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شماره اول

استاد شاخص

تیر و مرداد 1399

و چندسالی به خارج از کشور بــروم ،در حالی که

نــمــایــنــده دانــشــکــده حــقــوق عــضــو هیئت ممیزه

مختلف تــعــدادی از مــقــاالت ایــن جانب در

در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برایم فراهم

دانشگاه تهران بودم و در بسیاری از دانشگاهها

حوزه مباحث ارث و وصیت است

بود.

بهعنوان عضو هیئت امنا وعضو هیئت تحریریه

 -۴تعداد قابل توجهی از مقاالت این جانب در

و عضو هیئتهای جــذب و عضو هیئت ممیزه

حــوزه حقوق پزشکی است که از موضوعات

خدمت کردم.

جدید و مــورد ابتالی جامعه پزشکی است.

   سوالی که اینجا مطرح میشود این است
کــه دانـشآمــوخـتـههــای حـقــوق بــه طورمعمول

کــارهــای علمی بــنــده بــه چــنــد دســتــه قابل

ب ــه هــمــیــن مــنــاســبــت در س ــاله ــای  92به

وکالت ،قضاوت ،مشاوره حقوقی و موارد دیگر،

تقسیم است.

بــعــد در دانــشــکــده حــقــوق و عــلــوم سیاسی

را انتخاب مــی کنند؛ شما چــرا پژوهشگری و

 -1پایاننامه کارشناسی ارشد اینجانب در سال

تــهــران و اولــیــن بـ ــاردر کلیه دانــشــگــاه هــای

تدریس در دانشگاه را انتخاب کردید؟ قدری

 67از عناوین جدید بــود .بیش از  32سال

کــشــوربــا پیگیری بــنــده بــه عــنــوان مــدیــرگــروه

هم در باره کارهای تحقیقاتی و حوزه های مورد

قبل در حوزه حقوق مؤلف کاری نشده بود.

حقوق خصوصی و اســامــی دانشکده دوره

عالقه تان توضیح دهید.

اولین پایاننامه بعد از انقالب در حوزه حقوق

کــارشــنــاســی ارش ــد حــقــوق پــزشــکــی و حقوق

دکتر صادقی مقدم :برخی از فار غالتحصیالن

مؤلف و بررسی کنوانسیونهای بینالمللی

هوایی راه انــدازی شــد .امــا پس از سه دوره

به کار قضاوت ادامــه دادنــد و برخی کار وکالت را

توسط ایــن جانب با راهنمایی استاد دکتر

پذیرش دانشجو متأسفانه به بهانه بازنگری

صــفــایــی در دانــشــگــاه تــربــیــت م ــدرس دفــاع

تعطیل شد و کــار جدیدی صــورت نگرفت.

شــد .در آن زمــان بــا توجه بــه نــظــرات فقهی

البته همیشه راه اندازی یک رشته جدید در

حــضــرت ام ــام در تحریرالوسیله ،نسبت به

دانشگاه سخت و دشــوار و تعطیل کردن آن

اجرای قانون مالکیت ادبی و هنری مصوب

ساده است.

تــع ــداد قــابــل تــوج ـهــی از م ـقــاالت
ای ــن جــانــب در حـ ــوزه ح ـقــوق پزشکی
اســت کــه از مــوضــوعــات جــدیــد و مــورد
ابتالی جامعه پزشکی است .به همین
لهــای  92بــه بـعــد در
مناسبت در ســا 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
و اولین باردر کلیه دانشگاه های کشوربا
پ ـی ـگ ـیــری ب ـنــده ب ــه عـ ـن ــوان مــدیــرگــروه
حقوق خصوصی و اســامــی دانشکده
دوره کارشناسی ارشد حقوق پزشکی و
حقوق هوایی راه اندازی شد .اما پس از
سه دوره پذیرش دانشجو متأسفانه به
بهانه بازنگری تعطیل شد.

 1348تــردیــدهــایــی در محا کم ایــجــاد شده

 -۵در حــوزه بیمه،آیین رسیدگی بــه تخلفات

بــود .در این پایاننامه ضمن تبیین نظرات

اداری کارکنان و تخلفات انتظامی اعضای

فقهی حضرت امــام در حــوزه حقوق مؤلف

هیئت علمی و تغییر در شــرایــط قـ ــرارداد و

از تحریرالوسیله حکم حکومتی ایشان که

همچنین تنقیح مقررات آموزش عالی کشور

حا کم جامعه اسالمی الزم است و باید برای

و مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی نیز

امر نشر اندیشهها و افکار تدبیر کند راهی باز

کتابهای مفیدی به صورت انفرادی و یا با

شد و ایــن نطریه ارائــه شد که قانون مذکور

همکاران دیگر تألیف شد و هر کدام چندین

قابل اجراست.

بار تجدید چاپ شد.

 -2در پایاننامه دکتری نیز یک موضوع جدید و

 -6مایلم در خصوص تحول در افکار و اندیشه

در پاسخ به این سؤال بود که در صورت تغییر

دانشجویان در خصوص نحوه تقسیم ارث

بنیادین در اوضــاع و احــوال قــرار داد تکلیف

بین دختر و پسر و یا به طــور کلی زن و مرد

اجرای قرارداد چیست؟ آیا ا گر اجرای قرارداد

در فقه امامیه و حقوق ایران نکتهای عرض

برای متعهد ضرری باشد باز هم با توجه به

کنم .یکی از موضوعاتی که دشمنان اسالم

پیشه خــود کــردنــد .ب ــرای بــنــده هــم بــا تــوجــه به

اصالةاللزوم طرفین قرارداد باید به آن ملتزم

و مدافعان دروغین حقوق زن و حقوق بشر

سابقه قضایی و بعد از آن عضویت در هیئت

باشند یــا باتوجه بــه تغییر بنیادین اوضــاع

مطرح میکنند بحث تقسیم ارث بین زن

علمی،امکان وکیل شدن وجود داشت لیکن بنده

و اح ــوال قـ ــرارداد طــرف متعهد مـیتــوانــد با

و مــرد در اســام اســت .در حالی که بنده در

تدریس در دانشگاه و کار علمی را ترجیح دادم و از

استناد به قاعده الضرر و الحرج و قاعده شرط

کالسها و مقاالت به صورت مستدل اثبات

سال  66یعنی در حالی که دانشجوی کارشناسی

ضمنی از انجام تعهد سر باز زند؟ پایاننامه

کــردم که عادالنهترین روش در تقسیم ارث

ارشد بودم تدریس در دوره لیسانس را شروع کردم

مذکور تحت عنوان تأثیر تغییر اوضاع و احوال

بین زن و مرد روشی است که اسالم و به ویژه

و تنها به کــار تدریس و تحقیق و برخی کارهای

بر قراردادها منشأ تحول در حوزه قراردادها

فقه امامیه پیشنهاد میکند و در قانون مدتی

اجرایی اشتغال داشتم و از این تصمیم خرسندم.

شــد و پــس از آن پــایــاننــامـههــای زی ــادی بر

ایران منعکس شده است.

در ســال  84بــه مرتبه دانــشــیــاری و ســال  92به

همین مبنا و در جهت تعدیل قراردادها در

بــه یــک نکته ظــریــف قــرآنــی تــوجــه بفرمایید

مرتبه استادی نائل شدم و حاصل کارهای علمی

دانشگاهها دفاع شد.

خداوند در آیات  11و  12و  176سوره مبارکه

و تحقیقاتی بنده بیش از  80مقاله و هفت عنوان

 -3با توجه به تدریس درس ارث و وصیت در

نــســاء سهم هــا و فــرضهــایــی ب ــرای بــرخــی از

کتاب و تعدادی طر حهای تحقیقاتی است .عالوه

ح ــدود  15س ــال اخـیــر در دانــشــکــده حقوق

وراث تعیین فرموده است .آنجا که خداوند

بر تدریس و تحقیق حــدود شش ســال بهعنوان

تــهــران و نــزدیــک  30ســال در دانشگاههای

خــود در ق ــرآن ب ــرای  13گ ــروه از ورث ــه سهم

