
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  91ـ  77، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

  قلمرو فقه در حقوق موضوعة ايران
  *رضا يزدانيان علي

 چكيده
ـ      راي حقـوق  از زمان پيدايش حقوق، دين و مذهب و اعتقـادات قلبـي منبـع عظيمـي ب

هاي متمادي، مقررات كليسا هم دين و شريعت بـوده اسـت    قرن. رفته است شمار مي به
سـعي  . تـوان شـاهد آن بـود    در ايران مي هم حقوق؛ همان وضعيتي كه قبل از مشروطه

حـل معضـالت اجتمـاعي را از درون     قانونگذاران نيز اين بوده است كه تاحد ممكن راه
كه قضات و حقوقدانان نيز  ورت قانون جلوه دهند، همچنانص نظام شرعي پيدا كنند و به
اند و مواردي كه احكام فقهي در آرا انعكاس يافته است، كـم   در عمل به فقه وفادار مانده

حتي دكترين حقوقي نيز درمواردي براي تفسير و شرح مواد قانوني به دامان فقه . نيست
  . پناه آورده است

ـايي  با وجود اين، بخشي از قواعد  حقوقي ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوي اروپ
از سويي، اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه دامنة كاربرد فقـه را  . به خود گرفته است

ـا  . در حقوق موضوعه تيره و تار كرده است در قانون اساسي، تفسير و شرح مواد ناقص ي
ـالي مبهم به منابع معتبر اسالمي و فتاوي معتبر واگـذار شـد   ـاربرد فقـه      ه درح كـه دامنـة ك

ـين امـر، تـدوين    . هاي حقوقي ديگر محلّ ترديد است درمورد قوانين مقتبس از رژيم هم
  . شود قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروري ساخته است؛ كه در اين مقاله بررسي مي

 . فقه، حقوق موضوعه، تفسير، وضع قانون :ها هكليدواژ

  مقدمه
اي بـراي ملتـي بهتـر از قـوانين      ه پس از معتقدات مذهبي، هيچ وسيلهتوان انكار كرد ك نمي

بنابراين، مذهب براي نظم جامعه مفيد است؛ زيرا مذهب، نوعي . اجتماعي و سياسي نيست
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گويا مذهب گذشته از تأمين سعادت جاويد بعد از مرگ، سعادت . كنترل دروني افراد است
كند قوانيني وضع شود كه  نظم جامعه گاه اقتضا مي با وجود اين،. كند دنيوي را نيز تأمين مي

گاه جمع ايـن مـواد دركنـار هـم مسـئله خاصـي ايجـاد        . گاه در مذهب و فقه ريشه ندارند
قانون اساسـي   4كند؛ اما مشكلي كه در حقوق ايران وجود دارد، اين است كه در اصل  نمي

، با محدوديت در اين صورت ـ كه حقوق اسالمي داشته شده استنه تنها منبع وضع قواعد، 
قانون اساسي نيز تفسير و رفع نقص اصـول   167ـ بلكه در اصل  رو خواهيم شده منبع روب

كـه تفسـير    درحالي. پذير دانسته شده است مزبور ازطريق منابع و فتاوي معتبر اسالمي امكان
در ايـن  . يك قاعدة اروپايي با يك منبع مذهبي، حداقل براي يك قاضي، امري مشكل است

عنوان منبع حقوق، ابهامات اصـول قـانون    بخشي مذهب و دين به مقاله ضمن تأكيد بر الهام
اساسي درمورد دامنة كاربرد فقه در وضع، تفسير و تكميل قـوانين موضـوعه درطـي چنـد     

  . گفتار بررسي شده است
  
  تأثير فقه در وضع قوانين. 1
  ارتباط فقه و حقوق 1.1

بدين . فقهي ما انعكاس يافته، بيشتر براي تزكية روح و قلب استقواعد مذهب كه در متون 
است؛ به همـين  » مبشراًً و نذيراً«ترتيب كه مذهب بيشتر جنبة پند و اندرز دارد و به عبارتي 

جهت، حتي اگر در قالب مقررات خشك حقوقي نيـز تنظـيم نشـود، بشـر از روي اراده و     
حتـي اگـر مـذهبي     .)675: 1362،منتسـكيو (رد گـذا  احساس قلبي آنها را به موقع اجرا مـي 

نمونـة  . كند غيرآسماني در جامعه وجود داشته باشد، اين حسن را دارد كه افراد را كنترل مي
شـمار   در هندوستان است كه آسماني نبوده اما وسـيلة كنتـرل خـوبي بـه    » پگو«آن، مذهب 

  )676 :همان. (رفته است مي
يك كشور با مذهب و اعتقادات قلبـي سـازگارتر    اين ترتيب، هر چه مقررات حقوقي به

اوالً دولت مجبور نيست براي وادار سـاختن مـردم   : ها است نفع دولت باشد، ازنظر رواني به
كنند؛ ثانياً قوة  خود به آنها عمل مي اي صرف كند چرا كه مردم خودبه به اجراي قواعد، هزينه
هت نيست كه قوانين گاه درعمـل رنـگ و   ج بي. شود شكنان مواجه مي قضائيه كمتر با قانون

  )93: 1367،لوي برول. (اند بوي مذهبي به خود گرفته
از سوي ديگر، دين نيز صرفاً به جنبة باطني و روحي انسـان محـدود نيسـت؛ بلكـه     

 انجيليا تورات  ،قرآننگاهي به . اصول خاصي براي زندگي دنيوي در اديان وجود دارد
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هـا، سرشـار    ايـن كتـاب  . دس، به علم دين محدود نيستنددهد كه اين متون مق نشان مي
ازقوانيني هستند كه بامسائل اجتماعي و حقوقي سروكار دارند، مانند مقررات خـانواده،  

بنابراين، با ارتباط حقوق و ديـن درطـول   ). 42همان، ص... ( و  مالكيت، ارث، تعهدات
عنوان يكـي از   فقه نيز عمالً به )Kanner,1965: 10(تاريخ، خواه در ايران خواه در اروپا 

حتي پـس از انقـالب مشـروطه نيـز     . علوم ديني با حقوق درارتباط بوده است و هست
در اصل اول متمم قانون اساسي مشروطه مقـرر شـده   . وضع به همين صورت باقي ماند

پادشـاه ايـران   . عشريه است مذهب رسمي ايران، اسالم و طريقة حقة جعفرية اثني«: بود
و در اصـل دوم، درخصـوص وضـع قـوانين در     » .دارا و مروج ايـن مـذهب باشـد   بايد 

بايد در هيچ عصري از اعصار، مـواد قانونيـة   «: مجلس و ارتباط آن با فقه درج شده بود
اهللا عليـه و آلـه و    صليـ  آن، مخالفتي با قواعد مقدسة اسالم و قوانين حضرت خيراالنام

تأثير از  پس از مشروطه تا امروز نيز وضع قانون، بي بنابراين، حتي. ».ـ نداشته باشد سلم
  . فقه نبوده است و نيست

  
  هاي فقهي حقوق در مقطعي از زمان كاهش جنبه 1,2

در اروپا، رنسانس اين تأثير را بر جامعه نهاد كه جامعه به فكر افتاد فقـط بـا وضـع حقـوق     
، وظيفـه و قلمرويـي جـدا    توان نظم و امنيت را در جامعه برقرار كـرد؛ و بـراي حقـوق    مي

؛ جنبشي كه به ايـران  )197: 1380وكيو  ـ  ؛ دل36: 1369داويد، (.ازمذهب درنظر گرفته شد
دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ( .اي دم از جدايي دين و حقوق زدند نيز سرايت كرد و عده

  )72: 1368 ،تهران
نام مجلس كه با شروع  هقانون اساسي مشروطيت نيز نهاد خاصي براي تقنين پديد آورد ب

فعاليت آن، حقوق و مذهب و فقه عمالً از هم جدا شد و تأثير فقه در قوانين رو به كـاهش  
تدريج قواعد فقهي جاي خود را بـه قواعـد    روابط ايران و اروپا نيز افزايش يافت و به. نهاد

ظاهر به دينداري كه عليرغم ت شد؛ چنان اروپايي داد و عمالً اين قواعد به مجلس پيشنهاد مي
 ،كاتوزيان(تصويب رسيد و احترام به فقه ازسوي مجلس، در عمل قوانين غيرفقهي زيادي به

كلي از حقوق  هاصول محاكمات حقوقي و كيفري و قانون تجارت ب قوانين ؛)1/603ج :1377
 فرانسه و تقريباً بدون نظر به فقه تنظيم شد؛ حقوق خانواده و ارث بـه فقـه وفـادار مانـد و    

باوجوداين، تصويب قانون . هاي فقهي اي است از نوشته قانون مدني در اين قسمت، ترجمه
در . حمايت از خانواده نشان داد كه حقوق خانواده نيز از حقوق غيرفقهي متأثر شده اسـت 
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هايي از قواعد تعهدات و معامالت، بااينكه فقه اماميه رعايـت شـد، ظـاهر     امور مالي و قسمت
بنابراين، درمقطعي از . شده بود بندي قانون مدني فرانسه اقتباس پايي بود واز باباين قواعد ارو

  .خود گرفت يا اين تأثر از فقه رو به كاهش نهاد زمان، حقوق موضوعة ايران، رنگ غيرفقهي به
  
  ساية دوباره فقه در وضع قوانين 3,1

قانون  4ددخواهي، در اصل گرايي و تج ، با بروز اسالم1357بعد از انقالب اسالمي، در سال 
در اصل مزبور . استاساسي، حقوق اسالمي دوباره در عرصة وضع قانون دخيل دانسته شده 

  :مقرر شده است
كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسـي و غيـر   

عموم همة اصول قانون اساسي  اين اصل بر اطالق يا. اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد
  .و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاي شوراي نگهبان است

) 72اصل (، منع مجلس از وضع قوانين مخالف با مذهب رسمي كشور 4 گذشته از اصل
ر و راهنمايي و الزام دادرس د) 91اصل(و نظارت استصوابي شوراي نگهبان در وضع قوانين 

، همه منابعي است كه با آنها، فقـه  )167اصل(اسناد به فقه درصورت فقدان حقوق موضوعه 
  .شود مستقيماً به پيكرة حقوق موضوعه تزريق مي

  
  قلمرو مبهم فقه در وضع قوانين 4,1

ترين منبع حقوق موضوعة ايران، فقـه و حقـوق    قانون اساسي، امروزه مهم 4با وجود اصل 
بين فقه و حقوق همزيستي خاصي آغاز شـده اسـت؛ بـدين ترتيـب     امروز، . اسالمي است

حقوق رسمي ايران، فقه نيست بلكـه  . مجلس بايد براساس موازين اسالمي قانون وضع كند
دهد كه گرچـه آرمـان قـانون     هرچه وضع شود بايد براساس فقه باشد و اين خود نشان مي

نشان  4، شيوة تنظيم اصل )2/384ج: 1377،كاتوزيان(اساسي اتحاد فقه و حقوق بوده است 
براي تحقق آرمان مزبـور بايـد در قـانون اساسـي     . دهد كه اين اتحاد حاصل نشده است مي

، فقـط  4بـا وضـع اصـل    . »حقوق اسالمي، قانون رسمي كشـور اسـت  «: شد چنين مقرر مي
  )387 :همان. (مجلس مكلف است قوانين آتي را برطبق موازين اسالمي وضع كند

به طرح اين ابهام انجاميده است كه آيا قوانين موضوعه نيز بايد ماننـد احكـام    اين الزام،
فقهي از منابع اصلي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط شود يا همين كـه قـانوني بـا    

  كند؟ احكام اسالمي مغايرت نداشته باشد، كفايت مي
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ه وضع قانون براساس مـوازين  الزام ب«از فايدة عملي رفع اين ابهام نبايد غافل شد؛ زيرا 
اگر تكليف مجلس، وضـع قـانون   . يكسان نيست» مخالف اسالم منع وضع قانون«با» اسالمي

براساس موازين اسالمي باشد، در اين صورت دامنة ابتكار مجلس محـدود اسـت؛ چراكـه    
نون توان با رعايت مصالح جامعه قا الذكر مي معلوم نيست چگونه با تكيه بر منابع اصلي فوق

  آيد؟ دست مي قاچاق ارز چگونه از اين منابع بهوضع كرد، به عنوان مثال ميزان جريمة 
اما اگر تكليف مجلس، عدم وضع قوانين مغاير موازين اسـالمي باشـد، آنگـاه مجلـس در     

تواند قانون وضع كند؛ وانگهي، در استفاده از منـابع   تمامي مستحدثات و مسائل روز جامعه مي
از بين اين دو . سالمي نيز آزاد است و فقط نبايد قوانين مغاير با اسالم وضع كنداسالمي و غيرا

  .، دربارة آن توضيح داده شده استاحتمال، يكي را بايد برگزيد؛ كه در قسمت بعدي
  
  تبيين قلمرو فقه در وضع قوانين 5,1

مجلـس  شكلي مبهم، وضع قانون براساس موازين اسالمي بـه   قانون اساسي، به 4در اصل 
الـزام بـه وضـع قـانون براسـاس مـوازين       «تكليف شده است و معلوم نيست آيـا منظـور   

هـاي رفـع ابهـام از     راهگمان، يكـي از   بي. »منع وضع قانون مغاير اسالم«است يا » اسالمي
قـانون   72اصـل  . است) Linter pretation par le code(وسيلة خود قانون قانون، تفسير به
مطابق ايـن اصـل،   . دهد ظيم شده است كه نظر دوم را اقوي جلوه مياي تن اساسي به گونه

تواند قوانيني وضع كنـد كـه بـا اصـول و احكـام و مـذهب        مجلس شوراي اسالمي نمي«
آيد كه مقصود  از فحواي اصل برمي. »... رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد

در ايـن  . م مغـايرت داشـته باشـد   اين است كه مجلس نبايد قانوني وضع كند كه بـا اسـال  
سابقه بـوده و از امـور    صورت، اين قانون بر اساس موازين اسالمي است گرچه در فقه بي

  .مستحدثه باشد
  :قانون اساسي نيز مقرر شده است 94در اصل

شوراي نگهبان . كلية مصوبات مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود
تاريخ وصول ازنظر انطباق بر موازين اسـالمي   از روز 10ثر ظرف موظف است آن را حداك

 و چنانچه آن را مغاير ببينـد، بـراي تجديـدنظر بـه     و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد

  .صورت، مصوبه قابل اجرا است در غير اين. مجلس بازگرداند
م اسالم اسـت؛  نداشتن با احكا طبق اين اصل، معيار انطباق بر موازين اسالمي، مغايرت

تشـخيص عـدم   «طبـق ايـن اصـل،    . نيز اين تفسير تأييـد شـده اسـت    96كه در اصل چنان
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اكثريـت فقهـاي شـوراي    مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكـام اسـالم، بـا    
  .»نگهبان است

بنابراين، در مواردي كه فقه منبع مستقيم حقوق موضـوعه اسـت و مـواد قـانوني دقيقـاً      
و در مـواردي كـه   ) مانند مقررات ارث در قانون مـدني (يا احاديث است  مضموني از آيات

مصالح و نيازهاي جامعه وضع قانوني را اقتضا كند كه در فقه سابقه نداشته، دست مجلـس  
حل تمامي معضالت اجتمـاعي   در وضع قانون باز است؛ به عبارت ديگر، الزم نيست كه راه

بلكه كافي اسـت كـه قـوانين    . ين شمولي را نداردفقه نيز داعية چن. وجو شود در فقه جست
با اين تفسير، اقتباس قوانين از كشورهاي اروپـايي ماننـد   . مغاير فقه و احكام اسالمي نباشد

كند؛ زيرا  فرانسه نيز اگر مغاير موازين فقهي نباشد، قيد انطباق با موازين اسالمي را تأمين مي
درنتيجه، اگر قانوني مورد نياز جامعه باشد ولي . تمنظور از اين قيد، عدم مغايرت با فقه اس

عكس در يك رژيم حقوقي ديگر مانند فرانسه وجـود داشـته    در فقه مطرح نشده باشد و به
هاي موجـود در حقـوق    كه مغاير احكام اسالمي نباشد و نيز ازطريق روش باشد، درصورتي

توانـد از آن مـورد    يد، مجلس مينتوان به همان نتيجة مورد نظر رس» اصول فقه«ايران مانند 
اقتباس كند و با ايجاد تغييراتي و يا به عبارت ديگر با بومي كـردن قـانون، آن را بـه پيكـرة     

  .حقوق ايران پيوند دهد
  

  تأثير فقه در تفسير قوانين. 2
  لزوم تفسير قانون 1,2

تعيـين   ؛ و در اصطالح علم حقوق يعنـي )1/1113ج  :1382،معين(تفسير يعني هويداكردن 
لزوم تفسير از اين امـر   .)208 /2ج : 1377،كاتوزيان(معني درست و گستردة قاعدة حقوقي 

نگر باشد، بـازهم مسـائل اجتمـاعي در     شود كه قانونگذار هرقدر هم دقيق و آينده ناشي مي
اي داشـته باشـد،    گنجد و اگرهم به فرض چنين احاطـه  نگري او نمي محدودة دقت و آينده

كند و حقوقدان نـاگزير از تفسـير قواعـد     ست و هر روز معضلي تازه بروز ميجامعه پويا ا
آمده است؛ بـه عبـارتي، سـرعت تحـوالت اجتمـاعي بـيش از        مزبور و حل معضالت پيش
وانگهـي، گـاه تـودة نامنسـجم قـوانين بـا شـماري از نَسـخ و         . سرعت قانونگذاري اسـت 

از سـوي  . ن قانون را اعمـال كـرد  توا ها مشكلي است كه جز به ياري تفسير، نمي تخصيص
آويز مناسبي براي معافيت از  ديگر، استناد به ابهام و اجمال و تناقص و سكوت قانون، دست

  .اي جز تفسير قواعد وجود ندارد بنابراين، چاره. احقاق حق نيست
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  وسيلة فقه لزوم تفسير قانون به 2,2
و در اينجا، برحسب موضوع، فقط بحث از تفسير و انواع آن را در اين مختصر جايي نيست 

  .شود به تفسير تاريخي اشاره مي
كار  هتفسير تاريخي يعني استفاده از مالحظات براي كشف منظور مقنن؛ كه به دو گونه ب

اسـتفاده از  ) 2 ؛استفاده از مقدمات تهية قانون و مباحـث نماينـدگان در مجلـس    )1: رود مي
؛ كه طريقة دوم با موضوع )2/245ج : 1377،كاتوزيان( يافتن به نظر قانونگذار تاريخ براي راه

  .مقاله مرتبط است
تاريخ . دست آورد بخش مقنن بوده است، به توان قواعدي را كه الهام با استفاده از تاريخ مي

بخش مقنن در تدوين مواد بوده  دهد كه در برخي قوانين، فقه اماميه الهام حقوق ايران نشان مي
همـه  مكاسب، و  جواهرالكالم، تذكره عالمه، شرايع، شرح لمعهمانند  كتب معروف فقه. است

هايي از حقوق موضوعه، فراروي خود داشته  از متوني هستند كه مقنن ايران در تدوين قسمت
و اگـر  ) 6: 1348 ،پاشاصـالح (حقوق را بايد با روح و روش تاريخ نگاري بررسي كرد . است

تـوان از   انون مدني و مجازات را فقه تشكيل دهد، نمـي هايي از قوانين ما چون ق تاريخ قسمت
 1058و در مادة » لعان«قانون مدني  882براي مثال، در مادة . تأثير فقه در تفسير مواد غافل شد

مطرح شده است ولي تعاريفي از آن دو وجود ندارد و بايد به فقـه  » طالق عدي«همان قانون 
به همين جهت، در ) 181 /2ج : 1372العاملي،  ي؛ جبع188: 1377محقق حلي، ( .مراجعه كرد

  :قانون اساسي مقرر شده است 167اصل 
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با اسـتناد  

تواند به بهانة سـكوت   به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
  .اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد يا نقص يا

  
  قلمرو مبهم فقه در تفسير قوانين 3,2
طور كه مطرح شد، تاريخ بخش عظيمي از مقـررات حقـوق موضـوعة ايـران را فقـه       همان

فاً از اين امر درمورد مواد قانوني كـه صـر  . دهد كه درمقام تفسير بايد لحاظ شود تشكيل مي
آورد؛ بـراي نمونـه،    فقه و بدون دخالت حقوق اروپايي تـدوين شـده اشـكالي پـيش نمـي     

درخصوص تفسير مقررات خانواده در قانون مدني يا ارث و وصيت در رجوع به فقه براي 
اي است از فقه و  كند كه يك مادة خاص، آميزه مشكل جايي بروز مي. تفسير ترديدي نيست

بنـدي   در قوانين به اين صورت است كه يا مطالب كهـن در بـاب   اين آميزش. حقوق اروپا
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اي از اصـول   ، و يا درميـان مـواد، مـاده   )مانند باب معامالت قانون مدني(اروپايي عرضه شده 
اي در قانوني ديگر آمـده   ، و يا ماده)قانون مدني 10مانند مادة (اروپايي اقتباس و گنجانده شده 
ماننـد مقـررات   (اً از فقه گرفته شده است، سر ناسازگاري دارد كه با مطالب قانوني كه مستقيم

حقوق تجارت كه از حقوق اروپا ترجمه شده است و بعضاً مغاير بـا مـوادي از قـانون مـدني     
سـابق   218عنوان مثال، درخصوص معامله به قصد فـرار از ديـن، در مـادة     به). رسد نظر مي به

: اي، عدم نفوذ اعالم شـده و مقـرر شـده بـود     معاملهتبعيت از فقه، حكم چنين  قانون مدني، به
؛ و در »قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست هرگاه معلوم شود كه معامله به«

طـور   هرگاه معلوم شود كه معامله با قصـد فـرار از ديـن بـه    «: فعلي مقرر شده است 218مادة 
قانون تجارت كه از حقوق  424كه در مادة  يدرحال. »صوري انجام شده، آن معامله باطل است

  :طبق اين ماده. اي، قابليت فسخ دانسته شده است فرانسه اخذ شده، حكم چنين معامله
هرگاه درنتيجة اقامة دعوي ازطرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طـرف  

بل از تاريخ توقف خود براي مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف ق معامله بوده يا بر قائم
فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت 

المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبـل از صـدور    حين
   ... حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد

توان از فقه كمـك گرفـت و عمـالً     يست چگونه ميبنابراين، در تفسير اين مواد معلوم ن
  .شود دامنة فقه در تفسير قوانين دچار ابهام مي

  
  تبيين قلمرو فقه در تفسير قوانين 4,2

ولـي  . خسـت را دارا اسـت  قانون اساسي، در تفسير مواد، فقه مرتبـة ن  167با توجه به اصل 
معلوم نيست تفسير مواد قانون تجارت كه از فرانسه گرفته شـده اسـت يـا موضـوعاتي در     

رسد  نظر مي به. حقوق مدني كه ريشه در فرانسه يا سوئيس دارد، چگونه با فقه ممكن است
ان بـه عنـو  . تر اسـت  در اين موارد، رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسير مفيدتر و عملي

» اسـتفادة بالجهـت  «قانون مدني و عبارت  200در مادة » خود موضوع معامله«مثال، عبارت 
 200در مـادة  . قانون تجارت، جز با رجوع به حقوق فرانسه قابل تفسير نيست 319در مادة 

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود «: قانون مدني مقرر شده است
تـوان   قانون مـدني فرانسـه مـي    1110؛ كه اين عبارت را فقط در مادة »شدموضوع معامله با

 Des obligation (»تعهد ناشي از داراشدن بالجهـت «يا عبارت  )Strack, 1972: 414( )1(.ديد
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resultant de lenrichisement illegitime(  را فقط با مراجعه به كتب فرانسوي) همان، ص
  )3(.توان تفسير كرد سوئيس مي قانون تعهدات 62يا مادة ) 679

 1379هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه 3نگاهي به مادة 
  :در اين ماده مقرر شده است. شمار رود تواند تنها منبع تفسير به سازد كه فقه نمي اين امر را مدلل مي

گي كرده، حكم مقتضي صـادر و يـا   ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيد قضات دادگاه
كه قوانين كامل يا صريح نبوده يـا متعـارض باشـند يـا      صورتي فصل خصومت نمايند و در

اصالً قانوني در قضية مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي 
  .ايندمعتبر و اصولي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نم

، دايرة شـمول  »اصولي كه مغاير با موازين شرعي نباشد«شود، عبارت  چه مالحظه مي چنان
رسد اصول حقوقي اروپـايي نيـز كـه     نظر مي نحوي كه به بيشتري براي ماده قائل شده است به

بخـش مقـنن بـوده و در     مغاير با موازين شرعي نباشد و در زمان تصويب قانون به نوعي الهام
كار آيد، البته به شـرطي كـه بـا     تواند در تفسير متون قانوني به ادة مقنن مؤثر است، مياحراز ار

نكتة قابل توجـه  . متون فقهي و اصول حقوقي ايران ازجمله اصول عملي مغايرت نداشته باشد
جـزء قـانون اساسـي     167قانون مزبور گرچه قانون عادي است و اصـل   3اين است كه مادة 

و معناي » تغاير«تواند مغاير با قانون اساسي باشد، بديهي است معناي  نمياست و قانون عادي 
فقط منبع ديگري براي تفسير افزوده شده است  3دو پديدة متفاوت است و در مادة » افزودن«

  )قانون اساسي 94اصل . (ولي با قانون اساسي مغايرت ندارد
واد مزبور از فقه گرفته شده باشد؛ در غير بنابراين، قلمرو فقه در تفسير مواد، تا جايي است كه م

اينصورت، در مورد موادي كه از حقوق اروپايي اقتباس شده است، تا جايي كه بتوان نهادي مشابه 
توان در رفع ابهام از فقه مدد جست وگرنه بايد به  در فقه يافت و يا از اصول عمليه استفاده كرد، مي

 )به بعد 3/145ج : 1377 ،كاتوزيان.(اجعه كردسرچشمة آن مواد يعني حقوق اروپايي مر

  
  تأثير فقه در تكميل قوانين. 3

  نقص و سكوت قوانين 1,3
گونه كه عنوان شد، مقنن قادر نيست براي همة جوانب يـك پديـدة اجتمـاعي قـانون      همان

فرض بتواند با لحاظ تمامي جوانب يك پديدة اجتماعي قانوني وضع  وضع كند و اگر هم به
هاي  حدي است كه قانون امروز شايد درمورد برخي جنبه هاي اجتماعي به ول پديدهكند، تح
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در مواردي نيـز ظهـور يـك معضـل اجتمـاعي      . همان پديده در روز ديگر ناقص جلوه كند
كشد تا مجلس دربارة آن قانون  قدري اتفاقي و سريع است كه مدت زمان زيادي طول مي به

سر  زماني، قوانين در مورد آن مسئله در حالت سكوت به وضع كند و بنابراين در اين فاصلة
در ايـن مـوارد،   . بنابراين، نقص و سكوت قانون در علم حقوق، امري طبيعي است. برند مي

قانون اساسي، قاضي ابتدا به قوانين مدونه و درصورت فقدان قانون به منابع معتبر  167اصل 
بنابراين قاضي مكلف به رسيدگي است و در . اسالمي و يا فتاوي معتبر راهنمايي شده است

 )3(قانون اساسي فرانسه اين تكليف مطرح شده 4در مادة . غير اين صورت خود مجرم است
قـانون   167در نتيجه، مطابق اصـل  . الي قوانين تكرار شده است كه در حقوق ما نيز در البه

د به فقه و منابع اساسي، حتي درصورت نقص و سكوت قانون، قاضي مكلف است با استنا
طبق اين اصل، فقه در سـكوت  . معتبر اسالمي نقص قانون را رفع و به پرونده رسيدگي كند

  .كنندة حقوق است و نقص قانون نيز منبع تكميل
  

  قلمرو مبهم فقه در تكميل قوانين 2,3
توان بـا اسـتناد بـه اصـل      شود، اين است كه حقيقتاً چگونه مي سؤالي كه در اينجا مطرح مي

چه قانون در هر زمينه ناقص يا ساكت باشد، با اسـتناد   چنانقانون اساسي ادعا كرد كه  167
تـوان آن را تكميـل كـرد؟ گسـتردگي مسـائل       مـي » منابع معتبر اسالمي و فتاوي معتبـر «به 

توانند در فقه سابقة طـرح   اي است كه بتوان اذعان داشت كه همة آنها نمي اندازه مستحدثه به
همـه از  ... ها و  مسائلي چون بيمه، گمرك، ورشكستگي، اسناد تجاري، شركت. داشته باشند

اند و رجوع به فقه در تكميل آنها ميسر نيسـت   مسائلي است كه در دنياي معاصر پاي گرفته
كند  اي را اقتضا مي وانگهي، گاه نيازها و مصالح اجتماعي پديده). 2/411ج: 1377كاتوزيان (

بـه عنـوان مثـال، در    . عكس فقه جواب معـارض دارد  كت است و بهكه قانون دربارة آن سا
گيرد؛ قـانون مـدني در ايـن زمينـه      المللي، گاه بيع جنبة كالي به كالي به خود مي عرصة بين

تـوان شـاهد    ساكت است و از سويي انعقاد آن به اين نحو نياز جامعه است و در عمل مـي 
نكتة ديگر اينكه تنـوع  . الن آن حكم داده استكه فقه صراحتاً به بط چنين بيعي بود درحالي

شمار آيد، به تشـتت   بهآرا و نظرها در فقه زياد است و اگر قرار باشد فقه منبع مكمل قانون 
بنابراين، شايد منابع پنهـان ديگـري نيـز    . احكام و آرا و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد

قانون اساسي، دامنة كاربرد  167ل درنتيجه، با محدوديت مندرج در اص. مكمل حقوق باشند
  .فقه در تكميل قانون مبهم است
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  تبيين قلمرو فقه در تكميل قوانين 3,3
طـور مطلـق    قانون اساسي بـه  167كه عنوان شد، درمورد نقص و سكوت قانون، اصل  چنان

قاضي را مكلف به رجوع به فقه كرده است و حتي درمورد مسائلي كه مسبوق به طـرح در  
نهايت مـبهم و در   بايد به فقه مراجعه كند؛ امري كه بي 167نيز قاضي طبق اصل  فقه نيست

نگري دست  در حالي كه با توجه به خود قانون اساسي بايد از كلي. مواردي غيرعملي است
را  167برداشت و قلمرو فقه در تكميل قوانين را تبيين كرد؛ بدين ترتيب كه ابتدا بايد اصل 

ور كلي امور غيرجزايي محدود كرد، چراكه درحقـوق كيفـري اصـل    ط به حقوق مدني و به
مانع از رجوع قاضي به فقه و ) 168و  166و  37هاي  اصل(ها  و مجازات  بودن جرايم قانوني

قانون اساسي منصرف  167بنابراين، اصل . تنبيه را عملي است كه در قانون ذكر نشده است
اما در مسائل حقوقي و مدني نيز ايـن  . ني استاز مسائل كيفري بوده و معطوف به امور مد

حـال   اشكال هست كه اگر موردي مطرح شود كه قانون در مورد آن ساكت باشد و درعـين 
قـانون   3رسد در مـادة   نظر مي به. مباني اين مسئله در فقه نيز طرح نشده باشد، چه بايد كرد

تر عمل شده است؛ چرا  بينانه عهاي عمومي و انقالب، در امور مدني واق آيين دادرسي دادگاه
كه گذشته از منابع معتبر اساسي و فتاوي معتبر، منبع ديگري اضافه شده و آن عبارت اسـت  

، كه اين منبع، ابـزاري اسـت كـه دامنـة     »اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد«از 
كه قـانون سـاكت    بنابراين، در اين موارد. تر ساخته است منابع را در تكميل حقوق گسترده

است و دربارة آنها در فقه مطلبي نيست، از طريق اصول حقوقي كه مغاير با موازين شـرعي  
هـاي   توان نقص قانون را جبران ساخت، حتي اگر اين اصول حقـوقي، در رژيـم   نباشد، مي

هاي حقوقي ديگر نبايد  بديهي است استناد به اصول حقوقي رژيم. حقوقي ديگر يافت شود
  .حقوقي ايران ازجمله اصول عمليه مغايرت داشته باشد با اصول

شده كيفري باشد، قاضي بـه   ئلة مطرحبنابراين، در موارد نقص يا سكوت قانون، اگر مس
كند و در امور غيركيفري، رجوع دادرس به فقـه، بـه مـواردي محـدود      متن قانون بسنده مي

ر اين صورت، يعني در مواردي كه است كه آن مسئله در فقه، سابقة طرح داشته باشد، در غي
امري حقوقي و غيركيفري طرح شود كه در فقه نيز سابقه نداشته باشد، ارجاع قاضي به فقه 

رسد كه در اين موارد بايد به خاستگاه آن  نظر مي به. بيشتر شبيه ارجاع وي به ناكجاآباد است
ان مثال، قانون مدني در بند به عنو). 1/361ج: 1378 ،كاتوزيان. (پديدة اجتماعي مراجعه كرد

عنوان كرده است » اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها«، طبقة سوم را 862مادة  3
. اما درخصوص اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخوال پـدر و مـادر متـوفي سـاكت اسـت     
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. عـه كـرد  طبيعي است كه با توجه به سابقة طرح آن در فقه بايد در حل مسئله به فقـه مراج 
  )120: 1369 ،جعفري لنگرودي(

نظـر   قانون مـدني، بـه   17مندرج در مادة » غيرمنقول حكمي«اي چون  اما درمورد پديده
بنـابراين، در ايـن   . رسد كه دانش يك قاضي توان استخراج حكم از فقه را داشته باشـد  نمي

مزبـور   17در مـادة  . مراجعه كـرد ) براي مثال، حقوق فرانسه(موارد بايد به خاستگاه مسئله 
  : مقرر شده است

حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشـد، ازقبيـل گـاو و    
طور كلي هر مال منقول كه  گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به

شـد، ازجهـت   را به اين امر تخصـيص داده با  براي استفاده از عمل زراعت الزم و مالك آن
 .صالحيت محاكم و توقيف اموال، جزء ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است

قانون مدني فرانسه گرفته شده  552رسد از مادة  نظر مي اين ماده در فقه سابقه ندارد و به
و در موارد سكوت و ابهام در اين ماده بايد بـه شـرح آن در قـانون مـدني فرانسـه       )4(باشد

  . مراجعه كرد
كرد كه تفسير يك پديده با كمك يك رژيم حقـوقي ديگـري ماننـد     لبته نبايد فراموشا

جعفـري  (فرانسه كافي نيست و بايد تا حد ممكن با فقه و موازين اسالمي سـازگاري يابـد   
عبارت ديگر، در اقتباس و تفسير يك پديدة حقوقي، نبايد پيوند آن  ؛ به)97: 1382،لنگرودي

فقه را ازياد برد و آن را بومي ساخت، كـاري كـه آبـا و اجـداد مـا      با رژيم حقوقي ايران و 
قانون مـدني   190به عنوان مثال، در مادة . اند درمورد قانون مدني تا حد ممكن رعايت كرده

  :مقرر شده است
اهليت . 2 ؛قصد طرفين و رضاي آنها. 1: براي صحت هر معامله، شرايط ذيل اساسي است

  .مشروعيت جهت معامله. 4 ؛مورد معامله باشدموضوع معين كه . 3 ؛طرفين
مـدنظر   )5(قانون مدني فرانسـه  1108قانون مدني ايران، مادة  190بااينكه در تدوين مادة 

 1توان شـبيه دانسـت، در بنـد     و اين دو ماده را مي قانون مدني ايران بوده است نويسندگان
بسنده شـده  » رضايت«به كلمة  1108مادة  1اضافه شده ولي در بند » قصد«، كلمة 190مادة 
هاي حقوقي براي تكميل قانون، فقه مبنـا قـرار    بنابراين، در اقتباس احكام ديگر رژيم. است
  .گيرد؛ به عبارتي، حقوق اخذشده نبايد با موازين اسالمي مغاير باشد مي

 نكتةديگر اينكه در حقوق برخي كشورها، با فقدان قانون يا سكوت قانون، منابعي درنظر
عنوان مثـال، در   كند؛ به مراتب به آنها رجوع مي گرفته شده است كه قاضي با رعايت سلسله
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حقوق مصر، درصورت سكوت قانون، عرف، حقوق اسالمي، مباني حقوق طبيعي و عدالت 
  )6(.بيني شده است قانون مدني مصر پيش 1توانند منبع تكميل حقوق باشند كه در مادة  مي

  
  گيري نتيجه

ترين اديان اسـت و بيشـتر مسـائل روزمـرة زنـدگي، از       يست كه دين اسالم كاملترديدي ن
نكتة ديگر اينكه هـيچ رژيـم حقـوقي    . عبادات تا معامالت، در كتب فقهي طرح شده است

نياز كند و در اين مـورد فقـه مـا در مرحلـة      تواند خود را از مذهب و باورهاي قلبي بي نمي
كه فهم و درك برخي از  نحوي كند، به رين نقش را ايفا ميت وضع، تفسير و تكميل قانون، مهم

  .مواد حقوق ايران بدون تكيه بر فقه ميسر نيست
 28 /2ج: 1379كاتوزيان، (شود  اما واقعيت اين است كه همة حقوق در فقه خالصه نمي

سرعت ظهور . بيني كرد تر از آن است كه بتوان آن را پيش زندگي اجتماعي گسترده). به بعد
هاي اجتماعي، فراتر از سرعت قانونگذاري است و همواره حقـوق   تكامل و تحول پديده و

هـا و   از سوي ديگر، برخـي از ايـن پديـده   . هاي اجتماعي درحركت است تر از پديده عقب
. كردنـد  انديشي مي نيازها در فقه مسبوق به طرح نيست وگرنه فقهاي مدبر درمورد آن چاره

نوني، اين يك حقيقت است كه بسياري از نهادها و تأسيسات از سوي ديگر، در وضعيت ك
حقوقي، از كشورهاي اروپايي مخصوصاً فرانسـه در رژيـم حقـوقي مـا وارد شـده اسـت؛       

كند كه گاه دستاوردهاي حقوقي ديگـران را در حقـوق    همچنين، زندگي اجتماعي اقتضا مي
بع وضع و تكميل و تفسير قانون را قانون اساسي كه تنها من 167بنابراين، با اصل . وارد كنيم
توان  هاي جهاني چگونه مي داند، قلمرو فقه مبهم است و معلوم نيست درمورد پديده فقه مي

رسد كه در حقوق فعلي ايـران، قـانون    نظر مي حقوق را به منابع داخلي محدود كرد و لذا به
قـه يـا حقـوق اروپـايي     توان به ف نوشته بر هر متن ديگري مقدم است و با وجود قانون نمي

اما در وضع يا شرح يا تكميل قانون بايد تحقيق كرد كه آيا در  )167، 4 لواص(. مراجعه كرد
اگر مسئله مسبوق به طرح در فقه بود، بايد به منابع معتبر اسالمي يا . فقه حكمي هست يا نه

ه يا نـاقص و  فتاوي معتبر مراجعه كرد و در غير اين صورت، يعني اگر در قانون مطرح نشد
دسـت نيامـده    اي طرح نشده و فتواي جديدي نيز بـه  مجمل باشد و در فقه نيز چنين پديده

باشد و با اصول حقوقي ايران ازجمله اصول عمليه نيز نتوان مشكل را حـل كـرد، بايـد بـه     
خاستگاه آن مسئله مراجعه كرد و چنانچه قانوني از حقوق كشور ديگري گرفته شده باشـد،  

  .هاي حقوقدانان فرانسه مراجعه كرد آن بايد به متون مربوط مانند نوشته براي درك



 قلمرو فقه در حقوق موضوعة ايران   90

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  انتقادي متون و برنامهنامة  پژوهش

اين امر نه تنها در وضع و تفسير و تكميل حقوق مؤثر است، بلكه بر آموزش حقوق نيز 
معلم حقوق بايد در شرح و بسط مواد قانوني، به سـابقة آن بنگـرد؛ هـر جـا     : گذارد اثر مي

اي و يـا قـانوني جديـد وجـود      جوع كند و هر جا پديدهامري مقتبس از فقه است، به فقه ر
توان آن را تفسير كرد، به منابع اصلي  داشته باشد كه در فقه نيست و با منابع داخلي نيز نمي

 .يعني حقوق اروپايي مراجعه كند
  

   نوشت پي
1. Article 1110: L'erreur n'est une cause de nulite de la convention que lorsquelle tombe 

sur la substance meme de la chose qui chose qui en est l'objet …  
2. Article 62. 1: Celui qui sans cause legitime s'e3st enrichi aux depens dautrui est tenu a 

restitution… 
3. Article 4: Le juge qui refusera de juger sous pretexte du silence . de l obscurite ou del 

insuffisance de la loi pourra rtre pursuivi comme coupable de deni de justice. 
4. Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le 

consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui 
forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.  

5. Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le 
consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui 
forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.  

تسري النصوص التشريعيه علي جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها : 1الماده  .6
فاذا لم يوجدنص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتصي العرف فاذالم . او في فحواها 
مبادي الشريعه االسالميه فاذالم توجد فبمقتضـي مبـادي القـانون الطبيعـي و      يوجد فبمقتضي
  .قواعد العداله
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