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  سخن سردبير
 

ه نور جان برافروخت  ه نام آنکه جان را فکرت آموخت   چراغ دل 
لشن ضشز ف  ز فضلش هردو عالم گشت روشن  خا آدم گشت 

  

» یکـی تعهـد، یکـی تخصـص؛ این دو عنصر محوری اداره را خـوب بلـد اسـت« :جوادی آملی اللهآیتچه زیبا گفت 

  ).١٨/٦/١٣٩٨ ،دماوند(

این دو عنصر . آیدنظر میبهدو عنصر محوری تخصص و تعهد الزم ، زندگی ازای عرصه هر برای موفقیت و پیشرفت در

بسیار متخصصانی کـه بـدون داشـتن چه ؛کافی نیست تنهاییبهداشتن تخصص  .کنندمی کارسازییکدیگر هم و در کنار  با

رف داشـتن ِص براین افزون. توانند نیروهای متخصص پرورش دهندنمی چنین اشخاصی .ندامانع رشد و توسعه جامعه ،تعهد

  .تخصص الزم است ،جیبرای رفع حوا ؛ زیراکافی نیست نیزتعهد 

  ، افراد متخصص و متعهدند و ای کاش! در هر کاری که هستیم، متخصص و متعهد باشیم.های بزرگ هر کشورسرمایه یکی از

 سـویاسـتقبال باشـکوهی ازبـا  ،١٣٩٩نشریه علمی میزان در بهار و تابسـتان نخست شماره رسانی پس از نشر و اطالع

برای فعالیت در مجلـه اعـالم آمـادگی افراد بسیاری . شدیمرو روبه دانشگاه حضرت معصومهمحترم دانشجویان و اساتید 

ای دوچندان بکوشیم تـا بـه سبب شد در تدوین شماره دوم مجله با انگیزهاین امر . و نظرات کارآمد و مفیدی ارائه شدکردند 

  رضایت و خشنودی بیشتر مخاطبان دست یابیم.

علیمـراد ، دکتـر محمـد صـادقی انآقایـحضرات ید محترم اسات، مدیریت فرهنگی و اجتماعی هایدر پایان از مساعدت

  .کمال تقدیر و تشکر را دارم ،و مایه دلگرمی شدند کردهعزیزانی که ما را همراهی  یوحید نکونام و تمام، حیدری

  سردبیر/ زهرا مؤمنی
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  مشاهير
 محمد فاطمی قمیسید نامهزندگی

  )فقهی و حقوقی شاخص چهره(
  

 ، ازجملـهمشهور تاریخ معاصر ایران هایاز چهره سیدمحمد فاطمی قمی

از اعضـای  یشـانا. مداران مجتهـد اسـتفقیه و از شریعت ،قضات عالیقدر

کمیسیون تهیه و تدوین قانون مـدنی و از انشـاکنندگان اصـلی قـانون مـدنی 

نخستین قـانون ثبـت اسـناد و اصـول  ازجملهایران و بسیاری از قوانین دیگر 

وی را پدر قانون رو؛ ازاینباشدمی نیز) یین دادرسی مدنیقانون آ( محاکمات

  .نامندمی نویسی در ایران

شمسـی در  ١٢٥٢در سال ، میرزاسیدحسینفرزند حاج  سیدمحمد فاطمی

تحصیالت را نزد پدر و علمای حـوزه علمیـه قـم . دنیا آمدشهر مقدس قم به

، کرمانشـاهیمیرزاحسـن سپس به تهران رفت و نـزد کسـانی چـون . کردآغاز 

، ادبیـات عـرب، در علوم ادبیات فارسـی، میرزای آشتیانیو  میرزاهاشم گیالنی

منطق و ریاضـیات تبحـر یافـت و بـه درجـه ، حکمت، فقه و اصول اسالمی

  .اجتهاد رسید

خواهـان درآمـد و هنگـام در آغار نهضت مشروطیت به سلک مشـروطه

دسـت کـه بـه الله نـوریفضـلاز اعـدام شـیخ  ،اعتدالی اتخاذ کرد و حتـی پـس از پیـروزی انقـالب مشـروطه روّیه ،مبارزه

  .اظهار انزجار کرد، ان تندرو صورت گرفتخواهمشروطه

برای خدمت  ـ  وقت وزیر عدلیه ـ سیدحسن پرنیا مشغول تدریس در حوزه علمیه قم شد و به حکم، از دوران مشروطه بعد

کنـار  در ١٣٠٧در سـال . دیـوان عـالی کشـور رسـید ٤ از گذشت مدتی به ریاست شعبه پسه دعوت شد و قضایی به عدلی

از اعضـای  یدیگـر و عـده سیدمصطفی عدل، محسن صدر، سیدنصرالله تقویسید اشخاص مذهبی و قضایی همچون حاج

 ، کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی
ً
رشـته ی کنونی را با زحمت و دقت فراوان بهقانون مدن، اکبر داوربنـدعلیزیرنظر  مستقیما

 محکمه تجارت و دو شعبه دو شعبه ،شعبه حقوقی پنجعد به ریاست محکمه بدایت که در آن زمان باو مدتی . تحریر درآورد

، ریاسـت شـعبه اسـتیناف، قضایی چون عضویت محکمه اسـتیناف هایمتپس از آن ِس . منسوب شد داشت،جزا  محکمه

، ریاست شعبه یـک ،سال خدمت قضایی ٣٦در طول  یو. برعهده داشترا مشاور محکمه تمیز و مستشار دیوان عالی تمیز 

  .و عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بودگرفت عهده دو و چهار دیوان عالی کشور را به

حتـی یـک روز ، خـدمت خستنسال  بیستمدار و سرشناس عدلیه بود و طی یکی از قضات شریعت، درطول خدمت

نمونـه ایـن نـوع . زد خـاص و عـام بـودزبان یشیوه نگارش حقوقی و. گفت و مرد عمل بودمی کم سخن ،مرخصی نگرفت

  .دیدقانون مدنی نخست توان در جلد می نگارش را
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انی از دست داد را در نوجو ابوالقاسمرا در کودکی و پسرش  انسیه دخترشفرزند شد که  دوصاحب  ،پس از ازدواج یشانا

جـای اما در دهه شصت تخریب و بـه ،یاد فرزندانش بیمارستانی در قم ساخت که تا دهه شصت پابرجا بودبه دلیلهمینبهو 

 بـاعنوان، شـدمـی از چهارراهی که به این بیمارسـتان خـتمهنوز ، رغم نابودی بیمارستانبهمردم قم . آن خیابانی گشوده شد

  .کنندمی یاد» چهارراه بیمارستان«

  :بود» حیرت« سرود و تخلص ویمی شعر نیز فاطمیمرحوم 

شد شد  ام تو شد شد،  ه  شد  ای دل جهان  شد  ه جام تو شد شد،    ا ساغری 
ویــــــــم و تــنمای ججام جهان ـــــــــــک  مل اج خ ــــ شدـــــــام تــــــــه نـــــــــان ـ شد    و شد شد، 

ــــــــــگــــــــــب تـــــــن اســــــــا شد   ارــــــــ روزگــــــــــخکـــــام ســـ شد    رنج و غصه رام تو شد شد، 
ت، امــــــــــن معــــــــلق کــــــــــا خ خــــــا ه  شد  یـگــــــتــــا  شد    هرچندکس که خام تو شد شد، 

ه شـــ» تـــــــح« الم تــــکس طال  و داد سخنوریـــــت عر ــــده  شد د ـو شـــب  شد    شد، 
فلسـفه اعلـی در علـم  نویسـندهنویسنده شروح متعدد بر قانون مـدنی و ـ  جعفری لنگرودیحقوقدان برجسته ایران دکتر 

  :گویدمی او. در تهران برافراشته شود فردوسیباید مانند مجسمه  فاطمیمجسمه معتقد است  ـ  حقوق

مجسمه فاطمی را در پارک شهر مقابل کاخ دادگستری تهران برافرازند که سـیاحان ، داشت مانند مجسمه فردوسیجا 

  ).٢٢ـ١٨، ص١٣٨٧، جعفری لنگرودی» (ببینند نیزآن را  ،کنندمی که از ایران و تهران دیدن

  :گویدمی در کتاب خاطرات خود در نصحیت به قضات فاطمی

گـویم می اطمینانباز هم آن را بخوانید و به، باربرای صدمین، کنیدمی از قانون استنادای همادّ  بار بهاگر برای صدمین

  ).١٣٨٩، فاطمی قمی( که تفسیر دیگری شکل خواهد گرفت

سرانجام براثر بیماری ، سال خدمت قضایی و علمی به جامعه ایران ٣٦پس از  ١٣٢٤مرداد ماه  ٢٨در  سیدمحمد فاطمی

  .پیکر ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شده است. بدرود حیات گفتسالگی  ٧٣در سن 

  آثار
یان در تدوین کتاب یو محمـدعلی تهرانـی ی بـا شـیخ مـؤثرهمکـاری علمـی ، که عربی به فارسی اسـت فرهنگ کاتوز

وسـیله بهاسـت کـه  دوکاستریهانری نوشته  هااسالم و اندیشه فارسی متن عربی کتاب ترجمه از دیگر آثار او. داشت کاتوزیان

یث. از متن اصلی به عربی ترجمه شده بود زعلول پاشا یثحل ،تحفةالموار ناصـر دولـتکوشـش که بـه ـ فقه فارسیو  الموار

  باشد.می ایشانات تألیفنیز از ـ   منتشر شده است آبادی

بخانه مجلس شورای اسالمی و با کتاوسیله به خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی عنوانبا ١٣٨٩او در سال  هایروزنوشت

  .چاپ رسیدبه رسول جعفریانمقدمه 

  منابع

کتابخانه موزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای : تهران؛ خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی؛ محمد، سیدفاطمی قمی .١

  .١٣٨٩، اسالمی

یخ بیست؛ حسین، مکی .٢   .١٣٥٩، علمی: تهران، ٤ج ؛ساله ایرانتار

  .١٣٧٧، پیدایش: تهران آموزش عالی حقوق؛ها در چهره؛ عباس، مبارکیان .٣
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  يار مهربان
  

؛ حقوق جزای عمومی
  واکنش علیه جرم حقوقی ـ فقهی  بررسی

  

. رسـدمـی نوبت به واکنش جامعه بـه پدیـده مجرمانـه، پس از احراز وقوع جرم و بررسی مسئولیت کیفری مرتکب جرم

بلکه پاسـخ مـؤثر علیـه جـرم بایـد متناسـب بـا شـرایط  ،ثابت و یکسان باشد یتواند واکنشنمی روشن است واکنش جامعه

روند منطقی ، علمیلحاظ به. باشد دیگرازسویفردی بزهکار  هایو شرایط ارتکاب جرم و ویژگی سوازیکمسئولیت کیفری 

 اسـاسبراین ؛اسـت و بررسی عوامل مـؤثر بـر تعیـین و اعمـال واکـنشها بررسی واکنش علیه جرم مستلزم شناخت واکنش

  :تقسیم شده است ذیلبه سه بخش  ٣ حقوق جزای عمومی مطالب کتاب

اصـول )، مبـانی و اهـداف( عنوان شناخت واکنش علیه جرم شامل سه مبحث فلسفه واکنش علیه جرمبا ،بخش نخست

و اقدامات تـأمینی و تربیتـی ها موضوع و مجازات، هاازحیث رابطه متقابل مجازاتها اقسام واکنش نیزو ها حاکم بر واکنش

  .علیه اطفال و نوجوانان بزهکار است

 یـکمجـازات طـی دو فصـل و هر دهنـدهو افزایش دهنـدهعوامل کاهش ،در بخش دوم باعنوان تعیین واکنش علیه جرم

  ارائه شده است.شامل اسباب خاص و اسباب عام تخفیف و تشدید مجازات 

طی دو فصل عوامل تأخیر در اجرا و عوامل عدم اجـرای مجـازات  ،تحت عنوان اجرای واکنش علیه جرم ،در بخش سوم

  .استشده بررسی 

یسنده در کتاب  انواع مجـازات، شـرایط و نحـوه تعیـین  کنندهمواد قانونی تعیین سوازیکاست کوشیده مذکور نو

ی و در پرتو اصـول و سّنت ها را با رویکرد حقوق جزایو معافیت و سقوط مجازات ،مجازات، اسباب تشدید و تخفیف

چـون مرحلـه اجـرای مجـازات از  دیگرازسـوی؛ کنـدهای تفسیری و روّیه قضایی بررسی های حقوقی، روشاندیشه

ین پذیری قوانین کیفری، اختیـارات قاضـی اجـرای احکـام و شـیوهو انعطاف استای برخوردار اهمیت ویژه های نـو

یسنده بحث شودی تلقی میمهم یاراجرای واکنش علیه جرم امر بس را در پرتو توجه ویـژه بـه » واکنش علیه جرم«، نو

 چهارچوبهای تعیین مجازات را در لفهؤم ،مرحله اجرای مجازات و نقش قاضی اجرای احکام تفسیر و تحلیل نموده

  است.کرده سیاست کیفری مؤثر و کارآمد بررسی 

 هـایکشـور و از منـابع مـورد اسـتفاده داوطلبـان آزمون هایاکنون یکی از منابع معتبر درسی در دانشـگاهن کتاب همای

  .است شناسیکارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق جزا و جرم، قضاوت
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  دکتر علیمراد حیدری: مؤلف
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  ١٣٩٦چاپ دوم  ،١٣٩٤چاپ اول : چاپ سال
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 .دیعمل آبه
 mizan.276@yahoo.com: هینشر انامهیرا

علوم مرتبط با رشته فقه و حقــوق  گریگوناگون علم حقوق، فقه، اصول فقه، فلسفه، کالم و د یهادر شاخه کتب
 را دارند. زانیم هیدر نشر یمعرف تیقابل یاسالم
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  ن مقاالت حقوقيتريتازه
  

  

  

  

  

 مثلمقابله به عفو یا؛ قصاص

 وحید نکونام

 چکیده

 جایبـه سـوازیک؛ زیـرا عدی برخـوردار اسـتچندبُ ای اسالمی از فلسفه هاییکی از مجازات عنوانبهقصاص 

 از مصادیق حق بوده که اختیار آن حسـب مـورد بـه ،تلقی شود اإلجراالزمقطعی و ، یک حکم تکلیفی عنوانبهاینکه 

البته از  .را دارد انتقال نقل و حق ازجمله قابلیت اسقاط و هایویژگی ؛ بنابراینواگذار شده استعلیه یا مجنٌی ولّی دم 

جامعـه ایـن حـق را دارد  دیگرازسـوی. که عفو و گذشـت اولـی اسـت شودمیی و روایی استنباط قرآنمجموعه ادله 

  .کنداختالل در نظم عمومی مرتکب را مجازات  سبببهگذشت شاکی  درصورت

 .مثل، عفو، حق، حکمقصاص، مقابله به دواژه:کلی

 مقدمه

پیشگیری از جـرم  سیاست ،سالمای تهذیب اخالقی مجرم و ایجاد جامعه ها،سیستم کیفری اسالم برای پاسداری از ارزش

ایـن ده اسـت. قصـاص یکـی از کـررا وضـع گونـاگونی  هـای. اسالم عالوه بر تدابیر غیرکیفری، مجازاتپیش گرفته استرا در

باشـد. قـانون هاست که از دیرباز در جامعه بشری وجـود داشـته و ویژگـی برجسـته آن هماننـدی جـرم و مجـازات میمجازات

 چندُبعـدیای ده است. دلیل کارآمدی قصـاص آن اسـت کـه از فلسـفهکراین مجازات را تعریف  ١٦مجازات اسالمی در ماّده 

مبتنـی بـر سـزادهی منطبـق  هایجرای عدالت و تناسب جرم و مجازات با دیدگاهعین اینکه ازنظر ا باشد؛ یعنی دربرخوردار می

. مقالـه دهـدمی جویی را نیز مطمح نظر قرارسازی و کنترل انتقامو بحث ارعاب، ناتواننیست گرایی خالی از منطق فایده است،

صاص حق است یا حکـم؟ اهمیـت د که مجازات قکرباید بررسی نخست ؛ استگویی به دو موضوع مهم درصدد پاسخحاضر 

یعنـی  د؛پـذیری حـق را دارنقـل، انتقـال و اسـقاط هایتبع ویژگیهب ،که اگر قصاص را حق بدانیمآنجاست پاسخ به این پرسش 

  ده است.شعلیه واگذار یا مجنٌی ولّی دم  اختیار آن حسب مورد به ،آنکه حاکمیت الزام به اجرای آن را داشته باشد جایبه

باید این نکته مورد مداقه قرار گیرد که اجـرای قصـاص در اولویـت اسـت یـا عفـو و مذکور، شدن موضوع روشنپس از 

  ؟گذشت از آن
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  ؟حق یا حکم ؛قصاص
کـه آیـا ایـن امـر در دسـت  معنابـدین ؛پردازیم که قصاص حق است یا حکممی به بررسی این موضوعحاضر در بحث 

باشد یا آنکه حکم بوده و اختیـار می صورت حق ایجادشده قابل نقل و انتقال و اسقاطدراین ست؟دم او ییا اولیا علیهمجنٌی 

  ؟ده استشبه حاکم واگذار آن 

 ــ پرداختـه اسـت مثلمقابلـه بـهیا به عموم قاعده  کردهمستقیم به قصاص اشاره  طوربهکه ای اعم از ادله ـ ادله بر اساس

کیدد، وگرنه حق را دار هایویژگیبنابراین  ؛قصاص حق است و  اولیـای دم ازسـویآیات و روایـات مبنـی بـر عفـو جـانی  تأ

  .داردمعنا ن علیهمجنٌی 

  است: مهمذیل نکات  ،حق و وجود آن در قصاص هایویژگیدرمورد 

کیـدعموم فقها بـر قابلیـت اسـقاط حـق قصـاص ، باتوجه به ادله قاعده قصاص نخست، ، ١٤٠٤، نجفـی( انـدکـرده تأ

  .)١٥١ص، ١٤٢٢، / خویی٥٣٣ص، ]تابی[، / خمینی٢٨١ص

، صاحب حق قصاص در هـر مرحلـه از مراحـل تعقیـب :داردمی بیان ٣٤٧ ماّده قانون مجازات اسالمی دراساس اینبر

  .دربرابر حق یا مال گذشت کند، مجانی یا با مصالحه طوربهتواند می رسیدگی یا اجرای حکم

ـ٣٨٣ص، ١٤٠٤، نجفی( پذیری داردقابلیت انتقالقصاص همچنین ، دیدگاه فقها بر اساس ،دوم
ّ
، ١٤١٠، ی/ عالمـه حل

 . ماّدهیابدمی این حق به ورثه انتقالکند، اگر صاحب حق قصاص فوت  دیگرعبارتبه ؛)٥٣٤ص، تا][بی ،/ خمینی١٥٥ص

 ،رسـدمی ورثه اوحق قصاص به ، هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند :داردمی بیانباره دراینقانون مجازات اسالمی  ٣٥٣

  .باشد علیهمجنٌی حتی اگر همسر 

 ؛برخی معتقدند قصاص قابـل نقـل نیسـت. شودمی اختالفاتی دیده، در اینکه حق قصاص قابل نقل است یا خیر ،سوم

فقهایی نیـز بـدون ذکـر دلیـل چنـین  .)٢٣ص، ١٣٦٩، شکاری( جعل شده است اولیای دماین حق برای تشفی خاطر زیرا 

تشفی خاطر زیاندیـده  فقطدر مقابل برخی معتقدند فلسفه قصاص . )١٦٦ص، ١٤٢٦، هاشمی شاهرودی( دارنددیدگاهی 

  ؛نیست اولیای دمیا 
ً
  ؛شـودمـی باز هم حق قصاص ایجاد ،وجود نداردولّی دم  در برخی موارد که ،زیرا اوال

ً
، قصـاص ،ثانیـا

جز آنکه اجرای آن حس انتقـام ،نیست اولیای دمشفی خاطر خصوصیتی در تبنابراین  ؛جانی است کیفر معادل جنایت وارده

  ؛بردمی از میانقاتل  بررا  جویی
ً
 دادن وکالت در اجرای قصاص را پذیرفته ،ثالثا

ً
  .)٥٦ص، ١٣٧٣، زینلی(اند فقها اصوال

معرفـی  ،اسـت انتقـالنقـل و ، حقی که قابل اسقاط عنوانبهقصاص را ، برخی فقها در ذیل بحث مربوط به حق و حکم

  .)٤٧ص، ١٤٢١، خمینی /٣٥٣ص، ١٤١٠، دزفولی(اند کرده

  .نه حکم ،قصاص حق استگفته، پیشمطالب  بر اساس

  عفو در ادله قصاص
  .این موضوع در ادله قصاص بررسی و جایگاه آن سنجیده شودالزم است ، برای شناخت جایگاه عفو در قصاص

  یقرآنادله 
مقابلـه کلـی بـه قاعـده  طوربـهآیاتی که نخست دسته  ؛انده موضوع قصاص پرداختهکلی ب طوربهدو دسته آیات  قرآندر 

 به مس. باشدمین مصداق این آیات تریاست و قصاص نیز مهم کردهاشاره  مثلبه
ً
ه قصاص اشاره ئلدسته دوم آیاتی که مستقال

  :گویدمی قتاده و مجاهد نقل ازبه البیانمجمعصاحب . پردازدمیسوره بقره به فلسفه قصاص  ١٧٩آیه  مثالبرای؛ کرده است
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  ؛آیه این است که زندگی شما در ایجاد قصاص است منظور از
ُ
قـدر کـه همین ،ندزیرا هرکس قصد کشتن دیگری را ک

، طبرسی( شودمی گردد و همین امر موجب تأمین زندگی افراد اجتماعمی از قصد خود منصرف ،متذکر قصاص شود

  .)٤٨١ص، ١٣٧٧

  :اندنیز با اشاره به این آیه فرموده حسن عسگریو امام  سجادهمچنین امام 

هم برای کسی که اراده قتل کرده و هم برای کسی که قصد کشـتن او را نمـوده  ،شودمی قصاص سبب استمرار حیات

  .)٤٧٠ص ،١٤٢١، امام حسن عسگریمنسوب به تفسیر / ٣٧٩ص، ١٤١٦، بحرانی( بود و هم برای غیرآنها از مردم

کیدو دوم نخست در آیات مختلف دسته  باوجوداین   بدان اشاره خواهیم کرد.فراوانی بر عفو شده است که در ذیل  تأ

  سوره مائده ٣٢ هآی .١
کیدسوره مائده  ٣٢خداوند در آیه    کند:می تأ

ها را کشته و هرکس چنان است که گویی همه انسان ،هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد بر روی زمین بکشد

، ١٣٧٤، مکـارم شـیرازی( چنان است کـه گـویی همـه مـردم را زنـده کـرده اسـت ،انسانی را از مرگ رهایی بخشد

  .)٣٥٣ص

کشـتن  معنایبهکشتن یک انسان  دلیلهمینبهند و یکدیگرازجهت حقیقت وجودی مانند ها انسانمذکور، آیه  بر اساس

شـده مطـرح گونـاگونی  هایدیـدگاه ،در اینکه مصـادیق آن چیسـتاما  ،چنین معنایی داردکردن او نیز نوع بشر است و زنده

 باشـد.میمانند دمیدن روح انسـانیت هاین امر  وها از گمراهی است برخی معتقدند وجه غالب این آیه نجات انسان. است

برخـی  .)٣٥٠ص، ١٣٧٨، بطیـ/ ٢٧٢ص، ١٤١٨، فیض کاشـانی(است  کردن انسان از هدایت مانند قتلهمچنین خارج

ن ابسـیاری از مفسـر باوجوداین .)١٧٨ص، ١٤٠٩، عاملی حّر / ٢٣٢ص، ١٣٧١، برقی(اند کردهاین امر اشاره به روایات نیز 

 ،طوسـی( عفو از قصاص اسـت ،اندکردن انسان معرفی کردهو یکی از مواردی را که مصداق زنده اندمعنای آیه را عام دانسته

  .)٤١٨ص، ١٤٠٤، حسینی همدانی/ ٥٠٣ص، تا][بی

  .ستهاکردن تمامی انسانو مانند زندهدارد د که عفو از قصاص چه جایگاه واالیی شومی با این بیان مالحظه

  سوره مائده ٤٥آیه  .٢
 این بخش از آیه است کـه خداونـدما نظر  مد ، ولیداردداللت کلی بر جواز قصاص در نفس و مادون آن  طوربهاین آیه 

این امر کفـاره اند گردد و گفتهمیبه جانی باز »« برخی معتقدند ضمیر در». «: رمایدفمی

  .)٣٨١ص، ١٣٧٨، طیب(یابد جانی است که از قصاص نجات 

یعنـی از آن چشـم  ؛صدقه کنـدمقصود کسی است که قصاص را  :اندن بیان داشتهادر مقابل این دیدگاه بسیاری از مفسر

حسـینی / ٥٣٨ص، تـا][بی ،طوسـی/ ٣٠٩ص، ١٣٧٧، طبرسـی( پوشد و عفو کند که این امر کفاره گناهان او خواهـد بـود

  .)٧٠٣ص ،١٤٠٤، جرجانی

  .است اولیای دممختص به  ،و در جنایات بر نفس علیهمجنٌی مختص به  ،این عفو در جنایات مادون نفسگفتنی است 

 سوره شوری ٤٠آیه  .٣

نـوعی ایـن و پـس از آن نیـز بـه پـیشدارد و البته آیات داللت کلی بر جواز اعتداء ای قاعده عنوانبهسوره شوری  ٤٠آیه 

  .کندمی برداشت را تقویت

اجر و پـاداش او بـا خداسـت و خداونـد  ،بدی است همانند آن و هرکس عفو و اصالح کند، این آیه کیفر بدی بر اساس
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، مقابلـه جایبـهکـه دهـد میوعده زیبایی به کسانی ، مثلمقابله بهبالفاصله پس از بیان قاعده  قرآن. ان را دوست نداردظالم

  .گرددمیو آن اجری است که خداوند متقبل  دنکنمی عفو

  :فرمایدمیکه ایشان شود مینقل  این امر روایتی از رسول اکرم تأییددر 

پـس  .برخیـزد و اجـر خـود را از او بگیـرد ،ندا کند هرکه او را بر خداوند اجری هستمنادی ، چون روز قیامت شود

ما جماعتی هستیم که عفو نمـوده: گویند ؟جماعتی برخیزند و مالئک به ایشان گویند شما را به خدا چه جزا هست

  ،پس به ایشـان گوینـد وارد بهشـت شـوید .ایم از کسانی که ظلم کردند
َ
، ١٣٧٧، رسـیطب( عمـالبـدون حسـاب ا

  .)٥١ص

عفـو را بهتـر از آن ، مثلمقابلـه بـهاشاره دارد و ضمن تجـویز  مثلمقابله بهصریح به قاعده  طوربهشریفه آیه اساس براین

  :منقول است سجاددر روایتی از امام ؛ بنابراین البته افراط در عفو نیز پسندیده نیست. کندمیمعرفی 

ست که از او درگذری، ولی اگر بدانی که عفو تو زیانبار است، انتقام بگیر این ا ،کس که به تو بدی کندحق آن

عـاملی،  بر ایشان نیست (حـّر  ]نکوهش[که خداوند فرموده است: هرکس پس از ستم به او انتقام گرفت، راه 

  .)١٧٢ص ،١٤٠٩

  سوره نحل ١٢٦آیه  .٤
روی نکنیـد و شما در مقام تالفی زیـاده ،آسیبی برسانندن اذیت و انان به شما مسلمااگر کفار و مشرکشریفه آیه  بر اساس

  .بر شما بهتر است ،به همان اندازه اکتفا نمایید و اگر صبر کنید

 محتوایمحل بحث آیه 
ً
 یرا دارد که بـا تعبیـر دیگـر» « عبارت دقیقا

ن تریبـه گسـترده مثلمقابله بـهبر  بوده وکلی ای قاعدهبلکه  ،شودنمی ن نزول آن منحصراین آیه به موارد شأ .استشده بیان 

اگـر بـه، کـار حـرام ولـی همـین ،باشدمی شرعی ممنوع ازنظریعنی این عقاب در ابتدا حرام است و  ؛داردداللت مفهوم آن 

می و دیگران نقل مجاهد از قول البیانمجمعدر تفسیر اساس ؛ برهمینشکال خواهد بودابی ،انجام شود مثلمقابله بهصورت 

، اسـت ماننـد کـاری کـه کـردهههـرکس بایـد زیـرا  ؛شودمی غصب و امثال آنهمچون کند که این آیه شامل هر نوع ستمی 

  .مجازات شود

 ازنظـرالبتـه  .سوره بقره اشتراک دارد ١٩٤با آیه  روکند و درواقع ازاینمی داللت مثلمقابله بهکلی بر جواز  طوربهاین آیه 

  .نحو بهتری از مماثلت و مشابهت بهره جسته استلفظ به

شـرطیه نیـز  »إن« دارد وداللـت بر جـواز  فقطو  کردنباید از امر مذکور در افعال این آیه وجوب را دریافت گفتنی است 

  .نه تکلیف ،کردن حق استعقابلذا  شده؛گویای آن است که اختیار عقاب به شخص واگذار 

  .شودمی سبب آمرزش گناهان است وعفو ارجح از قصاص  ،این آیات بر اساس هنتیجدر

  ادله روایی
. کار رفته استدر معنای وسیعی به ،گیری مورد عنایت قرار گرفتهچشم صورتبهعفو و گذشت  در روایات معصومان

 انـد.کردهه عفو اشاره ئلکلی به مس طوربهروایاتی که نخست، دسته  ؛مینکمی هاین بحث نیز به دو دسته روایات اشار طرحدر 

کیدخاص به عفو از قصاص  طوربهروایاتی که  ،دسته دوم   .دارند تأ

 ،١٤٠٧، کلینـی( وجـود دارد» « عنوانبـابـابی ، شیعه ی است که در برخی کتب روایینحوبهعفو  اهمیت

دیـده » « عنوانبادر برخی کتب روایی نیز بابی  .)١٠٧ص
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رسید و اعتراض نمود و خواستار قصاص  نزد امام سجاد ،فردی که گمان داشت او قاتل پدرش استمردی همراه با 

 پـس امـام بـه. راضی نشدولّی دم  .درخواست عفو کردند تا خداوند ثوابش را عظیم داردولّی دم  آن حضرت از. شد

خاطر همـان او را عفـو کـن و از به ،آیدمی اگر از این مرد فضیلتی یادت: فرمودند، که خواهان قصاص بودندولّی دم 
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  .)٣٠٩ص، ١٣٧٧، طبرسی( گذرد
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پس یکدیگر را مورد عفو قـرار دهیـد تـا خداونـد  ؛افزایدنمی زیرا عفو و گذشت جز عزت بر بنده ؛گذشت پیشه کنید

  .)١٠٧ص ،١٤٠٧، کلینی( شما را سرافراز کند

تمیمـی ( »بـه مجموعـه فضـایل دسـت یافتـه اسـت ،م مردم را عفو کندیهرکس جرا«: فرمایدمی علیمؤمنان  امیر .٤

  .)٦١٩ص ،١٤١٠، آمدی

  .)٨٤ص، همان( »سرعت در عفو از اخالق بزرگواران است«: فرمایدمی علیحضرت  .٥

کیـدبخشی از روایات فراوانی است که بر عفو و گذشـت فقط این روایات  از  ،از اطالـه کـالمو بـرای جلـوگیری دارد  تأ

  .کنیمخودداری میتفصیل بیشتر 

  نتیجه
همچنین مفهوم قصاص و . اشاره شدباره دراینفقها  هایوجوه ممیزه آن و دیدگاه ،به تعاریف حق و حکمحاضر مقاله  در

  :و بیان گردیدشد بررسی  سّنت ادله آن در کتاب و
ً
حـق  هـایگیویژبنـابراین  ؛نه حکـم ،قصاص از مصادیق حق است ،اوال

 ایـن تشـتت آرا شـود، ولـیدیده میقابلیت نقل آن اختالفاتی میان فقها  موردالبته در .قابلیت اسقاط و انتقال را دارد ازجمله

  .بردنمی بودن آن را زیرسؤالاصل حق
ً
 مثلمقابلـه بـهحـق  بـاوجودکه  شودمی ی و روایی استنباطقرآناز مجموعه ادله  ،ثانیا

  .اولی است ،عفو و گذشتبنابراین  ؛فراوانی مبنی بر عفو جانی شده است هایتوصیه، اولیای دمو  علیهمجنٌی برای 
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Abstract 
Retribution as one of Islamic punishment has multi-aspect philosophy because of instead of 

being an order, its right examples that belong to plaintiff thus it has charterers like waiver 
ability, transferring and sweet. of course in our Quranic evidence forgiveness is better. 

On the other hand ,if the claimant forgiveness, society has the right to punish the criminal for 
disturbing public order. 

Keyword: Retribution, retaliate, forgiveness, right, duty. 
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  )١( آشنايي با آزمون وكالت
  

 در شـماره. قضـاوت آشـنا شـدیمشرایط الزم برای آزمون نیز منابع و ضرایب دروس و ، در شماره پیشین مجله با مراحل

  .خواهیم یافتبا آزمون وکالت آشنایی حاضر 

آزمـون  .پذیرفته شوند و پروانه وکالت اخـذ کننـد آزمون وکالت به نام آزمونی باید در وکالت فعالیت در حوزهمتقاضیان 

بـا آزمـون پیش رو در شماره . داردآنها وجود میان ی هایشود که تفاوتمی حاضر در ایران توسط دو نهاد برگزاروکالت درحال

درمورد آزمـون وکالـت قـوه ، مجلهآتی شویم و در شماره می آشنا ،شودمی دادگستری برگزار یکانون وکال ازسویوکالت که 

  .خواهد گرفت قرارخوانندگان یه اطالعاتی در خدمت ئقضا

  دادگستری یکانون وکال
 ١٣٠٠بــار در ســال نخســتین .نهــاد ایــران اســتمــردم هاین ســازمانترییکــی از قــدیمی دادگســتری یکــانون وکــال

الیحـه  ١٣٣٣در سـال همچنـین  .دمسـتقل شـناخته شـ ینهـاد عنوانبـه ١٣٣١رسـمی تشـکیل و در سـال  یوکـال مجمع

  .تصویب شد  کانون وکال  استقالل

، سـمنان، تهران هایشامل استان شده،مرکزی در تهران واقع  یکانون وکال وجود دارد که کانون مستقل وکال ٢٥در ایران 

، قـزوین، یآذربایجـان غربـ، اردبیل، آذربایجان شرقی هایدر استانها سایر کانون. شودمی هرمزگان و سیستان و بلوچستان

 ، خراسـانشـمالیخراسـان  ،خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد ،فارس، اصفهان، خراسان، مازندران، کردستان، بوشهر

یـزد ، چهارمحال بختیاری، البرز، کرمان، لرستان، زنجان، اراک، گلستان، قم، همدان، کرمانشاه، خوزستان ،گیالن، جنوبی

دارنـد کـه در  »ایـران دادگسـتری یوکـال هـایکانون اتحادیـه سراسـری« عنوانباای اتحادیهها این کانون. و ایالم قرار دارند

  .کنندمی فعالیتها زیرنظر این کانون  وکالت و کارآموز وکیل هزاران. شودمی شناخته »اسکودا«عنوان بااصطالح 

  مراحل اخذ پروانه وکالت دادگستری

 قبولی درآزمون تستی. ١

  :است شرح ذیلمنابع و ضرایب دروس آن بهشود و برگزار میتستی  صورتبهو ای مرحلهیک، کتبی، این آزمون

  )۳ ضریب( حقوق مدنی ـ

  )٣ ضریب( آیین دادرسی مدنی ـ

  )٢ ضریب( حقوق جزای عمومی و اختصاصی ـ

  )٢ ضریب( آیین دادرسی کیفری ـ

  )٢ ضریب( حقوق تجارت ـ

  )۱ ضریب( اصول فقه ـ
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  شرایط شرکت در آزمون تستی و اخذ پروانه وکالت

  شرایط عمومی

 ؛تقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالماع ـ

  ؛والیت فقیه و قانون اساسی، می ایراناعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالـ 

  ؛محکومیت مؤثر کیفری هنداشتن پیشینـ 

 عضویت و فعالیت در گروهه نداشتن سابقـ 
ّ
آنهـا ه نامـهایی که مرامه و معاند با اسالم و گروههای الحادی و فرق ضال

 ؛مبتنی بر نفی ادیان الهی است

  ؛های رژیم طاغوتپایهعدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم ـ 

  ؛های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایرانعدم عضویت و هواداری از گروهکـ 

  ؛عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلیـ 
و مراجـع مزبـور کننـد صـالح مربوطـه اسـتعالم از مراجع ذیمذکور، منظور احراز شرایط ند بهاهای وکال مکلفکانون

  .ماه پاسخ الزم را اعالم نمایند دوند حداکثر ظرف مدت امکلف

  شرایط اختصاصی

  ؛نتابعیت جمهوری اسالمی ایراـ 

وزارت علوم  تأییدهای حقوق داخل یا خارج کشور که مورد از دانشکده ـ دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوقـ 

انی حقـوق اسـالمی یـا معـادل آن از دروس حـوزوی و یا دانشنامه لیسانس فقه و مبـ ـ تحقیقات و فناوری باشد

 ؛مرجع صالح تأییددانشگاهی با 

 ،نـامشود که هنگام ثبـتی استان تهران فقط به کسانی داده مییپروانه وکالت دادگستری در حوزه قضا .ینّ س شرایطـ 

شـود کـه کسـانی داده می به وکالتی پروانه یقضا هایحوزهدیگر سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای 

  .دنباش پنجاه سال تمام بیشتر سن آنها از نامهنگام ثبت

  آمیز دوره کارآموزیانجام موفقیت .٢
 
ً
  .کندباشد و کارآموز موظف است دوره کارآموزی را بدون وقفه طی می ماه هجدهمدت کارآموزی وکالت اصوال

  تکالیف کارآموزی
  :شرح ذیل استتکالیف کارآموز به

 ؛ساعت ۶۴کم دستمدت کاربردی به ـ شرکت در دوره آموزشی) الف

مـدت بـه ،گـرددت مـدیره اسـتان برگـزار مـیئـهای علمی که توسط مرکز یا هیها و سخنرانیشرکت در همایش) ب

 ؛ساعت ۳۰کم دست

 ؛ارائه کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر پژوهشی در موضوعات حقوقی) پ

 ( روز ۴هر ماه ، ماه ۱۸های حقوقی و کیفری طی مدت گاهشرکت در جلسات داد) ت
ً
  ؛)روز ۷۲ جمعا

 ؛فقره ٢٠تعداد های موضوع بند ت بهتهیه گزارش از پرونده) ث

 ؛انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی) ج

 .کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی، صالحدید کمیسیونسایر تکالیف به) چ



 

١٩ 

، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتـر اسـت، حضور در جلسات دادگاهمشتمل بر کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که 

حـداکثر ظـرف یـک ، گزارش مـذکور دیدنوکیل سرپرست نیز باید پس از . به وکیل سرپرست ارائه دهد در پایان هر سه ماه

  .نظر کتبی خود را به کمیسیون اعالم کند هفته

  قبولی در مرحله اختبار. ٣
  .آزاد است، بخش آزمون دواستفاده از قانون در هر ، های کتبی و شفاهی بودهآزمون اختبار شامل بخش

  :است ذیل شرحبهدروس اختبار 

 ؛خانواده و امور حسبیحقوق ، حقوق مدنی) الف

 ؛ین دادرسی مدنییآ) ب

 ؛حقوق جزای عمومی و اختصاصی) پ

 ؛ین دادرسی کیفرییآ) ت

 ؛حقوق ثبت) ث

 ؛حقوق تجارت) ج

  .وکالتای الزامات و اخالق حرفه، مقررات) چ
 در ایـن مرحلـه و ضـریب دروسشود میمحاسبه  ۲۰از  ،نمره نهایی هر درس، میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده

اجازه حضور در تحلیـف  ،شدهتلقی قبول  ذیل،احراز هریک از موارد  درصورتکنندگان در اختبار شرکت. برابر است

  :را خواهند داشت

 ؛در هریک از دروس ۱۰در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره  ۱۲کسب حداقل میانگین ) الف

 .در یکی از دروس ۷درس و حداقل نمره  ۶در  ۱۰در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره  ۱۳ب) کسب حداقل میانگین 

  تحلیف .٤
سوگندنامه و صورتجلسه تحلیف و تعهد بـه انجـام امـور  کرده،سوگند یاد ضی ، متقاگفتهپیشپس از طی مراحل 

پس از انجام تحلیف، به وی پروانـه وکالـت پایـه یـک  .کندتشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا میمعاضدتی به

  .شوداعطا می
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  ي در احكام قضاييملتأ
  

  

احقـاق حـق و ، صـادره از محـاکم یهـدف آرا. یابدتجلی میرأی  نتیجه تالش دادرسان و تصمیمات قضایی در صدور

غنـای نیـز تفکر قضایی و ه آشنایی با شیوسبب دانان قسایر قضات و حقو وسیلهبهتفسیر و تحلیل آرای قضایی . عدالت است

ی در احکام حقوقی و لتأم، گیر و البته دقیقچشمدر این قسمت از نشریه سعی بر آن است با ارائه آرای . گرددعلم حقوق می

دادگـاه  ۱۰۲ه دادرس شـعب ،حامد رحمانیـاندکتر ، رأی ن پرداخته شوددانخستین حکمی که قرار است ب. کیفری داشته باشیم

  .کشف مشروبات الکلی در یک خودرو سواری است بارهعمومی رودهن در

  حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی
  ... شرح ماجرا

مـی ان گشت انتظامی به یک خودرو سواری مشکوک شـده و اتومبیـل مـذکور را متوقـفمأموربود که ماجرا از این قرار 

کنند و حدود سه لیتر مشروب الکلی در خودرو می با کسب اجازه از وی خودرو را تفتیش، پس از رؤیت مدارک راننده. کنند

  .شودمیبور کشف زم

  حکم صادره از دادگاه و تحلیل آن
هـرکس مشـروبات  ،قـانون مجـازات اسـالمی ٧٠٢ مـاّده برسد که مطابق نظرگونه بهنخست، اینممکن است در نگاه 

بـه شـش  ،حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ،در معرض فروش قرار دهد ،بفروشد ،بخرد ،الکلی را بسازد

کاالی یادشـده ) تجاری( میزان پنج برابر ارزش عرفیی نقدی بهضربه شالق و نیز پرداخت جزا ۷۴سال حبس و تا ماه تا یک

بلکه با فهم کامـل از مـواد قـانونی و بـا  ،قانونی حکم صادر نکرده است ماّده اما قاضی پرونده مبتنی بر این ،شودمحکوم می

  !!!حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی صادر کرده است، دقیق هایاستناد به استدالل

  :باشدقرار میبدینقاضی  هایاللاستد

اماکن بسـته و تعطیـل و همچنـین تفتـیش و بازرسـی اشـیا در ، تفتیش و بازرسی منازل: «.ک.د.آ١٣٧ ماّده مستند به .١

بـا ، وقـوع جـرم در آن وجـود دارده آالت و ادل، قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ظّن ، ن و اماراتیمواردی که حسب قرا

  .»شودانجام می، قوی در پرونده با قید جهات ظّن دستور بازپرس و 

شود رضایت مالک در ازآنجاکه احتمال داده می ولی، ازلحاظ قانونی تفتیش خودرو باید با اجازه مالک صورت گیرد .٢

گاهینا، اینجا از روی ترس ه قدری متـداول اسـت کـغیرقانونی بهه رویّ  این. در حکم عدم رضایت است ،حاصل شدهو...  آ

 بنابراین  ؛انداطالعبی از آن ان و مقامات قضایی نیزحتی ضابط
ً
گاهی ندارند و ممکن  قطعا شهروندان عادی نیز نسبت به آن آ
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گاهیمأموراست دربرابر خواسته  چنینـی تـن بـه ایـن خواسـته شـدن یـا مـوارد ایـنترس از متمرد شناخته، ان از روی عدم آ

  .دهندغیرقانونی 

 ،مسکن و شـغل اشـخاص از تعـرض مصـون اسـت، حقوق، مال، جان، حیثیت: «قانون اساسی ٢٢موجب اصل به .٣

  .»مگر در مواردی که قانون تجویز کند

 هـایآزادی ،هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیـت ارضـی کشـور: «... قانون اساسی ٩مطابق اصل  .٤

کشف جـرم و ه بهاناستقالل و آزادی اشخاص را به تواننمی؛ بنابراین »مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

  .حفظ حقوق جامعه محدود کرد

ی معتبر است که بر خالف اوضاع و احـوال درصورتگزارش ضابطان : «قانون آیین دادرسی کیفری ٣٦ ماّده بر اساس .٥

 یو قرا
ّ
ان مبنی بـر کشـف مأمورگزارش بنابراین  ؛»تنظیم شود مقررات و ضوابط قانونی تهیه و بر اساسم قضیه نباشد و ن مسل

  .از اعتبار ساقط است ،باشدمشروبات الکلی که تنها دلیل استنادی جرم نیز می

  .کردبر برائت متهم صادر رأی  و حاکمیت اصل برائت، گفتهپیشان و با استناد به موارد مأمورگزارش  سرانجام دادرس با ردّ 

. ارات ضابطان قضایی استتالش برای تنظیم حدود اختی، ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مهم  هایاز ویژگی

والن ئبرای تحقق اهداف قانونگـذار در گـام نخسـت بایـد ضـابطان و مسـ، که در این دادنامه نیز اشاره شده است گونههمان

گاهی و باور کافی برسند و  شهروندان نیز از حقوق قانونی خود حتـی در جایگـاه مـتهم یـا مرتکـب  دیگرازسویمربوطه به آ

گاه باجرم به   .شندخوبی آ

، ٢٨/١/١٣٩٨ مورخ ،٩٨٠٩٩٧٢٢١٤٥٠٠٠٦٤ دادنامه شماره

 بخش رودهن ٢کیفری  دادگاه ۱۰۲ شعبه
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ارشد  هايمعرفي گرايش
  اسالمي   حقوق و فقه رشته

کوشـیم می آتـیو فعلی در شماره . مجله با رشته فقه و حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی آشنا شدیم نخستدر شماره 

ارشد رشـته فقـه و حقـوق اسـالمی اختصـاص دهـیم تـا  هایگرایش یل و جداگانه تماممعرفی مفّص  مجله را بهبخش این 

  .زیادی آشنا شوند اندازهتا ها مخاطبان عزیز با این گرایش

هـای در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش فقه و حقوق اسالمی رشته، ١٣۹۹نام کارشناسی ارشد دفترچه ثبتر اساس ب

  :پذیردمیدانشجو ذیل 

 فقه و حقوق خصوصی ـ

 فقه و حقوق جزا ـ

 فقه و حقوق خانواده ـ

 فقه سیاسی ـ

 مذاهب فقهی ـ

 فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی ـ

 فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی ـ

 مقارن و حقوق خصوصی اسالمیفقه  ـ

  فقه و مبانی حقوق اسالمی ـ

  معرفی گرایش فقه و حقوق خصوصی
 حقوق تجارتحقوق خصوصی اعم از . ندکمی پردازد و آن را تنظیممی میان مردم با یکدیگرحقوق خصوصی به روابط 

روابـط ، قراردادهـا، مالکیت، قواعد مربوط به اموالهمچون را  بسیاریمباحث مذکور  گرایش نابراین؛ بو حقوق مدنی است

نظـر . گیرددربرمیرا  دیگر موردها و ده ناشی از خطای افراد مسئولیت، اقامتگاه اشخاص، والدت، وصیت، ارث، خانوادگی

 در رشتهای رشتهبه ضرورت مطالعات میان
ً
جهـت لـزوم اسـتنباط مبـانی حقـوقی از به ،ی همچون فقه و حقوقهایخصوصا

بـرای  فقـه و حقـوق خصوصـی گـرایش، متون غنی فقه اسالمی و نیز اهمیت مطالعه تخصصی در زمینه حقوق خصوصـی

در این رشته دانشجویان مقطـع . است شده احیطر تربیت محققان برجسته و متخصص در حوزه حقوق خصوصی اسالمی

صـول در مقطـع األرسـائل و کفایة، مکاسـبماننـد گیری از متون فقهی و اصولی برجسـته تحصیالت تکمیلی عالوه بر بهره

  .کنندمیدروس حقوق خصوصی را در سطح باالیی مطالعه ، کارشناسی ارشد و دروس خارج فقه و اصول در مقطع دکتری

  طول دوره
سـال و هـر منامـه طـی پـنج نیطول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دو سال و نیم است که بر اساس آیـین
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هـر دانشـجو . نـدکو از آن دفـاع ارائـه دهـد نامه خـود را در این مدت دانشجو باید پایان. گرددمی نیمسال شانزده هفته ارائه

  .طبق برنامه تنظیمی بگذراند نامهواحد درسی با احتساب واحدهای پایان ۲۳موظف است 

  درسی هایواحد
  :ذیل است شرحبهواحد  ۲۳ ،فقه و حقوق خصوصی گرایشتعداد کل واحدهای درسی 

 واحد ۳۲: دروس اصلیـ 

 واحد ۴: نامهپایانـ 
حوزوی  به رویکرد باتوجهنیز شدگان و کردن پذیرفتهسطحهم منظوربهزشی و به ماهیت این دوره آمو باتوجهاست گفتنی 

  .واحد جبرانی درنظر گرفته شده است ۲۳تعداد ، و دانشگاهی

  در گرایش فقه و حقوق خصوصی عناوین دروس

  )رسائل و کفایه( اصول فقهـ 

  )مکاسب( فقهـ 

  حقوق مدنیـ 

  المللیداوری بینـ 

  الملل خصوصیحقوق بینـ 

  حقوق تجارتـ 

  قواعد فقه مدنیـ 

  وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
 هـایگرایشدر تمـامی  ،گـرایشعالوه بر ادامه تحصـیل در ایـن مذکور  گرایشالتحصیالن مقطع کارشناسی ارشد فارغ

 در حوزه علمیه نیـزمندان به ادامه تحصیل هعالق. کنندشرکت توانند میرشته حقوق خصوصی همچنین مرتبط با رشته فقه و 

  .حصیل دهندت ادامهتوانند می) ۴و  ۳سطح ( در مقطع باالتر حوزه، با دریافت مدرک تحصیلی این رشته

  گرایش فقه و حقوق خصوصیاهداف 
  .تفکر ناب اسالمی در حوزه فقه و حقوق خصوصی باشند کنندهتربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه ـ

  .فقه و حقوق خصوصی بارهربردی درهای بنیادی کاانجام پژوهش ـ

جدیـد در مباحـث  هایدیدگاه کنندهبتوانند ارائه، به مطالعات تطبیقی حوزوی و دانشگاهی باتوجهتربیت محققانی که  ـ

  .فقه و حقوق خصوصی باشند

  .تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور ـ

  ی شرایط ورود به گرایش فقه و حقوق خصوص
  .تحقیقات و فناوری باشد، وزارت علوم تأییدات آموزشی که مورد مؤسسنامه کارشناسی از دارابودن دانش .١

  .سازمان سنجش ازسویمجازشدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعالم اسامی  .٢

  .شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاهپذیرفته .٣
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  مواد امتحان ورودی
  )شرح لمعه( فقهـ 

  )اصول مظفر( اصول فقهـ 

  )نعقود معیّ ، مسئولیت مدنی، تعهدات( حقوق مدنیـ 

  )عقیلشرح ابن( عربیـ 
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 علمي هاينوشتهو دستها پژوهش
  دانشجويان

  

  

  

  

  مسائل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
  فاطمه معتضدکیانی

 مقدمه

 یکی از مسائل  ،تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن
ً
نـه ورو شـده اسـت جدیدی است که جهان امروز با آن روبهتقریبا

سیاسـی و ، بـه مسـائل فرهنگـی باتوجـههـر کشـور . اهمیت و اثر استدارای حقوقی نیز  لحاظبهبلکه  ،تنها از دید پزشکی

به نقش مهمی که جنسـیت  باتوجه. نیست انیز از این مسئله مستثنایران . دارد بارهدراینمتفاوتی  مذهبی خود احکام و قوانین

الزم اسـت موضـوع  ،از دو جنس مذکر و مؤنث دارند هریکبه حقوقی که  باتوجهدر زندگی شخصی و اجتماعی بشر دارد و 

در  ازجملـه ؛همـراه داردبـه بسیاریآثار فقهی و حقوقی  ،تغییر جنسیت. شودررسی بتغییر جنسیت ازلحاظ فقهی و حقوقی 

از نگـاه  ،عالوه بر مسئله جواز یا عدم جواز تغییر جنسـیتکوشیم پیش رو میدر مقاله  . و... مهریه، ارث، نفقه، ابقای نکاح

  .مختصرا به آثار تغییر جنسیت بپردازیم فقه و حقوق ایران

  معناشناسی
 که هویت و جنسیت مرد یا زن معناست بدین »تغییر جنسیت«

ً
فـراد دو دسـته از ا عمل تغییر جنسیت به. تغییر کندکامال

شـود کـه دسـتگاه مـی بـه حـالتی گفتـه) ابهام جنسی( هرمافرودیسم. نداافراد هرمافرودیت، دستهشود؛ نخستین مربوط می

  ؛تناسلی فرد نامشخص باشد
ً
فرد هردو اندام جنسی مؤنث و  یا ،وجود داشته باشد یا برعکسظاهر دخترانه  ،در یک پسر مثال

 .شـوندیا ترنس نامیـده می .اس.اختصار تیند که ترنسکشوال یا بهاافراد تراجنسیتی ،دسته دوم. داشته باشدهمزمان مذکر را 

شخصیت و  کهدرحالی ،فیزیکی مرد است ازلحاظفرد  مثالبرای ؛این افراد هویت جنسی متفاوت از روح و روان خود دارند

  .یا برعکس ،رفتاری زنانه دارد

نـه  ،مردان و زنان هایداشتن توأمان نشانه سبببهشود که به شخصی گفته میو کار رفته است به ادر منابع فقهی واژه خنث
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و خنثِی مشکل آورده شده اسـت  ذکری خنث، یاثنی خنث تاعبار دهخدا امهنلغت در. است از جنس مردان و نه از جنس زنان

  گردد:ارائه میدر ذیل  یککه تعریف هر

  .چنین خنثایی را خنثی انثی گویند ،مردی غالب باشدحالت زنی بر ، هرگاه در خنثی: خنثی انثیـ 

  .چنین کسی را خنثی ذکر گویند ،حالت مردی بر زنی غلبه داشته باشد، هرگاه در خنثی: خنثی ذکرـ 

یعنـی نتـوان غلبـه  ،حالت زنی یا مردی بر یکدیگر غلبه نداشته باشـد اگر در خنثی یعنی در مزاج او: خنثی مشکلـ 

  .گویندمی را خنثی مشکل ، چنین فردییکی بر دیگری را تشخیص داد

  جواز یا حرمت تغییر جنسیت در فقه
ها یتغییر جنسـیت تراجنسـ بارهولی در ،شودنمیدیده نظری جواز تغییر جنسیت افراد خنثی میان ادیان اختالف مورددر

 ازجملـهدانند؛ میو آن را مشروع  اندموافق هاعمل تغییر جنسیت تراجنسیا بفقهای شیعه بیشتر امروزه . هستاختالف نظر 

و انـد کردهرا حـرام اعـالم ها عمل تغییر جنسیت تراجنسی سّنت اهل ولی ،و... لنکرانیفاضل ، سیستانی الله، آیتخمینیامام 

  .دانندآن را تغییر در خلقت خدا می

  

  ازدیدگاه حقوق ایرانجواز یا عدم جواز تغییر جنسیت 
کـه بـر جـواز تغییـر هسـت نـی یقرا ولـی اند،سکوت کرده ،جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت درمورداگرچه قوانین ایران 

: داردکـه بیـان مـیکـرد قـانون مجـازات اسـالمی اشـاره  ٢ ماّده توان بهمی ازجمله ؛کندمی جنسیت در حقوق ایران داللت

بـه سـکوت  باتوجـه ؛ بنابراین»شودمی جرم محسوب ،قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدفعل یا ترک فعلی که در  هر«

هرجا تردید  گلدوزیانمطابق نظر آقای  سوییاز. شدقائل توان به جواز تغییر جنسیت بودن این فعل میجرم مبنی بر قانونگذار

 قانونگـذارالبته سـکوت . باید به سود متهم تفسیر شودقانون بوده، اصل بر عدم وقوع جرم خیر، یا است شود جرم واقع شده 

قـانون حمایـت  ٤ مـاّده ١٨مثـال بنـد برای ؛ن پرداخته استدادر موارد دیگری ب ، امافقط درباره جواز یا عدم جواز آن است

  .رسیدگی داردکه دادگاه خانواده صالحیت آورده است رسیدگی به امور و دعاوی تغییر جنسیت را در شمار مواردی ، خانواده

بایـد ببینـیم شخصـی کـه اکنـون . صدور مجوز از دادگاه قابل انجام است یه پزشک قانونی وتأییدعمل تغییر جنسیت با 

 فقه کسی کـه بـدون شـرایطدیدگاه مطابق  خیر.شود یا می مشمول همین حکم ،زندبدون شرایط دست به تغییر جنسیت می

 ؛قانون هر فعل حرامی جـرم نیسـت و مجـازات نـدارد ازنظر ، ولیشده است مرتکب فعل حرامی ،تغییر جنسیت دهد الزم

 ،قاضی مکلف بـه صـدور حکـم برائـت اسـت، با سکوت قانون«کند: میکه بیان  ٢٥٣٠/٧/٧/٤/٧٢نظریه مشورتی شماره 

  .دلیلی بر این ادعاست» عمل مذکور در شرع حرام استهرچند 
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  تغییر جنسیت بر ابقای نکاح تأثیر
یکـی از در فرض ازدواج ترنس باید گفـت . جدا کرد یکدیگراین مسئله باید دو فرض ازدواج ترنس و خنثی را از  درمورد

خـالف نظـم عمـومی و اخـالق حسـنه ، ازدواج میان دو جنس موافقزیرا  ؛شرط اختالف جنس است، نکاحشرایط صحت 

 سبببه ،ز زن به مرد یا از مرد به زن تغییر جنسیت دهداساس اگر فردی ابراین ؛قانون مدنی باطل است ٩٧٥ ماّده طبق ،بوده

بـودن طـرفین توسـط قانونی بـا احـراز همجـنسه البته از جنب. گردداثر میبال ازدواج باطل و ،شدن با زوج یا زوجههمجنس

  .گرددسند ازدواج ابطال می ،کارشناس

خنثی به دو دسته تقسیم شده است؛ خنثی مشکل و  ،فقهیه فرض دوم یعنی ازدواج خنثی باید گفت از جنب درمورد

گـردد و اگـر دارای چنـین ن به یکی از دو جنس زن یا مرد ملحـق مییغیرمشکل. در خنثی غیرمشکل فرد بسته به قرا

نظر مشهور ازآنجاکـه جنسـیت وی مطابق  ،ازدواج خنثی مشکل درموردفرد خنثی مشکل خواهد بود.  ،نی نیستیقرا

 او ش ،مشخص نیست
ً
اما درمورد خنثی غیرمشکل اگـر  باشد،مینیست و نکاح با او باطل و حرام مجاز به ازدواج  رعا

ازدواج او بـا مـرد مشـکلی  ،ازدواج او با زن منعی ندارد و اگر جنسیت غالب او زن باشد ،جنسیت غالب او مرد باشد

یعنی با تغییر جنسیت او و همجـنس ؛دمشابه فرض ازدواج ترنس خواهد بو ،تغییر جنسیت درصورت ؛ بنابراینندارد

  گردد.شدن با زوج یا زوجه، نکاح باطل می

  مهریه و نفقه، تغییر جنسیت بر ارثتأثیر 
درمورد . دهند تابع جنسیت فعلی آنهاستمی تغییر جنسیت از موانع ارث نیست و سهم االرث افرادی که تغییر جنسیت

؛ کنـدنمـی تغییـری در ادای مهریـه ایجـاد، شـودمـی موجب بطالن ازدواج که تغییر جنسیتباوجوداینمهریه باید گفت که 

از آن جـایی کـه نفقـه ؛ نفقه درمورداما . این حق برای زن پابرجاست چه زوج جنسیت خود را عوض کند چه زوجه بنابراین

توانـد نفقـه اش را از نمـی رود لذا زنعقد نکاح بین طرفین است و این عقد با تغییر جنسیت از بین می وجودبههمسر منوط 

  .شودنمی مرد طلب کند اما نفقه فرزندان همچنان پابرجاست زیرا تغییر جنسیت سبب تغییر رابطه پدر فرزندی

  هام و مجازاتیآثار تغییر جنسیت بر جرا
درمـورد  یـککـه بـه بررسـی هر شودمیدیات و تعزیرات تقسیم ، قصاص، دسته حدود چهاردر کشور ما به ها مجازات

  .بحث تغییر جنسیت خواهیم پرداخت

  ییر جنسیت بر حدودتغ تأثیر
میـزان و کیفیـت اجـرای آن در ، نـوع، شود که موجبمی حد به مجازاتی گفته« :قانون مجازات اسالمی ١٥ ماّده مطابق

جنسـیت زمـان مجازات مرتکب مطـابق و...  قذف، موجب حد مانند شرب خمر جرایم در .»شرع مقدس تعیین شده است

و اسـت  بـه اینکـه مجـازات مرتـد در قـانون نیامـده  باتوجـه .بحث متفاوت اسـت ،ارتداد درمورد ، ولیارتکاب جرم است

معتقدند بایـد ای عده .متفاوتی وجود دارد هایدیدگاه بارهدراین، بر اساس نظر فقهاست ،شودمی اجرا بارهدرایناحکامی که 

 مطابق نظر دیگری .اندجنسیت در زمان صدور حکم را معتبر دانسته یدیگر ل شود و عدهجنسیت زمان ارتداد عم بر اساس

 درمـورددرنهایت باید گفـت . باید مجازات ساقط شود  طبق قاعده ،چون در اینجا شبهه وجود دارد

 ،سپس تغییر جنسیت دهـد ،اگر مردی مرتد شود لمثابرای ؛توان جنسیت زمان وقوع جرم را مالک قرار دادبحث ارتداد نمی
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نظر بـه ؛ بنابرایننفع متهم سازگار نیستفرد باید اعدام شود که با تفسیر مضیق به ،اگر مطابق جنسیت زمان ارتداد عمل شود

 تفسیر به ـ زن به مرد هممرد به زن و هم  ـ است در تغییر جنسیت رسد بهترمی
ّ

  .زن اجرا گردد نفع متهم صورت گیرد و حد

  تغییر جنسیت بر قصاص تأثیر
لکن اگر قاتـل مـرد مسـلمان  ،حق قصاص ثابت است ،هرگاه زن مسلمانی کشته شود« :آمده است .ا.م.ق٣٨٢ ماّده در

 ...» باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازدولّی دم  ،باشد
ً
 پیش .مردی کشته شودوسیله بهفرض کنید زنی ؛ مثال

گاه اصول عملیه در موارد شک و اصـل استصـحاب مبنـی بـر اعتبـار جای به باتوجهد .مرد تغییر جنسیت ده ،صدور حکم از

 کنـد ومیمقتول نصف دیه مرد را پرداخـت  یعنی ولّی  ؛شودمی شامل او نیز ،شودمی احکامی که شامل مردان، حالت سابق

  .سازگار است نفع متهمشود که دراینجا با تفسیر بهقاتل قصاص می

  جنسیت بر دیات تغییر تأثیر
جنسـیت  ازآنجاکـهنخسـت،  درمـورد. تفاوت قائل شد علیهمجنٌی در بحث دیات باید میان جنسیت مرتکب و جنسیت 

علیـه مجنٌی جنسـیت ولـی  ،تغییر جنسیت او تغییری در میزان دیه ایجاد نخواهـد کـرد ،مرتکب موضوع پرداخت دیه نیست

 علیـهمجنٌی همچنین اگـر . داد را در زمان مطالبه دیه مالک قرار علیهمجنٌی باید جنسیت بنابراین ؛ ستموضوع پرداخت دیه ا

  .دیه را مطالبه کنند ،به جنسیت زمان مرگ باتوجهتوانند وراث می ،فوت شود

  سیت بر تعزیراتتغییر جن تأثیر
تغییـر جنسـیت موجـب تغییـر یـا  ،شودمی نموجب تعزیر در موادی که جنسیت اطالق دارد و شامل مرد و ز جرایم در

 همچـون جـرایم در بعضـی .بحث متفاوت اسـت ،در موادی که جنسیت موضوعیت دارد ، ولیسقوط مجازات نخوهد شد

گردد، می نفقه همسر ساقط ،شودمی گفتیم چون تغییر جنسیت سبب بطالن عقد ،آن بحث شددرباره عدم پرداخت نفقه که 

 تغییـر، بـودن جنسـیتمؤثر بـاوجوداست، مشخص کلمه زن ذکر شده  طوربهکه  .ا.م.ق٦٤٤ ماّده مانندبعضی دیگر  اما در

  .شودمی جنسیت زمان وقوع جرم اعمال بر اساسمجازات  دلیلهمین؛ بهجنسیت تغییری در مجازات ایجاد نخواهد کرد

جنسـیت زمـان ، ت بـرای اعمـال مجـازاتتوان گفـمی ،دهندمی کلی در باب مجازات افرادی که تغییر جنسیت طوربه

  .نفع متهم سازگار باشدکه با تفسیر مضیق به کنندمی عملای گونهاینکه به دهند یامی ارتکاب جرم را مالک قرار

  منابع

،  ٣ش؛ مـدرس علـوم انسـانی، »احکام و آثار تغییر جنسـیت«؛ عبدییاسر  و فخرالدین، اصغری آقمشهدی .١

  .٢١ـ١ص، ١٣٩٣ پاییز

مطالعـات حقـوقی ، »وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت«؛ عبدی و یاسر فخرالدین، آقمشهدی اصغری .٢

  .١٧ـ١ص، ١٣٩٠بهار و تابستان ، ٢ش)؛ فقه و حقوق اسالمی( معاصر

فقـه و ، »هاو مجازات جرایم آثار تغییر جنسیت بر«؛ گنجیو محمدحسین  اسدی ، ابوالقاسمرقیه، زادهعباس .٣

 .٣٢٠ـ٢٩٩ص، ١٣٩٢پاییز و زمستان ، ٢ش)؛ مقاالت بررسی( مبانی حقوق اسالمی

 و بهار ١٣٨٩ زمستان، ٦ و ٥ش؛ فقه پزشکی، »تغییر جنسیت بر ابقای نکاح تأثیر«؛ محمدمهدی، نیاکریمی .٤

    .١٤٩ـ١٢١ص، ١٣٩٠
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  فقه امامیهازمنظر احکام و آثار مال مشاع 
  

یم احمدی خوئی   مر

 مقدمه

اگرچـه حـق  گوینـد.مشاع مـی اموالاصطالح در ،چند مالک. به اموالی که چند مالک دارنداموال یا یک مالک دارند یا 

در علم فقه و حقـوق بـرای . هستی هاین محدودیتادر اختیارات مالک ولی ،حق مالکیت است ،ن بر مال مشاعامالکهمه 

مال مشاع ازمنظر فقه امامیه را مطالعه احکام و آثار کوشیم پیش رو میدر مقاله . احکام و آثاری وضع شده است ،مال مشاع

  کنیم.و بررسی 

  مفهوم اشاعه در علم فقه
  :کار رفته استدر سه معنا به» اشاعه«

 ؛حق ایاز مالکان و صاحبان حق در تمام مال  هریکانتشار سهم  .١

 ؛مقابل افراز .۲

 .انتشار خبر .۳
 در علم فقه دوم  یمعنا

ً
 یکـاربرد اشـاعه در فقـه، معنـا شـتریب و رودیمـ کاربهو استفاضه  اعیبا واژگان شمعموال

رفته  کاربهو قضا  تیّ تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وص یهادر بابکه  نخست آن است

  ایمال  به ؛ بنابرایناست
ّ

و  شودیحق مشاع گفته م ایباشند، مال  میصاحب حق در تمام آن سه ایکه چند مالک  یحق

یند.به این حالت اشاعه می   گو

ق آن ـ ملک است ایاشاعه  مورد
ّ
که چند نفـر بـا  یامانند منفعت خانهباشد منفعت  ای، نیباشد مانند زم نیع، خواه متعل

  .و حق شفعه اریمانند حق خ ؛استحق  ای ـ اندهم آن را اجاره کرده

  احکام اشاعه
کـردن مـال در این قسمت احکام مال مشاع در فقه امامیه و حکـم معاملـه. دانستیم که مال مشاع در فقه به چه معناست

  .کنیممی مشاع را بررسی

  عیدر ب اشاعه
 نیزمـ ایـسـوم خانـه کیمشخص مانند  ییجزء مشاع معلوم از کاال فروختن :مشخص یفروختن مشاع معلوم از کاال  ـ
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  .)٤١٩ـ٤١٨ص، ٢٦، ج١٢٦٢، نجفی( است زیجا

کیـمشاع از آن را ماننـد  یسهم تواندیفروشنده م، سر درخت وهیفروش م در :مشاع صورتبهسر درخت  وهیفروش م ـ

  .)٨٤، ص٢٤، ج١٢٦٢، نجفی( استثنا کند سوم

، است زیچهارم جاکی ایمشاع مانند نصف  طوربهزنده  وانیاز ح نیّ مع یقسمت دنیخر :وانیاز ح نیّ مع یقسمت دنیخر  ـ

  .)١٥٧، ص٢٤، ج١٢٦٢، نجفی(است اختالف  شدهذبح وانیدر ح دیخرگونه این در جواز ولی

  در رهن اشاعه
مـرتهن در شـخص راهن بـا  کیاختالف شر درصورت. )١٢٦، ص٢٥، ج١٢٦٢، نجفی( است حیمال مشاع صح رهن

 گمـاردیکار م نیرا بر ا یشخص عادل ای کندیم یمال را نگهدار، و خود ازجانب آن دو ردیگیآن را م یقاض، گرو ینگهدار

  .)٢٥٦، ص٢٥، ج١٢٦٣، نجفی(

  استدالل صحت رهن مال مشاع از دیدگاه فقه امامیه
، ١٤٠٧، طوسـی(اند فقیهان امامیه انشای عقد رهن نسبت به مال مشاع را بدون اجازه شریک یا شـریکان جـایز شـمرده

اجمـاع  اند.دله عمومی استناد کردهبه ادله اختصاصی رهن و ا، آنان برای جواز رهن مال مشاع در فقه امامیه .)٢٢٤، ص٣ج

 ( عالمان امامیه
ّ
اطـالق و عمـوم آیـه  ،)٢٧٥ــ٢٧٤، ص١٥، ج١٤١٩، / حسینی عـاملی١٢٧، ص١٣، ج١٤١٤، یعالمه حل

وفای بـه عقـد و قاعـده  وجوب عموم ادله، شریفه رهن و اطالق و عموم روایات رهن ادله اختصاصی آن است و استصحاب

  .ادله عمومی آنند تسلط

 اند،های مذکور، انشای رهن مال مشاع را بـدون اذن شـریک جـایز دانسـتهاینکه فقیهان امامیه با استداللرغم به

قبض در رهن مستلزم تسلیم کـل مـال مرهونـه و  چراکهدانند؛ مشاع را موقوف به اذن شریک یا شرکا می هاقباض رهین

، ١ق، ج١٤١٩زمنـد اذن اسـت (حسـینی عـاملی، نیا ،تصرف در سهم سایر شرکا نیـز هسـت و تصـرف در مـال غیـر

دانند که شریک یا شرکا بدان اذن داده ی جایز میدرصورت فقطمشاع را  هبنابراین فقیهان امامیه اقباض رهین ؛)٢٧٧ص

  .)٣٧٧، ص٢ق، ج١٤١٩باشند (جزیری، 

  وقف و هبه مال مشاع، اجاره
، ٢٨، ج١٢٦٢، نجفی( ه مال مشاعو هب) ١٩، ص٢٨، ج١٢٦٢، نجفی( وقف ،)٢١٤، ص٢٧، ج١٢٦٢، نجفی( اجاره

بـه حـاکم ، اواجـازه عدم  درصورتباشد و  کیبه مستأجر با اذن شر نیع میتسل دیدر اجاره با البته .است حیصح) ١٧٦ص

  .)٢١٤، ص٢٧، ج١٢٦٢، نجفی( شودیشرع مراجعه م

  با مال مشاع مزارعه و مساقات، مضاربه
مزارعـه و . )٣٥٨، ص٢٦، ج١٢٦٢، نجفی( جنس و مقدار آن معلوم باشد دیبا ولی، است حیمضاربه با مال مشاع صح

  .ندامساقات نیز در مال مشاع صحیح

  عقود نیط صحت ایشرا
اعـم از اینکـه ) ٣٦٥ــ٣٦٤، ص٢٦، ج١٢٦٢(نجفـی، عامل و مالک در عقد مضـاربه  انیسود م یبودن تماممشاع
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 کمتر  یگریو د شتریب یکییا  ،باشد مانند نصف برابرطور به
ً
بـودن سـهم زارع و مشـاع زیـسـوم و نکیدوسوم و  باشد مثال

از ) ٧١، ص٢٧، ج١٢٦٢(نجفـی،  و مسـاقات) ٨، ص٢٧، ج١٢٦٢(نجفـی،  مالک در تمام محصول در عقـد مزارعـه

  عقود است.این صحت  طیشرا

  تیدر وص اشاعه
یموص( کسآن یبرا یو سوم اموالکی، کند تیوص یکس یمشاع برا طوربهرا  خود سوم مالکی مثالبرای یموص هرگاه

  .)٣١٣، ص٢٨، ج١٢٦٢، نجفی( خواهد بود) له

  در قسمت اشاعه
موضوع قسمت محقـق ، آن مال شرط است و بدون آن یآنان در تمام تیمالک هاشاع، کاشر انیمال مشترک م میتقس یبرا

  .)٣٤٢، ص٤٠، ج١٢٦٢، نجفی( شودینم

  منابع

وابسـته بـه  یدفتر انتشـارات اسـالم: قم؛ مةالعالشرح قواعد یالکرامة فمفتاح؛ محمدبنجواد، سیدیعامل ینیحس .١

  ق.١٤١٩، هیعلم هحوز نیجامعه مدرس

ی ( .٢
ّ
 حل

ّ
  ق.١٤١٤، البیتمؤسسه آل: قم؛ تذکرةالفقهاء؛ مطهربنیوسفبنحسن، )یعالمه حل

  ق.١٤٠٧، هیعلم هحوز نیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم: قم ؛الخالف؛ حسنبنمحمد، یطوس .٣

  .ش١٢٦٢، العربیحیاء التراثإ دار: بیروت سالم؛اإل جواهرالکالم فی شرح شرائع؛ محمدحسن، نجفی .٤

   



 

٣٢ 

  

  

  

ازمنظر ام و آثار مال مشاع کاح
  رانیا حقوق

  

  زهرا غالمی

  مقدمه
مات از جهـات ین تقسـیـاز ا یـکه هرکـارائـه شـده اسـت ) ءیشـ( مال یبرا یمتعدد هاییبندمیران تقسیدر حقوق ا

 کتعـداد مالـ بـر اسـاسمال به مشاع و مفروز است کـه  یبندمیتقس، ماتیاز تقس . یکیپردازدمی مال یبه بررسگوناگونی 

 . شـده از مـال اسـتارائـه هاییبنـدمین تقستریدهیچین و پتریجیاز را یکی ،گرفته شده درنظر
ً
رابـر در ب مـال مشـاع اصـوال

حاضـر در مقالـه . شـود کـه بـیش از یـک مالـک داردمـی رود و به مـالی اطـالقمی کاربها مال طلق یاصطالح مال مفروز 

حقـوق ازمنظـر مـال مشـاع را مـورد در مالکان یتصرفات حقوق یا و برخکارات شریحدود اخت، مفهوم مال مشاعاختصار به

  .خواهیم کرد ایران مطالعه و بررسی

  مفهوم مشاع
نیبـد؛ نـدکمی تیـن معنـا تبعیـاز ا نیـزآن  یه اصطالح حقوقکاست  کردنندهکدادن و پرارواج یامعناشاعه درلغت به

ان در کـمال یتمـام، ه درآن واحـدک ینحوبه، دیت در مال واحد به حالت اجتماع درآکیا چند حق مالیه هرگاه دو کصورت 

  .)٤٨ص، ١٣٨٩ی، مرادجوان(حالت اشاعه محقق شده است  ،باشند یکگر شریدیکآن مال با  یاجزا و ذرات فرض همه

منتشـر در  حـق مالکیـت هـر شـریکدیگر عبارتبـه ؛ن چند شخص مشترک اسـتمیامالکیت هر جزء مال ، در اشاعه

ولـی ایـن ، شریکان بر مال حق عینی دارنـد یتمام. هیچ بخشی در انحصار او نیستز مجموع مال است و تصرف و انتفاع ا

مـال و  یتمام، مادی و جغرافیایی ازنظرسهم هر شریک . تعلق دارد یکی است که در این مجموعه به هرتناسب سهمبه حق

: کنـدمـی قانون مدنی است که بیـان ٥٧١ماّده  نوعی بیانگراین تحلیل به. نی از آن استنسبت معیّ ، حقوقی و اعتباری ازنظر

  ».اشاعه نحوبه واحد ءدد در شیمتع مالکانشرکت عبارت است از اجتماع حقوق «

حـال درعـین؛ فردی و استقالل مالکیت هر شریک اسـت حفظ چهره، که در مالکیت جمعی اهمیت فراوان داردای نکته

حق هـر شـریک ، ن نیستیا بخشی از عین را ندارد و مصداق خارجی حق او معیّ  یکه هیچ شریکی حق انحصاری بر تمام

  :شودمی ته منتجکمسئله دو ن این از. به او تعلق داردفقط فردی و مستقل است و ، در جهان اعتبار

  .قوقی کندحتصرف تواند میخود  در سهم ویژه ،شریک مال مشاعـ 

  .)١٣٨ـ١٣٧، ص١٣٩٦(کاتوزیان،  اوصاف آن را داراست یتنهایی نیز حق مالکیت است و تمامسهم هر شریک بهـ 
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  ان اشاعهکار 

  ؛واحدا مال ی ءیشـ 

  ؛متعدد مالکانا یان یکشرـ 

  .)١٣ص، ١٣٩٧ی، نصرت( اعیا شیت کیا لزوم تداخل در حق مالیاجتماع حقوق ـ 

  اسباب اشاعه
  ».یا قهریاست  یاریت اختکشر: «داردمی مقرر. م.ق٥٧٢ همادّ 

ا قبـول مـال یـ یاریـل مـزج اختیـازقب اکعمل شر جهیا درنتی ،شودمی از عقود حاصل یعقد جهیا درنتی یاریت اختکشر

  .دارد وضوعیتن میطرف اراده ،تکن نوع شریدر ا. عمل چند نفر و مانند آن یمشاع در ازا یا قبول مالی یاریاخت

 :داردمـی مقـرر بـارهدراین. م.ق٥٧٤. مـاّده »امتـزاج«و » ارث« :از اندعبارت ،گردندی میت قهرکشرا سببه ک یامور

  .)١٦ص، همان» (شودمی ا ارث حاصلیامتزاج  جهیه درنتکاست  مالکاناجتماع حقوق  ،یت قهرکشر«

  کمال مشتر  اداره
مال خـود بـه  بخواهد در اداره یکشر است و هرباران کار مالیاهش اختکباعث ، انیکت شرکیاختالط موضوع حق مال

 نـدکمی ان واگذاریکرا به توافق شر کمال مشتر اداره انون مدنیق. شودمی روگران روبهیبا مانع توافق با د ،زندبدست  یاقدام

 میـانب مال مشـاع و نـزاع ین امر سبب تخریه همکرده است کن ینیبشیآن پ یبراای ژهیچ نظام ویه، ولی .)م.ق٥٧٦ همادّ (

  .)١٤٣ص، ١٣٩٦، انیاتوز(ک ت استیثرکا یرویتوسل به ن، جمعه راه معقول در اداره. شودمی انکمال

  تصرف مادی
مـی تسلط و استیال بر مـال مشـاع یـا اسـتفاده از آن باعثانجام اعمالی است که ، ادی در مال مشاعنظور از تصرف مم

گونه ارتباطی با تصرفات حقوقی اجرای یک عمل حقوقی انجام گیرد یا آنکه هیچ منظوربهتصرفات مادی ممکن است . شود

بسـته بـه اینکـه بـا مـذکور که تصرفات ) ٤ص، ١٣٩٨ی، ندرکاس و یشاهیعل( مشاع کونت در ملکمانند س ؛نداشته باشد

  :دو حالت پیش خواهد آورد ،رضایت سایر شرکا باشد یا خیر

  یک از شرکاهیچ: تصرفات بدون اذن شرکای دیگر. ١
ً
 ؛د بدون اذن سایر شرکا در مال مشـاع تصـرف کنـدنتواننمی قانونا

د یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقـوقی نداشـته یک عمل حقوقی باش یاجرا منظوربهاعم از اینکه این تصرف مادی 

بـا  بـارهدرایـن نیـزالبته قانون مدنی  .امامیه است فقه عقیده، بدون اذن شریک دیگر عدم تصرف شریک در مال مشاع. باشد

  .نظر استموافق و همفقهای امامیه 

 هریک از شـرکا. م.ق٥٧٨ ماّده بقاطمولی باید توجه داشت  ،ندمجاز اتتصرفگونه این :اذن شرکای دیگر تصرفات با. ٢

مگر آنکه اذن یا اسقاط حق  ،غیرقانونی است ،از آن پس تصرف شریک توانند هروقت بخواهند از اذن خود رجوع کنند ومی

  .)١٣٧ص، تا][بی ی،دیشه( آن در ضمن عقد الزمی درج شده باشد رجوع از

  تصرفات حقوقی در مال مشاع
بدون اذن سایر شرکا صحیح ، مال مشاع در حقوقی هریک از شرکا اتتصرف .م.ق٥٨٣و  ٤٧٥، ٣٥٠مفهوم مواد مطابق 

که در مقدار سهم خـود از مـال مشـاع نافذ است ی درصورتاز شرکا در مال مشاع  هریکتصرف حقوقی گفتنی است  .است
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فضـولی را  چنین تصـرفی حکـم معاملـه ،درصورتی که شریکی بخواهد در سهم شرکای دیگر تصرف کند ولی ،دنانجام ده

  .دارد و غیرنافذ است

  .خواهیم کرد پردازیم و دلیل صحت این تصرفات را بیانمی مال مشاع به بررسی برخی تصرفات حقوقی در ذیلدر 

  وقف
اعـم از اینکـه منقـول باشـد یـا  ؛عین بتوان از آن منتفـع شـد یافقط وقف مالی جایز است که با بق. م.ق٥٨ ماّده مطابق

  .بالاشکال است ،وقف مال مشاع شود کهمی فهمیده ماّده از این. مشاع باشد یا مفروز، غیرمنقول

ولـی حـق  ،توانند منـافع موجـود وقـف را بـه تراضـی میـان خـود تقسـیم کننـدمی علیهمموقوف. م.ق٥٩٧ ماّدهبر پایه 

نـه مالکیـت  ،است هحق انتفاع از مال موقوف ،شودمی ف حاصلقچه در اثر ونزیرا آ؛ را ندارند هم مال موقوفدرخواست تقسی

  .)٤١٦، ص١٣٨٥، کاتوزیان( کامل آن

 پـیش علیهم تاتصرف هریک از موقوفاست، ولی علیهم جایز موقوفمیان منافع موقوفه باید گفت تقسیم منافع  مورددر

  .)٤٨ص، تا][بی ،انیقربان( آور استبوده و ضمانفضولی ، از تقسیم منافع

  اجاره
 .»یکشـر بـه اذن ،اسـت جره موقوفأن مستیم عیتسل ولی، ز استیمال مشاع جا اجاره: «داردمی مقرر. م.ق٤٧٥ه مادّ 

جر را أد مسـتیتواند خلع می او یکصورت شرنیاریدرغ، ردیصورت گ یکشر د با اجازهین مشاع بایم عیتسل ماّده نیمطابق ا

  .)٣٤٦ص، ١٣٨٥، انیاتوزک( حق فسخ اجاره را دارد، اطالع باشدبی جر از اشاعهأه مستک یدرصورت. از دادگاه بخواهد

  عیب
 ید یاکت شریتواند بدون رضامی اکاز شر هریک: «داردمی مقرر ٥٨٣ ماّده در یقانون مدن

ً
 کـا یـ گر سهم خود را جزئا

ً
 ال

  .ر استیثأتبی ا در صحت آنکر شریت سایز و رضایع مال مشاع جایبماّده،  نیمطابق ا .»ندکمنتقل  یبه شخص ثالث

  منابع

  .١٣٩٦، زانیم نشر: تهران اشخاص و اموال؛؛ نیدحسیسیی، صفا .١

  .١٣٩٦، زانیم نشر: تهران اموال و مالکیت؛؛ ناصر، انیاتوزک .٢

  .١٣٨٥، زانیم نشر: تهران قانون مدنی در نظم کنونی؛؛ ناصر، انیاتوزک .٣

فصلنامه مطالعات فقهـی و ، »ت تصرفات درمال مشاعیفکی«ی؛ ندرکاسو فرزانه  ابوالفضلی، جوققلعه یشاهیعل .٤

  .١٦ـ١ص، ١٣٩٨بهار ، ٢٧ش فلسفی؛

هـای حقـوقی فصلنامه الکترونیکـی پژوهش، »در مال مشاع یکتصرفات شر یل حقوقیتحل«؛ رسولی، سیدنصرت .٥

  .٢٦-٩، ص١٣٩٧ بهار، ١ش یار؛قانون

 حقـوق خصوصـی؛ فصـلنامه فقـه و، »رانیـفقه مذاهب خمسه و حقوق اازمنظر رهن مال مشاع «؛ دیسع، فرساد .٦

  .١٤٩ـ١٢٧، ص١٣٩٧ز و زمستان ییپا، ٢ش

، ١٣٨٩ زییپـا، ٣٠ش نامـه هفتـه پـژوهش؛ویژه، »رانیم مال مشاع در حقوق ایانتقال و تقس«؛ دیناهی، دامرجوان .٧

    .٦٦-٤٧ص
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  كارگاه حقوق
  

  

  
  :آیین دادرسی کیفری ٣٠٢ه مادّ  *

  :شودرسیدگی می ١در دادگاه کیفری  ذیل جرایم به

  ؛موجب مجازات سلب حیات جرایم )الف

  ؛موجب حبس ابد جرایم )ب

یـا بـیش از  موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل جرایم )پ

  ؛آن

  ؛و باالتر ٣موجب مجازات تعزیری درجه  جرایم )ت

    .سیاسی و مطبوعاتی جرایم )ث

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه صالح بر 

اساس سن 

  مرتكب

  زير سن بلوغ

   سال١٥بلوغ تا 

   سال١٨ تا ١٥

به تمامي جرائم آن ها به طور مستقيم 

  شود در دادگاه اطفال رسيدگي مي

   شود *٣٠٢مرتكب جرم ماده

  شود  ٣٠٢مرتكب جرم غيرماده

  ويژه اطفال و نوجوانان١  دادگاه كيفري

 دادگاه اطفال و نوجوانان

مرتكب جرم در صالحيت 

 يا انقالب با ١دادگاه كيفري 

 تعدد قاضي شود

مرتكب جرم در صالحيت 

دادگاه انقالب با وحدت قاضي 

  شود

مرتكب جرم در صالحيت 

  شود٢دادگاه كيفري 

 ويژه ي اطفال و ١دادگاه كيفري 

  نوجوانان

دو نظر وجود دارد؛ نظر صحيح دادگاه 

اطفال و نوجوانان صالح مي باشد نه 

 دادگاه انقالب

 دادگاه اطفال و نوجوانان صالح است
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  حقوقي هايدانيدمي آيا
  

  

مطـرح و  ،عامـه مـردم رایـج اسـتمیان که در را تصورات غلطی کوشیم میدر این قسمت ، مجلهنخست شماره مطابق 

  .شکل صحیح آنها را بیاموزیم

  

اگــر از کســی شــکایت کنیــد و نتوانیــد آن را  .١

کنـد و حیثیـت میه طرف مقابـل اعـاد ،اثبات کنید

یدشما محکوم می   .شو

خـواهی و محل تظلـم، دادگاه .این باور غلط است

حق شما طـرح شـکایت و . رسیدگی به شکایات است

مسـئولیت ، عدم اثبـات. دادگاه بررسی آن استه وظیف

مگر اینکه احراز شود  ،کندنمی ایجادکیفری برای شما 

از او  بـوده،گنـاه بی مقابلشاکی با علم به اینکه طرف 

  .شکایت کرده است

  

  

  

  .تحضانت فرزند همیشه با پدر اس .٢

  ؛اشتباه است نیزاین تصور 
ً
سـالگی تـا هفـت ،اوال

هفـت ازپـس . اولویت حضانت فرزند با مـادر اسـت

ی کـه پـدر صـالحیت درصورتنیز سالگی تا سن بلوغ 

بـه حضانت آنهـا ، نداشته باشدان را نگهداری از فرزند

صالح فرزنـد در سـپردن زیرا ؛ مادر سپرده خواهد شد

  .شودحضانت درنظر گرفته می
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چنانچـه  ،اگر چند نفر در یـک مـال شـریک باشـند .٣

باید بـه نخست  ،یکی از شرکا بخواهد سهم خود را بفروشد

سپس حـق دارد  ،اگر او نخرید ؛شریکش پیشنهاد بیع بدهد

  .سهمش را به ثالث منتقل کند

 
ً
هـر در توانـد مـی هریک از شرکا .نیست گونهاین اصال

بفروشد و بیـع او  ،سهم خود را به هرکس که بخواهد زمانی

 
ً
خـاطر اهمیـت شخصـیت بـه ، ولیصحیح است نیز کامال

 است برای شریک سابق حقی درنظر گرفته قانونگذار، شرکا

اگر شریک این حق را اعمـال  .گویندمی که آن را حق شفعه

صـورت اگرچـه سـهم یـک شـریک بـه دراین. تملیک کند ،د آن سهم را در قبال مبلغی که خریدار خریده استتوانمی ،کند

  .اعمال حق شفعه است بلکه درنتیجه ،خاطر بطالن عقد بیع نیستهاین انتقال ب ولی ،شودمی شریک دیگر منتقل
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  حقوق شهروندي
  

تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی  هایواحده ماّده نگاهی به
  ١٣٩٨و  ١٣٨٥  مصوب

  واحده تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی ماّده ضرورت تصویب
  ٦٠در دهه 

ُ
ردهـای عراقـی بـه مقصـد ایـران شمسی بسیاری از شیعیان افغانستان و تعداد قابـل تـوجهی از شـیعیان و ک

ن ساکن در مناطق شرقی و غربی کشـور بـا مـردان افغـانی و عراقـی شـد و مهاجرت کردند که این موضوع باعث ازدواج زنا

. بهـره بودنـدبی از یک سری مزایای دولت ایران ،فرزندان بسیاری متولد شدند که فاقد شناسنامه بوده ها،این ازدواج هدرنتیج

یران قصد داشت بـا دادن تابعیـت دولت ا .واحده اعطای تابعیت به این اطفال بود ماّده تصویب دلیل مسئله مذکور نخستین

شرایطی را بـرای صـحت نکـاح  ١٠٦٠و  ١٠٥٩قانون مدنی ایران در مواد براین افزون. ایران به این اطفال آنها را حمایت کند

ازدواج زن ایرانـی بـا . م.ق١٠٦٠ مـاّده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست و طبق. م.ق١٠٥٩ ماّده طبق .ه استکردتعیین 

 مـاّده مفـاد ایـن دوولـی  شـود،موکـول میدولـت  سویبه اجازه مخصوص از ،جه در مواردی که مانع قانونی نداردتبعه خار

امکان دریافت اجازه مخصـوص از گوناگونی دالیل به؛ زیرا را حل نکردیی هاازدواجچنین مشکل تابعیت فرزندان حاصل از 

بسیاری از روستانشینان از قـوانین سـخت دربـاره ازدواج  مثالبرای؛ شدنمی ثبتها ازدواج، تبع آندولت وجود نداشت و به

غیرقانونی وارد ایـران شـده و  طوربهیا بسیاری از پدران خارجی  ،کردندنمی اطالعی نداشتند و درنتیجه اقدامی برای ثبت آن

  .کردندنمی ایران مراجعهبه مراجع اداری ، ترس از مجبورشدن به بازگشت به کشور خود دلیلسکونت گزیده بودند و به

واحـده  مـاّده نخسـتین ١٣٨٥در سـال ، بنابراین برای حل مشکل تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانـی و پـدر خـارجی

 ١٣٩٨در سال ، مجدد اشکاالتی که داشت دلیلمجلس شورای اسالمی تصویب شد و به ازسوی یاطفال چنینتابعیت برای 

  .شرح خواهیم داداختصار بهواحده را  ماّده در این قسمت هردو. واحده جدیدی تصویب شد ماّده

  :است ذیل شرحبه ١٣٨٥ه واحده مصوب مادّ 

سال پـس از تصـویب فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک
. تقاضای تابعیت ایرانـی نماینـد ،سال تمامهجده از رسیدن به سن  پستوانند می ،شوندمی این قانون در ایران متولد

مـی به تابعیـت ایـران پذیرفتـه ،تابعیت غیرایرانی نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم ردّ  درصورتاین افراد 
قـانون مـدنی  ١٠٦٠ مـاّده وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضـوع. شوند
 صـادر ماّده پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ،نماید و نیروی انتظامی نیز با اعالم وزارت کشورمی اقدام

  .باشندمی از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران پیش ماّده فرزندان موضوع این. کندمی
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باید حـداکثر ظـرف یـک  ،بیش از هجده سال تمام باشد ،یبدر زمان تصو ماّده ن اینچنانچه سن مشموال ـ١تبصره 

  .سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند

از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والـدین  ـ٢تبصره 

سـال تمـام و حـداکثر ظـرف  هجدهبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ثقانون مدنی به ١٠٦٠آنان از ابتدا با رعایت ماّده 

  .شوندقانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می ٩٧٩سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماّده مدت یک

  ٨٥شرایط ماّده واحده مصوب 
ً
در مـاّده  آنقدر سخت بود که مشکل عدم تابعیت این فرزندان تا حد زیادی حل نشـد؛ مـثال

ایـن درحقیقـت  .سال فرصت دارند درخواست تابعیـت دهنـدسالگی و فقط یک هجدهاز  پسگفته شده بود این افراد فقط  ٨٥

سال نیـز فرصـت ضمن  اینکه یکبهره بودند. بی ماندند و از مزایای یک تبعه ایرانیسالگی بدون تابعیت می هجدهاطفال تا سن 

 زیرا  ؛کمی است
ً
از اطـالع، زمـان کمـی بـرای اقـدام بـاقی  این قانون مطلع نشـده باشـند و پـس از تصویب ممکن است اصال

 ؛ بنـابراینسال تمام شود و نتوانند تابعیت ایـران را بگیرنـدیکماند. همچنین ممکن است روند درخواست طول بکشد و این می

  بدون تابعیت باقی ماندند.تعداد زیادی حل نشد و  ـ میلیون نفر یکحدود  ـ مشکل عدم تابعیت جمعیت عظیمی از مردم

تکمیل تابعیت طبق معیار سیستم خون و حمایـت  جهت و در ١٣٨٥سال  ماّده در نتیجه شروط متعدد و دشوار مقرر در

واحـده جدیـدی تصـویب  ماّده الیحه اصالحی به مجلس تقدیم شد و سرانجام ١٣٩٨در سال ، واحده ماّده از افراد موضوع

  .زیادی تسهیل کرد اندازهشرایط اعطای تابعیت را تا  قانونگذارواحده  ماّده در این .گردید

  :شرح استینبد ١٣٩٨ه واحده مصوب مادّ 

مـی فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا

به( نداشتن مشکل امنیتی درصورتمسی به درخواست مادر ایرانی از رسیدن به سن هجده سال تمام ش پیش، شوند

فرزنـدان . آینـدمیبه تابعیت ایران در) تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

را توانند تابعیت ایران ، میعدم تقاضای مادر ایرانی درصورت، مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی

تشخیص وزارت اطالعات و سـازمان اطالعـات سـپاه پاسـداران به( نداشتن مشکل امنیتی درصورتتقاضا کنند که 

پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه مـاه انجـام . شوندمی به تابعیت ایران پذیرفته) انقالب اسالمی

نداشـتن مشـکل  درصورتقامت برای پدر غیرایرانی شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه ا

  .اقدام کند) تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمیبه( امنیتی

درصورت ابهام در احراز نسب  ،یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشندی که پدر درصورت ـ١تبصره 

  .باشدمی دادگاه صالحاحراز نسب با ، متقاضی

توانند پس از رسـیدن بـه شان در ایران متولد شده باشند، میافراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین ـ٢تبصره 

نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز مشـکل امنیتـی  درصورتسن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که 

  .شوندعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت ایران پذیرفته میتشخیص وزارت اطال(به
 مـاّده دراینجا وجه افتراق و اشتراک این دو. ی داردهایشباهت و تفاوت ١٣٨٥مصوب  ماّده با ١٣٩٨ه واحده مصوب مادّ 

  .کنیممی را بیان

  :ذیل است شرحبهواحده  ماّده این دو هایتفاوتبرخی 

ساله درنظـر گرفتـه شـده مهلت یک ،سال سن دارند هجده بیشتر ازبرای اخذ تابعیت فرزندانی که  ١٣٨٥واحده  ماّده در

  .این مهلت حذف شده است ١٣٩٨واحده  ماّده برای حمایت از این اطفال در ولی ،بود

در قانون فعلی این شرط حذف شـده  ولی، تابعیت غیرایرانی یکی از شرایط الزم برای اعطای تابعیت به این اطفال بود ردّ 

منجـر بـه ، ایران قانونگذارزیرا برخالف دیدگاه  ؛توان یکی از ایرادات قانون فعلی محسوب کردمی حذف این شرط را. است

  .شودمی تابعیت مضاعف
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ام سـالگی تمـ هجـدهدرخواست تابعیت فقط از جانب خود طفل آن هم پس از رسیدن به سن ، ١٣٨٥ در قانون مصوب

سـالگی بـرای او  هجـدهتواند تا رسیدن طفـل بـه سـن می مادر نیز، در قانون فعلی عالوه بر خود طفل ، ولیپذیر بودامکان

  .کندتابعیت ایران را تقاضا 

 مـاّده کـه دردرحـالی ،تولد طفل در خـاک ایـران بـود، یکی از شرایط اعطای تابعیت به طفل ١٣٨٥ه واحده سال درمادّ 

مالحظات امنیتـی و  ازجهترط شاست حذف این گفتنی . این شرط از شرایط اعطای تابعیت حذف شد ١٣٩٨واحده سال 

  .است تأملمصالح عمومی قابل 

فرزندان باید حاصـل گوید می ١٣٩٨مصوب  ماّدهولی  ،ازدواج باید قانونی باشداست گفته شده  ١٣٨٥مصوب  ماّده در

 . ازدواج شرعی باشند
ً
  ،شـرعی درسـت اسـت ازلحاظساله  سیزدهساله با دختر  پانزدهازدواج پسر کمتر از  فرضا

ً
 ولـی قانونـا

تابعیـت  ثبت قـانونی نباشـند هـماگرچه  ،ندابه فرزندانی که حاصل ازدواج مشروع ١٣٩٨مصوب  ماّده طبق. درست نیست

شد که این نوعی تضـییع می قانونی تابعیت داده ایهبه فرزندان متولد از ازدواج فقط ١٣٨٥ ماّده بر اساس ولی ،شودمی داده

ثبـت قـانونی  ولـی ،ممکن است فردی ازدواج مشروع داشته باشد. مشروع بود نشدهدر حقوق فرزندان حاصل از ادواج ثبت

ثبت  بودن وشرط قانونی ١٣٩٨واحده  ماّده دردلیل همینبه ؛نکرده باشد یا ازدواجش مخالف شرایط ذکرشده در قانون باشد

  .ازدواج حذف شده است

در قانون فعلی این موضـوع نیـز از قلمـرو  ولی ،نداشتن سوء پیشینه کیفری در قانون سابق برای اعطای تابعیت شرط بود

  .شرایط اعطای تابعیت به اطفال خارج شده است

 قانون مدنی  ١٠٦٠ ماّده شرط مندرج در ١٣٩٨مصوب  ماّده در
ً
که در قـانون قبلـی شـرط درحالیباشد، میبالاثر تقریبا

  .مزبور در ترتب آثار حقوقی اعطای تابعیت واجد اثر بود

  :شوداشاره میواحده  ماّده این دو هایشباهتدر ذیل به برخی 

نـه  ،تابعیـت اکتسـابی اسـت ،آورددسـت مـیبهفرزند از بدو تولد فاقد تابعیت ایران است و تابعیتی کـه  ،ماّده در هر دو

  .یتابعیت اصل

صورت در هـر سال تمام شمسی درخواست تابعیت ایرانی کنند که دراین هجدهاز  توانند پسمی فرزندان ،ماّده در هر دو

  .باشدمیفقدان مشکل امنیتی شرط اعطای تابعیت ، دو قانون

الزم ریفاتی کـه تشـباید گفت البته  .بینی شده استصدور پروانه اقامت برای پدر خارجی در ایران پیش ،در هر دو قانون

  .ندادر دو قانون متفاوت گردد،طی شود تا این پروانه صادر است 

تابعیـت  ،موجـود هواحـد ماّده توانند با استناد بهمی ،از تصویب قانون متولد شده باشند پیشاطفالی که  ،ماّده در هر دو

  .ایران را تقاضا کنند

  منابع

، »رسـمی ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان افغـانی هایسیاسـتنگاهی بـه : مطالبه تابعیت مادری«؛ شادی، صدر .١

  .٨١ـ٦١، ص١٣٨٦دی ، ٥٠ش وگو؛گفت

  .١٣٩٨و  ١٣٨٥های تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی مصوب ماّده واحده .٢

تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با «؛ افشار قوچانی و زهره حسن، سیدوحدتی شبیری .٣

    .١٦٨ـ١٤٧، ص١٣٩٣زمستان ، ٤ش های حقوق تطبیقی؛پژوهش، »خارجی مردان



 

٤١ 

  

  

  

 گزارش نوشتاري و ديداري
  انجمن هاياز فعاليت

  

  

 انجمن علمی فقه و حقوق اسالمی دانشگاه حضـرت معصـومه، مذکور در شماره نخست مجله هایفعالیت در ادامه

  شود.که در ذیل به آن اشاره می علمی دیگری نیز انجام داد هایفعالیت، همچنان با انگیزه

  برپایی و افتتاح نمایشگاه علمی .١
مناسبت هفته دانشجو، انجمن علمی فقه و حقوق اسالمی در طبقه اول دانشکده علوم انسانی، نمایشگاه علمی به

مدیر گروه  ،پور فردابراهیم عبدیی دکتر جناب آقا محترم دانشگاه ئیسبا حضور ر ١٧/٩/١٣٩٨برپا کرد که روز یکشنیه 

جناب  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،محمد صادقیآقای دکتر جناب  رشته فقه و حقوق اسالمی

رشور حضور پُ  باهمچنین جمعی از بزرگان و اساتید محترم دانشگاه و  ،رضا آخوندزادهمحمدالمسلمین االسالم وحجت

یان    عزیز افتتاح شد.دانشجو

   

  برگزاری مسابقه علمی .٢
یان محترم، انجمن علمی فقه و حقوق اسالمی در هفته دانشـجو مسـابقه بنا ای علمـی برگـزار بر پیشنهاد دانشجو

یان در رشتهپرسش چند برای این مسابقه  .کرد های فقه و حقوق علمی فقهی و حقوقی استاندارد طراحی شد و دانشجو



 

٤٢ 

یانی که به همه به یکدیگراسالمی و حقوق با   ،بودنـدپاسخ درسـت داده ها پرسشرقابت پرداختند و درنهایت به دانشجو

  اهدا گردید.قید قرعه جوایزی به

  

  تخصصی هایعلمی و کارگاه هایبرگزاری سخنرانی .٣
بـا  »علم و معرفـت، دانشجو«موضوع کارگاه علمی با  ٢٤/٩/١٣٩٨انجمن فقه و حقوق اسالمی در روز یکشنبه مورخ  ـ

دانشـکده علـوم  هایدر سالن همایش ١٤ـ١٣از ساعت  سیدعلیرضا حسینی االسالم والمسلمین دکترحجتجناب سخنرانی 

  .انسانی برگزار کرد که مورد استقبال دانشجویان و اساتید قرار گرفت

      

وکالـت  ورود بـه عرصـه، یکی از اهداف دانشجویان رشته فقـه و حقـوق اسـالمی ـ

ی را کـه در ایـن هایمنظور انجمن فقه و حقوق اسالمی تصمیم گرفت بایسـتهبدین. است

گـاهی بیشـتر در ایـن به ،است بیانعرصه الزم به  اطالع دانشجویان عزیز برساند تـا بـا آ

، بـا همـت انجمـن ٢١/٨/١٣٩٩در روز چهارشـنبه مـورخ  ؛ بنـابراینعرصه قدم بگذارند

مجازی برگزار شد و نکـات مفیـدی  صورتبه »وکالت هایبایسته«باعنوان  یکارگاه علم

عضو هیئـت علمـی دانشـگاه حضـرت ( محمدحسین وکیلی مقدمآقای دکتر جناب توسط 

  .ارائه گردید) معصومه



 

٤٣ 

  
 تـأثیردرک ایـن رابطـه . درک رابطه میان دو علم فقه و حقوق اسـت، گیرد باید مورد توجه قرارمهمی که  مسائل جملهاز ـ

سـخنرانی  ٢٨/٨/١٣٩٩انجمن فقه و حقوق اسـالمی در روز چهارشـنبه . داشتدو علم خواهد  بسیاری در فهم مطالب هر

، سیدعلیرضا حسینی آقای دکترجناب  سخنران این برنامه. مجازی برگزار کرد صورتبه »رابطه فقه و حقوق« موضوع علمی با

  .انشجویان عزیز قرار داداطالعات سودمندی در اختیار د

  
بررسی چک و وضـعیت آن «کارگاه علمی با موضوع  ٥/٩/١٣٩٩انجمن فقه و حقوق اسالمی در روز چهارشنبه مورخ  ـ

عضو هیئت علمی دانشگاه قم و رئیس دانشگاه حضـرت ( پور فردابراهیم عبدیآقای دکتر جناب با سخنرانی  »در حقوق ایران

  .رو شدمجازی برگزار کرد که با استقبال گرم دانشجویان روبه صورتبه) معصومه

  



 

٤٤ 

بررسی وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران بـا نگـاهی بـه «کارگاه علمی با موضوع  ١٢/٩/١٣٩٩در روز چهارشنبه مورخ  ـ

 ،دریعلیمـراد حیـآقای دکتـر جناب با همت انجمن فقه و حقوق اسالمی با سخنرانی  »قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

مجازی برگزار و با استقبال باشـکوه  صورتبه ،و دانشیار رشته حقوق کیفری عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه

  .عزیزان همراه شد

  
  

  

  

بحث امور حسبی است.  ،یکی از مباحث قابل توجه در حقوق مدنی ـ

یان عزیـز انجمـن فقـه و حقـوق اسـالمی منظوربه گاهی بیشتر دانشجو  ،آ

جنـاب با سخنرانی  »امور حسبی در حقوق ایران«کارگاه علمی با موضوع 

مـورد توجـه  کـرد کـهمجـازی برگـزار  صـورتبه محمد صادقیآقای دکتر 

  .مخاطبان قرار گرفت

  

  

  اردوی علمی بازدید از مجلس شورای اسالمی و کاخ گلستان .٤
ورود و فعالیـت در مجلـس شـورای اسـالمی ، حقـوقرشته نیز یکی از اهداف دانشجویان رشته فقه و حقوق اسالمی و 

آشـنایی دانشـجویان بـا مکـان  منظوربـهتصـمیم گرفـت  رو انجمن فقه و حقوق دانشگاه حضـرت معصـومهازاین ؛است

آذر  ٢٠الـی  ١٤از تـاریخ . خـود قـرار دهـد هایبرنامهفهرست اردوی علمی بازدید از مجلس و کاخ گلستان را در ، مجلس

از مجلـس شـورای  ٣/١٠/١٣٩٨شـنبه نـام کردنـد و سـرانجام در روز سـهمندان برای شرکت در این اردو ثبـتعالقه ١٣٩٨

  .ثبت شدمحترم انگیز برای دانشجویان خاطره یعمل آمد و روزهفرهنگی و هنری بازدید ب هایکاخ گلستان و موزه، اسالمی



 

٤٥ 

  
  تدوین و انتشار شماره دوم نشریه علمی میزان .٥

، بسیار مناسبی از مجله صورت گرفـتاستقبال بازخورد و ، کامل هایرسانیانتشار شماره نخست مجله و اطالعاز پس 

این امر مایه دلگرمی ما بود و سبب . زیادی برای فعالیت در مجله اعالم آمادگی کردندافراد نظرات دقیق و مفیدی ارائه شد و 

  .کنیمتدوین بیشتری شماره دوم مجله را با انگیزه شد 

  
، بـا منیزهـرا مـؤو با سـردبیری خـانم  محمد صادقیبا مدیرمسئولی جناب آقای دکتر  میزاننشریه علمی  ٢شماره 

تدوین و در پاییز و زمستان  ،و تالش هئیت تحریریه همراهی انجمن فقه وحقوق اسالمی دانشگاه حضرت معصومه

  منتشر گردید. ١٣٩٩

تـالش دارد همـواره  انجمن فقه و حقوق اسالمی دانشگاه حضـرت معصـومهت گفتنی اس در پایان گزارش این شماره

علمـی دیگـری نیـز در  هایتخصصـی و برنامـه هـایکوشد کارگاهمیبنابراین  ؛علمی شما عزیزان باشد هایسبب پیشرفت

ی نشریه علمی میـزان را منتشـر کنـد تـا شـاید گـامی درجهـت رفـع بعد هایشماره و نیز خود قرار دهد هایبرنامهفهرست 

    .برداشته شودنیازهای جامعه علمی 



 

٤٦ 
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