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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 7 جلسه:                            خارج فقه قانون گذاری            درس:          

 11/80/1911 تاریخ:                             ماهیت شناسی تصویب قانون  موضوع:          

 حفظه ال ل  سیدمحمدعلی مدرسی :استاد          

 

 نیمحمد و آله الطاهر یال ل عل یو صل نیل ل رب العالم الحمد

 ماهیت شناسی تصویب قانون

ماورد  شاودمیتحت عنوان تصویب قانون انجاام  گذاریقانون، الزم است کاری را که در مجامع گذاریقانونپیش از ورود به بحث احکام 

به خود بگیرد که به تصاویب  «قانون»هویت  تواندمیقرار داده و ماهیت آن را مورد مطالعه قرار دهیم. مصوبات مجلس در صورتی  دقت

 معلوم گردد تا آثار فقهی آن روشن شود.« قانون تصویب»باید هویت  نی؛ بنابرابرسد گذارقانون

دارد. در مقابل  1دانستند که نیاز به تصویب و مانند آنمین را از امور وضعی قانو ،برخی مکاتب حقوقی به صورت اجمالی اشاره شد قبلا  

نقشای  گذارقانون، به نحوی که دانستندمیقانون را استکشافی محض  ایعده هاآنبرخی قائل به مکتب حقوق طبیعی بودند که در بین 

دیدگاه از دایاره بحاث  نیا (.کندمیآن را کشف  دانفیزیک همثل قانون فیزیک ککند )میفقط آن را کشف  ؛قانون ندارد گیریشکلدر 

و اماروزه باا تشاریفات  در آن نقش اساسای دارد گذارقانوندادن  یرأبحث ما ناظر به قوانین موضوعه است که تصویب و  .ما خارج است

 خاصی رایج شده است.

 معنی عام آن( در قدیم بوده است.به قانون )به صورت مدرن هرچند مستحدث است لکن اصل وضع  گذاریقانون

نوعی حکم عرفی است. پس ابتدا توضیحاتی در ماورد  ،حکمی کرده باشد. نفس قانون ست کهمثل این ا کندمیکسی که قانونی تصویب 

 .شودمیارائه  کم کردن(ح -به معنی مصدری ) حکمحقیقت 

 .کنیممیمراجعه به منابع لغوی نکاتی عرض  یشناسروشمقدمتاا در مورد 

 پژوهش در لغت دربارهتوضیحی 

 لغات یابیریشهالف: نقش 
در  گااه تواندمیلغات و استعماالت اولیه اهتمام ویژه دارند و این  یریشهرویکرد برخی کتب لغوی، مانند مقاییس اللغة، این است که به 

داشته. ابتدا سخن گفتن حالتی بسیط داشته و به تدریج  مانند دیگر امور بشری، تطوراتی« زبان» اصوالا مؤثر باشد.  اتاستخراج معانی لغ

کاه تناساب باا معناای  توسعه و تکامل پیدا کرده است. ممکن است در ابتدا یک واژه معنای منحصر به فردی داشته، بعد معنی دیگری

 . ... طورنیهمو ملحق شده  تناسب داشته به آن با معنای دوم سپس معنای سومی که؛ اولی داشته به آن ملحق شده باشد

 هام الزم اسات و بادون آن باه معناای متاداول و رایاج آن آندانستن ریشه اصالی  آیا در بررسی معنای لغوی یک واژه، شودمیسؤال 

 گوناههمان است و از این منظر ارزش علمای دارد و شناسیلغتاز دانش  یاشاخهلغات  یابیریشهره یافت؟ پاسخ این است که  توانینم

نیست که در نتیجه مؤثر باشد، چون در بسیاری موارد معنی متداول یاک  طوراینگاه در فقه اللغه نقش دارد، لکن همیشه ره شد که اشا

آن عقال اسات کاه در  یریشهکه  اندگفتهبرخی  «عقل»ی واژهمعنایی زیادی گرفته است. مثلا در مورد  اصلی آن فاصله یریشهاز  واژه

بسایاری دارد. نهایتااا  یفاصالهاسات « خارد» آن معنا از عقل کاه معاادل است. این ریشه با رفتهیمتر به کار بستن پای حیوان مثل ش
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معاانی  به هماهفراطی ریشه اصلی معنا ا گره زدنبه آن رسید.  توانمیباشد که با تحلیل لغوی  هاآنممکن است تناسب مختصری بین 

 کاهآن؛ مگار زیاد گرفته( دچاار مشاکل کناد آن فاصله معنایی یریشهکه از لغت )ای رایج ما را در فهم معن تواندمی گاه یک واژه حتی

 برای همه معانی داشته باشد که بحث دیگری است. «جامع»ریشه لغوی حالت 

 سطوح اعتبار کتب لغوی
و خاود،  بوده باشند نظرصاحبغوی تمام کتب لنویسندگان نبوده که  طورایندر بررسی لغات باید به کتب معتبر این رشته مراجعه کرد. 

دیگار  از مطالاب خاود را از یاریبسا ،یشناسواژه یهاکتابعرب اصیل به دست آورده باشند؛ برخی از  یهاگفتهمعانی لغات را از آثار و 

 .1اندگذاشتهو برخی مسکوت  به این واقعیت اعتراف کرده هاآن. بعضی از اندکردهکتب لغوی اخذ 

 به لغت رویکرد اجتهادی
عادم حجیات  ؛ بناابرداننادینمو برخی حجت  دانندمی. برخی قول لغوی را حجت ا وجود داردمبنیا چند  دو در باب حجیت قول لغوی

نه حجت( اساتفاده ) قیتحقاجتهاد( کند و از کتب لغت به عنوان منبع پژوهش )مجتهد خود باید در معنی واژگان، تحقیق و قول لغوی، 

داشاته باشاد،  را کسی که خودش توان مراجعه به منابع و استنباط معناا آن نسبت به شمول لغوی را حجت بدانیم، کند. حتی اگر قول

قدر متایقن از  حجیت نظر خبره و کارشناس است که مستند آن سیره عقلء است. عمدتاا دلیل حجیت قول لغوی زیرا ؛ است تأملمحل 

 توانایی و امکان فحص و تحقیق نداشته باشد. خود کسیدلیل لبی، مواردی است که  یک سیره، به عنوان

در اساتنباط حکام  گاه این اماوردر حالی که  ؛شوندینم هاآن یهاظرافتمتعرض جزئیات معانی و  معموالا  ت شناسانبه اینکه لغ مضافاا 

اینکه فقیه )و هر کس با متون دینی سر نیست جز  یاچارهموارد  گونهنیامؤثر است. با توجه به خأل نظر کارشناسی در  و غیر آن شرعی

 .شودشود و تحقیق  شناسیلغتو کار علمی و پژوهشی دارد( خود وارد میدان 

واژه یاک  درباارهدر کتاب لغات  معموالا  با آنچه دهدمیبر یک یا چند واژه، انجام  تحقیقی که یک فقیه یا محدث یا عالم دیگر، با تمرکز

به غسل ) ،ربا، شرط، بیع ،غناچون  ییهاواژه. فقهاء در مورد ، از نظر عمق و دقت، متفاوت استشودمیته در کنار هزاران واژه دیگر( گف)

 .شودمیدیده نکتب لغوی  که در انددادهبه خرج  ییهادقتو ...  فتح(

، از ایان مناابع ج معاانی لغاویبرای اساتخرا .و متون کهن از نظم و نثر آیات، روایاتعبارت است از  لغت ینهیزممنابع برای تحقیق در 

 .الزم است هاآن آشنایی و انس با

 .میشویمبا این مقدمه وارد تحلیل معنای حکم 

 حکم در لغت یواژه
ل ذلك الُحکم ؛ وو هو المْنع الحاء و الکاف و المیم أصٌل واحد»حکم آورده: ی واژهدر توضیح  مقاییس اللغه لْم أو   .2«و هو الَمْنع من الظُّ

« حکم کرد»شود میگفته  یا حاکم در مورد قاضی نکهیا :کندمیاضافه  کندمیمعرفی  «منع»معنایی حکم را  قاییس بعد از آنکه ریشهم

 .کندمی« منع» و تضییع حق از ظلم که به خاطر این است

اینکاه  باشاد، ناه، مناع یشه اصلی حکمر که نی)بنابرا ستیناین یکی از مواردی است که فهم معنای واژه نیازمند فهم معنای ریشه آن  

 .3د(باش یکی از معانی آن منع

                                                
مطالب کتاب خود را از پنج کتااب  کندیم انیاست، در مقدمه آن ب یشناسکتب لغت نیتراز مفصل یکیعنوان مثال، کتاب لسان العرب که به  1

 تباخذ کرده است. بلکه از ک لیواژگان را از اعراب اص یندارد که معان ییادعاکرده و صادقانه اعتراف  سندهیاقتباس کرده. نو بردیکه نام م یلغو

باشاد از  یرادیاهاسات و اگار هام ااشاد از آندر کتاب مان ب یحی: اگر مطلب صحدیگویم ی. ودهدیاخذ کرده و به مؤلفان آن احاله م گرید

أنا مع ذلك ال أدلعي فیه دعوى فأقول شافهت أو سمعت، أو فعلت أو صنعت، أو شددت أو رحلات، أو نقلات عان العارب العرباا  أو »...هاست: آن

 «....تحمل
 .19، ص2ج، اللغه سییمقا .2

توجاه نادارد. آن اه « منع»به مفهوم  «یحکم القاض»از واژه حکم در عبارت  و حاکم منع از ظلم است، لکن عرف عرب یقاض فهیهر چند وظ .3
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 .اندکردهتعدادی دیگر از لغویین نیز منع را به عنوان معنای اصلی یا یکی از معانی حکم بیان 

ریشاه حکام را ).« َحکََم أصله: منع منعاا إلصال...»َحکََم چنین آورده: معنای  درباره که ذوق خاصی در کشف معانی دارد،مفردات راغب 

ء: أن تقضي بأن ه کذا، أو لیس بکذا، ساواء ألزمات و الُْحکُْم بالشي: »گویدمی. در ادامه (بلکه منع به غرض اصل. ،کندمیبیان نمطلق منع 

کنی و چاه ، چه آن را بر دیگری الزام این است که در مورد چیزی اظهار نظر قطعی کنیحکم کردن به چیزی . ا1«ذلك غیره أو لم تلزمه

اظهاار نظار در « أن تقضاي بأن اه کاذا...»ماراد وی از  دهادمینشاان « سواء ألزمت ذلك غیره أو لم تلزمه». اینکه گفته است: الزام نکنی

 خصوص باب قضا نیست، بلکه معنای اعمی را بیان کرده است.

 .2است آوردهذیل کلمه حکم  مفصلی مطالبدر تهذیب اللغه هم 

توان گفت: حکام فالن: می: زید عالم؛ گویدمیاست. این بدان معنی است که وقتی کسی  اثبات شیء لشیء ،ی حکممعنا اندگفتهبرخی 

 .3عالمزیداا  ن  أب

  
دیگار  ،ست باشد. باه تعبیارحکم است، بعید نیست در به نحو خاص، ورد چیزیدر م اظهار نظر  که این است اگر مقصود از سخن فوق 

 قابلا این مطلب سخن برخی منابع لغوی مثل صحا. است کاه  دیمؤ. حکم است، کردنجزمی اثبات یا نفی چیزی را به صورت قطعی و 

 گویادمیکه اشاره شاد اینکاه  طورهمان«. ء: أن تقضي بأن ه کذا، أو لیس بکذا، سواء ألزمت ذلك غیره أو لم تلزمهالُْحکُْم بالشي» نقل شد:

یاا فرماان  داوری قضاایی« بأن اه کاذا... تقضای»کاه مارادش از جملاه  باشد نشانه این استچه خاصیت الزام داشته باشد و چه نداشته 

 حکومتی نیست، بلکه اعم است.

اگر کسی در حال احرام، حیوان شکار شاده را باه «. یحکم به ذوا عدل منکم»...است:  پنجم سوره مائده یآیه همچنین مؤید معنی فوق

گاواهی و حکام دو نفار عاادل  ( باهاین همانندی)جنس چهارپایان )اهلی(، بر عهده اوست،  از ه،آنچه کشت همانند ،ایکفاره بکشدعمد 

 یکارشناسنوعی نظر )نیست  و فرمانروا حاکم اصطلحی یا حکم ضاییق حکم ،«همانندی»حکم دو نفر عادل در مورد  است. روشن است

                                                                                                                                                                         
حکام -اگر حکم عادالنه نباشد باز باه آن حکام ی)حت شودیاست که با آن فصل خصومت م ینظر دادن قاض فهمدیم «یَحکَم القاض»عرف از 

 ندارد. یمشکل یکم القاضح یحکم را نداند در فهم معنا ییمعنا شهیر ی(. اگر کسشودیگفته م -ظالمانه

 در ادامه گفته است: و الِحکمة هذا قیاُسها، ألنلها تمنع من الجهل. سییمقا

علم »و  «مانهیمطلب حک»بلکه  دیآیمنع اصالً به ذهن نم یلغت معنا نیکه از ا یآن ربط داده است در حال یلغو یشهیحکمت را هم به ر یمعنا

 .دیآیبه ذهن م «حیصح
 .242ص، بمفردات راغ .1

 :91، ص: 4تهذیب اللغة، ج. 2

 *.الُْحکْمُ  * ... لَهُ و ُهَو الَْحِکیمُ  الحاکمین : الله تبارك و تعالی و هو أحکم: قال اللیث: الَحکَمحکم

ا ]مریَم:  الُْحکْمَ  َو آتَْیناهُ  : الِعلم و الِفْقهقال: و الُحکم  یَْحیَی بن زکریَّا. ...[ أي ِعْلماً و ِفقهاً، هذا لِ 92َصِبیًّ

 أیضاً: القضاُ  بالعدل.... و الُحکم

: الَحکَم و معاني هذه األسما  متقاربة و الله أعلم بما أراد بها و علینا اإلیمان بأنهاا  الحاکمین و هو أحکم * و الحاکِمُ و الَْحِکیمُ  قلت: و من صفات الله

 ، مثل قدیر بمعنی قادر و علیم بمعنی عالم.حاکِم یجوز أن یکون بمعنی من أسمائه و الحکیم

: ألنه یمنع الظالم مان الظلامو و أخبرناي حاکم بین الناس للحاکم بمعنی َمَنْعت ورددت و من هذا قیل و حکَّمت و َأْحکمُت  و العرب تقول: َحکَْمت

َحکَمُة اللِّجام: ألنها تَاُردُّ  الُحکومة ردُّ الرُجل عن الظلم و منه ُسمِّیت معي: أصلالله بیننا، قال األص المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: َحکَم

ابَّة  الدَّ

 
گزاره وجود دارد که موضوع آن  کیمطلب است:   نیاشاره به ا ایحکم العدم. گو یف یالفالن  ی: الشندیگو یاثر م یمنفعت و ب یب زیدر مورد چ 3

اثر هم  یب زیفالن چ یبشئ( برا سی) لیحکم سلب نیشود ا ی، بعد ادعا م«بموجود سیالعدم ل»  یعنیاستو  «بشئ  سیل»و محمول آن « عدم»

 .ستثابت ا
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 است(.

ِد بِْن الَْحِکیِم قَالَ  باشد )َبه همین مناسبت  شاید شودمیاینکه به حلل و حرام خداوند حکم ال ل گفته  أَبَاا الَْحَساِن  َسَألُْت  :ُرِوَي َعْن ُمَحمَّ

ُ َعازَّ َو َجالَّ بِاِه کُلُّ َما َحکَاَم  :فََقالَ  .الُْقْرَعَة تُْخِطُئ َو تُِصیبُ  ِإنَّ  :فَُقلُْت  .کُلُّ َمْجُهوٍل فَِفیِه الُْقْرَعةُ : لِي فََقالَ  ،ءٍ ُموَسی بَْن َجْعفٍَر ع َعْن َشيْ  ل ال 

و باه کناد میقاضی در مقام قضاوت اظهار نظار  زیرا؛ باشدهم به همین دلیل حکم نامیده شده  حکم قاضی بعید نیست .1فَلَْیَس بُِمْخِطئ

 .فلن مال برای زید است یا برای زید نیست( کند )مثلا میانشائی( چیزی را، به صورت قطع، اثبات یا نفی ) یاگونه

اظهار نظر جزمای »و به طور کلی « فرمان دادن»، «قضاوت کردن» ،«منع کردن»)حکم کردن( در « حکم»خلصه اینکه استعمال لفظ  

باا مراجعاه باه کتاب لغات و  توانمیبرای حکم به معنی اسم مصدری معانی دیگری ذکر شده که  البته استعمال حقیقی است. «کردن

 ست آورد.را به د هاآناستعماالت مختلف 

 امور انشائی کاربرد واژه حکم در
شاایع اسات. وقتای قاضای  و حقیقای یاستعمالدر مفاهیم  انشائی از قبیل حکم قاضی از مطالب گذشته روشن شد استعمال واژه حکم 

 .کندمیو حاکم فرمانی صادر  : حکَم بکذا. همچنین وقتی رئیسگویندمی دهدمیو حق را به جانب کسی  کندمیقضاوت 

کسانی که ایان از نظر بحث، قرابت خاصی با بحث حکم دارد و « تصویب قانون»موضوع این مطلب را بدان جهت خاطر نشان کردیم که  

 ند با مراجعه به منابع اصولی و فقهی مطالب مربوط به آن را مورد مطالعه قرار دهند.توانمی کنندمیرا دنبال  هابحث

 تصویب قانون به منزله حکم

وجود دارد، از مصادیق حکم  دستورالعمل تی تحت عنوان وضع قانون، مقرره ودنیا و هر نهاد حاکمی گذاریقانونآنچه در مجالس  مسلماا 

 ؛ اعم از اینکه حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی.کنندمیانشاء  ،حکم با وضع قانون و... هاآنواقع  در است.

 مجلس شورای اسالمیوضعیت تصویب قانون در 

گونه است و چه ن در مجلس شورای اسلمی کنونی چکه اینجا مطر. است این است که وضع قانو ایمسئلهاز فراغ از این مقدمات،  پس

اماا ؛ اصدار حکم حکاومتی( مشاکلی ناداردانشاء )آثار فقهی بر آن مترتب است؟ اگر وضع قانون در حوزه احکام حکومتی باشد التزام به 

در ماورد کشاورهای  ساؤالایان  حکم انشاائی باشاد؟ تواندمیرعی است قانون چه جایگاهی دارد و چگونه جایی که قانون عین حکم ش

اما در یک نظام اسلمی کاه متعهاد آید؛ نمیپیش  است و متعهد به احکام دینی نیستند موضوعه بشری هاآن قوانین سکوالری که تمام

که تصاویب قاانون در ماوردی کاه حکام شارعی  شودمیمطر.  سؤالدارد این  وجود شرعی الزم االجراء احکام به شرع است و از قبل،

 واضح وجود دارد چه نقشی دارد؟

که مجلس بخواهد قانونی تصویب کند که از نظر فتوا مورد اختلف بین فقهااء و مراجاع باشاد. در  شودمی ترروشن اهمیت بحث جایی 

آیاا خاصایت  ،شاود می فتوای معیار( صادر) یفتاوطبق یکی از طبعا  کهصویب شود ت اگر قانون شودمیمطر.  سؤالموارد این  گونهنیا

له از) دا دارآن ر خااص و آثار به حکم والیی می شودمتی دارد، یعنی تبدیل وحکم حک که جم ن یت ای بع ر آن از ت م همه ب می الز

شود تی ، ر ح سی اگ لد ک ق شد مرجعی م ا ه ب توای ک فاوت ف ت ته م ش شد دا ا . در اساتط بیان فتاوای معیاار فق یا اینکه (ب

و ملزم به تبعیت از آن هستند؟ در حالی کاه ممکان  کنند طبق آن حکم صادر باید هادادگاهکه چرا  این صورت این سوال پیش می آید

 ؟او با مقوبه مجلس متفاوت است مقلد کسی باشند که فتوای یا هر سه است قاضی یا طرفین دعوا

 .شودمیحقوق مطر. ن یفلسفهدر کتب  معموالا به خاطر اینکه جنبه دینی دارد(، شد )اشاره  قبلا ه ک طورهمان مباحث، گونهنیا
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