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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 4و  3 جلسه:                            خارج فقه قانون گذاری            درس:          

 82/70/1311و14 تاریخ:                                    قانون وفقهرابطه بین   :عموضو          

 حفظه ال ل  سیدمحمدعلی مدرسی :استاد          

 

 .نیمحمد و آله الطاهر یال ل عل یو صل نیالحمد ل ل رب العالم  

 ها توجه شود.در هنگام مطالعه به پاورقی 

 1یاسالم یمجلس شورا نیبا قوان رابطه فقه  
 یمباحث فقه ریدرگ ،پژوهان بزرگوارذهن فضالء و دانش نکهیو ا یاجمال ییآشنا یالفقه شد، برا نیاز آنجا که صحبت از تقن  

مطرح  «یاسالم یمجلس شورا نیرابطه فقه و قوان»عنوان  با ی( موضوعیاصل یهابشود )قبل از ورود به بحث یقانون -

لکن فضالء  رد،یقرار گ یمورد بررس ندهیهای آدر بحث دیاز آن با یهایی دارد که بخشفرضبحث پیش نیهر چند ا شود.می

 خود قرار دهند. مورد دقت و تأمل موضوع را نیا یادیتوانند تا حدود زخود می یفقه ریو غ یبر معلومات فقه هیمحترم با تک

ی رابطهه )رابطهه فقهه و قهانون( در عنهوانمقصود از رابطهه و  2رایمع یبحث، نظر فقه نیبه ذکر است مقصود از فقه در ا الزم

 ست.ا 3ییو محتوا یمضمون

 مقدمه   
در  نیطلبد. اجماالً نظامات تقنمی ی( بحث مفصلی)نه خصوص قانون در نظام اسالم ینسبت فقه با قانون به طور کل یبررس  

منظر به سه دسته  نیاز ا یبندی کلتقسیم کیها را در توان آنندارند. می یکسانی کردیرو ییاز نظر محتوا نینسبت به د ایدن

 :کرد میتقس

 

 نسبت فقه با قانون

 اول  یدسته

 ایه یستیهای مارکسبا آن دارند )مثل نظام یتقابل یکردیندارند، بلکه رو نیبه د یتعهد چیسکوالر است که ه ینینظامات تقن

است، بلکهه ممکهن اسهت در  یدر غرب مثالً ضد اسالم نیکه تک تک قوان ستین نیا ی(. مقصود ما از عنوان تقابلیستیبرالیل

کهه  یتشابه در مهوارد نیا دارد. یگریبلکه منشأ د ستین نیاز باب تعهد به د یهمانند نیلکن ا دباش یهمانند نیقوان یبرخ

( ، نه مسهتحد یء عقالء عمومبنابناء عقال ) ایمجازات جاهل قاصر(  تیواضح )مثل ممنوع یعقل لیمستند به دل یاحکام فقه

 دیهپد شهتریدارد )مثل معاطهات(، ب ییجنبه امضا یول ستا ینقل لیمستند به دل یکه احکام فقه یدر موارد نیباشد، همچن

آن قرار داده  یرا برا یودیشرع ق یعن، یبالجمله ، نههستند یالجمله امضائ یاز موارد ف یاریبس در یآید. البته احکام امضائمی

                                                
 .ستیصد در صد آن از نظر ساختار، روش کار و... ن دییتا یموجود در کشور است و به معن تیواقع کیبه عنوان  یاسالم یبحث ناظر به مجلس شورا نیا .1

 .ردیگ یقرار م نیبودن قوان یسنجش اسالم یاست که به هنگام اختالف نظر فقهاء، مبنا یا ینظر فقه ار،یمع یمنظور از فتوا. 2

 آن در ادامه خواهد آمد. حیتوض . 3
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 ایهن حکهم حال در اسهالم نیاست، با ا نیبر هم زیشرط ضمن عقد الزم الوفاء است. بناء عقال ن ،اسالم عتیدر شر است؛ مثالً 

 مخالف کتاب و سنت باشد. دیرط نباو آن این است که شخاص دارد  دیق

که فعهالً  است اریاهداف، قلمرو، ضمانت اجرا و... بس ،منبع ،یسکوالر، از نظر مبن نیتفاوت احکام اسالم با قوان نکهیخالصه ا   

 .میستیآن ن یدرصدد بررس

 

 دوم یدسته

 یاسهت. بسهته بهه درجهه گهریبه منابع د یمتک یو برخ نیها مستند به دآن نیاز قوان یاست که بخش یالتقاط ینینظام تقن

قبل از  رانی)از جمله ا یاسالم یاز کشورها یبرخ .کندیتفاوت م عتیها با شرحجم تطابق آن ن،ینوع نظامات به د نیا اهتمام

هها شهرع از آن یکهیدارند کهه  نیقوان یبرا یدسته، منابع متعدد نیداشته و دارند. ا عتیرا نسبت به شر کردیرو نیانقالب( ا

 غرب است. نیسکوالر و قوان تیعقالن ج،یها عرف رامنابع آن گریاست. از جمله د

 

 سوم  یدسته

 است. جمهپری اسالمی آمده یاساسکه در قانون چنانآن  است نید بر ین مبتنینظام تقن

 .شودیمفقه با قوانینی است که در مثل مجلس شورای اسالمی مصوب  بررسی رابطه فعالً  فقه و قانون نیما از رابطه ب منظور

 

 و تصویرهای مختلف نسبت به رابطه فقه اسالمی با قانون هادگاهید
است کهه رابطهه  نیها ناظر به اهدگاید نیو قانون ذکر شده است. ا یراجع به رابطه فقه اسالم دگاهیها چند دنوشته یدر برخ

از  یاز موضهع مخهالف آن و برخه یاست و برخه یدارنیارائه شده از موضع د یرهایتصو یچگونه باشد. برخ دیفقه با قانون با

بهه  اسهت شهتریدر آن ب ییگرانیجنبه د رسدیالذکر آمده و به نظر مکه در نوشته فوق دگاهیاست. چند د یموضع التقاط گر

 :شودی( نقل مرییتغ یصورت خالصه )با مختصر

 

 ظرف و مظروف:  یرابطه .1

 هیهمامحتوا و درون که قلمرو قانون است(. طبعاً  یفقه است )در حدود یظرف و قالب برا است که قانون به منزله نیمقصود ا

 در قانون است. تعبیرهای خاصو  اتیقانون همان فقه با ادب ،گری؛ به عبارت ددهدیم لیتشک یقانون را احکام فقه ی

 

 اتحاد:  ی. رابطه2

 کی گریوجود ندارد. فقه همان قانون است و قانون همان فقه؛ به عبارت د یریو تغا یفقه و قانون دوگانگ نیب ر،یتصو نیا بنابر

 یاسهالم یکشهورها ی. در برخشودیم زیمسامحه( ن یبه قانون )هر چند از رو ریکه از آن تعب فقه است وجود دارد و آن زیچ

 .کنندیو...( عمل م یحنبل ،ی)حنف یها طبق متون فقهنداشته باشند و دادگاه یمدون یمدنقانون  دیشا

 

 حد و مرز:   ی. رابطه3

قانون  ستیالزم ن نیرا؛ بنابردیدر تعارض با شرع قرار گ دیمعنا که قانون نبا نیفقه حد و مرز قانون است به ا دگاهید نیطبق ا
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موافهق شهرع »خاص و رفع ابهام از دو عنهوان  لیبه تحل ازین دگاهید نیاست )ا یمخالف نباشد کاف کهنیموافق شرع باشد هم

 بحث خواهد شد(. یبعد یهادو عنوان در بخش نیدارد. درباره ا« مخالف شرع نبودن»و « بودن

 

 :روح و کالبد یرابطه .4

گونهاگون  یهابهه شهکل تواندیمستقل دارد و م یتیهو یاگونهبهقانون  نکهی. از جمله اتابدیبر م یمختلف ریعنوان تفاس نیا 

از  یکیدر آن ملحوظ شود. مثالً  نید یکل یهاباشد و اغراض و هدف یاسالم در آن جار یلکن الزم است روح کل ،جعل شود

هرچند دسهت او بهاز اسهت کهه )در چهارچوب  ردیاصل را در نظر بگ نیا دیگذار بااسالم عدالت است. قانون عتیاهداف در شر

 قانون وضع کند. مختلف یهاعدالت( به صورت

 .شودیم انی، بیاز نظر محتو ،یاحکام قانون یهایژگیو یو برخ یاحکام فقه یهایژگیو یروشن شدن مطلب ابتدا برخ یبرا  

 

 نیموجود در قوان ریموجود در فقه و غ ییمحتوا هاییژگیو

کهه در قهانون، حکهم  ی)استحباب و کراهت( است، در حهال یحیو حکم ترج 1یمشتمل بر حکم الزام ی. احکام فقه1 

 .ستی)استحباب و کراهت( ن یحیترج

است  نید. حداکثر امجلس و روزه؛ اما قانون  ی عبادات است، مثل واجبات نمازدر حوزه یهای فقهاز گزاره ی. بخش8 

 . کندیم نییمعذور مجازات تع ریخوار غروزه یالً براکه مث

در  یزیهچ نیچنه یواجب اکتفا شود وله اطیفتوا صادر نشود و تنها به احت ی. در فقه ممکن است نسبت به موضوع3 

 ییکهه بهار معنها شودیم« حرمت» ای« وجوب»به  ریتعب «یالزام یفیحکم تکل»در مورد  مثالً قانون معنا ندارد )ضمناً در فقه 

در قانون  یحرام است ول یقرض ربو شودی؛ مثالً در فقه گفته مشودیم انیب یخاص حقوق اتیدر قانون با ادب یخاص دارد ول

 .8( ممنوع است یقرض ربو شودیگفته م

 

 محتوایی موجود در قوانین مجلس و غیر موجود در فقه هاییژگیبرخی و
مصلحت و  صیبر تشخ یمبتن که ی)احکام دهدیم لیتشک یرا احکام حکومت یاسالم یمجلس شورا نیاز قوان مهمی بخش. 1

بهه مجلهس  یاسهالم حاکم یدر حوزه قانون از سو تی، حق اعمال والیاسالم یتوسط مجلس است(. در نظام جمهور مفسده

لکهن جهزء  دارد یفقهه( گهر چهه ضهوابط یهی)وال ی. احکام حکومتشودیکرده( اعطاء م نییتع یکه قانون اساس ی)در حدود

علهم فقهه  یههااز گزاره یکهیتنباکو  میبر تحر یمبن یرازیش یرزایمرحوم م ؛ مثالً حکمشودیفقه محسوب نم علم یهاگزاره

در فقهه از اصهل . 3دهندی( قرار نمعیکنار حکم نماز و روزه و ب در) یاز ابواب مختلف فقه یکیو فقهاء آن را در  شودینم یتلق

 یاز نظر محتهو تواندیم ی. خالصه حکم حکومتشودی( بحث میحاکم )به طور کل تیضوابط آن و حدود والو  یحکم حکومت

 .4(از مسائل علم فقه محسهوب نشهود )مگهر اسهتطراداً  یکی یول دیداشته باشد و در قالب قانون درآ یقاعده حقوق کی طیشرا

                                                
 بشود. زین یباشد تا شامل احکام وضع یمستتبع حکم الزام ایالزام کند   ماً یمستق ایاست که  نیبودن ا یمنظور از الزام. 1

 .شودیجهات متفاوت م یبحث در برخ میرینگ دهیخاص قانون را ناد ریخاص فقه در مورد احکام و تعب ریتعب یعنی ،یگیژو نیاگر ا. 2

 است. ییاز نفس حکم وال ریغ نیکرد، لکن ا یآن را بررس یقرارداد و مبان قیتحق هیستمامثال د حکم میرزای شیرازی را توانیم. 3

چه  از جنس انشاء است؛ یحکم حکومت یدهد، ول یو...( م یو حکم ظاهر ی)اعم از حکم واقع خبر از حکم ال ل  یعنیدارد؛  یخبر یتیهو یگزاره فقه اصوالً . 4

 مجاز است. یکه از جانب حاکم اسالم ینهاد ایاز حاکم مشروع صادر شود و چه توسط شخص  ماً یمستق
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 . 1انشاء ال ل مورد بحث قرار خواهد گرفت یو حکم حکومت یتفاوت فتو

 کیهاست(. مثالً  یجزئ یمطابق حکم فقه گرید ریاست )به تعب یموضوع( مصداق گزاره فقه ثیمجلس )از ح نیقوان ی. برخ8

 بیمسلمانان حرام است. مجلس تصو مقدرات و سرنوشتصورت که مسلط کردن کفار بر  نیدر فقه وجود دارد به ا یحکم کل

: - یز نهوع حکهم وضهعا - گهریاست( ممنوع اسهت. )مثهال د ازبا فالن کشور )که تسلط س یاسیس ای یرابطه اقتصاد کندیم

 (.2دارد اعتبار ،شودشده  میاگر توسط دو نفر عادل و آگاه تنظ تیسند مالک یهادفترچه کندیممجلس مصوب 

متعهدد  یهاگزاره بدون ربا که مشتمل بر یاست. مثل قانون بانکدار یو حکم حکومت یاز حکم فقه یمخلوط نیقوان ی. برخ3

ها از جهنس از آن یجواز و نفوذ عقد مضاربه(، برخ ای ،یاست )مثل بطالن قرض ربو یها منطبق بر حکم اولاز آن یاست. برخ

افهراد قهرار  اریهدر اخت یهها طبهق عقهود اسهالمکهه بانک یالتیسود تسه یاخاص بر یسقف نییاست )مثل تع یحکم حکومت

 (.دهندیم

 نظر مختار 
منظهور از رابطهه،  شهودیم دیتأک گری. بار دمیدهیرا مورد دقت قرار م یاسالم یمجلس در جمهور نیقوان اکنون رابطه فقه با

متفاوت  اتیقطع نظر از ادب با موجود در فقه با مشابه آن در قانون، یو حکم وضع یفیحکم تکل )رابطه است ییمحتوا هب رابط

 یکثهرا هیهفقتیوال یبر مبنا سهیمقا نیا نیاز هر جهت. همچن یاسالم یبا قانون در جمهور یفقه اسالم سهیآن دو(  نه مقا

 است. یاسالم یعمل در جمهور یاست که مبنا

فقه با قهانون  رابطه .دیروشن گرد یتا حدود یاسالم یمصوب مجلس شورا نیکه داده شد نوع رابطه فقه با قوان یحاتیتوض با

 .کندیبسته به نوع قانون فرق م

ممکن است  اتیفقه با آن، رابطه اتحاد خواهد بود. هر چند ازنظر ادب باشد رابطه یکه قانون منطبق بر حکم فقه یموارد در. 1

 .3کرد ریاز آن به رابطه ظرف و مظروف تعب توانینظر م کیتفاوت داشته باشد از 

باشهد کهه در  یتهیاهل ی، به عالوه داراکندیباشد که وقف م یمالک مال دیآمده است: واقف با یمدن قانون 70 یدر ماده مثالً 

 معامالت معتبر است.

. شهودیو قبهول واقهع مه جهابیبه ا عیآن، عقد ب متیو ق عیدر مب یو مشتر عیآمده است: پس از توافق با 331 یدر ماده ای 

 معاطات{.} واقع گردد زیبه دادوستد ن عیممکن است ب

است.  یو جزئ یها رابطه کلصورت رابطه آن نیکه گفته شد( در ا یاست )به معن یکه قانون مصداق گزاره فقه ی. در موارد8  

بها  یرسم تیشناختن اسناد مالک تیبه رسم ایکه تسلط آور است، « رابطه با کشور خاص تیممنوع)»شد  انیمثال آن قبالً ب

 خاص(. طیشرا

اسهت.  یاز نوع حکم حکومت یاست و بخش یاز آن مثالً مطابق حکم شرع یاست. بخش یبیمضمون قانون ترک یگاه  •

باطل باشد  یها از نظر فقهاز آن یکه ممکن است برخ یباطل و ممنوع است، در حال ی: معامالت هرمداردیمثالً قانون مقرر م

 .شودیم یچند وجه یقانون نیابطه فقه با چنفرض ر نیا درمجهول(.  عینفس کار حرام نباشد )مثل ب یول

                                                
مختلف  یحقوق یهادر نظام نیقوان یکه عمده یاست. در حال هیفقتیبر وال یو نظام مبتن یاز مختصات نظام اسالم یتصور کنند حکم حکومت یبرخ دیشا. 1

. با کنندیم تیوال اعمال زین ایدن یگذارمجالس قانون یعنی(؛ ستیدر حقوق که چندان مورد عمل ن هادگاهید ی)مگر بنابر برخ است یحکومت نیاز نوع قوان زین

 مفصل آن خواهد آمد(. یها)بحث بشود یاله تیبه وال یمنته دیاسالم با دگاهیآن از د ریو غ نیبر تقن تیتفاوت که وال نیا
 .ستیقائل ن تینفسه حج یدر مثل کشور ما ف یرسم تیسند مالک یاست که برا ییبنا بر مبنا نیا 2

 متفاوت فقه و قانون. اتیبا  در نظر گرفتن ادب. 3
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نوع رابطه فقه با  نییاست( تع نیکشور چن نیاز قوان یادیاست )حجم ز 1ییکه قانون از سنخ احکام وال ی. در موارد3 •

 نگاه کرد. هیاز چند زاو توانیبا فقه را م یبه دقت خاص دارد. رابطه حکم حکومت ازیآن، ن

 (؟۱) برخالف شرع باشد. دینبا یحکم حکومت راینوع قانون رابطه حد و مرز است؛ ز نیا منظر رابطه فقه با کیاز  •

مسامحه همهراه اسهت(؛ در  یبا کم ریتعب نیرابطه هدف با ابزار است )ا ینیقوان نیفقه با چن یرابطه گرید یاز منظر •

، یو...(، نظم اجتمهاع یفرهنگ ،ی)عدالت اقتصاد یعدالت اجتماع ی، مثل برقرارشودیم نییتع تیحاکم یبرا یکل یفقه اهداف

و ابهزار و سهاز و کهار الزم  کندیاستفاده م زین یگذار از احکام حکومتو... قانون یقتصاداستقالل ا نیتأم ،یارتقاء اخالق عموم

 (.2کرد ریتعب زین-بنا بر یک تفسیر - رابطه به رابطه روح و کالبد نیاز ا توانی)م کندیم نیهدف را تأم نیبه ا دنیرس یبرا

صادر کنهد و  یحکم حکومت تواندیحاکم م شودیم انیو مصداق است؛ در فقه ب یرابطه کل گفته شده هم یاز منظر  •

 .3()فتامل دهدیرا انجام م یکار نی( چنیمجلس، عمالً )با اجازه حاکم اسالم دیده،گرنییآن تع یهم برا یضوابط

 جهینت
)از نظر محتوا( بسته به نوع قانون متفاوت است. بر  یاسالم یفقه و قانون در نظام جمهور یمباحث فوق روشن شد رابطه از

 ایاتحاد ) یموارد رابطه یکرد. در برخ انیب نیفقه و همه قوان نیواحد ب یارابطه توانیاند نمکرده انیب یخالف آنچه برخ

رابطه حد و مرز، از  ثیح کیاست )از  یچند وجه موارد یاست و در برخ یو جزئ یکل بطهموارد را ی( است، در برختیظرف

 یهابسته به نوع گزاره زی( نی)مثل قانون بانکدار یبیترک نی( است. قوان-د روح با کالب ای - رابطه هدف با ابزار ثیح کی

 است. یموجود در آن چند وجه
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)مثل صحت معاطات( را به  یمجلس نفس احکام شرع  یاست که وقت  نیبر ا یتنبشده ممباحث مطرح. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 3

 یارابطه فقه با قانون گونه ریباشد تصو نی؛ اما اگر چنکندیصادر م زین یطبق آن حکم حکومت نکهیحکم است، نه ا کنندهانیب ، صرفاً کندیعنوان قانون  اعالم م

 .شودیم گرید


