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 چکيده

قیاس عمیم حکم امر اول به امر دوم به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت تدر فقه اسالمی 

همان تمثیل منطقی است، یعنی سرایت حکم از موردى که فلسفه آن را قیاس  .نامیده می شود

قیاس به اقسامی تقسیم بندی می شود که برخی از این . ایم به موارد مشابه آنبه دست آورده

دارند. در این مقاله با روشی  در حقوق ایران کاربردت برخوردارند و اقسام در فقه امامیه از حجی

کاربردی ابتدا به تعریف قیاس و ارکان آن پرداخته ایم و سپس اقسام قیاس و حجیت -توصیفی

 قیاس برای هریک از اقسام هریک مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکردی کاربردی

 ارائه شده است.دارای اعتبار و حجیت مثال حقوقی 

حجیت قیاس، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، قیاس مستنبط  :يديکل واژگان

 .العله، تنقیح مناط
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  هدیه نصيري

، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 وکیل پایه یک دادگستری
 

 نام نویسنده مسئول:
 هدیه نصيري

 کاربرد قياس در فقه اماميه وحقوق موضوعۀ ایران
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 مقدمه
ضوعۀ ایران است.چهارمین منبع فقه اسالمی از نطر بررسی کاربرد قیاس در فقه امامیه و حقوق مو موضوع اصلی سخن در این مقاله

از عقل و کاربرد آن در فقه حمایت می کنند. مدافعان  مخالف اند وقیاس  مه قیاس است. علمای شیعه با فقهای امامیه عقل و در مذاهب عا

یک روش استنباط بلکه از منابع اصلی فقه به نه و حامیان قیاس راه افراط پیموده و به ورطۀ اجتهاد به رأی افتاده اند، تا حدی که قیاس را 

قیاس همان تمثیل منطقی است که از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگری پی می بریم و معموالً حساب می آورند. از نظر علمای شیعه 

 .نتیجۀ آن قطعی و یقینی نیست

توسل به قیاس این زمینۀ فکری را ایجاد می نماید که دین اسالم ، دینی جامع و کامل نیست، درحالیکه این تفکر خالف نص قرآن 

به طور اجمال می توان گفت در مورد حجیت و سندیت قیاس میان فقهای شیعه ...«(.وم اکملت لکم دینکم و الی»...سورۀ مائده:  3است) آیۀ 

،اما علمای شیعه انکار قیاس را از جت می دانندو اهل سنت اختالف نظر عمیقی وجود دارد.اکثر علمای اهل سنت انواع مختلف قیاس را ح

 ،یعنی قیاس منصوص العله و قیاس اولویت معتبرند.ت ندارد و تنها قیاس قطعی ضروریات دین شمرده و معتقدند قیاس ظنَی حجی

سعی بر آن شده است تا با بررسی تعریف و ارکان و اقسام قیاس به این سؤال پاسخ دهیم که در مباحث حقوقی  در این مقاله

قیاس استفاده نمایند؟ به همین جهت قوانین  وضعیت قیاس چگونه است و آیا قانونگذار یا قاضی در فرض سکوت قانون می توانند از

 فقهی و عرفی تفکیک نموده ایم و جداگانه آنها را مورد تحلیل قرارداده ایم. موضوعه را از لحاظ ماهیتِ

 

 بخش نخست :قياس در اصول فقه
 گفتارنخست:تعریف قياس

 پردازیم:در اصول فقه تعاریف زیادی از قیاس شده است که به نقل تعدادی از آنها می 

 دکتر ابوالحسن محمدی قیاس را چنین تعریف نموده است:-1

به زبان ساده هرگاه بین دو موضوع شباهتی وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها معلوم باشد، مقایسه کردن دیگری را بر آن و » 

 .(193، ص1331)محمدی اثبات حکم آن را برای این، قیاس گویند

 1141)آمدیتعریف کرده است«برابری بین فرع و اصل در علت حکم » ام فی اصول االحکام قیاس را به مؤلف کتاب االحک آمدی -2

 .(6، ص3ق، ج

قیاس عبارت است از حکم بر معلومی به مانند حکمی که برای معلوم دیگری » صاحب معالم قیاس را چنین تعریف کرده است: -3

  .(212ص )حسن بن زین الدین، بیتا،«مثابت است به واسطۀ مشترک بودن آن دو ،در علت حک

قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمی )مثل حرمت( در » دکتر سید مصطفی محقق داماد قیاس را چنین تعریف کرده اند:-1

یک موردی)مثالً آبجو( به خاطر علتی)مانند اسکار( به خاطر ثبوت همان حکم)حرمت( در محلی دیگر)آب انگور( به واسطۀ همان 

  .(163،ص1322)محقق داماد«ت)اسکار(عل

هرگاه در دو موضوع مشابه حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد و با مقایسه آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد به   -1

 .(111،ص1332)والیی، گویند« قیاس»آن 

به فرع، بر اساس علت واحدی که در تسری دادن حکم اصل » به نظر دکتر جعفری لنگرودی این تعریف از همه روشن تر است:-6

اصل و فرع وجود دارد و آن علت صرفاً از عبارت نص راجع به اصل، استنباط و دانسته نمی شود بلکه حاجت به نوعی اعمال نظر 

  .(112، ص2،ج1311)جعفری لنگرودی، «دارد

 :تفاوت قياس اصولی و قياس منطقی 

از یک حکم کلی، حکم جزئی استنباط می شود و در صورتی که مقدمات قیاس،یقینی قیاس منطقی،استداللی است که به وسیلۀ آن 

و درست باشد نتیجه آن قطعی و مسلم است.اما در قیاس اصولی از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگری پی می بریم و معموالً نتیجۀ آن 

آن به خاطر وجود شباهت و علت مشترک حکم یک  ت که درقطعی و یقینی نیست.پس در حقیقت قیاس اصولی همان تمثیل منطقی اس

  .(216، ص2،ج1394)قافی موضوع جزئی به موضوع دیگری سرایت داده می شود

 

 گفتار دوم:ارکان قياس
 رکن ضروری است: 1برای تشکیل هر قیاس وجود
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ه به آن قیاس شده به تعبیر دیگر آنچ( 193س علیه: موضوعی که حکمش معلوم است)محمدی، منبع پیشین،ص اصل یا مقی-1

  .(163)محقق داماد،منبع پیشین، صاست که به آن محل ثانی نیز گفته می شود

  .(112)والیی،منبع پیشین،ص: چیزی که برای اصل ثابت است و می خواهیم برای فرع هم اثبات کنیمحکم اصل-2

)محقق محل اوَل نیز می گویندکه به آن  (191مقیس: موضوعی که حکمش مجهول است)محمدی،منبع پیشین،ص فرع یا -3

 .(163داماد، منبع پیشین،ص

جامع بین دو  یا علت مشترکی که (191)محمدی، منبع پیشین،صجامع یا علت: سبب حکم که در هر دو موضوع وجود دارد-1

  .(163)محقق داماد، منبع پیشین، صمحل باشد

 مثال حقوقی:

 حال « قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ازث او ممنوع می شود...» ق.م چنین است: 334مادۀ

؟در موصی له را محروم دانست ،در این مورد دلیل و بیانی نرسیده آیا می توان به قیاس بر ارث ؟ ی له موصی را بکشد، حکم چیستاگر موص

)والیی، منبع نامیده می شود «حکم»و محرومیت« عجام»، کشتن دیگری به طمع مال او«عفر»، قتل موصی«اصل»ث این قیاس قتل مور

 . (111پیشین، ص

  در ازای  –که از سوی دادگاه برای سرپرستی و رسیدگی به امور محجوران تعیین می شود  -ق.م. قیم 1216بر اساس مادۀ

قانون ساکت -که از سوی پدر یا جد پدری تعیین می شود-فعالیتهایی که انجام می دهد، مستحق اجرت است . اما در مورد اجرت وصیَ

است و حکمی بیان نکرده است. از آنجا که وصی نیز مانند قیم اقداماتی را به نفع محجوران انجام می دهد و سرپرستی آنها را به عهده می 

 (.119،ص3، ج1323)امامیمی توان نتیجه گرفت که وصی نیز مستحق اجرت استگیرد، 

 

 گفتارسوم:شرایط قياس
اصل یا مقیس علیه نباید مستثنا باشد و به بیان دیگر هرگاه چیزی استثنا شده باشد، حکم آن خاص خود آن است و به موارد -1

ری بر خالف اصل و قاعدۀ ارث یعنی قاعدۀ االقرب با بودن عموی پددیگر سرایت نمی کند، مثالً ارث بردن پسر عموی پدری و مادری 

همان قانون در بیان اموالِ در حکم  12ق.م(  و نیز مادۀ 936فاالقرب است و بدین جهت نمی توان موردی دیگر را بر آن قیاس کرد)مادۀ 

عت و بازرگانی را به آن قیاس عده و لذا نمی توان صنغیر منقول به واسطۀ تخصیص یافتن آن از طرف مالک به زراعت امری است بر خالف قا

...مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیرثمن که » ق.م. می گوید:116مادۀ  (.39،ص1333؛ کاتوزیان، 22،ص1)امامی،منبع پیشین، جکرد

حکم این مواد را به خارج قلمرو در این گونه موارد که دلیلی بر اختصاص آن به مورد خود اقامه شده است، نمی توان «. مخصوص بیع است

 .(113)جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی، صآنها بکمک قیاس سرایت داد

بنابراین هرگاه بکمک قیاس ،حکمی در فرع بدست آید آن فرع را نمی توان برای قیاس  مقیس علیه ،منصوص به قانون بشود-2

 . (119)همان،صدر قیاس باطل استمجدد)نسبت به فرع دیگر( اصل قرارداد و بعبارت دیگر:تسلسل 

تلقی می شود و « قیاس مع الفارق»فرع باید شباهت اساسی با اصل داشته باشد و در علت حکم با یکدیگر مشترک باشند،وگرنه -3

  .(219، ص1394)قافیاعتباری ندارد

شود و نیازی به قیاس ه به دلیل لفظی مراجعه می حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فرع بیان نشده باشد و گرن- 1

  .)همان(نیست

باید حکمی شرعی فرعی باشد اعم از حکم تکلیفی  یا وضعی.بنابراین در اصول اعتقادات و در معانی الفاظ و کلمات « اصل»حکم -1

  .(191)محمدی، منبع پیشین، صقیاس جاری نیست

حکم اصل باید از نص بدست آید.در حقوق عرفی مقصود . )همان(حکم اصل باید با دلیل قرآن یا سنت ثابت شده باشد نه با قیاس-6

نمی توان برای قیاس  بخشنامه   قانون اساسی و  از نص، نص قانون عادی)نه قانون اساسی( و آئین نامه و تصویب نامه است.از نصوص

 . (164)لنگرودی، منبع پیشین، صاستفاده کرد

  .(219)قافی، منبع پیشین، صحکم اصل، نسخ نشده باشد-2

علت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابطه مندی باشد که اختالف حاالت و اشخاص و زمان و مکان در آن دخالتی نداشته -3

و علت باید منضبط باشد یعنی حدود وجود آن معلوم باشد و سامان آن بطور دقیق روشن گردد  .(219)همان، باشد و آن را دگرگون نسازد

یاً و اثباتاً دائر مدار آن علت باشد.یعنی اگر علت موجود شود حکم قانونی موجود شود و اگر علت منتفی بعبارت دیگر:حکم قانونی نف

  ،هست  هم گردد،حکم قانونی منتفی گردد.این است معنی انظباط علت. حکمت حکم منضبط نیست یعنی هرجا آن حکمت باشد آن حکم 
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. بر اساس حکمت نمی توان قیاس کرد چون حکمت، وصف منضبط (132-131پیشین،صص)لنگرودی، منبع ولی عکس قضیه صادق نیست

  .(22، ص2)قمی، بیتا،جنیست

اصل مناسبت اساسی داشته باشد به گونه ای که در نظر مجتهد حکم، منوط به این علت و دایر مدار آن باشد  علت باید با حکمِ-9

  .(219)قافی، منبع پیشین، صمانند اسکار برای حرمت شراب

 

 گفتارچهارم:اقسام قياس 

 قياس منصوص العله-1بند 
در این نوع قیاس شارع  .(192)محمدی، منبع پیشین، صقیاس منصوص العله آن است که علت حکم از زبان شارع فهمیده شود 

  .(163ص)محقق داماد،منبع پیشین، برای اجتهاد شخصی باقی نمی ماند علت و فلسفۀ حکم را بیان می کند و جائی

 مثال حقوقی:
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطۀ فقدان قصد باطل » ق.م چنین است: 191مادۀ 

است.به قیاس بر  و قیاس منصوص العله ای که می توان تشکیل داد چنین است: معاملۀ مکره اگر به سر حد فقدان قصد برسد، باطل« است

ق.م که علت بطالن معاملۀ این عده را فقدان قصد دانسته  191ش و شخص خواب رفته و به استناد مادۀ ۀ مست وبیهومعامل

 .(236، شماره 1)کاتوزیان،حقوق مدنی، جاست

 العله: حجيت قياس منصوص-الف
حجت می دانند و استدالل آنها این آنچه الزم است در اینجا مورد توجه قرارگیرد این است که بیشتر علمای شیعه این نوع قیاس را 

است که در صورت تصریح شارع به علت حکم در موردی، قضیه از صورت قیاس شرعی و تمثیل منطقی خارج شده به شکل قیاس منطقی 

م می در می آید که داللت عقلی و قطعی است و به فرض اینکه ظنی هم باشد از قبیل ظن حاصل از داللت الفاظ است که حجیت آنها مسل

)محقق داماد، قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقی است که قطع آور است .(193)محمدی، منبع پیشین، صباشد

 .(163منبع پیشین، ص

 طرق کشف علت:-ب

 اجماع:-1

صغر علت »ید:اجماع فقها یکی از طرق کشف علت است.سیف الدین آمدی، معتقد به کاشفیت اجماع از علت حکم است.وی می گو

)اصغری ثبوت والیت بر صغیر است و والیت در نکاح را به والیت در مال قیاس کرده اندو علت ثبوت والیت در مال اجماع می باشد

 .(33، ص3االحکام فی اصول االحکام، جزء ؛  آمدی، 129،ص1324

 نص: -2
معامله با اشخاصی که بالغ یا » ق.م.می گوید: 112مادۀ داللت نص گاهی کامالً صریح و روشن است.)داللت مطابقی(به طور مثال 

اما گاهی داللت لفظ بر علیت وصفی این چنین آشکار و روشن نیست بلکه علت از «. عاقل یا رشید نیستند بواسطۀ عدم اهلیت باطل است

 .(126-121)همان، صصنص شارع فهمیده می شود)داللت التزامی(

 

 طرق مختلف کشف علت از نصوص:

 هوم موافق:مف-1
در مفهوم موافق بین اصل و فرع جامع مشترکی موجود است که مناسبت آن در مورد فرع شدیدتر از مناسبت آن با حکم اصل 

 .(122)همان،صاست.در این مورد تسری دادن حکم اصل به فرع را قیاس اولویت یا مفهوم موافق می نامند

 داللت ایماء و تنبيه:-2
را موصوف و معلق بر وضعی می نماید که با اندکی توجه مشخص می شود که آن وصف علت حکم می گاهی قانونگذار حکم خود 

وصیت به » مقرر می دارد: 314و مادۀ « بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند...» ق.م. می گوید: 332باشد.به طور مثال مادۀ 

ق به داللت تنبیه و ایماء روشن است که علت منع از ارث در مادۀ اولی لعان و علت در دو مادۀ فو«.صرف مال در امر غیر مشروع باطل است

 . (123)همان، صبطالن وصیت  موصوف بودن وصیت عهدی است برغیر مشروع بودن

 قياس مستنبط العله-2بند 
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)محمدی، العله آن است که علیّت را ازکالم شارع و قانونگذار نتوان فهمید بلکه عقل آن را درک و استنباط می کند قیاس مستنبط

مجتهد با قدرت فهم و تشحیذ ذهن خود، نردیکترین علت را  در این قیاس که به آن تنقیح مناط نیز گفته می شود، .(199منبع پیشین،ص

 .(122)محقق داماد، منبع پیشین، ص کندمیاستنباط نموده و بر اساس آن قیاس 

 مثال فقهی:
آنچه عقل از این دستور استفاده « ال یَقضی القاضی و هو غضبانُ» ضب:پیغمبر نهی فرموده است از قضاوت کردن به هنگام خشم و غ

و با استنباط این ( 114شین،ص)لنگرودی، منبع پیمی کند، این است که قاضی در حال تشویش فکر و پراکندگی دل نباید حکم صادر کند

برخی ( 199)محمدی، منبع پیشین،صعلت می توان گفت قاضی در حال پریشان فکری ناشی از نابسامانی زندگی هم نباید قضاوت کند

 .(113)والیی، منبع پیشین، صگفته اند قیاس خفیَ همان قیاس مستنبط العله است

 حجيت قياس مستنبط العله:-الف
آنچه بین شیعه و سنی مورد اختالف است این نوع است، سنیان چنین قیاسی را حجت می داننددر حالیکه شیعیان آن را حجت 

 .(199)محمدی، منبع پیشین،صضروری و بدیهی استندانسته عمل به آن را حرام می دانند و این مسأله از نظر شیعه 

 طرق استنباط علت:-ب

اه های اختالف در باب قیاس همین نوع اخیر باشد؛ یعنی جایی که در متن شرعی به علت حکم شاید یکی از عمده ترین خاستگ

فرایند  »نتصریح یا اشاره ای نشده و اجماعی هم در این مورد وجود ندارد و باید به کمک عقل به علت حکم راه یافت.در همین عرصه نوعی

طرق استنباط علت به قرار (111، ص1333) صابریه عنوان دلیل عقل یاد نکرده اندبه کار گرفته می شود، هرچند که از این فرایند ب «عقلی

 زیر است:

 :)سبر وتقسيم)تردید 

مقصود از سبروتقسیم آن است که پس از حکم به معلَل بودن یک حکم، همۀ احتمالهای ممکن در مورد این علت مطرح و یک به 

به یکی از سه که یک بررسی و همه جز یکی ابطال شوند تا همان یکی که مانده است علت حکم باشد، همانند حرمت ربای معاملی در گندم 

و مکیل بودن محدود باشد و پس از ابطال فرض قوت بودن و مکیل بودن تنها وجه خوردنی بودن به عنوان  عنوان قوت بودن، خوردنی بودن

قیاس که از راه سبرو تقسیم صورت . (112)همان، صعلت حکم بماند و بدین سان بتوان حکم حرمت را به هر خوردنی دیگر سرایت داد

 . (29-23)قمی، منبع پیشین،صصا ظنی باشدگیرد تنقیح مناط نامیده می شود که ممکن است قطعی ی

 :)طرد و عکس)دوران 
ن امر موجود شود آن طرد عبارت است از مالزمۀ حکم قانونی با امر دیگر)خواه این امر علت باشد خواه نه( به این صورت که هرجا آ

)همان؛ نراقی، تجریداالصول، آنها باشد بعبارت دیگر مالزمۀ دروجود بین( 132)لنگرودی، منبع پیشین، صموجود شود حکم قانونی هم

 . (141ص

یعنی رابطۀ یک حکم قانونی با امر دیگر به صورتی است که هرگاه آن امر از بین  ،عکس یا انعکاس، عبارت از مالزمه در عدم است

هرجا علت قیاس محرز  .(133، )لنگرودی، منبع پیشین،صبرود آن حکم قانونی هم از بین می رود) خواه آن امر قانونی علت باشد خواه نه(

اطراد و انعکاس وجود دارد زیرا معنی منضبط بودن این است ، لکن عکس قضیه صادق نیست ، یعنی ممکن است اطراد و انعکاس ،شود 

وجود داشته باشد ولی معذلک کشف علت قیاس نشود  و آن در موردی است که مناسبت ذاتی کشف نشود.پس اطراد و انعکاس، کافی 

 . (131)همان، صت قیاس بدست آیدنیست باید مناسبت ذاتی هم به آن ضمیمه شود تا عل

 مناسبت: 

مجتهد یکی از اوصافی را که به نظر او مناسبت بیشتری با حکم دارد به عنوان علت حکم انتخاب می کند. در سبر و  در این روش 

حیت علیت نداشتند طرد می کند و آنکه باقی می ماند ناچار به عنوان علت تقسیم مجتهد بعد از انتخاب یک سلسله اوصاف آنها را که صال

تلقی می گردد ولی در مناسبت تنها یکی از اوصاف که مناسبت بیشتری دارد از جمع اوصاف استخراج می شود و علت حکم تلقی می 

 .  (194)لنگرودی، منبع پیشین، صی نامند. قیاس حاصل از راه مناسبت را تخریج مناط یا اِخاله نیز م(132، ص1324)اصغریگردد

 شبه: 

عتبارترین طریقۀ استنباط علت است.  در نامیده می شود که البته ضعیف ترین و بی ا« شبه» اصل و فرع  کشف علت از راه مشابهتِ

وصف مناسب را علت علت مناسب؛ تحریک ظن می کند و انگیزه ای می شود براینکه صاحبنطر میل پیدا می کند که « مناسبت» مورد

 . (191)همان، صحکم قانونی تلقی نمایدو حال آنکه در مورد شباهت چنین انگیزه ای وجود ندارد و تحریک ظن دیده نمی شود
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از چهار طریقۀ استنباط علت در قیاس مستنبط العله فقط دو طریقه است که مورد قبول اکثریت طرفداران قیاس مستنبط العله 

 . (196)همان، صیم و طریق مناسبتاست: طریق سبرو تقس

 قياس جلیّ -3بند 
قیاس اولویت  .(112،ص1339)فرجیقیاسی است که قطعاً بدانیم جهات افتراق فرع و اصل تأثیری در حکم قضیه ندارد  قیاس جلیَ

در اصول فقه به قیاس  .(244)محمدی، منبع پیشین، صاز این قبیل است و مقصود آن قیاسی است که حکم در فرع قوی تر از اصل باشد

عالوه بر قیاس اولویت ،قیاس منصوص العله نیز از مصادیق  (.169)محقق داماد، منبع پیشین، صگفته می شود«مفهوم موافق » اولویت

 گروهی از اصولیان، دانست.را می توان معادل قیاس قطعی ، یعنی قیاسی که مفید قطع و یقین به حکم است  قیاس جلیَ قیاس جلیَ است.

 .(223)قافی، منبع پیشین،صشیعه و سنی قیاس اولویت را جزء اقسام قیاس به شمار نیاورده اند، بلکه آنرا دلیل لفظی دانسته اند

 مثال حقوقی:

   برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم آنها -3برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود...» ق.م می گوید: 1213مادۀ

 «. متصل به زمان صغر آنها نباشد

تشکیل این قیاس بدین بیان است:به موجب منطوق این ماده اگر کسی پس از رسیدن به سن کبر مجنون شود،برای او قیم تعیین 

رد می توان ز این حکم فهمیده می شود که والیت ولی قهری پس از زوال عود نمی کند.به اولویتی که در مورد ولی قهری وجود دامی شود،ا

)محمدی، منبع استناد کردو گفت:چون والیت قهری پس از زوال،عود نمی کند، وصایت وصی هم به طریق اولی در این فرض عود نمی کند

 .(244پیشین، ص

 هم اجازۀ استفاده از حقوق ارتفاقی آنگویند اگر اجازۀ تصرف در ملکی داده شود،بطریق اولی و بنا بر قیاس اولویت، در حقوق می

 .(124)محقق داماد، منبع پیشین، صداده شده است

  عدم »پس «.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت باطل است» ق.م آمده: 212در مادۀ

علت بطالن معامله محجورین است،در نتیجه باید ایقاعات محجورین هم به همین علت باطل باشد گرچه در رابطه با ایقاعات چنین « اهلیت

 .(113)والیی، منبع پیشین، صدنصی در ق.م وجود نداشته باش

   با  توجه  به این ماده جمع میان « جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد » ق.م. مقررمی دارد: 1413ماده

 . (222)قافی، منبع پیشین، صسه یا چهار خواهر یا بیشتر به طریق اولی ممنوع است

  عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد کلیه » ق.م. مقرر می دارد: 911ماده

در اینجا می توان جنون را به سفه قیاس نمود، چون فقدان اهلیت مجنون بیش از سفیه است؛ یعنی اگر عارض شدن سفه «.معتبر است

 . )همان(ز می گرددموجب فسخ عقد جایز باشد، عارض شدن جنون به طریق اولی باعث فسخ عقد جای

 حجیت قیاس اولویت:

 .(121؛ محقق داماد، منبع پیشین، ص244)محمدی، منبع پیشین، صدر حجیت قیاس اولویت تردیدی نیست

 :قياس خفیّ-4بند
بلکه ظن به عدم تأثیر آن حاصل  ،قیاس خفی آن است که به طور قطع ندانیم جهات افتراق فرع و اصل تأثیری در حکم ندارد

به عبارت دیگر علت حکم در قیاس خفی تصریح نشده است،بلکه مخفی بوده و به صورت ظنی استنباط  .(112)فرجی، منبع پیشین، صشود

می شود و در عین حال احتمال می رود که به دلیل تفاوتهایی که میان اصل و فرع وجود دارد، حکم آن دو نیز متفاوت باشد.قیاس مستنبط 

 (.221)قافی، منبع پیشین، صاق قیاس خفی هستند.العله و قیاس ادنی، مصد

 حجیت قیاس خفی:

 .(241)محمدی، منبع پیشین، صقیاس خفی به عقیدۀ سنیان حجت است و به عقیدۀ شیعیان حجت نیست

 : بررسی چند اصطالح مشابه-5بند

 :تنقيح مناط قطعی:قياس به الغاء فارق -الف
از آن این است که قطعاً بدانیم علت حکم ،وصفی است معین و سایر اوصاف در آن تنقیح مناط به معنای تعیین علت است. منظور 

.الغای فارق کنار گذاشتن فرقهایی است که میان دو چیز وجود الغای فارق کاربردی شبیه تنقیح مناط دارد  .(242)همان، صدخالتی ندارند

وضوع به موضوع دیگر است.از دیدگاه شیعه تنها الغای فارق قطعی دارد و تأثیری در اصل حکم ندارد و نتیجۀ آن سرایت دادن حکم یک م

 . (231)قافی، منبع پیشین، صصحجیت دارد

 حجیت  تنقیح مناط:
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تنقیح مناط قطعی حجت است ولی تنقیح مناط ظنَی حجت نیست.چون قطع ذاتاً حجت است و حجیت ظن باید از سوی شارع و 

علمای شیعی تنقیح مناط  .(242)محمدی، منبع پیشین، صمناط ظنی دلیلی بر حجیت آن نداریمقانونگذار تصریح شود و در مورد تنقیح 

)قمی، ظنی را مانند قیاس مستنبط العله فاقد ارزش و اعتبار می دانند و تنها تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و بر اساس آن حکم می کنند

 . (31منبع پیشین، ص

 :اتحاد طریق -ب 
به کار رفته است که ظاهراً مترادف با تنقیح مناط « وحدت طریق دو مسئله» یا « اتحاد طریق مسئلتین»اصطالح  در فقه شیعه گاه

  .(236)قافی، منبع پیشین، صقطعی و وحدت مالک است

شود و همان علت در مورد دیگری که   منظور از آن این است که نصی دربارۀ حکمی داشته باشیم که علت حکم از آن نص ا ستفاده

می دانیم در دعوای بر میت مدعی باید قسم استظهاری یاد کند،از حدیثی که در این مورد داریم،  مثالً حکمش مسکوت است، موجود باشد

همین علت در مورد استفاده می شود که چون شخص مرده قادر به دفاع نیست مدعی باید برای اثبات راستی ادعای خود سوگند یاد نماید. 

 .(241)محمدی، منبع پیشین، صدعوا بر دیوانه و کودک هم وجود دارد پس حکم این مورد همان حکم مورد اول است

 مثال حقوقی: 

عهدی را یز می تواند در اجرای وصیت، مال مورد وصیتِ خود بخرد، وصی نهمچنانکه ولی قهری اطفال می تواند مال صغیر را برای 

)محمدی، این نوع از قیاس جلی است و حجت است . (113)لنگرودی، منبع پیشین، صزیرا طریق دو مسأله یکسان است ،دبرای خود بخر

  .(241منبع پیشین، ص

 هتخریج مناط،مناسبت،اِخال-پ
علت و ،وجه به مناسبت بین حکم و وصف منظور آن است که حکمی معلوم باشد ولی علت آن بیان نشده باشد و با خیال و پندار و ت

این نوعی  و (32-36قوانین االصول،چاپ تفرشی،صص )همان؛مناط حکم را استنباط کنیم،به بیان دیگر استنباط علت را تخریج مناط گویند

در نزد عالمان شیعی تنها تخریج مناط قطعی اعتبار دارد و .از قیاس مستنبط العله است که حجیت آن بین شیعه و سنی مورد اختالف است

  .(231)قافی، منبع پیشین، صصورت ظنی باشد، مانند قیاس مستنبط العله است و حجیت ندارداگر به 

 :تحقيق مناط-ت
تحقیق مناط عبارت از این است که علت حکم معلوم باشد و برای پی بردن به وجود یا عدم آن علت در مورد و مصداقی خاص به 

قضات معموالً در هر پرونده ای انجام می  که  اط کاری است.تحقیق من(241)محمدی، منبع پیشین، صصتحقیق بپردازیم

اهل سنت همۀ انواع تنقیح مناط را حجت می دانند ولی از دیدگاه شیعه هرگاه مناط و علت حکم به صورت  .(192، ص1331)لطفیدهند

آنها و سرایت دادن حکم به آنها  قطعی مثالً به وسیلۀ نصی مشخص شده باشد جستجو و بررسی سایر موضوعات برای احراز وجود علت در

صحیح و معتبر خواهد بود و در مواردی که علت حکم به صورت ظنی استنباط گردیده ، یافتن این علت در موضوعات و فروعات دیگر هم 

 . (231)قافی، منبع پیشین، صاثری ندارد

 :وحدت مالک -ث
قیاس مستنبط العله دانست ولی اگر علت مصرح باشد در این صورت به نظر می رسد می توان آنرا  معادل تخریج مناط و در شمار 

اگر دو  .(241)محمدی، منبع پیشین، صوحدت مالک اصطالحی است مرادف اتحاد طریق و از نوع قیاس منصوص العله محسوب است

ا هم مشترک باشند،حکم یکی به موضوع که حکم یکی از آنها ذکر شده و حکم دیگری بیان نشده شبیه یکدیگر بوده و در مالک و مناط ب

)قافی، منبع جائی به کار می برند که مالک حکم به صورت قطعی کشف شده باشد.معموالً این اصطالح را در دیگری هم سرایت می کند

 . (236پیشین، ص

 مثال حقوقی:

  ق.م. وکالت مطلق در تزویج، عرفاً شامل تزویج برای خود نمی شود و از آن انصراف دارد. قانون در  1422بر طبق  مالک ماده

مورد مردی که به یک زن وکالت در ازدواج دهد ساکت است، ولی با وحدت مالک  مادۀ یاد شده زن نمی تواند خود را به عقد موکلۀ خویش 

 . (16، ص1331)صفائی؛ امامیدرآورد

  ق.م. آمده است  حکم فوت وصی به جنونِ وصی یا خیانت او یا عدم  311با توجه به وحدت مالک حکم فوتِ وصی که در مادۀ

 . (131،ص3)امامی، منبع پیشین، جقدرت وی نیز سرایت می کند

 :قياس باطل-6بند
 در موارد زیر قیاس باطل است:
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  .(241)محمدی، منبع پیشین، صکفارات و حدود و قصاص و دیات و قیاس مع الفارقدر الفاظ و معانی کلمات،در عبادات،در 

 بخش دوم:کاربرد قياس در حقوق ایران

)لنگرودی، منبع در دنیای حقوق دادرسان، مجریان قانون و حقوقدانان در انجام قیاس برای استنباط حکم قانونی دستی بازتر دارند

ی از تألیفات حقوقی برای یافتن حکم حقوقی یک مسأله به قیاس استناد شده است، هرچند .در عمل در بسیار(119-116پیشین، صص

از آنجاییکه حقوق ایران مبتنی است بر . (33، ص2)امامی، منبع پیشین، جمعموالً با عنوان تنقیح مناط یا وحدت مالک از آن نام برده اند

ت نیست،در نتیجه در حقوق کنونی ایران قیاس مستنبط العله را نمی توان حقوق شیعه و در مذهب شیعه امامیه قیاس مستنبط العله حج

به کارگیری قیاس قطعی مانند قیاس اولویت، قیاس  .(246)محمدی، منبع پیشین، صبه کار بست ولی اقسام دیگر آن را می توان به کار برد

حکام شرعی جائز بوده در حقوق ایران نیز به طریق اولی منصوص العله و تنقیح مناط قطعی و وحدت مالک قطعی همانطور که در فقه و ا

جایز خواهد بودو حتی می توان ادعا کرد که چون دستیابی به نظر قانونگذار آسان تر است، علت حکم قانونی در بسیاری از موارد به صورت 

  .(122، ص1329)قیاسیمعموالً قطعی  است  حقوقی  قیاس قطعی قابل کشف است و لذا 

ینی که مستقیماً از فقه استنباط شده است، مانند بیشتر مواد قانون مدنی، نمی توان به قیاس ظنی و مستنبط العله تمسک درقوان

ق.آ.د.ک. در فرض سکوت یا اجمال و ابهام یا تعارض قوانین قاضی را به منابع معتبر  211ق.آ.د.م. و مادۀ  3ق.ا. و مادۀ  162کرد.اصل 

و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ارجاع نموده است اما قیاس مستنبط العله جزء منابع فقهی معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر 

 .(214)قافی، منبع پیشین، صتی نداردینزد شیعه محسوب نمی شود پس در این گونه موارد قیاس ظنَی حج

نشده است و احیاناً از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده در مورد  قوانین و مقررات عرفی و احکامی که مستقیماً در شرع مطرح 

واند در مواردسکوت یا خأل قانونی از است،مانند قوانین اداری، گمرکی،استخدامی، مالیاتی ، شرکتهای تجاری و ... به نظر می رسد قاضی می ت

نفره که هیئت نظار ندارند،  12ت محدود کمتر از به طور مثال در مورد اینکه در شرکتهای با مسئولی. (214)همان، صنمایدقیاس استقاده 

تصویب حسابهای شرکت در چه فاصلۀ زمانی باید صورت گیرد، قانون ساکت است، اما می توان با قیاس به شرکتهایی که هیئت نظار دارندو 

ت را به اطالع شرکا یکبار حسابهای شرک ق.ت. به این نتیجه رسید که مدیر باید دست کم سالی 149با توجه به مالک مادۀ 

زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می » ق.م. 932مادۀ  2به موجب تبصرۀ  .(211، ص1، ج1322)اسکینیبرساند

با توجه به وحدت مالک می توان گفت که دیگر «. کنند، حق داشتن اموال غیر منقول رادر صورتی که موجب سلطۀ خارجی گردد ندارند...

د نگانگان و خارجیان نیز حق داشتن اموال غیر منقول در ایران را در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی بیگانه گردد، نخواهبی

 . (131)کاتوزیان، منبع پیشین، صداشت

نونی قوانین کیفری ، اجرای قیاس و تفسیر موسع قوانین کیفری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات  منافات دارد. اصل قادر مورد 

بودن جرم و مجازاتها حاوی این نتیجۀ منطقی است که تفسیر در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان 

شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش 

 . (122، ص1323)نوربهارفت

ق.م. نسب را به صورت مطلق شرط توارث  361در مورد احکام استثنائی و خالف قاعده، اجرای قیاس ممنوع است.به طور مثال مادۀ 

حال اگر میان زن و مردی ق.م. ولدالزنا را استثناء کرده و مقرر داشته ولدالزنا از پدر ومادر و اقوام آنها ارث نمی برد. 331دانسته است و مادۀ 

ن رابطۀ زوجیت وجود نداشته باشد و در اثر تلقیح مصنوعی یا هرگونه ارتباط غیر از زنا فرزندی از آنان متولد گردد، ق.م. در مورد حکم ای

ق.م. یک حکم  331طفل ساکت است، اما نمی توان این کودک را به ولدالزنا قیاس کرد و حکم ولدالزنا را دربارۀ او جاری دانست؛ زیرا مادۀ 

به نظر دکتر جعفری لنگرودی قیاس ابزار کار دادرسان است و در واقع اجرای . (216-211، صص3)امامی، جثنائی و بر خالف قاعده استاست

ق.آ.د.م. بدون دانستن مبحث قیاس میسر نمی شود و مناسبت قیاس با حقوق شکلی بیشتر از حقوق ماهوی است،هرچند که قلمرو  3مادۀ 

 . (112)لنگرودی، منبع پیشین، صاست و هم در حقوق ماهویقیاس هم در حقوق شکلی 
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 نتيجه گيري
مکتب فقهی شیعه عقل را یکی از ادله فقه شمرده و اهل سنت قیاس را جایگزین آن نموده است.یکی از علل گرایش فقه عامه به 

ه فقه شیعه شده و همواره چهرۀ علمی که مانع توسع هقیاس ،دوری از مکتب اهل بیت بدلیل بی ایمانی یا سیاستهای حاکمان جباری بود

ائمۀ اطهار را تحریف می نمودند.از نظر علمای شیعه قیاس ظن آور است و ظن ذاتاً حجیت ندارد، مگر اینکه با دلیل قطعی حجیت و اعتبار 

 آن اثبات شود و اگر دلیل قاطعی در این زمینه یافت نشود باید به اصل عدم حجیت ظن مراجعه کرد.

امیه به کارگیری قیاس قطعی مانند قیاس اولویت، قیاس منصوص العله، تنقیح مناط قطعی و وحدت مالک قطعی جایز ر فقه امد

است.از آنجاییکه حقوق موضوعه ایران مقتبس از فقه امامیه است، درمسائل حقوقی می توان از چنین قیاس هایی بهره برد. باید توجه 

مدنی و مقررات عرفی مجاز است، لیکن در قوانین کیفری به ویژه مباحث حدود،قصاص و دیات نمودکه بکارگیری قیاس گرچه در قوانین 

 اجرای قیاس مخالف با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و ممنوع می باشد .در احکام خالف قاعده و استثنائی نیز قیاس ممکن نیست.

 211ق.ا. و مادۀ  162فاصله به قیاس تمسک جوید زیرا مطابق اصل گفتنی است که قاضی نمی تواند بدلیل سکوت یا نقض قانون بال

اصول حقوقی مراجعه کند، هرگاه دراین منابع پاسخ روشنی فتاوای معتبر و ابع معتبر اسالمی ،ق.آ.د.م ابتدائاً باید به من 3ق.آ.د.ک. و مادۀ 

 نیافت می تواند با بهره گیری از قیاس دعوی را فیصله دهد.
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