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چکیده
شارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور ،در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ،
اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادالنه ،قوانین و قواعدی را وضع نموده است  .یکی از این
قواعد مهم قاعده ی مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع است  .و مرکب از دو جزء می باشد .یکی
مالزمه اصل یعنی هر چه را عقل درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری مالزمه ی فرع
یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد  .این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را
به ذهن می آورد  .زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها
راهی نیست .با توجّه به این موارد شک و تردید ،اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر
چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل
کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطالع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد .این
که اعتبار و کارایی قاعده ی مالزمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به
شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر
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حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق کاربرد داشته باشد.قاعده ی
مالزمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقهاوحقوق دانان است .وجود مصادیق فراوان از
اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد.

واژگان کلیدي  :قاعدۀ مالزمه ،عقل ،فقه ،حقوق اسالمی ،قواعد فقهی.

مقدمه
قاعده ی مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع ،جزء مباحث مهم و کلیدی در مباحث دلیل
عقلی در علم اصول می باشد .اين قاعده نه تنها در علم اصول مورد بررسی قرار میگیرد ،بلکه
ريشه ی آن را برخی مسائل کالمی در مباحث افعال الهی تشکیل میدهد .با پذيرش حسن و
قبح ذاتی و عقلی و نیز تبعیّت افعال الهی از مصالح و مفاسد واقعی ،اين سخن مطرح می شود
که آيا بین حکم عقل و حکم شرع ،مالزمه وجود دارد به طوری که هرگاه عقل به چیزی حکم
نمود شرع نیز مطابق آن حکم نمايد يا خیر؟ اين ادعا در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد
که بگويیم مراد اين است که در هر آنچه شارع حکم کرده است  ،رمزی وجود دارد که اگر آن
رمز را برای عقل بگويند  ،عقل هم آن را تصديق خواهد کرد  .يا گفته اند منظور آن است که
در صورت امتثال از حکم شرع  ،عقل  ،مکلّف را مدح و در صورت تخلف مستحق ذم می داند
.از میان فقهای شیعه شیخ انصاری در کتاب «مطارح االنظار» اظهار نموده که اين مسئله از
زمان فاضل تونی مطرح گرديد و شايد ايشان نیز آن را از زرکشی گرفته باشد .اين مسئله از
آن زمان به بعد مورد عنايت و توجّه اصولیون قرار گرفت و بزرگانی همچون شیخ انصاری،
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آخوند خراسانی ،حکیم اصفهانی ،محقق نائینی و ديگر اصولیان ،آن را مورد بحث قرار داده
اند و اخباريین و صاحب فصول از اصولیون آن را انکار کرده اند و مورد قبول و پذيرش عدلیه
قرار گرفت  .امّا اين که قاعده ی مالزمه از چه زمانی پديد آمد و داليل اثبات آن کدامند ؟ و
چه کاربرد هايی در فقه و حقوق دارد ؟ عمده پرسش های جستاری را سامان می دهد که
پژوهشی بنیادی به روش توصیفی  -تحلیلی  ،مستند به شیوه ی کتابخانه ای و فیش برداری
نیل پاسخ به آنها را هدف قرار داده و نوشتار پیش روی به گزارش از آن اهتمام می ورزد  .در
اين مسئله برخی زوايايی وجود دارد  ،از جمله کاربرد آن در فقه  ،قواعد فقهی  ،حقوق موضوعه
ی ايران که نیازمند تحقیق و پژوهش مجدد می باشد و در اين مقاله بررسی می شود.

 -2پیشینه و سیر تاریخی قاعده ی مالزمه
فقیه گرانمايه «شیخ انصاری» بر اين باور است که توجّه به قاعده ی مالزمه میان حکم
عقل و شرع ،از روزگار فاضل تونی ،پديد آمده و پیش از آن دانشمندان ،تنها درباره ی حسن
و قبح عقلی گفتگو می کرده اند و مسئله ای به نام «قاعده ی مالزمه» میانشان وجود نداشته
است،ولی پس از ترديدهايی که فاضل تونی در نوشته ی اصولی خود به نام «الوافیه فی اصول
فقه» درباره ی اثبات حکم شرعی از راه حسن و قبح عقلی ،به میان آورد(،فاضل تونی 1116 ،ق
 ،ص )111:بحث از مالزمه میان حکم عقل و شرع در کانون توجّه دانشمندان قرار گرفت .وی
پیرو سخن خود می گويد :احتمال دارد ،فاضل تونی اصل بحث را از متفکر سنی« ،فاضل
زرکشی» گرفته باشد (کالنتری ،بی تا ،ص . )292:زرکشی در نوشته ی اصولی خود ،در بحث
حسن و قبح عقلی ،پس از بیان ديدگاههای گوناگون در اين باره می گويد :در اينجا دو مسئله
وجود دارد ،يکی ادراک حسن و قبح،توسط عقل و ديگری مالزمه بین آن ادراک و کیفر و
پاداش شارع است و پس از پذيرش حسن و قبح عقلی میگويد  :مالزمه ای بین حسن و قبح
عقلی و کیفر و پاداش شارع وجود ندارد و نمی توان از حکم عقل به حسن يا قبح چیزی ،امر
و نهی يا پاداش و کیفر شارع را به دست آورد(زرکشی112،ق،ص .)116وی در اين باره به شماری
از آيه های قرآن مانند سوره ی انعام آيه« :191ذلِکَ أَن لَم یَکُن رَّبُّکَ مُهلِکَ القُری بِظُلمٍ وَ أَهلُها
غافِلُونَ»(اين «اتمام حجّت» بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود
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نکرده در حالی که مردم آن غافل باشند) استناد میکند .برابر گزارش برخی نوشته های
اصولی اهل سنّت،مسئله ی جدايی حسن و قبح عقلی از پاداش و کیفر خداوند که زمینهساز
بحث از قاعده ی مالزمه ،به شمار می آيد ،پیش تر از زرکشی در سخنان ماتريديه پیروان
«ابومنصور ماتريدی» در قرن چهارم هجری وجود دارد .آنان در موضع گیری میانه ای که در
برابر گروه معتزله و اشاعره ،داشته اند ،می گفتند :برخالف آنچه اشاعره گمان میکنند ،حسن
و قبح امری عقالنی است و پیش از فرمان خداوند وجود دارد و در اين باره ،سخن معتزله
درست است ،امّا الزمه ی سخن يادشده اين نیست که احکام خداوند برابر آنچه خرد بشر می
يابد ،صادر شود ،زيرا از لغزش های عقل ،نمیتوان چشمپوشی کرد(خالف1332،م،ص33 :؛ حکیم،
1313م ،ص .)232:به هر روی ،توجّه به قاعده ی مالزمه و بايستگی کاوش در آن باره ،در نوشته
های اصولی شیعه از روزگار فاضل تونی به میان آمده و در کانون انديشه و قلم انديشوران
شیعی قرار گرفته و پیش از آن تنها به مسئله ی حسن و قبح عقلی می پرداخته اند و از آنجا
که گروه شیعه از روزگار ابن ادريس حلّی ،عقل را رسماً به عنوان يکی از منابع دستیابی به
حکم شرع پذيرفته است ،به دست می آيد که بیشتر آنان ،بیش از روزگار فاضل تونی ،ناخوداگاه
يکی از اين دو پیش فرض يا باور را ،پذيرفته بودند :الف)آنچه متعلّق ادراک عقل قرار گیرد،
همان حکم شرعی است و بین ادراک عقل و حکم شرعی يگانگی وجود دارد .ب)فهم عقل،
همان حکم شرعی نیست ،ولی بین آنها مالزمه وجود دارد.

 -3مفهوم قاعده ی مالزمه
در علم اصول فقه قاعده ای است که به قاعده ی مالزمه میان حکم عقل و شرع معروف
است .که با عبارت « کلُ ما حَکمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ شرعُ و کلُ ما حَکَم بِهِ شرعُ حکمَ بِهِ العقلُ»
يعنی هرچه را عقل حکم کند شرع هم حکم می کند و هرچه را شرع حکم کند عقل هم
حکم می کند ،بیان شده است .اين عبارت حديث نیست بلکه قاعده ای عقلی و صد درصد
اصولی است که در بین متکلمین و فقهای اسالم مطرح گرديد و مورد پذيرش اکثر اصولیین
شیعه و جمعی از اهل سنّت و انکار اخباريین شیعه و جمعی از اهل سنّت قرار گرفته و مرکب
از دو قاعده است.

بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی مالزمه در فقه و حقوق00 /

 -3-1قاعده ی مالزمه ی اصل
«کلُ ما حَکَمَ بهِ الَعقلُ حَکَمَ بهِ الشرعُ » معنای اين قاعده اين است که هر چه را عقل بفهمد
و درک کند شرع نیز آن را چنانچه عقل پذيرفته است می پذيرد .يعنی اگر عقل کاری را
خوب و مفید تشخیص دهد و آن را الزم شمارد مثل دفاع از جان و ناموس و مال ،شرع هم
آن را الزم می شمارد و اگر عقل کاری را بد و زيان آورد ببیند و منع کند ،مثل تجاوز به
حقوق ديگران ،شرع هم آنرا منع می کند و حرام می شمارد.

 -3-2قاعده ی مالزمه ی فرع
«کلُ ما حَکَمَ بهِ الشرعُ حَکَمَ بهِ العقلُ» معنای اين قاعده اين است که هرچه را شرع و دين
حکم کند عقل نیز می پذيرد .اين معنا در بدو امر مواردی از شک و ترديد را به ذهن می
آورد .زيرا بديهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی
نیست .مثالً در عبادات که شرع کیفیات خاصی مقرر داشته و شرايط و موانعی پیش بینی
کرده عقل ساکت است .البتّه عقل می پذيرد که شکر منعم واجب و عبادت خداوند پسنديده
و الزم است ولی در اينکه با اين کیفیّت خاص و شرايط مخصوص باشد ،ساکت است .با توجّه
به اين موارد شک و ترديد ،اصولیین اين قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی
موارد عقل از درک حقايق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که ديد عقل کامل
بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند وقوف و اطالع می يافت او نیز چون شرع حکم
می کرد :کارهای مفید و واجد مصلحت را که شرع بدان امر کرده الزم می دانست و کارهای
مضر و مفسده انگیز را که شرع تحريم کرده او نیز منع می کرد .البتّه در بسیاری از موارد
عقل می تواند جهات مصلحت و مفسده ی کارها را تشخیص دهد و در نتیجه پا به پای شرع
امر و نهی کرده و آنچه را شرع بدان حکم کرده او هم حکم کند .مثالً در باب عدّه ،شرع برای
حفظ نسب و جلوگیری از اختالل نسل و احترام رابطه ی پیشین ،عدّه را برای زن مطلقه و
بیوه الزم دانسته است .عقل هم آن را می پذيرد .درباب ربا و معامالت ربوی چون اين گونه
معامالت رفته رفته موجب اختالل در امر توزيع عادالنه ثروت می شود و اين به زيان افراد و
جامعه است ،شرع آن راحرام دانسته و عقل نیز آن را ردّ کرده است(.محمدی)222-221: 1931 ،
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 -4اعتبار و حجیّت قاعده ی مالزمه
بدون ترديد مهمترين دلیل اعتبار قاعده ی مالزمه « عقل » است  .بدين صورت که اگر
شارع حکمی را صادر کرده چون قطعاً حکم شارع دارای حکمت است ،اگر اين حکمت و رمز
برای عقل روشن شود عقل هم همان حکم را خواهد داشت  .البتّه معنای اين سخن آن نیست
که هر حکمی را که شارع صادر کرد عقل هم آنرا می فهمد مثالً اگر شارع گوشت خوک را
حرام دانسته است عقل سلیم حکمت آن را بفهمد و تأيید کند  ،بلکه منظور اين است که اين
حکم شارع دارای رمزی است که اگر آن رمز برای عقل روشن شود عقل هم همان حکم را
خواهد داد .همانگونه که اگرعقل مصلحتی را کشف کرد ( کشف يقینی و قطعی نه کشف
احتمالی و گمانی) حتماً شارع نیز همان حکم را به دلیل وجود مصلحت خواهد داشت  .زيرا
وقتی عقل مصلحت يا مفسده ای را در حکمی کشف نمود به دلیل «لمّی» و از راه استدالل
از علّت به معلول حکم می کنیم که شرع نیز در اينجا حکمی داير بر استیفای آن مصلحت و
يا دفع آن مفسده دارد  .هر چند آن حکم از طريق نقل به ما نرسیده باشد و هر جا که شرع
حکمی وجوبی يا تحريمی يا استحبابی يا کراهتی بدهد و ما به دلیل «انّی» و از راه استدالل
از معلول به علّت کشف می کنیم که مصلحت و مفسده ای در کار است .هر چند بالفعل عقل
ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد.
به ديگر سخن وقتی عقال ی عالم با عقل خود روايی يا ناروايی عملی را درک کرده اند قهراً
شارع که خود رئیس عقال ست اين حکم را خواهد داد  .همانگونه که شارع به عنوان رئیس
عقال اگر حکمی داشته باشد چون حکم او مطابق عقل سلیم است طبعاً عقالی عالم نیز به
چنان حکمی معتقد خواهند بود.برخی در اين رابطه می گويند  :وقتی عقل درک کرد که در
اين امر مصلحت ملزمه وجود دارد يا اين امر جزء آراء محموده است و تطابق آن آراء عقالً بر
اين بوده که ظلم قبیح و عدل حسن است چگونه می توان گفت شارع با اين مخالفت می کند
 .چگونه شارع که خود رئیس عقال و خالق آنان است و بر وفق فطرت عقال جعل قانون و
تشريع می کند به مخالفت می پردازد ؟ چنین نیست بلکه بر طبق همان حکم عقال که ملهم
از اراده ی تکوينی ذات باری تعالی است جعل و تشريع حکم و قانون می کند  .به عبارتی
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ديگر  ،اراده ی تشريعی ذات باری تعالی نمی تواند بر خالف اراده ی تکوينی او در انسان ها
که همان فطرت است باشد و حکم عقال از آن جهت که عاقل هستند بر اساس فطرت است (
بجنوردی  ،بی تا ،ص .)12:عالوه بر عقل رواياتی بر اعتبار و حجیّت قاعده ی مالزمه داللت دارند
که به ذکر برخی از آنها می پردازيم .
امام کاظم (ع) می فرمايد « :ان هلل علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنه فاما الظاهره
فالرسّل و ال نبیاء و االئمه و امّا الباطنه فالعقول»( کلینی  ، 1123 ،ج،1ص .)21:از سوی خداوند دو
حجّت بر مردم قرار داده شد حجّت ظاهری و حجّت باطنی  ،امّا حجّت ظاهری انبیاء و ائمه
می باشند و حجّت باطنی عقل است  .پس عقل پیامبر درونی است وهمانند پیامبر بیرونی
يعنی انبیاء و امامان (ع) که حجّت الهی اند و نمی توانند در تعارض با هم باشند زيرا دو
حجّت الهی هماهنگ و حکم هر دو يکسان خواهد بود .
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند که خداوند عقل را آزمود سپس خطاب به
عقل فرمود  « :و عزتی و جاللی ماخلقت خلقاً هو احبّ الی منک و ال اکملتک اال فی من احّب
اما انی ايّاک آمر و ايّاک انهی و ايّاک اعاقب و ايّاک اثیب » ( کلینی  ،بی تا  ،ج،1ص .)12:به عزت
و جاللم سوگند هیچ مخلوقی محبوب تر از تو نزد خودم خلق نکردم و تو را کامل نمی گردانم
مگر در افرادی که دوست دارم ولی من به تو دستور می دهم و تو را نهی می کنم و بر تو
مجازات می کنم و بر تو پاداش می دهم  .از سخنان فوق فهمیده می شود احکامی که به
وسیله ی عقل کشف می شود حکم الهی اندکه عامل ثواب و عقاب شناخته شده است .
امام کاظم (ع) می فرمايد «:ان اهلل تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول»(همان.)16:

خدای تبارک و تعالی برای مردم حجّت ها را به وسیله ی عقلها تکمیل کرده است  .اگر عقل
مکمّل ديگر حجّتهای الهی است چگونه از تشخیص او نتوان به حکم الهی دست يافت  .حال
اينکه عقل يکی از حجّت های الهی است از اين رو چنانچه به طور قطع به مصلحت يا مفسده
ی تامّه ی چیزی پی ببرد اين قطع نزد شارع حجّت است و بر آن ثواب و عقاب مترتّب می
باشد .
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آيات و رواياتی که انبیاء را ياد آورنده ی فطرت و زنده کننده ی عقل انسانی دانسته اند
.حضرت امیر می فرمايد  « :فَبِعثَ فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته  ...و
یثیروا لهم دفائن العقول»  ( ،نهج البالغه ،خطبه .)1خداوندپیامبران خود را مبعوث فرمود( هرچند
گاه متناسب با خواسته های انسان ها ) رسوالن خود را پی در پی اعزام کرد تا وفاداری به
پیمان فطرت را از آنان باز جويند  ...و توانمندی های عقل را برای انسان ها آشکار کنند .
نگارنده بر اين باور است که از روايات مذکور به روشنی بر می آيدکه عقل يکی از حجّت
های الهی است و چنانچه به طور قطع به مصلحت يا مفسده ی تامّه ی امری پی ببرد اين
قطع نزد شارع حجّت است و بر آن ثواب و عقاب مترتّب می باشد  .بنابراين ،عقل رسول باطنی
خداوند و گويای حکم الهی در برخی موارد است و می تواند يکی از ادلّه ی استنباط احکام
باشد  ،برای مثال ،امروزه عقل به وجود منفعت عقالنیّه در خون قطع پیدا کرده و خريد و
فروش آن را مجاز می داند و در مقابل  ،به مفسده ی دخانیات و مواد مخدر قطع پیدا کرده
و از عدم جواز مصرف آن ها حکم می کند  .از اين منفعت و مفسده ی ملزمه می توان به
حکم شارع طبق عقل فتوا داد .
شايان ذکر است يکی ديگر از ادلّه ی اعتبار قاعده ی مالزمه « تسالم» است بدين صورت
که اين قاعده يکی از قواعد مسلّم و قابل قبول و مورد اتفاق فقها و حقوق دانان و اصولیین
غیر از صاحب فصول می باشد  .ممکن است مورد نظر مرحوم صاحب فصول  ،احکام عقلیه ی
ظنّیه و مبانی اصولی ايشان باشد  .امّا آنچه از کلمات اصولیان بر می آيد آن است که با وجود
شروطی می تواند اين قاعده را پذيرفت  .از جمله ی اين شروط توجّه به اين مسئله ی بسیار
مهم است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند  .به عبارت ديگر ،حکمت تشريح
واجبات و مستحبات مصلحتی بوده که در آن نهفته است و حکمت تشريح محرّمات و
مکروهات نیز مفسده ای بوده که در آنها وجود داشته است  .اگر عقل بتواند مصالح و مفاصد
مورد نظر شارع را به طور قطعی و دقیق ادراک کند بی ترديد اين مالزمه بین حکم عقل و
شرع آشکار خواهد شد  .امّا وجود انگیزه های غیر عقالنی و توهماتی کاذب در اشخاص  ،مانع
ادراک صحیح مصالح و مفاصد احکام توسط عقل است .
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دلیل ديگر بر اعتبار قاعده ی مالزمه « عدم تباين میان عقالء و شارع مقدّس» می باشد .
معلوم و مبرهن است که شارع خود از عقال ءمی باشد پس هر گاه حکمی نزد عقال ء ثابت و
مقبول باشد  .طبعاً شارع نیز بدان حکم می کند چرا که شارع رئیس العقالء می باشد  .شهید
صدر (ره) می فرمايد  :آنچه بین مشهور علما رايج است اين است که بین حکم عقلی و حکم
شرعی تالزم وجود دارد تا آنجا که می فرمايد :در جهت تقريب اثبات اين مالزمه اين بس که
شارع يکی از عقالء بوده بلکه سرور آن ها می باشد  ،تطابق دادن حسن و قبح نزد عقالء
مالزم با اين است که شارع نیز اينگونه حکم نمايد(صدر  .)1121:122 ،صحیح مطلب اين است
که هر گاه حکم از جمله ضروريات عقلی به حساب آيد مثل حسن عدالت و قبح ظلم و امثال
آن اين تالزم نیز وجود دارد  .امّا اينکه اشکال شود که عقل آدمی ضعیف است و قادر به فهم
دين خداوند نمی باشد اشکال واردی است امّا در خصوص عقل جزئی نه عقل کلی  ،مثل حکم
باطنی چون قیاس و استحسان و امثال آن.

 -5گستره ی قاعده ی مالزمه
قاعده ی مالزمه بین حکم عقل و شرع نیز مانند برخی ديگر از قواعد فقهی قاعده ای کلی
است و در همه ی ابواب فقه مورد استفاده قرار می گیرد .اين قاعده نه تنها در علم اصول مورد
بررسی قرار می گیرد  ،بلکه ريشه ی آن را برخی مسائل کالمی در مباحث افعال الهی تشکیل
می دهند  .و در فلسفه  ،کالم  ،فقه  ،فقه سیاسی ،اصول فقه ،مباحث اخالقی و علم حقوق
امروز نیز کارايی دارد و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده قرار گیرد .فقه سیاسی نیز از
اين امر مستثنی نیست و در موضوعات و مسائل آن ممکن است از اين قاعده استفاده شود.
پر واضح است که اين قاعده در مواردی که آيه يا روايتی بر اثبات مسئله وجود ندارد بروز و
ظهور بیشتری دارد  ،زيرا فقها معتقدند که هیچ واقعه ای را نمی توان يافت مگر اينکه حکم
شرعی در آن وجو داشته باشد .بنابراين ،در هر موردی که آيه يا روايت خاصی درباره ی
موضوعی وجود نداشته باشد در آنجا حکم قطعی عقل کاشف از حکم شرع است و حکم شرع
همان چیزی است که از طريق عقل به دست آمده است  ،زيرا به اعتقاد فقها هیچ واقعه ای
بدون حکم شرعی نخواهد بود  .شهید مطهری می گويد « :فقها در مواردی فتوا می دهند که
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دلیل نقلی وجود ندارد و فقط از باب اينکه عقل حکم می کند فتوا می دهند  .مثالً مسئله ای
در فقه به نام « والية االحکام » هست يعنی حاکم شرعی در بسیاری از موارد حقّ واليت دارد
 .اگر شخصی بمیرد و وصّی ،معین نکرده باشد و يک قیّم شرعی وجود نداشته باشد تکلیف
بچّه های او چیست ؟ می گويند تکلیف اين هارا بايد حاکم معین کند در صورتی که نه آيه
ای هست و نه خبر صد درصد صحیح» ( مطهری  ، 1911 ،ج،21ص .)161:همو می گويد « :بر
اساس قاعده ی مالزمه بسیاری از موارد حقوق بشر که به هر دلیلی متفکرين دينی نگفته اند
در انديشه ی دينی وارد می شود» (مطهری  ،بی تا  ،ص.)11:
در بحث از تعزيرات و مجازات ها نیز عقل کمک شايانی به فقه کرده است  ،چنانچه برخی
از فقها ی معاصر می گويند « :درباره ی اينکه آيا تعزير مالی صحیح است يا خیر ؟ اعتبار
عقلی موجب وثوق به حکم می شود چون تعزير برای تأديب مجرم و اصالح جامعه است و
امری عبادی نیست و به همین دلیل کمّ و کیف آن به حاکم سپرده شده بنابراين چنان چه
حاکم تشخیص داد که با تأديب مالی  ،فرد اصالح می شود همین امر بايد اجرا شود »( .منتظری
 ، 1922 ،ص .)912:

نکته ی ديگر اينکه چنانچه ظاهر آيات و روايات با حکم فطعی عقل در تضاد باشد از آن
ظواهر دست بر می داريم  ،زيرا مناط قطعی برا ی عقل ثابت شده و پر واضح است که حکم
واقعی الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی اشیاء می باشد .
اگر ظاهر قرآن يا سنّت با حکم قطعی عقل در تضاد بود حکم عقل حاکم بوده و دست از
ظاهر آيه و روايت بر می داريم (سبحانی  ، 1111،ص .)3:شهید مطهری می گويد  :اگر ظاهر
قرآن يا سنّت با حکم قاطع عقل در تضاد بود از ظاهر قرآن يا سنّت دست بر می داريم  ....اگر
مقتضیات زمان عوض شد و برای عقل صد درصد ثابت شد که مصلحت اين طور تغییر کرده
فقها می گويند  ،معنايش اين نیست که زير بنای حکم تغییر کرده و اگر واقعاً در جايی به
طور قاطع به وسیله ی عقل مدرکی کشف شود شرع هم هماهنگی دارد و اين است که دست
فقیه را در حکم به حوادث زمانه باز گذاشته است  .چون مقتضیات تغییر کرده حکم هم عوض
می شود ( مطهری  ، 1911 ،ج،21ص .)922:و در جای ديگر می گويد  :يکی از چیز هايی که دين
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را با خلقت و نوامیس آن با وجود تطور و تکامل هماهنگ کرده  ،عقل است و اين باعث انعطاف
فقه شده است ( همان  ،ص.)121:
با اثبات اين قاعده به دو گروه پاسخ داده می شود  :گروهی که معتقدند واقعه ای می تواند
حکمی شرعی نداشته باشد  ،چه اينکه آيه و رواياتی درباره ی آن وارد نشده است و گروهی
که معتقدند اختالف بین حکم عقل و حکم شرع ممکن است  .پس  ،هر دو فرض با اثبات
قاعده مالزمه مخدوش می گردد ( ر.ک  :سبحانی ،1111 ،ص .)3:نگارنده بر اين باور است که با
اين توضیحات  ،گشتره ی قاعده ی مالزمه روشن می شود  ،يعنی در مواردی که اين قاعده
ثابت شود چنانچه ظاهر آيه يا روايتی خالف آن را بگويد حکم عقل بر ان ظواهر غلبه يافته ،
طبق آن عمل می شود .

 -6دالیل عقلی اثبات قاعده ی مالزمه
در يک نگاه گسترده در نوشته های دانشمندان علم اصول شیعه ،داليل عقلی اثبات تالزم
میان حکم شرع و عقل عبارتند از -1:دلیل خلف؛ -2بداهت ؛ -9حکمت.
-6-1دلیل خلف :برخی از اصولیان مانند شیخ محمد حسین اصفهانی و هم انديشان
وی ،برای اثبات تالزم میان حکم عقل و شرع به دلیل خلف،دست يازيده اند .وی در نوشته
های اصولی خود ،هنگامی که به اين قاعده رسیده است ،پیش از بحث درباره ی آن،نخست
پرسش هايی مطرح کرده و چرخه ی سخنان خود را بر پايه ی آنها نهاده است .يکی از
پرسشهايش اين است:چنانچه عقل بشر ،درباره ی موضوعی در قلمرو فقه حکم به حسن يا
قبح کرد ،آيا امکان دارد شارع برخالفش حکم کند؟وی در پاسخ گفته است:خیر و در توضیح
آن بیان داشته ،چون حسن و قبح عقلی از چیزهايی است که همه ی عقال در آن هم داستان
هستند و درباره ی همه ی عاقالن يکسان است و شارع نیز در میان آنان ،بلکه رئیس آنان به
شمار میآيد.
بر اين پايه چنانچه عقال،حکم به حسن يا قبح چیزی کردند ،شارع نیز به عنوان عاقل،
چنین حکمی را دارد و گرنه خالف فرض خواهد بود ،زيرا فرض اين است که همه ی عاقالن
( از جمله شارع) چنین حکمی را دارند؛ از اين رو نمیتوان گفت،شارع حکمی خالف آن دارد
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و گرنه الزم می آيد که از قلمرو عقال خارج شود و اين خالف فرض( کامل بودن عقل شارع)
است .به ويژه آنکه اگر گفته شود ،منظور از حسن و قبح ،ستايش و نکوهش عقال نیست ،بلکه
منظور ،شايستگی ستايش و نکوهش است ،زيرا شايستگی ستايش و نکوهش از چیزهايی است
که واقعیت دارد و امری عقالنی است و امور واقعی و عقالنی نسبت به شارع و غیرشارع تفاوتی
نمی کند و هر دو ،درباره ی آن يکسان حکم می کنند بر خالف ستايش و نکوهش که از چیز
های عقالنی و قراردادی به شمار می آيند و بهره ای از نفس االمر و واقعیت ندارند ( .اصفهانی،
1111ق،ج،9ص.)911 :

 -6-2دلیل بداهت :برخی ديگر از انديشوران اصولی گفته اند ،تالزم میان حکم عقل
و شرع ،بديهی است ،زيرا منظور از عقل ،همان شناخت های فطری است که همه ی عاقالن
درباره ی آن هم داستان هستند و هیچ گونه شک در آن راه ندارد ،مانند لزوم سپاسگزاری از
نعمت دهنده .در اينگونه موارد به يقین شارع امر و نهی دارد و اين امر ،چنان روشن است که
جای هیچگونه ترديدی نیست و اساساً فراخواندن به سوی چنین اموری ،فراخواندن به سوی
فطرت و سرشت خدادادی و برانگیختن خرد آدمی است (موسوی سبزواری1111 ،ق 1336،م ،ج،2
ص .)12:نظريه ی ياد شده در واقع به نظريه ی نخست برگشته و بیان ديگری از آن است ،با
اين تفاوت که يکی با عنوان خلف و ديگری با عنوان بداهت مطرح شده است  .از آن چه دو
ديدگاه ياد شده درباره ی اثبات تالزم میان حکم عقل و شرع گفته اند ،به دست می آيد که
منظور از عقل در قاعده ی مالزمه ،عقل جمعی عقالست ،خواه برخاسته از توافق آنها بر امر
قراردادی باشد و خواه برخاسته از شناخت های فطری و به هر روی ،در برگیرنده ی احکام
فردی و قطعی عقل نمی شود.
 -6-3دلیل حکمت :پاره ای از دانشمندان شیعی باور دارند که میان همه ی احکام
قطعی عقل و احکام شرع مالزمه وجود دارد .آنان در اين باره می گويند ،چنان چه عملی در
بردارنده ی مصلحت و مفسده ای بود و خرد بشری به آن نیز پی برد ،با اين فرض که خداوند
درباره ی همه ی کارهای انسان حکمی دارد ،چگونه ممکن است برای خرد بشر آشکار نشود
که شارع در آن باره ،اراده يا کراهت دارد؟ در نگاه کسی که به وجود مصلحت و مفسده ،قطع
پیدا کرده ،حکمت خداوند می طلبد که او نیز بر پايه ی آن مصلحت و مفسده ،اراده يا کراهت
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داشته باشد وگرنه با حکمت خداوند ناسازگار است (مکارم شیرازی 1116 ،ق  ،ج ،2ص.)122:به نظر
میرسد دلیل اثبات تالزم میان حکم عقل و شرع بر بحث حجیّت قطع استوار باشد ،همانگونه
که در بحث های پیشین نیز گفته شد ،چنان چه حجیّت قطع پذيرفته شد ،ديگر نمیتوان
قلمرو تالزم میان حکم عقل و شرع را ويژه ی احکام عقل جمعی بشر يا آرای عقال دانست.
کسی که قطع به وجود مصلحت يا مفسده پیدا میکند ،منطقاً در نگاهش ،شارع نیز اراده يا
کراهت دارد ،خواه ديگران چنین قطعی داشته باشند يا خیر .بر اين پايه چگونه گفته شود،
قاعده ی مالزمه تنها در مصالح عمومی و آرای محموده جاری می شود؟ به ويژه کسی چون
مرحوم مظفر که اساساً در تعريف و شناسايی دلیل عقل ،واژه ی قطع را قید کرده و گفته
است ،منظور از دلیل عقل هر گزاره ای است که به علم قطعی میرسد و از اين رهگذر به
حکم شرع دست پیدا میکند( .مظفر 1121،ق ،ج ،2ص .)112:آری،کسی که حجیّت هر گونه
قطعی را نمی پذيرد و آن را در چارچوب ويژه ای مانند آرای جمعی عقال و شناخت های
فطری می گنجاند،از قلمرو قاعده ی مالزمه نیز خواهد کاست.
ممکن است گفته شود،اگر چه کسانی مانند مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و مرحوم
مظفر ،قطع را خواه در قلمرو آرای عقال يا غیر آن،به عنوان يک قاعده پذيرفته اند با اين همه
بر اين باورند ،در خصوص تالزم میان حکم عقل و شرع اساساً هنگامی میتوان گفت ،میان
حکم عقل و شرع مالزمه وجود دارد که حکم عقل درباره ی مصالح همگانی که همان قلمرو
آرای عقالست ،باشد ،زيرا تنها در اين گونه موارد مصلحت يا مفسده ی حکم که همان مصالح
همگانی است برای عقل روشن بود و جای پوشیدگی و تاريکی برای آن وجود ندارد و بدان
رو ،به روشنی نیز میتوان حکم شارع را به دست آورد .در غیر اين موارد ،نمیتوان حکم به
وجود مالزمه کرد ،زيرا حکم عقل در قلمرو و مصالح همگانی و آرای محموده نیست ؛از اين
رو ،درباره ی قطع عقل،احتمال خطا وجود دارد ،اگرچه شخص قاطع به آن التفات ندارد.
توجیه ياد شده از ديدگاه کسی که به قطع قاطع نظر می افکند و خارج از فضای شخصیّت
وی ،آن را مورد مطالعه قرار می دهد درست است ،زيرا برای چنین شخصی ،احتمال خطا در
غیر از آرای محموده وجود دارد و می تواند مالزمه میان حکم عقل و شرع را نپذيرد ،ولی از
ديدگاه شخص قاطع ،احتمال خطا منتفی است (چه اينکه با وجود احتمال خطا ،قطع حاصل
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نمی شود) .از اين رو میان حکم قطعی عقل خود و حکم شرع مالزمه میبیند .مگر اين که
گفته شود چون به طور کلی پیش از پديد آمدن هرگونه قطعی ،احتمال خطا در غیر از آرای
محموده وجود دارد و پیشاپیش برای مجتهد قابل پیش بینی است ،بدين رو اساساً در غیر
اين موارد ،برايش قطع حاصل نمیشود .با اين همه ،همان گونه که در پیش نیز گفته شد،
قطع يک حالت و کیفیت روانی است که در انسان پديد می آيد و همه ی عواملی که آن را
ايجاد میکنند ضابطه مند نیست و زمینه های گوناگون روانی ،شخصیّتی ،اعتقادی ،فرهنگی
و...که بسا پنهان است ،در پیدايش آن نقش داشته باشند؛ «از اين روست که فقیهان و همه
ی کسانی که دانش خود را از متون و نصوص میگیرند و حتّی ديگران ،در رويارويی با الفاظ،
کلمات و مفاهیم ذهنی که چه بسا تفاوتی نیز ندارند ،برداشتهای گوناگون و شايد ناسازگار
داشته باشند ».اگر برای مجتهد يا هرکسی که در کاردانش و نظريهپردازی است ،قطع پديد
آمد ،حجّت است و به مقتضای آن «و از جمله مالزمه ی میان حکم عقل و شرع» عمل خواهد
کرد و منطقاً نیز درست است .به ديگر سخن چنان چه کسی قطع به حکمی پیدا کرد ،در
نظر وی حکمت خداوند اقتضا می کند ،حکمی مطابق آن وجود داشته و برابر آن اراده يا
کراهت تشريعی تحقق يافته باشد( .قماشی 1921،ش،صص.)196-191:
بر اين پايه ،روشن میشود با توجّه به مناقشه ای که در نظريه ی خلف و بداهت وجود
دارد ،نظريه ی حکمت خداوند به عنوان دلیل اثبات تالزم میان حکم شرع و عقل پذيرفته
است ،زيرا با پذيرش حجیّت قطع ،ناگزير بايد آن را به عنوان تبیین دلیل تالزم میان حکم
عقل و شرع پذيرفت .پیش از اين به اندازه ی کافی درباره ی مالزمه ی میان حکم عقل و
شرع سخن رفت  ،و در عین حال برای تأکید و تأيید آنچه گذشت به طور مختصر به داليل
نقلی اشاره می شود.

-7دالیل نقلی اثبات مالزمه
در روايات معصومین (ع) ،ثواب و عقاب برای ادراک عقلی مورد توجّه قرار گرفته است رسول
اکرم (ص) فرمودند  :اگر حسن حال مردی به گوش شما رسید در حسن عقلش مالحظه کنید
همانا به اندازۀ عقلش پاداش دارد ( کلینی .)19/1 ،امام صادق (ع) فرمودند  :إِنَّ مَنزِلَةَ القَلبِ مِنَ
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الجَسَدِ بِمَنزلَةِ اإلِمَامِ مِنَ النَّاس الوَاجِبِ الطَّاعَةِ عَلَیهِم (مجلسی  .)213/ 12 ،را بطه ی قلب ( عقل )
و جسد مانند رابطه ی امام و امت است که بايد از امام خويش پیروی کنند  .اين احاديث به
روشنی برآمیختگی عقل و شرع و اينکه هر آنچه را عقل قطعی الزم التحصیل يا الزم الترک
بداند  ،شارع مقدّس نیز حکم به لزوم انجام يا ترک آن می دهد  ،داللت می کنند .
به عالوه قرآن کريم در آيات فراوانی عقل و فکر و تدبر را مالک قرار داده و خداوند بر اهین
عقلی را در قرآن مبنای استدالل قرار داده است از آن جمله آيات زير است«:ام خلقوا من غیر
شی ء ام هم الخالقون »( طور .)91:آيا آن ها بی هیچ آفريده شده اند،يا خود خالق
خويشند؟!«لوکان فیهما الهة اال اهلل لفسدتا »(انبیاء .)22:اگر درآسمان وزمین،جزء«اهلل »خدايان
ديگری بود فاسد می شدند (و نظام جهان به هم می خورد ) .عالوه بر آن قرآن حکمت را که
کارعقل است دربرابر موعظه وجدال احسن قرار میدهد«.اُدْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّک بِالْحِکَمَةِ وَ
الْمَوعِظَةِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلِهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ»(.نحل .)121 :با حکمت و اندرز نیکو ،به راه
پروردگارت دعوت نما ،و با آنها به روشی که نیکوتر است ،استدالل و مناظره کن .دعوت به
خدا و سبیل خدا ،سه راه دارد؛ حکمت ،موعظه ی حسنه و جدال احسن .پیداست حکمتی
که غیر از جدال و موعظه است،همان حکمت مصطلح فلسفی است؛ زيرا حکمت ،مقدّمات
بیّنی است که عهده دار تبیین حقايق نظری است و موعظه ،دربارۀ اخالقیات و بايد و نبايد از
آرای محموده کمک میگیرد و جدال احسن از مشهورات و مسلّمات و مقبوالت استمداد
میکند»( .جوادی آملی .)113،
نويسنده نیز به پیروی از نظريه غالب امامیّه و مذهب معتزله  ،مالزمه بین حکم عقل و حکم
شرع را در هر دو دسته  ،اصول و فروع دين جاری دانسته و معتقد است اگر ما حسن و قبح
عقلی را بپذيیم و قائل بر اين عقیده باشیم که شارع يکی از عقال است ،پس مالزمه بین تمام
احکام شرعی با حکم عقل وجود دارد و نبايد بین اصول و فروع تفاوتی قائل شد .زيرا هر دو
رسول(باطنی – ظاهری ) حقّ اند  .که هیچ کدام بدون ديگری  ،وافی به مقصود يعنی هدف
آفرينش نیست .
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 -8کاربرد قاعده ی مالزمه در فقه و قواعد فقهی
احکام حقوقی ،احکامی عقالنی است و حتّی احکامی که در قالب آيات و روايات بیان
شده است بر پايه ی عقل و منطق استوار می باشد و بسیاری از مالکها و مبانی عقالنی احکام
قابل فهم است .از سوی ديگر عقل وسیله ای برای فهم آيات و روايات است ،مثالً قرآن دارای
محکم و متشابه ،عام و خاص و مطلق و مقیّد است که عقل بايد آنها را از يکديگر تشخیص
دهد و نیز بدست آوردن قواعد از آيات و روايات و استخراج مسائل مستحدثه از آيات و روايات
و  ...اموری است که جز از عقل ساخته نیست .حتّی در موارد فراوانی عقل به مناسبت نیازهای
اجتماعی ،احکام قرآن و سنّت را تخصیص می زند .مثالً به رغم اينکه از نظر شرعی ،مرد
هروقت بخواهد می تواند زوجه ی خود را طالق بدهد ،امّا می بینیم که قانونگذار اين آزادی
را با قیدهايی همچون مراجعه ی به دادگاه و لزوم تعیین داوری و پرداخت نفقه و اجرت المثل
و ثبت طالق در دفتر رسمی طالق و نزد سردفتر محدود ساخته است .در منابع شرعی مجازات
قتل عمد و غیرعمدی ،مجازاتی خصوصی به حساب آمده است .امّا قانونگذار به خاطر مصالح
اجتماعی ،به اين جرم جنبه ی عمومی نیز داده است و دادگاه در صورتی که امکان قصاص
در قتل عمد نباشد يا در موارد قتل غیر عمدی ،مجازات حبس در نظر گرفته است .استداللهای
عقلی گاهی سبب بروز اختالفات فراوانی نیز شده است ،مثالً فقهای سنّی و شیعی از گذشته
های دور دچار اين اختالف بوده اند که نکاح منقطع ،مشروعیّت دارد يا خیر؟ اهل سنّت
معتقدند که پیامبر (ص) به خاطر وضعیّت اضطراری مهاجران در مدينه ،نکاح متعه را برای
مدّت معینی تجويز کرد ،امّا شیعیان آن را حکمی دائمی می دانند و علّت اين اختالف،
استنباط عقل در قلمرو احکام است.
برخی از فقها مانند مرحوم محقق قمی در قوانین ،عقل مستقل برای استنباط احکام شرعی
را پذيرفته (پیامبر درونی) و عقیده دارند که خداوند ،احکام خود را در قلب وبه زبان عقل برای
ما بیان می کند که در اين صورت عقل شبیه حقوق فطری يا طبیعی خواهد بود که نزد
انديشمندان غربی مطرح شده است .يکی از مصاديق دلیل عقل ،عمل کردن بر خالف نصّ
قانون به خاطر اضطرار است و حتّی گروهی قاعده ی اضطرار را از مصاديق دلیل عقل دانسته
اند و نصوص شرعی (مانند :ما جعل علیکم فی الدين من حرج) را دلیل ارشادی می دانند.
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زيرا اضطرار جزءمسائل حسن و قبح ذاتی است .ماده ی 12قانون مدنی را می توان بر پايه ی
دلیل عقلی توجیه نمود ،زيرا عقود معین که عمل در چارچوب آنها مورد تأيید فقها می باشد
پاسخگوی نیازهای عمومی مردم نیست و منحصر کردن اعمال حقوقی در عقود معین موجب
عسر و حرج آنها می شود .بنابراين ،بايد اجازه داد که مردم ،معامالت خود را به هر شکلی که
می خواهند انجام دهند ،مگر اين که مخالف قانون باشد .بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده
ی الضرر  ،اصل برائت  ،قاعد ی يد  ،قاعده ی عسر و حرج و غیره مبنای عقلی دارند و تأيید
شارع نیز جنبه ی ارشادی دارد و در همه ی قواعد به دلیل عقل نیز به عنوان دلیل اثباتی
قاعده اشاره می شود (زراعت و مسجد سرايی،1921 ،ج،9ص.)261:
 -8-1قاعده ی الضرر :اصل چهلم قانون اساسی مقرّر می دارد« :هیچ کس نمی
تواند اعمال خويش را وسیله ی اضرار به غیر يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ».اين اصل
که بر قوانین عادی نیز تأثیر به سزايی دارد گرچه دارای مستندات معتبر شرعی نیز می باشد،
امّا عقل نیز آن را به رسمیّت می شناسد و دلیل های شرعی عموماً ارشاد به دلیل عقلی می
کنند(همان،ص.)222:
 -8-2قاعده ی نفی عسر و حرج :قاعده ی نفی عسر و حرج می گويد  :اگر تکلیفی
موجب مشقّت غیر قابل تحمل باشد نمی توان آن را به ديگری تحمیل کرد .اين قاعده مبنای
عقلی دارد و فقها نیز گفته اند :که اگر خداوند چنین تکلیفی را بر بندگان تحمیل نمايد با
لطف او منافات دارد .اين قاعده بر مواد عديده ای از قوانین موضوعه سايه افکنده است .مثالً
ماده ی  1192قانون مدنی آورده است « :در صورتی که دوام زوجیّت عسر و حرج زوجه باشد
وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق نمايد و در صورتی که اجبار میسر نباشد
زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می شود(».همان،ص.)221:
 -8-3قاعده ی لزوم قراردادها :ماده ی  213قانون مدنی مقرّر می دارد « :عقودی
که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها الزم االتباع است ،مگر اين
که به رضای طرفین اقاله يا به علّت قانونی فسخ شود ».اين ماده نشأت گرفته از يک قاعده ی
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عقلی به نام قاعده ی اصالة اللزوم است که به موجب آن هر کس عقد و پیمانی می بندد ،بايد
به آن پايبند باشد و پیمان خويش را محترم بشمارد.
 -8-4قاعده ی تحذیر :ماده ی  911قانون مجازات اسالمی چنین آورده است« :هرگاه
در معابر عمومی عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنايت يا خسارتی گردد،
در صورتی که عامل اقدامی نمايد که عرفاً داللت به مطلع شدن عابرين نمايد ،ضامن ديه و
خسارت نخواهد بود ».اين ماده بر مبنای يک قاعده ی عقلی مشهور به نام قاعده ی تحذير،
تدوين يافته است و مفاد قاعده آن است که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد و شنونده
به هشدار توجّه نکند و آسیبی ببیند ،مسئولیتی متوجّه هشدار دهنده نیست .اين قاعده ی
عقلی مورد تأيید شارع نیز قرار گرفته است (همان).
-8-5قاعده ی صحّت :ماده ی  229قانون مدنی مقرّر می دارد« :هر معامله که واقع
شده باشد محمول بر صحّت است مگر اين که فساد آن معلوم باشد ».اين قاعده نیز که به نام
قاعده ی صحّت شهرت يافته است گرچه داليلی از شرع دارد .امّا قبل از آن که يک قاعده ی
شرعی به حساب آيد ،قاعده ای عقلی می باشد .زيرا بنای عقال بر آن است که معامالت و
اعمال حقوقی خود را حمل بر صحّت می کنند( همان ،ص.)222:
 -8-6تالزم اذن در شی اذن در لوازم آن  :اين قاعده از داللت های استلزامی عقلی
است و عقل حکم می کند که وقتی شارع کاری را مجاز می داند بايد لوازم آن را نیز مجاز
بداند ( محمدی 1922 ،ص .)62 :مثالً ديوان عالی کشور صالحیّت دادگاههای حقوقی در رسیدگی
به امور غايب را با مالزمه شامل تعیین امین برای اداره ی اموال او را نیز مجاز دانسته اند (رأی
وحدت رويه ديوانعالی کشور  .)1962/12/21-192يکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در
حقوق مدنی و آثارفقهی به آن استناد شده همین قاعده ی «اذن در شی ء ،اذن در لوازم آن
می باشد» .البتّه برخی از فقیهان گاهی به جای واژه ی«لوازم» ،واژه ی «توابع» را به کار
بردهاند( .شهید ثانی ،1912،ج،1ص .)111:حسب اين قاعده هرگاه صاحب مال يا قائم مقام شرعی
او به ديگری به نحوی اذن در تصرف بدهد ،شخص اخیر در کلیه ی لوازم آن اذن ،مأذون
خواهد شد .در ادامه به سوابق ،مستند فقهی  ،مفاد تفصیلی و مصاديق اين قاعده میپردازيم.
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قانون مدنی ايران با صراحت از اين قاعده ياد نکرده ،ولی مواد متعددی از اين قانون از جمله
مواد  111 ،121و  611بر قاعده ی مذکور استوار است.
ماده ی  21قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است .رويه قضايی نیز به اعتبار
و صحّت اين قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره  9311مورخ  1921 /1 /11صادره
از دادگاه عالی انتظامی آمده است «و اين امر از مسلّمات غیر قابل ترديد میباشد که اذن در
شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود »...به رغم شهرت اين قاعده ،آيه يا روايتی به عنوان مأخذ
آن يافت نشده است .در بیان مدرک آن میتوان گفت :اين قاعده در زندگی اجتماعی و روابط
افراد با يکديگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده ی عقال بوده و شارع نیز از آن
منع نکرده و بنابراين ،قاعدهای عقاليی است و دلیل حجیّت آن ،استقرار روش عقال و تقرير
شارع نسبت به اين روش است .عالوه بر اين ،در بسیاری از موارد میتوان برای حجیّت قاعده
به مفهوم موافقت استدالل کرد .به طور مثال کسی که به ديگری اذن میدهد که از میوههای
باغ او بخورد يا از گلهای آن برای گلخانه ی منزل خويش استفاده کند ،اذن وی به طريق
اَولی بر اذن به وارد شدن به باغ ،لمس کردن ،بويیدن يا چیدن میوهها يا گلهای باغ داللت
میکند و اين مثال خود از مصاديق قاعده ی مذکور است .مقصود از اين قاعده آن است که
اگر کسی به ديگری در امری اذن بدهد ،مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود
نمیگردد ،بلکه موارد ذيل را نیز در برمی گیرد:
 -8-6-1لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن :مثالً الزمه ی عقلی اذن به ديگری در
استفاده از بام خانه  ،گذاشتن نردبان و يا استفاده از پله است ،زيرا از نظرعقال رفتن بر بام از
غیر اين طريق غیر ممکن است و بنابراين ،چنین الزمهای از لوازم عقلی اذن است.
-8-6-2لوازم عرفی مورد اذن :مثال ًالزمه ی عرفی اذن به سکونت در خانه به ديگری
آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند يا دوستان و خويشان
او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند .اين الزمه عقلی
نیست ،ولی عرفی است.
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 -8-6-3لوازم قانونی مورد اذن  :مثال ًاگر کسی به ديگری اذن دهد که خانه ی او
را بفروشد ،اذن مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز میشود؛ زيرا طبق ماده
ی 16و  11قانون ثبت  ،کلیه ی عقود و معامالت راجع به اموال غیر منقول بايد به ثبت بر سد.
 -8-6-4مصادیق قاعده ی مالزمه اذن در شیء :در فقه و قوانین موضوعه به برخی
از مصاديق قاعده ی مالزمه اشاره شده ،هرچند در برخی از مصاديق آن میان فقیهان اختالف
شده است .اگر کسی به اذن ديگری مال او را به رهن بگذارد ،در اين که آيا مالک میتواند
پیش از فرارسیدن اجل دين از اذن خود رجوع کند دو نظريه مطرح است :برخی با تمسّک به
قاعده ی « تسلیط » برای مالک حقّ رجوع از اذن قائلند؛ امّا در مقابل ،عدّهای ديگر معتقدند:
مقصود از رهن آن است که مال مرهونه وثیقه ی دين راهن باشد تا پس از حلول اجل دين،
چنانچه مديون دين خود را تأديه نکرد ،مرتهن با فروش آن ،دين خود را استیفا کند .پس
الزمه ی عرفی و قانونی اذن در رهن ،باقی گذاردن رهن تا سررسید دين است و اذن در شی
ء ،اذن در لوازم آن است( .موسوی بجنوردی 1116،ه ق،ج،6ص.)92:
در مورد اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر و تسلیم آن به شخص ديگر ،بین فقها
اختالف نظر وجود دارد .عدّهای معتقدند که مستأجر حقّ اجاره دادن عین مستأجره را ندارد،
زيرا مالک ،مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص ديگر جهت انتفاع و استفاده ،بدون
اذن موجر ممکن نیست .امّا در مقابل ،گروهی ديگر آن را صحیح میدانند .به نظر اين گروه،
مستأجر پس از عقد اجاره ،مالک منافع عین مستأجره میشود و به موجب قاعده ی سلطنت
 ،مالک هر تصرفی که بخواهد میتواند در مال خود بکند و اذن مالک در تسلیم عین مستاجره
توسط مستاجر به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره ی اوّل مستتر و از لوازم آن است؛ زيرا بنا
بر قاعده ی «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است» ،وقتی موجر منافع را به اختیار خود به
مستأجر تملیک میکند ،لزوماً اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن
به غیر را نیز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر
ممکن است ،پس الزمه ی اذن و رضايت مالک در انتقال منافع به غیر و بهره برداری او از
عین ،اذن و رضايت به تصرف در عین است .بنابراين ،میتوان وجود اذن موجر اوّل (مالک) در
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اجاره دادن عین مستأجره به وسیله ی مستأجر و تسلیم آن را استنباط کرد( .نجفی
1121،ق،ج،1ص.)191:

از ديدگاه امام خمینی (ره) وکیل برای تصرف در موکل فیه ( چیزی که برای آن وکیل
شده است ) بايد بر آن چه عقد وکالت شامل می شود  ،بسنده کند چه صريحاً در عقد آمده
باشدچه ظاهراً ،اگربا قرائن حالیّه و مقالیّه فهمیده شود  .اگر چه اين قرينه ی عرف جاری
باشد که وکالت در يک امر  ،وکالت در امر ديگری هم است  .زيرا اجازه در يک امر  ،اجازه
در لوازم آن هم است  .مثل اين که جنسی را به وی دهد و وکیل در فروش کند يا پول به
وی دهد و وکیل در خريد کند ؛ ( موسوی الخمینی  ،1913 ،ج ،2ص.)132 :
طبق ماده ی  111قانون مدنی ايران  ،مستأجر ،جز در صورت شرط مخالف ،میتواند عین
مستأجره را به ديگری اجاره دهد .اين ماده نسبت به اصل اجاره تعیین تکلیف کرده ،ولی
نسبت به اين که آيا تسلیم عین مستأجره به مستأجر دوّم منوط به اذن مالک است يا خیر،
ساکت است .بايد دانست که اختالف میان فقها صرفاً در تسلیم عین مستأجره است؛ چرا که
انجام اعمال حقوقی توسط مستأجر اوّل نسبت به منافع ،از جمله انتقال آن از طريق اجاره ی
مجدد ،به هیچ وجه با حقوق مالکانه ی مالک مزاحمتی ندارد تا نیازی به اذن مالک باشد،
بلکه آنچه میتواند موجب مزاحمت گردد تسلیم عین است .ولی به هر حال ،علی رغم سکوت
قانون مدنی ،به نظر ما استدالل قول دوّم با توجّه به کاربرد قاعده ی اذن  ،موجّه و از نظر
موازين حقوقی کامالً منطقی است .البتّه در اين فرض اگر مالک در ضمن عقد ،شرط خالف
کرده باشد ،نه فقط تسلیم غیر مجاز خواهد بود ،بلکه عقد اجاره توسط مستأجر نیز باطل و
بی اثر است؛ زيرا اوالً شرط ترک فعل حقوقی مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانیاً شرط
خالف ،منافع مورد انتقال را مقیّد به مباشرت میسازد و با چنین قیدی ،واگذاری به غیر
امکان نخواهد داشت.
طبق ماده ی  21قانون امورحسبی  ،ولّی يا قیم میتواند به محجور در اشتغال به کار يا
پیشه ،اذن بدهد که در اين صورت توجّه به قاعده ی مزبور ،اذن ولّی يا قیم مستلزم اذن به
لوازم آن کار يا پیشه نیز خواهد بود .طبق ماده ی  111قانون مدنی ايران« :شريکی که در
ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که الزمه ی
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اداره کردن است انجام دهد . »...مبنای اين حکم نیز قاعده ی مالزمه ی اذن با لوازم آن
است .قانون مدنی ايران حقّ ارتفاق را مستلزم وسايل انتفاع از آن شمرده است .ماده  121اين
قانون میگويد« :حق االرتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حقّ نیز خواهد بود ،مثل اين که
اگر کسی حقّ شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غیر دارد ،حقّ عبور تا آن چشمه يا حوض
و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد» .حکم اين ماده نیز بر قاعده ی مالزمه استوار است.
ماده ی  611قانون مدنی ايران مقرر میدارد « :وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و
مقدّمات آن نیز هست» .منشا اين حکم قاعده ی مالزمه است؛ زيرا موکل با وکیل گرداندن
ديگری ،به طور ضمنی به او اذن میدهد که مورد وکالت را انجام دهد( .شهید اوّل 1322 ،م ،
ص .)292:قوانین مدنی برخی کشورهای ديگر ،همچون مصرماده ی  ،122سوريه ماده ی ،661
لیبی ماده ی  122و قانون تعهدات و عقود لبنان ماده ی 111نیز وکالت در هر امری را
مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته اند .در صورتی که ولی به صغیر ممیز ،اذن
دهد که معامله ی معینی را واقع سازد ،برخی از فقیهان به استناد قاعده ی مالزمه بر اين
باورند که صغیر ممیز در بقیه ی انواع معامالت نیز مأذون است ،امّا بر طبق نظر مشهور
فقیهان ،اين اذن به ساير معامالت سرايت نمیکند ،زيرا اذن به نوع معینی از معامله ،مستلزم
اذن به ساير معامالت نیست(حلّی 1119،ق،ج،1ص.)111:
 -8-7قاعده ی اقدام :ماده ی 111قانون مدنی مقرر می کند «خیار رويت و تخلّف
وصف بعد از رويت فوری است  ».عقل از اين ماده در می يابد که به محض اينکه فرد از عیب
مطلع شد بايد اقدام به فسخ کند و اين فوريّت  ،فوريّتی عرفی است ؛ بنابراين ،اگر شخص اين
رفتار معقول را در پیش نگیرد  ،به منزله ی اقدام به ضرر خود است و پس از گذشت مدّتی
طوالنی نمی تواند به استناد اين عیبِ مبیع  ،اقدام به فسخ بیع کند  .همچنین است مواد
191و112همین قانون.در حقوق کامن ال در صورت کاهلی زيان ديده در کاهش زيان  ،او از
دريافت خسارت بابت آن بخش از زيان که مورد احتراز قرار نگرفته است به طور کامل منع
می شود .در کامن ال قاعده ای ديگر کامالً مشابه با قاعده ی اقدام وجود دارد که چنین خالصه
می شود  «:هر کس در خطا شرکت کرده است حقّی بر خسارات ندارد( کاتوزيان 1921،ب ،
ص .)111:طبق قاعده ی تخفیف خسارات  ،فرد بايد برای جلو گیری از ورود خسارت به خويش

بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی مالزمه در فقه و حقوق37 /

کوشش های الزم را معمول دارد و خسارات را رفع يا به حداقل برساند ؛ اگر چنین نکند کسی
جزء خود او مسئول خسارات وارده نیست (شکاری و افشار قوچانی،1931،ص.)111:
 -8-8قاعده ی قبح عقاب بالبیان ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات ) :مفاد
قاعده اجماالً آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلّف ابالغ شده
است ؛ چنانچه شخصی مرتکب شود  ،مجازات او عقالً قبیح است  .بايد دانست که قلمرو قاعده
وسیع تر از « اصل قانونی بودن جرم و مجازات » در حقوق عرفی معاصر است ؛ چرا که اصل
قانونی بودن جرم و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابالغ و انتشار قانون؛
ولی فقها در مواردی نیز به اين قاعده تمسّک کرده اند که مکلّف نه به علّت تقصیر بلکه به
علّتی ديگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است  .به ديگر سخن مراد از بیان در اين قاعده
 ،بیان واصل است نه بیان صادر  .بنابراين  ،دايره ی شمول آن وسیع تر از اصل قانونی بودن
جرم و مجازات است  .البتّه با يد رفتار انسان متعارف را مبنای مسئولیّت قرار دهیم و ببینیم
آيا او نیز در شرايط خاطی  ،از قانون غافل می ماند يا خیر؟ « ...از آنجا که اصل قانونی بودن
جرم از اصول فراقانونی است  ،نبودِ ماده يا اصل قانونی درباره ی آن ،دلیل بر نبود آن نیست
»(سجادی نژاد ،1921،صص.)121-122:
در قرن اخیر در عقلی بودن اين قاعده ترديد شده است نکته ای بسیار جالب از اين اصل
حاصل می شود و آن اينکه عالوه بر عرصه ی عبادات که مالکات ويژه دارد  ،در عرصه ی
امور کیفری و مجازات ها هم عرف و حکم عقل نمی تواند در جايگاه نص و قانون نشسته
وتعیین تکلیف کند  .عرف و بنای عقالء و حتّی حکم عقل نمی تواند تعريف کننده يا بوجود
آورنده ی جرم و مجازات باشد  .در اين عرصه به اصطالح حقوقدانان اصل قانونی بودن جرم
و مجازات است و سکوت يا نقص يا تعارض قوانین با توجّه به منزلت انسان  ،به نفع متهم
تفسیر می شود ( کی نیا  ،1912،ص .)211 :برخی ديگر معتقدند که ضرورت بیان حکم از سوی
شارع ( اصل قانونی بودن ) اختصاص به افعالی دارد که از دايره ی عقل يا از حیطه ی ضروريات
حیات خارج است و در مثل ظلم  ،رّد وديعه و تنفس هوا  ،بی هیچ اختالفی بین متقدّمان و
متأخّران  ،نیاز به بیان حکم از سوی شارع نبوده و حکم عقل کافی است(سجادی نژاد ،همان-32:
.)122امّا اردبیلی از اساتید حقوق جزا می گويد «:فعل و ترک فعل هر اندازه زشت و نکوهیده
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و برای نظام اجتماعی زيان بخش باشد،تا زمانی که حکمی واردنشده يادرقانون پیش بینی
نشده،قابل مجازات نیست»(اردبیلی .)1922:126 ،قاعده ی عقلی قبح عقاب بالبیان در ساير
نظامهای حقوقی نیز ظهور کرده ؛ قاعده ی کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات از دو قسمت
تشکیل می شود  :وجود جرم بستگی به وجود قبلی ماده ی قانونی راجع به جرم انگاری آن
دارد و همچنین برای اجرای مجازاتی خاص در مورد معین بايد قانون کیفری مجری در
زمان وقوع جرم  ،آن مجازات را به عنوان ضمانت اجرای جرم تعیین نموده باشد از جمله در
فرانسه  ،ماده ی  2اعالمیه ی حقوق بشر و شهروند اذعان می دارد که در مقدّمه ی قانون
اساسی 1321مقرر شده است که « هیچ کس ممکن نیست مجازات شود مگر به موجب قانونی
که قبل از ارتکاب جرم تصويب و بطور قانونی اعمال شده باشد »( شکاری و افشار قوچانی،
،1931ص .)122:ماده ی  111-9قانون مجازات اين کشور نیز مقررمی دارد  «:هیچ کس را نمی
توان به خاطر جنايت يا جنحه ای که عناصر آن به موجب قانون تعريف نشده باشد يا بخاطر
خالفی که عناصر آن به موجب آيین نامه تعريف نشده است  ،مورد مجازات قرار داد  .هیچ
کس را نمی توان به کیفری که به موجب قانون نسبت به جرم جنايی با جنحه ای  ،يا به
موجب آيین نامه نسبت به جرم خالفی پیش بینی نشده مورد مجازات قرار داد »( قانون مجازات
فرانسه ،1926 ،ص .)11:همچنین عبارت « الجريمة و ال عقوبة اال بنص قانونی » يا « ال جريمة
و ال عقوبة اال بنص قانونی او شرعی » در قانون اساسی کشورهای غربی ( از جمله اصل 11
قانون اساسی يمن 66،مصر 21،عراق 92 ،عربستان 92 ،کويت 22 ،بحرين و  ) ...اگر به سلب
هر گونه اختیار از قاضی در تعیین جرم و نوع و میزان مجازات ناظر باشد  ،مربوط به اصل
قانونی بودن جرم و مجازات است  .عالوه بر اسناد ملی در شماری از اسناد بین المللی نیز
اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد اشاره قرار گرفته است مثل ماده ی  1کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر و مواد 22و  29قانون رومی دادگاه کیفری بین المللی (همان).
 -8-9قاعده ی اتالف :قاعده ی اتالف يکی از مستقلّات عقلی است که عقل صرف نظر
از حکم شرع بدان حکم می کند  .عقل قبیح می داند که کسی مال ديگری را تلف کند و آن
را جبران نکند  .اين حکم عقل مورد تأيید شارع نیز واقع شده و در ساير نظامهای حقوقی نیز
مورد حمايت قرار گرفته است .بنابراين ،عقل حکم می کند بر اينکه دين اسالم که مالکیّت را
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محترم شمرده  ،اتالف مال غیر را ممنوع بداند و جبران آن را الزم بشمارد  .چون اين امر
الزمه ی احترام به مالکیّت است  (.محمدی ،1922 ،ص.)92:امّا برخی از استادان يکی از داليل
اعتبار قاعده ی اتالف را نه حکم عقل بلکه بنای عقال دانسته اند ( محقق داماد ،1921،ص.)112:
چنین نظری می تواند ناشی از خلط اين دو مفهوم باشد  .چنانکه ايشان در تعريف حکم
مستقل عقلی گفته اند  «:عقال از آن جهت که عاقل و خردمند ند با قطع نظر از هر گونه
فرهنگ و عادات و رسوم و تعلیمات اديان  ،بر آن حکم نمايند »( محقق داماد ،1921،ص.)13:
گويی به نظر ايشان حکم عقل و بنای عقال مفاهیم مستقل نیستند  .در مورد قاعده ی سلطنت
بر مال که بیان کننده ی سلطنت مطلّق صاحبان اموال و امالک نسبت به اموال خويش است
و قاعده ی صحّت که همه ی اعمال ديگران را حمل بر صحّت می کند ،مگر اينکه خالف آن
اثبات شود  ،به درستی بنای عقال دلیل شناخته شده است ( همان ،ص .)133:زيرا روش عقال در
همه ی کشور ها و اديان مختلف همین بوده است و دلیل پذيرش آن در بین مردم در تمام
زمانها شده است مصلحت ،مبنای مهم بنای عقال است  ،و هر گاه اين مصلحت از بین برود
اين قبیل قواعد نیز قابل ترک هستند  .دکتر جعفری لنگرودی نیز با قبول اين واقعیّت می
نويسد « :منطق عرف حول محور مصالح انسانها دور می زند  .قوانین راجع به عقود و ايقاعات
جملگی در ز مان هايی در سطح جهانی وضع شدکه مسبوق به عرف ها بود و از آن عرف ها
الهام می گرفت » ( جعفری لنگرودی1921،ب ،ص .)62:چنانکه در باب حیازت مباحات قوانین در
حال تغییر و ايجاد محدوديّت بر آن هستند  .در حالی که حکم عقل مبتنی بر مصلحت
انديشی نبوده و قبیح همیشه قبیح است وحسن همیشه حسن  .بنابراين ،بايد بین حکم عقل
و بنای عقال تمیز قائل شد و قاعده ی اتالف را حکمی عقلی دانست .

-9کاربرد قاعده ی مالزمه در حقوق موضوعه ایران
-3-1دفاع مشروع:ماده ی  61قانون مجازات اسالمی مقرّر می دارد«:هرکس در مقام دفاع
از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگری و يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر
هرگونه تجاوز  ،فعلی و يا خطر قريب الوقوع انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط
زير قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . 1 :دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .2 .عمل ارتکابی
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بیش از حد الزم نباشد .9 .توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد و يا
مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».اين ماده بیانگر حقّ دفاع مشروع
است و اين حقّ را انسان از بدو خلقت خود به عنوان يک حقّ طبیعی و شرعی به رسمیّت
شناخته است و گر چه مبانی حقوقی ديگری هم برای آن بیان شده است و شرع مقدّس اسالم
نیز مقررّاتی را برای آن بیان کرده است امّا بازگشت همه ی اين مبانی به دلیل عقلی است
همان گونه که سیسرون و گروسیوس و کارارا آن را حقّ طبیعی و عقالنی می دانند.
 -9-2ضرورت و اضطرار :ماده ی  11قانون مجازات اسالمی ،اضطرار و ضرورت را
يکی از علل موجهه ی جرم قرار داده است « :هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبیل آتش
سوزی ،سیل و طوفان به منظور حفظ جان خود و يا ديگری مرتکب جرمی شود مجازات
نخواهد شد مشروط بر اين که خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود
متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد ».در توجیه مبنای حقوقی اضطرار ،گروهی
به نظريه ی ذهنی استناد کرده و مرتکب را به خاطر فقدان سوء نیّت و عنصر معنوی قابل
مجازات نمی دانند امّا گروهی نیز به نظريه ی عینی تمسّک کرده و وجوب حفظ جان و مال
را علّت آن می دانند .هر دو گروه استدالل های عقلی خويش را بر پايه ی دلیل عقل قرار
داده اند و شرع نیز گرچه اضطرار را به عنوان علّت سلب مجازات به رسمیّت می شناسد امّا
قواعد شرعی در اين زمینه ارشادی می باشند.
 -3-9مقدّمه ی واجب  ،واجب است  :معموالً انجام دادن مقدّمه ی تعهد الزمه ی وفای به
آن است  .به گونه ای که عقل آشکارا آن را از لوازم عقد می شمارد و ترديدی در آن باقی
نمی گذارد (کاتوزيان 1921،الف،ص .)122:در موردی که مالکی تعهد کرده است ملک ثبت شده
ی خود را بفروشد  .در حقوق ما  ،فروش ملک ثبت شده تنها از راه تنظیم سند رسمی انتقال
و ثبت آن در دفتر امالک امکان دارد ( ماده  22قانون ثبت ) ( کاتوزيان  ،1921 ،ص .)922:پس  ،اگر
چه در قانون حضور در دفتر اسناد رسمی مقرر نشده است  ،امّا به استناد اين قاعده می توان
الزام مديون به حضور در محل مزبور را از دادگاه خواست .
 -9-4مالزمه ی میان جرم و گناه :ارتباط تجريم و تحريم ،عالوه بر اينکه موجب گسترش
قلمرو عناوين مجرمانه می شود ،نه الزم است ،نه مفید و نه منطقی  ،بلکه مضرّ نیز هست ،هم
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برای نظام و هم برای مردم .قانونگذار ،برخالف مصلحت ،در مواردی میان حرام شرعی و جرم
قانونی  ،مالزمه ،برقرار کرده است؛ ماده ی  692قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد« :هرکس
علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر ،تظاهر به عمل حرامی نمايد عالوه بر کیفر عمل ،به
حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( )11ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب
عملی شود که نفس آن عمل ،دارای کیفر نمی باشد ،ولی عفت عمومی را جريحهدار نمايد،
فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( )11ضربه شالق محکوم خواهد شد .در تبصره ی
ماده ی ياد شده آمده است  .زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر
شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم
خواهند شد ».منظور حجاب شرعی چیست؟ در کدام متن قانونی از حجاب شرعی تعريف به
عمل آمده است؟ اگر موضوع کامالً برای مردم آشکار باشد ،بسیاری از زنان ،که به حسب ظاهر
حجاب مناسبی ندارند ،به آن پایبند خواهند بود .اين نشان می دهد که اين موضوع نیازمند
کار فرهنگی است .به عالوه ،اگر بنا باشد طبق تبصره ی ياد شده عمل شود ،چه تعداد از زنان
جامعه بايد دارای پرونده ی کیفری شوند؟
از سوی ديگر ،در صورتی که در حرمت عمل ،اختالفی باشد ،آيا حرمت برمبنای فتوای
مرتکب يا مرجع تقلید او مورد نظر است ،يا بر اساس فتوای قاضی يا مرجع تقلید قاضی؟ در
هر دو صورت ،آيا وحدت رويه در انتخاب هرکدام از موارد ياد شده حاکم است يا تشتّت و
اختالف سلیقه وجود دارد؟ چنانکه می دانیم ،طبق فتوای مشهور فقها ،تراشیدن موی صورت
(محاسن) ،با تیغ و مانند آن ،برای مردان ،حرام است .از سويی ،طبیعت چنین عملی آن است
که نسبت به آن تظاهر می شود ،در اين صورت ،چه تعداد فراوانی از مردان بايد متحمل
مجازات گردند؟ آيا قاضی طرفدار اصالةالحظر است ،چنانکه برخی از فقها می گويند( ،منتظری،
 ،1921ص .)111 :يا قايل به اصالة الباحه است ،چنانکه بسیاری از فقهای ديگر به آن اعتقاد
دارند،؟آيا حکومت اسالمی متکفّل بهشت و جهنم مردم است و با سالح کیفر درصدد است
مردم را متخلّق به اخالق حسنه کند و يا کیفر برای جلوگیری از اختالل نظام است؟ آقای
مصباح می گويد :هدف اصلی حقوق ،سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیاست که به وسیله
ی قواعد حقوقی با ضمانت اجرايی دولت تأمین می شود .ولی هدف نهايی اخالق ،سعادت
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ابدی و کمال معنوی است ودايره ی آن وسیعتر ازمسايل اجتماعی است و ازاين جهت،
موضوعات حقوقی و اخالقی تداخل پیدامی کند.مانند:وجوب ردّ امانت(مصباح يزدی.)29/1961:1 ،
دراين سخن به درستی به اين حقیقت توجّه شده است که مسائل اخالقی ،عبادات  ،حرامهای
شرعی ،تا زمانی که در قالب قانون در نیامده باشند ،جنبه ی حقوقی پیدا نکرده و دولت
دخالتی در آنها نخواهد داشت .به هر تقدير ،آيا در میان افراد جامعه می توان کسی را يافت
که هیچگاه مرتکب گناه نشود؟ اگر بناباشد همه مشمول مقررات کیفری شوند ،آيا پروندهها
از دهها میلیون تجاوز نخواهد کرد؟ آيا چنین وضعیّتی به نفع مصالح ملّی است؟ آيا با لحاظ
«االهمّ فاالهمّ» اين وضعیّت موجب نمی شود قاضی از رسیدگی به پروندههای حساس باز
بماند؟ عالوه بر اين،آيا باب توبه به کلی بسته شده که هرکس مرتکب حرام شد بايد در اين
دنیا کیفر ببیند؟ ممکن است گفته شود ماده ی مرقوم و مواد مشابه ،ناشی از قاعده ی فقهی
«اَلتَعزيرُ فی کلَّ مَعصیَّة» است که فقها نیز بر طبق آن فتوا دادهاند( .کدخدايی ،شماره  ،11ص.)31:
ايراد اين سخن اين است که اوالً :برخی از فقها در مورد تعمیم آن خدشه کردهاند .آيت اهلل
گلپايگانی می فرمايد :نمی توان ملتزم شد مالک تعزير ،مجرد گناه است ،چرا که درجات و
مفاسد گناه ،متفاوت است .از روايات هم نمی توان چنین استظهاری کرد .به عالوه ،آنجا
گفتیم ضرر و آزار رساندن به ديگران موجب تعزير است ،اين سخن نیز به اطالقش صحیح
نیست ،زيرا درجات اذيّت و صدمه به ديگران متفاوت است ،اگرچه اذيّت مؤمن مطلقاً حرام
است ،امّا به اين معنا نیست که ارتکاب هر فعل حرامی ،موجب تعزير باشد .نتیجه اين می
شود که اصل اجرا يا عدم اجرای تعزير و همچنین میزان و شدّت و ضعف آن در اختیار حاکم
اسالمی است که بر طبق مصلحت نسبت به آن ،حسب مورد ،تصمیم می گیرد.
ثانیاً :در قاعده ی «اَلتعزیرُ فی کلِّ مَعصیَّةٍ» ،کلمه ی تعزير به کار رفته است و چنانکه می
دانیم تعزير به معنای کیفر نیست ،بنابراين  ،می تواند با تذکر يا اقدامات فرهنگی يا اداری و
مانند آن همراه باشد ،در حالی که ماده ی  692ارتکاب هر حرامی را مستوجب کیفر می داند.
عالوه بر اين ،در کنار قاعده ی ياد شده و مقدّم بر آن ،قاعده ی«اَلتَعزیرُ بِیَداِلحاکِم» وجود
داردکه به موجب آن ،حاکم اسالمی هم در اصل اِعمال تعزير و هم در میزان آن ،دارای اختیار
است ،از اين رو  ،می تواند اساساً آن را اجرا نکند و يا برای رعايت مصالح ،آن را قاعدهمند

بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی مالزمه در فقه و حقوق31 /

کند ،چنانکه پیامبر اکرم(ص) و امیر مؤمنان(ع) نیز همه ی کسانی را که مرتکب معصیّت و
فعل حرام می شدند ،تعزير نمی کردند ،بلکه حتّی در موارد ارتکاب جرايم حدی نیز ،سیاست
آن بزرگواران بر بزهپوشی بوده است .حضرت علی (ع) فرمود« :هرگاه ببینم مؤمنی در حال
زناست با اين پارچه او را می پوشانم ،زيرا راه توبه بین او و خدا باز است ».برخی از زنان بی
شوهر مرتکب زنا می شدند .حضرت ،بی آنکه حد را در مورد آنان اجرا کند ،دستور داد آنان
را شوهر دهند و فرمود« :امام مسلمانان وظیفه دارد زنان بی شوهر را با شوهر دادن مهار کند،
آنگونه که شتر آزاد با عقال مهار می شود( ».حرعاملی، ،1931ج ،1ص.)991:
بنابراين ،بزهپوشی يکی از اصول راهبردی سیاست کیفری اسالم است ،که همزمان چندين
هدف را دنبال می کند :پیشگیری از اشاعه گناه ،صیانت از آبروی انسان مسلمان ،پرهیز از
برچسب مجرمانه زدن به افراد و دادن فرصت به افراد برای انجام توبه ،که تأثیر بهسزايی از
جهت تربیتی دارد .به هر تقدير ،اشکاالت باال در مورد ماده ی  211قانون آئین دادرسی
کیفری ،که به قاضی اجازه داده در صورت فقدان نصّ قانونی با مراجعه به فتاوای معتبر و
منابع معتبر فقهی حکم قضیه را صادر نمايد ،نیز وارد است ،از اين رو  ،قانونگذار بايد در نسخ
يا اصالح آن گام عملی بر دارد.

 -11کاربرد قاعده ی مالزمه در اصول حقوقی
 -11-1اصل برائت  :اصل برائت به معنای آن است که هرگاه در وجود تکلیفی ترديد
شود يا حدود آزادی افراد مورد ترديد قرار گیرد ،اصل آن است که تکلیف وجود نداشته باشد
و افراد نیز آزاد باشند .اين اصل يک اصل عقلی است که در قوانین موضوعه نیز کاربرد فراوانی
دارد مثآلً اصل  91قانون اساسی مقرّر می دارد« :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون
مجرم شناخته نمی شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ».و ماده ی 131
قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی آورده است «اصل برائت است
بنابراين ،اگر کسی مدعی حقّ يا دينی بر ديگری باشد بايد آن را اثبات کند .در غیر اين صورت
با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد» .
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قواعد ديگری نیز وجود دارد که عقل سلیم آن ها را پذيرفته و به آن ها حکم کرده
است ،امّا ايرادی که ممکن است در اين جا مطرح شود آن است که بحث ما در مورد مستقلّات
عقلیه می باشد يعنی مواردی که عقل به تنهايی و مستقل از شرع حکم به چیزی می کند،
حال آن که نمونه هايی که بیان شد مستقلّات عقلیه نیستند بلکه احکام شرعی می باشند،
که قرآن و سنّت بر آن ها داللت دارد .پاسخ آن است که داليل شرعی در تأيید و تثبیت داليل
عقلی وارد شده است و اگر هم دلیلهای شرعی وجود نداشت ،عقل همین احکام را بیان می
کرد و مؤيد اين ادعا آن است که در نظام های حقوقی الئیک که بر پايه ی عقل و عرف
استوار است ،همین قواعد وجود دارد و اگر قواعد مزبور ،ريشه ی مذهبی صرف داشت بايد
اختصاص به نظام حقوقی اسالم می داشت.
بنابراين ،گرچه اين قواعد با قاعده ی حسن و قبح اشیاء بسیار نزديک است و برخی از
اين موارد را می توان مصداق قاعده ی حسن و قبح دانست امّا مستقلّات عقلیه منحصر در
حسن و قبح عقلی اشیاء نیست مگر اين که حسن و قبح را دارای معنای عامی بدانیم و بگويیم
در تمامی مواردی که عقل حکم به وجوب يا منع کاری می کند به خاطر آن است که حسن
و قبح را در آن می يابد .ماده ی 1211قانون مدنی می گويد  « :هر کس مدعی حقّی باشد
بايد آن را اثبات کند  »....اصل برائت در کتب اصولی و فقهی متقّدم عمدتاً با استناد به دلیل
عقل اثبات می شود  .اگر چه پاره ای از اصولیین از جمله محقّق حلّی به قرآن و اجماع نیز
استناد کرده اند و از آن به « دلیل العقل » و «البرائة االصلیه و استصحاب الحال» تعبیر می
شود  .برخی گفته اند :مهم ترين دلیل عقلی برائت « اصل عدم » است .اين اصل بیان می
دارد که فرض بر عدم ارتکاب فعل مجرمانه است  ،مگر ارتکاب آن توسط مرتکب اثبات شود
(شکاری و افشار قوچانی،1931،ص .)112:امّا پذيرش اين سخن به معنای ايجاد اصلی بدون ضرورت
است ؛ زيرا می توان به « عدم » حلّ مسئله استناد کرد و نیازی به استناد به قاعده ی جديد
نیست  .در حالی که اصل برائت  ،قاعده ای مجزا است که هر جا « عدم » جاری نبود به کمک
خواهد آمد
طبق اين قاعده که در موارد مختلف قانون مجازات اسالمی نیز مفاد آن منعکس شده
است  ،از محکوم کردن و مجازات شخص متهم در موارد وجود شبهه خود داری می شود .
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مثالً طبق تبصره ی  1ماده ی 166قانون مجازات اسالمی  « :در صورتیکه شراب خورده مدعی
جهل به حکم يا موضوع باشد و صحّت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حدّ نخواهد شد ».
البتّه جهل انسان متعارف را بايد مالک عمل قرار دهیم تا نظام جامعه دچار نابسامانی نشده
و جعل قوانین بی ثمر نشود  .اصل برائت از آنجا که از اصول عقلی است در ساير نظامهای
حقوقی نیز مورد توجّه واقع شده و موضوع اعالمیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و
يا بین المللی قرار گرفته است  .ماده ی  3اعالمیه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه با عبارت :
« هر انسانی بی گناه است ؛ مگر اينکه بزهکاری او ثابت شود » بر اصل برائت تأکید کرد  .اين
اصل از آنجا به ساير کشورهای اروپايی و غیر اروپايی تسرّی يافت و در 12دسامبر  ،1312بند
اوّل ماده ی  11اعالمیه ی جهانی حقوق بشر مقرر داشت  « :هر کس که به بزهکاری متهم
باشد  ،بی گناه محسوب خواهد شد  » ...و سپس در بند 2ماده ی 11میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی در  1366بر آن تأکید مجدد شد  .اين اصل از ابتدای تاريخ بشر تا کنون
پیوسته حاکمیّت داشته و قابل استناد بوده  ،به عنوان مثال در حقوق روم به دستور نتوينوس
مقرر شد  « :در موارد شک و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم به سود و مصلحت او قضاوت
شود و هر کس تا زمانی که جرم او ثابت نشده  ،بی گناه است » ( حجتی کرمانی به نقل از شمس
ناتری  1921،ص .)66 :از آثار اصل برائت  ،لزوم تأمین امکانات الزم برای متهم جهت دفاع از
خود  ،از قبیل داشتن حقّ تعیین وکیل  ،حقّ تعیین مترجم  ،در دسترس قرار دادن کتاب و
منابع قانونی برای استناد به آن در صورت لزوم و امثال آن است (شمس ناتری،همان  ،ص.)61:
 -11-2اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین :اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،
به دنبال خود  ،اصل « عطف به ماسبق نشدن » قوانین را دارد که آن نیز يکی از احکام عقلی
است ؛ زيرا قبیح است فرد مطابق قانونی مجرم تلقی شود که در زمان ارتکاب عمل وی حاکم
نبوده است و مطابق قانونی مجازات شود که حین ارتکاب جرم از جانب وی  ،اثری از آن در
میان نبوده است  .از آنجا که بین حکم عقل و حکم شرع تالزم وجود دارد ،اين امر عقاليی
در متن قوانین کشورهای خارجی بروز يافته است  .به عنوان مثال ممنوعیّت عطف به ماسبق
شدن قوانین در پارگراف اوّل ماده ی  ،1فصل 12متمم  1قانون اساسی  1121اياالت متحده
پیش بینی شده است .همچنین ماده ی 112-1قانون مجازات فرانسه بیان می دارد «:وقايع

 /33فصلنامه علمیـپژوهشی فقه و تاریخ تمدّن• سال پانزدهم•شماره پنجاهو هفتم• پاییز7031

تشکیل دهنده ی يک جرم تنها از تاريخ ارتکاب قابل مجازات هستند ؛ کیفرها از نظر قانون
تنها می توانند از تاريخ تصويب مورد حکم قرار گیرند  »....همچنین بند  1همین ماده مقرر
می دارد  «:اجرای فوری قانون جديد بر اعتبار دعاوی که به موجب قانون سابق صورت گرفته
بی تاثیر است (»...قانون مجازات فرانسه  ،همان.)16 :
 -11-3اصل ممنوعیّت داراشدن بالجهت :منعِ دارا شدن بال جهت از قواعد عقلی
است  .يک اصل کلی منصفانه در کامن ال اين است که هیچ کس نبايد مجاز باشد که به هزينه
ی ديگری  ،بدون وجود هیچ نوع قراردادی و بدون پرداخت هیچ بها و خسارتی دارا شود .
اينکه هیچ فردی نبايد مال ديگری را به باطل و بدون سبب مشروع تصاحب کند از نظر حفظ
نظم اجتماعی و احترام به حقوق افراد يک قاعده ی عادالنه و مبتنی بر انصاف و در واقع يک
قاعده ی طبیعی و ناشی از فطرت انسان است و می توان آن را به عنوان يک دستور اخالقی
دانست.درقانون مدنی ايران  ،موادی وجود دارد که به صراحت به احکام استفاده ی مشروع
پرداخته امّا قانون گذاردرباب استفاده ی نامشروع و دارا شدن کشورهای عربی با عنوان«االثراء
بال سبب»مطرح می شود(شکاری و افشارقوچانی. )1931:122،121 ،
 -11-4اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری :حقوق خصوصی ايران به
طور کلی بر ايده ی حمايت از مالک متّکی بوده و اصل عدم قابلیّت استناد به ايرادات در
محدوده ی اسناد تجاری  ،فاقد دلیل قانونی و رويه ی قضايی نیز نسبت به آن متزلزل بوده
است  .از اين رو دکترين تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ايران است  .برای تعیین قلمرو اين
اصل در حقوق ايران  ،کنوانسیون 1392ژنو مناسب ترين قاعده به منظور جبران سکوت مقنّن
است  .از نظر عقل  ،پذيرنده ی اسناد تجاری بايد اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و
انتقاالت پیشین سند در حقوق وی تأثیر نخواهد داشت  .زيرا در غیر اين صورت انتقاالت
متعدد سند تجاری به تضعیف و تز لزل بیشتر موقعیّت دارنده منجرخواهد شد  .اين ويژگی
در حقوق فرانسه به اصل يا قاعده ی عدم قابلیّت استناد به ايرادات معروف است که درادبیات
حقوقی ايران  ،افرادی آن را به اصل « عدم توجّه ايرادات » ترجمه کرده و به کار برده اند
.حکمت اصلی اين قاعده ايجاد اعتماد نسبت به اعتبار اين اسناد است(همان،ص.)121:
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 -11قاعده ی مالزمه در قوانین حقوقی
قاعده ی مالزمه بین فقیهان و حقوقدانان اسالمی مورد اتفاق است و در اين مورد
اختالفی بین ايشان نیست  .در توجیه اين قاعده گفته شده که در واقع بین شارع و عقال
فاصله ای نیست  .شارع نیز از عقالست و بلکه أعقل عقال و افضل عقالست  .وقتی عقال در
موردی حکمی داشته باشند خواهی نخواهی حکم شارع نیز همان خواهد بود .ولی اين مالزمه
زمانی است که حکم عقل قطعی و به تعبیری از مستقلّات عقلیه باشد مثل خوبی عدل و بدی
ظلم ولی شامل مواردی که حکم عقل حکم ظنّی است نمی شود  .مثل «قیاس »و
«استحسان»(.صدر1121 ،ق،ص .)122:براساس قاعده ی « مالزمه » از آنجا که مقدّمه ی يک
امر واجب  ،به حکم عقل واجب است  ،آيا می توان مقدّمه ی واجب را به حکم شرع نیز واجب
دانست ؟ در پاسخ می توان گفت که ضابطه ی اصلی و نکته ی مهم در اين قاعده اين است
که به حکم عقل قطع و يقین حاصل شود ؛ بنابراين  ،وقتی وجوب مقدمه ی واجب به حکم
قطعی عقل مسلّم شود؛ بنابراين داخل در مدلول اين قاعده و مشمول حکم آن قرار می گیرد.
اگر قانون را به مثابه ی شرع  ،و عرف مورد تأيید شارع و قانون گذار را عرف عقالی جامعه
بدانیم ،موارد بسیاری از انعکاس اين قاعده در قوانین ديده می شود  ،از جمله  ،ماده ی 222
قانون مدنی می گويد  « :عقودنه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصريح شده
است ملزم می نمايد بلکه متعاملین به کلیه ی نتايجی هم که به موجب عرف و عادت يا به
موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » .ماده ی 221قانون مدنی می گويد :
« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امری خودداری کند در
صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ؛ مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح
شده و يا تعهد عرفاً به منزله ی تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد » .ماده
ی  229قانون مدنی «اصل صحّت » را که اصل عقلی است بازگو می کند و می گويد  «:هر
معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود» .ماده ی
 221قانون نیز تصريح می دارد «:متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون
تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است »(بهرامی احمدی.) 231-1931:239،
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بنابراين می توان نتیجه گرفت که چون مجلس قوه ی مقننه ی هر کشور  ،قوه ی قانون
گذاری است لذا تحصیالت حقوق به عنوان مقدّمه ی واجب برای وکالت مجلس ضروری است
اين امر مقدمه ی واجب عقلی است وطبق ضابطه يا قاعده ی کلی «کلّ ما حکم به العقل
حکم به الشرع » در اينجا بايد گفت که تحصیالت حقوقی کافی از نظر شرعی نیز برای
نمايندگی مجلس قانونگذاری ضروری است .

نتیجه گیری
در مجموعه ای که گذشت  ،مسئله ی مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع و مصداق هايی
از کاربرد آن در فقه و قواعد فقهی  ،حقوق موضوعه و اصول حقوقی ايران مطرح شد  .و
موضوع بحث ما هر دو قسم مالزمه است  ،يعنی هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نیز به
آن حکم می کند  .و هر آنچه شرع به آن حکم کند عقل به آن حکم می کند  .زيرا قسمت
دوّم در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که بگويیم مراد اين است که در هر آنچه شارع
حکم می کند  ،رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بازگو کنیم عقل نیز آن را می
فهمد و بر آن صحّه می گذارد  .امّا راجع به قسمت اوّل نیز بین فقها اختالف نظر وجود دارد
 .اشاعره که حسن و قبح عقلی را نیز انکار می کردند ؛ تالزم بین حکم عقل و شرع را نیز
قبول ندارند  .غالب فقهای امامیه و مذهب معتزله اين مالزمه را بطور مطلّق پذيرفته اند و
گفته اند بین حکم عقل و حکم شرع هم در اصول دين و هم در فروع آن مالزمه وجود دارد
 .وجود مصاديق فراوان از اِعمال اين قاعده در حقوق ايران و اسالم حکايت از وجود اين واقعیّت
دارد  .از جمله هزينه های رّد مال مغصوب که در قانون مدنی مورد توجّه قرار نگرفته  ،امّا با
استناد به قاعده ی عقلی « مقدّمه ی واجب » به اين حکم عقلی خواهیم رسید که غاصب
موظف است هزينه های استرداد را بپردازد و با استناد به مالزمه ی بین حکم عقل و حکم
شرع به اين نتیجه خواهیم رسید که قانوناً نیز اين تکلیف بر عهده ی او وجود دارد  .مصاديق
فراوان ديگر نیز از اين مالزمه در طی متن ارائه شده است که همه مثبِت « وجود » اين تالزم
از يکسو و « راهگشايی » آن در حلّ مسائل حقوقی در صورت سکوت قانونگذار از سوی ديگر
است .
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