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درگذشت«چهرهماندگار»
فقهوحقوقاسالم

آراوروشنشدنمباحثفکری.
دکتر احدیان با اشاره به مناظره های جدی شهید
بهشتیبامارکسیستهایزمانخودشکهدرکتاب
وی نمود دارد ،گفت:وقتی به نوع ادبیات ایشان با
مارکسیست ها نگاه می کنید ،می بینید که چقدر
عالمانهوبامباحثاتقویاستوانسانمیفهمدکه
حقباکیستوچهکسیناحقمیگوید.

شعارهایجهانیبدونتاریخمصرف

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

عکس :خراسان  -عباسپور

بخش چهارم/برای همهچیز میتوان طول
اما
عمر مفید و تاریخ مصرف فــرض کــردّ ،
شعارهای جهانی این انقالب دینی از این
قاعده مستثناست؛ آن ها هرگز بیمصرف
و بیفایده نخواهند شد ،زیــرا فطرت بشر
در همه عصرها با آن سرشته است .آزادی،
اخالق ،معنو ّیت ،عدالت ،استقالل ،ع ّزت،
عقالنیت ،بــرادری ،هیچ یک به یک نسل
ّ
و یک جامعه مربوط نیست تا در دور های
بدرخشد و در دورهای دیگر افول کند.

مدیرمسئولروزنامهخراساندرهمایش
«بازخوانیاندیشههایشهیدبهشتی»مطرحکرد

«محدودیتهایآزادی»

ازمنظرشهیدبهشتی

حسین بردبار

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق

info@khorasannews.com

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

مدیرمسئول روزنامه خراسان با تاکید براین که،
ایجاد محیط گفت وگو و تضارب آرا با اندیشه های
مخالف،یکآرمان تئوریسینهایانقالباسالمی
نظیر شهید بهشتی ،شهید مطهری و مقام معظم
رهبریبودهاست،گفت:فضایمناظرهاندیشهای
قویدرکشورکماست.

پیامک به شماره  2000999ارسال

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :خواهرم  30سال پیش دختری را
به فرزندی قبول کرده و شناسنامه برای
وی ،به نام خودش گرفته است .چندی
پیش خواهرم فوت کرد .آیا این دختر ارث
میبرد یا نه؟
پــاســخ :فــرزنــد خــوانــده و سرپرستان ،از
یکدیگر ارث نمیبرند .مــاده  861قانون
مدنی بیان میکند«:موجب ارث دو امر
است :ن ََسب و َس َبب ».سبب یا رابطه سببی،
رابطهای است که با عقد ازدواج دایم بین زن
و شوهر ایجاد میشود .رابطه سببی ،موجب
ارث بردن زوجین از یکدیگر است .رابطه
نسبی یا رابطه خونی ،رابطه خویشاوندی
است که با والدت شرعی به وجود آمده باشد.
گاهی نــام سرپرستان و فرزندخوانده در
شناسنامه یکدیگر به عنوان والدین و فرزند
درج میشود .این موضوع ،صرف ًا به دلیل
رعایت مالحظات اجتماعی و تربیتی است
و برای طرفین ،حق توارث ایجاد نمیکند.
بنابراین ،فرزندخوانده ،هر چند نامش
در شناسنامه سرپرست به عنوان فرزند
سرپرست ذکر شده باشد ،از سرپرست ارث
نخواهد بــرد .بین فرزند نامشروع (فرزند
حاصل از زنا) و پدر و مادر نیز ،رابطه وراثت
وجود ندارد و از یکدیگر ارث نمیبرند(.ماده
 884قانون مدنی)

دکترعلیرضافیض،استادپیشکسوتدانشگاهتهرانوچهرهماندگاردررشتهفقهوحقوقاسالمدر ۹۳سالگیدرگذشت.بهگزارشخبرگزاریکتاب
ایران،علیرضافیض،فرزندآیتا...میرزامحمدفیض،پژوهشگرفقهواصولوفلسفهاسالمیبودکهدارفانیراوداعگفت.ویازسال 1317تا1332
درحوزههایعلمیهقمونجفبهتحصیلدروسسطحوخارجفقهواصولنزدآیاتعظاممحمدکاظمشیرازیوسیدابوالقاسمخوییپرداخت.

▪آرمانتئوریسینهایانقالب

به گزارش خراسان ،دکتر محمدسعید احدیان،
عصر یک شنبه در همایش "آنان که می اندیشند،
بازخوانیوبررسیآراواندیشههایشهیدبهشتی"
در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه شهید بهشتی
آیا همه آزادنــد که دیدگاهشان را مطرح کنند و
ماباید فضای پاسخ را در مناظرات فراهم کنیم یا
ممکن است دیالوگ درست شکل نگیرد و فضا
به مجادله و چالش کشیده شود،گفت :ایجاد
محیط گفت وگــو و تضارب آرا ،یــک آرمــان مهم
تئوریسینهایانقالباسالمیبودهاست،زیرادر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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چنین فضایی ،حرف حق دیده و شنیده می شود و
بهاثباتمیرسد.
▪ضرورتتضاربآرابرایجامعهخواهانرشد

ویدراینهمایشکهدردانشکدهادبیاتدانشگاه
شهید بهشتی برگزار شد ،افزود:تضارب آرا برای
جامعه ای که می خواهد رشد کند ،یک ضرورت
است.آگاهیبایدتقویتشودورشدکندواینفضای
تضارب آرا همچون اوایل انقالب باید ایجاد شود
وگرنه،شبهاتباقیمیمانندوگسترشمییابند.
▪کمبودفضایمناظرهقوی

مدیر مسئول روزنامه خراسان با یادآوری این که
آنچهدارددرجامعهمااتفاقمیافتد،فاصلهزیادی
بااینفضادارد،ادامهداد:بهعنوانمثال،میتوان
گفت برنامه های جدی از این قبیل در دانشگاه ها
کمتر برگزار می شودو صداو سیما فضای مناظره
اندیشه ای قوی کم دارد.رسانه های ما نیز ،فضای
هماندیشیومباحثهجدیندارندواگرمناظرهای
برگزار می شود ،رویکرد آن بیشتر سیاسی است
وبرای برنده شدن انجام می شود نه برای تضارب

▪تفاوتهای2برههبرایطرحآرایمختلف

وی درپاسخ به این که ،اجازه دادن به طرح آرای
گوناگون آیا موجب ایجاد شبهاتی در ذهن نسل
جوان و کسانی که پایه های فکری شان تازه در
حال شکل گیری است ،نمی شود ،گفت:درنگاه
حداقلی وقتی که تازه می خواهید حکومتی را
تشکیل بدهید ،ممکن است آمادگی و توانایی
مباحثه ،وجود نداشته و ظرفیت هایمان تکمیل
نشده باشد؛ لذا حتی از دیدگاه شهید بهشتی هم
اگرحرفخالفمبانیوجوددارد،نبایددرمحیطی
یکطرفهمطرحشود.بنابرایندرشرایطیکههنوز
فرصت نکردیم ظرفیت های فکری خود را تقویت
کنیم ،موقتا مجبور می شوید فضای بیان عقیده
را ببندید .اما االن  40سال گذشته است و باید
ظرفیتهایمباحثهوگفتوگوراچنانگسترش
داده و افــراد زیــادی داشته باشیم که بتوانند در
محیط های مختلف با استدالل و ادبیاتی اقناعی
و منطقی از حق دفاع کنند .لذا به نظر می رسد ما
تا زمانی که اجازه ندهیم آرای مختلف در مقابل
هم بیان شــود ،خــودمــان رشــد نمی کنیم.مثال
درمورد موضوعی که مخالفان ،اسمش را حجاب
اجباریگذاشتند،استداللبرخیازمذهبیونآن
است که می گویند قانون است و قانون باید رعایت
شــود ؛ درحــالــی که ممکن اســت برخی بگویند
قانونتانراقبولندارم،مگرقانونغلط،کمداریم.
▪لزومبهکارگیریادبیاتاقناعیدرکناراجرای
قانون

مدیرمسئول روزنامه خراسان افزود :این درست
است که به فرد بدحجاب در خیابان بگویید که
چون قانون است باید تبعیت کنید .ولی از نظر
اندیشه ای به این طریق نمی توانید وی را مجاب
کنیدکهاجباریکردنحجابدرستاست.امروز
چندنفرمیتواننددریکمباحثهدردانشگاهبایک
نفرمخالفحجاباجباریمباحثهکنندوباادبیاتی
اقناعی ،درست بودن تصمیم الزام کردن حجاب
را اثبات کنند؟ با این وضع که چه بخواهیم و چه
نخواهیم،شبهاتمرتبدرحالطرحاست،وقتی

کهمباحثهنمیکنیمآیاازتولیدشبهاتوترویجآن
جلوگیری کرده ایم؟ لذا باید خود را تجهیز کنیم و
وارد فضای گفت وگو شویم .البته این را هم تذکر
دهم که در گفت وگو ،خواهیم فهمید که خیلی از
اوقاتبخشهاییازحرفومنطقمانیازبهاصالح
داردواینگونهنیستکههمهحقنزدماباشد.
وی ادامـــه داد :ایــن کــه جــلــوی چنین فضایی
را گــرفــتــه ایــم  ،نتیجه اش آن اســت کــه برخی
طرفدارانخودمانهمپاسخندارندوبلدنیستندکه
قانعکنند.شهیدمطهری،قبلازانقالب  ،درمجله
زنروزشروعکرددرپاسخبهشبهاتیکهدربارهزن
از دیدگاه اسالم مطرح شده بود ،سلسله مقاالتی
را نوشت که کتاب «نظام حقوق زن در اسالم» از
آن پدید آمد و متاسفانه ،هنوز با گذشت این همه
سال ،اگر بخواهیم درمورد نگاه اسالم به حقوق
زن ،کتابی معرفی کنیم باید آن کتاب را معرفی
کنیم و یا کتاب قوی تر از آن ،تولید نکرده یا برایش
اعتبارایجادنکردهایمکهشناختهشدهباشد.
▪ویژگی هــای انسان آزاد و محدودیت های
آزادی

دکتراحدیانهمچنیندرایننشست،درموردنگاه
شهیدبهشتیدرزمینهآزادیگفت:شهیدبهشتی
معتقد بودند که نگاه اسالم به مفهوم آزادی ،نگاه
فطریوطبیعیاستوآزادیفطریدرذاتخلقتو
فطرتوجوددارد.یعنیدرعینحالکهفطریاست
،توحیدیهمهست.ویادامهداد:ایشان 4،ویژگی
رابرایانسانآزادتوصیفمیکنندکهاول،شدنی
استمستمریعنیبهصورتمستمردرحالتغییرو
رشدکردناست ،دوم،پویشیاستخودآگاه،سوم
،انتخابگروچهارمخودسازاست.انسانآزاد،جهت
پویشسازندهراآگاهانهبرمیگزیندورشدمیکند.
مدیرمسئولروزنامهخراساندربارهمحدودیتهای
آزادی از دیدگاه شهید بهشتی نیز گفت :ایشان در
کتاب«آزادی،هرجومرج،زورمداری»دومحدودیت
را توصیفمیکنند.ابتدا،محدودیتضربهزدنبه
آزادیدیگرانکهبااندیشههایمدرنوامروزینیز
همپوشانی دارد و دیگر ،محدودیت در زمانی که
موجب ایجاد فساد می شود؛ یعنی این طور نیست
کهبهانساناجازهدادهشودهرطورمیخواهدرفتار
کندوموجبفسادشود.
▪مرز«تاثیرگذاریاجتماعی»

دکتراحدیان در پاسخ به پرسشی دربــاره این
که مرز فساد را چه چیزی تعیین می کند  ،مثال
حضور بانوان در ورزشگاه ها فساد برانگیز است یا

خیر ،یا حکم خواندن زنان از نگاه فقهای مختلف
ممکن است تفاوت داشته باشد و چگونه می شود
این مرز آزادی را تعریف کرد ،گفت:بنده معتقدم
ما یک حــدود شرعی داریــم و یک تاثیرگذاری
اجتماعی.حدود شرعی باید رعایت شود اما
برای رعایت همه حدود شرعی نباید حکومت
ورود کند  .حکومت آ نجــا باید ورود کند که
رعایت نکردن حدود شرعی باعث تاثیرگذاری
اجتماعی به گونه ای شــود که محیط رشــد و
سعادت دیگران را آلوده کند .لذا اینجا همان
گونه که اداره بهداشت باید مراقبت کند که
مــواد غذایی ناسالم در جامعه توزیع نشود،
دستگاه های مربوط هم نباید اجازه دهند که
محیط اجتماعی برای تغذیه سالم اجتماعی و
فرهنگی آلوده شود .بنابراین ،مرزی که تکلیف
آزادی اجتماعی را در این زمینه ها روشن می
کند ،تاثیرگذاری اجتماعی است  .البته برای
رعایت دیگر موارد حدود شرعی که تاثیرگذاری
اجتماعی منفی ندارند نیز ،اسالم برنامه دارد
و از کنار آن راحت نمی گــذرد و آن برنامه اش
،تربیت است .به عنوان یک مثال مشهور درباره
این مرز آزادی ،می توان به ماجرای ورود زنان به
ورزشگاه ها اشاره کرد .برخی از مراجع درمورد
حضور بانوان در ورزشگاه ها معتقدند که اشکال
دارد و برخی از مراجع چنین اعتقادی ندارند،
این ها ،حدود شرعی ورعایت آن برای همه افراد
الزم و ضــروری اســت .اما بر اســاس مبنایی که
عرض کردم چون حضور بانوان در ورزشگاه ها،
لطمه فردی برای خود آنان دارد و آثار اجتماعی
منفی برای دیگران ندارد ،لذا به نظر می رسد
ضرورتی ندارد که حکومت مانع آن شود و لطمات
این مسئله به خود بانوانی که تصمیم گرفته اند
وارد محیط بد ورزشگاه شوند ،وارد می شود.
وی توضیح داد :مثال حجاب سطوحی دارد ،یک
نفر ممکن است خانم عفیفی باشد ولی موهایش
مقداریازمقنعهبیرونباشد؛گرچهحدودشرعی
را کامل رعایت نکرده ولی تاثیرگذاری زیادی
بر مــردم نــدارد .اما افــرادی ممکن است با تبرج
و هنجارشکنی عامدانه بیرون بیایند که فقط
موهایشان بیرون نیست و بلکه ،باپوشیدن لباس
تنگ و ،...تاثیرگذاری مستقیم برای آلوده کردن
محیطوناامنکردنکانونخانواده هادارند؛لذابا
اولینبایدبرخوردشودوفقطباتذکرلسانی،آنهم
توسطخودمردمبایدباآنمقابلهکردوبامورددوم
باید برخورد کرد؛ یعنی مرز مسئله به تاثیرگذاری
اجتماعیبرمیگردد.

