
 

  

  

  الدستوري والخاصّ عالقة الفقھ والقانون 

  اإلیرانیة في نظام الجمھوریة اإلسالمیة 
  

  
  

  الملخّص
 ئمبـاد يتصدى الفقـه اإلسـالمي وباجتهـاد الفقهـاء لتشـريع األحكـام علـى أسـاس ال        

والمعايير المستوحاة من القرآن والسنّة الشريفة. وبالرغم من عدم تألق حضـور الفقـه فـي    
قوانين ودساتير غالب الدول اإلسالمية، ولم يتّسم بالقوة إال فيمـا يتعلّـق بقـوانين االحـوال     
الشخصية كالنكاح والطالق واألرث، وفي بعض المعامالت، إال أنّه سجل له حضوراً قوياً 

وقوانينهـا   اإليرانيـة  بعض البلدان اإلسالمية، والسيما في دستور الجمهوريـة اإلسـالمية   في
زاهر للعالقة بين الفقـه والقـانون علـى المسـتويين: الدسـتوري      ئ بمستقبل الخاصة، مما ينب

والخاص، خاصة بعد موجـة الصـحوة اإلسـالمية العارمـة التـي شـملت العـالم اإلسـالمي،         
لقـوانين وحضـور الشـريعة القـوي فـي عمليـات       االمتزايد نحو أسـلمة  واإلقبال الجماهيري 

  التقنين والتشريع القانوني.
  

الكلمات الدليلية: والية الحكم، دستور الجمهوريـة اإلسـالمية، القـانون المـدني،     
  إعالن حقوق اإلنسان، والية الفقيه المطلقة، إعالن القاهرة.

  الدكتور حسين مهربور
  أستاذ القانون بجامعة الشهيد بهشتي
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  مقدمة
ــه  لــم يمــض علــی إنشــاء الحکــم فــي الــدول  اإلســالمية وتعريــف وتبيــين مبادئ

وهيکله علی أساس قانوني، أکثر من قرنين، وذلك بعدما قامت الدول الغربية بإعـداد  
ــام     ــتقالل األميرکــي ع ــة إعــالن االس ــاتير وخاصّ ــتور األميرکــي  ١٧٧٧الدس م والدس

م والدستور الفرنسي األول بعـد  ١٧٨٩وإعالن حقوق اإلنسان والمواطنة الفرنسي عام 
ومما ال شك فيه أن إعالن حقوق اإلنسـان والمواطنـة    الع الثورة الفرنسية الکبری.اند

بنصيب األسـد مـن حيـث التـأثير فـي       االفرنسي وإعالن االستقالل األميرکي، قد حظي
إنشاء الدساتير، وتقرير بنية الحکـم وحـدود صـالحياته وسـلطته وفـي مجـال حقـوق        

المية منهـا، ويمکـن مشـاهدة هـذا التـاثير فـي       الشعب في کثير من الدول السيما اإلسـ 
مبادئ الدستور العامة في مختلف الدول بتنوع نُظـم الحکـم فيهـا، ويؤکّـد صـحة مـا       

 ١قلنـاه، مــا جــاء فــي بنــود إعــالن حقـوق اإلنســان والمواطنــة الفرنســي الســبعة عشــر   
قـانون هـو   ال إن«والبنـد السـادس:   » سـلطة  األمة هي مصدر کلّ«والسيما البند الثالث: 

سـواء   ،رك فـي وضـعه  اواحـد مـن الجمهـور أن يشـ     فلكلّ ،عبارة عن إرادة الجمهور
  .»بنفسه أو بواسطة نائب عنه كانت تلك المشاركة

فقد يبدو التأثير جلياً فـي مبـادئ الدسـاتير العامـة للـدول اإلسـالمية كافـة بغـضّ         
ــة. فمــثالً ورد   ــر الديني ــة وغي ــي ال النظــر عــن انتماءاتهــا الديني ــتور  ف ــة لدس مــادة الثالث

ــا يلــي:   ــة م للشــعب وحــده وهــو مصــدر الســلطات   ةالســياد«جمهوريــة مصــر العربي
علـی الوجـه المبـين     ةالوطنيـ  ةويحميها ويصـون الوحـد   ةويمارس الشعب هذه السياد

السـيادة  «مـن دسـتور الجمهوريـة اإلسـالمية:      ٥٦. کما جاء فـي المـادة   ٢»في الدستور
                                                             

م، الفصل األول ونظام حقوق اإلنسان الـدولي، مـن   ١٩٩٤.أنظر: الدستور الفرنسي، طبع دالوز ـ باريس، ١
  .٣٠٥ش، ص ١٣٩٠، ٤كاتب المقالة، انتشارات اطالعات، ط 

للشـعب وحـده وهـو مصـدر السـلطات       ةالسياد«م: ١٩٩٦، ة، القاهر٦ ، طةمصر العربي ةوري. دستور جمه٢
  ».علی الوجه المبين في الدستور ةالوطني ةويحميها ويصون الوحد ةويمارس الشعب هذه السياد
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 ىالسـيادة علـ   نسـان هللا، وهـو الـذي مـنح االنسـان حـق      إلا یالعـالم وعلـ   یالمطلقة عل
ولعـلّ المملکـة العربيـة السـعودية هـي الوحيـدة بـين الـدول          .١... »مصيره االجتماعي

وفقاً لما جاء فـي وثيقـة    ٢اإلسالمية التي تصرح بأن دستورها هو کتاب اهللا وسنّة النبي
حکـم الـوراثي فـي أسـرة     مصدقة بأمر ملکي، کمـا نصّـت نفـس الوثيقـة باسـتمرار ال     

وهل يؤخذ من هذا أن الجهة المعدة لهـذا الدسـتور قـد اسـتنبطت      .٣العاهل المؤسس
  من کتاب اهللا وسنّة نبيه، نظاماً حکومياً کنظام المملکة الوراثي؟!

وعلـی أي حـال ورغـم البصــمة الواضـحة الـذي ترکتهــا الدسـاتير الغربيـة علــی        
المية، إالّ أن الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسـالمي  عملية التشريع في معظم الدول اإلس

ــا مصــدر  ــانون و    ينبقي ــي وضــع الق ــة ف ــام األنظم ــرائعإلله ــتور  الش ــر الدس ــد أق   . وق
المصري في مادته الثانيـة، أن الشـريعة اإلسـالمية هـي مصـدر التشـريع الرئيسـي فـي          

  .٤البالد
بعة علـی مرجعيـة المعـايير    وأما دستور الجمهورية اإلسالمية فينصّ في مادته الرا

اإلسالمية في المجاالت کافة ومنها الدستور ونفاذ هذه المادة حتّـی فـي تفسـير مـواد     
ــتور ــة  الدسـ ــاً وعامـ ــادة   ٥إطالقـ ــل المـ ــي ذيـ ــاء فـ ــي   ١٧٧. وجـ ــديل فـ ــأن التعـ   بشـ

                                                             
 یالسـيادة علـ   االنسان هللا، وهـو الـذي مـنح االنسـان حـق      یالعالم وعل یلسيادة المطلقة علا: «٥٦المادة  .١

ألحد سلب اإل مصيره االجتماعي، وال يحقلهي أو تسخيره في خدمـة فـرد او فئـة    اإل نسان هذا الحق
الممنوح من اهللا بالطرق المبينة في المواد الالحقة ما والشعب يمارس هذا الحق«. 

سالم ودسـتورها  دينها اال ،ةالمملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تام. المادة األولی: ٢
 كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.

يكـون الحكـم فـي أبنـاء      -ب نظام الحكم في المملكـة العربيـة السـعودية. ملكـي.     -أ. المادة الخامسة: ٣
ألصـلح مـنهم   الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبـدالرحمن الفيصـل آل سـعود وأبنـاء األبنـاء. ويبـايع ا      

 للحكم على كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله. 
االسالم دين الدولة و اللغة العربيـة لغتهـا الرسـمية و بـادي الشـريعة االسـالمية المصـدر        «. المادة الثانية: ٤

 ، الدستور المصري.»الرئيسي للتشريع
والقـرارات المدنيـة والجزائيـة     جميع القوانين أساسسالمية تكون الموازين اإل أنيجب المادة الرابعة:  .٥

⇐  
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الدستور أن مصدرية المعايير اإلسالمية في القوانين والقرارات کافـة ال تقبـل التغييـر    
  .١والتعديل

 ،إن المبـادئ أو المعــايير اإلســالمية تتغـذّی مــن مصــدرين همـا القــرآن والســنّة    
ويتصدی الفقه وباجتهاد الفقهاء لعملية بيان وتفسـير هـذه المبـادئ واسـتخراجها مـن      
المصدرين المذکورين. أن حضور هذه المبادئ فـي مجـال القـانون الدسـتوري، أي     

وة بينما نشاهد الحضور القوي لهـذه المبـادئ   تحديد شکل الحکم وبنيته ال يتسم بالق
في مجال القانون الخاصّ، أي الحقوق المدنية فيما يتعلّق بقوانين األحوال الشخصـية  

  کالنکاح والطالق واإلرث والوصية والمعامالت والقضايا التجارية.
وعلی الرغم من الفوارق الموجودة في المنظومة القانونية من دولـة إلـی أخـری    

أنّه نالحظ في اآلونة األخيرة وخاصّة بعد موجة الصحوة الحديثـة، إقبـاالً متزايـداً    إالّ 
          نحـو أسـلمة القـوانين وحضـور الشـريعة بمعاييرهـا فـي عمليـة التشـريع القــانوني، إن

الـدول اإلسـالمية لتـوفير     الموقف الجديد يتطلّب حضوراً مکثفاً للفقـه والفقهـاء فـي   
  مصداقية العلمية.المناخ لهذا الحضور من حيث ال

ومجال القـانون   ،نناقش موقع الفقه وأثره في القانون الدستوريوفي هذا البحث 
    .الخاصّ بإيجاز، ثُم نقدم مقترحات بهذا الشأن

                                                                                                                          
  ⇒   

دارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافـذة علـي جميـع    والمالية واالقتصادية واإل
ي الفقهـاء فـي مجلـس صـيانة     طالقـاً وعمومـاً. ويتـولّ   إ یخـر مواد الدسـتور والقـوانين والقـرارات االُ   

 الدستور تشخيص ذلك.
 المـواد  مضـامين  االسـتفتاء،  هـذا  فـي  والخمسـين  لتاسـعة ا ةزم رعاية ذيـل المـاد  وال تل: ١٧٧ذيل المادة  .١

 واالُسـس  اإلسـالمية  الموازين أساس واألحکام علی القوانين كل وقيام اسالمياً النظام بكون المتعلقة
مـة،  االُ وإمامـة األمر،  ووالية جمهورياً، الحكم وكون االسالمية ايران جمهورية وأهداف ، ةيمانياإل

 مـن  هـي إليـران،   الرسـمي  والمـذهب  والـدين  ة،راء العاماآل یور البالد باالعتماد علاُم إدارة وكذلك
  .رالتغيي تقبل ال التي االُمور
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  الفقه وعملية التشريع في مجال القانون الدستوريأوالً: 
  ونتناوله من خالل نقطتين:

  ية: دور الفقه في دساتير الدول اإلسالمىاألول
في عملية تحديد بنية الحکم للشريعة والمبـادئ الفقهيـة فـي     ملحوظاهتمام ثمة 

فـي أغلـب الـدول اإلسـالمية، يتبـين مـن        إطار الحقوق الدستورية وأحکـام الدسـتور  
  األمور التالية: خالل عرض

  . عرفية األحکام الخاصّة ببنية الحکم في الدساتير١
لطة في دساتير الدول اإلسـالمية، غالبـاً   إن شکل الحکم وبنية الدولة وحدود الس

ــة ال تمــت والشــريعة اإلســالمية    علــىمــا اعتمــدت  ــة وبصــورة عرفي الدســاتير الغربي
والمبادئ الفقهية بصلة. ومن الممکن العثور علی مبررات شـرعية فـي بعـض مبـادئ     
ــی الشــعب عـن طريــق االسـتفتاء أو اختيــار المســؤولين       هـذه الدســاتير کاالحتکـام إل

تخابات علی مبدأ الغالبية أو مشارکة الشعب في عملية صـنع القـرار أو إنشـاء    ضمن ان
مجـالس الشــوری المحلّيـة أوتکليــف النـاس بالتعــاون مـع الحکومــة، ومالئمتهـا مــع      
المبادئ الفقهية، لکن ما نشاهده علی أرض الواقع يتعـارض مـع هـذا الوضـع. فلـيس      

 من خاللها تحديد المبـادئ الشـرعية،   من المعمول عموماً أن تبدأ دراسات فقهية يتم
  ومن ثَم تجری وفقها صياغة مواد الدستور في مختلف شؤون الحکم.

  . التعبير عن الحکم بالوالية واألمانة اإللهية في إعالن القاهرة٢
م حـول  ١٩٩٠يمکن اعتبار إعالن القاهرة الصادر في الخامس من أغسطس عام 

ة شـبه رســمية تـرتبط بشــکل مـا بــالحکم،    حقـوق اإلنســان فـي اإلســالم، وثيقـة عامــ   
وصادق عليها وزراء خارجية الدول اإلسالمية بعد مناقشـات فقهيـة موسـعة مـن قبـل      

  من هذا اإلعالن مايلي: ٢٣وجاء في المادة  مختلف خبراء هذه الدول.
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أــ الواليـة أمانـة يحـرم االسـتبداد فيهــا وسـوء اسـتغاللها تحريمـاً مؤكـداً ضــماناً          
 .ساسية لإلنسانللحقوق األ

ب ـ لكلّ إنسان حق االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده بصـورة مباشـرة أو    
  غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً ألحكام الشريعة.

ــف الــدول اإلســالمية التــي يشــکّل اإلســالم دينهــا الرســمي أو    إن دســاتير مختل
ختلفة من الملکية والجمهورية مروراً بالوراثيـة والدوريـة   األساسي، تقر سبل حکم م

بصالحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحياناً، وعلـی  
لم نالحظ حکـم تأسـس علـی مبـدأ      الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إالّ أنّنا

العربيـة السـعودية    فقهي يحدد شکل الحکم وکيفيـة إنشـائه، حتّـی بالنسـبة للمملکـة     
والتي کما أشرنا في المقدمة علی أنّها تعتبر القـرآن والسـنّة بمثابـة الدسـتور، فالنظـام      

ولـيس مـن الواضـح کيـف      ،القائم ملکي وراثي في ابناء عبدالعزيز مؤسس المملکـة 
ومـا هـو المبـدأ     ؟استشف هذا الشکل من الحکم الملکي الوراثي من القـرآن والسـنّة  

  ؟أساسهي قامت المملکة علی الفقهي الت

  من أولي األمر المراد -٣
إلی جانب المبدأ العقلي الذي يقر بلزوم وجـود نظـام للحکـم ومـن يقـوم بهـذه       

ولزوم تنفيذ األوامر الصادرة مـن قبـل الحکومـة، تصـرح اآليـة الشـريفة مـن        ، المهمة
ها الَّذين آمنُـوا  يا أَيسورة النساء علی طاعة الناس للحکم حين تخاطب المؤمنين: {

     وهدٍء فَـرـی شَـيف تُمتَنَـازَع فَـإِن نْکُمرِ می األمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَط  
         ـنسأَحو ـرخَي ـكـرِ ذَلمِ اآلخـواليو بِاللَّـه نُـونمتُؤ کُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه

فاآلية تؤکّد علی لزوم بذل الطاعة لرسول اهللا الـذي يبلـغ مـا أمـر بـه اهللا،       ١}تَأْوِيال...
إلی جانب طاعة اهللا، فللرسول الوالية علی الناس من قبل اهللا، کما أن هنـاك تصـريح   

                                                             
  .٥٩اآلية النساء: سورة  .١
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األمر وشـرعية حکمهـم مـن قبـل األمـة. والخـالف القـائم بـين طوائـف           يبطاعة أول
کيف يتم اختيـارهم؟ هـل يـتم تعييـنهم     المسلمين يأتي من تحديد هؤالء، فمن هم و

بالنصب أم يتم اختيـارهم مـن خـالل االنتخـاب؟ والظـاهر أن أبنـاء السـنّة والجماعـة         
إما من خالل انتخاب عامة المسلمين أو اختيار أهل الحـل   :يقولون باختيار ولي األمر

المنصـوبون مـن    األمر هم األئمة االثنا عشـر  يأن أول إلىذهب الشيعة يوالعقد، بينما 
بصـورة مطلقـة دون قيـد أو شـرط إلـی       قبل اهللا، معصومون يجـب بـذل الطاعـة لهـم    

  . ١’جانب طاعة النبي

  . طريقة اختيار ولي األمر في فقه أهل السنّة٤

وتقلّد منصب والية األمر وفقـاً لمبـادئ أهـل     ’ميدانياً يتم اختيار خليفة النبي
نتصاب. فأبوبکر الخليفة األول تـم تعيينـه بواسـطة    السنّة الفقهية، بطريق االنتخاب واال

، بينما قام هو بنصب عمر الخليفـة الثـاني.   ٢أهل الحل والعقد من المهاجرين واألنصار
ر من قبل الشوری السداسية التي عيـنهم الخليفـة الثـاني    يوأما عثمان بن عفّان فقد اخت

ختلف األمـر برمتـه. وذکـر اإلمـام     قبيل وفاته. وبالنسبة لإلمام علي بن أبي طالب فقد ا
في خطبته المعروفة بالخطبة الشقشقية مالبسات نصب الخليفة الثاني وتعيـين الخليفـة   

. فاإلمام وبمعـزل عـن رأي الشـيعة فـي نصـبه بواليـة       ٣الثالث من قبل اللجنة السداسية

                                                             
ه هذا کلّ«وبعد بيان والية النبي ووجوب طاعته:  ١٣٢، ص٤أنظر: العالمة الطباطبائي: تفسير الميزان: ج .١

 ىلـ إانتخاب الخليفة الحـاکم فـي المجتمـع     نأ یا بعده فالجمهور من المسلمين علمأياة النبي وفي ح
 الخليفة منصوص من جانب اهللا ورسوله وهم اثنا عشر امامـاً  نأ یوالشيعة من المسلمين عل ،المسلمين

ة ولي في لزوم عصم ٤١٥، صنفسه . وانظر کذلك: المصدر»التفصيل المودوع في کتب الکالم یعل
 األمر.

 .٢٦، ص ١ج :دينوريالالسياسة، ابن قتيبه واالمامة . ٢
ها في حياته إِذْ عقَدها آلخَر بعد يستَقيلُ هو بينَا عجباً فَيا«: ٨٨ ص عبده، محمد الشيخ شرح البالغة،نهج. ٣

مي جا فلَهعج هبِيلسضَى لتَّى إِذَا مح ...هفَاتو مهدأَنِّي أَح مزَع ةاع.«... 
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نحـوه.   األمر من قبل النبي، قد أختيـر بالفعـل بإقبـال األمـة إليـه والتوجـه الجمـاهيري       
ونَود اَن نَشير هنا إلـی  «ويقول الشيخ المرحوم محمد عبده في شرحه لنهج البالغة: 

الْوحيد الَّذي وصَلَ إلی الْخالفَة بِاخْتيارِ الْشَـعبِ لَـه اخْتيـاراً     ةُأنّ علياً هو الْخَليفَ
وِ ر تُرِك ينح بالْشَّع نکَذا فَاهاً، وريححالْصَح طَرِيقُه فرع ١»أَيه.  

وصـلح  × وکلّنا يعلم مـا جـری بعـد فتـرة خالفـة أميـر المـؤمنين اإلمـام علـي         
مع معاوية حيث تقلّد أناس منصب الخالفة والحکم بنـاء  ’ اإلمام الحسن بن علي

والبيعة لـم تؤخـذ لهـم إالّ بعـد التربـع علـی        ،علی القوة والسلطة أو ورثوها عن اآلباء
اسي الحکم، ومن الطبيعي أن هکذا بيعة ال تعني مشارکة الناس فـي التصـويت أو   کر

الحرية في اختيار الحکام، وهذا النوع من االختيار نـراه فـي دسـتور المملکـة العربيـة      
السعودية عند الحديث عن بيعـة الشـعب مـع الملـك، فقـد جـاء فـي الفقـرة (ج) مـن          

تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيـار ولـي العهـد    «المادة الخامسة من الدستور ما نصّه: 
يبـايع المواطنـون الملـك علـى     «وورد فـي المـادة السادسـة:    ». ةلنظـام هيئـة البيعـ    وفقاً

الفــرح ة رســوله وعلــى الســمع والطاعــة فــي العســر واليســر و  كتــاب اهللا تعــالى وســنّ
ان ولـي  مع هذا فعلی رأی بعض فقهـاء أهـلّ السـنة والجماعـة، يطلـق عنـو       ».والحزن

        األمر حتّی علی الذين تولوا السـلطة قهـراً وزوراً ويجـب بـذل الطاعـة لهـم، کمـا أن
غالبية فقهاء هذه الطائفة اعتبروا البيعة عقد بين األمـة والخليفـة ومبـدأ أساسـياً لتعيـين      

، حيث يقوم أهل الحل والعقـد وهـم المجتهـدون    ‘الخليفة أو الحاکم بعد الرسول
متصفون بالعدل والعلم والتدبير والتقوی باختيار الحـاکم ومبايعتـه   والعلماء والکبار ال

لقد أجمع المسـلمون مـا عـدا    «بالنيابة عن الناس، يقول وهبة الزحيلي في هذا اإلطار: 
الشيعة اإلمامية على أن   بالبيعـة، أي االختيـار واالتفـاق بـين األمـة       تعيين الخليفـة يـتم

ــإرادتين علـى أســاس    الخليفــة، فهـي عقــد حقيقـي مــن ا   وشـخص  لعقـود التــي تـتم ب
وهذه النظرية سبقت نظرية الفقيه الفرنسي جـان جـاك روسـو الـذي افتـرض       .<الرضا

أساس السلطة السياسية أو السيادة هو عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم أن.    
                                                             

  .٨٥. المصدر السابق، ص١
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وأهـل الحـل والعقـد يمثلـون األمـة فـي اختيـارهم الخليفـة،         «ويضيف الزحيلي: 
نص باعتبار أن    ب اإلمام من الفروض الكفائيـة علـى األمـة بمجموعهـا، وأن   لهـا الحـق 

األمـة هـي مصـدر     نا علـى أن يـدلّ  اوهـذ « وينتهي بنتيجة مفادها:». في عزله حال فسقه
ــة؛ ألن ــت لهــا  حــق الســلطة التنفيذي ــين والعــزل ثاب ــال أيضــاً:  .١»التعي فقهــاء  يرأ«وق

ب إمامـاً  ب والقهـر، إذ يصـير المتغلّـ   بالتغلّ اإلمامة تنعقد المذاهب األربعة وغيرهم أن
ب ما باالسـتيالء، وقـد يكـون مـع التغلّـ     دون مبايعة أو استخالف من اإلمام السابق وإنّ

ــلطان   ٢»المبايعــة أيضــاً فيمــا بعــد  ، کمــا توجــب حســب رأي ابــن حجــر، طاعــة الس
 نب والجهـاد معـه، وأ  أجمع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة السـلطان المتغلّـ      «المتغلّب: 

. ويبـدو أن البيعـة التـي    ٣»طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقـن الـدماء  
في الدستور السعودي هي من هذا النمط، أي تعتبـر البيعـة فـرض وإلـزام، وفـي هـذه       
الحالة ال يصدق علی هذه البيعة، التعريف الوارد أعاله علی أنّهـا تـتم بـإرادتين علـی     

  أساس الرضا.
ــاتيرا ــتان وأکّــدت دس ــتان ٤لدول اإلســالمية کالباکس ــد   ٥وأفغانس ــا بع ــراق م والع

علی إسالمية نظـام الحکـم، لکنّهـا لـن تقـدم مبـدأ فقهيـاً واضـح المالمـح           ٦االحتالل
                                                             

 .٦٨٣-٦٨٤ ص، ٦ ج :دلتهأسالمي وزحيلي، الفقه اإلال ةوهب. ١
  ٦٨٢، ص٤: ج ، المصدر السابقوهبة الزحيلي .٢
  .٦٨٣، ص٤: جنفسه . المصدر٣
الجتماعيـة اإلسـالمية   . يعلن الدستور الباکستاني في مقدمتـه أن الدولـة تشـکّل حسـب أسـس العدالـة ا      ٤

           ة الثانيـة أناسـم الدولـة هـو جمهوريـة باکسـتان اإلسـالمية، وفـي المـاد ة األولـی أنوجاء في الماد
  اإلسالم هو دين الدولة الرسمي.

تنص المادة األولـی مـن الدسـتور األفغـاني علـی أن الدولـة تسـمی بجمهوريـة أفغانسـتان اإلسـالمية،            .٥
تتعـارض   ينإقرار قـوان أن اإلسالم هو دين الدولة الرسمي، کما تمنع المادة الثالثة والمادة الثانية علی 
 الثابتة. يةمع األحکام اإلسالم

الدولـة الرسـمي وأحـد مصـادر      يـن اإلسـالم د  أن یعلـ  يـة تـه الثان فـي ماد  يـد دستور العراق الجد ينص .٦
  الثابتة. يةاإلسالم تتعارض مع األحکام ينإقرار قوان يمنعکما  ية،األساس يعالتشر
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بأشـکال  لكـن  وإنّما تبنّـوا نفـس الطـرق العرفيـة السـابقة       ،الختيار شکل الحکم وبنيته
  مختلفة.

  المية االيرانية: دور الفقه في دستور الجمهورية اإلسةالثاني
م والمعـدل عـام   ١٩٧٩تکفل دستور الجمهورية اإلسالمية االيرانية المصدق عام 

م ببيان شکل الحکم وبينيته وتحديد سلطة الدولة وحقـوق الشـعب، وکمعظـم    ١٩٨٩
الدساتير اإلسالمية األخری، تبنّی هذا الدستور المعـايير والمبـادئ العرفيـة الموجـودة     

ة األخری، کأشـکال االنتخابـات المختلفـة مـن رئاسـية وبرلمانيـة       في األنظمة القانوني
وتعيـين القيــادة والسـلطات الـثالث واســتقالل     ،والشـوری المحليـة، ومجلــس خبـراء   

وقضـايا   ... .الواحدة عن األخری و تشکيل الحکومة ومنح الثقة بها من قبـل البرلمـان  
هـذه األمـور، ومـن     أخری کسؤال واستجواب الوزراء ورئيس الجمهورية ومـا شـابه  

الممکن إيجاد الموجه والمبرر الشرعي لهذه األمور لکنّها علی أقلّ تقـدير لـم تحـظ    
باهتمام فقهي مباشر من حيث النقـاش وإبـداء النظـر فـي السـابق وقـد تمـت صـياغتها         
وفـق الدسـاتير العرفيـة الموجـودة علـی وجــه المعمـورة، ورغـم هـذا الغيـاب فهنــاك          

ضحة للفقه اإلسالمي في صـياغة بعـض مـواد الدسـتور فـي      حضور مکثف وبصمة وا
  الجمهورية اإلسالمية االيرانية. ويمکن متابعة هذا األمر من ناحيتين:

  .»مراعاة المعايير اإلسالمية« القيد الموجود في بعض مواد الدستور ـ  ١
صرحت بعض مواد الدستور باإلجمال والتفصيل علی مراعاة المعايير اإلسـالمية  

أرکان الحکم واتّخاذ القرار، وشرعية البنی والقرارات المتّخذة تـأتي مـن مراعـاة    في 
  في مواد الدستور التالية:كما  ،المعايير اإلسالمية عند صياغتها

ــدأها        ــة ومب ــة نظــام الحکــم التحتي ــتور أن بني ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــنصّ الم ـــ ت أ
ومذهبيـة باإلضـافة إلـی     األيديولوجي يسـتند علـی خمسـة أصـول عقائديـة إسـالمية      

يقـوم  >:الثانيـة  أصل بمبدأ حقوق اإلنسان من منظور إسالمي، حيـث جـاء فـي المـادة    
  :ساسأ ینظام الجمهورية عل
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  .شريع، ولزوم التسليم ألمرهتوتفرده بالحاكمية وال األحديمان باهللا اإل. ١

  .في بيان القوانينرئيسي ودوره ال اإللهييمان بالوحي اإل. ٢
  .التكاملية نحو اهللا اإلنسانيمان بالمعاد ودوره الخالق في مسيرة اإل. ٣

  .يمان بعدل اهللا في الخلق و التشريعاإل. ٤

  اإلسالمية.الثورة  مواصلةة، ودورها في والقيادة المستمر باإلمامةيمان اإل. ٥

  .هللامام اأ تهنسان وقيمته الرفيعة، وحريته المالزمة لمسؤولييمان بكرامة اإلاإل. ٦

ــی اعتمــاد المعــايير اإلســالمية فــي   ب ســن وإجــراء ـــ المــادة الرابعــة وتــنصّ عل
  .١كافة والقرارات القوانين واألحکام

ج ـ المادة الثامنة وتنصّ علی الدعوة إلی الخيـر واألمـر بـالمعروف والنهـي عـن       
ــة ٢المنکــر کواجــب جمــاعي ومتبــادل بــين الشــعب والحکومــة  ــك اســتناداً لآلي ، وذل

والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَوليـاُء بعـضٍ يـأْمرون    يفة من سورة التوبـة: { الشر
  .٣}بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْکَرِ

دـ المادة الحادية والستّون، وتنصّ علی تشکيل المحاکم القضائية وفقـاً للمعـايير   
تمـارس السـلطة   «اإللهيـة، للسـلطة القضـائية:    اإلسالمية وتوکّل واجب إقامة الحـدود  

ــق محــاكم وزارة   ــدل القضــائية عــن طري ــي الع ــب الت ــاً تشــكيلها يج ــوازين وفق  للم
جــراء العدالــة إة، و، وحفــظ الحقـوق العامــ یبالفصــل فـي الــدعاو  وتقــوم اإلسـالمية 
  .»لهيةقامة الحدود اإلإونشرها، و

                                                             
  ذكرنا نصّها في المقدمة.. ١
مـر بـالمعروف والنهـي عـن     الخيـر واأل  ىلـ إالـدعوة   دسـالمية تعـ  في جمهورية ايران اإل. المادة الثامنة: ٢

المنكـر مسـؤولية جماعيــة ومتبادلـة بــين النـاس فيتحملهـا النــاس بالنسـبة لبعضــهم بعضـاً. وتتحملهــا         
ــاس، وال  ــبة للن ــة بالنس ــبة الحكوم ــاس بالنس ــة ن ــانون،  للحكوم ــددوالق ــدوده    يح ــك وح ــروط ذل ش

  .»والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«وكيفيته.
  .٧التوبة: سورة  .٣
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مــن سـن قــوانين تعـارض مبــادئ   هــ ـ تمنـع المــادة الثانيـة والســبعون، البرلمـان       
قـوانين   ن يسـن أسـالمي  اإل یلمجلـس الشـور   ال يحـق «وأحکام المـذهب الرسـمي:   

  .  ...»و المغايرة للدستورأوأحكام المذهب الرسمي للبالد  مبادئ تعارض
السـتخراج   ین يسـع أ یعلـ وـ المادة السابعة والستّون بعد المئة، يکلف القاضـي  

ن يصـدر حكـم القضـية    أن لم يجـد فعليـه   إالمدونة، ف من القوانين ىدعو حكم كلّ
  .١المعتبرة یو الفتاوأسالمية المعتمدة المصادر اإل یاعتماداً عل

تنفيـذ القـرارات واللـوائح    زـ المادة السبعون بعد المئة، تمنع قضاة المحاکم عـن  
 تصـالحيا  نطـاق  عـن  الخارجة أو اإلسالمية، واألحكام للقوانين الحكومية المخالفة

بطـال مثـل   إداريـة  ن يطلب من ديـوان العدالـة اإل  أمكان أي فرد إوبالتنفيذية،  السلطة
  .٢حهذه القرارات واللوائ

، تتحدث عن الحيلولة دون استقطاب الثـروة وتـداولها   ٤٩و ٤٥، و٤٣ح ـ المواد  
ــائر      ــا وس ــالغير واالنحصــار واالحتکــار والرب ــة، ومنــع اإلضــرار ب ــة خاصّ مــن قبــل فئ

المحرمة، ووضـع األنفـال والثـروات العامـة بحيـازة الحکومـة اإلسـالمية،        المعامالت 
وضبط واسترجاع األموال المکتسبة من السبل الالمشروعة کالربا والغصـب والرشـوة   

  وغيرها إلی أصحابها أو لبيت المال.
مراعـاة المعـايير   «وإضافة لمـا أوردنـاه، الکثيـر مـن مـواد الدسـتور تقيـد بعنـوان:         

عندما تتحدث عن حکم أو تکليـف وحـق. فمـثالً جـاء بالمـادة العشـرون        »اإلسالمية
بصـورة   ــ  نسـاًء ورجـاالً   ـجميع أفراد الشعب    يةالقانون الرعاية تشمل «من الدستور: 

                                                             
مـن القـوانين المدونـة، فـان لـم يجـد        یدعو الستخراج حكم كلّ ین يسعأالقاضي  یعل: ١٦٧المادة  .١

 .و الفتــاوي المعتبــرةأســالمية المعتمــدة المصــادر اإل یحكــم القضــية اعتمــاداً علــن يصــدر أفعليــه 
 فيمتنـع  المدونـة  القـوانين  فـي  تعارض أو إجمال، أو نقص، أو ن يتذرع بسكوت،أواليجوز للقاضي 

  .فيها الحكم وإصدار الدعوی في الفصل عن
 للقـوانين  ات واللوائح الحكوميـة المخالفـة  ن يمتنعوا عن تنفيذ القرارأقضاة المحاكم  ىعل: ١٧٠. المادة ٢

 يطلـب  أن فـرد  أي التنفيذية وبإمکـان  السلطة صالحيات نطاق عن الخارجة أو االسالمية، واألحكام
  .اللوائح و القرارات هذه مثل إبطال اإلدارية العدالة ديوان من
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 واالجتماعيـة  قتصـادية متساوية وهم يتمتّعون بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسـية واال 
ما قـرر الدسـتور وفـي مادتـه الحاديـة والتسـعين،       ک .»اإلسالمية وفق المعايير والثقافية

والمکـون مـن اثنـي عشـر عضـواً (سـتّة مـن الفقهـاء          ١تشکيل مجلس صيانة الدسـتور 
وستّة من الحقوقيين) للمحافظة علی األحکـام والمعـايير اإلسـالمية وعـدم المصـادقة      

ضـمن  علی قوانين تتعارض والمبادئ اإلسالمية، وتحديد عدم التعارض هذا، يکـون  
  .٩٦٢مهام فقهاء هذا المجلس وفق المادة 

  تعيين ولي األمر وفقاً للمعايير اإلسالميةو. الدستور االيراني ٢
ويمکن القول وبمعزل عما أوردناه من مـواد الدسـتور التـي استشـفت مضـامينها      
من الفقه اإلمامي، أن ما يميز دستور الجمهوريـة اإلسـالمية مـن سـائر دسـاتير الـدول       

سالمية، هو التمهيد الخـاصّ الـذي اتّخـذه باالسـتعانة مـن المصـادر الفقهيـة وآراء        اإل
واليـة  «الفقهاء حول شـکل الحکـم وأهـم أرکانـه ومصـدر سـلطته، أال وهـو عنـوان         

وخضـعت إلشـرافه    ،فقد تصدر هذا المبدأ هرم السلطة والحکم في الدسـتور ». الفقيه
ــثالث  ــلطات ال ــة وال  :الس ــريعية والتنفيذي ــابعة     التش ــادة الس ــت الم ــد نصّ ــائية. وق قض

سـالمية هـي: السـلطة    الحاكمة في جمهوريـة ايـران اإل   تالسلطا«والخمسون ما يلي: 
واليـة  التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صالحياتها بإشـراف  

هـذه   مة وذلك وفقاً للمواد الالحقة في هـذا الدسـتور، وتعمـل   مام األإواألمر المطلقة 
وقـد جعـل الدسـتور، أهـم القـرارات والتـدابير        .»بعضالالسلطات مستقلة عن بعضها 

                                                             
طابقـة مـا يصـادق عليـه     تشكيل مجلس باسم: مجلس صيانة الدسـتور، بهـدف ضـمان م    يتم: ٩١. المادة ١

عضاء أة ستّ ـ١: النحو التالي یويتكون عل سالمية والدستورحكام اإلسالمي مع األاإل یمجلس الشور
عضـاء مـن   أة ستّ ـ٢ .من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد

نون، يرشـحهم رئـيس الســلطة   الحقـوقيين المسـلمين مـن ذوي االختصـاص فـي مختلـف فـروع القـا        
   .االسالمي یالقضائية ويصادق عليهم مجلس الشور

سـالم  حكـام اإل أسـالمي مـع   اإل یحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشـور مهمة ت :٩٦المادة  .٢
فتکون التعارض مع مواد الدستور  عدم تحديد أما مهمة الدستور، مجلس صيانة فقهاء تقع علی عاتق

  .عضائهأ جميع علی
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التنفيذية ضمن صالحيات ولي الفقيه حتّی أن شرعية مقام رئيس الجمهورية والـذي  
أنيطت بتوقيـع وتنفيـذ ولـي الفقيـه (البنـد       من قبل الشعب وفق نفس الدستور، ينتخب

وقيـع علـی حکـم الرئاسـة ضـمن صـالحيات القائـد).        يجعل الت ١١٠التاسع من المادة
هذه التمهيدات أخذت مبادئها النظرية من آراء فقهـاء اإلماميـة فـي خصـوص شـکل      

  الحکم ومواصفات الحاکم وصالحياته بعد عهد النبي واإلمام المعصوم.
إن دستور الجمهورية اإلسالمية عرفي مـن جهـة، حيـث أقـر بجمهوريـة النظـام       

ميته، وقد نصّ في المادة األولی علی نوعية الحکم وهي الجمهوريـة  إلی جانب إسال
ــة  ــالمية االيراني ــبالد      ،اإلس ــؤون ال ــی إدارة ش ــابعة عل ــة والس ــادتين السادس ــي الم وف

وأدخل مجالس الشـوری المنتخبـة مـن قبـل الشـعب       ١باالستناد علی أصوات الشعب
ــة صــنع القــرار  ــر مصــيرهم ، واعتــرف بمشــارکة عمــوم الشــعب فــي ت ٢فــي عملي قري

ــة  ،السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي والثقــافي  ــزم الحکومــة فــي المــادة الثالث  ٣وأل
باإلعداد لهذه المشارکة، کما أنّه ديني من جهة أخری فقد أوکل في المـادة السـابعة   
والخمسين، واليـة األمـر وإمامـة األمـة، تحـت مسـمی الواليـة المطلقـة، إلـی الفقيـه           

فـي  «ور في مادته الخامسة علی مبدأ والية الفقيه، حيـث يقـول:   العادل. وينصّ الدست
مـة فـي جمهوريـة ايـران     مامـة األ إمـر و تكون والية األ #مام المهديزمن غيبة اإل

                                                             
 أصـوات  علـی  باالعتمـاد  اإلسـالمية  إيـران  تدار شؤون البالد فـي جمهوريـة   أنيجب المادة السادسة:  .١

عضـاء سـائر   أسـالمي و اإل یعضـاء مجلـس الشـور   أبانتخاب رئيس الجمهوريـة، و  يتجلی الذي األمة
 الدستور.العام في الحاالت التي نص عليها  االستفتاءعن طريق  أوونظائرها،  یمجالس الشور

 }شاورهم فـي االمـر  {و }بينهم یوامرهم شور{طبقاً لما ورد في القرآن الكريم : المادة السابعة:  .٢
دارة شؤون البالد، وتشمل هـذه المجـالس: مجلـس    إخاذ القرار ومن مصادر اتّ یتعتبر مجالس الشور

 .وأامثالهـا  والقريـة  حيـة والنا والقصبة والبلدة والقضاء المحافظة شوری ومجالس سالمي،اإل یالشور
ونطـاق صـالحياتها ووظائفهـا تتحـدد فـي هـذا الدسـتور         یشـور ال مجـالس  تشكيل وكيفية مجاالت

 والقوانين الصادرة بموجبه
علی دولة الجمهورية اإلسالمية ولتحقيق مـا ورد فـي المـادة الثانيـة، تـوفير اإلمکانيـات       «المادة الثالثة:  .٣

 ».شارکة العامة في تقرير المصير السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافيکافة لألمور التالية:.. الم
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 المـدير المـدبر   الشـجاع  العـالم بـأحوال العصـر،    سالمية بيد الفقيه العادل، المتقـي، اإل
  ».السابعة بعد المئةة وفقاً للماد وذلك

هـر جليـاً مـن المـادة الخامسـة، أن واليـة األمـر هـي إلمـام الزمـان الحــي           ومـا يظ 
الغائب، فهو من مصاديق أولي األمر الذين أشار إليهم القرآن في اآليـة الشـريفة مـن    

ـ    سورة النسـاء: {  ـولَ وأُولسـوا الريعأَطو وا اللَّـهيعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيـرِ   یياألم
نْکُمأول١}م علماء الشيعة يرون أن األمر الذين فرض اهللا طـاعتهم   ي. وکما أشرنا فإن

إلی جانب طاعته وطاعة الرسول، أشخاص محددون يتحلون بملکة العصـمة، عيـنهم   
، أولهـم علـي بـن أبـي طالـب وآخـرهم الغائـب        ٢اهللا ورسوله وهم األئمة االثنـا عشـر  

  الً کما ملئت ظلماً وجوراً.المنتظر الذي يمأل بواليته األرض قسطاً وعد

  والية األمر في زمن الغيبة
وفقاً للتفسير المقدم مـن الواليـة، علينـا اآلن تقـديم حلـول لـزمن الغيبـة، حيـث         
ــبالد   اإلمــام غائــب، والواليــة الميدانيــة المباشــرة مفقــودة وال مجــال لتجميــد إدارة ال

مـن أي جهـة لهــا   وشـؤون المجتمـع المختلفـة وممارسـة السـلطة، فمــا يجـب فعلـه و       
أن الحکم في زمن غيبـة  إلى الصالحية في ممارسة الوالية؟ وذهب بعض المفسرين 

  ‘.اإلمام يکون للمسلمين الذين يختارون الحاکم وفقاً لسيرة النبي األکرم

  رأي العالّمة الطباطبائي حول الحکم في عصر الغيبة
«... لميـزان، حيـث يقـول:    إن العالّمة الطباطبائي يميل إلی هذا الرأي في تفسـير ا 

کمـا فـي    ،مـام وبعـد غيبـة اإل   سالمية بعد النبـي مر الحکومة اإلأي حال، أ ىولکن عل
                                                             

  .٥٩اآلية النساء: سورة  .١
وبعد استعراضه آلراء المخالفين وفي معـرض تقديمـه لمعنـی     ٤١٥ ، ص٤أنظر: الطباطبائي، الميزان: ج .٢

رِ آحـاد مـن االَمـة معصُـومون فـي اَقْـوالهِم       ن الْمـراد بِـاُولي االَمـ   أَ ... فَلَـيس اال أولي األمر في اآليـة:  
و بِلسان نِبِيه فَينْطَبِـق  أتَنْصيصٍ من جانِبِ اِهللا سبحانَه من کَالمه  یلإ مفْتَرِضٌ طاعتهِم فَتَحتاج معرِفَتهِم

 .نَّهم همأ ئمة اَهلُ الْبِيتأما روِي من طُرقِ  یعل
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يسـتفاد مـن الکتـاب     أنشـکال والـذي يمکـن    إالمسلمين من غير  ىلإزماننا الحاضر 
مامـة  ة اإلوهي سنّ سيرة رسول اهللا یعليهم تعيين الحاکم في المجتمع عل أن ذلكفي 

ي والتـولّ  ،حکـام مـن غيـر تغييـر    والسير فيهم بحفـظ األ  ،راطوريةبمة واإلدون الملوکي
وبنـاء علـی هـذا التفسـير،      .١»حکام من حوادث الوقـت والمحـل  في غير األ یبالشور

يقوم المسلمون بإدارة المجتمع وممارسة الحکم في عصر الغيبـة، وقـد انعکـس هـذا     
ختيـار النـاس، إمـا عـن طريـق      من الدستور والذي تـنصّ علـی ا   ٥٦المعنی في المادة 

ــی األحکــام       ــراع والتصــويت، لحــاکم يحــافظ عل ــق االقت ــا عــن طري المشــورة، وإم
اإلسـالمية ويقيمهــا ويعمـل وفــق ســنة النبـي واألئمــة األطهــار، وال يسـتفاد مــن هــذا      
ــاس، ولکــن هــل يمکــن ممارســة     ــه المختــار مــن قبــل الن ــزوم حکــم الفقي الــرأي، ل

اإلسـالمي مـن قبـل الفقيـه، أو هـل يجـوز للفقيـه أن         صالحيات الحاکم في المجتمع
يمارس الوالية في شؤون إدارة الـبالد وقضـايا المتعلقـة بالنـاس؟ إنّهـا قضـية أثيـرت        
بوتيرة مختلفة ومناسبات مختلفة بواسطة عدد من الفقهـاء وغالبـاً عنـد الحـديث عـن      

 وريـث ودون  الدخل والتصرف في شؤون الصغار والمجـانين الماليـة، واألمـوال بـال    
مالك، أو إقامة الحدود والتعزيرات. وقد ناقش الفقهاء تدخل الفقيه في هـذه األمـور   

، وقلّمـا تحـدث فقيـه عـن     ٢وممارسته للوالية علی هؤالء من حيث الحکـم والفتـوی  
تصدي الفقيـه ألمـر الحکـم وزعامـة المجتمـع بمفهومهـا الحـالي والسـيما المرحـوم          

  .النراقي
عـالم الجليـل فـي کتابـه عوائـد األيـام بتفصـيل وشـمولية عـن          فقد تحدث هذا ال

ــؤون        ــف الش ــي مختل ــؤالء ف ــي نطــاق صــالحيات ه ــع ف ــث توس ــاء حي ــة الفقه والي
إال مـا خـرج عـن     ٣االجتماعية وأوضح أن ما للرسول واألئمة من والية، فهـي للفقيـه  

                                                             
  .١٣٢ص  ،٤: ج، المصدر السابقالطباطبائي .١
لمراجعة اآلراء فقهاء اإلمامية المختلفة حول والية الفقية والحکومة اإلسالمية: حکومـت اسـالمی در    .٢

 ش.١٣٨٥، ١انديشه فقيهان شيعة، محمد کاظم رحمان ستايش، ط
  ومــا يليهــا:  ١٨٥، ص١٤٠٨، ٣مـال أحمــد النراقـي، عوائــد األيـام، انتشــارات مکتـب بصــيرتي، قـم، ط      .٣

⇐  
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قي هـو أول مـن   واليته بدليل وقوعه في نطاق والية النبي واألئمة الخاصّة، ولعلّ النرا
تناول موضوع والية الفقيه بهـذه الشـمولية النسـبية، مـع هـذا فـإن نطـاق آرائـه حـول          
والية الفقيه يدور حول حـاالت خاصّـة لرفـع حاجـات النـاس اليوميـة ولـم يتحـدث         
إطالقاً عن استقراره علی رأس هرم السلطة في نظـام الحکـم وتسـلمه أهـم السـلطات      

وطني وکيفيـة إحـرازه لهـذه المسـؤولية، وربمـا األمـر کمـا        التنفيذية علی المستوی ال
نا رضـوان اهللا علـيهم ترکـوا البحـث فيهـا      َءولکن فقها«قال المرحوم آية اهللا منتظري: 

صـحابنا مـن رجـوع    أساسـياً واسـعاً... وبالجملـه کـان يـأس      أ في الکتب الفقهيـه بحثـاً  
  .١»اًواسع بحثاً هالعدم بحثهم في فروع الحکومة وشروط ليهم سبباًإالحکومة 

  فقهي منظاروالية الفقيه من واإلمام الخميني& 
إن اإلمام الخميني فقيه عظيم الشـأن طـرح قضـية واليـة الفقيـه بشـکلها الموسـع        

حـق ممارسـة    األوفـر،  لنصـيب هـا ا يوالوافي وأثبت بأدلّة عقليـة ونقليـة کـان للعقـل ف    
إلمـام الخمينـي نظريتـه حسـب     ومـن الطبيعـي أن يبنـي ا    .الحکم من قبل ولـي الفقيـه  

ينحصـر فـي أميـر المـؤمنين     ‘ التصور الشيعي عن الحکم، حيث الحکم بعـد النبـي  
علي بن أبي طالب واألئمة المعصومين من ولـده^. ولقـد تطـرق اإلمـام الخمينـي      

وعنـد مواصـلة البحـث عـن أوليـاء      » البيـع «لهذا البحث الفقهي الحکومي فـي کتـاب   
ــه ٢خمينــي وبعــد مقــدمات ســتّالعقــد. ويعلــن اإلمــام ال ، أن حکومــة الفقيــه وزعامت

                                                                                                                          
  ⇒   

سالم فيه الوالية وکان لهـم فللفقيـه   وحصون اإل األنامواالمام الذين هم سالطين  کلما کان للنّبي«... 
  ».غيرهما أو و نصّأجماع إالدليل من  أخرجهما  إال ذلك يضاًأ

  .٤٢٥-٤٢١، ص ١دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية: ج .١
تأسـيس الحکومـة    -٢جامعية األحکام اإلسالمية فـي مختلـف الشـؤون،     -١آلتي: وهي باالختصار کا .٢

افتراض والية وإمامة أميـر   -٤ديمومة األحکام اإللهية،  -٣اإلسالمية وفق القانون اإللهي ال البشري، 
لزوم اتصاف الحاکم في زمن الغيبة بالعلم  -٦، ‘وسائر األئمة بعد النبي األکرم× المؤمنين علي

 .٣٨ل. راجع: مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، من کاتب المقال، صوالعد



  والقانون الفقه   .................................................................................................................................................   ٥٣٢

للمجتمع اإلسالمي ثابتة من حيث العقل والنقل، وقد تختلف رؤيته قلـيالً مـع منحـی    
العالمة الطباطبائي التفسيري، وکما رأينا فإن العالمة الطباطبائي وفي معـرض تفسـيره   

جعل شأن الحکم فـي عصـر   } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منکمآلية {
الغيبـة بيـد المســلمين حيـث يختــارون شـخص أو أشـخاص يحــافظون علـی أحکــام       
اإلسالم بالعمل بسنة النبي وسيرته. ولکن حسب رؤية اإلمام الخميني، فللفقيـه العـالم   
ــالمي       ــة المجتمــع اإلس ــلم الحکــم وزعام ــدبر، صــالحية تس ــادل والکــفء والم الع

تشـکيل حکومـة يتزعمهـا والتمتّـع      ـأقـل تقديرـ   کواجب کفائي علـی  ـويوجب عليه
  .١بصالحيات النبي واألئمة في الحکومة وتنفيذ وإقامة األحکام

تناول المرحوم المنتظري في کتابـه الموسـوعي دراسـات فـي واليـة الفقيـه       كما 
 األعـاظم مسـاق کلمـات    أن یوال يخفـ «نظرية واليـة الفقيـه بعمـق وتفصـيل، وقـال:      

فيه ولـم يکونـوا    ن النصب وکون الطريق منحصراًتعي یلإاتهم کان في تأليف األعالمو
 ئمـة المعصـومين  فعنـدهم الفقهـاء منصـوبون مـن قبـل األ      األمـة انتخـاب   إلیيلتفتون 

. ويضـيف الشـيخ أن الـبعض يعتقـد أن األمـة هـي مصـدر السـلطة         ٢»نصب العام...تبال
يـار الشـعب وبالنيابــة   ويقـوم الحکـام وأهـل الحـل والعقـد بمهـامهم علـی أسـاس اخت        

عنهم، وال يجوز لهؤالء الحکام الذي تسلموا السلطة بهذه الطريقة أن يخـالفوا أوامـر   
. ويميل رأي الشيخ فـي هـذا اإلطـار إلـی الموازنـة بـين القـولين،        ٣اهللا سبحانه وتعالی

حيث إن نصب النبي واألئمة االثني عشر من قبل اهللا (مباشرة أو بوسـاطة) متعـين فـي    
اص محددون وال مکان الختيـار النـاس فـي هـذا اإلطـار، أمـا فـي عصـر الغيبـة،          أشخ

                                                             
يکون  أنو بد الوالي ال أنفالعقل والنقل متوافقان في «... : ٤٦٥، ص ٢. اإلمام الخميني، کتاب البيع: ج١

لعادل وهو الوالية الي الفقيه ا أمرحکام وعليه فيرجع جراء األإفي الناس وفي  بالقوانين وعادالً عالماً
الدولة االسالمية من قبيل الواجـب   أساسالذي يصلح لوالية المسلمين... فالقيام بالحکومة وتشکيل 

 ».الفقهاء العدول یالکفائي عل
 .٤٢٥و ٤٠٨، ص ١. دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، منتظري: ج ٢
  .٤٠٥، ص١المصدر السابق: ج  .٣
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فللنـاس الحـق الختيــار مـن يمـثّلهم، کمــا أن هـذا الحــق لـم يکـن مطلقــاً، بـل يقيــد         
  .١بشروط، فتختار األمة من يمتلك الشروط ويتميز بمواصفات خاصّة

  طريقة تعيين ولي الفقيه في الدستور وقاعدته الفقهية
بدو أن هذه النظرية، استخدمت في دستور الجمهورية اإلسـالمية، فقـد حـدد    وي

الدسـتور شـروط ومـؤهالت لمـن يمکـن أن يقـوم بمسـؤولية واليـة األمـر أو واليــة          
الفقيه، فاختيارهم لهـذه المسـؤولية وتعيـين الـولي علـی أرض الواقـع، رهـن باختيـار         

بصورة مباشـرة وينتخـب القائـد،     ةهممال يةفي هذه العمل الشعب وصوته، فهو يشارك
أو بصورة غير مباشرة باختياره لنواب تحت مسمی الخبـراء والـذين يختـارون القائـد     

ــة فــي المــادتين    ــة الفقهي ــذه النظري ــی ه مــن  ١٠٩و ١٠٧بالنيابــة عــن الشــعب، وتتجل
الدسـتور. وتصــف المـادة التاســعة بعــد المئـة شــروط ومواصــفات القائـد کمــا يلــي:      

  هي:   ،الزم توفرها في القائد وصفاتهالشروط ال«
  . الفقه أبواب مختلف في لإلفتاءالكفاءة العلمية الالزمة  .١
  .  اإلسالمية األمةالالزمتان لقيادة  یالعدالة والتقو .٢
ــة  .٣ ــيةالرؤيـ ــاءة   السياسـ ــحيحة، والكفـ ــةالصـ ــة االجتماعيـ ــدبير اإلداريـ ، والتـ

المـذكورة   الشـروط  فـيهم  تتـوفر  مـن  عـدد ت وعند للقيادة، الكافية والقدرةوالشجاعة، 
  .»أقویرؤية فقهية وسياسية  یعل ل من كان منهم حائزاًيفضّ

وتقرر المادة السابعة بعـد المئـة کيفيـة تحديـد واختيـار القائـد مـن قبـل الشـعب          
بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نواب مجلس خبـراء القيـادة. أن دسـتور عـام     

لعمل وفق األسلوبين المـذکورين، بينمـا قـرر الدسـتور المعـدل      توقع إمکانية ا ١٩٧٩
أن أسلوب اختيـار القائـد بصـورة مباشـرة انحصـر عنـد اختيـار الشـعب لإلمـام           ١٩٨٩

الخميني في ذلك الحـدث التـاريخي والظـرف الزمنـي الخـاصّ بتدشـين الجمهوريـة        
                                                             

 .٤٠٥، ص ١ه وفقه الدولة اإلسالمية، منتظري: ج دراسات في والية الفقي .١
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بـل نـواب مجلـس    اإلسالمية، وأمـا مـا يـأتي بعـده فينحصـر فـي اختيـار القيـادة مـن ق         
الخبراء الذين انتخبهم الشعب. وفيما يأتي نصّ المادة السابعة بعد المئة مـن الدسـتور   

سـالمية العالميـة   بعد المرجـع المعظـم والقائـد الكبيـر للثـورة اإل     : « ١٩٨٩المعدل عام 
الخمينـي  اإلمـام  العظمـی  اهللاآيـة   سـالمية سـماحة  س جمهوريـة ايـران اإل  ومؤس +

 القائـد  تعيـين  مهمـة  توكـل  الساحقة للنـاس بمرجعيتـه وقيادتـه،    الغالبية الذي اعترفت
تين الخامســة، المــذكورة فــي المــاد للشـروط  الجــامعين مــن المنتخبــين الخبــراء إلـی 

 باألحکــام  األعلــم فــرداً منــه باعتبــاره     شخصــوا  مــا  ومتــی  ،والتاســعة بعــد المئــة   
حيازتـه تأييـد الــرأي    وأاعيـة،  و المسـائل السياســية واالجتم أوالموضـوعات الفقهيـة،   

 ،لمئـة ا بعـد  ة التاسـعة الصفات المذكورة في الماد بإحدیو تمتعه بشكل بارز أالعام، 
، ويتمتـع  يسمون ويقـدمون أحـدهم للقيـادة    فإنّهم ودون هذه الحالة،انتخبوه للقيادة، 

   .»عن ذلك کافة الناتجةل المسؤوليات و يتحم األمرالقائد المنتخب بوالية 
م کان قد أقر إمکانية تعيين ثالث أو خمسة مراجـع للقيـادة   ١٩٧٩إن دستور عام 

وکأعضاء شوری القيادة، لکن الدستور المعدل ـ وکمـا الحظنـا ـ نـصّ علـی اختيـار        
شـخص واحـد للقيـادة وواليـة األمـر وهـو مـن يحصـل علـی غالبيـة أصـوات نــواب            

ؤهالت. ويبـدو مـن سـياق    مجلس الخبراء مـن بـين مـن يمتلکـون المواصـفات والمـ      
الفقهيـة، حظيـت باهتمـام أکثـر مـن قبـل       التنصـيب  المادة الخامسة للدستور أن نظرية 

والية الفقيه استمراراً لوالية اإلمـام وبـديلها    دمن قاموا بإعداد الدستور؛ ألن المادة تع
ي في عصر الغيبة، وأن المواصفات والمـؤهالت المـذکورة، متعينـة مـن قبـل، ورد فـ      

مـة  مامـة األ إمـر و تكـون واليـة األ   #في زمن غيبة االمام المهدي«المادة الخامسة: 
العـالم بـأحوال العصــر،    فـي جمهوريـة ايـران االسـالمية بيـد الفقيـه العـادل، المتقـي،        

أن هـذا األمـر، أثـار    ». السـابعة بعـد المئـة   ة وفقـاً للمـاد   وذلـك  المدير المدبر، الشجاع
حاب الـرأي حيـث اعتقـد الـبعض أن اختيـار القائـد مـن قبـل         نقاشاً من قبل بعض أص

، أي بمعنی أن الفقيـه الحـائز علـی الشـروط     اكتشافي وليس تعيينياًمجلس الخبراء هو 
والمواصفات الواردة فـي المـادتين الخامسـة والتاسـعة مـن الدسـتور، لـه الواليـة فـي          
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ة تسـبق اختيـار الخبـراء ومـا     العام من قبل اإلمام الغائب بصـور  لتعيينمرحلة الثبوت وا
يقوم به المجلس إنّما يکون الکشف عن هذا األمر المکتـوم والخفـي، ولـيس الفقيـه     
يحصل علی عنوان ولي األمر والقائد بأصوات نواب مجلس الخبـراء. إن التعـديالت   

سهلت شروط إحراز عنوان القيـادة، حيـث تـم     م،١٩٨٩التي شهدها الدستور المعدل 
األعلمية والمرجعية الستالم دفة القيادة وکانا ضمن شروط القيـادة وفـق    إلغاء شرطي
م، وتم االکتفاء بتوفر الصالحية العلمية الالزمة لإلفتاء في مختلـف  ١٩٧٩دستور عام 

علـی الواليـة.   » المطلقـة «أبواب الفقه وتعني االجتهـاد المطلـق، کمـا أضـيف عنـوان      
سـلطات الحاکمـة فـي الـبالد تقـوم بمهماتهـا       وتصرح المادة السابعة والخمسـون أن ال 

تحت إشراف الوالية المطلقة، أن إطالق الواليـة کـان فـي البدايـة رأي فقهـي وقـد       
واليـة  صـالحياتها بإشـراف    (السـلطات)  وتمـارس «أثار ما جاء في ذيل هذه المـادة:  

اشـاً حـول   ، نق»وذلك وفقاً للمواد الالحقة في هذا الدستور ؛مةمام األإواألمر المطلقة 
مفهوم وحدود هذه الوالية المطلقة، وقد تحول هذا الـرأي إلـی أمـر عقائـدي حيـث      
أصبح تقلد بعض المناصب مرهون بشـرط اعتقـاد الشـخص بمبـدأ الواليـة المطلقـة،       
فيجب توفّر هذا الشرط مثالً لمن يريد الترشح لنيابة مجلس الشوری اإلسـالمي وفقـاً   

م الـذي يـنصّ علـی إعـالن     ١٩٩٩انون االنتخابـات عـام   لقـ  ٢٨للبند الثالث من المادة 
  .الجامع للشرائطااللتزام بالدستور ومبدأ والية الفقيه 

وکان رأي من اقترحوا درج عنـوان الواليـة المطلقـة ومـن شـاطرهم الـرأي فـي        
ستفتاء حـول التعـديل، أن ولـي الفقيـه     ة النظر في الدستور التي سبقت االشوری إعاد

ب مجلس خبراء الدستور والحائز للشروط المدرجـة فـي الدسـتور،    الذي يختاره نوا
يتمتع بصالحيات مطلقة وال تقيـد حـدود صـالحياته إال مراعـاة المعـايير والمـوازين       
الشرعية، وطبقاً لهذه الصالحيات المطلقـة الالمحـدودة يمکـن لـه وعنـد مـا يقتضـي        

  .١األمر أن يتخذ مواقف وقرارات تفوق القانون والدستور
                                                             

إعادة النظر فـي الدسـتور)،    ی( نصّ مداوالت شوری قانون اساس یبازنکر یمشروح مذاکرات شورا .١
⇐  
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يجب إجراء دراسات فقهيـة أکثـر وضـوحاً وشـفافية فـي هـذا المجـال، عنـدما         و
يمکـن بصـورة توافقيـة علـی أسـاس مبــدأ التصـويت، وإيجـاد تغييـرات فـي شــروط          
إحراز هذا المنصب، وإلغاء الوالية الشـورائية وحصـرها فـي أحـد مـن تتـوفر لـديهم        

فکيـف يمکـن توسـيع     الصالحية لتسلم القيادة بمبدأ غالبية أصوات مجلس الخبـراء، 
نتهاك هذا القـانون نفسـه؟ أنّهـا قضـية     اصالحيات هذا المنصب نحو اإلطالق، وحتّی 

  علی أساس فقهي بغية وضوح الدستور وشفافيته. معالجتهاهمة يجب م

  عالقة الفقه والقانون الخاصّثانياً: 
  ونتناوله من خالل ثالثة أمور:

  قانون المدني في الدول اإلسالميةاألول: الفقه اإلسالمي مصدر التشريع لل
إن المقصود مـن القـانون الخـاصّ هـي موضـوعات تـأتي تحـت عنـوان القـانون          

< العام. وتشمل المعامالت واألسس العامـة لاللتزامـات والعقـود    Civil Lawالمدني>
المحددة واألحوال الشخصية والنکاح والطالق واإلرث والوصية. وخالفاً لمـا رأينـاه   

القــانون العــام علــی أن التشــريع فــي الــدول اإلســالمية لــم يتــأثر بالفقــه   علـی صــعيد 
اإلسـالمي قياســاً بتــأثّره بالمبـادئ العرفيــة، وال ســيما المنظومـة القانونيــة للجمهوريــة     
اإلسالمية التـي اسـتلهمت معظـم أحکامهـا الموضـوعة والمتعلّقـة ببنيـة النظـام وبيـان          

ألمور الجزئية من األنظمة الغربيـة الرائجـة، فـإن    مهامه عدا قضية والية الفقيه وبعض ا
للفقه دوره الملحوظ والقوي في ساحة القانون المـدني فـي قـوانين هـذه الـدول وال      

  .سيما جمهورية ايران اإلسالمية

                                                                                                                          
  ⇒   

، الجلسة األربعون، من الصفحة الثالثـة ومـا بعـدها ومنهـا تصـريحات السـيد هاشـمي رفسـنجاني         ٢ج 
ونعني بالمطلقة إنّهـا ال تنحصـر بعشـرة إو إحـدی     «... عضو الشوری في توضيح القصد من المطلقة: 

عشرة صالحية، وإنّما يستطيع الفقيه بواليته المطلقة أن يدخل مـن موقـع اإلشـراف وفـي المجـاالت      
  ».کافة ويقول أن يکون هذا األمر أو ال يکون...
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وعلی الرغم من کثافة حضور القـوانين العرفيـة الغربيـة وخاصّـة فـي االلتزامـات       
ــي المحــ   ــتماع ف ــي   والمعــامالت وجلســات االس ــوی ف ــه أق اکم، إال أن حضــور الفق

  خاصّـــة مـــا يتعلـــق بحقـــوق األســـرة واألحـــوال الشخصـــية وقســـم مـــن  ،التشـــريع
. وهنـاك  ١الشريعة المصدر األساسي للتشـريع فـي هـذه المجـاالت     دالمعامالت. وتع 

ــرة      ــد المحتــل الحقــوقي فت ــأثرت عمليتهــا التشــريعية بنظــام البل ــة عــدة ت ــدان عربي بل
لکنّها وبعد االستقالل حاولـت تقريـب أحکامهـا القانونيـة بالقـانون       االحتالل الغربي،

 اإلسالمي مع الحفاظ علی التجـارب الجديـدة التـي وقعـت بـين أيـديها مـن الغـرب.        
لجعله أکثر تالؤمـاً مـع    ١٩٥٢وفي هذا اإلطار قامت مصر بتعديل القانون المدني عام 

ي العقـود األخيـرة بصـياغة    القانون اإلسالمي. کذلك قامت دول إسـالمية أخـری وفـ   
قوانين مدنية والمصادقة عليها. وادعت هذه الدول أنّها وعلی الرغم من األخـذ بعـين   
االعتبار المقتضيات التشريعية الحديثـة، قامـت بهيکلـة أحکامهـا القانونيـة کافـة وفقـاً        

 وممـا يبـرز مـا   : «١٩٨٠للفقه اإلسالمي. وورد في مقدمة قانون الکويت المدني عـام  
إنّه جـاء فـي أحکامـه متوافقـاً تمامـاً مـع        ةوصل اليه قانونناً المدني من الرفعة والمکان

أحکام الفقه االسالمي علی اختالف مذاهبه حتی أنّـه ال يوجـد فيـه حکـم يستعصـي      
اإلسـالمية   ةعيتخريجه على مـذهب مـن هـذه المـذاهب أو يتعـارض مـع روح الشـر       

  .٢»ةالسمح
مية االيرانية، دور أساسي وحضـور واسـع للتشـريع    وللفقه في الجمهورية اإلسال

ــة    ــاوی العلمــاء واألحکــام الفقهي فــي مجــال القــانون الخــاصّ. ويمکــن القــول: إن فت
الموجودة في النصوص الفقهية شکلت النواة األساسية للقانون المدني االيرانـي فيمـا   

  يخصّ األحوال الشخصية والعقود المحددة.
                                                             

 نإحـديث فـ  الـرغم مـن هـذا التشـريع ذي الطـابع الغربـي ال       یو لکـن علـ  «. يقول صبحي المحمصـاني:  ١
حـوال  ر األئساس التشريع في جميع الـبالد العربيـة فـي قـانون العائلـة وسـا      أسالمية التزال الشريعة اإل
 .١٠ ص :وضاع التشريعية في الدول العربية، ماضيها وحاضرها، األ»الشخصية

تـب  من مقدمة وزير الشؤون اإلدارية والقـانون الکـويتي علـی القـانون المـدني المنشـور مـن قبـل مک         .٢
 .١٩٨١الوزير، 
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  نين األجنبية وتنسيقها مع الفقه في القانون المدني االيرانيلقواباالثاني: االستعانة 
بالقانون المدني الفرنسـي   ـ في قسم االلتزاماتـ لقد تأثّر القانون المدني االيراني

بعـض القضـايا   وفـي بعـض العنـاوين وتصـنيف المحتويـات وتنظـيم المـواد القانونيـة         
المعايير اإلسالمية بشکل مـن  الجوهرية، مع هذا بذلت جهود لمطابقة هذه الحاالت ب

األشکال، وقـد تـم اسـتبعاد مـا يتنـافی مـن هـذه األحکـام المقتبسـة مـن الخـارج مـع             
  المبادئ الفقهية، من القانون المدني أو تمت مالئمتها لتتجاوب مع هذه المبادئ.

مـن القــانون المـدني تحــت عنــوان    ٢٢٧ومثـال علــی ذلـك مــا جـاء فــي المــادة    
يـدان المخـالف بتقـديم    «لتزام، حيث تقرر المادة: عدم تنفيذ االاألضرار الناجمة من 

الخسارة عند عجزه عن البرهنـة علـی أن عـدم قيامـه بتنفيـذ االلتـزام نـاتج عـن سـبب          
للقــانون  ١١٤٧أن هــذه المـادة، ترجمــت تقريبـاً مــن المـادة    ». خـارجي ال يــرتبط بـه  

القسـم األخيـر مـن    المدني الفرنسي، حيث انعکس ماورد فيها في هذه الماد ة، بيد أن
هذه المادة والتي تتحدث عن دور سـوء النيـة وسـبق اإلصـرار، لـم يـورد فـي المـادة         

؛ ألنّها ال تتالءم ونظام الفقـه اإلسـالمي الـذي ال يـولي أثـراً قانونيـاً لحسـن النيـة         ٢٢٧
ويـت  يقضي بمنع المطالبة بعـدم النفـع أو تف   ١وسوء النية. وهناك رأي مشهور للفقهاء

المنفعة المحتملة حتی وإن کانت قريبة من التحقق، أن هـذا الـرأي حـال دون إدراج    
من القانون المدني الفرنسي في القانون المدني االيراني المصـادق   ١١٤٩مفاد المادة 

الخسائر القابلة للمطالبـة مـن المتعهـد لـه،     «. وورد في المادة الفرنسية: ١٩٢٨عليه عام 
 . وقـد وردت هـذه المـادة   ٢»ت أو المصـلحة المبتنيـة عليـه والفائتـة    تشمل المـال الفائـ  

                                                             
لمالحظة رأي الفقهاء حول مطالبة خسارة عدم النفع والتحديات الموجود بهذا الشـأن راجـع: جـواهر     .١

حيث يقول بعد نقلـه لـرأي صـاحب     ٤٠-٣٩، ص ٣٧الکالم، الشيخ محمد حسن النجفي، بيروت، ج
، أن معظـم فقهائنـا   الرياض حول إمکانية مطالبة خسارة عدم النفع في حاالت التسـبيب ورفـع الظلـم   

يخالفون هذا الرأي ويرفضون استدالل صاحب الرياض فالمنفعة المحتملـة الوصـول لـم تکـن قابلـة      
  للمطالبة.

 .١٩٩٥اريس، بدالوز  منشورات)، Code Civil( الفرنسيمدني القانون ال .٢
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، ٧٢٨في ذيل المـادة  ١٩٣٩کاملة فيما بعد في قانون أصول المحاکمات المدنية لعام 
يمکن أن يـنجم الضـرر   «حيث تقرر تسري الضرر القابل للمطالبة إلی المنفعة الفائتة: 

  .١»الوفاء بااللتزام من إتالف مال أو تفويت منفعة کانت قد تنتج من
وقد تـم إلغـاء ذيـل هـذه المـادة فـي قـانون أصـول المحاکمـات المدنيـة بحلّتـه            

وفقاً لرأي فقهاء مجلـس صـيانة الدسـتور، ألنّهـم قـرروا       ٢٠٠٠الجديدة المعدلة عام 
تعــارض المطالبــة بعــدم النفــع مــع المــوازين الشــرعية حســب رأي جمهــور العلمــاء   

، والتـي تقـرر أن:   ٥١٥) مـن المـادة   ٢المالحظـة رقـم (  المشهور. وقـد حلـت محلهـا    
وقد سار معـدو القـانون المـدني،    ». الخسارة الناتجة عن عدم النفع غير قابلة للمطالبة«

علـی نفـس الخطــی فيمـا يخــصّ بالخسـائر المعنويـة أو الروحيــة، حيـث إن الفقــه ال       
ويض المادي ودفع الغرامـة  يعترف بالمطالبة باألضرار الروحية وإدانة من قام بها بالتع

من خالل الوجه النقدي؛ وألن هذا النوع من المطالبة يتعارض مـع المـوازين الفقهيـة    
والمعايير الشرعية، فقد لزم القانون المـدني االيرانـي الصـمت إزاء إدانـة األشـخاص      
ــة أو المعنويــة، کمــا أن القــانون صــرح فــي    بــدفع التعويضــات عــن األضــرار الروحي

خاصّـة تشـابه قـانون الخـارج ويشـتبه منهـا الحکـم بـالتعويض عـن األضــرار          حـاالت  
الروحية، صرح بأن المقصود من الخسارة هـو التعـويض النـاجم عـن إتـالف المـال،       

للقانون المدني السابق فيمـا يتعلّـق بمسـؤولية الخطيـب الـذي       ١٠٣٦وجاء في المادة 
ــزواج:    ــع عــن ال ــة دون دليــل ويمتن ــی «يفســخ الخطوب ــخ  عل ــوم بفس ــة التــي تق الجه

ــط    الخطوبــة، التعــويض عــن األضــرار الناجمــة، لکــن األضــرار المــذکورة تتعلّــق فق
ــة  ــت بصــورة تحصــر     ». بالمصــاريف المتعارف ــادة أت ــو واضــح فصــياغة الم ــا ه وکم

ــة     التعــويض بالمصــاريف المتعــارف عليهــا وفقــاً لقاعــدة الغــرور وهــي قاعــدة فقهي
ــ والتـي تـم إقصـاءها فـي تعـديالت       ١٠٣٦لمـادة  معروفة، وتنصّ هـذه المـادة ـ أي ا    
                                                             

مـات المدنيـة عـام    مـن قـانون أصـول المحاک    ٧٢٨نصّ المادة الفرنسية التي تـم أدراجهـا ذيـل المـادة      .١
١٩٣٩ :Les Dommages et Interêt dus au Creancier Sont en 

General de la pert Qu'il Faite et du Gain don't il a été Privé"...  
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لـو قـام أحـد الخطيبـين بفسـخ الخطوبـة دون       «الجديد علی ما يلـي:   ٢٠٠٠قانون عام 
سبب وجيـه فـي حـين غـرر والديـه أو الجهـة المقابلـة أو أشـخاص آخـرون وبـذلوا           
ــك، ولکــن      ــويض عــن ذل ــی الفاســخ التع ــزواج، فعل ــال وقــوع ال المصــاريف الحتم

حـين أن القـانون    فـي ». کور يشتمل فقـط علـی المصـاريف المتعارفـة    التعويض المذ
وهي في نفس اإلطار يجيـز المحکمـة أن تفـرض     ٩٣المدني السويسري وفي المادة 

ب الفاسخ غرامة دفع مبلغ من المال بسـبب مـا تعـرض لـه شـرف الطـرف       يعلی الخط
  .١اآلخر من ضرر

  ون المدنيالثالث: غلبة طابع الفقه اإلمامي في أحکام القان
للفقه دور وحضور ملحوظ ومشهود في أحکـام القـانون المـدني کافـة إال فيمـا      
يتعلّق بالجنسية واإلقامة ووثائق تسجيل الهوية وبعض حـاالت المتعلّقـة بأدلّـة إثبـات     
الدعاوی القضائية والتي لم تطرح في الفقه وال يوجد لها حکم خاصّ، فأخـذت مـن   

عانة من تجارب القوانين األجنبية، ومع هـذا جـرت علـی    القوانين العرفية وتمت االست
هذه القوانين إصـالحات بعـد الثـورة اإلسـالمية وقيـام الجمهوريـة اإلسـالمية، حيـث         
اهتمت الجهات المعنية علی عدم تعارض القوانين والمعايير الفقهيـة وخضـعت هـذه    

ــالمي      ــايير اإلس ــوازين والمع ــع الم ــا م ــة مالئمته ــديل بغي ــوانين للتع ــذه  الق ــن ه ة، وم
اإلصالحات: ما طرأ علـی تحديـد سـن البلـوغ وهـو سـن الرشـد أو األهليـة القانونيـة          
والخروج من الطفولة. والرأي المشهور عند جمهور الفقهاء أن هـذا السـن يبلـغ عنـد     

ــة بينمــا يکــون للبنــين   ٩البنــات  ســنة قمريــة کاملــة. وتقــرر   ١٥ســنوات قمريــة کامل
                                                             

  :٩٣ المادة، ١٩٨٨، القانون المدني السويسري .١
"Lors Que la Rupture Porte une Grave Ateint aux Interes 
Personnels d'un Fiancé Sans Qu'il Yait Faute de sa Part, le Juge 
Peut lui Allouer une Somme D'argent á titre de Reparation 
Morale si l'autre Partie Est en Faute" 
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إن سـن البلـوغ   «من القانون المدني مـا يلـي:    ١٢١٠بالمادة ) الملحقة ١رقم ( التكملة
وبهـذا قـد الغيـت    ». سـنوات قمريـة بأکملهـا    ٩سنة قمريـة کاملـة وللبنـات     ١٥للبنين 
والتي کانت تعتبر السن دون الثامنة عشرة فاقـداً لألهليـة القانونيـة، کمـا      ١٢٠٩المادة 

لثامنـة عشـرة أمـارة البلـوغ، ليحـلّ      والتي کانـت تعتمـد سـن ا    ١٢١٠تم إصالح المادة
ال يسـمح  «مکان الثامنة عشـرة، سـن البلـوغ کأمـارة الرشـد. وتقـول المـادة المعدلـة:         

و أال بعد أن يثبـت جنونـه   إي فرد بعد سن البلوغ باسم الجنون أو عدم الرشد أبحجر 
؛ فيقـول  أما بالنسبة للشؤون المالية ودفع أموالهم لتکون تحت حيـازتهم  .»عدم رشده

وابتَلُـوا الْيتَـامى حتَّـى إِذَا بلَغُـوا     الفقهاء ووفقاً لآلية الکريمة من سـورة النسـاء: {  
مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَادشْدر منْهم تُمآنَس فَإِن أنّه يجب التأکّد مـن الرشـد    ١}النِّکَاح

) للمـادة  ١رقـم (  التكملـة وتقـرر   إضافة إلی سن البلوغ ودون تحديد المقطع السـنّي. 
يبلـغ فـي    أنلـى الصـغير بعـد    إعطـاء األمـوال   إيجـوز  «في هذا المجال ما يلي:  ١٢١٠

  ».حالة ثبوت رشده

  تّباع المشهور في القانون المدنيامبدأ 
إن القانون المدني عادة ما يتبنّی المشهور من رأي الفقهـاء فـي مـواده القانونيـة،     

ت اسـتبعد المشـهور، واتّبـع غيـر المشـهور، مـع هـذا فإنّـه قـام          لکنّه وفي بعض الحاال
بالتشريع في إطار المعايير الفقهية وفقاً لرأي أقليـة الفقهـاء علـی أقـلّ تقـدير، وهنـاك       
رأي مشهور يقول: إن االلتزامات االبتدائية، أي الشروط واإللزامات التي ال تقـع فـي   

. ٢م، تخـرج مـن دائـرة لـزوم االتّبـاع     نطاق العقود المحددة ولم تأت ضـمن عقـد الز  
وخالفاً لهذا الرأي المشهور وبناء علی رأي فقهي غير مشهور، قـرر القـانون المـدني    

                                                             
 .٦اآلية النساء: سورة  .١
ق، هــ. ١٤٢٨، ٨، ط٦الشيخ مرتضی األنصاري، کتاب المکاسب، نشر مجمع الفکر االسـالمي، قـم، ج    .٢

ألن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد کان إلزاماً ابتـدائياً ال يجـب   : «... ٥٥ص
 ».الوفاء به قطعاً...
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بإلزامية العقود وااللتزامات االبتدائية المنعقدة بـين األشـخاص بشـرط عـدم مغايرتهـا      
ن العقـود  إ«مـن القـانون المـدني:     ١٠الصريحة للقوانين، وبناء علی هذا تقـرر المـادة   

وهنـاك حالـة   ». الخاصّة نافذة بين من عقدوها إال في حال مخالفتها الصريحة للقـانون 
أخری اتبع القانون رأياً يخالف المشهور من رأي الفقهاء، ففـي حـين يقـول الفقهـاء     

، يقرر القانون المـدني عـدم بطالنـه وفـق الصـيغة التاليـة: يقـوم        ١ببطالن العقد المعلّق
ويقـدم تعريـف لکـلّ عقـد، لينتهــي      ٢العقـود بـين المنجـز والمعلّـق    القـانون بتصـنيف   

ببطالن عقدين معلّقين فقط هما عقد الضمان وعقد النکاح طبق ما ورد في المـادتين  
  .١٠٦٨٤و ٦٩٩٣

هذا فـإن معظـم القـانون المـدني اإليرانـي يتبـع المشـهور مـن رأي         من رغم وبال
لفقهيــة، ال يجــد لهـا الفقهــاء مبــرراً  الفقهـاء، وهنــاك بعـض مــن األحکــام والفتـاوی ا   

منطقياً، وربما يتحفّظون ويشکلون عليها، لکنّهم خضعوا لها من حيـث التعبـد لوجـود    
نصوص قطعية عليها وأصدروا الفتاوی علی استنادها، والقانون المدني وتبعـاً للفقهـاء   

ومــن التـابعين للـنصّ، لـم يخـرق اإلجمـاع وجعــل مـن هـذه األحکـام مـادة قانونيـة.           
بشـأن شـروط تقسـيم الملـك      ٥ ٨٠٨ النماذج التـي تبـرهن علـی هـذا التوجـه، المـادة      
في بطـالن وصـية مـن أهلـك      ٦ ٨٣٦الواقع تحت الشفعة لتحقق حق الشفعة، والمادة 

                                                             
 یاليجـوز علـ  : «٥٠٧ ص، ١ج، ١٣٧٤، ٦ط، انتشارات دارالعلم، قم، ة، تحريرالوسيل&خمينيالمام اال .١

 یم ال و ال علـ أسواء علـم حصـوله فيمـا بعـد      غير حاصل حين العقد، ءشي ىحوط تعليق البيع علاأل
 ».مجهول الحصول فيه... ءشي

٢. أمر آخر وإال کان معلقاً یبحسب اإلنشاء عل يرهثأت يتوقفالعقد المنجز هو ما ال « ق.م: ١٨٩ة الماد.«  
  .»باطل يون،المد يسددني ضامن لو لم الضامن إنّ يوقعفي الضمان مثلما  يقالتعل« ق.م ٦٩٩المادة  .٣
  ».البطالن يوجبفي العقد  يقفي باب النکاح: التعل«: ١٠٦٨المادة  .٤
٥. حصـته لطـرف    يـع بب يکانوقام أحد الشر يم،منقول قابل للتقس ير: لو اشترك اثنان في مال غ٨٠٨ة الماد

 .يعهاب الحصة التي تم يمتلكمع المشتري و يهالمبلغ المتوافق عل يعطيهاآلخر أن  يكللشر يحقثالث، 
٦. نفسه في محاولة ٨٣٦ة الماد اال يهاف يقصد: من قام بجرح أو سم ي نتحار أو ارتکب أعمال کهذه تـؤد

 في حالة هالکه. يةبعدها، تبطل الوص يوصي ثم ،هالکه یإل
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فيمـا يتعلـق بعـدم حـق رد الوصـية للوصـي بعـد         ١ ٨٣٤نفسه بقصد االنتحار، والمادة 
ه کوصي، وحاالت أخری يمکن التحقـق  فوت الموصي ولو لم يکن علی علم بنصب

  منها في القانون المدني.
 وأما فيما يخصّ قضايا المحاکمات الشـکلية، فکـان قـانون أصـول المحاکمـات     

وحتی الثورة اإلسـالمية وقيـام الجمهوريـة اإلسـالمية، مقتبسـاً       ١٩٣٩المعمول به منذ 
دول األوروبيـة، وقـد   في معظم فقراته من المصادر العرفيـة والقـوانين الموضـوعة للـ    

خضع هذا القانون أيضاً لإلصـالح والتعـديل فـي معظـم فقراتـه ليـتالءم مـع المبـادئ         
الفقهية الرائجة والموازين اإلسالمية، وقد تم إلغاء المـواد القانونيـة التـي تقـرر تعـدد      
القضاة ورأي الغالبية منهم؛ ألن الفقه اإلسـالمي يـنصّ علـی وحـدة القاضـي وقطعيـة       

لصادر وتعذّر إحالة حکمه الصادر إلی قـاض آخـر لغـرض االسـتئناف، کمـا      حکمه ا
نصّ القانون علی أن رأي القاضي يصدر مرة واحدة ويعتبـر قطعيـاً، وأصـدر شـوری     
القضاء األعلی آنذاك تعميماً بحلّ محاکم االستئناف، رغـم هـذه اإلجـراءات، وبعـد     

 ٢د فـتح محـاکم االسـتئناف   فترة تمـت الموافقـة علـی اسـتئناف حکـم القاضـي وأعيـ       
                                                             

١. يـاً، مـادام الموصـي ح   يةللوصي رد الوصـا  يمکنالعهد، ولکن  يةالقبول في وص يشترط: ال ٨٣٤ة الماد 
 .يةبالوصا له رفضها وإن کان جاهالً يحقرفض قبل موت الوصي، ال بال يقمفإن لم 

القضائي  يرانيةاإل يةاإلسالم يةستئناف األحکام في نظام الجمهوراالمتعلقة ب يالقضا يليةولمالحظة تفص .٢
در مسـائل حقـوقي،    جديد هايمراجعة: ديدگاه يمکن يةالفقه ينمن أحداث والمواز يهاوما طرأ عل

ما ال تخلو مـن فائـدة أن   ما بعدها، وربو ١٧٣، ص ١٣٨٧، انتشارات اطالعات، ٣قال، طمن کاتب الم
  ستئناف:لحلّ محاکم اال یالقضاء األعل یأصدرهما شور يميننأتي بتعم

 يةوالبدائ ةالخاصّ يةالمحاکم المدن یالموجه إل ١٩٨٣تموز/ يوليو/ ١ يخبتار ١٨٢٧٥/١رقم يمالتعم ـ١
القضـاء   یسـتعالم المقـدم مـن قبـل شـور     الدستور وبعد إال يانةمجلس ص بأن ستئناف کافة: نظراًواال
ه مـن قبـل   يـ ة المصـادق عل الخاصّـ  يـة مشروع قانون المحـاکم المدن  من ١٢ة الماد يخصّ يماف یاألعل

ة الرابعـة مـن   المـاد  ألن سـتئناف، ونظـراً  الشـرعي لال  يلفقـدان الـدل   یعلـ  الثـورة، نـصّ   يادةمجلس ق
 ،حلّ محاکم اإلستئناف کافـة  يتقررف ية،الشرع ينکافة مع المواز ينمطابقة القوان یلالدستور تنصّ ع

المحکمة وفـي   علیو ،الحکم البدائي يذولة لتنفؤالجهات المس یإحالة الملفات کافة إل يجب يهوعل
القضـاء   یبتـدائي. شـور  الحکـم اال  يـذ تنف يذه،ستئناف وإعادة الملف وعدم تنفحال إصدار حکم اال

⇐  
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إضافة علی قبول المشرع بحضور عدة قضاة في بعض الجرائم وإصدار الحکـم علـی   
  .رات فقهية بهذا الشأنرمبدأ الغالبية، وذلك طبعاً بعد العثور علی مب

، والـذي صـادق   ٢٠٠٠ولقد اهتم قانون أصول المحاکمات المدنية الجديد عام 
التأکد من انطباقه مع الموازين الفقهية، اهـتم بجـنس   عليه مجلس صيانة الدستور بعد 

الشاهد في المحاکم وقام بتحديد اعتبار شهادة کلّ من الرجـل والمـرأة فـي مختلـف     
الموضوعات، وعليه فإن شهادة المرأة ال تقبل في معظم القضايا الجزائيـة والـدعاوی   

لشـؤون الماليـة وفقــاً   ن إزاء رجـل واحـد فــي ا  يغيـر الماليـة بينمــا تعتبـر شـهادة امــرأت    
  ).٢٠٠٠من قانون أصول المحاکمات المدنية عام  ٢٣٠لمبادئ الفقه الشيعي (المادة 

وجـرت بعـد الثـورة اإلسـالمية، إصــالحات طفيفـة علـی أدلـة إثبـات الــدعاوی         
ــن هــذه          ــالمية، وم ــوازين اإلس ــع الم ــر م ــل واألکث ــا األفض ــة تطبيقه ــمن محاول ض

دليــل الشـهادة ـ فــي حـين کــان محـدوداً فــي       اإلصـالحات: إلغـاء محدوديــة اعتبـار   
القانون المدني السابق ـ وتحـددت شـروط الشـهادة وفـق المـوازين اإلسـالمية وهـي         

  المعدلة، والبلوغ، والعقل، والعدالة، واإليمان وطهارة المولد. ١٣١٣حسب المادة 
والحضور ملحوظ للمعايير والموازين اإلسـالمية فيمـا يخـصّ التصـدي للقضـاء      

النظر فـي الـدعاوی، جـاء فـي المـادة الثالثـة والسـتين بعـد المئـة مـن الدسـتور عـن             و
                                                                                                                          

  ⇒   
  .صانعي يوسف ی،األعل

محــاکم الصــلح والصــلح  یالموجــه إلـ  ١٩٨٣تمــوز/  يوليــو/ ١١ يخبتـار  ١٨٢٧٣/١رقــم  يمالتعمــ ــ ٢
م مـن قبـل   ستعالم المقدالاالدستور وبعد  يانةمجلس ص بأن کافة: نظراً يةالمستقلة والمحاکم الحقوق

 قة المصـاد الخاصّـ  يـة دنمشروع قانون المحـاکم الم  من ١٢ة الماد يخصّ يماف یالقضاء األعل یشور
ة المـاد  ألن سـتئناف، ونظـراً  الشـرعي لال  يلفقـدان الـدل   یعلـ  الثورة، نـصّ  يادةمن قبل مجلس ق يهعل

عـدم إحالـة    يقـرر  يـه فعل ية،الشـرع  ينکافة مع المـواز  ينمطابقة القوان یالرابعة من الدستور تنصّ عل
دون  راجـع فة الموجـودة عنـد هـذه الم   إحالة الملفات کا يجب يهستئناف وعلمراجع اال یالملفات إل

المحکمـة وفـي حــال إصـدار حکــم     یلــعو ،الحکــم البـدائي  يـذ ولة لتنفؤالجهــات المسـ  یالبـتّ إلـ  
 يمعبـدالکر    یالقضـاء األعلـ   یالحکم اإلبتدائي. شور يذتنف يذه،ستئناف وإعادة الملف وعدم تنفاال

 .١٩٦عن المصدر السابق، ص  يلي نقالًموسوي أردب
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يحدد القانون صفات القاضـي والشـروط الـالزم توفرهـا     «مواصفات القاضي ما نصّه: 
وبناء علی هذا قام مجلـس الشـوری اإلسـالمي بالمصـادقة      .»للقواعد الفقهية فيه طبقاً

. وقد قرر القـانون الجديـد أن القضـاة    ١٩٨٢م علی قانون شروط اختيار القضاة في عا
يختارون من الرجال الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: الرجولة حيـث يجمـع الفقهـاء    
تقريباً علی أنّهـا شـرط القضـاء، واإليمـان، والعدالـة، وطهـارة المولـد، واالجتهـاد أو         

  الحصول علی شهادة إجازة قضاء من قبل شوری القضاء األعلی.
امـت الجهـات المشـرعة وبعـد مضـي سـنين مـن المصـادقة علـی القــانون          وقـد ق 

المدني، في إلغاء وإجراء بعـض اإلصـالحات والتعـديالت، وخاصّـة علـی األحکـام       
ــة انطباقهــا مــع المــوازين اإلســالمية    الخاصّــة بحقــوق األســرة والنکــاح والطــالق بغي

ــام    ــة األســرة ع ــانون رعاي ــة، وکــان ق ــام  ١٦٩٧الفقهي قــد أعطــی  ١٩٧٤والمعــدل ع
صالحيات مطلقة غير محـدودة للرجـل فـي قضـية الطـالق، بيـد أن القـانون الجديـد         
يلزم الزوجين بتقديم طلبات الطـالق للمحـاکم باالسـتناد إلـی المـواد المدرجـة فـي        
القانون، وبعد موافقه المحکمة علـی الطلـب، تقـوم المحکمـة بإصـدار شـهادة عـدم        

للمراجـع القانونيـة لتنفيـذ صـيغة الطـالق       اوتحيلهم إمکانية تحقق الوئام بين الزوجين
بالمحاضر الخاصّة، کما قرر القانون إلغاء حق الرجل فـي الرجـوع بصـورة     تسجيلهاو

حادي الجانب في طلب الطالق، وتحددت حاالت الطـالق وفـق   اإليقاع واختياره األ
  .١ما صرح بها القانون المدني ووافقت عليها أحکام الشريعة

من هذا التسلسل اإلجمالي في بعض األحکـام والقـوانين الموضـوعة     والمقصود
ــان نفــوذ     ــی صــعيد القــانون الخــاصّ، هــو بي ــة اإلســالمية اإليرانيــة عل فــي الجمهوري
وحضور الفقه وآراء الفقهاء في عملية التشريع واالهتمام المتزايد بترسيخ هذا الواقـع  

وتأسـيس مجلـس صـيانة الدســتور     السـيما بعـد قيـام الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة      
ــع     ــة القــرارات ومصــادقات المصــدر المشــرع ومن ــة کاف ودوره المفصــلي فــي مراقب

                                                             
  .١٤٦ل راجع: مباحثی از حقوق زن، من کاتب المقال: صوللتفصي .١
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المصادقة علی قوانين تعارض أحکام وموازين الشريعة اإلسـالمية السـمحاء، وهکـذا    
الحال بالنسبة للقـانون الجزائـي، فقـد حـلّ مکـان قـانون الجـزاء العـام السـابق، قـانون           

ــات اإل ــديات والتعزيــرات       العقوب ــدود والقصــاص وال ــتمل علــی الح ســالمي ويش
  والعقوبات الرادعة بالشکل المقرر في الموازين اإلسالمية.

  التقنيناالستعانة بذخائر الفقه اإلسالمي الغنية في ثالثاً: ضرورة 
ــذا الفصــل أن نوضــح نقطــة    ــة ه ــه  ميجــب أوالً فــي بداي ــاء الفق همــة وهــي غن

اإلمــامي لعمليــة التشــريع، ويفــرض علينــا واجبنــا الشــرعي  اإلسـالمي وخاصّــة الفقــه  
واإلسالمي والوطني في الدول اإلسـالمية کافـة، اسـتخدام هـذا المصـدر القـيم. فهـو        
ــذي فيـه صــالح العبـاد والســبيل األنسـب إلدارة شــؤونهم       الضـمان لبيــان حکـم اهللا ال

ي، يظهــر موقعــه للفقــه اإلســالم وعالقــاتهم االجتماعيــة، ولــو أردنــا اســتخداماً أمثــل 
المتميز والرفيع ويدخله بجدارة في حلبة التنفيذ الميداني، فعلينا دخول هـذا المعتـرك   
برحابة صدر وبصيرة واسعة النطاق والتمترس خلف اجتهاد متحرك مواکـب لحرکـة   
التطور، وإشراف کامل علی مبادئ ومصالح األحکام واالستعانة بتجـارب اآلخـرين،   

باط واسـتخراج األحکـام الفقهيـة وتـوفير المنـاخ الـالزم للتشـريع        حيث يتسنّی لنا استن
  علی أسسها أو الرجوع إليها عند فقدان القوانين الموضوعة.

  االستعانة بآراء مختلف الفقهاء
ــانوني المصــري         ــتاذ والخبيــر الق ــنهوري األس ــدکتور عبــدالرزاق الس ــول ال يق

مـدني بمناسـبة المصـادقة علـی     المعروف، في کتابه القيم الوسيط في شرح القانون ال
والذي يميل أکثر مـن مثيلـه السـابق إلـی      ١٩٥٢القانون المدني المصري الجديد عام 

تبنّي الفقه اإلسالمي، وبالتحديد عن المادة األولی الذي تنصّ علی مراجعـة الشـريعة   
هـي   اإلسـالمية ا جعـل الشـريعة   مـ أ«...اإلسالمي عند فقدان القـانون المـدني، يقـول:    

التـي   األمـاني  أعـزّ منية مـن  أالذي ينبي عليه تشريعنا المدني، فال يزال  األولساس األ
حقيقـة   األمنيـة ن تصبح هـذه  أکن قبل لو ،تختلج بها الصدور وتنطوي عليها الجوانح
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سالمية فـي ضـوء القـانون    تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة اإل أنواقعة، ينبغي 
ــنه .١»المقــارن... ــرح الس ــاً   ويقت ــة، مقترح وري الســتنباط واســتخراج األحکــام الفقهي

يجلب اإلنتباه والتوقّف ومن الممکن أن يکـون ذا جـدوی وفائـدة. ويقـول فـي هـذا       
اإلطار: يجب علينا بغية االستعانة بالمصادر الفقهية واسـتخراج األحکـام الفقهيـة منهـا     

ل: هـو عـدم   واأل األمـر «الستخدامها ميدانياً في مجـال التشـريع، االلتـزام بعـدة أمـور:      
مذاهب الفقـه يجـوز الرجـوع     سالمي، فکلّد بمذهب معين من مذاهب الفقه اإلالتقي

بـل   ،حنيفـه  أبـي مـن مـذهب    األقوالرجح أللوقوف عند  منها وال محلّ واألخذليها إ
ه ال نّـ إ :، فنقـول أبعـد  یمـد  إلـی وال للتقيد بالمذاهب الحنفي في جملته ولعلنا نذهب 

کمـذهب الزيديـة    أخـری مـذاهب   فهنـاك بالمذاهب االربعة المعروفة  موجب للتقيد
  .٢»بعيد حد إلیمامية، يمکن االنتفاع بها ومذهب اإل

  ة واإلصالحات القانونية الواردة عليهالطالق ثالثاً في فقه أهل السنّ
ويبدو أن المشرعين السنة قد استجابوا لهذا المقتـرح فـي بعـض الحـاالت ومنهـا      

ثاً، أن الرأي المتّبع في مذاهب أهل السنة األربعـة هـو أن الرجـل لـو طلـق      الطالق ثال
امرأة ثالثاً في مجلس واحد أو أجری صيغة الطالق ثالث مرات متواليات، فـالطالق  
واقع بالثالث وال يجوز للمرء الرجوع وتحـرم المـرأة عليـه، وأن قصـد الرجـوع بعـد       

ويبدو أن هـذا الـرأي يخـالف الظـاهر      ٣محلل.ذلك وأراد الزواج منها فعليه أن يأتي ب
المستفاد من اآلية القرآنية التي تشـترط الطـالق الـثالث والحاجـة إلـی المحلـل إلـی        
تحقق ثالثة أدوار من الطالق يتم بينها الزواج أو الرجوع. وجـاء فـي اآليـة الشـريفة:     

ثـم تـأتي اآليـة الالحقـة      ٤}إِحسان...بِمعروف أَو تَسرِيح بِك الطَّالق مرتَان فَإِمسا{
  }.فَإِن طَلَّقَها فَال تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْکح زَوجا غَيره...لتقول: {

                                                             
  الهامش. ،٤٨ ص ،١ج :عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني .١
 .٤٩، ص١المصدر السابق: ج  .٢
 .٣٤١ ص، ٤ ج، عبدالرحمن الجزيري، األربعةالمذاهب  یالفقه عل. ٣
  .٢٢٩اآلية البقرة: سورة  .٤
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والمعروف أن عمر بن الخطاب، ومن المحتمـل بنـاء علـی مصـالح عهـده، أمـر       
لی إثر هذا، وقـد  بصحة الطالق ثالثاً في مجلس واحد وتحريم النساء علی الرجال ع

أصبح هذا الرأي، هو الغالب والمشهور القريب مـن اإلجمـاع بـين مختلـف مـذاهب      
أهل السنّة وهو من موارد الخالف بـين الشـيعة والسـنة فـي القضـايا الفرعيـة، وهنـاك        

وهـو يطـابق    ١آراء شاذة بين فقهاء أهل السنة خالفت هذا الرأي واعتبرته طالقاً واحداً
  .اه فقهاء اإلماميةالرأي الذي يتبنّ

أن المشرعين الجدد في الـدول العربيـة أرادوا إصـابة عصـفورين بحجـر، أرادوا      
إبداء التمسك بمبادئهم الفقهية من جهة ودعم رأي األقلية الشاذة المتوافـق مـع الفقـه    
ــذا الحکــم متعارضــاً مــع المصــالح      ــروا ه ــث اعتب اإلمــامي مــن الجهــة األخــری، حي

تماسك ووئام األسرة وقاموا باحتساب هذا النـوع مـن الطـالق،    االجتماعية الجديدة و
 األحـوال  قـانون سـبيل المثـال،    یعل ذلكومن «طالقاً واحداً في قوانينهم الموضوعة: 

الطــالق  أن یلـ إ ٣ه حيــث ذهـب فـي المـاد    ١٩٢٩الشخصـية الصـادر فـي مصـر عـام      
ن العمل قبـل صـدور   کا أنبعد  ذلكو ،واحدة إالشارة ال يقع إ أوالمقترن بعدد لفظ 

للـراجح مـن    ، طبقـاً المطلـق ثالثـاً   أوقعهالطالق الثالث يقع کما  نأ یهذه القانون عل
 ،مفاسـد کبيـرة لهـذا فکـرت الـوزارة      یلـ إ یدأولکن العمـل بهـذا    ،المذهب الحنفي

کما جاء في المذکرة االيضاحية لهذا القانون في تضييق دائرة الطـالق بمـا يتفـق مـع     
هـل الفقـه ولـو مـن غيـر المـذاهب       أئمـة و قـوال األ أقواعـده و يوافـق   صول الدين و أ

. کما نشـاهد نفـس الحالـة فـي قـانون األحـوال الشخصـية الکـويتي، حيـث          ٢»ربعةاأل
                                                             

ابن القيم عـن   ذلكن ظلّ بعضهم يفتي احيانا بالرأي االول کما روي إبرأي عمر و وقد التزم الصحابة .١
  .٣٥٦ صابن عباس (رضي اهللا عنه)، تغير الظروف واثره في تغيير االحکام، 

 منشوراتسالمية، في الشريعة اإل األحکامثره في اختالف أقاسم المنسي، تغيرالظروف و د: محمأنظر .٢
حـوال الشخصــية  : يــس الشـاذلي: تشـريعات األ  أيضـا و ٣٥٧ صم.،  ٢٠١٠، ١ ط، القـاهرة دارالسـالم،  

 نـص القـانون  ١٥ صم.،  ١٩٨٧، ٣ ط، ١ جواللـوائح التنفيذيـة،    اإليضـاحية للمسلمين مع المذاکرات 
قوال الفقهـاء مـن غيـر    أخـذ بـ  ي مـن األ شـرع  مـانع  هنـاك  ليس و« ة اإليضاحية:مذکرالنقل  ٢٨ صو

و رفع ضرر عام بنـاء  أجلب صالح عام  یلإي خذ باقوالهم يؤدکان األ ذاإ ربعة خصوصاًالمذاهب األ
 ».صول الفقهأما هو الحق من آراء علماء  یعل
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 »ال واحـدة إشـارة ال يقـع   إو أالطالق المقترن بعدد لفظ «علی أن:  ١٠٩تصرح المادة 
ألربعة يقع ثالثاً في مجلـس  وأضاف موضحاً: من الواضح أن الطالق علی المذاهب ا

واحد بلفظ أو ألفاظ عـدة. وقـد خـالف هـذا الحکـم کـلّ مـن ابـن تيميـة وابـن قـيم            
وشاطرهم الرأي علـی مـر الزمـان عـدد آخـر مـن الفقهـاء، وهـذا هـو الحـال بالنسـبة            
للمذهب الظاهري. وقد أفتی بعض الصـحابة ومـنهم ابـن عبـاس، وابـن الزبيـر، وابـن        

سعود وآخرون علی هـذا المنـوال، وعلـی أي حـال فقـد تبنّـت       عوف، وعلي، وابن م
قوانين األحوال الشخصية في سائر الدول العربية حالياً رأي أقلية الفقهـاء فـي عمليتهـا    

  .١وفق هذا األساس ١٠٩التشريعية وقد صادق مشرعنا علی المادة 
ی عـدم  وأما في األحکام القانونية للجمهوريـة اإلسـالمية، فقـد کـان السـعي علـ      

تجاوز الموازين الفقهية التي يصر عليها الدستور في مادته الرابعة، حيث يؤکـد علـی   
وجوب أن تکون الموازين اإلسـالمية أساسـاً للتشـريع، وهنـاك تحـديات وصـعوبات       
ــبعض األحکــام القانونيــة ســواء فــي    ــذا المســار فيمــا يتعلــق ب ميدانيــة جمــة تواجــه ه

ي مجال قـانون الجـزاء وال سـيما حقـوق المـرأة      المعامالت أو األحوال الشخصية، وف
وقضايا النکاح والطالق. وقـد تتعـرض مسـتندات هـذه األحکـام الفقهيـة أو الوقـوف        
دون إصالح بعض القوانين الموضوعة بحجة االلتزام بـالموازين الفقهيـة إلـی عمليـة     
 النقد والتجريح مـن قبـل المفکّـرين، وهـذا يسـتدعي وقـوف المسـؤولين والجهـات        

  التشريعية وخاصّة من يتولی رسمياً عملية تطبيق القوانين مع أحکام الشريعة.

  المبادئ الفقهية للمرجع الرسمي في تشخيص شرعية القوانين
يبدو أن فقهاء مجلس صيانة الدستور وطول فترة إشرافهم علی شـرعية القـوانين   

يـة اإلسـالمية،   الموافق عليها من قبل مجلـس الشـوری اإلسـالمي بعـد قيـام الجمهور     
ــم     ــة ول ــن آراء فقهــاء اإلمامي ــة، المشــهور م ــة واالجتهادي ــراراتهم الفقهي ــوا فــي ق تبنّ
يستعينوا عادة بمبادئ المـذاهب اإلسـالمية األخـری الفقهيـة، بـل لـم يکترثـوا بـآراء         

                                                             
 .٢٢١و ١٠٩ ص، ١٩٨٤ الموافق عليه عاميضاحية، ومذکرته اإل الکويتيحوال الشخصية قانون األ .١
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فقهاء اإلمامية غير المشهورة. وهناك حاالت صرح قائد الثـورة برأيـه الفقهـي، فتبنّـوه     
  ه. ونشير هنا إلی حالتين:أو لم يخالفو

وکما نعلم، فخيار الطالق يقـع بيـد الرجـل وفقـاً للقـانون المـدني        الحالة األولی
وآراء الفقهاء وعند امتناع أو عجز الزوج عن تقديم النفقة، يمکن للزوجـة أن تقـدم   
طلب الطالق للمحکمـة والمحکمـة أو حـاکم الشـرع کمـا يعـرف بـالتعبير الفقهـي،         

ق.م). وقـد   ١١٢٩کد من الموضوع، يجبر الزوج علی الطالق. (المـادة  وفي حالة التأ
أجاز القانون المدني السابق إضافة إلی هذه الحالة، ثالث حاالت أخری يمکـن فيهـا   

: عـدم القيـام   ١١٣٠علی النحو اآلتـي  للزوجة طلب الطالق، وهي کما أتت في المادة
طاقـة، واالبـتالء بـأمراض معديـة     بسائر المهام الزوجية، وسـوء الخلـق الخـارج عـن ال    

وأصـبحت   ١٩٨٢صعبة العالج، ولکن هـذه المـادة خضـعت للتعـديل الحاصـل عـام       
لو کان استمرار الحياة الزوجية يسبب للمرأة العسر والحرج، يمکـن لهـا أن   «کاآلتي: 

تتقدم للحاکم بطلب الطالق ويجبر حاکم الشرع الـزوج عنـد التأکـد مـن الموضـوع      
  ».علی الطالق

ــی المشــهور مــن رأي    ــالنظر إل ــف فقهــاء مجلــس صــيانة الدســتور وب ولقــد توقّ
الفقهاء، في شرعية هذا الحکم الذي يجيز إلزام الزوج علی الطالق بنـاء علـی العسـر    
والحرج؛ ألن من النـادر بـين فقهـاء السـلف اإلفتـاء بهـذه الصـورة، ومـن بـين هـؤالء           

وهـو فقيـه متمـرس وبصـير، ضـمن      صرح المرحوم السـيد کـاظم الطباطبـائي اليـزدي     
بحثه عن طالق الزوجـة مـن الـزوج المفقـود والغائـب وشـروط هـذا الطـالق، قـائالً:          

ن کان ظاهر کلماتهم عدم جـواز فکهـا وطالقهـا    إشباهها وأففي جميع هذه الصور و«
يقال: بجوازه لقاعـدة نفـي    أنيمکن  أنّه إالبالساق  أخذالطالق بيد من  ألن ؛للحاکم

کانـت شـابة واسـتلزم صـبرها طـول عمرهـا وقوعهـا فـي          إذا ضرر خصوصاًالحرج وال
وقد استعان السـيد اليـزدي إضـافة     .١»األخبارن يستفاد من أة شديدة ولما يمکن مشقّ

                                                             
قی، السيد محمـد کـاظم اليـزدي،    أنظر المجلد الثاني من عروة الوثقی المعروف بملحقات العروة الوث .١

⇐  
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إلی قاعدة نفـي الحـرج والضـرر، بروايـات تجيـز تطليـق المـرأة فـي حـال اسـتنکاف           
ن أ األخبـار سـتفاد مـن هـذه    في«زوجها عن دفع النفقة ليخرج من مفادها إلی مـا يلـي:   

لعـدم حضـوره    ذلـك ذا لـم يمکـن   إالطالق و یالزوج عل إجبارمع عدم النفقة يجوز 
بقائهـا  إکان عـدم طالقهـا و   وإذا ذلكب عنه في ئيتواله والحاکم الشرعي نا أن لإلمام

بل الـالزم فکهـا حفظـا     فأولی و اختياراًأ لوقوعها في الحرام قهراً الزوجية موجباً یعل
 أمکـن  إذايقـال فـي مسـألة المفقـود      أنومن هذا يمکن  ،عن الوقوع في المعصية لها

للوقـوع   لکـن کـان موجبـاً    ،والفحـص  األجـل الکيفيات المذکورة من ضرب  إعمال
  .١»ذلكطالقها من دون  یلإفي المعصية يجوز المبادرة 

نهم إن هذا الرأي اإلصالحي لم يلق ترحيباً من قبل الفقهاء وقد اتخذ الـبعض مـ  
موقفاً صريحاً أمامه، منهم المرحوم آيـة اهللا الخـوئي فـي معـرض ذکـره لهـذا الـرأي        

وأمـا المرحـوم الميـرزا القمـي فقـد أجـاب علـی         ٢اعتبره بعيداً وضعيفاً وغيـر مقبـول.  
سؤال حول إساءة الزوج وإيذاء الزوجـة الخـارج عـن الطاقـة، وهـل يسـتطيع حـاکم        

إذا لـم توافـق الزوجـة    «واز اإلجبـار حيـث قـال:    الشرع إجبار الرجل علی الطالق، بج
علی تحمل نشوز الزوج، فيمکن للحاکم أن يلزم الـزوج بمراعـاة حقوقهـا أو طـالق     

                                                                                                                          
  ⇒   

بعد بيـان الحـاالت المختلفـة لغيـاب الـزوج ودم صـبر        ٣٣، المسألة ٧٥انتشارات داوري، دون تا، ص
  الزوجة علی هذا الوضع.

بعد نقله للروايات المختلفة حول إجبار الزوج علی الطالق في حالة امتناعه أو  ٧٦المصدر السابق، ص .١
 عجزه من تقديم النفقة.

، مسـئله  ٢٩٣، چاپ بيـروت، چـاپ بيسـتم، صـفحه     ٢خوئي، منهاج الصالحين، جلد البوالقاسم أد سيال .٢
ن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمکن زوجته من الصبر يجوز للحـاکم  أکابر ذکر بعض األ: «١٤٦٨

 یعلـ  ذا لم تصبر زوجتـه إ بداًأطالقه من الحبس إالمحبوس الذي ال يمکن  كن يطلق زوجته وکذلأ
عمـال الکيفيـات   إمکـن  أذا إن المفقـود  أمـن   يضاًأبعد منه ما ذکره أبعيد و +هذه الحال وما ذکره

 یلإللوقوع في المعصية تجوز المبادرة  موجباً كلکن کان ذل ،جل والفحصالمذکورة من ضرب األ
ذا علم کون إذن من الزوج إطالق الزوجة بال  یلإوالزم کالمه جواز المبادرة  كطالقها من دون ذل

 ».یللوقوع في المعصية وهو کما تر الزوجية موجباً یبقائها عل
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الزوجة، ولو علم الحاکم أن الزوج لم يخضع للمعروف ولم يـف بحقـوق الزوجـة،    
  .١»يستطيع إجباره علی الطالق، وهذا اإلجبار ال يتنافی مع صحة الطالق

فقهاء مجلس صيانة الدستور فألنّهم کانوا يميلون إلـی رأي غالبيـة الفقهـاء     وأما
ــية         ــراً لحساس ــة، ونظ ــف األقلي ــي موق ــدة وتبنّ ــول اآلراء الجدي ــيهم قب ــعب عل ويص
الموضـوع والمطالبـات الموجـودة حـول حقـوق المـرأة، قـرروا التمـاس رأي اإلمــام         

حضـرة آيـة اهللا   « ، نصـها مـا يلـي:   الخميني قائد الثورة بهذا الشأن ووجهوا إليه رسـالة 
العظمی اإلمـام الخمينـي دامـت برکاتـه قائـد الثـورة اإلسـالمية المکـرم، بعـد السـالم           
         وإهداء التحية، هناك قضايا خالفيـة تطـرح فـي مجلـس صـيانة الدسـتور، ولکـن يـتم
إتباع رأيکم الشريف. ومن هذه القضايا، مواد من القـانون المـدني تعرضـت للنقـاش     

 يسـبب  يـة الزوج يـاة لو کان استمرار الح« :يل. ومن المواد المتعلقة بالطالق هيوالتعد
حـاکم   يجبـر م للحـاکم بطلـب الطـالق و   لهـا أن تتقـد   يمکـن للمرأة العسر والحـرج،  
، وإن أبـی الـزوج عـن الطـالق     الطـالق  ید من الموضـوع علـ  الشرع الزوج عند التأکّ

بعض فقهاء المجلس رأيـاً سـلبياً إزاء    وقد اتخذ ».يقوم الحاکم شخصياً بتنفيذ الطالق
ما يستلزم الحرج هو لزوم العقد في النکـاح ولـو فرضـنا بوجـود     «الموضوع ويقولون: 

      أدلة الحرج هنا، فيمکن أن يعزف عن النکاح ويجعـل للمـرأة حـق الفسـخ، وبمـا أن
 حاالت الفسخ محدودة باإلجماع، فهذه الحالة ال تدخل في إطار تلك الحـاالت، إذاً 

إن سـبب الحـرج هنـا لـم     «ويقول عدد آخر مـن الفقهـاء:   ». فحق الفسخ، ينتفي قهرياً
يکن لزوم العقد فحسب، بل حصر الطالق بيد الرجل يسبب الحرج ونحن نرفع هـذا  
الحصر بأدلة الحرج وبالرجوع إلی الحاکم وتأکده من الموضوع، يجبر الرجل علـی  

  ».رأيکم المبارك بناء علی هذه اآلراء؟الطالق، أو يقوم الحاکم بالطالق. فما هو 
واإلمام الخمني في معرض اإلجابة أيـد الـرأی الثـاني المتعلـق بـالمرحوم السـيد       

األحـوط أن يـتم ترغيـب الـزوج     « محمد کاظم اليزدي والميرزا القمي وکتب مجيباً:
                                                             

  .٥٢٣الميرزا القمي، جامع الشتات، الطبعة القديمة، ص .١
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بالطالق وإن لم يحصل، إجباره علی ذلك، وإن لم يحصل، يتم الطالق بإذن حـاکم  
  . ( من هذه الحلول).١»الشرع ولو حضرت الجرأة قدمت حالً آخر کان أسهل

   واتبع فقهاء مجلس صيانة الدستور في هذه القضية رأي اإلمام الخمينـي الفقهـي
من القانون المـدني   ١١٣٠وقد وافق مجلس الشوری بناء علی هذا الرأي علی المادة 

  المعدل وصادق عليها مجلس صيانة الدستور.
حول توريث الزوجة من أموال زوجها غير المنقولة: فکمـا نعلـم    الحالة الثانية:و

ووفق رأي فقهاء اإلمامية المشهور أن الزوجة ال ترث ممـا تـرك الـزوج مـن أراضـي      
سواء العين والسعر والعمـارة و ال تـرث مـن عـين األشـجار( األعيانيـة أيضـاً) ولکنّهـا         

مـن القـانون المـدني علـی هـذا       ٩٤٧و ٩٤٦ ترث مـن قيمتهـا. وقـد صـيغت المادتـان     
راء واألقــوال اختلفـت عنـد فقهــاء اإلماميـة بهـذا الشــأن.     ونعلـم أيضـاً أن اآل   ٢المبـدأ. 

فالبعض منهم يری أن للزوجة الحق في جميع ما ترك الزوج وهذا ما يبدو مـن ظـاهر   
ين األرض ، بينما يری البعض اآلخر أنّها تحرم من إرث عـ ٣من سورة النساء ١٢اآلية 

لکنّها ترث من قيمتها کقيمة األعيان. وهناك آخـرون يعتقـدون أن الزوجـة التـي لهـا      
أبناء مـن زوجهـا تـرث مـن أموالـه کافـة وإنّمـا تحـرم مـن الميـراث الزوجـة الفاقـدة             

  .٤علی اختالف الروايات الواردةهنا لألبناء، وعلی أي حال فهناك آراء مختلفة 
 ٩٤٦الل األعوام األخيرة بمتابعـة إصـالح المـادتين    وقد قام عدة من المهتمين خ

مـن القــانون المــدني وتمتــع الزوجــة مــن ترکــة الــزوج کافــة. وتکللــت هــذه    ٩٤٧و
                                                             

 . ٢٤٣های جديد حقوقي، من کاتب المقال: صنقالً عن کتاب ديدگاه .١
٢ .ـ    يـع مـن جم  يرثالزوج :« يلق.م قبل التعد٩٤٦ة المادوجـة تـرث مـن األمـوال     ا الزأمـوال الـزوج وأم

  واألشجار يةمن األبن -٢ يتها،من األموال المنقولة مهما کانت نوع -١: يةالتال
 ...»ينهامن ع يسواألشجار ول يةاألبن يمةالزوجة ترث من ق:« يلقبل التعد ٩٤٧ المادة

٣. } فَإِن لَدو نلَه يکُن لَم إِن کُماجأَزْو ک ا تَرم نِصْف لَکُمو دعب نم کْنا تَرمم عبالر فَلَکُم لَدو نلَه کَان
د فَلَهن الثُّمن وصية يوصين بِها أَو دينٍ و لَهن الربع مما تَرکْتُم إِن لَم يکُن لَکُم ولَد فَإِن کَان لَکُم ولَ

 }...وصُون بِها أَو دينٍ.مما تَرکْتُم من بعد وصية تُ
 بررسـي  لمراجعة آراء الفقهاء المختلفة حول إرث الزوجـة مـن األمـوال ومسـتنداتها وتقويمهـا أنظـر:       .٤

  وما بعدها ١٣٠ ص من کاتب المقال: ايران، و اسالم حقوق در زوجه ميراث
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الجهود بنجـاح فـي الـدوره التشـريعية السادسـة للمجلـس الشـوری اإلسـالمي حيـث          
صادق علی إصالح المادتين وأقر حق المرأة في اإلرث مـن ترکـة زوجهـا المنقولـة     

مجلـس صـيانة الدسـتور     مخالفـة وغير المنقولة کافة، لکـن هـذه المصـادقة واجهـت     
حيث قام فقهاء المجلس برد هذا التعديل بحجة مخالفتـه لمشـهور الفقهـاء وتعارضـه     
مع موازين الشريعة. وأعاد المجلس التشريعي الثامن الکرة فـي طـرح التعـديل، وفـي     

ائـد الثـورة الفقهـي حيـث يعتقـد أن المـرأة       هذه المـرة أخـذ بـرأی السـيد الخـامنئي ق     
تورث من قيمة األرض المتروکة من زوجها، کما ترث من قيمـة األعيـان أي األبنيـة    

علـی   ٩٤٦واألشجار. وتبنّی التشريعي الثامن هذا الرأي وقام بإصالح وتعديل المـادة  
بتـاريخ  هذا الموجب، حيث أصبحت المادة المعدلة الموافق عليها من قبل المجلـس  

الزوج يـرث مـن جميـع أمـوال الزوجـة والزوجـة فـي        «کما يلي:  ٢٠٠٩يناير عام  ٢٥
حال وجود أبناء من الزوج ترث الثمن من عـين األمـوال المنقولـة والـثمن مـن قيمـة       
األموال غير المنقولة سواء العرصة واألعيان. وفي حال عدم وجود أبناء، يکون سـهم  

ولـم يعـارض فقهـاء مجلـس     ». بالترتيب المبين أعالهالزوجة الربع من األموال کافة و
صيانة الدسـتور، قـرار المجلـس هـذه المـرة کمـا أنّهـم لـم يعلنـوا فـي نفـس الوقـت             
موافتهم علی القرار وترکوا قرار المجلس دون إجابة ويعني هذا الصـمت والـتحفظ،   

  .١من الدستور ٩٤تنفيذ التعديل الواقع علی المادة وفق ذيل المادة 
أوردنا الحالتين إنّما کنموذج للتعرف علی شکل الرؤية الفقهية المهيمنـة علـی   و

المصادقة علی القوانين، وهناك حـاالت تشـريعية أخـری جـری حلحلتهـا باالسـتعانة       
من رأي القائد الفقهي، منها في تحديد مقدار الدية بمبلغ مـن المـال يعبـر عـن قيمـة      

القائـد أن تحـدد قيمـة الديـة سـنوياً مـن قبـل        أحد األعيان المحددة للدية، حيث قرر 
                                                             

١ .یلـ إمـا يصـادق عليـه    رسـال جميـع   إسـالمي  اإل یمجلـس الشـور   یيجب علـ ن: ة الرابعة والتسعوالماد 
 مجلـس  علـی  يجـب  الوصـول  تـاريخ  مـن  کأقصـی حـد،   أيام عشرة خالل و. الدستور مجلس صيانة

 مغـايراً  وجده فإذا سالمية ومواد الدستور،مطابقته مع الموازين اإل مدی وتقرير دراسة الدستور صيانة
  .المفعول نافذ يعتبر إال و فيه النظر إلعادة اإلسالمي الشوری مجلس إلی إعادته فعليه لها
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مـن قـانون العقوبـات اإلسـالمية قـد حـددت سـابقاً ديـة          ٢٩٧الخبراء. وکانت المادة 
الثالـث:  ، بقـرة  مئـة الثـاني:  ، من اإلبل مئةل: األوالقتل من إحدی األشياء الستة التالية: 

، رابــع: ألـف شــاة ال، ى ثوبـاً حلـة وكــل حلـة ثوبـان مــن بـرود الـيمن أو مــا يسـم       مئـة 
ــف دينــار شــرعي.، الخـامس: عشــرة آالف درهــم شــرعي  وتقــرر وفقــاً  الســادس: أل

للمالحظة المرفقة بالمادة والتي أضيفت من بـاب االحتيـاط الفقهـي وبإصـرار فقهـاء      
مجلـس صـيانة الدسـتور، أن يکـون األسـاس فــي الـدفع، عـين إحـدی هـذه األشــياء          

ا يمکـن دفـع قيمـة کـلّ واحـدة منهـا بتراضـي        ويتخير الجاني مـن بينهـا مـا أراد، کمـ    
وقد سببت هـذه المـادة مشـاکل جمـة للمنظومـة القضـائية        الجانبين أو تعذّر کالهما.

وتصلّب المشرعين علی رؤيتهم الفقهية زاد الطين بلة، وأدی إصـرار األطـراف علـی    
س رأيـه  مواقفهم إلی رفع القضية من جانب السلطة القضائية نحو قائـد الثـورة والتمـا   

الفقهي لفضّ الموقف، وقرر القائد إثر هذا التـدخّل اسـتبعاد البـرود اليمانيـة والـدينار      
والدرهم لعدم موضوعيتها في الوقت الراهن، وأما عـن المـوارد الثالثـة األخـری أي     
اإلبل والبقر والشاة فقـد أکـد سـماحته علـی أن عينهـا تفتقـد إلـی الموضـوعية وإنّمـا          

حيـث يقـوم    ١٩٩٣يمتها. وميدانياً تم العمل وفق هذا المبدأ منذ األساس يوضع علی ق
الخبراء الرسميون في بداية کلّ عام بتحديد سعر أعيان إحـدی هـذه األشـياء (والتـي     
يقل سعرها عن األشياء األخری وعادة ما تکون مئة مـن اإلبـل) بمثابـة المبلـغ القابـل      

  للدفع لدية القتل.
جلــس صـيانة الدسـتور، بنتيجــة فقهيـة حــول    وفـي قضـية أخــری، لـم يتوصّـل م    

مساواة دية نفس بين أهـل الکتـاب والمسـلمين. وقـد حـدد أخيـراً مجلـس الشـوری         
اإلسالمي ومجمع تشخيص مصلحة النظام وباالستعانة من رأي قائـد الثـورة الفقهـي،    
مقدار دية أهل الکتاب وساواها مع دية المسلم بينما کانـت وفـق المشـهور مـن رأي     

ء ثمانمئة درهم. وقام مجمع تشـخيص مصـلحة النظـام بعـد تشـکيله بالبـتّ فـي        الفقها
حـاالت يراهـا مجلـس صـيانة الدسـتور معارضـة لمعـايير الشـرع بينمـا يـری مجلــس           
الشوری مصلحة البالد في المصادقة عليها، ويتم إحالة هذه الخالفـات إلـی المجمـع    
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هـذه اإلجـراءات، فحاجـات    ليتّخذ القرار الصائب وفـق مـا تقتضـيه المصـلحة، رغـم      
ــات نظــر وآراء       ــي وجه ــذرياً ف ــة تســتدعي تطــوراً ج المجتمــع والمقتضــيات الزمني
الجهات المعنية في التشريع، فالحلول المقطعيـة والحـاالت االسـتثنائية ال تـؤدي إلـی      
حل دائم وشامل، وعند تحقق هذا التطور يمکن أن نشاهد حضور الفقه ونفـوذه فـي   

ورة مـؤثرة ومفيـدة ومجديـة. ولتحقـق هـذا األمـر والتغلّـب علـی         عملية التشـريع بصـ  
الصعوبات الموجودة، يجب علی فقهاء المسلمين شيعة وسـنة أن يسـتعينوا بنظريـات    
کنظرية منطقة الفراغ أو المنطقـة المفتوحـة والمغلقـة والعنـاوين الفقهيـة کالمصـالح       

  المرسلة واالستحسان وسد الذرائع.

  »منطقة الفراغ« صدر وطرحه لقضية السيد محمد باقر ال
لقد طرح الشهيد محمد باقر الصدر وفي طليعة رواد فقهـاء الشـيعة المعاصـرين،    
نظرية منطقة الفراغ، وجـاء طرحهـا أساسـاً فـي المجـال االقتصـادي فـي مؤلفـه القـيم          
اقتصادنا إليجاد الحلول التشريعية في مجال االقتصاد عند استعصـاء الحلـول وصـعوبة    

اذ القرارات الفقهية، ومن الطبيعي االستعانة بهذه النظرية في المجـاالت األخـری.   اتخ
ويقول الشهيد الصدر حول حدود تدخل الحکومـة فـي النظـام االقتصـادي وأحکـام      

 ةالثابتـ  األحکـام د تطبيـق  مجـر  ىعلـ  ةوال يقتصر تدخل الدول«وضوابط هذا التدخل: 
اغ مـن التشـريع... وفـي المجـال التشـريعي      الفـر  ةمنطق ءمل یلإبل تمتد  ،في الشريعة

سالمي للدولة لکي تمألها فـي ضـوء   تمأل الدولة منطقه الفراغ التي ترکها التشريع اإل
األهدافرة بالشکل الذي يضمن الظروف المتطو سالمي ويحقـق  ة لالقتصاد اإلالعام

ضـيف الصـدر   وأما عن نطاق منطقة الفـراغ ي  .١»االجتماعيةللعدالة  اإلسالميةالصورة 
 ضـوء  فـي  تضـم  األمـر  وليأوحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صالحيات «... قائالً: 
 نـصّ  يـرد  لـم  وعمـل  نشـاط  فـأي  بطبيعتـه،  تشـريعياً  مباح فعل کلّ الکريم النصّ هذا

                                                             
 .٦٥٢محمد باقر الصدر، اقتصادنا: ص .١
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نـه  ع بـالمنع  ثانوية صفة بإعطائه األمرلولي يسمح وجوبه أو حرمته علی يدلّ تشريعي
 أصـبح بـه   أمـر  إذاو حرامـاً  أصـبح عـن فعـل مبـاح بطبيعتـه      اإلمامنع م فإذا ،به أو األمر
  .١... »واجباً

  التعويض عن األضرار الروحية وإمکانية جعلها في منطقة الفراغ
يبدو أن وجهة النظر هذه لم تالق قبول واستحسان الفقهـاء فـي عمليـة التشـريع،     

ون، ولکـن يـتم رفضـها    بحکـم القـان   ونالحظ أن هناك أحکاماً تلـزم النـاس بفعـل مـا    
لمعارضتها الشـريعة بحجـة فقـدان الـدليل الشـرعي الواضـح لهـذه اإللزامـات، ولعـلّ          
قضية األضرار الروحية وإلزام الجانب المتعرض بدفع الضرر الناجم عن فعله بصـورة  
نقدية، هي إحدی هذه المحطـات، وکمـا نعلـم فـإن هـذه القضـية وإلـزام المتعـرض         

ديـة مـن قبـل المحکمـة، أمـر تعتـرف بـه غالبيـة األنظمـة التشـريعية           بدفع الغرامة الما
مـن   ٤٩بمختلف اتجاهاتها القضائية، ومنها بعـض الـدول اإلسـالمية. ورد فـي المـادة      

ــات السويســري (  ــانون االلتزام ــرض  ): « Law of Obligationsق يمکــن لمــن تع
ل کتعـويض  بالضرر من شخص آخر بصورة غير مشروعة، أن يطالب بمبلغ مـن المـا  

عن األضرار الروحية ويمکن لقاضي المحکمة أن يجد سبيالً آخـر لتعـويض الضـرر    
  .٢الناجم، غير الغرامة النقدية أو يضيف صيغة أخری إليها

کما ينصّ القانون المدني الکـويتي علـی هـذا النـوع مـن التعـويض وفـق المـادة         
. ويشـمل  ٢أدبيـاً  کـان   . يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو١: «٢٣١

                                                             
  .٦٥٦المصدر السابق، ص  .١
  : ٤٩، بيرن، سويسرا، المادة ١٩٩٠قانون االلتزامات السويسري، ط .٢

Art 49: "1. Celui Qui Subit une Atteinte a sa Personnalite a Droit a 
une Somme D'argent a titre de Reparation Morale... 

 2. Le Juge Peut Substituer ou Ajouter a L'allocation de Cette 
Indemnite un Autre Mode de Reparation". 
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 و نفسي نتيجة المسـاس أحسي  أذیمايلحق الشخص من  األخصّیعل األدبيالضرر 
 أو االجتمـاعي بمرکـزه   أوبسمعته  أوبشرفه  أوبعرضه  أوبحريته  أوبجسمه  أوبحياته 
شـعره الشـخص مـن    يمـا   کـذلك  األدبيکما يشمل الضرر  ،المالي هباعتبار أو األدبي
  .»والحنان نتيجة موت عزيز عليه عاطفة الحب يفتقده منوما  واألسیالحزن 

ــام       ــي ع ــة اإليران ــؤولية المدني ــانون المس ــر ق ــد أق ــة   ١٩٦٠وق ــارة الروحي الخس
يحـق لمـن   «مـن هـذا القـانون:     ١٠والتعويض عنها بالغرامة النقدية وجـاء فـي المـادة    

لتعـويض عـن   تعرض شرفه أو سمعته الشخصية والعائلية للضرر أن يطالب المتعرض ا
األضرار المادية والروحية الالحقة به. وتستطيع المحکمة الوقوف علی أهمية الضـرر  
ونوع الخطأ بأن تحکم بعـد إثبـات أدلـة التقصـير إضـافة إلـی الغرامـة النقديـة، برفـع          

وأمـا  ». الضرر بسبل أخری کاإللزام باالعتذار وإدراج الحکم بالجرائد وما شابه ذلـك 
مية، فکلما دار الحديث في قرارات مجلس الشوری اإلسالمي عـن  بعد الثورة اإلسال

التعويض عن األضرار الروحيـة، أعلـن مجلـس صـيانة الدسـتور معارضـتها لمـوازين        
مـن قـانون الصـحافة     ٣٠) علی المادة ١الشرع. والمثال علی ذلك هي المالحظة رقم(

لمـادي والمعنـوي،   والتي توقّعت إمکانية طرح المتضرر لـدعوی الضـرر ا   ١٩٨٥لعام 
وقد أعلن مجلس صـيانة الدسـتور مخالفـة تقـديم التعـويض عـن األضـرار المعنويـة         

إن تقيـيم  «...ومبادئ الشرع وفقاً لما ورد في رسالته الموجهة إلـی مجلـس الشـورى:    
الضرر المعنوي بالمال واألمر المادي يتعارض مع مبـادئ الشـريعة، رغـم هـذا فيلـزم      

ص من هتك وإهانة بالسبل المناسبة عند مطالبة صـاحب الحـق   رفع أثر ما لحق بالشخ
 ٥٨وقد کرر مجلس صيانة الدستور هذا الـرأي فـي موقـع آخـر عنـد المـادة       ». بذلك

. فقد قررت اللجنة القضائية للمجلس الشـوری  ١٩٩١لقانون العقوبات اإلسالمية لعام 
فـي حالـة القصـور    اإلسالمي تعويض األضـرار الماديـة والمعنويـة مـن قبـل القاضـي       

  ١من الدستور. ١٧١والخطأ في إصدار الحکم وذلك، علی أساس ما ورد في المادة 
                                                             

 .٢٣١ ص لکاتب المقال: حقوقي، مسائل در جديد هاياهگ: ديدراجع .١
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وتکـرر الموقــف نفســه فـي خــالل المصــادقة علـی قــانون أصــول المحاکمــات     
ومسـؤولية الخبيـر العـدلي إزاء     ٢٦٧فيمـا يخـصّ المـادة     ٢٠٠٠المدنية الجديـد عـام   

ويبـدو أن   تيجة الخطـأ الـوارد فـي تقريـره.    األضرار الالحقة بأحد أصحاب الدعوی ن
مخالفة التعويض عن األضرار المادية والمعنوية مـع المـوازين الشـرعية ال يـأتي مـن      
دليل شرعي ينصّ علی المنع من الکتاب والسنة والعقل واإلجمـاع، وإنّمـا يـأتي مـن     

قبـل   فقدان الدليل الشرعي علـی إدانـة األشـخاص بالضـمان والمسـؤولية الماليـة مـن       
المحکمة. وما هو موجـود وذو سـابقة فـي الشـرع، أحيانـاً فـي تعيـين الحـد الجزائـي          

والَّذين يرمون الْمحصَـنَات  عن القذف: {القرآن لبعض هذه األضرار مثلما ورد في 
لَهـم شَـهادةً أَبـدا    ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداَء فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً وال تَقْبلُوا 

أُولَئكَ وقُونالْفَاس موحسب وجهة نظر الشهيد الصدر، فهـذه الحـاالت تـدخل     .١}ه
في نطاق منطقـة الفـراغ، حيـث لـم يحـدد الشـارع حکمـاً خاصـاً للمسـؤولية الماليـة           
ــالح        ــق المص ــة وف ــمانات مالي ــرض بض ــزم المتع ــرعية أن تل ــة الش ــتطيع الحکوم وتس

  االجتماعية.

  سف القرضاوي وأطروحة المنطقة المفتوحة والمغلقة في الفقهيو
لقــد توقــع بعــض فقهــاء أهــل الســنة لهــذه الحــاالت نظريــة المنطقــة المفتوحــة   
والمغلقة، وطبقاً لهذه النظرية تکون أحکـام الشـريعة علـی نطـاقين، نطـاق القطعيـات       

النطـاق المنعطـف   والثوابت وال يتدخل فيه االجتهاد وتغير ظروف الزمان والمکـان، و 
والمتغير حيث يمکن االجتهاد وإيجاد التغييـر فيـه بالتناسـب مـع المقتضـيات الزمنيـة:       

التطـوير   أو، منطقـة ال يـدخلها التغييـر    تـين سـالمي منطق فـي الفقـه اإل   أنهـذا   یومعن«
وحـدتها الفکريـة    األمـة  یوهـذه هـي التـي تحفـظ علـ      ،القطعية األحکاموهي منطقة 
داللـة وهـي معظـم     أو الظنيـة ثبوتـاً   ألحکـام ة مفتوحة هـي منطقـه ا  ومنطق .والسلوکية

                                                             
 .٤اآلية النور: سورة  .١
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الحرکـة   إلـی ومنهـا ينطلـق الفقـه     األفهـام  كومحـر  االجتهادالفقه وهي مجال  أحکام
ما أمکـن مـن خـالل هـذه األطروحـة القيـام بإيجـاد حلـول          ١».ر والتجديدوالتطوورب

  وسع.للمشاکل المستعصية وإصالح األحکام بوتيرة أسرع ونطاق أ

  الفقه والحيلولة دون عزلته ضرورة االستعانة بطاقات
للتاکيـد علـی طاقـات الفقـه اإلسـالمي       إن إطناب القول فـي هـذا المجـال يـأتي    

ــهدها         ــي تش ــرية الت ــورات القس ــة التط ــريع لمواکب ــال التش ــي مج ــا ف ــتعانة منه واالس
مـاعي ويکتسـب   المجتمعات اإلسالمية وحاجاتها المتنامية، وليأخذ الفقه موقعه االجت

المصداقية التنفيذية ويقوم بإذالل العقبات التي يواجههـا النـاس فـي حيـاتهم ويسـهل      
عالقاتهم االجتماعية، قام بعض الفقهاء الرواد والمفکرين المشـفقين مـن هـواة الفقـه     
وأحکام الشريعة اإلسالمية بتقديم حلول مختلفة، ومـن المفيـد دراسـة هـذه الحلـول      

عانة بها أحيانـاً فـي العمليـة التشـريعية. ومـن جملـة هـذه الحلـول مـا          ومناقشتها واالست
 ٤وسـد الـذرائع   ٣واالستحسـان  ٢عرض في فقه أهل السنة من قضايا المصالح المرسـلة 

وما طرح في فقـه الشـيعة فـي الفتـرة األخيـرة مـن قبـل فقيـه کاإلمـام الخمينـي حـول            
النظـام إال للبرهنـة علـی    الضرورة والمصلحة، وما کان إنشاء مجمع تشخيص مصلحة 

                                                             
 ١٦٣ف األحکام: صنقالً عن محمد قاسم المنسي، تغير الظروف وأثره في اختال .١
الملقـاة وهـي    -٢المعتبرة والتي توجد أدلة شـرعية علـی االلتـزام بهـا،      -١. تصنّف المصالح إلی ثالث: ٢

المرسلة التي ال يوجد دليل خاص  -٣تتعارض مع المصالح الشرعية المعروفة ولم يجب االلتزام بها، 
 راغ للشهيد السيد محمد باقر الصدر.سواء علی اعتبارها أو الغائها، فهي تحاکي نظرية منطقة الف

ويقوم الحکم عليه وهو في الواقع قيـاس خفـي بـأثر قـوي حسـب قـول السرخسـي، وهـو          االستحسان .٣
للضرر،  العدول من حکم شرعي يتمتع بالدليل بحکم آخر باقتضاء دليل آخر لوجود مصلحة أو دفع

 لکن يستحسن العزوف عنه عند وقوعکمنع إقامة حد قطع اليد في السرقة فهو حکم قرآني ثابت، و
  الحرب أو حدوث المجاعة.

سد الذرائع وتعني العزوف عن القيام بحکم شـرعي فـي بعـض األوقـات دفعـاً للفسـاد وسـداً للذريعـة          .٤
 ٤١٥کمنع أمر هو مباح متعارف عليه إن أدی إلی مفسـدة. أنظـر: تغيـر الظـروف: ص      وآلية الفساد،

 ومايليها.



 ٥٦١   ..............................................................................................الدستوري والخاصّعالقة الفقه والقانون 

غناء الفقه اإلسالمي وقابليته للتشريع الميداني ومصدريته في تشريع قوانين فـي غايـة   
التطور في عالمنا المزدحم، فيوشك مـن دون القيـام بهـذا، أن يفقـد الفقـه اإلسـالمي       
القابلية التنفيذية والميدانية ويصبح مجموعة من األحکـام والقـرارات المقدسـة التـي     

  ال تمت بواقع الحياة اليومية بصلة.
ويحضرني في هذا المجال وباسـتمرار مـا قالـه البروفيسـور دافيـد مؤلـف کتـاب        
کبری المنظومات الحقوقية المعاصرة وأرجو أال يتحقق ما قاله بفضل جهـود الفقهـاء   

« المتمرسين والملمين بقضايا العصـر واجتهـادهم العصـري والحقيقـي. يقـول دافيـد:       
خطر الحقيقي الذي يواجه القانون اإلسالمي في الوقت الـراهن لـم يکـن وکمـا     إن ال

کان في السابق، خطر تقسيم العالم اإلسالمي، بل األدهی هو توقف التحـرك الفقهـي   
وانجماده ليصبح نظرية لمجموعة من التکـاليف المثاليـة ذات الطـابع الـديني البحـت      

في حين تسير مجريـات الحيـاة علـی أرض     يقع حصرياً في متناول عدة علماء أتقياء،
. وتعترينـي  ١»الواقع وفق قـوانين قـد بقيـت بعيـدة کـل البعـد عـن المبـادئ اإلسـالمية         

هـواجس مضـاعفة حـول الجمهوريـة اإلســالمية، أنّهـا حکومـة تأسسـت فـي العقــود         
األخيرة من القرن المنصرم علی أساس المعتقدات الدينية وأعلنت رسـمياً أنّهـا تتبنـی    

ام الشريعة اإلسالمية في األحکام والقوانين الموضوعة کافة وقـد سـعت بالفعـل    أحک
نحو هذه الغاية، والخشية أنّها تخسر السباق في تقديم نظريات فقهية حديثـة تواکـب   
ــذه     ــوم وفــي تنقــيح وإصــالح قوانينهــا وفــق ه ــا الي ــة فــي عالمن التطــورات االجتماعي

امت بخطوات متميـزة فـي هـذا المجـال.     النظريات، من بعض الدول اإلسالمية التي ق
وعلــی الــرغم مــن إطــالق الشــعار الصــحيح والمطــابق للواقــع حــول بــاب االجتهــاد   
المفتـوح علـی مصـراعيه فـي الفقـه الشـيعي، فـإن اللجـوء الحـاد إلـی النصـوص غيــر            
ــة،       ــة والمنطقي ــررات العقلي ــی المب ــرة إل ــب والمتعارضــة أو المفتق ــي الغال ــة ف القطعي

ی النظريات الفقهية المشهورة واإلجماعات التي فقدت حجيتهـا الالزمـة   واالستناد عل
                                                             

 .٤٨٤: صالمعاصرة ةيقوقالمنظومات الح یکبرافيد، البروفيسور د .١
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في کثير من الحاالت، والرکون التعبـدي لألحکـام الفقهيـة االجتماعيـة التـي نشـاهد       
نماذج منها في آراء الفقهاء ونقتفـي أثرهـا فـي بعـض األحکـام القانونيـة، يمکـن أن        

تخلـف عـن مواکبـة التطـورات الطارئـة      يحد من کفاءة فقهنا ويثقل کاهـل قوانيننـا لت  
  علی المجتمع والضرورية لتقدمه.

ــا     ــة فــي قوانينن ــض القضــايا الجزائي ــة وبع ــض األحکــام القانوني ــوم بع ونواجــه الي
الموضوعة التي تحتاج إلی التعديل واإلصالح ومنهـا: سـن البلـوغ واألهليـة القانونيـة      

ــين (  ــاً) مــن موضــو  ١٥للبنــات( تســعة أعــوام) والبن مــن القــانون  ١٢١٠ع المــادة عام
ــض     ــذراء البالغــة، بع ــت الع ــة األب للبن ــزوم إذن األب أو الجــد مــن ناحي المــدني، ل
األحکام الخاصّة بالطالق وفسخ النکاح والفـوارق الموجـودة بـين الـزوج والزوجـة،      
واإلرث والدية والشهادات والقضاء والتعويض عن األضرار وعـدم النفـع، أن فلسـفة    

حکــام وبقاءهـا واستعصــاء إصــالحها يـأتي مــن مبادئهــا الفقهيــة دون    وجـود هــذه األ 
العناية بوجود نظريات وآراء فقهية مختلفة أخـری تخضـع للـدليل وتتمتـع باالعتبـار،      
فإن کفاءة الکثير من هذه القـوانين ومصـداقيتها إلـی جانـب إمکانيـة تنفيـذها مـدعاة        

ئنا الکـرام. ويمکـن للحـوزة العلميـة     للتأمل والتحدي وتستدعي اهتماماً أکثر من فقها
ــدعم انطالقــة تشــريعية صــحيحة ومنطقيــة فــي نطــاق أحکــام    ــاً ب أن تلعــب دوراً هام
الشــريعة اإلســالمية والفقــه اإلمــامي الخصــب، وتشــجع وتقــدم اآلراء نحــو منعطــف  

  إيجابي بدالً من أن تقوم باستمرار بکبح هذا التوجه وردعه.
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