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 چکيده

 نظام و شريعت در فقه طرفي از. باشد مي اسالمي متون از شده برگرفته که است اسالمي علوم از يکي فقه

 تعيين فقه. آيد درمي اجرا مرحله به استنباط و پردازي تيوري از بعد که است حقوقي و قوانين همان اسالمي

 تفسير و کالم و فلسفه را ديگر بخش شده، معين اسالم تشريع در که است زندگي آيين از بخشي کننده

 را ما معاصر، وضعي حقوقي مکاتب دانستن آن با مقايسه در و فقهي مکاتب و فقه شناخت لذا. کندمي معين

 توان، اندازه به شود مي تالش مقاله، اين در. سازدمي تر آگاه اجتماعي زندگي و اسالمي متون از برداشت در

 سپس و است شده تعريف وضعي، حقوقي مکاتب آن با مقايسه در و گردد معرفي اسالم حقوقي مکتب و فقه

 گرفته قرار ارزيابي مورد مکاتب، هاي بندي دسته و قدرت منشاي و منابع و وابواب پذيري تاثير و تاثيرگذاري

 به ولي اند گفته هم از علم دو اين پذيري تاثير در را مطالبي پراکنده صورت به دانانحقوق و فقها.است

 حق صاحب که است تواناييهايي حقوق که شود گفته اگر .است نشده انجام مهمي کار هنوز تا مدون صورت

 حقوق، علم بايد طبيعي بطور دارد وجود وتکليف حق بين که تقابلي حکم وبه دارد الحق عليه من به نسبت

 احکام که چرا)  معاليل از آگاهي ، است احکام به علم که فقه وعلم باشد واحکام تکاليف علل از آگاهي

 بنابراين ،( است ارتباط در تکليفيه احکام با نحوي به که است وضعياتي يا است تکاليف همان يابطورمستقيم

 است درست اين که شود مي گفته پاسخ در علل؛ و است معاليل بين رابطه قبيل از حقوق و فقه بين رابطه

 به علم يعني باشد، تواناييها آثار به علم که صورتي در اما باشد، تواناييها نفس به معل حقوق علم که درصورتي

 است، شده ناشي آن از تواناييها باشدکه عللي به علم يا است گرفته سرچشمه تواناييها از که دستوراتي

 از بيش ومد فرض وبنابر شود مي نزديک فقه علم به بيشتر هرچه حقوق علم اول برفرض بنا دراينصورت،

 ديني مبناي يکي که علم دو اين شناخت لزوم حقوق، و فقه علم دو معرفي: هدف شود مي دور ازآن پيش

 و اشتراک هاي جنبه و حقوق و فقه تعريف به پژوهش اين. است شده وضع بشر دست به ديگري و دارد

 ..پردازد مي دو آن افتراق

 .اسالم شريعت - اسالم حقوقي مکتب -حقوق علم - اسالمي نظام - فقه :يديکل واژگان
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  2 اعظم رمرودي ،  1 فاطمه زینلی پور

 الهيات. شناسيکار 1
 دانشچوي کارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان 2

 
 نام نويسنده مسئول:

 فاطمه زینلی پور

 فقه و حقوق اسالمی
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 مقدمه
 واقع در معنا، دريک وحقوق داند، مي شارع احکام را آن خود استنباط برحسب فقيه که است دستوراتي و ازاحکام آگاهي فقه

 رابطه دانستن براي. است معاليل و علل قبيل از آنها رابطه معنا، اين در ؛ است شناخته رسميت به اشخاص براي قوانين که است امتيازي

 دست به: »  اند گفته پيشينيان چنانکه اصطالح ودر چيز فهميدن خوب درلغت فقه شناخت؛ را چيز دو آن خود بايد آغاز در چيز دو بين

 مقابل در معموالً که متعارف علم خصوص ، تعريف در «علم» از مقصود. «  کدام هر جداگانه دليلهاي راه از است فرعيه شرعيه احکام آوردن

 درمقام فقيه عالوه به نيست، پذير امکان فقهي مسائل همه در صد در صد آگاهي آوردن بدست که چرا نيست، رود مي بکار وهم و شک ظن،

 ياعلمي علم راه از آگاهي آوردن بدست تعريف در «علم» از .مقصود ندارد اختصاص علم به وحجت است شرعي حکم بر حجت آوردن بدست

 از مقصود. ثقه خبر به استنباط درمقام فقيه استناد مانند ندارد، ضرورت هم شخصي ظن حصول حتي دوم درصورت است بديهي. است

 غير يا روزه، و نماز:  مانند شرعيه موضوعات از اعم است کرده وضع مختلف موضوعات براي مقدس شارع که است مقرراتي کليه «احکام»

 مکلفان وترک فعل مستقيماً آن موضوع که آن از اعم وضعيه، و تکليفيه احکام از اعم وغيره، وفروشخريد غيبت، غنا، ، کذب:  مانند شرعيه

 وترک فعل به مستقيم غير بطور اما نباشد وترک فعل مستقيماً يااينکه وغيرها واجاره بيع روزه، و نماز ووضعي تکليفي احکام: مانند باشد،

 به مستقيماً که اينها ومانند زوجين زوجيت ونجسه، طاهره اعيان ونجسي پاکي احکام، براي لعق و بلوغ شرطيت:  مانند باشد مربوط مکلف

 مربوط مکلفين افعال وحرمت وجوب ونادرستي، درستي به مستقيم غير بطور اما گرفته تعلق زوجه و زوج ، ونجسه طاهره اعيان وعقل، بلوغ

 ولي است؛ درست باشد، مستقيم وغير مستقيم از اعم مقصود اگر است مکلفين لافعا فقه موضوع که دارد شهرت فقها بين آنچه و شود مي

 موضوع اينها مانند و وزوجه زوج نجسه، اعيان ، عقل و بلوغ مانند چراکه ، نيست درست يقيين به باشد مستقيم نحو به مقصود چنانچه

 توان نمي يقيين به بپذيريم، تکليفيه احکام درخصوص آن هچنانچ ديگر، عبارت به ؛ نيست مکلف وترک فعل که درحالي است شرعيه احکام

 به که است احکامي تکليفيه احکام. وضعيه يا است تکليفيه يا احکام. پذيرفت آنها ومانند مانعيت و شرطيت مانند وضعيه احکام درمورد را آن

 در وتخيير ترخيص ابراز يا الزامي، غير يا الزامي وتنفر جرز الزامي، غير يا الزامي طلب ابراز آن از منظور و گيرد مي تعلق مکلف ياترک فعل

 به آنها بيشتر الاقل يا همه بازگشت بسا چه که شده شمرده اي عديده معاني لغت در حق وبراي است حق جمع حقوق.  است وترک فعل

 به لغت کتب از چنانکه چه ، آن يوصف وجه اعتبار به است وثابت حق مصدري وجه اعتبار به است ثبوت معني، يک وآن است معني يک

 داراي شيء: يعني رود، بکار وصفي دروجه حق غالباً بسا وچه مشبه صفت هم و است رفته بکار مصدر عنوان به هم حق لفظ آيد مي دست

 جهت آن از نه اين ، وغيره ملک مال، واجب،:  قبيل از ، شده ذکر هم ديگري معاني لغت درکتب حق براي اگر بنابراين،.  وثبوت حقيقت

 لغت اهل ، اند گرفته قرار هم معني اين مصاديق ، حق مصاديق چون که است جهت اين از بلکه است عديده مفاهيم داراي حق که است

 به تصور اين بلکه نيست چنين که درحالي ؛ هست هم مفاهيم اين معناي به ، است ثابت شيء معناي به حق چنانکه که اند کرده تصور

 ، هستند هم وغيره وعمو دائي مصاديق برادر مصاديق شود فرض اگر که اين ،مثل است مصداق به مفهوم اشتباه قبيل از اصطالح

 قرار هم عمو و دائي مصداق که هستند برادراني که گفت بايد بلکه ، هست هم وعمو دائي معناي به برادر که گفت توان نمي دراينصورت،

 که گفت شود مي چنانکه. واعتباري واقعي ثبوت از است اعم ثبوت که اين نهايت است؛ ثابت شيء يمعنا به حق هرحال، به.  اند گرفته

 شرعي اصطالح حق براي فقها. است حق بايع، يا مورث قبيل از مشتري يا وارث ماليکت که گفت ميتوان است، حق ومرگ، زندگي ، خداوند

»  وآن است چيز يک مختلف تعبيرات آن از همه مقصود ظاهر، برحسب ليکن، اند کرده تعريف گوناگون تعبيرات رابه آن و شده قائل خاصي

 غيره يا شخص يا چيز درآن تواند مي توانايي آن مقتضاي به که دارد عقدي يا شخصي يا چيزي به نسبت کسي که است خاصي توانايي

 ره.غي و قصاص حق خيار، حق حضانت، حق:  مانند ،« برگيرد اي بهره يا بکند تصرفي

 

 فقه لغوي معناي
 به بودن عالم دانستن،: » آمده معين فارسي فرهنگ (در.19172 ،ص 11 ،ج دهخدا .) لغتنامه«دريافتن و دانستن چيزي، فهميدن»

 اصطالحي معناي به اند کرده بيان را فقه لغوي معناي که اين عين در ها لغتنامه (.2 ج ،2652 ص معين، محمد فارسي، .) فرهنگ«چيزي

 بحث شرع احکام عملي فروع از که است علمي فقه»(جرجاني« ) است تفصيليه ادله روي از شرعيه احکام علم فقه: »اند کرده اشاره نيز آن

 .) لغتنامه« شريعتند علم دانشمندان»  اصطالح اين در فقها و«  است شرعي اعمال اجراي بر اقتدار ملکه تحصيل آن مقصود و کندمي

.) .«بودند فقها قراء، اسالم صدر در هستند، فقه در نظر، صاحبان فقها و است شرع علم اعم؛ معناي در فقه »(.19179 ،ص 11 ،ج دهخدا

 اللغه المقاييس معجم در. است فهميدن يا دانستن معناى به فقه فقه لغوى معناى - (.الف2114 ،ص 4 ج حقوق، ترمينولوژي مبسوط

: گويدمى زمخشرى و( 442ص ،4ج اللغه، مقاييس معجم فارس، ابن .)آن به نسبت علم و يزىچ ادراک بر کندمى داللت فقه: خوانيممى

 ال ولکن) تعالى قوله: استآمده البحرين مجمع در و( 945ص البالغه، اساس زمخشرى، .)تو زيرکى و فهم به يعنى فقه به تو بر دادم شهادت

 چنان مذکور معانى به توجه با.(966ص ،5ج البحرين، مجمع طريحى، فخرالدين .)ونهتفهم ال: اى.( 44 آيه( 19) اسراء ()تسبيحهم تفقهون
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 منظور و است دانستن مطلق از فراتر فقه معناى.( 926ص ،12ج العرب، لسان منظور، ابن )است، پيدا العرب لسان مثل لغت ديگر کتب از که

 يک به رسيدن از است عبارت فقه: استآمده البحرين مجمع در که چنان باشد، استنباط و نظر دقت با همراه که است دانستنى و علم فقه از

 به لهذا و مستنبطه معانى فهم از است عبارت فقه: اندگفته برخى: گويدمى طبرسى و(.همان طريحى، الدين فخر )معلوم يک از مجهول

 اين مؤيد نيز کريم قرآن در فقه کلمه استعمال موارد از بعضى.(91ص ،9ج البيان، مجمع طبرسى، الفضل على ابى .)گويندنمى فقيه خداوند

 معناى - ب.(79 آيه( 5)انعام (.)يفقهون لقوم اآليات فصلنا قد:)مانند است، ملحوظ ريزبينى و نظر دقت نوعى کلمه اين در که معناست

 که دارد عامى معناى لغت نظر از فقه کلمه: دين معلو به نسبت دقيق آگاهى و علم:است آمده ذيل معانى به فقه اصطالح، فقهدر اصطالحى

 توبه سوره در مثالً است؛کرده پيدا را اىويژه و خاص معناى تدريجاً روايات و آيات فرهنگ در ولى باشد، تواندمى علمى نوع هر آن متعلق

 )«.... الدين فى التفقه الکمال کل الکمال»:استآمده( ع) باقر امام از روايتى در يا و( 124 آيه( 7) توبه )استآمده دين در تفقه کلمه

 فى قيد چون است لغوى معناى همان در فقه کلمه استعمال هنوز ديگر موارد و موارد اين.(12ص ،1ج کافى، اصول کلينى، يعقوب محمدبن

 بين ارتباط شدت خاطر به گويا و نيست آن مشتقات يا و فقه کلمه همراه قيد اين ديگر هااستعمال از بعضى در ولى دارد، همراه به را الدين

 بالسياط رئوسهم ضربت اصحابى أن لوددت»:فرمودند که( ع)صادق امام روايت مانند شود؛مى متبادر دين در تفقه تفقه، کلمه از دوکلمه، اين

 و حکيمى محمدرضا )«....الدنيا فى وايدخل لم ما الرسل امناء الفقهاء»:خوانيممى آن در که نبوى روايت و.(97 ص همان، )«.يتفقّهوا حتى

 زيادى موارد در فقه طوالنى چندان نه زمانى مدت گذشت با: دينى احکام به نسبت آگاهى و علم معناى به فقه.(996ص ،2ج الحياة، ديگران،

 و رفتارى مسائل به مردم نياز کثرت شايد. شد اطالق دين، رفتارى دستورهاى و عملى احکام بخش يعنى دينى، علوم از بخشى به

 درستى به گرچه.( 66ص اسالمى، علوم با آشنائى مطهرى، مرتضى .)استشده سابق معانى از فقه معناى انصراف موجب دينى دستورهاى

 نظر به که معنا اين در فقه استعمال مورد ترينقديمى:استشده گفته ولى شده شروع زمان چه از معنا اين در فقه بردن کار به نيست معلوم

 هر: »گفته جبلبن معاذ مورد در و استداده رجوع فن اهل به دينى امور در را مردم که است حبابيه اردوگاه در دوم خليفه خطبه رسيده،

 فقه از منظور پس استبوده فتوا اصحاب از و حرام و حالل به عالم جبلبن معاذ کهاين به نظر و «برود معاذ سراغ دارد سؤالى فقه از کس

 اين آغاز تواندنمى خطبه پس است،داشته رواج آن از پيش البد اندفهميده را معنا همين وى سخن از مردم چون و است رشته مينه

 نظر به چنين(41ص ،92شماره مشهد، اسالمى معارف دانشکده نشريه) «فقه تاريخ کليات »مقاله خراسانى، زاده واعظ .)باشد اصطالح

 و نظر داراى نيز خود که گفتندمى فقيه افرادى به بلکه است،شدهنمى فقيه اطالق دانمسئله فرد يک به تنها زني زمان همان که رسدمى

( ع) على حضرت که چنان است،رفته کار به شرعى احکام به علم معناى همين به فقه کلمه روايات از بعضى در حال هر به. اندبوده استنباط

 ،2ج الحکم، غرر آمدى، عبدالواحد .)شد خواهد واقع ربا در حتماً کند تجارت شرعى احکام از اطالع و فقه علم بدون کس هر: فرمود

 ادامه هم هنوز اطالق همين و شودمى ديده بيش و کم که است امرى روايات لسان در دين عملى احکام به فقه اطالق بنابراين،.(569ص

 صورت صحابه طرف از هم اجتهادى نصّ، به دسترسى و( ص)خدا رسول حيات مانز در آيا کهاين در: فقه علم معناى به فقه.دارد

 به( ع)ائمه زعامت و امامت به اعتقاد عدم و نص فقدان دليل به عامه( ص)خدا رسول فوت از بعد ولى است، اختالف نه، يا استگرفتهمى

 در. کردند خود نزد در مصطلح معناى به اجتهاد به شروع فراوان، مستحدثه مسائل به گويىجواب به نياز طرفى از و پيامبر، جانشينان عنوان

 و تشويق به بود کبرا غيبت براى آمادگى آن جمله از که مختلف داليل به ولى داشتند،( ع) ائمه به دسترسى گرچه نيز خاصه ميان اين

 سلسله)«االخبار و االجتهاد» مقاله شريعتمدارى، لعبدالرسو سيد .)دارد مفصل حديث خود که کردند اجتهاد به شروع( ع)ائمه خودِ ترغيب

 قطعى آن حجيت که منابعى به توجه با شرعى حکم کشف از بود عبارت اجتهاد خاصه ميان در(.( 29ش مفيد، شيخ جهانى کنگره مقاالت

 تشريع اجتهاد از منظورشان عامه که حالى در. آن تشريع نه بود شرعى حکم کشف واقع در احکام استنباط و عقل، و سنت قرآن، مثل باشد،

 علم فى دروس صدر، محمدباقر .)بپردازند آن با مخالفت به خاصه علماى از بعض شد سبب که است اجتهاد از معنايى همان اين و بود، حکم

 با اىمحدوده در ستنباطا عمليات که کردمى ايجاب ضرورت اماميه و سنت اهل ميان در زمان مرور به.(بعد به 45ص االولى، الحلقة االصول،

 هاىروش و مبانى و منابع فقه، علم موضوع تعريف و تحديد به ضمنى يا و مستقل صورت به فقها لذا شود، انجام مشخص حدود و ابعاد

 در. «يلىتفص ادله از شرعى احکام به علم: »از است عبارت که يافت را خود مشهور و خاص تعريف فقه علم و کردند شروع استنباط و اجتهاد

 و اهداف و ابزار علوم ديگر مانند که است علمى فقه بلکه نيست، مراد هاآن به نسبت علم و اطالع يا فقهى احکام صرف ديگر فقه، از معنا اين

 به ديگرى و دين عملى احکام مجموعه معناى به يکى: شودمى استعمال معنا دو در اکثراً فقه حاضر زمان در.دارد را خود خاص موضوعات

 ولى باشد،مى علم دو صورت به آن بررسى حقوق و فقه رابطه از منظور و است اخير معناى دو فقه، از منظور تحقيق اين در.فقه علم معناى

 کهآن ديگر نکته. کنيممى استناد هاآن به يا و نموده مقايسه هم با نيز را حقوق علم و فقه علم از آمده دست به احکام و قوانين مواردى در

 موارد بحث، هنگام در که شودمى سعى البته است، اسالمى مذاهب همه شامل که باشدمى آن عام معناى به اسالمى فقه نيز، فقه از منظور

 .شويم متذکر را عامه و خاصه فقه تفکيک
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 حقوق لغوي معناي
 حق؛ ديگر معناي«  نباشد روا آن انکار که بتيثا ثابت، حق؛»االرب(. .) فقهي« ها پاداش و سزاها جزاها، ها،حق حق؛ جمع حقوق، »

 من و: » است سلطه (.حق7147 ،ص 5 ج دهخدا، .) لغتنامه« صحيح و درست نمودن، تعيين وعده، کردن، درست سخن، کردن راست» 

 ترمينولوژي در مبسوط.) . «باشد داشته کسي يا چيزي بر شخص که است توانايي از عبارت حق ».« سلطاناَ لوليه جعلنا فقد مظلوماً قتل

 به حقوق: » گفت توانمي کنيم، بحث حقوق از روشن و اصطالحي صورت به بخواهيم (.اگر1557 ص ،9 ج لنگرودي، جعفري ـ حقوق

 تخصصي فصلنامه اسالم، حقوقي نظام .) تطبيق.«است جمع اسم مفهوم به ولي جمع، کلمه. گويند جامعه يک بر حاکم مقررات مجموعه

 به و «حقوق علم»  قانون علم به و«  حقوقي قاعده»  قانوني قاعده به کرديم ذکر را آن تعريف که حقوقي اصطالح (.در95 ش بيت، اهل

 (.121 ص ) همانجا،.گويندمي«قانون عالم»  يا «قانون فقيه»  يا «حقوقي»  دان قانون شخص

 

 شریعت تعریف

. است شارع و تشريع چون آن ومشتقات شريعت کلمه شودمى ياد زياد آن از فقهى و حقوقى متون در که اصطالحاتى و کلمات از

 با مرادف معنايى اسالمى فقه آيا که استشده سؤال اين پيدايش موجب زبان، عرب دانانحقوق درميان خصوصاً کلمه اين فراوان استعمال

 آب جاآن از که مکانى» معناىبه را شريعت باشدمى لغت کتب ترينقديمى از که «اللغه مقاييس معجم» کتاب صاحب نه؟ يا دارد شريعت

 در.(252ص ،9ج اللغه، مقاييس معجم فارس، ابن .)«استشده مشتق دين در شريعت» معنا اين از گويدمى و استکرده ترجمه «نوشندمى

 عبارت شريعت و هستند شرعه مثل يعتشر و شرع: کندمى اضافه و «الدين بالکسر الشرعة( منهاجاً و شرعةً)»:خوانيممى البحرين مجمع

 1آب آشاميدن موضع مثل هم دين چون گويندمى شريعت دين به جهت اين به و شده داده قرار مردم آشاميدن براى که جايى از است

 از و شودمى قاطال راست راه به لغت در شريعت:اندگفته ديگر بعضى.(962ص ،4ج البحرين، مجمع طريحى، فخرالدين .)است واضح و روشن

 استقامت خاطر به گويندمى شريعت دين به و.( 11 آيه( 46) جاثيه ...()فاتبعها االمر من شريعة على جعلناکثم: )خداوند قول است باب اين

 هانبد و اجساد آب و کندمى زنده را عقول دين زيرا است؛ هم آب آشاميدن موضع شبيه طرفى از که چنان راست راه از انحرافش عدم و

 چهآن از است عبارت شريعت:اندگفته بعضى شريعت اصطالحى معناى توضيح در.(.45ص االسالمى، والفقه القانون علم عاليه، سمير)را

 مصطفى، محمد شبلى )معامالت و عبادات از مکلفين افعال يا اخالق يا باشد عقايد به مربوط خواه کند،مى تشريع مردم براى خداوند

 طباطبائى عالمه. گيردمى بر در را دين ابعاد همه که دارد عام مفهومى شريعت معنا، بنابراين.(.29ص االسالمى، فقهال فى المدخل

 حال هر به پس...  نه دين ولى شود نسخ است ممکن شريعت لذا ها،امت همه براى است اىشده آماده راه و طريق يک شريعت:گويدمى

 کهآن جز است، تسليم معناى به اسالم آن و واحد دين مقابل در تسليم براى مگر نکرده اجبار را مردم خداوند... است دين از اخص شريعت

 و ابراهيم و نوح شرايع همان که متفاوتى طرق استعدادها، تفاوت دليل به بنابراين. استداده قرار مختلف هاىراه آن به رسيدن براى وى

 ،6ج الميزان، طباطبائى، محمدحسين سيد ...)استداده قرار باشدمى -عليهم و آله و عليه اللَّهصلى- محمد و عيسى و موسى

 خود فقهى کتاب نام نيز حلى محقق که چنان شود،مى اطالق دين عملى احکام بخش به فقط معاصر دانانحقوق لسان در شريعت.(962ص

 اطالق: گفت بتوان شايد. دارد فراوان کاربرد فقهى محاورات در رعشا و مشروع تشريع، مثل آن مشتقات و استگذاشته «االسالم شرايع» را

 که چنان دارند، دينى دستورهاى و احکام از بخش اين به معموالً مردم که است خارجى و عملى نياز دليل به عملى، احکام بر شريعت کلمه

. استاختالف نه، يا کرد استفاده بشر دست ساخته قوانين اىبر کلمه اين از توانمى آيا کهاين در البته.گذشت هم فقه معناى در مطلب اين

 علم عاليه، سمير )برند،کارمىبه «سماوى تشريع» الهىودرقوانين «وضعى تشريع» کلمه وضعى، قوانين گذارىنام در دانانحقوق از بسيارى

 درست آن غير بر اطالقش و شود برده کار به الهى قوانين اىبر بايد فقط تشريع:گويندمى ديگراىعده ولى.( 45ص االسالمى، الفقه و القانون

 .(49ص همان، .)نيست

 

 حقوق تعریف

 فرهنگ ...)و اموال مواجب، ها،بهره ها،راستى يعنى حق جمع: از اندعبارت هاآن ترينمهم که است متعددى معانى داراى حقوق واژه

 مقابل در فرد يک که قدرتى و امتياز:اندگفته کهچنان دارد، فراوان کاربرد فقه و حقوق علم در لغوى معناى همين.( 1954ص ،1ج معين،

 کلمه معادل معنا اين در حقوق... و رأى حق مالکيت، حق آزادى، حق مثل کند، استفاده تواندمى آن از و دارد اجتماعى زندگى در ديگران

 و معنا اين تبيين و توضيح در فقها.(9ص حقوقى، کليات علومى، رضا .)باشدمى Droits subjectife فرانسوى واژه و Rights انگليسى

 ،1ج اسالمى، حقوق بر درآمدى )است، خارج تحقيق اين حوصله از آن به پرداختن که اندگفته بسيارى مطالب آن خارجى مصاديق تعيين

 و انتفاع حق ذمّى، حق و عينى حق خاص، حق و عام قح الناس،حق و اهللحق چون اصطالحاتى فقهى متون به گذرا نظرى با ولى.( 45ص

 است عبارت حقوق معانى از ديگر يکى.استگرفته قرار استعمال مورد زياد صورت به علم اين از هايىبخش در که بينيممى را اختصاص حق
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 اين از اشخاص بر که است مقرراتى مجموع قحقو:اندگفته حقوق از معنا اين تبيين در. جامعه افراد روابط بر حاکم الزامى قواعد مجموع از

 جايگاه به توجه با دانانحقوق را حقوق از معنا اين.( 1ص حقوق، علم مقدمه کاتوزيان، ناصر .)کندمى حکومت هستند دراجتماع که جهت

 الزام، يعنى حقوقى قاعده يک هاىويژگى و خصايص حال هر در ولى اند،کرده تعريف گوناگون صور به مبانى و منابع و استنباط روش آن،

 يا اخالقى هاىتوصيه مثل نباشند الزامى که قواعدى لذا است،شده لحاظ هاآن همه در اجتماعى روابط قيد و عمومى، و کلى اجرا، ضمانت

 قاعده ايصخص داراى چون نباشند اجتماعى روابط تنظيم و نظم به مربوط که عاداتى و عرف و شرعى مستحبات و مکروهات و مباحات

 نوع هم از جدا صورت به انسان:اندگفته کهچنان است، حقوق علم حقوق، ديگر معانى از.شوندنمى محسوب قواعد آن جزء باشندنمى حقوقى

 و طبيعى هاىپديده نيازها اين پس کند،مى برقرار هست که نيازهايى اساس بر را روابطى نوع هم با زندگى براى و کندنمى زندگى خود

 علم يک حقوق پس حقوق، نام به دهدمى تشکيل را علمى انسان اجتماعى زندگى در هاآن از ناشى روابط و نيازها شناسايى. هستند اقعىو

 عمل مرحله به دانش جهان از که است علومى از حقوق علم. کندمى صحبت اجتماعى انسان روابط از زيرا است، اجتماعى علم يک و انسانى

 علم عمومى مقدمه لنگرودى، جعفرى محمدجعفر .)است حقوق فن و حقوق علم بين مرز علم، اين عمل و علم بين مرز. درآيد تواندمى

 علم عنوان و است اجتماعى علوم مصاديق از اقتصاد و شناسىجامعه و سياست مانند حقوق:خوانيممى حقوق کليات کتاب در.( 19ص حقوق،

 تاريخ، ها،ويژگى داراى ديگرى علم هر مانند حقوق علم بنابراين.(9ص حقوق، کليات علومى، رضا .)شودمى برده کار به آن درباره حقوق

 هاىنظام و حقوقى مکاتب از مجزا حقوق، علم بررسى و مطالعه داشت توجه بايد.دارد خود به مخصوص مبانى و منابع روش، هدف، فلسفه،

 از بخش هر در و باشدمى اجتماعى مسائل با مرتبط که است انسانى علوم از حقوق معل گذشت کهچنان زيرا است؛ ممکن غير امرى حقوقى

 اين به توجه بدون حقوق مطالعه که طورىبه است،شده حقوقى هاىنظام و مکاتب پيدايش موجب آرا همين که دارد وجود متفاوت آراى آن

 ما منظور گرچه تحقيق اين در بنابراين،. است مشکل بسيار امرى دارد نآ مکاتب و هانظام با عميق پيوستگى آن رشد و تولد بستر که نکته

 صادق نيز فقه مورد در مسئله همين کهچنان کنيم، اراده را آن دوم معناى حقوق، از ناگزيريم مواردى در ولى است، حقوق علم حقوق، از

 قسمت هر در حقوق و فقه رابطه بررسى در لذا است، ناشدنى امرى فقهى هاىنظام و مکاتب و مذاهب به توجه بدون فقه علم بررسى و است

 قرار مقايسه و بحث مورد خود به مخصوص فقهى و حقوقى مکتب يا و نظام يک در علم دو اين است الزم بحث مقامِ تناسب به تحقيق از

 .گيرند

 

 قانون تعریف

 ترروشن تحقيق موضوع تا کنيم صبحت آن درباره قدرى ستا الزم که دارد زياد کاربردحقوق در که است اصطالحاتى از يکى قانون،

 احکام و گرددمى منطبق جزئياتش همه بر که کلى است آيين؛امرى روش، قاعده، رسم،:اندکرده معنا چنين لغت کتب در را قانون. شود

 لسان در.( 25ص ،2ج معين، فرهنگ .)کنندمى ابالغ و وضع را آن دارصالحيت مقامات که است اىشود؛قاعدهمى شناخته آن از جزئيات

 دکتر.(921ص ،11ج العرب، لسان منظور،ابن .)نيست عربى کلمه اين و... است آن سنجش طريق و راه چيزى، هر قانونِ:استآمده العرب

 «المجله» تنظيم گامهن در عثمانى دولت زمان از حقوق در کلمه اين استعمال آغاز:گويدمى «التشريع فلسفة» کتاب در محمصانى صبحى

 قانون» نام به عنوانى کهچنان «قانوناً مباحة الفائدة لکن و شرعاً محرم الربا» مثل کردندمى قانون اطالق غيرشرعى احکام به که است بوده

 بسيار حقوق در کلمه اين استعمال حاضر زمان در.(19ص االسالم، فى التشريع فلسفة محمصانى، صبحى .)کردند تصويب را «عثمانى مرابحه

 براى و شود،مى متبادر ذهن به آن حقوقى معناى شود آورده اليه مضاف بدون و مطلق کلمه اين اگر که اىگونه به است يافته گسترش

 ونقان حقوقى معناى از که چهآن... .و بقا تنازع قانون جاذبه، قانون مثل شود، آورده آن اليه مضاف بايد حقوقى موارد غير در استعمال

 عام معناى به قانون: تردقيق عبارت به و جامعه هر در مشخص اجرايى ضمانت داراى و االجرا الزم قواعد از است عبارت شودمى فهميده

 مقررات ها،نامهنظام ها،نامه آيين ها،نامه تصويب شامل و است دارصالحيت مقامات مصوب آورالزام قواعد مجموع( Lato Sensu) کلمه

 - Sensu) کلمه خاص معناى به قانون. استنموده وضع را مقرراتى جامعه نام به مقامى آن درباره که شودمى مسائلى کليه و خالفى

Stricto )کليات علومى، رضا .)است پارلمان مصوبات مفهوم به اساسى قانون بر مبتنى هاىرژيم در و دارد خود به مخصوص و فنى مفهوم 

: اوالً:شودمى مشاهده نيز فرق دو حال عين در ولى داديم، ارائه حقوق از که است دومى معناى شبيه قانون معنا، اين طبق.(1ص حقوق،

 اصطالح ولى شود،مى متبادر ذهن به استدالل و تحليل با همراه عام معناى يک مدنى حقوق يا تجارت حقوق شود گفته که زمانى معموالً

 است، قانون علم معناى به قانون کلمه استعمال عدم تبادر اين منشأ شايد. رساندمى را قانونى دموار نص فقط مدنى قانون يا تجارت قانون

 اطالق آورالزام قواعد مجموع به حقوق کلمه گرچه: ثانياً.است متداول و رايج «القانون علم» چون اصطالحاتى استعمال عربى متون در گرچه

 قانون کلمه استعمال در کهصورتى در. باشد برخوردار زيادى نسبتاً گستردگى از مجموعه آن که است زمانى در اطالق اين ولى شود،مى

 حقوق يا رانندگى راهنمايى حقوق اصطالح ولى... و ديات قانون يا رانندگى و راهنمايى قانون گفت توانمى مثالً ندارد؛ وجود محدوديت

 .نيست متداول ديات
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 حقوق و فقه رابطه مفهوم

 کتاب در. دارند فراوان مشترکات و نيستند هم از جداى علم دو واقع در ولى دارند، تفاوت ديگريک با جهاتى از که آن اب حقوق و فقه

 تفاوت( اسالمى غير کشورهاى ساير در) حقوق و( اسالم در) فقه مسائل بين چون و چند نظر از که چند هر:خوانيممى حقوق علم مقدمه

 حقوق، علم مقدمه کاتوزيان، ناصر .)هستند واحد جنس از دو هر که رواين از نيست، حقوق و فقه بين فرقى ماهيت و طبع نظر از اما هست،

 ارتباط همين. گرددمى حقوقى قاعده در الزم عناصر تمامى داراى و کندمى پيدا را حقوقى قاعده يک صفات شرعى حکم يک گاه.(19ص

 است الزم معنا اين توضيح از قبل است؟ نحو چه به دو اين رابطه که آوردمى پيش را سؤال اين علم، دو اين افتراق نقاط آن کنار در و وثيق

 حقوقى نظام يک زمان مرور به ها،زمينه تمام در گسترش با حقوق مانند که باشدداشته را توانايى اين بالقوه است ممکن فقه: شود گفته

 الزم صورت اين در و بود خواهد هانظام ديگر کنار در نظامى - شرايطى با البته - هفق از عظيمى بخش صورت، آن در که کند ايجاد واحد

 حقوق و فقه رابطه است نظر مورد جااين در چهآن امّا. باشد متفاوت فعلى روش با که شود گرفته پيش تحقيق اين در ديگر روشى آيدمى

 عنوان به که است مواردى بررسى بلکه نيست، فرضيات بر مبتنى تحقيق اينبنابر بيفتد، اتفاق است ممکن آينده در چهآن نه است موجود

 دو، آن که ديگرنديک بر مترتب حال عين در و جدا ويژگى دو داراى يک هر حقوق و فقه جهت هر به. باشدمى موجود خارج در حقوق و فقه

 دو داراى خود حقوق و فقه علمى و نظرى جنبه: گفت وانتمى ترىدقيق تحليل با. باشندمى عملى و فنى جنبه و علمى، و نظرى جنبه

 يا و شرعى حکم وضع و استنباط مرحله - تقنين؛ب و استنباط ابزار و متد گيرى کار به و پردازىنظريه مرحله - الف: است مرحله

 و استنباط علمى؛مرحله تحليل و ردازىپنظريه مرحله:است ملحوظ حقوق و فقه در معموالً جهت سه گفتتوانمى کلى طوربه بنابراين.قانون

 در را مرحله سه اين از يک هر ناگزيريم کنيم خارج ابهام از را حقوق و فقه رابطه معناى بتوانيم کهاين براى(.فن) عمل و اجرا وضع؛مرحله

 سه اين حقوق و فقه رابطه مفهوم انبي از قبل اما. ماندمى محفوظ نيز بحث منطقى روال نتيجه در که نماييم مقايسه متقابالً علم دو اين

 به توجه با دانحقوق و فقيه مرحله اين در: علمى تحليل و پردازىنظريه( اول مرحله:دهيممى توضيح کوتاه و مختصر صورت به را مرحله

 ذکر را هااستدالل و کرده بيان را مسئله يک مختلف صور. نمايدمى حقوقى و فقهى هاىتحليل به شروع دارد که هايىروش و منابع مبانى،

 آمدهاىپى به توجه بدون فراوان، هاىدقت و باشند داشته علمى رنگ کامالً مرحله اين در است ممکن حقوقى و فقهى هاىبحث. کندمى

 در نيز دانانحقوق کهچنان است، مباحث نوع اين از سرشار فقهى مستدل کتب که شود انجام آمده، دست به استنباطات اجراى از ناشى

 نظام يک در موجود قوانين با همراه نظريات اين مجموعه. اندآورده فراهم را ارزشمندى هاىگنجينه خود علمى آزاد مباحث و جزوات و کتب

 قوانين: است بخش دو از مرکب حقوقى سيستم هر:اندگفته کهچنان نمايد،مى قوى و مستدل حقوقى سيستم يک ايجاد هم روى بر حقوقى

 اسالم، حقوق در حقوقى هاىمکتب لنگرودى،جعفرى محمدجعفر .)است بخش دو اين از مرکب هم اسالمى حقوق دانان،حقوق اتنظر و

 در حکم يک استنباط به منجر قبل، مرحله در منابع و هاروش گيرى کار به و تالش نتيجه: قانون وضع و حکم استنباط( دوم مرحله.(9ص

. هستند مؤثر رويه ايجاد يا و قانون وضع در غيرمستقيم و مستقيم صورت به نيز اول مرحله در حقوقى مباحث کهچنان گردد،مى فقيه نزد

 زمينه دارصالحيت هاىمقام طرف از قانون وضع. است متفاوت حقوقى و سياسى رژيم نوع براساس مختلف کشورهاى در حقوقى قاعده ايجاد

 ايجاد او براى نيز را اجرا امکان گذشته، هاىزمان در چند هر فقيه توسط شرعى حکم استنباط که حالى در کند،مى فراهم آن اجراى براى را

 دعاوى فصل و حل به شخصى صورت به توانستمى فقيه نه ديگر اسالمى بالد در مرکزى هاىقدرت ايجاد و زمان مرور به اما کرد،مى

 فقه تقنين نام به مرحله يک به نياز جامعه در فقه اجراى براى بنابراين. شدمى شمرده گذارىقانون منبع وى مستنبط احکام نه و بپردازد

 بعد حقوقى قواعد و قوانين: حقوقى قواعد و شرعى احکام اجراى( سوم مرحله.گفت خواهيم سخن آن درباره مفصالً آينده مباحث در که است

 بايد فقه مورد در اما دارند، را جامعه در شدن پياده آمادگى اجرا، مانتض و دولت حمايت به توجه با و دارصالحيت مقامات طرف از وضع از

 اسالمى جوامع در آيا که بيان اين به حقوق، با فقه مقايسه و آن تقنين از قبل فقه اجراى - الف:است توجه قابل جهت دو از بحث اين گفت

 از بعضى با معارض عمل اين آيا دارد؟ وجود سنتى روش همان به فقه اجراى امکان گانهسه قواى ايجاد و مرکزى هاىحکومت به توجه با

 در فقه، تقنين از بعد البته که آن تقنين از بعد فقه اجراى - انجامد؟بنمى گذارىقانون مراکز تعدد به عمل اين آيا نيست؟ حقوق مبانى

 همين در علمى مباحث حال عين در ولى ندارد، معنا شخود با چيز يک بين مقايسه و شوندمى جامعه قوانين از جزئى شرعى، احکام واقع

 و فقه رابطه از ما منظور کهآن نتيجه... و حقوقى و شرعى قواعد اجراى از هدف و حقوق و فقه در اجرا ضمانت مثل است، طرح قابل نيز جا

 معناى يک يعنى است، علم دو اين مقايسه صرف رابطه، از منظور مواردى در:گيرد بر در را ذيل مفاهيم تواندمى که استعامى معناى حقوق

 تأثير حقوق و فقه رابطه از ما مراد هم کنيم؛گاهىمى اراده را علم دو اين افتراق نقاط و جدايى مرز رابطه از مواردى سنجى؛درهم و تطبيقى

 اراده را منطقى نسبت چهار از يکى رابطه، هکلم از بحث مقام تناسب به نيز مواردى اند؛درداشته ديگريک بر علم دو اين که است تأثرى و
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  حقوق و فقه رابطه عدم به قائلين نظریه نقد و بررسى

 عمده. دانندمى الفارق مع قياس را حقوق و فقه مقايسه اصطالح به و هستند رابطه عدم به قائل اىعده مسلمان دانانحقوق ميان در

 هم با نبايد را دو اين و خداست نزد از شريعت و است هاانسان ساخته حقوق:از اندعبارت اندکرده اقامه خود مدعاى براى گروه اين که داليلى

 بر دال روايات و.( 92ص همان، )است کامل و ندارد نقصى هيچ شريعت.(11ص االسالمى، الجنائى التشريع عوده، عبدالقادر .)کرد مقايسه

 نيازبى نيست، کامل که حقوق به پرداختن از را ما( الخدش فى االرش حتى) است مذکور ماحکا همه آن در که( ع)على جامعه وجود

 فقه به بخشيدن غنا و جديد قواعد کشف و عملى هاىراه سرى يک به رسيدن موضوعات اين به پرداختن از اساسى هدف کهاين چه کند؛مى

 .)است وضعى و متغير حقوقى قواعد ولى است، ناپذير تبديل و راگيرف شرع، احکام و قوانين.است مطلوب به مصادره همان اين و است

 اخالقى قاعده بايک تعارض هنگام درنتيجه است اجتماعى نظم خواهان چون حقوق ولى دارد، اخالق با ناگسستنى پيوند شرع احکام.(همان

 اين امثال چون.(41ص الشرعية، القانونية القواعد و شريعالت تاريخ رافعى، مصطفى .)قبيل اين از ديگرى موارد و.بگيرد راناديدهآن بسا چه

 هر هايىجواب لذا شود،مى ترروشن بحث اصلى محور هاآن به گويىپاسخ با و بردمى سؤال زير را تحقيق مورد موضوع اصل ها،اشکال گونه

 نيستند، سطح يک در مخلوق و خالق که است هىبدي.شد خواهد بيان بعدى مباحث آمدن با آن تفصيل و آورده جااين در را مختصر چند

 و است، امضايى - مصالح رعايت با هم آن - هاانسان اجتماعى زندگى داشتن نگاه سالم براى معامالت بخش در خصوصاً شرعى احکام ولى

 از و هستند عقاليى عرفى امورى معامالت که دارند اذعان خود فقها کهچنان است،کرده بيان را هاآن ثغور و حدود مواردى در فقط شارع

 که آن از پس بودند کرده درست خود زندگى تنظيم براى اسالم حقوقى نظام از قبل عقال را ماهيات اين. باشندنمى شارع مخترع ماهيات

 را هاآن بلکه کردن هم اساسى تصرف حتى و.. نکرد مخالفت بودشده تثبيت و مستقر عقال نزد در که طريقى اين با آمدند( ص)اکرم پيامبر

 اجتماعى احکام بخش.(114ص ،1ج خوئى، آيتاللَّه درس تقريرات االصول، علم فى محاضرات الفياض، محمداسحاق .)نمود امضا طورهمان

 ىحقوق هاىنظام ديگر با را آن نتوانند آن تعبدى باپذيرش و نشوند متوجه بندگان که نيست اسرارى داراى معامالت ابواب در خصوصاً

 مصالح داراى و محض تعبد مدار دائر که نيست طوراين و اندشده تشريع عقاليى حاجات تبادل براى معامالت:اندگفته کهچنان کنند، مقايسه

 با.(622ص ،1ج المحرمه، المکاسب فى دراسات منتظرى، حسينعلى .)است عبادى احکام در چهآن مثل نشويم، متوجه ما که باشند اىخفيه

 و «االباحه اصالة» چون قواعدى طرفى از. ديد گسترده صورت به دو هر در را عقل بودن منبع توانمى فقه و حقوق در اجمالى رسىبر يک

 است مشترک نقاطِ اين امثال و گرفت سراغ آن از توانمى نيز الئيک حقوقى هاىنظام در حتى که استابزارى و منابع شبيه بسيار آن امثال

 و فقه مقايسه از مانع «الخدش فى االرش حتى» روايات و( ع)على جامعه پذيرش.کندمىفراهم ما براى را حقوق و فقه همقايس امکان که

 جامعه آن نبودن دسترس در استکرده قانون استنباط به ناگزير متمادى قرون در را مسلمان دانانحقوق و مجتهدين چهآن. نيست حقوق

 از جوابش آن، نظاير و است اليتغير و ثابت شرع، قوانين چون تعبيراتى.کردندمى ترغيب اجتهاد امر به نيز( ع)ائمه خود کهچنان است،

 در خصوصاً الهى احکام از بسيارى گرچه. آيدمى دست به استشده مطرح دينى و علمى هاىحوزه در اخير هاىدهه در خصوصاً که مباحثى

 و متغير نيازهاى به گويىپاسخ در الزم انعطاف داشتن خاتم، شريعت و پايدار قانون يک فاتص از ولى است، اليتغير و ثابت عبادات ابواب

 حقوقى نظام هر در حقوقى قواعد ايجاد در همواره اخالق و مذهب.(12 و 1 ش اجتهاد، در مکان و زمان نقش مقاالت سلسله .)است جديد

 نظر مد هميشه دو اين نقش آن، تاريخ و حقوق اوليه هاىپايه بررسى در لذا ،اندداشته اساسى و مهم نقش مستقيم غير و مستقيم صورت به

 مثل - فقه در مسائل از بعضى طرح طرفى از. باشد بيگانه مذهب و اخالق از کلى طور به حقوق که نيست طور اين و استبوده حقوق فالسفه

 امثال و باشد دعوا اثبات ادله مدلول خالف امر، واقعِ چند هر ينه،ب و قسم طبق قاضى ناحيه از حکم صدور معامالت، ابواب در شرعيه حيل

 .بردمى سؤال زير است،کرده بيان مدعى که نحوى به را حقوق و فقه ميان قوى ارتباط عدم - امور اين

 

 حقوق علم بر فقه تاثير
 حقوق طبع که چند هر کند؛مي توجيه اسالمي بالد در را حقوق و فقه قهري رابطه اسالم، فقه با حقوق ارتباط ساله 1422 سابقه »

 گيرند،مي الهام عادات و عرف از که فقه در شده طرح مسايل از بسياري اما کند نمي قبول را فقهي کتب در موجود مباحث از بسياري جديد

 ، 5 ص 1 ج حقوقي دانشنامه.) .«باشند داشته سزا به سهم جديد حقوق ساختن غني در و نمايند بارور را جديد حقوق نهال تواندمي

 لنگرودي(.

 

 حقوق و فقه رابطه
 گاهي دارند، فراواني مشترکات و نيستند هم از مجزاي علم دو واقع در اما دارند، تفاوت ديگر يک با جهاتي از که آن با حقوق و فقه

 بالقوه است ممکن فقه … گرددمي حقوق هقاعد در الزم عناصر تمامي داراي و کندمي پيدا را حقوقي قاعده يک صفات شرعي حکم يک هم

http://www.joce.ir/


 701 -711، ص 7991، پاییز  9جزا ، شماره  فقه، حقوق و علوم

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 صورت، آن در که کند ايجاد واحد حقوقي نظام يک زمان مرور به ها زمينه تمام در گسترش با حقوق مانند که باشد داشته را توانايي اين

 . گرفت رنظ در ديگر روشي آيدمي الزم صورت اين در و بود خواهد ها نظام ديگر کنار در نظامي فقه؛ از عظيمي بخش

 

 حقوق و فقه نظري و عملی جنبه
 ديگر مراحل.قانون و شرعي حکم وضع و استنباط مرحله( ب.تقنين و استنباط ابزار و متد کارگيري به و پردازي نظريه مرحله( الف

 و استنباط مرحله( ب.علمي تحليل و پردازي نظريه مرحله( الف:از عبارتند دهدمي نشان را حقوق و فقه بودن يکسان حقوق و فقه در که

 (.92ص زاده، احمدي مير مصطفي حقوق، و فقه ) رابطه.عمل و اجرا مرحله( ج.وضع

 

 حقوق و فقه قواعد
 نسخ بحث و قياس مانند حجت مباحث مفاهيم، مانند«  الفاظ مباحث»  مثالً دارند مشترک روش حقوق و فقه علم موارد بعضي در»

 ص دوم، طبع حکيم، محمدتقي المقارن، للفقه العامه .) االصول.«است حقوق تراز غني زمينه اين در فقه اصول البته. سابق احکام الغاي و

61.) 

 

 حقوقی قاعده با فقهی قاعده تفاوت

 عبارت فقهي قاعده ».باشدمي حقوق و فقه قواعد بررسي کند مشخص را حقوق و فقه علم دو بين ارتباط تواندمي که مواردي از يکي

 محمدي فقه، .) قواعد.«فقهي است ايقاعده ضرر ال مثال رود،مي کار به متعدد موضوعات يا فقه مختلف ابواب در که کلي حکمي از است

 از ايمجموعه که مصاديقش وبر گرديده استنباط و استخراج شرعيه ادله از که شودمي اطالق ايقاعده بر فقهي قاعده »(.19 ،ص 1919

 شي طهارت در شک جا هر که طهارت قاعده مثل مصاديقش، و افراد بر طبيعي کلي انطباق همچون دد،گرمي منطبق است فقهي احکام

 عربي تعريف ترجمه فقهي، قاعده از تعريف اين (.ظاهرا9ًص لطفي، اسداهلل دکتر مدني، فقه .) قواعد«.گرددمي جاري قاعده اين باشيم داشته

 خصوص و عموم رابطه منطقي نظر از حقوقي قواعد و فقهي قواعد بين ».باشدمي مصطفوي کاظم محمد سيد آقاي الفقهيه القواعد کتاب در

 حقوقي قاعده فقهي قواعد تمام ولي فقهي است ايقاعده حقوقي قاعده هر. خاص حقوق قواعد و هستند عام فقهي قواعد است، برقرار مطلق

 و است حقوقي هم اليد علي قاعده يا يد ضمان قاعده وليکن نيست، حقوقي عدهقا ولي فقهي است ايقاعده تجاوز و فراغ قاعده مثالً. نيستند

 عبادات ابواب در صرفاً فقهي قواعد از برخي. متفاوتند يکديگر با شمول محدوده نظر از که دارد وجود مختلف ابواب در فقهي قاعده هم

 و اجتماعي مسايل به فقهي قواعد از ديگر برخي و … الشک لکثير شک ال قاعده تعاد، ال قاعده تجاوز، و فراغ قاعده مثل دارند؛ کاربرد

 علي العقالء اقرار»  قاعده ،«غرور»  قاعده ،« اتالف»  قاعده ،«انکر من علي اليمين»  و«المدّعي علي البينه»  قاعده مثل است، مرتبط حقوقي

 (.17 ص محمدي، فقه، قواعد ؛11 ص لطفي فقه؛ مدني قواعد «.) … و جايز انفسهم

 

 حقوق در فقه قواعد کاربرد
 وجود، اين با است، رفته کار به زياد حقوق در که عسروحرج قاعده قواعد، اين جمله از دارد، حقوق در وسيعي کاربرد فقهي قواعد

 است مهمي قواعد از «ضرر ال قاعده»  مانند حرج و عسر نفي قاعده. است نشده روشن درستي به آن کاربرد و اعمال دامنه و واقعي جايگاه

 و قضايي رويه در که است فقهي قاعده ترين کاربردي و شده صادر ايران کشور عالي ديوان شعب و هادادگاه از آن پيرامون بسياري آراء که

 که ليحا در نموده مدون قوانين وارد را قاعده اين صراحت به اجاره و طالق مانند مواردي در نيز گذار قانون. باشدمي موضوعه حقوقي

 (.19 ص کشوري، عيسي حقوق، در فقه قواعد .) کاربرد.«نيست مصرّحه موارد به محدود هيچگاه آن اعمال گستره

 

 ایران مدنی حقوق در فقهی قاعده اعمال موارد 
( ب.طالق در عسروحرج قاعده( الف:دارد بيشتري کاربرد زير موارد در اما است زياد ايران مدني حقوق در فقهي قاعده اعمال موارد

 که وقت هر تواندمي مرد: » داردمي بيان ايران مدني قانون 1199 ماده.تعهدات حقوق در حرج و عسر اعمال( ج.اجاره در حرج و عسر قاعده

 سوره 2 و 1 و بقره سوره 299 و 225 آيات: شامل کريم قرآن از متعددي آيات فقه، در حکم اين مبناي.« بدهد طالق را خود زن بخواهد

 مصاديق.باشد(.مي121 تا 127 ص کشوري، عيسي حقوق، در فقه قواعد .) کاربرد«الساق اخذ من بيد الطالق»  مشهور روايت و قطال

 ـ.العالج صعب و ساري مرض ـ.شوهر بدرفتاري و مباشرت سوء ـ.زناشويي خاص وظايف انجام از زوج امتناع ـ:طالق در حرج و عسر خارجي

 در زوجين از يک هر جنون ـ.نمايد فرسا طاقت را زناشويي زندگي دوام که مضري اعتياد ـ.مرد توسط ادگيخانو زندگي و خانواده ترک

http://www.joce.ir/


 701 -711، ص 7991، پاییز  9جزا ، شماره  فقه، حقوق و علوم

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 حکم دادگاه که مواردي در: » 1952 مستأجر و موجر روابط قانون 7 ماده اجاره، در حرج و عسر قاعده.نباشد ممکن نکاح فسخ که مواردي

 مهلتي تواندمي نباشد موجر حرج و عسر با معارض و بداند مستأجر حرج و عسر موجب نمسک کمبود لحاظ به را اجاره مورد ملک تخليه

 (.251 ص ،16 ج عاملي، حر الشيعه، .) وسايل.«بدهد قرار مستأجر براي

 

 فقهی قواعد بندي تقسيم
 تقسيم ـ1.گرددمي شارها معروف تقسيم دو به صرفاً جا اين در گردد؛ تقسيم متعددي موارد به جهاتي از است ممکن فقهي قواعد

( الف:از است عبارت بندي تقسيم اين باشد،مي فقهي مختلف ابواب و موضوعات اساس بر که «الفوائد و القواعد»  کتاب در اول شهيد بندي

 مربوط قواعد( ـه.جنايات باب قواعد( د.قضا ابواب به مربوط قواعد( ج.مناکحات و خانواده حقوق در جاري قواعد( ب.اجتهاد به مربوط قواعد

 القواعد اول؛ ) شهيد.قصاص باب قواعد( ي. ديات به مربوط قواع( ط.عبادات ابواب قواعد( ح.حدود باب قواعد( ز.ارث به مربوط قواعد(و.عقد به

 ابوطاهر »نام به فردي نوشت کتاب زمينه اين در که کسي اولين و شد آغاز سنت اهل نزد ابتدا در قواعد تدوين و نگارش الفوائد(.اصوالً و

 از شيعه مذهب در نويسي قواعد »(.77 ص الفقهيه، القواعد احمد؛ علي ) ندوي،.بود هجري چهارم قرن در حنفي مذهب فقيهان از «دباس

 ،مدني فقه قواعد 2.).«است يافته گسترش و آغاز الفوائد و القواعد کتاب نگارش با( ق. هـ 915 سال م)  اول شهيد به معروف مکي بن محمد

 معناي به که قواعدي( الف:اند نموده تقسيم دسته چهار به را فقهي قواعد ايشان صدر، شهيد بندي تقسيم -(.16 ص لطفي، اسداهلل دکتر

: دارند بستگي مورد دو به فقه در چيزي بودن قاعده که اين چه الضرر؛ قاعده همچون شوند، نمي محسوب قاعده فقه، در فني و اصطالحي

 واحدي حقيقت به و باشد داشته وجود آن در ثبوتي نکته: ثانياً. باشد داشته کاربرد گسترده و وسيع محدوده در و باشد کلي رام بايد اوالً

 حجيت و اليد علي قاعده مثل. گرددمي بر جعل وحدت همان به شده، جعل شرعاً که قواعدي و شرعي احکام در معنا اين. نمايد برگشت

 به آنچه( ب.است گشته جمع حرج ال يا و ضرر ال عبارت در که است عدمي تشريعيات مجموعه از ضرر ال مثل عديقوا اما. فقه در واحد خبر

 في و بوده يد ضمان بيانگر که «يضمن ما»  قاعده مثل. دارد داللت مجعول واقعي حکم بر مستقالً و است فقهي قاعده اصطالحي معناي

 بر داللت گرچه قواعد قبيل اين. گرددمي استخراج عقل و اجماع سنت، کتاب، اجتهادي ادله از و دارد واقعي شرعي حکم بر داللت نفسه

 استخراج قواعد گونه اين از ديگري شرعي حکم بلکه. باشد شرعي حکم استنباط ابزار که نيست گونه اين اما. دارند واقعي شرعي حکم

 وسيله به و کنندمي داللت ظاهري حکم بر که قواعدي( ج.است يضمن ما قاعده مصداق عنوان به که فاسد عقد در ضمان حکم مثل شود؛مي

 نمي قرار شرعي حکم اثبات طريق در هم قسم اين فراغ، قاعده همچون. شودمي حاصل شرعي حکم به استدالل در قياس صغراي آنها

 استناد آنها به استنباط مقام در فقيه که اللياستد فقهي قواعد( د.شودمي واقع شرعي حکم مصداق و متعلق اثبات طريق در بلکه. گيرند

 ) قواعد.اتالف قاعده و غرور قاعده مثل. ندارد معّيني باب به اختصاص که اصولي قواعد خالف بر دارد، اختصاص خاصّي ابواب به و کندمي

 (.12 ص لطفي، اسداهلل ـ مدني فقه

 

 حقوقی نظام 
 هايويژگي و صفات با يک هر معين، حوادث و اشخاص بلکه ندارد، معين ايدثهحا و فرد به اختصاص و است کلي حقوقي قاعده »

 حقوق قاعده باشد، نظر مورد و الزم اوصاف و هاويژگي جامع که ايواقعه يا فرد هر و. هستند حقوقي قاعده در نظر مورد و مخاطب خاص،

 که شودمي تنظيم و ارايه ساختاري و قالب در حقوقي قاعده که ينا يعني حقوقي، قاعده در قيد از بودن رها و تجريد. گرددمي آن شامل

 پيدايش و تکوين به تجريد که است؛ متالزم امر دو حقوقي، قاعده در تجريد و عموميت ويژگي دو. نباشد معيني واقعه شخص به متعلق

 صص معاصر، حقوق با اسالم حقوقي نظام تطبيق بيت، اهل فقه تخصصي .) فصلنامه.«گرددمي مربوط آن اجراي به عموميت و حقوقي قاعده

 يعني. شود جامعه صالح ذي مراجع سوي از متخلف تنبيه موجب ها آن از تخطي که است رفتاري هاي شيوه حقوقي؛ نظام »(.124 و 126

 حقيقي منافع حفظ و ميعمو نظم ايجاد منظور به «دار صالحيت مراجع »سوي از که ـ مقررات و فروع صورت به ـ احکام و قوانين مجموعه

 (.22 ص امين، حسن سيد ايران؛ حقوق .) تاريخ.«باشد داشته اجراء ضمانت و شده وضع حاکمه هيات يا جامعه موهوم يا

 

 حقوقی نظام عناصر و ارکان
 قوانين ولشم کليت: » از است عبارت باشد،( بشري) طبع بر مبتني يا( الهي) شرع بر مبتني چه حقوقي نظام هر عناصر و ارکان»

 (.22 ص .) همان،.«آن از تخلف صورت در اجرا ضمانت نهايت در و قانون از اطاعت براي تکليف ايجاد افراد، همه به نسبت آن
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 اسالم حقوقی نظام
 و پيوسته هم به عناصر از ايمجموعه: کنيممي تعريف کرديم، معين را عناصرش و ارکان پيش سطر دو در که طور همان را نظام »

 را جامعه زندگي و معيشت نظام که است قواعدي مجموعه خود؛ عام مفهوم به( Law) قانون و. کندمي تعقيب را واحدي هدف که هدفمند

 .) همان.«باشد زور از استفاده و قدرت پشتوانه به چه اگر هستند، آن به احترام و رعايت به ملزم ملت، و دولت که قواعدي کند،مي تنظيم

 سراسرآن که ديني اخالقي، هايارزش و انصاف عدالت، دانش، دين زندگي، و فطرت دين خداوند، دين آخرين اسالم »(.95 ه،شمار122 ،ص

 نظام اعتقاد، و سرمايه نظام سياست، و حکومت نظام خداوند، بندگي و عبوديت نظام خرافات، از پيراسته و صحيح اعتقادي نظام است، نظام

 نظام و صلح و جنگ نظام قراردادها، و حقوق نظام دادرسي، و قضاوت نظام مترقي، تربيت و تعليم نظام شخصي، احوال و خانواده و ازدواج

 (.نظام6 ص تتغير، ال الثابته الشريعه احکام ، صافي اهلل لطف .).«است حکومت و سياست، شريعت، عقيده، اسالم، کالم يک در و امور تمامي

 و سعادت دار عهده و دهدمي تشکيل را کل يک که پيوسته هم به عناصر از است ايمجموعه که است ماسال شريعت همان اسالم، در حقوقي

 تأليفات و فقهي هاي مجموعه به توجه با اسالمي فقه. است خاص حقوقي مکتب و منابع مبادي، داراي شريعت اين. است انسان کمال

.) «است روم حقوق از مستقل اسالم شريعت نيست؛ ديگر شريعت يا حقوقي نظام هيچ با قياس قابل دارد، که متعددي علوم و ارزشمند

 مکتب عنوان به که است گرفت،الزم قرار بحث مورد «شريعت» واژه که اين به توجه (.با129 ص ،95 شماره بيت، اهل فقه تخصصي فصلنامه

 «طريقاً له شرعت: »باشدمي آشکار روش و راه معناي به لغت در شريعت ».اسالم شريعت مخصوصاً بگيرد، قرار ارزيابي مورد دين حقوقي

 بندگان براي را آن خداوند که است شرعي احکام از ايمجموعه: فقها اصطالح در (.و99 ص مفردات، در .) راغب.«کردم روشن او براي را راه»

 با را او رابطه ثانياً و خودش با را انسان رابطه: اوالً که است احکامي بردارنده در و گرديده ابالغ پيامبران طريق از و است داده قرار سنت خود

 عز خداي که شرعي قواعد و مقررات احکام، از ايمجموعه يعني اسالم شريعت و. کندمي تنظيم همنوعانش با را او رابطه ثالثاً و پروردگارش

 گرديده ابالغ( ص) عبداهلل بن محمد حضرت يامبرپ خاتم توسط احکام اين است، برگزيده و کرده تشريع خود بندگان براي را آن جل و

 (.17 ،ص 99 ش بيت، اهل فقه تخصصي .) فصلنامه.«است

 

 شریعت و حقوق
 در حقوق مکاتب اما اند، کرده بحث تفسير و فقه اصول کالم، علم در شرعي قاعده آور الزام مصدر از ديني علماي اسالم، شريعت در

 دو، اين از يک هر که «اجتماعي و وضعي حقوقي مکتب»  ـ2 و «طبيعي حقوقي مکتب»  ـ1: شوديم تقسيم اصلي قسم دو به زمينه اين

 اما شود،مي تقسيم ديگري هايگرايش و مذاهب به خود درون در است، انسان دست ساخته حقوق، که مساله اين بر نظر وحدت از پس

 ساخته از و وضعي امري قانون و حقوق نيز و است رباني و الهي اساس و يهپا بر مبتني شريعت قواعد که مطلب اين بر شريعت، و دين فقهاي

 دنيوي امور کنترل براي که باشدمي جزا و کيفر حقوق، و قانون و فقه و شريعت مهم مباحث از يکي.دارند نظر اتفاق است انسان دست هاي

 مادي يا جزا. قانون برابر در منفي واکنش: مانند ياعقاباست، و انونيق پاداش: مانند ثواباست، يا شريعت در جزا گردد،مي وضع انسان اخروي و

 خوف در که است معنوي جزاي يا و ديه: مانند گرددمي بر او مال به يا بريدن، و شالق، رجم، قتل، گرددمانند برمي انسان جسم به که است

 قواعد در جزا اما. است قانون از اطاعت براي اجرا ضمانت بزرگترين معنوي، جزاي همين. شودمي ظاهر خدا محبت و دوستي يا رجاء و

 و حقوق در جزا و کيفر مقايسه به توجه با.گرددمي تنفيذ و تعيين حاکم قدرت سوي از که است مادي و دنيوي جا همه در و هميشه حقوقي

 :يمبده قرار بحث مورد را اسالم جزايي حقوق در کيفر انواع که بود خواهد بهتر( شريعت) فقه

 اسالم جزایی حقوق در کيفر
 است شده معين شرع در آن اندازه که است کيفري حد: حدود( الف:از عبارتند اسالم در ها مجازات عمده جزايي، حقوق زمينه در»

 براي گشتان چهار بريدن و گردندمي زنا مرتکب که غيرمحصنه مردان و زنان براي تازيانه صد و محصنه، مردان و زنان براي رجم: مانند

 نظر به احوال و اوضاع حسب بر آن تعيين و است نشده تعيين شرع در آن اندازه که کيفري از است عبارت: تعزيرات( ب.ديگران اموال سرقت

 قاتل جرم، ثبوت از پس توانندمي مقتول دم اولياي: بکشد ناحق و عمد به را ديگري شخص، يک هرگاه: قصاص( ج.است شده موکول قاضي

 تاريخ ).بدهد ديه بايد گردد، ديگري قتل موجب قصد، داشتن بدون خطا به کسي هرگاه: ديه( د.بگيرند ديه و کنند صلح او با يا ندبکش را

 اهتمام عدم آن، و يابدمي نمود منطقه يک در اجتماعي تغيير حوزه حقوقي، قواعد (.در194 ص امين، حسن سيد پرفسور ـ ايران حقوق

 انسان اجتماعي تغيير حوزه شرعي، قواعد که است حالي در اين. است مساوي آن در فعل ترک و فعل که است گذار قانون سوي از اجتماعي

 از پرهيز و مستحبات انجام.است حقوقي سفارشات سلسله يک حد در مکروهات و مستحبات کند،مي تقسيم مباح و مکروه مستحب، به را

 مورد اهداف با متناسب را اجتماعي رفتار تنظيم و است گذار اثر جامعه و فرد معنوي و مادي هويت و شخصيت گيري شکل در مکروهات

 خداوند به آدمي قرب و کمال در و بوده شارع مطلوب چه آن هر از است عبارت مستحب يا واجب سازد، مي آسان اسالمي گذار قانون نظر

 مکروه يا حرام سازدمي دور تقوا و ايمان حوزه از را آدمي و است شارع مبغوض آنچه هر ديگر سوي از. است مصلحت داراي و موثر
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 اقتضاي که است احکامي اصول علم در اقتضايي احکام از مراد کرد، تقسيم تخييري و اقتضايي قسم دو به توانمي را تکليفي احکام.است

 انجام يا ترک جهت از که است احکامي تخييري ماحکا از مراد و گرددمي کراهت و استحباب حرمت، وجوب، شامل و دارد را آن ترک يا فعل

 حوزه در نيز اباحه. گويند مباحات اعم معناي به را مباح و مکروه مستحب، همچنين. باشدمي مباحات همان که ندارد رجحان اقتضاي فعل

 و نسخ که اين نه سابق وجودي حکم قبال در است وجودي حکم و جديد انشاي حکم اين کاال، ورود جواز به حکم مانند دارد، وجود حقوق

 عهده خود اجتماعي و فردي ابعاد با اسالم شريعت قوانين تمامي. است اجتماعي دين يک خود شوون تمام با اسالم.باشد سابق حکم فسخ

 يکسان طور به را جامعه و فرد انسان، رفتار تنظيم عرصه در شرعي قواعد. است معنوي و مادي آباداني و اسالمي جامعه تشکيل و ايجاد دار

 که پيوسته هم به است ايمجموعه شريعت که جايي آن از. دارد وضعي قواعد از تري وسيع حوزه نظر، اين از و دهدمي قرار خود مخاطب

 است، خداوند به تقرب که عبادت باشد، نمي جدا شرعي اجزاي و قواعد ساير از( worship) عبادت. کندمي تکميل را ديگر يک آن اجزاي

 در يکسان طور به و تفاوت بدون و کلي طور به زندگي در مهم امور و شرعي تکاليف انجام ضرورت به نسبت را آگاهي و مسووليت روح

 به نهادن احترام دار عهده صرفاً که نيست حد اين در تنها حکومتي، مقرارت و حکومت در عبادت بودن حقوقي.انگيزاند برمي افراد وجدان

 اقامه نيز و کند وادار کار اين انجام بر را مردم که است حاکم وظيفه ورزند، امتناع حج انجام از مردم اگر فقهي نظر از بلکه باشد، قواعد اين

 به را شخص تواندمي شرع حاکم گردد ثابت شرعي دادگاه در عبادات آن مانند و نماز ترک اگر و گيردمي صورت حاکم سوي از نصب با نماز

 از را حقوق. است جامعه و مردم بين در حکم صدور عوامل از يکي حقوق اسالمي، فقه و شريعت در ديگر جانب از.کند زيرتع نماز ترک خاطر

 به آن نقل و اسقاط و شود نمي منتقل ديگري به حق صاحب مرگ با که حقوقي ـ:اند کرده تقسيم چنين اسقاط، و انتقال و نقل لحاظ

 ولي است جايز آن اسقاط که حقوقي وـ وصايت حق زوجه، از استمتاع حق حاکم، واليت حق پدري، حق چون باشد، نمي صحيح ديگري

 حق دشنام، حق غيبت، حق: مانند گردد، نمي منتقل ديگري به نيز قهري طور به حق صاحب مرگ با و باشد نمي صحيح ديگري به آن نقل

 به حق صاحب مرگ با که حقوقي ـ.کند نمي کفايت توبه و است حتمي حق، صاحب کردن راضي موارد اين در. اهانت وسيله به آزار و اذيت

 حق است؛ جايز آن اسقاط و انتقال و نقل که حقوقي ـ.نيست جاز ديگري به آن نقل ولي است جايز نيز آن اسقاط و گرددمي منتقل ورثه

 آن انتقال و نقل و اسقاط که حقوقي ـ.قسم حق چون است جايز عوض بدون آن انتقال و نقل که حقوقي ـ.غيره و تحجير حق قصاص، خيار،

 وديعه قرض، در مطالبه حق مجوز، عيوب در نکاح فسخ حق اوالد، و والدين چون اقارب نفقه حق رجعيه، عده در رجوع حق است، مشکوک

 . عاريه و

 

 حقوق کلی تقسيم
 حق» اصطالحاً است کرده گذاري قانون اسالم متا و اسالمي جامعه کل با رابطه در اسالم گذار قانون که را حقي: محض اهلل حق

 و ارتداد حد: مانند گذارد،مي جامعه روي بر نامطلوبي و منفي تاثير جرم، اجتماعي جانب که است معنا بدين اهلل حق. گويند «اهلل

 آيدمي دست به سودي آن پرتو رد که داشته مقرر و معين خاص افراد يا خاص فرد براي گذار قانون را آن که است حقي: الناس حق.محاربه

 فقط دارد، اوليا يا ولي به اختصاص صرفاً که قصاص،: مانند. نيست مربوط ديگر کسي به و گرددمي غيرمنقول مال شريک عايد فقط که

 حقوق در قتطبي و کند)مقارنه قصاص را قاتل که بخواهند شرع حاکم از و. کنند استفاده حق اين از توانندمي خون صاحبان يا صاحب

 (.49 و 41 صص فيض، رضا علي دکتر اسالم؛ عمومي جزايي

 

 حقوق علم دیگر تقسيم
 رويداد آن موجب به که: خصوصي ملي حقوق( الف:است بخش دو داراي حقوق اين. گويند داخلي حقوق را آن که ملي، حقوق ـ1

 ملي حقوق( ب.غيره و مدني حقوق تجارت، قبيل از. آيدمي در نظم به طبققوانين است، آنان مالي و شخصي روابط از اعم که افراد خصوصي

 سامان و نظم را دولت و ملت افراد ميان روابط و کندمي معين را دولت تشکيالت چگونگي که است مقرراتي و قوانين از رشته يک: عمومي

 روابط به مربوط که قوانين رشته يک از است تعبار الملل بين حقوق».شودمي ناميده نيز خارجي حقوق که الملل، بين حقوق ـ2.بخشدمي

 بحث مورد ديگر جهات از علم اين حقوق، علم کلي نظريه در اما (.و61 و 62 صص .) همانجا،.«است حاکم هايدولت و مختلف هاملت بين

 و احکام تفصيلي بررسي( فال:گيردمي قرار بررسي مورد جداگانه سطح دو در حقوقي مباحث رايج، حقوقي هايپژوهش در.گيردمي قرار

 حقوق هاي دانشکده در درسي هايسال طول در آن، مختلف هاي رشته در حقوقي قواعد تفصيالت تمام سطح اين در: حقوقي مسايل

 مسايل و احکام کلي بررسي( ب.شودمي بحث ديات تا طهارت کتاب از مساله به مساله فقهي، مسايل تمام که فقه همانند. گرددمي بررسي

 هاي نظام و هاديدگاه حقوقي، مکاتب بيان حقوقي، قاعده طبيعت تقسيمات، منابع، مبادي، بررسي به حقوق، بحث از سطح اين: حقوقي

 اصول علم» آن به نيز گاهي و است، مشهور حقوق علم کلي نظريه و ديدگاه به بحث اين حقوق هاي دانشکده در دارد، اختصاص حقوقي
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 آن به دليل همين به و فقه، علم در تفصيلي و استداللي مباحث براي ايمقدمه و مدخل «فقه اصول علم» ديني مدارس در. گويند «حقوق

 (.124 ص 95 شماره بيت، اهل فقه تخصصي ) فصلنامه.گويند نيز«  استنباط اصول» 

 

 حقوق علم اصول و فقه اصول فرق
 براي ايمقدمه و مدخل دو، هر چون است، يکي ماهيتاً دو هر قحقو اصول علم و فقه اصول علم که کنند فکر است ممکن برخي »

 بين اما (.9 و 11 صص حقوق، علم مقدمه لنگرودي، .) جعفري«دارند نيز مشترکي هايبحث دو، هر که چنان است، حقوق علم و فقه علم

 اکنون هم که است حقوقي احکام و پيشين نظريات به معطوف حقوق، اصول علم زيرا دارد وجود تفاوت حقوق، اصول علم و فقه اصول علم

 قبل از احکامي و آرا چنين فقه اصول علم در اما. يابدمي آشنايي احکام و آرا اين اصول به انسان علم، اين با و اجراست حال در جامعه در

 در که است منابعي و مبادي با اييآشن پي در علم، اين در گرپژوهش بلکه. باشد آرا به معطوف علم، اين تا نيست مفروض و شده پذيرفته

 که است اصولي و کبرويات به علم: »اند گفته اصول علم تعريف در که است جهت اين به توجه با و گيرد قرار استفاده مورد احکام استنباط

 با اسالم حقوقي نظام تطبيق بيت، اهل فقه تخصصي .) فصلنامه.«است شرعي حکم اش نتيجه فروع، و صغرويات به شدن ضميمه صورت در

 (.124 ص 95 شماره معاصر؛ حقوقي نظام

 

  حقوق علم منابع
 قانون عرف، شريعت،: مانند آيد، حساب به رسمي منابع از و کند وضع قانون بتواند که قدرتي و تاريخي اصل: »از عبارتند منابع اين

.) .«آيندمي حساب به حقوق علم در احکام صدور منابع از و ندهست احکام تفسيري مصدر که قضا و فقه دين، احياناً و عدالت قواعد طبيعي،

 (.154 ص همانجا

 

 افتراق و اشتراک حقوق؛ و فقه منابع
 برخوردار وااليي ارزش از سنت و قرآن فقهي، مذاهب و مکاتب ي همه نظر در برخوردارند، متفاوت اهميت و درجات از فقه منابع

 در … و قياس استحسان، عقال، بناي عرف، اجماع، مانند هم ديگري منابع. گيردمي قرار ها اين کنار در نيز عقل بعضي، نزد در و است

 مهم منابع از يکي: سنت.دارد قرار اول درجه در اهميت نظر از و است اسالمي فقه منبع ترين اساسي: قرآن.دارند قرار اهميت از بعد درجه

 نبي از که شودمي اطالق تقريري فعل و قول به سنت اهل نزد در سنت. شودمي استنباط طريق آن از شرعي احکام اکثر که است فقه

 از است عبارت اماميه نزد در سنت اما. دارند را نظر همين نيز( ص)اکرم رسول صحابه به نسبت ايشان از بعضي و باشد شده صادر( ص)اکرم

 است، شده بحث تفصيل به فقه در که خاص شرايطي با آن حجيت و هرسيد اثبات به تقرير و فعل و قول صورت به( ع) معصومين از که آنچه

 اين مگر ندارند، ارزش باشد فتوايي در علما اتفاق که جهت اين از فقط اجماع اماميه، نظر از است؛ فقه منابع از يکي: اجماع.است شده ثابت

 واقع در آن حجيت بلکه نيست سنت و کتاب مقابل در ستقلم دليل يک عنوان به اجماع اماميه نزد در. »باشد( ع) معصوم قول از کاشف که

 از اجتهاد منابع جناتي، ابراهيم محمد ؛ 19 ،ص 2 ج مظفر، محمدرضا الفقه، .) اصول.«کندمي کشف را آن اجماع که است معصوم قول از

 صحابه، اجماع مثل: دارند قبول را آن از بخشي کدام هر و ندارند واحدي نظر اجماع حجيت در سنت (.اهل112 ص اسالمي، مذاهب ديدگاه

 ساير (.در79 ص اسالم، حقوق در حقوقي هاي مکتب لنگرودي، جعفري«.) … و کوفه اهل اجماع مدينه، اهل اجماع عصر، علماي اجماع

 نظر از اجماع توجيه هستند، اجماع مخالف نيز ها آن واقع در و شود نمي ديده اجماع عنوان به چيزي اساساً جهان حقوقي هاي سيستم

 استحسان و (.قياس122 ص .) همان،.«است شده اجماعات نقص متوجه خوبي به اخير قرن دو در اماميه جهت همين به نيست مقدور علمي

 از حکم يک دادن سرايت از است عبارت: »اند گفته قياس مورد در است نظر اختالف آن حجيت مورد در و است فقه علم ديگر منبع دو

 در که دليلي از است عبارت: »استحسان (.و71 ص زاده احمدي حقوق، و فقه .) رابطه.«است آن مشابه که ديگر موضوع به موضوعي

 مذاهب ديدگاه از اجتهاد منابع جناتي، ابراهيم .) محمد.«باشد ناتوان خويش ذهني ي يافته توصيف از مجتهد ولي آيد پسنديده نزدمجتهد

 قابل شرعي دليل داراي استحسان و واقعشده شرعي نهي مورد قياس باشد، نمي اماميه منابع از ساناستح و قياس (.اما147 ص اسالمي،

 .باشد نمي پذيرشي
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 گيري نتيجه
 هر تحرک و پويايى سبب ويژگى، اين. است دينى نصوص گستره در اجتهاد عنصر از استفاده تشيع، مکتب مهم هاىويژگى از يکى

 علوم مختلف هاىرشته گسترش و تکامل. هست و بوده نوپيدا موضوعات به گويىپاسخ در مناسب توان کسب نيز و مکتب تربيش چه

 عصر.است پذيرفته صورت شناسزمان و بزرگ فقيهان و منداندانش تالش نيز و اجتهاد عنصرِ همين پرتو در فقه، دانش جمله از اسالمى،

 مسئوليت ارتباطات، گسترش و دين به نقادانه نگاه و صنعتى و علمى گيرچشم التتحو بشرى، مختلف مکاتب و عقايد ظهور جهت به حاضر

 کنند، مهذب را استنباط هاىشيوه دريابند، را نوين هاىچالش نيکى به بايد فقيهان و عالمان. استکرده چندان دو را دينى عالمان

 باز امروز نقاد و سرگشته انسان انتظار و فهم با متناسب و روز نزبا به را شيعه فقه کهن ميراث و دهند خور در پاسخ را جديد موضوعات

 تاريخى و دينى مسئوليت و دارندنگه بالنده و زنده بشرى جوامع اجتماعى زندگى عرصه در را فقه و دين تالش، اين گذرره از تا نمايند سازى

 بررسى و استنباط مشابه هاىشيوه با آشنايى فقه، مجموعه به يرونىب نگاه نيازمند وظيفه، اين انجام. نمايند ايفا وجه بهترين به را خويش

 و زبده محققان جمعى بسيج نيازمند وسعت اين به تالشى ترديد بدون و باشدمى...  و درايه رجال، اصول، نظير فقه، به وابسته علوم دقيق

 .است شناسزمان
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