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 تأملي بر اصالح قانون ارث زنان در ایران

 
 ١*عبدالحسین رضایي راد

 استادیار دانشگاه شهید چمران
 )١١/٣/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١٨/٨/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

گزاری  یشتر تغییر قوانین در نظام قانونمند کردن هرچه ب با هدف ضابطه،در این مقاله 
 مورد ، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است،ی ایرانجمهوری اسالم

،  اجتماعی،تاریخی، سیاسیی  از جمله از جنبه،های مختلفدقت قرار گرفته و از جنبه
آمدهای احتمالی آن در  تبعات و پی وشود، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل میاقتصادی

ند به  مستمزبور، احتمال که تغییراین  ، در نهایت.شودبینی می های مختلف پیشحالت
 با  بیشتر قوانین موضوعهچهتطبیق هری با انگیزه  وماعیحوالت اجتت و ثیر حوادثتأ

 .گردد تقویت مي،موازین شرعي باشد ضمن هماهنگي با  در،نیازهاي زمان
 

 . حقوق ـتاریخ فقه  ـتقنین  ـگزاری قانون  ـمنقول اموال غیر ـ زن ـارث  هاکلید واژه
 

 لهأ مسطرح
ها در قانون گزاری و نیز وجود عات نامطلوب نادیده گرفتن آنهای اجتماعی و تبضرورت

واحد، گاه قانون گزاران را اختالف نظر میان فقها در بعضی از مسائل شرعی و لزوم قانون 
های رورتضهائی از خود نشان دهند و برای تطبیق قوانین با دارد که انعطافمیوا

 واحد در قانون و برای تطبیق یاجتماعی و عبور از اختالف فقهاء و رسیدن به رویه
ها و نیازهای متغیر و متحول  در ضمن حفظ ضرورت،قوانین بر فقه و موازین شرعی

، از فقه و ای حتي به اقتضاي مصلحتا اندازه بعضاً از نظر مشهور فقها و گاه ت،جامعه
 عمیقی دامنگیر فراوان وهای جاست که چالش  از همین.بگیرند فاصله ،احکام شرعی
میزانی و با چه معیار و مالکی شود تا روشن شود تا چه حد و دانان می فقهاء و حقوق
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  ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ١ مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ٥٦

 

ت نظام که  اسالمیت و فقهیبرای آنکه ؛پذیری نشان دادتوان در احکام شرعی انعطافمی
 آفت مین شود وتأ) ٤اصل(است ن اساسی ترین اصل قانوهدف اصلی انقالب و مهم

 بر طراوت و پویایی و بالندگی و مقبولیت نظام اسالمی خلل وارد  نیزتحجر و کهنگی
 داشت که نباید ازخاطر دور .نمایدناپذیر می  اجتنابرو تحلیل این مسایل پیش ،نیاورد
ن اهل را نیز همچو ما ، فقهی و نظام قانون گزارییروی در انعطاف پذیری جامعه زیاده

ندازد و موجب امیهای نادرست استنباط چون استحسان و استصالح سنت به دام روش
 ١.گرددمیمرگ تدریجی احکام و تعطیل و انسداد اجتهاد 

 
 ن مسألهتبیی

ای توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی الیحه شمسی، ١٣٨٧در بهمن ماه 
 قانون ٩٤٩ تا ٩٤٦های س آن، مادهاساه تصویب رسید که برایران تقدیم مجلس شد و ب

. مورد اصالح قرار گرفت ،استمدنی که در خصوص ارث زوجه از اموال زوج خود 
 .براي اجرا ابالغ شد و )٧/١١/١٣٨٧ جام جم یروزنامه(

 ارث زوجه از اموال ،یکی از اصالحاتی که صورت گرفت و موضوع این تحقیق است
ولی در اصالحیه،  ؛ زوجه از آن محروم شده بود،منقول شوهر است که در قانون قبلیغیر

که زوج  ورت اینص در(  مثل زوج از تمام ماترک همسر خود ارث ببرد،مقرر شد که زوجه
 قیمت ارث اموال منقول از عین و در قیمت و منقول از، زوجه در اموال غیرفرزند داشته باشد

 با اندکی ،الی بود که همین الیحهو این در ح)  ماتركی از همه،غیر این صورت  در؛بردمي
 در مجلس تصویب شده بود و به دلیل مخالفت با شرع، توسط شورای ١٣٨٣تفاوت در سال 

 .)٢١/٩/١٣٨٧سایت تابناک . اخوان بیطرف نیره(نگهبان رد و به مجلس برگردانده شده بود 
  این پدیده اتفاق مهمی محسوب نشود و از،گرچه ممکن است در یک نگاه سطحی

قابل  در مسیر قانون گزاری نیز  آننظر حقوقی و فقهی اتفاقی ساده تلقی شود که مشابه
، این تر، همچنان که در این تحقیق به اثبات خواهد رسید، اما با نگاهی دقیقاشاره است
قوق اسالمی داشته باشد و از آمدهای بسیار مهمی در علم فقه و حتواند پیپدیده می

 قابل ،های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و حقوقیون جنبه چ،های متعددیجنبه
 عطف در تاریخ فقه یبحث و بررسی باشد و شاید بتواند در حد یک انقالب و یک نقطه

                                                                                                                             
 انـسداد اجتهـاد در اهـل سـنت،      یکـی از علـل  ،شودبه آن چه در آثار مربوط به تاریخ فقه اهل سنت ذکر می      بنا. ١

  .٨٣االشقر تاریخ الفقه االسالمی ص. ک.ر. کاربرد استحسان و قیاس بوده استروی در زیاده
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  ٥٧  تأملي بر اصالح قانون ارث زنان در ایران 

 

ات بسیاری را در عصر ها و تبعم به حساب آید و تأمالت و تحلیلو حقوق ایران و اسال
 .انگیزدهای بعدی برحاضر و دوره
ای که به صراحت توسط شود الیحهحقیق آن است که چگونه میلی این تپرسش اص

یید برسد و در ، چند سال بعد به تأشورای نگهبان خالفِ شرع تشخیص داده شده
 تمام قوانینش باید مطابق شرع ، قانون اساسیِ آن٤جمهوری اسالمی که مطابق اصل 

نی که هفتاد و چند سال باشد و این اصل بر تمام اصول و قوانین دیگر حکومت دارد، قانو
قانون مدنی ی مقدمه( تدوین شده ،و مستفاد از منابع معتبر فقهیعظام پیش با نظر فقهاء 

 بعضی از فقهاء یگفتهه  مورد اجرا بوده و مبتنی بر نظر مشهور فقهاء و بلکه بو) ایران
عوض شود و ) ٢١٠ـ٣٩، الکالمجواهرنجفی؛ :  ـنک(اجماع فقهاء شیعه بر آن قرار گرفته، 

اند داشته باشد و توها و عللی میاین تغییر چه ریشه.  ایگزین گرددقانونی مخالف آن ج
 تواند بر جای بگذارد؟اتی بر علم فقه و حقوق اسالمی میثیرچه پیامدها و تأ

 

 هدف تحقیق
ید تقبال از نتایج سودمند و مفآمدهای ناگوار چنین تغییراتی در قوانین و اسگیری از پیپیش
ر قوانین و سازی برای تأمین مبانی تئوریک الزم برای تطبیق هر چه بیشت ها و زمینهآن

ی و چه بیشتر پویایهای متحول و متغیر و نمایاندن هر ها و نیازاحکام شرعی بر ضرورت
 .توان به عنوان بخشی از اهداف و فواید این تحقیق بیان کردپذیری فقه شیعه را می انعطاف

 

 روش تحقیق
ی فقهی و حقوقی که همان تغییر موادی از قانون مدنی ایران در این تحقیق، یک پدیده

اذعان شورای نگهبان  که به یکه مطابق حکم شرع است و جایگزین شدن قانون دیگر
مورد بررسی فقهی و ، مطابق روش معمول در مباحث فقهی و حقوقی، خالف شرع است
گذار در آمد و علل محتمل و تأثیراین پدیده و پیگیرد و عالوه بر آن، حقوقی قرار می

خی نیز مورد دقت و تحلیل قرار  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تارییآن از زاویه
شناسانه و   پدیدهتوان گفت روش این تحقیق روشی مرکب از روشگیرد و لذا می می

 و حقوق، از شناسانه علم فقه های تحلیلی و پدیدهروش تاریخی است که عالوه برروش
یرد و با نگاهی بیرون گریخ فقه و تاریخ حقوق نیز مدد میروش تاریخی معمول در تا

شود و علل یخی نیز به این پدیده نگریسته میروش تار همانند ،حقوقیفقهی و فرا
ده باشند فقهی که محتمل است در این تصمیم حقوقی و فقهی مؤثر بوغیرحقوقی و غیر

 . گیرندینیز مورد بررسی قرار م
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 ی تحقیقپیشینه
ه و عالوه بر آثار مستقل و مطرح بوداالیام در آثار فقهی  مبحث میراث زوجه، از قدیم

کامل فقهی نیز در مبحث های در این زمینه، کلیه مجامع و دورههای متعدد رساله
کوچک را به این ، بخشی هر چند ، در بحث اشخاصدر مجموعه قوانین مدني و» میراث«

های متغیر رت اما تحول مدام در ساختار اجتماعی و نیازها و ضرو؛اند اختصاص دادهمطلب
آورد که بازخوانی ت و احتماالتی نوین را به ذهن می ابهاما، هر چند مدت یک بار،جامعه

ای چون فقه سازد و فقه پویا و زندهناپذیر می ثار فقهی را اجتنابآمجدد متون دینی و
گذارد و لذا این موضوع نیز در نیاز نمی و به روز کردن مباحث بی بازنگریشیعه را از

ز قوانین و مشکالتی که  بعضی ایکننده با توجه به مشکالت و تبعات نگرانشرایط فعلی و 
 پیگیری که چنان ؛ مجدداً قابل بحث گردیده است،شودها و محاکم مطرح میدر دادگاه

 .  قانون ارث گواه این ضرورت استمداوم مجلس شورای اسالمی در جهت تغییر
ن این که  به دلیل دیگری نیز نوآوری دارد و آ،این تحقیق، عالوه بر ضرورت فوق

خی  با نگاهی تاری،های حقوقیی فقهی و بررسی جنبهخوانی ادلهعالوه بر بازنگری و باز
 سیاسی و وها و تبعات تاریخی کاود و به ریشهه را میو سیاسی و اجتماعی نیز این مسأل

 .کنداجتماعی آن نیز نگاه می
 

 هافرضیه
تغییر قانونی که مطابق شرع مقدس اسالم تنظیم شده و بیش از هفتاد سال مورد اعتراض 

ی کشور یعنی مقام معظم رهبری ترین مقام حکومت مهمیآن هم به اجازه ،فقهی قرار نگرفته
ساز تغییر تمام قوانین و  ادی و زمینهار بنی بسییتواند پدیده می،یید شورای نگهبانو تأ

ز جهات مختلفی قابل بررسی رو ا ی و حتی فقه اسالم باشد و از ایندگرگون شدن نظام اسالم
 .، اقتصادی، تاریخی، حقوقی و فقهی از جمله به لحاظ اجتماعی، سیاسی؛یابی استو ریشه

 .دهدژوهش را تشکیل میرهای اصلی این پمحو ، همچون یک فرضیه،هاهر کدام از این جنبه
 

 بررسی اجتماعی و اقتصادی:  اولیفرضیه
  بررسی ،هایی که بر روی این پدیده انجام شده یا ممکن است بشودررسییکی از ب

 

نماد و عالمتی بر نقش بنیادی و گونه که این پدیده را به عنوان   بدین؛اجتماعی است
روزنامه پور مهرداد،  غیبی(اند دهدر نظام جمهوری اسالمی مطرح کرار زنان ذگتأثیر

ها در مجلس مورد بررسی بوده و  اصالح که مدترا این تغییر ویز). ١٢/٩/١٣٨٧ سرمایه
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  ٥٩  تأملي بر اصالح قانون ارث زنان در ایران 

 

 با ،)اخوان بیطرف( گرفت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی،شرع به دلیل مخالفت با
 )٢٨/٩/١٣٨٦ سایت کانون زنان ایرانفاطمه، آلیا(ز فراکسیون زنان مجلس هشتم طرحی ا
موفق به گرفتن فتوای رهبری و به دنبال آن تصویب   مجلس،های مداوم آنانگیریو با پی

ها امکان انجام آن نبود هبان شد و این تحول بزرگی که سالیید شورای نگ تأودر مجلس 
 به ، به صراحت اعالم کرده بودند که تغییر بنیادی در قانون ارث،و بسیاری از کارشناسان

 سجادی( میسر نیست ، تطابق آن با فتاوای مشهور و متون حدیثی و آیات شریفهدلیل
هنوز هم این بعضی چه  گر صورت گرفت؛)٢٨/٣/١٣٨٧ (Law.net.ir)سایتشهناز،  

صدد تغییرات و در) ١٢/٩/١٣٨٧ سرمایه روزنامه ،صدرشادی(دانند تغییر را کافی نمی
 .)٢٨/٩/١٣٨٦ مایهروزنامه سرآلیا، فاطمه، . (دیگری نیز هستند
های مهریالعملی در مقابل بی  عنوان عکستوان این پدیده را به می،عالوه بر این

رفع حلی برای   ایران مطرح کرد و به عنوان راهی به حقوق زن در جامعه،گذشته
زاده محبوبه، روزنامه  حسین(خانواده مطرح است های مشکالت فراوانی که در دادگاه

 به خصوص ،های همسر از دست داده و وضعیت ناگواری را برای زن)٢٦/٩/١٣٨٦اعتماد 
پس از فوت ، هااین زن چنانکه ؛، تلقی کرددر صورت نداشتن فرزند بوجود آورده بود

زندگی و  امکانات یپناهی شده و با از دست دادن همه دچار سردرگمی و بی،همسر
منقول شوهر محروم  از اموال غیرن را قانون موجود ز.شدندحتی سرپناه خود مواجه می

8کرده و حتی همان سهم ناچیز 
منقول وال غیردر ام،  را که در سایر اموال دیگر داشت1

ش به دوش مرد در گرفت و این در حالی بود که زن عمری را دوبرای او در نظر می
 باید به آوارگی و فقر و ،ر ولی پس از فوت همس؛کردمزارع و در آبادکردن منزل کار می

همین مطلب باعث ) ٨/١٢/١٣٨٧ aftab.irسایت مینوئی زهرا، . (دادی تن مییتنها
امیری فاطمه، از قول فاضل میبدی، (خالف عدالت قانون قبلی را  ،شده بود که بعضی

 و) زاده حسین(و مخالف حقوق زنان و ظلم ) ٢١/١١/١٣٨٧ .کتابخانه اینترنتی تبیاد
  تحقیر آنانیو مایه) ١٧/١١/١٣٨٧ جم روزنامه جامنصیری، هژیر ( آنان هاجحاف ب

 و تجدید )همان(قابل تأمل  ،و به دلیل تغییر ساختار اجتماعی در این زمان) سجادی(
 که زن هیچ ارثی از همسر خود شرایطی اوضاع و و آیات ارث را مرتبط  بدانندنظر
د و شاید به دلیل چنین ن اصالح آن بیفتو در فکر تغییر و) سجادی( بدانند ،برد نمی

به عنوان مخالف در ای  هیچ نماینده،تصوراتی است که در زمان تصویب این اصالحات
رحیمی، . (رسدای به تصویب میسابقهکند و با اکثریت قاطع و بیمجلس صحبت نمی

 ).٧/١١/١٣٨٧ صبح ٨امین، روزنامه 
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 قانون قبلی است یای که پشتوانهحه به احادیث صحی١بعضی نیز بدون هیچ توجهی
- قانون قبلی را فرهنگ قبیلهی، ریشه)واجدمیراث از. ١٥ ج ،وسائل الشیعهحر عاملی، (

گشت و لذا می پدری بازیزن پس از فوت همسر به خانه ،اند که در آنای دانسته
االرث  ص سهم زیرا اختصا؛شدو در منزل شوهر در نظر گرفته نمی، برای اارث سهمي از

ی او از شوهر هااحیاناً شوهر و بچهشد که  باعث می،برای زن در ملک شوهر متوفی
سجادی و امیری و (در ملک شوهر قبلی سکونت گزینند و باعث اختالفاتی بشود ، بعدی

جامعه و از بین و لذا با تغییر فرهنگ ) ٣/٣٠٩ ،دوره حقوق مدنی ،مینوئی و نیز امامی
 .ها ضروری استی به این قوانین نیست و تغییر آن دیگر نیاز،ایرفتن فرهنگ قبیله

اند قانون قبلی ریشه در ا با دید اقتصادی نگریسته و گفته این تغییر ر،گروهی دیگر
 زمین ،و در آن زمان) سجادی(فرهنگ فئودالی گذشته دارد که زن هیچ سهمی نداشت 

 اشجار بوده و لذا سهم زن منحصر ارزش اقتصادی زیادی نداشته و ارزش بیشتر در ابنیه و
 و نیز گفته شده در )١٢٨ـ١/١٢٠ ،جنس دوم. سیمون دویوار(به ابنیه و اشجار شده است 

8 لذا سهم ؛های کهن تعداد فرزند زیاد بودزمان
 ولی ؛در مقایسه به سهم فرزندان زیاد بود1

ارزنی زهره، (رسد ین سهم ناچیز به نظر می ا،در جهان امروز که تعداد فرزند کاهش یافته
که در زمان ما به خالف   اینبه دلیل: اند و گروهی نیز گفته)٢٨/٩/١٣٨٦  سرمایهیروزنامه
االرث او   کمبود سهم،های اجتماعی دارد زن نقش زیادی در فعالیت،های باستانزمان

 .)ریامی(التغییر است  ه و الزم توجیه پذیر نبود،نسبت به مردان
 

 بررسی این فرضیه
 ،گونه امور  اجتماعی و ارتباط خاص آن با این در امور،که آثار بنیادی این اصالحیه با این

گونه  این اصالحیه به عنوان راه حل این اما اگر چنین تصور شود که ،قابل انکار نیست
 و  صحیحدیدگاهیرسد که ، به نظر نمیمسائل مطرح گردیده و به تصویب رسیده است

ه سوی عدالت که احیای جایگاه زن و سوق دادن جامعه ب  زیرا با این؛دقیق باشد
 کلیه اصول ر ب، قانون اساسی٤ اما اصل ،از اهداف نظام است، اجتماعی و رفع تبعیض

 مطابق ،قوانینی که باید همه در این اصل به صراحت ذکر شده ؛دیگر حاکم است
م است و لذا به هیچ دلیل و  قوانین و اصول حاکموازین شرعی بوده و این اصل بر کلیه

                                                                                                                             
در قانون مدنی بدون هیچ مجوز عقلـی و شـرعی، تبعـیض بـر زنـان رفتـه                   «. در تحلیل خانم فاطمه امیری آمده است      . ١

 .نین قانونی استای است که مبنا و مجوز چاطالعی نویسنده از احادیث صحیحهی بیدهنده این جمله، نشان» است
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  ٦١  تأملي بر اصالح قانون ارث زنان در ایران 

 

توان قانونی مخالف موازین شرعی تصویب کرد یا قانونی را که مطابق نمی ایبهانه
بنابراین، معضالت اجتماعی هر چند که .  تغییر داد یا حذف کرد،موازین شرعی است

زیرا ؛ عی استی شوند که مطابق موازین شرتوانند موجب تغییر قانونیاد باشند نمیز
تردید با عدول از شناسد و بیحل مشکالت بشر را بهتر می  و راهخداوند تعالی عدالت

ای از کار بشر گشود و با این تصور توان به عدالت دست یافت و گره، نمیموازین شرعی
 تعطیل یا تغییر آنبه توان حکم ، نمیکه اجرای حکم شرعی خالف مصالح کشور است

نیست که بطالنش در فقه شیعه از » استحسان«چیزی جز ، ن عملیزیرا چنی؛ داد
 و )٢/١٨٠ ،اصول الفقه مظفر ؛٣١اصطالحات االصول مشکینی، :  نکـ(مسلمات است 

من « :اندهای سنی هم به شدت با آن به مخالفت برخاسته و گفتهحتی بعضی از فرقه
قطعاً ، س استحسان کندهر ک« : یعنی)١٧١ ص،المستصفی ،غزالی (»استحسن فقد شّرع

 ».کرده استدر دین گزاری  بدعت
حسان و به فرض که حجیت  استیر مبنای نظریهت وارد شده بنظر از اشکاال صرف

 واضح و روشن  تشخیص مصلحت و مفهوم عدالت نیز آن چنان،یید هم باشدآن مورد تأ
یین کرد و به استناد  مصادیق آن را تع،نظر نیست تا بتوان با قاطعیت و به دور از اختالف

آن در حکم شرعی دخل و تصرف کرد و اگر بنا باشد از طریق دخل و تصرف در احکام 
 موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ممکن است ، به دنبال تعمیم عدالت باشیم،شرعی
خوش تغییر   شاید تمام قوانین دست،سان  شود که خالف عدالت هستند و بدینادعا

، ممکن  به عنوان مثال؛ق نگرددهیچ ثبات و دوامی در نظام اجتماع محَقَّمداوم شوند و 
 یکه در حقوق خانواده این: ین نظر نیز ادعا شود و کسی بگوید مقابل ایاست نقطه
) ١١٠٧ و١١٠٦ماده . قانون مدنی ایران( خانه به عهده مرد باشد یتمام هزینه اسالم هم

 ،خمینی  و امام٣/٣٢٦ ،حلی، محقق(د و هم مرد ملزم به پرداخت مهریه باش
- ر باشد که زن و مرد در این هزینهنیز عادالنه نیست و شاید بهت) ٢/٢٩٨ ،تحریرالوسیله

؛ ها به طور مساوی سهیم باشند یا الاقل زن موظف به انجام امور منزل و شیر دادن باشد
 ص ،٢ ج،ریرالوسیلهتح ،امام خمینی( این کارهای خانه معاف بودهی نه اینکه زن از همه

 ،ها اینی و عالوه بر همهباشد  هیچ نقشی نداشته  نیز زندگییمین هزینهأ و در ت)٣٠٥
 یجا که زن را به عنوان یک مصرف کننده از آن، گونه قوانین  این.مهریه هم دریافت کند

ت و خالف عدالت و اجحاف به حقوق مردان اس، سازدگر میطلق در خانه جلوهم
مورد نقد اجتماعی و تغییر قرار گیرد و تمامی قوانین تواند  سایر قوانین نیز میطور همین

 . خانواده و کل فقه اسالمی، دگرگون شود
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 زیرا ؛ای قابل طرح استاریخی و اجتماعی نیز چنین مناقشهیابی تدر خصوص ریشه
ست ر قوانین گذشته جستجو شده ا د، نابرابری ارث زن و مردیطور که ریشه همان
برابری ارث زن و مرد را هم در عقاید گذشتگان جستجو کرد و گفت ی توان ریشه می

جا ارث زن و مرد مساوی  ید ایرانیان باستان است که در آن متأثر از عقا،این اصالحیه
از احکام اسالمی و بازگشت به  عدول ،و این اصالحیه) بارتلمه، کریستین: ـ نک(بوده 
 . گرد است  نوعی ارتجاع و عقبان باستان وهای ایرسنت
 

 بررسی سیاسی
ایستا . رحیمی (ی آن هم به فتوای رهبر،تغییر قانونی که مطابق نظر مشهور فقهاست

گاه سیاسی نیز مورد تحلیل قرار تواند از نظر می،و تأیید شورای نگهبان) ١٢/١١/١٣٨٧
ای رفع های سیاسی و برن یک حکم حکومتی و متکی بر مصلحتگیرد و به عنوا

جا   از آن. ولی فقیه بررسی شودیمشکالت قضائی علیه زنان و از باب اختیارات مطلقه
) ٥٧اصل (طلقه بر سه قوه دارد  والیت م،که رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران

 حکم حکومتی و امر مولوی خود را صادر ،تواند در مواردی که مصلحت اقتضاء کندمی
 .، ملزم به اطاعت هستند مقننهی قوهکند و سایر قوا از جمله

 

 بررسی این فرضیه
 مطابق وقابل انکار در نظام جمهوری اسالمی غیر، وجود اختیارات مطلقه برای رهبر

 :نکـ . (در تأیید آن ارائه شده استنیز فقهی ی  و ادله)٥٧اصل (قانون اساسی است 
 عالوه .)٢٠٦ـ١٨٥  ص،یامعوائد اال.  نراقی؛٢٠٦ـ١٨٥  ص، وحی و رهبری،جوادی آملی

ت نیز  درست استفاده از این اختیارای، نحوه قانونی و فقهیینظر از جنبه بر این و صرف
مدیریت و آگاهی مقام ، قدرت، تواند بیانگر میزان شجاعتحائز اهمیت بسیار است و می

 معظم رهبری به زمان خودش باشد به عنوان مؤید وجود این صفات که از شرایط رهبر
این نحوه از اعمال مورد دقت قرار گیرد و شاید ) ٥ و ١٠٩اصل ( قانون اساسی است در

 دیگری  قابل مقایسه با موارد،ذاریگ ری از والیت مطلقه در امور قانونگیمدیریت و بهره
های مالکیت زمینلغو ی از جمله در قضیه؛ باشد که در زمان امام راحل اتفاق افتاد

با نظر شوراي  وجود مخالف بودنش با شرع و با شاورزان کهکشاورزی مورد نیاز ک
 مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسید و  در،به دلیل ضرورت، مطابق نظرامام ،نگهبان

 ،همان(مجتهد  قضاوت غیر،)١٨/١٨٦ ،صحیفیه نور ،خمینی امام(مالیات مواردی چون  ای
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گهبان به قانون کار ات شورای نمالحظه شود ایراد( قانون کشت موقت ،)١٩/٢٤٥
 در مجمع تشخیص مصلحت ٦٩ و تصویب آن بدون رفع ایرادات در آبان ١٩/٩/١٣٦٦در

 امام راحل با شجاعت به ،مسائلی مانند آن که با وجود عدم سابقه در میان فقهاء و) نظام
ز ها با مخالفت بعضی ااز آنای رغم آنکه پاره علی؛ اظهار فتوای خالف مشهور پرداخت

مالحظه شود مخالفت شورای نگهبان با قانون  (؛گرفت فقهای شورای نگهبان قراراعضای
ولی امام ) ٢٧/١٢/١٣٦٠ و تصویب آن با فتوای امام در ٣/١٠/١٣٦٠اراضی شهری در 

کشي چون  ها را به نفع کشور و اقشار زحمت نزاع،راحل با استفاده از والیت مطلقه
 )همان( . پایان داد،کشاورزان

علمیت ومار کسانی باشد که در قاطعیت و اط یهم پیچندهتواند درمی، یی رهبراین فتوا
ن  چویترتر و با سابقه متأثر بودن ایشان، از فقهای مسندهند وایشان تردید به خود راه می

خالف نظر شورای نگهبان ئی بر زیرا دادن فتوا؛سازندفقهای شورای نگهبان را مطرح می
 .علمیت برخوردار نباشدا شود که متأثر از شورای نگهبان بوده و از تواند از کسی صادر نمی

 

 نقد این فرضیه
ای را توان چنین اصالحیهی فوق، نمیی موارد مطرح شده در فرضیهبا وجود صحت همه

 زیرا در چنین شرایطی بهتر است از ، فقیه تحلیل کردیدر ارتباط با اختیارات مطلقه
 روزنامه اعتماد ،هاشمی رفسنجانی:  نکـ( ظام اقدام شودطریق مجمع تشخیص مصلحت ن

 از اختیارات خاص رهبری و دخالت ،و جز در موارد خاص و استثنائی) ٢٦/٩/١٣٨٦
  به خاطر آن بود که هنوز،مستقیم ایشان استفاده نشود و اگر در زمان امام چنین شد

 ،ی فقیه ارات مطلقهضروری از اختیری غیاستفاده. مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت
اری کشور قرار داده و علمیت و ذگ ست رهبر را در برابر سیستم قانون ممکن ا،مدتدر دراز

 جمهوری انارذگ ا تضعیف کند و تصور شود که قانونقانونیت و شرعیت قوانین مصوب ر
در به تطبیق احکام شرعی اری به بن بست رسیده و قاذگ  مشکالت قانون در حلّ،اسالمی

 .انداند و به راه حل سیاسی متوسل شدههای اجتماعی نشدهرورتبا ض
 ایراد این ،ی اصالح قانون ارث جمهوری اسالمیتفسیر سیاسی و حکومتی از پدیده

از کند که با دید جناحی به کنندگانی ب را نیز دارد که راه اشکالی را بر اشکال
 در زمان حاضر ،گر قانون ارث قبلیکه بگویند ا نگرد و آن ایناران این نظام میذگ قانون

ید ی تأیا و چنین اصالحیه چنین تشخیص داده شد٨٣ چرا در سال ،مطابق مصلحت نبود
کند و این  تغییر می، در مدتی به این کوتاهی،هاها و ضرورت مگر مصلحت؛نشد
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 دولت  قبلی دریچنین نتیجه بگیرند که اصالحیه، توانند از این پدیدهکنندگان می اشکال
ر آن خواستند که چنین انعطاف مثبتی ده جناح مقابل آنان است و لذا نمیقبلی بود ک

 ، توسط یکی از فقهای قم،که فتوائی مشابه فتوای رهبری بخصوص آن. دولت اتفاق بیفتد
های های مقابل در بعضی رسانهجناحالعمل شدید  ر همان ایام مطرح بود ولی با عکسد

به اسرائیلیات تشبیه شد و نی بسیار تند و توهین آمیز مواجه شد  با لح،مخالف ایشان
اری همین ذگ ابه همان نظر توسط نهادهای قانون مش،ولی مدت کوتاهی پس از آن) فانی(

 .ید شورای نگهبان نیز قرار گرفترآمد و مورد تأی به صورت قانون د،نظام
 

 بررسی حقوقی:  سومیفرضیه
 تلقی ، اصالح و تغییر قانون ارث به نفع زنانیلقی از پدیدهترین تمشکلترین و بیساده

و تحلیل حقوقی از این قضیه است و آن به این صورت است که بگوئیم این تغییرات یک 
 زیرا توسط ؛اری استذگ بق و منطبق بر فرآیند رسمی قانونامر کامالً عادی است و مطا

 که جا که فتوا تا زمانی و از آنگهبان تأیید شده مجلس تصویب شده و توسط شورای ن
و تنها آن چه روال ) هزاد حسین( اجرائی ندارد یجنبه، به صورت قانون در نیامده است

 ،کند قابل اجراست، برای یک فرد با نگرش و دید حقوقیاری را طی میذگ رسمی قانون
 تصویب نهادهای  یک قانون به،اصالً اهمیت ندارد که چگونه و با چه معیاری

قانون است ، ترین منبع حقوقزیرا مهم؛ کندرسد یا یک قانون تغییر میاری میذگ انونق
شود و به ق محسوب میهای علم حقو و از پیش فرض)کاتوزیان مقدمه علم حقوق(
فیه است و رأی شورای  عنه و مسلم  مفروغ،قانون برای یک حقوق دان، صطالح فقهاا

 .الخطاب است لصفاری ایران ذگ نوننگهبان در نظام قا
 

 بررسی این فرضیه
 شود و مشکل  عادی تلقیییک پدیده، ممکن است  این پدیده،گرچه از نظرگاه حقوقی

 همچنان ،این پرسش نیز، لی در عین حال و، خاص حقوقی را مطرح نسازدیلهو مسأ
کند که آیا مالک و معیار شورای نگهبان برای تشخیص مطابقت یا عدم خودنمائی می

 مجلس موافق ی مصوبه کهبا احکام شرع چیست؟ و آیا در صورتی بقت یک مصوبهمطا
توان گفت آنچه شورای نگهبان با آن مخالف بود، می  نظر ولی بودرأی مشهور فقها

ی أ که قطعاً خود نیز ر را نفر فقیه٦شود رأی  خالف شرع است؟ و آیا می،تصویب شده
) ٩٦اصل (دهند أی اکثریت را مالک عمل قرار میر، حدی ندارند و غالباً با رأی گیریوا
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بسته شدن باب اجتهاد و ،  دانست؟ و آیا اینمخالف شرعرا رأی اسالم و رأی مخالف آن 
در » حصر اجتهاد«ی  هم چنان که نظریه؛دنبال نخواهد داشته اعتباری آراء دیگر را ببی

 به بعد و ٢١ ص ،ادتهاجصر ح. آقا بزرگ طهرانی (؟فقه اهل سنت به دنبال داشت
توجهی به آراء در دراز مدت و در اثر تکرار بیآیا  و)  به بعد٨٣ ص ،االشقر سلیمان

به تدریج مقبولیت قوانین موضوعه در جامعه ،  دیگر یا آراء مشهوری و اجماعییعمده
نبال العمل فقهاء و متشرعین را به د  رو به ضعف نخواهد گذاشت و عکس، دینی وفقهی

العمل بعضی علما را برانگیخته است  که در همین زمان عکس داشت؟ هم چناننخواهد 
 ،آیا با توجه به همین نظر) ٤ ص،١٠/١١/١٣٨٧  ایمانیروزنامه ،سبحانی جعفر(

 به جا و به عنوان ، مورد بحثیالعمل بعضی از فقهاء را در برابر اصالحیه توان عکس نمی
 و حقوقی یا های سیاسیعضی از شخصیتده دانست و اعتراض بیک هشدار برای آین

را ) ٣٠/١/٢٠٠٩ dw-world-de سایت ،شجاعی میترا(ها العمل ها به این عکسرسانه
  دانست؟افراط روی وتند  وجا نا به

االجتهاد و . خوئی(داند شرعی، تقلید را بر مجتهد حرام می که موازین رو  آناز ،گرچه
باید به شورای )  به بعد٤٦٤ ص ،کفایه االصول ، آخوند خراسانی به بعد؛٣٢ ص ،التقلید

نگهبان حق داد که رأی خود را مالک تشخیص مشروعیت مصوبات قرار دهد و غیر آن 
اساس  اما بر، نیز بر این حق مسلم صحه گذاشته است٤را خالف شرع بداند و اصل 

ت ی شرعیات، رأی مجتهد برای خودش و مقلدانش حج در حیطه،همین موازین شرعی
تواند مشروعیت و حجیتی داشته باشد ها نمین و مقلدان آنااست و برای سایر مجتهد

اری به نوعی به ذگ  این روال در قانونیو ممکن است ادامه)  به بعد٨٠وئی ص خ:  نکـ(
 در جوامع غربی و  در قرون وسطی که هم چنان،اسکوالستیک و حصر اجتهاد بیانجامد

جوامع فقهی اهل سنت اتفاق افتاد و تبعات منفی بسیاری از  عباسی در میان یدر دوره
 ١١١ص . آقا بزرگ طهرانی : نیز نکـ؛ ٨٣الشقر ص. (جمله انسداد اجتهاد را موجب شد

 ) ١/٢٣٠ ،الصحیح من السیره. جعفر مرتضیبه بعد؛ 
د و در زمان ما این مشکل در زمان تصویب این اصل در قانون اساسی نیز مطرح بو

گیرد و نظام نظران قرار می  نقد و بررسی صاحبدر محافل علمی مورد، گاهو بینیز گاه 
 در صورت بها ندادن به ،سو از یک. دهد ما را بر سر یک دو راهی قرار میاریذگ قانون

رو  هش رونق بازار تضارب آراء در پیشنظرهای غیر شورای نگهبان خطر حصر اجتهاد و کا
های  آراء، مشکل اختالف صورت مالک عمل قرار دادن همه در،خواهد بود و از سوی دیگر

جا که یک حکومت و یک نظام  در قوانین مطرح خواهد شد و از آنفقهی و عدم ثبات 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ١ مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ٦٦

 

 باید در جایی به اختالفات ،رسدعدد و متغیر به ثبات و آرامش نمیاجتماعی با قوانین مت
 .تا تنها آن، مالک عمل باشدآورد ن آخر را گفت و به صورت قانون درپایان داد و سخ

که شورای  حلی را مطرح کرد و آن این توان راه می،برای خروج از این دو راهی
هی از فقها آن را تأیید ی در صورتی یک مصوبه را خالف شرع بشناسد که هیچ فق،نگهبان

 تا بدین وسیله هم ،نکرده باشد و به اصطالح، هیچ موافقی در میان فقها نداشته باشد
ح هم باب اجتهاد مفتو شروعیت قوانین تأیید شود و هم به آراء دیگر بها داده شود وم

 زیرا تعدد و تنوع آراء فقهی ؛تواند آن دو راهی را چاره کنداما این راه حل نیز نمی. بماند
 ،تواند با یکی از نظرهای فقهی موجود میها به قدری زیاد است که اکثر مصوبهغالباً

تواند خالف شرع باشد و ای نمییچ مصوبهباشد و در آن صورت تقریباً همطابقت داشته 
ساس اآید و میان حکومتی که برگری در قوانین به وجود مي  اباحیدر نتیجه نوعی

ها تفاوت مهم و روشنی باقی  با سایر حکومت،شودموازین شرعی و فقهی اداره می
 قبل از ماند و این، با اهداف اصلی نظام در تضاد و نوعی نقض غرض و بازگشت به نمی

شراب ی  که درباره باشدگر شعر دیوان یزید بن معاویهانقالب است و شاید تداعی
 .نوشمشد به دین مسیح بن مریم آن را می اگر به دین احمد حرام با:گفت می

 سیح بن مریم  فشربتها بدین م  ولو حرمت ذاك بدین احمد
  

  بررسی تاریخی؛ چهارمیفرضیه
یعنی اصالح قانون ارث ایران، پس از هفتاد و چند سال، ممکن ، ی مورد بحثپدیده

نهضت «ل قرار گیرد و با نهضتی به نام تاریخ فقه نیز مورد تجزیه و تحلیی است از زاویه
لمدخل لدراسه الفقه شوقي عبده ا : ـنک( که در جوامع سنی مذهب اتفاق افتاد» یننتق

های اسالمی که  در بعضی از سرزمین،در آن دوران. مقایسه شود) ١٣٤١ ص ،االسالمي
 پس از اختالفات ،شدندی سنی اداره میبا حکومت دینی و مطابق فقه مذاهب اربعه

ام در استخراج کٌُناتوانی قضات و حُنیز به دلیل  فقهی میان فقهای مذاهب مختلف و
ام اسالمی به این فکر افتادند که به جای منابع ک حُ،مورد نیاز از منابع فقهی احکام فرعیِ

های قانونی تدوین شود و با الهام از آثار فقهی و بدون تکیه بر مذهب  کتابفقهی
های قانونی اما با تکیه بر  به صورت مجموعه، نیازهای قانونی مورد ابتالء،خاصی

آن  ،مذاهب متعدد مکاتب و وها  از میان نظرد ومشترکات و مبانی اصلی فقه تنظیم شو
 روي مشارب و بدون حساسیت زیاد بر ،است ترگشا  مشکلتر وکارآمدعمل  نظري که در

 به نظر اصح و ،که به زعم گروهينه نظري ؛  به صورت قانون درآید،هاخاص آنی ادله
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یید دولت  تأحمایت و، آن یپشتوانه وهاي دیگري نادرست باشد و مبناي الزام نظر گروه
این نهضت به  . تا اختالف مذهبي پیش نیاید؛باشد نه مذهب یا مشرب یا فرد خاص

 نوشتن و ،های اسالمیشد و از آن پس در بعضی از سرزمینین معروف نعنوان نهضت تق
االشقر ( های قانونی رواج یافت و جایگزین کتب فقهی شدتدوین و تصویب مجموعه

 این نظریه را در کشورهای غربی تحت عنوان مکتب تحققی ، مشابه)به بعد١٨٧ص
 ،فلسفه حقوق ،خمینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام(کرد توان مشاهده  می١حقوقی

 ).١/٣٨٧ ،فلسفه حقوق ، کاتوزیان؛٦٩ص 
ی   با وجود مطابقت آن با شرع و با نظریه،مسئله تغییر و اصالح مواردی از قانون مدنی

 ،گران تاریخ فقهادیث صحیحه، ممکن است توسط تحلیلید آن با احیمشهور فقهاء و تأ
 آن باشد که مسئولین و یعالمت آغاز چنین نهضتی در کشور ایران نیز باشد و نشانه

اند که برای رفع ، به این نتیجه رسیده مقننه در جمهوری اسالمییاندرکاران قوه دست
 ضرورتی ندارد که مقید ،ت اجتماعیسوی عداله مشکالت اجتماعی و حقوقی و حرکت ب

 بلکه ؛به نظر خاصی از نظرها بوده یا حتماً نظر اصح را مالک وضع قوانین قرار دهند
 با نظری غیر مشهور یا نظری که شاید به نظر فقهای ،چنانچه رفع مشکل و تأمین عدالت

عدول کنند قوی  از نظر ا،شود، بهتر محقق میشورای نگهبان نظر اصح و اقوی هم نباشد
 . مالک تأیید یا رد قوانین قرار دهند،گشا و کارسازتر باشدو نظری را که مشکل

  به بلکه،موارد مشابه آن ویب این اصالحیه وتص  واصالح قانون ارث یپدیدهنه تنها 
 قانون اساسی ٤سبک و سیاق اصل ) نقل از فاضل میبدیه امیری ب(نظر بعضی از علما 

جا نیز مالک و میزان مطابق شرع بودن،   زیرا در آن؛ اشاره داردنیز به چنین رویکردی
نظر شورای نگهبان شناخته شده و تنها معیار تشخیص این که قانونی مطابق شرع است 

 نه نظر فقهای اعلم یا نظر مشهور و نه ؛نظر شورای نگهبان دانسته شده است، یا نیست
ب از مسلمات فقه شیعه است  این مطلدر حالی که.  روایاتوحتی اجماع فقها یا قرآن 

که یکی » تخطئه «یتوان رأی هیچ فقیهی را نظر نهائی دانست و بر اساس نظریهکه نمی
 نه رأی همه فقهاء و ،آیدتمایز فقه شیعه و سنی به حساب میاز وجوه اصلی در تفاوت و 
 تنها رأی تواند رأی صواب و صحیح باشد و رأی صحیح نمی،نه رأی یکی به طور معین

و در ) ٤٦٨ آخوند خراسانی ص  به بعد؛٣٧خوئی ص (به طور نامشخص یکی از فقهاست 
  همه فقها رأیشان صواب و صحیح ،اساس آناست که بر» تصویب «ییه نظر،مقابل آن

                                                                                                                             
1. Scocial positivism. 
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 .شود فقها متعدد میءبه تعداد آرا،  و گوئی حکم خدا)همان(است 
 

  چهارمیبررسی فرضیه
دهد و مـصادیق و     ا به سمت پذیرش این فرضیه سوق می       ن انسان ر  گرچه ظواهر امر، ذه   

  انقـالب  اری ایـران بعـد از پیـروزی       ذگـ  عالئم بارزی از آن را هم در موارد مختلف قـانون          
 و  ١٩/٩/١٣٦٦مالحظه شود ایرادات شـورای نگهبـان بـه قـانون کـار در               (توان یافت    می

نیـز   یص مـصلحت نظـام و     در مجمـع تـشخ     ٦٩تصویب آن بدون رفع ایـرادات در آبـان          
 و تـصویب    ٣/١٠/١٣٦٠مالحظه شود مخالفت شورای نگهبان با قانون اراضی شـهری در            

 تبعـات   اما بـا توجـه بـه      ) ٢٧/١٢/١٣٦٠تاریخ   آن مطابق نظر امام به تصویب مجلس در       
گونه  نباید به این  ،  رای فقه و احکام دینی داشته باشد      تواند ب ناگواری که نهضت تقنین می    

 تبعـات نهـضت تقنـین در جوامـع سـنی مـذهب و       ی با مطالعه  باید ا دامن زد و   هتحلیل
 ؛٧٢ص  ... موسسه آموزشی (ققی حقوقی   نقدهای وارده بر مشابه غربیش یعنی مکتب تح       

 .ورود چنین انتقاداتی پیشگیری کرد  از وقوع چنان تبعات و.)١/٣٨٧ ،کاتوزیان
 از دسـت رفـتن   ،امـع اسـالمی  ترین تبعات نـاگوار نهـضت تقنـین در جو        یکی از مهم  

 ، زیرا اگر اکتفا به یک مذهب در تنظیم قـوانین          ؛مشروعیت قوانین در نظر شهروندان بود     
 یبُرد و دلگرمی و شور و انگیزه      یان پیروان مذاهب دیگر از بین می      مشروعیت آن را در م    

 مذاهب به    با تنظیم قوانینی که با هیچ کدام از        ،دادمیکاهش   فاداری به آن  و کافی را در  
 مقبولیـت و  ،ای جـز قـدرت حکومـت نـدارد         دقیق قابـل توجیـه نیـست و پـشتوانه          طور

مذهب را هـم    یک  حتی پیروان    برد و  می ها از بین   فرقه یمشروعیت آن را در میان همه     
ار از فقـه و     ذگـ  ضاف بر آن که جدا شـدن رسـمی قـانون          م؛  کندبه طور کامل راضی نمی    

دینی و سکوالر و تهـی شـدن جامعـه از روح            ه حقوق غیر   گرایش ب  یزمینه،  احکام دینی 
کـه   ان؛ چنـ  شـود دینـی نیـز فـراهم مـی       نفی جوامـع غیر   دینی و گرفتار شدن به نتایج م      

 . استگواهنیز بعد از آن  ان وهاي سنی مذهبی چون عباسیی دولت تجربه
قی که نظر از انتقادات فوق، یکی از نقدهای مهمی که به مکتب تحققی حقو صرف

ها و کومت خطر عنان گسیخته شدن ح،توان گرفتمی، ابه غربی نهضت تقنین استمش
ها و حاکمیت مصلحت و )همان( نادیده گرفتن ضروریات عقل و فطرت و حقوق طبیعی

های بنیادی جامعه و گرفتار شدن در های سیاسی بر ارزشهای موقت و بازیضرورت
 . استایبنیادی و بلندمدت و ریشههای امور سطحی و زودگذر و دورشدن از مصلحت
  حکمی از احکام خدا را کنار بگذاریم ، امروزیاگر بنا باشد با یک مصلحت جزئی و ساده
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گوئی که ؛ شوند  کنار گذاشته می، احکام به دالیلی از این دستیفردا و فرداهای دیگر بقیه
 .ستدر اجرای دین خدا هیچ مصلحتی نیست و همیشه مصلحت در ترک آن ا

لحت را نیز مورد  حتی خود مص،های حاکمانبینی سپردن قوانین به دست مصلحت
 ،شودرا که امروز مصلحت تشخیص داده می زیرا چه بسا چیزی ؛دهدتهدید قرار می

چند روز دیگر توسط گروه دیگری از حکام خالف مصلحت تشخیص داده شود و هر روز 
کریم  ر باطل گرفتار آید و به قول قرآنوکار روز گذشته خنثی شود و جامعه در یک د

 :و به قول صائب تبریزی) ٣٢/ توبه(یحلونه عاماً و یحرمونه عاماً 
 گفتندمی ر دوش ز مستی و جامـــدی به         گفتنداموس و نام میجماعتی که ز ن

 گفتندرام میـهمان کسان که شراب را حتی        بیا ببین که چه فتوا دهند در مس
رهنمون باشد که تواند جامعه را به سوی عدالت  زمانی می،ست و حکومتسیا

ی جاودانه باشد و به یها مطابق با اصولی ثابت و ارزش،ها و قوانین آنتصمیمات و برنامه
 زیرا استراتژی، بدون یک ؛ نه به عکس؛مبتنی بر ایدئولوژی باشد،  استراتژیاصطالح

پایه و بدنی نتیجه و چون ساختمانی بیهدف و بین، بیقایدئولوژی جامع و معقول و مت
ه  ب٧٥٩ ص ،٣٤ شماره ،مجله مطالعات راهبری ،خلیلی، رضا : ـنک. (استخوان استبی

 )بعد مقاله ایدئولوژی و استراتژی نسبت سنجی
های اهل   و بعضی از فرقه)٢/١٨٠ مظفر ؛١٣مشکینی ص :  ـنک(اگر در فقه شیعه 

. غزالی:  ـنک(العمل نشان داده شده  به طور شدید عکسنسبت به استحسان ، سنت
 به راحتی ، زیرا استحسان؛به همین دلیل است، و مردود شناخته شده است) ١٧١ص
 احکام خدا را یکی از پس دیگری به قربانگاه بکشاند و از ،تواند با قیچی مصلحت می

 : به قول مولوی اشکم باقی نگذارد و ویال و دم جز شیری بی،شریعت و دین خدا
 این چنین شیری خدا هم نافرید        شیر بی یال و دم و اشکم که دید

 )مثنوی معنوی ؛مولوی(                                                                        
  
 گاه فقه تطبیقیبررسی از نظر؛  پنجمیفرضیه

  یکی از متفردات فقه امامیه بوده ،االیام از قدیم ،عدم ارث زوجه از زمین زوج متوفی
له مخالف بوده أ با این مس، از دیر باز،و اهل سنت) ١٧٥ ص ،االنتصار مرتضی،سید:  ـنک(

 زموج ، احمد علی،الخطیب:  ـنک( .اند اعتقاد داشته،ترک زوجما از تمام ،و به ارث زوجه
 تواند می،کلی که اتفاق افتاد به ش، قانون ارث ازتغییر موادی) ٧٨ ص ،احکام المیراث

 معاصر به نظر اهل سنت و عالمت افزایش تمایل به فقهی  گرایش فقهای شیعهینشانه
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 را با اخبار، تخصیص قرآن اکتفاء کرده و کمتر قرآن غالباً به ظواهر که باشد اهل سنت
 .زنندیا تقیید می

در جهت نزدیک شدن آراء  ی گامی به منزله،تواند میاگر چنین باشد و این اصالحیه
 اسالمی ی تحولی مثبت دانسته شده و نوید جامعه،های مسلمان به همدیگرفقهی فرقه

 . برای امت اسالمی به ارمغان آورد راتریتفرقه و هماهنگبی
 

 بررسی این فرضیه
 ،وحدت شیعه و سنی و اتحاد فرق مسلمان و بلکه اتحاد همه ادیان و حتی همه بشریت

 اما نباید ، استناپذیر برای رسیدن به سعادت نوع بشر و نیازی اجتنابیوی دیرینهگرچه آرز
 دستی در  که هر کسی؛ به طور ناگهانی تحقق یافتنی است،تصور کرد که چنین هدفی

داند که اختالف فقه شیعه و سنی ریشه در اختالف آنان در مبانی  می،مسائل فقهی دارد
له امامت و أتر مس استحسان و استصالح و از همه مهمس و قیاای چونحجیت ادله و فقهی

 را کنار )ع(تواند احادیث ائمه اطهار و هیچ فقیه شیعی نمی، دارد)ع (ی هدیوالیت ائمه
 غیر معصوم را جایگزین احادیث یبگذارد و به فقه قرآنی اکتفا کند یا احادیث صحابه

ی اختالف، ریشه در احادیث صریحه و هی مورد بحث که عمدله؛ لذا در مسأن سازدامعصوم
پوشی از این روایات   مستلزم چشم، وحدت نظر با اهل سنت،ی معصومین داردصحیحه

ها تحقق یافتنی نیست و لذا   که چنین عملی حداقل به این زودیصریحه و صحیحه است
رویه، میان توان این فرضیه را پذیرفت و تغییر قانون مدنی را ناشی از ایجاد یک وحدت نمی

 .ساز آن تلقی کرد  شیعه و سنی یا نوید بخش و زمینهفقهای
 

  بررسی فقهی؛ی ششمفرضیه
ی توان تغییر قانون ارث را به عنوان یک پدیده می،به عنوان ششمین و آخرین فرضیه

 دچار تغییر ، مثل هر فقیه دیگر، رأی فقهای شورای نگهبان،فقهی نگریست که در آن
صرف نظر از رأی خود به ، یا ررسی مجدد ادله یا رأی گیری مجدد با بشده و این شورا
ای را که قبالً ی رو آورده و الیحهمتفاوتبه نظر  یا به هر دلیل دیگری نفع رأی رهبری

 هم ؛ اینک موافق شرع تشخیص داده و تأیید کرده است، بودمخالف شرع تشخیص داده
 چنین تحلیل و علتی برای این پدیده  به،چنان که بعضی گزارشات از مقامات رسمی

 .)اخوان بیطرف(کند  میاشاره
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 بررسی این فرضیه
توان آن را انکار  خود امری پذیرفته شده است و نمیدر اصل و مبنای، تغییر نظر فقیه

برای فقیه به رسمیت این حق را » اجزاء«کرد و موازین و مبانی فقهی از جمله نظریه 
 به ٤٣ص . خوئی( .دهد رأی خود را تغییر ،باه خود پی بردگاه به اشتشناخته که هر

 به بازخوانی ادله و ،نظر خود برایش حاصل شدی  یا هرگاه تردیدی در مبانی و ادله)بعد
 نظر جدیدی ارائه دهد و این مطلب نه تنها برای علم ،مبانی بپردازد و در صورت لزوم

 و حجیت و مشروعیت آن  بودنعلمی دقت وشود و از ، نقطه ضعفی محسوب نمیفقه
 زیرا این، اوج ؛دهدپذیری و زنده بودن آن خبر می طافی و انعیکاهد بلکه از پویانمی
مند محقق را هم تئوریزه کرده و ضابطه است که حتی اشتباه یک علمی بودن  ودقت

 ومبتنی بر اصول   ومند ضابطه، حائز اهمیت آن است که تغییر فتوا ،لیکن. ساخته است
 و شرایط سیاسی و یا تشخیص تواند به دلیل حوادثاست و نمیقواعد علمی خاصی 

که  زیرا این همان استحسان و باطل است، و تنها در مواردی ؛های موقت باشدمصلحت
 اثبات شده ، اثبات شده در علم اصولهای شرعیِحکم جدید با دالیل فقهی و حجت

که فتوا را   مجاز است،، فقیهوشن شده باشد حکم قبلی نیز رباشد و عدم صحت دالیلِ
ها مورد بررسی قرار ی آن لذا برای این فرضیه الزم است اقوال مختلف و ادله؛تغییر دهد

ن مقاله گنجایش جا که ای  لیکن از آن؛گیرد تا صحت و سقم این فرضیه آشکار شود
گر مورد بررسی قرار ای دی در مقالهاین موضوع را و ادله را ندارد،بررسی کامل اقوال 

با نگاهی مختصر به نظرهای موجود، جایگاه قانون ،  این مقالهیادامه در. خواهیم داد
شک از این رهگذر، تا سنجیم و بیهای فقهی میدید و قدیم را در جغرافیای نظریهج

 .گرددبان و تغییر قانون قبلی آشکار می تغییر نظر شورای نگهیای نحوهاندازه
اجمال ه ای است که ب شوهر متوفی، نظریهمحرومیت زن از بعضی از اموال یلهمسأ

 ادعای اجماع نیز شده است ،مورد اتفاق اکثریت فقهای شیعه است و بلکه بر این نظریه
 الخالف مسئله ، طوسی؛١٨٩ ص ،کتاب الفرائض ،٨ ج ،مفتاح الکرامه ، العاملییالحسین(

نای آن نیست که حقیقتاً هیچ مخالفی نداشته اما این، به مع) الفرائض از کتاب ١٣١
 ، الحسینی العاملی؛٢/١٨٤ ،مختلف الشیعهحلی، ( بلکه هم در میان فقهای متقدم ؛باشد

 ،بدائع االحکام ،الهوتی(و هم در میان فقهای متأخر )  هر دو به نقل از ابن جنید٨/١٩٠
اعتقاد دارند و ابن ترک شوهر ماکسانی وجود دارند که به ارث زن از تمام ) ٢٤٢ص 

 هر دو ١٨/١٩٠ ، و الحسینی العاملی٢/١٨٤ ،مختلف الشیعه ،حلی :نکـ (جنید اسکافی 
 .اند از این دسته)١٧٥ ص ،سید مرتضی(و سید مرتضی علم الهدی ) به نقل از ابن جنید
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 ،١ای متفاوت از دیگری این نظریه را مطرح کردهه هر کدام از این دو نفر به گونهگرچ
 ،برد ترک ارث می مای زن از همه،در این اصل که در هر حال و در حالتی از حاالتاما 

 . جدید تطابق کامل با نظر سید مرتضي داردیمصوبه. اتفاق نظر دارند
 :ـنک(رسد حسینی تفرشی، متلخص به الهوتی از فقهای متأخر نیز به نظر می

میراث زوجه در حقوق . مهرپور:  ـنک(و از معاصرین حاج رحیم ارباب ) ٢٤٣ص . الهوتی
زاخری زین :  نکـ(و حاج میرزا یوسف شعار )  ش١٣٥٧م ) (١٣٢ ص ،اسالم و ایران

و )  رحیمی: نکـ(و مقام معظم رهبری ) ٢٨ـ٢٦ ص ،ارث زن از دارائی شوهر ،العابدین
 .٢دان ای این نظر را پذیرفته نیز به گونه)٢٤/٩/١٣٨٦ ،صانعی : ـنک(هللا صانعی  آیت

به عنوان نظری متروک ، اموال شوهر در بعضی از آثار فقهی یگرچه ارث زن از همه
و اجماع متأخرین و متقدمین ) ٢/٤٦٣ ،کشف الرموز ،آبی فاضل : نکـ(معرفی شده است 

 به نقل از غایه المراء و المضرب و ٣٩/٢٠٧ ،نجفی:  نکـ( خالف آن ادعا شده است،بر
و ) ٧٣ ص ،ابواب المهور ١٥ و ج١٧/٥٢٢ ،حر عاملی(صحیحه اما دو حدیث ) غایه المرام
ن عدم ارث ز( هر چند که نظر مقابل آن ؛مؤید آن است) ١٢/ نساء(شریفه ی اطالق آیه
با هفده حدیث صحیحه مورد تأیید قرار گرفته است ، که نظر اکثریت فقهاست) از زمین

ها با صراحت بسیار عضی از آنه بک)  میراث ازواج١٧ج . وسائل الشیعه ،حر عاملی:  ـنک(
دارند و حتی در یکی از روایات، امام محرومیت زوجه را از زمین بیان می ،و تأکید فراوان

 با )ص(چیزی است که پیامبر) عقار(ز زمین محرومیت زن ا«: دنفرمای می)ع(معصوم
 دست شته شده و دست به نو)ع(دهان مبارک خودشان امال فرموده و با دست امام علی

 ،ابواب میراث ازواج ،١٧ ج ،حر عاملی (». به من منتقل شده است)ع(نتوسط معصوما
حکم  پس از بیان ،ترین روات استزراره که یکی از موثق،  و در حدیث دیگر)١٧حدیث 

همان، حدیث (ید هیچ تردیدی در این حکم نیست گومحرومیت زوجه از ارث زمین می
ترک را برای مخالفان آن ما یذیرش ارث زن از همهگونه احادیث است که پ و این)٨

پوشی کنند و   شریفه چشمیقدری دشوار کرده است و باعث شده است که از اطالق آیه
 .آن را با این احادیث تقیید بزنند

                                                                                                                             
داند ولی سید مرتضی معتقدند کـه اگـر مـرد         ی ترکه اعم از منقول و غیرمنقول می        ابن جنید ارث زن را از همه       .١

د فرزندی داشته باشد ارث زن فقط از اموال منقول است و قیمت اعیان است اما اگر مرد فرزنـدی نداشـته باشـ                      
 )٣٤ ص ٤حلی محقق شرائع االسالم ج . (برد هم ارث میارث زن از قیمت زمین 

سـایت  ( مقام معظم رهبری معتقدند زن از کل اموال شوهر ارث می برد اعم از عرصه و اعیان اما از قیمـت آنهـا          .٢
best2me برد ولی آیه هللا صانعی معتقدند زن از عین همه اموال شوهر ارث می) ٢٠/١٢/٨٧. 
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ها از این احادیث و  تفسیر آنیله به نحوهأعمده اختالف میان فقهاء در این مس
 یی و میان این احادیث و آیهی هم در تعارضند از سوکه به نوعی باها آنجمع میان 

عدم محرومیت زن از (وم  اما در هر حال، نظر دشود؛ مربوط میشریفه از سوی دیگر
اساس آن صورت گرفته است، نظری  بر،که تغییر قانون ارث) منقول شوهراموال غیر

لم دینی باشد و  مس خالف موازین فقهی یا اصول،نیست که کامالً جدید و به طور قطع
. ای در میان فقهاء مطرح بوده و هست و دالیلی نیز در تأیید آن وجود داردبه گونه

 بهترین فرضیه، ،های مطرح شده از میان فرضیهرسد ابتداي کار به نظر ميبنابراین در
 اخیر است که علت تغییر قانون را تغییر نظر فقهی شورای نگهبان از نظر یفرضیه

کند و بعید نیست که شورای نگهبان، از وجود بعضی از میمعرفی ر دیگر ظمشهور به ن
که گزارش  ها مطلع نبوده، هم چنان آنییا از ادله،  غیر از نظر مشهور،نظرهای دیگر

گیری  و با پی)اخوان بیطرف(فراکسیون زنان مجلس داللت ضمنی بر این مطلب دارد 
ها، این شورا آنی  رهبری و ادله نظرملهاز ج، زنان مجلس و جمع آوری نظرهای جدید

 . جدید را تأیید کرده استیبه پذیرش نظر خالف مشهور متقاعد شده است و مصوبه
ی  هدلابه ،  دفتر مقام معظم رهبریشورا و وجود مکاتبه بابا کنون گرچه این جانب تا

 ،ام نکردهیداشورای نگهبان و مقام معظم رهبری در تأیید این قانون جدید دسترسی پ
 یعنی سید ، گروه دومیی ایشان مشابه و از جنس ادلهرسد که ادلهاما بعید به نظر نمی

 ،به طور مفصلدیگری ی  مقالهدر ،هللاشاء ه انباشد کان مرتضی و ابن جنید و مانند آن
 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 
 بررسی این فرضیه 

اطالعي شوراي تصور بي ین است که اوالًتوان گفت اچه در تضعیف این فرضیه مي نآ
چنین نسبتي از   از واقعیت است و به دور،موضوع مورد بحث ها درنگهبان از سایر نظر

از نگارش  بعد  و، براساس اطالعي که اخیراًثانیاً ن واالي این شورا به دور است وشأ
وراي نگهبان کسب مرتبط با ش  اولیه این مقاله از طریق تماس با افراد مطلع وینسخه
 به طور رسمي در  اصالًوي شوراي نگهبان نبوده ، این مصوبه براساس تغییر رأشد

ي  شورایخیر بیست روزهتأ  بلکه در اثر؛ استتصویب نشده یید وشوراي نگهبان تأ
  شده وخود به خود اجرایی،  قانون اساسي٩٥ و ٩٤ل ، مطابق اصدهي نگهبان در جواب

وي دهي سه  جوابخیر دراین صورت اگر این تأ در. ده استبه دولت ابالغ شسپس 
سکوت عمدي شوراي ، رخ داده باشد سهوي  چنینرسدنبوده باشد که بعید به نظر مي

یید رسمي آن أحکم ت  در،اي با چنان پیشینه  مهمي وی در برابر چنین مصوبه،نگهبان
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 به خصوص ؛ چهارم استییید فرضیهأ ت،به نوعي تفاوت چنداني با آن ندارد و است و
 تقویت ،دار یید آن باسکوت معنيتأ گیري صریح وععدم موض یید واین نحوه از تأ

ح گردید  چهارم تحت عنوان نهضت تقنین مطریهاي است که در فرضیپدیدهی  کننده
باید  وي است که در آنجا بیان شد یمنفي آن نیز همان چیزها البته تبعات مثبت و و

 .اران کشور را به آن توجه دادذگ  مجموعه قانون علمي ویجامعه
 
 گیري و پیشنهادنتیجه

ي غیر عدول از رأي اصح به رأ  خرق اجماع و،به معناي دقیق کلمه تغییر قانون ارث، ـ١
میان  ان، هم درمیان متقدم  بلکه نظر اختیار شده در اصالحیه هم در؛ استاصح نبوده

 .اراني دارد طرفد،ناهم در نزد معاصر ن وخرامتأ
جهت هماهنگي قوانین   تحولي مثبت در،تغییر حاصل شده در قانون ارثـ ٢

مشابه تحولي است که در زمان   امروز است وی جامعههای ویژگیها و با نیاز،موضوعه
تحت عنوان نهضت تقنین ، سني مذهب هاي حکومتجوامع و عثمانیان در عباسیان و

 ، تحت عنوان مکتب تحققي حقوقي،قرن نوزده درجوامع غربي هم  در اتفاق افتاد و
 در  باید،که البته ضمن آگاهي از محاسن وثمرات مثبت فراوانش مورد بحث محافل بود

 . نیز باشیم،سته اتبعات ناگواري که براي آن جوامع به بار آورد گیري ازی پیشاندیشه
 سیاسی یا دالیل  اثر فشارهای، براست تغییر قوانیني که مبتنی بر شرع اطهر ـ٣
ساز انزوای دین و تهی شدن نظام حقوقی از تبعات ناگواری دارد و زمینه ،فقهیغیر

 .محتوای اسالمی و به فراموشی رفتن حقوق فطری و طبیعی جامعه خواهد بود
 

 فهرست منابع
،  قم،علی االنصاری المطبعه خیامد تحقیق محم،تاریخ حصراالجتهاد ،گ طهرانیآقا بزر .١

  ؛ االمام المهدیمدرسه
ردی و االشتها:  تحقیق،کشف الرموز فی شرح المحصر النافع آبي، حسن ابن ابیطالب فاضل،، آبی .٢

         ؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،الیزدی
ائس للنشر  دارالنف، مکتبه الفالح للنشر و التوزیع،تاریخ الفقه االسالمی ،عمر سلیمان، االشقر .٣

 ؛]تابی[یت و التوزیع، الکو
 فراکسیون زنان فهان در مجلس شورای اسالمی و عضو مردم اصی نماینده، نیره،اخوان بیطرف .٤

 ؛٢٨٧٧٤ کد خبر ٢١/٩/١٣٨٧ تاریخ http://www.tabnak.irمجلس، سایت تابناک به نشانی 
 ؛٢٨/٩/١٣٨٦ سرمایه یارزنی، زهره، روزنامه .٥

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ٧٥  تأملي بر اصالح قانون ارث زنان در ایران 

 

 ؛]تابی[،  قم،انتشارات اسماعیلیان، الوسیلهتحریر ،)الخمینی هللا الموسوی سیدروح(خمینی  امام .٦
آموزش  مان انتشار و، سازمرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ،صحیحه نور ،خمینی امام .٧

 ؛، تهران١٣٦١انقالب اسالمی، 
 ؛١٣٦٣  ، تهران، نشر اسالمیه، حقوق مدنییدوره ، حسن،امامی .٨
 ؛http://www.tebyan.net2009/2/3 :به نشانی٢١/١١/١٣٨٧تیبان   اینترنتیی کتابخانه،امیری، فاطمه .٩

 ؛١٣٣٧الزمانی، بنگاه مطبوعاتی،  احبالدین ص ناصری، ترجمهزن در حقوق ساسانی ،بارتلمه، کریستین .١٠
 ؛١٣٦٩ ، انتشارات الزهرا، قم،  چاپ دوم،پیرامون وحی و رهبری ،عبدهللا، یجوادی آمل .١١
 بیروت دار ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،الحسن بن محمد شیخ،حر عاملی .١٢

 ؛ق . ه١٣٩١ ،احیاء التراث العربی
 ؛٢٦/٩/١٣٨٦ اعتماد ی روزنامه،محبوبه، زاده حسین .١٣
  ؛ق . ه ١٣٢٦ ، مصر،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه ،د جوادسی، الحسینی العاملی .١٤
بیروت الطبیعه .  داراألصواء،شرائع االسالمالحسن،  الدین جعفربن حلی محقق، ابوالقاسم نجم .١٥

 ؛ م١٩٨٣ ،ق . ه ١٤٠٣الثانیه 
  ؛ق .  ه١٣٢٣ چاپ سنگی، تهران ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه،  حسن بن یوسف،)عالمه( حلی .١٦
 ؛م١٩٦٦ ،موجز احکام المیراث ،، احمد علیالخطیب .١٧
، تقریر البحث من التنقیح فی شرح العروه الوثقیاالجتهاد و التقلید  ،)ق٣/١٤م( ، ابوالقاسم،خوئی .١٨

 ؛ق . ه ١٤١٠دارالهادی قم . علی الغروی التبریزي میرزا:مؤلف، ابوالقاسم خوئیلسیدهللا ا آیه
 ایدئولوژی و استراتژی نسبت ی مقاله٢٤  شماره،مجله مطالعات راهبردی، ضاخلیلی، ر .١٩

 ؛٧٨٨ـ٧٥٩ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک تفکر سنجی مفهومی 
 ١٢/١١/١٣٨٧ ،ایسنا) اسالمی دوره هشتم شورای مخبر کمیسیون قضائی مجلس( ، امین،رحیمی .٢٠

 ؛١٧/١١/١٣٨٧ ،جم  جامیروزنامه
 ؛١٣٥٢، چاپ تبریز، ارث زن از دارائی شوهر ،بدینالعا زین ،زاخری .٢١
 ؛٤ ص ١٠/١١/١٣٨٧ ، ایمانی روزنامه، جعفر،سبحانی .٢٢
  ؛http://Lawnet.ir به نشانی ، ش٢٨/٣/١٣٨٧ Lawnet  سایت،شهناز ،سجادی .٢٣
  ؛الفقیهی الجوامع االنتصار از مجموعه ،سید مرتضی علم الهدی .٢٤
 ؛١٣٨٠ ، نشر توس، ترجمه قاسم صغوی،جنس دوم ،سیمون دویوار .٢٥
 ؛١٢/٩/١٣٨٧ ، سرمایهی روزنامه، شادی،صدر .٢٦
 ؛٣٠/١/٢٠٠٩ dw.world.del©Deutsche well سایت ، میترا،شجاعی .٢٧
 :  به نشانی،٢٤/٩/١٣٨٦ ، پایگاه اطالع رسانی دفتر آیه هللا صانعی،صانعی .٢٨

http://www.saanei.org؛ 
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  ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ١ مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ  ٧٦

 

 ،الخالف ،ق معروف به شیخ طوسی ٤٦٠.  م،الطوسی  محمد بن الحسن، ابی جعفر،طوسی .٢٩
 ؛ قم،المعارف االسالمیهانتشارات دار

 ،ی علم االصولفالمستصفی  ، )ق٥٠٥م ( ابی حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی ،غزالی .٣٠
 ؛ق . ه ١٤١٧ الطبعه ، لبنان، بیروت،یه دارالکتب العلم،عبدالحسن عبدالشافی محمد: تصحیح

 ؛١٢/٩/١٣٨٧ ، سرمایهی روزنامه،مهرزاد، پور عیسی .٣١
 ؛٢١/٦/٢٠٠٣ به تاریخ http://gan.parsiblog.comاینترنتی به نشانی سایت ، فانی .٣٢
انتشارات ، تهیه و تنظیم فرج هللا قرباني، مجموعه کامل قوانین اساسي مدني ،قانون اساسی .٣٣

  ؛ تهران،١٣٧٠ ،دانشور
انتشارات  ، تهیه و تنظیم فرج هللا قرباني،مجموعه کامل قوانین اساسي مدني ،مدنیقانون  .٣٤

  ؛ تهران،١٣٧٠دانشور 
 ؛١٣٨٠ ،شرکت سهامي انتشار، فلسفه حقوق ، ناصر،کاتوزیان .٣٥
بدائع  ،»بدائع نگار«ه الهوتی و مقلب به  متلخص ب،نی مهدی بن مصطفی الحسی،الهوتی .٣٦

 ؛ق . ه ١٣٢٤، االحکام
 ١٤١٣ ، الطبعه الخامسه،اصطالحات االصول و معظم ابحاثها ،المشکینی  میرزا علی،مشکینی .٣٧

 ؛ دفتر نشر الهادی، قم،ق . ه
تشارات دفتر  مرکز ان، ش١٣٧٠ الطبعه الرابعه ،اصول الفقه، )ق١٤٨٨. م( ، محمدرضامظفر .٣٨

 ؛ علمیه قمیتبلیغات حوزه
  : به نشانی٨/١٢/١٣٨٧ ، سایت آفتاب، زهرا،مینوئی .٣٩

http://aftab.ir/articles/social/Law2003/06/22 ؛  
الکتب  دار، شرائع االسالمجواهر الکالم فی شرح، )ق١٢٦٦ م( محمد حسن النجفی ،نجفی .٤٠

 ؛١٣٦٧ ، تهران،االسالمیه
 ؛١٧/١١/١٣٨٧ ، جام جمی روزنامه، هژبر،نصیری .٤١
،  قم،١٣٧٧ تابستان ،چاپ اول، فلسفه حقوق ، آموزشی و پژوهشی امام خمینییمؤسسه .٤٢

 ؛ی و پژوهشی امام خمینی آموزشیانتشارات مؤسسه
 .٢٦/٩/١٣٨٦ ، اعتمادیه روزنام،اکبر  علی،هاشمی رفسنجانی .٤٣
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