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Abstract 

If a contract suffers from ambiguity in its provisions, the parties conscious of the 

contract flaws try to exploit and interpret the cases of ambiguity and silence to 

their own advantage; thus, it is necessary for the judge to be familiar with the 

principles of interpreting any of various types of contracts so that to help resolve 

of any disputes. The present study examines the role of secondary rulings in 

interpreting contracts and agreements in the five religions schools; it furthermore 

deals with contract interpretation tools, internal and external factors of the 

contract, all of which are used to remove ambiguity from the will which is 

foundation of the contract and  to complete the shortcomings of the contract. 

Finally, the verbal, practical and legal principles of contract interpretation are 

examined. The results of this study indicate that in interpreting contracts and 

agreements evidences in the contract, the nature of the contract, the intention of 

the parties to the transaction, custom and good faith should be brought in to 

effective attention. In addition, the parties show their  good will in concluding and 

executing the contract based on the legal principles, and ultimately, the 

interpretation should result in the validity of the contract not to its invalidity. 
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 چکیده:

که از  داردهر ک ام سدی   عقودطرفین   ،دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد  درمان یعقود  باتوجه به اینکه اگر

ضدرور  دارد ااضد  با الدول تفسدیر   ،شدودی به نفع خود بهره برداری و تفسدیر عقودموارد ابهام و سدکو   

  ه ی نقش احکام ثانو    بررسد . پژوهش حاضدر ضدمن پرداخته شدود، به کمک آن به حل اختالف داردآشدنای    عقود

 عقود عوامل داخل  وعوامل خارج    ،عقودبه ابزارهای تفسدیر  ،آموزه های ارآن ها در عقودعقود و  ریرتفسد د

و درآخر    دم  پرداز  بده کدار م  روند   عقودزارهدا برای رفع ابهدام از اراده و تکمیدل نواا   بکده همی  این ا

این پژوهش   نتایج  .مورد بررسدد  ارار م  گیرن ها  عقودالددول عملیه والددول حقوا  تفسددیر   ،الددول ظف  

  اصد ، یعقود  طبیی  ، عقود در  موجود  ارائن م  بایسد  به هاعقوددر تفسدیر عقود و حاک  از آن اسد  که 

 اجرای  در طرفین  ،حقوا   الدول  اسدا   توجه کرد و بر  اطمینان و نی    حسدن،  عاد  و عرف،  میامله طرفین

  .آن بطالن نه انجام گیرد عقود  لح   به بای  تفسیرکه   نو  در نهای  ای دارن  نی    حسن عقود

 .آموزه های ارآن   ،هاعقود و  عقود ریتفس،  هیاحکام ثانو   :هاکلی واژه
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 مقدمه

  نکته  این به بای  وظ   شدود،م  اسدتفاده فقه الدول  سدنت  های  روش از  غاظباً  عق  تفسدیر برای  ایران، حقوق در

  اسدتناد  و  اسد    بوده  روایا  و آیا   متون از فقه   احکام  واسدتنبا   تفسدیر  برای الدوظ  اواع   که داشد    توجه

  باب  نیز، م ن  اانون نیسدد . در  کاف   امروزی مختلف اشددکال در  هاعقود  تفسددیر  برای  اواع ، این به لددرف

 عقود   یا ها،عقود  عموم   اواع  در پراکن ه  لور  به چن  هر  ن ارد،  وجود  عق  تفسدیر  چیونی   برای  خالد 

  مان ه   مسددکو  دییر  بیضدد   و شدد ه، ذکر  اواع  این از بیضدد   م ن ، دادرسدد  آئین  اانون همچنین و میین

  این  که دارد  ضدرور  .اسد    ایران  م ن   اانون نقائ  از  عق ، تفسدیر  اواع  به  توجه  کم  یا  توجه  ب .  اسد  

با پی ایش  مواردیدر   .یاب  اختصددا   آن  به موادی  و شددود  تبیین  اسدد ،  احتیاج مورد  دائماً که مهم  مسددهله

ه ف از انیقاد . به امری ضروری ب ل م  کن را    عقودتفسیر   به بن بس  خورده و عقودپیاده سازی   اختالف،

میلوم شود. اگر تییین و   عقوداس . وظ  نخس  بای  مفاد و ح ود   عقود، اجرای مفاد آن توسط طرفین عقود

کن ، اگر طرف دایق نباشد ، هر یک از طرفین، بخید  که ملزم به اجرای آن اسد  را تفسیر م   عقودتبیین مفاد 

اختالف ایجاد م  شدود و پیرو آن، نزا  نزد محاکم اضدای  مطر    عقودمقابل این تفسدیر را نذییرد، در م ظول  

ها مهمترین  عقوداواع  منضدبط و کارآم  برای تفسدیر مواردی نبود    ( در چنین1387،352)ااسدم زاده، م  گردد

گردد؛ در حاظ   عق  به طور کل  به عقود میین  ن یر بیع، اجاره و وکاظ  اطالق م  باشد .ها م میدکل دادگاه

هر دو   عقودشدود، اگرچه از حی  مصدادیق با هم مسداوی هسدتن . عق  و به عقود غیر میین گفته م   عقودکه 

ها و انیقاد عقود ماظ  همواره  عقودها نیسدد . تن یم ع  اثر حقوا  هسددتن  که از ن ر عملکرد فرا  بین آننو 

های برطرف سددداختن نیازهدددای اجتماع  انسان بوده اس  و اانون گیار و فقه اسالم  برای بددده  یک  از راه

ان  که اظبته ممکن اس  بسته به ن ر ن ددم درآوردن روابددط اجتمدداع  ااظددا مناسب  را مورد ت یی  ارار داده

طیف   عقود، این اداظدا در هر کد ام متفداو  بداشددد . همدانطور کده بیدان شددد ، عقود و  آموزه هدای ارآن علمدای  

های شدود که در این رسداظه درلد د ورود کردن به همه انوا  و طبقهها را شدامل م عقودای از عقود و  گسدترده

های ماظ  به بح  پیرامون احکام ثانویه  عقودها نیستیم بلکه پژوهییر لرفاً در مح وده عقود و عقودعقود و 

 پردازد.م 

مداظ    عقودن عقود و  هدا برای حمداید  از طرفیو راهکدارهدای آن آموزه هدای ارآن این پژوهش،  محور دییر

ماظک  زمینه الدل  بح  پیرامون عقود    شدافی ، باشد . این میاها فقه  که عبارتن  از شدییه، حنبل ، حنف ،م 

توان بیان داشدد  که  در میرف  دایق مسدداظه م  آین .در احکام ثانویه در این پژوهش به حسدداب م   عقودو 

توان   ؛ چرا که این احکام، ابزار کارآم ی هستن  که جامیه م ای دارناحکام ثانوی، بی  و جنبه اجتماع  اوی

ها در امور مهم  مانن  مسدائل پوظ  و تجاری دخل و تصدرف کن . در این پژوهش، احکام ثانوی  به کمک آن

گیرد؛ این مسداظه از آن جه  اهمی  دارد که اگر این مرحله،  های ماظ  مورد بررسد  ارار م عقوددر عقود و  

ظراف  و کارشدناسد  مزم، همراه نباشد ، یا به دظیل ن اشدتن آگاه  ژرف از شدرایط حاکم بر جامیه و   با دا ،

ی منیق  شددود ممکن اسدد  نتوان ، به طور موثری  عقودعق  یا  آموزه های ارآن احکام ثانوی، در هر یک از 

نبه مجهول دییر این مطاظیه ج در کنار محور الدل  این پژوهش،  اجرای  شدود یا اابلی  اجرا را ن اشدته باشد .

باشد  که به  شدود، تسدهیل امور ماظ  و پویای  در فقه اسدالم  در هر ک ام از میاها م که به بح  گیاشدته م 

باشدد  که احکام ثانویه به  شددود. ه ف این مطاظیه میلوم کردن این موضددو  م واسددطه احکام ثانویه ایجاد م 
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طرفین چه نقش و جاییاه  دارد. مصدادیق این مطاظیه، در همه  ها و تحمیل نید ن شدرایط بهعقوداسدتواری  

 مکاتا خمسه یین  ماظک ، شافی ، حنف ، حنبل  و شییه مورد بررس  ارار خواه  گرف .

توجه  یا و اواع  مربو  به آن، مورد ب  عقودکه در سدیسدتم حقوا  کیدورمان مبح  تفسدیر از آنجای 

ن  لدری  و خالد     عقودهای تفسدیر توجه  ارار گرفته اسد . و اانون م ن  ایران درباره کیفی  و راهکم

ها و اواع  مربو  به آن در ابت ا به تبیین مفهوم عقودن ارد. بس ضددرور  دارد برای تیددری  مبح  تفسددیر 

و درآخر به نقش الدول ظف   و الدول عملیه و الدول  عقودتفسدیر های  ابزارو تفسدیر آن و سدذس به  عقود

م  پردازیم تا بتوانیم از این مبح  در سدیسدتم حقوا  کیدورمان رفع ابهام نموده و   هاعقودحقوا  در تفسدیر 

مباح  مربو  به آن را تبیین نماییم. مزم به ذکر اسدد  که به توجه حائز اهمی  بودن موضددو  و ع م وجود  

در این  رسد .ق  مسدتقل در این زمینه، انجام تحقیق  مسدتقل در این خصدو  مزم و ضدروری به ن ر م تحقی

ابیاد  و  ت ثیر دارد  آموزه های ارآن های ماظ  در عقوداحکام  ثانویه در عقود و  اظه به این سدوال که مصدادیقمق

احکام ثانویه در استواری  و  ک امن  رآن آموزه های اها  از من ر عقودتمایز و تفکیک احکام ثانویه در عقود و 

م  توان  چه نقش و جاییاه     آموزه های ارآن های ماظ  و تحمیل نید ن شدرایط در هر یک از عقودعقود و  

 پاسخ م  دهیم. داشته باشن 

 اطالعات یگردآور ابزار

 ، اطالعا  )اسدددناد و م ار ( گردآوریپژوهش شدددامل   نیاطالعا  در ا یگردآور  ن یفرا  کل  یطور به

تحقیق حاضدر  م  باشد .   و نیارش داده ها نیت و  مرحلهو  داده ها  ی نها   ابارزی، هاهداد میو تن  بن ی  دسدته

و محقق  اسدتفاده م  نمای  ی تولدیف  و تحلیل هاهسد  که نوعاً بنیادی بوده و از روش  ن ریاز نو  تحقیق 

منابع اینترنت  و مقام  علم  به تحلیل و بررسدد  زوایای مختلف موضددو   و    یابا اسددتفاده از منابع کتابخانه

 تحقیق پرداخته اس .

 پیشینه پژوهش

در کتاب  با عنوان مفاهیم حقوق عموم  که در دفتر مطاظیا  ن ام تح  عنوان،    ( در پژوهید 1395)  رجای 

ده . ه ف از این بررسد  ارار م م  چاپ و منتیدر شد . موضدو  مفاهیم حقوق عموم  را مورد السدازی اسد 

مطاظیه آشددنای  با تیاریف مفاهیم، تاریخچه، ااسددام و انوا ، بررسدد  مبان  آن در حقوق موضددوعه و مطاظیه  

م  ایران و الم  و بررسد  موضدو  در اوانین و سدازوکارهای حقوا  ن ام جمهوری اسد التطبیق  با مبان  اسد 

 م  برداشته شود. الا به این واسطه گام نخس  در عرله ن ام سازی اسارائه نق  و تحلیل  اجماظ  از آن بوده ت

در پژوهید  تح  عنوان، بررسد  احکام ثانویه ع م جواز شدبیه سدازی  (  1394  )نیحسد    و حاج فردیزدیا

ی  پردازد که به واسدطهانسدان  بیان کردن ، مسداظه شدبیه سدازی انسدان  به عنوان مسداظه مسدتح ثه و نوظهوری م 

ای مهم تب یل شد ه اسد . نویسدن گان در این سدط  علم و ارتقای فن آوری های پییدرفته به مسدهلهپییدرف   

ان  و زوایای آن را بررسدد  کردن  در این مطاظیه نیز فقط مقاظه احکام ثانویه را به مسددائل علم  روز پیون  زده

 س  ارار گرفته اس .یک جنبه از جوانا ب  شمار احکام ثانویه آن هم فقط در فقه شیی  مورد برر

درمورد ازدواج و نکا  و   آموزه های ارآن در پژوهیددد  تح  عنوان، دی گاه  ( 1393)مرتضدددوی و بهاری  

شددود پرداخته و از سددایر جوانا غفل  طالق، بیان کردن ، نکا  و طالق که یک  از جوانا احکام ثانویه م 

 کرده اس .
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آموزه  در پژوهید  تح  عنوان،  بررسد  احکام فقه  و حقوا  سدقط جنین از دی گاه  ( 1392)زاده  وحی ی

پردازد )این که اسدددالم  و حقوق ایران بیدان کرد، لدددرفاً به یک جنبده از جوانا احکدام ثانویه م  های ارآن 

ب  نیدان تحقیقا  و مطاظیا  انجام شد ه تا کنون جامع و کامل نیسدتن ، ظزوم و ضدرور  مطاظیه ما را به خو 

کن  که اگر ادامه بارداری برای ده (. وحی ی زاده پس از بررسد  سدقط جنین در بین فقهای خمسده بیان م م 

توان  جنین را سقط کن  و این عمل تا زمان  دارای مجوز شرع  واانون   مادر خطر جان  داشدته باش  مادر م 

ه جنین دارای رو  باشد  مجوزی برای سدقط باشد  که رو  در جنین وظوج نکرده باشد  وگرنه درجای  ک م 

اند  و همده ن ر مخداظف  بیدان نکرده  آموزه هدای ارآن کردن وجود ند ارد. در مورد این حکم هی  یدک از فقهدا  

 کن . باش  همین مطلا را بیان م فقها اتفاق ن ر دارن  و اانون ایران نیز که برگرفته از فقه م 

آموزه های  ای حقوا  ماظ  زن از دی گاه  عنوان، بررسد  مقایسده  در پژوهید  تح  (  1392)تل خسدروی   

بیان کرد، اوانین موضدوعه دسد  بیدری تا کنون نتوانسدته اسد  جواب گوی واای  زنان باشد  حال آن   ارآن 

هاسد  زن را در ماظکی  و تصدرف نسدب  به اموال مکسدبه خویش مسدتقل دانسدته و که اوانین فقه  اسدالم ارن

نمای  و در نوشدتار خود حقوق ماظ  زوجه در خانواده از جمله مهریه، ه ت مین نیازهای زوجه م زوج را ملزم ب

آموزه گیرد که حالدل آن که شدریی  اسدالم بنا بر فقه گیرد. و نتیجه م نفقه، ارث، و ... مورد بررسد  ارار م 

شدرایع دییر تقریباً منحصدر به فرد ای برای زوجه در ن ر گرفته که در مقایسده با ، حقوق ماظ  ویژههای ارآن 

اس ، فقه اسالم  حقوق ماظ  زوجین را تضمین نموده و با جیل تیه ا  ااتصادی خا  برای مرد، از ظح ة 

 واو  عق  ازدواج، راه هرگونه تسلط مرد بر زن را به جه  نیازهای ماظ  مس ود نموده اس .  

سدددازى ضدددرور  حف  ن ام درالمرو احکام  در پژوهیددد  تح  عنوان،  حکم ( 1392) جیفریهرن ى و  

شددرعا ازدی گاه فقها میاها اسددالما بیان کردن ، مسددهله حف  ن ام به عنوان یک  از اواع  احکام ثانویه  

توان آن را به عنوان یک ااع ه فقها مهم و فراگیر، طر  کرد و مورد بررسددددا  دارد که م پردازد و بیان م م 

ای نام برده نی ه اس ، این حکم کلا و عام یکا از ها پییدددینیان، از چنین ااع هارار داد، هرچن  در آثار فق

رود. تبیین حکم ساز بودن این ااع ه فقها در حیطه احکام شددددرعا  احکام فقها میاها اسالما به شمار م 

 )اوظیه، ثانویه و ومیا( موضو  اللا این مقاظه اس .

عنوان، واکاوی نسدب  احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین   در پژوهید  تح  ( 1391اظهیان و خادم  ) 

نیرد و نقش و اهمید  عنداوین اوظیده در فقده بیدان کردند ، احکدام ثدانویده بده عنوان مزمده زند گ  مت یر امروزی م 

کن  و میتق  اسد  چنانچه شدار  مق    ثانویه در اسدتنبا  احکام شدرع  را بسدیار پررنف تفسدیر و تحلیل م 

کنن  که احکام و عناوین  شد . نویسدن گان بیان م نمود، فقه اسدالم  دچار میدکل م حکام ثانویه را جیل نم ا

ها سی  در اثبا  پویای  فقه اسالم  از طریق واکاوی احکام و  ثانویه، در سدراسدر فقه کاربرد دارن . پژوهش آن

 عناوین ثانویه در فقه شیی  دارد. 

یددد  تح  عنوان، بررسددد  و تحلیل احکام ثانوی فقه  درالمرو احکام ثاب  و  در پژوه(  1390ادیب  مهر )

مت یر بیان کرد، به عنوان یک  از اشدکال اابل تصدور برای انیطاف پییری احکام پرداخ . او بیان کرد که ت ییر  

آی ، اظزام  اسدد . این گونه ت ییر حکم، از سددوی  حکم اوظیه تح  شددرایط خالدد  که برای مکلف پیش م 

جدا دهد . در اینشدددار  مقد   جیدل گردید ه و ادظده حجید  آن، احکدام ثدانویده را بده منزظده احکدام واای  ارار م 

نکته مهم، مال  مق م داشدتن حکم ثانوی برحکم اوظ  اسد . در آن بخش از احکام که ادظه احکام، ادظه ظف    
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ودر جای  که ادظه، عقل  باشددن ، هسددتن ، وجه تق م حکم ثانوی، حکوم  ادظه آن بر ادظه حکم اوظ  اسدد ؛  

 گیرد.حکم تابع مال  ااواس  و به ظسان دظیل کاری ن ارد و ضوابط تزاحم بین احکام، مورد ن ر ارار م 

با تکیه بر نجوم ج ی    آموزه های ارآن های اثبا  هالل در فقه در پژوهیددد  تح  عنوان، راه(  1388)جیبا  

بررسد  شد  که به موضدوعات    آموزه های ارآن ر احکام ثانویه از من ر بیان کرد، فقط یک جنبه نوین از علم د

های فقه ، الداظ  حکم حاکم، حجیت  حکم حاکم وغیره  از ابیل هالل از امور حسدبیه، شدیوه فقها در کتاب

 کن .پرداخ  و ع م جامیی  این تحقیق جا را برای تحقیق جامع و همه جانبه مطاظیه حاضر باز م 

 مبانی نظری

 آن ریتفسو  عقود و تبیین مفهوم

 اظتزام واظزام    آن  دراس  و به عبار  دییر موجودی اعتباری که  مؤک عق  به مینای عه  یا عه  از ن ر فقه   

  .(33  ،1418نائین ،  )  اس  نهفته 

اختالف وجود داشدته باشد ، به این مینا که یک طرف به   عقودهرگاه در واو    ب ین لدور  که  :عقوداثبات 

و طرف دییر منکر واو  و انیقاد   ی بخواه عقود، اظزام طرف دییر را برای انجام تیه ا  عقوداستناد وجود 

زن  که این امر ناظر به تفسدیر اظفا  و عبارا  دسد  م ااضد  و احیاناً   مزم م  شدود  عقودباشد  تفسدیر   عقود

 (14  ،1389،احم ی  اس . )سلطان  قودعبه اثبا   

واحوال و دگرگون   دظیل ت ییر اوضدا   به عقوددر بیضد  موااع ممکن اسد  در جریان اجرای    :عقودتعدیل  

را برای یک  از طرفین دشدوار یا غیرممکن    عقودبین  مسدیر اجرای پیشای غیراابلشدرایط بیرون  و نیز حادثه

اینکه در اثر افزایش شد ی  دمر، بین  چنین شدرایط  را نکرده باشدن  م لهم طرفین پیش عقودسدازد و در م 

که اجرای آن برای طرف مقابل ظلم آشددکار  نحویبه  به میزان زیادی از بین برود تیادل تیه ا  متقابل طرفین

واحوال  . طرف منتفع از ت ییر اوضددا را تی یل کن  عقودشددود. در این حاظ  اسدد  که بای   به وی تلق  م 

 ش ه اس .  گردد. این مسهله در اوانین برخ  از کیورها مانن  مصر لراحتاً ذکر  عقودتوان  مانع تی یل نم 

منزظه اانون شدخصد   ی که در چارچوب اوانین امری منیق  گردی ه و بهعقودتفسدیر  ااضد  در :عقودتفسییر  

که گفته  چنان عقودهسد  فقط بای  اصد  میدتر  طرفین را احراز نمای . بنابراین تفسدیر   عقودبین دو طرف  

در مواردی که به عل  اجمال و ابهام و یا سددکو  و   عقوداسدد  ازت تییین و تیددخی  مفاد   شدد ، عبار 

ی حقیق  روشددن و آشددکار نیسدد . و دادر  در مقام تفسددیر وظیفه دارد اراده عقودتنااض، مین  و مفهوم  

منافع و   و عقودتوان  در املدول نم هاسد  احراز نمای  و عل طرفین را که در حکم اانون خصدولد  بین آن

 (.29   ،1376،مصاظ  اجتماع  را بر اص  میتر  طرفین ترجی  دارد )لاحب 

، از حی  ارتبا  با  عقودهای تاریک و مبهم روشدن سداختن گوشده  عقوددر حقیق  ه ف اسداسد  از تفسدیر  

اسددد .    عقودهدای آن اسددد . و در نتیجده رفع ابهدام و تییین حقوق و تکداظیف طرفین  ارادة میدددتر  طرف

ان  با وضع مقررا  گوناگون ترتیب  اتخاذ نمای  تا های حقوا  کیورهای مختلف جهان، تالش نمودهسدیسدتم

را هر چه بییتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم   عقوددرزمینة بروز اختالف و درگیری بین طرفین  

ی گوناگون آن در هاو تیدددخی  جنبه عقوددادگسدددتری تا ح  امکان بکاه . به همین جه  نقش تفسدددیر 

 شود.وفصل اختالفا  و دعاوی آشکار م حل
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های لددنیت  و  طور که گفته شدد  با پییددرف  این اسدد  که همان  عقودانکار در المرو حقوق نکته غیراابل

کاسدته شد ه و جاییاه الدل حاکمی  اراده    عقودااتصدادی از اهمی  اصد  در   -پیچی ه شد ن زن گ  اجتماع 

کنن ه، انحصددار توظی کنن ه،  تری چون ن م عموم ، اخالق حسددنه، منافع مصددرفاویهای  در مقابل تهوری

ااتصداد مبتن  بر سدود و منفی ، توظی  برای مصدرف و برعکس آن و ... کمرنف شد ه اسد . این کمرنی  در 

ای که  گونهنقش اصدد  و الددل حاکمی  اراده تا ب ان جا پیش نرفته که الددل و ااع ه را مخ وش سددازد به

تفسددیر م ن ر گرفته شددود و برخالف آنچه گاه    عنوان مبنا و م ارتوان گف ، هنوزهم اصدد  طرفین بهم 

 (.294  ،1388،شود )شهی یتصور م 

 عقودنقش کلمات و قرائن در تفسیر 

ای را جز ظف ، آن هم به لددی ه مخصددو ، برای  در فقه هم اک ر فقها، در ابراز اصدد  هی  وسددیله

ان  که اعمال، ناتوان از دمظ  کردهدانن  و برای اثبا  ن ر خود چنین اسدت مل م نم تیدکیل عق  کاف   

 .(23، 1ج  ،1361،انصاری)  بر اص  اس  

 احکام ثانویه

بای  وجود احکام ثانوی در فقه اسدالم  را، سدبا کمال و باظن گ  آن دانسد ، نه نیدانه سدسدت  و کاسدت  آن؛ 

چرا کده وجود این احکدام، مزمده حتم  زند گ  انسدددان هدا در پید ایش حداظد  هدا و موایید  هدای غیر عدادی در 

جامیه پیش م  آی  که  حیا  بیدری اسد . از این روی، مرحوم امام) ( م  گوی ت اگاه  یک مسدائل  در  

،  خمین  )بای  یک احکام ثانویه ای در کار باشدد ، آن هم احکام اظه  اسدد  منتها احکام ثانویه اظه  اسدد  . 

 (.249  ،17ج، 1368

 حکم حکومتی

باشد  که از آن با تیابیری مانن  احکم اظحاکم ، حکم حکومت  یک  از مفاهیم مطر  در فقه سدیاسد  شدییه م 

 شود. در فقه اهل سن  هم الطال  ااحکام سلطانیه  رایج اس .اظواظ   و اما رآه اممام  یاد م اما رآه 

 قلمرو حکم حکومتی

گردد به چن  لدور  اابل تصدور اسد .کر. ت مکارم شدیرازى،  دسدتورات  که از سدوی فقیهح حاکم لدادر م 

[ با بررسد  هر یک از این  537،   1، ج ق 1413نالدر؛ انواراظفقاهة، ام، م رسده ی امیراظمؤمنین، چاپ دوم، 

 توان مح وده و المرو حکم حکومت  و موارد اتفاق و اختالف در آن را آشکار نمودتموارد م 

 احکام حکومت  شامل سه نو  حکم م  شودت

 اظف( احکام جزئ  )م ل عزل و نصا ها و حکم به ثبو  هالل ماه (؛

 ه و ثانویه )به هنیام تزاحم آن ها(؛ب( تق م و ت خر و اوظوی  بن ی احکام اوظی

 [ 206،   ش 1383ج( وضع اوانین در منطقة اظفراغ. کحقیق ، 

در مورد مداهید  احکدام حکومت ، م  توان نتیجده گرفد  کده احکدام حکومت  یدا اسدددم  از احکدام اوظیده اند کاز 

حکم اوظیه و ثانویه م  باشن ؛   دی گاه مرحوم امام[ یا ثانویهکطبق ن ر شدهی  لد ر[؛ و یا اینکه این احکام ایسیم

احکام ثانویه که در شددرایط  که عمل به   به عبار  دییر احکام بر اوظیه، ثانویه و حکومت ، تقسددیم م  شددود.
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احکام اوظیه امکان پییر نباشد  ، اجرا م  شدود ، سدر منید  ارآن  داشدته و در سدن  و سدیره میصدومین ) ( الدل   

متقن م  باش  . توضی  اینکه در فقه اسالم احکام به احکام فقه  و احکام حکومت  تقسیم م  شود در بخش 

  و ثانوی تقسددیم م  شددون . حالل و حرام ها و فتوا به لددور  عموم حکم  احکام فقه  خود به احکام اوظ

اوظ  اسد . موضدو  حکم ب ون هی  عارضده ای متوجه طبیی  شد   یا فیل مکلف باشد  م ل اروزه واجا  

اسد .  اما در حکم ثانوی به عل  عارضده ای یا ضدرورت  یا مصدلحت  حکم اوظ  ظحا  نم  شدود به لدور   

حکم ثانوی )نالدر   :«اسد  بر مسدلمان ت حکم اوظ  و اروزه حرام و باطل اسد  بر بیمارروزه واجا   » م ال

 .(540،  1مکارم شیرازی، انواراظفقاهه، ج

اما بخش دوم احکام، احکام حکومت  اسد ؛ ااحکام حکومت  تصدمیمات  اسد  که وظ  امر، در سدایه اوانین  

، طبق آن ها مقررات  وضدع نموده ، به اجرا  شدریی  و رعای  موافق  آن ها به حسدا مصدلح  وا  گرفته  

در م  آورد، مقررا  نام برده مزم امجرا و مانن  شدددریی  دارای اعتبار م  باشدددن ، با این تفاو  که اوانین  

آسدمان ، ثاب  و غیراابل ت ییر و مقررا  وضدی ، اابل ت ییر و در ثبا  و بقا  تابع مصدلحت  م  باشدن  که آن 

ده اسدد  و چون پیوسددته، زن گ  جامیه انسددان  در تحول و رو به تکامل اسدد ، طبیا این  ها را به وجود آور

مقررا  تد ریجدا ت ییر و تبد ل پید ا کرده، جدای خود را بده بهتر از خود خواهند  داد. بندابراین م  توان مقررا  

احکام  غیر   اسدالم  را بر دو اسدم دانسد ت اسدم نخسد  احکام آسدمان  و اوانین شدریی  که مواردی ثاب  و

اابل ت ییر م  باشن  و اسم دوم مقررات  که از کرس  ومی  سرچیمه گرفته، به حسا مصلح  وا  وضع  

شدد ه و اجرا م  شددود . )سددی محم حسددین طباطبای ، بح   درباره مرجیی  و روحانی ، مقاظه اومی  و  

و حکومت  ( مبین انیطاف ( ب یه  اسدد  وجود احکام سدده گانه فوق )اوظیه، ثانویه  85-83زعام  ، لدد  

پییری احکام اسدالم  در تطابق با شدرایط گوناگون و پاسدخیوی  به مقتضدیا  زمان و مکان اسد  که چنین  

توانای  خود پاسددخ  اسدد  بر برخ  از اشددکام  طرف اران سددکومریسددم که م ع  ان  احکام اسددالم  از  

 .انیطاف پییری و پاسخ گوی  به شرایط مختلف برخوردار نیس  

 بحث

 عقود ریتفسنقش اصول عملی حقوقی در 

 عقودجایگاه اصالة الحقیقة و کاربرد آن در تفسیر .1

 اظف( تیریف

شددد ه و  در تیریف حقیقد  و مجداز گفتده شددد ه حقیقد  آن اسددد  کده ظف  در میندای  کده برای آن وضدددع

اسد  که ظف  در غیر مینای  که  بکار رود و مجاز مقابل آن بوده و به مینای آن   "ماوضدع ظه"دییر در عبار به

ای بای  در بکار رود، که در این حاظ  حتماً ارینه "غیر ماوضددع ظه"دییر در عبار برای آن وضددع شدد ه و به

ای جمله بر مجاز بودن ظف  وجود داشددته باشدد . م ل ظف  اسدد  که در مینای حقیق  به شددیر که حیوان درن ه

 (29  ،1369 م فر،)  رود.ای اشخا  شجا  بکار م شود و در مینای مجازی براس  اطالق م 

 ب( عالئم تیخی  حقیق  از مجاز

ترین آنها سدده عالم   ان  که مهمالددوظیین برای تیددخی  مینای حقیق  از مینای مجازی عالمات  ذکر کرده

 تبادر و ع م لح  سلا و اطراد اس .

 . تبادر1
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دییر  عبار ای را گوین . بهخود ظف  ب ون وجود هی  ارینهسبق  گرفتن یک مین  از سایر میان  در ذهن از 

 شود و این عالم  حقیق  اس .یین  مینای  که زودتر به ذهن متبادر م 

 . ع م لح  سلا 2

یین  اینکه هرگاه نتوانیم مینای  را از ظف  سدلا کنیم این عالم  آن اسد  که ظف  در آن مین  حقیق  اسد .  

 مینای حقیق  خود بکار رفته باش  سلا مین  مزبور از آن ممکن نیس . دییر اگر ظف  درعبار به

 . اطراد3

طور فراوان اسدتیمال شدود. برخ  الدوظیین به مینای آن اسد  که ظف  یا عبارت  در مینای  ب ون ارینه به

ها مورد  این اسد  که مینای حقیق  آن  عقودان . الدل در ظف  و عبارا  من رج در  آن را عالم  حقیق  دانسدته

آوردن  ای بر خواسدته خود م کردن  حتماً ارینهاصد  طرفین بوده اسد  و چنانچه مینای مجازی را اراده م 

توان یک ظف  یا عبار  را در آن واح  هم زیرا حمل ظف  بر مینای مجازی نیازمن  ارینه اسدد . همچنین نم 

ر دییر جو  بین حقیقد  و مجداز بده لدددری   بر میندای حقیق  آن حمدل کرد هم بر میندای مجدازی آن. بده تیبی

املدول تا زمان  که امکان حمل مین  حقیق  بر ظف  وجود دارد مینای  پییر نیسد  و عل همه الدوظیین امکان

شدود که حمل آن بر مبنای  حقیق  مال  عمل اسد  و فقط در لدورت  کالم بر مینای مجازی خود عمل م 

جه  جلوگیری از ظ و و بیهوده ش ن کالم عاال بای  آن را بر مینای  حقیق  غیرممکن باش . در این حاظ  به 

 مجازی حمل کرد.

 عقودجایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر .2

بکار رفته عام باشد  و شدک و تردی  حالدل شدود که آیا این عام تخصدی     عقودهرگاه ظف  یا عبارت  که در 

، 1420م فر،)  کنیم.خورده اسدد  یا نه، در این حاظ  با توسددل به الدداظه اظیموم، کالم را بر عموم حمل م 

عبارا  عام، عام وجود تخصی  و عمل به عام اس  میر اینکه دظیل     دییر الل در اظفا  وعبار ( به29 

 خصی  آن وجود داشته باش ، و هرگاه دظیل  مبن  بر وجود تخصی  در عبارا  عام نباش بر ت

 هاعقوده( عمل به عام بیش از فح  از مخص  در تفسیر 

توانیم ابل از اینکه  کنیم م در این مبح  این سدؤال مطر  اسد  که آیا هنیام  که با عبار  عام  برخورد م 

و بررسد  کرده و مطمهن به ع م مخصد  در کالم عام شدویم به  در مورد وجود مخصد  فح  و جسدتجو  

 حکم عام عمل کنیم یا خیر؟

طور خاللده ن ر میدهور بلکه اجما  الدوظیین امامیه این اسد  که چون  در مقام اسدتنبا  و اسدتخراج احکام به

طور  طریقه و سددیره شددار  این بوده اسدد  که برای عموما  خود در ارآن و ح ی  مخصددصددا  فراوان  به

ما من عام  "شد ه اسد   که در اثر ک ر  مخصدصدا  وارده شدار  بر عموما  گفتهطوریمنفصدل وارد نموده به

هی  عام  نیسدد  میر اینکه بر آن تخصددی  وارد شدد ه اسدد ، بنابراین تمسددک به عام ابل از   "اموا خ 

 (1415،201بهبهان ،  وحی ) فح  و جستجو از مخص  جایز نیس .

ابل از عمل به عام بررسد  نمای  که آیا شدار  در جای دییری بر این عموم، مخصد  و فقیه مکلف اسد   

ظف   یا عقل  وارد کرده اس  یا خیر؟ و اگر پس از جستجو و برس  کاف  اطمینان به ع م مخص  پی ا کرد  

ه  توان  به عام عمل کن . اما در مورد عمومات  که در میرض تخصددی  نیسدد  م ل محاورا  عرفیآنیاه م 

مردم، عقی ه بر این اسدد  که عمل به عام ابل از جسددتجوی از مخصدد  جایز اسدد . آنچه مربو  به بح   
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ها اگر ااضد   عقودتوان گف  در مقام تفسدیر هاسد  ازن ر ما همین اسدم  اخیر اسد . بنابراین م عقودتفسدیر 

جه اسددد  که طرفین  موا  عقودبا کلما  و عبارا  عام  برخورد نمود چون ااضددد  فقط با یک متن مح ود  

امجرای خود خواسدددته بین طرفین آن در حکم مزم عقودان  و همین تراضددد  خود را در ااظا آن بیان کرده

برخورد کن  که مخصد  متصدل به دنبال آن نباشد    عقودباشد ، ظیا عل  املدول چنانچه با عبار  عام  در م 

ااع ة الدداظةاظیموم تمسددک کرده و بر مفاد احراز نیددود، به   عقودو مخصدد  منفصددل عقل  نیز از مجمو  

، متمم  هم داشدته  عقودها، چنانچه عقودکن . اظبته در تمسدک به الداظة اظیموم در عبار  و کالم عام عمل م 

ای باش  که مخص  عقل  بر آن وارد گونهیا کالم عام به باشد  که احتمال وجود مخص  ظف   در آن نباش ،

به مخصد  ظف   برخورد نمود یا از   عقودورد توجه ارارم  ده . و اگر در متمم باشد ، محکمه آنها را نیز م

ن آن تخصدی ، خا  را از  عقودنوع  مخصد  عقل  اسدتنبا  نمود در این لدور  با م ن ر   عقودعبارا   

شدود.  تلق  م   عقودکن ، زیرا این تخصدی  مبتن  بر اصد  میدتر  طرفین خارج م  عقودشدمول عبار  عام 

ای ند ارد کده بدا فرض احتمدال وجود مخصددد  در اظدیکر، دادر  هی  وظیفدهبد یه  اسددد  غیر از موارد فوق

متیاا ین، خود را دچار سددرگردان  و حیر  نموده و به الدداظة اظیموم تمسددک بجوی ،    عقودروابط خارج از 

آنچه  عقودچون متیارف و فرض بر این اسددد  که طرفین   که عل  اظقاع ه او حق چنین کاری را هم ن ارد.بل

  عقود اند ، و آنچده در  آورده  عقوداند  اعم از مفهوم عدام یدا خدا  عبدارا  و کلمدا ، همده را در  را کده اراده کرده

 نیس  به مین  آن اس  که مورد اص  طرفین ارار نیرفته اس .

 ش ه اس  کهتاانون نیز با تبیی  از همین الل، عنوان در تفسیر

به این مینا که هرگاه ن  لدریح  مبن  بر تخصدی  اانون    "تفسدیر نبای  مهماامکن مسدتلزم تخصدی  باشد "

نباشد  و ماده اانون  اابلی  دو نو  تفسدیر داشدته باشد  که یک  منته  به تخصدی  آن شدود و دییری موجا  

کن  که بای  تفسدیر دوم را که مسدتلزم تخصدی  نیسد  برگزی .  یری فوق حکم م تخصدی  نیدود، ااع ه تفسد 

نیز بای  مورد تبیی  دادگاه ارار گیرد و   عقوداین روش که مبتن  بر بنای عقال و خردمن ان اسدد  در تفسددیر  

  در الدل را ع م تخصدی عقودو تییین ح ود اظتزاما  طرفین با توجه به مفاد  عقودمحکمه در مقام تفسدیر 

کن ، میر اینکه عبار  لددریح  بر  ی را تییین م عقوددانسددته و بر آن اسددا  آثار و تیه ا    عقودشددرو   

  عقود واحوال حاکم بر وجود داشدته باشد  یا با دمیل و ارائن و امارا  میتبر و سدایر اوضدا  عقودتخصدی  در 

لداظه اظیموم جریان اشدته و الدل،  ااع ه ا  عقودوجود مخصد  احراز شدود. در کوتاه سدخن، در مقام تفسدیر  

به جه  احتمال وجود داشدتن  عقودع م وجود تخصدی  اسد  و نیازی به جسدتجو و بررسد  در خارج از 

 (.188  ،1376،  لاحب ،) باش مخص  نم 

   عقودجایگاه اصل اطالق و کاربرد آن در تفسیر .3

الدل اطالق اگر چه در علم الدول برای اسدتنبا  و اسدتخراج احکام شدرع  از کتاب و سدن  مورد بح  و  

بررسدد  همه جانبه ارار گرفته وظ  چون پایه و اسددا  این الددل و اعتبار آن بنای عقال و روش خردمن ان  

وظ  شدک و تردی  وجود    ها نیز آنجا که ظف  یا عبار  مطلق  بکار رفتهعقوداسد ، در تفسدیر عبارا  و اظفا  

دارد که غرض متیاا ین از آن کالم مطلق بوده و یا مقی  با توسدل به این الدل و در لدور  احراز مق ما  

کنیم، یین  عبار  را شددامل همه را مطلق دانسددته و الدداظه امطالق را در آن جاری م  عقودحکم ، عبار   

ی ب ون ای  و شددر   عقودا به مراتا فوق اگر عق  یا کنیم. بنافرادی که لددالحی  شددمول را دارن  تلق  م 

توانن  یک یا  باشددن  و نم گونه ای  و شددرط  ملتزم م وااع شددود طرفین به کلیه آثار و نتایج آن ب ون هی 
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تی ادی از آثار و نتایج عق  را اسدت نا  کنن  میر اینکه در عق  به آن تصدری  کرده باشدن  و این مطلا بر اسا   

. یا اگر در عق  بیع حکم به فوری بودن ابض و ااباض مبیع و ثمن و موجل بودن  تفسدیر مییردد الدل اطالق

دار بودن مبیع  شدود مبتن  بر این اسد  که الدل، اطالق عق  بیع از حی  زمان اسد  و اگر طرفین م  آن م 

ین اسددد  تیهد  خرید ار بده کردند . همچنخود ذکر م   عقودیدا ثمن را اراده کرده بودند  حتمداً بداید  بده نحوی در 

 پرداخ  ثمن میامله به پول رایج محل واو  عق  که مبتن  بر همین الل اطالق اس .

که بین مطلق و مقی  تیارض وجود ن اشدته باشد  و بتوان هر دو  روشدن اسد  که اگر کالم مقی  باشد  درلدورت 

الق و مقی  اسد  که ذکر آن گیشد .  را با هم جمع کرد بای  به هر دو عمل نمود و این همان مفهوم نسدب  اط

توان بر  وظ  اگر بین اطالق و مقید  تیدارض وجود داشدددتده باشددد  بای  مطلق را بر مقید  حمدل کنیم، یین  نم 

طور مفصدل مورد بح  و بررسد  ارا  الداظه امطالق تمسدک نمود. میدرو  این مباح  در کتا الدوظ  به

ها تمسدک به الدل اطالق به عنوان یک  عقوددر مقام تفسدیر  گرفته و ناظر به اسدتنبا  احکام شدرع  اسد ، وظ 

ی اسد  در جای  که طرف عقودو رفع اختالفا    عقودااع ه تفسدیری برای تبیین و روشدن کردن نکا  مبهم  

ی را مح ودتر عقودکن  و ب ین وسددیله آثار  که مطلق اسدد  ادعای تقیی  م   عقودمقابل نسددب  به عبارت  از 

کن . نبای  از ن ر دور داشد   ک به الداظه امطالق کالم را حمل بر مین  مطلق خود م کن  ااضد  با تمسد م 

ها بییدددتر ناظر به جمال  اسددد  و طریق احراز آن همدان اسدددتنتداجا  عقل  و مق ما  عقودکه اطالق در 

 (202 ،1376  لاحب ،)  باش حکم  م 

 هاعقودجایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر .4 

شدک و تردی ی وجود ن اشته باش  وظ  تردی  در ظزوم برخ  از مفاد و شرو  آن   عقودهرگاه در ظزوم عق  و 

دمظ  بر خیار دارد یا خیر، و   عقودادعا کن  که فالن شددر  یا عبار    عقوداینکه یک  از طرفین  باشدد ، م ل

عبارت  را حمل بر خیار و حق فسددخ برای خود ب ان  وظ  طرف دییر منکر باشدد ،    عقودم الً یک  از طرفین 

چنین حاظت  دادر  بای  آن شدر  یا عبار  را    ای نیز نسدب  به اضدیه وجود ن اشدته باشد ، دردظیل و اماره

بینجام . یین  الداظه اظلزوم را نسدب  به آن شدر  و عبار  مورد اختالف  ای تفسدیر نمای  که به ظزوم آن گونهبه

خواهند  کده مفداد آن را نسدددبد  بده  کنند  م ی منیقد  م عقوداملدددول افراد وات   هم جداری کند . چراکده عل 

کردن  امجرا باشدد  و این خواسدد  خود آنهاسدد . زیرا اگر خالف آن را اراده م میتبر و مزم  عقودطرفین 

این   عقوداص شان از انیقاد   عقودذکر کنن  و بنای عقال در اسد  که طرفین   عقوددر ضدمن انیقاد   توانسدتن م 

دور از تزظزل باشد . و این ولدف ب یه  هر   امجرا و بهاسد  که آثار و تیه ا  ناشد  از آن برای طرفین مزم

و جز این نیسد    شدود.نیز اسدتنبا  م   عقودروشدن  از مفهوم عق  و ی اسد  و اسداسداً این مین  بهعقودو  عق 

رسدددند  و بده تیهد ا  یکد ییر و مفداد آن م   عقودهنیدام  بده این هد ف مزم امجرا بودن    عقودکده طرفین  

 کنن  که عق ، مزم باش .اطمینان م 
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 نتیجه گیری

نیازهاى آن، از ل ر گفتنا اسد  که همه نیازهاى انسدان مت یر و متحول نیس . همان گونه که جسم انسان ها و 

اسدالم ت ییر نکرده و بی ها نیز ت ییرى نخواه  کرد؛ روان و فطر  انسدان و احسداسدا  و تمایال  او نیز ت ییر  

نکرده اسد . انسدان همواره خورا ، پوشدا ،مسدکن، ازدواج، حس نو  دوسدتا، زیبایا گرایا و... از نیازهاى 

ا و مکان هاى مختلف، متفاو  بوده و روابط اجتماعا  خود شدمرده اسد ؛ هرچن  که شدکل آن ها در زمان ه

انسدان ها پیچی ه و گسدترده شد ه اسد . پس بخیدا از حیا  انسدان، ثاب  و بخش دییر آن در حال ت ییر و 

تحومسد . جاودانیا اسدالم براى ت مین نیازهاى ثاب  انسدان، هی  میدکلا ن ارد و میدکل فقط ت مین نیازهاى 

دین اسدالم با حاظ  ت ییرپییری خود اادر به پاسدخیوی  به نیازهای در حال .ب  اسد  مت یر به وسدیله دین ثا

نقش احکام پژوهش در این    ت ییر انسدان اسد . چنین ویژگ  منحصدر به فردی دراحکام ثانویه دی ه م  شدود.

، عوامل داخل  عقودبه ابزارهای تفسدیر  بررسد  شد  و ،آموزه های ارآن ها در عقودعقود و   ریدرتفسد   هیثانو 

بده کدار م  روند     عقودکده همی  این ابزارهدا برای رفع ابهدام از اراده و تکمیدل نواا     عقودوعوامدل خدارج   

در  .  گرفتن ها مورد بررسد  ارار  عقودو درآخر الدول ظف  ، الدول عملیه والدول حقوا  تفسدیر   ه شد پرداخت

ی، عقود طبیی    ،عقود در  موجود ها م  بایسدد  به ارائنعقودر عقود و  که  در تفسددی نهای  نتیجه این شدد 

  در  طرفین حقوا ،  الددول  اطمینان توجه کرد و براسددا  و  نی    عاد ، حسددن و  میامله، عرف طرفین اصدد 

  نه  بیانجام  عقود لددح   به  بای   باشددن  و  در نهای  این که تفسددیر داشددته  نی   حسددن عقود  اجرای  و  انیقاد

اسدددخیوی  دین مبین اسدددالم از طریق احکدام ثدانویده امکدان ت بید  و یدافتن راهکدار برای این گونده پد  بطالن آن.

    ها را فراهم کرده اس .عقودتکمیل عقود و 
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 و ماخذ  منابع

هدای مجلده پژوهشادیب  مهر، محمد ؛ ابررسددد  و تحلیدل احکدام ثدانوی فقه  درالمرو احکدام ثدابد  و مت یر ؛  

 .1390، 188-155(، ل  4)7. فقه 

ترجمه، مه ی   ؛دوره حقوق تیه ا ) ترجمه اظوسدیط ف  شدر  اظقانون اظم ن  اظج ی (؛اظسدنهوری،عب اظرزاق

 .1390، انتیارا  دانییاه ام تدادمرزی و دانش کیا، ام

 .1371اسالمیه، انتیارا  تهران، م ن ؛ سی حسن؛ حقوق امام ،

طا و   ؛بررسد  احکام ثانویه ع م جواز شدبیه سازی انسان ا؛  حاج  حسدین محم  جواد    ؛ایزدیفرد، عل  اکبر

 .1394، 108تا  93(، ل  1) 24بهار   تزکیه،

مجله .  واکاوی نسدددبد  احکدام و عنداوین ثانویه با احکام و عناوین اوظیه در فقها  ؛خادم  اظهیدان، مجتب ، مریم

 .1391، 96-59(، ل 2) 8،  پژوهش های فقه 

 ق.1418 اسالم ،  نیر مؤسسه ام، اظطاظا، منیة نائین ،

اسددالم  و   آموزه های ارآن بررسدد  احکام فقه  و حقوا  سددقط جنین از دی گاه  زاده، میصددومه؛ اوحی ی
 ؛ پایان نامه کارشدناسد  ارشد ، گروه حقوق، دانیدک ه ادبیا  و علوم انسدان ، دانیدیاه شدهی  باهنر  حقوق ایران

 .1392کرمان،  

گاه فقها  هرن ى، محم ؛ عاظیه جیفرى، احکم سدددازى ضدددرور  حف  ن ام درالمرو احکام شدددرعا ازدی 

 .1392(، 33)9، مجله مطاظیا  تقریب  میاها اسالم میاها اسالما ، 

چاپ محم  لدادق بحراظیلوم،  تام ؛رجال اظخااان   ؛در عل  بن حسدین خااان   ؛همو، فوائ  اظوحی  اظبهبهان 

1404. 

 


