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  احكام فقهي يگذار ضرورت قانون

 مذاهب اسالمي يدگاههايد بيآن در تقر ريو تأث

  1بادپا داهللايعب
  )9/9/1392: ، تاريخ پذيرش23/12/1391: تاريخ دريافت(

 

 دهيچك

مذاهب ي ، نزد فقهانديفرا كي عنوانبه  ياحكام فقه يگذار وننقا ضرورتي خينظر تار از

 ؛احساس نموده است شيقرنها پاز را آن ضرورت  يجامعه اسالم و مشهود بوده ياسالم

 در حقيقت .روديبه شمار م ياجتهاد اسالم يمهم و عمل يها ترهاز گس يكي امر نيا رايز

 يگو ،ندايفر نيغرب در ا ياز رنسانس كشورها شيپ ،يمجتهدان اسالم دولتمردان و

االحكام  همجل« ق و سپس967-926 يدر سالها »نامهقانون« مثالً. اندسبقت ربوده

 يهامجموعه نينگارش ا با .ه استها مدون شديق در قلمرو عثمان1293سال در  »يهالعدل

 شتريدر ب يمختلف فقه يها نهيدر زمي نهضت علم كعنوان يبه  ياسالم يگذارقانون ،يفقه

 ران،يا ياسالم يبعد از انقالب، در جمهور نهيزم نيدر ا. كرد دايرواج پ ياسالم يكشورها

 ينه تنها در راستا ندايفر نيدر ضمن، ا. واقع شده است يريمهم و چشمگ يهاشرفتيپ

داشته، بلكه  را دربر يا و ارزنده ديمف جينتا ي،و فقه ياجتهاد ينگرشها ييگراو هم بيتقر

نقش  نيبهتر ي،قواعد حقوق اسالم بودن اصول و يهانو ج تيشناساندن جامع يراستا در

  .كنديم فايرا ا

، تقريب مذاهب نامهقانون ،استحسان يه،العدلاالحكام  همجل ي،گذار قانون :ها دواژهيكل

  .اسالمي

                                           
 drubadpa@gmail.com/ مدرس حوزه علميه دارالعلوم زاهدان. 1
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 نيقانون و تقن يلغو فيتعر

ضوابط  اصول و: يعنياست؛  نيو جمع آن قوان زيو روش هر چ اريمع يدر لغت به معن قانون واژه

واژه  كيباور هستند كه كلمه قانون  نياز محققان بر ا يبعض البته). 1582 ،ق1407 ،يآبادروزيف(

 .است يعرب ريچون اصل آن غ ست؛ين يحيواژه فص يب است، در زبان عربمعرّ

 ،يديزب(اند  قرار داده يآن را فارس شهياصل و ر گريد يو بعض دانسته يواژه رومآن را  يبعض

 يدر عرب كنيل ست،ين ياست و عرب »كانون«ب كلمه معرّ نيا: ديگو يدهخدا م .)9/315 م،1876

كه به  ندا گفته يونانيكلمه را  نيا شهيهم ر يبعض. )17395 ش،1377دهخدا، (مستعمل است 

امر  نيشناسان بر ااست؛ البته همه محققان و زبان افتهيراه  يو از آن به فرانسو افتهيانتقال  ينيالت

 يفهاياز علما تأل يبعض يمعن نيكلمه قاعده و دستور است، بنابر هم نيا يستند كه معنمتفق ه

از » الملك اسةيس و وزارةقانون ال«اند؛ مانند كتاب  كرده يگذارنام» قانون«را با كلمه  شيخو

 رزاياز م» االصول نيقوان«و  يمالك يجزاز ابن» االحكام نيقوان«و كتاب  يشافع يماورد

 .يم قمابوالقاس

  .ي خواهد بودگذارقانون به معنيدر لغت  نيتقنبنابر آنچه در معني لغوي قانون گفته شد، 

  

 نيقانون و تقن ياصطالح فيتعر

 نطبقي يانه امر كل«: آمده است گونهنيقانون ا ياصطالح فيتعر يحقوق و يمنابع لغو شتريب در

است كه  يامر كل كي قانون ).365 ق،1416اداره، (» تتعرف احكامها منه يالت اتهيجزئ عيجم يعل

 ش،1377دهخدا، (از آن شناخته شوند  اتيمنطبق گردد كه تمام احكام جزئ اتشيبر همه جزئ

17395.( 

 يمتعدد و مختلف يعبارتها ،نيتقن يمعنا نييو تب ياصطالح فيدانان در تعرو حقوق محققان

با  ديجد دهينو و پد يبه طور اصطالح يگذارو قانون نيتقن فيتعر، اند كه در اغلب آنها ارائه داده

غرب مطرح شده است كه  يو دستور كشورها نيمانند قوان يفقه اسالم نيمثالً تدو ،يهدف خاص

 .ندارند يو مفهوم چندان فرق يآنها در الفاظ باهم اختالف دارند، اما در معن شتريب
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احكام  نيتدو يعني نيتقن«: اندردهك فيتعر گونهنيرا ا) يگذارقانون( نياز معاصران تقن يبعض

 ،ييجنا ،يمدن ديجد نيوار و به سبك قوانخاص، سلسله يبيبا ترت ،يبه شكل مواد قانون يفقه

مانند  ،احكام معامالت نيتدو«: اندبيان داشته گريد يبعض ).297 ق،1411 ،يقرضاو(» ... و يادار

 ازيدر وقت ن يواع باشد، به سبك مواد قانونآنها كه شامل همه ان عيفلسفه تشر انيو ب رهيعقود و غ

در نظر » الزام«عنصر  فهايتعر نيالبته در ا .)26، ق1408 ،يليزح(» مراجعه به آنها آسان شود

 .است دهگرفته نش

 مثالً اند، كرده فيتعر» الزام« را با در نظر گرفتن عنصر يگذارو قانون نيمحققان، تقن بيشتر

را در عبارات و  ياحكام شرع« :كرده است فيتعر گونه نيرا ا نيتقن يعبدالرحمن قاسم مصر

از  يروياوامر و دستوراتش را كه پ) امر يول(كه حاكم  يقرار دادن به طور يمنظم و قانون يمواد

  .)73 ،ق1397قاسم، (» آنها بر ما الزم است، ضمن آن بگنجاند

  

 يگذارقانون هينظر خچهيتار

، كشور كي يموفق دستگاه دولت تيريو مد يينظام قضا يبرا يماحكام عمو نيو تدو يگذارقانون

سال قبل  2000است كه  يقانون حموراب ن،يمجموعه قوان نيتريميقد. است يميقد اريبس يندايفر

سال قبل از  450است كه ميگانه رومان قد شناخته شده است و بعد از آن الواح دوازده الدياز م

 .شده است نيم تدو543است كه سال  نينيژوستسپس مدونه  .مدون شده است الديم

 اريبس نياز قوان زين يونانيو صولون  يفرعون سيو مجموعه بوخور »يمانو هند«نامه قانون

آورد،  يرو ياصطالح يگذاركه به قانون يكشور نياول: نديگو يمحققان م. اند شناخته شده ميقد

را به  يقانون مدن ني، اولم1804سال  ن،وئرنسانس در عهد ناپل هجيكشور فرانسه بود كه در نت

مختلف، قانون مرافعات و قانون  يسالها يكرد و بعد از آن ط نيتدو »ونئناپل همجموع« وانعن

و  يغرب يكشورها شتريفرانسه ب ديرفته رفته به تقل .شد نيو قانون جزا تدو ييايو در يتجار

امام، (كردند  نيخود تدو يبرا يمختلف نيو آلمان قوان سئيسو ا،يتاليا ش،يمانند اتر ،يياروپا

  ).234 م،1953
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 در اسالم يعموم يگذارقانون

در صدر اسالم شناخته شده بود؛ چون  ياحكام فقه نيو تدو يآوربا جمع يعموم يگذار قانون

از  ديمج قرآن .شده بودند انيب امبريپ يها و فرموده قرآن يها هيدر آن زمان ضمن آ ياحكام فقه

 تبه دس يمتعدد يها هم در مجموعه امبريپ يها كه فرموده ديينپا يريشده بود، د يآورجمع لياوا

 ثيو احاد قرآنآن زمان اهل اجتهاد بودند و از  انيقضات و مفت شتريب. ائمه و محدثان مدون شدند

كام، در باب اجتهاد و استنباط اح كردند؛ يرا استنباط م ايو قضا يو فرموده خلفا و ائمه، احكام فقه

 يامر ييو فتوا ييدر نظام قضا ياجتهاد يشهايگرا يرگذاريبه وجود آمد و تأث يمتعدد يشهايگرا

 يبودند كه به شكل و عنوان مذاهب متعدد و مختلف اسالم ياجتهاد يشهايگرا نيبود و هم يعيطب

قات بسا او يمختلف اجتهاد يها وهيو ش شهايو براساس گرا افتنديفقه و فقها شهرت  خيدر تار

عدالت و  بختانهخوش يول ،بود يمتعدد ياحكام اجتهاد ،يعاد يا و واقعه يفقه يمعضل يبرا

مانع ظلم و جور قضات و اهل  نيترطهارت عموم مردم و جامعه و نزاهت علما و قضات بزرگ

 يبعض يله برائمس كيهم اختالط آرا در خصوص  به بهانه اجتهاد و اختالف بود، اما باز يفتو

 يبرا ، شايسته بودكرد ياسالم اقتضا م نيمب نيفلسفه د طور كه همانرو  نياز ا ،ننده بودنگران ك

  .شود دهيشياند يا چاره ييقضارويه وحدت ايجاد آرا و اختالف مشكل  حل

  

 براي ايجاد وحدت رويهنظام قضا  يگذار مقفع به قانونابن شنهاديپ

حل راه كي عنوان را به ياحكام فقه يگذار قانون راستا فكر كرد و نيكه در ا يكس نياول: نديگو يم

 ياحكام فقه يوقت شانيا 2.را به آن متوجه ساخت، عبداهللا بن مقفع بود يمطرح كرد و دستگاه دولت

اصالح اوضاع و احوال در  يبرا ،ديد يو متناقض م لفمخت يل دوران عباسيرا در اوا ييو قضا

 :نوشت يبه ابومنصور عباس» لة الصحابةرسا«با عنوان  يا نامه ،نظام قضا و قضات

                                           
به دست  .شود، اصالً فارسي و از كيش مزدكي بوددر عراق چشم به دنيا گ ق106اديب مشهور در سال : عبداهللا بن مقفع. 2

نگاري را به عهده رفت و در ديوان منصور وظيفه سمت نامه زبان عربي به شما مي يعيسي بن علي اسالم آورد و يكي از ادبا

  ).10/96 ق،1416 كثير، ابن: ك.ر( كردوفات  ق142به سال  .اند داشت، بعضي او را زنديق گفته
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شهرها و  گريد دو شهر و نيكند، اختالف در ا يبررس ديبا نيرالمؤمنيكه ام ياز جمله امور«

است كه در حق خون مردم و اموال آنها به اوج  يياطراف در صدور احكام متناقض در نظام قضا

 رهيدر شهر ح يدر موارد خاص زن كينكاح با  ايفرد  كيخون  ختنيمثالً ر ،است دهيخود رس

اختالف كعبه هم  نياز ا شود، يم يدر همان موارد در شهر كوفه حرام تلق. شود يم هحالل گفت

همان  گريد يا و در گوشه شود  يحالل گفته م يزياز كعبه چ يا مصون نمانده است؛ چون در گوشه

مختلف  يو روشها ايند تمام قضاموافق هستند دستور ده نيرالمؤمنيحرام است، اگر ام نهيعه ب زيچ

شوند و با آنها راه و رسم هر قوم و مذهب  ميتقد شانينوشته و به خدمت ا ياستنباط حكم در كتاب

 أير يا هيكند و در هر قض يآن كتاب را بررس يهانوشته نيرالمؤمنيسپس ام. ارائه داده شود زين

 يكند و برا منوعود، مخالفت با آن را مرا ابراز كند و دستور دهد به آن عمل ش شيبخش خوالهام

ببرد، حكم و صواب  نياقدام اختالفها را از ب نيا ميدواريام. شود نيجامع تدو يهدف كتاب نيا

مقفع، ابن( »استوار بماند يدستور و قانون آيندگان يمصوبه برا نيو ا رديامر واحد قرار گ) درست(

 ).6/354ق، 1416

با  يگفتگو وقت نيگذاشت، چون بعد از ا ريبر ابوجعفر منصور تأث شنهاديپ نيكه ا شود يم گفته

را به  يو احكام فقه يعمل ثيو احاد سديبنو يداد كتاب شنهاديپ يامام مالك مالقات كرد به و

 يها عزم و اراده دارم دستور دهم نسخه«: سپس افزود د،ينما نيآسان و جامع در آن تدو ياوهيش

بفرستم و به آنها  يا نسخه ياسالم ياز شهرها يشود و به هر شهرنوشته  تياز كتابها يمتعدد

امام مالك  .)41 م،1997 بدالبر،عابن( »ندياز آن را ترك نما ريدستور دهم، بر آن عمل كنند، و غ

 دهيبه مردم رس يچون اقوال و احكام متنوع د؛ينكن يكار نيچن! نيالمؤمنريام يا«: در پاسخ گفت

 يشيپ يمختلف اتيبه احكام و روا يو هر قوم و ملت اند دهيشن يمختلف اتيو روا ثياست، احاد

آنها را به حال خود  نياست، بنابرا يو عملشان كار بس دشوار دهياند، برگرداندن مردم از عق گرفته

 3.»گذاشت ديبا

                                           
اما محققان اين اشكال را پاسخ  ،ايت تاريخي به دليل وجود بعضي راويان ضعيف اشكال وارد شده استدر سند اين رو. 3

  .)363 ق،1423بادپا، : ك.ر(اند  داده
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از  ييو امام مالك هم مالقات و صحبتها ديهارون الرش نيكه ب رساند يم يخيتار اتيروا يبعض

  ).70 ق،1414 ،يشوكان(انجام شده است  ليقب نيهم

  

 يگذار نهضت قانون آغاز

معطل  باًيتقر يبه سبك خاص ياحكام فقه يگذار قانون هيكه نظر پندارند يم نيمحققان چن شتريب

نوع  كيدوره  نياز سرگرفته شد، چون در ا دهيا نيدوباره ا هايعثمان هماند و در اواخر دور

 ييارويو بسا اوقات رو تر قيزمان و مكان و ارتباط عم طيرورت و شرابنابر ض يفقه يخودآگاه

مطالبات و مصالح مشروع مردم از اقوام و مذاهب  نيتأم. شكل گرفت يياروپا يبا كشورها

  .نبود ريتأث يب زين يعثمان يمختلف در قلمرو امپراطور

  

 هاينامه عثمانقانون

چون آن را در هر  ؛بودند ياحكام فقه يگذار فكر قانون در ربازياز د هايعوامل گوناگون عثمان هب بنا

احكام  يگذار نهضت قانون هيو پا شهير. دنديد يدستگاه دولت و مصالح عموم الزم م يحال برا

دوم  مددر عهد سلطان مح» نامهقانون«به عنوان  ينيبه شكل محدود با صدور مجموعه قوان يفقه

آن روزگار در عهد سلطان  طيحركت در شرا نيشروع شد و ا )م1487- 1451 /ق 886- 855(

از  ينامه احكام مختلفقانون نيو ا ديبه اوج خود رس )م1560- 1520/ ق967- 926(اول  ميسل

و  نيقوان .و جنگ را متضمن بود ياحكام اراض ات،يعقوبات و جنا س،يمسلمانان، پل رياحوال غ

حداقل در  ايبود  يرفته از فقه اسالمبرگ شتريب» نامهقانون« يعني ي؛مجموعه قانون نياحكام ا

 .نداشت يتعارض يبا فقه اسالم تياساس و ماه

آوردن  يكه رو نديگو يم يمحققان اسالم شترياست كه ب تيحائز اهم ارينكته بس نيا نجايا در

 يكشورها يآنان از فرانسه و بعض ديو تقل يريپذريبنابر تأث يفقه اسالم يگذار به قانون هايعثمان

و  نيمنتها تدو. منجر شد »يهحكام العدلاال همجل«به صدور  ق1293خره در بود كه باأل يياروپا

كند و نشان  تأييد نميادعا را  نيق ا886-855 يدر عهد سلطان محمد ثان» نامهقانون« ياجرا
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و   خاورشناسان آن را مطرح كرده كه محض است يادعا كيدست كم  دهد كه اين موضوع مي

از  يكيكولسون در . ج.معروف، ن مستشرقبه عنوان مثال . ندا هرفتيهم پذ يممحققان اسالبرخي 

كرده مطرح ادعا را  نيا »ةياألروب نياألخذ من القوان و ياألجنب ريالتأث«عنوان  اكتابش ب يفصلها

سابقه  نيها قبل از اينزد عثمان يگذارقانون كهي در صورت .)300 ق،1402كولسون،  :ك.ر(است 

 .است يزدگتقدم، غرب نيگرفتن ا دهيدو نا هداشت

در  نيقوان قيو تطب يگذاركه قانون كند يمطلب اشاره م نيبه هم» شاخت« يآقا گريد مستشرق

 به مراتب بهتر بود يياروپا ينسبت به كشورها يعثمان يدر امپراطور يالديم 16قرن 

)Introduction to islamic law, p.92.(  

  

 ر شبه قاره هندد ياحكام فقه يگذارقانون

عالم  استياز علما به ر يئتياز شاهان معروف هند، ه ريعالمگ بياورنگ ز يرقم 11قرن  در

 يموظف بود كتاب يمزبور از طرف دستگاه دولت ئتيداد، ه ليتشك يبرهان پور نيالد بزرگوار نظام

را دربر  ييقضا و يفقه اتيجزئ شتريكند كه ب نيو آسان تدو ديبه سبك جد يدولت نيبه مثابه قوان

 اي »يريعالمگ يفتاوا«كتاب مذكور به . رديداشته باشد و در نظام قضا منبع و مصدر قرار بگ

آن  ييكتاب در نظام قضا نيا عمالً .)420ش، 1366 ،يحسن( افتيشهرت  »ةيالهند يالفتاو«

 زهنو. بود راهگشا نيبهتر ييوحدت قضا يبود و در راستا يو قانون يحقوق يا روزگار مانند مدونه

آن به  لئهرچند مسا رود، يبه شمار م يمنبع معتمد يهم در مسائل فقه و قضا در مذهب حنف

تدوين آن قبل از و  شتريب يهحكام العدلاال هاما حجم آن از مجل ،اند صورت ماده و بند مرتب نشده

  .اند جسته ياز آن تأس هايكه عثمان رود يگمان مو مجله است 
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 يعثمان هيعدلالم حكااالمجله  نيتدو

از  شيبود كه پ يگذارادامه نهضت قانون قتيدر حق يرقم 13در اواخر قرن  هيعدلالحكام اال مجله

در نحوه  ناًيقي ان،يياروپا ييقضا يو نهادها نيآنها با مجموعه قوان ييسابقه داشت، البته آشنا نيا

 .نبود ريتأثيب اتيجزئاز  گريد يبندها و بعض ساختار ن،يتدو

برجسته به  يمتشكل از هفت نفر از علما و فقها يعلم يمجمع يدولت عثمان ق1286سال  رد

فرزند  نيبن عابد نيمحمد عالءالد خيداد، ش ليتشك يدادگستر رياحمد جودت پاشا وز استير

 .مجمع بود نيا ياز اعضا يكي نيبن عابد نيمشهور احناف، محمدام هيفق

 ق1293به سال  يعنيسال  هفتمدت در را آغاز كرد،  ياحكام فقه يگذار مذكور، قانون مجمع

 بيبه تصو يآنچه در مجمع علمكه قرار بود  نينحوه كار از ا. كرد ليخود را تكم تيمسئول

 بيتصو وي دييو با اصالحات و تأ شد يعرضه م ياالسالم دولت عثمان خيبه محضر ش ،ديرس يم

 يموارد بنابر مصلحتها يبود و در بعض ينفمجله برگرفته از مذهب ح نيقوان شتريب. ديگرد يم

در . هم در آن گنجانده شد ياز مذهب حنف ريغ اي ياقوال مرجوح ،زمان و مكان طيراجح و شرا

در نظام  ژهيوه سلطه آن، ب ريز يو شهرها يدر ادارات دولت عثمان يبه حكم سلطانق 1293سال 

 ).213 ش،1383 ،يديام :ك.ر( ديگرد الجراالزم ا ييقضا

مدرن و  يگذارقانون يبود كه در راستا يميو تحول عظ شرفتيمجله پ نيا يو اجرا نيتدو

 ياسالم ياز كشورها يبعض ييهم در نظام قضا هنوز. كرد فايرا ا ينقش مهم ،ييقضا رويهوحدت 

 .رود يبه شمار م يمنبع و مصدر عمده و معتبر يو نزد اهل فتو

  

 مجله اتيمحتو

به چند باب و  يكتاب و هر كتاب 16ماده است كه همه آن در  1851تضمن م هيعدلالحكام اال مجله

 انيمسلسل ب يمعاصر به شكل ماده و با ارقام يو تمام احكام به سبك قانونها شود يم ميفصل تقس

 ؛هبه ؛عهيود ؛رهن ؛حواله ؛كفاله ؛اجارات ؛وعيب: مجله عبارتند از يكتب و احكام فقه. شده است
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شهادت و  ي؛دعو ؛اقرار ؛صلح و ابراء ؛وكالت ؛انواع شركات ؛اكراه و شفعه ،حجر ؛غصب و اتالف

  .قضاء ؛سوگند

در آن  زيمجله ن اتيمحتو شتريب يبرا يو منابع حقوق ديبه طور مقدمه و تمه يقاعده فقه 99

از آن قواعد  ياسالم ياغلب كشورها يهايگذاردر قانون هياز مجله عدل تيذكر شده است و به تبع

بخش عبادات از فقه در  عتاًيطب .)10 ق،1422 زرقا،( به طور خصوص استفاده شده است يفقه

احوال  نهيدر زم نيهمچن. به آنها اشاره نشده است بنابراين ،گنجد ينم ييهامجموعه نيچن تيماه

مذاهب  روانيپكه بود  نيبه ظاهر علت ا. نشده بود يضنوع تعرّ چيدر وهله اول به آنها ه هيشخص

البته در . مسلمانان بودند رياز آنها غ ياديسكونت داشتند و تعداد ز يف در قلمرو دولت عثمانمختل

حقوق  نيو در تدو) 20، تا يابوزهره، ب(م قانون حقوق خانواده صادر شد 1917/ ق1336سال 

از مذهب احناف  ريموارد حكم غ يدر بعض ،زمان و مكان طيراجح و شرا يخانواده بنابر مصلحتها

فساد ازدواج در حال جبر و اكراه و بطالن طالق در حال : مانند. شد بيقانون خانواده تصودر 

 ).79ش، 1358 ،يمحمصان: رك... ( زن و شوهر در زمان شقاق و نزاع و قيو با اكراه و تفر يمست

 حيشرح و توض يو عرب يترك يمجله را به زبانها اتيمحتو يبرجسته و سرشناس يو فقها علما

مرآة «تحت عنوان  يمسعود آفند ؛يپاشا و جودت پاشا به زبان ترك ديرش ك،يعاطف بدادند، 

 از. نوشتند ييبر مجله شرحها يرستم باز به زبان عرب ميسل يحيو عالم مس »ةيمجلة االحكام العدل

 گاهيجا يمحمدخالد اتاس حمص يشرح مفتو  دريح ياز استاد عل درر الحكامشروح مجله،  انيم

چون آل كاشف الغطا از  يبعدها كسان نيبر ا عالوه). 91-90م، 1933 ،يمحمصان(دارند  يخاص

 ).215 ش،1383 ،يديام: ك.ر(بر آن شرح نوشتند  زين گريد يو كسان هيامام يفقها

را  ياسالم ينهاياز سرزم گريد يبرخ جيبه تدر ي،در دولت عثمان يگذار از نهضت قانون بعد

 ،ييجزا ،يلبنان در مسائل مدن و هيسور ران،ير، عراق، اچون مص ييدربر گرفت و در كشورها

نظام . ديرس بيبه تصو يمقررات مهم انيياز اروپا ديو اصول محاكمات به تقل ياستخدام ،يتجار

آنها با مالحظه قواعد و  شتريكرد، البته ب يكشورها را دچار تحوالت اساس نيا ييو قضا يحقوق
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به هر  هياند و مسائل احوال شخص شده بيتصو ديحوال جدو اوضاع و ا طيبا شرا ياحكام اسالم

 .هستند يحال تابع مقررات فقه

خاص از مذاهب  يمذهب يفقه ياند خود را محدود به فتاو كشورها تالش كرده نيا شتريب

را  يعمدتاً قواعد و احكام اسالم يگذار اكثر آنها در قانون يو قانون اساس نديننما ياسالم

 ،يعراق، اندونز ت،يكو ه،يسور ياند، مانند قانون اساس كرده يمعرف يحقوقمنبع  نيتر ياساس

و در  ديتأك يشرع نيبر مواز رانيا ياسالم يجمهور يو سودان، البته قانون اساس صرپاكستان، م

  ).216 ،همان( كند يم يدر كشور معرف يرا تنها منبع حقوق هيضمن فقه امام

  

 رانيا ياسالم يدر جمهور يفقه يگذارقانون

 ،يفريك ،يمدن ،يمختلف حقوق اساس يدر بخشها گريد يمانند كشورها رانيا ياسالم يجمهور

بر مذهب  تيجمع تينظر كه اكثر نياز ا باشد ويخصوص مه ب نيقوان يدارا رهيغ و يتجار

قانون  بنابراين ،كنديم ديكأامر ت نيهم بر ا يقانون اساس 12اصل  هستند و ياثنا عشر يجعفر

 ش،1373 ان،يكاتوز: ك.ر( استوار گشته است هيفقه امام يمبان يرو كشور بر رهيغ و يفريك ،يمدن

 ش1307در سال  يدارد، جلد اول قانون مدن يخيسابقه تار رانيدر ا يفقه يگذارقانون .)232

 يعني ؛فرانسه يقانون مدن كامل صورت را از تيبا درا«گذاران آن روزگار شده است، قانون نيتدو

و در ) 5ش، 1372 ان،يكاتوز(» گرفتند هيفقه اماماز در عصر خود و محتوا را  رمتن معتب نيناترآش

 هيبر پا يادله اثبات دعو جلد سوم در و هيجلد دوم در احوال شخص ش1314 و ش1312سال 

منتها بعد از انقالب در  ،)5ش، 1373 ،يامام :ك.ر(شده است  نيتدو هيفقه امام حقوق اسالم و

 .انجام گرفته است لحاقاتا اصالحات و ياز مواد آن بعض ياپاره

 هينه، مجرنمقـ گانه سه يف قوايكه وظا يقانون اساس نيتدو و يانقالب اسالم يروزياز پ پس

 ياسالم يبه مجلس شورا يگذارحق قانون ،72و  71، 69اصل . كنديرا مشخص مـ  هيقضائو 

به  ديبا ياسالم يمصوبات مجلس شورا هيكل« يقانون اساس 94مطابق اصل  كند ويم ضيتفو

 خيروز از تار 10ظرف  نگهبان موظف است آن را حداكثر يشورا .نگهبان فرستاده شود يشورا
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قرار دهد و چنانچه آن را  يمورد بررس يقانون اساس اسالم و نيوصول از نظر انطباق بر مواز

در  .»استصورت مصوبه قابل اجرا  نيا ريدر غ ،نظر به مجلس بازگرداندديتجد يبرا ،نديبب ريمغا

انطباق  ايدرباره تعارض  ينگهبان قانون اساس يو شورا ياسالم يمجلس شورا نيكه ب يفرض

 ميمصلحت نظام درباره قانون تصم صيمجمع تشخ ،شودياختالف م يقانون اساس ايقانون با شرع 

مجلس و  نيب يياحقوق جز ياهماده يدر بعض نكهيكما ا .)123 ش،1373 ان،يكاتوز( رديگيم

 يريگميتصم با دخالت و يقانون اساس 112اختالف واقع شد به مفاد اصل  ينگهبان وقت يشورا

 ،ياتيشامب( شد نيتدوي مصلحت نظام آن مواد به صورت قانون مجازات اسالم صيمجمع تشخ

 ).226و1/25 ش،1372

  

 ياحكام فقه يگذارقانون نهيدر زم يفرد يهاتالش

 ياحكام فقه يگذار پاشا و قانون يقدر دمحم -1

 يها مجموعه يدولت يهمانند مجامع علم زياشخاص ن يبعض ياحكام فقه يگذار قانون نهيزم در

پاشا در مصر  يمنشور مجموعه قدر يمجموعه شخص نيمدون كردند، اول يا ستهيعمده و شا يفقه

اقدام دولت،  نيشناخت، ا تيرا در مصر به رسم ونئناپل نيدولت مصر مجموعه قوان يوقت .بود

 يرو دولت مصر برا نيعلما و عموم مسلمانان را به دنبال داشت، از ا يتيو نارضا خشمو  ينگران

موظف  ييو قضا يفقه يا مجموعه نيتدو يپاشا را برا يخاموش كردن فتنه و خشم علما، قدر

توانست با  ،را به عهده داشت يرپاشا چون سمت وزارت دادگست يقدر محمد يساخت؛ آقا

 شتريكند كه شامل بر سه كتاب بود و ب نيرا تدو يباارزش همجموع شيخو يتجربه و سوابق كار

اشقر، ( ديبه چاپ رس م1893الي م1890 يو ابواب مختلف را دربر داشت و در سالها ياحكام فقه

  ).198 ق،1410
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 بن حنبل مدبراساس مذهب امام اح »هاألحكام الشرعي همجل« - 2

 ياز علما يدر عهد خودش مجمع يگذار و پادشاه عربستان سعودانيبن عبدالرحمن بن زيعبدالعز

 ياز احكام فقه يا داد؛ مجمع موظف بود مجموعه ليتشك يعبداهللا قار احمد خيش استيحنابله به ر

 .كند نيتدو هايعثمان »يهحكام العدلاال همجل« وهيرا به ش ييو قضا

خودش انجام  يقار خيكارها را ش شتريب قتيمطرح بود، اما در حق ير نام مجمعدر ظاه اگرچه

 يآن مصلحتها نيبلكه در تدو ست،ين ديمذهب مق كيبه  يقار خيمجله ش شود يگفته م .داد يم

 يرسم وربه دست رايز اين امر خالف واقع است؛در نظر گرفته شده است، اما  تر يقو ليراجح و دال

مجله تنها شش  ييو قضا ياحكام فقه نيموظف بود در تدو يقار خيش اي يپادشاه مجمع علم

بن حنبل را منبع و مصدر قرار دهد و از آنها هرگز عدول نشود و  از مذهب امام احمد يكتاب فقه

منصور  خيش كشاف القناع عن االقناع ؛يحجاو يموس خيش اقناع :آن شش كتاب عبارت بودند از

قدامه ابن يالمغن ؛يبهوت خيش االرادات يشرح منته ؛يفتوح خيش اداتاالر يمنته ؛يحنبل يبهوت

ماده  2382مجله شامل  نيا). 219 ق،1397عبدالجواد، ( يقدامه حنبلابن ريالشرح الكب ؛يحنبل

بادپا، : ك.ر(مقدمه هم دارد  كيشده است و در ضمن،  انيكتاب ب 21است كه همه آن در 

  ).366 ق،1423

  

 براساس مذهب امام مالك يقهاحكام ف نيتدو - 3

و  ياز احكام فقه يا ، مجموعههمذهب بود يمحمدعامر كه مالك خياز محققان ش يگفته بعض به

مجموعه  نيو ا ه استكرد نيقواعد فقه براساس مذهب امام مالك تدو يرا با استناد به بعض ييقضا

 ق،1410اشقر، (ارد شهرت د» المعتمد في مذهب مالك يعل ةيملخص االحكام الشرع«به نام 

  ).54 ق،1408 ،يليحز ؛118
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 يضرورت جامعه اسالم ياحكام فقه يگذارقانون

كه به طور خالصه به آن ...  و هيمعامالت، احوال شخص ييقضا ژهيبه و ياحكام فقه يگذارقانون

 اي ،يمثالً تنها در مذهب حنف) يدرون مذهب( ياز مذاهب اسالم يكياشاره شد، در چهارچوب 

ندارد، البته  يراديا گونهچيكه ه دينما يم نيبه ظاهر چن) يفرامذهب( يساس همه مذاهب اسالمبرا

 عتيكه مراعات آنها جزء مقاصد شر ياسالم يهر مذهب فقه يمحور وديشروط و ق تيبا رعا

  :است، از جمله

  .مذاهب مختلف ياز رخصتها زيپره) الف

كه از چند  يارائه حكم و گفتار ايانجام عمل : يعنيمذموم  قيتلف. مذموم قياز تلف يخوددار )ب

از مذاهب متعلق نباشد، بلكه  كيچيحكم به ه ايكه آن عمل  يا مذهب گرفته شده باشد، به گونه

 ).139 ش،1385 ،ينيحس(ندانند  حيكدام آن را صحچيه

آسان و  ياوهيبه ش...  و ييقضا ،ياحكام فقه نيتدو: از تفردات فقها و اقوال شاذ زيپره )ج

استفاده از آن آسان باشد،  ازيكه در وقت ن يا مرتب شده در بندها و مواد و برحسب ارقام، به گونه

 يقيتحق يو كارها يو پژوهش يفيمتنوع تأل يها وهيو الزم است، و در فهرست ش يضرور يازين

با اصول  رو انجام آن نياز ا طلبد، يآن را م زين ينزما طيو شرا رود، يعصر حاضر به شمار م

در  يمذاهب اسالم يعلما يهادگاهيد كه 4ندارد يوجه تنافچيه به ياسالم و مذاهب اسالم عتيشر

 .د شدخواه انيباره ب نيا

 يدر نظام اسالم ياحكام فقه يگذاربحث و گفتگو در موضوع لزوم و ضرورت قانون قتيحق در

و راجح  يكل يبر اصل يمبتن يممذاهب اسال يعلما و فقها يهادگاهيد انيو ب يو ارائه حكم شرع

 .اجتهاد، لزوم و ضرورت آن در عصر حاضر است ندياست و آن اصل فرا

                                           
زيرا  ؛داند گذاري احكام فقهي را جايز نميناگفته نماند بعضي از علماي معاصر مانند شيخ محمدامين شنقيطي، تقنين و قانون. 4

بايد از آن  بنابراينهاي نو، گامي به سوي حاكميت قانونهاي خودساخته و غيرشرعي است،  كام فقهي به شيوهگذاري احقانون

  .)98-95 ق،1407ابوزيد، : ك.ر(پرهيز كرد 
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 يونهايسيو كم شهايو در هما يجهان يدر اكثر محافل و مجامع علم ياصل كل نيا  درباره

كه در  يوديو ق طينظر گرفتن شرا با در يبحث شده است و تمام مذاهب اسالم يپژوهش

را  يانواع مختلف اجتهاد يريكارگه درباره آنها بحث شده است، ب ليبه تفص يهاداجت يشهايهما

و  ليهمه مذاهب با دال علماياند و  كرده يتلق يفقه اسالم مو الز يشرع يدر عصر حاضر، ضرورت

و به روز  ييايو پو ياصل اجتهاد را عامل بالندگ يو نقل يو عقل يو فرامذهب يدرون مذهب نيبراه

ها، بلكه اختالف در گستره 5،ستين يدر اصل اجتهاد اختالف ناياند، بنابركرده انيب يسالمشدن فقه ا

 .است ياجتهاد يها و عرصه لئامس

متعدد و  يهانهيگستره و زم ياصل كل نيند كه اامتفق يپژوهشگران مذاهب اسالم همه

- در عصر حاضر، قانون يبارز گستره اجتهاد اسالم يهااز نمونه ديدارد و بدون ترد ينامحدود

ضرورت و لزوم با  نيقطعاً ا. مختلف، لزوم و ضرورت آن است يها نهيدر زم ياحكام فقه يگذار

وجهه ...  و ريسيعقل و مصلحت، استحسان، ضرورت، ت ،يشرع استيس رينظ ياصول يليدال

  .كند يم دايپ تيمشروع

  

 اختالف  نقطه

و مدرن  نينو يا وهيمختلف به ش يها نهيدر زم يسالمبه منظور ارائه احكام ا يگذارو قانون نيتقن

اختالفش  كند، يهم اختالف م ياست و اگر كس ياتفاق يروز، امر اتيو در قالب زبان و ادب

 .ستيو حجت ن ليبر دل يمبتن رايز ؛ندارد ياعتبار

 اساس يرا ب ياختالف نياحكام فقه و قضا چن فيمختلف و متنوع علما در عرصه تأل يها وهيش

بر جواز آن است، علما و  يدر رشته فقه و قضا، شاهد فيتأل يروشها هخچيتار. دهد يقرار م

مختلف احكام فقه و قضا را در ابواب و فصول و  يها در دوره يمؤلفان نامدار همه مذاهب اسالم

اند و اصحاب مذاهب  كرده انيب يفرض لئمسا يو گاه يواقع لئدر قالب مسا ل،يذكر دال نبدو

                                           
جمعي از : ك.ر(شماري جهت اثبات و ضرورت فرايند اجتهاد در عصر حاضر نوشته شده است هاي بي و مقاله بهاكتا. 5

  .)ش1389نويسندگان، 
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جلوه  تر يبه روزتر و عموم راتر،يتر، گ را جذاب شيمذهب خو ييو قضا يتا احكام فقه اند هديكوش

» الزام« يياحكام قضا يگذارو قانون نياست كه در تقن نيا هياما نقطه اختالف قض. دهند

)Obligation (قرار داده شود يمحور اصل. 

قوه (تمام قضات  نيقوان يبعض بيبا تصو) قوه مقننه( مجلسكه است  نيو مفهوم الزام ا يمعن

ـ  يمدن نيمانند قوان ؛يقانون مصوب و متون نيرا ملزم كند كه طبق قوان ييدر نظام قضا) هيقضائ

آن حق قضاوت   رهياز دا رونيقضاوت كنند و ب...  و راتيتعز ،يفريك ،ييـ جزا هياحوال شخص

  .ندارند

  

 معاصر يعلما دگاهيز دو ضرورت آن در عصر حاضر ا ياحكام فقه يگذارقانون

نظران و ال از صاحبؤرا با طرح س هيقض نيا تياز محققان مانند عبدالرحمن قاسم واقع يبعض

ناگفته نماند كه . ميكن يرا نقل م دگاههايد نياند و ما خالصه ا شده ايمعتبر جهان اسالم جو يعلما

هم اشاره  الزامله ئبه مس يوديو ق طيو ضرورت با شرا ازينظران فراتر از بحث ناز صاحب يا عده

 .اند كرده

  

 جواز -1

احكام  نيبلكه تدو ،زينه تنها جا يشروط خاص له را بائمس نيا شانيهانامهعلما در پاسخ شتريب

 مصلحت و نيآسان ع مدرن و يرا به سبكها رهيغ و هياحوال شخص ،ييجزا ،يمدن ليقب از يفقه

 .اندهنمود يتلق ديمف مثبت و يبه روز كردن فقه قدم و ليتسه تجهدر آن را  اند وضرورت دانسته

بن عبداهللا آل  زيعبدالعز ؛و عالم مشهور از مصر هيابوزهره، فق :دسته از علما عبارتند از نيا ياسام

ازهر و استاد  يمشهور از علما هيفق ف،يخف يعل ي؛معارف سابق عربستان سعود ريوز خ،يش

سابق  يمحمد مخلوف، مفت نيحسن ؛هيلوهاب حافظ، از سورعبدا ؛دانشكده حقوق، دانشگاه قاهره

 .و عالم مشهور هيفق ،يقرضاو وسف؛ يپاكستان ياز علما ،يمودود يابواالعل ؛مصر

  



  2شماره  - فصلنامه فقه مقارندو

 

46

 توقف - 2

 يكردند، در اصطالح اصول فقه و حقوق اسالم اريشان توقف را اختيها نامهاز علما در پاسخ يبعض

در  حيمتعارض نسبت به ترج ليدال آراء و نيدر ب هيفق ايكه مجتهد  است يزمانمربوط به توقف 

 يبن باز، مفت زيعبدالعز خيش :ه استكرد اريآنان توقف را اخت از يكيتنها . حكم مسئله مردد باشد

 ).30-14 ق،1397قاسم، : رك(ي سابق عربستان سعود

  

 منع - 3

 :نداهكرد اريع را اختمن ليذ يعلما ،يانجام كار اي ياز تصرف يبازداشتن كس و يريجلوگ يعني

 ).98 ق،1407 د،يابوز( يعربستان سعود ياز علما د،يبكر ابوزي و طيشنق نيمحمدام

كه در صدر  يخيتارشواهد  يبعضبه وسيله  ييو قضا ياحكام فقه يگذارجواز قانوندر مورد 

و ...  وتها ئقرا ميو تنظ ديتوح ن،يراشد يدر عصر خلفا ميكر قرآنآمده، مانند جمع  شياسالم پ

. تاستدالل شده اس زين ييو قضا يفقه يكتابها نيو تدو فيدر تأل يمتعدد ياز روشها نيهمچن

قواعدي راجح بود و امروز هم  ينوع مسائل بر مصلحتها نيجواز و ضرورت امثال ا ديبدون ترد

 قوت خود هب...  و »ريسيت«و  »هاباح« و قاعده »استحسان ضرورت«و  »استصالح«قاعده همچون 

 .هستند يباق

مانند كتاب،  ياحكام فقه عمالً نزد تمام اهل مذاهب به ادله عموم و مشهور يگذار و قانون نيتقن

مذاهب  نيادله در ب نيا تيو حج يكل يدر معناغلب دارد،  تيعقل عنا اي اسيسنت، اجماع و ق

در  يمتنوع و متعدداز آنها نظرات  يريكارگبه و در نحوه  اتيو جزئ رياما در تفس ست،ين ياختالف

 آنها معموالً تيكه در حج يا و ادله ستين يدر اصول ادله اختالف. وجود دارد ياسالم هبمذا

اذعان كرد كه فقها و مجتهدان  دينكته را با نيا. شوند ينوع اول خوانده م ايدسته  ست،ياختالف ن

دارند و  يشتريب ختالفشد، انبا رينوع اول امكان پذ يعنيمذكور   لياز دال استفاده كهي در موارد

 يمنابع تبع يعني لينوع دوم دال در اين موارد. ملموس و مشهود است اريامر هم بس نيا

احكام  يگذار در قانون...  ، استصحاب و)استصالح( استحسان، مصالح مرسله: مانند )مستقلريغ(
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 ،اند آنها را قبول نداشته از ياز فقها و مذاهب بعض يداشته و دارند، هرچند كه بعض ينقش مهم يفقه

در خصوص حوادث و  يو ارائه حكم شرع يگذار قانون ياما در واقع امر و بالفعل در راستا

 .شود استفاده مي) يتبع( لياز نوع دوم دال شتريب ديجد يمدهااشيپ

شده  انيب ليبه تفص يو منابع حقوق ياصول يوجود دارد و در كتابها ياديز يباره مثالها نيدر ا

قرار دارد، فقها و اهل  يادله تبع يعنياست كه اصالتاً در نوع دوم  6از آنها استحسان يكيت، اس

 .اند داشته دينظر شدمذاهب در مورد آن اختالف

از  يدر ابواب فقه ياستحسان را قبول دارند و در موارد متعدد يحنبلو  يمالك ،يمذهب حنف

از آن را استفاده آن را قبول ندارند، بلكه  هيامو ام يظاهر ،يمذهب شافع. اند آن استدالل كرده

را رد نموده و آنها  نيمجوز لياند، دال اتخاذ كردهعليه آن  يديشد يهايريگ موضع و 7دانند ميحرام 

انما  و«: ديگو يم »الرساله«خود سنگ  در كتاب گران يامام شافع. اند را مورد نكوهش قرار داده

و  آن را به شدت رد كرده است زين» األم«كتاب  در). 257 ق،1419 ،يشافع(» االستحسان تلذذ

 ،يقمميرزاي : رك(است  دانستهاستحسان را باطل  ،عهيدر مذهب ش يقم يرزايم نيهمچن

 ).2/92ش، 1363

                                           
در تعريف اصطالحي آن . يعني چيزي را پسنديدن و آن را نيك دانستن ؛مشتق است» حسن« هدر لغت از ماد: استحسان. 6

كارگيري استحسان و استدالل از آن مذهب حنفي از همه بيشتر شدت ه در ب. عبارات متعددي از علماي مذاهب بيان شده است

در «. كنيم در تعريف اصطالحي آن به قول احناف بسنده مي بنابراينته است، دارد و از طرف مخالفان مورد انتقاد قرار گرف

تري كه  له بدهيم، بنابر دليل قويئدر آن مسپوشي كرده و حكم ديگري اي از حكمي كه مسائل همانند آن دارند، چشملهئمس

. )4/3 ق،1418بخاري، : ك.ر(يي نيز در مذهب احناف بيان شده است يفهاديگر تعرغير از اين  .»مقتضي آن حكم است

 أُنْزِلَ ما أَحسنَ واتَّبِعوا«و ) 18زمر، (» أَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمعونَ الَّذينَ« اتآي بهمجوزين استحسان براي حجيت آن 

كُم؛ هر »اهللا حسن عند ه المسلمون حسناً فهوما را«: مسعود هم استدالل شده استروايت ابن به .اندكردهاستدالل ) 55زمر، (» إِلَي

  .آنچه را عموم مسلمانان بپسندند، نزد اهللا هم پسنديده است

هركس استحسان كند، گويا از طرف  يعني ؛»من استحسن فقد شرّع« :امام شافعي مشهور است اي از از ميان مخالفان جمله. 7

بطالن  .د ثابت نيستاعتمقابل ان مقوله به امام شافعي از روي منابع البته نسبت دادن اي. گذاري كرده استخود تشريع و قانون

وهو باطل لعدم الدليل «: گويد مي صولقوانين االيكي از مسلمات تلقي شده است، ميرزاي قمي در نيز عمل در مذهب شيعه اين 

  .)2/92 ش،1363ميرزاي قمي، : رك(» همو اخبار والجماع االماميةعليه، و النه اليفيد الظن بكونه حكماً شرعياً في الحقيقة، 
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در مورد  يخيتار اتامروزه آن اختالف يو حقوق اسالم يفقه يهايگذار قانون جهيدر نت اما

از آنجا كه  مثالً. است ابراز شده آندر مورد  يديجد ياه هيو نظرتا حدودي تعديل استحسان 

 ينظر تمام نهادها نياست، از ا يعشر ياثن عهيمذهب ش رانيا ياسالم يدر جمهور يمذهب رسم

پس از  يگذار كنند، در قانون تيند كه اصول مذهب را رعاهست در كشور مكلف يگذار قانون

نگهبان اساس تنش و  يو شورا ياسالم يورامجلس ش يگذار نهاد قانون انيم يانقالب اسالم

رفع اختالف  يبرا ينيخمامام  يگذار حكومت اسالمانيبن. بود يموارد نيبر همچن يگاه ختالفا

كرد تا  سيمصلحت نظام را تأس صينگهبان، مجمع تشخ يو شورا ياسالم يمجلس شورا انيم

مخالف با قانون  ايالف شرع ها بر مصوبات مجلس شورا هم نظارت كند كه ختيمسئول گريضمن د

 .نباشند ياساس

است  نيزمان ابراز شده ا نيا يفقها يكه از سو يديجد هينظر: ديگو يمشيرازي ناصر مكارم 

 باشد يباشد، حجت نم ياگر ظن يول ست،ين يآن اشكال تيدر حج ،باشد عيكه اگر استحسان قط

 ).534ش، 1386، شيرازي مكارم: ك.ر(

حامل متوفا  هدرباره نفق يقانون مدن 1110در شرح ماده  يبه نوشته امام توان يم در اين مورد

زن حامل در ... كه  كند يم جابيا ييانصاف و عدالت قضا يول... « :توجه نمودنيز عنها زوجها 

با نام  ااند، منته برده كاربه  ياسيدر واقع استحسان ق شانيا ،»وفات مستحق نفقه باشد همدت عد

عدول  گونه نيا. كم ندارد يدر دوره حقوق مدن ريتعب گونه نياز اايشان  ،»ييقضاانصاف و عدالت «

 .)257 ش،1387 ،يمحمد: ك.ر( باشد ينم ياسيجز استحسان ق يزيچ يقانون مدن حاتياز تصر

نظر كه  نياما از ا ،ردآن را دا يگرچه اطالقات حكم قصاص اقتضا ،يدر مورد جرح عمد نيهمچن

 ،ستيبرحسب عادت مماثلت كامل قابل تحقق ن نكهياز موارد به جهت ا ياحكم قصاص در پاره

 نكهيبا وجود ا ،اندحكم كرده هيبه موجب قاعده استحسان به ثبوت د نايبنابر ،بلكه امكان هم ندارد

 .نظردارنددر مورد استحسان اختالف يمذاهب اسالم

 يعثمان »يهاالحكام العدل همجل« نياست و قبالً اشاره شد كه در تدو اديز يلينوع مثالها خ نيا

موارد به مذاهب  يآن در بعض نيعدول كردند و در تدو يمواضع مذهب حنف يچگونه آنها از بعض
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 يا به نقطه ييگراو هم بيكه تقر ميهست نيشاهد بر ا يگذار قانون جهيدر نت. آوردند يرو گريد

 .تبر مجله نوش يشرح عهيش ياز علما »آل كاشف الغطا«كه  ديرس

باعث شده  ي،در ادوار و مذاهب مختلف اسالم يفقه يهايگذار قانون سرانجام بايد گفت كه

 ه،يبحث ادله تبع ،اصول عمليهو علم اصول فقه مانند  فقه از علم قواعد يا ژهيامروز مباحث و

خاص خود را  گاهيجا ،حقوق يها در عرصه ، اصول لفظي و تفسيري و نظاير آن،حث الفاظابم

ف ااعتربيش از پيش به نياز خود به اين مباحث توجه و دانان گذاران و حقوق قانون ده وپيدا كر

  .نمايند

  
 فهرست منابع

  .قرآن كريم ـ
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 .ش1389، چاپ اول ،ي، تهران، دانشگاه مذاهب اسالماجتهاد در دوره معاصر شيمجموعه مقاالت هما ،سندگانياز نو يجمع ـ

 .ش1366، چاپ اول ،ةيدائرة المعارف العثمان ،دكن درآبادي، حالنواظر بهجة المسامع و ينزهة الخواطر ف ي،عبدالح ي،حسن ـ

 .ش1385، تهران، سروش، چاپ دوم ،يفرهنگ لغات و اصطالحات فقه ،محمد ي،نيحس ـ

 .ش1377، چاپ دوم ،دانشگاه تهرانتهران، انتشارات  ،نامه دهخدالغتاكبر، يعل ،دهخدا ـ
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 .م1876، چاپ اول ع،يالتوز للنشر و ايبيدار ل ،ي، بنغازتاج العروس ،يمرتض ي،ديزب ـ

 .ق1408، ، مؤسسة الرسالة، چاپ اولروتيب ،يالفقه االسالم نيجهود تقن ،هوهب ي،ليزح ـ

 .ق1422، دمشق، دارالقلم، چاپ ششم ،هيمقدمه شرح القواعد الفقه ،يمصطف، زرقا ـ

 Introduction to islamic law ، شاخت ـ

  .ق1419، دارالنفائس، چاپ اول روت،ي، بالرسالة س،يبن ادر محمد ي،شافع ـ

 .ش1372، سوم چاپ ستار،يراو يسسه انتشاراتؤم تهران، ،يعموم يحقوق جزا هوشنگ، ي،اتيشامب ـ

 .ق1414، چاپ اول ،يهدارالكتب العلم روت،ي، بارشاد الفحول ،يبن عل محمد ي،شوكان ـ

 .ق1397، مصر، جامعة القاهرة، چاپ اول ،ةيالسعود ةيالمملكة العرب يف يعيالتطور التشرمحمد،  ،عبدالجواد ـ

 .ق1407، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم روت،يب ،طيالقاموس المح عقوب،يبن  محمد ي،روزآباديف ـ

 .ش1397، نشر مؤلف، چاپ دوم ،األحكام نيتقن االسالم و ،عبدالرحمن ،قاسم ـ

 .ق1411، ، مكتبة وهبة، چاپ اولهقاهر ،ةياالسالم عةيمدخل لدراسة الشر ،وسفي، يقرضاو ـ

 .ش1372، نشر، چاپ دوم ، تهران، بهمنقواعد قراردادها ي،نحقوق مدناصر،  ،انيكاتوز ـ

 .ش1373، بهمن برنا، چاپ هفدهم يتهران، شركت انتشارات با همكار ،رانيا يمطالعه در نظام حقوق مقدمه حقوق و ،همو ـ

 .ق1402، دارالعروبة، چاپ اول ت،يمترجم محمد، كو ،ياالسالم عيالتشر خيتارج، .ن ،كولسون ـ

 .ش1387سي و يكم، دانشگاه تهران، چاپ انتشارات ، تهران، اصول فقه ياستنباط حقوق اسالم يمبان ،ابوالحسن ي،محمد ـ

 .م1933، قاهره، چاپ دوم ،ياالسالم عيالتشر خيتار ،يصبح ي،محمصان ـ

 .ش1358، چاپ اول ر،يركبيتهران، ام ،يگلستان لي، ترجمه اسماعدر اسالم يگذار فلسفه قانون ،همو ـ

  .ش1386طالب، يبن اب ي، قم، مدرسه امام علانوار االصولناصر،  شيرازي، كارمم ـ

  .ش1363 ه،يلياسماع هي، تهران، نشر علماألصول نيقوان ،ي قميرزايم ـ


