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  مقدمه ناشر
 

ه شخص مسلمان اندیشه الهی د اسالمی، بیاگر عقا. باشد فقه برنامه عملی زندگی فردي و اجتماعی انسان مسلمان می
با میـزان قـرار دادن آن،    بخشد، تا دهد؛ فقه به او برنامه عمل و ضابطۀ رفتار می گرایان می ز مادهبینی متمایز ا و جهان

  .سالک طریقی باشد که شارع مقدس براي نیل به حقیقت مشخص کرده است
النبی، فقه اسالم و حـالل و حـرام الهـی مبنـاي زنـدگی فـردي و جمعـی         ینۀمدپس از تشکیل حکومت نبوي در 

ن حکومـت خلفـاي اولیـه ـ     در دورا) ص( اي که این روال و رویه پس از نبـی مکـرم اسـالم    مسلمانان گردید؛ به گونه
ها با معیارهاي منصوص و مصرح ـ نیز جریان داشت و همین کلیت و چارچوب در جوامع   رغم تفاوت حاکمیت آن علی

  .شد و مبناي زندگی همه اهل قبله در شرق و غرب اسالم بود اسالمی از سوي حاکمان جائر و ستمگر ادعا می
داري و  ی و حاصـل تجربـه دیـن   اي غربـی ـ مسـیح    که پدیده» الریزمسکو«برانداز  پس از طوفان سهمگین و بنیان

ورزي مغرب زمین و محصول کشاکش و چالش ارباب کلیسا با روشنفکران دیارشان بود؛ و ورود آن با رویکـرد   سیاست
لـف  هـاي مخت  هاي اسالمی پیوند خورد؛ جهان اسالم شاهد باز تولید آن در شکل طلبانه به سرزمین استعماري و سلطه

 منسـی احکام اجتماعی ـ سیاسی اسالم به فراموشی سپرده شد و در آن سنت نبـوي و رویـه مسـلمانی      به ویژهشد و 
  .گردید

در نجـف و تهـران و دیگـر بـالد      در جریان نهضت مشروطیت در ایران که رهبران دینی و مراجع مذهبی شیعیان
و ناالیق بر مبناي قوانین شرع و نیز نظارت مسلمانان  حد و حساب شاهان فاسد ران، خواهان مهار قدرت مطلق و بیای

هـاي   داري با مشاهده جریان روشنفکري وابسته به اردوگاه لیبرالیسم و میـدان  به ویژهحاکمان بودند؛ بر رفتار و کردار 
ـ    ها به مقوله دین و زندگی؛ سفارت انگلیس و نگاه سکوالریستی آن ر مبنـاي  آرمان بلکه تکلیف ادارة زنـدگی جمعـی ب

له انطبـاق قـوانین مجلـس    أها مسـ  طلبی ها و شهادت ار گرفت و با فداکاريقرقوانین الهی مطمح نظر علما و متدینین 
کـه قـانون مـدنی متخـذ از فقـه جعفـري        ،گذاري با قواعد و قوانین شرعی و نظارت علماي تراز اول تصویب شد قانون

  .ارمغان آن دوران است
و تأسـیس نظـام جمهـوري     )ره(امام خمینـی  سالمی ایران به رهبري فقیه حکیم حضرت البته با پیروزي انقالب ا

  .له انطباق قوانین و مقررات با ضوابط و احکام شرعی به تصویب همگان رسیدأاسالمی، مس
داراي حکیمی بزرگ، که فقیهی اصـولی و مرجعـی صـاحب مبنـا و      و اندیشنه فقط رهبري دور )ره(امام خمینی 
  .گذار او، گواه این مدعایندفراوان و اثرود، که آثار علمی فراوان و ارزشمند، و نیز شاگردان مکتب فقهی ب

ی امامیه را یکه یک دوره فقه فتوااست  تحریرالوسیلهکتاب ارزشمند و ماندگار  )ره(امام خمینی یکی از آثار فقهی 
، 1379ي عمومی و انقالب، در امـور مـدنی، مصـوب    ها قانون آیین دادرسی دادگاه 3در بردارد و از آنجا که برابر ماده 

چنانچه قاضی حکم دعوایی را در قوانین مدونه نیابد، با استناد به منابع معتبر اسالمی با فتاواي معتبر حکم قضیه را «
 )ره( امام خمینـی قانون مدنی را به همراه فتاواي  ،قابل تقدیر یجناب آقاي دکتر عبداهللا کیائی در تالش» .صادر نماید

ـ دفتر قم ـ در ایـن     )ره(امام خمینی پژوه مؤسسه تنظیم و نشر آثار  هم آورده است و البته محققان فقهدر دو جلد فرا
کار بستن احکام حیاتبخش اسالم ـ چه مـدنی و چـه      هامید آن است که با ب. ندا هزمینه با مؤلف محترم همکاري داشت

  .محور باشیم هاي فضیلت نفاضلۀ اسالمی و انسا شاهد مدینۀـ غیر آن 
  

  )ره(امام خمینی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 
 دفتر قم  
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  ومسمقدمۀ چاپ 
  

و فتـاواي امـام    قـانون مـدنی  وم کتـاب  سـ توفیق داد تا مقدمات چاپ خداوند را بسیار سپاسگزارم که به من 
  .را فراهم نمایم )ره(خمینی
 )ره(امام خمینی تحقیقاتی از فتاوي و استفتائات حضرت  این کتاب، در برگیرندة هزاران فیشجا که  از آن

شود  درخواست میظران ن از صاحباست و با نظم خاصی در کنار مواد قانون مدنی قرار گرفته است، بار دیگر 
ها، پیشنهادات و نظریات علمـی خـود، مـا را در تکمیـل ایـن کتـاب یـاري         یبذل محبت فرموده و با راهنمای

  .رسانند
  :آنچه در این چاپ بدان توجه شده، عبارت است از

و ه به چاپ رسید )ره(امام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر آثار که توسط  تحریرالوسیلهاستفاده از ترجمه . 1
  اعمال اصالحات بر اساس آن؛

  اصالحات مورد نیاز و پیشنهادي به انجام رسیده است؛. 2
  ارجاعات و منابع صورت گرفته است؛ اضافات فراوانی، به ویژه در. 3
  .سعی شده این اثر خالی از اغالط تایپی باشد. 4

کـنم، و نیـز از    دًا تشـکر  هـا نـام بـرده شـد، مجـد      کسانی که در مقدمۀ چـاپ اول از آن  ۀاز همالزم است 
جناب آقاي رضا هوشیاري که دقت کـافی و الزم را در کنتـرل نهـایی مـتن مبـذول داشـته، و        االسالم حجۀ

  .نمایم  اند، قدردانی در اصالح کتاب متحمل شدهرا زحمات زیادي 
  

  عبداهللا کیائی
  
 

  مؤلف ۀمقدم
 

  حیم وبه نستعین والحمد هللان الرحمبسم اهللا الر
 المین وصلى اهللا على محمد وآله الطاهرینرب الع

این سنوات، به اسـتثناى  در طول . لهى بعد از قریب پنج سال تالش کتاب حاضر آماده چاپ گردیدبه توفیق ا
دادم، بقیه اوقات  کارى که به نوعى سنخیتى با کار حاضر دارد و به اتفاق چند نفر از دوستان همکار انجام مى

ار نمودم و با وجودى که در بعضى از روزها حتى قریب پانزده ساعت بر روى آن کـار  فراغتم را مصروف این ک
ین تمرین و ورزش فکـرى  تر بزرگزیرا  ؛بردم از این کار لذت مى، بلکه کردم کردم هرگز احساس خستگى نمى

ف خود یک پراکنده و مختلتباط میان مطالب و موضوعات و احکام برایم بود، چرا که جمع کردن و برقرارى ار
توانـد انجـام    ین کارى که یک حقوقدان و محقق رشته حقـوق مـى  تر بزرگنوع ورزش فکرى است و به نظرم 

تر  ى بیشترى برخوردار باشد موفقیدهد، انجام چنین کارى است، و یک حقوقدان هر چه در این زمینه از توانا
گردد گرچه سنجش میزان موفقیت در آن  اساس این کار نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن برمى. است
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  .با دیگران است
در پیـدا کـردن و   تواند مورد اسـتفاده قضـات و وکـال     آن جهت که مىکاربردى این کار، از  ۀعالوه بر جنب

در اینجـا ممکـن   . در امر تحقیق و نگـارش حقـوقى دارد   به ویژههاى مختلف  استنباط احکام قرار گیرد، بهره
  :داست سه سؤال مطرح شو

  د آن چیست؟یضرورت این پژوهش و اهداف و فوا )یک
  مبناى کار قرار گرفته است؟ )ره( و فتاواى امام خمینى تحریرالوسیلهچرا  )دو
  استفاده آن چگونه است؟ ةنحو )سه

  .پردازم ها مى در سطور ذیل به طور خالصه به پاسخ آن
  

  د پژوهشیضرورت و اهداف و فوا )یک
هـاى عمـومى و    ین دادرسـى دادگـاه  یقانون آ 3هفتم قانون اساسى و ماده  طبق اصل یکصد و شصت و .1

ى را در قوانین مدونه نیابد با استناد به منابع ی، چنانچه قاضى حکم دعوا1379انقالب، در امور مدنى، مصوب 
 خمینـى  قضیه را صادر نماید، مسلمًا یکى از فتاواى معتبر، فتـاواى امـام   معتبر اسالمى یا فتاواى معتبر حکم

  .است )ره(
زیاد قضات و تراکم کار  ۀکه، به دلیل مشغل شود که توجه شود به این اهمیت این کار وقتى بهتر آشکار مى

هـاى الزم   ها در دادگسترى براى آنان فرصت کافى براى رجوع به منابع فقهى، بر فرض وجود زمینـه  و پرونده
این  ؛نیست، زیرا اوًالاى  د یاد شده از منابع فقهى کار سادهبه عالوه یافتن حکم در موار. براى آن، وجود ندارد

آن این است که یک فرد بداند یا حداقل حدس بزنـد   ۀالزم ؛این زمینه است، ثانیًاامر مستلزم تسلط کافى در 
  .موضوع مورد نظر، در کدام کتاب و در ذیل چه عنوانى ممکن است وجود داشته باشد ةکه دربار

بـه  (حقوقى به آن پرداخته نشـده اسـت    ۀاین تحقیق آمده، که تاکنون در هیچ نوشت برخى مطالب در .2
  ).قانون مدنى 266عنوان نمونه و مثال رجوع کنید ذیل ماده 

عنـوان متعـرض   قها ایـن بـوده اسـت کـه در بسـیارى مـوارد تحـت یـک         کار ف ةبا توجه به این که شیو .3
تـوان بـه    اند، به همین لحـاظ از ایـن طریـق مـى     ا را بیان کردهه اند و احکام آن موضوعات یکسان و ثابتى شده

بخواهیم، نظر فقهاى  مثًالسهولت به منابع دیگر فقهى رجوع نمود و به فتاواى دیگر فقها دست یافت، زیرا اگر 
» اسـتیفا «که در منـابع فقهـى    مالحظه کنیم، با توجه به این) م.ق 377و  366ماده (» استیفا«باب  دیگر را در

بنـابراین  م راجع به اجاره ذکر شده اسـت،  عنوان خاص ندارد، و نظر به این که احکام راجع به آن در ذیل احکا
ار در زگـ  در منابع دیگر فقهى نیز باید احکام آن را ذیل همین عنوان جستجو نمود همچنین احکامى که قـانون 

 تحریرالوسـیله ولـى در کتـاب   ) م. به بعد ق 109مواد (احکام امالك مجاور بیان کرده است  ةقانون مدنى دربار
در پایان مبحث صلح احکام آن ذکر شده است، بنابراین، در منابع دیگر فقهى نیز باید احکام امـالك مجـاور را   

این تحقیق نه ا، فلذ. روست هدر پایان صلح جستجو کرد در حالى که حتى حدس زدن این امر نیز با مشکل روب
سازد بلکـه تسـهیالت    ها را آسان مى و تطبیق مقررات قانون مدنى با آن )ره( م خمینىتنها رجوع به فتاواى اما

ى زیـاد در وقـت   یجـو  سـازد و ایـن امـر موجـب صـرفه      رجوع به منابع دیگر فقهى فراهم مى ةزیادى براى نحو
  .محققین خواهد شد
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، بلکه ارتباط مـواد بـا هـم و    در این پژوهش، در بسیارى موارد، نه تنها ارتباط مواد با فتاوى و بر عکس .4
  .شود فتاوى با هم نیز مشخص مى

نظر به این که فتاواى مرتبط با مواد قانون مدنى در ذیل مواد مزبور و مواد مـرتبط بـا فتـاوى در جلـو      .5
ذکر شده است، به همین لحاظ این امـر از سـه فایـده اساسـى بـراى دانشـجویان و       ) در داخل پرانتز(فتاوى 

  :دار استمحققین برخور
  .توان از مطالب دیگران براى آنچه در نظر گرفته شده استفاده نمود کند که چگونه مى معلوم مى ؛اوًال
طریـق کتابهایشـان   ى دیگر از توان از این طریق به فتاوى و نظرات فقها اشاره شد، مى قبًال که چنان ؛ثانیًا

  .رجوع کرد
گردد، این امر کمک بزرگـى در تفسـیر    ا با هم مشخص مىارتباط مباحث و موضوعـات و احکام آنهـ ؛ثالثًا

توانـد مـورد    بنـابراین، ایـن تحقیـق مـى    . کنـد  مواد به مواد، مواد بـه فتاوى و بر عکس، و فتاوى به فتاوى مى
  .استفاده دانشگاهیان و حوزویان حتى تا سطوح عالى قرار گیرد

ى بـه ارث  یچه چیزهـا  مثًالخ داده شـده است، در این تحقیق بـه برخـى از سؤاالت تقـدیرى نیـز پاس .6
  .به آن جواب داده شده است .م. ق 869 ةرسد، که در ذیل ماد مى

  
  ؟)ره( و فتاواى امام خمینى تحریرالوسیلهچرا  )دو

. باشـد  مباحـث فقهـى مـى    ۀمختصر و مفید مشتمل بر هم به طورکتاب فقهى است که  تحریرالوسیله .1
در کتاب استفتائات نیز به سـؤاالت  . ین کتاب مسائل مستحدثه نیز مطرح شده استعالوه در قسمت اخیر ا به

  .متعدد و مختلف و از جمله پیرامون مسائل روز جامعه نیز پاسخ داده شده است
توان گفت  ت مىئباشد و به جر له مى عد فقاهتى معظمب )ره( تردید یکى از ابعاد وجودى امام خمینى بى .2
کـه مقـام و منزلتـى بـزرگ میـان       عد است و به همین لحاظ عالوه بر اینجودى ایشان این بین بعد وتر بزرگ

یان علما و فقها دارند و نظرات و فتـاواى ایشـان از احتـرام و    اقشار مختلف جامعه پیدا نمودند، جایگاه ویژه م
  . برخوردار استاعتبار خاص میان آنان 
  .شود هاى مرتبط دانشگاهى تدریس مى ر رشتهدر حوزه و د تحریرالوسیلهاز همین روست که 

حتى برخى از فقها و مراجع معظم تقلید حاضر، و چه بسا آینده مبناى درس خارج خویش را کتاب مزبور 
توان از این طریق به سادگى به فتاوى و نظرات این دسته از فقها،  قرار داده یا خواهند داد به همین لحاظ مى

  .پیرامون مسائل فقهى و حقوقى نیز دست یافتن نظرات فقهى یگر به آخریو به عبارتى د
مؤلـف در  . ى است که پیرامون مباحث فقهى نگاشته شده اسـت یها یکى از آخرین کتاب تحریرالوسیله .3

مبـذول   )ره( اهللا سـید ابوالحسـن اصـفهانى    آیـۀ  وسـیلۀ النجـاة  تألیف این کتاب عالوه بر نظر خاص کـه بـه   
یـک دوره فقـه    ةاند بنابراین، ایـن کتـاب چکیـد    ى معتبر فقهى پیشین نیز توجه داشتهها اند، به کتاب داشته
م شـخص بزرگـى   یگـردد، کـه توجـه نمـای     کتاب وقتى بیشتر آشکار مىباشد، اهمیت و ارزش این  ىامامیه م

  .اند ى دست به چنین کارى زدهیهاى فکرى، فقهى و اصولى باال ىیبرخوردار از توانا
کتاب فقهى معظم مختصر و مفید، جامع تمام مباحث فقهى و مسائل مستحدثه  لوسیلهتحریراخالصه،  .4

هاى علمى  مشتمل بر آخرین دستاوردهاى فقهى و برخوردار از ارزش هاى فقهى و مآًال و یکى از آخرین کتاب
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ى ایشان کـه در  به همین دلیل کتاب مزبور و در کنار آن، فتاوا باشد، باال و مورد احترام ویژه فقهاى عظام مى
  .اند، در این تحقیق مبناى کار قرار گرفته است ابراز کردهپاسخ به استفتائات 

  
  استفاده چگونه است؟ ةنحو )سه

  .ارتباط مواد قانون مدنى با فتاوى از سه حالت خارج نیست .1
 بـور شـده  ـ در بعض موارد قانون مدنى متعرض موضوعاتى شده، فتاوى نیـز متعـرض موضـوعات مز   )یک(

البته . فتاوى ذیل مواد یاد شده ذکر شده استدو مشابه یا متفاوت باشد، در این صورت  است، خواه احکام آن
لحاظ انسجامى که در عبارات فتاوى وجود دارد به نحوى که جـدا سـاختن یـک    ه ى بیدر بعض موارد استثنا

ات منسجم موجـود در فتـاوى   عبارت از عبارات دیگر ممکن است موجب لطمه وارد شدن در برداشت از عبار
اى که بیشترین ارتباط را دارد، آورده شده سپس مـواد مـرتبط    گردد، در این صورت کل عبارات در ذیل ماده

  .مزبور ارجاع داده شده است، و ذیل مواد مربوط نیز به فتاواى قانون مدنى در داخل پرانتز نوشته
هـا نشـده    احکامى بیان کرده ولـى فتـاوى متعـرض آن    موضوعاتى ةـ در بعض موارد، قانون مدنى دربار) دو(

الملل خصوصى یا اقامتگاه، در این صورت بدیهى است صرفًا مواد قـانون   است، مانند مقررات راجع به حقوق بین
البته در این قبیل موارد چنانچه مطالبى در فتاوى وجود داشته که بتوان اسـتفاده خـاص    ؛مدنى بیان شده است

گرفتـه  د قانون مدنى مرتبط ساخت، چنین کارى ذیل این مواد صـورت  و به نحوى به برخى از مواها نمود  از آن
قانون مدنى، کـه حقـوق مخـتص ایرانیـان      961قانون مدنى اثر جهل احکام و ذیل ماده  2 ةذیل ماد مثًال. است

طاتى کـه از فتـاوى   احصاء شده، در این تحقیق حقوق مختص مسلمان را که در فتاوى مذکور است و یا اسـتنبا 
  .درباره احکام راجع به اشخاص حقوقى داشتم

  .شده است قانون مدنى که تنها ماده راجع به اشخاص حقوقى است، آورده 1002ذیل ماده 
هـا بـه    بیان شده ولى در قانون مدنى ذکـرى از آن  ـ برخى موضوعات در فتاوى مطرح و احکام آنها) سه(

اى کـه   گر به نحوى از انحا در ارتباط با مواد قانون مـدنى باشـد ذیـل مـاده    میان نیامده است، در این حالت ا
شرایط صحت یک عقـد ذیـل پایـان     مثًالتواند داشته باشد، ذکر شده است،  ین ارتباط را دارد، یا مىتر نزدیک

همچنین است احکامى کـه راجـع بـه    . باشد ذکر گردیده است اى که راجع به صحت آن عقد مى آخرین ماده
  .ان شده استاز یا عدم جواز یک عمل حقوقى بیجو

اگر در فتاوى مطلبى وجود دارد که موضوع اصلى آن با موضوع اصلى مذکور در قانون مـدنى یکـى اسـت    
ها نشده اسـت، در ایـن صـورت     شود که قانون مدنى متعرض آن ولى موضوع فرعى نیز در فتاوى مالحظه مى

تباط دارد ذکر شود و اگر چنـین امکـانى وجـود نداشـته در پایـان      ین ارتر نزدیکاى که  سعى شده ذیل ماده
کـه  ) م.ق 153مذکور ذیـل مـاده   (مانند مسأله . اى که در ارتباط با موضوع اصلى است ذکر شود آخرین ماده

دارد در قانون مدنى در مبحث راجع به نهر ... نهر مملوك و مشترك است و نیاز به تنقیه و حفر اصالح ةدربار
 153راجع به نهر مشترك یعنى ذیل ماده  ةرو ذیل آخرین ماد باره وجود ندارد، از این حکمى در اینمشترك 

  .اى که داراى حکم مشابه است ارجاع داده شده است آورده شده است و به ماده
صحت  ةقانون مدنى، پیروى شده چنان که ترامى در ضمان بعد از موادى که دربار ةبعض موارد نیز از شیو

همچنین است در مورد ترامى در کفالت ) م. ق 688 ةماد :ك.ر(طالن ضمان بیان شده، ذکر گردیده است و ب



 1ج ) ره(قانون مدنی و فتاواي امام خمینی 

6 

. به همین لحاظ ترامى در حواله نیز بعد از موادى ذکر شده که راجع به صحت و بطالن آن است) 738ماده (
آن موضوع وجود  ةدربار یک نهاد حقوقى در فتاوى مذکور است ولى در قانون مدنى حکمى ةاگر حکمى دربار

باشد، در پایان مواد راجع به آن  ندارد و در عین حال قابل ارتباط با ماده یا مواد قانون مدنى، از این حیث نمى
  .معرفى شده است ***نهاد با عالمت 

قانون مـدنى از ایـن   ها نگردیده اما مفسرین  طرح شده که قانون مدنى متعرض آناگر در فتاوى مطالبى م
اند، در این پژوهش نیز سعى شـده   ب در تفسیر بعض مواد قانون مدنى یا در جاهاى خاص استفاده کردهمطال

  .از این شیوه پیروى شود االمکان حتىاست 
مطرح شده اسـت، در ظـاهر    االتؤممکن است در بعض موارد ارجاعاتى که در پایان مسائل یا پاسخ س .2
سو در قانون مدنى تکلیف این قبیل موارد مشخص نشده و از سوى  یکربط جلوه نماید، اما از آنجا که، از  بى

ى یحقوقى دارد و بناى ما در این تحقیق بر این بوده که تمام فتـاوا ئل و پاسخ استفتائات جنبه دیگر این مسا
را با ین ارتباط تر نزدیکناچار ذیل ماده یا موادى که ه جا استفاده و ذکر کنیم، ب که جنبه حقوقى دارد در این

، ذیل ماده یا مـواد مربـوط   »ارتباط ةبیان اختصارى نحو«تواند داشته باشد، در موارد لزوم با  ها دارد یا مى آن
ارجاع داده شده است  277 ةقانون مدنى به ماد 726مذکور در ذیل ماده  2ال ؤجواب س مثًالذکر شده است، 
اصل حال «اى نبود جز این که  ارد، با وجود این، چارهندال یاد شده ارتباطى ؤب سمزبور با جوا ةکه ظاهرًا ماد
رسـد بهتـرین جـا     شود، ذیل ماده مزبور که به نظر مـى  ال مزبور مستفاد مىؤکه از جواب س» بودن ایفاء دین

  .براى طرح مطلب مذکور است، آورده شده است
الى را ؤیـا جـواب سـ   نمـایم هـر جـا مسـأله      در همین جا، از ارباب فضل و فرزانگان حقوق درخواست مى(

چنانچه نظر شریف . شدتواند مرتبط با فرمایند، عنایت فرمایند با کدام ماده یا مواد قانون مدنى مى مالحظه مى
دار محبـت خـویش    اعمال شده است، با ارشاد خـویش مـرا وام  آنان غیر از آن چیزى باشد که در این تحقیق 

  .)سازند
الى است که بالفاصله بعـد از آن ذکـر   ؤمسأله یا جواب س ةدربار صرفًا» ارتباط ةبیان اختصارى نحو«البته 

کار این بوده ذیل هر ماده، فتاواى مرتبط که در ذیل مواد دیگر قانون مدنى آورده  ةشده و نظر به این که شیو
مختلـف   ارتباط فتاوى که در ذیـل مـواد   ةشده است به ترتیب شماره مواد بیان گردد، از این رو چنانچه نحو

  .ارتباط تکرار شده است ةبوده، نحوکر شده یکسان ذ
توانـد   ال چنانچه ماده یا موادى از قانون مدنى در ارتباط با آن است یا مىؤبعد از هر مسأله یا جواب س .3

سعى شده که ترتیب این مواد بـه ترتیـب مطالـب     االمکان حتىداراى ارتباط با آن باشد، نوشته شده است و 
  .ال ذکر شده استؤمسأله یا جواب س مرتبطى باشد که در

ذکر شده شماره ماده » س«یا » مس«در ارجاعات، که در ذیل مواد قانون مدنى آمده عددى که قبل از  .4
  .ى از ذکر واژه قانون مدنى بعد از شماره مواد خوددارى شده استیجو البته براى صرفه. باشد قانون مدنى مى

مرجـوع  » س«یـا  » مـس «نوشته شـده بـه ترتیـب شـماره     » س«یا » مس«عدد یا اعدادى که بعد از  .5
  .ست که در ذیل مواد دیگر ذکر شده استیهاال

ها ذکر شـده اسـت بـه     ها به ترتیب شماره آن»س«مذکور است، » س«اگر ذیل یک ماده بیش از یک  .6
: رجـع ت در کتـاب م سـؤاال زیـرا،  شـد،  ت بـه ترتیـب نبا  سـؤاال همین لحاظ ممکن است صفحات مربـوط بـه   
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 سؤالدو  ةاى شمار تحت عناوین مختلف بیان شده است و چنانچه در ذیل ماده) استفتائات جلد دوم و سوم(
از جلد دوم  29با شماره  سؤالدو  247ذیل ماده  مثًال. باشد یکى باشد ترتیب آن بر حسب شماره صفحه مى

ت مذکور سؤاالت مذکور در جلد دوم سؤاالو بعد از . وجود دارد که ترتیب فوق در مورد آن رعایت شده است
  .در جلد سوم به همین ترتیب ذکر شده است

با وجود این، در بعض . شودل یک ماده سعى شده به ترتیب شماره آورده در خصوص مسائل مذکور در ذی .7
ت کـه مـا   اى اس موارد وجود ارتباط بین موضوعات و احکام با مواد قانون مدنى یا خود مسائل با یکدیگر به گونه

  .ایم مجبور به عدول از این شیوه شده
ذکـر  ) کتاب دین، تقاص، یا برخى اقسام بیع: مانند(برخى مطالب مرقوم در فتاوى تحت عنوان خاص  . 8

لـب  شده، در حالى که در قانون مدنى آن عنوان وجود ندارد، نظر به این که انسجام و ارتباط خاصى بین مطا
مطالب مذکور بر هم نخـورد تحـت همـان عنـوان، بعـد از      و براى این که نظم مذکور تحت عنوان وجود دارد 

تواند داشـته باشـد، ذکـر     ین ارتباط را با عنوان مزبور دارد یا مىتر نزدیکعنوان یا عناوینى از قانون مدنى که 
یـز بـه   ها مشخص شده است و در ذیل مواد مـرتبط ن  منتها ماده یا مواد قانون مدنى مرتبط با آن ،شده است

به عهد و تقاص بعد از آخرین عنـوان سـقوط   ي کتاب دین، در ذیل باب وفا مثًال. ها ارجاع داده شده است آن
البته امکان داشت بعد از تهاتر ذکر . است، نقل شده 300 ةو ماد» ما فى الذمهمالکیت «تعهدات یعنى بعد از 

سقوط تعهدات ذکر شود، زیرا مسائل آن صرفًا ولى به نظر رسید بهتر است بعد از آخرین عنوان اسباب  ،شود
که آخرین احکـام راجـع بـه بیـع      463، و ماده »بیع شرط«گردد، اقسام بیع نیز بعد از عنوان  به تهاتر برنمى

  .است، آورده شده است
در پایـان همـان    دادرسى خاص هر یک از نهادهاى حقوقى معموًال آیینبا وجودى که احکام راجع به  .9

یک ماده دارد، در ذیل مـاده مزبـور نقـل    دادرسى ارتباط تنگاتنگى با  آیین، در بعض موارد که شده نهاد ذکر
  .شده است

هـا توجـه شـده بلکـه      ها با یکدیگر نـه فقـط بـه منطـوق آن     در برداشت از مواد و فتاوى و ارتباط آن .10
  .ا صرفًا شخصى استه البته این برداشت. از اصول و قواعد نیز استفاده شده است االمکان حتى

در مـورد  . اسـت ده بـو  اسـتفتائات و  تحریرالوسـیله در  )ره( مبناى این تحقیق فتـاواى امـام خمینـى    .11
 مدرسـین  ۀچاپ دفتر انتشارات اسالمى، وابسته بـه جامعـ  (از ترجمه جناب آقاى على اسالمى  تحریرالوسیله

رد، ترجمه با متن تطبیق داده شده بـه همـین   استفاده شده است، با وجود این، در تمام موا) علمیه قم ةحوز
لحاظ در بعض موارد، اگرچه اندك، چنانچه عبارتى از متن اصلى در ترجمه حذف شده، نیز در ایـن پـژوهش   

ى نیز تغییـرات انـدکى در ترجمـه داده شـده و از اصـطالحات رایـج       یاضافه شده است، در بعض موارد استثنا
  .حقوقى براى ترجمه استفاده شده است

خمینـى  نظر به این که مقرر گردید، این کتاب با همکارى سازمان سمت و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
چاپ و منتشر شود، به همین لحاظ، مؤسسه مجددًا ترجمه را با متن اصلى تطبیق و تغییـرات الزم را در  )ره(

جناب آقاى ساعى فرد، که زحمـت   به ویژهولین محترم مؤسسه ئدانم که از مس در همین جا الزم مى. آن داد
  .نه تشکر و قدردانى نمایمزیادى در این زمینه متحمل شدند، صمیما

کـه  ) چـاپ همـان انتشـارات   (و جلـد سـوم   ) ، انتشارات مزبـور 1378چاپ (از کتاب استفتائات جلد دوم 
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مرجـع  . است جلد اول آن درباره عبادات. مشتمل بر فتاواى راجع به مباحث حقوقى است استفاده شده است
  .باشد مزبور مى استفتائاتاالت کتاب ؤو مرجع س تحریرالوسیلهمسائل، کتاب 

تـوان ادعـا نمـود     البته مؤسسه استفتائات و فتاواى امام را با متن اصلى تطبیق داده است، به همین دلیل مى
  .باشد در این کتاب، دقیق و مطمئن مى )ره( ى منقول از امامکه فتاوا

ى، در ارجاعات، در یجو این تحقیق دو منبع مزبور مورد استفاده قرار گرفته، به منظور صرفهاز آنجا که در 
بنابراین، معلوم اسـت  (نقل شده از ذکر نام کتاب خوددارى شده است  تحریرالوسیلهمورد مسائل که از کتاب 

  .البته جلد آن ذکر شده است). است تحریرالوسیلهکه مرجع مسائل صرفًا کتاب 
  .اختصارى ف استفاده شده است ۀاز کلم تاستفتائاخصوص کتاب  اما در

  تفسیر عالئم اختصارى .12
  صفحه: ـ ص) 2(  سؤال: ـ س) 1(
  مسأله: ـ مس) 4(  کتاب استفتائات: ـ ف) 3(
  .اگر ابتدا پاراگراف آمده غرض جواب است و اگر در انتها جواب آمده مقصود جلد است: ـ ج) 5(

هاى جدى براى  گیرى اتى، که پىقجناب آقاى دکتر مر به ویژهترم سازمان سمت لین محئودر پایان از مس
 .کنم گزارى مى چاپ این کتاب داشتند، سپاس

 


