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مثال  عــنــوان  بــه  گــروه هــا  ایــن  می کند  تعیین 
پدر،  خــواهــران،  یا  خواهر  دخــتــران،  یا  دختر 
بــرادران و خواهران مادری زن و شوهر  مادر، 
در حاالت مختلف است. مجموعه این افراد 
گروه قابل تقسیم است. خداوند برای  به 13 

کرده است. گروه سهم ویژه معین   13
خانم ها  صــرفــًا  گـــروه   13 ایــن  از  گـــروه  هشت 
گروه  دو  نیز  باقی مانده  گروه  پنج  از  هستند. 
گروه  تنها سه  و  و مرد است  بین زن  مشترک 
به مردان اختصاص یافته است.مالحظه می 
توجه  ها  خانم  جایگاه  به  چقدر  که  فرمایید 
ویژه شده است. تبیین این مسائل و انعکاس 
در مقاالت در تنویر افکار جوانان مؤثر و مفید 
و اثرگذار بوده است.مقاله ای در این خصوص 

درحال انتشار در یکی از مجالت است.

در متمادی اینکهسالهای به توجه با  
کسوتاستادیدردانشگاهمشغولبودیدنظر
رشته آموزشی نظام های آسیب مــورد در شما
به راهــکــاری وچــه ایـــرانچیست؟ در حــقــوق

نظرتانمیرسد.
مرکزی  ایجاد  اندیشه  مقدم: صادقی دکتر
برای آموزش عالی در ایران با تأسیس دارالفنون در 
کبیر عملی شد. دانشگاه  سال 1230 به همت امیر 
اصلی  دروازه  و  ایــران  مدرن سازی  هدف  با  تهران 
رشته  شد.  تأسیس   1313 سال  در  غرب  با  ارتباط 
تهران  دانشگاه  رشته های  اولین  جزء  هم  حقوق 
که نظام های  بود و در آن زمان به دنبال این بودند 
کامن ال و رومی -ژرمنی و  از نظام  را  حقوقی غرب 
کنار حقوق  نظام حقوقی مکاتب مارکسیستی را در 
کنند و نظام حقوقی  ح  اسالم و حتی پررنگ تر مطر

اسالم را عقب افتاده جلوه دهند.
در  که  تحوالتی  و  وقایع  تحلیل  از  نظر  صرف 
پاسخ  در  مشخص  طــور  به  داد  خ  ر عالی  آمــوزش 
کشور ما از  گفت اواًل حقوق در  به سؤال شما باید 
حیث منابع و مبانی باید متکی به منابع اسالمی 
کید  و مبانی فلسفی آن باشد ثانیًا ضمن حفظ و تا
ــر رشــتــه هــای مــوجــود، بــایــد بــه ســمــت مباحث  ب
حقوقی  نیازهای  پاسخگوی  و  رفته  میان رشته ای 
نفت  اطــالعــات،  فــنــاوری  پزشکی،  حــوزه هــای  در 
حقوق  مالی،  حقوق  نقل،  و  حمل  حقوق  گــاز،  و 
تاسیسات  و  ک  امــال و  اسناد  ثبت  حقوق  هوایی، 
رشته هایی  بــه  باشیم.  جدید  مالی  نهادهای  و 

مانند فلسفه حقوق باید اهتمام بیشتری داشت. 
حقوقی  تــجــربــیــات  از  بــایــد  مــســائــل  ایـــن  کــنــار  در 
استفاده  جدید  حل های  راه  و  مختلف  کشورهای 
باید  حقوق  دانشکده های  در  کنیم.  استقبال  و 
آشنا  کم  محا در  عملی  روش هــای  با  دانشجویان 
در  حــضــور  ــرای  بـ تحصیل  دوره  ــایــان  پ ــا  ت و  شـــده 
کافی  کم و یا وکالت و مشاوره حقوقی ورزیدگی  محا
گذاری ریاست دانشکده های حقوق  کنند. وا پیدا 
و  حقوقی  امــور  بــه  آشنا  افـــراد  بــه  سیاسی  علوم  و 
و  آسیب ها  رفــع  بــه  هــم  ــاال  ب علمی  مــرتــب  دارای 
کمک می کند. ارتقای جایگاه علمی رشته حقوق 
که سال های اخیر دانشکده حقوق و علوم  چیزی 

سیاسی تهران از آن بی بهره بوده است.

ــهعــضــویــتشــمــادرشـــورای ــاتــوجــهب ب
جایگاه و نقش حــقــوقــدان عــنــوان بــه نگهبان
تطبیق و قوانین تصویب در را نگهبان شــورای
شورای کنید.آیا بیان اساسی قانون و ع شر با
نگهبانتوانستهاستبهوظایفخودبهخوبی

کند؟ عمل
اعضای  با  من  آشنایی  مقدم: صادقی دکتر
تشکیالت  بــا  ــا  ام ــت  اس قدیمی  نگهبان  شـــورای 
پژوهشکده  حقوقی  مجمع  از  نگهبان  شـــورای 
شورای نگهبان و در حوزه های نظارت بر انتخابات 
شده  شــروع  قبل  دوره  چند  از  تــهــران  اســتــان  در 
یک  ما  اساسی  قانون  در  نگهبان  شــورای  اســت. 
تعبیری  ایــن  دارد،  اثــرگــذاری  و  مهم  بسیار  نقش 
کار  که مقام معظم رهبری راجع به شورا به  است 
بینای  چشم  عنوان  به  و  اثــرگــذار  و  »مهم  بردند. 
کــه در قــانــون  ــــد  نــظــام اســالمــی«.اســتــحــضــار داری
پیش بینی  نهادی  دوم  اصل  در  مشروطه  اساسی 
 20 بین  از  جامع الشرایط  فقیه  پنج  که  بــود  شــده 
مجلس  به  عصر  علمای  و  مجتهدین  که  فقیهی 
معرفی می کردند توسط مجلس انتخاب می شدند 
و برجنبه اسالمی بودن قوانین نظارت می کردند. 
اصول  در  محکمی  ســازوکــار  چــون  نهاد  آن  لیکن 
حل  راه  و  نداشت  زمــان  آن  اساسی  قانون  دیگر 
برایش پیش بینی  یا قابل تضمینی  و  اعتماد  قابل 
کنار  راحتی  به  دوره  دو  یا  یک  از  بعد  بــود  نشده 

گذاشته شد.
این موضوع در ذهن خبرگان قانون اساسی و 
جایگاه پر نقش مرحوم شهید بهشتی؟هر؟ وجود 
در  محکم  و  اساسی  حلی  راه  دنبال  به  و  داشــت 

مختلفی  پیش نویس های  گرفت.  قرار  کار  دستور 
به  اســالمــی  انــقــالب  تغییر مسیر  دنــبــال  بــه  و  آمــد 
سمت جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری منهای 
 58 فروردین   12 رأی  با  مردم  اراده  بودند.  اسالم 
مردم  رای  بــود.  مــردم  و  اســالم  بر  متکی  نظام  به 
یک  نه  و  کم  کلمه  یک  بود.نه  اسالمی  جمهوری 
درجه  در  هــدف  دو  ایــن  تضمین  زیــاد.بــرای  کلمه 
کید می شد و در درجه  اول باید بر اسالمیت نظام تا
ســازوکــاری  باید  اســالمــی  قــانــون  حفظ  ــرای  ب دوم 

پیش بینی می شد.
منصوب  فقیه   6 از  متشکل  نگهبان  شــورای 
ولی امر و 6 حقوقدان با معرفی رییسُ قوه قضائیه 
تضمین  مــردم  نمایندگان  انتخاب  و  مجلس  بــه 

ــت. در  کــنــنــده اســالمــیــت و جــمــهــوریــت نــظــام اسـ
از  پــس  مــاه  دو  از  کمتر  یعنی   58 ســال  بهمن   30
تصویب قانون اساسی امام؟هر؟ شش فقیه را قبل 
تشکیل  فرمودند.با  منصوب  مجلس  تشکیل  از 
حــقــوقــدانــان   59 ســـال  خـــرداد  هــفــت  در  مجلس 
نمایندگان  انتخاب  معرض  در  نگهبان  شـــورای 
نهاد شورای  تیر ماه سال 1359  گرفتند و 26  قرار 
کنون  نگهبان تشکیل شد. نهاد شورای نگهبان تا
جمع  از  حــقــوقــدان   28 و  عظیم الشأن  فقیه   20
دیــده  خــود  بــه  شریف  قضات  و  دانشگاه  اساتید 
که به رحمت ایزدی  است. برای تعدادی از آن ها 
که  بقیه  برای  می کنیم.  مغفرت  طلب  پیوسته اند 
در شورا حضور دارند و یا در دانشگاه ها و حوزه ها 

از حیث منابع  کشور ما     حقوق در 
اسامی  منابع  بــه  متکی  باید  مبانی  و 
ضمن  ثــانــیــًا  بــاشــد  آن  فلسفی  مبانی  و 
مــوجــود،  رشــتــه هــای  بــر  تاکید  و  حفظ 
بــایــد بــه ســمــت مــبــاحــث مــیــان رشــتــه ای 
در  حقوقی  نیازهای  پاسخگوی  و  رفته 
اطاعات،  فناوری  پزشکی،  حوزه های 
حقوق  نقل،  و  حمل  حقوق  گاز،  و  نفت 
مالی، حقوق هوایی، حقوق ثبت اسناد 
مالی  نهادهای  و  تاسیسات  و  امــاک  و 
ــه رشــتــه هــایــی مانند  ب بــاشــیــم.  جــدیــد 
بیشتری  اهــتــمــام  بــایــد  حــقــوق  فلسفه 

داشت. 


