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سخنسردبير
ه نام آنکه جان را فکرت آموخت
ز فضلش هردو عالم گشت روشن

چراغ دل ه نور جان برافروخت
ز ف ضش خا آدم گشت لشن

چه زیبا گفت آیتالله جوادی آملی» :این دو عنصر محوری اداره را خـوب بلـد اسـت؛ یکـی تخصـص ،یکـی تعهـد«
)دماوند.(١٣٩٨/٦/١٨ ،
برای موفقیت و پیشرفت در هر عرصهای از زندگی ،دو عنصر محوری تخصص و تعهد ﻻزم بهنظر میآید .این دو عنصر
با هم و در کنار یکدیگر کارسازی میکنند .داشتن تخصص بهتنهایی کافی نیست؛ چهبسیار متخصصانی کـه بـدون داشـتن
تعهد ،مانع رشد و توسعه جامعهاند .چنین اشخاصی نمیتوانند نیروهای متخصص پرورش دهند .افزونبراین ِصرف داشـتن

تعهد نیز کافی نیست؛ زیرا برای رفع حوایج ،تخصص ﻻزم است.

یکی از سرمایههای بزرگ هر کشور ،افراد متخصص و متعهدند و ای کاش! در هر کاری که هستیم ،متخصص و متعهد باشیم.
پس از نشر و اطﻼعرسانی شماره نخست نشریه علمی میزان در بهار و تابسـتان  ،١٣٩٩بـا اسـتقبال باشـکوهی ازسـوی
دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه حضرت معصومه روبهرو شدیم .افراد بسیاری برای فعالیت در مجلـه اعـﻼم آمـادگی
کردند و نظرات کارآمد و مفیدی ارائه شد .این امر سبب شد در تدوین شماره دوم مجله با انگیزهای دوچندان بکوشیم تـا بـه
رضایت و خشنودی بیشتر مخاطبان دست یابیم.
در پایان از مساعدتهای مدیریت فرهنگی و اجتماعی ،اساتید محترم حضرات آقایـان دکتـر محمـد صـادقی ،علیمـراد
حیدری ،وحید نکونام و تمامی عزیزانی که ما را همراهی کرده و مایه دلگرمی شدند ،کمال تقدیر و تشکر را دارم.
زهرا مؤمنی /سردبیر

٥

مشاهير
زندگینامه سیدمحمد فاطمی قمی
)چهره شاخص فقهی و حقوقی(
سیدمحمد فاطمی قمی از چهرههای مشهور تاریخ معاصر ایران ،ازجملـه
قضات عالیقدر ،فقیه و از شریعتمداران مجتهـد اسـت .ایشـان از اعضـای
کمیسیون تهیه و تدوین قانون مـدنی و از انشـاکنندگان اصـلی قـانون مـدنی
ایران و بسیاری از قوانین دیگر ازجمله نخستین قـانون ثبـت اسـناد و اصـول
محاکمات )قانون آیین دادرسی مدنی( نیز میباشد؛ ازاینرو وی را پدر قانون
نویسی در ایران مینامند.
سیدمحمد فاطمی فرزند حاج میرزاسیدحسین ،در سال  ١٢٥٢شمسـی در
شهر مقدس قم بهدنیا آمد .تحصیﻼت را نزد پدر و علمای حـوزه علمیـه قـم
آغاز کرد .سپس به تهران رفت و نـزد کسـانی چـون میرزاحسـن کرمانشـاهی،
٦

میرزاهاشم گیﻼنی و میرزای آشتیانی ،در علوم ادبیات فارسـی ،ادبیـات عـرب،
فقه و اصول اسﻼمی ،حکمت ،منطق و ریاضـیات تبحـر یافـت و بـه درجـه
اجتهاد رسید.
در آغار نهضت مشروطیت به سلک مشـروطهخواهـان درآمـد و هنگـام
مبارزهّ ،
رویه اعتدالی اتخاذ کرد و حتـی پـس از پیـروزی انقـﻼب مشـروطه ،از اعـدام شـیخ فضـلالله نـوری کـه بـهدسـت
مشروطهخواهان تندرو صورت گرفت ،اظهار انزجار کرد.
بعد از دوران مشروطه ،مشغول تدریس در حوزه علمیه قم شد و به حکم سیدحسن پرنیا ـ وزیر عدلیه وقت ـ برای خدمت
قضایی به عدلیه دعوت شد و پس از گذشت مدتی به ریاست شعبه  ٤دیـوان عـالی کشـور رسـید .در سـال  ١٣٠٧در کنـار
اشخاص مذهبی و قضایی همچون حاج سیدنصرالله تقوی ،سیدمحسن صدر ،سیدمصطفی عدل و عـده دیگـری از اعضـای
ً
کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی ،مستقیما زیرنظر علیاکبر داوربنـد ،قانون مدنی کنونی را با زحمت و دقت فراوان بهرشـته
تحریر درآورد .او مدتی بعد به ریاست محکمه بدایت که در آن زمان پنج شعبه حقوقی ،دو شعبه محکمه تجارت و دو شعبه
محکمه جزا داشت ،منسوب شد .پس از آن ِسمتهای قضایی چون عضویت محکمه اسـتیناف ،ریاسـت شـعبه اسـتیناف،
مشاور محکمه تمیز و مستشار دیوان عالی تمیز را برعهده داشت .وی در طول  ٣٦سال خدمت قضایی ،ریاست شعبه یـک،

دو و چهار دیوان عالی کشور را بهعهده گرفت و عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود.
درطول خدمت ،یکی از قضات شریعتمدار و سرشناس عدلیه بود و طی بیست سال نخست خـدمت ،حتـی یـک روز
مرخصی نگرفت ،کم سخن میگفت و مرد عمل بود .شیوه نگارش حقوقی وی زبانزد خـاص و عـام بـود .نمونـه ایـن نـوع
نگارش را میتوان در جلد نخست قانون مدنی دید.

ایشان پس از ازدواج ،صاحب دو فرزند شد که دخترش انسیه را در کودکی و پسرش ابوالقاسم را در نوجوانی از دست داد
و بههمیندلیل بهیاد فرزندانش بیمارستانی در قم ساخت که تا دهه شصت پابرجا بود ،اما در دهه شصت تخریب و بـهجـای
آن خیابانی گشوده شد .مردم قم بهرغم نابودی بیمارستان ،هنوز از چهارراهی که به این بیمارسـتان خـتم مـیشـد ،بـاعنوان
»چهارراه بیمارستان« یاد میکنند.
مرحوم فاطمی شعر نیز میسرود و تخلص وی »حیرت« بود:

ا ساغری ه جام تو شد شد ،شد شد
ای دل جهان ه ام تو شد شد ،شد شد
ک ـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـه ن ـ ـ ـام تـ ـ ـو شد شد ،شد شد
جام جهاننمای ج ـم و ت ـ ـ ـاج خ وی مل
رنج و غصه رام تو شد شد ،شد شد
ا ـ ـ ـن اسـ ـ ـب ت ـ ـ ـ ـ گ ـ ـ ـ ـ ـام س ـ ـ کخ ـ ـ ـ ـ روزگ ـ ـ ـار
هرچندکس که خام تو شد شد ،شد شد
ا خ ـ ـ ـ ـلق ک ـ ـ ـن مع ـ ـ ـ ـا ت ،ام ـ ـا ه خـ ـت ـ ـگـی
کس طالـ ـب ﻼم ت ـو شـد شد ،شد شد
»حـ ـ ـ ت« ـده ه شـ ـعر ت ـ ـو داد سخنوری
حقوقدان برجسته ایران دکتر جعفری لنگرودی ـ نویسنده شروح متعدد بر قانون مـدنی و نویسـنده فلسـفه اعلـی در علـم

حقوق ـ معتقد است مجسمه فاطمی باید مانند مجسمه فردوسی در تهران برافراشته شود .او میگوید:
جا داشت مانند مجسمه فردوسی ،مجسمه فاطمی را در پارک شهر مقابل کاخ دادگستری تهران برافرازند که سـیاحان
که از ایران و تهران دیدن میکنند ،آن را نیز ببینند« )جعفری لنگرودی ،١٣٨٧ ،ص١٨ـ.(٢٢

فاطمی در کتاب خاطرات خود در نصحیت به قضات میگوید:

اگر برای صدمینبار به ّ
مادهای از قانون استناد میکنید ،برای صدمینبار ،باز هم آن را بخوانید و بهاطمینان میگـویم
که تفسیر دیگری شکل خواهد گرفت )فاطمی قمی.(١٣٨٩ ،

سیدمحمد فاطمی در  ٢٨مرداد ماه  ١٣٢٤پس از  ٣٦سال خدمت قضایی و علمی به جامعه ایران ،سرانجام براثر بیماری
در سن  ٧٣سالگی بدرود حیات گفت .پیکر ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شده است.

آثار
وی در تدوین کتاب فرهنگ کاتوز یان که عربی به فارسی اسـت ،همکـاری علمـی مـؤثری بـا شـیخ محمـدعلی تهرانـی

کاتوزیان داشت .از دیگر آثار او ترجمه فارسی متن عربی کتاب اسﻼم و اندیشهها نوشته هانری دوکاستری اسـت کـه بهوسـیله
زعلول پاشا از متن اصلی به عربی ترجمه شده بود .تحفةالموار یث ،حلالموار یث و فقه فارسی ـ که بـهکوشـش ناصـر دولـت

آبادی منتشر شده است ـ نیز از تألیفات ایشان میباشد.
روزنوشتهای او در سال  ١٣٨٩باعنوان خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی بهوسیله کتابخانه مجلس شورای اسﻼمی و با
مقدمه رسول جعفریان بهچاپ رسید.

منابع
 .١فاطمی قمی ،سیدمحمد؛ خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی؛ تهران :کتابخانه موزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای
اسﻼمی.١٣٨٩ ،
 .٢مکی ،حسین؛ تار یخ بیستساله ایران؛ ج ،٤تهران :علمی.١٣٥٩ ،
 .٣مبارکیان ،عباس؛ چهرهها در آموزش عالی حقوق؛ تهران :پیدایش.١٣٧٧ ،

٧

يارمهربان
حقوق جزای عمومی؛
بررسی فقهی ـ حقوقی واکنش علیه جرم
پس از احراز وقوع جرم و بررسی مسئولیت کیفری مرتکب جرم ،نوبت به واکنش جامعه بـه پدیـده مجرمانـه مـیرسـد.
روشن است واکنش جامعه نمیتواند واکنشی ثابت و یکسان باشد ،بلکه پاسـخ مـؤثر علیـه جـرم بایـد متناسـب بـا شـرایط
مسئولیت کیفری ازیکسو و شرایط ارتکاب جرم و ویژگیهای فردی بزهکار ازسویدیگر باشد .بهلحاظ علمی ،روند منطقی
بررسی واکنش علیه جرم مستلزم شناخت واکنشها و بررسی عوامل مـؤثر بـر تعیـین و اعمـال واکـنش اسـت؛ برایناسـاس
٨

مطالب کتاب حقوق جزای عمومی  ٣به سه بخش ذیل تقسیم شده است:
بخش نخست ،باعنوان شناخت واکنش علیه جرم شامل سه مبحث فلسفه واکنش علیه جرم )مبـانی و اهـداف( ،اصـول
حاکم بر واکنشها و نیز اقسام واکنشها ازحیث رابطه متقابل مجازاتها ،موضوع و مجازاتها و اقدامات تـأمینی و تربیتـی
علیه اطفال و نوجوانان بزهکار است.
در بخش دوم باعنوان تعیین واکنش علیه جرم ،عوامل کاهشدهنـده و افزایشدهنـده مجـازات طـی دو فصـل و هریـک
شامل اسباب خاص و اسباب عام تخفیف و تشدید مجازات ارائه شده است.
در بخش سوم ،تحت عنوان اجرای واکنش علیه جرم ،طی دو فصل عوامل تأخیر در اجرا و عوامل عدم اجـرای مجـازات
بررسی شده است.
در کتاب مذکور نویسنده کوشیده است ازیک سو مواد قانونی تعیین کننده انواع مجـازات ،شـرایط و نحـوه تعیـین
مجازات ،اسباب تشدید و تخفیف ،و معافیت و سقوط مجازات ها را با رویکرد حقوق جزای ّ
سن تی و در پرتو اصـول و
اندیشه های حقوقی ،روش های تفسیری و ّ
روی ه قضایی بررسی کنـد؛ ازسـوی دیگر چـون مرحلـه اجـرای مجـازات از
اهمیت ویژه ای برخوردار است و انعطافپذیری قوانین کیفری ،اختیـارات قاضـی اجـرای احکـام و شـیوههای نـوین
اجرای واکنش علیه جرم امر بسیار مهمی تلقی می شود ،نویسنده بحث »واکنش علیه جرم« را در پرتو توجه ویـژه بـه
مرحله اجرای مجازات و نقش قاضی اجرای احکام تفسیر و تحلیل نموده ،مؤلفه های تعیین مجازات را در چهارچوب
سیاست کیفری مؤثر و کارآمد بررسی کرده است.
این کتاب هماکنون یکی از منابع معتبر درسی در دانشـگاههای کشـور و از منـابع مـورد اسـتفاده داوطلبـان آزمونهـای
قضاوت ،کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی است.

مؤلف :دکتر علیمراد حیدری
ناشر :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
)سمت(
زبان :فارسی
سال چاپ :چاپ اول  ،١٣٩٤چاپ دوم ١٣٩٦
تیراژ٦٠٠٠ :
تعداد صفحات ٤٥٦ :صفحه

بدینوسیله از اساتید محترم و دانشجو یان گرامی که کتاب یا اثر تألیفی چاپشده دارند ،دعوت میشود جهــت
معرفی آثار خود در نشریه علمی میزان ،به نشانی رایانامه نشریه پیام دهنــد تــا همــاهنگیهــای ﻻزم بــا عز یـزان
بهعمل آید.
رایانامه نشریهmizan.276@yahoo.com :
کتب در شاخههای گوناگون علم حقوق ،فقه ،اصول فقه ،فلسفه ،کﻼم و دیگر علوم مرتبط با رشته فقه و حقــوق
اسﻼمی قابلیت معرفی در نشریه میزان را دارند.

٩

تازهترينمقاﻻتحقوقي

قصاص؛ عفو یا مقابله بهمثل
وحید نکونام

چکیده
قصاص بهعنوان یکی از مجازاتهای اسﻼمی از فلسفهای ُ
چندبعدی برخـوردار اسـت؛ زیـرا ازیکسـو بـهجای
اینکه بهعنوان یک حکم تکلیفی ،قطعی و ﻻزماﻹجرا تلقی شود ،از مصادیق حق بوده که اختیار آن حسـب مـورد بـه
ٌ
ّ
مجنیعلیه واگذار شده است؛ بنابراین ویژگیهای حق ازجمله قابلیت اسقاط و نقل و انتقال را دارد .البته از
ولی دم یا
مجموعه ادله قرآنی و روایی استنباط میشود که عفو و گذشـت اولـی اسـت .ازسـویدیگر جامعـه ایـن حـق را دارد

١٠

درصورت گذشت شاکی بهسبب اختﻼل در نظم عمومی مرتکب را مجازات کند.
کلیدواژه :قصاص ،مقابله بهمثل ،عفو ،حق ،حکم.

مقدمه
سیستم کیفری اسﻼم برای پاسداری از ارزشها ،تهذیب اخﻼقی مجرم و ایجاد جامعهای سالم ،سیاست پیشگیری از جـرم
را درپیش گرفته است .اسﻼم عﻼوه بر تدابیر غیرکیفری ،مجازاتهـای گونـاگونی را وضـع کـرده اسـت .قصـاص یکـی از ایـن
مجازاتهاست که از دیرباز در جامعه بشری وجـود داشـته و ویژگـی برجسـته آن هماننـدی جـرم و مجـازات میباشـد .قـانون
مجازات اسﻼمی در ّ
ماده  ١٦این مجازات را تعریف کرده است .دلیل کارآمدی قصـاص آن اسـت کـه از فلسـفهای ُ
چندبعـدی
برخوردار میباشد؛ یعنی در عین اینکه ازنظر اجرای عدالت و تناسب جرم و مجازات با دیدگاههای مبتنـی بـر سـزادهی منطبـق
است ،خالی از منطق فایدهگرایی نیست و بحث ارعاب ،ناتوانسازی و کنترل انتقامجویی را نیز مطمح نظر قرار میدهـد .مقالـه
حاضر درصدد پاسخگویی به دو موضوع مهم است؛ نخست باید بررسی کرد که مجازات قصاص حق است یا حکـم؟ اهمیـت
پاسخ به این پرسش آنجاست که اگر قصاص را حق بدانیم ،بهتبع ویژگیهای نقـل ،انتقـال و اسـقاطپـذیری حـق را دارد؛ یعنـی
ولی دم یا ٌ
بهجای آنکه حاکمیت الزام به اجرای آن را داشته باشد ،اختیار آن حسب مورد به ّ
مجنیعلیه واگذار شده است.
پس از روشنشدن موضوع مذکور ،باید این نکته مورد مداقه قرار گیرد که اجـرای قصـاص در اولویـت اسـت یـا عفـو و
گذشت از آن؟

قصاص؛ حق یا حکم؟
در بحث حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم که قصاص حق است یا حکم؛ بـدینمعنا کـه آیـا ایـن امـر در دسـت
ٌ
مجنیعلیه یا اولیای دم اوست؟ دراینصورت حق ایجادشده قابل نقل و انتقال و اسقاط میباشد یا آنکه حکم بوده و اختیـار
آن به حاکم واگذار شده است؟
بر اساس ادله ـ اعم از ادلهای که بهطور مستقیم به قصاص اشاره کرده یا به عموم قاعده مقابلـه بـهمثل پرداختـه اسـت ــ
قصاص حق است؛ بنابراین ویژگیهای حق را دارد ،وگرنه تأکید آیات و روایـات مبنـی بـر عفـو جـانی ازسـوی اولیـای دم و
ٌ
مجنیعلیه معنا ندارد.
درمورد ویژگیهای حق و وجود آن در قصاص ،نکات ذیل مهم است:
نخست ،باتوجه به ادله قاعده قصاص ،عموم فقها بـر قابلیـت اسـقاط حـق قصـاص تأکیـد کـردهانـد )نجفـی،١٤٠٤ ،
ص /٢٨١خمینی] ،بیتا[ ،ص /٥٣٣خویی ،١٤٢٢ ،ص.(١٥١
برایناساس قانون مجازات اسﻼمی در ّ
ماده  ٣٤٧بیان میدارد :صاحب حق قصاص در هـر مرحلـه از مراحـل تعقیـب،
رسیدگی یا اجرای حکم میتواند بهطور مجانی یا با مصالحه ،دربرابر حق یا مال گذشت کند.
ّ
دوم ،بر اساس دیدگاه فقها ،قصاص همچنین قابلیت انتقالپذیری دارد )نجفی ،١٤٠٤ ،ص /٣٨٣عﻼمـه حلـی،١٤١٠ ،
ص /١٥٥خمینی] ،بیتا[ ،ص(٥٣٤؛ بهعبارتدیگر اگر صاحب حق قصاص فوت کند ،این حق به ورثه انتقال مییابدّ .
ماده
 ٣٥٣قانون مجازات اسﻼمی دراینباره بیان میدارد :هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند ،حق قصاص به ورثه او میرسـد،
ٌ
مجنیعلیه باشد.
حتی اگر همسر
سوم ،در اینکه حق قصاص قابل نقل است یا خیر ،اختﻼفاتی دیده میشود .برخی معتقدند قصاص قابـل نقـل نیسـت؛
زیرا این حق برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است )شکاری ،١٣٦٩ ،ص .(٢٣فقهایی نیـز بـدون ذکـر دلیـل چنـین
دیدگاهی دارند )هاشمی شاهرودی ،١٤٢٦ ،ص .(١٦٦در مقابل برخی معتقدند فلسفه قصاص فقط تشفی خاطر زیاندیـده
ً
ً
اوﻻ ،در برخی موارد که ّ
ولی دم وجود ندارد ،باز هم حق قصاص ایجاد مـیشـود؛ ثانیـا ،قصـاص،
یا اولیای دم نیست؛ زیرا
کیفر معادل جنایت وارده جانی است؛ بنابراین خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست ،جز آنکه اجرای آن حس انتقـام
ً
ً
جویی را بر قاتل از میان میبرد؛ ثالثا ،فقها اصوﻻ دادن وکالت در اجرای قصاص را پذیرفتهاند )زینلی ،١٣٧٣ ،ص.(٥٦
برخی فقها در ذیل بحث مربوط به حق و حکم ،قصاص را بهعنوان حقی که قابل اسقاط ،نقـل و انتقـال اسـت ،معرفـی
کردهاند )دزفولی ،١٤١٠ ،ص /٣٥٣خمینی ،١٤٢١ ،ص.(٤٧
بر اساس مطالب پیشگفته ،قصاص حق است ،نه حکم.

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

ادله قرآنی
در قرآن دو دسته آیات بهطور کلی به موضوع قصاص پرداختهاند؛ دسته نخست آیاتی که بـهطور کلـی بـه قاعـده مقابلـه
ً
بهمثل اشاره کرده است و قصاص نیز مهمترین مصداق این آیات میباشد .دسته دوم آیاتی که مستقﻼ به مسئله قصاص اشاره
کرده است؛ برایمثال آیه  ١٧٩سوره بقره به فلسفه قصاص میپردازد .صاحب مجمعالبیان بهنقل از مجاهد و قتاده میگوید:

١١

ُ
منظور از آیه این است که زندگی شما در ایجاد قصاص است؛ زیرا هرکس قصد کشتن دیگری را کند ،همینقـدر کـه
متذکر قصاص شود ،از قصد خود منصرف میگردد و همین امر موجب تأمین زندگی افراد اجتماع میشود )طبرسی،
 ،١٣٧٧ص.(٤٨١

همچنین امام سجاد و امام حسن عسگری نیز با اشاره به این آیه فرمودهاند:
قصاص سبب استمرار حیات میشود ،هم برای کسی که اراده قتل کرده و هم برای کسی که قصد کشـتن او را نمـوده
بود و هم برای غیرآنها از مردم )بحرانی ،١٤١٦ ،ص /٣٧٩تفسیر منسوب به امام حسن عسگری ،١٤٢١ ،ص.(٤٧٠

باوجوداین در آیات مختلف دسته نخست و دوم تأکید فراوانی بر عفو شده است که در ذیل بدان اشاره خواهیم کرد.
 .١آیه  ٣٢سوره مائده
خداوند در آیه  ٣٢سوره مائده تأکید میکند:
هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد بر روی زمین بکشد ،چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هرکس
انسانی را از مرگ رهایی بخشد ،چنان است کـه گـویی همـه مـردم را زنـده کـرده اسـت )مکـارم شـیرازی،١٣٧٤ ،
ص.(٣٥٣

بر اساس آیه مذکور ،انسانها ازجهت حقیقت وجودی مانند یکدیگرند و بههمیندلیل کشتن یک انسان بهمعنای کشـتن
نوع بشر است و زندهکردن او نیز چنین معنایی دارد ،اما در اینکه مصـادیق آن چیسـت ،دیـدگاههای گونـاگونی مطـرح شـده
است .برخی معتقدند وجه غالب این آیه نجات انسانها از گمراهی است و این امر همانند دمیدن روح انسـانیت میباشـد.
همچنین خارجکردن انسان از هدایت مانند قتل است )فیض کاشـانی ،١٤١٨ ،ص /٢٧٢طیـب ،١٣٧٨ ،ص .(٣٥٠برخـی
روایات نیز به این امر اشاره کردهاند )برقی ،١٣٧١ ،صّ /٢٣٢
حر عاملی ،١٤٠٩ ،ص .(١٧٨باوجوداین بسـیاری از مفسـران
١٢

معنای آیه را عام دانستهاند و یکی از مواردی را که مصداق زندهکردن انسان معرفی کردهاند ،عفو از قصاص اسـت )طوسـی،
]بیتا[ ،ص /٥٠٣حسینی همدانی ،١٤٠٤ ،ص.(٤١٨
با این بیان مﻼحظه میشود که عفو از قصاص چه جایگاه واﻻیی دارد و مانند زندهکردن تمامی انسانهاست.
 .٢آیه  ٤٥سوره مائده
این آیه بهطور کلی بر جواز قصاص در نفس و مادون آن دﻻلت دارد ،ولی مد نظر ما این بخش از آیه است کـه خداونـد
میفرماید» :

« .برخی معتقدند ضمیر در »

« به جانی بازمیگردد و گفتهاند این امر کفـاره

جانی است که از قصاص نجات یابد )طیب ،١٣٧٨ ،ص.(٣٨١
در مقابل این دیدگاه بسیاری از مفسران بیان داشتهاند :مقصود کسی است که قصاص را صدقه کنـد؛ یعنـی از آن چشـم
پوشد و عفو کند که این امر کفاره گناهان او خواهـد بـود )طبرسـی ،١٣٧٧ ،ص /٣٠٩طوسـی] ،بیتـا[ ،ص /٥٣٨حسـینی
جرجانی ،١٤٠٤ ،ص.(٧٠٣

ٌ
مجنیعلیه و در جنایات بر نفس ،مختص به اولیای دم است.
گفتنی است این عفو در جنایات مادون نفس ،مختص به

 .٣آیه  ٤٠سوره شوری
آیه  ٤٠سوره شوری بهعنوان قاعدهای کلی بر جواز اعتداء دﻻلت دارد و البته آیات پـیش و پـس از آن نیـز بـهنـوعی ایـن
برداشت را تقویت میکند.
بر اساس این آیه کیفر بدی ،بدی است همانند آن و هرکس عفو و اصﻼح کند ،اجر و پـاداش او بـا خداسـت و خداونـد

ظالمان را دوست ندارد .قرآن بﻼفاصله پس از بیان قاعده مقابله بهمثل ،وعده زیبایی به کسانی میدهـد کـه بـهجای مقابلـه،
عفو میکنند و آن اجری است که خداوند متقبل میگردد.
در تأیید این امر روایتی از رسول اکرم نقل میشود که ایشان میفرماید:
چون روز قیامت شود ،منادی ندا کند هرکه او را بر خداوند اجری هست ،برخیـزد و اجـر خـود را از او بگیـرد .پـس
جماعتی برخیزند و مﻼئک به ایشان گویند شما را به خدا چه جزا هست؟ گویند :ما جماعتی هستیم که عفو نمـوده
َ
ایم از کسانی که ظلم کردند .پس به ایشـان گوینـد وارد بهشـت شـوید ،بـدون حسـاب اعمـال )طبرسـی،١٣٧٧ ،
ص.(٥١

برایناساس آیه شریفه بهطور صریح به قاعده مقابله بهمثل اشاره دارد و ضمن تجـویز مقابلـه بـهمثل ،عفـو را بهتـر از آن
معرفی میکند .البته افراط در عفو نیز پسندیده نیست؛ بنابراین در روایتی از امام سجاد منقول است:
حق آنکس که به تو بدی کند ،این است که از او درگذری ،ولی اگر بدانی که عفو تو زیانبار است ،انتقام بگیر
ّ
)حـر عـاملی،
که خداوند فرموده است :هرکس پس از ستم به او انتقام گرفت ،راه ]نکوهش[ بر ایشان نیست
 ،١٤٠٩ص.(١٧٢

 .٤آیه  ١٢٦سوره نحل
بر اساس آیه شریفه اگر کفار و مشرکان به شما مسلمانان اذیت و آسیبی برسانند ،شما در مقام تﻼفی زیـادهروی نکنیـد و
به همان اندازه اکتفا نمایید و اگر صبر کنید ،بر شما بهتر است.
ً
آیه محل بحث دقیقا محتوای عبارت »

« را دارد که بـا تعبیـر دیگـری

بیان شده است .این آیه به موارد شأن نزول آن منحصر نمیشود ،بلکه قاعدهای کلی بوده و بر مقابله بـهمثل بـه گسـتردهترین
مفهوم آن دﻻلت دارد؛ یعنی این عقاب در ابتدا حرام است و ازنظر شرعی ممنوع میباشد ،ولـی همـین کـار حـرام ،اگـر بـه
صورت مقابله بهمثل انجام شود ،بیاشکال خواهد بود؛ برهمیناساس در تفسیر مجمعالبیان از قول مجاهد و دیگران نقل می
کند که این آیه شامل هر نوع ستمی همچون غصب و امثال آن میشود؛ زیـرا هـرکس بایـد هماننـد کـاری کـه کـرده اسـت،
مجازات شود.
این آیه بهطور کلی بر جواز مقابله بهمثل دﻻلت میکند و درواقع ازاینرو با آیه  ١٩٤سوره بقره اشتراک دارد .البتـه ازنظـر
لفظ بهنحو بهتری از مماثلت و مشابهت بهره جسته است.
گفتنی است نباید از امر مذکور در افعال این آیه وجوب را دریافت کرد و فقط بر جـواز دﻻلـت دارد و »إن« شـرطیه نیـز
گویای آن است که اختیار عقاب به شخص واگذار شده؛ لذا عقابکردن حق است ،نه تکلیف.
درنتیجه بر اساس این آیات ،عفو ارجح از قصاص است و سبب آمرزش گناهان میشود.

ادله روایی
در روایات معصومان عفو و گذشت بهصورت چشمگیری مورد عنایت قرار گرفته ،در معنای وسیعی بهکار رفته است.
در طرح این بحث نیز به دو دسته روایات اشاره میکنیم؛ دسته نخست ،روایاتی که بهطور کلی به مسئله عفو اشاره کردهانـد.
دسته دوم ،روایاتی که بهطور خاص به عفو از قصاص تأکید دارند.
اهمیت عفو بهنحوی است که در برخی کتب روایی شیعه ،بـابی بـاعنوان »
ص .(١٠٧در برخی کتب روایی نیز بابی باعنوان »

« وجـود دارد )کلینـی،١٤٠٧ ،
« دیـده

١٣

میشود )نوری ،١٤٠٨ ،ص.(٢٥٠
در ذیل به برخی روایات مرتبط با مباحث پیشگفته اشاره میکنیم:
 .١از امام حسن عسگری نقل شده است:
مردی همراه با فردی که گمان داشت او قاتل پدرش است ،نزد امام سجاد رسید و اعتراض نمود و خواستار قصاص
ولی دم درخواست عفو کردند تا خداوند ثوابش را عظیم داردّ .
شد .آن حضرت از ّ
ولی دم راضی نشد .پـس امـام بـه
ّ
ولی دم که خواهان قصاص بودند ،فرمودند :اگر از این مرد فضیلتی یادت میآید ،بهخاطر همـان او را عفـو کـن و از

این گناهش درگذر )طبرسی ،١٤٠٣ ،ص.(٣١٩

 .٢عبادةبنصامت از پیامبر اکرم روایت کرده است که حضرت فرمود:
کسی که قسمتی از جسد خود را صدقه کند ـ یعنی از قصاص آن درگذرد ـ خداوند به همان اندازه از گناهانش درمی
گذرد )طبرسی ،١٣٧٧ ،ص.(٣٠٩

 .٣در اصول کافی از سکونی نقل شده است که امام صادق از قول پیامبر اکرم نقل میفرماید:
گذشت پیشه کنید؛ زیرا عفو و گذشت جز عزت بر بنده نمیافزاید؛ پس یکدیگر را مورد عفو قـرار دهیـد تـا خداونـد
شما را سرافراز کند )کلینی ،١٤٠٧ ،ص.(١٠٧

 .٤امیر مؤمنان علی میفرماید» :هرکس جرایم مردم را عفو کند ،بـه مجموعـه فضـایل دسـت یافتـه اسـت« )تمیمـی
آمدی ،١٤١٠ ،ص.(٦١٩
 .٥حضرت علی میفرماید» :سرعت در عفو از اخﻼق بزرگواران است« )همان ،ص.(٨٤
این روایات فقط بخشی از روایات فراوانی است که بر عفو و گذشـت تأکیـد دارد و بـرای جلـوگیری از اطالـه کـﻼم ،از
١٤

تفصیل بیشتر خودداری میکنیم.

نتیجه
در مقاله حاضر به تعاریف حق و حکم ،وجوه ممیزه آن و دیدگاههای فقها دراینباره اشاره شد .همچنین مفهوم قصاص و
ً
ادله آن در کتاب و ّ
سنت بررسی شد و بیان گردید :اوﻻ ،قصاص از مصادیق حق است ،نه حکـم؛ بنـابراین ویژگیهـای حـق
ازجمله قابلیت اسقاط و انتقال را دارد .البته درمورد قابلیت نقل آن اختﻼفاتی میان فقها دیده میشـود ،ولـی ایـن تشـتت آرا
ً
اصل حقبودن آن را زیرسؤال نمیبرد .ثانیا ،از مجموعه ادله قرآنی و روایی استنباط میشود که بـاوجود حـق مقابلـه بـهمثل
ٌ
مجنیعلیه و اولیای دم ،توصیههای فراوانی مبنی بر عفو جانی شده است؛ بنابراین عفو و گذشت ،اولی است.
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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.

آشناييباآزمونوكالت)(١
در شماره پیشین مجله با مراحل ،منابع و ضرایب دروس و نیز شرایط ﻻزم برای آزمون قضـاوت آشـنا شـدیم .در شـماره
حاضر با آزمون وکالت آشنایی خواهیم یافت.
متقاضیان فعالیت در حوزه وکالت باید در آزمونی به نام آزمون وکالت پذیرفته شوند و پروانه وکالت اخـذ کننـد .آزمـون
وکالت درحالحاضر در ایران توسط دو نهاد برگزار میشود که تفاوتهایی میان آنها وجود دارد .در شماره پیش رو بـا آزمـون
وکالت که ازسوی کانون وکﻼی دادگستری برگزار میشود ،آشنا میشویم و در شماره آتی مجله ،درمورد آزمـون وکالـت قـوه
قضائیه اطﻼعاتی در خدمت خوانندگان قرار خواهد گرفت.

کانون وکﻼی دادگستری
کــانون وکــﻼی دادگســتری یکــی از قــدیمیترین ســازمانهای مــردمنهــاد ای ـران اســت .نخســتینبــار در ســال ١٣٠٠
مجمع وکـﻼی رسـمی تشـکیل و در سـال  ١٣٣١بـهعنوان نهـادی مسـتقل شـناخته شـد .همچنـین در سـال  ١٣٣٣ﻻیحـه
استقﻼل کانون وکﻼ تصویب شد.
در ایران  ٢٥کانون مستقل وکﻼ وجود دارد که کانون وکﻼی مرکزی در تهران واقع شده ،شامل استانهای تهران ،سـمنان،
هرمزگان و سیستان و بلوچستان میشود .سایر کانونها در استانهای آذربایجان شرقی ،اردبیل ،آذربایجـان غربـی ،قـزوین،
بوشهر ،کردستان ،مازندران ،خراسان ،اصفهان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان رضوی ،خراسـان شـمالی ،خراسـان
جنوبی ،گیﻼن ،خوزستان ،کرمانشاه ،همدان ،قم ،گلستان ،اراک ،زنجان ،لرستان ،کرمان ،البرز ،چهارمحال بختیاری ،یـزد
و ایﻼم قرار دارند .این کانونها اتحادیهای باعنوان »اتحادیـه سراسـری کانونهـای وکـﻼی دادگسـتری ایـران« دارنـد کـه در
اصطﻼح باعنوان »اسکودا« شناخته میشود .هزاران وکیل و کارآموز وکالت زیرنظر این کانونها فعالیت میکنند.
مراحل اخذ پروانه وکالت دادگستری
 .١قبولی درآزمون تستی
این آزمون ،کتبی ،یکمرحلهای و بهصورت تستی برگزار میشود و منابع و ضرایب دروس آن بهشرح ذیل است:
ـ حقوق مدنی )ضریب (۳
ـ آیین دادرسی مدنی )ضریب (٣
ـ حقوق جزای عمومی و اختصاصی )ضریب (٢
ـ آیین دادرسی کیفری )ضریب (٢
ـ حقوق تجارت )ضریب (٢
ـ اصول فقه )ضریب (۱

١٧

شرایط شرکت در آزمون تستی و اخذ پروانه وکالت
شرایط عمومی
ـ اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسﻼم؛
ـ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسﻼمی ایران ،وﻻیت فقیه و قانون اساسی؛
ـ نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛
ّ
ـ نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسﻼم و گروههایی که مرامنامـه آنهـا
مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛
ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت؛
ـ عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسﻼمی ایران؛
ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی؛

کانونهای وکﻼ مکلفاند بهمنظور احراز شرایط مذکور ،از مراجع ذیصـﻼح مربوطـه اسـتعﻼم کننـد و مراجـع مزبـور
مکلفاند حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ ﻻزم را اعﻼم نمایند.
شرایط اختصاصی
ـ تابعیت جمهوری اسﻼمی ایران؛
ـ دارابودن دانشنامه لیسانس یا باﻻتر حقوق ـ از دانشکدههای حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم
تحقیقات و فناوری باشد ـ یا دانشنامه لیسانس فقه و مبـانی حقـوق اسـﻼمی یـا معـادل آن از دروس حـوزوی و

١٨

دانشگاهی با تأیید مرجع صالح؛
ـ شرایط س ّنی .پروانه وکالت دادگستری در حوزه قضایی استان تهران فقط به کسانی داده میشود که هنگام ثبـتنـام،
سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای دیگر حوزههای قضایی پروانه وکالت به کسـانی داده میشـود کـه
هنگام ثبتنام سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

 .٢انجام موفقیتآمیز دوره کارآموزی
ً
مدت کارآموزی وکالت اصوﻻ هجده ماه میباشد و کارآموز موظف است دوره کارآموزی را بدون وقفه طی کند.
تکالیف کارآموزی
تکالیف کارآموز بهشرح ذیل است:
الف( شرکت در دوره آموزشی ـ کاربردی بهمدت دستکم  ۶۴ساعت؛
ب( شرکت در همایشها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیئـت مـدیره اسـتان برگـزار مـیگـردد ،بـهمـدت
دستکم  ۳۰ساعت؛
پ( ارائه کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر پژوهشی در موضوعات حقوقی؛
ً
ت( شرکت در جلسات دادگاههای حقوقی و کیفری طی مدت  ۱۸ماه ،هر ماه  ۴روز )جمعا  ۷۲روز(؛
ث( تهیه گزارش از پروندههای موضوع بند ت بهتعداد  ٢٠فقره؛
ج( انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی؛
چ( سایر تکالیف بهصﻼحدید کمیسیون ،کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی.

کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که مشتمل بر حضور در جلسات دادگاه ،سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتـر اسـت،
در پایان هر سه ماه به وکیل سرپرست ارائه دهد .وکیل سرپرست نیز باید پس از دیدن گزارش مـذکور ،حـداکثر ظـرف یـک
هفته نظر کتبی خود را به کمیسیون اعﻼم کند.
 .٣قبولی در مرحله اختبار
آزمون اختبار شامل بخشهای کتبی و شفاهی بوده ،استفاده از قانون در هر دو بخش آزمون ،آزاد است.
دروس اختبار بهشرح ذیل است:
الف( حقوق مدنی ،حقوق خانواده و امور حسبی؛
ب( آیین دادرسی مدنی؛
پ( حقوق جزای عمومی و اختصاصی؛
ت( آیین دادرسی کیفری؛
ث( حقوق ثبت؛
ج( حقوق تجارت؛
چ( مقررات ،الزامات و اخﻼق حرفهای وکالت.

نمره نهایی هر درس ،میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده ،از  ۲۰محاسبه می شود و ضـریب دروس در ایـن مرحلـه
برابر است .شرکتکنندگان در اختبار درصورت احراز هریک از موارد ذیل ،قبول تلقی شده ،اجازه حضور در تحلیـف
را خواهند داشت:
الف( کسب حداقل میانگین  ۱۲در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره  ۱۰در هریک از دروس؛
ب( کسب حداقل میانگین  ۱۳در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره  ۱۰در  ۶درس و حداقل نمره  ۷در یکی از دروس.

 .٤تحلیف
پس از طی مراحل پیش گفته ،متقاضی سوگند یاد کرده ،سوگندنامه و صورتجلسه تحلیف و تعهد بـه انجـام امـور
معاضدتی بهتشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا میکند .پس از انجام تحلیف ،به وی پروانـه وکالـت پایـه یـک
اعطا می شود.

١٩

تأمليدراحكامقضايي
نتیجه تﻼش دادرسان و تصمیمات قضایی در صدور رأی تجلی مییابد .هـدف آرای صـادره از محـاکم ،احقـاق حـق و
عدالت است .تفسیر و تحلیل آرای قضایی بهوسیله سایر قضات و حقوقدانان سبب آشنایی با شیوه تفکر قضایی و نیـز غنـای
علم حقوق میگردد .در این قسمت از نشریه سعی بر آن است با ارائه آرای چشمگیر و البته دقیق ،تأملی در احکام حقوقی و
کیفری داشته باشیم .نخستین حکمی که قرار است بدان پرداخته شود ،رأی دکتر حامد رحمانیـان ،دادرس شـعبه  ۱۰۲دادگـاه
عمومی رودهن درباره کشف مشروبات الکلی در یک خودرو سواری است.

حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی
شرح ماجرا ...
٢٠

ماجرا از این قرار بود که مأموران گشت انتظامی به یک خودرو سواری مشکوک شـده و اتومبیـل مـذکور را متوقـف مـی
کنند .پس از رؤیت مدارک راننده ،با کسب اجازه از وی خودرو را تفتیش میکنند و حدود سه لیتر مشروب الکلی در خودرو
مز بور کشف میشود.

حکم صادره از دادگاه و تحلیل آن
ممکن است در نگاه نخست ،اینگونه بهنظر برسد که مطابق ّ
مـاده  ٧٠٢قـانون مجـازات اسـﻼمی ،هـرکس مشـروبات
الکلی را بسازد ،بخرد ،بفروشد ،در معرض فروش قرار دهد ،حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ،بـه شـش
ماه تا یکسال حبس و تا  ۷۴ضربه شﻼق و نیز پرداخت جزای نقدی بهمیزان پنج برابر ارزش عرفی )تجاری( کاﻻی یادشـده
محکوم میشود ،اما قاضی پرونده مبتنی بر این ّ
ماده قانونی حکم صادر نکرده است ،بلکه با فهم کامـل از مـواد قـانونی و بـا
استناد به استدﻻلهای دقیق ،حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی صادر کرده است!!!
استدﻻلهای قاضی بدینقرار میباشد:
 .١مستند به ّ
ماده ١٣٧آ.د.ک» :.تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن بسـته و تعطیـل و همچنـین تفتـیش و بازرسـی اشـیا در
مواردی که حسب قراین و اماراتّ ،
ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ،آﻻت و ادله وقـوع جـرم در آن وجـود دارد ،بـا
دستور بازپرس و با قید جهات ّ
ظن قوی در پرونده ،انجام میشود«.
 .٢ازلحاظ قانونی تفتیش خودرو باید با اجازه مالک صورت گیرد ،ولی ازآنجاکه احتمال داده میشود رضایت مالک در
اینجا از روی ترس ،ناآگاهی و ...حاصل شده ،در حکم عدم رضایت است .این ّ
رویه غیرقانونی بهقدری متـداول اسـت کـه
ً
حتی ضابطان و مقامات قضایی نیز از آن بیاطﻼعاند؛ بنابراین قطعا شهروندان عادی نیز نسبت به آن آگاهی ندارند و ممکن

است دربرابر خواسته مأموران از روی عدم آگاهی ،ترس از متمرد شناختهشـدن یـا مـوارد ایـنچنینـی تـن بـه ایـن خواسـته
غیرقانونی دهند.
 .٣بهموجب اصل  ٢٢قانون اساسی» :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شـغل اشـخاص از تعـرض مصـون اسـت،
مگر در مواردی که قانون تجویز کند«.
 .٤مطابق اصل  ٩قانون اساسی ...» :هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقﻼل و تمامیـت ارضـی کشـور ،آزادیهـای
مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند«؛ بنابراین نمیتوان استقﻼل و آزادی اشخاص را بهبهانه کشف جـرم و
حفظ حقوق جامعه محدود کرد.
 .٥بر اساس ّ
ماده  ٣٦قانون آیین دادرسی کیفری» :گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خﻼف اوضاع و احـوال
ّ
و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس مقررات و ضوابط قانونی تهیه و تنظیم شود«؛ بنابراین گزارش مأموران مبنی بـر کشـف
مشروبات الکلی که تنها دلیل استنادی جرم نیز میباشد ،از اعتبار ساقط است.
سرانجام دادرس با ّرد گزارش مأموران و با استناد به موارد پیشگفته و حاکمیت اصل برائت ،رأی بر برائت متهم صادر کرد.
از ویژگیهای مهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲تﻼش برای تنظیم حدود اختیارات ضابطان قضایی است.
همانگونه که در این دادنامه نیز اشاره شده است ،برای تحقق اهداف قانونگـذار در گـام نخسـت بایـد ضـابطان و مسـئوﻻن
مربوطه به آگاهی و باور کافی برسند و ازسویدیگر شهروندان نیز از حقوق قانونی خود حتـی در جایگـاه مـتهم یـا مرتکـب
جرم بهخوبی آگاه باشند.
دادنامه شماره  ،٩٨٠٩٩٧٢٢١٤٥٠٠٠٦٤مورخ ،١٣٩٨/١/٢٨
شعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری  ٢بخش رودهن
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معرفيگرايشهايارشد

رشته فقه و حقوق اسﻼمي
در شماره نخست مجله با رشته فقه و حقوق اسﻼمی در مقطع کارشناسی آشنا شدیم .در شماره فعلی و آتـی میکوشـیم
این بخش مجله را به معرفی ّ
مفصل و جداگانه تمامی گرایشهای ارشد رشـته فقـه و حقـوق اسـﻼمی اختصـاص دهـیم تـا
مخاطبان عزیز با این گرایشها تا اندازه زیادی آشنا شوند.
بر اساس دفترچه ثبتنام کارشناسی ارشد  ،١٣۹۹رشته فقه و حقوق اسﻼمی در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهـای
ذیل دانشجو میپذیرد:
ـ 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 اسﻼمی
ـ فقه مقارن و حقوق عمومی اسﻼمی
ـ فقه مقارن و حقوق خصوصی اسﻼمی
ـ فقه و مبانی حقوق اسﻼمی

٢٢

معرفی گرایش فقه و حقوق خصوصی
حقوق خصوصی به روابط میان مردم با یکدیگر میپردازد و آن را تنظیم میکند .حقوق خصوصی اعم از حقوق تجارت
و حقوق مدنی است؛ بنابراین گرایش مذکور مباحث بسیاری را همچون قواعد مربوط به اموال ،مالکیت ،قراردادهـا ،روابـط
خانوادگی ،ارث ،وصیت ،وﻻدت ،اقامتگاه اشخاص ،مسئولیت ناشی از خطای افراد و دهها مورد دیگر را دربرمیگیرد .نظـر
ً
به ضرورت مطالعات میانرشتهای خصوصا در رشتههایی همچون فقه و حقوق ،بهجهـت لـزوم اسـتنباط مبـانی حقـوقی از
متون غنی فقه اسﻼمی و نیز اهمیت مطالعه تخصصی در زمینه حقوق خصوصـی ،گـرایش فقـه و حقـوق خصوصـی بـرای
تربیت محققان برجسته و متخصص در حوزه حقوق خصوصی اسﻼمی طراحی شده است .در این رشته دانشجویان مقطـع
تحصیﻼت تکمیلی عﻼوه بر بهرهگیری از متون فقهی و اصولی برجسـته ماننـد مکاسـب ،رسـائل و کفایةاﻷصـول در مقطـع
کارشناسی ارشد و دروس خارج فقه و اصول در مقطع دکتری ،دروس حقوق خصوصی را در سطح باﻻیی مطالعه میکنند.

طول دوره
طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دو سال و نیم است که بر اساس آیـیننامـه طـی پـنج نیمسـال و هـر

نیمسال شانزده هفته ارائه میگردد .در این مدت دانشجو باید پایاننامه خـود را ارائـه دهـد و از آن دفـاع کنـد .هـر دانشـجو
موظف است  ۲۳واحد درسی با احتساب واحدهای پایاننامه طبق برنامه تنظیمی بگذراند.

واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی گرایش فقه و حقوق خصوصی ۲۳ ،واحد بهشرح ذیل است:
ـ دروس اصلی ۳۲ :واحد
ـ پایاننامه ۴ :واحد

گفتنی است باتوجه به ماهیت این دوره آموزشی و بهمنظور همسطحکردن پذیرفتهشدگان و نیز باتوجه به رویکرد حوزوی
و دانشگاهی ،تعداد  ۲۳واحد جبرانی درنظر گرفته شده است.

عناوین دروس در گرایش فقه و حقوق خصوصی
ـ اصول فقه )رسائل و کفایه(
ـ فقه )مکاسب(
ـ حقوق مدنی
ـ داوری بینالمللی
ـ حقوق بینالملل خصوصی
ـ حقوق تجارت
ـ قواعد فقه مدنی

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باﻻتر
فارغالتحصیﻼن مقطع کارشناسی ارشد گرایش مذکور عﻼوه بر ادامه تحصـیل در ایـن گـرایش ،در تمـامی گرایشهـای
مرتبط با رشته فقه و همچنین رشته حقوق خصوصی میتوانند شرکت کنند .عﻼقهمندان به ادامه تحصیل در حوزه علمیه نیـز
با دریافت مدرک تحصیلی این رشته ،در مقطع باﻻتر حوزه )سطح  ۳و  (۴میتوانند ادامه تحصیل دهند.

اهداف گرایش فقه و حقوق خصوصی
ـ تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضهکننده تفکر ناب اسﻼمی در حوزه فقه و حقوق خصوصی باشند.
ـ انجام پژوهشهای بنیادی کاربردی درباره فقه و حقوق خصوصی.
ـ تربیت محققانی که باتوجه به مطالعات تطبیقی حوزوی و دانشگاهی ،بتوانند ارائهکننده دیدگاههای جدیـد در مباحـث
فقه و حقوق خصوصی باشند.
ـ تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.

شرایط ورود به گرایش فقه و حقوق خصوصی
 .١دارابودن دانشنامه کارشناسی از مؤسسات آموزشی که مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد.
 .٢مجازشدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعﻼم اسامی ازسوی سازمان سنجش.
 .٣پذیرفتهشدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه.
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مواد امتحان ورودی
ـ فقه )شرح لمعه(
ـ اصول فقه )اصول مظفر(

ـ حقوق مدنی )تعهدات ،مسئولیت مدنی ،عقود ّ
معین(
ـ عربی )شرح ابنعقیل(

٢٤

پژوهشهاودستنوشتههايعلمي
دانشجويان

مسائل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
فاطمه معتضدکیانی

مقدمه

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

تنها از دید پزشکی ،بلکه بهلحاظ حقوقی نیز دارای اهمیت و اثر است .هـر کشـور باتوجـه بـه مسـائل فرهنگـی ،سیاسـی و
مذهبی خود احکام و قوانین متفاوتی دراینباره دارد .ایران نیز از این مسئله مستثنا نیست .باتوجه به نقش مهمی که جنسـیت
در زندگی شخصی و اجتماعی بشر دارد و باتوجه به حقوقی که هریک از دو جنس مذکر و مؤنث دارند ،ﻻزم اسـت موضـوع
تغییر جنسیت ازلحاظ فقهی و حقوقی بررسی شود .تغییر جنسیت ،آثار فقهی و حقوقی بسیاری بـههمـراه دارد؛ ازجملـه در
ابقای نکاح ،نفقه ،ارث ،مهریه و . ...در مقاله پیش رو میکوشیم عﻼوه بر مسئله جواز یا عدم جواز تغییر جنسـیت ،از نگـاه
فقه و حقوق ایران مختصرا به آثار تغییر جنسیت بپردازیم.

معناشناسی

ً
»تغییر جنسیت« بدینمعناست که هویت و جنسیت مرد یا زن کامﻼ تغییر کند .عمل تغییر جنسیت به دو دسـته از افـراد

مربوط میشود؛ نخستین دسته ،افراد هرمافرودیتاند .هرمافرودیسم )ابهام جنسی( بـه حـالتی گفتـه مـیشـود کـه دسـتگاه
ً
تناسلی فرد نامشخص باشد؛ مثﻼ در یک پسر ،ظاهر دخترانه وجود داشته باشد یا برعکس ،یا فرد هردو اندام جنسی مؤنث و
مذکر را همزمان داشته باشد .دسته دوم ،افراد تراجنسیتیاند که ترنسکشوال یا بهاختصار تی.اس .یا ترنس نامیـده میشـوند.
این افراد هویت جنسی متفاوت از روح و روان خود دارند؛ برایمثال فرد ازلحاظ فیزیکی مرد است ،درحالیکه شخصیت و
رفتاری زنانه دارد ،یا برعکس.
در منابع فقهی واژه خنثا بهکار رفته است و به شخصی گفته میشود که بهسبب داشتن توأمان نشانههای مردان و زنان ،نـه
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خنثی مشکل آورده شده اسـت
از جنس مردان و نه از جنس زنان است .در لغتنامه دهخدا عبارات خنثی اثنی ،خنثی ذکر و ِ
که تعریف هریک در ذیل ارائه میگردد:

ـ خنثی انثی :هرگاه در خنثی ،حالت زنی بر مردی غالب باشد ،چنین خنثایی را خنثی انثی گویند.
ـ خنثی ذکر :هرگاه در خنثی ،حالت مردی بر زنی غلبه داشته باشد ،چنین کسی را خنثی ذکر گویند.
ـ خنثی مشکل :اگر در خنثی یعنی در مزاج او حالت زنی یا مردی بر یکدیگر غلبه نداشته باشـد ،یعنـی نتـوان غلبـه
یکی بر دیگری را تشخیص داد ،چنین فردی را خنثی مشکل میگویند.

جواز یا حرمت تغییر جنسیت در فقه
درمورد جواز تغییر جنسیت افراد خنثی میان ادیان اختﻼفنظری دیده نمیشود ،ولی درباره تغییر جنسـیت تراجنسـیها
اختﻼف نظر هست .امروزه بیشتر فقهای شیعه با عمل تغییر جنسیت تراجنسیها موافقاند و آن را مشروع میدانند؛ ازجملـه
امام خمینی ،آیتالله سیستانی ،فاضل لنکرانی و ،...ولی اهل ّ
سنت عمل تغییر جنسیت تراجنسیها را حـرام اعـﻼم کردهانـد و
آن را تغییر در خلقت خدا میدانند.
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جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت ازدیدگاه حقوق ایران
اگرچه قوانین ایران درمورد جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت ،سکوت کردهاند ،ولـی قراینـی هسـت کـه بـر جـواز تغییـر
جنسیت در حقوق ایران دﻻلت میکند؛ ازجمله میتوان به ّ
ماده  ٢قـانون مجـازات اسـﻼمی اشـاره کـرد کـه بیـان مـیدارد:
»هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب میشود«؛ بنابراین باتوجـه بـه سـکوت
قانونگذار مبنی بر جرمبودن این فعل میتوان به جواز تغییر جنسیت قائل شد .ازسویی مطابق نظر آقای گلدوزیان هرجا تردید
شود جرم واقع شده است یا خیر ،اصل بر عدم وقوع جرم بوده ،قانون باید به سود متهم تفسیر شود .البته سـکوت قانونگـذار
فقط درباره جواز یا عدم جواز آن است ،اما در موارد دیگری بدان پرداخته است؛ برایمثـال بنـد ّ ١٨
مـاده  ٤قـانون حمایـت
خانواده ،رسیدگی به امور و دعاوی تغییر جنسیت را در شمار مواردی آورده است که دادگاه خانواده صﻼحیت رسیدگی دارد.
عمل تغییر جنسیت با تأییدیه پزشک قانونی و صدور مجوز از دادگاه قابل انجام است .اکنـون بایـد ببینـیم شخصـی کـه
بدون شرایط دست به تغییر جنسیت میزند ،مشمول همین حکم میشود یا خیر .مطابق دیدگاه فقه کسی کـه بـدون شـرایط
ﻻزم تغییر جنسیت دهد ،مرتکب فعل حرامی شده است ،ولی ازنظر قانون هر فعل حرامی جـرم نیسـت و مجـازات نـدارد؛
نظریه مشورتی شماره  ٧٢/٤/٧/٧/٢٥٣٠که بیان میکند» :با سکوت قانون ،قاضی مکلف بـه صـدور حکـم برائـت اسـت،
هرچند عمل مذکور در شرع حرام است« دلیلی بر این ادعاست.

تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح
درمورد این مسئله باید دو فرض ازدواج ترنس و خنثی را از یکدیگر جدا کرد .در فرض ازدواج ترنس باید گفـت یکـی از
شرایط صحت نکاح ،شرط اختﻼف جنس است؛ زیرا ازدواج میان دو جنس موافق ،خـﻼف نظـم عمـومی و اخـﻼق حسـنه
بوده ،طبق ّ
ماده  ٩٧٥قانون مدنی باطل است؛ برایناساس اگر فردی از زن به مرد یا از مرد به زن تغییر جنسیت دهد ،بهسبب
همجنسشدن با زوج یا زوجه ،ازدواج باطل و بﻼاثر میگردد .البته از جنبه قانونی بـا احـراز همجـنسبـودن طـرفین توسـط
کارشناس ،سند ازدواج ابطال میگردد.
درمورد فرض دوم یعنی ازدواج خنثی باید گفت از جنبه فقهی ،خنثی به دو دسته تقسیم شده است؛ خنثی مشکل و
غیرمشکل .در خنثی غیرمشکل فرد بسته به قراین به یکی از دو جنس زن یا مرد ملحـق می گـردد و اگـر دارای چنـین
قراینی نیست ،فرد خنثی مشکل خواهد بود .درمورد ازدواج خنثی مشکل ،مطابق نظر مشهور ازآنجاکـه جنسـیت وی
ً
مشخص نیست ،او شرعا به ازدواج مجاز نیست و نکاح با او باطل و حرام می باشد ،اما درمورد خنثی غیرمشکل اگـر
جنسیت غالب او مرد باشد ،ازدواج او با زن منعی ندارد و اگر جنسیت غالب او زن باشد ،ازدواج او بـا مـرد مشـکلی
ندارد؛ بنابراین درصورت تغییر جنسیت ،مشابه فرض ازدواج ترنس خواهد بود؛ یعنی با تغییر جنسیت او و همجـنس
شدن با زوج یا زوجه ،نکاح باطل می گردد.

تأثیر تغییر جنسیت بر ارث ،مهریه و نفقه
تغییر جنسیت از موانع ارث نیست و سهم اﻻرث افرادی که تغییر جنسیت میدهند تابع جنسیت فعلی آنهاست .درمورد
مهریه باید گفت که باوجوداینکه تغییر جنسیت موجب بطﻼن ازدواج مـیشـود ،تغییـری در ادای مهریـه ایجـاد نمـیکنـد؛
بنابراین این حق برای زن پابرجاست چه زوج جنسیت خود را عوض کند چه زوجه .اما درمورد نفقه؛ از آن جـایی کـه نفقـه
همسر منوط بهوجود عقد نکاح بین طرفین است و این عقد با تغییر جنسیت از بین میرود لذا زن نمـیتوانـد نفقـه اش را از
مرد طلب کند اما نفقه فرزندان همچنان پابرجاست زیرا تغییر جنسیت سبب تغییر رابطه پدر فرزندی نمیشود.

آثار تغییر جنسیت بر جرایم و مجازاتها
مجازاتها در کشور ما به چهار دسته حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات تقسیم میشود کـه بـه بررسـی هریـک درمـورد
بحث تغییر جنسیت خواهیم پرداخت.

تأثیر تغییر جنسیت بر حدود
مطابق ّ
ماده  ١٥قانون مجازات اسﻼمی» :حد به مجازاتی گفته میشود که موجب ،نـوع ،میـزان و کیفیـت اجـرای آن در
شرع مقدس تعیین شده است« .در جرایم موجب حد مانند شرب خمر ،قذف و ...مجازات مرتکب مطـابق جنسـیت زمـان
ارتکاب جرم است ،ولی درمورد ارتداد ،بحث متفاوت اسـت .باتوجـه بـه اینکـه مجـازات مرتـد در قـانون نیامـده اسـت و
احکامی که دراینباره اجرا میشود ،بر اساس نظر فقهاست ،دراینباره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .عدهای معتقدند بایـد
بر اساس جنسیت زمان ارتداد عمل شود و عده دیگری جنسیت در زمان صدور حکم را معتبر دانستهاند .مطابق نظر دیگری
چون در اینجا شبهه وجود دارد ،طبق قاعده

باید مجازات ساقط شود .درنهایت باید گفـت درمـورد

بحث ارتداد نمیتوان جنسیت زمان وقوع جرم را مﻼک قرار داد؛ برایمثال اگر مردی مرتد شود ،سپس تغییر جنسیت دهـد،

٢٧

اگر مطابق جنسیت زمان ارتداد عمل شود ،فرد باید اعدام شود که با تفسیر مضیق بهنفع متهم سازگار نیست؛ بنابراین بـهنظر
ّ
میرسد بهتر است در تغییر جنسیت ـ هم مرد به زن و هم زن به مرد ـ تفسیر بهنفع متهم صورت گیرد و حد زن اجرا گردد.

تأثیر تغییر جنسیت بر قصاص
در ّ
ماده ٣٨٢ق.م.ا .آمده است» :هرگاه زن مسلمانی کشته شود ،حق قصاص ثابت است ،لکن اگر قاتـل مـرد مسـلمان
ً
باشدّ ،
ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد «...؛ مثﻼ فرض کنید زنی بهوسیله مردی کشته شود .پیش
از صدور حکم ،مرد تغییر جنسیت ده.د باتوجه به جایگاه اصول عملیه در موارد شک و اصـل استصـحاب مبنـی بـر اعتبـار
حالت سابق ،احکامی که شامل مردان میشود ،شامل او نیز میشود؛ یعنی ّ
ولی مقتول نصف دیه مرد را پرداخـت میکنـد و
قاتل قصاص میشود که دراینجا با تفسیر بهنفع متهم سازگار است.

تأثیر تغییر جنسیت بر دیات
ٌ
مجنیعلیه تفاوت قائل شد .درمـورد نخسـت ،ازآنجاکـه جنسـیت
در بحث دیات باید میان جنسیت مرتکب و جنسیت
ٌ
مجنیعلیـه
مرتکب موضوع پرداخت دیه نیست ،تغییر جنسیت او تغییری در میزان دیه ایجاد نخواهـد کـرد ،ولـی جنسـیت

ٌ
ٌ
مجنیعلیـه
مجنیعلیه را در زمان مطالبه دیه مﻼک قرار داد .همچنین اگـر
موضوع پرداخت دیه است؛ بنابراین باید جنسیت

فوت شود ،وراث میتوانند باتوجه به جنسیت زمان مرگ ،دیه را مطالبه کنند.

تأثیر تغییر جنسیت بر تعزیرات
٢٨

در جرایم موجب تعزیر در موادی که جنسیت اطﻼق دارد و شامل مرد و زن میشود ،تغییـر جنسـیت موجـب تغییـر یـا
سقوط مجازات نخوهد شد ،ولی در موادی که جنسیت موضوعیت دارد ،بحث متفاوت اسـت .در بعضـی جـرایم همچـون
عدم پرداخت نفقه که درباره آن بحث شد ،گفتیم چون تغییر جنسیت سبب بطﻼن عقد میشود ،نفقه همسر ساقط میگردد،
اما در بعضی دیگر مانند ّ
ماده ٦٤٤ق.م.ا .که بهطور مشخص کلمه زن ذکر شده است ،بـاوجود مؤثربـودن جنسـیت ،تغییـر
جنسیت تغییری در مجازات ایجاد نخواهد کرد؛ بههمیندلیل مجازات بر اساس جنسیت زمان وقوع جرم اعمال میشود.
بهطور کلی در باب مجازات افرادی که تغییر جنسیت میدهند ،میتوان گفـت بـرای اعمـال مجـازات ،جنسـیت زمـان
ارتکاب جرم را مﻼک قرار میدهند یا اینکه بهگونهای عمل میکنند که با تفسیر مضیق بهنفع متهم سازگار باشد.

منابع
 .١اصغری آقمشهدی ،فخرالدین و یاسر عبدی؛ »احکام و آثار تغییر جنسـیت« ،مـدرس علـوم انسـانی؛ ش، ٣
پاییز  ،١٣٩٣ص١ـ.٢١
 .٢اصغری آقمشهدی ،فخرالدین و یاسر عبدی؛ »وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت« ،مطالعـات حقـوقی

معاصر )فقه و حقوق اسﻼمی(؛ ش ،٢بهار و تابستان  ،١٣٩٠ص١ـ.١٧
 .٣عباسزاده ،رقیه ،ابوالقاسم اسدی و محمدحسین گنجی؛ »آثار تغییر جنسیت بر جرایم و مجازاتها« ،فقـه و

مبانی حقوق اسﻼمی )مقاﻻت بررسی(؛ ش ،٢پاییز و زمستان  ،١٣٩٢ص٢٩٩ـ.٣٢٠
 .٤کریمینیا ،محمدمهدی؛ »تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح« ،فقه پزشکی؛ ش ٥و  ،٦زمستان  ١٣٨٩و بهار
 ،١٣٩٠ص١٢١ـ.١٤٩

احکام و آثار مال مشاع ازمنظر فقه امامیه
مر یم احمدی خوئی

مقدمه
اموال یا یک مالک دارند یا چند مالک .به اموالی که چند مالک دارند ،دراصطﻼح اموال مشاع مـیگوینـد .اگرچـه حـق
همه مالکان بر مال مشاع ،حق مالکیت است ،ولی در اختیارات مالکان محدودیتهایی هست .در علم فقه و حقـوق بـرای
مال مشاع ،احکام و آثاری وضع شده است .در مقاله پیش رو میکوشیم احکام و آثار مال مشاع ازمنظر فقه امامیه را مطالعه
و بررسی کنیم.

مفهوم اشاعه در علم فقه
»اشاعه« در سه معنا بهکار رفته است:
 .١انتشار سهم هریک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق؛
 .۲مقابل افراز؛
 .۳انتشار خبر.

ً
معنای دوم در علم فقه معموﻻ با واژگان شیاع و استفاضه به کار مـیرود و بیشـتر کـاربرد اشـاعه در فقـه ،معنـای
نخست آن است که در باب های تجارت ،رهن ،شرکت ،مضاربه ،مزارعه ،اجاره ،وقف ،هبه ،وص ّی ت و قضا به کار رفته
ّ
است؛ بنابراین به مال یا حق ی که چند مالک یا صاحب حق در تمام آن سهیم باشند ،مال یا حق مشاع گفته میشود و
به این حالت اشاعه می گویند.
ّ
مورد اشاعه یا ملک است ـ خواه متعلق آن ،عین باشد مانند زمین ،یا منفعت باشد مانند منفعت خانهای که چند نفـر بـا
هم آن را اجاره کردهاند ـ یا حق است؛ مانند حق خیار و حق شفعه.

احکام اشاعه
دانستیم که مال مشاع در فقه به چه معناست .در این قسمت احکام مال مشاع در فقه امامیه و حکـم معاملـهکـردن مـال
مشاع را بررسی میکنیم.

اشاعه در بیع
ـ فروختن مشاع معلوم از کاﻻی مشخص :فروختن جزء مشاع معلوم از کاﻻیی مشخص مانند یکسـوم خانـه یـا زمـین
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جایز است )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٦ص٤١٨ـ.(٤١٩
ـ فروش میوه سر درخت بهصورت مشاع :در فروش میوه سر درخت ،فروشنده میتواند سهمی مشاع از آن را ماننـد یـک
سوم استثنا کند )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٤ص.(٨٤
ّ
ـ خر یدن قسمتی مع ّین از حیوان :خریدن قسمتی معین از حیوان زنده بهطور مشاع مانند نصف یا یکچهارم جایز است،
ولی در جواز اینگونه خرید در حیوان ذبحشده اختﻼف است )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٤ص.(١٥٧

اشاعه در رهن
رهن مال مشاع صحیح است )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٥ص .(١٢٦درصورت اختﻼف شریک راهن بـا شـخص مـرتهن در
نگهداری گرو ،قاضی آن را میگیرد و خود ازجانب آن دو ،مال را نگهداری میکند یا شخص عادلی را بر این کار میگمـارد
)نجفی ،١٢٦٣ ،ج ،٢٥ص.(٢٥٦

استدﻻل صحت رهن مال مشاع از دیدگاه فقه امامیه
فقیهان امامیه انشای عقد رهن نسبت به مال مشاع را بدون اجازه شریک یا شـریکان جـایز شـمردهاند )طوسـی،١٤٠٧ ،
ج ،٣ص .(٢٢٤آنان برای جواز رهن مال مشاع در فقه امامیه ،به ادله اختصاصی رهن و ادله عمومی استناد کردهاند .اجمـاع
ّ
عالمان امامیه )عﻼمه حلی ،١٤١٤ ،ج ،١٣ص /١٢٧حسینی عـاملی ،١٤١٩ ،ج ،١٥ص٢٧٤ــ ،(٢٧٥اطـﻼق و عمـوم آیـه
شریفه رهن و اطﻼق و عموم روایات رهن ادله اختصاصی آن است و استصحاب ،عموم ادله وجوب وفای بـه عقـد و قاعـده
تسلط ادله عمومی آنند.
٣٠

به رغم اینکه فقیهان امامیه با استدﻻل های مذکور ،انشای رهن مال مشاع را بـدون اذن شـریک جـایز دانسـته اند،
اقباض رهینه مشاع را موقوف به اذن شریک یا شرکا می دانند؛ چراکه قبض در رهن مستلزم تسلیم کـل مـال مرهونـه و
تصرف در سهم سایر شرکا نیـز هسـت و تصـرف در مـال غیـر ،نیازمنـد اذن اسـت )حسـینی عـاملی١٤١٩ ،ق ،ج،١
ص(٢٧٧؛ بنابراین فقیهان امامیه اقباض رهینه مشاع را فقط درصورتی جایز می دانند که شریک یا شرکا بدان اذن داده
باشند )جزیری١٤١٩ ،ق ،ج ،٢ص.(٣٧٧

اجاره ،وقف و هبه مال مشاع
اجاره )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٧ص ،(٢١٤وقف )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٨ص (١٩و هبه مال مشاع )نجفی ،١٢٦٢ ،ج،٢٨
ص (١٧٦صحیح است .البته در اجاره باید تسلیم عین به مستأجر با اذن شریک باشد و درصورت عدم اجـازه او ،بـه حـاکم
شرع مراجعه میشود )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٧ص.(٢١٤

مضاربه ،مزارعه و مساقات با مال مشاع
مضاربه با مال مشاع صحیح است ،ولی باید جنس و مقدار آن معلوم باشد )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٦ص .(٣٥٨مزارعـه و
مساقات نیز در مال مشاع صحیحاند.

شرایط صحت این عقود
مشاعبودن تمامی سود میان عامل و مالک در عقد مضـاربه )نجفـی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٦ص٣٦٤ــ (٣٦٥اعـم از اینکـه

ً
بهطور برابر باشد مانند نصف ،یا یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد مثﻼ دوسوم و یکسـوم و نیـز مشـاعبـودن سـهم زارع و
مالک در تمام محصول در عقـد مزارعـه )نجفـی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٧ص (٨و مسـاقات )نجفـی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٧ص (٧١از
شرایط صحت این عقود است.

اشاعه در وصیت
هرگاه موصی برایمثال یکسوم مال خود را بهطور مشاع برای کسی وصیت کند ،یکسوم اموال وی برای آنکس )موصی
له( خواهد بود )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٢٨ص.(٣١٣

اشاعه در قسمت
برای تقسیم مال مشترک میان شرکا ،اشاعه مالکیت آنان در تمامی آن مال شرط است و بدون آن ،موضوع قسمت محقـق
نمیشود )نجفی ،١٢٦٢ ،ج ،٤٠ص.(٣٤٢

منابع
 .١حسینی عاملی ،سیدجوادبنمحمد؛ مفتاحالکرامة فی شرح قواعدالعﻼمة؛ قم :دفتر انتشـارات اسـﻼمی وابسـته بـه
جامعه مدرسین حوزه علمیه١٤١٩ ،ق.
ّ
ّ
 .٢حلی )عﻼمه حلی( ،حسنبنیوسفبنمطهر؛ تذکرةالفقهاء؛ قم :مؤسسه آلالبیت١٤١٤ ،ق.
 .٣طوسی ،محمدبنحسن؛ الخﻼف؛ قم :دفتر انتشارات اسﻼمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه١٤٠٧ ،ق.
 .٤نجفی ،محمدحسن؛ جواهرالکﻼم فی شرح شرائعاﻹسﻼم؛ بیروت :دار إحیاء التراثالعربی١٢٦٢ ،ش.

٣١

احکام و آثار مال مشاع ازمنظر
حقوق ایران
زهرا غﻼمی

مقدمه
در حقوق ایران تقسیمبندیهای متعددی برای مال )شـیء( ارائـه شـده اسـت کـه هریـک از ایـن تقسـیمات از جهـات
گوناگونی به بررسی مال میپردازد .یکی از تقسیمات ،تقسیمبندی مال به مشاع و مفروز است کـه بـر اسـاس تعـداد مالـک
ً
درنظر گرفته شده ،یکی از رایجترین و پیچیدهترین تقسیمبنـدیهای ارائـهشـده از مـال اسـت .مـال مشـاع اصـوﻻ در برابـر
اصطﻼح مال مفروز یا مال طلق بهکار میرود و به مـالی اطـﻼق مـیشـود کـه بـیش از یـک مالـک دارد .در مقالـه حاضـر
بهاختصار مفهوم مال مشاع ،حدود اختیارات شرکا و برخی تصرفات حقوقی مالکان درمـورد مـال مشـاع را ازمنظـر حقـوق
ایران مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
٣٢

مفهوم مشاع
اشاعه درلغت بهمعنای رواجدادن و پراکندهکردن است که اصطﻼح حقوقی آن نیـز از ایـن معنـا تبعیـت میکنـد؛ بـدین
صورت که هرگاه دو یا چند حق مالکیت در مال واحد به حالت اجتماع درآید ،بهنحوی که درآن واحـد ،تمـامی مالکـان در
همه اجزا و ذرات فرضی آن مال با یکدیگر شریک باشند ،حالت اشاعه محقق شده است )جوانمرادی ،١٣٨٩ ،ص.(٤٨
در اشاعه ،مالکیت هر جزء مال میان چند شخص مشترک اسـت؛ بـهعبارتدیگر حـق مالکیـت هـر شـریک منتشـر در
مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست .تمامی شریکان بر مال حق عینی دارنـد ،ولـی ایـن
حق بهتناسب سهمی است که در این مجموعه به هریک تعلق دارد .سهم هر شریک ازنظر مادی و جغرافیایی ،تمامی مـال و
معینی از آن است .این تحلیل بهنوعی بیانگر ّ
ازنظر حقوقی و اعتباری ،نسبت ّ
ماده  ٥٧١قانون مدنی است که بیـان مـیکنـد:
»شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد بهنحو اشاعه«.
نکتهای که در مالکیت جمعی اهمیت فراوان دارد ،حفظ چهره فردی و استقﻼل مالکیت هر شریک اسـت؛ درعـینحـال
که هیچ شریکی حق انحصاری بر تمامی یا بخشی از عین را ندارد و مصداق خارجی حق او ّ
معین نیست ،حق هـر شـریک
در جهان اعتبار ،فردی و مستقل است و فقط به او تعلق دارد .از این مسئله دو نکته منتج میشود:
ـ شریک مال مشاع ،در سهم ویژه خود میتواند تصرف حقوقی کند.
ـ سهم هر شریک بهتنهایی نیز حق مالکیت است و تمامی اوصاف آن را داراست )کاتوزیان ،١٣٩٦ ،ص١٣٧ـ.(١٣٨

ارکان اشاعه
ـ شیء یا مال واحد؛
ـ شریکان یا مالکان متعدد؛
ـ اجتماع حقوق یا لزوم تداخل در حق مالکیت یا شیاع )نصرتی ،١٣٩٧ ،ص.(١٣

اسباب اشاعه
ّ
ماده ٥٧٢ق.م .مقرر میدارد» :شرکت اختیاری است یا قهری«.
شرکت اختیاری یا درنتیجه عقدی از عقود حاصل میشود ،یا درنتیجه عمل شرکا ازقبیـل مـزج اختیـاری یـا قبـول مـال
اختیاری یا قبول مالی مشاع در ازای عمل چند نفر و مانند آن .در این نوع شرکت ،اراده طرفین موضوعیت دارد.
اموری که سبب شراکت قهری میگردند ،عبارتاند از» :ارث« و »امتـزاج«ّ .
مـاده ٥٧٤ق.م .دراینبـاره مقـرر مـیدارد:
»شرکت قهری ،اجتماع حقوق مالکان است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود« )همان ،ص.(١٦

اداره مال مشترک
اختﻼط موضوع حق مالکیت شریکان ،باعث کاهش اختیار مالکان است و هربار شریک بخواهد در اداره مال خـود بـه
اقدامی دست بزند ،با مانع توافق با دیگران روبهرو میشود .قانون مدنی اداره مال مشترک را به توافق شریکان واگذار میکنـد
) ّ
ماده ٥٧٦ق.م ،(.ولی هیچ نظام و یژهای برای آن پیشبینی نکرده است که همین امر سبب تخریب مال مشـاع و نـزاع میـان
مالکان میشود .راه معقول در اداره جمعه ،توسل به نیروی اکثریت است )کاتوزیان ،١٣٩٦ ،ص.(١٤٣

تصرف مادی
منظور از تصرف مادی در مال مشاع ،انجام اعمالی است که باعث تسلط و استیﻼ بر مـال مشـاع یـا اسـتفاده از آن مـی
شود .تصرفات مادی ممکن است بهمنظور اجرای یک عمل حقوقی انجام گیرد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی
نداشته باشد؛ مانند سکونت در ملک مشاع )علیشاهی و اسکندری ،١٣٩٨ ،ص (٤که تصرفات مـذکور بسـته بـه اینکـه بـا
رضایت سایر شرکا باشد یا خیر ،دو حالت پیش خواهد آورد:
ً
 .١تصرفات بدون اذن شرکای دیگر :هیچیک از شرکا قانونا نمیتوانند بدون اذن سایر شرکا در مال مشـاع تصـرف کنـد؛
اعم از اینکه این تصرف مادی بهمنظور اجرای یک عمل حقوقی باشد یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقـوقی نداشـته
باشد .عدم تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن شریک دیگر ،عقیده فقه امامیه است .البته قانون مدنی نیـز درایـنبـاره بـا
فقهای امامیه موافق و همنظر است.

 .٢تصرفات با اذن شرکای دیگر :اینگونه تصرفات مجازند ،ولی باید توجه داشت مطابق ّ
ماده ٥٧٨ق.م .هریک از شـرکا

میتوانند هروقت بخواهند از اذن خود رجوع کنند و از آن پس تصرف شریک ،غیرقانونی است ،مگر آنکه اذن یا اسقاط حق
رجوع از آن در ضمن عقد ﻻزمی درج شده باشد )شهیدی] ،بیتا[ ،ص.(١٣٧

تصرفات حقوقی در مال مشاع
مطابق مفهوم مواد  ٤٧٥ ،٣٥٠و ٥٨٣ق.م .تصرفات حقوقی هریک از شرکا در مال مشاع ،بدون اذن سایر شرکا صحیح
است .گفتنی است تصرف حقوقی هریک از شرکا در مال مشاع درصورتی نافذ است که در مقدار سهم خـود از مـال مشـاع

٣٣

انجام دهند ،ولی درصورتی که شریکی بخواهد در سهم شرکای دیگر تصرف کند ،چنین تصـرفی حکـم معاملـه فضـولی را
دارد و غیرنافذ است.
در ذیل به بررسی برخی تصرفات حقوقی در مال مشاع میپردازیم و دلیل صحت این تصرفات را بیان خواهیم کرد.

وقف
مطابق ّ
ماده ٥٨ق.م .فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفـع شـد؛ اعـم از اینکـه منقـول باشـد یـا
غیرمنقول ،مشاع باشد یا مفروز .از این ّ
ماده فهمیده میشود که وقف مال مشاع ،بﻼاشکال است.
بر پایه ّ
ماده ٥٩٧ق.م .موقوفعلیهم میتوانند منـافع موجـود وقـف را بـه تراضـی میـان خـود تقسـیم کننـد ،ولـی حـق

درخواست تقسیم مال موقوفه را ندارند؛ زیرا آنچه در اثر وقف حاصل میشود ،حق انتفاع از مال موقوفه است ،نـه مالکیـت
کامل آن )کاتوزیان ،١٣٨٥ ،ص.(٤١٦
درمورد منافع موقوفه باید گفت تقسیم منافع میان موقوفعلیهم جایز است ،ولی تصرف هریک از موقوفعلیهم تا پـیش
از تقسیم منافع ،فضولی بوده و ضمانآور است )قربانیان] ،بیتا[ ،ص.(٤٨

اجاره
ّ
ماده ٤٧٥ق.م .مقرر میدارد» :اجاره مال مشاع جایز است ،ولی تسلیم عین مستأجره موقوف اسـت ،بـه اذن شـریک«.
مطابق این ّ
ماده تسلیم عین مشاع باید با اجازه شریک صورت گیرد ،درغیراینصورت شریک او میتواند خلع ید مسـتأجر را
از دادگاه بخواهد .درصورتی که مستأجر از اشاعه بیاطﻼع باشد ،حق فسخ اجاره را دارد )کاتوزیان ،١٣٨٥ ،ص.(٣٤٦
٣٤

بیع

ً
ً
قانون مدنی در ّ
ماده  ٥٨٣مقرر میدارد» :هریک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یـا کـﻼ
به شخص ثالثی منتقل کند« .مطابق این ّ
ماده ،بیع مال مشاع جایز و رضایت سایر شرکا در صحت آن بیتأثیر است.

منابع
 .١صفایی ،سیدحسین؛ اشخاص و اموال؛ تهران :نشر میزان.١٣٩٦ ،
 .٢کاتوزیان ،ناصر؛ اموال و مالکیت؛ تهران :نشر میزان.١٣٩٦ ،
 .٣کاتوزیان ،ناصر؛ قانون مدنی در نظم کنونی؛ تهران :نشر میزان.١٣٨٥ ،
 .٤علیشاهی قلعهجوقی ،ابوالفضل و فرزانه اسکندری؛ »کیفیت تصرفات درمال مشاع« ،فصلنامه مطالعات فقهـی و

فلسفی؛ ش ،٢٧بهار  ،١٣٩٨ص١ـ.١٦
 .٥نصرتی ،سیدرسول؛ »تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع« ،فصلنامه الکترونیکـی پژوهشهـای حقـوقی

قانونیار؛ ش ،١بهار  ،١٣٩٧ص.٢٦-٩
 .٦فرساد ،سعید؛ »رهن مال مشاع ازمنظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایـران« ،فصـلنامه فقـه و حقـوق خصوصـی؛

ش ،٢پاییز و زمستان  ،١٣٩٧ص١٢٧ـ.١٤٩
 .٧جوانمرادی ،ناهید؛ »انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران« ،ویژهنامـه هفتـه پـژوهش؛ ش ،٣٠پـاییز ،١٣٨٩
ص.٦٦-٤٧

كارگاهحقوق
زير سن بلوغ

به تمامي جرائم آن ها به طور مستقيم
در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود
مرتكب جرم ماده ٣٠٢شود *

دادگاه كيفري  ١ويژه اطفال و نوجوانان

بلوغ تا  ١٥سال

دادگاه صالح بر

مرتكب جرم غيرماده ٣٠٢شود

اساس سن
مرتكب

مرتكب جرم در صﻼحيت

دادگاه كيفري  ١ويژه ي اطفال و

دادگاه كيفري  ١يا انقﻼب با

نوجوانان

مرتكب جرم در صﻼحيت

دو نظر وجود دارد؛ نظر صحيح دادگاه

دادگاه انقﻼب با وحدت قاضي

اطفال و نوجوانان صالح مي باشد نه

شود

دادگاه انقﻼب

تعدد قاضي شود

 ١٥تا  ١٨سال

دادگاه اطفال و نوجوانان

مرتكب جرم در صﻼحيت
دادگاه كيفري  ٢شود

٣٥

دادگاه اطفال و نوجوانان صالح است

* ّ
ماده  ٣٠٢آیین دادرسی کیفری:
به جرایم ذیل در دادگاه کیفری  ١رسیدگی میشود:
الف( جرایم موجب مجازات سلب حیات؛
ب( جرایم موجب حبس ابد؛
پ( جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یـا بـیش از
آن؛
ت( جرایم موجب مجازات تعزیری درجه  ٣و باﻻتر؛
ث( جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

آياميدانيدهايحقوقي
مطابق شماره نخست مجله ،در این قسمت میکوشیم تصورات غلطی را که در میان عامـه مـردم رایـج اسـت ،مطـرح و
شکل صحیح آنها را بیاموزیم.
 .١اگــر از کســی شــکایت کنیــد و نتوانیــد آن را
اثبات کنید ،طرف مقابـل اعـاده حیثیـت می کنـد و
شما محکوم می شوید.
این باور غلط است .دادگاه ،محل تظلـمخـواهی و
رسیدگی به شکایات است .حق شما طـرح شـکایت و
٣٦

وظیفه دادگاه بررسی آن است .عدم اثبـات ،مسـئولیت
کیفری برای شما ایجاد نمیکند ،مگر اینکه احراز شود
شاکی با علم به اینکه طرف مقابل بیگنـاه بـوده ،از او
شکایت کرده است.

 .٢حضانت فرزند همیشه با پدر است.
ً
این تصور نیز اشتباه است؛ اوﻻ ،تـا هفـتسـالگی
اولویت حضانت فرزند با مـادر اسـت .پـس از هفـت
سالگی تا سن بلوغ نیز درصورتی کـه پـدر صـﻼحیت
نگهداری از فرزندان را نداشته باشد ،حضانت آنهـا بـه
مادر سپرده خواهد شد؛ زیرا صﻼح فرزنـد در سـپردن
حضانت درنظر گرفته میشود.

 .٣اگر چند نفر در یـک مـال شـریک باشـند ،چنانچـه
یکی از شرکا بخواهد سهم خود را بفروشد ،نخست باید بـه
شریکش پیشنهاد بیع بدهد؛ اگر او نخرید ،سپس حـق دارد
سهمش را به ثالث منتقل کند.
ً
اصﻼ اینگونه نیست .هریک از شرکا مـیتوانـد در هـر
زمانی سهم خود را به هرکس که بخواهد ،بفروشد و بیـع او
ً
نیز کامﻼ صحیح است ،ولی بـهخـاطر اهمیـت شخصـیت
شرکا ،قانونگذار برای شریک سابق حقی درنظر گرفته است
که آن را حق شفعه میگویند .اگر شریک این حق را اعمـال
کند ،میتواند آن سهم را در قبال مبلغی که خریدار خریده است ،تملیک کند .دراینصـورت اگرچـه سـهم یـک شـریک بـه
شریک دیگر منتقل میشود ،ولی این انتقال بهخاطر بطﻼن عقد بیع نیست ،بلکه درنتیجه اعمال حق شفعه است.

٣٧

حقوقشهروندي
ّ
نگاهی به ماده واحدههای تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی
مصوب  ١٣٨٥و ١٣٩٨
ّ
ضرورت تصویب ماده واحده تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی

ُ
در دهه  ٦٠شمسی بسیاری از شیعیان افغانستان و تعداد قابـل تـوجهی از شـیعیان و کردهـای عراقـی بـه مقصـد ایـران

مهاجرت کردند که این موضوع باعث ازدواج زنان ساکن در مناطق شرقی و غربی کشـور بـا مـردان افغـانی و عراقـی شـد و
٣٨

درنتیجه این ازدواجها ،فرزندان بسیاری متولد شدند که فاقد شناسنامه بوده ،از یک سری مزایای دولت ایران بیبهـره بودنـد.
مسئله مذکور نخستین دلیل تصویب ّ
ماده واحده اعطای تابعیت به این اطفال بود .دولت ایران قصد داشت بـا دادن تابعیـت
ایران به این اطفال آنها را حمایت کند .افزونبراین قانون مدنی ایران در مواد  ١٠٥٩و  ١٠٦٠شرایطی را بـرای صـحت نکـاح
ماده ١٠٥٩ق.م .نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست و طبق ّ
تعیین کرده است .طبق ّ
مـاده ١٠٦٠ق.م .ازدواج زن ایرانـی بـا

تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد ،به اجازه مخصوص ازسوی دولـت موکـول میشـود ،ولـی مفـاد ایـن دو ّ
مـاده
مشکل تابعیت فرزندان حاصل از چنین ازدواجهایی را حل نکرد؛ زیرا بهدﻻیل گوناگونی امکان دریافت اجازه مخصـوص از
دولت وجود نداشت و بهتبع آن ،ازدواجها ثبت نمیشد؛ برایمثال بسیاری از روستانشینان از قـوانین سـخت دربـاره ازدواج
اطﻼعی نداشتند و درنتیجه اقدامی برای ثبت آن نمیکردند ،یا بسیاری از پدران خارجی بهطور غیرقانونی وارد ایـران شـده و
سکونت گزیده بودند و بهدلیل ترس از مجبورشدن به بازگشت به کشور خود ،به مراجع اداری ایران مراجعه نمیکردند.
بنابراین برای حل مشکل تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانـی و پـدر خـارجی ،در سـال  ١٣٨٥نخسـتین ّ
مـاده واحـده
تابعیت برای چنین اطفالی ازسوی مجلس شورای اسﻼمی تصویب شد و بهدلیل اشکاﻻتی که داشت ،مجدد در سال ١٣٩٨
ماده واحده جدیدی تصویب شد .در این قسمت هردو ّ
ّ
ماده واحده را بهاختصار شرح خواهیم داد.
ّ
ماده واحده مصوب  ١٣٨٥بهشرح ذیل است:

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پـس از تصـویب
این قانون در ایران متولد میشوند ،میتوانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام ،تقاضای تابعیت ایرانـی نماینـد.
این افراد درصورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعﻼم ّرد تابعیت غیرایرانی ،به تابعیـت ایـران پذیرفتـه مـی
شوند .وزارت کشور نسبت به احراز وﻻدت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضـوع ّ
مـاده  ١٠٦٠قـانون مـدنی
اقدام مینماید و نیروی انتظامی نیز با اعﻼم وزارت کشور ،پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ّ
ماده صـادر
میکند .فرزندان موضوع این ّ
ماده پیش از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران میباشند.

تبصره ١ـ چنانچه سن مشموﻻن این ّ
ماده در زمان تصو یب ،بیش از هجده سال تمام باشد ،باید حـداکثر ظـرف یـک
سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ٢ـ از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والـدین
آنان از ابتدا با رعایت ّ
ماده  ١٠٦٠قانون مدنی بهثبت رسیده باشد ،پس از رسیدن به سن هجده سـال تمـام و حـداکثر ظـرف
مدت یکسال ،بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ّ
ماده  ٩٧٩قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.

ً
مـثﻼ در ّ
شرایط ّ
مـاده
ماده واحده مصوب  ٨٥آنقدر سخت بود که مشکل عدم تابعیت این فرزندان تا حد زیادی حل نشـد؛
 ٨٥گفته شده بود این افراد فقط پس از هجده سالگی و فقط یکسال فرصت دارند درخواست تابعیـت دهنـد .درحقیقـت ایـن
اطفال تا سن هجده سالگی بدون تابعیت میماندند و از مزایای یک تبعه ایرانی بیبهره بودند .ضمن اینکه یکسال نیـز فرصـت
ً
کمی است؛ زیرا ممکن است اصﻼ از تصویب این قانون مطلع نشـده باشـند و پـس از اطـﻼع ،زمـان کمـی بـرای اقـدام بـاقی
میماند .همچنین ممکن است روند درخواست طول بکشد و این یکسال تمام شود و نتوانند تابعیت ایـران را بگیرنـد؛ بنـابراین
مشکل عدم تابعیت جمعیت عظیمی از مردم ـ حدود یک میلیون نفر ـ حل نشد و تعداد زیادی بدون تابعیت باقی ماندند.
در نتیجه شروط متعدد و دشوار مقرر در ّ
ماده سال  ١٣٨٥و در جهت تکمیل تابعیت طبق معیار سیستم خون و حمایـت
ماده واحده ،در سال  ١٣٩٨ﻻیحه اصﻼحی به مجلس تقدیم شد و سرانجام ّ
از افراد موضوع ّ
ماده واحـده جدیـدی تصـویب
گردید .در این ّ
ماده واحده قانونگذار شرایط اعطای تابعیت را تا اندازه زیادی تسهیل کرد.
ّ
ماده واحده مصوب  ١٣٩٨بدینشرح است:

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا مـی
شوند ،پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی )به
تشخیص وزارت اطﻼعات و سازمان اطﻼعات سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمی( به تابعیت ایران درمیآینـد .فرزنـدان
مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی ،درصورت عدم تقاضای مادر ایرانی ،میتوانند تابعیت ایران را
تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی )بهتشخیص وزارت اطﻼعات و سـازمان اطﻼعـات سـپاه پاسـداران
انقﻼب اسﻼمی( به تابعیت ایران پذیرفته میشوند .پاسخ به استعﻼم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه مـاه انجـام
شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی درصورت نداشـتن مشـکل
امنیتی )بهتشخیص وزارت اطﻼعات و سازمان اطﻼعات سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمی( اقدام کند.
تبصره ١ـ درصورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند ،درصورت ابهام در احراز نسب
متقاضی ،احراز نسب با دادگاه صالح میباشد.
تبصره ٢ـ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند ،میتوانند پس از رسـیدن بـه
سن هجده سال تمام شمسی ،تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که درصورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز مشـکل امنیتـی
)بهتشخیص وزارت اطﻼعات و سازمان اطﻼعات سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمی( به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.

ماده مصوب  ١٣٨٥شباهت و تفاوتهایی دارد .دراینجا وجه افتراق و اشتراک این دو ّ
ماده واحده مصوب  ١٣٩٨با ّ
ّ
مـاده
را بیان میکنیم.

برخی تفاوتهای این دو ّ
ماده واحده بهشرح ذیل است:
در ّ
ماده واحده  ١٣٨٥برای اخذ تابعیت فرزندانی که بیشتر از هجده سال سن دارند ،مهلت یکساله درنظـر گرفتـه شـده
بود ،ولی برای حمایت از این اطفال در ّ
ماده واحده  ١٣٩٨این مهلت حذف شده است.
ّرد تابعیت غیرایرانی یکی از شرایط ﻻزم برای اعطای تابعیت به این اطفال بود ،ولی در قانون فعلی این شرط حذف شـده

است .حذف این شرط را میتوان یکی از ایرادات قانون فعلی محسوب کرد؛ زیرا برخﻼف دیدگاه قانونگذار ایران ،منجـر بـه
تابعیت مضاعف میشود.

٣٩

در قانون مصوب  ،١٣٨٥درخواست تابعیت فقط از جانب خود طفل آن هم پس از رسیدن به سن هجـده سـالگی تمـام
امکانپذیر بود ،ولی در قانون فعلی عﻼوه بر خود طفل ،مادر نیز میتواند تا رسیدن طفـل بـه سـن هجـده سـالگی بـرای او
تابعیت ایران را تقاضا کند.
درماده واحده سال  ١٣٨٥یکی از شرایط اعطای تابعیت به طفل ،تولد طفل در خـاک ایـران بـود ،درحـالیکـه در مـادهّ
ّ
واحده سال  ١٣٩٨این شرط از شرایط اعطای تابعیت حذف شد .گفتنی است حذف این شرط ازجهت مﻼحظات امنیتـی و
مصالح عمومی قابل تأمل است.
ماده مصوب  ١٣٨٥گفته شده است ازدواج باید قانونی باشد ،ولی ّ
در ّ
ماده مصوب  ١٣٩٨میگوید فرزندان باید حاصـل
ً
ً
ازدواج شرعی باشند .فرضا ازدواج پسر کمتر از پانزده ساله با دختر سیزده ساله ازلحاظ شـرعی درسـت اسـت ،ولـی قانونـا
درست نیست .طبق ّ
ماده مصوب  ١٣٩٨به فرزندانی که حاصل ازدواج مشروعاند ،اگرچه ثبت قـانونی نباشـند هـم تابعیـت
داده میشود ،ولی بر اساس ّ
ماده  ١٣٨٥فقط به فرزندان متولد از ازدواجهای قانونی تابعیت داده میشد که این نوعی تضـییع

در حقوق فرزندان حاصل از ادواج ثبتنشده مشروع بود .ممکن است فردی ازدواج مشروع داشته باشد ،ولـی ثبـت قـانونی
نکرده باشد یا ازدواجش مخالف شرایط ذکرشده در قانون باشد؛ بههمیندلیل در ّ
ماده واحده  ١٣٩٨شرط قانونیبودن و ثبت
ازدواج حذف شده است.
نداشتن سوء پیشینه کیفری در قانون سابق برای اعطای تابعیت شرط بود ،ولی در قانون فعلی این موضـوع نیـز از قلمـرو
شرایط اعطای تابعیت به اطفال خارج شده است.
ً
ماده مصوب  ١٣٩٨شرط مندرج در ّ
در ّ
ماده  ١٠٦٠قانون مدنی تقریبا بﻼاثر میباشد ،درحالیکه در قـانون قبلـی شـرط
٤٠

مزبور در ترتب آثار حقوقی اعطای تابعیت واجد اثر بود.
در ذیل به برخی شباهتهای این دو ّ
ماده واحده اشاره میشود:
در هر دو ّ
ماده ،فرزند از بدو تولد فاقد تابعیت ایران است و تابعیتی کـه بهدسـت مـیآورد ،تابعیـت اکتسـابی اسـت ،نـه
تابعیت اصلی.
ّ
در هر دو ماده ،فرزندان میتوانند پس از هجده سال تمام شمسی درخواست تابعیت ایرانی کنند که دراینصورت در هـر
دو قانون ،فقدان مشکل امنیتی شرط اعطای تابعیت میباشد.
در هر دو قانون ،صدور پروانه اقامت برای پدر خارجی در ایران پیشبینی شده است .البته باید گفت تشـریفاتی کـه ﻻزم
است طی شود تا این پروانه صادر گردد ،در دو قانون متفاوتاند.
ّ
در هر دو ّ
ماده ،اطفالی که پیش از تصویب قانون متولد شده باشند ،میتوانند با استناد به ماده واحـده موجـود ،تابعیـت
ایران را تقاضا کنند.

منابع
 .١صدر ،شادی؛ »مطالبه تابعیت مادری :نگاهی بـه سیاسـتهای رسـمی ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان افغـانی«،
گفتوگو؛ ش ،٥٠دی  ،١٣٨٦ص٦١ـ.٨١

ّ
ماده واحدههای تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی مصوب  ١٣٨٥و .١٣٩٨
.٢

 .٣وحدتی شبیری ،سیدحسن و زهره افشار قوچانی؛ »تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی« ،پژوهشهای حقوق تطبیقی؛ ش ،٤زمستان  ،١٣٩٣ص١٤٧ـ.١٦٨

گزارشنوشتاريوديداري
ازفعاليتهايانجمن

در ادامه فعالیتهای مذکور در شماره نخست مجله ،انجمن علمی فقه و حقوق اسﻼمی دانشگاه حضـرت معصـومه

همچنان با انگیزه ،فعالیتهای علمی دیگری نیز انجام داد که در ذیل به آن اشاره میشود.

 .١برپایی و افتتاح نمایشگاه علمی
بهمناسبت هفته دانشجو ،انجمن علمی فقه و حقوق اسﻼمی در طبقه اول دانشکده علوم انسانی ،نمایشگاه علمی
برپا کرد که روز یکشنیه  ١٣٩٨/٩/١٧با حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیم عبدیپور فرد ،مدیر گروه
رشته فقه و حقوق اسﻼمی جناب آقای دکتر محمد صادقی ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جناب
حجتاﻻسﻼم والمسلمین محمدرضا آخوندزاده ،جمعی از بزرگان و اساتید محترم دانشگاه و همچنین با حضور ُپ رشور
دانشجویان عزیز افتتاح شد.

 .٢برگزاری مسابقه علمی
بنا بر پیشنهاد دانشجویان محترم ،انجمن علمی فقه و حقوق اسﻼمی در هفته دانشـجو مسـابقه ای علمـی برگـزار
کرد .برای این مسابقه چند پرسش علمی فقهی و حقوقی استاندارد طراحی شد و دانشجویان در رشته های فقه و حقوق

٤١

اسﻼمی و حقوق با یکدیگر بهرقابت پرداختند و درنهایت به دانشجویانی که به همه پرسشها پاسخ درسـت داده بودنـد،
بهقید قرعه جوایزی اهدا گردید.

 .٣برگزاری سخنرانیهای علمی و کارگاههای تخصصی
ـ انجمن فقه و حقوق اسﻼمی در روز یکشنبه مورخ  ١٣٩٨/٩/٢٤کارگاه علمی با موضوع »دانشجو ،علم و معرفـت« بـا
سخنرانی جناب حجتاﻻسﻼم والمسلمین دکتر سیدعلیرضا حسینی از ساعت ١٣ـ ١٤در سالن همایشهای دانشـکده علـوم
انسانی برگزار کرد که مورد استقبال دانشجویان و اساتید قرار گرفت.
٤٢

ـ یکی از اهداف دانشجویان رشته فقـه و حقـوق اسـﻼمی ،ورود بـه عرصـه وکالـت
است .بدینمنظور انجمن فقه و حقوق اسﻼمی تصمیم گرفت بایسـتههایی را کـه در ایـن
عرصه ﻻزم به بیان است ،بهاطﻼع دانشجویان عزیز برساند تـا بـا آگـاهی بیشـتر در ایـن
عرصه قدم بگذارند؛ بنـابراین در روز چهارشـنبه مـورخ  ١٣٩٩/٨/٢١بـا همـت انجمـن،
کارگاه علمی باعنوان »بایستههای وکالت« بهصورت مجازی برگزار شد و نکـات مفیـدی
توسط جناب آقای دکتر محمدحسین وکیلی مقدم )عضو هیئـت علمـی دانشـگاه حضـرت
معصومه (ارائه گردید.

ـ ازجمله مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ،درک رابطه میان دو علم فقه و حقوق اسـت .درک ایـن رابطـه تـأثیر
بسیاری در فهم مطالب هر دو علم خواهد داشت .انجمن فقه و حقوق اسـﻼمی در روز چهارشـنبه  ١٣٩٩/٨/٢٨سـخنرانی
علمی با موضوع »رابطه فقه و حقوق« بهصورت مجازی برگزار کرد .سخنران این برنامه جناب آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی،
اطﻼعات سودمندی در اختیار دانشجویان عزیز قرار داد.

٤٣

ـ انجمن فقه و حقوق اسﻼمی در روز چهارشنبه مورخ  ١٣٩٩/٩/٥کارگاه علمی با موضوع »بررسی چک و وضـعیت آن
در حقوق ایران« با سخنرانی جناب آقای دکتر ابراهیم عبدیپور فرد )عضو هیئت علمی دانشگاه قم و رئیس دانشگاه حضـرت
معصومه (بهصورت مجازی برگزار کرد که با استقبال گرم دانشجویان روبهرو شد.

ـ در روز چهارشنبه مورخ  ١٣٩٩/٩/١٢کارگاه علمی با موضوع »بررسی وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران بـا نگـاهی بـه
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل« با همت انجمن فقه و حقوق اسﻼمی با سخنرانی جناب آقای دکتـر علیمـراد حیـدری،
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه و دانشیار رشته حقوق کیفری ،بهصورت مجازی برگزار و با استقبال باشـکوه
عزیزان همراه شد.

٤٤

ـ یکی از مباحث قابل توجه در حقوق مدنی ،بحث امور حسبی است.
به منظور آ گاهی بیشتر دانشجویان عزیـز انجمـن فقـه و حقـوق اسـﻼمی،
کارگاه علمی با موضوع »امور حسبی در حقوق ایران« با سخنرانی جنـاب
آقای دکتر محمد صادقی به صـورت مجـازی برگـزار کـرد کـه مـورد توجـه
مخاطبان قرار گرفت.

 .٤اردوی علمی بازدید از مجلس شورای اسﻼمی و کاخ گلستان
یکی از اهداف دانشجویان رشته فقه و حقوق اسﻼمی و نیز رشته حقـوق ،ورود و فعالیـت در مجلـس شـورای اسـﻼمی
است؛ ازاینرو انجمن فقه و حقوق دانشگاه حضـرت معصـومه تصـمیم گرفـت بـهمنظور آشـنایی دانشـجویان بـا مکـان
مجلس ،اردوی علمی بازدید از مجلس و کاخ گلستان را در فهرست برنامههای خـود قـرار دهـد .از تـاریخ  ١٤الـی  ٢٠آذر
 ١٣٩٨عﻼقهمندان برای شرکت در این اردو ثبـتنـام کردنـد و سـرانجام در روز سـهشـنبه  ١٣٩٨/١٠/٣از مجلـس شـورای
اسﻼمی ،کاخ گلستان و موزههای فرهنگی و هنری بازدید بهعمل آمد و روزی خاطرهانگیز برای دانشجویان محترم ثبت شد.

 .٥تدوین و انتشار شماره دوم نشریه علمی میزان
پس از انتشار شماره نخست مجله و اطﻼعرسانیهای کامل ،بازخورد و استقبال بسیار مناسبی از مجله صورت گرفـت،
نظرات دقیق و مفیدی ارائه شد و افراد زیادی برای فعالیت در مجله اعﻼم آمادگی کردند .این امر مایه دلگرمی ما بود و سبب
شد شماره دوم مجله را با انگیزه بیشتری تدوین کنیم.

٤٥

شماره  ٢نشریه علمی میزان با مدیرمسئولی جناب آقای دکتر محمد صادقی و با سـردبیری خـانم زهـرا مـؤمنی ،بـا
همراهی انجمن فقه وحقوق اسﻼمی دانشگاه حضرت معصومه و تﻼش هئیت تحریریه ،تدوین و در پاییز و زمستان
 ١٣٩٩منتشر گردید.
در پایان گزارش این شماره گفتنی است انجمن فقه و حقوق اسﻼمی دانشگاه حضـرت معصـومه همـواره تـﻼش دارد
سبب پیشرفتهای علمی شما عزیزان باشد؛ بنابراین میکوشد کارگاههـای تخصصـی و برنامـههای علمـی دیگـری نیـز در
فهرست برنامههای خود قرار دهد و نیز شمارههای بعدی نشریه علمی میـزان را منتشـر کنـد تـا شـاید گـامی درجهـت رفـع
نیازهای جامعه علمی برداشته شود.

راههای ارت ا

انال تل رام@feghhhoghogh :

٤٦

صفحه ای ستا رامhmu-islamiclaw :

را انامهmizan.276@yahoo.com :

همنظور ارت اط حضوری،
ه دف انجمنها واقع در ط قه دوم دا شکده علوم ا سا مراجعه کن د.

