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چکیده

گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم
شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در
خدمت دادرس و حقوقدان است .صرفنظر از استداللهایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان
کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و
گزارههای حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال ،راه هرگونه تفسیر را در برداشت-
های حقوقی و قانونی خواهد بست .نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که
مالک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه ،در جاییکه قرینه خارجی وجود نداشته باشد عالوه بر
رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی ،از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی
داللت نداشته باشد ،لذا هرگونه قیاس ،تشبیه ،مصلحتسنجی و تعمیم بیدلیل و غیرمستند با استناد به روح
و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب میشود.
کلید واژهها :مفهوم مخالف ،مفهوم شرط ،مفهوم وصف ،تفسیر قانون.
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 -1مقدّمه
قانونگذار در مقام تأمین نظم و امنیت عمومی و تضممین حقموق و ازادیهمای فمردی ،نماگزیر از بمه
کارگرفتن الفاظ و عبارات روشن ،جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجممال اسمت لمیکن
پیش بینی وقایع گوناگون و احاطه بر فروض و فروع متعدد رفتارها ،از حدّ تموان انسمانی خمارس اسمت بمه
فرض توانایی هم ،مواجههی قانونی با انها ،با به کارگرفتن عباراتی خالی از هر نوع نقمص ،ابهمام و اجممال
غیرممکن است(نوبخت )17 ،1388 ،گاهی تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا میشود ،سبب میگمردد
تا عبارات نخستین رفته رفته صراحت خود را از دست بدهند (محسنی )326 ،1375 ،و زمانی نیمز بما وجمود
صراحت و روشنی مفهوم قاعدهی قانونی ،به خاطر وجمود نموعی نقمص و عمدم جامعیمت در خمود قاعمده،
مرزهای حاکمیت قاعده به سادگی قابل شناسایی نبوده و شمول ان بر برخی از وقایع در معرض تردید قرار
می گیرد(امیدی )11 ،1377 ،زمانی هم عبارتهای قانون برای فهمانمدن مقصمود رسما نیسمت (کاتوزیمان،
 ) 205 ،1385بر این اساس ،برای حل مشکالت مذکور ،حقوقدانان و دادرسان به تفسیر قانون که بمه یمک
معنا یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانونگذار است ،دست می زنند(بابایی مهمر )167 ،1388 ،کمه
توفیق در این تالش ،مستلزم اشنایی با ساختار کلی نظام حقوقی و اگاهی از مباحث و معانی معمول الفماظ
و مفهوم و داللتهای منطوقی و سیاقی اصولی و عبارات قانون است.
قانون ،مهمترین منبع حقوق موضوعه است که در قالب الفاظ بیان میشود و از انجا که بحث مفهوم
و منطوق نیز جزو مباحث الفاظ می باشد ،بنابراین ،بحث مذکور کاربرد وسیعی در علم حقوق داشمته و همی
حقوقدانی در فهم کامل قانون ،خود را بینیاز از دانستن این بحث نمیداند و مفهوم مخالف در استنباط فهم
صحیح از قانون و کشف نظر قانونگذار نقش مؤثری دارد.
منطوق ،معنایی است که خود لفظ مستقیماً بمر ان داللمت ممیکنمد ،بمه گونمهای کمه لفمظ منطموق
دربرگیرندهی ان معنی و قالب ان معنی باشد و در زمان تکلّمم ،بالفاصمله در ذهمن نقمش بنمدد و مفهموم،
معنایی است که لفظ منطوق دربرگیرندهی ان معنا نبوده و به صورت مطابقی بمر ان داللمت نکنمد ،امّما در
عین حال ،بران معنا داللت می کند به این اعتبار که ان معنی به داللت التزامی بیّن به معنای اخص ،الزمة
مفاد ان جمله است (غروی نائینی 476 ،1 ،1421 ،واعظ حسینی بهسودی )57 ،5 ،در واقع مفهوم بمه نموع
خاصی از مدالیل التزامی در جملههای مرکب اختصاص دارد (اهنگران و زارع مؤیدی )6 ،1391 ،باید گفمت
که هر عبارتی منطوقی دارد ولی الزم نیست که مفهوم داشته باشد .مانند مادهی  1003قمانون ممدنی کمه
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دارای منطوق است امّا مفهوم ندارد« :هی کس نمیتواند بمیش از یمک اقامتگماه داشمته باشمد» (جعفمری
لنگرودی )354 ،5 ،1391 ،منطوق در علم اصول مرادف با داللت مطابقی و مفهوم مرادف با داللت التزامی
در منطق است (مظفر.)107 ،1 ،1405 ،
منطوق بر دو قسم است :صریح و غیرصریح .داللت های مطابقی و تضمّنی را داللت منطوقی صمریح
و داللت التزامی را داللت منطوقی غیر صریح یا سیاقی گویند .داللت منطوقی غیمر صمریح بمر سمه قسمم
است :داللت اقتضاء ،داللت تنبیه ،داللت اشاره (والیی )301 ،1386 ،و اصولیها اختالفنظر دارند کمه ایمن
موارد ایا جزو داللت منطوقی است یا مفهومی ،و یا هی کدام از انها نیست (میرزای قمی.)168 ،1 ،1205 ،
مفهوم نیز بر دو قسم است :مفهوم موافق :ان چه که از منطوق استنباط می شود از نظر نفی و اثبمات
موافق منطوق باشد ،که در حجیّت ان اختالفی نیست .به عنوان مثال ماده  387قمانون ممدنی ممی گویمد:
« اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار ،تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد» .چون تفاوت
ثمن و مبیع اعتباری است ،طب ع ًا حکم مماده مزبمور در ممورد تلمف ثممن معمین قبمل از قمب

نیمز جماری

است(طاهری )456 ،1 ،1375 ،فسخ بیع و استرداد مبیع و ثمن هر دو به صورت جملة مثبت ممیباشمد و از
این جهت ،مفهوم موافق است .مفهوم مخالف ،مفهومی است که از حیث نفی و اثبات ،عکس منطوق باشمد
(محقق داماد )72 ،1 ، 1386،ماده  1185قانون مدنی مصداق منطوق و مفهوم موافق است« :هرگماه ولمیّ
قهری طفل محجور شود مدّعی العموم مکلّف است مطابق مقرّرات راجعه به تعیین قیّم ،قیّممی بمرای طفمل
معیّن کند ».مفهوم موافق این ماده ان است که هر گاه وصیّ طفل نیز محجور شود ،دادستان مکلّف اسمت
قیّمی برای طفل معیّن کند ،زیرا وقتی ،محجور شدن ولیّ قهری که دارای والیتی قوی است نیاز به تعیمین
قیّم دارد محجور شدن وصی که والیتش ضعیفتر میباشد به طریق اولی نیاز به تعیین قیّم دارد.
ماده  123قانون مجازات اسالمی (مصوب  )92را میتوان از مصادیق منطوق و مفهوم مخمالف قمرار
داد« :مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم است و ارتباط مستقیم بما وقموع
جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد ».منطوق این ماده ان است کمه همر
عملیاتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد ،شروع به جرم است .یا ممثالً مماده  726قمانون ممدنی مقمرر
میدارد « :اگر در مورد حواله ،محیل ،مدیون محتال نباشد احکام حواله در ان جاری نخواهد بمود ».مفهموم
مخالف این ماده چنین است « :اگر در مورد حواله ،محیل مدیون محتال باشمد احکمام حوالمه در ان جماری
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خواهد بود» .گویندگان غالباً قیدی را که در سخنان خود میاورند ،ایجاد مفهموم مخمالف ممیکنمد(جعفری
لنگرودی.)257 ،1383 ،
واقعیت ان است که بیشتر نویسندگان فارسی زبان که در حوزه اصول فقه قلم فرسایی کردهاند ضمن
طرح بحث مفهوم در متون قانونی بی ان که به ارائه معیار و مالک مفهوم مخالف بپردازند تنها به ذکر چند
مثال حقوقی بسنده کردهاند .هدف نوشتار حاضر یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال است کمه حقوقمدان و
دادرس در مواجهه با متون قانونی و گزارههای حقوقی ،چه مالک و معیاری را برای شناخت مفهوم مخالف
به کارگیرد؟ ایا معیار واحدی وجود دارد که با استفاده از ان بتوان حکم کلمی مبنمی بمر داشمتن مفهموم یما
نداشتن ان به دست داد یا چنین چیزی ممکن نیست؟ الزم به ذکر است که مفهوم مخالف در مبحث ادله-
ی اثبات ،دلیلی در کنار دلیل لفظی به حساب میاید و حتی در مواردی بر دلیل لفظی مقدم میشمود ماننمد
این که دلیل لفظی ،عام ،و مفهوم مخالف ،خاص باشد (موسوی بجنوردی.)188 ،1379 ،
 -2مفهوم مخالف و اعتبار آن
دربارهی مفهوم مخالف اختالفنظر وجود دارد معروف اسمت کمه نمزاع در حجیمت مفماهیم ،نزاعمی
صغروی است یعنی تمامی اختالف نظرها در این مورد است که ایا شرط یا وصف یا عدد و  ...مفهموم دارد
یا خیر؟ (موسوی خمینی 106 ،1 ،1367 ،نائینی 478 ،1 ،1421 ،مشکینی .)250 ،1371 ،مرحوم مظفمر در
این خصوص چنین می گوید :شکی نیست که هر گاه کالم دارای مفهومی باشد که بمر ان داللمت کنمد در
این صورت ان کالم در ان مفهوم ظهور خواهد داشت و در نتیجه همچون دیگر ظواهر از طرف متکلم بمر
شنونده و از طرف شنونده بر متکلم حجت خواهد بود .بنابراین وقتی ظهور مفهموم حجمت اسمت ،نمزاع در
حجیت مفهوم چه معنایی میتواند داشته باشد .مثالً وقتی که میگویند :ایا مفهوم شرط حجت است یا نمه؟
در واقع نزاع در اینجا ،در حقیقت در اصل داللت داشتن یا عدم داللت جمالت بر مفهوم است و پس از ان
که فرض کردیم جمله مفهوم دارد بر سر حجیت مفهوم بحث و نزاعی نیست (مظفر.)102 ،1 ،1405 ،
مفهوم مخالف شامل شش قسم :مفهوم شرط ،وصف ،غایت ،حصر ،عدد و لقب است که در حجیّمت
انها میان اصولیان اختالف است (مظفر .)140 ،1 ،1405 ،مفاهیم مذکور به دلیمل المزام قضمات بمه حمل و
فصل دعاوی ،به منظور تحصیل حکم بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ،از اینرو ،قانونگذار ملزم اسمت بمه
مفهوم موافق و مخالف حکم خود توجه داشته باشد تا به استناد انها حکمی مخالف با نظر حقیقی قانونگذار
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در زمرهی قواعد حقوقی قرار نگیرد (اسدی ،ذبیحی )73 ،1392 ،برای اعتبار و عدم اعتبمار مفهموم مخمالف
بحث های زیادی میان اصولیان شیعه و سنی بمه وجمود اممده اسمت (السمبکی )240 ،1404 ،کمه فقهما و
اصولیان در استنباط های فقهی به میزان زیادی از این مفاهیم استفاده نمودهاند (ابن ادریمس حلمی،1411 ،
 63 ،3ابن قدامه.)483 ،8 ،1404 ،
 -3دالیل اعتبار مفهوم مخالف
در اعتبار مفهوم مخالف گفتهاند :خصوصیتی که در کالم بیان میشود داللت بر انتفای حکم دارد اعم
از اینکه ان خصوصیت ،شرط یا وصف یا غایت یا لقب یا نظمایر اینهما باشمد .ایمن داللمت ،نمزد اصمولیان
قدیمی ،داللت لفظ نیست بلکه از باب بناء عقالء است که میگویند هر گاه فعلی از کسی صادر شود ،بمرای
هدف و غایتی صادر می شود و منظور عقالء از هدف و غایتی که برای کالم وجود دارد ،ان است که کمالم،
معنایش را بیان میکند یعنی کسی که سخنی می گوید هدفش ان است کمه معنمای ان را بفهمانمد هممان
گونه که ویژگی هدف و غایت ان است که در مطلوب ،دخالت دارد یعنی مطلوب باید هدف غایت را تأمین
کند .بنابراین هرگاه مولی بگوید« :اگر زید تو را اکرام کرد ،تو هم او را اکرام کن» عقالء حکم میکنند کمه
اکرام زید در وجوب اکرام وی ،دخالت دارد و عقال میگویند که اگر اکرام زید ،دخالت در وجموب اکمرام وی
نداشت ،متکلم ،اکرام زید را بیان نمیکرد و بقیة قیود نیز به همین صورت هسمتند .بنمابراین بدسمت اوردن
مفهوم از جمله بر این اساس نیست که جمله بر ان داللت دارد که مثالً اگر شرط ،منتفی شمود ،حکمم نیمز
منتفی می شود یعنی داللت لفظیه در جمله وجود ندارد بلکه بدست اوردن مفهوم بر این اسماس اسمت کمه
اصل در فعل انسان ،ان است که بیهوده صادرنشده باشد بلکه برای هدف و انگیزهای طبیعی صادر میشود
و هدف از اوردن قید و شرط و وصف در جمله ،ان است که ان قید در حکم دخالت داشته باشد (سمبحانی،
 .)162 ،1430در نظر دیگری دربارهی اعتبار مفهوم مخالف گفته شده اسمت کمه همر حکممی دارای یمک
موضوع است و وقتی قانونگذار ،حکم را برای موضوع بیان میکند ،ظماهرش ان اسمت کمه خمالف ان را
نمیخواهد .به عبارت دیگر هدف قانون گذار ان است که حکم فقط اختصاص به همان موضوع داشته باشد
به گونه ای که اگر موضوع تغییر کند حکم نیز تغییر یابد و بر همین اساس ،مفهموم مخمالف را بمه حکممی
مخالف منطوق تعریف کردهاند که برای فرضی مخالف با موضوع ان حکم ،وجود دارد(کاتوزیمان،3 ،1377 ،
.)101
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عبارات قانون نیز ،مانند همهی عبارات دارای قیود و خصوصیّاتی است غالب چنین است کمه گوینمده
هر قیدی را که در عبارت می اورد از ان منظور خاصّی دارد چنان که اگر ان قید نباشد منظور گوینده تغییمر
میکند .ماده  191قانون مدنی میگوید« :عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرونبودن به چیمزی
که داللت بر قصد کند» .در این ماده اوالً :قصد ،مقیّد به قید انشاء شده است و ایمن تقییمد ،ایجماد مفهموم
مخالف می کند و ان مفهوم مخالف این است که قصد غیرانشائی یعنی قصد اخبار ،کافی برای ایجماد عقمد
نمیباشد .ثانیاً :تحقق عقد به کمک قصد انشاء ،مقید به قید دیگری است که عبارت است از «اقتران قصمد
انشاء به چیزی که داللت بر قصد کند» .پس اگر قصد انشاء ،مقرون به ان چیز که داللت بر قصد ممیکنمد
نباشد عقد محقق نمیشود (جعفری لنگرودی.)357 ،5 ،1391 ،
نظر دیگر ان است که مفهوم ،مدلول التزامی کالم است و مالزمه میان منطوق و مفهوم از نوع لمزوم
بیّن به معنای اخص است .لزوم بیّن به معنای اخص یعنی این که به مح

تصور مدلول مطمابقی ،مفهموم

نیز به ذهن خطور میکند (نائینی.)477 ،4 ،1421 ،
 -4دالیل داللت جمله بر مفهوم
مبنای قدما در بحث مفهوم این است که داللت قضایا بر مفهوم ،بر دو اصل عقالیی بنا شمده اسمت:
الف -مولی و متکلم ،عاقل ،متوجه ،مختار و مرید است ب -کالم خود را به منظور تفهیم معنا با غمرض و
هدف خاصی القا می نماید بنابراین هنگامی که کالمی از این متکلم عاقل و مختار صمادر ممیشمود ،مثمل:
«إن جائک زید فأکرمه» که میان وجوب اکرام زید و امدن او رابطه برقرار میکند ،عقال حکم میکنند کمه
متکلم با اراده و اگاهی ،کالم خویش را برای هدف و غرضی بیان کرده است ،چون وی میتوانسمت از اول
بدون قید اوردن بگوید« :اکرم زیداً» یا می توانست قیدهای دیگری را نیز اضافه کرده و بگوید« :إن جائک
زید و سلّم علیک و أکرمک ،أکرمه» اما همین که بدون قید نیاورد و یا قید اضافی نیاورد و یا قیدی غیر از
قید مجیء نیاورد ،دلیل بر این است که امدن زید در نزد وی ،در وجوب اکرام او ممدخلیت دارد یعنمی اگمر
نیامد ،وجوب اکرام ندارد.
مبنای متأخرین این است که داللت قضایا بر مفهوم ،ناشی از علیت منحصره قید (جمزا) بمرای مقیمد
(شرط) است ،به گونه ای که از وجود جزاء ،وجود شرط و از عدم جزاء ،عمدم شمرط الزم ممیایمد (خمینمی،
 362 ،2 ،1418مرتضوی لنگمرودی 136 ،1376 ،نمائینی 414 ،1 ،1369 ،منتظمری 295 ،1415 ،اصمول
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فقه 136 ،عیسی العاملی 59 ،5 ،1413 ،فاضل لنکرانی 356 ،7 ،1384 ،مظفر 112 ،1 ،1405 ،سمبحانی،
.)147 ،1430
البته اصولی ها بیشترین استدالل را در مورد مفهوم شرط بیان کمرده و ممیگوینمد :هیمأت و ترکیمب
جملهی شرطیه به گونه ای است که اگر شرط ،منتفی شود جزاء نیز منتفی می گردد .اگر چنین باشمد چنمان
چه به جای عبارت «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ،وقف محقق نمیشود»(مماده  59ق.م)
گفته شود« :تحقق وقف منوط به تصرف موقوفه توسط وقف میباشد» داللتی بر مفهموم نخواهمد داشمت
حال ان که چنین نتیجه ای محل تأمل است ،زیرا ارتباط میان شرط و جمزاء ،منحصمر در جملمهی شمرطیه
نیست بلکه با ده ها عبارت می توان میان موضوع و قید ،چنین ارتباطی را برقرار کرد .پس در اینجما جملمة
شرطیه با استفاده از ادات حصر ،موضوعیت ندارد بلکمه ان چمه ممالک ممی باشمد برقمراری رابطمه علیمت
انحصاری میان قید و موضوع است به گونهای که اگر رابطه از بین برود ،موضوع نیز از بمین ممیرود .البتمه
می توان پیرامون مصادیق بحث کرد که کدام جمله و رابطه ،چنین علیّتی دارد و کدام جمله ندارد اما متولی
این بحث ،علم اصول نیست بلکه اصول ،قاعده و مالک ارائه میدهد تا حقوقدان ،مصادیق ان را پیدا کنمد.
مواردی هم که در اصول به عنوان مصداق ،مورد بحث قرار گرفته است ،تمام مموارد نیسمت بلکمه ممکمن
است موارد غالب باشد (زراعت.)71 ،1388 ،
شرطی که در همهی جمله های دارای مفهوم باید وجود داشته باشد ان است که شمرط یما وصمف یما
غایت یا حصر باید علّت منحصر حکم باشد به گونهای که اگمر ایمن مموارد تغییمر کنمد ،حکمم نیمز تغییمر
نماید(زراعت ،مسجدسرایی )283 ،1 ،1385 ،در واقع ،جملمه در صمورتی مفهموم مخمالف دارد کمه قمرائن
خارجی داللت کند که علّت تامّة حکم در قضیّهی اصلی فقط در موضوع ان قضیّه موجود میباشمد و علّمت
مزبور در قضیّهی مفهوم مخالف موجود نیست ،لذا قضیّهی مزبور ،حکم دیگری که مخالف با حکم قضیّهی
اصلی است دارا می باشد .به عبارت دیگر ،مبنای مفهوم مخالف ،منحصر بودن علّت حکم در موضوع قضیّه-
ی اصلی است ،که به جهتی از جهات مانند ،ساختمان جمله و ذکر حکم نسبت به موضوع خماص فهمیمده
میشود ،و بدین جهت ،در موضوع دیگر ان حکم جاری نممیگمردد (اممامی )36 ،1384 ،ممثالً مماده 345
قانون تجارت مقرّر میدارد« :هر گاه طرفین معامله یا یکی از انها به اعتبمار تعهّمد شمخص دلّمال معاملمه
نمود ،دلّال ضامن معامله است» .در این جا تعهّد دلّال ،علّت ضامن بودن اوست .بنابراین ،اگمر تعهّمد دلّمال
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نباشد بلکه دلّال واسطة مح

باشد ضمانت او نیز منتفی خواهد شد .اینک بحث مفهوم مخمالف در اقسمام

مختلف ان را از زاویه متون قانونی پی می گیریم.
 -1-4مفهوم شرط
مفهوم شرط یکی از انواع مفهوم مخالف اسمت (فاضمل تمونی )231 ،1412 ،ممراد از مفهموم شمرط،
جمالت شرطیّه نحوی است یعنی جمله شرط و جمزاء و ادات شمرط (قممی )175 ،1205 ،و در همر جملمه
شرطیّه با سه عنصر اصلی روبرو هستیم :موضوع ،حکم و شرط (الصمدر )131 ،2 ،1408 ،و بحمث مفهموم
جمالت شرطیّه در جمالتی است که در صورت وجود شرط ،جزاء بمر ان مترتّمب بموده و در صمورت عمدم
شرط ،جزا نیز معدوم و منتفی خواهد بود(فی .)257 ،1385 ،
قانونگذار بسیاری از قوانین خود را در قالب جملههای شرطیّهای بیان داشمته اسمت کمه مفهموم ایمن
جمالت نیز حاصل احکام حقوقی است .مانند ماده 273قانون مدنی که مقرر میدارد« :اگر صماحب حمق از
قبول ان امتناع کند ،متعهّد به وسیلهی تصرف دادن ان به حاکم یا قائم مقام او بمری ممیشمود» .مفهموم
مخالف این ماده چنین است« :اگر صاحب حق از قبول ان امتناع نکند ،متعهّد به وسیلهی تصمرف دادن ان
به حاکم یا قائم مقام او بری نمیشود».
مشهور اصولیها معتقدند که در اثبات مفهوم شرط ،دو رکن اساسی وجمود دارد (هاشممی شماهرودی،
بیتا .)141 ،اول این که اثبات مفهوم بر اثبات مالزمهی علّی منحصر بین شرط و جزاء متوقف است و رکن
دوم این که در اثبات مفهوم شرط الزم است که در فرض انتفای موضوع ،سمنخ حکمم منتفمی شمود و نمه
شخص حکم .منظور از سنخ حکم ،کلی و طبیعی حکم است که به فرض خاصی مقید نیست یعنی طبیعت
کلیای که در ضمن افراد متعدد می تواند موجود شود و شخص حکمم مصمداقی از مصمادیق حکمم اسمت.
بدیهی است که شخص حکم با انتفای موضوعش ،عقالً منتفی میشود هر چند انتفای موضوع ،مستند بمه
انتفای برخی از قیودش باشد .لذا نزاع در باب مفهوم شرط ،تنها در مقامی جاری است که وجود سنخ حکمم
و انتفایش در صورت انتفای شرط ،امری ممکن باشد .بنابراین ،اگر در قضیهای حکم شخصمی بمر موضموع
مترتب شود به دلیل این که شخص حکم با انتفای موضوع ،منتفی میشود و امکان بقای ان وجود ندارد از
محل نزاع در باب مفهوم شرط خارس میشود(جزایری.)341 ،3 ،1382 ،
در چگ ونگی داللت جمله شرطیه بر مفهوم تقریرهای مختلفی ارائه شده است ،از جمله:
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 .1جمله شرطیه برای داللت بر این که شرط علت انحصاری برای جزا است وضع شده است ،به دلیل
تبادر علیت منحصر در ذهن عرف هنگام شنیدن جمله شرطیه در نتیجه با انتفای شرط که علت انحصاری
برای وجود جزاء است حکم در جمله جزاء نیز منتفی میشود.
 .2جمله شرطیه تنها برای داللت بر تالزم میان جزاء و شمرط وضمع شمده و از راه انصمراف فهمیمده
می شود که شرط ،علت منحصر برای وجود جزاء است ،زیرا فرد اکمل لزوم ،لزوم علّی انحصاری است.
 .3این امر در گرو بیان سه مقدمه است :الف .ادات شرط برای داللت بر ربط لزومی میان شرط و جزا
وضع و استعمال شده است(اثبات مراد استعمالی) .ب .ان چه متکلم استعمال کرده ،جدی است ،زیمرا اصمل،
مطابقت مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جدی است .س .متکلم در مقام بیان است و برای جزا بمه کممک
اداتی مانند «أو» شرط دیگری را در عرض شرط اول نیاورده است پس معلوم میشود که شرط ،علت تامه
برای جزاء است .همچنین از اطالق احوالی شرط معلوم میشود که این علیت تامه به حالت خاصی منحصر
نیست و هنگامی که ثابت شد شرط ،در هر حال علت تامه برای جزاء است ،روشن میشود که ایمن علمت،
انحصاری است ،زیرا اگر برای دست یافتن به جزاء به علت دیگری به کمک علت اول نیاز باشمد ،بمه ایمن
معنا است که در این حالت خاص ،علیمت شمرط بمرای جمزاء ،تمام نیسمت و ایمن خمالف اطمالق احموالی
است(صنقور.)879 ،1384 ،
با توجه به ان چه در باال گفته شد در مواجهه با ان دسته از متون قانونی که در قالب شرط بیان شمده
است باید توجه داشت که وجود یا عدم مفهوم معتبر برای جملههمای شمرطیّه در بیشمتر مموارد ،از راه ذوق
سلیم فهمیده میشود و ممکن است در برخی موارد ،جملة شرطیهای واجد اوصاف الزم باشد ،امّا نتموان بمه
مفهوم ان تکیه کرد .مثالً ماده  131قانون مدنی مقرّر میدارد« :اگر شاخهی درخت کسی داخل در فضمای
خانه یا زمین همسایه شود باید از ان جا عطف کند» .مفهوم ظاهری ماده ان است که «اگر شماخه درخمت
کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه نشود نباید از ان جا عطف کند ».پیداست که چنین مفهومی را
هی ذوق سلیمی نمیپذیرد ،زیرا زمانی که شاخة درختی به فضای خانه همسایه وارد نشده اسمت ،قطمع ان
معنایی ندارد .در این موارد ،باید توجّه داشته باشیم که اعتبار مفهوم به معنای نبودن مفهموم قابمل پمذیرش
است .به عبارت دیگر ،هر گاه جملة شرطیّه دارای مفهومی باشد که از نظر ذوق سلیم و موازین لغوی قابمل
قبول باشد بدون شک ،ان مفهوم معتبر نیز خواهد بود امّا اگر فاقد چنین مفهمومی باشمد بلکمه بمر مفهموم
نامعقولی داللت نماید ،ان مفهوم اعتباری نخواهد داشمت(زراعت ،مسجدسمرایی )307 ،1 ،1385 ،الزم بمه
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ذکر است در مواردی که دو یا سه شرطی که در جمله امده ،هر کدام به تنهایی موجب تحقق حکمم نباشمد
بلکه همه با هم و روی هم رفته در تحقق جزا دخالت داشته باشند در این گونه موارد ،انتفمای همر یمک از
شرایط موجب انتفای حکمم خواهمد بمود (قمافی ،شمریعتی )158-157 ،1 ،1392 ،ماننمد مماده  654ق.م.ا:.
«هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و الاقل یک نفر از انها حامل سالح
ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکمب یما مرتکبمان
حبس از  5تا  15سال و شالق تا  74ضربه می باشد» مفهوم مخالف این ماده ان است که هرگماه سمرقت
در شب واقع نشود یا سارق یک نفر بیشتر نباشد یا هی یک از سارقان حامل سالح نباشند مجازات ممذکور
اعمال نمی گردد.
 -2-4مفهوم وصف
جمله ای که مشتمل بر موصوف و وصفی بوده است بر انتفمای حکمم از موصموف در هنگمام انتفمای
وصف داللت دارد(فضلی )78 ،1382 ،در واقع« ،انتفاء حکم الموصوف عند انتفاء وصفه» حکمی کمه بمرای
موصوف وجود دارد ،با از بین رفتن صفت از بین برود (حیدری .)1376،111 ،وصف در اینجا شمامل نعمت،
حال ،تمییز و سایر قیدهایی می شود که موضوع تکلیف را مقید میسازد (السیوطی .)90 ،2 ،1975 ،علممای
علم اصول اختالف نموده اند که ایا مجرد تقیید موصوف به وصف ،داللت بر مفهوم مینماید ،به ایمن معنما
که در هنگام وصف ،حکم از موصوف منتفی است یا خیر؟(مظفمر )121 ،1 ،1405 ،اگمر اعتقماد بمه مفهموم
داشتن وصف داشته باشیم ،باید بگوئیم که با انتفای وصف ،موصوف ،حکم قبلی را ندارد ،هرچند بمه جمای
ان وصف ،وصف دیگری جایگزین شود(اهنگران )92 ،1384 ،مثالً ماده  450قانون ممدنی مقمرّر ممیدارد:
«تصرّفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است »...در این جا موضوع ،تصرّفات اسمت و
کاشفیّت نوعی از رضا نیز قید تصرّفات میباشد و امضای فعلی محسوبشدن ،حکم اسمت .همر شمنوندهی
اگاه به قواعد الفاظ ،چنین مفهومی را از ماده یاد شده به دست میاورد« :تصرّفاتی که نوعاً کاشف از رضای
معامله نباشد امضای فعلی نیست  » ...یا مثالً ماده  1134قانون مدنی مقرر میدارد« :طالق باید به صیغه-
ی طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد ».پس شهادت دو مرد فاسمق
در طالق شنیده نمیشود (جعفری لنگرودی.)345 ،5 ،1391 ،
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اصولیها برای داللت وصف بر مفهوم ،به تبادر ،اطالق کالم و اینکه اگر هیمأت وصمفیه داللمت بمر
مفهوم نداشته باشد موجب لغویت میشود ،استناد کردهاند (سبحانی.)84 ،1430 ،
نکته قابل توجه ان است که در برخ ورد با متون قانونی که پای وصف در انهما بمه میمان اممده اسمت
چنین نیست که لزوماً دارای مفهوم مخالف باشند چرا که در برخی از جملهها ،که دارای وصف و قید هستند
مفهومی را نمیتوان به دست اورد و گاهی تقیید هی گونه داللتی بر مفهوم مخالف نمیکند .مانند ،ماده 26
قانون مدنی که میگوید « :اموال دولتی که مع ّد است بمرای مصمالح یما انتفاعمات عممومی ...قابمل تملّمک
خصوصی نیست  »...قید در این مورد ،عبارت است از«:که معدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی» اگمر
بخواهیم مفهوم مخالف این ماده را حجّت بدانیم ،باید بگوئیم« :امموال دولتمی کمه معمدّ بمرای مصمالح یما
انتفاعات عمومی نیست ،قابل تملّک خصوصی است» در حالی که ایا اساساً مالی که دولتی باشد ولمی ذاتماً
معدّ برای مصالح یا انتفاعات عمومی نباشد وجود خارجی دارد؟ نتیجه ایمن اسمت کمه تقییمد در ایمن ممورد
مفهوم مخالف ندارد (جعفری لنگرودی )257 ،1383 ،در عین حال ،حقوقدان دیگری بر این نظر است کمه
اموالی که در اختیار دولت است دو گونه است :اموال دولتی ،اموال عمومی ،و ماده مورد بحث ،ناظر به اموال
عمومی دولت است ،نه اموال دولتی ،پس وصف مذکور در این ماده ،دارای مفهموم اسمت(کاتوزیان،1378 ،
 )69 ،65یا مثالً ماده 1167قانون مدنی که مقرّر میدارد« :طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمیشود» .این
مفهوم را ندارد که «طفل غیر متولّد از زنا به زانی ملحق میشود».
از نظر اصولیان ،وصف های به کار رفته در ایات و روایات ،فاقد مفهموم مخمالف اسمت .ولمی صماحب
نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی به کار رفته ،اصوالً دارای مفهوم مخمالف اسمت .راز ایمن
تفاوت دیدگاه را باید در این نکته جستجو کرد که در ایات و روایات ،احتماالت و مالحظاتی وجود دارد کمه
در قوانین موضوعه مطرح نمیشود از جمله این که بسیاری از اوصاف و قیودی که در روایات به کار رفتمه،
ناظ ر به موارد خاصّی است که در سؤال راویان مطرح شده اسمت .ممثالً راوی در ممورد موضموع خاصّمی از
امام(ع) سؤال کرده و حضرت نیز در پاسخ تنها حکم همان مورد را بیان فرموده و نسمبت بمه حکمم دیگمر
موارد ،سکوت کرده است .چنین اوصاف و قیودی را نمیتوان علّت منحصر حکم دانست در نتیجه ،اوصاف
مزبور فاقد مفهوم مخالف است .امّا در قوانین ،چنین مالحظاتی وجود ندارد و قانونگذار معموالً در مقام وضع
قواعد کلّی است لذا اوصاف و قیود مذکور در قوانین مفهوم مخالف دارد (قیاسی.)108 ،1379 ،
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مفهوم داشتن وصف در قوانین کیفری غالباً با اصل تفسیر مضیّق نیز سازگارتر است زیرا با توجّمه بمه
تفسیر مضیّق ،میتوان گفت :الزمة ذکر یک صفت یا قید در یک ماده قانونی ان است که حکم مورد نظر،
صرفاً در چهارچوب همان صفت یا قید قابل اجرا است و لذا چنان چه ان صفت یا قید منتفی شود ،حکم نیز
منتفی خواهد شد .به عنوان نمونه :به موجب ماده  516قانون مجازات اسالمی« :همرکس بمه جمان رئمیس
کشور خارجی یا نمایندة سیاسی ان در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ( 515سه تما
ده سال حبس) محکوم میشود »...وصف «سیاسی» در این ماده دارای مفهوم است ،یعنی این ماده شمامل
نمایندگان فرهنگی ،بازرگانی ،اقتصادی ،نظامی یا اعضای اداری و مأموران به خدمات عمومی سفارتخانهها
نمیشود(پیمانی )87 ،1375 ،بنابراین نمی توان به عنوان یک قاعدة کلّی بیمان کمرد کمه جملمهی وصمفیّه
دارای مفهوم است یا دارای مفهوم نیست بلکه باید این مسأله را به ذوق سلیم واگذار کمرد و در همر ممورد
نتیجه گرفت که جمله وصفیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد .در اینجا به چند نمونه اشاره میکنیم:
 ماده  219قانون مدنی اورده است« :عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قمائممقام انها ،الزم االتباع است ».مفهوم این عبارت چنین است« :عقودی که بر طبق قانون واقع نشمده باشمد
بین متعاملین و قائم مقام انها ،الزم االتباع نیست».
 ماده  360قانون مدنی مقرّر میدارد« :هر چیزی که فروش ان مستقالً جمایز اسمت اسمتثنای ان ازمبیع جایز است ».مفهوم این ماده چنین است« :هر چیزی که فروش ان مستقالً جایز نیست استثنای ان از
مبیع ،جایز نیست».
 ماده  1157قانون مدنی مقرّر میدارد« :زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عمدّهی طمالقنگاه دارد ».امّا مفهوم مخالف این ماده چنین نیست« :زنی که به غیرشبهه با کسی نزدیکی کند نباید عدّه-
ی طالق نگاه دارد».
 ماده  218قانون مدنی مقرّر میدارد« :هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فمرار از دیمن بمه طمورصوری انجام شده ان معامله باطل است» .عبارت «با قصد فرار از دین» وصف معامله است امّا داللمت بمر
مفهوم معتبر ندارد یعنی نمیتوان گفت که «هرگاه معلوم شود که معامله بدون قصد فرار از دین و به طمور
صوری انجام شده ان معامله باطل نیست» .زیرا معامله بدون قصد ،هی اعتباری ندارد.
 ماده  761قانون مدنی اورده است« :صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشمد قماطع بمینطرفین است و هی یک نمیتواند ان را فسخ کند اگر چه به ادّعای غبن باشد» .مفهموم ایمن مماده چنمین
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است« :صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح نباشد ،قاطع بمین طمرفین نیسمت و همر یمک از انمان
میتواند به ادّعای غبن ان را فسخ کند».
ان چه از این مبحث ،به دست می اید این است که در مواد قانونی و نظمرات حقوقمدانان ،بیمان یمک
صفت یا قید در قانون معموالً ایجاد مفهوم مخالف میکند .چنان چه برخی حقوقدانان به ایمن نکتمه توجّمه
دادهاند :تقیید نشانهی مفهوم مخالف است .اشنائی قابل مالحظه به ادبیات یک زبان زنمده و بمه خصموص
اطّالع بر مبانی علم فصاحت و بالغت و جمع ان بما تتبّمع و ممارسمت ایمن نکتمه را اثبمات ممیکنمد کمه
گویندگان غالباً قیدی را که در سخنان خود میاورند ایجاد مفهوم مخالف میکنمد ،ممثالً مماده  191قمانون
مدنی میگوید« :عقد محقّق می شود به قصد انشاء به شرط مقرونبودن به چیزی که داللت بر قصد کند».
در این ماده :اوالً -قصد مقید به قید «انشاء» شده است و این تقیید ،ایجاد مفهموم مخمالف ممیکنمد و ان
مفهوم مخالف این است که قصد غیرانشائی(یعنی قصد اخبار) کافی برای ایجاد عقد نمیباشد .ثانیاً -تحقّق
عقد به کمک قصد انشاء ،مقیّد به قید دیگری است که عبارت است از «اقتران قصد انشماء بمه چیمزی کمه
داللت بر قصد کند» .پس اگر ،قصد انشاء مقرون به ان چیزی که داللت بر قصد میکند نباشد عقد محقّق
نمیشود(جعفری لنگرودی .)357 ،5 ،1391 ،امّا در مقابل ،ان چه بین اندیشمندان اصولی شهرت دارد ایمن
است که وصف مفهوم ندارد (خراسانی 320 ،1 ،1412 ،نائینی 503 ،2 ،1421 ،نائینی 434 ،1378 ،مظفمر،
 121 ،1 ،1383موسوی خمینی )362 ،1 ،1367 ،و بر این نظرند کمه وصمفهمای موجمود در منمابع ،قیمد
موضوع حکم است نه قید حکم (مظفر )114 ،1 ،1383 ،و برخی قائل به مفهموم هسمتند (حیمدری،1412 ،
 )123امّا نکته قابل تذکر ان است که بنابر هر دو قول ،وصف در چند مورد مفهوم ندارد -1 :در موردی که
مسلّم باشد وصف توضیحی است نه تقییدی -2در موردی که وصف غمالبی باشمد (محمّمدی)87 ،1386 ،
گذشته از این که تشخیص قید توضیحی از غیر توضیحی(احترازی) در برخی از موارد چندان سماده نیسمت.
البته اگر وصف ،صرفاً بیانکننده موارد غالب باشد یقیناً مفهوم ندارد 1مانند اصمل  28قمانون اساسمی« :همر
کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند» ،عبارت «که بدان مایل است» یک وصف غالبی است
یعنی معموالً انسان شغلی را بر میگزیند که بدان عالقمند است اما گاهی ممکن اسمت انسمان بمه شمغلی
بپردازد که هی عالقه و تمایلی به ان ندارد.
 -1همانگونه که در اصول فقه به ایه «و ربائبکم الالتی فی حجورکم» مثال می زنند که وصف «فی حجورکم» برای بیان اغلبیت است و
قطعاً این ایه مفهوم مخالف ندارد بلکه اگر ربیبه در خانه ناپدری نیز زندگی نکند ازدواس وی با ناپدری حرام خواهد بود.
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 -3-4مفهوم غایت
غایت یعنی نهایت و انتهای چیزی ،هر گاه موضوع حکم مقید به غایمت و نهایمت باشمد ،ایما داللمت
میکند بر این که حکم بعد از غایت و نهایت مخالف حکم پیش از ان است؟ ظاهراً فهم عرفی و تبادر چنین
است و بیشتر اصولیین نیز بر این عقیدهاند(محمدی )83 ،1386 ،در بحث غایت این مطلب کمه ایما غایمت
داخل در منطوق یا مغیّی است یا خیر؟ و اینکه اگر غایت داخل مغیّی باشد ،حکم غایت موافق حکم مغیّمی
است و اگر غایت را داخل مغیّی ندانیم حکم غایت مسکوت است و حمال انکمه درمفهموم مخمالف ،حکمم
مفهوم با حکم منطوق مخالف است .اگر غایت را داخل مغیّی بدانیم مدلول منطوقی است نه مفهموم و اگمر
ان را خارس بدانیم مفهوم مخالف است (زراعت ،مسجدسرائی )320 ،1 ،1385 ،این موضوع کمه ایما غایمت
داخل در مغیّی است یا خیر؟ بین صاحب نظران اختالف است .بعضی از اصولیها بر این نظرند :کمه غایمت
به هی وجه داخل در مغیّی نیست .چه غایت قید حکم باشد ،یا نباشد .و اگر در بعضی از موارد غایت داخمل
در مغیّی بود به یقین به وسیله قرینمه اسمت (خراسمانی 326 ،1 ،1412 ،مظفمر 124 ،1 ،1405 ،موسموی
خمینی 366 ،1 ،1367 ،نائینی )436 ،1369 ،و برخی نیز قائل به تفکیکاند بین انجایی که غایت قید فعل
باشد ،یا قید حکم .هر گاه غایت قید فعل باشد در این صورت غایت داخل در مغیّی است و اگر غایمت قیمد
حکم باشد در ان صورت غایت داخل مغیّی نیست(موسوی خمینی )366 ،1 ،1367 ،در مفهوم داشتن غایت
انچه بین اصولی ها شهرت دارد مفهوم داشتن غایت است .مشهور اصولی ها عقیده دارنمد کمه ادات و ابمزار
غایت ،داللت بر از بین رفتن حکم بعد از غایت دارند بلکه ممکن است گفته شود که داللت غایت بر انتفای
حکم ،شدیدتر از داللت جملة شرطیه بر انتفای حکم در صورت انتفای شرط میباشد(سمبحانی)88 ،1430 ،
عده ای همانند سید مرتضی و شیخ طوسی بر این نظرند که غایت مفهوم نمدارد (مظفمر )104 ،1405 ،عمده
ای هم قائل به تفصیلند ،که هرگاه غایت ،قید حکم باشد ،بر مفهوم داللت خواهد داشت اما اگر غایت قیمد
موضوع باشد و موضوع را محدود کند ،داللت بر مفهوم ندارد (خراسمانی 324 ،1 ،1412 ،مظفمر،1 ،1405 ،
 134موسوی خمینی 363 ،1 ،1367 ،فی .)259 ،1385 ،
مواعد در مواد قانونی کاربرد زیادی دارد و از ان جا که هر موعدی دارای غایت است بنمابراین ،بحمث
مفهوم غایت در حقوق کاربرد زیادی دارد و چنان چه قرینهی خاصی وجود نداشته باشد ،ذوق سلیم اقتضماء
میکند که جملهی غایتدار ،مفهوم داشته باشد .امّا در مورد این که غایت داخل مغیّا میباشد یا خیر ،جواب
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علمی و کلّی وجود ندارد بلکه باید ،از طریق مراجعهنمودن به قوانین متداول و با بکاربردن یکی از ابزارهای
استنباط ،راه حلّ ان را بدست اورد (جعفری لنگرودی )259 ،1383 ،که به چند مورد اشاره میکنیم.
ماده  173قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ،مقرّر میدارد« :در جرایمی
که مجازات قا نونی ان از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تماریخ وقموع جمرم تما
انقضای مواعد مشروحهی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اوّلین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد
مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد».
الف) حدّاکثر مجازات مقرّر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال یا انقضای
مدت ده سال.
ب) حدّاکثر مجازات کم تر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدّت پمنج
سال.
س) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدّت سه سال
در این ماده سه نوع مرور زمان پیشبینی شده است« :تا ده سال ،تا پنج سال و تا سه سمال»کمه بمر
حسب قرینههای موجود در ماده ،سال دهم و پنجم و سوّم نیز جزو مدّت مرور زمان است امّا مجازات « تما
سه سال حبس» و « تا یک میلیون ریال جزای نقدی» ابهام دارد که ایا خود سه سال یا خود یک میلیمون
ریال مشمول بند ب است یا خیر؟ اگر غایت داخل مغیّا باشد این دو ممورد ،مشممول بنمد ب خواهمد بمود و
مشمول مرور زمان پنج ساله میشود امّا اگر غایت داخل مغیّا نباشد ،این دو مورد مشمول بند ب نمیشوند
و از طرف دیگر مشمول بند الف نیز نیستند زیرا ان بند برای بیشتر از سه سال حبس و بمیشتمر از یمک
میلیون ریال جزای نقدی میباشد .بنابراین دو مورد مزبور ،ابهام پیدا میکند.
در جرایم تعزیری معموالً مجازاتها به صورت حدّاقل و حدّاکثر تعیین میشود .مانند « ،تما  74ضمربه
شالق» و «شش ماه تا دو سال حبس» و « سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی» در این موارد ،همر گماه
دادگاه بخواهد مجازات را تشدید نماید و تشدید بیشتر از حدّاکثر مجازات قانونی جمایز نباشمد ایمن بحمث
مطرح میشود که ایا دادگاه میتواند مثالً خود  74ضربه شالق یا دو سال حمبس یما شمش میلیمون ریمال
جزای نقدی را نیز مورد حکم قرار دهد یا خیر ؟ و این بحث وابسته به بحث دخول یا عدم دخول غایمت در
مغیّا میباشد.
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ماده  280قانون تجارت اورده است « :امتناع از تأدیهی وجه برات باید در ظرف ده روز تاریخ وعده به
وسیلة نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود ،معلوم گردد» .مفهوم مخالف این ماده چنین اسمت:
«نوشتهای که پس از ده روز تهیّه شود ،اعتراض عدم تأدیه محسوب نمیشود».
مفهوم غایت از ان جهت اعتبار دارد که قیدی ،حکم را محدود و مقید به زممان خاصمی ممیکنمد بمه
گونهای که اگر قید از بین برود حکم نیز زایل میشود و این مفهوم مشمول همان قاعدهی کلی اسمت کمه
میگوی د هر گاه موضوع همراه با قید بیاید و این قید در تعلّق حکم به موضوع نقمش داشمته باشمد از بمین
رفتن قید موجب از بین رفتن حکم میشود(زراعت.)76 ،1391 ،
 -4-4مفهوم حصر
در مواد قانونی واژههایی همچون فقط ،تنها ،بجز ،غیر از ،برای حصمر بمه کمار ممیرونمد و معمموالً
جمالتی که دارای ادات حصر میباشند و افادهی حصر میکنند ،مفهوم مخالف معتبر نیز دارنمد (اصمفهانی،
 154 ،1363میرزای قمی )188 ،1 ،1205 ،که به چند نمونه اشاره میکنیم:
ماده  617قانون مدنی« :امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت ،تصرّفی در ودیعه کند  »...مفهموم ایمن
ماده ان است که امین فقط از جهت حفاظت میتواند تصرّف در ودیعه نماید.
قسم دیگری از مفهوم نیز در نوشتههای اصولی دیده میشود کمه مفهموم اسمتثناء نمام دارد (حمائری
یزدی )206 ،1 ،1418 ،و بازگشت ان به مفهوم حصر است .مثالً ماده 332قانون ممدنی اورده اسمت« :همر
گاه یک نفر ،سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلفشدن ان مال بشود ،مباشر مسؤول است نمه
مسببّ ،مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشمد» .مفهموم ایمن مماده ان
است که اگر سبب اقوی نباشد ،مباشر مسؤول است (بماریکلو )184 ،1385 ،بیشمتر اصمولیهما ان را دارای
مفهوم میدانند (میرزای قمی )188 ،1205 ،و حجیّت مفهوم استثناء به دلیل تبادر است (موسموی خمینمی،
 .)366 ،1 ،1367در اینجا نیز قیدی وجود دارد که موضوع را منحصر در حالت خاصی میسازد و اگر رابطمه
قید و موضوع به گونهای باشد که قید در تعلق حکم به موضوع نقش داشمته باشمد یعنمی اگمر قیمد نباشمد
موضوع یا حکم نیز از بین برود الجرم باید مفهوم مخالف را برقرار دانست .پس قصر صفت بر موصوف یما
قصر موصوف بر صفت یا استثنا و هرگونه حصری که موضوع را منحصر در حالت خاصی نمایمد مفهمومش
ان است که اگر قید و انحصار از بین برود ،حکم نیز از بین خواهد رفت (زراعت.)77 ،1391 ،
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 -5-4مفهوم لقب
در اصول مراد از لقب هر چیزی است که مورد حکم واقع شود در واقع مسمند همر جملمهای را لقمب
نامند (والیی .)306 ،1386 ،هر اسمی که در مواد قانونی به کار میرود به نحوی لقب محسوب میشمود و
اگر قرار باشد که همة این لقبها ،دارای مفهوم باشند نتایج نامعقولی به دست میاید .مثالً وقتی ماده 472
قانون مدنی میگوید« :عین مستأجره باید معیّن باشد  »...مفهومش ان نیست که غیر عین مسمتاجره الزم
نیست معیّن باشد و مثالً میتوان مال غیر معیّنی را مبیع قرار داد .در مواردی هم ممکن است ،حکمم لقمب
با حکم غیر افراد تحت پوشش لقب تفاوت داشته باشد .امّا این تفاوت حکم ،به خاطر مفهموم لقمب نیسمت.
مثالً ماده  1059قانون مدنی اورده است« :نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» .مفهوم ایمن عبمارت ان
نیست که نکاح زن غیر مسلمان ،با مرد مسلمان جایز است زیرا اصولیها چنین مفهومی را معتبر نمیداننمد
هر چند گروهی ان را معتبر دانستهاند (البیضاوی )221 ،1970 ،و این حکم در مواردی صحیح میباشمد امّما
صحّت حکم به خاطر مفهوم ماده نیست بلکه به خاطر دلیل خارجی است که اتّفاقماً بما مفهموم ایمن مماده
مطابقت دارد .صاحب نظران اصولی بر این عقیدهاند که لقب مفهوم ندارد (قمی 191 ،1 ،1205 ،خراسمانی،
.)250 ،1412
 -6-4مفهوم عدد
اگر حکمی بر موضوعی جاری شود که در ان عدد به کار رفته باشد ،ایا ان عدد مفهوم دارد یما خیمر؟
عدد در قوانین موضوعه کاربرد زیادی دارد .امّا همانگونه که اصولیها گفتمهانمد ،بمیگممان محمدودکردن
متعلّق حکم به عددی خاص ،داللت ندارد بر انتفاء حکمم از غیمر ان عمدد و نممیتموان بمرای ان مفهموم
معتبری قائل شد (قمی 191 ،1 ،1205 ،خراسانی )250 ،1412 ،بلکه باید به سراغ قرینههای دیگمر رفمت.
گاهی عدد به عنوان تعیین حدّاقل به کار میرود ،مثالً ماده  172قانون مجازات اسالمی میگوید« :در کلّیه
جرایم ،یک بار اقرار کافی است ،مگر در جرایم زیر که نصاب ان به شرح زیراست :المف .چهمار بمار در زنما،
لواط ،تفخیذ و مساحقه ب.دو بار در شرب خمر ،قوّادی ،قذف و سرقت موجب حد» در این موارد حمدّاقل یما
حدّاکثری که تعیین میشود ،الزاماً باید رعایت شود .مثالً اقرار کمتر از چهار بار ،حدّ لواط را ثابت نممیکنمد
امّا این مطلب نتیجة مفهوم مخالف عدد نیست.
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گاهی عدد برای تعیین حدّاقل و حدّاکثر نیست .مثالً ماده  527قانون مجازات اسالمی بیمان ممیدارد:
«هر گاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند  »...در این موارد صرف بیان عدد ،داللتی بر
مفهوم معتبر ندارد مگر این که قرینهی خارجی بر مؤثّربودن عدد و نفی حکم برای غیر عدد داللمت داشمته
باشد .مثالً ماده  808قانون مدنی اورده است « :هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بمین دو نفمر مشمترک
باشد و یکی از دو شریک حصّهی خود را به قصد بیع ،به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگمر حمق دارد
قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصّهی مبیعه را تملّک کند» .در این جا با مراجعمه بمه منمابع
این ماده که روایات شرعی است ،متوجّه میشویم که عدد دو در حکم مدخلیّت دارد .یعنی اگر ملمک قابمل
تقسیمی مشترک میان سه نفر یا بیشتر باشد حقّ شفعه جاری نخواهد بود(زراعمت ،مسجدسمرائی،1385 ،
 )335 ،1اما مواردی نیز وجود دارد که عدد دارای مفهوم معتبمر اسمت و مماده  808قمانون ممدنی یکمی از
انهاست که میگوید« :هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شمریک
حصة خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است
به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند .این حق را حق شفعه و صاحب ان را شفیع میگویند ».هی یمک از
حقوقدانان تردید ندارند که حق شفعه فقط در ا موال غیر منقول مشترک میان دو نفر برقمرار اسمت .ممکمن
است گفته شود این انحصار از منابع شرعی به دست میاید پمس اگمر دالیمل خمارجی وجمود نممیداشمت
نمی توانستیم چنین مفهومی را استنباط کنیم اما به هر حال ،قانونگمذار مماده  808را بما توجمه بمه مفهموم
مخالف ان وضع کرده است و اگ ر این ماده برای شخصی قرائت شود که از دالیل خمارجی اطالعمی نمدارد
همین مفهوم را استنباط میکند .پس مالحظه می شود که در اینجا عدد ،مفهوم مخمالف دارد حمال ان کمه
مفهوم عدد را ضعیفترین مفهوم پس از مفهوم لقب می دانند و در مواردی شرط یا حصر ،مفهوم ندارد حال
ان که اکثر قریب به اتفاق اصولیها برای ان مفهوم مخالف ،قائل هستند(زراعت )91 ،1388 ،پس به طمور
قطع نمی توان گفت که کدام نوع از جمالت بحث شده دارای مفهوم مخالف است و کدام یک مفهوم ندارد
بلکه ذوق سلیم می تواند معیار و مالک برای اعتبار مفهوم و عدم ان باشد .الزم به ذکر است که اگمر عمدد
به عنوان غایت حکم در کالم اورده شود در چنمین ممواردی در مفهموم داشمتن ان تردیمدی نیسمت(قافی،
شریعتی )177 ،1 ،1392 ،مانند ماده  652ق.م.ا« :.هرگاه سرقت مقرون به ازار باشد و یا سارق مسلح باشد
به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا  74ضربه محکوم می شود».
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 -5نتیجهگیری
علمای اصول در بحث مفاهیم درباره اعتبار و عدم اعتبار مفهوم مخالف ،مباحث گسترده و مفصملی را
مطرح کرده اند و مشابه اختالف نظری که در مواجهه اصولیان با ایات و روایات وجمود دارد در برخمورد بما
مواد قانونی و گزاره های حقوقی نیز قابل طرح می باشد .بدون شک انتقال ذهن از منطوق جمله به مفهوم
موافق ان در حقیقت به دلیل اولویت و رجحانی است که مفهوم نسبت به منطوق دارد به طوری که وقتمی
انسان با یک حکم قانونی روبرو می شود معموالً برای یافتن فلسفه و علمت ان بمه کماوش و تحلیمل ممی
پردازد  ،اگر ذهن انسان ،علت حکم منطوق را به فراست دریابد حکم را در چهارچوب منطوق جمله محدود
نمی کند بلکه ان را به موارد دیگری که علت حکم به نحو قوی تری وجود دارد نیز سریان می دهد.
باید توجه داشت که الزاماً همه جمالت و عبارات قانونی دارای مفهوم نیستند ،زیرا برخی جممالت بمه
غیر از معنا و مدلولی که به طور مستقیم از انها فهمیده می شود مدلول دیگری ندارند .به عبارت دیگر ممی
توان گفت که هر عبارتی دارای منطوق است ولی الزم نیست که مفهوم داشته باشد.
از بررسی عبارات قانونی چنین به دست می اید که برداشت مفهموم مخمالف از عبمارات قمانونی بمه
طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی قوانین منافات داشته باشد پذیرفته نیست و چه بسا تعارض مفهموم
مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه ای باشد بر این که عبارات قانون در این مورد خماص،
فاقد مفهوم است و یا این که مفهوم مخالف ان مد نظر قانونگذار نبوده است .از اینرو ضمن این که دادرس
و حقوقدان برای مفهوم گیری از قوانین باید با مبانی حقوق و اصول و قواعد مسلم حقوقی اشمنایی داشمته
باشد کشف قرینه بر خالف اراده مفهوم مخالف و ذوق سلیم ،معیار و ضابطه تشمخیص مفهموم و عمدم ان
خواهد بود.
فهرست منابع
کتاب ها:
 -1ابن ادریس حلی ،محمد بن احمد ،)1411( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم.
 -2ابن قدامه ،موفق الدین ،)1404( ،المغنی ،دار الکتب العربیه ،بیروت.
 -3اصفهانی ،محمّدحسین ،)1363( ،الفصول الغرویّه ،دار احیاء العلوم االسالمیّه ،قم.
 -4السبکی ،علی بن عبدالکافی ،)1404( ،االبهاس فی شرح المنهاس ،دار الکتب العربیه ،بیروت.
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تهران ،چاپ دوم.
 -9جزایری ،محمدجعفر ،)1412( ،منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه ،نشر فقاهت ،قم.
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قم.
 -11جعفری لنگرودی ،محمّدجعفر ،)1383( ،مقدّمة عمومی علم حقوق ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ،چاپ نهم.
 -12جعفری لنگرودی ،محمّدجعفر ،)1391( ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،کتابخانه گنج دانش.
 -13حائری یزدی ،عبدالکریم ،)1418( ،درر الفوائد ،مؤسّسه النشر االسالمی ،قم ،چاپ پنجم.
 -14حیدری ،سیّد علی نقی ،)1376( ،اصول االستنباط ،ترجمه و شرح عباس زراعت و حمید مسجد سرائی ،دانشگاه
کاشان.
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الصدر.
 -21طاهری ،حبیب اهلل ،)1375( ،حقوق مدنی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،جلد اول.
 -22عیسی العاملی ،یاسین ،)1413( ،االصطالحات الفقهیه فی الرسائل العملیه ،دار البالغه ،بیروت.
 -23غروی نائینی ،میرزا محمدحسین ،)1421( ،فوائد االصول ،موسسه النشر االسالمی.
 -24فضلی ،عبدالهادی ،)1382( ،مبادی اصول الفقه ،انتشارات نصایح ،قم ،چاپ دوم.
 -25فاضل تونی ،عبداهلل بن محمّد ،)1412( ،الوافیه فی اصول الفقه ،مجمع الفکر االسالمی.
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 -26فاضل لنکرانی ،محمّد ،)1384( ،سیری کامل در اصول فقه ،انتشارات دار الوالیه ،جلد پانزدهم.
 -27فی  ،علیرضا ،)1385( ،مبادی فقه و اصول ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ هیجدهم.
 -28قاضی البیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،)1970( ،منهاس الوصول الی علم االصول ،مکتبه الکلیات االزهریه ،القاهره.
 -29قافی ،حسین ،شریعتی ،سعید ،)1392( ،اصول فقه کاربردی ،تهران ،انتشارات سمت ،س  ،1چاپ نهم .
 -30قمی ،میرزا ابوالقاسم ،)1205( ،قوانین االصول ،بی نا ،تهران.
 -31قیاسی ،جالل الدین ،)1379( ،روش تفسیر قوانین کیفری ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 -32کاتوزیان ،ناصر ،)1385( ،مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،شرکت سهامی انتشار ،تهران ،چاپ
پنجاهم.
 -33کاتوزیان ،ناصر ،)1378( ،اموال و مالکیّت ،نشر دادگستر و نشر میزان ،تهران ،چاپ سوّم.
 -34کاتوزیان ،ناصر ،)1377( ،فلسفه حقوق ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.
 -35محسنی ،مرتضی ،)1375( ،دوره حقوق جزای عمومی ،میزان ،تهران ،چاپ هشتم ،جلد اوّل.
 -36محقّق داماد ،سیّد مصطفی ،)1386( ،اصول فقه ،مرکز نشر علوم اسالمی ،تهران ،چاپ پانزدهم.
 -37محمدی ،ابوالحسن ،)1386( ،مبانی استنباط حقوق اسالمی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ بیست و
هشتم.
 -38مرتضوی لنگرودی ،)1376( ،جواهر االصول ،مؤسسه تنظیم و نشر تراث االمام الخمینی ،تهران.
 -39مشکینی ،علی ،)1348( ،اصطالحات االصول ،نشر هادی ،قم.
 -40مظفر ،محمد رضا ،)1383( ،اصول الفقه ،دار الفکر ،چاپ اوّل.
 -41موسوی خمینی ،سید مصطفی ،)1418( ،تحریرات فی االصول ،مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی ،قم.
 -42موسوی خمینی (امام) ،سیّد روحاهلل ،)1367( ،تهذیب االصول ،دار الفکر ،تقریر جعفر سبحانی.
 -43منتظری ،حسینعلی ،)1415( ،نهایه االصول(تقریرات درس سید حسن طباطبائی بروجردی) ،نشر تفکر ،قم،
چاپ اول.
 -44نوبخت ،حسین ،)1388( ،شیوههای تفسیر قوانین مدنی ،انتشارات فروزش ،تبریز.
 -45واعظ حسینی بهسودی ،محمدسرور ،)1375( ،مصباح االصول(تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی) ،مکتبه
الداوری ،چاپ پنجم.
 -46هاشمی شاهرودی ،سید محمود( ،بیتا) ،بحوث فی علم االصول ،دائره المعارف الفقه االسالمی ،قم.
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 -47اسدی ،لیال سادات ،عاطفه ذبیحی ،)1392( ،قانونگذاری و تفسیر قوانین با تأکید بر مقرّرات خانواده ،فصلنامه
تعالی حقوق ،دورهی جدید شمارهی  ،2صص .58-59
 -48اهنگران ،محمدرسول ،زارع مویدی ،فاطمه ،ناکارامدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق نسخ حکم در باب مفهوم
شرط ،پژوهش های فقهی ،دوره هشتم ،شماره دوم پاییز و زمستان  ،1391صفحات .25-26
 -49اهنگران ،محمدرسول ،زارع مویدی ،فاطمه ،انحراف در بحث از مفهوم وصف ،پژوهشهای دینی ،سال اول،
شماره دوم تابستان و پاییز  ،1384صفحات .89-110
 -50امیدی ،جلیل ،)1377( ،قواعد تفسیر قوانین جزائی ،مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،41صص
.7-54
 -51بابائی مهر ،علی ،)1388( ،تفسیر ،اصول و مبانی ان در حقوق عمومی ،مجلّه حقوق خصوصی ،شماره ،14
صص .167-196
 -52زراعت ،عباس ،)1391( ،مفهوم قید نگرشی نو در مفهوم مخالف ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،سال چهارم،
شماره ،6بهار و تابستان  ،91صص .65-82

