانوني
قÇانون بÇهصورت را وقÇف مÇقنن ايÇنكه و مÇدني قانون مواد فحواي  گرچه
كÇه ميدهد نشان ميداند قبول و ايجاب به محتاج را آن تحقق و است درآورده
همرديف و عقد مبحث در را آن مقنن معهذا است كرده تلقي عقد نوعي را وقف
وقÇف بÇه را خÇاصي مÇبحث بÇلكه نÇداده قÇرار رهن///) اجاره, (بيع, عقود ساير
Hصرف را وقف است نخواسته كه باشد آن امر اين علت شايد است/ داده اختصاص
Gمنحصر را وقف ضمني بهطور است خواسته فقها از پيروي به و بداند مدني امري
به بتواند كه گذارد باقي واقف براي را امكان اين بلكه نياورده بهحساب مدني عقد
دو داراي ميتوانÇد وقف فقها غالب درنظر زيرا بدهد; نيز عبادي جنبه عقد اين
بÇهصورت مدني قانون در مذكور مواد طي كه اجتماعي و مدني جنبه باشد: جنبه
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است/ قربت نيت به مشروط كه عبادي جنبه نيز و ميشود جلوه گر عقود از يكي
چون منتها بود خواهد نيز عبادي شود, منعقد اهللا> الي <قرب¹ وقف عقد ا گر
مسكوت را قربت قصد مدني قانون نيست صالح عبادت شرايط بيان براي قانون
قصد با هرگاه گرچه نميدانند/ عبادت را وقف فقها از بسياري < گروه است/  گذاشته
كÇه داشت خواهد نيز را عبادت ثواب باشد خيرات به مخصوص و همراه قربت
قصد به و نباشد عبادت وقف اينكه گويد: ثاني شهيد گرديد/// خواهد واقف عايد

/4 ش جاويدان, ميراث وقف: آن, عليرضا;وقفوانگيزههاي دكتر فيض, /1

است///>1/ صحيحتر ميداند عبادي را آن كه ديگر قول از باشد نداشته نياز قربت
نظر بدان ضمني بهطور مدني قانون كه است مطلبي همان صريح بيان عبارات اين
بÇراي جÇز آن تشÇخيص و ندارد جايي قانون در كه را قربت قصد و است داشته
كه وقف بودن مدني نتايج از است/ نياورده وقف شرايط ضمن نيست ر ميس واقف
كليسا و كنشت بر نصارا و يهود ا گر ///> است: آن ميباشد بزرگ فقهاي موردقبول
داشته اختالف آن در فقيهي بيآنكه است جايز انجيل و برايتورات يا كنند وقف

همان/ /2

وقف بتخانه بر يا خود بتهاي بر بتپرست يا مشرك ا گر است بديهي باشد/>2
عÇقدي چÇنين هدف كه است جهت آن از Hصرف بطالن اين و است باطل  كنند,
مدني قانون 217 ماده در كه شرع مقررات طبق و غيرمشروع است امري (وقف)

است: آمده
باشد شده تصريح ا گر ولي شود تصريح آن جهت كه نيست الزم معامله <در
به مربوط او قربت قصد و واقف نيت است/> باطل معامله ال ا و باشد مشروع بايد
به حكم شرع زيرا ندارد ارتباطي شرع ظواهر و قانون به و خداست با وي رابطة

ميكند/ ظاهر
در بÇلكه نÇبوده ديÇني انگÇيزة بهخاطر جا همه (وقف) محموده سيره <اين
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همان/ /1

عÇرفاي از يكÇي محضر در ديد///>1/ ميتوان را ديگري انگيزههاي نيز مواردي
و آمد ميان به فيروزآبادي پرورشگاه و بيمارستان بحث زمان دانشمند و بزرگ
بنيانگذاري با داشت) حيات هنوز تاريخ آن در ( كه فيروزآبادي مرحوم اينكه
در ارادتÇمندان از يكي شد/ عنوان است, كرده جامعه به خدمت تأسيساتي چنين
را كارها اين عوامفريبي روي از <مشاراليه گفت: فيروزآبادي مرحوم تخطÃه مقام
نبود, وي معمول كه تند قدري لحن با بزرگوار عارف ندارد>/ قربت قصد و ميكند

است/ مضمون به نقل بلكه نيست گفتهها عين اقوال نقل /2

بكنيد>2/ عوامفريبيها اين از هم <شما بود: فرموده
از بعد دارد ميل كه باشد كرده اقدام ذات حب انگيزه به است ممكن واقف
و جليل شخص بازماندگان يا وارث اينكه يا بماند/ باقي نامش دنيا اين از او رفتن
به ب تقر بهقصد يا و رفتهشان دست از عزيز ياد و نام از تجليل قصد به بزرگواري
خود امر اين كه ميكنند نامگذاري او اسم به را موقوفهاي روانش شادي و او روح
بÇهنام كه ميسازد بيمارستان شخصي يا و باشد وقف در ديگران ق مشو ميتواند
نام و ميسازند دبيرستان او بهنام متوفايي بازماندگان يا و ميشود نامگذاري او خود
فيالمثل كه خالصانهاي اعتقاد به بنا شخصي يا و ميكنند نصب آن در سر بر را او
او) بهنام نه (و اوست توليت تحت كه بيمارستاني در دارد, گذشته رجال از يكي به
مÇيشود/ گÇرفته مÇتولي از بيمارستان كل Gبعد كه ميكند احداث را خاصي بخش
عÇوض را مÇوقوفه نام كه است شده ديده قبيل اين از موارد بسياري در فانه متأس
ا Ø̂ اف ه ع ß Òd ما بعد له بدَّ ÖنÒ Òf> شريفة آيه مشمول را ناروايي اقدام چنين ميتوان ميكنند/

گÇردن بÇه گÇناهش دهÇد, تÇغييرش آن شنيدن از بعد كس <هر است: وصيت مورد در بقره سوره 181 آيه /3
ميدهند>/ تغيير را آن كه است  كساني

دانست3/ لونه///> دب Ôي الذين Ò� ع ه Ô\ ا
خبر كسي خداوند جز او نيت از ساخت/ مسجدي و مدرسه سپهساالر مرحوم



143 مردمازوقف گريز

خود Hمسلم دارد/ گناه آن تغييرنام است, بوده خودنمايي بهقصد كه هم Hفرض ندارد/
غصب نوعي زيرا نميشد راضي امر اين به نيز (ره) مطهري شهيد استاد مرحوم
دارد اقتضا كه ميشود ديده قبيل اين از فراواني نمونههاي فانه متأس است/ عنوان
اين به نيز آينده در و كند رسيدگي آنها به ديگري صالح مرجع هر يا اوقاف اداره
اميد كه دارد ضرورت مفصلي بحث تغييرنامها مورد در باشد/ داشته ه توج مطلب

بپردازم/ بدان ديگري نوشتههاي خالل در بتوانم است
وقفي امال ك كثرت بهواسطه موقوفه سازمانهاي بعضي آنكه ديگر مسأله
كÇه درآمÇدهانÇد عÇظيمي اجÇتماعي و مالي قدرت بهصورت خود مديريت تحت
دستگاههاي در نفوذ و قدرت اين ميكنند/ عمل مستقلي دولت و حكومت همچون
كرسي به ناحساب ولو را خود حرف همهجا در بتوانند كه ميشود موجب حكومتي
موقوفه بهنفع عليالظاهر گاهي (ولو خاصي فات تصر موقوفات در Hاحيان و بنشانند
وقف به را مردم رغبت نيز امر اين بكنند/ ديگران) حقوق كردن پايمال با ولي

ميسازد/ كمرنگ  كردن
سÇازمانهاي بÇعضي حÇتي و هاي عد موارد از بسياري در آنكه ديگر مسأله
خÇود مسير از را وقف موقوفه يك باني يا واقف با مخالفت انگيزه به حكومتي

يابد/ مصداق ميتواند نيز مورد اين در ولي است وصيت مورد در گرچه آيه اين /1

لونه///>1 دب Ôي ذينال Ò� ع ه Ö\ ا ا Ø̂ فا عه ß Òd ما بعد له بدَّ ÖنÒ Òf> آيه چهبسا كه ميسازند منحرف
يابد/ مصداق بتواند موارد اين در

كÇه است شÇده ديÇده تÇاريخ طي در و موارد بسياري در اينكه ديگر مسأله
ناظر را خود كه مراجعي يا دولتي مقامات اجباري نظارت) مستمسك (به دخالت
رغÇبت مزاحÇمتها اين مشاهده كه ميشود مزاحمتهايي موجب ميكنند تلقي
حÇقالزحÇمه تÇعيين اينكه قرينه به واقف ميدهد/ تقليل كردن وقف به را مردم
تعيين التوليه حق بهعنوان را درآمد اعظم قسمت ميتواند وي و ÇÇ اوست با متولي
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وقف مصرف به را درآمد درصد يك حتي و ناچيزي بسيار حتي ميزان و نموده
خارج مقامي هر نظارت و كنترل از متولي كه دارد ر مقر ميتواند ÇÇ دهد اختصاص
///> نموده تصريح واقف كه موقوفاتي در است شده ديده فانه متأس همه اين با باشد/
از رسيدگي و مÆاخذه و محاسبه حق مردم باقي و عرف يا و شرع اهل از را احدي
خالف اوقاف اداره معهذا لونه///>/ بدÔي الذين Ò� ع ه Ö\ ا و سحت انه ف> بود نخواهد متولي
است, عقود از يكي چون وقف مينمايد/ تحميل ناظر بهعنوان را خود متولي, نظر
را ملكي چنين ميباشد/ عقد نفوذ شرط و بوده الزم آن در مندرج شروط رعايت
شرط همان رعايت وقف صحت شرط است كرده وقف شرطي چنان با واقف  كه
و ندارد وجود مرجعي هيچ براي نظارت حق ميدانيم وقف را ملك آن ا گر و است
بÇه بÇايد مÇلك آن و است باطل وقف عقد Áاصو نميدانيم صحيح را شرط ا گر
بلكه نيست ري تصو و فرضي شد ذ كر كه امثلهاي درآيد/ او ورثه يا واقف مالكيت

دارد/ وجود آنها همة از نمونههايي
از است/ كردن وقف به مردم بيميلي علل از اعظمي قسمت شد گفته آنچه
به مردم رغبت عدم مستقيم Hبعض و غيرمستقيم علت كه برميآيد آنها مجموع
وقÇف مÇردم درنظر واال است دولتي نيمه و دولتي سازمانهاي به مربوط وقف
Hفطرت مÆمن مردم و ميشود منعقد عبادت منحصر باهدف حتي و عبادت نوعي

دارند/ تمايل بهآن
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فهرستآياتقرآني

Ôوم Ôقي ا كم× اال× ونÔوم Ôقي ال Öا بو×  الر ونÔلÔأ ك ي ين لَّذI
كل ذ× سالم نÇ م ÔلشيطانI ÔهÔبَّط تخ ي ي لَّذI

112 . Öم Ôنَّه أ ب

وHوبÔع Ôش ÖمÔا ك لÖن× ع ج يوثÖن Ôا و رك ذ ن ممÔا ك ن× Öقل اخ×ن اء
ì2 . وا Ôف ع×ار تل لÄابق

109 . HÃ Öي ش قحÖلI ن م ني Öغ Ôي ال Iلظَّنَّ اءنَّ

ÖنÇ ع ̧ جارÇت Ñ Öم ÔكÖنÇ م راضÇت ÖنÇ ع ̧ جارÇت
130 . راضت

ìì وا///. اتقَّ الَّذين ي نَّجÔن مَّ Ôث
120 ,ì3 . لف س ا ×م ع ÔهللاI ا¾ ف ع

. Öم ÔهÖن ع Öضر Öع أ Öأو Öم Ôهن Öيب كÔم Öاحف ك Ôو Ðا ج ن اء ف
90

. هول Ôس ر و هللاI من رب Öحب ÖواÔن أذ ف لÔوا ع Öف ت Öلَّم ن فأ
111

. ن×اح Ôج فال×
Ñ

ا م× هب ف يطَّوَّ أن ه Öيل ع ن×اح Ôج فال
10ì

88 . Õ¾ Öي ش يه خ أ Öن م Ôهل يف Ôع Öن مف

ين ذÇَّلI لي ع Ôه ÔمÖث اء ا نَّم× فاء عه م اسم دÖعب Ôهل بدَّ Öن مف
1ê3 ,1ê2 . /// ÔهونÔل  د ب Ôي

8ê ./// يل ا يÔوحي× Öم ÔكÔثل م Õبشر نا ا ا نم× ا ÖلÔق
ë1 . م×اما اء اس×لنل كÔل اع ج× ني اء ق×ال

 ر ÔحÖال ب ر ÔحÖلI لي Öت قÖلI في Ôاص IلÖقص× Ôم Ôك Öيل ع بت Ôك 

بتÇ Ôك Ñ نثي Ñاالب نÖثي Ñ ÖالI و دÖبعÖالب Ôد ÖبعÖلI و

بتÇ Ôك Ñ لي Öت قÇÖال فÇي Çصاص الق Çليكم ع
, 83 . ÇليÖكÔم ع بت Ôك Ñ القصاص ليكم ع

90 , 88
ونÔتك ن ا الا لب×اطÖالب نكÔم Öيب الكÔم مÖو× ا لÔوا Ôأ ك ت ال

130 . ÖمÔنك م راضت عن ار¸ تج×
نثي/// Ôا و ذ كر Öنم خلقنا كم نا اÑ لتعارفوا

8ê . Õه ن س ح Õ̧ و Öس Ôا هللاI ول Ôس ر في Öم Ôكل كان Öد قل
. Âيب س نين مÆ ÔمÖلI لي ع ين ركافÖلل اهللا عل Öجي Öنل

2ì
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نÇ ع ÔقنطÇ ي م×ا و ي و غ م×ا و ÖمÔكÔب اح ص× ضل م×ا
8ê . يÔوحي× Õي Öح و الاء و Ôه Öاءن وي× لهI

ض ÖرÑ ÖالI في اد فس× Öأو س Öنف ر Öي غب Hس Öفن ل تق من
ا اه يÇ Öح أ ÖنÇم و Hجميع اس×الن ل تق ا أنَّم× كف
ل تÇق مÇن Ñ Hيع مÇ ج اس×الن ا ي Öح أ نَّما أ كف

ض ÖرÑ ÖالI فÇي ادÇ فس× Öأو س ÖفÇن ر Öي غÇب ا س ÖفÇن
102 ,90 . Hجميع اس×الن ل تق ا أنَّم× كف

ë0 . نÔه تمَّ أ ف ات لم× كب Ôهب ر يماه بر اء لي× ت ÖبI اءذ و
هل Öه ا ن م Hمكح عثوا Öاب ف ما نه Öيب اق ق× مش Ôت Öف خ Öنا و

3ì . ا له× Öه ا Öن م Hمكح و
ìì . ا/// ه× Ôد ار و الا Öم ÔكÖن م ان و

ن ÖيعÖلI و س Öالنَّفب س Öالنَّف نَّ أ ا فيه× Öم ه Öيل ع ا ن× Öب تك و

92 . فن Ñ Öاالب فن Ñ ÖالI و بالÖعيÖن

و ع ÖمÇ Iلسَّ اءنَّ ÕمÖلÇ ع هÇب كل سÖيل م×ا ÔفÖقت ال و

Ôه ÖنÇ ع انÇ×ك كÃÇ×ل Öأو لÇÔك اد Æ ÔفÇÖلI و ر صبÖلI
109 . ÁوÔÃ Öسم

و اسÇ×النI ن ع ينع×افÖلI و غيظÖلI مينك×اظÖلI و
88 . نين محسÖلI ب ح Ôي ÔهللاI

. لÖباب اال اولي ي×ا Õات ي× ح اص IلÖقص× في Öم Ôكل و
87

91 . يهف ÔهللاI ل زÖن أ ا بم× يل نج االء ÔلÖه أ Ôم Ôك Öح يÖل و
Çدنا ج و Öنا و هدÇع ÖنÇ م  كثرهم ال نا Öد ج و ما و

10ì . لفاسقين ا كثرهÔم
11ì . دق×ات Iلصَّ بي ÖرÔي و Öا بو×  لرI ÔهللاI Ôقح Öم ي



فهرستاشعار,عباراتواحاديثعربي

عÇلي الجنايه في المفروض المال هي الدي¹:
. ذلك نحو او اولجرح الطرف او النفس

9ë ,73
بÇالعبد امراته متع عليه موسعا الرجل كان اذا
والزبÇيب بÇالحنطه والمÇقريمتع واالمÇه

98 . الدراهم و والثوب
82 . قال Öنم لي ا نÖظÔر ت ال و قال ما لي ا نÖظر Ôا
97 ,7ì . اليمن اهل البقر, اهل االبل, اهل

مم ÔماالÔكيباباه اني ف تكثروا ناسلوا ت نا كحوا ت
Çحوا نا كÇ ت

Ñ
بÇالسقط ÖوÇل و ¹القيام يوم
ê7 ,êì . تكثروا ناسلوا ت
ì2 . االيمان من الوطن حب

واه, ه لي× ع Hمخالف لدينه Hحافظ لنفسه, HنÄصا
ê8 . مواله مر ال HطيعÔم

1êê. لونه/// بدÔي الَّذين لي ع ثÖمه ا و سحت انه ف

اهÇل علي و بقره ماتي البقر اهل علي فرض
9ê ,7ê . حله ماتي اليمن

1ê1 . اهللا الي قرب¹
129 . ولق تسا ك ل ينسب ال

اال اقدامي حتت هو و لي¹ اه الج في Ñي ش Öنم ما
10ì . مانه اال

الولي طÇالب و االصناف جميع تعذر لو نعم
مÇنها واحÇده قÇيم¹ ارا¾ تÇÇجب القÇÇيمه
للÇولي ليس و ذلك فÇي مÇخير والجاني

79 . المعين احدها قيم¹ مطالب¹
الحÇرفي عÇلي بالجناي¹ الواجب المال هي و

9ë ,73 . دونها او النفس
النفع اشتراط مع القرض يثبتفي (ربا) هو و

113 .
(چك التÇضميني صكÇب ايÇران فÇي يسمي
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النÇقديه اوراق مÇن يكÇÇون تÇÇضميني)
وشراÄه. بيعه فيصح اسكناس و  كالدينار

11ê



فهرستاشعارفارسي

تاختهاند علل صحراي به كه را آن
3 . بپرداختهاند كارها همه او بي

را خلق آمد خنده قياسش از
ê . را دلق صاحب پنداشت خود چو  كو

انداختهاند در بهانهاي امروز
3 . ساختهاند خود كه بود آن همه فردا

دل بر نشسته مهري روزگاران به سعدي
. روزگÇاران بÇه اال كرد نميتوان بيرون

ì2
آهسته آهسته شد ناله دلها طپيدنهاي

چوازحدبگذردايننالهها,فÇريادميگردد
êì .



فهرستاسامياشخاص

ì9 . آتاتورك
121 . عليرضا آذربايجاني,

مÇحمدباقر حÇايري, مازندراني زاده آيتاهللا
99 . (شيخ)

9ê ,7ê
Ñ

(حضرت) (ع) عبداهللا ابا
9ê ,7ê . عمير ابي ابن
9ê ,7ê . ليلي ابي ابن

8ë ,77 . جوزي قيم ابن
ë0 . (حضرت) (ع) ابراهيم

113 . (آيتاهللا) ارا كي
70 ,ì8 ,ìë ,ì3 . بوعلي

Ñ
سينا ابوعلي

107 . ابوقالبه
129 . حسن السلطنه, محتشم اسفندياري

ìë . الهوري اقبال
132 . (دكتر) سيدحسن امامي,

ìë . حافظ

33 . علي سيد شاهباغ, حايري
11ê ,113 . خميني امام

ì8 . ابوريحان
127 . (شيخ) علي بابا,

11 . (زيستشناس) بينه
2 ,1 . (دكتر) شهرام پازوكي,

2 . دكتر) (حاج نورعلي تابنده,
ìë . (امام) صادق(ع) جعفر

ì7 . (سلطان) الدين جالل
12ì . الدين جمال جمالي,

ìì . داستاني جمشيد
9ê ,7ê . دراج بن جميل

2 . مهدي خواجه,
êë ,1ì . بونر جيمس

78 . (امام) حسن(ع),
12ì . (امام) احمد حنبل,
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ì3 . شرواني خاقاني
10ì . ين بها¾الد خرمشاهي,

130 ,12ì ,91 . (دكتر) محمد خزاÄلي,
11ê ,113 . اهللا) (آيت خويي,

ì9 ,ì8 ,ì7 ,ì1 ,ê ,3 . خيام
,1ì ,1ë . كاسترو

Ñ
خوزه دون دوكاسترو,

êë
11ì , 87 ,3 . (حضرت) رضا(ع),

11ê . رضاشاه
70 ,ìë ,ì3 . رودكي
123 ,ê7 . ژرژ ريپر,

10ê . زراوه
ëê . اهللا) (آيت ابوالفضل سيد زنجاني,

1ê2 . سپهساالر
10ê . زياد بن سعد

10ë . عباده بن سعد
ìë ,ì2 . سعدي

ìë . سوزني
107 ,10ê ,8ë ,7ì . محمود شهابي,

1ê1 . ثاني شهيد
112 . صدوق شيخ

ì . شوپنهاور
80 . ¹االسالم) حج) شوشتري

,107 ,100 ,97 ,7ì . حÇضرت صادق(ع),

11ì ,112
130 . (آيتاهللا) د محم تهراني, صادقي

101 . (آيتاهللا) نجفآبادي صالحي
80 . تاالسالم) حج) صديقي

90 ,89 ,ëê . (آيتاهللا) محمود طالقاني,
12ì . داوود ظاهري,

80 . ¹االسالم) حج) عباسيفر
9ê ,7ê . الحاج بن حمن عبدالر

12ì . حيم عبدالر
10ë . عثمان

127 . كاظم سيد ار, عص
129 . حلي مه عال

113 ,91 , 89 , 88 . طباطباÄي مه عال
9ê , 8ê ,7ê ,ê8 . حضرت علي(ع),

33 . (دكتر) آبادي علي
ë8 . د محم ميرزا عليخان,

107 . عمر
Ñ

عبدالعزيز بن عمر
12ì . بارقي عود,

1ë . فرانتس فانون,
1ê1 . (دكتر) عليرضا فيض,

1ê2 . فيروزآبادي
90 . (دكتر) ناصر  كاتوزيان,

ì8 ,ì2. گرگوار
Ñ

(پاپ) سيزدهم  گرگوار
113 . آيتاهللا  گلپايگاني,
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11 . لمبروزو
127 . (شيخ) اسداهللا مامقاني,

113 . حلي محقق
êë ,ê3 ,ê1 ,1ì ,1ë . مالتوس

10 . مالينوسكي
70 ,ì3 . بغدادي ين مجدالد
80 . (آيتاهللا) داماد محقق

127 ,102 . س مدر
ë8 . (دكتر) د محم ق, مصد

ë8 ,ëê . مصطفاÄي
1ê3 ,ëê . (آيتاهللا) مرتضي مطهري,

80 ,73 ,72 . (آيتاهللا) مقتدايي
12ì . صبحي ممقاني,

113 . (آيتاهللا) منتظري
ë9 . ساوجي موحدي

,10ì ,101 . (آيتاهللا) بÇجنوردي موسوي
107

80 . (آيتاهللا) تبريزي موسوي

ì9 ,ìë ,ì3 . موالنا
Ñ

مولوي
êë ,1ë . پرويز مهرگان,

10ì . ين رشيدالد ميبدي,
ì0 . (حضرت) (ع) مسيح

ìë . ناصرخسرو
ا كÇرم رسÇول

Ñ
پÇيامبر

Ñ
ا كرم(ص) نبي

(ص), پيغمبر
Ñ

ا كرم پيامبر
Ñ

(ص)

Ñ
سÇÇلم و آله و عÇÇليه صÇÇلياهللا نÇÇبي

,ë9 . اهللا(ص) رسول
Ñ

(ص) مصطفي
,103 ,9ê ,91 ,8ì ,8ë ,8ê ,7ê ,ì8 ,ì0

12ì ,108 ,10ì ,10ë ,10ê
ì8 ,ì3 . (شيخ) كبري ين نجمالد

70 ,ìë ,ì3 . نظامي
Ñ

گنجوي نظامي
ê . نيكلسون

10ë . اميه بن هالل
11ê , 80 ,73 . (آيتاهللا) يزدي

10ê . عجلي معاويه بن يزيد



فهرستاساميكتب

130 ,12ì ,91 . قرآن احكام
107 ,10ê , 8ë , 7ì . فقه ادوار

99 . اديان ساير و اسالم در طالق و ازدواج
8ë , 7ì . والفواÄد القواعد

12ì . العقود للموجبات عام النظريات
1ê1 ,91 . انجيل

89 . قرآن از پرتوي
11ê ,9ë ,79 ,73 . الوسيله تحرير

تÇفسير ترجمة
Ñ

الميزان
Ñ

الميزان تفسير
,112 ,107 ,10ì ,91 , 89 . المÇÇÇÇÇيزان

11ì ,113
10ì . االسرار كشف تفسير

8ë ,77 . القواعد تمهيد
1ê1 ,111 ,91 . تورات

131 ,12ë . امامخميني المسايل توضيح
صÇادقي د حمÇم آيتاهللا المسÇايل تÇÇوضيح

130 . تهراني
. شÇيرازي مكÇارم آيتاهللا المسايل توضيح

131 ,12ë
131 . منتظري آيتاهللا المسايل توضيح

12ë . عباسي جامع
االفهام مسالك

Ñ
شرايعاالسالم حاشيه

132 . (امامي) مدني حقوق
123 . (ريپر) مدني حقوق

ë8 . عدليه و داور
,11ê ,113 . تطبيقي توضيحالمسايل رساله

117 ,11ì ,11ë
8ë ,77 . العباد هدي في زادالمعاد

137 ,131 ,113 . شرايعاالسالم
33 . مدني قانون شرح
107 . بخاري صحيح

11ê . عروه



155 كتب اسامي فهرست

10ê , 83 . قرآن
129 . االحكام قواعد

. مÇعامالت و عÇقود در اسÇالمي فقه قوانين
12ì

êë ,1ì ,1ë . گرسنگي سياه  كتاب
,10ê,99,9ë,7ë المنهاج.73, تكمل¹ مباني

107 ,10ë
ê . معنوي مثنوي

119 . ì2 سال قوانين مجموعه
119 . ìì سال قوانين مجموعه
120 . ì7 سال قوانين مجموعه

ëê . روحانيت و مرجعيت
12ì ,9ë ,73 . االفهام مسالك

112 . الفقيه يحضره ال من
98 ,9ê ,7ê . الشيعه وسايل

1ê1 . آن انگيزههاي و وقف



فهرستاساميمجالتوروزنامهها

,100,72 ,ë9,ëê ,ê8. اطالعات(روزنامه)
111 ,10ì ,101

100 . (روزنامه) ملي افتخارات
3ê ,33 . رسمي روزنامه

122 ,101 , 83 . (روزنامه) سالم
20 ,1ê ,10 ,3 . (مجله) فردوسي

ìë ,ê1 . (مجله)  گزارش
. (مجله) وكال كانون نشريه

Ñ
وكال  كانون
121 ,27

13 . (روزنامه)  كيهان
1ê . (مجله)  گزارش



فهرستاساميمكانهايجغرافيايي

ìì . آذربايجان
ìì ,ì2 . ميانه آسياي

97 ,7ì . آالسكا
2ê . آلمان

êë ,2ë ,1ì ,1ë . ه متحد اياالت
Ñ

آمريكا
ìì . اران

2ë . اروپا
10 . استراليا

êê ,17 . اسراÄيل
êë ,1ë . افريقا

ì7 ,ìì ,ìë . افغانستان
10 . اندونزي

17 ,1ê . انگلستان
70 ,ì9 ,ì8 ,ìì ,ë9 ,ê1 . ايران

70 . بخارا
ìë . بلخ

ì9 ,17 . پاريس
ì7 ,ìì . تاجيكستان

ì7 . جام تربت
ì1 . تركمنستان
ì9 ,ì7 . تركيه

ì9 ,ì7 ,23 ,ë ,3 . تهران
107 . مص ح

1ë . خاورميانه
ì3 . خوارزم
ì7 . خواف

ì0 . فارس خليج
ì7 . زابل

ì7 . سرخس
70 ,ìë . سمرقند

97 ,7ì ,2ë . سوÄد
97 . سيبري
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ì3 . شروان
70 ,ì9 ,ì8 ,ì7 ,ìë ,37 ,12 . شوروي

ìë . شيراز
ì7 ,ìì . عراق
ì1 . عشقآباد

12ê ,ê7 ,37 ,17 ,11 . فرانسه
êì ,17 . فلسطين

ê2 . قاهره
ì7 ,ì1 . قفقاز

ì9 . قونيه

êë ,1ì .  كاليفرنيا
ìë ,ì3 .  گنجه

ìë . الهور
3 . مشهد

10 . مالنزي
97 ,7ì . نروژ

ì9 ,ì8 . نيشابور
êê ,1ë . نيويورك

18 ,1ë . ويتنام
1ë . هندوستان




