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  مهمقد

امپراتوري ناپلئون  .ستكفرانسوي باالخره درهم ش يساله 200 اخ امپراتوريك
به همان سرعت  ه بود،قا را فتح نموديو شمال آفر قلمرو اروپا ،وتاه زمانكه در ك
 تا بود ينسيويل يا قانون مد دكه همان ك ين امپراتوريراث اياما م ز نابود شدين
بعنوان سردمدار نظام نصيب فرانسه، ه ك يميراثي معنو. ماند يو قرن بعد باقد

خود را در  يژرمني گرديد و موجب شد امپراتوري پنهان حقوق يحقوقي روم
ن يهر چند ا. قا گسترش دهديانه و شمال آفريخاورم يشورهاك يمرزها
ن يالبد قوانكر يخود  يات نهانيتعصب همچنان به ح يفرتوت با عصا يامپراتور

 .حقوقي است ين امپراتوريسال تغيير ا ،2016سال  اما نهايتاً ،دهد يمادامه  يندم
  .گرديدمغلوب پيش امپراتوري ناپلئوني  سال 200 هكهمانطور 

اگر . تمتر اسكل شان يويد سكان به ياز تعصب فرانسو يندتعصب ما به قانون م
تغيير پذيري ما نيز همزمان با زمانه باشد هم اكنون گاه تغيير و تحول  �يهروح
تعهدات قانون مدني ايران كه نوزاد ازدواج ناهمگون فقه و حقوق فرانسه  .است

بود اكنون از والدين خود پيرتر شده است و عجيب آنكه والدين هم از نوزاد 
تعهدات مندرج در  يپوسيدگي محتوا كهنگي پوسته و .تر چابكو  تر جوانخود 

؛ آزارد يمبوي كهنگي آن هر ذهن نويي را . قانون ايران بر كسي پوشيده نيست
سرايتي كه دكترين و  .و اين مرض مسري است شدهاين كهنگي به مرض كشيده 

كه طبيبان قضايي و دانشگاهي به  درگير خود كرده تا جايي نيز آراي قضايي را
البته بايد خاطر نشان كرد كه بحث . اند شدهخود مقهور آن  جاي درمان اين مرض

به بخش قواعد  مربوطتنها ن ضرورت يا .ستين يندل قانون مكر ييبر سر تغ
ه در ك يهمان مواد. قانون مدني 300 يال 183مواد  يعني ،هاستدقراردا يعموم

ت در تغيير پذيري احكام و موضوعا مشهور است و فقها نيز فقه به معامالت
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فقه  اميد داشت كه توان يمفلذا  ،1دهند يمعرفي معامالت انعطاف بيشتري نشان 
همگام شود تا اصالح قسمت  نيز يو تحوالت عرف يتحول اتيعرفمعامالت با 
  .ون مدني ايران ممكن و مطلوب گرددتعهدات قان
 اين مواد در. نيست كه كم اهميت باشد يا ماده قانون مدني 300الي  183 از مواد

ار د و مورد استناد قرنمدني و حتي كيفري حضور دار يها پروندهبسياري از 
موجب و  جاي انسجام و وحدت رويه،ه ب اما دريغ كه اكثر آن مواد .گيرند يم

ابهام و  ضرر اين تشتت ناشي از. باشند يممورد اختالف در تفسير و تشتت آرا 
كه در  ،كنند يمتحمل  معوا قانون مدني را اوالً �كهنهاجمال و سكوت مواد 
مواجه با احكام متعددي هستند كه بنابر تفسير قضايي  موضوعات مشابه احتماالً
آسيب  بعد نيز نظام قضايي �مرحلهدر . باشند ينمصحيح هستند اما يكسان 

پويايي و چابكي خود را در مسابقه  اين نظام رود يمكه انتظار  در حالي بيند يم
 �كهنهدرگير زنجير همچنان اقعيت نشان دهد اما با اسب زمان در ميدان و
  .تعهدات قانون مدني است

تغيير و تحوالت را بايد به فال نيك گرفت؛ هم حقوق فرانسه در اين نهايت، در 
هم فقه شيعي پس از  نوزايي و رنسانس خود را اعالم نموده است و 2016

اري از قواعد و درآمده است كه بسي يساز نظامتشكيل و تثبيت در قالب فقه 
 البته فقه موجود كه براي. احكام ساخت حقوقي جامعه مدرن را در خود داراست

و  ها يتظرفداراي  ،با حاكميت جمهوري اسالمي طراحي شده يا جامعه
  .باشد يمادوار كهنه  و متشتت ساز نظاماز فقه غير  تر يغن به مراتب هاي ييتوانا

ات جديد بل از الزم االجرا شدن اصالحفارسي كه ق �ترجمهاميد است كه اين 
علم  انگليسي آن به بازار �ترجمه �عرضهو حتي قبل از  تعهدات فرانسه حقوق
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قانون مدني در قسمت تعهدات خود با تكيه  محرك تغيير و اصالح ،عرضه شده
  .ساز و پويا باشدبر فقه نظام
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