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A B S T R A C T 
In the proposed research, an attempt has been made to examine and explain the 
viewpoint of Imam Khomeini about relationship between general and absolute 
and the results of Imamieh jurists, as well as the relationship between general 
and absolute and its application in Iran’s subject laws, the absolute and its 
application in Iran’s subject laws. In this scrutiny, all articles published up to the 
spring 2022 in Persian on the relationship between general and absolute as well 
as its application in the relevant Iranian laws were examined. These articles are 
searched through databases, Journal of Quranic and Hadith Sciences, Journal of 
Religious Studies, Quarterly Journal of Private Law Research, International 
Congress of Religious Culture and Thought, Journal of Islamic Studies - 
Jurisprudence and Principles which are obtained by keywords such as general, 
absolute, specific, belonging, expression position. It has also been extracted 
from reputable scientific journals from the above-mentioned articles and 
websites. The present article examines the commentators’, fundamentalists, and 
Quranic scholars’ viewpoints on the general and absolute, as well as the extent 
to which they impact on differences in interpretations, more particularly 
jurisprudential ones, and their consequences in Iranian law. One of the topics of 
principles science in terms of words is the absolute and general issue, which has 
many jurisprudential and legal results, since the correct general and absolute 
knowledge and likewise, the distinction between both is necessary and essential 
not only in jurisprudence and Sharia issues, but also in subject law and more, 
the legislation art is extremely significant. 
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 خمینی امام دیدگاه با آن تطبیق و ثمرات و مطلق و عام بین نسبت حقوق و فقه دیدگاه تطبیق، زاده یاری جلیل  ارجاع 

 .30-15: 1401 بهار، 1شماره ، 2دوره ، نشریه حقوق و مطالعات سیاسی،  (ره)

       https://doi.org/10.22034/jlps.2022.1.2 

 

 چکیده
 

 ثمرات و مطلق و عام بین نسبت خصوص در( ره) خمینی امام دیدگاه است شده تالش پژوهش این در

 آن کاربرد و مطلق و ایران موضوعه قوانین در آن کاربرد و مطلق و عام بین نسبت همچنین و امامیه فقهای

 به 1400 زمستان تا شدهچاپ مقاالت کلیه مطالعه، این در. شود تبیین و بررسی ایران موضوعه قوانین در

. گرفتند قرار بررسی ایران موضوعه قوانین در آن کاربرد و مطلق و عام بین نسبت یزمینه در فارسی زبان

 دینی، هایپژوهش مجله حدیث، و قرآن علوم مجله اطالعاتی، هایپایگاه در جستجو طریق از مقاالت این

 و فقه -اسالمی مطالعات مجله دینی، اندیشه و فرهنگ المللیبین کنگره خصوصی، حقوق پژوهش فصلنامه

 از همچنین. اندآمدهدستبه بیان، مقام تعلق، خاص، مطلق، عام، نظیر هاییکلیدواژه از استفاده با اصول،

 بررسی به حاضر، مقاله .است شدهاستخراج فوق هایسایتوب و مقاالت از علمی معتبر مجالت

 در هاآن تأثیرگذاری میزان نیز و مطلق و عام باب در پژوهانقرآن و اصولیان مفسران، هایدیدگاه

 از یکی .است پرداخته ایران موضوعه حقوق در آن پیامدهای و فقهی تفاسیر خصوصبه تفاسیر هایاختالف

 مترتب آن بر زیادی حقوقی و فقهی ثمرات که است عام و مطلق مبحث الفاظ باب در اصول علم مباحث

 در تنهانه که ضروری و الزم است امری یکدیگر از دو آن تمایز و مطلق و عام صحیح شناخت چراکه است،

 برخوردار ایالعادهفوق اهمیت از نویسیقانون فن بیشتر، و موضوعه حقوق در بلکه شرعی مسائل و فقه

 .است

 اطالعات مقاله 

 1400دی  12 تاریخ دریافت:

 1401فروردین  19 تاریخ پذیرش:

 1401فروردین  19تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1030: آی دی مقاله

 

 

 

 

 کلیدواژگان:

 .بیان مقام تعلق، خاص، مطلق، عام،

  

 

 مقدمه

علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و  یکی از مباحث

عام است که دارای ثمرات فقهی بسیاری در خصوص هرکدام 

از عام و خاص و مطلق و مقید است و در رساندن مقصود و 

 یکی از تقسیمات لفظ، کنند.مراد متکلم نقش مهمی را ایفا می

حیث بدیهی به عام و خاص است و معنای عام ازاین تقسیم آن

طبق نظر مشهور عام عبارت  یف ماهوی ندارد.و تعر است

کند برای هر است ازآنچه داللت بر شمولیت مفهومی می

چیزی که صالحیت انطباق داشته باشد و خاص مصادیقی 

این  شود.است که از این دایره شمول عام خارج می

بندی مربوط به ادبیات عرب است و در علم اصول که از تقسیم

های استنباط احکام ه نتیجه آن شیوهشود کقواعدی بحث می

برخی از فقها عام را به اعتبار حکمی  شرعی است جایی ندارد.

اند و به این اعتبار حکمی گیرد تعریف کردهکه به آن تعلق می

 شود.است که شامل همه افراد موضوع یا متعلق یا مکلف می

ت دانند که داللت بر شمولیاصولیون عام و مطلق را الفاظی می

منتها مطلق فقط در جنس خود داللت بر  کند،مفهومی می
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اما عام شمولیت بر هر چیزی که صالحیت  شمولیت کرده،

شده و کند و با الفاظ عام شناختهانطباق بر آن را داشته باشد می

 گردد.کند جدا میاز مطلق که داللت بر طبیعت و ماهیت می

متفاوتی رادارند فقها نسبت به رابطه بین عام و خاص نظرات 

که بررسی هرکدام از این نظرات و رسیدن به نظر صحیح 

طور به گردد،توجهی میدارای ثمرات اصولی و حقوقی قابل

مثال طبق نظر امام خمینی قدس سره در مورد رابطه تباین بین 

عام و مطلق، یکی از اقسام عام که در نظر آخوند خراسانی 

ولی باوجود رابطه عموم و شامل عام استغراقی و بدلی و شم

معنا و بی خصوص من وجه بین عام و مطلق است حذف

که عام ممکن است حالت ایجاب و به اینباتوجه گردد.می

شود و سلبی داشته باشد و گاهی عام بر خود حکم اطالق می

گیرد که در مواد قانون بسیار تمام افراد موضوعش را در برمی

استناد  بررسی آن ضروری است. پرکاربرد و حائز اهمیت است

به عموم عام نیز دارای شرایطی است که باید در قانون در نظر 

دادرسی مدنی است  134ها ماده گرفته شود که مثال واضح آن

جز گوید پس از اعالم ختم محاکمه اقدام دیگری بهکه می

حال اگر دادرسی که اعالم ختم داده  صدور رأی ممنوع است.

رأی فوت کند یا به علتی بسیار مهم نتواند در قبل از صدور 

وقت قانونی رأی بدهد و دادرس دیگری متصدی امر پرونده 

شود که ازنظر او رسیدگی کافی نبوده و قابل صدور رأی نباشد 

آیا مکلف است ازنظر دادرس قبلی پیروی نموده و خالف 

تمسک  در اینجا آنچه به نظر او حق و عدالت است رأی دهد؟

کند و در مورد رد یا ابطال حل را مشخص میام راهبه ع

یا رد دعوای شخص ثالث در هر مرحله چه  دادخواست و

 دهد.نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی نظر می

نظرهایی همچنین اصولیون در تعریف اصطالحی مطلق اختالف

دارند که در بین اهل سنت بسیار مشهود است و با نظر برخی 

ها در این اختالف لیون امامیه دارای اختالف است،از اصو

قانون مدنی  199طور مثال ماده قانون بسیار کاربردی ست به

رضای حاصل درنتیجه اشتباه یا اکراه موجب »گوید: که می

در این ماده اشتباه مطلق است و شامل هر « نفوذ معامله نیست

در اشتباه طور مثال اختالف تواند بهشود که میاشتباهی می

منحصر به یکی از طرفین دعوا را با استفاده از اصاله االطالق 

و  در موارد مطلق و مقید نیز در دو صورت مطلق رفع کند.

قانون مدنی و  199طور مثال ماده به مقید همسان یا متفقین

جهت همین قانون که از جهت نفی و اثبات هم 763ماده 

 165طور مثال ماده به هستند و نوع غیر همسان یا مختلفین

همین قانون که ازنظر نفی و اثبات  167قانون مدنی و ماده 

هایی وجود دارد همچنین اطالق مقامی اند نیز تفاوتمتفاوت

به اینکه مدلول لفظ خاص نیز از مواردی است که باتوجه

بحث حمل مطلق  نیست دارای مواد قانونی خاص خود است.

تنافی بین مطلق و مقید است که بر مقید دارای دوشاخه عدم 

ها یافت های قانونی خوبی در قانون مدنی برای آنتوان مثالمی

اگرچه در  بودن این مطالب را متذکر شد. و کاربردی

استنباطات قضایی و تفسیر قوانین و مقررات ممکن است 

ی احکام عام و خاص ضروری فراگیری گسترده و عمیق همه

حقوقدان و  مقررات مدون و جاری، اما در قوانین و نباشد،

طور عام شوند که بهمجریان قانون با احکام فراوانی روبرو می

هایی هم ها تخصیصاند ولی در مقابل آنشدهو کلی تصویب

ها بدون وجود دارد که ناگزیر عمل درست به هریک از آن

آشنایی با فنون استنباط حقوق اسالم و یا احکام عام و خاص 

برای  لذا فراگیری و یادآوری این احکام، ل است.امری مشک

طورکلی با یادگرفتن به ناپذیر است.مجریان قانون امری اجتناب

توان برخی از مباحث و مسائل حقوقی را باقدرت می ها،آن

وتحلیل کرد و از این قواعد در استدالل و استنباط بیشتر تجزیه

رد و از اختالف مند شد و مشکالت را رفع کموارد لزوم بهره

قانون  694 بین حقوقدانان در موارد خاصه قانون مثل قانون

شرایط  گوید علم ضامن به مقدار و اوصاف ومدنی که می

 جلوگیری کرده و... کند شرط نیستدینی که ضمانت آن را می

از ابهام این مواد قانونی جلوگیری نماید و یا در مواردی مثل 

گوید صلح ممکن است یا در قانون مدنی که می 752ماده 

مورد رفع تنازع موجود و یا با جلوگیری از تنازع احتمالی در 

یافته را بر موارد تخصیص مورد معامله و غیر آن واقع شود،
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عهده فهم عرف گذاشته و باعث ایجاد رأی واحد شده و از 

اعمال سالیق در اجرای قوانین جلوگیری  تشتت آرا و

آوری ق سعی شده است که با جمعدر این تحقی نماید.می

نظرات پراکنده اصولیون به کاربرد این دو لفظ در قوانین مدنی 

های عام و ها و شباهتایران پرداخته شود و با بررسی تفاوت

 و ثمرات مترتب بر رابطه بین این دو، هامطلق و اقسام آن

 ها نیز بررسی گردد.موارد کاربردی حقوقی آن

 آن شروط و عام عموم به استناد -1

 گرفته صورت موقعبه عام عموم به استناد اینکه برای

 .شود رعایت زیر نکات باید باشد

 عام عموم به بتوان اینکه برای الزم شرایط از یکی -الف

 برای باید ابتدا عام یک با برخورد در که است این کرد استناد

 از قبل و بگیرد صورت جستجو و فحص مخصص کردن پیدا

 به اخذ در آن وجود از یأس و مخصص از جستجو و فحص

 از عام، آن است ممکن چراکه نشود گرفته سرعت عام عموم

 وجود مخصص برایش قرآن در یا سنت در که باشد عموماتی

. باشد نرسیده یافته را عام که کسی دست به که باشد داشته

 فحص از قبل عام به اخذ و دارند اجماع امر این بر هایاصول

 (.275: 1ج  ،1384مظفر،)دانند. نمی جایز را

 بگیرد قرار مدنظر باید نکته این نیز موضوعه قوانین در

 براثر باید عام قانون یک با مواجهه صورت در که نحو بدین

 آن که شود حاصل اطمینان مقررات و قوانین به قبلی احاطه

 نمود عام عموم به تمسک تواننمی وگرنه ندارد مخصص عام

 و هستند تخصیص معرض در عام قوانین غالب اینکه کما

 ناشی جاهمین از «خص قد و اال عام من ما» معروف مثل

 (.82: 1391اکبری،)است.  شده

 از قبل که است آن عموم به استناد برای دیگر شرط -ب

 و کرد توجه استنباط فنون سایر به باید عام عموم به استناد

 غیرلفظی فنون باید یعنی خواست باید هاآن از را مشکل حل

 حل غیرلفظی فنون بردن کار به از اگر داد ترجیح را استنباط

 قوانین در .زد 1لفظی فنون به دست باید آنگاه نشد مشکل

                                                           
 هاست. آن از یکی هم عام عموم به استناد1 

 احکام که شودمی دیده گیریچشم طوربه کیفری، و مدنی

 شامل تا شودمی بیان همه برای و کلی و عام صورتبه قانونی

. برگیرد در را بسیاری اشخاص یا گردد جامعه افرادی همه

 یهیکل: »خوانیممی کشورمان مدنی قانون 5 ماده در چنانکه،

 ایران قوانین مطیع خارجه و داخله اتباع از اعم ایران یسکنه

 و.« باشد کرده استثناء قانون که مواردی در مگر بود خواهند

 آمده امالك واسناد ثبت قانون 16 ماده اول قسمت در یا

 باشد داشته اعتراض ثبت مورد ملک به نسبت هرکس: »است

 دعوی اقامه روز 90 تا نوبتی اعالن اولین نشر تاریخ از باید

 هر: »اسالمی مجازات قانون 5 ماده صدر وفق یا و...« نماید

 ایران حاکمیت قلمرو از خارج در که ایبیگانه یا ایرانی

 مجازات قانون طبق... و شود ذیل جرائم از یکی مرتکب

 وقتی بنابراین،:...« شودمی مجازات ایران اسالمی جمهوری

 یا حکم خواهدمی کند،می استفاده عام لفظ از متکلم یا مقنن

 صالحیت موردنظرش مفهوم که اموری کلیه مورد در را کالم

 از ایپاره بخواهد اگر و کند جاری و ساری دارد، شمول

 در یا بالفاصله نماید، خارج کالم یا حکم شمول از را افراد

 (.60: 1380معزی،)کند. می استثناء را هاآن دیگر، جای

 از پس: »گویدمی مدنی دادرسی 134 ماده ذیل -مثال

 ممنوع رأی صدور جزبه دیگری اقدام محاکمه ختم اعالم

 صدور از قبل داده ختم اعالم که دادرسی اگر حال.« است

 قانونی وقت در نتواند ماژورفرس علت به یا کند فوت رأی

 که شود پرونده امر متصدی دیگری دادرس و بدهد رأی

 یا آ نباشد رأی صدور قابل و نبوده کافی رسیدگی ازنظر او

 آنچه خالف و نموده پیروی قبلی دادرس ازنظر است مکلف

 دادرسان از ایپاره دهد؟ رأی است عدالت و حق او نظر به

 مثبت پاسخ مزبور سؤالبه  134 ماده ذیل عموم استناد به

 اغلب مورد وارد ماده این ذیل داشت توجه باید اما اندداده

 نادر فرض این باید و ندارد باال نادر فرض به نظری و است

 از «اغلب مورد وارد» نمود تلقی قانون سکوت موارد از را

 عادالنه حلراه یافتن درراه که است استنباط غیرلفظی فنون
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 استناد به نباید موردی چنین در ماست، مددکار مشکل این

 (.266: 1383لنگرودی، جعفری. )کرد تمسک عام عموم

 سکنه کلیه»است؛  آمده مدنی قانون 5 ماده در کهچنان

 خواهند ایران قوانین مطیع خارجه و داخله اتباع از اعم ایران

 در همچنین« باشد کرده استثناء قانون که مواردی در مگر بود

 مایملک به نسبت مالکی هر»خوانیم؛ می مدنی قانون 30 ماده

 که مواردی در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود

 به را عام عموم اوقات گاهی ولی «باشد کرده استثناء قانون

 ماده در چنانکه لفظ، طریق از نه کنیممی استنباط عقل کمک

 ملک در تواندنمی کسی»است؛  مقررشده مدنی قانون 132

 مالحظه «. شود همسایه تضرر مستلزم که کند تصرفی خود

 هاآن به باال در که عام الفاظ از یکهیچ ماده این در گرددمی

( کسی) از مراد که گویدمی عقل ولی ندارد وجود شد اشاره

 594 ماده خاص حقوقی است، مثال کسهیچ ماده این در

 یا مشترك قنات هرگاه»دارد؛ می مقرر که است مدنی قانون

و  شود تعمیر و تنقیه به محتاج و پیداکرده خرابی آن امثال

 در شرکت از دیگر شرکای ضرر بر شرکا از نفر چند یا کی

 یا یک شامل تنها و بوده خاص ماده این«. نمایند امتناع تنقیه

: 1377امامی،) .هاآن تمام شامل نهاست  شرکا از تن چند

73.) 

 نوع از قانون در موجود هایعام اکثر داشت توجه باید

 مدنی قانون 445 و 30 ،20 ،5 مواد چنانکه هستند افرادی عام

 آنچه افرادی عام در کهآن دیگر هستند. نکته افرادی عام

 موضوع افراد تعداد با برابر حکم تعداد دارد وجود همواره

 افراد تعداد به همواره افرادی عام در دیگربیانبه. است

 تکلیفی نوع از حکم این اگر حال. دارد وجود حکم موضوع،

 موضوع، افراد تعداد به آنگاه باشد «حرمت یا وجوب» الزامی

 ولی استتصور قابل عصیان موضوع، افراد تعداد به و امتثال

 به گفت توانمی تنها نباشد الزامی تکلیفی حکم این هرگاه

 5 ماده در مثال برای. دارد وجود حکم موضوع افراد تعداد

 الزام مفید و بوده انشاء مقام در خبری جمله چون مدنی قانون

 تعداد به و حکم موضوع، افراد تعداد به گفت توانمی است

 نافرمانی موضوع، افراد تعداد به و اطاعت موضوع، افراد

 کلیه آن مطابق که مدنی قانون 20 ماده در ولی دارد امکان

 منتفی عصیان و امتثال بحث هستند منقول حکم در دیون

 (.136: 1386لنگرودی، جعفری) .است

 مفهوم یلهیوسبه عام تخصیص -2

 و دارد وجود کالم در که است معنایی «منطوق» دانیم،می

 مدنی قانون 24 ماده اینکهمثل. شودمی متبادر ذهن به مستقیماً

 و عامه شوارع و طرق تواندنمی کسهیچ: »گویدمی

بدین .« نماید تملک نیست مسدود هاآن آخر که را هاییکوچه

 هاآن آخر که هاییکوچه: است آن کالم این منطوق ترتیب،

 که است معنایی «مفهوم»؛ و نیست تملک قابل ،ستین مسدود

 غیرمستقیم طوربه کالم، ترکیب بهباتوجه؛ اما نیامده عبارت در

 دومی حکم ،ادشدهی ماده از اینکه،مثل. شودمی فهمیده آن از

 مسدود آخرش که ایکوچه: است این آن و شودمی استنباط

 (.79: 1387کاتوزیان،)است.  تملک قابل ،است

 قسم شود؛می تقسیم مخالف و موافق نوع دو به مفهوم

 حکم موافق اثباتاً و نفیاً آن حکم که است ایقضیه نخست،

 نفیاً  آن حکم که است ایقضیه مخالف مفهوم و باشد منطوق

 و عام بین تعارض باشد. در منطوق حکم مخالف اثباتاً  و

بر عام  موافق مفهوم که است این بر اعتقاد موافق، مفهوم

 همانند این ،زیرا دهد.می تخصیص را آن و شودمی مقدم

 داشته مقدم آن بر بنابراین، و است عام عموم از اظهر یا نصّ،

 عام طوربه مدنی قانون 1235 مادة اینکه مانند؛ شودمی

 او قانونی نمایندگی و علیهمولی شخص مواظبت: »گویدمی

 و.« است باقیم او مالی حقوق و اموال به مربوط امور کلیه در

 اموال تواندنمی قیم: »کندمی مقرر یادشده قانون 1241 مادة

 کند معامله یا گذارد رهن یا و بفروشد را علیهمولی غیرمنقول

 غبطه لحاظ با مگر شود علیهمولی مدیون خود آن درنتیجه که

 )جعفری ....«العموممدعی تصویب و علیهمولی

 (.642: 1381لنگرودی،

 غیرمنقول اموال بالعوض صلح یاولقیطربه بنابراین،

 کهیدرحال لذا،. باشد داشته را الزم شرایط بایستی علیهمولی
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 است، نشده بالعوض صلح از ذکری ماده، این در

 آیاکه نیا به دهد، راجعمی تخصیص را آن یاولقیطربه

 موضوع دهد، تخصیص را عام تواندمی مخالف مفهوم

 عام تواندنمی مخالف مفهوم برخی، اعتقاد به. است اختالفی

 منطوق ولی ضعیف، دلیلی مفهوم زیرا،. دهد تخصیص را

 چون اصولین، اکثر عقیده به ،حالنیباااست.  آن از ترقوی

 مالك و عام مثل ؛است حجت و دلیل هم مخالف مفهوم

 مفهوم تقدم در ایرادی و است دلیل دو بین عرفی جمع

 ماده: مثالعنوانبه. نیست آن تخصیص وبر عام  مخالف

 در که اسنادی: »کندمی بیان عام نحو به مدنی قانون 1287

 نزد در یا رسمی اسناد دفاتر یا و امالك و اسنادثبت اداره

 طبق بر و هاآن صالحیت حدود در رسمی مأمورین سایر

 999 مادة و.« است رسمی باشند شدهمیتنظ قانونی مقررات

 والدت که اشخاص والدت سند: »کندمی مقرر که قانونهمان 

 استسجل احوال اظهارشده  دایره به قانونی مدت در هاآن

 مخالفی مفهوم دارای ،.«بود خواهد محسوب رسمی سند

 در هاآن والدت که اشخاصی والدت سند آن طبق که است

 سند است، نگردیده اظهارسجل احوال  دایره به قانونی مدت

 که گفت توانمی بدین ترتیب،. شد نخواهد محسوب رسمی

 این 1287 مادة عموم مدنی، قانون 999 ماده مخالف مفهوم

 1393 شماره تمیزی حکم و است داده تخصیص را قانون

 .است امر همین در صریح ششم، شعبه 4/9/1337 مورخ

 (.181: 1375)کاتوزیان،

 دَوران امر بین تخصیص و نسخ -3

شود دانیم، با تخصیص، از شمول عام کاسته میکه میچنان

 -1نماید. و آن را به بخشی از مصادیق عام محدود می

دارد و حکم تخصیص، حکم را از بعضی از افراد عام برمی

ای از افراد دیگر، کماکان جاری و ساری سابق یا عام در پاره

ی افراد موضوع، رفع است. لیکن، در نسخ، حکم سابق از همه

دیگر، راجع به قانون، اگر قانون سابق بیانشود. بهو برداشته می

با یکدیگر برابر  و قانون جدید از جهت عموم و خصوص

ها مساوی باشد و قانون جدید با قانون قدیم آن وباشند و قلمر

با یکدیگر معارضه نمایند، قانون اخیرالتصویب، مقررات 

طور که برخی تر، همانکند. به بیان دقیقگذشته را نسخ می

موجب مقررات جدیدتر نسخ شود، اند: هرگاه قانونی بهگفته

گردد و با نسخ قواعد جدید حذف میاز نظام حقوقی  یکلبه

کند. ولی، در مورد )ناسخ( نیز دوباره، حیات حقوقی پیدا نمی

خود  یجاتخصیص، چون فرض بر این است که قانون عام به

آن محدود یا مقید شده است، با  یو تنها گستره ماندهیباق

یابد مانند دوباره عام قلمرو خود را بازمی« مخصص»حذف 

 (.183: 1375)کاتوزیان، .استاصل قیدی نداشته که از این

زمان یا پیش از فرارسیدن زمان عمل تخصیص باید هم -2

به عام باشد و نسخ، برعکس باید پس از فرارسیدن زمان به 

درهرحال، وقتی عام و خاص با یکدیگر ، کار بستن عام باشد

نمایند، باید تالش نمود که خاص، عام را تخصیص مقابله می

که ناگزیر از نسخ شویم. زیرا، اوالً، با این شیوه، دهد. مگر این

طور که مشهور است: هیچ ایم. ثانیاً، همانبه هر دو عمل کرده

عامی نیست که تخصیص نخورده باشد. ثالثاً، موارد تخصیص 

ی غلبه، در هنگام ظن، حکم قاعدهتر از نسخ است و بهفراوان

مثال حقوقی که برای تخصیص  رد.توان این قاعده را اجرا کمی

قانون مدنی است. در  1285و  1284توان ذکر کرد مواد می

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام »خوانیم: مادة اول می

و در مادة بعد آمده است: « دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شود و فقط اعتبار شهادت را نامه سند محسوب نمیشهادت»

گذار در ماده اخیر، با مخصص، بنابراین، قانون« ت.خواهد داش

نامه را که نوعی نوشته است، در حکم سند بودن را از شهادت

آن برداشته است. یعنی، ماده دوم در این خصوص، مخصص 

 144در مورد نسخ، آیه  شود.منفصل مادة نخست محسوب می

ه المقدس بی مبارکه بقره در مورد تغییر قبله از بیتسوره

توان نوعی نسخ دانست که در شرع انور مسجدالحرام را می

قانون آیین  529داده است و یا از جهت قانونی، ماده رخ

های عمومی و انقالب، در امور مدنی )مصوب دادرسی دادگاه

االجرا گوید: از تاریخ الزمبریم که می( را اسم می1379سال 

و  1318صوب شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی م
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( و 23(، )21(، )19(، )18الحاقات و اصالحات آن و مواد )

های عمومی و انقالب مصوب سال ( قانون تشکیل دادگاه31)

گردد. و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می 1373

برده شده در قانون به نحو شخصی و در اینجا، موارد نام

طور نوعی موارد مغایر، بهسایر قوانین و مقررات در »عبارت 

نسخ شده و نسخ آن منوط به مغایرت با این قانون شده است 

، 1378قانون دیوان عدالت اداری، اصالحی سال  18و یا مادة 

روز به  10که مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء آن مرجح را از 

، 1360مصوب سال  19روز افزایش داده است. )طبق ماده  20

  2روز بوده است(. 10یدنظرخواهی مهلت دادخواست تجد

بدین ترتیب، هرگاه عام و خاصی داشته باشیم، دو احتمال 

که یکی مخصص دیگری و عام در متصور است. نخست این

بقیه حجت باشد و دوم، یکی ناسخ و دیگری منسوخ تلقی 

گردد. بنابراین، باید دید در چنین وضعیتی، یعنی حالت 

ی عملی این است و فایده یک مرجع و برترتعارض، کدام

دهیم طور اجمال میبحث چیست؟ ابتدا پاسخ سؤال دوم را به

و سپس جواب و شرح و تفصیل مسئله دیگر را در حالتی 

کنیم که اطالع یا عدم اطالع از تاریخ تصویب عام و بررسی می

ها خاص )خاص منفصل( و تقدم و تأخر ورود هر یک از آن

ی در تخصیص، دایره اشت؟چه تأثیر و حکمی خواهد د

شود و برعکس در تعارض تر میتر و کوچکشمول عام، تنگ

رود. بنابراین، بین عام و خاص، در نسخ، خاص از میان می

ی عملی بحث مزبور این خواهد بود که اگر معتقد باشیم، فایده

عموم عام را محدود  رهیتخصیص صورت گرفته است، دا

اش این خواهد ایم. ولی، اگر قائل به نسخ شویم، نتیجهکرده

شود. بلکه، خاص از ی شمول عام محدود نمیبود که گستره

چون در تعارض بین عام و خاص، عمل کردن به  رود.بین می

 واحد، ممکن نیست.هر دو درآن

 زمانعام و خاص هم -

دو در یک تاریخ  اگر معلوم شود که عام و خاص هر

ها وجود دارد، باید زمانی عرفی آناند، یا علم به همصادرشده

                                                           
 .174 ص ،1360 سال قوانین مجموعه ،49 ص ،1378 سال قوانین مجموعه: ك.ر2 

ی خاص وسیلهشود و بهقائل شد که عام از عموم خارج می

اند، مواد یابد. مثالی که در این مورد ذکر کردهتخصیص می

قانون مدنی است. طبق مفاد مادة نخست، هر  447لغایت  445

شود، در ماده وت به وراث منتقل مییک از خیارات بعد از ف

بعدی، حکم شده که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و 

اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شود، که در این 

صورت به وارث منتقل نخواهد گردید و وفق ماده اخیر، هرگاه 

خیار شرط برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، به ورثه 

گذار عام موضوع در این نمونه، قانون د.منتقل نخواهد گردی

ماده اول را که هر یک از خیارات باشد، تخصیص داده و 

انتقال به ورثه نیستند را معین نموده است. خیارهایی که قابل

تر و محدودتر دلیل این امر روشن است: زیرا، دلیل خاص قوی

 (.166: 1376کاتوزیان،)، از دلیل عام است

ی کالم و داللت محدودتر باشد، داللت یعنی، هرچه دایره

بردارتر است و برعکس هرچه محدوده تر و توجیهآن قوی

های تر است. مثل کلمهتر باشد، ظهورش مجملسخن گسترده

تر از انسان است و حیوان، انسان و علی، که داللت علی قوی

 تر از حیوان است.داللت انسان، پررنگ

 عام مقدّم بر خاص -

هرگاه معلوم باشد که زمان صدور حکم عام پیش از خاص 

که زمان وارد شدن بوده، دو حالت متصور است. نخست این

خاص پیش از عمل به عام باشد. در این حالت، باید قائل به 

 (.144 :1ج  ،1384)مظفر،تخصیص بود. 

زیرا، وقت عمل به عام )منسوخ احتمالی( نرسیده است که 

در فرض دوم، که وارد شدن خاص پس از آن را نسخ نماید. 

ترین اند: این حالت، مشکلوقت عمل به عام است، برخی گفته

ها است و بحث شده که آیا خاص حتماً باید ناسخ عام صورت

باشد یا این امکان وجود دارد که خاص را مخصص بدانیم و 

درنهایت با عنایت به مثال مشهور )هیچ عامی نیست مگر 

شده باشد(، باید معتقد بود که حمل بر زده که تخصیصاین

تر است، هرچند تخصیص از حمل بر نسخ، به صواب نزدیک

 هر یک از آن دو ممکن است وجود داشته باشد.
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 خاص مقدّم بر عام -

شود، آن است که آیا خاص در اینجا بحثی که مطرح می

که عام توسط خاص ی عام نسخ شده یا اینوسیلهبه

است؟ اکثراً اعتقاددارند که خاص مقدم، عام یافته تخصیص

مثال حقوقی مناسب برای این  ،مؤخر را تخصیص خواهد داد

قانون مدنی  1002قانون تجارت و  590تواند مواد قسم، می

قانون تجارت، یعنی قانون  590، ماده 3راجع به اقامتگاه باشد

گوید: شده است میتصویب 1311خاص مقدم که در سال 

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی »

و قانون مدنی، یعنی قانون عام مؤخر که در « در آنجاست.

این بخش آن به تصویب رسیده است  1314و  1313های سال

اقامتگاه هر شخصی عبارت از »کند: طور عام( مقرر می)به

محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم او 

در آنجا باشد... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات  نیز

بنابراین، اگر بین مفهوم این دو ماده مغایرت  «ها خواهد بود.آن

دیگر، آیا بیانباشد، این تناقض را چگونه باید رفع کرد؟ و به

اقامتگاه شخص حقوقی مرکز اصلی شخص حقوقی است یا 

ن نتیجه رسیدیم که مرکز عملیات آن؟ در پاسخ، چون قبالً به ای

دهد. در اینجا هم باید خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می

قانون تجارت )خاص مقدم(  590اعتقاد داشته باشیم که مادة 

دهد قانون مدنی )عام مؤخر( را تخصیص می 1002مادة 

االتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور که رأی الزمطوری)به

یعنی تخصیص را پذیرفته هم در مورد مشابه، این نظر، 

های تجاری کماکان محلی است لذا، اقامتگاه شرکت  4است.(

 که اداره شخص حقوقی در آنجا قرار دارد.

 موضوعه حقوق در مقید و مطلق -4

 در آن کاربرد از کمتر حقوق علم در تقیید و اطالق کاربرد

 صورتبه قانون الفاظ از بسیاری در و نیست فقه اصول علم

 از ازینیب حقوقدانی هیچ بنابراین شوندمی بیان مقید و مطلق

                                                           
 ایون در چوون اما،. است حقوقی شخص اقامتگاه مورد در نیز م.د.آ قانون 22 مادة3 

 باشد.می خارج ما بحث از است، شده مطرح دادگاهها محلی صالحیت قانون

 (.قضایی هایرویه قسمت) 20 لغایت 1 ص ،1350 سال قوانین مجموعه. ك.ر4 

 قوانین از بسیاری رایز باشد،نمی تقیید و اطالق قواعد دانستن

 قانوناست و  خورده تقیید دیگر مقید قوانین وسیلهبه مطلق

 مالك تواننمی آن زدن تقیید و مقید از جستجو بدون را مطلق

 آسان گاهی مقید و مطلق تشخیص همچنین. قرارداد عمل

 199 ماده مثالً. دارد تأمل و نظر دقتبه نیاز گاهی و است

 یا اشتباه درنتیجه حاصل رضای: »است آورده مدنی قانون

 صورتبه «اکراه» ماده این در «نیست معامله نفوذ موجب اکراه

 .است شده دانسته معامله نفوذ عدم موجب مطلق،

 مدنی( قانون 4 آتیه )ماده به نسبت قانون اثر - 

 :گویدمی زمان در قانون قلمرو بیان در مدنی قانون 4 ماده

 ماقبل به نسبت و قانون است آتیه به نسبت قانون اثر»

 نسبت خاصی مقررات قانون خود در اینکه مگر ندارد اثر خود

 قانون 2 ماده از که حکم این «باشد اتخاذشده موضوع این به

 است؛ مهم قاعده دو حاوی شدهاقتباس فرانسه مدنی

 قانون یعنی، :ندارد اثر خود ماقبل به نسبت قانون -1

 دادهروی آن وضع از پس که کندمی حکومت وقایعی بر فقط

 همان تابع دادهرخ سابق قانون اقتدار زمان در و آنچه است

 .ندارد اثر گذشته اعمال به نسبت قوانین و تغییر است قانون

 (.272: 1368امامی،)

 جدید قانون یعنی :است آتیه به نسبت قانون اثر -2

 و قانون کندمی حکومت اموربر تمام  شود اجراقابل کههمین

: 1379کاتوزیان، ). دهدیم دست از را خویش سلطه سابق

392.) 

 یو قانون نبوده مطلق گذشته به نسبت قانون بودن اثریب 

 محاکم لهیوسبه غیر از را ثابت حق مطالبه قهیو طر کیفیت که

 دهدینم حق ماهیت در یرییو تغ دینمایم تعیین قانونی

 به مربوط نشدن ماسبق بهو عطف  شودیماسبق م به عطف

 روابطو اساس  حق ماهیت بیان متضمن که است قانونی

 آنو رافع  حق موجد امور مبین و یکدیگر با است اشخاص

 قوانین شکل قانون برای امثله شودیماسبق نم به عطف است

 حائری)است.  مدنی قانون موضوع قانون و مثال است جزائی

 (.5: 1376باغ،  شاه
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و  معقول زمانیک طول در که مکتسبه حقوق آن بر عالوه

 تغییر با یافته ثبات ایگرفته و و مشروع شکل قانونی یاگونهبه

 قانون توسط نیز نسخ از بعد سابق و قانون نرفته بین از قانون

 مورخ 430 شماره رأی داشت خواهد حکومت جدید

 مورخ 544 شماره مکتسب حق سلبدر خصوص  18/6/86

 مورخ 389 شمارهو آراء  مکتسب حق تغیر راجع 27/10/83

 سوی از که مکتسب حق تحدید 10/2/83-705 و 4/6/86

 به عطف اصلصادرشده  اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

و لزوم  قانونی مکتسبه حقوق مورد در را قانون نشدنماسبق 

 نادیده قضائی کنترل و برمبنای پذیرفته را اصل این به احترام

 نیو سلب آن را و همچن اشخاص مکتسبه حق شدن گرفته

و  سابق قانون نسخ نمودن تلقی با حق این دیو تحد تغییرات

قرارداد  حکم مورد اداری مقامات ناحیه از الحق قانونوضع 

 (.127: 1386قربانی،)است. 

 مواردتوان می ماده این به راجع تأملدرخور  نکات از

 برشمرد: را ذیل

 در آینده مدنی قانون 4 مادهموجب به اینکه به توجه -1

 حکومت خود برگذشته و قانون است جدید قانون حکومت

 یا دولت برای فیه مبحوث قانون 4 ماده رعایتو لزوم  ندارد

 اجباری نامهنییو آ نامهبیتصو وضع در وزیران از یک هر

 به نسبت دولتی قواعد اجرای از تواندیم و دادرس است

 خودداری اساسی قانون 170 اصل از حاصله اجازه با گذشته

 .کند

 عالی وانیآراء د در مدنی قانون 4 ماده مدلول رعایت -2

 شماره رویه وحدت رأیازجمله  استمشاهده قابل نیز کشور

 لزوم که کشور عالی دیوان عمومی هیئت 71-4/9/1353

 روابط قانون وضع از قبلاالجاره مال تعدیل دعاوی پذیرش

 قانون این 4 ماده به استناد با 56 مصوبو مستأجر  موجر

 29/8/23-200 شماره رأی همچنین. استقرارداد  تأکید مورد

 استناد به تواندینم دادگاه داشته مقرر که کشور دیوان 3 شعبه

 صادر سابق قانون سلطه زمان در که را قراری الحق قانون

 عالی دیوان عمومی هیئت رأی در .کند نسخ را است گردیده

 زمان در حاکم قانون مطابق باید حکم  است آمده کشور

بعدازآن  که قانونی استنادو به  باشد تجدیدنظر قابل آن صدور

 تجدیدنظر سابق حکم از توانینم رسدیم تصویب به

 (.27: 1388)کاتوزیان،  .خواست

 که و آنچه مدنی قانون 4 ماده مفاد به نظر امعان با -3

 از ناشی حقوقی آثار دینمایم حکم حقوقیو قواعد  منطق

 عدالت دیوان عمومی هیئت توسط مقررات ابطال احکام

 این مؤید که نماید پیدا تسری آتی به نسبت ستیبایم اداری

 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 20 ماده اول قسمت مطلب

 از مصوبات ابطال اثر» :داردیم مقرر چنین که .است 1385

 (.89: 1390دالوری، ) «.است عمومی هیئت رأی صدور زمان

 معامله موضوع در اشتباه آثار -

 اکراه یا اشتباه درنتیجه حاصل : رضای199ماده  -1

 .نیست معامله نفوذ موجب

 است معامله نفوذ عدم موجب وقتی اشتباه: 200 ماده -2

 .باشد معامله موضوع بخود مربوط که

 معامله صحت به طرف شخص در اشتباه: 201 ماده -3

 علت طرف شخصیت که مواردی در مگر آوردینم وارد خللی

 .باشد بوده عقد عمده

 ملکه عدم و ملکه تقابل باب از تقیید و اطالق بین تقابل

 یعنی است تقیید تابع امکان عدم و امکانازلحاظ  اطالق. است

 نیز اطالق باشد داشته امکان تقیید که دلیلی و کالمی هر در

 اطالق نباشد ریپذامکان تقیید که کالمی هر در و دارد امکان

 مانند؛ یکدیگرند ملزوم و الزم تقیید و اطالق. است محال نیز

 مدنی قانون 201 و 200 مواد .قانون به علم و امر امتثال قصد

 از عامطور به 199 ماده است؛ داشته بیان را اشتباه کلی حکم

 اشتباه مورد در 200 ماده. است کرده صحبت آن انواع و اشتباه

 و معامله طرف شخص در اشتباه 201 ماده و عقد موضوع در

 اشتباه درباره پراکنده،طور به مدنی قانون مواد از دیگر تعدادی

 اشتباه با رابطه در که 353 مادهازجمله  است؛ عقد موضوع در

 احکام که است مدنی قانون از موادی و عقد موضوع جنس در
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: 1386صفایی،) .داردمی بیان را... و عیب تدلیس، خیارات،

35.) 

 دارد معامله موضوع دراشتباه به اختصاص م،.ق 200 ماده

 به مربوط که داندمی عقد نفوذ عدم موجب وقتی را اشتباه و

 در اشتباه خصوص در نیز 201 ماده. باشد معامله موضوع خود

 مگر داند؛نمی عقد صحت مخل را اشتباه عقد، طرف شخص

 عقد انعقاد عمده علت عقد، طرف شخصیت که مواردی در

 قانون که حلیراه گرددمی مشخص مواد، این بهباتوجه .باشد

 کرده، ینیبشیپ معامله موضوع در اشتباه مورد در یطورکلبه

 نافذ، عقد گفت باید نفوذ عدم مفهوم در. است نفوذ عدم

 این. نیست کسی اجازه به محتاج آن آثار بروز که است عقدی

 موقوف عقد. رودمی کاربه « موقوف عقد» برابر در واژه

 بر موقوف جزئی و یطورکلبه آن اثر بروز که است عقدی

 یک تزلزل» از است عبارت که نفوذ عدم حالت .باشد اجازه

 به کهیدرحال آن شرایط از ایپاره فقدان علت به حقوقی عمل

 عمل در تزلزل نوعی بروز موجب نرساند، خلل آن صحت

 اساسی شرایط تمامی نافذ، غیر عقد در نیبنابرا «است حقوقی

 بعدی رضای؛ و هرگاه رضا از غیر دارد وجود صحت برای

 که باطل عقد برخالف و شودمی کامل عقد شود، آن ضمیمه

 اثر دارای بالقوه نافذ غیر عقد است، اثر فاقد بالفعل و بالقوه

 اجازه به احتیاج یابد، فعلیت بالقوه اثر این اینکه برای است؛

 (.18: 1380شهیدی،)است. 

 اصلی تفاوت: گفت باید فسخ خیار و نفوذ عدم تفاوت در

. است خیار اعمال و اجازه تأثیر در خیاری، و نافذ غیر عقد

 اثر عقد در او رد کند، رد را نافذ غیر عقد اجازه، صاحب اگر

 نابود و مضمحل انعقاد، تاریخ از را عقد و دارد قهقرایی

 را عقد و کرده اعمال را آن خیار صاحب هرگاه اما؛ کندمی

یبرنم گذشته به و است فسخ حین از فسخ اثر کند، فسخ

 و بوده نافذ که استتصور قابل عقدی در خیار طرفی از. گردد

 اثری هنوز که است متصور عقدی در تنفیذ اما؛ باشد داشته اثر

 آن ضمیمه نیز اجازه باید عقد، اثر شدن جاری برای و ندارد

 نافذ غیر عقد و خیاری عقد دیگر تفاوت در همچنین. شود

 با و شودمی گرفته عقد اثر جلو خیار، با که گفت توانمی

 خیارات این بر عالوه. گرددمی اثر دارای عقد تنفیذ، و اجازه

 یا تمام سقوط» م.ق 448 ماده مطابق و هستند اسقاط قابل

 اما؛ «کرد شرط عقد ضمن در توانمی را خیارات از بعضی

 من بگوید تواندنمی شخص و نیست اسقاط قابل تنفیذ حق

 من اموال خصوص در که را فضولی معامالت کلیه تنفیذ حق

 یطورکلبه حق سلب زیرا کردم؛ ساقط خود از شود،می اعمال

 او شخصیت و شخص صیانت با که نرسد حدی به باید

 در را خود حقوق تواندنمی کسچیه و باشد داشته مغایرت

: 1361لنگرودی، جعفری. )نماید سلب گسترده و کلی سطح

1275.) 

 برای که هستند حقی دو، هر تنفیذ، و خیارهرحال به اما

 استنباط توانمی حق لفظ از و شودمی گرفته نظر در شخص

 اجازه، یا خیار صاحب فوت از بعد و است انتقالقابل که کرد

 (.199: 1368امامی،)یابد؛ می انتقال او وراث به

 ثالث شخص نفع به است ممکن که شرط خیار در مگر

 صورت این در که باشد دشدهیق آن در مباشرت بوده،

 (.161: 1382شهیدی،) .نیست ورثه به انتقالقابل

 و 199 مواد در« نفوذ عدم» اصطالح مفهوم خصوص در

 دارند عقیده یاعدهاست؛ ابرازشده  متفاوتی نظریات م.ق 200

 «بطالن» مدنی، قانون در« عدم نفوذ»از  گذارقانون منظور که

. است کرده استفاده عبارت این از مسامحتا گذارقانون و است

 در چه را اشتباه که است نظریه این طرفداران از امامی دکتر

 موجب معامله مورد موضوع در چه و معامله طرف شخص

 صفت همان یا ماهیت در اشتباه مورد در. داندمی عقد بطالن

 وقع ما و یقع لم قصد ما»قاعده به استناد با معامله، مورد اصلی

 با قرارگرفته، انشا قصد موضوع ماهیت اینکه و« یقصد لم

 مستدل را خود نظر ندارد، مطابقت خارج در معامله مورد

 عقدی بودن باطل به اعتقاد با نیز کاتوزیان دکتر. است ساخته

 طرف شخصیت یا معامله موضوع ماهیت در اشتباه آن در که

 مقام در ،199 ماده که کندمی استدالل گونهاین داده،رخ عقد،

« نفوذ عدم» واژه بردن کار به و بوده رضا عیوب بیان
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 سبب اشتباه، و اکراه روی از شدهواقع عقد برای طورکلیبه

 اعتبار در اندازه یک به رضاست عیب موجب آنچه شودنمی

 آن اثر و کند معیوب را رضا عاملی بساچه یعنی؛ کند اثر عقد

 در همچنان که. گردد عقد بطالن موجب که نباشد حدی به

 فاقد را فرد که نباشد حدی به اکراه اگر شود؛می دیده اکراه

 بعدی رضای شدن ضمیمه با بلکه نیست باطل عقد کند، قصد

 موجب رضا، عیب گاهی بالعکس، و کندمی پیدا نفوذ آن، به

 مورد اساسی اوصاف در اشتباه مانند گردد؛می معامله بطالن

 عقد شامل خود عام معنی به« نفوذ عدم» اصطالح لذا. معامله

 باطل عقد و نافذ غیر عقد شامل نیز اثربی عقد و است اثربی

 (.409: 1364کاتوزیان، . )شودمی

 است صفایی حسین سید دکتر نظر، این دیگر طرفداران از

 عقد طرف شخصیت همچنین و معامله موضوع در اشتباه که

 (.302: 1382صفایی،) .داندمی آن بطالن باعث را

« نفوذ عدم» اصطالح که دارند عقیده حقوقدانان از بعضی

 این با. کرد اعمال اصلیش معنای در باید را مدنی قانون در

 مدنی قانون از مدنی، قانون 201 و 200 ،199 مواد که استدالل

 از. رود کار به معنی همان به باید و شدهاقتباس فرانسه

 ایشان. کرد اشاره امامی دکتر به توانمی نظریه این طرفداران

 در امااند بوده بطالن نظریه طرفداران از شد، گفته همچنان که

 خود قبل نظر خالف نظری خود، مدنی حقوق چهارم جلد

 شخص و معامله موضوع ماهیت در اشتباه وکرده است  بیان

 را عقدی چنین دانسته عقد نفوذ عدم موجب را عقد طرف

 آن ابطالدرخواست  تواندمی مشتبه یعنی داندمی بطالن قابل

 برخی و اندشدهکیتفک به قائل سوم، گروه باالخره کند و را

 نفوذ عدم موجب را دیگر تعدادی و بطالن باعث را اشتباهات

 این به شدن قائل با عدل مصطفی دکتر. انددانسته عقد

 متفاوت تأثیر اندازه ازنظر را رضا در مؤثر اشتباه تفکیک،

 اشتباه است ممکن موارد بعضی در که دارد عقیده دانسته

 دیگر در و گردد رضایت فقدان موجب که باشد یااندازهبه

 بلکه ببرد؛ بین از را رضا که نیست زیادقدر آن اشتباه موارد،

 نه که است طوری اشتباه نیز گاهی .کندمی معلول را آن

 البته. گرددمی رضا شدن معلول موجب نه و فقدان موجب

 را عقد موضوع اساسی اوصاف در اشتباه ،تیدرنها ایشان

 ،339 مواد به خود استدالل در و دانسته معامله بطالن باعث

: 1376امامی،) .است جسته استناد مدنی قانون 216 و 342

49.) 

 مطلق و عام رابطه به نسبت فقیهان دیدگاه -5

 و مطلق مبحث الفاظ باب در اصول علم مباحث از یکی

 در. است مترتب آن بر زیادی فقهی ثمرات که است عام

 فقه در ایگسترده مباحث« مطلق و عام» از یک هر خصوص

 است. شدهمطرح

 هاآن بین عمده هایتفاوت بیان به صرفاً مبحث این

 مبنی خمینی )ره( امام حضرت منظر از را دالیلی و پردازدمی

 در این. کندمی مطرح هاآن از یک هر بودن مجزا و استقالل بر

 مرحوم) ازجمله اصول علم بزرگان از بسیاری که است حالی

 اشتهاردی، تقوی آملی، زادهیزدی، حسن حائری آخوند،

بجنوردی،  موسوی خراسانی، کاظمی لنکرانی، فاضل

 همین و اندشده دو آن میان ارتباط نوعیبه قائل (... و سبحانی

 این در اصولی آرای تقابل برای را مجالی دیدگاه، تفاوت

 مرحوم مطلق و عام، تفاوت بیان در .است کرده ایجاد مبحث

 برای مجموعی و بدلی نوع استغراقی، از آخوند تقسیماتی را

شمولی  اطالق به را نیز همچنین اطالق اند،نظر گرفته در عام

 به انقسام عام لاص جهتکی از ایشان .اندو بدلی تقسیم نموده

تفاصیلی  و دانندیحکم م تعلق نحوه ناشی از را انواع موردنظر

 امع که سویی دیگر معتقدند از و دارندیم مورد بیان در اینرا 

 در .حکمت است رای مقدماتو اج برای داللت محتاج اطالق

را  تقسیم عام و انواع این انقسام در اصل خمینی امام مقابل،

 به برای مطلق قائل اما اندقرار داده رشیبرای عام موردپذ

عام  که انقسام رندیپذینم همچنین امام .تقسیمی نیستند چنین

 عام، داللت چون که معتقدند و باشد حکم شمول ناشی از

جریان اطالق و  به ارتباطی هیچ است، لفظی وضعی داللت

گذشته از  .است آن از کامالً مستقل ندارد و مقدمات حکمت

فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر  نفی حضرت امام در هانیا
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را با  مقدمات جریان اینحکمت،  مقدمات بر عموم تعلیق

 به اینکه عامباتوجه و داندیاز افاده عموم م بعد لحاظ دو رتبه

 جریان محتاج ارد،د کثرت و افراد به اللت لفظی نظربا د

 بر تعلیق ابلیتق عام عنوانچیهبه رونیازا مقدمات نیست و

جریان  استیعاب، بر آن داللت از ندارد ولی بعد مقدمات را

افاده  که یاگونهجزئیات خارجی اشیاء، به حکمت بر تامقدم

 به مثالی را ممکن دانسته و با باشد حاالت افراد به آن نسبت

جزئی  در تقیید ایشان .پردازندیو تفصیل موردبحث م شرح

 .شمارندیآن را قید برنم دانسته و حاالت از را خارجی

اصول  علم تفاوت مطلق و عام از دیدگاه بزرگان -6

 ازجمله مرحوم آخوند )ره( و امام خمینی )س(

مرحوم آخوند در بیان تعریف عام و مطلق این تعاریف را 

کند و لزومی برای رعایت لفظی و شرح االسمی معرفی می

 ج ،1412خراسانی، آخوند)بیند. جامعیت و مانعیت در آن نمی

1 :252.) 

از سوی دیگر، حضرت امام بر این اعتقادند که صرف 

در بیان تعاریف عام و مطلق ضرورتی ندارد تا در مقام وقت 

شده حال تعاریف مطرحها برآییم. ولی درعیننقض و ابرام آن

 نفس»فرمایند؛ مرحوم آخوند را قابل مناقشه دانسته و می

 کان سواء األفراد، عن کاشفة و مرآة تکون آن یمکن ال الطبیعة

 ضرورة لعوارض؛با أو أماراته، العوارض و بالوجود التشخص

 عوارضها« سائر» و التشخص و الوجود تخالف الطبیعة نفس آن

 فالماهیة یخالفه، عما الشیء کاشفیة یمکن ال و ذهن او خارج

 )امام «.به الحافة العوارض و الخارجی للوجود مرآة التکون

 (.230: 4 ج ،1373خمینی،

 خارجی افراد از کاشف و مرآت تواندنمی طبیعت نفس

 وجود به را خارجیت تشخص ما که کندنمی تفاوتی. باشد

 و آوریم حساببه وجود امارات را مشخصه عوارض و بدانیم

 است بدیهی چراکه. بدانیم مشخصه عوارض به را تشخص یا

 آن خارجی و ذهنی عوارض و تشخص و باوجود طبیعت که

 کاشفیت خود مخالف به نسبت تواندنمی شیء و است مخالف

 آن عوارض و خارجی وجود مرآت ماهیت پس. باشد داشته

 تنها اندشدهوضع طبیعت برای که الفاظی ایشان ازنظر نیست.

 افراد گرفتن نظر در بدون طبیعت و ماهیت نفس از حاکی

 و است وجود و تشخص جزئیت، در مالك اساساً و باشندمی

. شودمی محسوب کلی ندارد، خارجی وجود که چیزی هر

 چون است کلی است ذهن در که زمانی تا زید مفهوم حتی

 هو، حیث من که گفت توانمی و است کثیرین بر صدق قابل

 در که سؤالی .هستند کلی مفاهیم تمام و نداریم جزئی مفهوم

 خارج در طبیعی کلی» عبارت که است آن شودمی مطرح اینجا

 است؟ معنی چه به «شودمی موجود افرادش وجود به

 کلی مبحث گنجد،می ما بحث در راستا این در آنچه طورکلیبه

 نظرات مجموع که است آن پیرامون سؤاالت و آن شناخت و

 آن از اول قول: شودمی خالصه بخش سه در آن مورد در

 است مالصدرا و بوعلی اشراق، شیخ ازجمله اسالمی فالسفه

 در و دارند خارج در طبیعی کلی وجود بر نظر وحدت همه که

 طبیعی کلی وجود که هستند متکلمین ،(دوم قول) هاآن مقابل

 عمرو و بکر و زید این. دانندمی آن افراد وجود به را خارج در

 وجود خارج در انسان وگرنه موجودند خارج در که هستند

 که شودمی اروپاییان به مربوط مورد، این در سوم قول. ندارد

 فقط را آن و اندخارج در و ذهن در کلی وجود عدم به قائل

 کلی وجود به معتقد که اسالمی فالسفه مبنای دانند. برمی لفظ

 کلی منطقی، کلی: دارد وجود کلی نوع سه اند،خارج در طبیعی

: دارد وجود اعتبار سه همواره ذهن در طبیعی کلی و عقلی

 نظر در را «کلیت» گاهی گیریم،می نظر در را «انسان» گاهی

 و است ذهنی امری کلیت،. »را «کلی انسان» زمانی و آوریممی

 نیز کلیت باصفت انسان. آیدمی شمار به منطقی ثانی معقول

 وجودی خارج در که است عقلی صورت یک و است ذهنی

. وجزئیت کلیت از است البشرط انسان بماهو انسان اما ندارد؛

 کلی. کلی ذهن در و است جزئی خارج در «بماهو انسان

 انسان نه( انسان بماهو انسان انسان، ماهیت همان یعنی طبیعی

 نظر در کلیت وصف با را انسان اگر چنانکه. کلیت باصفت

 نه «انسان بماهو انسان» اما آید؛می پدید عقلی کلی بگیریم،

 خودش ذات در و کثرت به مقید نه و است وحدت به مقید
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 واحد انسان هم بنابراین است؛ کثرت و وحدت از البشرط

 و وحدت از البشرط اگر چراکه. کثیر انسان هم و است انسان

 انسان کثیر، انسان دیگر بود، انسان واحد، انسان و نبود کثرت

 واحد، انسان دیگر بود، انسان کثیر، انسان اگر( یا) و بودنمی

 البشرط ذات آن یعنی طبیعی کلی پس. شدنمی شمرده انسان

 خارج در و است کلی ذهن در که جزئیت و کلیت قید از

 را کلی اطالق ،(ره) سبزواری مرحوم جهت همین به. جزئی

 آن به همیشه که است آن حق و دانندمی مجاز وجه بر آن بر

 حالدرعین و جزئی نه و است کلی نه چراکه بگوییم، طبیعی

 (.242: 1375جزئی. )مطهری، هم و است کلی هم

 از مرآت و کاشف انسان، بماهو انسان آنکه، بیان ماحصل

 حکمت در مالصدرا نظر طبق آنکه چه نیست، عمرو و زید

 اماره عوارض و بدانیم وجود به را جزئیت و تشخص متعالیه،

 عوارض به را تشخص مشاء، نظر طبق آنکه یا باشند وجود

 مشخصه عوارض این از ناشی را جزئیت و دانسته مشخصه

 مفهوم هرحالبه. ندارند باهم لحاظ و حیثازاین تفاوتی بدانیم،

 که چیزی از شیء کاشفیت و است متفاوت زید مفهوم با انسان

 بودن جزئی یا کلی بحث نیست. در ممکن است، مخالف آن با

 اصطالح دو جزئی و کلی اساس که است ذکرشایان ماهیت،

 را کلی که منطقی متعارف اصطالح در جزئی و کلی یکی دارد،

 کثیرین بر صدق غیرقابل را جزئی و کثیرین بر صدق قابل

 و متشخص غیر شیء معنی به جزئی و کلی دیگر و دانندمی

 چه و کلی چه ماهیت اول، معنای طبق بر متشخص. شیء

 ،دوم معنای طبق بر اما گرددمی تلقی اعتباری امری جزئی،

 جز تعین این و گرددمی قلمداد تعین و تشخص عین جزئی

 الوجود اصالت به قائل که کسانی لذا. آیدنمی دست به باوجود

 ذهن در چراکه دانند،می کلی را جزئی مفهوم هر باشند،می

 به را تشخص خاطر همین به و باشندمی کثیرین بر صدق قابل

 کردن ضمیمهبه را تشخص اگر کهدرحالی. دانندمی وجود

 ضمیمه ماهیتی بر را ماهیت صد اگر کنیم، لحاظ ماهیات

 است چیزی مال تشخص پس. شودنمی متشخص بازهم نماییم

 مال تشخص یعنی شود؛می انتزاع ذاتش مرتبه از موجودیت که

 از را تشخص چه حالت، دو هر در آنکه نتیجه. است وجود

 نفس هرحالبه مشخصه، عوارض از چه و بدانیم وجود

 (.375: 1416آملی، زاده)حسن نیست. افراد از حاکی طبیعت

 در آخوند مرحوم تعریف به امام حضرت مناقشه -7

 عام مورد

 فرمایندمی اشاره اینکته به عام تعریف در آخوند مرحوم

 از خالی را آن امام حضرت و است مشهوری تعریف که

 دل ما: »فرمایندمی عام بیان در آخوند مرحوم. داندنمی اشکال

 داللت آنچه.« علیه ینطبق آن یصح ما بجمیع مفهوم شمول على

 صالحیت که چیزی هر برای کندمی مفهومی شمولیت بر

 :1 ج ،1412خراسانی، باشد. )آخوند داشته را آن بر انطباق

332.) 

 آن» فرمایند:می چنین رابطه همین در امام حضرت

 و الکل مثل آخر؛ دوال من یستفاد إنما الشمول، و العموم

 تستفاد أو للکثرات، وضعت مما المحلی الجمع و الجمیع

 إلى المذکورات هذه أضیفت فإذا أخرى، بجهة منه الکثرة

 إنسان کل: »فقوله. المدلول و الدال بتعدد کثرتها تستفاد الطبایع،

 لکن حیوان، االنسان من مصداق کل آن على یدل «حیوان

 لفظة یکون آن غیر من الطبیعة نفس على إال الیدن االنسان

 کل،» وکلمة لها، مرآة به المحکیة الطبیعة و االفراد عن حاکیا

 الکثرة آن على تدل االنسان، الى اضافتها و الکثرة على تدل

: 1373خمینی، )امام «.الشائع بالحمل األفراد هی و اإلنسان کثرة

235.) 

 کل، مانند شودمی استفاده دیگری دوال از عموم و شمول

. اندشدهوضع کثرت برای که «ال» به محلی جمع یا جمیع

 داللتی جهت با دالی یک از شودمی استفاده کثرت بااینکه

 طبایع به موارد این اگر پس. نفی سیاق در نکره مانند دیگری

 فهمیده مدلول و دال تعدد به هاآن در کثرت شوند، اضافه

 هر اینکه بر کندمی داللت «حیوان انسان کل» مثالً. شودمی

 و طبیعت بر فقط انسان لفظ اما است؛ حیوان انسان از مصداقی

 افراد از اینکه بدون - بس و کندمی داللت انسان ماهیت

 و حکایتگر که طبیعتی بر بخواهد اینکه بدون و کند حکایت
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 داللت کثرت بر کل لفظ و - کند داللت است، افراد از مرآت

 افرادی در کثرت که فهماندمی انسان و کل مجموعه و دارد

 درواقع مسئله باشند. اینمی انسان شایع حمل به که است

 کند،می بیان را آخوند مرحوم با ایشان نظر تفاوت بزنگاه

. گیرندمی مدلول و دال تعدد به را تفاوت امام حضرت چراکه

 على دل ما» عام مشهور تعریف طبق بر آخوند مرحوم پس

 انسان مفهوم خود گویی «علیه یصح ما جمیع به مفهوم شمول

 که اندقائل امام حضرت کهدرحالی. داندمی عموم بر دال را

 هم ماهیت و کندمی ماهیت بر داللت تنها انسان مانند مفهومی

 کل قضیه در بنابراین ندارد؛ خارجی مصادیق با ارتباطی هیچ

 افراد به نسبت مرآتیتی هیچ که ماهیت یعنی انسان حیوان انسان

 به آن شدن اضافه با و کندمی کثرت بر داللت «کل» اما ندارد؛

 کل» از منظور. کندمی بیان را انسان کثرت گویی انسان، مفهوم

. هستند انسان صناعی شایع حمل به که باشندمی افرادی «انسان

 آن انسان فهمیم،می عموم معنای «انسان کل» لفظ از ما اگر پس

 لفظ. از را آن عموم و فهمیممی «انسان» لفظ از را

 اندبوده باور این بر( ره) نائینی میرزای و حائری مرحوم

 مقدمات از گاهی و کل مثل لفظی دلیل از گاهی عموم که

 خاص و عام بحث از کلی مقصود و شدهمی استفاده حکمت

. است دوم مورد مقید، و مطلق بحث از مقصود و اول مورد

 اول قسم: دانستندمی قسم دو بر را عام ایشان دیگر،عبارتبه

 و عام مبحث در و گیردمی قرار خاص مقابل در که عامی

 که دارد نام مطلق آن دوم قسم و شودمی صحبت آن از خاص

 بحث آن از مقید و مطلق باب در و است مقید مقابل در

 (.511 :1 ج ،1404خراسانی، )کاظمی شود.می

 :فرمایندمی چنین و کرده رد را سخن این راحل امام

 غیر عنوانان المقید و المطلق آن ضرورة الغرابة؛ من بمکان هذا»

 المطلق أما و عرفت ما هو العام ألن الخاص؛ و بالعام مربوطین

 االفراد و العموم على یدل ال الحکمة مقدمات جریان فبعد

 الطبیعة نفس بأن یستکشف المقدمات تمامیة بعد بل بوجه،

 هو العام فی الحکم فموضوع للحکم، الموضوع تمام بالقید

 - األفراد تکن ولم بالقید، نفسها هو المطلق وفی الطبیعة، أفراد

 (.236: 1373خمینی، )امام «.له موضوعا - بماهی

 عناوینی مقید، و مطلق چراکه است، غریبی بسیار نکته این 

 را عام چراکه. ندارند خاص و عام به ربطی هیچ که هستند

 بعد و ندارد داللتی گونههیچ افراد و عموم بر مطلق و شناختی

 ندارد داللت مطلب این بر جز - حکمت مقدمات تمامیت از

 پس. است حکم موضوع قیدی، هیچ بدون طبیعت نفس که

 بدون ماهیت مطلق، در و است؛ افراد عام، در حکم موضوع

 بنابراین ندارند. مطلق در موضوعیتی گونههیچ افراد و قید

 ندارد؛ وجود عام و مطلق بین ارتباطی هیچ امام حضرت ازنظر

 از فردی هر یعنی «انسان کل. »است کثرت عام موضوع زیرا

 قول و است البشرط ماهیت مطلق، کهدرحالی. انسان طبیعت

 ازنظر دانند،می افراد از حاکی را البشرط ماهیت این که کسانی

 ارائه عام برای امام که را تعریفی است. پس مردود ایشان

 مما مدخوله مصادیق تمام على دل بما: »است چنین دهندمی

: فرمایندمی که آخوند مرحوم تعریف و «علیه ینطبق آن یصح

 ینطبق آن یصح ما لجمیع مفهوم شمول على دل ما العام، آن»

 (.236: 1373خمینی، دانند. )امامنمی مسامحه از خالی را «علیه

 در شدهمطرح قیود از برخی فرمایند؛ درمی امام حضرت

 فقط عام، از مقصود که شودمی دیده وضوحبه تعاریف،

 اغیار مانع نمودن، تعریف نحو این که شده دانسته شمولیت

 بنابراین که شودمی مطلق مصادیق از برخی شامل و نبوده

 دارد، وجود کالم در که اطالقی به اصولی عام احکام دیدگاه،

 یک صورتبه نیز احکام سرایت از بعد و کرد خواهد سرایت

 حکم از حقیقی دریافت که گرددمی معامله مطلق با وضعی امر

 معناهم واسطهبه چون کرد؛ خواهد مشکل دچار را شرعی

 از شرعی حکم برای کلی ایقاعده تواننمی مطلق، و عام بودن

 دو این که روازآن شود، چنین اگر و کرد ارائه الفاظ نوع این

 پیدا الفاظ ظهور و برداشت در خطا نیستند، معناهم حقیقت در

 کاربرد به عام تعریف در قیدی باید اساس، این بر. شد خواهد

 درنهایت. کند خارج اصولی عام معنای از را کالمی اطالق که

 امام تعریف توانمی هانقد و هاتحلیل این گرفتن نظر در با
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 دلّ ما هو: »برگزید ومانعجامع تعریفی عنوانبه را( ره) خمینی

 )امام .«علیه ینطبق آن یصحّ ممّا مدخوله مصادیق تمام على

 (.320: 1376خمینی،

 الفاظ. است عموم الفاظ به ناظر بیشتر ،(ره) امام تعریف

 معنای و طبیعت نفس افراد در شمولیت ایجاد موجب عموم،

 استغراق و شمولیت وجهیهیچ به الفاظ گونهاین. شودمی ماده

 معنای رساندن برای ایوسیله تنها بلکه ندارند، خودخودیبه را

 .هستند ماهیت مفهوم افراد در شمولیت

 عبارت اصولی عام کند که؛مرحوم صدر نیز اشاره می

 بنابراین ماهیت؛ افراد در شمولیت طلب معنای از است

 به افراد در استغراق ایجادکننده معنایهم و ماهیت معنایهم

 توانمی فرض مقام در. شودمی فهمیده لفظ از وضع، دلیل

 :کرد تصوّر صورت دو به را وضعی چنین

 طلب ایجاد) معنا دو هر رساندن برای لفظیک -1 

 شود؛ وضع( ماهیت و شمولیت

 وضع لفظ دو جداگانه، صورتبه معنا دو هر برای یا -2

 تحقّق اصولی عام معنای تا شوند ترکیب باهم دو این و شود

 (.222: 3 ج ،1417یابد. )صدر،

 گیرینتیجه

 بحث با مرتبط آثار موضوعی مطالعه و تحقیق از پس

 .آمد حاصل ذیل نتایج

 پژوهیقرآن عرصه در گوناگون دانشمندان آراء و هادیدگاه

 در چندانی نظراختالف که آن است بیانگر فقه اصولی دانش و

 از. شودنمی مشاهده مقید و مطلق خاص، و عام تعریف

 خاص و مصادیق تمام شامل عام مفسران و دیدگاه اصولیان

 مطلق، و عام از بحث گاه این در. است کلمه مصادیق از برخی

 به اضافی سخن و نسبی خاص و عام وجه، من خاص و عام

 تا دور هایگذشته از بحث پیشینه بررسی .است آمده میان

 بیانگر زمان معاصر تا بهایی شیخ عصر از و بهایی شیخ عصر

 شیخ مانند اصولیانی آثار در خاص و عام بحث که است آن

 زمان از. است شدهمطرح اجمالی بسیار صاحب معالم و طوسی

 وارد و فزاینده صریح صورتبه عموم انواع بعد به بهایی شیخ

 ها،تعریف در اختالف و است؛ شده اصولی و فقهی مباحث

 استغراقی، قسم سه به عموم احکام، تقسیم و مصادیق

 مراد گاهی .است آمده دستازاین مسائلی و بدلی مجموعی،

 شرایط نیست، آشکار چندان ابتدا از عمومات و مطلقات واقعی

 از عام و مطلق حکم شودمی سبب آن نظایر مکانی و زمانی

 و قرآن شیعه، ازنظر .شود عوض تخصیص و قید الحاق زمان

 قیاس دارد، داللت منفصل ضمیر عنوانبه قیاس ابطال بر سنت

 و حجت را مناط تنقیح امامیه فقهای. است مناط تنقیح غیر از

 را قیاس ولی ذاتی است؛ قطع، حجیت زیرا دانند؛می معتبر

 تاریخی ظنی، عقلی دلیل عنوانبه قیاس. دانندنمی حجت

 .دارد سنت اهل نزد در تاریخ اجتهاد با مقارن

 و حادث دوم قرن در که داندمی بدعتی را قیاس حزم، ابن

 دوم خلیفه سنت اهل یگفته به است و شده شایع سوم قرن در

 .بود قیاس به عمل جلودار صحابه میان در

 زیادی حدود تا مطلق و عام مصادیق در دیدگاه اختالف

 .است شده فقهی تفاسیر در ایجاد اختالف زمینه

توان به نکات بندی ثمرات بین عام و مطلق نیز میدر جمع

 ذیل اشاره داشت؛

 از ستفادم را عام تقسیمات خراسانی آخوند مرحوم -1

عام  گانهسه اقسام حضرت امام کهیدرحال دانند،می حکم تعلق

  ؛دانندیدخیل نم در آن را حکم تعقل دانسته و وضع به را

 و «کل» همانند مدخول الفاظی آخوند، مرحوم -2

الفاظ را عام  همین امام کهیدرحال داندیم عام مجموعه را

 دال ناشی از تعدد «انسان کل» در را «عموم انسان» و دانسته

  اند؛برشمرده

مبتنی بر  را عام از عموم استفاده آخوند مرحوم -3

 این امر امام حضرت کهیدرحال اند،مقدمات حکمت دانسته

  ؛دانندیالفاظ عموم م وضعی داللت از یرا ناش

و بدلی تقسیم  شمولی مطلق را به آخوند، مرحوم -4

 و دانسته و شمولیت  مطلق را واحد امام کهیکنند درحالمی

  ؛دانندیرا ناشی از تعلق حکم م بدلیت
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 اطالق حکمت، استفاده از مقدمات در امام حضرت -5

 .دانندافراد عام جاری می در را احوالی
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