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چكيده

موضوع رابطه ي فقه و حقوق است؛ فقه به معناي علم فقه كه همان اجتهاد مصطلح است و حقوق كه همان علم حقوق و دانش 
به عبارت قضيه ي فقهي با قضيه ي حقوقي رابطه ي عموم و خصوص من وجه دارد؛. قانون است، هر كدام موطن و خاستگاه ويژه اي دارند

ديگر برخي قضايا مشترك بين فقه و حقوق است مانند احكام عقود، ايقاعات و احوال و احكام شخصيه و برخي مختص فقه مي باشد مانند 
احكام عبادات و برخي قضايا به حقوق اختصاص دارد مانند مسائل جديد حقوقي از قبيل حقوق بين الملل، تجارت هاي جديد، مسائل 

كه مي توانند منشا موضوع ها و مسائل فقهي متعددي براي فقها و همچنين محل تضارب آراء براي حقوقدانان باشد و باعث ... فضايي و 
.ارتقاء دو دانش فقه و حقوق گردد

، رابطه فقه و حقوقفقه، حقوق، قضيه فقهي، قضيه حقوقي:كليد واژه 

مقدمه 

ي رفتاري ودستوري اند و در بسياري از موارد مانند بخش هايي از فقه وحقوق دو دانش همگن بوده و هردو از دانش ها
فقه ساحتي . با هم  تقارب وتجانس دارند با اين همه، تمايزهاي آن دو نيز كم نيست..اهداف، مسائل، متدلوژي، منابع وغيره

اميابي عاجل بسنده مي آسماني وحقوق گستره اي زميني دارد اين يكي نيكبختي عاجل وآجل را طلب مي كند وديگري به ك
اين بر متون و نصوص ديني تكيه دارد و حجيت در استناد به خداوند را شرط قانونگذاري مي داند وآن بر قانون وعرف ؛كند

.تكيه كرده وچنين شرطي را لحاظ نمي كند

آفرين بوده است، اما امروزه كه در گذشته اين دو يار قديمي داد و ستد بسيار داشته اند كه در تكامل و بالندگيشان اثر
سايه ي حقوق و شاخه هاي متعدد آن بويژه بعد  از رنسانس و زمزمه جدايي دين از سياست و در نهايت محدود شدن دين در 
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اخالق فردي در جاي جاي زندگي ما گسترانيده شده، فقه اسالمي تا حدود زيادي به چالش و در پاره اي موارد حتي به انزوا 
رنه .(خاصه اينكه پاي اين نحوه تفكر در قوانين بسياري از كشورهاي اسالمي نيز باز شده است!. يده شده استنيز كش

دركشور ما ايران بويژه پس از انقالب اسالمي رويكرد مضاعفي به حضور فقه در قوانين ). نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر.داويد
چرا كه جمهوري اسالمي كه تكيه گاه آن قرآن وسنت است، اين انتظار را حقوقي كشور در همه ابعاد و زواياي آن، شكل گرفت

.به وجود مي آورد كه تمامي حقوق آن بايد مستند به شرع باشد و فقه داعيه دار و متولي چنين مطالبه اي است

م هر گونه قانون بشري را حال پرسش اساسي اين است، اساسا چه رابطه اي بين حقوق معاصر و فقه وجود دارد؟ آيا اسال
نفي مي كند يا نه در پاره اي موارد قوانين جاري در اجتماع را امضا و تائيد مي نمايد؟ آيا حقوق معاصر نسبت به ديدگاه شرع 
اساسا بي توجه است؟ يا او نيز در برخي مسائل به حكم شرع گردن مي نهد و يا اينكه هر كدام راه خود را در پيش گرفته 

اي جديد، انساني جديد  با روابطي جديد را تعريف مي كند؟ نوشته حاضر به واكاوي رابطه قضيه فقهي با قضيه حقوقي وجامعه 
و همچنين اشتراكات، افتراقات و مالكات تشخيص آنها در حاالت خاص پرداخته و سعي مي كند در حد توان و بضاعت خويش 

. گامي فراپيش نهد

ان مسالهبي

فقه دانشي است اصيل كه زادگاهش فرهنگ و تمدن . قوق هر كدام موطن و خواستگاهي ويژه دارند دانش هاي فقه وح
اسالمي است وسده ها به عنوان دژي استوار مناط ومالك عمل و رفتار در جوامع اسالمي قرار مي گرفت و آنها را از ديگر نظام 

البته در شكل مجموعه -امروزه علم حقوق ناميده مي شود خيلي پيش از ظهور اسالم چيزي كه . هاي حقوقي بي نياز مي كرد
در بسياري جوامع و حتي در جامعه عرب جاهلي وجود داشت، - قوانين ساخته بشر با هدف ايجاد امنيت و عدالت و بقاء جامعه

وسيعي از گرديد قرن هاي متمادي مورد پذيرش بخشهاي» رژمني-رومي«حقوق روميان كه بعدها پايه واساس نظام حقوقي 
ميالدي مجموعه هاي ژوستين درشرق وتا حدي در ايتاليا و مجموعه قانون رومي ياكتاب آالريك 13پيش از قرن . اروپا بود
).33و32رنه داويد صص.(درفرانسه واسپانيا ازلحاظ نظري معرف حقوق روم بود. م506مصوب 

ر جهان سنت با ساير نظامهاي حقوقي مخصوصا نظام حقوقي فقه اسالمي با پيدايش دوران جديد و سايه گستري دنياي مدرن ب
امروزه و با توجه به وضعيت . غرب به نقطه تالقي و تصادم رسيد، چيزي كه قرنها در موازاي آن به حيات خود ادامه مي داد

لهاي منطقي و كنوني اين دو دانش الزم است ضمن بررسي ميزان محدوده و بسامد تاثير و تاثر آن ها نسبت به هم، راه ح
محوري براي سامان دادن به نظم خانواده، اجتماع و جهان و حتي باالتر ازاين، رابطه انسان با هستي و خالق هستي، انديشيده 

امري كه بايد به دور از تعصبات علمي، . تداوم اين راه حل ها منوط به بررسي تاثير و تأثرات اين دو علم بر يكديگر است. شود
به نظر مي رسد راه حل منطقي، قبل از بررسي رابطه فقه و . و در پاره اي موارد ملي، به آن نگريسته شودسياسي، نژادي 

چرا كه ممكن است فقه و حقوق ميوه دو درخت جدا از هم باشند كه در اين صورت .  حقوق، بررسي فلسفه اين دو علم است
ناديده گرفت، و در نگاهي ديگر ممكن است ميوه يك درخت رابطه، تباين است گرچه شباهت هاي صوري آن دو را نمي توان

اما در هرصورت برمبناي متداول ! باشند كه ريشه در هستي شناسي عميق وحياني دارند، كه دراين صورت رابطه تساوي است
.بحث رابطه فقه و حقوق را بررسي كرده و در پايان نظر نهايي را بيان مي كنيم

قانون مفهوم شناسي فقه و حقوق و

: براي فقه و حقوق و قانون معاني متعددي ذكر شده است كه در ذيل به بررسي آن مي پردازيم
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معاني لغوي فقه

) 669ص 1ج .فرهنگ ابجدي(دانستن چيزي وفهم آن -1

)522ص 13ج.لسان العرب-355ص6ج. مجمع البحرين(علم و دانستني كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد -2

از موارد استعمال  كلمه فقه در قرآن مويد معناي دوم است كه در اين كلمه نوعي دقت نظر و ريز بيني ملحوظ است بعضي
98/انعام.  قد فَصلنا االيات لقومٍ يفقَهون: مانند 

معناي اصطالحي فقه

علم وآگاهي دقيق نسبت به علوم ديني )1

علم وآگاهي دقيق نسبت به احكام دين  )2

فقه به معناي علم فقه كه عبارت است از اجتهاد مصطلح )3

:در اين نوشتار اصطالح مورد نظر ما از فقه، مورد سوم مي باشد كه تعريف و توضيح بيشتر آن در پي خواهد آمد

عي فرعي است از روي دليل فقه آگاهي از احكام شر":  يعني"الفقه هو العلم باالحكام الشّرعيه الفرعيه عن ادلّتها التّفصيليه"
35: األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية، ص.  "هاي هركدام تفصيالً و جدا جدا

معاني لغوي حقوق

و حق در لغت به معناي . اين واژه در اصل جمع حق است گرچه در حال حاضر در معناي مفرد بكار برده مي شود
اني عديده اي دارد كه بازگشت همه يا الاقل بيشتر آنها به يك معناست و آن به تعبيري ديگر حق، مع. ثبوت يا شيء ثابت است

ثبوت است به اعتبار وجه مصدري حق، و ثابت است به اعتبار وجه وصفي آن و غالبا حق در وجه وصفي آن به كار مي : اينكه
)17193ص11ج.لغت نامه دهخدا.( "شيء داراي حقيقت و ثبوت"رود، يعني 

مصاديق حق به ... واجب، مال، ملك، سهم و نصيب شخص از ميراث و: معاني ديگر حق در كتب لغت از قبيلبا اين توضيح
) 186ص.فرهنگ فقه. سيد محمد حسيني. (شمار مي روند و نه مفهوم واقعي آن

خداوند، : ن گفتنتيجه اينكه حق به معناي شيء ثابت است و اين ثبوت اعم از واقعي و اعتباري است؛ چنانكه مي توا
.زندگي و مرگ، حق است و نيز مي توان گفت مالكيت وارث، يا مشتري نيز حق است

معناي اصطالحي حقوق

: حقوق در اصطالح، به معاني مختلفي بكار رفته است

تطبيق نظام حقوقي اسالم فصلنامه .(حقوق عبارتست از مجموعه ي مقرراتي كه بر روابط افراد يك جامعه حاكم است-1
)36. ش.خصصي اهل بيتت

)13ص .مقدمه علم حقوق. ناصر كاتوزيان.  (حقوق به معناي علم حقوق كه مقصود دانش قانون است-2
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يعني . كه مقصود دانش قانون است مي باشد"علم حقوق"در اين نوشتار معناي مورد نظر از حقوق، مورد دوم يعني 
اع را بررسي كرده، نياز هاي آنها را سنجيده و مواد و موارد قانوني را براي آنها در علمي كه روابط قضايي انسان ها در بستر اجتم

ذكر اين نكته ضروري است كه حق در اصطالح فقها . نظر مي گيرد و همه ي آحاد و افراد جامعه را ملزم به رعايت آن مي نمايد
توانايي خاصي است كه : مختلف يك چيز است و آنتعاريف متعددي دارد ليكن بر حسب ظاهر، مقصود همه ي آنها از تعابير

كسي نسبت به چيزي يا شخصي يا عقدي دارد كه به مقتضاي آن توانايي، مي تواند در آن چيز يا شخص يا غيره 
.حق حضانت، حق خيار، حق قصاص و غيره: تصرف كرده يا بهره اي برگيرد، مانند

.شتر به دو نكته اشاره مي گرددبراي توضيح بي

حق و حكم: كته اولن

شماري از فقيهان بين حق و حكم تفاوت هايي قايل شده اند چرا كه از نظر آنان حق به اين معناي مذكور با برخي از احكام 
.تكليفيه جامع مشتركي دارد

كجا كه اما به نظر برخي ديگر بين آن دو هيچ فرقي نيست يعني حق اصطالح  خاص شرعي يا غير شرعي ندارد و هر
استعمال شود منظور همان معناي لغوي است، يعني امر ثابت اعم ازآنكه  قابل انفساخ باشد يا نباشد واعم از آنكه قابل اسقاط 

. باشد يا خير

:نكته ي دوم

) 12رابطه فقه و حقوق ص –ابو القاسم گرجي . (حقوق در معناي اصطالحي فوق معادل فقه در معناي اصطالحي آن است

عاني لغوي قانونم

:قانون در كتب لغت به معاني زير آمده است

رسم، قاعده، روش، آئين .1
فرهنگ . سيد محمد حسيني.(امري است كلي كه بر همه جزئياتش منطبق مي گردد و احكام جزئيات از آن شناخته مي شود.2

)386ص.فقه
. )7رضا علومى، كليات حقوق، ص (.ندقاعده اي است كه مقامات صالحيت دار آن را وضع و ابالغ مي كن.3

معناي اصطالحي قانون

مفهومي است كلي، قضايي وغير موقت كه  مراجع صالحيت داري آن را براي اجراء تصويب كرده و به عموم عرضه مي 
ير دهد، بر خالف آيين نامه وتنها قوه مقننه مي تواند آن را تغي. قانون دراين تعريف با آيين نامه و تصويب نامه فرق دارد. دارند

.وتصويب نامه كه مراجع تصويب كننده آن ها مي توانند آن را تغيير دهند

.براي توضيح بيشتر به سه نكته اشاره مي گردد

نكته اول



5

بيش از يك مصداق دارد )استمرار دارد    د)ضمانت اجرا دارد    ج)يك قاعده حقوقي است  ب)الف:  قانون 

نكته دوم

صطالح حقوق اسالمي يعني فقه،  نام قانون را شرع و شريعت نهاده اند، شرايع اسالم يعني قوانين اسالم در ا

نكته سوم

.قانون مهم ترين منبع حقوق است كه حقوقدانان بيش از هر منبع ديگر به آن استناد ميكنند

در (و قياس و مصالح مرسله و استحسان ) ه شيعهدر فق(در حقوق اسالم قانون شامل كتاب و سنت است و عقل و اجماع 
.منابع ديگر آن به شمار مي روند، كه در مقام رتبه بندي موخر از كتاب و سنت مي باشند) فقه اهل سنت 

رابطه فقه و حقوق

مي دانيم كه حقوق منشا تكاليف است وتكاليف هم قسمتي از مطلق احكام است حال اگر بگوييم فقه بطور كلي از 
كاليف بحث مي كند و تكاليف هم از حقوق ناشي مي شود سخن به گزاف نگفته ايم، در اين صورت اگر علم فقه از حقوق ت

اين بحث به يقين بحثي است استطرادي، اما اگر حقوق يعني دانش هاي حقوقي واقعا از ) يعني مناشي تكاليف (بحث مي كند 
ورت نسبت منطقي بين علم فقه و علوم حقوقي تباين است، اما واقعيت حقوق بحث مي كرد كه مناشي احكام است، دراين ص

اينگونه نيست در واقع دانش هاي حقوقي از همان چيزي بحث مي كند كه موضوع بحث علم فقه است، يعني احكام و 
: ازدو جهت استكه دراين صورت رابطه بين علم فقه و حقوق، از نظركلي.دستوراتي كه ازحقوق ناشي مي شود نه از مناشي آن

علم فقه درمقام استنباط احكام اهللا است و اين احكام را شرح وبسط و تبيين مي كند اما علوم حقوقي اين عمل را -1
.نسبت به قوانين مصوب انجام مي دهد

معلول اما استدالل حقوقي از قبيل استدالل از علت به ) تقريبا دليل انّي(استدالل فقهي انتقال ازدليل به مدلول است -2
)تقريبا دليل لمي(است 

چرا كه هر دو از احكام و دستورات بحث مي كنند و موضوع هر دو هر چند بنا براين تفاوت بين آنها تفاوت ماهوي نيست 
غايت و هدف اين دو علم نيز تقريبا هم افق است وآن عبارت است از آشنايي مكلفان و . به طور غير مستقيم نيز عمل افراد است

اما اگر بخواهيم رابطه بين علم فقه . بال داردافراد ملت با حقوق و وظايف خود كه انتظام امور و فوز و فالح دنيا وآخرت را به دن
مدرن و علوم حقوقي موجود را از لحاظ موارد يعني مسائل مطروحه در نظر بگيريم پيداست كه نسبت بين آنها عموم وخصوص 

فقه، احكام من وجه است، موارد اجتماع آنها احكام عقود، ايقاعات، احوال شخصيه و مانند اين هاست و موارد افتراق از ناحيه 
عبادات و ساير احكام تكليفي است و از ناحيه علوم حقوقي مسائل شاخه هايي از حقوق است از قبيل حقوق بين الملل، تجارت، 

)23رابطه فقه و حقوق ص - ابوالقاسم گرجي.  (ثبت، دريايي و فضايي و غيرآن

عينا همان فقه است چرا كه منظور از فقه، حقوق درنتيجه چنانچه مقصود از حقوق، حقوق اسالمي باشد به يقين حقوق
. اسالم است كه بر حسب استنباط فقها از ادله متناسب با اين حقوق، استخراج شده است، نه اينكه حقوق واقعي اسالم باشد

حث بود آنچه در باال ذكر شد اجمال ب. واگر مقصود از حقوق، حقوق عرفي باشد، نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است
كه تفصيل آن در گرو بررسي مباني حقوق، منابع حقوق و فلسفه حقوق وهمچنين مباني، منابع و فلسفه فقه است كه دراين 

.مختصر نمي گنجد

ه حقوقي قضيه فقهي، قضي
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ا گفته شد آنچه درآنج.در بحث پيشين به اختصار درباره فقه، حقوق، قلمرو آنها و رابطه  بين آن دو مباحثي مطرح  شد
.گرچه جنبه مقدماتي داشت، اما ثمرات آن مباحث دراين قسمت اثر گذار است

بحث حاضر مربوط به تعيين مصاديق هر كدام از دو علم فقه و حقوق است وآنچه در مباحث پيشين گذشت مربوط به 
.مفاهيم كلي آن دو بود

ه فقهي قضي

محقق . تدوين كرده اند) كتب فقهي موجود(نباط آن برآمده و در كتب خود مقصود مسائلي است كه فقها در مقام است
عنوان كلي مورد بحث و تدقيق قرار داده است كه به 4كليه مسائل فقهي را تحت در كتاب شرايع االسالمقدس سرهحلي 

:اختصار اشاره مي كنيم

ني است قصدي و نه قهري و تا مكلف قصد تقرب كه هدف اصلي آن پرستش و تقرب به خداوند است، تقرب عنوا: عبادات-1
:نداشته باشد، محقق نمي شود و خود بر سه گونه است

عبادات محض مانند نمازهاي يوميه، روزه و غيره ) الف

... جهاد وغيره- حج- نماز جمعه:  عباداتي كه عالوه بر محضيت جنبه اجتماعي و سياسي نيز دارند مثل) ب

ي و اقتصادي دارد همچون خمس و زكاتعباداتي كه جنبه مال) ج

.احكام عبادي معموال احكامي است تكليفي كه بر وجوب يا حرمت يا كراهت و يا استحباب عمل داللت دارد: نكته

معامله عملي اعتباري است كه عالوه بر . هدف آن ايجاد ارتباط حقوقي يا سلب اين نوع ارتباط است) ايقاعات- عقود(:معامالت.2
درعلم حقوق، حقوق دانان به اين عمل، عمل حقوقي . به انشاء نيز نيازمند است چه عقد باشد وچه ايقاع) رضا(اختيار اراده و

.مي گويند

مانند بيع، اجاره، نكاح  و ايقاع مثل طالق، فسخ، ابراء: عقود

.احكام معاملي؛ معموال وضعي است و احيانا تكاليفي از آن ها ناشي ميشود: نكته

در اصطالح اهل . احكام جمع حكم است و اصطالحات عديده اي دارد. كه در اين قسم احكام ناميده مي شود:مقرراتساير.3
اما در اين جا قوانيني است قهري كه موضوعات آن ها نه به قصد قربت مقيدند . منطق، دراصطالح قضاه و نيز در اصطالح فقها

).     ند معامالتمان(و نه به انشاء و قصد آن) مانند عبادات (

: برخي از تقسيمات آن عبارتند از: اين گونه امور به قصد و رضاي هيچ كس جز شارع مقدس مقيد نيست

مانند طهارت كه مقدمه ي نماز، طواف و امور ديگر است و يا شهادت اقرار و يمين كه مقدمه ي باب قضاء : احكام مقدماتي) الف
.كه مقدمه حصول مالكيت استاست يا احياي موات و حيازت مباحات 

مانند احكام اطعمه و اشربه : احكام تكليفي نفسي)ب

مانند ارث و وصيت : احكام  احوال شخصيه)ج
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مثل حدود و ديات : احكام قضايي)د

مثل قصاص : احكام جزايي)ه

)1374.تهران.دانشنامه حقوقي.محمد جعفر.جعفري لنگرودي(

ه حقوقيقضي

ئل حقوقي عرفي مدون دركتب حقوقي است كه حقوق دانان در طول  زمان هاي متمادي استخراج كرده مقصود كليه مسا
موارد اجتماع آنها احكام . بنابر اين رابطه بين علم فقه مدون و علوم حقوقي موجود تنها عموم و خصوص من وجه است. اند

ناحيه فقه، احكام عبادات و ساير احكام تكليفي است و از عقود، ايقاعات، احكام شخصيه و مانند اينهاست و موارد افتراق از
تجارت،كار، ثبت، دريايي، فضايي و غيره، حقوق بين الملل: ناحيه علوم حقوقي، مسايل شاخه هايي از حقوق است از قبيل 

نكته

تيجه بيش تر يا همه اگر ادعا شود مسائلي كه بايد در فقه مطرح شود وسيع تر ازآن است كه در فقه مدون آمده، در ن
وازآن طرف اگر ادعاكنيم مسائلي كه در علوم حقوقي بايد مطرح شود وسيع تر از آن است كه . ي انواع حقوق را شامل مي شود

در انواع  حقوق آمده مثال رابطه انسان ها با خدا را هم بايد بررسي كند در نتيجه ممكن است همه انواع فقه را شامل شود، 
ا حذف يكي از مابه اال متيازها را بپذيريم نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق ميشود و چنانچه حذف هردو ما آنگاه اگر تنه

. به االمتياز ها را بپذيريم نسبت بين آنها تساوي مي شود

آنچه منطقي به نظر مي رسد نسبت عام و خاص من وجه بين اين دو علم است و آن چه كه امروزه  هم در خارج 
در ادامه براي بررسي اين نسبت در قضاياي فقهي و حقوقي در سه حوزه ي زير مصاديقي را . اتفاق افتاده همين نسبت است

.مي آوريم

.مسائلي كه مربوط به ما به االشتراك اين دو است) الف

غاير دارد مي پردازيم، در اين بخش به ما به االشتراكي كه مبتال به مسائل هر دو است اما نظر فقه وحقوق درآن باهم ت
:بديهي است مثال در قانون مدني ايران، چنين اتفاقي سابقه ندارد امابراي روشن شدن بحث مثالي آورده مي شود

تقسيم ارث

وحتي عقل واجماع ) عرف،دكترين وغيره(تقسيم ارث تابع نظر شارع مقدس است ومباني حقوقي ) فقه(در قانون اسالم 
دراين قانون به عنوان مثال زوجه، يك هشتم ماترك زوج را مالك است نه بيشتر، فرزند پسر . ي نداردهم در تشريع آن دخالت

امااگر از نگاه حقوقي صرف به مساله نگاه كنيم، هيچ حقوق داني با فرض چشم . دو برابر فرزند دختر ارث مي برد و ساير موارد
سوال؟  چرا شارع در ارث اينگونه عمل نموده  است؟ بي شك . هدپوشي از فقه و منابع فقهي، حكم به چنين تقسيمي نمي د

مالك تقسيم ارث بدين شيوه ريشه در حكمت وعدالت حق تعالي دارد و مصالحي را لحاظ نموده و دفع مفاسدي را مد نظر 
در اينگونه موارد كه نص اساسا. دارد؛ گرچه سرّ تمامي يا بخشي از اين موارد بر افراد و يا باالتر بر حقوقدانان پوشيده باشد

وارد است، علت تشريع احكام به صورت تحليلي قابل دسترسي نيست؛ تنها مالك، استناد شرعي بر امور مبتال به روابط حقوقي 
طبيعي است كه در اين گونه موارد قضيه فقهي با قضيه حقوقي در يك موضوع خاص مانند مثال . آن به شارع مقدس است
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و به يقين در اين گونه موارد، نظر شارع بر نظر تمامي قوانين موجود و حقوقدانان، . فاوت منجر مي شودپيشين به دو حكم مت
اين آيه مي 19/حجرات"قل اتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما في السموات واالرض": حاكم است، خداوند در قرآن  ميفرمايد 

و زمين براي انسانها كه بخشي از اين هستي اند قانون وضع مي كند و انسان خداوند به واسطه آگاهي بر نهان آسمانها: فرمايد
. شايسته نيست كه در مقام آموزش قانون به خداوند در آمده و اظهار وجود نمايد

عالمه طباطبايي ره در جاي جاي تفسير قيم الميزان به اين موضوع اشاره كرده كه تشريع، ريشه در تكوين دارد و اين (
و 219رجوع شود به جلد دوم تفسير عربي الميزان آيات (خداست كه رابطه و هماهنگي بين تكوين و تشريع را آگاه است تنها
و 248را بر اساس طهارت و نجاست تحليل مي كند همچنين ص - تكوين و تشريع- كه نظام هستي210و همچنين ص220
ايشان نيز به تفصيل در اين رابطه مباحثي به ميان آمده "له الواليه رسا"و نيز در )از جلد دوم تفسير عربي الميزان 260ص 
رساله . (كه به بررسي هماهنگي نظام تشريع و تكوين مي پردازند"كلّ اعتبارٍ فَهو متَقَوم تَحتَها ": ايشان مي فرمايد. است

)) فصل االول- الواليه

. استمسائلي كه مربوط به ما به اال امتياز فقهي )ب

براي اين موضوع مي توان از عبادات محض مانند نماز و روزه و يا عباداتي كه جنبه سياسي دارد مثل حج و يا عباداتي 
.كه جنبه اقتصادي دارند مانند زكات و خمس بحث نمود

، و منشا وحي در حقوق موجود رد پاي هيچكدام از اين مسايل و احكام ديده نمي شود، و صرفا به علت وجود دين
است كه از اين احكام و تكاليف نسبت به انسان و جامعه بحث مي شود، البته وجود اين احكام و عمل به آنها در ساير روابط 
حقوقي انسان ها و جامعه منشا آثاري اخالقي، حقوقي وسياسي متعددي مي شود، كه بررسي عناوين اين دسته از احكام خود 

طبيعي است كه در اين گونه موارد، قوانين، قواعد، اصول و نكات بكري براي . و در خور تامل استنيازمند تحقيقي جداگانه 
. حقوقدانان ، قضات و وكال وجود دارد كه از آنها مي توان استفاده هاي فراواني در جهت ارتقاء دانش حقوق به عمل آورد

.مسائلي كه مر بوط به مابه اال امتياز حقوقي است)ج

در اثر پيشرفت علم و . اگفته پيداست كه حقوق تقسيمات فراواني داشته و به تخصص هاي گوناگوني منجر شده استن
صنعت و نيز گسترش روابط كشورها با يكديگر و در آستانه ي جهاني شدن روابط، مسائل و قضاياي حقوقي متعددي بوجود 

روابط بين الملل ، : از جمله آن. فقهاي عظام نيز بدانها نپرداخته اندآمده كه در فقه مدون مسبوق به سابقه نمي باشد و ضمنا
اين گونه موارد مابه االمتيازي است كه گرچه در حقوق كتب . مي باشد. . . حقوق درياها و فضا و روابط ديپلماتيك وغيره

طبيعي است كه اينگونه امور هم . استمتعددي درباره آنها مدون شده اما به اندازه چند سطر هم در فقه بدانها پرداخته نشده
مي توانند منشا مسائل فقهي متعددي براي فقها گشته و تجارب گران سنگي براي آنها به ارمغان بياورد كه در جهت ارتقاء 

صبات به نظر مي رسد تالش براي درك بهتر امور فوق الذكر بدور از تع. دانش فقه پويا، قطعا مثمر ثمر و مفيد فايده خواهد بود
و كسالت هاي علمي،گامي مؤثر در توليد علم در دو گستره ي فقه و حقوق بوده تا شايد اتحاد ميمون و مباركي از آنها زاييده 

.شود و يا نسبت ما به االمتياز به كمترين حد ممكن برسد

نتيجه

زه ها و برخي مراكز ديگر در يك سو فقه سنتي در حو.در كشور ما در صد سال اخير دو جريان موازي ديده مي شود
ادامه حيات داد و هم زمان، نظام حقوقي عمدتا در محافل دانشگاهي پذيرفته شد و در ساختار دولت به اجرا در آمد و البته 

الش به وجود آمده به دنبال تاسيس متاسفانه هيچگاه فقه ما در اين چتالش شد در حد امكان از احكام فقهي تاثير پذيرد ولي
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وقي منسجم نبوده است، بلكه تنها ازآن سو، نظامهاي حقوقي دولت مدار، هرجا خواسته اند يا توانسته اند بخشهايي از نظام حق
در پايان بايد گفت اگر فقيهان .فقه را در رگهاي خود تزريق كرده اند كه گاهي، نتايج غير قابل قبولي را به دنبال داشته است

ا به دنبال برپايي يك نظام حقوقي اسالمي اصيل اند، بايد تكليف خود را در برابر بسياري قانون دان و حقوقدانان فقه آشناي م
.را، معين سازنديار تعيين كننده اي در همه معادالت اجتماعي دارداز پرسشهاي اساسي كه نقش بس
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