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  ناشرانسخن 
  

هـای انسـانی] در    ریزی و ضبط و مهار پدیـده  در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامهپژوهش 
های وحیـانی در كنـار    راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انكارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه

های اصیل جوامـع، شـرط    های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
  ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و كارآیی این ی، واقعاساسی پویای

سـو و   هـای جامعـه از یـك    پژوهش كارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی از سـوی دیگـر     های  وحیانی و اساسی ترین آموزه اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری و  از معارف اسالمی و بهرهرو، آگاهی دقیق و عمیق  است؛ از این
  ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه بومی

ها به نیازهای نظام جمهوری اسالمی ایران از جملـه   در این میان، اهمیت ناظر بودن پژوهش
باعث شد پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه و  افزایی میان نهادهای پژوهش،  نیازهای تقنینی و لزوم هم

عنـوان   مركز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی در یك پژوهش مشترك، قانون مدنی را به
ترین قانون در حوزة تنظیم روابط خصوصی اشخاص مورد كنكاش قرار دهنـد كـه تحقیـق     مهم

  باشد.  حاضر حاصل این همكاری مشترك می
حجت االسـالم دكتـر سـیدمهدی     اثر، محترم این مؤلف های تالش دانیم ازدر پایان الزم می

هی و دكتر عبـدالمطلب  اللّ االسالم اسماعیل نعمت دادمرزی و نیز از ارزیابان محترم،  دكتر حجت
   احمدزاده سپاسگزاری كنیم.

  میپژوهشگاه حوزه و دانشگاه                              مركز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسال
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  قدمهم
  

ذِی لْحَمُْد لِلَِّه الَّذِی لَا یبْلُُغ مِدْحَتَُه الْقَائِلُونَ وَ لَا یحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یؤَدِّی حَقَّهُ َا« الْمُجْتَهِدُونَ الـَّ
وَقْـتٌ ُه بُعُْد الْهِمَِم َو لَا ینَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ الَّذِی لَیَس لِصِفَتِِه حَدٌّ مَحْدُوٌد َو لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ َو لَا کلَا یدِْر

خُوِر مَیـدَاَن أَرْضِـهِ...مَعْدُوٌد َو لَا أَجَلٌ مَمْدُوٌد فَطََر الْخَلَائَِق بِقُدْرَتِِه َو نَشََر الرِّیاَح ِب  1»رَحْمَتِِه َو وَتََّد بِالصـُّ
 .ه علی محمد خیر خلقه و آله الطیبینصلّی الّل و

ها مشـغول   موضوع این كتاب، قسمت نخست از طرح كالنی است كه ذهن نگارنده را مدت
كشور اسالمی ایران محور قرار گرفته است. این طرح كه بـرای   خود ساخته و در آن، قانون مدنی

حقـوق  «را با دو رویكرد جدا در  شود، قانون مدنی بار از زوایای آن به اجمال رونمایی می نخستین
  دهد.  مورد توجه قرار می» حقوق مقایسه«و » داخلی

سه فاز تعریـف   2،قانون اساسی 167در اصل شده  در رویكرد حقوق داخلی و با راهبرد تبیین
پرداختـه شـده اسـت و در دو فـاز بعـدی،       در قانون مـدنی » تعارض«شده است: در فاز اول، به 

در  شود. با رویكرد حقوق مقایسـه نیـز  پی گرفته می در قانون مدنی» فقدان نص«و » اجمال نص«
ایران بـا قـوانین    شود كه در فاز اول، مقایسه قانون مدنی دو فاز، دامنه این طرح گسترش داده می

  شود. مدنی كشورهای اسالمی و در فاز دوم، مقایسه با قوانین مدنی كشورهای غربی انجام می
دهـد  در كلیت این طرح كالن، هسته اصلی را تشكیل می» ایران قانون مدنی«آشكار است كه 

رو ضرورت دارد شروع طرح با موضوعی  اند؛ از این و تمام فازهای یادشده بر مدار آن شكل گرفته
                                                           

  .1 خطبه ،البالغه نهج .1
بیابـد و اگـر     مدونـه   هر دعوا را در قوانین  كند حكم  كوشش  است  موظف  یكصد و شصت و هفتم: قاضی  اصل .2

یـا    سـكوت   بهانه  تواند به را صادر نماید و نمی  قضیه  معتبر، حكم  یا فتاوای  منابع معتبر اسالمی  نیابد با استناد به
  .ورزد  امتناع  دعوا و صدور حكم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  یا تعارض  یا اجمال  نقص



  تعارض در قانون مدنی      2

  

تواند دلیل محور قـرار گـرفتن آن در ایـن طـرح     ایران را كه می باشد كه عیار انسجام قانون مدنی
ه باشد، مورد سنجش قرار دهد و برخورداری آن از صالبتی هماهنگ و به دور از تهافـت و  گسترد
تواند توجیه مناسبی برای مقدم داشتن انجام ایـن  را مبرهن سازد. همین امر است كه می تعارض

به شمار آیـد كـه اكنـون صـورت كتـاب      » در قانون مدنی بررسی تعارض«قسمت از طرح یعنی 
حاضر را به خود گرفته است. فرصت را غنیمت شمرده در همین آغاز كتاب، خداوند بزرگ را بر 

هـای   گذارم و توفیق سرانجام یافتن تمامی قسـمت این امكان دادن و به انجام رساندن سپاس می
  كنم.ست میتر، عاجزانه از او درخوا ای شایسته این طرح را با خامه

  شناسی تعارض موضوع«این كتاب در دو بخش سامان یافته است: در بخش نخست با عنوان 
تالش شده تا عناصر مقدماتی دخیل در موضوع كتاب از جهت مبادی تصـوری  » در قانون مدنی

ـ    ژوهش اقتضـا دارد كـه پـیش از    و تصدیقی آن به قدر كافی تبیین شود؛ به سخن دیگـر منطـق پ
و » قانون مـدنی «به صورت مصداقی، ابتدا مفهوم  معرفی و برررسی مواد متعارض در قانون مدنی

و اصول موضوعه مربوط به آن تبیین شوند و سپس بـا  » تعارض«ابعاد قابل گفتن آن و نیز مفهوم 
پرداخته شـود. سـه فصـل     زمینه شفافی به بررسی مصادیق مواد متعارض قانون مدنی چنین پیش

نگارش یافته است كه مـا را بـه تصـور     نخست این بخش به هدف معرفی ابعادی از قانون مدنی
نگارنده ادعا دارد  .شود رهنمون می قانون مدنیمحوری در عنوان كتاب یعنی  آشكاری از موضوع

ارائه شده است با وجـود آثـار ارزشـمند     آنچه كه در این سه فصل در راستای معرفی قانون مدنی
  1نماید.دیگر پژوهشگران، قابل اعتنا می

» تعـارض «كتاب یعنی  های چهارم و پنجم از بخش اول نیز، ابعادی از جزء دیگر موضوع فصل
كند كه موجب تكمیل نوشتار مقدماتی خواهد شـد. بخـش دوم كـه درواقـع رسـالت       را معرفی می

بررسـی  «یـا همـان   » مواد متعـارض «دهد به معرفی و بررسی تحلیلی اصلی این كتاب را تشكیل می
این مقدمه، در موضـوع  شده در  اختصاص دارد كه حسب مختصات مطرح» موردی مواد متعارض

شـماره مـواد    ای، تنها براساس تقدم و تأخر بندی ویژه هیچ تقسیم كتاب داخل است. این بخش بی
طوری كه هر فصل، متضمن بیـان یـك    مورد بحث و در هفت فصل جداگانه، تنظیم شده است؛ به

. نحـوه ورود و خـروج مـا در    د؛ اگرچه ممكن است بیش از دو ماده را درگیر بحث كناست تعارض
                                                           

آشكار است كه این سه فصل برای دو فاز دیگر از طرح كالن ما با رویكرد حقوق داخلی كـه در ابتـدای مقدمـه     .1
های یادشـده   است كه حجم فصل رو شایسته تواند حكم مدخل را داشته باشد؛ از این به آن اشارت رفت نیز می

  تنها با حجم این كتاب، سنجیده نشود.
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های یادشده و قالب انتخابی آن تقریباً یكسان اسـت؛ بـا ایـن     در فصل های تعارض بررسی مصداق
حال طبق اقتضای محتوای هر فصل، قدری انعطاف و تفـاوت در چگـونگی ارائـه بحـث، حجـم      

  نماید.مطالب و قالب آن منطقی می
تفصـیل گـزارش    در فصل چهارم از بخش اول كتـاب، بـه   تعارضهای  به هنگام تبیین شكل

معتبـر تـا زمـان     موضوع بحث ما، آن است كه دو سوی آن را مواد قانون مـدنی  شده كه تعارض
در  مفهوم تعارضدهد. از سویی نیز در مقام تحدید  تشكیل می) 1396(پایان سال نگارش كتاب 

میان مواد  ، موضوعاً یا حكماً از بحث تعارضهمان فصل تأكید شده كه موارد آشكارِ جمع عرفی
 یهـا  ضخارج دانسته شده است و در ادامه آن نیز یـادآوری شـده كـه بیشـتر تعـار      قانون مدنی

ـ آیـد   قانون، تحت عنوان نسخ پدید می یترین منبع حقوق یعن ها مهم ی میان مصداقداخل ه آن ك
یابد. از مطالب  شده قانونگذار پایان می عنوان آخرین اراده ابراز داشتن قانون الحق به نیز با مقدم

ل دوم از همان بخش آورده شـده  كه در فص یمدن باال در كنار توجه به سیر تدوین و تحول قانون
  توان چنین استفاده كرد كه: یاست، م

از بحث ما خـارج اسـت؛    قانون مدنی با غیر میان مواد قانون مدنی نخست، صورت تعارض
آسـانی   بـه  شـده جمـع عرفـی    كه با قواعد شناخته میان قانون مدنی بدوی دوم، صورت تعارض

بـه   شود از این بحث خارج است؛ سوم، مواردی كه طـی آن مـوادی از قـانون مـدنی     برطرف می
میان مواد قانون  اند تخصصاً از بحث تعارض آشكارا نسخ شده موجب اصالحات پس از انقالب

اند؛ زیرا در این موارد، قانون الحق هیچ حكمی را جز اعـالم نسـخ (حـذف) قـانون      خارج مدنی
 1آن وابسـته اسـت.  بـه   ، واجد دو طرف شود؛ امری كه قوام تعـارض ندارد تا تعارض سابق دربر

آمـده در آن   عمـل  كه بعد از اصـالحات بـه   موادی از قانون مدنی طور است ادعای تعارض همین
  2شود. مورد اشاره، سالبه به انتفای موضوع شناخته می مواد، تعارض

شـدن هرچـه بیشـتر موضـوع      ف آشـكار اجمال گذشت و به هد در اینجا و براساس آنچه به
كنـد،  كتاب و ابعادی از آنكه خواننده را در برآورد انتظاری كه از مطالعـه كتـاب دارد كمـك مـی    

  دانم:توجه به نكات ذیل را راهگشا می
                                                           

 1036 مـاده  حـذف  بـا  حاضـر  لاز این قسم است. در حا .ق.م 1037و  1036القای احتمال تناقض میان مواد  .1
  .)8ص ،خانواده حقوق ،لنگرودی جعفری ر.ك:( ندارد جا دیگر احتمالی چنین 1370 سال اصالحات در .ق.م

از این قسـم اسـت    1348در سال  977بعد از اصالح ماده  .ق.م 977و متن اولیه ماده  976میان مواد  ادعای تعارض .2
  .)80و  79، ص81ش، كانون وكال، »راجع به قبول تابعیت قانون مدنی 977با ماده  976ماده  تعارض«ر.ك: شریف، (
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از جملـه   در چند سطح قابل شناسـایی اسـت؛  » قانون مدنی تعارض«دانیم كه موضوع . می1
ظـواهر مـواد    با یكـدیگر؛ تعـارض   در ظواهر (اعم از مفهوم و منطوق) مواد قانون مدنی تعارض

با دیگر  بانی حقوقی مواد قانون مدنیظواهر یا م ؛ تعارضبا مبانی حقوقی قانون مدنی قانون مدنی
آید كه به جز سطح االجرای دیگر. از توضیحات باال به دست می قوانین عادی و نیز مقررات الزم

داخل است. توضیح اینكه با  ــ ای تفاوت البته با اندازه ــ اخیر، دو سطح دیگر در موضوع كتاب
بـا یكـدیگر    ظاهر مواد قانون مدنی نوان این كتاب كه معرف تعارضعنایت به ظاهر مستفاد از ع

توانـد بـه   است مـی  با مبانی قانون مدنی است؛ تعارضی كه ناشی از ناهماهنگی مواد قانون مدنی
عمده به  طور باشد؛ زیرا یك نوع از این قسم ناهماهنگی بهصورت كامل از موضوع كتاب خارج 

مبانی حقوق داخلی و خارجی در بحث مربوط راجع اسـت، وگرنـه ظـاهر الفـاظ مـواد       تعارض
رو پـرداختن بـه آن را    كند؛ از این آشكاری را القا نمی مربوط با قطع نظر از مبانی یادشده، تعارض

  صورت فراگیر، وجهه همت خود قرار ندادیم.به 
های ادعـایی كـه    این حال در كتاب حاضر به صورت موردی به دو نمونه از چنین تعارضبا 

ایم تا به خواست  مربوط است، پرداخته و دیگری به استرداد هدایای نامزدی یكی به بحث اشتباه
تفصیل آشكار كنیم. نوع دیگـری   ، تكلیف این قسم را بهمل بیشترأای بعدی و با ته خدا در چاپ

 از این قسم ناهماهنگی نیز قابل شناسایی است كه نسبت به آن، تـأثر از مبـانی حقـوق خـارجی    
آنها شده است چندان آشـكار اسـت    منتفی است؛ ولی تغایر موضوعی موادی كه ادعای تعارض

رو  هـایی را احتمـال داد؛ از ایـن    توان چنـین تعـارض   كه جز با جعل متكلفانه مبنایی واحد، نمی
 بررسی تحلیلی چنین مواردی در این كتاب فاقد اولویت تشخیص داده شد.

مزارعـه   اجـاره و عقـد   را كه به ترتیب به عقـد  قانون مدنی 540و  504میان مواد  اظهار تعارض
توان در همین این قانون را می 540ق.م. و ماده  17میان ماده  اختصاص دارند و حتی ادعای تعارض

آن دو به ق.م. كه حكم  385ق.م. و  384تبیین درست تفاوت موضوعی در مواد  1راستا ارزیابی كرد.
ق.م. به  355یا تغایر موضوعی آنها از یكدیگر و نیز با ماده  ترتیب به مال منقول و مال غیر منقول حمل

  2تواند از متعارض دانستن این دو ماده با یكدیگر مانع شود.ای دیگر تبیین شده است نیز می گونه
                                                           

 و آقمشـهدی  اصـغری  عدلیـه؛  حقـوقی  نشـر  سایت ،»مدنی قانون 540 و 504 ماده تعارض« فرد، غفوریر.ك:  .1
  .16 و 15ص ،82ش ،ها بررسی و مقاالت ،»مزارعه مدت انقضای از بعد زرع وضعیت« محمدزاده،

و  384 ،355حقـوقی مـواد    (تحلیـل فقهـی و   شرط مقدار«؛ زراعت، 30_27، ص6 مدنی حقوق، ر.ك: شهیدی .2
  .124_97، صاصول و فقه اسالمی، مطالعات، )»قانون مدنی 385
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را كه موضوع اولی، زنای با زن شوهردار یا معتـده رجعیـه و    قانون مدنی 1054و  1050مواد 
توان شاهد دیگـری بـر ایـن امـر     كردن زن شوهردار یا مطلق معتده است، می موضوع دومی عقد

ق.م. اظهار شده اسـت و بـه    1216و  1215طور است توجیهی كه در جمع مواد  همین 1دانست.
 غیر ممیز و مجنـون  لفی دانسته شده است كه ناشی از فعل صغیرناظر به ت 1215موجب آن ماده 

مربوط به اتالف و تسـبیب و ضـرری    1216حالی كه ماده  نباشد و به متصرف منسوب نشود؛ در
  2باشد. و مجنون است كه مستند به فعل صغیر

انضباطی در استعمال اصطالحات  اصل مطلب، چندان آشكار است كه بیدر بعضی موارد نیز 
محل اعتنا را رقـم بزنـد؛ رابطـه مـاده      گوناگون از سوی قانونگذار نیز نتوانسته است یك تعارض

بایــد  بــا یكــدیگر را قــانون مــدنی 496و  483و  481مــواد ق.م.، یــا  388ق.م. بــا مــاده  422
  3هایی از این دست به شمار آورد؛ نمونه
قابل فرض است و در خود قـانون   . تعارضی كه میان ادله اثبات معرفی شده در قانون مدنی2
یا به اتكای مبانی بحث، نسبت به آن تعیین تكلیف شده، از موضوع این كتاب است؛ زیـرا   مدنی

ق.م. از آنجا كه با وجود دیگـر   1335كند. برای مثال وفق ماده  د مواد را با هم درگیر نمیمتن خو
ای نادرسـت پـیش رود و طـی آن     رو اگر اداره دعوا به شیوه رسد؛ از این ادله، نوبت به سوگند نمی

شود. البته آشكار است كه در چنین مـواردی،    سوگند با شهادت، معارض شود، شهادت مقدم می
موضوع بحث ما از اساس نباید رخ دهد؛ زیرا برای مثال در همین نمونه، فرض توسل به  تعارض

نیز در ماده موصوف، وارد بودن دیگـر ادلـه اثبـاتی را     سوگند، فقد دیگر ادله است و قانون مدنی
  نسبت به سوگند متذكر شده است؛

رسمی از سوی قانونگذار یا مرجعی كه تصمیم آن، اثر قانون را دارد معالجه  طور . تعارضی كه به3
الخطاب بودن موضع مرجع یادشده، از اولویت این تحقیق كـه هـدف آن    شده است به جهت فصل

های بعـدی   در چاپكنار است. البته ممكن است  باشد، بر می میان مواد قانون مدنی معالجه تعارض
هایی، پرداختن به آنها را نیز در  حل با افزوده شدن به چنین مواردی با رویكرد قابل نقد بودن چنین راه

) فقـط  1396موضوع كتاب حاضر داخل نماییم. در هر حال در زمان نگارش این كتاب (پایان سـال  
                                                           

  .http://law89uoz.mihanblog.com/post/263 ر.ك: .1
  .730ص ،در نظم حقوقی كنونی قانون مدنی ،كاتوزیان .2
؛ جعفـری  110و  109، ص9ش ،های حقوق قضـایی  دیدگاه، »و قبض و تسلیم تأثیر متقابل عقد«زاده،  قاسمر.ك:  .3

 .344، صدر نظم حقوقی كنونی قانون مدنی، ؛ كاتوزیان301، صمجموعه محشی قانون مدنی، لنگرودی
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آن اسـت   2ق.م. با تبصـره   1210ماده  یك نمونه از چنین قسمی را سراغ داریم كه مربوط به تعارض
  1كه در قالب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور تعیین تكلیف شده است؛

الملـل خصوصـی كـه ناشـی از مواضـع       قوانین در حقوق بـین  . مباحث مربوط به تعارض4
بـاره از حـوزه    تابعیت است، بـه یـك  متفاوت چند قانون ملی از چند كشور در موضوعاتی چون 

  2باشد؛ایران با یكدیگر متمركز است، خارج می مواد قانون مدنی موضوع كتاب كه بر تعارض
. دغدغه اصلی نگارنده این كتاب آن است تا در درجه نخست به سراغ مـواردی بـرود كـه    5

انـد.   به عنوان مواد متعارض یاد شـده  در رشته حقوق مدنی توسط یك یا چند حقوقدان برجسته
ایم كه قابلیت متعارض معرفی شدن را دارا هستند، اگرچـه بـه    در رتبه بعد، از موادی سراغ گرفته

از  آنها توسط چنین حقوقدانانی تصریح نشده است. بدیهی است ادعای وجود تعـارض  تعارض
 توجه ندارند یا با كمترین عنـایتی آنچـه را كـه تعـارض     سوی كسانی كه به معنای دقیق تعارض

  شود، محل اعتنای جدی نویسنده واقع نشده است.اند برطرف می خوانده
طـور خالصـه    كتـاب، بـه  با عنایت به مطالب و نكات مورد اشاره، در مقام تبیین موضـوع ایـن   

كـه قـانون   ، و بسـتر آن  شود با تبیین درست مفهـوم تعـارض   توان گفت: در این كتاب، سعی می می
شناسایی كنیم كـه مـدالیل    1396ایران است، آن دسته از مواد معتبر این قانون را تا پایان سال  مدنی

آسانی یا مطلقـاً   ای مستقر، به چندان بدوی و یا به گونه طور نه در مقام جعل، بهآنها، مفهوماً یا منطوقاً 
شـده یـا    های ارائه حل و معرفی و بررسی راه با هم قابل جمع نیستند. سپس با تشریح نقطه تعارض

را  اكتشـافی ادعـایی یـا    ، تعارضقابل ارائه پیرامون آنها در وهله اول با مراجعه به منابع قانون مدنی
  برطرف كنیم و در هر حال، تا حد ممكن پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماییم.

                                                           
اصـالحی   قانون مدنی 1210ماده « :3/10/1364_30 رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره  .1

القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خالف آن را محتـاج بـه    كه علی 1361هشتم دی ماه 
بـه حكـم    باشد مگر در مورد امور مـالی كـه   آنان در هر نوع امور مربوط به خود می دانسته ناظر به دخالت اثبات 
اثبـات رشـد    پس از رسیدن به سن بلوغ و عبارت اخری، صغیر ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به 2 تبصره

تصرف و مداخلـه    مالك شده مستقالً یا قهری قبل از بلوغ تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقاالت عهدی می
است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مـالی و   شد از این نوع مداخله ممنوعنماید و قبل از اثبات ر
برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن بـه سـن بلـوغ و قبـل از اثبـات رشـد هـم         آن استیفاء حقوق ناشی از

نظـر   بـا ایـن  مدنی خاص در حدی كـه    بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه ضروری است
قـانون آیـین دادرسـی     از مواد اضـافه شـده بـه    3شود. این رأی بر طبق ماده  مطابقت دارد صحیح تشخیص می

  .»تاالتباع اس ها در مورد مشابه الزم برای دادگاه 1337مصوب  كیفری
  .26ش، مفید نامه، »چند قانون ملی در مورد ازدواج و طالق تعارض«ر.ك: الماسی،  .2



 7      مقدمه

  تواند:آشكار است كه نیل به چنین مقصودی می
های حقـوق بـه عنـوان     را در سازمان حقوقی كشور برای تمام گرایش . جایگاه قانون مدنی1

رغم كهنسالی، طراوت خود را حفـظ كـرده اسـت، ارتقـا بخشـد و از       یك متن قانونی مادر كه به
  رهگذر چنین امری، اصالت فرهنگ حقوقی بومی را اثبات نماید؛

در فهم، تفسیر و تطبیق مواد این قـانون بـه صـورت    و لزوم تسلط بر آن را  . نقش فقه امامیه2
  عینی آشكار كند؛

  را در این قانون برجسته كند؛ های از حقوق خارجی برداری . میزان، موضع و وجاهت گرته3
. در تقویت قوه تجزیه و تحلیل دانشجو، طلبه، قاضی، وكیل و... در یك كالم، آحاد جامعه 4
های مرتبط با ایشان در امر  ثر و در هدایت سازمانؤقی متناسب با تكالیف هر كدام، محقو ـ فقهی
  آفرین باشد؛ ریزی آموزشی و... نقش برنامه
. قانونگذار و بازوهای مشورتی قانونگذار را در به تصویب رساندن متون قـانونی جـایگزین   5

  برای مواد مورد بررسی، یاری رساند.
شناسی دانش حقوق در كشور ایران سامان داده شده است كه  وششیوه این كتاب براساس ر

در آن، با وفاداری به منابع و منطق حقوق، از برآیند تالش عالمانه فقیهان امامیه در تفسیر درست 
  قوانین مدنی استفاده شده است.

)، 1396جا بایسته است اشاره شود كه تا زمان نهایی شـدن ایـن كتـاب (پایـان سـال       در همین
كتابی با موضوع این نوشتار به جامعه حقوقی كشور معرفـی نشـده اسـت؛ البتـه اسـتادان برجسـته       

حل، به صورت پراكنده بـه موضـوع ایـن كتـاب در      از اشاره گرفته تا تحلیل و ارائه راه حقوق مدنی
اند، اگرچه این رویكرد عموماً  اهتمام نبوده بی ویژه در مقام شرح قانون مدنی های خود به میان نوشته

هایی كه به صورت مقاله  نگاری دار و یكپارچه نبوده است. همچنین جا دارد از تك به صورت عنوان
نگارش یافته است با وجود تعـداد   تر در حوزه قانون مدنی و غالباً توسط نویسندگان معاصر یا جوان

  1یاد كنم؛ اگرچه یكی از همین تعداد اندك نیز به نگارنده اختصاص دارد. اندكشان
های مقاطع دكتری و كارشناسی ارشد نیز فقط یك اثر در مقطع ارشد یافـت   نامه از میان پایان

را وجهه همت خود كرده بـود كـه همـان نیـز ماننـد دیگـر        شد كه بررسی یكی از موارد تعارض
                                                           

 حقـوق های تطبیقـی   پژوهش، »با رویكردی به فقه و حقوق غرب با بیع تعریف قانونی عقد تعارض«دادمرزی،  .1
  .1، شغرب و اسالم
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در این میان با آنكه چند سـال قبـل، معاونـت وقـت      1مورد اعتنای نگارنده قرار گرفت.ها  نوشته
اهتمـام نشـان داد و آثـاری را در همـین راسـتا       شناسی قانون مدنی آموزش قوه قضاییه به آسیب

كم موضـوع   طور مستقل، دست به در قانون مدنی منتشر كرد؛ ولی پرداختن انحصاری به تعارض
  2كارهای منتشرشده، قرار نگرفته است.

 رغم جستجوی بسیار، این امكان وجود دارد كـه مـواد دیگـری در قـانون مـدنی      تردید به بی
ناچیز قابلیت بررسی در این كتاب را داشته باشند كه از آنها غفلت شده است. گذشته از بضاعت 

تأثیر نبوده اسـت. اطمینـان    علمی نگارنده، تنگنای وقت و اتمام مدت قرارداد نیز در این راستا بی
سـنج، بـا یـادآوری چنـین      ویژه استادان گرانقدر و دانشجویان نكته دارم خوانندگان فرهیخته و به

این اثـر كـه    های آینده كمك خواهند كرد و در غنای مواردی، نویسنده را در تكمیل اثر در چاپ
  نخستین كتاب در موضوع خود است، تعاون مبتنی بر برّ و تقوا را رقم خواهند زد.

در پایان از رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مدیر و اعضـای گـروه حقـوق آن و رئـیس مركـز      
مشترك مـادی و معنـوی خـود، زمینـه     های  تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی كه با حمایت

اندركاران كتابخانه  كنم. همچنین از رئیس و دست می رح را فراهم كردند صمیمانه تشكرانجام این ط
اند  فخیم پژوهشگاه كه با خوشرویی در طول دو سال گذشته و حتی پیش از آن، پذیرای نگارنده بوده

  سپاسگزارم و از درگاه ایزد منان، طول عمر همراه با موفقیت را برای همگی ایشان مسئلت دارم.
) و طلب علو هاسالمی(ر آخرین سخن، ادای احترام به روح بلند امام راحل و شهیدان انقالب

در  دهندگان خط سـرخ آل محمـد و علـی    مقام در جوار قرب الهی برای ایشان است كه ادامه
  روند.سازان عصر ظهور به شمار می گستره گیتی و زمینه
تـرین   یره خود برای برپایی حكومـت قـوانین اسـالم در صـحیح    ج آخرین ذخرَخداوندا در فَ

شكل آن تعجیل فرما و این اثر ناچیز را از ایـن كمتـرین بپـذیر و آن را در پیشـگاه اهـل خـرد و       
  اصحاب دقت، قابل قبول مقرر فرما!

  و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین
  (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) سیدمهدی دادمرزی

  ق1430شب نیمه شعبان المعظم آستانه 
12/2/1397  

                                                           
  .6، صمدنی قانون 213 و 212 مواد ظاهری تعارض بررسی_  محجورین معامالت حكمپیشدادیان،  .1
  .97و  96، ص3، جقوانین فقهی شناسی آسیبیه، یمعاونت آموزش و تحقیقات قوه قضا .2



 

  

  
  
  

  بخش اول
  

  »در قانون مدنی تعارض«شناسی  موضوع
  

اسـت.   در قانون مـدنی  رسالت این نوشتار بررسی تعارض گونه كه از نام كتاب هویداست، همان
در جایگـاه  » تعـارض «اصطالح در جایگاه موضوع، و واژه  به» قانون مدنی«در نام كتاب، تركیب 

ای از  پـاره  موضوعی است كه حكـم تعـارض   حكم قضیه قرار دارد؛ به سخن دیگر، قانون مدنی
گیرد. از سویی همه این قضـیه بـا موضـوع و     مواد آن مورد بررسی و تا حد ممكن معالجه قرار می

رو منطقی است كه ابتدا عناصـر   رود. از این حكم آن، موضوع كتاب در معنای عام آن به شمار می
 د.ع كتاب از جهت مبادی تصوری و تصدیقی آن به قدر كافی تبیین شومقدمی دخیل در موضو

به دیگر سخن، منطق پژوهش و گستردگی طیف مخاطبان این كتاب اقتضـا دارد كـه قبـل از    
به صورت مصداقی، ابتدا ابعاد قابل ذكری از عنوان  معرفی و بررسی مواد متعارض در قانون مدنی

ل موضوعه مربوط به آن تبیین شـوند و سـپس بـا چنـین     و اصو و نیز مفهوم تعارض قانون مدنی
  پرداخته شود. های مواد متعارض قانون مدنی پیش زمینه شفافی به بررسی مصداق
تمهیـدی   ، تأمین چنین»در قانون مدنی شناسی تعارض موضوع«هدف از بخش اول كتاب با عنوان 

نگارش یافته است كه ما را  است. سه فصل نخست این بخش به هدف معرفی ابعادی از قانون مدنی
های  شود و فصل  مون میرهن »قانون مدنی«محوری در عنوان كتاب یعنی  به تصور آشكاری از موضوع

اختصـاص دارد كـه   » تعـارض «چهارم و پنجم به معرفی ابعادی از پاره دیگر موضـوع كتـاب یعنـی    
  موجب تكمیل مباحث مقدماتی خواهد شد. عناوین فصول این بخش به این شرح است:

  ؛در نظام حقوقی جایگاه قانون مدنی فصل اول:
  )؛1396( نونكاز آغاز تا سیر تدوین و تحول قانون مدنی دوم: فصل

  ؛منابع قانون مدنی فصل سوم:
  ؛ان وقوع و صور آن در قانون مدنیكو ام مفهوم تعارض فصل چهارم:

  .در قانون مدنی های حل تعارض شیوه فصل پنجم:



 

  

  



 

  

  
  
  

  فصل اول
  

  در نظام حقوقی جایگاه قانون مدنی
  

كننـد و قـانون    یتقسیم م یو عاد یا به اساسقوانین آن است كه آنها ر یبند شیوه معمول در طبقه
 یشمار آورده و حقوق مدن به یحقوق مدن یعنوان منبع اصل به یرا از مصادیق قوانین عاد یمدن

 1دهند. ی) قرار می(داخل یرا داخل رشته حقوق خصوص

ترین مصـوبات مجلـس (از جهـت     ارزش مكترین و  با ساده قانون مدنیبر این اساس، اقتدار 
ند؛ ولی در عمل، نوع نگاه جامعه حقوقی و رویه قضایی به جایگـاه  ك اهمیت موضوع) برابری می

اگـر بگـوییم قـانون    تناسب نیسـت   ه بیك طوری ای دیگر است؛ به و اقتدار آن به گونه قانون مدنی
ـ  طـور  ، عرش قوانین عادی و فرش قانون اساسی است؛ همـان مدنی ه در میـان اصـول عملیـه،    ك

نسـبت بـه دیگـر     اند. موقعیت برتر قانون مدنی استصحاب را عرش اصول و فرش امارات نامیده
ی از كـ ش جهانی نیز برخوردار اسـت. بـه نقـل از ی   ه از پذیركمصادیق قوانین عادی، امری است 

هـا   ه انسانكای است  ترین هدیه قوانین مدنی خوب، بزرگ«حقوقدانان اروپایی گفته شده است: 
 2».دیگران بدهند یا از آنها بگیرند توانند به می

را در چنبـره خـود گرفتـه    » یحقـوق مـدن  «ای است كه مفهوم  اندازه به یتشخص قانون مدن
نامید و آشـكارتر   شرح قانون مدنی، از حقوقدانان بزرگ فرانسه، كتاب خود را »دمولومب«است. 

تنها قـانون  شناسم و  یرا نم یمن حقوق مدن«، حقوقدان دیگر آن سامان، اعالم كرد: »پوتیه«از او 
 3».دهم یناپلئون را درس م

                                                           
  .132_126و  86، 79، صحقوق علم مقدمه، ر.ك: كاتوزیان .1
 .281ص ،72ش ،یسیاس علوم و حقوق دهكدانش، مجله »حكومت قانون و جامعه مدنی«همو،  .2
 ر.ك: همان. .3
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ویـژه در كشـورهای تـابع نظـام حقـوقی       هـای حقـوقی معتبـر بـه     در تمام نظـام  قانون مدنی
كه برای  یطور شود؛ به یشناخته م یو اهم منابع حقوق مدن» ون مادرقان«عنوان  به ژرمنی ـ رومی

ـ  یاز طریق قانون مدن یطور عمده با حقوق مدن حقوق به یمثال دانشجو از  یشـود. یكـ   یآشنا م
 دهد: یرا ارائه م یباره توضیح مفید در این ینویسندگان حقوق

هر كشور محور اصلی نظام حقوقی آن كشور است كـه همـه قـوانین مربـوط بـه       قانون مدنی
گـذاری شـده اسـت. معیارهـا و      روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه براساس آن پایـه 

حتی در امور كیفری نیز مؤثر است. مخصوصـاً در مـواردی كـه مسـئولیت      احكام قانون مدنی
گـردد.   اعمال می شده در قانون مدنی شود معیارهای پذیرفته مسئولیت مدنی می كیفری موجب

تـوان   كلی مـی  طور در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به بسیاری از ضوابط حقوق مدنی
های حقـوقی آن   منعكس است در همه رشتههر كشور  گفت: مبانی حقوقی كه در قانون مدنی

همانند خـون در جزءجـزء    كشور بازتاب دارد و درحقیقت معیارها، ضوابط و احكام حقوق مدنی
گوشه نظام حقوقی هر كشوری در جریان است و این وظیفه خطیـر بـر عهـده     ها و گوشه اندام

آید. به همین علت است كه در همـه كشـورها    شمار می ب این بدن بهاست كه قل قانون مدنی
ترین حقوقدانان كـه بـر    كنند و برای این منظور از بزرگ دقت بسیار می در تدوین قانون مدنی

های حقوقی مسلط باشند  های آن جامعه و حتی دیگر نظام مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزش
های كشور بر پیشـرفت كـار تـدوین قـانون      گیرند و در بسیاری موارد، باالترین مقام میكمك 
» نـاپلئون بناپـارت  «عنوان مثـال:   كنند و گاهی این نظارت، مستقیم است. به نظارت می مدنی

انی كـه  برای نشان دادن عالقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مـذاكرات حقوقـدان  
شـد و نتیجـه كـار هیئـت مزبـور را از       فرانسه بودند حاضر می مأمور در كار تدوین قانون مدنی

 1دانست و چنین هم بود. تر و مؤثرتر می های حكومت خود مهم كشورگشایی

كه به نـوعی   ینشان دادن موقعیت حقوق مدن یاز حقوقدانان برجسته ما از تشبیه جالبی برا ییك
 كند: یپیدا كرده، استفاده م یاتحاد مصداق یبا قانون مدن

ای  رفته بـه منظومـه   هم است. اگر شعب علم حقوق را روی های حقوق، حقوق مدنی اهم رشته
 2.مانند خورشید است حقوق مدنیچون منظومه شمسی تشبیه كنیم در این منظومه حقوقی، 

طور خاص از  ایران به یطور عام، نسبت به قانون مدن به ییادشده در مورد قوانین مدن یها یویژگ
ین منبـع  تـر  یعنوان اصل ایران (به یای برخوردار است. موقعیت ممتاز قانون مدن ویژه یبرجستگ

 )، چنین گزارش شده است:یحقوق مدن

                                                           
 .34، ص24ش ،صادق امام دانشگاهی پژوهش فصلنامه ،»یمدن قانون تدوین تاریخچه« ،یاحمد یبهرام .1
 .3، ص2و  1، جمدنی حقوق فلسفه، یلنگرود یجعفر .2
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خصوص در كشور ما، به  ایم. به ها بنامیم سخن گزافی نگفته را مادر سایر شعبه اگر حقوق مدنی
های حقوق بدون تردید به پختگی و وسـعت   یك از رشته لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچ

های عمیق فقهای اسالم مقام این رشته از حقوق را بـه   نیست؛ زیرا زحمات و نوشتهاین رشته 
هـا نیـز بتـوان مسـائل و      است تا در سایر شعبه ها مطالعه و تحقیق الزم جایی رسانده كه سال

 1های آن واقف شد. كاری سان تجزیه و تحلیل كرد و به دقایق و ریزه فروع را بدین

ـ     ییافته از فقه در قانون مدن و وسعت انعكاس یهمین پختگ نویسـنده   یباعث شـد تـا غـرور مل
 مرزها ارضا شود؛ شرح ماجرا به قلم همان خامه چنین است: یسو عبارات فوق در آن

همگـی از   ]اسـاتید حقـوق  [حاضران در مجلس  1346در پاریس به سال  در منزل هانری مازو
زده  در قـانون ایـران شـگفت    ]مفسد شرط فاسد مفسد و شرط فاسد غیر[وجود چنین تقسیمی 

ایـران را   شدند و آن را جالب یافتند. هانری مازو از دستیار خود خواست كه ترجمه قانون مدنی
را كـه نظـام حقـوقی مـا     این نكتـه  [برای او تهیه كند تا نظریه عمومی شرط را مطالعه كند... 

 2.]ام شد تر است همگی دریافتند و باعث ارضای غرور ملی پیشرفته

گذرد  یكه از چاپ سوم آن بیش از هفتاد سال م یمرجع در شرح قانون مدن یهااز كتاب یدر یك
ـ ، اساس حقوق جدید ایران میقانون مدن«چنین آمده است:  ـ  3».شـود...  یحسوب م مناسـبت   یب

ـ    ینیست كه حقوقدان برجسته حقوق مدن در  یحقـوق مـدن  «نویسـد:   یایران در زمـان حاضـر م
و هم او در یكـی از جدیـدترین    4»حقوق است یها   ترین فرهنگ از بزرگ یجامعه ما... وارث یك
 5كند. یم یمعرف» جزء الینفك فرهنگ ایران«را  یآثار خود، قانون مدن

 یویـژه قـانون مـدن    بـه  یجایگاه قانون مدن یدر معرف یقول بزرگان و نویسندگان حقوق از نقل
بیانگر این موقعیت ممتاز در  یطور بسیار ملموس تواند بهیدو نمونه زیر م یایران كه بگذریم معرف

 عمل و تا به امروز باشد:

ایــران و در نبــود  یاســالم شــكوهمند انقــالب یاول پیــروز یهــا مــورد اول: در همــان مــاه
ـ  وزیر فقید دولت موقـت  ، نخستیقانونگذار مجلس بنیانگـذار   یاز سـو  یحكمـ  یكـه طـ   ــ
ـ  به این سمت منصـوب شـد   1357بهمن  16، حضرت امام خمینی(ره) در یاسالم یجمهور  ــ

ـ   یمصوبه ذیل را به وزارت دادگستر 11/2/1358نامه مورخ  در كنـد. ایـن مصـوبه در     یابـالغ م
                                                           

 .43ص ،1ج ،مدنی حقوق مقدماتی دوره ،كاتوزیان .1
  .35، صایران مدنی حقوقشایگان،  .3   .125، صمن زندگی، همو .2
  .11ص ،حقوق علم در شناسی سیستم همو، ر.ك: .5   .129، صصلح، یلنگرود یجعفر .4
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شـود. مـتن مصـوبه چنـین اسـت:       یمنتشر م 9960شماره  یدر روزنامه رسم 17/2/1358مورخ 
اسـت و مقـررات مخـالف بـا آن،      یود بـاق بـه قـوت خـ    یقانون مـدن  1041ماده واحده: ماده «

 1».گردد یم یملغ

و  1314و  1313ق.م. مصـوب   1041علت وضع این مصوبه وجود قـوانین مغـایر بـا مـاده     
بـوده اسـت. دولـت     1353بهمـن   15قانون حمایت خانواده مصـوب   23طور مشخص، ماده  به

مـورخ   یامـه رسـم  كـه در روزن  15/7/1358نامـه مـورخ    یموقت، مشابه همـین مصـوبه را طـ   
كند و براسـاس آن مقـرر    یابالغ م یچاپ شد به وزارت دادگستر 10094به شماره  26/7/1358
راجع به والیت و قیمومیت در مـورد اطفـال    یماده واحده: قواعد و مقررات قانون مدن«شود:  یم

ـ   یصغار به قوت و اعتبار خود باق ـ  یاست و مقررات مخالف بـا آن ملغ از بـارزترین   2».گـردد  یم
قانون حمایـت خـانواده    15توان از ماده  یمصادیق مقررات مخالف مذكور در این ماده واحده م

  یاد كرد. 1353سال 
امكان اعـاده  «، »دولت موقت یمشروعیت مصوبات تقنین یمبنا«مانند  یبدون ورود در مباحث

موقعیــت «، »یقــانون قبلــ یقــانون منســوخ بعــد از نســخ قــانون ناســخ بــدون تجدیــد انشــا 
میـزان اعتبـار قـانون حمایـت     «و » آن یقانون حمایت خانواده در بستر تاریخ یاجتماع ـ یحقوق

ینجـا آن  ؛ نكته مـورد استشـهاد در ا  »1391بعد از تصویب قانون حمایت خانواده  1353 خانواده
 یكه در عمل صدرنشین مسـند قـوانین عـاد    یعنوان قانونه ب یاست كه نفوذ و اعتبار قانون مدن

، یاسـالم  انقـالب  یبعـد از پیـروز   یها ترین برهه یبوده است كه در كوران بحران یحد است به
 یآن هم صرفاً با رفع موانع ایجادشده نه ایجـاد مقتضـ   یشده قانون مدن مواد كنار گذاشته یاحیا

 یبا مقررات قانون مـدن  یرا در جهت همسوی یپوشد و نظام دادرس یكامل و جدید، جامه عمل م
تجدید حیات قـانون  «تردید روح حاكم بر این دو مصوبه كه باید آن را طلیعه  بیكند.  یهدایت م

ای گسترده نسبت به موارد مشابه دیگر نیز قابل سریان اسـت؛ ایـن    گونه به شمار آورد، به» یمدن
 یشـورا  1358خاص مصـوب سـال    یتشكیل دادگاه مدن یالیحه قانون 1ماده  2نكته در تبصره 

مـوارد  «خوانیم:  یدر قلمرو حقوق خانواده آشكارا نمایان شده است. در تبصره یادشده م انقالب
 ؛»و احكام شرع مقرر گردیده... یطالق همان است كه در قانون مدن

                                                           
 .12ص ،كشور رسمی روزنامه نشریه ،»1358مجموعه قوانین سال « .1
 .206همان، ص .2
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اینترنت و مرور  یدر شبكه جهان یاسالم یبه پایگاه اطالعات مجلس شورا ینگاه مورد دوم:
شود. عنـوان ایـن    یرهنمون م یآموز آن، جستجوگر را به طرح عبرتهای  و الیحه ها   عنوان طرح

 1383مجلس مطرح نشده است و اصل ثبت آن مربوط بـه سـال    یالیحه كه هنوز در صحن علن
ایـن   یدر مـتن دالیـل تـوجیه   ». یقانون مدن 1117الیحه اصالح ماده «باشد(!) چنین است:  یم

خطاب بـه   294223/29600جمهور وقت به شماره  رئیس 2/6/1383ه ذیل نامه مورخ الیحه ك
 خوانیم: یمجلس وقت، درج شده است م رئیس

در مقام بیـان یكـی از آثـار ریاسـت شـوهر بـر خـانواده یعنـی ایجـاد           قانون مدنی 1117ماده 
هجـری   1314اینكه ماده یادشده در سال باشد. با عنایت به  محدودیت در امر اشتغال زوجه می

قـانون حمایـت    18شمسی... به تصویب رسیده است... و نظر به عدم استناد محاكم بـه مـاده   
رغـم    علـی ــ  باشد مذكور، مؤخرالتصویب می 1117كه نسبت به ماده  ــ 1353خانواده مصوب 

 1شود. جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می ]مزبور[ اعتبار قانونی آن... الیحه 

ـ     نكته قابل ه گذشـته از ایـن بحـث كـه آیـا      توجه در متن توجیهی الیحه یادشـده ایـن اسـت ك
ای مستقل حق ابطال قوانین عادی را دارد یا خیر؟! اساساً شـورای   گونه محترم نگهبان به شورای
 18نسبت به عدم مشروعیت مـاده   9/5/1363مورخ  1488ه نظر خود به شمار در اظهار نگهبان

 17نظری نكرده است و فقط به عدم مشـروعیت مـاده    اظهار 1353قانون حمایت خانواده سال 
كننـدگان الیحـه    شود كه تدوین ولی با این حال مالحظه می 2قانون یادشده تصریح نموده است.

طـور   ایت خانواده را خاطرنشان نموده و بـه قانون حم 18مورد بحث آشكارا، متروك ماندن ماده 
 قانون مدنی 1117كنند كه محاكم برخالف مقتضای قواعد نسخ، همچنان به ماده  ضمنی بیان می

القاعده به جهت مقـدم بـودن ایـن مـاده از      حالی كه علی اند؛ در وفادار مانده 1314مصوب سال 
ق.م. منسوخ بـه نسـخ ضـمنی قلمـداد      1117، باید ماده .ق.ح.خ 18نسبت به ماده  قانون مدنی
قانون حمایت خانواده را در متن  18رو چاره كار را در این دیدند كه تقریباً مفاد ماده  شود؛ از این

 3ردار گـردد. مورد اصالح قرار دهند تـا از مقبولیـت كـافی در عمـل برخـو      مجموعه قانون مدنی
                                                           

 ».ها و لوایح طرح«، گزینه www.majlis.irپایگاه اطالعاتی مجلس شورای اسالمی به نشانی:  .1
 .145ص ،كشور رسمی روزنامه نشریه ،»1363مجموعه قوانین سال «ر.ك:  .2
یـك از   هـر «فراموشی هم سپرده شـده، چنـین اسـت:    متن این الیحه اصالحی كه خوشبختانه در ظاهر به بوته  .3

توانـد از دادگـاه تقاضـای رسـیدگی      خانوادگی یا حیثیت خود بداند می زوجین كه شغل همسر را منافی مصالح
نماید. دادگاه چنانچه اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذكور منع خواهـد  

باشـد(!) از جملـه اینكـه:     مـی  53سـال   .د افراط فمینیستی در این الیحه بـیش از ق.ح.خ شو مالحظه می». كرد
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نسـبت بـه دیگـر قـوانین      طور بسیار روشنی بیانگر جایگاه ممتاز قانون مدنی عملی فوق به شیوه
  عادی است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                              
شـود بـا    سویه مربوط به منافی بودن شغل زوج را كه موجب اختالل در امر معاش خـانواده مـی   محدودیت یك

ان، شوهر صراحتی تمام به زوجه نیز سرایت داده است؛ گویی فراموش شده است كه در نظام حقوق خانواده ایر
ریاست خـانواده در  (ر.ك: دادمرزی،  ...!فاین تذهبون مكلف به انفاق است و زوجه از این جهت تكلیفی ندارد...

 ).337، صروابط زوجین



 

  

  
  
  

  فصل دوم
  

  از آغاز تاكنون تحول قانون مدنیسیر تدوین و 
  

 1،شمسـی  1298در سـال   ایران به صورت امـروزی آن  از ابتدای تالش برای تدوین قانون مدنی
هـای متعـددی را     از آن زمـان تـاكنون دگرگـونی    گذرد. مجموعه قانون مدنی سال می 100حدود 

تجربه كرده است كه توجه به آن تالش اولیه در كنار بررسی تكاپوهای بعدی صـورت گرفتـه در   
تواند میزان صالبت، اصالت، همگامی با تحوالت جامعه و وفاداری به منابع  می متن قانون مدنی
از  ار دهد و سرانجام، ضرورت و سودمندی تالش برای رفـع تعـارض  روی ما قر اولیه آن را پیش

 هماهنگ و منسجمی را نمودار كند. چنین قانون مدنی

اسـالمی ملـت    شود كه پیروزی شكوهمند انقـالب   در ادمه و با آوردن شواهد عینی ثابت می
رو بررسـی رونـد تـدوین و     آید؛ از این شمار می به سیر تحوالت قانون مدنی عطفی در ایران، نقطه

 از انقـالب  پـیش كننده كه یكـی شـامل    را با تقسیم به دو برهه زمانی تعیین تحوالت قانون مدنی
گیریم. بـا توجـه بـه ایـن نكتـه،       شود پی می  مربوط می از انقالب پساسالمی است و دیگری به 

مطالعـه  «بدیهی است كه مطالب این فصل، جنبه تاریخی داشته باشد؛ ولی باید توجه داشت كه 
هـا   گذشته، به معنای بازگشت به سابق نیست(!) زندگی در آینـده اسـت؛ ولـی بررسـی گذشـته     

پس تبیین درست  2».شود ند پرده تاریكی دریده نمیروشنگر آینده است تا چراغی بر سر راه نگیر
ای از آن، رسـالت اصـلی ایـن كتـاب اسـت در گـرو همـین         كه جنبه موقعیت فعلی قانون مدنی

در علوم اجتماعی (ماننـد حقـوق...) هـر     «...جهت نیست كه گفته شده:  ها نیز هست؛ بی  بررسی
 3».و العالج هر فرزند به پدرش شباهت داردمتفكری فرزند تاریخ خویش است 

                                                           
    .4، ص1، جحقوقی دانشنامه، لنگرودی جعفری .2   .22، صمدنی قانون مذاكرات مشروح، ینیئنا .1
 .86، صحقوق علم در شناسی سیستمهمو،  .3
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 اسالمی پیش از پیروزی انقالب . تاریخچه تدوین قانون مدنی1

بر آشنایان با تاریخ حقوق ایران پوشیده نیست كه حقوق موضـوعه كشـور در اصـطالح امـروزی آن     
 های خاص تـاریخی، تـدوین و تصـویب قـانون مـدنی      حظههمزاد مشروطیت است؛ ولی بنا به مال

در  رسـد پـس از تصـویب الیحـه كاپیتوالسـیون      به نظر می 1ها پس از مشروطیت تحقق یافت.  سال
را فراهم كـرد تـا    تدوین قانون مدنیترین انگیزه در  بود كه مهم این الغای كاپیتوالسیون 2مجلس سنا

 3دیگر بیگانه به بهانه فقدان قوانین موضوعه در داخل كشور، اقتدار و باورهای ملی را به سخره نگیرد.

احسـاس  ... نیاز به تهیـه كتابچـه قـانون    برای الغای كاپیتوالسیون«رو گفته شده است:  از این
ترسیم نمودیم اظهار شـود:   پس طبیعی بود كه به جهت جایگاهی كه برای قانون مدنی 4».شد می
 5».دیدند... چاره كار را در تدوین مجموعه قانون مدنی  «...

ـ  1264(متولد  ربر داواك علی ها، برای تهیه قانون مدنی  براساس بعضی نقل ) 1315متوفـای   ـ
كه تحصیالت خود را در اروپا به انجـام رسـانده    1305وزیر عدلیه وقت دولت رضاشاه در سال 

داشت با به خدمت گرفتن مشاوران  داور" در ابتدا قصد«"شود:  شود. گفته می كار می بود، دست به
ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در ایـن   اروپایی، كار تدوین قانون مدنی

برخی با آوردن فرازهـای مهـم    6».راه اقداماتی كرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود...
                                                           

 .79_67ص ،قانونگذاری و فقه سروستانی، شفیعی ر.ك: .1
البته تصویب این الیحه ننگین در مجلس سنا بر اثر تبانی شریف امامی (رئیس مجلس سنا) با حسن علـی منصـور    .2

(نخست وزیر وقت) صورت پذیرفت؛ زیرا این موضوع حساس اصالً به استحضار نمایندگان مجلس سنا نرسـید و  
رفی شد. البته در مجلس شورای ملّی هم، بـا  اهمیت بین ایران و سفارت آمریكا مع نامه مالی كم به مثابه یك موافقت
پـور بـا تصـویب آن     فرد، صادق احمدی، هالكو رامبد، سرتیپ هایی شد؛ از جمله رحیم زهتاب این الیحه مخالفت

تـاریخ سیاسـی   ؛ نجـاتی،  101، ص1، جصـحیفه نـور  باره ر.ك: امـام خمینـی،    مخالفت كردند. برای مطالعه در این
؛ مـدنی،  ؛ گناهی كه هویدا به آن اعتراف كردشناخت حقیقت كاپیتوالسیونقوانینی،  ؛ علویان305، ص1، جساله25

بهمـن   15( 994؛ امید ایران؛ مسلسـل  51_48، صپیكار من با اهریمن؛ آرامش، 116_109، ص2، جتاریخ سیاسی
وقتی كـه پـای یـك شـركت     «؛ هدی، 463_461، ص1، جدوران مبارزه؛ هاشمی رفسنجانی، 21و  20)، ص1357

 .80و  79، صشنود اشباح؛ گلپور، 66_64، ص3، ش2، سگیالن ما، »آمریكایی در میان باشد
 ، ر.ك:برای مطالعه سیر تـاریخی كاپیتوالسـیون   .178، ص45، شره آورد؛ »ماجرای قرارداد كاپیتوالسیون«مهر،  .3

 پیوست شماره یك در انتهای كتاب.
 .48ص ،حقوق علم تحقیق روش در مقاله صد ،لنگرودی جعفری .4
 .11، صحقوق علم در شناسی سیستمهمو،  .5
 .38ص ،24ش ،صادق امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه ،»مدنی قانون تدوین تاریخچه« احمدی، بهرامی .6
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در سپردن كار  داورآن را عامل مهم تغییر تصمیم  1306در مجلس در سال  دقمصسخنرانی دكتر 
عنوان شخص مؤثر دیگـر در ایـن    (صدراالشراف) به صدربه نخبگان داخلی معرفی و از محسن 

 كه شرح این نكته را در فصل سوم این بخش پی خواهیم گرفت. 1كنند تغییر جهت یاد می

ایران در دو كمیسیون به انجام رسـید. كمیسـیون    و بررسی طرح قانون مدنی به هر روی، تهیه
در وزارت دادگستری تشكیل شد. ریاست این كمیسیون  1306ماه  شنبه دهم دی اول در روز سه

، مصطفی ، محسن صدرتقویسیدنصراهللا  ر بود و اعضای آن عبارت بودند از: حاجاكبر داو با علی
ـ  علـی  ، شـیخ محمدرضـا ایروانـی   ، میـرزا محمـدعلی كاشـانی   ، شـیخ ، كاظم عصـار عدل ا و باب
 .سیدمحمد فاطمی یرزام حاج

رد كه مطابق شـرح آتـی، اجمـاالً    ماده تهیه ك 955را در  این كمیسیون، جلد اول قانون مدنی
بـه تصـویب مجلـس     1307شـت سـال   ای در جلسـه هجـدهم اردیبه   موجب مـاده واحـده   به

در وزارت  1313نیز در آبان  جلد دوم و سوم قانون مدنیملی وقت رسید. كمیسیون تهیه  شورای
ــد از: محســن صــدر   ــارت بودن ــه تشــكیل شــد و اعضــای آن عب ــری، عدلی ــین دفت ــر مت ، دكت

، اسداهللا ممقانی، فاطمی و ، جواد عامری، محمد بروجردی، مصطفی عدلسیدنصراهللا تقوی حاج
  ای. سیدمحمدرضا افجه

مـاه   تـا هشـتم آبـان    1313تدریج از ششم بهمن  ماده به 380محصول كار این كمیسیون در 
مـاده   1335در  از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و به این ترتیب، قانون مدنی 1314

 البته در گزارش به نسبت جدیدی كه در یكی از نشریات حقوقی چاپ شده است از 2كامل شد.
كـه در یـك    چنان 3عنوان یكی از اعضای كمیسیون دوم نامی برده نشده است. به عدل مصطفی
در كسوت روحانیت ، 1335و متوفای  1258، متولد لطفی عبدالعلی چندان مستند از شیخ متن نه

(بدون اشاره به شـماره كمیسـیون) نـام بـرده شـده       عنوان عضو كمیسیون تدوین قانون مدنی به
بیشتر اعضای كمیتـه  «نویسد:  ها می ها یا كمیته نیز در مورد تركیب این كمیسیون كاتوزیان 4است.

كسانی بودند كه با فقه آشنایی داشتند و درواقع از علمای آن روز بودنـد و تنهـا    تهیه قانون مدنی
رسـد منظـور    البته بـه نظـر مـی    5».كرده مدرسه حقوق پاریس... مصطفی عدل بود عضو تحصیل
را بر عهده داشت، وگرنـه در   ار تهیه مواد قانون مدنیكه عمده كمیسیون اول باشد كایشان همان 

                                                           
  .38_36، صایران مدنی حقوقر.ك: شایگان،  .2    همان. .1
 .47ص ،24ش ،صادق امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه ،»مدنی قانون تدوین تاریخچه« احمدی، بهرامی ر.ك: .3
  .28و  27ص ،2ج ،عدالت سوی به گامی ،كاتوزیان .5   .19ص ،1386 حقوقی اطالعات و روزشمار .4
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متین دفتری و جواد عامری و یا  ه گذشت در میان اعضای یادشده فقطكمیسیون دوم به شرحی ك
  اند. شمار آمده ردگان در خارج بهك عدل از دیگر تحصیل ناركآن دو در 

ها آشكار شد با آنكه تمام اعضای كهنسال كمیسیون   كمیسیونبا بررسی تاریخ وفات اعضای 
) فـاطمی، صـدر و تقـوی   اند؛ ولی تنها سه تـن (  ول در زمان تشكیل كمیسیون دوم نیز زنده بودها
رسـد جـدای از عـذرهای شخصـی      اند. به نظر مـی  طور قطع عضو ثابت هر دو كمیسیون بوده به

كنندگان، میزان توفیـق ایشـان در كمیسـیون اول و     های فردی انتخاب شوندگان، مالحظه انتخاب
تأثیر نبوده است. در ایـن میـان بیشـترین     نیز در این امر بی مجلدات قانون مدنی ماهیت محتوای

گـرم   و عنـوان فقیهـی سـرد    از وی بـه  لنگرودیبر عهده داشته است.  سیدمحمد فاطمینقش را 
بـه نقـل از    لنگـرودی  1یاد كرده است. حسن آشتیانی میرزااهللا  چشیده و از شاگردان آیت روزگار

 نویسد: كند، چنین می یاد می عنوان شارح اول قانون مدنی كه از وی به سیدحسن امامی

، مولود تالش فكری آن فقیـه  این متن قانون مدنیبه من گفته بود كه  شارح اول قانون مدنی
كردگان فرانسه هـم مشـاورانی داشـت. پرسـیدم كـه       است كه از تحصیل ]سیدمحمد فاطمی[

 2به قلم كه نوشته شده است؟ گفت: به قلم او. عبارات قانون مدنی

(عصای سر مرصع) به وی از سوی رضاشـاه و بـا پیشـنهاد     قبضه سر عصای مرصعاعطای یك 
بـا تهیـه و    سیدمحمد فاطمیالوزرا) به پاس خدمت مهم و تاریخی كه  (رئیس محمدعلی فروغی
بـدیل او در میـان اعضـای     ود نیز گویای نقش بیزمین كرده ب به فرهنگ ایران انشای قانون مدنی

نوشت  را تدریجاً می مواد قانون مدنی«نویسد:  می لنگرودی 3است. های تدوین قانون مدنی  هیئت
خـان وثیقـی    و به دست دو رابط خود با عدلیه (دادگستری)، منصورالسلطنه عدل و غالمحسـین 

در فرازهای باال آن اسـت كـه    لنگرودیهای   ظاهر گزارش 4».دادند داد و آنان به وزارتخانه می می
تـر از   تحریر شده است؛ ولی در مأخذی قدیمی سیدمحمد فاطمی به خامه تمام متن قانون مدنی

نـویس   شود؛ وی به استناد استظهاری از خـاطرات دسـت    ، قدری در این نكته تردید میلنگرودی
                                                           

 .521، صحقوق ترمینولوژی؛ همو، 48، صحقوق علم تحقیق روش در مقاله صد، لنگرودی جعفری .1
 .49، صحقوق علم تحقیق روش در مقاله صدهمو،  .2
شود احمدشاه قاجار نیز یك قبضه عصـای   ر.ك: همان. البته به استناد اسناد موجود و تازه انتشاریافته معلوم می .3

اعطا كرده است؛ اگرچه در تقدیرنامه احمدشـاه (بـرخالف مـتن تقدیرنامـه رضاشـاه       فاطمیمرصع به مرحوم 
ای نشـده   فاطمی) به نقش او در تدوین قوانین موضوعه اشارهپهلوی به هنگام دادن عصای سر مرصع به مرحوم 

 .101و  100، 24، صقمی فاطمی سیدمحمد خاطرات زندیه، است. برای دیدن متن این دو سند ر.ك:
 .11، صحقوق علم در شناسی سیستم ،لنگرودی جعفری .4



 21      سیر تدوین و تحول قانون مدنی از آغاز تاكنون

قسمتی كـه او تهیـه كـرده قـدر متـیقن       «...نویسد:  می 1كه زمانی در اختیارش بوده است، فاطمی
 فاطمینویس مرحوم  البته با انتشار متن خاطرات دست 2».است...قسمت اموال و نكاح و طالق 

ای عالمانه و متضمن اسنادی بدیع سامان یافته است، به  های اخیر كه با پژوهش و مقدمه  در سال
افـزون بـر جلـد اول و مـواد      فـاطمی چندان موجه نیست و مرحوم  لنگرودیرسد تردید  نظر می

ماده تهیه  1460را نیز در  مواد دیگر قانون مدنی نویس الق از مجلد دوم، پیشاح و طمربوط به نك
 3كرده بود.

اختصـاص دارد و در آن از   هایی كه به تاریخ تدوین قانون مـدنی   ترین گزارش در یكی از تازه
استفاده شده، اطالعات تاریخی باارزشی آمده است كه از تدوین  فاطمینویس مرحوم  متن دست

ها پیش از كودتای رضاخانی در سوم اسفند   سال فاطمیبه دست مرحوم  نویس قانون مدنی پیش
اگـر تـاریخ   «باره چنین است:  مل گزارش یادشده در اینأبندی قابل ت جمع 4.حكایت دارد 1299
) قرار دهیم درواقع تا تقدیم الیحه مربوط 10/10/1306را ( یل كمیسیون تدوین قانون مدنیتشك

فرصت  و چند روز برای تنظیم قانون مدنی  ) چهار ماه18/2/1307( قانون مدنی 955تا  1به مواد 
بته این در حالی است كه ایام تعطیلی و مشغله اعضای كمیسیون و مسـائل  وجود داشته است. ال

با ایـن   ماده از قانون مدنی 955چگونه متصور است كه . نگیریم  قبیل را هم در نظر  این  دیگری از
  ، درنفـر   همه استحكام و مراجعه به كتب متعدد فقهی و... آن هم در كمیسیونی متشـكل از چنـد  

تنهـا باعـث عظمـت     گونه مطالب نـه  رسد كه این به نظر می. شود  تهیه ظرف مدت نسبتاً كوتاهی
اهمیت جلوه دادن یك قانون مهمی است كـه چنـد سـال     شود، بلكه موجب بی نمی قانون مدنی

با توجه به متن فوق، چگونه متصور اسـت كـه در ظـرف     .است  تحقیق و تدبیر را به دنبال داشته
  ی ایـران مـدن   ، قـانون 1305  كار آمدن رضاخان تا چهارم اردیبهشت روی  (از زمان مدت كوتاهی 

  5.»گردد؟!  تهیه
ـ   فاطمی  سیدمحمدای كه از مرحوم  آخرین نوشته موجـود اسـت،    دنیدر مورد تهیه قـانون م

 به قانون مدنی  مربوط  مواد  نیز تأكید بر این موضوع دارد كه  آنجا  است كه در 1306مربوط به سال
مطلب مورد نظـر چنـین    .كمیسیون مربوطه با تغییراتی مواجه شده است  و در  را ایشان تهیه كرده

                                                           
  .521، صحقوق ترمینولوژیهمو،  .2    ر.ك: همان. .1
 .18ص ،قمی فاطمی سیدمحمد خاطرات زندیه، .3
  .3دوره دوم، ش ،بهارستان پیام مجله ،»مدنی قانون تدوین در رضاخان نقش« ،نائینی ر.ك: .4
  .911و  909همان، ص .5
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همـان   قانون مدنی  شدم و این  دعوت برای مطالعه در قانون مدنی  1306  برای دهم بهمن«است: 
  1»الجمله تغییر پیدا كرد. بودم و فی  داده  من ترتیب است كه سابقاً

مـورخ   240مـاده در جلسـه    955، مشـتمل بـر   هر روی، اولین الیحه مربوط به قـانون مـدنی   به
 18/2/1307دوره مجلس شورای ملی شد و سرانجام به موجب مصوبه تقدیم ششمین  18/2/1307

به موقع اجرا گذاشته شده است. این الیحه بدون اینكه سیر معمول در مراحـل   20/2/1307از تاریخ 
را  كه درمجموع مواد قانون مدنی ماده دیگر قانون مدنی 380 2االجرا شد. قانونگذاری را طی كند، الزم

های نهم و دهم مجلس شورای  از تصویب دوره 1314و  1313های   رساند، در سال ماده می 1335به 
                                                           

  .916همان، ص .1
كه به عنوان  یخیندارد؛ بلكه تار بیتصو خیتار یقانون مدن 955تا  1مواد : «سدینو یم یمستند حاتیبا توض ینینائ .2

  تـا موقـع اعـالم    یقانون مـدن  حهیال یقانون اجازه اجرا« بیتصو خیتار شود، یعنوان م یقانون مدن بیتصو خیتار
ـ عدل یپارلمـان  ونیسیكم یقطع یرأ و  یبجاسـت كـه در كتـب حقـوق     ن،یاسـت. بنـابرا   1307/2/18مصـوب   »هی

 یاجـرا  خی)، به تار 955  تا 1(در مورد مواد  یقانون مدن بیتصو خیدرج تار یو مقررات، به جا نیقوان یها مجموعه
ـ  یمجلس شورا 18/2/1307آن، كه به موجب ماده واحده مصوب  شـده اسـت، اشـاره     نیـی تع 20/2/1307 ،یمل

 یهـا  متـون و برنامـه   یپژوهشـنامه انتقـاد   ،»یكنون یدر نظم حقوق یبر كتاب قانون مدن یتأمل« ،ینی(ر.ك: نائ» شود.
از صـورت مـذاكرات    مانـده یپژوهشگر، حسب اسـناد باق  نیاز نظر ا نی). همچن158_154، ص2ش ،یعلوم انسان

 مانـده یباقدر فاصله حدود سه مـاه   ونیسیكم نیا ه،یعدل یمانپارل ونیسیهمان كم ایمجلس  هیعدل نیقوان ونیسیكم
 دای)، هرگز مجال پ22/5/1307دوره مجلس ششم ( انی) تا پا18/2/1307به مجلس ( ادشدهی حهیال میاز زمان تقد

ـ  یعمـل كنـد و رأ   18/2/1307مصوب  »یقانون مدن حهیال یاجازه اجرا حهیال«مقرر در  فینكرد تا به تكل  یقطع
 فاتینشدن تشـر  یط لیبه دل یاز قانون مدن یمهم و اصل یبخشبسا اعتبار چه رو نیصادر كند؛ از ا باره نیخود را در ا

ـ مناقشه داشته باشـد (ر.ك: همـان)؛ از ا   یبه قانون جا حهیال كیشدن  لیتبد یمقرر برا ـ ا رو نی نظـر،   صـاحب  نی
را!! (همـان،   ینه اصطالح قانون مـدن  داند یم حیصح ،یبخش از قانون مدن نیا یرا برا یقانون مدن حهیاصطالح ال

ـ   توان ی). نگارنده كتاب حاضر اعتقاد دارد كه م158ص ـ  یوقـت مجلـس شـورا    سیبه استناد نامـه رئ ششـم   یمل
اجرا به دولـت ابـالغ    یبرا یقانون مدن 955تا  1آن، مواد  ی) كه ط157وقت (همان، ص یالوزرا استیخطاب به ر

 حـه یموافق بـا مـتن ال   ناًیع زیمزبور ن ونیسیكم یضمن یبرداشت كرد كه از نظر مجلس ششم، رأ نیشده است، چن
را به اسـتناد كشـف    یبخش عمده از قانون مدن نیا بیتصو خیتار توان یم هیتوج نیا رشیدولت بوده است. با پذ

ـ مجلس بـه نخسـت وز   سیمجلس كه از نامه رئ هیعدل نیقوان ونیسیكم یموافق و ضمن یمستفاد از رأ اسـتفاده   ری
ـ در نظر گرفت و به ا یو هفت شمس صدیو س رهزا بهشتیهجدهم ارد خیهمان تار شود، یم ـ ترت نی ـ ا یبـرا  بی  نی

 یكـه قـانون   رفتیپـذ  توان یقائل شد، وگرنه چگونه م بیتصو خیاجرا تار خیافزون بر تار زین یماده قانون مدن 955
ـ  بیتصو خیتار یلاجرا داشته باشد؛ و خیمعمول به، تار ـ ا ودننداشته باشد؟!! البته خود نگارنده به قابل مناقشه ب  نی

 یبه هزار ماده از مواد قانون مادر و مهم مـدن  كیآن را نسبت به مناقشه در اعتبار نزد رشیپذ یالتفات دارد؛ ول هیتوج
بر بالمناقشـه   یهمگ یحقوق نیو دكتر ییقضا هیرو ،یبعد یمجالس قانونگذار كردیآنكه رو ژهیو به داند؛ یاصلح م

  در حكم آن، داللت دارد. یزینه چ» قانون« عنوانبه  یقسمت از قانون مدن نیبودن اعتبار ا
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موجب شـده   قانون مدنی 955تا  1شیوه غیر متعارف و مستعجل تصویب مواد  1ملی وقت گذشت.
مواد آن در صحن مجلس یا كمیسـیون قـوانین    گونه مشروح مذاكراتی پیرامون تصویب است تا هیچ

البته خوشبختانه مشروح مذاكرات كمیسیون عدلیه مجلس شـورای ملـی    2عدلیه در دست نباشد(!)
موجود است كه به همت دفتر مطالعات حقوقی مركز  قانون مدنی 1335تا  956وقت مربوط به مواد 

  3بار به چاپ رسیده است. رای اولینهای مجلس شورای اسالمی ب پژوهش
                                                           

هجری قمـری   1351قعده  ذی 18مطابق با  خورشیدی  1311  اسفند 24دورۀ نهم مجلس شورای ملی در تاریخ  .1
محـرم   10خورشیدی مطـابق بـا    1314ماه  فرودین 24یخ میالدی افتتاح شد و در تار  1933  مارس 15و برابر با 

قـانون   1206تـا   956، مـواد   دوره  ایـن   میالدی خاتمه یافت. در 1935آوریل  13  با  و برابر هجری قمری 1354
  :به شرح زیر به تصویب رسیده است مدنی

  در  1030الـی   976. مواد 2)؛ 58، ص1313ال قوانین س(مجموعه  6/11/1313در تاریخ  975 الی  956  مواد. 1  
)؛ 110(همـان، ص  21/12/1313در تـاریخ   1061الـی   1031. مـواد  3)؛ 68(همـان، ص  27/11/1313تاریخ 

 1157الـی   1120  . مـواد 5)؛ 5، ص 1314(مجموعه قوانین سال 17/1/1314در تاریخ  1119الی  1062مواد  .4
 ).14(همان، ص16/1/1314  تاریخ  در  1206الی  1158. مواد 6)؛ 10(همان، ص 20/1/1314در تاریخ 

به تصـویب مجلـس شـورای ملـی      19/1/1314  تاریخ  در 1206تا  1158ذكر این نكته ضروری است كه مواد   
اسـت، در تـاریخ    1206تـا   1158كه شمارۀ مـواد آن مقـدم بـر مـواد      1157  تا  1120  حالی كه مواد رسیده، در

  .است تصویب آن مجلس رسیده   به 20/1/1314
  هجری قمری و برابر 1354االول  ربیع 4خورشیدی مطابق با  1314خرداد  15شورای ملی در تاریخ   مجلس  دورۀ دهم  
هجـری   1356الثانی  ربیع 3  با  خورشیدی مطابق 1316خردادماه  22میالدی افتتاح شده و در تاریخ  1935ژوئن  6  با

بـه ایـن    قـانون مـدنی   1335الی  1207در این دوره، مواد  .میالدی خاتمه یافته است 1937  ژوئن  12  باقمری و برابر 
)؛ 39، ص1314 (مجموعه قوانین سـال  1/7/1314  تاریخ  در 1256 الی  1207. مواد 1تصویب رسیده است:   شرح به

(همان،  8/8/1314تاریخ   در  1335الی  1284. مواد 3)؛ 47(همان، ص 13/7/1314در تاریخ  1283تا   1257  . مواد2
تـأملی بـر كتـاب    «، خذ نقل شده است: نـائینی أبه ذكر است كه تمام مندرجات پاورقی حاضر از این م ). الزم72ص

 .160و  159، ص2، شهای علوم انسانی قادی متون و برنامهانت پژوهشنامه، »در نظم حقوقی كنونی قانون مدنی
  .156ص ،همان ،ینیئنا .2
 ،»كنـونی  حقـوقی  نظـم  در مدنی قانون كتاب بر تأملی«؛ همو، 27، صمدنی قانون مذاكرات مشروح، همور.ك:  .3

 وجـود  شـواهدی  سـف أت با كه است یادآوری به الزم .2ش انسانی، علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامه
 بـه  كـه  یادشـده  مواد اولیه متن از ای سابقه ،.ق.م 955 تا 1 مواد پیرامون مذاكرات مشروح فقدان از جدا كه دارد

 رئیس ،نائینی سوی از كه ذیل بدیع بسیار توضیحات خالصه نیست!؟! دست در نیز بود شده ارائه ششم مجلس
ه تنقیح قوانین وقت مجلس شورای اسالمی، ارائه شده است، به دلیـل دسترسـی ایشـان بـه مخـازن اسـناد       ادار

 اند، بسیار درخور توجه اسـت:  معمول داشته فرد و باارزشی كه در پرونده قانون مدنی قانونی و پیگیری منحصربه
مربـوط بـه امـور      و مـدارك   ، اسـناد  هر مصوبه مجلس، دارای یك پرونـده پارلمـانی اسـت كـه در آن پرونـده     «

  مشتمل بـر اصـل   1314و 1313های  مربوط به سال های مصوبات قانون مدنی پرونده د...قانونگذاری وجود دار
  كتابخانـه   ا و مصوبات مربـوط اسـت كـه در مركـز اسـناد     ه مجلس و گزارش دولت و اكثر لوایح چاپی تقدیمی

 


