ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺟﺰو ﻧﺎدر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ  ٨٠ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ و اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺴﯿﺎری از ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ در ھﻤﮫ رﺷﺘﮫھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺗﺎب دارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ،ﺿﻮاﺑﻂ و اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن در ﺟﺰء ﺟﺰء اﻧﺪامھﺎ و ﮔﻮﺷﮫ ﮔﻮﺷﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺧﻄﯿﺮ
ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺪن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ارزشھﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﮫ
و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت« ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد و اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮر در ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ وﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ھﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر را از ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﮭﻢﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﺑﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﮫ از ھﺮ ﺣﯿﺚ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ »رﻣﯽ _ ژرﻣﻨﯽ« و ارزشھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ از ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﯽ« ﺗﺎﻟﯿﻒ »ﺷﯿﺦ
ﺑﮭﺎﯾﯽ« در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل  ١٨٠۴ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٨٠٧ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ رﺳﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
»ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻗﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در آن
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ھﻤﺎن ﻣﻮاد راهﺣﻞھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی روز را
اﺟﺘﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ١٣٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺮ »ﺗﻘﺼﯿﺮ« ﻧﮭﺎده از زﻣﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪود دو ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺻﺪھﺎ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﮫ و ھﺰاران ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ طﺮاز اول ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و روﯾﮫ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

در دهھﺎ ﻣﺠﻠﺪ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ذیﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﮫ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﮫ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﺘﺎﻧﺖ و دوام و ﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از اﻗﻄﺎب و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ »ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻠﮫ آﻣﺎل داﻧﺶﭘﮋوھﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺟﺰء اھﺪاف ﻣﺸﺮوطﮫﺧﻮاھﺎن ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای »ﻋﺪﻟﯿﮫ«
ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از آﺷﻮب و ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه از ﻣﺎورای ﺑﺤﺎر ﮐﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺮوری و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ
وﻗﺖ ﻗﺼﺪ اﻟﻐﺎی »ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ« )ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن( را داﺷﺖ و ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺿﺮوری آن وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٠۵ﺷﻤﺴﯽ »ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ داور« در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ »ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ« وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ ﺷﺪ و در ھﻤﺎن روز ﻋﺪﻟﯿﮫ ﺗﮭﺮان را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ داور ﻓﺮزﻧﺪ »ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﺧﺎزن ﺧﻠﻮت« ﺧﺰاﻧﮫ داراﻧﺪرون درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد .ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ داور ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮد و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎری داﺷﺖ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺳﻮی
»ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ« وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ وﻗﺖ ،ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮﯾﯿﺲ رﻓﺖ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل
دورهھﺎی ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺎرﯾﺦ و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﺮای دﻓﺎع ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﯿﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﮐﻮدﺗﺎی  ١٢٩٩ﺳﯿﺪﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ و رﺿﺎﺧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و داور ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻠﺴﮫ دﻓﺎع رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﻧﺸﺪ و ﺑﮫ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﮑﺎری ﺑﺴﺖ و اﺑﺘﺪا رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﻌﺎرف و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﮫ »آزاد« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺣﺰب رادﯾﮑﺎل را ﺗﺎﺳﯿﺲ و در اﻧﻘﺮاض ﻗﺎﺟﺎر و
ﻋﺰل »اﺣﻤﺪ ﺷﺎه« در ﺳﺎل  ١٣٠۴در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد .طﺮح ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر داور ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد.
] [١ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ،داور و ﻋﺪﻟﯿﮫ ،ص ،٢٣اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان.١٣۶٩ ،
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣٠۵ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﮫ وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ ،داور از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪهای اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮنﮐﺮدن وﺿﻊ ﻋﺪﻟﯿﮫ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر زﯾﺎد و ﺻﺮف وﻗﺖ ﻣﺪاوم و ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت را از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺟﻤﻊآوری
و ﺑﺎ ھﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻌﻘﻮل و اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .وی از »دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق« ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ »ھﺰار
ﺗﻮﻣﺎن« ﮐﮫ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺣﻘﻮق رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﮐﺸﻮر دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﭙﺬﯾﺮد وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد وﻟﯽ ﺑﺎ داور در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و ﺑﮫ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداد.
در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺷﻤﺴﯽ »ﻋﺪﻟﯿﮫ« ﺟﺪﯾﺪ طﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ طﻮر »ﻧﺎﻗﺺ« ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ھﻤﺎن روز رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ
»ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ« ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را ظﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ داور وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ھﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮزدھﻢ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٠٧ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﻋﺪﻟﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ دھﻢ دﯾﻤﺎه  ١٣٠۶ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؟
ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدم از آن اطﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزم:
رﺿﺎ ﺷﺎه ﺳﻮادی ﻧﺪاﺷﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬھﺒﯽ او ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﺟﻠﻮهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎی زﯾﺎدی
ﮐﺮد .داور وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در اروﭘﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و از ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺮهای ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﯾﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »داور« در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوران اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان را در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺒﺎس از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﺪ .وی در اﯾﻦ راه
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده و ﮔﺮوھﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮭﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻄﻖ ﻣﺼﺪق در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮھﻮن ﻣﺮﺣﻮم »دﮐﺘﺮ ﷴ ﻣﺼﺪق« اﺳﺖ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﮫ در روزھﺎی ھﺠﺪھﻢ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ،و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣٠۶در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮاد ﮐﺮد ،روش ﮐﺎر داور را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد .وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را
اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ آن روز ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ـ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ ـ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد .در
اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﮐﮫ ﮐﻼً ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ :وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ؛
»ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و آزروﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ﮐﮫ … .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ… اﮔﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد و اﮔﺮ اروﭘﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اروﭘﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد… ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت آﻗﺎی وزﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻢ وﻟﯽ … ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ »ﻋﻘﯿﺪه« ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺎرش زار ﻣﯽﺷﻮد… ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ھﻤﯿﺸﮫ اﺻﻞ
اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗﺠﺪد ﻣﺂﺑﯽ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺪدھﺎی دروﻏﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﻢ … ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ
در اﺻﻼﺣﺎت ﻋﺪﻟﯿﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ … وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻔﺘﺶ اروﭘﺎﯾﯽ آﻣﺪﻧﺪ در ﻋﺪﻟﯿﮫ ،از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ »ﻣﻮﺳﯿﻮ ﭘﺮﻧﯽ« ﺑﯽ
اﺧﺘﯿﺎر .ﯾﮏ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و »ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن« را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽدھﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺎ و ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ از او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ او ﻓﻘﻂ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
را ھﻢ ﻣﯽداﻧﻢ… و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﮏ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوز اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ دﺳﺘﺨﻂ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻠﻐﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺒﺎب اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﻧﺰد ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» .ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در واﻗﻊ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎﮐﻤﮫای ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮد… ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺘﻢ و اﺳﻼﻣﯿﺘﻢ ﺑﮫ ﺑﻨﺪه اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﻨﺪه را
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ھﻤﭽﻮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﮫ ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﻧﺸﺴﺘﮫاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺴﺘﮫاﻧﺪ و اوﻻد ﻓﺎطﻤﮫ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر آزاداﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ھﺮ
ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ…«
»داور« ﺗﻤﺎم طﻮل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﮫ دﻗﺖ ﮔﻮش داد و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان
را ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﻘﮫ اﺳﻼم ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﯿﺮ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﺟﮭﺖدادن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد »ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر« )ﺻﺪراﻻﺷﺮاف( ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺼﺮفﮐﺮدن داور از
رویآوردن ﺑﮫ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ھﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن از ﻓﻘﯿﮭﺎن ﻣﺘﺒﺤﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪان واﺟﺪ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

ﺳﯿﺪﷴ ﻓﺎطﻤﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی ،ﺷﯿﺦ ﷴﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﷴ اﯾﺮواﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ )ﻋﺎﻟﻢ( ،ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر )ﺻﺪراﻻﺷﺮاف( ،ﺳﯿﺪﮐﺎظﻢ ﻋﺼﺎر و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺪل
)ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ(.
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ذﯾﻼ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
← ﺳﯿﺪﷴ ﻓﺎطﻤﯽ ﻗﻤﯽ
وی در ﺳﺎل  ١٢۵٢ﺷﻤﺴﯽ در ﻗﻢ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪر او ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ« ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد .او ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻗﻢ ﺷﺮوع و در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻘﮫ ،اﺻﻮل ،ﻓﻠﺴﻔﮫ،
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﮫ اﺟﺘﮭﺎد رﺳﯿﺪ و از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٢٨٨ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم »ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮ ﻧﯿﺎ« وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
دﻋﻮت ﺷﺪ و در طﻮل ﻗﺮﯾﺐ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺐ ،ﯾﮏ ،دو و ﭼﮭﺎر دﯾﻮان ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺛﺒﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻮد .وی در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺳﺎل  ١٣١٠ﺗﺎ  ١٣٢٠در »داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل« )ﺳﻠﻒ داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮭﯿﺎت
ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﻮد (.ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺎطﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺛﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻮاد ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﺸﺎی او ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .وی ﻣﺠﺘﮭﺪی ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﻣﻨﻀﺒﻂ و داﻧﺎ و ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﺎﻓﺬ
اﻟﮑﻠﻤﮫ ﺑﻮد و در طﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اول ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﮐﻢ ﺣﺮف و اھﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش او ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮاد ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ .وی در ﺗﺪوﯾﻦ »ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن« ﺑﺎ »ﺷﯿﺦ ﷴﻋﻠﯽ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن« ھﻤﮑﺎری داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ آﺛﺎر او ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم واﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ«
ﻧﻮﺷﺘﮫ »ھﺎﻧﺮی دوﮐﺎﺳﺘﺮی« ﺑﻮد .ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ »زﻏﻠﻮل ﭘﺎﺷﺎ« ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺎطﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ھﻤﮫ ﺛﺮوت ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪا در ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎطﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﮐﮫ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد »داور« ﻋﺼﺎی
ﻣﺮﺻﻌﯽ از ﺳﻮی رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ ﺷﺪ .ﻣﺮگ او در ﺳﺎل  ١٣٢۴اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
← ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی
)ﺳﺎدات اﺧﻮی( ﻧﯿﺰ ﭼﮭﺮهای ﻧﺎﻣﺪار و ﺳﺎلھﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪرﺿﺎ اﺧﻮی ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٢۴١ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮد .وی ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎن و از اﻧﺠﺎ ﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺮه« و »ﻧﺠﻒ« ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل و ادﺑﯿﺎت و ﻋﺮﻓﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ
اﺟﺘﮭﺎد رﺳﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ او ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﭼﻮن ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﻠﻮه و رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻧﻮری ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﭘﺲ از ﻋﺘﺒﺎت ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓﺖ و ﭘﺲ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ھﻤﺎن وﻗﺖ در دﯾﻮان ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﺷﺪ .وی از اوﻟﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﻮد.
در دورهھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ در دﯾﻮان ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﻣﯿﺮزا ﷴ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺼﺮه اﻟﺴﻠﻄﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮی )ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻓﻌﻠﯽ( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن ھﺪﯾﮫ ﻧﻤﻮد .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن اﯾﺮان و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ١٣٢٢رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٢۶در ﺗﮭﺮان درﮔﺬﺷﺖ .ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣١٨و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻘﺶ داﺷﺖ.
←← ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
از ﺗﺎﻟﯿﻒھﺎی اوﺳﺖ :ﯾﮏ ـ ھﻨﺠﺎر در ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،دو -ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﺳﮫ ـ ﺗﺼﺤﯿﺢ زاداﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﭼﮭﺎرـ ﺗﺼﺤﯿﺢ اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف ﺧﻮاﺟﮫ
ﻧﺼﯿﺮ ،ﭘﻨﺞ ـ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮﻗﯽ )ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺧﺒﺎر ﺷﯿﻌﮫ( ،ﺷﺶ ـ اﺷﺒﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ ،ھﻔﺖ ـ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ،ھﺸﺖ ـ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ
ﺳﮭﺮوردی ،ﻧﮫ ـ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﮫ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،ده ـ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﮫ ﺟﺎودان ﻧﺎﻣﮫ اﻓﻀﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﯾﺎزده ـ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺳﻠﻮک )ﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎم ﷴ
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎه ھﻤﺪاﻧﯽ(.
←← ﻧﻘﻄﮫ ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﻮی
ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ دوم ﺑﻮد ﮐﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ ﷲ
ﻧﻮری را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
)»ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه« ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوازده ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد :ﷴ وﻟﯽ ﺧﺎن ﺳﭙﮭﺪار اﻋﻈﻢ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯿﻘﻠﯿﺨﺎن ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺻﻨﯿﻊ اﻟﺪوﻟﮫ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده،
ﻣﯿﺰرا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤﻠﮏ ،ﺻﺎدق ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﮫ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﺮدار ﻣﺤﯿﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن ﻣﯿﮑﺪه ،ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی ،ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯿﺨﺎن ﻧﻮاب ،و
ﻣﯿﺰراﷴ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ .و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﺮﮐﺐ از ده ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد :ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﯿﻮﻧﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺪﻋﺒﺪﷲ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﷴ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﺠﺎت ،ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری )ﺳﺮدار ﺑﮭﺎدر( ،ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪﷴ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺰاده ،ﻧﺼﺮﷲ ﺧﺎن ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی اﻋﺘﻼء اﻟﻤﻠﮏ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯿﺨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ وﺣﯿﺪ
اﻟﻤﻠﮏ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺧﺎن ﯾﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮدار ﻣﻘﺘﺪر ﮐﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﷴ ﺧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ )ﺑﺮادر ﻣﯿﺮزا ﷴ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ( و اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﻤﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن )ﺑﺮادر ﺳﺮدار ﻣﺤﯿﯽ((
← ﺷﯿﺦ ﷴ رﺿﺎ اﯾﺮواﻧﯽ
ﭘﺪر او در ﺳﺎل  ١٢٩۵ﻗﻤﺮی از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﮫ »اﯾﺮوان« ﮐﮫ در آن روزﮔﺎر ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮد ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  ١٢۵۵ﯾﺎ  ١٢۵٧ﺷﻤﺴﯽ در اﯾﺮوان ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
را ﻧﺰد ﭘﺪر اﻧﺠﺎم داد و در  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت رﻓﺖ و ﺣﺪود  ٢۴ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﻋﺘﺒﺎت ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﺑﮫ درﺟﮫ اﺟﺘﮭﺎد رﺳﯿﺪ و در آن ﺣﻮزه ﺑﮫ
ﺷﮭﺮت و اﻋﺘﺒﺎر رﺳﯿﺪ.
وی در ﺳﺎل  ١٢٩٨ﺷﻤﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ١٢٩٩رﯾﯿﺲ ﮐﻞ اوﻗﺎف ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٠٠ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﯿﺦ ﷴﺣﺴﻦ ﯾﺰدی ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﭘﺮداﺧﺖ .وی در
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و رﺳﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺷﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺸﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از آن رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﮫ ﺳﻮم دﯾﻮان ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ
و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣١٩ﮐﮫ ﺳﺎل وﻓﺎت او در ﺳﻦ  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮد در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽﮐﺮد .وی ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺮوی ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد.

← ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ
وی )ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ( در ﺳﺎل  ١٢۵٠ﯾﺎ  ١٢۵١ﺷﻤﺴﯽ در ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده او از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺗﺤﺼﯿﻼ ت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﺪر آﻏﺎز ﮐﺮد و آن را در
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺗﮭﺮان و اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را اداﻣﮫ داد .در اﺻﻔﮭﺎن اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ او ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﷴﺑﺎﻗﺮ درﭼﮫای ﺑﻮد» .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ« ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻤﺪرس ﺑﻮد و
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻗﻮی داﺷﺖ ﻣﻊ ذﻟﮏ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد از ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
وی ﭘﺲ از اﺧﺬ اﺟﺘﮭﺎد از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه اﺻﻔﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﺣﻮم درﭼﮫای ﺑﮫ ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺘﺒﺎت اﺟﺎزات ﻣﺘﻌﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ودر ﻣﺪرﺳﮫھﺎی ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر و ﻣﺮوی ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .وی اﺑﺘﺪا ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﮐﺮد و در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .وی
در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ» .ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ« ﻣﺮدی ﻣﮭﺬب و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻈﮫای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ
در اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣٢٧ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮭﺮان درﮔﺬﺷﺖ و در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
← ﺳﯿﺪﮐﺎظﻢ ﻋﺼﺎر ﺗﮭﺮاﻧﯽ
وی داﻣﺎد »ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﯿﺮوزﮐﻮھﯽ« و اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ﻓﻘﮫ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﺑﻮد .زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ را در داراﻟﻔﻨﻮن ﻧﺰد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ
را ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﮕﺎه »ﺳﻮرﺑﻦ« ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وی ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺎم آور ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺜﻞ :دﮐﺘﺮ
ﺳﯿﺪﷴرﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ او در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا
ﷴﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ،آﻗﺎ ﺿﯿﺎء ﻋﺮاﻗﯽ و ﺳﯿﺪﷴﮐﺎظﻢ ﯾﺰدی ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه اﺟﺘﮭﺎد ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ .وی ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ »وﺣﺪت وﺟﻮد«» ،رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺪاء«» ،اﺟﺎﺑﮫ اﻟﺪﻋﺎ ﻓﯽ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻟﺒﺪاء«،
»ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ«» ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ«» ،ﺷﺰراﺗﯽ در ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر« از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻮﻟﺪ او در ﺳﺎل  ١٢۶۴ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮد و وﻓﺎت او در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵٣ﺷﻤﺴﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد.
← ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر
ﺻﺪراﻻﺷﺮاف ﻧﯿﺰ از ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد .وی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ و در ﺳﺎل  ١٢۴٧ﺷﻤﺴﯽ ) ١٢٨٩ﻗﻤﺮی( ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده او ھﻤﮫ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺘﮭﺪ
ﺑﻮد .از اﺑﺘﺪا ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ١٢٨۴ﺷﻤﺴﯽ ﺑﮫ ﻋﺪﻟﯿﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ و درﺳﺎل  ١٢٨٨ﺷﻤﺴﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﮫ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٢٨٩ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺴﺘﺸﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ١٢٩٩رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﮫ دﯾﻮان ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ و در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ در رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﮫ دﯾﻮان ﮐﺸﻮر اﺑﻘﺎء ﮔﺮدﯾﺪ .او در ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺷﻤﺴﯽ رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ١٣٠٩ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﮫ دﯾﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺖ .وی دوﺑﺎر ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٣١٢و دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  ١٣١۵وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣٢٢از دادﮔﺴﺘﺮی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪ و ﺳﻨﺎﺗﻮر و رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﮔﺸﺖ و در ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ در ﺳﺎل  ١٣۴١ﺷﻤﺴﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
وی از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﺪﻟﯿﮫ ﻧﻮﯾﻦ و از اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .وی از دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺮوف ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮد و از
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه )ﻧﺎﻗﻞ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﷴرﺿﺎ اﺣﻤﺪی طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻧﻮه دﺧﺘﺮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی( ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺰء ذات ﺻﺪر اﻻﺷﺮاف اﺳﺖ «.ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﻐﺎمھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪر اﻻﺷﺮاف ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
← ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺪل
وی )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ١٢۵٨در اﻧﮕﺞ ﺗﺒﺮﯾﺰ( ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ او ﻧﯿﺰ رﯾﺸﮫ و ﭘﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺖ .وی ﻓﺮزﻧﺪ »ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاھﯿﻢ رﮐﻦ اﻟﻌﺪاﻟﮫ« و ﻧﻮه
دﺧﺘﺮی »ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺘﮭﺪ« ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﮭﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺪرش رﯾﯿﺲ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﮫ ﻋﺪﻟﯿﮫ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ .داﯾﯽ او »ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮ اﻟﺪوﻟﮫ« وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺟﺪ او »ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎه« و ﺟﺪ ﻣﺎدری او »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺠﺘﮭﺪ« و داﯾﯽ دﯾﮕﺮ او »ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد« از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ھﺮ دو از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺮارداد رژی
ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﮐﮫ از ﺗﺒﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﮫ ﻗﺎھﺮه رﻓﺖ و زﺑﺎنھﺎی ﻋﺮب ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و روﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و از داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٢٨٢ﺷﻤﺴﯽ ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و در ﺳﺎل  ١٢٨۶ﺑﮫ »ﻋﺪﻟﯿﮫ« رﻓﺖ و ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ١٣٠٢ﻣﺴﺘﺸﺎر دﯾﻮان ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﭙﺲ رﯾﯿﺲ داﯾﺮه ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺪ و در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ او ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺖ .او در ﺳﺎل  ١٣١۴ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ رﻓﺖ و وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان در
ژﻧﻮ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣١۶ﮐﻔﯿﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و در ﺳﺎل  ١٣١٧وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان در رم و در ﺳﺎل  ١٣٢٠رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﮭﺮان و ﺳﭙﺲ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻓﺮوﻏﯽ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫھﺎی ﺑﻌﺪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﺑﻮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ و
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد و ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف اﯾﺮان اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .ﭼﻮن ﭘﺪر وی »رﮐﻦ اﻟﻌﺪاﻟﮫ« و ﻋﻤﻮﯾﺶ »ﻋﺪل اﻟﻤﻠﮏ« ﺑﻮد ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »ﻋﺪل« را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
ﭼﻮن در ھﺮﮐﺎری ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد ﺑﮫ »ﻣﻨﺼﻮراﻟﺴﻠﻄﻨﮫ« ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ.
←← ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت او ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« در ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺻﻔﺤﮫ در ﺳﺎل  ١٢٨۵ﺷﻤﺴﯽ و ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٠٨و  ١٣٠٩ﺷﻤﺴﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ« و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .وی در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب »ﺧﺴﺮو وﺷﯿﺮﯾﻦ« ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت ھﺸﺖ ﺳﺎل روی آن ﮐﺎر ﮐﺮد وﻟﯽ اﺟﻞ ﺑﮫ او ﻣﮭﻠﺖ ﻧﺪاد ودر ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢٩ﺷﻤﺴﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن درﮔﺬﺷﺖ و در آراﻣﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﺪل در ﺟﻮار
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ.
از ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎل  ١٣٠۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم »ﺷﯿﺦ ﷴ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« اطﻼع ﺟﺎﻣﻊ و ﺻﺤﯿﺤﯽ در دﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮوع ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

اھﺘﻤﺎم اﺻﻠﯽ در آن ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺒﺎب ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال و ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺮاردادھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻗﺮاردادی و ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای اﻟﻐﺎی »ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن« ﺿﺮوری ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺑﻊ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ« ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٩۵۵ﻣﺎده ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪهای در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺠﺪھﻢ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٠٧ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن رﺳﻤﺎ اﻟﻐﺎء ﻣﯽﺷﺪ
ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ـ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ ﺑﻮد و ھﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﻓﻘﮭﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻊ )ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ) ۶٧۶-۶٢٠ق(( و ﺷﺮح ﻟﻤﻌﮫ )ﻟﻤﻌﮫ دﻣﺸﻘﯿﮫ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﷴ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ ﺷﮭﯿﺪ اول ﺷﮭﯿﺪ در  ٧٨۶ﻗﻤﺮی و ﺷﺮح آن ﺗﺎﻟﯿﻒ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ ﺷﮭﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ ﺷﮭﯿﺪ در ﺳﺎل  ٩۶۵ﻗﻤﺮی ، (.ﺟﻮاھﺮاﻟﮑﻼم )ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﷴ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ( ،ﻣﮑﺎﺳﺐ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﺷﺮوح آن و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
»ﺷﺮح اﺳﺘﺎد رﺳﺘﻢ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎز« ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﺠﻠﮫ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﮫ« را ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﷴ ﻓﺎطﻤﯽ در ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
] [٢ﷴﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ،چ ،١٢٧٨ ،١ش .١٠٢۶٣
وی در ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﮫ ....» :ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدم«....
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ »ﻣﻘﺪﻣﮫ« و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال ﺑﮫ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع و ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق و
ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪ.
] [٣ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ص.٣۵
ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A. Rousseau
)ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻔﺤﺎت  ۴٢ﺗﺎ  ۵٠ﻣﻮادی را از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوم

دوﻣﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ در ﺳﺎل  ١٣١٣ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺳﯿﺪ ﷴ ﻓﺎطﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮﷲ ﺗﻘﻮی ،ﺷﯿﺦ ﷴ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺷﯿﺦ اﺳﺪﷲ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﷴرﺿﺎ اﻓﺠﮫای ،ﺻﺪراﻻﺷﺮاف ،ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﺮی و دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی .اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ در اﯾﻦ ھﯿﺎت
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻘﮭﺎی طﺮاز اول و ﺟﻤﻠﮕﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﮐﮫ ﻏﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ھﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯽدھﻢ:
ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و در دادﮔﺴﺘﺮیھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﯾﯿﺲ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .وی
ﻣﻮرد وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد »داور« وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی )ﻋﺪﻟﯿﮫ( وﻗﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﮫ دﮐﺘﺮی از ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرﺳﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ از ﺳﻮی داور ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ) .ﻋﺎﻗﻠﯽ  ،١٣۶٩ص (١٨۶وی از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺎرز ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد واﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دھﮫ
ﭼﮭﻞ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدی آن ﻣﺮﺣﻮم را در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان داﺷﺘﻢ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوم ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﻠﺪھﺎی دوم وﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺣﻘﻮق اﻣﺎﻣﯿﮫ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ _
ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻮﯾﯿﺲ ـ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﻠﺪھﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ )ﺟﻤﻌﺎ  ٣٨٠ﻣﺎده(
ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم داور وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی وﻗﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
] [۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺪهای از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان ،ص ،٩٩٢ﺑﯽ ﺗﺎ.
و ﻣﻨﻈﻮر داور ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ،ادﻟﮫ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻮاد و ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺣﻘﻮق ﺳﻮﯾﯿﺲ اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد.
] [۵ﺑﮭﺮاﻣﯽ اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺎت ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ،ص ،١٨ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ،ﺗﮭﺮان.١٣٨١ ،
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺪھﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﮫ در  ٣٨٠ﻣﺎده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﻋﺎدی از ﺷﺸﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣١٣ﺗﺎ ھﺸﺘﻢ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل  ١٣١۴ﺷﻤﺴﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ) ١٣٣۵ﯾﮑﮭﺰار و ﺳﯿﺼﺪ وﺳﯽ وﭘﻨﺞ( ﻣﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺟﺰو ﻧﺎدر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﭼﻨﺎن ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯿﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و از
ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ،آﯾﺖﷲ ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(.
از ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ  ٨٠ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ و اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮان ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ﺑﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺎ دھﮫ ﭼﮭﻞ _ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد روﯾﮫ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ارزش ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼحﮔﺮی وظﯿﻔﮫ ھﻤﮫ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
ﻣﺘﻌﮭﺪ و آﮔﺎه و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮوھﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻟﺬا
درﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٣٩و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  ١٣۵٢ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاریھﺎی ﮐﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽھﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ،وﻟﯽ ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آﻧﺮا ﺧﺪﺷﮫدار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ھﻢ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل آن ﺑﺎ ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎده از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﺒﻨﺎی دﯾﻨﯽ ﻻزم و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

) (١ﺣﻤﯿﺪ ﺑﮭﺮاﻣﯽ اﺣﻤﺪی ،ﮐﻠﯿﺎت ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ،ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ،ﺗﮭﺮان١٣٨١ ،؛
) (٢ﷴﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ،چ١٢٧٨ ،١؛
) (٣ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﯽ ﺟﺎ ،ﺑﯽ ﻧﺎ١٣٣١ ،؛
) (۴ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،داور و ﻋﺪﻟﯿﮫ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان١٣۶٩ ،؛
) (۵ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،روز ﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮔﻔﺘﺎر١٣۶٩ ،؛
) (۶ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺪهای از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ،داور و ﻋﺪﻟﯿﮫ ،ص ،٢٣اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان.١٣۶٩ ،
 ↑ .٢ﷴﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ،ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ،چ ،١٢٧٨ ،١ش .١٠٢۶٣
 ↑ .٣ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ص.٣۵
 ↑ .۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺪهای از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان ،ص ،٩٩٢ﺑﯽ ﺗﺎ.
 ↑ .۵ﺑﮭﺮاﻣﯽ اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺎت ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ،ص ،١٨ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ،ﺗﮭﺮان.١٣٨١ ،

ﻣﻨﺒﻊ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ.

