
صـادرکننـده مجـوز: دانشــگاه تــهران
 صاحـب امتیــاز: »انجمن علمی فقه و مبانی حقوق  اسالمی دانشـکدگان فـارابی دانشـگاه تـهران«

زمینـه انتشـار: علمــی-اجتماعی 
مدیـر مسئـول: مهدی شمس الدین/ سردبیر: امیرحسین عالئی

شمـاره هشتم/ تاریخ انتشــار: اسفند ماه 1400

قال علی عليه السالم: إذا أرادَ الّل ُ بعَبٍد َخيرا فَقَّهَُه في الدِّيِن ، و ألهَمَُه اليَقيَن.قال علی عليه السالم: إذا أرادَ الّل ُ بعَبٍد َخيرا فَقَّهَُه في الدِّيِن ، و ألهَمَُه اليَقيَن.
امام علی عليه السالم : هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد، او را در دين فقيه گرداند و يقين در دلش افكند.امام علی عليه السالم : هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد، او را در دين فقيه گرداند و يقين در دلش افكند.

سر مقاله               سر مقاله                           مهدی شمس الدینمهدی شمس الدین
ــران کــه نظــام  ــی الخصــوص در ای ــاب فقــه و حقــوق، عل فعالیــت هــای علمــی در ب

ــوم انســانی  ــر رشیعــت اســام اســت و همچنیــن در حــوزه عل و قوانیــن آن مبتنــی ب

و معــارف اســامی، از اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت. زیــرا قســمت اعظــم حقــوق 

خصوصــی ایــران مقتبــس از فقــه اســامی اســت. قانــون مدنــی ایــران بیشــر از کتــب 

ــر  ــه مســتحکمی ب ــی ادل ــه تنهای ــن موضــوع ب ــه شــده اســت. همی ــه گرفت فقــه امامی

ــران اســت و  ــه ای ــوق موضوع ــم و درک حق ــه اســام در فه ــر شــگرف فق ــات  تاثی اثب

بــرای حقــوق ایــران ناچــار بایــد فقــه دانســت. 

در جمهــوری اســامی ایــران، بــا توجــه بــه اینکــه قانــون اساســی وضــع منــودن هرگونــه 

قانــون خــاف اســام و منــع کــرده و قوانیــن کشــور بایــد منطبــق بــا رشیعــت اســام 

ــه طــور مســتقیم،  ــا ب ــس ی ــون مصــوب مجل ــه صــورت قان ــا ب ــه اســامی ی باشــد، فق

حقــوق موضوعــه کشــور ایــران خواهــد بــود. امــروزه حتــی در دانشــکده هــای حقــوق، 

علــم فقــه و اصــول جــزء برنامــه هــای ایــن دانشــکده هــا هســتند. زیــرا منی تــوان از 

اهمیــت و تاثیــر فــوق العــاده فقــه و اصــول در حقــوق ایــران غافــل شــد. 

در گــذر زمــان بــر همــگان ثابــت شــده اســت کــه منســجم تریــن و جامــع تریــن نظــام 

حقوقــی، برگرفتــه از فقــه اســام و کام  امئــه معصومیــن علیهــم الســام اســت، کــه بــه 

لطــف فــراوان خداونــد، مــا از ایــن موهبــت الهــی بهــره منــد هســتیم. 

بــا عنایــت پــرودگار ، هشــتمین شــاره نرشیــه اســتصحاب، بــا همــت اعضــای انجمــن 

علمــی فقــه و مبانــی حقــوق اســامی دانشــکدگان فارابــی دانشــگاه تهــران و جمعــی 

از دانشــجویان منتــرش شــد. 

ــه  ــوان ادام ــه ت ــا هم ــیر را ب ــن مس ــد، ای ــل خداون ــه فض ــه ب ــاء الل ــه ان ش ــوان ادام ــه ت ــا هم ــیر را ب ــن مس ــد، ای ــل خداون ــه فض ــه ب ــاء الل ان ش

خواهیــم داد.خواهیــم داد.  
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جرم انگاری اسقاط عمدی جنین                                پرنیان نارصیپرنیان نارصی

ــوده و  ــرح ب ــی مط ــف اله ــان مختل ــاز در ادی ــه از دیرب ــت ک ــائلی س ــه مس ــن جمل ــن م ــقط جنی ــئله س ــوده و مس ــرح ب ــی مط ــف اله ــان مختل ــاز در ادی ــه از دیرب ــت ک ــائلی س ــه مس ــن جمل ــن م ــقط جنی ــئله س مس

ــر  ــر گــذار ب ــز تاثی ــاب ایــن معضــل اجتاعــی نی ــر خــود ســاخته اســت. بازت ــر جوامــع بــرشی را پیوســته درگی ــر گــذار ب ــز تاثی ــاب ایــن معضــل اجتاعــی نی ــر خــود ســاخته اســت. بازت جوامــع بــرشی را پیوســته درگی

دیدگاههــای فقهــا حقوقدانــان و جــرم شناســان بــوده اســت. شــاید جامــع تریــن تعریــف حقوقــی در ایــن دیدگاههــای فقهــا حقوقدانــان و جــرم شناســان بــوده اســت. شــاید جامــع تریــن تعریــف حقوقــی در ایــن 

مــورد تــا کنــون،از بیــن بــردن اگاهانــه حیــات جنیــن و خــارج کــردن عمــدی از رحــم بــه منظــوری غیــر از مــورد تــا کنــون،از بیــن بــردن اگاهانــه حیــات جنیــن و خــارج کــردن عمــدی از رحــم بــه منظــوری غیــر از 

توالــد یــا درآوردن جنیــن مــرده باشــد در واقــع بــه نحــوی کــه حمــل خــارج شــده از بطــن مــادر، زنــده یــا توالــد یــا درآوردن جنیــن مــرده باشــد در واقــع بــه نحــوی کــه حمــل خــارج شــده از بطــن مــادر، زنــده یــا 

ــل زیســت نباشــد. ــل زیســت نباشــد.قاب قاب

    در نــگاه اســام جنیــن از هنــگام انعقــاد نطفــه موجــودی پویــا و زنــده ســت بــه همیــن علــت بــا افزایــش     در نــگاه اســام جنیــن از هنــگام انعقــاد نطفــه موجــودی پویــا و زنــده ســت بــه همیــن علــت بــا افزایــش 

ــن و  ــات وی ناپســند و حــرام شــمرده میشــود، حرمــت ســقط جنی ــت در ادامــه حی ــارداری دخال ــن و ماههــای ب ــات وی ناپســند و حــرام شــمرده میشــود، حرمــت ســقط جنی ــت در ادامــه حی ــارداری دخال ماههــای ب

جریمــه هــای ســنگین درنظــر گرفتــه شــده بــرای آن نشــانگر آنســت کــه اســام بــرای جنیــن ارزشــی برابــر بــا جریمــه هــای ســنگین درنظــر گرفتــه شــده بــرای آن نشــانگر آنســت کــه اســام بــرای جنیــن ارزشــی برابــر بــا 

یــک انســان کامــل قائــل اســت.یــک انســان کامــل قائــل اســت.

ســقط جنیــن متشــکل از دو کلمــه ســقط و جنیــن میباشــد کــه ســقط در لغت:»ســَقط الولــد مــن بطــن أُّمــه« ســقط جنیــن متشــکل از دو کلمــه ســقط و جنیــن میباشــد کــه ســقط در لغت:»ســَقط الولــد مــن بطــن أُّمــه« 

بــه معنــاى انداخــن جنیــن از رحــم مــادر پیــش از متــام و کامــل شــدن دوره حمــل و زمــان مقــرر اســت و بــه معنــاى انداخــن جنیــن از رحــم مــادر پیــش از متــام و کامــل شــدن دوره حمــل و زمــان مقــرر اســت و 

الَجنیــُن»از ریشــه جنــن َجــنَّ الشــیَء يَُجنُّــه َجّنــا« بــه معنــای پوشــاندن اســت..الَجنیــُن»از ریشــه جنــن َجــنَّ الشــیَء يَُجنُّــه َجّنــا« بــه معنــای پوشــاندن اســت..

ــام  ــد انج ــا  قص ــم  ب ــن از رح ــن جنی ــرون انداخ ــت  از بی ــز عبارت اس ــی نی ــا جنای ــه ی ــن عامدان ــقط جنی ــام س ــد انج ــا  قص ــم  ب ــن از رح ــن جنی ــرون انداخ ــت  از بی ــز عبارت اس ــی نی ــا جنای ــه ی ــن عامدان ــقط جنی س

جنایــت ســقط خــواه وســـایلی    بـــه کار بــرده باشــد یــا نــه و جنیــن ســقط عمــدی بعــد از ســقط قــادر بــه جنایــت ســقط خــواه وســـایلی    بـــه کار بــرده باشــد یــا نــه و جنیــن ســقط عمــدی بعــد از ســقط قــادر بــه 

زندگــی  نـــباشد.زندگــی  نـــباشد.

 جنــن در لســان قـــرآن کریــم داراي مراحــي اســت؛ نطفــه، علقــه، مضغــه، عظــام و لحــم و ولــوج روح کــه  جنــن در لســان قـــرآن کریــم داراي مراحــي اســت؛ نطفــه، علقــه، مضغــه، عظــام و لحــم و ولــوج روح کــه 

هــر مرحلــه نســبت بــه مرتبــه قبلــی کامــل تراســت. مرحلــه ششــم کــه نفــخ روح نــام دارد محــل اختــاف هــر مرحلــه نســبت بــه مرتبــه قبلــی کامــل تراســت. مرحلــه ششــم کــه نفــخ روح نــام دارد محــل اختــاف 

و محــورآرائ فقهــای مذاهــب خمســه مــی باشــد.در ایــن مرحلــه جنیــن در چهارماهگــی رشــد و منــو خــود و محــورآرائ فقهــای مذاهــب خمســه مــی باشــد.در ایــن مرحلــه جنیــن در چهارماهگــی رشــد و منــو خــود 

قــرار داشــته و اعضــای اولیــه بــدن وی شــکل گرفتــه اســت. تــا مرحلــه ی پنجــم آن چــه مطــرح بــود،  رشــد قــرار داشــته و اعضــای اولیــه بــدن وی شــکل گرفتــه اســت. تــا مرحلــه ی پنجــم آن چــه مطــرح بــود،  رشــد 

فیزیکــی جنیــن در رحــم مــادر بود.امــا در ایــن مرحلــه بــه تعبیــر قــرآن )ثــم انشــأناه خلقــاً آخــر( جنیــن پــس فیزیکــی جنیــن در رحــم مــادر بود.امــا در ایــن مرحلــه بــه تعبیــر قــرآن )ثــم انشــأناه خلقــاً آخــر( جنیــن پــس 

از متامیــت خلقــت انســانی واجــد روح و نفــس انســانی میگــردد و حیــات انســانی در او دمیــده میشــود.  در از متامیــت خلقــت انســانی واجــد روح و نفــس انســانی میگــردد و حیــات انســانی در او دمیــده میشــود.  در 

رشیعــت اســام اصــل بــر حرمــت ســقط جنیــن عمــدی در متامــی مراحــل دوره جنینــی میباشــد امــا مطلــق رشیعــت اســام اصــل بــر حرمــت ســقط جنیــن عمــدی در متامــی مراحــل دوره جنینــی میباشــد امــا مطلــق 

نبــوده و  در صــورت تحقــق رضورت)حفــظ حیــات مــادر( یــا وجــود حــرج تنهــا تــا قبــل از نفــخ روح، ســقط نبــوده و  در صــورت تحقــق رضورت)حفــظ حیــات مــادر( یــا وجــود حــرج تنهــا تــا قبــل از نفــخ روح، ســقط 

جنیــن جایــز و مــرشوع اســت.جنیــن جایــز و مــرشوع اســت.

خداونــد در ســوره ی مؤمنــون مراحــل تکامــل انســان در رحــم مــادر را اینگونــه توصیــف میکنــد: }ولقــد خلقنــا خداونــد در ســوره ی مؤمنــون مراحــل تکامــل انســان در رحــم مــادر را اینگونــه توصیــف میکنــد: }ولقــد خلقنــا 

االنســان مــن ساســلة مــن طــن. ثــّم جعلنــاه نطفــة يف قــرار مکــن. ثــّم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة االنســان مــن ساســلة مــن طــن. ثــّم جعلنــاه نطفــة يف قــرار مکــن. ثــّم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة 

مضغــة فخلقنــا املضغــة عظامــاً فکســونا العظــام لحــاً ثــّم انشــأناه خلقــاً آخــر فتبــارک اللــه أحســن الخالقــن{مضغــة فخلقنــا املضغــة عظامــاً فکســونا العظــام لحــاً ثــّم انشــأناه خلقــاً آخــر فتبــارک اللــه أحســن الخالقــن{

    بــه طــور کلــی اگــر حمــل زودتــر از موعــد و اخــراج جنیــن از رحــم مــادر بــا ســوء نیت)عنــر معنــوی     بــه طــور کلــی اگــر حمــل زودتــر از موعــد و اخــراج جنیــن از رحــم مــادر بــا ســوء نیت)عنــر معنــوی 

جــرم(  و عامدانــه باشــد بــه طــوری کــه حــق حیــات جنیــن نقــض و موجــب تلــف شــدن و مــرگ وی بشــود جــرم(  و عامدانــه باشــد بــه طــوری کــه حــق حیــات جنیــن نقــض و موجــب تلــف شــدن و مــرگ وی بشــود 

میتــوان ان را جــرم تلقــی کــرد حــال میخواهــد توســط خــود مــادر و از طریــق خــوردن دارو،وارد کــردن رضبــه میتــوان ان را جــرم تلقــی کــرد حــال میخواهــد توســط خــود مــادر و از طریــق خــوردن دارو،وارد کــردن رضبــه 

بــه نطفــه و یــا حتــی معاونــت شــخص دیگــری باشــد. البتــه ایــن رشوط اســتثناءپذیر هــم مــي باشــد. بــه نطفــه و یــا حتــی معاونــت شــخص دیگــری باشــد. البتــه ایــن رشوط اســتثناءپذیر هــم مــي باشــد. 

بحث و روشبحث و روش

اصل حرمت قبل یا بعد از دمیده شدن روحاصل حرمت قبل یا بعد از دمیده شدن روح

در نظــر فقهــا مراحــل تکویــن جنیــن بــه دو دســته تقســیم میگــردد؛ در نظــر فقهــا مراحــل تکویــن جنیــن بــه دو دســته تقســیم میگــردد؛ 11. قبــل از حلــول روح)تــا . قبــل از حلــول روح)تــا 44 ماهگــی(  ماهگــی( 22. . 

بعــد از حلــول روح) از بعــد از حلــول روح) از 44 ماهگــی بــه بعــد( کــه در مرحلــه ی اول ســقط عامدانــه جنیــن، قتــل نفــس محســوب  ماهگــی بــه بعــد( کــه در مرحلــه ی اول ســقط عامدانــه جنیــن، قتــل نفــس محســوب 

منیشــود چــرا کــه جنیــن دارای حیــات نباتــی اســت و شــخصیت و روح انســانی بــر آن حاکــم نشــده اســت امــا منیشــود چــرا کــه جنیــن دارای حیــات نباتــی اســت و شــخصیت و روح انســانی بــر آن حاکــم نشــده اســت امــا 

در مرحلــه دوم بنــا بــر نظــر مشــهور فقهــا، ســقط جنیــن بعــد از دمیــدن روح حــرام و نامــرشوع می باشــد. در مرحلــه دوم بنــا بــر نظــر مشــهور فقهــا، ســقط جنیــن بعــد از دمیــدن روح حــرام و نامــرشوع می باشــد. 

امــا ایــن رأی در میــان فقهــا مخالفانــی دارد كــه بــا متســك بــه برخــی قواعــد ماننــد اضطــرار، تزاحــم و دفــاع امــا ایــن رأی در میــان فقهــا مخالفانــی دارد كــه بــا متســك بــه برخــی قواعــد ماننــد اضطــرار، تزاحــم و دفــاع 

از جــان مــادر فتــوا بــه جایــز بــودن ســقط جنیــن را مجــاز دانســته اند؛ امــا بــااز جــان مــادر فتــوا بــه جایــز بــودن ســقط جنیــن را مجــاز دانســته اند؛ امــا بــا

جواز بی  قید و رشط با آن مخالفت کرده اند.جواز بی  قید و رشط با آن مخالفت کرده اند.

علــای امامیــه بــا مدنظــر قــراردادن آیــات و روایــات ذیــل معتقدنــد کــه اســقاط عمــدی جنیــن در هــر یــک علــای امامیــه بــا مدنظــر قــراردادن آیــات و روایــات ذیــل معتقدنــد کــه اســقاط عمــدی جنیــن در هــر یــک 

از مراحــل تکامــل بــدون عــذر محکــوم بــه حرمــت اســت و مشــمول دیــه قــرار میگیــرد.از مراحــل تکامــل بــدون عــذر محکــوم بــه حرمــت اســت و مشــمول دیــه قــرار میگیــرد.

در روایــت داریــم کــه صحیحــه ابــی عبیــده میگویــد از امــام صــادق)ع( در مــورد زن بــارداری پرســیدم کــه در روایــت داریــم کــه صحیحــه ابــی عبیــده میگویــد از امــام صــادق)ع( در مــورد زن بــارداری پرســیدم کــه 

ــذا  ــع نیســت؛ فل ــه مطل ــی کــه شــوهر وی از ایــن قضی ــد درحال ــا جنیــن خــود را ســقط منای ــذا دارو مینوشــد ت ــع نیســت؛ فل ــه مطل ــی کــه شــوهر وی از ایــن قضی ــد درحال ــا جنیــن خــود را ســقط منای دارو مینوشــد ت

ــن وی  ــر ت ــت ب ــت و گوش ــتخوان اس ــن دارای اس ــه جنی ــی ک ــود: در صورت ــام فرم ــردد ام ــقط میگ ــن س ــن وی جنی ــر ت ــت ب ــت و گوش ــتخوان اس ــن دارای اس ــه جنی ــی ک ــود: در صورت ــام فرم ــردد ام ــقط میگ ــن س جنی

روییــده اســت )یعنــی خلقــت وی کامــل شــده( بــر ذمــه زن دیــه ای اســت کــه بایــد آن را بــه پــدرش بپــردازد. روییــده اســت )یعنــی خلقــت وی کامــل شــده( بــر ذمــه زن دیــه ای اســت کــه بایــد آن را بــه پــدرش بپــردازد. 

امــا اگــر هنگامیکــه جنیــن را انداختــه در مرحلــه علقــه و مضغــه بــوده بــه ترتیــب بایــد امــا اگــر هنگامیکــه جنیــن را انداختــه در مرحلــه علقــه و مضغــه بــوده بــه ترتیــب بایــد 6060 و  و 4040 دینــار یــا  دینــار یــا 

غــره بــه شــوهر خویــش پرداخــت کنــد و ســپس بــه امــام  گفتــم: آیــا ایــن دیــه بــه ارث زن میرســد؟ امــام غــره بــه شــوهر خویــش پرداخــت کنــد و ســپس بــه امــام  گفتــم: آیــا ایــن دیــه بــه ارث زن میرســد؟ امــام 

ــری  ــع ارث ب ــل مان ــل اســت و قت ــه واســطه ی ایــن کــه جنیــن را کشــته اســت، قات ــرا زن ب ــر زی ــری فرمــود: خی ــع ارث ب ــل مان ــل اســت و قت ــه واســطه ی ایــن کــه جنیــن را کشــته اســت، قات ــرا زن ب ــر زی فرمــود: خی

میشــود. میشــود. 

مــن جملــه مســائلی کــه شــهید ثانــی و صاحــب جواهــر بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد ســخن امیراملومنین 

)ع( میباشــد کــه میفرماینــد؛ اگــر ســقط جنیــن پــس از ولــوج روح باشــد یعنــی زمانــی کــه حیــات 

انســانی در او دمیــده شــده، اســقاط آن برابــر بــا قتــل نفــس یــک انســان کامــل بــه شــار میــرود 

کــه اگــر دخــر باشــد 500 دینــار و اگــر پــر باشــد 1000 دینــار دیــه دارد.

ــکارم شــیرازی چنانچــه تشــخیص و نظــر پزشــک  ــه م ــت الل ــق نظــر آی ــای شــیعه: طب ــوای فقه فت

مبنــی بــر مخاطــره آمیــز بــودن اســتمرار بــارداری بــرای مــادر باشــد ســقط آن بــدون اشــکال اســت 

و همچنیــن اگــر حیــات مــادر وابســته بــه ســقط جنیــن باشــد بــه دلیــل برتــری داشــن حــق حیــات 

مــادر ســقط جنیــن بامانــع میباشــد

حــرت امــام خمینــی )ره( میفرماینــد در مــواردي كــه امــكان وجـــود نقـــايص مـــادرزادي 

،جســـمي،عقي و رواين و اكتســايب در مــورد جنــن مطـــرح باشـد،ســـقط جنـــن پیــش از نفــخ روح یا 

پــس از آن جایــز منیباشــد. واگــر ســقط بــدون عــذر موجــه و بعــد از علــم بــه نـــفخ روح ولــو بـــا 

ــت.   ــب اس ــرم واج ــر  مج ــل  ب ــه کام ــاره  و دی ــد کف ــادل باش ــص ع ــی دو متخص گواه

دیه سقط جنین در فقه مذاهب

ــه  ــای امامی ــدگاه فقه ــاوت اســت. در دی ــّون آن متف ــه مراحــل تک ــا توجــه ب ــن ب ــه اســقاط جنی دی

اســقاط عمــدی جنیــن در صــورت ولــوج روح هــم موجــب دیــه و هــم موجــب کفــاره میباشــد. دیــه 

جنینــی کــه خلقتــش متــام نشــده اســت بنابــر صحیــح تریــن اقــوال در نــزد علــای امامیــه، پرداخــت 

نوعــی غرامــت اســت. در حالــی کــه نســبت بــه جنیــن کامــل، بــه پرداخــت غرامــت مشــخص صــد 

دینــار حکــم کــرده انــد. همچنیــن دیــه جنیــن پــر بعــد از ولــوج روح هــزار دینــار و دیــه جنیــن 

دخــر نصــف دیــه جنیــن پــر قــرار داده شــده اســت. فقهــای اهــل ســنت اســقاط در مرحلــه نطفــه 

و علقــه را مســتلزم پرداخــت دیــه منیداننــد امــا  مجــازات ارتــکاب ایــن عمــل پــس از ایــن مراحــل در 

همــه مذاهــب یــک ُغــرّه ) بــرده مــرد یــا زن ( بــه قیمــت ۵۰ دینــار یــا ۵۰۰ درهــم )یــک دهــم دیــه 

زن( تعییــن شــده اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه شــافعیان و حنبلیــان پرداخــت کفــاره را نیــز واجــب 

ــد و برعهــده کســی ســت  ــه اســتحباب آن داده ان ــای دو مذهــب دیگــر رأی ب ــا فقه دانســته اند اّم

کــه مرتکــب جنایــت شــده اســت. 

عنر قانونی سقط جنین در قانون مجازات اسامی

جــرم انــگاري یــا جرم زدایی از ســـقط جنـــین ،یکـــی از مباحـــث مطـــرح در حقـــوق جنـــایی بیشــر 

کشورهاســت. مبنــاي ایــن اختاف نظر، تئوريهاي متفـــاوتی اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه وجــود دارد.  

ــی اســت  ــای دین ــوزه ه ــر یکــری آم ــی ب ــا مبتن ــی کشــور م ــری در نظــام حقوق ــوری فک ــن تئ ای

همچنیــن در جوامــع اســامی هــم ســقط جنیــن همیشــه مذمــوم و کاري نکوهیــده بــوده اســت و 

مجــازات قانونــی بــر آن مرتــب بــوده اســت. بــا توجــه بــه مــاده622 قانــون مجــازات اســامی: هــر 

کــس عاملــاً و عامــداً بــه واســطه رضب یــا اذیــت و آزار زن حاملــه، موجــب ســقط جنیــن وی شــود، 

عــاوه بــر پرداخــت دیــه یــا قصــاص حســب  مــورد بــه حبــس از یــک تــا ســه ســال محکــوم خواهــد 

شــد. در واقــع اســقاط عامدانــه را جــرم تلقــی کــرده و آن را دارای ارکانــی دانســته مــن جملــه رکــن 

معنــوی جــرم کــه در ایــن حالــت مرتکــب جــرم عــامل بــه بــاردار بــودن زن اســت کــه ســوءنیت عــام 

نــام دارد و ســوء نیــت خــاص منتــج بــه نتیجــه شــدن و ســقط شــدن جنیــن اســت و از طرفــی رکــن 

مــادی جــرم کــه وجــود داشــن جنیــن و بــه رس بــردن زنجــازات، تابــع ســن جنیــن نبــوده و تفاوتــی 

میــان جنینــی کــه روح در او دمیــده شـــده و نشــده نیــز نخواهــد بــود در دوران بــارداری را شــامل 

میشــود پــس درنتیجــه اگــر کســی مرتکــب ســقط جنیــن شــود در حالیکــه جاهــل بــه وجــود جنیــن 

اســت عمــل او فاقــد وصــف مجرمانــه خواهــد بــود. 

ــر  ــر جمــع دو مجــازات ب ــح عــاوه ب ــن از اصطال ــه اســتفاده مقن ــا توجــه ب ــن جــرم: ب مجــازات ای

ــی دانســته اســت  مرتکــب را الزام

قصاص و دیه: اگر رضب یا اذیـــت و آزار وارده بـــر زن حاملـــه مشـــمول جنایـــت عمـــدی مستوجب 

ــد،  قصاص نباش

مجـــازات مرتکـــب درقبــال زن حاملــه، دیــه اســت. / تعزیــر و دیــه کــه مرتکــب بــه یــک تــا ســه 

ــکاب  ــه ازای ارت ســال حبــس ب

ســـقط جنـــین عمـــدی نیـــز محکـــوم میشــود. ایــن مجــازات، تابع ســن جنین نبــوده و تفاوتــی میان 

جنینــی کــه روح 

در او دمیده شـده و نشده نیز نخواهد بود.

نتیجــه: بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در تحقیــق مــورد نظــر آورده شــده اســت، 

بـــه ایـــن نتیجـــه مـــیرسیم کـــه جرم انگاری ســقط عامدانه جنین حایت از 

حــق حیــات وی اســت و در نظــر فقهــای مذاهــب پنجگانــه و بــا نگاهــی بــه 

قانــون مجــازات اســامی ایــران نوعــی جــرم تلقــی میشــود و ایــن جــرم ماننــد 

ســایر جرایــم دارای ســه عنــر قانونــی، مــادی و معنــوی اســت کــه عنــارص 

قانونــی آن نیــز در مــواد 622 تــا 624 نیــز مطــرح شــده اســت. همچنیــن بــه 

ادلــه فقهــای مذاهــب پنجگانــه و موضــع آنــان در قبــال ایــن عمــل و نحــوه 

مجــازات کیفــری و مجــازات هــای در نظــر گرفتــه شــده فقهــای هــر مذهــب 

در قبــال ایــن جــرم پرداختــه شــد.

چهره های ماندگار                                                               امیرحسین عالئیامیرحسین عالئی
ــم  در  ــهر ق ــی  در ش ــم  در  شمس ــهر ق ــی  در ش ــال ۱۳۲۴۱۳۲۴ شمس ــادی ( درس ــد آب ــاد )احم ــق  دام ــی  محق ــید مصطف ــال س ــادی ( درس ــد آب ــاد )احم ــق  دام ــی  محق ــید مصطف س

ــوه دخــری  ــا آمــد. وی ن ــه  دنی ــواده هــای روحانیــت شــیعه ب ــن خان ــل تری ــوه دخــری یکــی از اصی ــا آمــد. وی ن ــه  دنی ــواده هــای روحانیــت شــیعه ب ــن خان ــل تری یکــی از اصی

ــه قــم(  ــزدی )مؤســس حــوزه علمی ــری ی ــم حائ ــه العظمــی حــاج شــیخ عبدالکری ــه قــم( آیت الل ــزدی )مؤســس حــوزه علمی ــری ی ــم حائ ــه العظمــی حــاج شــیخ عبدالکری آیت الل

می باشــد و پــدرش آیت اللــه ســید محمــد محقــق دامــاد از فقهــای برجســته حــوزه علمیــه می باشــد و پــدرش آیت اللــه ســید محمــد محقــق دامــاد از فقهــای برجســته حــوزه علمیــه 

قــم بــه شــار مــی رفــت. پــس از طــی دوران تحصیــات مقدماتــی در اوایــل جوانــی وارد قــم بــه شــار مــی رفــت. پــس از طــی دوران تحصیــات مقدماتــی در اوایــل جوانــی وارد 

حــوزه علمیــه قــم شــد و مقدمــات و منطــق را فــرا گرفــت. ایشــان نــزد اســتادانی چــون حــوزه علمیــه قــم شــد و مقدمــات و منطــق را فــرا گرفــت. ایشــان نــزد اســتادانی چــون 

ــه حســینعلی  ــه مطهــری و آیــت الل ــه بهشــتی و شــهید اســتاد آیــت الل ــه حســینعلی شــهید آیــت الل ــه مطهــری و آیــت الل ــه بهشــتی و شــهید اســتاد آیــت الل شــهید آیــت الل

ــت  ــی و حکم ــوم عقل ــده دوره عل ــان عم ــرد. ایش ــان ب ــه پای ــطح را ب ــری دوره س ــت منتظ ــی و حکم ــوم عقل ــده دوره عل ــان عم ــرد. ایش ــان ب ــه پای ــطح را ب ــری دوره س منتظ

ــات  ــزد آی ــی را ن ــول تحلیل ــه و اص ــری و فق ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــزد اس ــامی را ن ــات اس ــزد آی ــی را ن ــول تحلیل ــه و اص ــری و فق ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــزد اس ــامی را ن اس

عظــام، آیــت اللــه میــرزا هاشــم آملــی وآیــت اللــه مرتضــی حائــری یــزدی و آیــت  اللــه  عظــام، آیــت اللــه میــرزا هاشــم آملــی وآیــت اللــه مرتضــی حائــری یــزدی و آیــت  اللــه  

ــا آنکــه در ســال 13481348 موفــق شــدند  موفــق شــدند  ــد. ت ــی آموختن ــا آنکــه در ســال العظمــی ســید محمدرضــا گلپایگان ــد. ت ــی آموختن العظمــی ســید محمدرضــا گلپایگان

ــوم  ــات عل ــار تحصی ــد.  وی در کن ــب کنن ــاد کس ــه اجته ــت، درج ــع وق ــا و مراج ــوم از عل ــات عل ــار تحصی ــد.  وی در کن ــب کنن ــاد کس ــه اجته ــت، درج ــع وق ــا و مراج از عل

حــوزوی و پــس از طــی مقطــع دبیرســتان در ســال حــوزوی و پــس از طــی مقطــع دبیرســتان در ســال ۱۳۴۴۱۳۴۴ شمســی وارد دانشــگاه تهــران  شمســی وارد دانشــگاه تهــران 

شــد و موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته هــای حقــوق و فلســفه اســامی شــد و موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته هــای حقــوق و فلســفه اســامی 

گردیــد. ایشــان ســپس در دانشــگاه لــوون بروکســل بلژیــک بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت گردیــد. ایشــان ســپس در دانشــگاه لــوون بروکســل بلژیــک بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت 

و دکــرای خــود را در رشــته حقــوق بیــن امللــل عمومــی از ایــن دانشــگاه دریافــت کــرد.و دکــرای خــود را در رشــته حقــوق بیــن امللــل عمومــی از ایــن دانشــگاه دریافــت کــرد.

ایشــان در طــول دوران تحصیــل علــوم دینــی و پــس از آن تدریــس ایــن علــوم بــه ویــژه ایشــان در طــول دوران تحصیــل علــوم دینــی و پــس از آن تدریــس ایــن علــوم بــه ویــژه 

ــید  ــه س ــتند.آیت الل ــده داش ــر عه ــامی را ب ــفه اس ــول و فلس ــامی، اص ــه اس ــی فق ــید مبان ــه س ــتند.آیت الل ــده داش ــر عه ــامی را ب ــفه اس ــول و فلس ــامی، اص ــه اس ــی فق مبان

ــر  ــه دک ــوت آیت الل ــا دع ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــاد پ ــق دام ــی محق ــر مصطف ــه دک ــوت آیت الل ــا دع ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــاد پ ــق دام ــی محق مصطف

ــی  ــی  شمس ــال 13601360 شمس ــان در س ــد. ایش ــت کرن ــی رشک ــح قانون ــن لوای ــر تدوی ــتی در ام ــال بهش ــان در س ــد. ایش ــت کرن ــی رشک ــح قانون ــن لوای ــر تدوی ــتی در ام بهش

ــدند و در  ــوب ش ــور منص ــی کل کش ــازمان بازرس ــت س ــه ریاس ــی ب ــدند و در  قضای ــوب ش ــور منص ــی کل کش ــازمان بازرس ــت س ــه ریاس ــی ب ــه ۱۱۱۱ قضای ــا درج ــه ب ــا درج ب

ــس  ــن رئی ــأت علمــی دانشــکده حقــوق و همچنی ــت هی ــه عضوی ــس  شمســی ب ــن رئی ــأت علمــی دانشــکده حقــوق و همچنی ــت هی ــه عضوی ســال ســال 13651365 شمســی ب

ــوان  ــه عن ــوان  شمســی ب ــه عن ــد و در ســال 13701370 شمســی ب ــروه دانشــگاه شــهید بهشــتی درآمدن ــوق گ ــد و در ســال حق ــروه دانشــگاه شــهید بهشــتی درآمدن ــوق گ حق

عضــو پیوســته فرهنگســتان علــوم پذیرفتــه شــدند.همچنین عضــو شــورای  علمــی  مرکــز عضــو پیوســته فرهنگســتان علــوم پذیرفتــه شــدند.همچنین عضــو شــورای  علمــی  مرکــز 

ــدون   ــت  داوران  خــرگان  ب ــدون   و عضــو هیئ ــت  داوران  خــرگان  ب ــا 13931393 و عضــو هیئ ــا  ت ــزرگ  اســامی از ۱۳۶۳۱۳۶۳ ت ــارف  ب ــزرگ  اســامی از دایره املع ــارف  ب دایره املع

مــدرک ورسدبیــر فصلنامــۀ فرهنگســتان  علــوم شدند.ایشــان  بــه زبان هــای عربــی و مــدرک ورسدبیــر فصلنامــۀ فرهنگســتان  علــوم شدند.ایشــان  بــه زبان هــای عربــی و 

ــی  ــه فارس ــی ب ــی را از انگلیس ــاب های ــون کت ــا کن ــد و ت ــل دارن ــنایی کام ــی آش ــی انگلیس ــه فارس ــی ب ــی را از انگلیس ــاب های ــون کت ــا کن ــد و ت ــل دارن ــنایی کام ــی آش انگلیس

ــد. ــر درآورده ان ــه رشــته تحری ــان انگلیســی ب ــه زب ــاری ب ــد.ترجمــه کــرده و آث ــر درآورده ان ــه رشــته تحری ــان انگلیســی ب ــه زب ــاری ب ترجمــه کــرده و آث

برخــی از تألیفــات آیــت اللــه ســید مصطفــی محقــق دامــاد عبارتنــد از:برخــی از تألیفــات آیــت اللــه ســید مصطفــی محقــق دامــاد عبارتنــد از:-1-1 تحلیــل و بررســی احتــکار  تحلیــل و بررســی احتــکار 

از نظــرگاه فقــه اســاماز نظــرگاه فقــه اســام-2-2 قواعــد فقــه بخــش مدنــی قواعــد فقــه بخــش مدنــی-3-3 یادخــدا دینامیســم اصالــت انســان یادخــدا دینامیســم اصالــت انســان-4-4 بررســی  بررســی 

فقهــی و حقوقــی وصیــت مــواد قانونــی   قانــون مدنــیفقهــی و حقوقــی وصیــت مــواد قانونــی   قانــون مدنــی-5-5 بررســی فقهــی حقــوق خانــواده نــکاح  بررســی فقهــی حقــوق خانــواده نــکاح 

و انحــال آنو انحــال آن-6-6 تعهــد بــه نفــع شــخص ثالــث از نظــر شــیخ انصــاری تعهــد بــه نفــع شــخص ثالــث از نظــر شــیخ انصــاری-7-7 پژوهشــی در ســیر تحــول  پژوهشــی در ســیر تحــول 

نــگارش قواعــد فقهــی در میــان فقهــای امامیــهنــگارش قواعــد فقهــی در میــان فقهــای امامیــه-8-8 دیــن، فلســفه و قانــون دیــن، فلســفه و قانــون-9-9 حقــوق قراردادهــا در  حقــوق قراردادهــا در 

فقــه اســامیفقــه اســامی-10-10 شــواهد الربوبیــه صدرالدیــن شــیرازی شــواهد الربوبیــه صدرالدیــن شــیرازی-11-11 حقــوق بــرش دوســتانه بین املللــی حقــوق بــرش دوســتانه بین املللــی-12-12  

ــت  ــه دریاق ــق ب ــان موف ــه. ایش ــد فق ــت قواع ــه دریاق ــق ب ــان موف ــه. ایش ــد فق ــول فقه-14-14قواع ــی از اص ــول فقه مباحث ــی از اص ــفعه-13-13 مباحث ــه ش ــذ ب ــاع اخ ــفعهایق ــه ش ــذ ب ــاع اخ ایق

جوایــز علمــی همچــون : پژوهشــگر منونــه ســال جوایــز علمــی همچــون : پژوهشــگر منونــه ســال 13771377، پژوهشــگر منونــه ســال ، پژوهشــگر منونــه ســال 13871387، برنــده رتبــه ، برنــده رتبــه 

اول فقــه و اصــول و حدیــث و علــوم قرآنــی جشــنواره بیــن املللــی فارابــی ســال اول فقــه و اصــول و حدیــث و علــوم قرآنــی جشــنواره بیــن املللــی فارابــی ســال 13871387  بــه علــت   بــه علــت 

تالیــف تالیــف 44 جلــد  قواعــد فقــه و یکــی از  جلــد  قواعــد فقــه و یکــی از 1010 برگزیــده برتــر جشــنواره پژوهشــگران منونــه کشــور ســال  برگزیــده برتــر جشــنواره پژوهشــگران منونــه کشــور ســال 

ــز علمــی و  ــت در مراک ــن ســابقه عضوی ــاد همچنی ــه ســید مصطفــی محقــق دام ــت الل ــز علمــی و . آی ــت در مراک ــن ســابقه عضوی ــاد همچنی ــه ســید مصطفــی محقــق دام ــت الل 13871387. آی

پژوهشــی چــون: مؤّسســه علمــی آل البیــت اردن، شــورای عالــی علمــی  مدرســه شــهید مطهــری، پژوهشــی چــون: مؤّسســه علمــی آل البیــت اردن، شــورای عالــی علمــی  مدرســه شــهید مطهــری، 

اســتاد مدعــو دانشــگاه تهــران، کمیتــه اخــاق پزشــکی فرهنگســتان علــوم پزشــکی ایــران، کمیتــه اســتاد مدعــو دانشــگاه تهــران، کمیتــه اخــاق پزشــکی فرهنگســتان علــوم پزشــکی ایــران، کمیتــه 

اخــاق پزشــکی دانشــگاه تهــران، شــورای عالــی بنیــاد حکمــت صــدرا، شــورای پژوهشــی مؤسســه اخــاق پزشــکی دانشــگاه تهــران، شــورای عالــی بنیــاد حکمــت صــدرا، شــورای پژوهشــی مؤسســه 

حکمــت و فلســفه ایــران، رئیــس کمیســیون ارزیابــی خــرگان بــدون مــدرک دانشــگاهی و مشــاور حکمــت و فلســفه ایــران، رئیــس کمیســیون ارزیابــی خــرگان بــدون مــدرک دانشــگاهی و مشــاور 

فقــه جعفــری در موسســه طــب اســامی کویــت را در کارنامــه خــود دارنــد. فقــه جعفــری در موسســه طــب اســامی کویــت را در کارنامــه خــود دارنــد. 

ساختار شورای نگهبان                                                                محمدرضا کاشفیمحمدرضا کاشفی
اعضای شورای نگهباناعضای شورای نگهبان

شــورای نگهبــان دارای ترکیــب دوگانــه ای اســت. ایــن نهــاد، مجموعــاً شــورای نگهبــان دارای ترکیــب دوگانــه ای اســت. ایــن نهــاد، مجموعــاً ۱۲۱۲ عضــو دارد کــه بــرای یــک دوره شــش  عضــو دارد کــه بــرای یــک دوره شــش 

ســاله انتخــاب میشــوند. نیمــی از اعضــای آن فقیــه و نیمــی دیگــر حقوقــدان هســتند. رشایــط و نحــوه تعییــن ســاله انتخــاب میشــوند. نیمــی از اعضــای آن فقیــه و نیمــی دیگــر حقوقــدان هســتند. رشایــط و نحــوه تعییــن 

فقهــا و حقوقدانــان بــه رشح زیــر اســتفقهــا و حقوقدانــان بــه رشح زیــر اســت

در قســمتی از اصــل در قســمتی از اصــل ۹۱۹۱ قانــون اساســی آمــده اســت: شــورایی بــه نــام شــورای نگهبــان بــا ترکیــب زیــر تشــکیل  قانــون اساســی آمــده اســت: شــورایی بــه نــام شــورای نگهبــان بــا ترکیــب زیــر تشــکیل 

میگردد:میگردد:

ــا مقــام رهــری  ــا مقــام رهــری شــش نفــر از فقهــای عــادل و آگاه بــه مقتضیــات زمــان و مســایل روز. انتخــاب ایــن عــده ب شــش نفــر از فقهــای عــادل و آگاه بــه مقتضیــات زمــان و مســایل روز. انتخــاب ایــن عــده ب

اســت.اســت.

نهاد شورای نگهبان چه جایگاهی در نظام جمهوری اسالمی دارد؟ نهاد شورای نگهبان چه جایگاهی در نظام جمهوری اسالمی دارد؟ 

ــری در نظــام جمهــوری اســالمی برخــوردار اســت. علــت  ــگاه بســیار خطی ــان از جای ــری در نظــام جمهــوری اســالمی برخــوردار اســت. علــت نهــاد شــورای نگهب ــگاه بســیار خطی ــان از جای نهــاد شــورای نگهب

اهمیــت آن هــم در وظایفــی اســت کــه برعهــده ایــن نهــاد قــرار داده شــده اســت. قانونگــذار اساســی در اهمیــت آن هــم در وظایفــی اســت کــه برعهــده ایــن نهــاد قــرار داده شــده اســت. قانونگــذار اساســی در 

ایــران ســعی کــرده بــرای جلوگیــری از انحــراف در نظــام جمهــوری اســالمی، هــم از حیــث محتــوای نظــام ایــران ســعی کــرده بــرای جلوگیــری از انحــراف در نظــام جمهــوری اســالمی، هــم از حیــث محتــوای نظــام 

و هــم از حیــث کارگزارانــی کــه در نظــام اســالمی تصــدی برخــی از مســئولیت ها را برعهــده می گیرنــد، و هــم از حیــث کارگزارانــی کــه در نظــام اســالمی تصــدی برخــی از مســئولیت ها را برعهــده می گیرنــد، 

بــا تاســیس ایــن نهــاد، تضمینــی بــرای ایــن موضــوع قــرار دهــد.بــا تاســیس ایــن نهــاد، تضمینــی بــرای ایــن موضــوع قــرار دهــد.

در اصــل در اصــل 9191 قانــون اساســی عــالوه بــر اصــول دیگــری کــه مربــوط بــه شــورای نگهبــان اســت هــدف از  قانــون اساســی عــالوه بــر اصــول دیگــری کــه مربــوط بــه شــورای نگهبــان اســت هــدف از 

تاســیس ایــن شــورا و وظیفــه اساســی و مهمــی کــه برعهــده آن قــرار داده شــده بیــان شــده اســت. در تاســیس ایــن شــورا و وظیفــه اساســی و مهمــی کــه برعهــده آن قــرار داده شــده بیــان شــده اســت. در 

ــن اصــل درخصــوص  ــه شــده اســت. در ای ــان و ترکیــب آن پرداخت ــه تشــکیل شــورای نگهب ــن اصــل ب ــن اصــل درخصــوص ای ــه شــده اســت. در ای ــان و ترکیــب آن پرداخت ــه تشــکیل شــورای نگهب ــن اصــل ب ای

ــات  ــرت مصوب ــه منظــور تشــخیص عــدم مغای ــه ب ــده اســت ک ــان آم ــات هــدف و مســئولیت شــورای نگهب ــرت مصوب ــه منظــور تشــخیص عــدم مغای ــه ب ــده اســت ک ــان آم هــدف و مســئولیت شــورای نگهب

ــه منصــه ظهــور برســد،  ــه منصــه ظهــور برســد، مجلــس یعنــی قوانیــن و مقرراتــی کــه بناســت در کشــور جمهــوری اســالمی ب مجلــس یعنــی قوانیــن و مقرراتــی کــه بناســت در کشــور جمهــوری اســالمی ب

نهــاد شــورای نگهبــان بــا ترکیــب زیــر تشــکیل می شــود. دوســتان حقوقــدان می داننــد کــه ایــن عبــارت نهــاد شــورای نگهبــان بــا ترکیــب زیــر تشــکیل می شــود. دوســتان حقوقــدان می داننــد کــه ایــن عبــارت 

»بــا ترکیــب زیــر تشــکیل می شــود« یعنــی مقیــد کــرده اســت کــه حتــا شــورای نگهبــان بایــد بــا ایــن »بــا ترکیــب زیــر تشــکیل می شــود« یعنــی مقیــد کــرده اســت کــه حتــا شــورای نگهبــان بایــد بــا ایــن 

ترکیــب یعنــی شــش فقیــه بعــالوه شــش حقوقــدان تشــکیل شــود.ترکیــب یعنــی شــش فقیــه بعــالوه شــش حقوقــدان تشــکیل شــود.

ــه مشــخص می شــوند و شــش  ــد توســط والیت فقی ــاد دارن ــه اجته ــع مرتب ــه در واق ــه ک ــن شــش فقی ــه مشــخص می شــوند و شــش ای ــد توســط والیت فقی ــاد دارن ــه اجته ــع مرتب ــه در واق ــه ک ــن شــش فقی ای

ــت  ــر و صالحی ــی از تبح ــته های حقوق ــلان کــه در رش ــان مس ــد از حقوقدان ــز کــه بای ــت حقوقــدان نی ــر و صالحی ــی از تبح ــته های حقوق ــلان کــه در رش ــان مس ــد از حقوقدان ــز کــه بای حقوقــدان نی

ــاب  ــالمی انتخ ــورای اس ــس ش ــط مجل ــی و توس ــه معرف ــوه قضائی ــس ق ــوی رئی ــند از س ــوردار باش ــاب برخ ــالمی انتخ ــورای اس ــس ش ــط مجل ــی و توس ــه معرف ــوه قضائی ــس ق ــوی رئی ــند از س ــوردار باش برخ

می شــوند. در اینجــا انتخــاب مجلــس بــه افــرادی کــه از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه معرفــی می شــوند، می شــوند. در اینجــا انتخــاب مجلــس بــه افــرادی کــه از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه معرفــی می شــوند، 

مقیــد شــده اســت. علــت ایــن ترکیــب شــش بعــالوه شــش نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه در شــورای مقیــد شــده اســت. علــت ایــن ترکیــب شــش بعــالوه شــش نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه در شــورای 

نگهبــان، هــم بــه مباحــث مختلــف حقوقــی و نظام هــای مختلــف حقوقــی در ایــران و کشــورهای دیگــر نگهبــان، هــم بــه مباحــث مختلــف حقوقــی و نظام هــای مختلــف حقوقــی در ایــران و کشــورهای دیگــر 

شــناخت وجــود داشــته باشــد و هــم نســبت بــه فقــه و معــارف اســالمی، تــا مصوبــات مجلــس شــورای شــناخت وجــود داشــته باشــد و هــم نســبت بــه فقــه و معــارف اســالمی، تــا مصوبــات مجلــس شــورای 

ــون اساســی مغایــرت نداشــته باشــد. ــا رشع مقــدس اســالم و قان ــون اساســی مغایــرت نداشــته باشــد.اســالمی ب ــا رشع مقــدس اســالم و قان اســالمی ب

بنابــر ایــن اهمیــت شــورای نگهبــان از حیــث جلوگیــری از انحــراف در محتــوای نظــام جمهــوری اســالمی بنابــر ایــن اهمیــت شــورای نگهبــان از حیــث جلوگیــری از انحــراف در محتــوای نظــام جمهــوری اســالمی 

اســت کــه در اصــل اســت کــه در اصــل 9191 و مهمــر از آن در اصــل  و مهمــر از آن در اصــل 44 قانــون اساســی بــه آن اشــاره شــده اســت. براســاس اصــل  قانــون اساســی بــه آن اشــاره شــده اســت. براســاس اصــل 

44 قانــون اساســی همــه قوانیــن و مقــررات کــه شــامل قوانیــن و مقــررات قبــل از تاســیس نظــام اســالمی  قانــون اساســی همــه قوانیــن و مقــررات کــه شــامل قوانیــن و مقــررات قبــل از تاســیس نظــام اســالمی 

ــل ایــن  ــان ذی ــز می شــود نبایــد مخالــف رشع مقــدس اســالم باشــد کــه فقهــای محــرم شــورای نگهب ــل ایــن نی ــان ذی ــز می شــود نبایــد مخالــف رشع مقــدس اســالم باشــد کــه فقهــای محــرم شــورای نگهب نی

اصــل نســبت بــه پایــش متامــی قوانیــن و مقــررات از ایــن حیــث اقــدام می کننــد.اصــل نســبت بــه پایــش متامــی قوانیــن و مقــررات از ایــن حیــث اقــدام می کننــد.

درخصــوص وظیفــه مهــم دیگــر شــورای نگهبــان می تــوان گفــت کــه ورود کســانی کــه بــا مبانــی نظــام درخصــوص وظیفــه مهــم دیگــر شــورای نگهبــان می تــوان گفــت کــه ورود کســانی کــه بــا مبانــی نظــام 

جمهــوری اســالمی از حیــث اعتقــادی، ایــان و وفــاداری بــه ایــن اصــول و مبانــی دچــار مشــکل هســتند، جمهــوری اســالمی از حیــث اعتقــادی، ایــان و وفــاداری بــه ایــن اصــول و مبانــی دچــار مشــکل هســتند، 

ــرای عــدم انحــراف خــودش  ــد. هیــچ نظامــی تضمینــی ب ــد نظــام اســالمی را دچــار مخاطــره کن ــرای عــدم انحــراف خــودش می توان ــد. هیــچ نظامــی تضمینــی ب ــد نظــام اســالمی را دچــار مخاطــره کن می توان

نــدارد و همــه نظام هــا در معــرض انحــراف هســتند. نظــام جمهــوری اســالمی نیــز، هــم از حیــث محتــوا نــدارد و همــه نظام هــا در معــرض انحــراف هســتند. نظــام جمهــوری اســالمی نیــز، هــم از حیــث محتــوا 

و هــم از حیــث کارگزارانــش ممکــن اســت در معــرض انحــراف قــرار بگیــرد. لــذا بایــد حتــا نهــادی وجــود و هــم از حیــث کارگزارانــش ممکــن اســت در معــرض انحــراف قــرار بگیــرد. لــذا بایــد حتــا نهــادی وجــود 

داشــته باشــد کــه از ورود کســانی کــه فاقــد صالحیــت هســتند و بــه مبانــی آن اعتقــادی ندارنــد و یــا داشــته باشــد کــه از ورود کســانی کــه فاقــد صالحیــت هســتند و بــه مبانــی آن اعتقــادی ندارنــد و یــا 

خــارج از چهارچــوب نظــام حرکــت می کننــد جلوگیــری کنــد تــا تضمینــی بــرای حرکــت نظــام و مســئوالن خــارج از چهارچــوب نظــام حرکــت می کننــد جلوگیــری کنــد تــا تضمینــی بــرای حرکــت نظــام و مســئوالن 

آن در مســیری کــه قانــون اساســی و بنیانگــذار جمهــوری اســالمی مشــخص کرده انــد باشــد. لــذا شــورای آن در مســیری کــه قانــون اساســی و بنیانگــذار جمهــوری اســالمی مشــخص کرده انــد باشــد. لــذا شــورای 

نگهبــان هــم در انتخــاب ریاســت جمهوری، انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و هــم انتخابــات مجلــس نگهبــان هــم در انتخــاب ریاســت جمهوری، انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و هــم انتخابــات مجلــس 

خــرگان رهــری ایــن کنــرل و پایــش را صــورت می دهــد. اگــر خــدای ناکــرده در هــر یــک از ایــن نهادهــا خــرگان رهــری ایــن کنــرل و پایــش را صــورت می دهــد. اگــر خــدای ناکــرده در هــر یــک از ایــن نهادهــا 

افــرادی کــه نســبت بــه اصــول و مبانــی نظــام اســالمی نااهــل هســتند نفــوذ پیــدا کننــد، نظــام دچــار افــرادی کــه نســبت بــه اصــول و مبانــی نظــام اســالمی نااهــل هســتند نفــوذ پیــدا کننــد، نظــام دچــار 

مشــکل خواهــد شــد. بنابــر ایــن بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، طبــق اصــل مشــکل خواهــد شــد. بنابــر ایــن بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، طبــق اصــل 9999 قانــون اساســی نظــارت  قانــون اساســی نظــارت 

بــر انتخابــات برعهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده اســت.بــر انتخابــات برعهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده اســت.



بررسی قانونی کسب و کار انگاری وکالت                                      علیرضا سلانیعلیرضا سلانی

مجلــس شــورای اســامی ، بــا اصــاح بنــد هــای مجلــس شــورای اســامی ، بــا اصــاح بنــد هــای 2121 و  و 2222 مــاده  مــاده 11 قانــون اجــرای سیاســت  قانــون اجــرای سیاســت 

ــه آن  ــه آن  ب ــد 2323 و  و 2424 ب ــد جدی ــردن دو بن ــه ک ــی و ضمیم ــون اساس ــد  قان ــد جدی ــردن دو بن ــه ک ــی و ضمیم ــون اساس ــل 4444 قان ــی اص ــای کل ــل ه ــی اص ــای کل ه

ــا اصــاح تبــره هــای مــاده 77 ایــن قانــون و ضمیمــه کــردن شــش تبــره  ایــن قانــون و ضمیمــه کــردن شــش تبــره  ــا اصــاح تبــره هــای مــاده ، همچنیــن ب ، همچنیــن ب

ــان هــم  ــب شــورای نگهب ــه تصوی ــه ب ــه آن ، در تبــره دوازدهــم ک ــان هــم ( ب ــب شــورای نگهب ــه تصوی ــه ب ــه آن ، در تبــره دوازدهــم ک ــی1313( ب ــیال ــد )88ال ــد )جدی جدی

ــه شــار آورده اســت. ــت را در زمــره کســب و کار ب ــه شــار آورده اســت.رســیده ، شــغل وکال ــت را در زمــره کســب و کار ب رســیده ، شــغل وکال

بــرای بررســی ایــن مســئله کــه خیلــی جنجــال بپــا کــرده ، الزم اســت در ابتــدا بــه تفســیر بــرای بررســی ایــن مســئله کــه خیلــی جنجــال بپــا کــرده ، الزم اســت در ابتــدا بــه تفســیر 

قانــون مذکــور بپردازیــم و آنهــا را در ادامــه بــا تعاریفــی کــه از وکالــت و کانــون هــای قانــون مذکــور بپردازیــم و آنهــا را در ادامــه بــا تعاریفــی کــه از وکالــت و کانــون هــای 

وکا در قانــون شــده منطبــق مــی کنیــم.وکا در قانــون شــده منطبــق مــی کنیــم.

ــم  ــف مفاهی ــه تعری ــم  ق.ا ، ب ــف مفاهی ــه تعری ــل 4444 ق.ا ، ب ــی اص ــای کل ــت ه ــرای سیاس ــون اج ــک قان ــاده ی ــل م ــی اص ــای کل ــت ه ــرای سیاس ــون اج ــک قان ــاده ی م

پرداختــه و در بنــد پرداختــه و در بنــد 2121 بــه تعریــف مجــوز کســب و کار پرداختــه اســت.بنا بــر ایــن بنــد  بــه تعریــف مجــوز کســب و کار پرداختــه اســت.بنا بــر ایــن بنــد 

، هــر نــوع مجــوز و پروانــه کــه بــرای فعالیــت اقتصــادی الزم هســت مجــوز تلقــی مــی ، هــر نــوع مجــوز و پروانــه کــه بــرای فعالیــت اقتصــادی الزم هســت مجــوز تلقــی مــی 

شــود. اصــاح شــده ایــن بنــد هــر نــوع ســند مکتــوب الکرونیکــی و غیــر الکرونیکــی را شــود. اصــاح شــده ایــن بنــد هــر نــوع ســند مکتــوب الکرونیکــی و غیــر الکرونیکــی را 

مجــوز دانســته و بــا قیــد "هــر نــوع " از لفــظ عــام اســتفاده کــرده و قصــد کــرده بــرای مجــوز دانســته و بــا قیــد "هــر نــوع " از لفــظ عــام اســتفاده کــرده و قصــد کــرده بــرای 

کســب مجــوز ســهولتی ایجــاد کنــد تــا کســب و کار و در نتیجــه اقتصــاد رونــق پیــدا کنــد.کســب مجــوز ســهولتی ایجــاد کنــد تــا کســب و کار و در نتیجــه اقتصــاد رونــق پیــدا کنــد.

ــارت: "کانــون هــای تخصصــی دولتــی و غیــر  ــر  قانــون مذکــور ، عب ــارت: "کانــون هــای تخصصــی دولتــی و غی در تبــره در تبــره 1212 مــاده  مــاده 77 قانــون مذکــور ، عب

دولتــی و همچنیــن خدمــات قــوه قضائیــه و دســتگاه هــای زیرمجموعــه آن" بــکار رفتــه دولتــی و همچنیــن خدمــات قــوه قضائیــه و دســتگاه هــای زیرمجموعــه آن" بــکار رفتــه 

کــه بســیاری ایــن قســمت را شــامل کانــون هــای وکای دادگســری مــی دانند.هانطــور کــه بســیاری ایــن قســمت را شــامل کانــون هــای وکای دادگســری مــی دانند.هانطــور 

کــه مــواد فــوق را ماحظــه کردیــد ناظــر بــر مفاهیــم فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری کــه مــواد فــوق را ماحظــه کردیــد ناظــر بــر مفاهیــم فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری 

مــی باشــند و چهارچوبــی را بــرای ایــن امــور تعییــن مــی مناینــد و وکالــت را نیــز از قبیــل مــی باشــند و چهارچوبــی را بــرای ایــن امــور تعییــن مــی مناینــد و وکالــت را نیــز از قبیــل 

همیــن امــور مــی داننــد.همیــن امــور مــی داننــد.

و اما اکنون بوسیله قانون به خود مفاهیم کانون های وکا و وکالت می پردازیم:و اما اکنون بوسیله قانون به خود مفاهیم کانون های وکا و وکالت می پردازیم:

مــاده یــک الیحــه اســتقال کانــون وکای دادگســری مصــوب مــاده یــک الیحــه اســتقال کانــون وکای دادگســری مصــوب 05/1205/12/ / 13331333: کانــون وکای : کانــون وکای 

ــر دادگاه  ــه در مق ــی ک ــر دادگاه دادگســری موسســه ای اســت مســتقل و دارای شــخصیت حقوق ــه در مق ــی ک دادگســری موسســه ای اســت مســتقل و دارای شــخصیت حقوق

هــر اســتان تشــکیل مــی شــود.هــر اســتان تشــکیل مــی شــود.

ــون وکا منــی  ــا کان ــوان کســب و کار همــراه ب ــری عن ــکار گی ــری از ب ــاده فــوق ، اث ــون وکا منــی در م ــا کان ــوان کســب و کار همــراه ب ــری عن ــکار گی ــری از ب ــاده فــوق ، اث در م

بینیــم ، همچنیــن در مــواد بینیــم ، همچنیــن در مــواد 22 و  و 33 قانــون تجــارت کــه اعــال تجــاری ذاتــی و تبعــی را بیــان  قانــون تجــارت کــه اعــال تجــاری ذاتــی و تبعــی را بیــان 

مــی کننــد نیــز نامــی از موسســات مســتقل یــا کانــون وکا نیامــده اســت.مــی کننــد نیــز نامــی از موسســات مســتقل یــا کانــون وکا نیامــده اســت.

مــاده مــاده 656656 ق.م : وکالــت عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن طــرف دیگــر  ق.م : وکالــت عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن طــرف دیگــر 

را بــرای انجــام امــری نایــب خــود مــی منایــد.را بــرای انجــام امــری نایــب خــود مــی منایــد.

در تعریــف قانونــی خــود عقــد وکالــت نیــز اشــاره ای بــه معــوض بــودن ایــن عقــد نشــده در تعریــف قانونــی خــود عقــد وکالــت نیــز اشــاره ای بــه معــوض بــودن ایــن عقــد نشــده 

اســت در حالــی کــه غایــت کســب و کار ســودآوری اســت و بجــز رعایــت برخــی جهــات اســت در حالــی کــه غایــت کســب و کار ســودآوری اســت و بجــز رعایــت برخــی جهــات 

خــاص ، خریــد و فــروش بطــور مجانــی صــورت منــی گیــرد.خــاص ، خریــد و فــروش بطــور مجانــی صــورت منــی گیــرد.

در نتیجــه مباحــث فــوق منــی تــوان وکالــت را امــری اقتصــادی پنداشــت زیــرا در مــواد در نتیجــه مباحــث فــوق منــی تــوان وکالــت را امــری اقتصــادی پنداشــت زیــرا در مــواد 

ــوزه  ــن ح ــا ای ــب و کار ب ــارت و کس ــث تج ــی از حی ــت ارتباط ــا وکال ــط ب ــی مرتب ــوزه قانون ــن ح ــا ای ــب و کار ب ــارت و کس ــث تج ــی از حی ــت ارتباط ــا وکال ــط ب ــی مرتب قانون

مشــاهده نکردیم.همچنیــن عــاوه بــر قانــون موضوعــه، در هیــچ یــک از مباحــث عقــود مشــاهده نکردیم.همچنیــن عــاوه بــر قانــون موضوعــه، در هیــچ یــک از مباحــث عقــود 

و تعهــدات کتــب فقهــی نیــز از وکالــت تحــت عنــوان عقــد معاوضــی یــاد نشــده اســت . و تعهــدات کتــب فقهــی نیــز از وکالــت تحــت عنــوان عقــد معاوضــی یــاد نشــده اســت . 

از تفــاوت هــای دیگــر میــان وکالــت و کســب و کار ایــن اســت کــه دفاتــر تجــاری تجــار از از تفــاوت هــای دیگــر میــان وکالــت و کســب و کار ایــن اســت کــه دفاتــر تجــاری تجــار از 

حــق رسقفلــی برخوردارنــد امــا دفاتــر وکالــت فاقــد حــق مذکــور مــی باشــند.حــق رسقفلــی برخوردارنــد امــا دفاتــر وکالــت فاقــد حــق مذکــور مــی باشــند.

یکــی از محــات بحــث ، عمــل تجــاری تبعــی محســوب شــدن وکالــت اســت امــا حقیقــت یکــی از محــات بحــث ، عمــل تجــاری تبعــی محســوب شــدن وکالــت اســت امــا حقیقــت 

ایــن اســت کــه وکالــت بــا عامــل بــودن و داللــی و حــق العمــل کاری نیــز تفــاوت ذاتــی ایــن اســت کــه وکالــت بــا عامــل بــودن و داللــی و حــق العمــل کاری نیــز تفــاوت ذاتــی 

دارد.دارد.

 مصادیــق اعــال تجارتــی حکمــی نیــز نیــاز بــه تریــح قانونگــذار دارد کــه مــا مــوردی از  مصادیــق اعــال تجارتــی حکمــی نیــز نیــاز بــه تریــح قانونگــذار دارد کــه مــا مــوردی از 

تریــح وکالــت تحــت عنــوان ایــن عمــل نداریم.هــدف و غایــت ایــن دو دســته نیــز بــا تریــح وکالــت تحــت عنــوان ایــن عمــل نداریم.هــدف و غایــت ایــن دو دســته نیــز بــا 

یکدیگــر متفــاوت اســت : هــدف از اعــال تجارتــی و کســب و کار ، کســب منفعــت و یکدیگــر متفــاوت اســت : هــدف از اعــال تجارتــی و کســب و کار ، کســب منفعــت و 

سودآوریســت امــا هــدف وکالــت ، تحقــق عدالــت و احقــاق حــق مــی باشــد تــا جایــی کــه سودآوریســت امــا هــدف وکالــت ، تحقــق عدالــت و احقــاق حــق مــی باشــد تــا جایــی کــه 

بــر اســاس قوانیــن موضوعــه مــا ، وکیــل در مقــام دفــاع از امتیــاز و شــأن مقــام قضایــی بــر اســاس قوانیــن موضوعــه مــا ، وکیــل در مقــام دفــاع از امتیــاز و شــأن مقــام قضایــی 

بهــره منــد اســت. در مــاده بهــره منــد اســت. در مــاده 659659 ق.م میخوانیــم : "وکالــت ممکــن اســت مجانــی باشــد یــا  ق.م میخوانیــم : "وکالــت ممکــن اســت مجانــی باشــد یــا 

بــا اجــرت". یعنــی ممکــن اســت وکیــل بابــت وکالــت خــود اصــا پولــی دریافــت نکنــد بــا اجــرت". یعنــی ممکــن اســت وکیــل بابــت وکالــت خــود اصــا پولــی دریافــت نکنــد 

کــا اینکــه در مــاده کــا اینکــه در مــاده 3535 ق.ا هــم موضــوع وکالــت تســخیری بیــان شــده کــه بــه موجــب  ق.ا هــم موضــوع وکالــت تســخیری بیــان شــده کــه بــه موجــب 

آن حــق الوکالــه ای متحمــل مــوکل نخواهــد شــد.وثیقه ایــن حــق طلبــی حتــی بــه رایــگان آن حــق الوکالــه ای متحمــل مــوکل نخواهــد شــد.وثیقه ایــن حــق طلبــی حتــی بــه رایــگان 

، هــان ســوگند نامــه وکاســت کــه در ابتــدای کار از آن یــاد مــی کننــد. بنظــر منــی رســد ، هــان ســوگند نامــه وکاســت کــه در ابتــدای کار از آن یــاد مــی کننــد. بنظــر منــی رســد 

کــه قانــون فعلــی ، نظــم عمومــی و اخــاق حســنه ، وکیلــی کــه بنــا بــر رشافتــش حتــی کــه قانــون فعلــی ، نظــم عمومــی و اخــاق حســنه ، وکیلــی کــه بنــا بــر رشافتــش حتــی 

در مواقعــی بــه رایــگان حــق طلبــی مــی کنــد را ســوداگر و کاســب بداند.حــال بنظــر شــا در مواقعــی بــه رایــگان حــق طلبــی مــی کنــد را ســوداگر و کاســب بداند.حــال بنظــر شــا 

آیــا بــا اســتناد بــه اصاحیــه قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل آیــا بــا اســتناد بــه اصاحیــه قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل 4444 ق.ا ، آیــا میتــوان  ق.ا ، آیــا میتــوان 

ــرای  ــان ب ــود و همزم ــت ب ــر ســود و منفع ــه فک ــرد و ب ــی ک ــت را کســب و کار تلق ــرای وکال ــان ب ــود و همزم ــت ب ــر ســود و منفع ــه فک ــرد و ب ــی ک ــت را کســب و کار تلق وکال

ــی ســودای ســود بیشــر باعــث اعــراض از حــق نخواهــد شــد؟؟  ــرد؟؟ یعن ــاش ک ــی ســودای ســود بیشــر باعــث اعــراض از حــق نخواهــد شــد؟؟ حــق ت ــرد؟؟ یعن ــاش ک حــق ت

هانطــور کــه میدانیــد وکا حــق تبلیغــات ندارنــد. حتــی راجــب اینکــه در کارت ویزیــت هانطــور کــه میدانیــد وکا حــق تبلیغــات ندارنــد. حتــی راجــب اینکــه در کارت ویزیــت 

خــود عناوینــی چــون "قاضــی ســابق" و... درج شــود محــل اختــاف اســت ، امــا تبلیغــات خــود عناوینــی چــون "قاضــی ســابق" و... درج شــود محــل اختــاف اســت ، امــا تبلیغــات 

در فعالیــت هــای اقتصــادی و مارکتینــگ رکــن مهمــی بــه حســاب مــی آیــد . بنظرتــان آیــا در فعالیــت هــای اقتصــادی و مارکتینــگ رکــن مهمــی بــه حســاب مــی آیــد . بنظرتــان آیــا 

ممکــن اســت کســی هدفــش ســوداگری باشــد امــا تبلیغــات گســرده ای جهــت شــناخته ممکــن اســت کســی هدفــش ســوداگری باشــد امــا تبلیغــات گســرده ای جهــت شــناخته 

ــه  ــا اســتناد ب ــه ب ــد ک ــی را در نظــر بگیری ــون حالت ــد؟؟ اکن ــه شــدن و جــذب مشــری نکن ــا اســتناد ب ــه ب ــد ک ــی را در نظــر بگیری ــون حالت ــد؟؟ اکن شــدن و جــذب مشــری نکن

الیحــه اصــاح اصــل الیحــه اصــاح اصــل 4444 ق.ا ، پروانــه وکالــت بــه ســهولت و کــرت اعطــا شــود و همچــون  ق.ا ، پروانــه وکالــت بــه ســهولت و کــرت اعطــا شــود و همچــون 

ســایر کســبه ، وکا نیــز تبلیغــات گســرده ای صــورت دهنــد ، آیــا در آن صــورت دفــاع از ســایر کســبه ، وکا نیــز تبلیغــات گســرده ای صــورت دهنــد ، آیــا در آن صــورت دفــاع از 

جــان و مــال و عــرض و نامــوس و احقــاق حــق آنهــا تحــت تاثیــر مســائل مالــی و رانــت و جــان و مــال و عــرض و نامــوس و احقــاق حــق آنهــا تحــت تاثیــر مســائل مالــی و رانــت و 

رشــوه قــرار نخواهــد گرفــت؟؟ و در نتیجــه رشــوه قــرار نخواهــد گرفــت؟؟ و در نتیجــه عدالــتعدالــت زیــر ســوال نخواهــد رفــت؟؟ زیــر ســوال نخواهــد رفــت؟؟

معرفی کتاب/القواعد الفقهیه                                      محمدمهدی امیرآبادیمحمدمهدی امیرآبادی

     نام کتاب :القواعد الفقهیه  نام کتاب :القواعد الفقهیه 

    ثَاثون قاعدًة فقهیًَّة عاّمة    ثَاثون قاعدًة فقهیًَّة عاّمة

    تَْجری فی ُمختلِف اَبْواِب (    تَْجری فی ُمختلِف اَبْواِب (

   نویسنده: آيت الله العظمى   نویسنده: آيت الله العظمى

   نارص مكارم شريازى دام ظله    نارص مكارم شريازى دام ظله 

نارش: مدرسه االمام عىل بن اىب طالب) ع(نارش: مدرسه االمام عىل بن اىب طالب) ع(

   موضوع کتاب : قواعد فقهی   موضوع کتاب : قواعد فقهی

این کتاب برای اولین بار در سال این کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۴۰۱۳۴۰  چاپ شد و بعد از آن بار ها تجدید چاپ شده است.)   چاپ شد و بعد از آن بار ها تجدید چاپ شده است.) 

انتشارات دارالعلم( زبان کتاب عربی می باشد  این کتاب توسط محمد جواد نوری همدانی انتشارات دارالعلم( زبان کتاب عربی می باشد  این کتاب توسط محمد جواد نوری همدانی 

ترجمه شده و هم اکنون در دسرس عالقه مندان می باشد. قواعد فقهی در دو جلد مورد ترجمه شده و هم اکنون در دسرس عالقه مندان می باشد. قواعد فقهی در دو جلد مورد 

بررسی قرار می  گیرد.بررسی قرار می  گیرد.

در این کتاب به در این کتاب به ۳۰۳۰ مورد از قواعد فقهی پرداخت شده و ترتیب بررسی قواعد بر اساس  مورد از قواعد فقهی پرداخت شده و ترتیب بررسی قواعد بر اساس 

اهمیت آن ها می باشد. از قاعده الرضر آغاز می کند در نهایت به قاعده طهارت می پردازد.اهمیت آن ها می باشد. از قاعده الرضر آغاز می کند در نهایت به قاعده طهارت می پردازد.

۹۹ مورد از قواعد در جلد اول مورد بررسی قرار می گیرد و  مورد از قواعد در جلد اول مورد بررسی قرار می گیرد و ۲۱۲۱ قاعده باقی مانده در جلد  قاعده باقی مانده در جلد 

دوم.دوم.

مولف قبل از پرداخنت به انواع قواعد یک رسی مقدمات بیان می مناید از جمله توضیحاتی مولف قبل از پرداخنت به انواع قواعد یک رسی مقدمات بیان می مناید از جمله توضیحاتی 

در موارد قواعد اصول تفاوت آن با سایر قواعد ویژگی قواعد فقهی و..در موارد قواعد اصول تفاوت آن با سایر قواعد ویژگی قواعد فقهی و..

مولف در رشح قواعد فقهی از یک رسی ضوابط پیروی کرده از جمله این که در ابتدای مولف در رشح قواعد فقهی از یک رسی ضوابط پیروی کرده از جمله این که در ابتدای 

کار پیشینه آن قاعده و نظر برخی فقها در آن مورد بیان میکند.) ازجمله موافق و مخالف(کار پیشینه آن قاعده و نظر برخی فقها در آن مورد بیان میکند.) ازجمله موافق و مخالف(

در مرحله  دوم مدارک و مستندات آن قاعده بیان می شوددر مرحله  دوم مدارک و مستندات آن قاعده بیان می شود

در برخی از موارد از مستندات اهل سنت نیز استفاده شده.) در بخش سنت(در برخی از موارد از مستندات اهل سنت نیز استفاده شده.) در بخش سنت(

بعد از ذکر مستندات آن ها مورد بررسی قرار می دهد  .بعد از ذکر مستندات آن ها مورد بررسی قرار می دهد  .

در مرحله آخر به مفاد قاعده و میزان عمومیت پرداخت می شود  در مرحله آخر به مفاد قاعده و میزان عمومیت پرداخت می شود  

به صورت  که  باشد  می  اثری  نخستین  گوید:  می  تالیف  این  های  ویژگی  از  به صورت مولف خود  که  باشد  می  اثری  نخستین  گوید:  می  تالیف  این  های  ویژگی  از  مولف خود 

جداگانه و مستقل به قواعد فقهی پرداخت و کتب تالیفی قبل از این کتاب شامل متام قواعد جداگانه و مستقل به قواعد فقهی پرداخت و کتب تالیفی قبل از این کتاب شامل متام قواعد 

مهم به صورت کامل منی باشند و به صورت دقیق و شایسته مورد بررسی قرار نگرفته است.مهم به صورت کامل منی باشند و به صورت دقیق و شایسته مورد بررسی قرار نگرفته است.


