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Abstract 
In this research it is shown that attributing a contratio sensu to a description used by the legislator when 

providing legal rules is much debatable among Islamic Law Schoolars. The same debate seems to exist 

among Iranian legal writers. The detailed examination of this research does also show the fact that when 

justifying a contratio sensu for description, some scholars in Sheih Jurisprudence are of the opinion that in 

order to prove such implied indication for description it should be an exclusive causal link between 

description used and the express contemplated Legal rule. In contrary to this view, it is suggested by the 

writers that it would suffice if it is proved that there is definite causal link between the description used and 

the legal rule provided by express language. Likewise, althohgh the result is chalangeable in the Principles 

of Sheih Jurisprudence, it can suggsseted by confidence that such Sensu can be attributed to the Iranian 

Civil Law Lawmakers in most of cases. This view can be justified by various aruments such as the usual 

intention of the authority using such language to provide legal rules, normal perception of the addressed 

persons, reasonable meaning of the texts used by the legislator, constant precedents of the reasonable 

persons, the reasonability of the legislator, the principle of the necessity of generality in providing the legal 

rules and the usual use of such language in providing legal rules. Based on this suggestion and in order to 

identify what kind of description could result into a contratio Sensu or not, the description used in law texts, 

shall be divided into an indicative which has a contratio Sensu or an explanatory which has not. It shall also 

be divided into a description which is used to describe the subject-matter and the one which describes the 

legal rule. In the first case it has not a contratio Sensu and in the second one has. Finally, it is also shown 

that "the description used in the law texts, has in principle a contratio Sensu, unless it is proved to be an 

explanatory, or subject matter-conditioning or has no causl linkage with the legal rule provide by exress 

language." 

Keywords: a Contractio Sensu, a forfitio Sensu, a Contractio Sensu of 

Description in the Principles of Jurisprudence, a Contractio Sensu of 

Description in the Civil Law.
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  ايران مدني حقوقِ و امامیه فقه در وصف مفهوم جايگاه

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشکده دانشیار  میرقاسم جعفرزاده

  

 ایران مازندران، بابلسر، ، مازندران دانشگاه خصوصی حقوق دکتری دانشجوی   پور شرفشادایمان حسین

  چکیده
 را نآ ایول علماب مشدور ولی دانسته، مفدوم داراب را ویف شیعه، ایولیین از رخیب که ده  می نشان تحقیق این

 پاسخی ائهار موضوعه، حقوق در پرس  رواج به توجه با که ده  می نشان تحقیق این این، بر عالوها دانن می مفدوم ناق 

 تحقیق این در تفصیلی بررسیداب ه  ، این باا باش  می بسیارب اهمیش داراب نیز دانانحقوق براب پرس  این به مست ل

 از مالزمه ،من وق در مقرر حکم و ویف بین بای  که نظرن  این بر مفدوم، اث ات براب برخی که ده  می نشان همچنین

 من وق کمح و ویف مابین ق عی مالزمة وجود یِر ِ داد، نشان بررسی این اماا باش  داشته وجود انحصارب س  یش نوع

 عقال، نابب ت ادر، و عرنی ظدور مفسّر، و مخاطب عرنی برداششِ گوین ه، مقصود به عنایش با زیرا، کن ،می کفایش

 مخالف دوممف وجود بر توانمی استعمال کثرت و استقراء قوانین، در کلی قاع ۀ تعیین ایل گذار،قانون بودنِ حکیم

 در ویف که شودمی داده نشان همچنین تحقیق، این در انمود نظر اظدار موضوعه حقوق در الاقل اویا ، اکثرِ براب

 همچنین،ا شودیم تقسیم هستن ، مفدوم ناق  که مال ی و توضیحی و بوده مفدوم واج  که احترازب به بن بتقسیم یک

 این رد ندایش، درا باش می مفدوم ناق  که اسش موضوع قی ِ گاه، و بوده مفدوم داراب که اسش حکم قی ِ گاه، ویف

 ود،ش اث ات مار اسش مخالف مفدوم داراب االیول علی موضوعه قوانین در ویف،» که شودمی داده نشان تحقیق

 ا«ن ارد من وق، حکم با ابمالزمه یا اسش موضوع قی ِ یا مال ی توضیحی،

 مخال ، مفهوم موضوعه، حقوق در وصف   مفهوم فقه، اصفو   در وصف   مفهوم ها:کلیدواژه
  .قمواف مفهوم

                                                            
 مقاله حاضر برگرنته از رساله دکترب دانشااه مازن ران اسشا -

   نویسن ه مسئولimanhosseinpour@yahoo.com 
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 مقدمه
در کنار  0، مال اب با استفاده از اویا قوانین موضوعه گذارقانونشارع احکام شرعی و 

 شرعیموضوع را مشخص کرده و حکم و قیود ، ح ود موضوعات احکام شرعی و قانونی
ین ا در تفسیر متون شرعی و نمایم مترتب، چنین موضوعیرا بر و یا قانونی مورد نظر 
کار لفظی را ابزار مناسب براب رنع اجمال به منظور کشف و احراز قانونی چنین سازو

پرس  ایلی نیمابین ایولیین و  5مقصود و منظور واضع قانون توییف می نماین 
 انتفابویف،  یانگذار از بقانون یا قص  ج ب شارع وآ حقوق انان در واقع این اسش 

ر پاسو دیرمم اهمیش نقدی، عل یر؟خ یا اسش حکمِ خال و ترتب  ویف بانتفا حکم با
اساس در خصوصِ  یننظر وجود ن ارد و بر هم ایول وح ت بعلما ینال بؤس ینبه ا
اسشا در حقوق موضوعه نیز رخ داده معنی دارب ، اختال  نظر ویف براب مفدوم وجودِ

کوش  نشان ده  که  چنین اختال  نظرب مشاه ه میشودا با این وجود، این تحقیق می
 یانمان یشترب یزمان این پرس  یشاهم القاع ه داراب مفدوم می باش اون علیویف در قان

در خصوص  یشتربحث، ب ینش ه در خصوص اشود که توجه گردد نظرات م رحیم
شود  یبررس ی  با ت  یقی معقول،با لیبوده اسش و یثجمالت م روحه در قرآن و احاد

                                                            
 ز،تمیی حال، شامل و بوده نحوب ای الح در یفش از اعم که اسش ایولی ویف مفدوم، بحث در ویف از منظورا 0

 ، )تدران  انتشارات0ج  علیرضا، هُ ایی،  مترجم ،ایول الفقه، محم رضا مظفر،)شود می نیز مجرور و جار الیه،مضا ٌ

 ضا،ر اسالمی،  مترجم ،(االیول علم نی)دروس استن ا   کلی قواع  سی محم باقر، ی ر، ؛050 (ا ص0379 حکمش،

)تدران   موضوعه، قوانین و نقه در ایول علم خلیل، خویی، ابق له ؛583 ص (ا0393 ،ببوستان کتا ، )قم  ناشر5ج 

پژوهشااه  )قم  انتشارات ،نرهنگ نامه ایول نقه ی،اطالعات و م ارک اسالم مرکز ؛13 (ا ص0397 سمش، انتشارات

جعفر،  ؛ س حانی،980 (ا ص0381 ،قم یهحوزه علم یاسالم یغاتدنتر ت ل یمعاونش پژوهش -یعلوم و نرهنگ اسالم

؛ 592 (ا ص0381 دارالفکر، )قم  انتشاراتمحم رضا، ی س طال یان، و محسن مرویان، الفقه، مترجمان  ایول نی الموجز

استن ا  حقوق  م انی ،اس اهلل ل فی، ؛039 (ا ص0380 میزان، )تدران  انتشارات حقوق، استن ا  م انی ع اسا زراعش،

 ،ایول الفقه ین یطالوس، جعفر س حانی، ؛022 (ا ص0380 ،انتشارات جنال،جاودانهان  ، )تدر0ج  ،ایول نقه-یاسالم

 االیول کفایة شرح ،باقر ایروانی، ؛399 (ا ص0385 ،جاودانه،انتشارات جنال، )تدران  0ج مترجم  زراعش، ع اس، 

 یرتفس قواع  و الفاظ)م احث نقه رحیم، ایول نوبدار، ؛595 ص (ا0382 نصایح، ، )قم  انتشارات3ج  خراسانی، آخون 

 ا(033 (ا ص0382 یزان،نشر م، )تدران  متن(

یر ت  یقی تأثیر عر  و عادت در تفس ةم الع»پور درزب نقی ی، محم حسین، تقی ؛ایغرب آقمشد ب، نخرال ینا 5

، شماره 9وره تدران، د، دانشااه مجله م العات حقوق ت  یقی، «المللی کاال و حقوق ایرانقرارداد در کنوانسیون بیع بین

 303(، ص 0381) 5
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ه م العات پیشین در راب نن  نقه اسشا ماهویف براب مفدوم  وجود یز،در قانون ن یاکه آ
با ویف، ط یعتاب یا در خصوص نقه بوده اسش و یا مال اب به تسرّب آنچه در ایول نقه م رح 

هایی که ممکن اسش بین نقه و قانون در ش ه به حقوق توجه ش ه اسش، ولی بای  تفاوت
اه ه ب ایولی مشاین زمینه وجود داشته باش  را بررسی و منعکس نمودا با بررسی کت

گونه هاب مورد استناد هیچشود که بیشتر اظدارنظرهاب مذکور در کتب و حتی مثالمی
و ت  یق  تر به دن ال بررسی مص اقیتفاوتی با یک یار ن اشته و نویسن گان ایولی کم

ان ا در واقع، آنچه در کتب ایولی مورد اهتمام علماب ایول می باش  قاع ه بر آندا بوده
انعکاس لوازم نظرب و عقلی مفدوم ویف اسش تا جن ه هاب عملی و کاربردبا با این 

اقی برانایزب با بررسی مص هاب اخیر، برخی ایولیین به شکلی تحسینوجود، در سال
عالوه  ،مقاله یندر اموضوع مزبور را طرح و بررسی نموده ان ا به ت عیش از چنین رویکرد، 

سام اقیط تحقق مفدوم و یول در خصوصِ مفدوم ویف، شراا بعلما یاتنظر یبر بررس
ویف   اقیمص یبا بررسآراب نقدی نقیدان در نقه نیز با حقوق موضوعه ت  یق و  ،ویف

 اشود ی پیشندادات عملی و کاربردب مناسب نیز ارائه میدر مقررات قانون

 فقه امامیه اصولدر وصف  . جایگاه مفهوم1ِ
 این رس بر اساسی اب وجود ن اشته باش ، اختال ه قرینهزمانی ک ایول علماب بین در

 ب نابر م باش ، داشته مفدوم ویف اگر و خیر یا دارد مفدوم ویف آیا که اسش موضوع
 فدومم بودن حجش بر اساسی بحث و اسش استناد قابل و حجش آن، از حایل عرنی ورظد

زاع در ن یعنی اسشا ویف مفدوم ن اشتن مفدوم یا داشتن مفدوم بر بلکه ن وده، ویف
 ابانتف یورت در حکم انتفاء برن ویف، جمله متضمّ یااسش که آ ینمفدوم ویف، ا

ر مشدویک بررسی اجمالی آراب ایولیین نشان می ه  که  0کن  یا خیر؟می داللش ویف،
 یرشع م پذ نضم یزن یبرخدر برابر،  5نمی انن ا مفدوم را داراب ایول، ویف بعلما

                                                            
 ا018 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،ا 0

ی، محقوق اسال یم ان-ایول نقه ب،مختار یننظر محم حس یرز شناسیانسان المعار دایرۀ اسالمی م العات گروها 5

 ، ) قم  انتشارات5ج  ب،انصار یراتتقر-االنظار م ارح مرتضی، انصارب،؛ 17 (ا ص0379 ایران، قلم انجمن )تدران 

اه انتشارات دانشا)تدران   ی،استن ا  حقوق اسالم یم ان ،ابوالحسن ب،محم  ؛95و  78 (ا یص0393اسالمی،  نکر مجمع

پژوهشااه حوزه و ، )قم و تدران  0 ج ب،ایول نقه کاربردی ، سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،؛ قان95 (ا ص0392 ،تدران
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 ،وهاگواز استفاده از ویف در گفش عقال ببنا»  بر این عقی ه ان ویف،  بمفدوم برا
 فدومماستفاده معموال  یک یارو از سخنان  بوده یربگبرآوردنِ علش منحصره و مفدوم

ضمنا، آن سته  0«امفدوم اسش بدارا یقاعات نیزیفش در عقود و ا کنن ا ط ق این نظر،می
ه( ما ع ا) ینف یء،اث ات ش» ۀدانن ، به قاع یم ممفدو ناق که ویف را  از ایولیدایی

که بر آن  یتندا حکم موضوع را با ویف ین هان  که گوداشته یانو ب کردهاستناد « کن ینم
ویف را ن ارد ساکش  ینکه ا یکرده و در خصوص موضوع یانعارض ش ه اسش، ب

ویف  براب وممفد نق انِایول که از  بعلما یناز بزرگتر همچنین، یکی 5ااسش
لقب و  نیب یتفاوت اسشا ایشان بانصار یمرتض یو، شاسش نموده مفصّل وگوبگفش

 ی ۀحال آنکه به عق 3اظدارنظر می نمای ا مفدومع م  بر طور کلیبهویف قائل ن وده و 
فدوم م بخاص برا یکرده و حکم یاز لقب بررس بج ا ی ناارن گان، مفدوم ویف را با
 بمفدوم برا وجودممکن اسش در خصوص در این راستا،  3اودمخالف ویف مشخص نم

 یحی،توض و بنمودن ویف به احتراز یمش  و با تقس یلو تفص یکویف، قائل به تفک
ال ته برخی قی  احترازب را نیز  2ارا ناق  مفدوم دانسش یحیو توض مفدوم واج را  باحتراز
ساکش  ی ،در مورد نرضِ ع مِ ق گذارقانون یراز دانن ؛طور اطالق، واج  مفدوم نمیبه

                                                            
از  ییهادرس ین،محم حس ب،شد از ؛022، پیشین، ص اس اهلل ل فی،؛ 015 - 010یص  (ا0398 ،دانشااه و سمش

 ا81 (ا ص0383یزان، نشر م)تدران،  ،ایول نقه

 ا383 پیشین، ص ،ایول الفقه ین یطالوس، جعفر س حانی، ؛580 الفقه، پیشین، ص ایول نی جعفر، الموجز س حانی،ا 0

 ا051 (ا ص0383 ی،مرکز نشر علوم اسالم)تدران   ،0ج  ،از ایول نقه یم احث ی،مص فی محقق داماد، سا 5

 ا78 پیشین، ص مرتضی، انصارب،ا 3

یف و یاراسم ش ه و د ینِجانش یش  ولیآم ، ویف محسوب میاسش که اگر به همراه اسم م یلقب در واقع، لفظا 3

یو  معتم  بر مو گاهی ،ویفآم ه اسش که  ینهزم ینشود و در ایاسم محسوب م یاتیبلکه از نظر ادب ،نش ه تلقی

و  از ذکر موی یخال یو گاه «ی احترام باذار عالم مردان به»مثل  ،باش میمشتمل بر ذکر مویو  هم  یعنی ؛اسش

و در مورد اول مردان، مویو  اسش و  «ی احترام باذار عالمبه » مانن  ،یسشاسش و به ای الح معتم  بر مویو  ن

 ،و مورد دوم داخل در مفدوم لقب اسش دارد اول مورد به اختصاص ویف، فدومم باب در نزاع وعالم، ویف اسش 

 لنکرانی، ؛018 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،) یستن را معتق  ن یلقب، مفدوم بقائل نش ه و برا یلکن مفدوم لقب را کس

 ابق له ؛231 ا ص(0393 نیضیه، ، )قم  انتشارات7ج  ایول، خارج ساله دهدوره -نقه ایول در کامل سیرب ناضل،

 (ا398 ، پیشین، صجعفر ؛ س حانی،589 سی محم باقر، پیشین، ص ؛ ی ر،13 پیشین، ص خلیل، خویی،

 ا81و  97پیشین، یص  ب، محم حسین،شد از؛ 97، پیشین، ص ابوالحسن ب،محم ا 2
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به  0از سوب ایشان اظدارنظر نموداحکم مخالف با یر  سکوت نمیتوان بر قص  اسش و 
از  یاربکرد که در عر ِ ناارش و وضع قانون، در بس یقتص  ی با اما»باور این گروه 
در اگذار نس ش به مفدوم مخالف مت دارد و نظر قانون یمفدوم ةجن  ی ،موارد، ویف و ق

 لیکه در ذ ش ه ذکر ی یمفدوم مخالفِ ویف، شرا برداششِجدشِ  یزن و گاه 5«گرددایم
 اشاره خواه  ش ا یط،شرا یناز ا یبه برخ

 وصف برای مفهوم مخالف  یط تحققشرا. 2
، گذار موظف اسشقانون یراز ؛خوردیبه چشم م یارباویا  بس یاویف  ی،در مواد قانون

 یاما م ابق نظر برخ 3امشخص کن  ید را به دقش و روشنحکم خو بموضوع و قلمرو
 یین ویف اسش مفدوم و معناکه متضمّ بابتوان از جمله ینکها بایول، برا یسن گانِنو

 یطراجزء ش یزن یطشرا یالزم باش ا برخ ی یبرداشش نمود، ممکن اسش لزوم تحقق شرا
 ینب یتفاوت یطشرا ینکه در خصوص ا 3ش ه اسش یانشر  ب بمفدوم مخالف برا وجود

ح و به شر کرده یقسمش بررس یندر ا یزرا ن یطشرا ینشر  و ویف وجود ن ارد و لذا ا
 ها پرداخته خواه  ش  و نق  آن

 وصفِ موضوع با حکم منطوق یانم. وجود مالزمه 1-2

 نیشر ، آن اسش که تحقق حکم، متوقف و معلق بر وجود ویف باش ؛ بنابرا ینمنظور از ا
مثال اگر  باسشا برا یمفدوم ویف منتف یسش،تالزم برقرار ن ةکه راب  یابط اتفاقدر رو

به  نکیع» ینب ةمالزم  ةراب« به چشم دارد، اهل م العه اسشا ینککه ع یعل»گفته شود  
وجود ن اشته  ی، وجود ن ارد و اگر مالزمه و وابستا«اهل م العه بودن»و « چشم داشتن

                                                            
 ا059-057 ی، پیشین، یصمص فی محقق داماد، سا 0

 اهمانا 5

 ا013ص  ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 3

؛ 053-055، دنتر اول، یص 0397از ایول نقه،  یم احثسی  مص فی، راکا محقق داماد،  تربی  بررسی دشا ج3

 مفدوم به مربو  دروس هفتم، جل ، 0393 ایول، خارج ساله دهدوره -نقه  ایول در کامل ناضل، سیرب لنکرانی،

، 0392 ی،استن ا  حقوق اسالم یم انابوالحسن،  ب،؛ محم 005، 0379جل  اول، ایول نقه، ، محم رضا مظفر، شر ؛

 ینآئ، محمود ب،؛ گودرز011اول، ص  ل ، ج0398 ب،ایول نقه کاربرد یعتی نارانی، سعی ،شر ؛ی، حسین؛ قان508ص 

 (11–28یص  ،انتشارات مج  تدران، ،0397ی، استن ا  در حقوق اسالم
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قانون  0033در ماده به عنوان نمونه، مفدوم ویف نخواه  بودا  بدارا باجمله ینباش ، چن
؛ «در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنون ، واقع گردد ی اااطالق با  »0م نی
 5امالزمه با عادل بودنِ شاه  دارد ،طالق

 وصفِ موضوع با حکم منطوق یانمسببي مالزمه . 2-2

ق و حکمِ من و ینب دوم براب ویف این اسش کهتحقق مف شر  یندومط ق همین نظر، 
حکم  دیجاویف، س بِ ا یعنیباش   ی مالزمه از نوع س ب و مس ّ ةویفِ موضوع، راب 

یف و و ةکه راب  یسشمفدوم ویف، الزم ن برداششِ باما به نظر ناارن گان برا اباش 
در ب مثال او بر باش  یو حتم یق ع ةمالزم کانی اسش باش  بلکه یشحکم از نوع س  

ویف و حکم، مالزمه وجود دارد  ینب« دارد یرا در پ یکوتاه، روز طوالن شب»ع ارتِ 
بودن  یطوالن»و حکمِ « کوتاه بودن شب»ویفِ  یراز یسش؛حکم ن یجادویف، س بِ ا یول
 یسشن یاربعلش د یاس ب  یک،یچهستن  و ه ی، هر دو معلول و مس َّب از علش ثالث«روز

 «ن اردا یرا در پ یروز طوالن ی،شب طوالن»جمله ع ارت اسش از  ینو مفدوم ا
 بر کمح تعلیق از که دارن  عقی ه ایول، علماب بیشتر که ان نموده ادعا برخی ال ته
به اث ات داردا  یازادعا ن یناما ا 3اسش، مستفاد س  یش و علّیش عرنی، ندم دلیل به ویف،
 که در یزن یابا زن شوهردار  بزنا»داشته   یانبکه  ا ماق 0123مثال در خصوص ماده  براب
نظر به ایل جواز و   »برخی بر این باورن ؛ «اسش باسش، موجب حرمش اب  یهرجع ۀع 

ا از 3«یسشباش ، مانع از نکاح نیکه در ع ه نم یشوهر و زنیباال، زنا با زن ب ۀمفدوم ماد
 امی باش مفدوم ویف  بنوق دارا ۀمادنظر این گروه، 

  یتسبب. انحصاری بودن 8-2

 یشس   مالزمه از نوع ی ویف و حکم با ینب ینکهایول عالوه بر ا باز علما یبرخ ی ۀبه عق
دارن   هی عق ا اینان همچنین،باش  باز نوع انحصار ی با یشس   ینوجود داشته باش ، ا

                                                            
  ما ا زین پس قا0

 ا332 ص (ا0380، انتشارات گنج دان ، )تدران  2ج  ،حقوق ینولوژبم سو  در ترم، م جعفرمح ب،لنارود بجعفرا 5

 ا18 (، ص0371 ،موسسه انتشارات دار العلم ، )قم ایول نقه ین،محم حس بیا لی، ا ضیائی3

 ا398-399 (ا یص0393یه، اسالم یکتابفروش )تدران  ،3ی، ج حقوق م ن، حسنی س ی،اماما 3
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ماده  در براب مثال 0،مفدوم باش  بتوان  داراینم یسش،حکم ن بکه علش انحصار یویف
ن  هر چ ،«یسشاکراه، موجب نفوذ معامله ن یااشت اه  یجهحایل در نت برضا  »ا ماق 088
 یناب چنیرن کهییاز آنجا یاسش ول باحتراز ی ، ق«اکراه یااشت اه  یجهحایل در نت» ی ق

 اثر را داردا ینهم یزن ی رشیرو م یریغ بمثال رضا بس ب ع م اعت ار ن وده و برا ییرضا
نظر اما به 5،باش یمفدوم ویف نم بجمله دارا ینا لذان وده و  بس ب انحصارنان، از نظر ای

اگر  یحت یرامفدوم مخالف ویف ن اش ؛ ز وجود یطِمورد، جزء شرا ینرس  که ایم
 یننچ یانگذار از بحکمِ مقرر در من وق هم ن اش ، باز هم قانون بِویف، س بِ انحصار

  و هر باشیم یز  نظر داشته اسش، به دن ال مفدوم مخالف نکه م یعالوه بر من وق ب،مواد
 مفدوم مخالف یاربمن وق جمله و د یکیکن ؛ یرا برداشش م یدو معن یزن باشنون ه

حایل ب ون  برضا»که ینجمله ع ارت اسش از ا ینویفِ جمله و مفدوم مخالفِ ویفِ ا
دارد که  یارببس یطق عاب نفوذ معامله شرا ا در واقع،«جدش نانذ اسش یناشت اه از ا یااکراه 

 ینا ین هکن  و منظور گوینم یانجمله ب یکو موانع را در  یطتمام شرا ین ه،ایوالب گو
 یاربد لیمار دل ،جدش که رضا ب ون اشت اه و اکراه اسش نانذ اسش یناسش که معامله از ا

اسش که  نیبه آن توجه نمود ا ی که با یتینکته حائز اهما شود یانشنانذ بودنِ آن یربر م
شرح که گاه در  ینحالش را دارن  ب  ینمواقع هم یاربمن وقِ جمالت هم در بس یحت
 یاربو اویا ِ د یطاما تحقق آن حکم، منو  به شرا ،ش ه اسش یانب یحکم باجمله

زم ال یطتمام شرا یاندر مقام ب ین هشود و گوینم یاندر آن جمله ب موارداسش که تمام آن 
توان گفش من وقِ جمله به یورت ینم حتیو در واقع  یسشتحققِ آن حکم ن ببرا
 یشم ةابراء ذم  »ا ماق 580در ماده  ،مثال ببرا اکن یی ق م شرای ی هر تحش و یشایهم
حش ی یم،جمله توجه کن ینتر به ایقدق یمب ون شک اگر بخواه ،«اسش یحیح یناز د
ز جمله ا یاربد یطبودن شرا یحیح بو برا یسشن یحیح یشههم یش،م ةاز ذم ینابراء د
 اسشا زیرا، بی تردی  نمی توان بر این باور بود کهالزم  یزن یارد بو موارد یشاهل ،قص 
چرا  ؛نمیکنن  برداشش آن از معنایی هیچ و ن انسته من وق را دارابجمله  ینایول ا بعلما
 ارت ع و آنرس  یمفسِّر م ون مخاطب اسش که به ذه یمیمستق بمعنا بجمله دارا ینکه ا

                                                            
 ،باقر ایروانی، ؛058 ی، پیشین، صمص فی محقق داماد، س؛ 011 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 0

 ا593 ص پیشین،

 ا058 ی، پیشین، صمص فی محقق داماد، سا 5
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 یطِراش یرنظر از سایر  یابرائ یننمود و چن بتوان بریم یزرا ن یشم ةذم ینکهاسش از ا
 اسشا یحآن یح
 و هربرآوردنِ علش منحص یشان،گوهاومردم در گفش ببنا»  ان داشته بیان نیز برخی
 همین ا اتکا بهو ب 0«کنن می وممفد باستفاده یک یار سخنان از و اسش گیربمفدوم
لیل این برداشش به این دا کنن می اظدارنظر ویف داشتن مفدوم بر عرنی ندم و برداشش
ویف، مفدوم مخالف  یانگذار از بو قانون ین هگو یااوالب آ ی،در جمالت قانوناسش که 

 نمای ا زیرا، اگرمی برداشش مخالف را نیز مفدوم مفسّر، و مخاطب یابرا اراده کرده و ثان
با مشکل  ،یسشمفدوم ن بن اش ، دارا بکه س ب انحصار یکه ویف در یورت یمقائل باش

 یبرداشش عموم ی با یورتیندر ا چون ؛ش  یممواجه خواه یدر نظام حقوق بج  یاربس
 یماگذار را کنار باذارقانون و منظور قانونو مفسّرین  ینمخاط 

کم، وجود داشته باش  که ح باینهتوجه نمود که اگر قر یزمسأله ن ینبه ا ی باهمچنین، 
در مفدوم داشتن ویف نخواه  بود و ایوالب  ی برود، تردیم ینش نِ ویف از ب یبا منتف
مثال  ببرا 5ان اش  باینهگونه قریچاسش که ه ییمفدوم و کانونِ نزاع در جا وجودبحث 
 یکشود که موضوع آندا از یحایل م ینید تداتر، نقط در مورد دو  »ا ماق 581در ماده 

توسط « نقط»استفاده از لفظ « ولو به اختال  س با یهدأجنس باش  با اتحاد زمان و مکان ت
ا اتحاد جنس باش  ب یککه موضوع آندا از »اگر ویفِ  ینکهاسش بر ا باینهگذار، قرقانون

ورد ق عاب م ینشود و ویف در امی منتفی نیز تداتر حکم شود، منتفی «یهدأزمان و مکان ت
 اسشا مفدوم داراب

 های دارای مفهوم و فاقد مفهوموصف . 8
 ؛اره نموداش آن بهاببن یمتقس یبه برخ ی ویف، با بمفدوم مخالف برا وجود یدر بررس

 یسش ن مفدوم واج دا ق عاب ناز آ یشود که برخیم یمتقس یبه انواع متفاوت ،ویف یراز

 

                                                            
 ا580 الفقه، پیشین، ص ایول نی جعفر، الموجز ا س حانی،0

جعفر،  س حانی، ؛013 - 015 یص پیشین، ی ،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،؛ قان055 ، پیشین، صمحم رضا ا مظفر،5

 رحیم، پیشین، ص ؛ نوبدار،595 ص پیشین، ،باقر ایروانی، ؛025 پیشین، ص ع اس، زراعش،؛ 580 - 598 پیشین، ص

 ا031
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 اول وصف یندبیمتقس. 1-8

ا ویف 5 یی ب؛تق یا با ویف احتراز0شود به  یم یمتقس ،ویف ب،بن یمتقس یکدر 
 یمفدوم و برخ بها، داراقسم یناز ا یاملب؛ بعض یا یا ویف مال 3 ی ب؛تأک یا یحیتوض

 ناق  مفدوم هستن ا

 (ییدی)تقی وصف احتراز. 1-1-8

، قص  دارد اویا  برخی یانِگذار با بونو قان ین هگو 0اسش کردن پرهیز معناب به احتراز
ا اگر  ینگو یی بتق یا برا احتراز یویف ینکه چن ی ج ا نما اویا  یرکه آن را از سا

ش ه ن یودق یرشامل سا یّ ،مق شود و لفظِیم یّ باش ، مویو ، مق بویف، از نوع احتراز
 بدارا ی،ویف یننخواه  ش  و چن بجار ،حکم ب،و در یورت نق ان ویفِ احتراز

ارت ع  ینشود؛ همچنینم ی، شامل عقود مجان«ضعق ِ معوّ»مثال ع ارت  بمفدوم اسشا برا
« ممنوع از ارث ن اشن »و « باش  یدائم»اویا   5نیسشا، شامل نکاح موقش «نکاحِ دائم»

بوده و ممنوع از ارث ن اشن ، از  یدا دائمنآ یشکه زوج ینزوج  »ا ماق 831در ماده 
هرگاه زن،   »ا ماق 0019و ویف موجود در ماده  3هستن  باحتراز« برن یرث ما یک یار

از نوع  زین« امتناع کن ، مستحق نفقه نخواه  بود یشزوج یفوظا بب ونِ مانعِ مشروع از ادا
 ییهاتوان  طرق و شوارع عامه و کوچهنمی کس هیچ»  ا ماق 53در ماده  یا و اسش باحتراز

  اسش چنین ماده این مخالف مفدوم؛ ا«ی تملک نما یسش،مس ود نها را که آخر آن
 3ا«که آخرش مس ود اسش، قابل تملک اسش باکوچه»

 
 
 

                                                            
 ا037 رحیم، پیشین، ص ا نوبدار،0

مُ حُجُورِکُم مِن نِسائِکُ ین یمُ الالتوَ رَبائِ ُکُ﴿نساء   یفهسوره شر 53 یهتوان به آیم ب،ویفِ احتراز ببه عنوان مثال برا ا5

 خویی، ابق له) اسش احترازب ویف ،«ی اها م اشرت نمودهکه با آن یزنان»ویف  اشاره نمود که ﴾دَخَلتُم بِدِنَّ یالالت

 (ا057 ی، پیشین، صمص فی محقق داماد، س؛ 12 پیشین، ص خلیل،

 ا83پیشین، ص ب، محم حسین،شد ازا 3

 ا395 ص (ا0321 یر،ک  یرانتشارات ام، )تدران  2ی، ج حقوق ، دانشنامهمحم جعفر ،لنارودب ا جعفرب3
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 (یدی)تأکیحي وصف توض. 2-1-8

بر خال   0ثر اسشؤممیر حکمْ ث وت در و بوده موضوع دهن هتوضیح توضیحی، ویف
 شود و حکمیماضانه محسوب  شرحی ی ب،تأک یا یحیویف توض ب،ویف احتراز
راز و اویا  احت یودق یرویف، قص  ن ارد که از سا یاناز ب ین هو گو ن ودهمنو  به آن 

ده  و مفدوم یم یحمویو  خود را توض بیرناب مفاد و معنا یحی،و ویف توض ی نما
عق ِ با »مثال ع ارتِ  ببرا 5،کن ینم یّ کن  و مویو  را مقیرا به آن اضانه نم ی بج 
شود   یّ، مق«عق »شود که ی، باعث نم«با توانق»شود و ویفِ ی، شامل تمام عقود م«قتوان
داشش که اگر مسلّم باش  ویف، از نوع  یشعنا ی با«ا انسانِ ناطق»اسش ع ارتِ  ینهمچن
 یشیالح یثاز ح»ویفِ بیان ش ه اسش  و  3و  3ااسش، ناق  مفدوم خواه  بود یحیتوض
محاکم، در حکم منقول  یشیالح یثاز ح یوناااد یهکل  »ماا ق 51، در ماده «محاکم
تندا از حیثِ نه از تمام جدات در حکم منقول هستن  یوند یراز ؛اسش یحیتوض ،«اسش

ن که برات، متضمّ یدر یورت  »ا تاق 551در ماده  «یتجارت»و ویفِ  2یالحیشِ محاکم
ش ، مشمول مقررات راجع به ن ا 553ماده  9تا  5مقرر در نقرات  یاساس یطاز شرا یکی

  1سشاا یحیاز نوع توض« نخواه  بود یبروات تجارت

                                                            
 ا980 پیشین، ص ی،اطالعات و م ارک اسالم ا مرکز0

 ا017 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 5

 ا82پیشین، ص ب، محم حسین،؛ شد از97 ، پیشین، صابوالحسن ب،محم ا  3

 اگر ای «ناطق انسان» مانن  ،(اآلخر علیه ی ق اح هما، علیه ی ق ما)کل  باش  تساوب یو مو و ویف ةراب  اگرا 3

 ویف، توضیحی بوده و ناق  مفدوم اسش «ان که وارد دانشااه ش ه یانیدانشجو» مانن  باش ، مویو  از اعم ویف

؛ 592 فر، پیشین، صجع س حانی، ؛220–221 ناضل، پیشین، یص لنکرانی، ؛050 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،)

 پیشین، ص ،ایول الفقه ین یطالوس، جعفر ؛ س حانی،022 ، پیشین، صاس اهلل ل فی، 020 پیشین، ص ع اس، زراعش،

 (ا597 پیشین، ص ،باقر ایروانی،؛ 398-381

 حم حسین،ب، م؛ شد از51ماده  0ز  (ا0391 یزان،م )تدران  نشر ی،کنون یدر نظم حقوق یقانون م ن ،نایر یان،کاتوزا 2

 ا82پیشین، ص

که مع  اسش  یاموال دولت  »اماق 51مثال در ماده  باسش؛ برا یچی هپیار گاه بس باز احتراز ضیحیویف تو یصتشخا 1

 ،«عمومی فاعاتانت یا مصالح براب اسش مع  که» ع ارت ؛«نیسش خصویی تملک قابلااا یانتفاعات عموم یامصالح  ببرا

 بفر)جع ن اش  وجود ن ارد یویف ینکه واج  چن یاموال دولت یراز ؛اسش یحیوضت دانان،ی حقوقبعض ۀعقی  به

 یبرخ ی هاما به عق ،(391 (ا ص0370 ،انتشارات گنج دان )تدران   حقوق، علم عمومی مق مه ،محم جعفر ب،لنارود
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 )اغلب( يوصف غالب. 8-1-8
ف وارد وی» ی،ویف ینمورد مالب اسش که به چن ۀکنن یانموارد یرناب ب یویف، در برخ
ویف با مویو  در اکثر  یهمراه یلو به دل 0ین گویم یویف مال  یا« مورد مالب
 ارت عبه عنوان مثال  کرده اسشا یانویف را در کنار مویو  ب ینا یزن  هینموارد، گو

را که ب ان  یهر کس حق دارد شغل  »5انون اساسیق 59، در ایل «اسش یلکه ب ان ما»
 که را لیشغ معموالب و مال اب انسان که معنی ب ین اسش مال ی ویف؛ «ین اسش برگز یلما
 39ل ، در ای«کسب اطالع یاگرنتن اقرار و  ببرا»و ویفِ  ین گزبرمی اسش، مایل ب ان
 3اسش ی مال یزن« کسب اطالع، ممنوع اسشااا یاگرنتن اقرار و  بهرگونه شکنجه برا  »ا ااق

 حییاز ویفِ توض بمستقل و ج ا یرا قسم یویف مال  یوناز ایول یو هر چن  که برخ
اش  و ب یحیاز ویف توض یخود نوع یزن یرس  که ویف مال یبه نظر م یدانن  ولیم

 یویف مال  ا ما،ق 821و  51م رح ش  مانن  مواد  یحیکه در بحث ویف توض ییهامثال
 وممفد داراب ویف، که دارد وجود ابقرینهباش   یویف از نوع مال  اگرو  2و3باش یم یزن

                                                            
دو گونه اسش، اموال دارد  یارکه دولش در اخت یاموال یراز ؛اسش بدانان، ویف مزبور از نوع احترازاز حقوق یارد

اسش که جدش انتفاع  یاموال ی،اما اموال عموم ،مانن  وزارتخانه ،مال دولش اسش یاموال دولت ی؛و اموال عموم یدولت

 مق ماتی دوره ،نایر یان،)کاتوزیاسش و نه اموال دولت یآماده ش ه اسش و ماده مزبور ناظر به اموال عموم یعموم

 ی له بایموی  »اماق 921(ا در خصوص ماده 71 - 12 (ا یص0392 یزان،نشر متدران  ) ،(یش)اموال و مالکم نی حقوق

 بشود که براب یزببتوان  مالک چ»ش ه اسش که ویف  یانب«ا ش ه اسش یشاو وی ببشود که برا یزببتوان  مالک چ ااا

 یشاز جمله مالک یحقوق م نمتمتع از  یهر انسان ما، اق 829ط ق ماده  یراز ؛یحی اسش، ویف توض«ش ه اسش یشاو وی

 ینتوجه داشش که ا ی اما با ،(97 (ا ص0397یه، اسالم یکتابفروش )تدران  ،3ی، ج حقوق م ن، حسنی س ی،)امام اسش

قابل یرم نیمسلم بان  که خوک براداشته یانب ی ینشد یمواجه ش ه اسش حت یصبا تخص قاما 810از جمله با ماده  حکم

، انتشارات سمش و طه ، )تدران 0، ج الشرح المعة یالروضة ن یرتحر ،محم رضا یتی،آ ؛یرضاعل ینی،)ام تملک اسش

 ایحیاسش و نه توض باحتراز یویف اما،ق 829من رج در ماده  ی ق یجها در نت(092( ص 0381

 017-011 یص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 0

 اا زین پس قاا 5

 اهمانا 3

 ا81و  82پیشین، یص ین،ب، محم حسشد ازا 3

که دختران  ینمع ینب ( دَخَلتُم بِدِنَّ یحُجُورِکُم مِن نِسائِکُمُ الالت ین یوَ رَبائِ ُکُمُ الالت) نساء  یفهسوره شر 53 یهدر آا 2

 ین»ان ؛ ویف بر شما حرام ی اها م اشرت نمودهکه با آن یان ، از زنانشما که در دامان شما پرورده ش ه بهازن

اش ، ن  یناونهخواه آن دختر، در دامان مرد پرورده ش ه باش  خواه ا یراز ؛اسش و مفدوم ن ارد ی، ویف مال «حُجُورِکُم
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 چرا ،«ی قمفدومِ »، گفته شود، «مفدومِ ویف» باسش که به جا رتتر و مناسبیقدق 0نیسشا
 از ق عاب ن ،نک مقیّ  را خود ق ل ما لفظِ و ن اش  قی  آنچه هر ،«قی  مفدومِ» باوییم اگر که
 به یمال  یا توضیحی ویف بحث توضیح، این با و بود خواه  خارج قی  مفدومِ بحث

 ابود خواهن  خارج قی  مفدوم بحث از تخصص

 بودنِ وصف يالبغ یا یحيتوض ی،احتراز یناصل حاکم در شک ب. 0-1-8
ه ب تصریحبر  عالوه یر،خ یابودنِ ویف اسش  بامر که ایل بر احتراز یندر خصوص ا

ایل  ینا یرشپذ بادعا و 5ایول بعلما یتوسط برخ یودبودن ق احترازب ۀقاع  وایل 
 ش ه هیستبه ویف نار یاز جدت یککه در هر  یلذ یلرس  به دالینظر مبه 3،همه توسط
گردد محسوب  بویف، از نوع احتراز ی،اسش که الاقل در متون قانون ینقاع ه بر ا اسش،
  باش  نیز قانون در مقرر املبِ اویا  براب مفدوم وجود بر دلیل توان یادله م ینو ا

 یندر قوان يقواعد کل ییناصل تع. 1-0-1-8

قانون ذکر  در را یرپذاستن ا  یقواع  کل ی گذار بااسش که قانون ینقاع ه بر ا قوانین در
 ش همی بیان هال م روحؤس یروببرخال  سنش که در آن، مال اب کالم معصوم، پ ی نما
 نشس در ذکرش ه قیود لذا و اسش سؤال آن خصوص در یِرناب نیز معصوم پاسو و اسش
و  سشنی چنین قانون در اما باش ، بیان ش ه سؤال در ش هذکر قیود دلیل به اسش ممکن

 قیود یرسا از تا شون یم یانح ود موضوع و حکم ب یینتع بر قانون برااویا  ذکرش ه د
 اشود احتراز

                                                            
، نابوالحس ب،)محم  مرد و زوجه، رخ داده باش ، نکاح با دخترِ زوجه، حرام اسش ینراب ه م اشرت و جماع ب یکهزمان

 پیشین، ص ی،اطالعات و م ارک اسالم مرکز ؛017 ص ی ، پیشین،عس یعتی نارانی،شر؛ ینحس ی،؛ قان97 پیشین، ص

 همان هک مفدوم برداششِ قابلیشِ ع م بر م نی ابینهمثال قر ین(ا ال ته در ا057 ی، پیشین، صمص فی محقق داماد، س؛ 985

 ص پیشین، ،قربا ؛ ایروانی،021 ، پیشین، صاس اهلل ل فی، ؛025 پیشین، ص ع اس، زراعش،) دارد وجود اسش اجماع

 ا(591

 ا591 ص پیشین، ،باقر ایروانی، ؛025 پیشین، ص ع اس، ؛ زراعش،055 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،ا 0

 نوبدار، ؛595 ص پیشین، ،باقر ایروانی، ؛582 سی محم باقر، پیشین، ص ی ر، ؛053 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،ا 5

 ا037 رحیم، پیشین، ص

 ا598 الفقه، پیشین، ص یولا نی جعفر، الموجز س حانی،ا 3
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 احراز نظر قانونگذار. 2-0-1-8

و  یمگذار باشابت ا به دن ال احراز نظر قانون ی با ی،متون قانون یرپر واضح اسش که در تفس
 باهگونکم را بهح بقص  دارد که قلمرو یود،یفات و ق یانمال اب از ب یزگذار نقانون

در  ی بق هر یانلذا ب ؛گردد یمنتف یزشود، حکم ن یمشخص کن  که اگر آن ویف منتف
 یزاساس ن ینو بر هم 0اسش ی ع م آن ق یاآن اسش که حکم، دائرم ار وجود  ةقانون، نشان

 مفدوم هستن ا باویا ِ موجود در قانون دارا

 استقراء و کثرت استعمال. 8-0-1-8

 اما متون ،کن یمتن کمک م بارزش بوده و به مِنا بدارا باستعمال مجاز یدر متون ادب
حایل  جهینت ینا یدر متون قانون یقو ت ق یباشن  و با بررس یقدق ی با یو علم یقانون
، حییویف توض یراز ؛اسش باز نوع احتراز ،متون ینشود که مال اب ویفِ موجود در ایم
 ن،یمقرر در قوان ی هابدر اکثر موارد، ق ینش و بنابراع ث اس بو امر ییگویادهز ینوع
اسش و  یکتاب علم یک ینکهقرآن عالوه بر اال ته  باشن ایمفدوم مخالف ویف م بدارا
محسوب  یادب ی،علم یکتاب بوده و در واقع قرآن، یادب بهایهباش ، سرشار از آرا یقدق ی با
ر قرآن د یحیتوان استفاده از ویف توضینم برخال ِ قوانین، اساس ینشود که بر همیم

 ارا  مورد سرزن  قرار داد

 و تبادر يظهور عرف. 0-0-1-8

جمله منو  به  ینشود که حکمِ موجود در ایبه ذهن خ ور م ی،هر ویف ی نپس از شن
 توجه ابشود؛ لذا یم یمنتف یزویف، حکم ن بویفِ ذکر ش ه اسش و در یورت انتفا ینا
 اتن هس مفدوم داراب قانون در مقرر اویا ِ نیز قانون مفسرین و مخاط ین عرنیِ ندم به

 عقالء یبنا. 5-0-1-8
قالء، ع ی عقالء اسش و از د باز بنا یدن ال شود، جزئ بمقصود ی،هر ویف یانکه از بینا

 آندا ملهج ازلذا عقالء و  ؛ویف در جمله نخواه  بود یانبر ب یلاضانه، دل یحتوض یامل ه 
ش و بر اس یودق یرقص ، احتراز از سا ینتردارن  که مدم بویف، قص  یاناز ب گذار،نقانو

                                                            
 ا029 ، پیشین، صاس اهلل ل فی، ؛013 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 0
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 قانونی اویا ِ واسش  بد مقرر در قانون احترازیواسش که ق یناساس ایل بر ا ینهم
 اهستن  مفدوم داراب

 وصف یقتحق. 6-0-1-8

و  رس ، احترازیاویا ، آنچه به ذهن م یاندر احتراز هستن  و از ب یقشحق ی ،ویف و ق
 ببه کار بردن اویا  در جمالت، امر ییو چرا یشاسش و ماه یودق یرجستن از سا بدور
و  اسش  هش خارج شیاع از که اسش لفظی مقیّ ، واقع، درا یسشو احتراز ن یی از تق یربه م
تا مویو  را  ی آیدر جمله م ی ق یراز یسش؛ن ی ویف و ق یقشجز حق یزبامر چ ینا

 کن ا یّ مقمح ود و 

 گذارگذار و اصل مُتقَن بودنِ عبارات قانونقانون . حکمت7-0-1-8ِ

 تعیین قلمروبو  0ساز باش توان  مشکلینروض، ق عاب م یسکوت قانون در ق ال برخ
 یودامر ناچار اسش که از یفات و ق ینا بو برا ، امرب ضرورب اسشموضوع و حکم
بوده و کار ع ث انجام  یمگذار حکقانون اسش که ینایل بر ا 5یردامختلف بدره گ

هستن  و در  بذکرش ه در قانون از نوع احتراز یودِاسش که ق ینلذا ایل بر ا ؛ده ینم
 ن اش ، ترتبم آن بر ابنای ه و نشود گرنته مفدوم قی ، از اگر که ان داشته یانب ینهزم ینهم
 یط یع شمول ع م گذار،قانون یا شارع کالمِ در لغو کار از جلوگیرب و بود خواه  لغو
 3گرددامی ثابش مفدوم یورت،این در پس اسش ویف انتفاب نرض در حکم
ر و ب ون مختص یا،و گو یحگذار، مُتقَن، یرناسش که ع ارات قانو ینایل بر ا یطرن از

اسشا  یرپذیمو تعم یقواع  کل یانگذار در مقام باسش که قانون ینحشو باش  و نرض بر ا
مورد توجه قرار  یقموضوع را به یورت دق یاباسش که تمام زوا یانونِ م لوب، قانونق

سازد  و کارآم  هموار یحیح بهااستن ا  براه را برا یر،پذاستن ا  بقواع  یانده  و با ب
 3ابودنِ اویا  اسش بموانق احتراز ،شرح ینو ا

                                                            
 ا029 ، پیشین، صاس اهلل ل فی، ؛013 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر؛ ینحس ی،قانا 0

 ا013 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 5

 ا587 – 581 شین، یصسی محم باقر، پی ی ر،ا 3

 ا029 ، پیشین، صاس اهلل ل فی، ؛013 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 3
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 یفریک ینقوان یّقمض یرتفس. 3-0-1-8

 باقاع ه یّق،ضم یرگذار، تفسقانون، پس از احراز نظر قانون یرتفس براب یفرب،ک یندر قوان
و برخی از جمله منتسکیو و بکاریا نیز از جمله  شودیم بدانان جاراسش که توسط حقوق

گاه به داد یقاض ی ن بپا یعنی یّقمض یرتفس 0معتق ین به تفسیر مضیّق قوانین کیفرب هستن ا
 یرمال اب با ایل تفس یفربک ینمفدوم داشتنِ ویف در قوان 5اانونم لول الفاظ ق یقّنق ر مت
در  ی ق یافش ی یکذکر  ةتوان گفش الزمیم یّقمض یربا تفس یراز ؛سازگارتر اسش یّقمض
  یق یاآن اسش که حکم به مجازات، یرناب در چدارچوب همان یفش  ی،ماده قانون یک

 ال ته  بود خواه یمنتف یزشود، حکم ن ینتفم ی ق یاقابل اجرا اسش و لذا چنانچه آن یفش 
ار گذگذار اسش و احراز نظر قانوناحراز نظر قانون ینوع در واقع مفدوم ویف، برداششِ

 به نفع متدم اسشا یرتفس یا یّقمض یرق عاب مق م بر تفس
 رئیس جان به هرکس»  3قانون مجازات اسالمی 201 ماده در «یاسیس»مثال ویف  براب
 ذکورم مجازات به نمای ، قص  سوء ایران، قلمروب در آن سیاسی نماین ه یا خارجی کشور
ین گان ماده شامل نما ینا یعنیمفدوم اسش،  بدارا« شودااامی محکوم 202 ماده در

در  «یعتجارت و توز ببرا» ی و ق 3شودینم ی و میرهبازرگان ی،نرهنا میرسیاسی از جمله
 یکه عفش و اخالق عموم یزهرچ یطور کلبه یا اااطرح یا هرکس نوشته  »ا ما ااق 131ماده 
نااه دارد، مشمول مجازات مذکور در ی ر  یعتجارت و توز ببرا ی ااادار نما یحهرا جر
خصوص  یندر ا یهوح ت رو أبمفدوم اسش و در ر بدارا یزن« ماده خواه  ش ا ینهم

 یامر تجارت بآن مع  براکه تع اد  یوسائل مزبور در یورت بیِر  ناد ار»آم ه اسش  
 2«ااسش ییجزا بمذکور خارج بوده و ناق  جن ه 131ن اش  از شمول ماده  یعو توز

 

 

                                                            
 ا012(ا ص 0318، )تدران  انتشارات دانشااه تدران، 0گل وزیان، ایرج، حقوق جزاب عمومی ایران، ج ا 0

 ا020 (، ص0399)تدران  نشر میزان،  0یلی، محم علی، حقوق جزاب عمومی، جاردبا 5

 اا  ما زین پس قاا 3

 ا97 (ا ص0378 یزان،نشر م)تدران   ی،اختصای یفربحقوق کین، ال یاءض پیمانی،ا 3

 ا53/8/0379مورخ  132کشور به شماره  یعال یواند یهوح ت رو بأرا 2
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 یدر وصف احتراز مخالفمفهوم  . وجود5-1-8
 یانب وان  یرنتهرا نپذ بمفدوم مخالف، در ویف احتراز وجود یایول حت بعلما یبرخ
از علماء، ویف  برخیاما  0،ساکش اسش ی ،ق گذار در مورد نرض ع مان  که قانونداشته
 به ب انیم، مخالف مفدومرا ناق   یجمالت ینچن اگرو  5ان دانسته مفدوم دارابرا  یی بتق
 نقه ایول که منظورب از و ایمنموده پشش گذارقانون منظور و مفسّر و مخاطب عرنی ندم
 اسش گذارقانون منظور با اسبمتن قانون، از تفسیرب همانا که اسش ش ه ایجاد آن براب
 ارابدباش ،  باگر ویف از نوع احتراز یلذ یلرس  به دالیو به نظر م ایمگردانی ه روب
  اسش مفدوم

 توجه به واضع. 1-5-1-8

ر همان واضع اسش و در ه یاگذار نظر قانون ببر م نا یزاز هرچ ی ب ی،مواد قانون یرتفس
ویف  یانگذار از بگذار اسش و قانونحراز نظر قانونمفسّر، ابت ا به دن ال ا یرب،تفس

و لذا داراب مفدوم  حکم، در یورت سلب ویف اسش یانِبه دن ال ع م جر باحتراز
 خواه  بودا

 توجه به مفسّر. 2-5-1-8

 رعالوه باسش که  بابه گونه بکالم در یورت استفاده از ویف احتراز یظدور عرن
 بخواه  ش  که ع ارت اسش از انتفا یجادا یمی،هن سلهر ذ ببرا معنایی دیار من وق،

د پس از برخور یزن یننمودن حکم خال  و مفسّر بویف و جار بحکم در یورت انتفا
 که همان مفدوم مخالف یممستقیرم ییمعنا یم،مستق بعالوه بر معنا ب،با ویف احتراز

 کنن ایویف اسش را از جمله برداشش م

 وصف دوم یبندیمتقس. 2-8

                                                            
 ا059-057ی، پیشین، یص مص فی محقق داماد، سا 0

 ا980 پیشین، ص ی،اطالعات و م ارک اسالم مرکزا 5



 (1041پاییز  ) | 04شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 11

 

 یصان  که در تشخم رح کرده یزاز ویف را ن یاربد ببن یم، تقس0ایول باز علما یبرخ
 وردمو اویا  به دو  یودق یم،تقس ینمدم اسش و بر اساس ا یارمفدوم ویف، بس وجود
 ی ِق عاب ق ی،موضوع؛ هر ویف ی ِا ق5حکم؛  ی ِا ق0شود که ع ارت اسش از یم یمتقس

باش  یم یزحکم ن ی ِموضوع، ق ی ِعالوه بر ق یااسش که آ نای یموضوع اسش و بحث اساس
  بررسی خواه  ش هر دو قسم  یلکه در ذ یرخ یا

 حکم یدق. 1-2-8
یف، و بموضوع اسش و با انتفا ببرا ،ث وتِ حکم حکم بوده و علشِ ی ق یویف، گاه
ن، در  ون آزموتوان  بیممتاز م بِدانشجو»مثال در ع ارت  بشودا برایم یمنتف یزحکم ن

کش در از شر بنرد ینچن یش، علشِ معان«ممتاز» ی ِ؛ ق«ارش  شرکش کن ا یدوره کارشناس
مفدوم اسش و  بو دارا داشته حکم باش ، با حکم مالزمه ی ویف، ق اگرو  5آزمون، اسش
 3نیسشا مفدوم داراب باش ، ضوعمو اگر ویفِ

و ویفِ « زن، به عد ه شوهر اسش ةنفقدر عق ِ دائم،   »ا ماق 0011در ماده « دائم» ی ِق
در  بمتعار  بودن امر  »ا ماق 552در ماده « هم منصر  به آن باش  یحکه ب ون تصر»

ق  ذکر در ع ةهم، منصر  به آن باش ، به منزل یحکه ب ون تصر بعر  و عادت به طور
ه با قص  هر گاه معلوم شود که معامل  »اماق 509در ماده  «ببه طور یور»ویفِ و  3«اسش

 ا«انجام ش ه آن معامله باطل اسش ببه طور یور یننرار از د
 س  یش انحصارب ویف راحکم اسش  ی که ق یویف براب مفدوم برخی شر ِ وجود

بودنِ س ب، جزء  بناارن گان، انحصار ی ۀاشاره ش ، به عقطور که هماناما  2ان ،دانسته
 ایسشویف ن بمفدوم مخالف برا وجود یطشرا

 موضوع یدق. 1-2-8

                                                            
 ا018 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،؛ قان053 ، پیشین، صمحم رضا مظفر،ا 0

 ا018 ص ،همانی ، سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 5

 ا013 ، پیشین، صاس اهلل ل فی،ا 3

 ا059 ی، پیشین، صمص فی محقق داماد، سا 3

 ا018 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،قانا 2
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ق  در حکم ن ارد و نا یتیو م خل اسشموضوع  ی یرناب ق ی آیکه در جمله م یگاه ویف
در  براث یچموضوعِ حکم اسش و ه بقلمرو ۀکنن یینتندا تع یویف ینمفدوم اسشا چن

با »حکم اسشا ویفِ  ینهم بدارا یزن ی ق ینب ون ا یث وت حکم ن ارد و موضوع، حت
 ینهر گاه معلوم شود که معامله با قص  نرار از د  »ا ماق 509در ماده  ،«ینقص  نرار از د

 ایسشحکم ن ی ِق ق عاب، «انجام ش ه آن معامله باطل اسش بطور یوربه
حکم؟ و در واقع ویف،  ی ِق یاموضوع اسش  ی ِاسش که ویف، ق ینایل بر ا یااما آ

قاد دارن  اعت یانایول یشترکه ب ان داشته یانب یموارد دارد؟ برخ یناز ا یکظدور در ک ام
 ی ِاسش که ق ینحکم ن ارد و ظاهر بر ا ی یشویف، ظدور در ق ی،نقد ةکه در منابع و ادل

 قی ب ذکر که ان داشته بیان برخی و 0حکم و لذا ناق  مفدوم اسش ی ِموضوع اسش و نه ق
و کاوش  یا بررسو ب 5اسش حکم در دخیل قی ، آن که اسش آن در ظاهر عرناب خ اب، در

 ی رس یمقابل اعتماد خواه ۀامار یندانان، به احقوق یةمحاکم و نظر بو آرا یدر مواد قانون
حکم  ی ،آن ق باسش که در یورت انتفا یمعن یندر قانون، ب  ی ق یایفش  یککه ذکر 

 ان  که نموده یحتصر ینهزم یندانان در ااز حقوق یکیو  3خواه  ش  یمورد نظر هم منتف
کن  یم نکته را اث ات یننصاحش و بالمش و جمع آن با تت ع و ممارسش، ا یتوجه به م ان»

ن  کیمفدوم مخالف م یجادآورن ، ایرا که در سخنان خود م ی بمال اب ق ین گان،که گو
 بانشا ی به ق یّ شود به قص  انشاء، قص ، مقیعق  محقق م ی گویم ا ماق 080مثالب در ماده 

 بقص  اِخ ار(، برا یعنی)یی انشایراسش که قص ِ م یناسش و مفدوم مخالف آن، اش ه 
ف مال اب وی ی،اقل در مواد قانونح گرنش که  یجهتوان نتیلذا م 3؛«یسشن یعق  کان یجادا
اع ه القیذکرش ه در قانون، عل یوداسش که ق ینحکم اسش و لذا ایل بر ا ی ِق ی ،ق یا
ذکر  یرا در مواد قانون یاضان یودگذار، اویا  و قمعموالب قانون ایرز ؛مفدوم هستن  بدارا
 ار،گذقانون سخنانِ مفدوم از را احکام از بسیارب قانون، مفسّران و مخاط ان و کن ینم
 نتهگر یورت خایی ه   با اویا ، بیان که شودمی نرض چنین و آورن می دسشبه

                                                            
 ا053 ، پیشین، صمحم رضا ر،مظفا 0

 ا582 سی محم باقر، پیشین، ص ی ر،ا 5

 ا018 ص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،و شر ینحس ی،قانا 3

 ا393 ، پیشین، صمحم جعفر لنارودب، جعفربا 3
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 یخود ولو به جدش برخ وج ان با ما راگ»خصوص ذکر ش ه اسش که  یندر ا 0ااسش
ویف  هینکبر ا یبه آنچه در ایول م ن ی با یم،قرائن، مفدوم را از آن ویف استفاده کن

 5«ناذاریما وقعی ایم،خوان همفدوم ن ارد 

 یدیوصف را تأ برای ،مفهوم مخالف وجوداز اصول فقه که  یگرد يمباحث. 0
 کننديم

از  یارد یدر م احثان ، اما یف را ناق  مفدوم دانستههر چن  مشدورِ علماب ایول، و
ا بتا ح ب که در واقع، مفدوم مخالف ویف را  ان کردهم رح را  یای الحات نقه،ایول
واه  ه خموارد پرداخت ینا یبه بررس یلان  که در ذقرار داده یی مورد تأ یار،د یع ارات
  ش 

 یّدلفظ مق. 1-0
  یّسازد و لفظ مقیاسش که لفظ را مح ود م ی ق بسش که داراا یلفظ یّ ،منظور از مق

چرا  3«یاعٍما اُخرج مِن ش یَّ ُالمق»ش ه اسش   یانآن ب یفشود و در تعرینم سایر قیودشامل 
واضع  یقتمثال و بج ا کن ؛ برا یودق یرخواسته که لفظ را از سا ی ،ق یانبا ب ین هکه گو

 موقش از دائم نکاح نمودن ج ا ع ارت، این بیان از وب مقصود ،«دائم نکاح»  ی گویم
شوهر حق رجوع  بدر طالق بائن، برا  »ا ماق 0033در ماده « طالق بائن»و ع ارتِ  3اسش
 اسش فوی مخالف مفدوم بحث به ش ت نزدیک به بحث این و اسش ایناونه نیز «یسشن
 مفدوم ابدار اراب تقیی  باش ،کن  و د مقیّ  را خود ماق لِ لفظِ اگر نیز ویف بنابراین و

 ااسش

 مخصّصِ متصل صفت. 2-0

                                                            
 ا382 پیشین، ص ،ایول الفقه ین یطالوس، جعفر س حانی،ا 0

 ا598 ص پیشین، ،باقر ایروانی،ا 5

ب، ؛ شد از015 - 010 یص ی ، پیشین،سع یعتی نارانی،شر ؛ینحس ی،؛ قان059 ، پیشین، صنابوالحس ب،محم ا 3

 ا071 – 018 ی، پیشین، یصمص فی محقق داماد، س؛ 81پیشین، ص  محم حسین،

 ب ین( اماق 831)مستن ط از ماده  «برن یارث م یک یاربودهااا از  یها دائمآن یشکه زوج ینزوج»گفته شود   یوقتا 3

 شودانمی جارب منق ع، نکاح در و اسش،  (نکاح بودنِ)دائم  به مربو  تندا، ماده حکم که اسش یمعن
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مشابه بحث مفدوم مخالف ویف اسش، بحث مخصّص متصل یفش  ینابکه ع یارببحث د
ا منفصلا مخصّصِ متصل خود 5ا متصل؛ و 0استثناء، دو نوع اسش   یامخصّص  اسشا
 یعنم ینب  ؛اسش یفش یاانواعِ آن، مخصّصِ متصلِ ویف  یناز ا یکیدارد که  یانواع

ثناء و است یصمویو ِ خود را با تخص یشِشود، عمومیم یاندر جمله ب یکه هرگاه ویف
 صیشود را با تخص یقتوانسش شامل تمام مصادیکه م یکن  و در واقع لفظیمواجه م

 بهاشود و مثالینم یقخورده، شامل تمام مصاد یصلفظِ تخص یارمواجه نموده و د
در ع ارت  ییعنهستن ا  یزاز مخصِّصِ متصلِ یفش ن ییهانمونه یّ ،مق بباال براش ه در یانب
نکاح از جمله نکاح موقش  یقخورده و شامل انواع مصاد یص، نکاح، تخص«نکاح دائم»
 قیخورده و شامل انواع و تمام مصاد یص، طالق، تخص«طالق بائن»شود و در ع ارت ینم

مسأله  ینا یصطور که در بحث تخصلذا همان ؛ودشینم یطالق از جمله طالق رجع
 ینرا از ا ییمعنا ینبرداشش چن ی با یزش ه اسش در بحث مفدوم مخالف ویف ن یرنتهپذ

 اسشا مفدوم داراب لذا ویفْ یرنش؛جمالت پذ

 قانوني مقررات در وصف برای مفهوم . وجود5

 به توانمین که ش  داده اننش گفتهپی  ش ه و م البمم العات ت  یقی انجا به توجه با
 اششد بیان بای  خصوص به و باش یمفدوم نم بویف دارا که نمود بیان م لق یورت
 زا یکیا هستن  حجش القاع هعلی قانونی مقررات و موضوعه حقوق در موجود ویفِ که

 بسیارب که اسش این در روایات و نقدی موازین برخی با قانونی مقررات اساسی هابتفاوت
 رد که اسش خایی موارد به ناظر اسش، رنته کاربه روایات در که قیودب و اویا  از

 امام از خایی مورد خصوص در راوب مثالب و اسش ش ه پرسی ه معصوم، از م روحه سؤال
 و اسش کرده بیان را خاص موردِ همان تندا حکم پاسو، در معصوم، و اسش پرسی ه سؤال
ه مزبور در احادیث، ب اویا  نتیجه در و اسش کرده وتسک موارد، سایر حکم به نس ش
 موارد خصوص در گذارقانون قوانین، در اما اسش، ش ه دانسته مخالف مفدوم ناق  حق
 رد اویا  و قیود لذا و اسش کلی قواع  وضع مقام در بلکه کن ،نمی یح ش خاص
 باعث مدم بسیار تتفاو همین و 0هستن  مخالف مفدوم داراب و بوده احترازب قوانین،
 قررم اویا  هم باز ب انیم مفدوم ناق  را احادیث در مقرر اویا  اگر حتی که شودمی

                                                            
 ا019 (ا ص0378 ی،اسالم یغاتنشر مرکز انتشارات دنتر ت ل)قم   یفرب،ک ینقوان یرروش تفس ین،ال جالل یاسی،قا 0



 (1041پاییز  ) | 04شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 14

 

 ویف براب مفدوم وجود ع م پذیرش ضمن برخیا شون  دانسته مفدوم داراب قانون، در
این  در برخی حتی و 0هستن  حقوقی متون در ویف براب مفدوم وجود به قائل نقه، در
 ناق  را سنش و قرآن در موجود ویفِ چن  هر قوانین و نقه در ویف اوتتف با زمینه
 ممفدو ویفیه، قضایاب همه موضوعه، حقوق در  »که ان نموده ادعا اما ان ،دانسته مفدوم
 به یزن قوانین در زیرا اسش؛ اث ات قابل سختی به اطالق، از ح  این با ادعا این که 5«دارن 
 ابهاست اللبه  توجهبا  اام ن اش ، مفدوم داراب ویف هک اسش ممکن مختلف دالیل
 وف اسش حکم بودنِ وی ی ِو ق یودبودنِ ق ببر احتراز قاع ه ینکها خصوص به گفتهپی 
و  یاز اویا ِ قانونین مردم و مخاط  یندم عرن اویا ، بیان از مقنن مرادبه  یشبا عنا

 اع هق یق،ذکرش ه در تحق متع دو شواه   مواد ها،و مثال ینبرداشش مفدوم توسط مفسّر
 ااسش مفدوم داراب قوانین در موجود ویفِ که اسش این بر

 گفتههای مختلفِ وصف، در جمالت، با توجه به مواردِ پیش. حالت6
ویف  بمفدوم مخالف برا وجودداده ش ، در خصوص  ننشا تفصیالب کهطوربهمان

مفدوم  ناق ، مفدوم مخالف ویف را ب ایولعلما مشدور یول ،اختال  نظر وجود دارد
 ودوج یراز یرنتن ؛نحو مح ود پذ بهمفدوم مخالف ویف را  وجودِ یزن یدانن ا برخیم

 ویف و حکم من وق از ینب مةمالز ینکهان  از جمله ادانسته ی یمنو  به شرا رامفدوم 
در  یتحایل ش  که ح هیجنت ینبه عمل آم ه، ا یاما با بررس ،باش  بانحصار یشنوع س  

 ودِوجاسش و تندا شر ِ  مفدوم واج ویف  یزذکرش ه ن یطِشرا یاربیورتِ نق انِ بس
ن نشا ینویف و حکمِ مقرر در من وقِ جمله اسشا همچن ینب یق ع ةمفدوم، وجود مالزم

جمالتِ متضمنِ ویف، عالوه بر من وق،  یانگذار از بقانون ینکهداده ش  که با توجه به ا
 نیز یرخب وشود یمت ادر م یزمفسِّر ن ومخالف را دارد که به ذهن مخاطب  ییمعنا یانب قص 
اسش  ینا بدتر لذا ان ؛دانسته گیربمفدوم را وگوهایشانگفش در ویف بیان از مردم بناب
 یناا «اسش مفدوم داراباالیول یعل ی،قانون یندر مواز کمدسش ،ویف»شود،  یانکه ب
  شودمی داده نشان متفاوت نروض در نتیجه

  یلمانن  موارد ذ یستن ؛مفدوم ن بکه ق عاب دارا یاویان حال ِ اول:

                                                            
 ا027 ، پیشین، صاس اهلل ل فی،ا 0

 ا11 پیشین، ص خلیل، خویی، ابق لها 5
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 حکم ن اش ا ی ِموضوع بوده و ق ی ِکه ق یویف -

 ن اش ا ببوده و احتراز یمال  یا یحیکه از نوع توض یویف -

 ن اشته باش ا یکه با حکم مقرر در من وق، مالزمه ق ع یویف -
  یلمفدوم اسش؛ مانن  مورد ذ بکه ق عاب دارا ویفی حال ِ دوم:
 یزف، حکم نش نِ وی یبا منتف ینکهبر ا یوجود داشته باش  م ن باینهکه قر یدر یورت

 گرددایم یمنتف
 بعلما یندا، بنآ براب مفدوم وجوددر  یه،ش ده حکم ةکه به واس  یاویان حال ِ سوم:

  لیایول، اختال  نظر وجود دارد؛ مانن  موارد ذ
 باش   بکه از نوع احتراز یویف -

 که ویف ی یمرس یجهنت ینش ه به اانجام یبا بررس ب،در خصوص ویف احتراز
ود موج یِبرداشش مفسّر و ظدور عرن ینن و همچنبا توجه به مراد و منظورِ مقنّ ب،احتراز

 ا هستن مفدوم  بمردم، دارا بو بنا ین هدر کالم گو

 حکم باش   ی ِکه ق یویف -

 بنتفاحکم باش ، با ا ی ِداشش که هرگاه ویف، ق یانب ی با یزنوع ویف، ن ینرد ادر مو
از  اربیشر  د ی،ویف ینچن براب مفدوم وجود بشود و برایم یمنتف یزویف، حکم ن

 ایسشحکم باش ، الزم ن بِس بِ انحصار ی ویف با ینکهجمله ا
 حکم مقرر در من وق ن اش   بِکه س بِ انحصار یویف -

مفدومِ مخالفِ ویف،  وجودِ بداشش که برا یانب ی با یزویف ن ینص ادر خصو
کن  یم یشویف و حکم مقرر در من وق جمله کفا ینِب یق ع ةمالزم ةیِر ِ وجود راب 

 یراز ؛مفدوم اسش بن اش  باز هم دارا یزحکمِ من وق ن بِاگر ویف، س بِ انحصار یو حت
 یاربدر بس ن اش  مفدوم داراب باجمله ینر چنکه اگ ی گرد یانب یلبه تفص یزدر پژوه  ن

جمالتِ  یشود که برخ یانب ی را دارن  و با یشوضع ینهم یزموارد، من وقِ جمالت ن
از طر   و ن وده یی وجه قابل تأیچهبه بامر ینکه چن یسشن من وق یز دارابگذار نقانون
 یزن ییفو ینا داشته و از چنجمله ر ینا یلهمفدوم مخالف به وس یانِقص ِ ب ین هگو یار،د

 شودا یمفدومِ مخالف به ذهن مخاطب و مفسِّر، مت ادر م
 نیها، بآن براب مفدوم وجوددر  یه،موضوع ةش د ةواس که به یاویان حال ِ چهارم:

  یلایول، اختال  نظر وجود دارد؛ مانن  موارد ذ بعلما
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  یمف، دچار ش ده هستبودنِ وی یمال  یا یحیتوض یا بکه در احترازیزمان -
له مختلفِ ذکرش ه در پژوه  از جم یلداشش که به دال یانب ی ش ده با یندر راب ه با ا

ر گذار، استقراء و کثرت استعمال، ظدواحراز نظر قانون ین،در قوان یقواع  کل یینایلِ تع
ت اگذار و ایل مُتقن بودنِ ع ارویف، حکمش قانون یقشعقال، حق بو ت ادر، بنا یعرن
 ین،اسش که اویا ِ مقرر در قوان ینایل بر ا یفرب،ک ینقوان یّقمض یرگذار، تفسقانون

سش ا ینشود، ایل بر ا یجادا باش ده ینکه چن یهستن  و لذا در یورت بویفِ احتراز
 باش ایمفدوم م بکه ویف، دارا

  یمموضوع بودنِ ویف، دچار ش ده هست ی ِق یاحکم  ی ِکه در قیزمان -
نظر  اختال ، ایول یسن گاننو بینداشش که هرچن   یانب ی با یزش ده ن ینپاسو به ادر 

 یا بررسب یحکم ول ی ِق یاباش  یموضوع م ی ِاسش که ویف، ق ینوجود دارد که ایل بر ا
 ی،ونمقرر در مواد قان ی ِکه ق ی رس یجهنت ینتوان به ایدانان، مو نظرات حقوق یمواد قانون
کنن  به یم یانخود ب ةرا که در جمل ی بمعموالب ق یزن ین گانحکم هستن  و گو ی ِمال اب ق
توان به ظدور یم ینهزم ینگردد و در ا یمنتف یزحکم ن ی ،ش نِ ق یاسش که با منتف باگونه
 استناد نمودا یزعقال، استقراء و کثرت استعمال ن بو ت ادر، بنا یعرن

 و پیشنهاد یجهنت
ده  اث ات مفدوم مخالف براب ویف هاب مورد ولیین امامیه نشان میبررسی آراب ای

استفاده در متون ادله شرعی اعم از آیات شریفه قرآن کریم و روایات منسوب به پیام ر 
موضوع نزاع و اختال  نظر ج ب می باش ا برخی مخالف  عو ائمه معصومین  صاسالم 

ادله با اتکا به یر  ذکر ویف  اث ات حکمی مخالف با حکم شرعی مذکور در من وق
در جوار موضوع و املب آنان م انع می باشن ا حامیان مفدوم مخالف براب ویف نیز به 
ادله متع دب استناد و تحقق مفدوم را نیز منو  به تحقق شروطی خاص می انن ا با اتکا به 

مقای   یش کشفاین دالیل و با لحاظ اهمیش موضوع در تفسیر متون قانونی و توجداب به اهم
انواع  نکهیبا توجه به اقانوناذار عرنی جایااه مفدوم ویف در متون قانونی به نظر میرس  

ی مورد استفاده مکرر قرار میایرد نه مفدوم مخالف قانونمتون اویا ، با آثار متفاوت، در 
 ابراب ویف در حقوق موضوعه به نحو م لق قابل دناع و نه به نحو م لق قابل انکار اسش

 مفدوم دارابالقاع ه  یعل ین،که اویا ِ مقرر در قوانبا این وجود، میتوان بر این باور بود 
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 موضوع ی ِقم یاو  باحترازتوضیحی و نه ویف  و در نرضی که نادر بو تندا در موارد بوده
ویف  وحکمِ من وق  ق عیه نیمابین مالزمه و نه مقی  حکم باش  و یا در نرض ع م وجود

متن احراز مفدوم مخالف از ویف میر قابل دناع وانتساب حکمی مخالف با مذکور در 
ه در شود کبا این ویف، پیشنداد می  احکم من وق به قانوناذار ناق  وجاهش می باش

ترب از اویا  مقرر در دیار قوانین موضوعه مورد هاب بع ب مصادیق بی پژوه 
ایااه مفدوم ویف در حقوق خارجی بررسی قرار گیردا همچنین م العه ت  یقی با ج
دانان در سایر کشورها شایسته به نظر مخصویاب حقوق کامن ال و بررسی رویکرد حقوق

می رس ا عالوه بر این، به عنوان یک م العه می انی به منظور کشف رویکرد قانوناذاران 
یا آعرنی مصاح ه با نماین گان مجلس نیز مورد توییه می باش  تا نشان داده شود 
  دانننماین گان مجلس در زمان وضع قوانین، اویا  مذکور در قانون را داراب مفدوم می

 یا نها
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