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 چکیده

منظور ارائه نگاهی نو نسبت به قیاس و کاربرد آن در حقوق اسالمی نگاشته قیق بهاین تح
دهد که اکثر پژوهشهای قبلی بر باره نشان میشده است. مرور بر مبانی تجربی در این

اند. غالباً باور بر این بوده که اختالف گسترده نظری میان فقهای شیعه و سنی تأکید کرده
ابهتی در کاربرد نظری قیاس وجود ندارد. ولی برخالف تصورات میان شیعه و سنی، مش

 سنتاهلگیری از قیاس میان فقیهان امامیه و ای در بهرهرایج، شباهت نظری گسترده
در بسیاری از موارد از قیاس بهره  سنتچون علمای اهلوجود دارد. علمای امامیه هم

ترتیب  اینبرند. به ح مناط و... به کار میگیرند؛ اما آن را با عناوین دیگری مانند تنقیمی
شیعیان مخالف کاربرد قیاس در امور فقهی نیستند؛ بلکه آنها کاربرد قیاس را در کلیه امور 

ای در ای حکم یا قاعدهکه فقیهان تسنن هر زمان که برای مسئلهپذیرند؛ در حالی نمی
دانند، به سئله نیابند قیاس را حجت میقرآن یا روایات نبینند و یا دلیلی از اجماع بر آن م

چنین به دلیل دلیل ادراک علل احکام در امور غیرتعبدی با عنایت به بشری بودن آن و هم
عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی. در مقابل، شیعیان نسبت به 
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ارد زیادی، از قیاس نگرند و اما عمالً در موکاربرد قیاس در کلیه امور به دیده تردید می
 پردازند.گیرند و تنها در موارد محدودی با ابزارهای دیگری به استنباط احکام میبهره می

 .سنتقیاس، حقوق اسالمی، امامیه، اهل :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
 جمله قیاس ازقیاس برخالف اشتراکی که در مورد تعریف قیاس وجود دارد، کاربرد 

در بارزی دارند و هر یك از طرفین تضاد عقیده در آن  فریقینفقهای که است مباحثی 
قیاس را تفاوتهای دیدگاهی، اند. این گرفته تفریط قرار و در دو جانب افراطدفاع یا رد آن 

گوناگونی قرار داده و مدتها ذهن علمای اصول را  یمتضاد و میدان اظهارنظرها ءمعرکه آرا
قی ، قیاس یکی ازمنابع ادله استباط احکام تلتبمکیك . در تبه خود مشغول داشته اس

در میان قلمداد شده است. حرام و خالف نظر شارع  گردیده و در مکتبی دیگر عمل به آن
 قیاسهای متفاوتی مورد قبول واقع گردیده است. مسلمانان، قیاس و انواع آن به شیوه

و  یسن یاز فقها یول برخقب مورد گریدی العله، قیاس اولویت، تنقیح مناط و برخمنصوص
 توانیکلی طرفین در دو جانب نفی و اثبات مطلق قرار ندارند و نم طوراما به است و عهیش

مطلق و دیگران را نافی مطلق دانست، بلکه نسبت به اقسام و  مثبتبعضی را  بارهكبه ی
وجود مختلفی  ءو کیفیت نفی و اثبات و طریق استدالل و جهات دیگر، آرا سشرایط قیا

عنوان مخالف عنوان موافق و امامیه به سنتاین در حالی است که درمجموع اهلدارد. 
 یادیموارد ز، سنتنسبت به اهل عهیش یدر آثار فقهشوند؛ اگرچه کاربرد قیاس شناخته می

صورت الزم است  نیدر ا. رودیشمار مبه اسیق استفاده از قکه مصدّ افتیتوان یرا م
ن گرفتار آدر دام  هطور ناخواستباطل است و فقها به اسیموارد فوق ق ایآشود که  یبررس
رسند، اما اصوالً ینظر مبه اسیق ییموارد، اگرچه در ظاهر و نگاه ابتدا نیا ایاند و آمده

را به  گریکدیشود که فقها یمالحظه م یدر موارد متعدد نیچن. همستندیباطل ن اسیق
 استاند که الزم را رد نموده گریکدیاساس نظرات  نیر هماخذه کرده و بؤم اسیاعمال ق

گونه ابهامات و نیمطلب و عوامل ا قتیو حق دآیبه عمل  یشتریدقت نظر ب آنهادر 
که آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح  ها مشخص گردداختالف برداشت

یفات جدید و تازه از قیاس مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعر
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گردد که فقها در حوزه عمل باطل و صحیح به وجود آمده و یا مشکالت به مقام عمل برمی
 اند. دقت کافی اعمال نکرده و نسبت به این مسئله توجه الزم و کامل ننموده

 
 مفهوم قیاس

 . قیاس در لغت1
مصدر باب مفاعله )قایس،  کار برده شده است:واژه قیاس در زبان عربی به سه صورت به

( و مصدر دوم ثالثی مجرد 8/424ق، 1414، حسینی زبیدییقایس، مقایسه و قیاساً( )
( و مصدر ثالثی )قاس، یقوس، قیاساً( 521ق، 1347)فیومی،  )قاس، یقیس، قیاساً(

( و به معنای اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی با چیز دیگر 967/ 3ق، 1407)جوهری، 
(، مساوات و برابری )شوکانی، 6/186ق، 1405منظور، ؛ ابن3/575ق، 1408)طریحی، 

و نیز به معنای شباهت  ( و به معنای تشبیه، تمثیل و پیروی به کار رفته است198ق، 1418
 (.2/1382ش، 1371)سیاح،  مانند: هذا قیاس ذاک، یعنی این شبیه آن است ؛آمده است

 
 . قیاس در اصطالح2

قیاس در  دارای مفهوم و شرایط ویژگیهای مختلفی است، مثالًدر علوم مختلف  قیاس
چه در علم اصول قیاس اصطالح اصولیان متفاوت است و آن اصطالح منطق با قیاس در

های مختلفی اصطالح به گونه در علم منطق تمثیل نام دارد. قیاس در ،شودنامیده می
 نماییم:کر میبه عنوان نمونه ذتعریف شده است، که برخی از آنها را 

)آمدی،  حق دست آوردنهکارگیری سعی و کوشش در بهقیاس عبارت است از ب»الف( 
 (. 288ش، 1387

 (. 204م، 1940)شافعی، « قیاس عبارت است از اجتهاد به معنای رأی»ب( 
ای باشد که به اصطالح، جامع گونههزیرا اصوال تعریف باید باین تعاریف قابل نقد است، 

 سو شاملانع اغیار باشد. تعریفهای یادشده واجد چنین شرطی نیست، زیرا از یكافراد و م
شود، چرا که در قیاس جلی نیازی به تالش و اجتهاد و بذل سعی نیست نمی« قیاس جلی»

و از سوی دیگر نسبت به افراد بیگانه، مانع نیست. زیرا نظر و تأمل در کتاب و سنت برای 
شود، با اینکه هر گونه اجتهاد در کتاب و وحی را شامل میاستنباط حکم و دستیابی به 

 شود.سنت قیاس نامیده نمی
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قیاس عبارت است از حکم بر معلومی، همانند حکمی که برای معلوم دیگری »( ج
این تعریف، بنا به نقل عالمه محمد « . واسطه اشتراک آن دو در علت حکمثابت است، به

محمد بن  از آنِ« ل الی تحقیق الحق من علم االصولارشاد الفحو»بن علی شوکانی در 
و معتقد  و اصول الفقهل باشد و در معالم االصو( میق403)م  طیب، معروف به باقالنی

 (. 70ش، 1368)ر.ک: جناتی،  آمده استه االمامی
باطل است، زیرا نتیجه تعریف  ریف مذکور مستلزم دور صریح و ضرورتاًتع نقد تعریف:

است که اثبات حکم در فرع مبتنی بر قیاس است و قیاس هم مبتنی بر اثبات یادشده این 
 باشد.حکم در فرع می

 . الحکم عندالمجتهد علة فی الشتباههما الفرع فی األصل حکم ( تحصیلد
تعریف یادشده، تعریف به ماهیت و حقیقت نیست، بلکه تعریف به مورد : نقد تعریف

نوعی »نیست، بلکه « ات و برابری بین اصل و فرعمساو» قیاس است. زیرا ماهیت قیاس
 است.« استنباط حکم، بر اساس مساوات و برابری میان اصل و فرع

قیاس در اصطالح یعنی برابردانستن )تسویة فرع بأصل فی حکم لعلَّة جامعة بینهما  هـ(
علیه(. در نص و یا همان مقیس با اصل مسئله نص دارو یا همان مقیسمسئله بی فرع

 (. 198ق، 1426دارد )عثیمین،  مشترکی که در میان آنها وجود بر علتحکم، بنا 
قیاس عبارت است از »اند: برخی از علمای اصولی امامیه در تعریف قیاس گفتهو( 

 «سرایت دادن یك حکم از موضوعی به موضوع دیگر که مشابه آن است.
یم که یکی از آن دو دارای هر گاه دو موضوع داشته باش توضیح این تعریف چنین است:

حکم شرعی منصوص بوده، ولی دیگری فاقد چنین حکم منصوص باشد و ما به دلیل 
شباهت آن دو موضوع با یکدیگر، حکم منصوص را به موضوع فاقد حکم سرایت و تعمیم 

سپس هنگامی که با موضوع  ؛«الخمر حرام»در تعالیم شریعت آمده است:  مثالً دهیم.
ولی در عرف و  ،کننده استشویم که مانند شراب سکرآور و مستیجدیدی مواجه م

شود و در ادله شرعی نیز حکم خاصی برای آن بیان نشده است، اصطالح شراب نامیده نمی
کننده نیز ما به صرف شباهت آن مایع با شراب، حکم حرمت شراب را به آن مایع مست

 است.دهیم و بگوییم نوشیدن آن مایع نیز حرام  سرایت
صاحب کتاب المدخل ، این تعریف را با اندک اختالفی در تعبیر، عالمه مصطفی ذرقاء

هر پدیده و رویدادی که دارای نص خاص از کتاب » الفقهی العام، متذکر شده و گفته است:



 در فقه مقارن و حقوق ایران نظری به چیستی و کاربرد قیاس

 

  

301 

رویداد  و پدیده در آن« قیاس»تواند بر اساس و سنت، و یا مورد اجماع نباشد، مجتهد می
 «حکم کند.

شود و موجب علم یا ظن کننده صادر مین بیان، قیاس، عملی است که از فرد قیاسبا ای
چه باعث شود و آنمی -مستحدث و فاقد نص- او نسبت به حکم شرعی در آن موضوع

گردد، وجود اشتراک و شباهت و قدر جامعی است که میان فرع پیدایش این علم یا ظن می
 د دارد.)مقیس، مقیس علیه( وجو و اصل

الحکم در علت الحکم با شیء معلومشیء مجهوللم اصول به همانندی در اصطالح ع
الحکم شود که فقیه و حقوقدان به وسیله آن حکم شیء مجهولمی حکم شرعی، قیاس گفته

الحکم با استنباط به همانندی مجهولکنند و از منظر فقه به حکم فقیه و اهلمی را استنباط
، ش1365)گرجی، شود میتراک آنها در علت حکم، قیاس گفته الحکم به جهت اشمعلوم

د برابری میان حکم منصوص )اصل( (. به تعبیر دیگر واژه قیاس عبارت است از ایجا1/89
 در علمبا حکم بدون دلیل )فرع( در حکم شرعی به خاطر تساوی آن در علت حکم. 

ه موضوع دیگر که حقوق در هر موردی که حکم قانون ناظر به مورد خاص است و ب
شود. لذا قیاس را باید شود، قیاس گفته میدارای شباهت کامل با آن است سرایت داده می

 (.210ش، 1386)کاتوزیان،  گسترش حکم خاص به مورد یا موارد مشابه دانستوسیله 

 
 ارکان قیاس

 قیاس دارای چهار رکن است:
شود آن قیاس می که حکم شرعی آن معلوم است و بر موضوعی است: اصل. 1

شارع و قانونگذار برای آن  (. به عبارت دیگر موضوعی است که35م، 1984)تهانوی، 
-می «علیهمقیس»حکم آن برای فقیه و حقوقدان معلوم است که به آن  و حکم خاص دارد

 . گویند
قیاس حکم  موضوعی است که حکم آن مجهول است و فقیه و حقوقدان از راه ع:فر. 2

 (. 2/54ق، 1390غزالی، شود )گفته می «مقیس»به آن  و کنندات میآن را اثب
-اعتبار شرعی است که ثبوت آن برای اصل قطعی است و فقیه و حقوقدان می :. حکم3

 (. 2/27ق، 1412خواهند آن را برای فرع اثبات کنند )فخر رازی، 
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را عالمت وصف ظاهر و مضبوطی مناسب با حکم است که شارع آن . علت یا جامع: 4
(. به تعبیر دیگر 223ق، 1418؛ ابوزهره، 1/653ق، 1406حکم قرار داده است )زحیلی، 

ای است مناسب با حکم که قانونگذار آن را معتبر دانسته است )غزالی، علت، اماره
 (. 569ق، 1390
 

 انواع قیاس
لی العله، قیاس اولویت، قیاس جچون قیاس منصوصدر فقه و حقوق قیاس انواعی هم

العله ذکر شده است. قیاس در نظامهای حقوقی و مکاتب فقهی گوناگون از قیاس مستنبط
ارزش یکسانی برخوردار نیست؛ در آن دسته از نظامهای حقوقی و فقهی که در مقام تفسیر 

ر آن هم از راه تفسیرهای ادبی است، معموالً به متن، اهتمام اصلی به کشف مراد قانونگذا
(. در قلمرو مکاتب فقهی 181ش، 1382ر.ک: سالمون، شود )داده می قیاس بهای کمتری

 نظر شدیدی وجود دارد.نیز درباره اعتبار و ارزش قیاس، اختالف
 

 سنت. حجیت قیاس نزد علمای اهل1
آید که آنان نسبت به کاربرد قیاس، نظر سنت چنین برمیاز مجموع دیدگاههای فقهای اهل

-کنند. مروری بر کتابها و سایر تحقیقات اهلآن استفاده می کرات ازبهمساعدی دارند و 

دانند سنت حاکی از آن است که آنها قیاس را ابزاری مطلوب برای استخراج احکامی می
یکی که حکمشان در قرآن و سنت بیان نشده باشد و دلیلی از اجماع نیز برآن یافت نشود. 

صحابه که اند ، اجماع است. آنان مدعیبرای حجیت با قیاس ظنی سنناز دالیل اصولیان ت
کدام از جا نصی نباشد، از قیاس استفاده کنند و هیچ نظر دارند که در هرو تابعان اتفاق

 (. 1/61تا، حزم، بی)ابن اندصحابه آن را انکار نکرده
کنند که کاربرد سنت به آیاتی از قرآن اشاره میعالوه بر دلیل اجماع صحابه علمای اهل

 79و  78یات آکند. قرطبی در این مورد به س در استخراج قوانین اسالمی را اثبات میقیا
صورت قیاس اصولی، علیه منکران معاد استدالل  بهکند که در آنها اشاره می 4سوره یس

                                           
 وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَهَا الَّذِي یُحْيِيهَا قُلْ .رَمِيمٌ هِيَ وَ الْعِظَامَ یُحْيِي مَنْ قَالَ خَلْقَهُ نَسِيَ وَ مَثاَلً لَنَا ضَرَبَ وَ. »4

 را استخوانها این کسى چه: گفت کرد؛ فراموش را خود آفرینش و آورد مَثَلى ما براى : وعَلِيمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ
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به عنوان دلیل قائلین به قیاس  5نساءسوره  59اهلل حکیم به آیه چنین آیت. همشده است
در این آیه، خداوند پس از امر مؤمنان به اطاعت از خدا و » ید:گواشاره کرده و می

 خواهد در مواردی که نزاع داشتند به خدا و رسولآنان می االمر ازو اولى رسول
به رجوع به کتاب و سنت امر نزاع، یه، مسلمانان در وقت آ این مراجعه کنند. بر اساس

)حکیم،  مورند به قیاس رجوع کنندع مأااند؛ پس در حقیقت مسلمانان هنگام نزشده
اند که به احادیث زیادی تمسك کرده(. عالوه بر آیات قرآن فقیهان تسنن 332ق، 1418

معاذ بن جبل  ترین آنها حدیث حارث بن عمرو است. وی نقل کرده که وقتی پیامبرمهم
کتاب بر اساس »عرض کرد:  «کنی؟چگونه قضاوت می»را به یمن فرستاد، از او پرسید: 

 .«به سنت رسول خدا»عرض کرد:  «اگر در کتاب خدا نبود؟»پرسید:  حضرت «خدا.
 و« کنمرأی خودم را اجتهاد می» :گفت «اگر در سنت رسول خدا نبود؟»حضرت فرمود: 

را به جلب  اشستایش خدایی را که فرستاده»اش زد و فرمود: به سینه گاه حضرتآن
(. به باور فقیهان 2/169ق، 1423دامه، قابن« )تموفق کرده اس رضایت رسول خدا

 در این حدیث، اجتهاد به رأی را پذیرفته است.  پیامبرتسنن، 
-ق(. چنان به قیاس اهتمام می150–220سنت )ابوحنیفه از امامان مذاهب اربعه اهل

به  اند. از جمله دالیل اهتمام ابوحنیفهرأی شهرت یافتهورزید که او و یارانش به اصحاب
دانست. بر میقیاس این بود که وی شمار روایات معتبر و قابل استناد را بسیار اندک 

سنت اهتمام به قیاس عکس، مالك، احمد بن حنبل، شافعی و دیگر امامان مذاهب اهل
 (. 181ش، 1382نداشتند )سالمون، 

ت، به یافد ضروری که مبنایی برای آنها از قرآن و سنت نمیاحمد بن حنبل در موار
ای آورد؛ زیرا هیچ فقیهی قادر نبود و نیست که برای هر مسئله و حادثهقیاس روی می

حنبل هم با این که صددرصد نصی از قرآن و حدیث و اجماع پیدا کند و از این رو ابن
                                                                                                   

 هر به که اوست و ردآو پدید را آن بارنخستین که کسى همان: بخشد؟ بگومى زندگى است پوسیده چنین که
 .«داناست آفرینشى[ گونه]

 اید،آورده ایمان که کسانى : اىمِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا. »5
-اختالف[ دینى] امرى در گاه هر پس کنید؛ اطاعت[ نیز] را خود امر اولیاى و پیامبر و کنید اطاعت را خدا

 عرضه[ او] پیامبر[ سنت] و خدا[ کتاب] به را آن دارید، ایمان بازپسین روز و خدا به اگر یافتید، نظر
 «.است ترفرجامنیك و بهتر این بدارید،
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توانست از روی آوردن به قیاس خودداری گرا و مخالف رأی و اجتهاد عقلی بود، نمیسنت
اس یکی از اصول و مبانی فقه احمد بن حنبل و فقهای بعدی مذهب حنبلی کند. بنابراین قی
برد )ابوزهره، کار میالعله را بهحنبل از میان اقسام قیاس، قیاس منصوصاست، ولی ابن

 (. 87ق، 1418
توان چنین نتیجه سنت در باب عمل به قیاس میبا بررسی ادله فقها و اصولیون اهل

ادله یادشده به این قائلند که نصوص محدود و معدودند و حوادث گرفت که آنان عالوه بر 
شمار؛ بنابراین وظیفه نصوص بیان و ذکر هر حادثه و مسئله و و مسائل نامحدود و بی

ذاته نیست، چه آنکه محدودیت نصوص پاسخگوی این همه مسائل مستحدثه حکم آن فی
ده و فرمول و تطبیق آن بر چند مثال و نوپیدا نخواهد بود. در نتیجه وظیفه نصوص بیان قاع

و مسئله است که فقیه و مجتهد باید حکم مسائل جدید و مشابه را با توجه به امثال و 
نظائر آن در مسائل گذشته و منصوص از طریق قیاس با توجه به مقاصد کلی شرع 

 استنباط و تخریج کند.
 

 سنت. کاربرد قیاس در حقوق نزد اهل2
کاربرد قیاس در امور گوناگون، استفاده از قیاس  صحتروی از دیدگاه فقیهان تسنن به پی

دیشمند سنی تصریح نموده به اینکه خالّف، انپذیرند. را در امور جزایی و کیفری نیز می
مباحث و قواعد اصولی تعبدی نیستند؛ آنها ابزاری در دست متدینان برای نیل به حدود 

 اصول علم کارکرد لذا و قانونند تطبیق و فسیرت برای الهی و وسایلی در دست قضات

 بزرگ (. اصولی18ق، 1423و احکام شرعی نیست )خالف،  دینی نصوص به منحصر

 را اصول دانش از مهمی که بخش ظنی امارات خصوص نیز در نایینی مرحوم شیعه

 مخالفت آنها با شارع که اندروشهایی عقالیی ظنی امارات است معتقد دهد م تشکیل

 اختراعی و ابداعی روش ما اساساً»گوید: کلی می ضابطه یك عنوان به وی. است ورزیدهن

 تواندمی کلی (. این ضابطه19ق، 1417)نائینی، « نداریم شرعی احکام کشف برای شرعی

 بشری و عقالیی ساز و کارهای کلی طور به که روشها باشد فوق ادعای بر تأییدی

 )به قیاس اساس بر. نیست شارع مستقیم تأیید یازمندن آنها اعتبار و شوندمی محسوب

 تواننمی همه این با. نیست قانونی شرعی یا تأیید منبع( نیازمند مثابه )به نه روش( و مثابه

. به هستند ممنوع الجملهفی قیاس هایی ازخاص، گونه دالیل برخی اساس بر که کرد انکار
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اصله در علم و صنعت موجب شده که تغییرات و تحوالت ح، سنتفقهای اهلاعتقاد 
موجبات زیان ، است نکردهبینی کار بتوانند از طرق مختلف که قانون پیشهاشخاص ناب

قوه  قانون از طرفی بخواهند منتظر تصویب یجامعه را فراهم نمایند و اگر مقامات قضا
قاضی  متوجه جامعه گردد، پس ناپذیریممکن است ضربات و خسران جبران، مقننه باشند

ش، 1392)بخشی زاده،  ل جزایی قیاس کندئمجبور است تحت عنوان تفسیر قانون در مسا
اللفظی قانون توان از منطوق و معنای تحتدر صورتی می(. به اعتقاد این گروه، 37

آنکه قانون  که ادعا نماییم قانون خالی از هرگونه نقص و اشتباه است، حالنظر نمود صرف
چنین در پاسخ به ایراد نیست. آنها هم گاه خالی از نقص نبوده و کاملیچبه معنای واقعی ه

گویند که قبول مطلق اصل قانونی بودن به معنای تنزل مخالف اصل قانونی بودن قیاس می
العاده مقام قاضی و اعتالی زیاده از حد مقام مقنن است؛ به نظر آنان در چنین روشی فوق

درآمده و وظیفه وی به حداقل تنزل پیدا  «ار قانونمقسم خودک» صورت یك قاضی به
عهده دارد بایستی قانون را به  که قاضی با توجه به شغل خطیری که بر حالی کند، درمی

وچرای اصل قانونی بودن موجب چونرعایت بی آنانموارد متعدد انطباق دهد. به عقیده 
این . شودافراد ضداجتماعی می دفاع ماندن جامعه در قبال بسیاری از اعمال خطرناکبی

دهند قبیل افراد ضداجتماعی با آگاهی کامل به مقررات، اعمال خود را به نحوی انجام می
نشده در قانون اندکی تفاوت داشته باشند و چون قاضی به بینیم پیشیکه با اوصاف جرا

یب و مجازات در تواند آنها را تعقیب نماید، این افراد از تعقعلت همین اندک تفاوت نمی
امان خواهند بود. پس لزوم حفظ نظم در جامعه و حکم عقل و هدف قانون جزا ایجاب 

د که خطاکاران به مجازات برسند و چاره این کار نیز تفسیر قانون جزا از طریق نمایمی
طورکلی تابعین مکتب تحققی حقوق جزا و به(. 137ش، 1394)یزدان شناس،  قیاس است

-منیت عمومی را بر منافع فرد ترجیح میگرا که حفظ نظم و اولوژی امنیتطرفداران ایدئ

اند با توجه به به توجیه توسل به قیاس در امور جزایی پرداخته و اعالم نموده نیز دهند
 حالت خطرناک مجرمین است در مواقع ضروری مبارزه با، اینکه هدف قانون مجازات

فداران عمده نظر طر. در مجموع طرناک مبارزه کردحالت خبایستی با توسل به قیاس با این 
در امور کیفری این است که دفاع از جامعه و حفظ نظم و امنیت اجتماع  استفاده از قیاس

دهد فراموشیهای ی اجازه مییضرورت توسل به قیاس را ایجاب نموده و به رویه قضا
 (.19ش، 1392هری تهرانی، )مظا و خألهای قانون را پر نمایدنموده قانونگذار را جبران 
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 . حجیت قیاس نزد علمای امامیه3
-تنقیح و تخریج مناط میسور است. در فقه اهل ،تحصیل مناط در قیاس از سه راه تحقیق

سنت مناط ظنّى معتبر است، ولى در فقه شیعه مناطى معتبر است که قطعى باشد. از این رو 
اولویت،  ه،العلاز میان قیاسهاى منصوصگردد و مى قیاس مورد قبول شیعه به برهان باز

. العله که مناط آن ظنى است، اعتبارى نداردقیاس مستنبط تنها العله،تنقیح مناط و مستنبط
نان به . آاست یمنف یدگاهیداس، ینسبت به ق یعیعالمان شگونه که بیان شد دیدگاه همان

در  اسیکارگیری قزه با بهدار مباراز آغاز پرچم از امامان دهیرس ثدیاز احا یرویپ
در  اسیاعمال رأی و ق مخالف با یمکتب، بیتاهل کتباند و مبوده یاستنباط احکام اله

-17/243ق، 1408نوری  ؛18/41ق، 1412)حر عاملی،  شودیشناخته م یاحکام اله
( 283ق، 1417است )غزالی، شده  نسبت داده عهیبه ش تسننمطلب هم در کتب  نیا(. 250

؛ 2/675ش، 1346شریف مرتضی، ) است شده ن تصریحه آب عهیدر منابع اصول شهم و 
ترین دلیل عدم حجیت قیاس مهم(. 2/18ق، 1403؛ محقق حلی، 2/675ق، 1414طوسی، 

ز روایات کند و نیرآنی است که از پیروی ظن نهی میق عموماتاز دیدگاه امامیه،  ظنی
(. به اعتقاد 322ق، 1418)حکیم،  ده استطور خاص از عمل به قیاس منع کراست که به

ند. نکنهی میصورت مطلق، عمل به ظن و پیروی از گمان را  آیاتی از قرآن، بهامامیون 
 ندارى علم بدان که را چیزى : وعِلْمٌ بِهِ لَکَ لَيْسَ مَا تَقْفُ الَ وَ»عنوان نمونه آنان به آیه به

دهد که از دستور میبه مسلمانان خداوند در آن کنند که می ( اشاره36)اسراء، « مکن دنبال
گاه انسان بیانگر این است که ظن و گمان هیچاز آیات نکنید. برخی دیگر  غیر علم تبعیت

 از[ را آدمى] وجههیچبه : گمانشَيْئاً الْحَقِّ مِنَ یُغْنِي الَ الظَّنَّ إِنَّ»کند: نیاز نمیرا از حق بی
از نسبت دادن چیز  نیز در برخی از آیات(. 36)یونس، « گرداند.نمى نیازبى حقیقت

[ او]: تَعْلَمُونَ الَ مَا اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا أَنْ»غیرمقطوع و غیر معلوم به خداوند، نهی شده است: 
به مل به قیاس، ع (.169)بقره، « بربندید دانیدنمى که را چیزى خدا، بر تا[ داردوا مى]

روی از امر ظنی و نسبت دادن آن به خداوند است و بر اساس عموم پیاعتقاد علمای شیعه 
 . عنه استآیات یادشده، منهی
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است که عمل به  دلیل دیگر شیعیان برای محکوم کردن قیاس، روایاتی از معصومین
این برخی از . 1: 6شونددسته کلی تقسیم می 6اند. این روایات به قیاس را منع کرده
. از ندااس را آشکار ساختهیگیری قدایش قیاس پرداخته و منشأ شکلروایات به فلسفه پی

منظر این روایات، قیاس معلول اعتقاد به نقصان قرآن و سنت و نیز عدم توجه به مرجعیت 
. نداگروهی از روایات دلیل منع از قیاس را ظنی بودن آن دانسته. 2 ؛است بیتدینی اهل

. 3 ؛7عی باشد، از شمول این روایات خارج استبر این اساس، قیاسی که مناط آن قط
اند. اطالق این کارگیری هرگونه قیاسی منع کردهصورت مطلق از به برخی از روایات به

هم قیاس فقهی و هم تنزیل آنها شود؛ یعنی روایات شامل هر دو اصطالح قیاس می
تنها قیاس فقهی را  قسم چهارم روایاتی است که. 4 ؛8ندنکنصوص بر مناط عقلی را نهی می

روی شامل قیاس به معنای تنزیل نصوص بر مناط عقلی هیچمنع کرده است و به
قسم پنجم روایاتی است که قیاس به معنای تنزیل نصوص بر مناط عقلی را . 5 ؛9شوندنمی

                                           
اس و نهی از عمل به آن را یمذمت از ق در روایتی، سماعة بن مهران از امام موسی بن جعفر. 6

گاه برای وی این پرسش پیش . آن«للقیاس انما هلك من هلك من قبلکم بالقیاس... مالکم و»شنود: می
در پاسخ وی  حضرتآورده شده است؟  از سوی پیامبر ،چه مردم نیاز دارندآید که مگر آنمی
کند و سپس سماعه دغدغه دیگر خود را مطرح می«. یوم القیامةنعم و ما یحتاجون الیه الی »فرمایند: می
در پاسخ وی  شده است؟ امام رفته و ضایع دست از پرسد که آیا چیزی از سنت رسول خدامی
 (.1/56ش، 1393کلینی، « )هو عند اهله ال»فرماید: می

ایاکم و الظن فان الظن : »اند کههفرمود رسول خدا، کندنقل می مسعدة بن صدقه از امام باقر. 7
 (.18/25، ق1412حر عاملی، )« اکذب الکذب

یس طلبوا العلم یإن أصحاب المقا»یقول:  هللال: سمعت أبا عبداقعن ابی شیبة الخراسانی . 8
ش، 1393)کلینی، « یسیبالمقاالیصاب دین اهلل  یس من الحق اال بعداً و انییس فلم تزدهم المقایبالمقا

1/57.) 
من »رفته است:  کارن بهپیرو آ ه وکننداسیبا تعبیر هالکت برای ق، این نکته ی از روایاتدر برخ. 9

 سایبه ق لدر برخی دیگر از روایات عم(. 2/118ق، 1403 مجلسی،« )س هلك و اهلكیعمل بالمقای
)حر عاملی، « دینی من استعمل القیاس فی دینیما علی و »سبب خروج از دین دانسته شده است: 

ان السنة إذا »اند: بب نابودی دین دانسته، عمل به قیاس را ساز روایات دیگر یاپاره (.18/35ق، 1412
 (. 18/25)همان، « قیست محق الدین
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)یوسفی  11هر دو نوع قیاس منع شده استی که در آن روایاتششم، . 6 ؛10منع کرده است
 –شیوه استنباط احکام از راه قیاس  بیت(. بنابراین در مکتب اهل86ش، 1387مقدم، 

سخت نکوهش شده و قیاس  –وی رایج بودگونه که توسط ابوحنیفه و یاران ویژه آنبه
البته در نزد (. 181ش، 1382مایه نابودی و تباهی دین به شمار آمده است )سالمون، 

اند شده ءاستثنا یقاعده کل نیمناط از ا حیو تنق تیاولو اسیالعله، قمنصوص اسیقشیعیان 
اگرچه عنوان  نیبنابرا قائل هستند وو اعتبار  تیحجهای قیاس، آنان برای این شیوه و
از راه نص معتبر در  یهرگاه حکم. ستندیاما محل نزاع ن ،شودیاطالق م آنها رب اسیق

شده باشد به اشاره بیان ایصراحت به زیو در آن نص، علت حکم ن ردیمجتهد قرار گ اریاخت
 نیبه چند، یبرآ یگریحکم اصل به فرع د یصدد تسر در اسیق لیو مجتهد با تشک

العله آن است که قیاس منصوصبه عبارت بهتر . ندیگویم« العلهمنصوص» اسیق، یاسیق
ق، 1418)حکیم،  باشدکرده ان یه برشاو یا با اشارع علت حکم موضوعی را با لفظ صریح 

و به شده است حکم است به تحقیق شناخته علت همان که این صورت، مناط ر(. د311
. مانند این که شارع شده استس علت حکم، سبب جمع بین فرع واصلتعبیر شنقیطی، نف

(؛ شراب ننوش 17/94ق، 1412)حر عاملی، « ال تشرب الخمر ألنه مسکر»گفته باشد : 
اب بیان شده است، از این شیدن شرکنندگی علت حرمت نوکننده است، مستچون مست

کننده باشد خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت رو هر جا که شراب مست
(. بنابراین قیاس 1/17ش، 1390مثالً شراب سرکه شد، حرام نخواهد بود )اکبری، 

قیاسی ت، یاولو اسیق(. 218ق، 1404االتباع است )حلی، العله حجت و الزممنصوص
 یدر موارد نیبنابراتر از علت در حکم اصل باشد، که علت در فرع آشکارتر و قویاست 

 به زیتر از اصل موجود باشد، حکم اصل نیکه علت حکم اصل در فرع به صورتی قو
                                           

ان امراهلل » فرمود: که آن حضرت کندینقل م جعفر بن محمد بن ابی عماره، از امام صادق. 10
توجه به روایت  «.س هلك و اهلكیاهلل علی المقای تعالی ذکره الیحمل علی المقاییس و من حمل امر

که مراد این حدیث، نهی از قیاس به معنای دوم  سازدیمربوط به قیاس ابلیس است، روشن م یادشده که
 . )اجتهاد مناط عقلی و تنزیل نصوص بر آن( است

خطاب  وارد شدیم. آن حضرت من و ابوحنیفه بر امام صادق»گوید: شبرمه میدر روایتی ابن. 11
قیاس ابلیس را علت نهی  آن حضرت سپس«. یكأین برس فی الدقال ت اتق اهلل و»به ابوحنیفه فرمود: 

 «.فان اول من قاس ابلیس: »فرمایدیداند و ماز قیاس می
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در (. 519ق، 1428)مکارم شیرازی، « کندیم تیشده و به آن سرا اولی بر فرع بار طریق
جایی است که به  شده است و آن در قیق شناختهاس اولویت نیز مناط حکم به تحیق

اقتضای علت حکم )جامع( یقین پیدا کنیم که حکم از اصل به فرع با تأکید و قوت بیشتری 
 اف از اسراءسوره  23؛ چنانکه خداوند در آیه (317ق، 1418)حکیم،  کندسرایت می

[ حتى] آنها : بهأُفٍّ لَهُمَا لْتَقُ فَالَ»: است دانسته حرام را آن و کرده نهی والدین به گفتن
حرام است؛  اولیطریق به  آنها شتم و ضرب که کندمی داللت حکم این و« مگو« اوف»

تر است. ظاهریه از زیرا علت حرمت که آزار و اذیت والدین است، در ضرب و شتم قوی
 دانند.سنت و اخباریان شیعه، قیاس اولویت را باطل میاهل

استنباط حکم است که در آن با  یهاوهیاز ش یکیدر اصطالح فقها نیز مناط  حینقت
تا بتوان  شودیداده م زییکه در نص آمده، تم لیردخیاجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غ

)جعفری لنگرودی،  داد میوجود دارد، تعم که علت در آنها یحکم را به تمام موارد
ط عبارت است از اینکه مجتهد حکم قیاس تنقیح منادیگر عبارت به (. 24ش، 1375
ق، 1363)بحرالعلوم،  قیاس کند مناط اتحاد به قطع جهت به دیگرای را بر واقعه واقعه

ان اصولیان شیعه است و چنانکه یقیاس مناط قطعی، همان تنقیح مناط شایع م(. 3/214
 از ردندا دخالت حکم جعل در که موضوع یك ویژگیهایبیان شد، تنقیح مناط یعنی همه 

 آشکار و دارد، تنقیح دخالت قطعی صورت به حکم جعل در که خصوصیتی. شود الغا آن
 خداوند جمله توان برای حجیت تنقیح مناط استفاده کرد؛ از. از آیات زیادی میگرددمی

خواهد که رار دادن همسران پیامبر از آنان میقسوره احزاب با مخاطب  32متعال در آیه 
ای سخن نگویند که انسان بیماردل به آنان طمع کند: گونها مردان اجنبی بهگو بوهنگام گفت

 قَلْبِهِ فِي الَّذِي فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَالَ اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّسَاءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِسَاءَ یَا»
 نیستید،[ دیگر] زنان از یكهیچ مانند شما پیامبر! همسران : اىمَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ

 و ورزد طمع است بیمارى دلش در آنکه تا مگویید سخن ناز به پس دارید پروا سَرِ اگر
 «.گویید شایسته گفتارى

 
 . جایگاه قیاس در حقوق کیفری نزد امامیه4

انند و به اعتقاد دفقیهان شیعه استفاده از قیاس را در استنباط احکام حقوقی را صحیح نمی
احترام به جان، مال، حیثیت و »کلی  هبا قاعد با استناد به قیاس اجرای مجازاتآنان 
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تواند به بهانه زشت بودن کار مورد اتهام و به منافات دارد و دادرس نمی« آزادی اشخاص
)گلدوزیان،  م تازه به وجود آوردیاستناد داوری اخالق عمومی یا به یاری قیاس، جرا

به اعتقاد محققان تشیع، استفاده از قیاس برای استنباط احکام کیفری، (. 37ش، 1390
گردد و موجبات دوری از در نظر ازحد قانون به متهم یا شخص میباعث توجه بیش

که در نظام تشیع، عالوه بر مصلحت آورد. در حالی گرفتن صالح کلی جامعه را فراهم می
شود. این ایرادی است که غالباً از سوی فقهای گرفته میفرد، ضروریات جامعه نیز در نظر 

تشیع نسبت به عامه وارد آمده است و منظور از آن، این است که سیستم قیاسی، تنها 
که سیستم تشیع، هم به مصلحت فرد توجه گیرد، درحالیمصلحت فرد را در نظر می

چه را قانونگذار منع ند که آنچنین بر این نظرهمامامیون نماید و هم به مصلحت جامعه. می
نکرده، مجاز است و اختیار تفسیر قوانین کیفری را به این دلیل روشن که آنها قانونگذار 

 .توان به قضات جنایی سپردنیستند، نمی
با توجه به اصل تفکیك قوا، قضات برای تفسیر قانون بایستی به  امامیونبه عقیده 

شده، توجه داشته و منظور مقنن را از همان مفهوم طور صریح بیانچه بهمنطوق آن و آن
شده و با رعایت قواعد ادبی و دستوری استخراج نمایند و با توجه کلمات و جمالت بیان

-محاکم نمی« صورت مضیق و محدود تفسیر شوندامور کیفری باید به»به اصل معروف 

واقع مخالفان قیاس، استفاده  توانند به استناد قیاس یا روح و مفاد قوانین عمل نمایند. در
آنان بر  .دانندخالف وظایف محوله و اصل تفکیك قوا می از آن توسط قضات کیفری را بر

باید آن را به نفع متهم تفسیر  ،این نظرند که در مواردی که قانون صریح و روشن نیست
میون (. اما21ق، 1392)مظاهری تهرانی،  دونموده و از محکوم نمودن وی خودداری نم

ی یکسی در زندگی تأمین قضا معتقدند در صورت قبول قیاس در امور جزایی، دیگر
آن  هم قیاس شود و بر پاییروز ممکن است عملی با یکی از جرا نخواهد داشت و هر

کرده است. این گروه قیاس در امور شخص به کیفری محکوم شود که تصورش را هم نمی
 «قبح عقاب بالبیان» هو نیز قاعد« رم و مجازاتقانونی بودن ج» کیفری را مخالف اصل

قبح عقاب » حقوقدانان اسالمی مخالف قیاس نیز عالوه بر قاعده عقلی دانند. فقها ومی
سوره بقره  233وره بقره و س 11انعام،  سوره 119اسراء،  سوره 15به آیات  «بالبیان

هر  :لعباد فهو موضوع عنهمما حجب اهلل علی ا: »چنین حدیثنمایند. آنها هماستناد می
بوده چیزی را که خدا بر مردم پوشیده دارد و حکمش را بازگو نکرده باشد، آن چیز مباح 
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را  «الناس فی تسعه ما الیعلمون» :و نیز حدیث «شده است و از حساب مردم کنار گذاشته
اصول با ابق دانند. یکی دیگر از دالیل آنها این است که مطدلیل بر منع توسل به قیاس می

جمله قوانین شرعی، شك همواره بایستی به نفع متهم  حقوقی موردقبول دنیای امروز و از
-نمی ،تفسیر شود و چون در موقع سکوت قانون در مجازات کردن متهم شبهه وجود دارد

عمده (. در مجموع، 49ش، 1392)بخشی زاده،  توان با استفاده از قیاس متهم را کیفر داد
 ،کردن خألهای قانون و جبران نقص و سکوت آن فان قیاس این است که پرنظرات مخال

منزله نشستن قاضی در جای قانونگذار و کار دادگاه و دادرس نیست؛ چون این کار به
 شود. درقانون به دست قاضی قلمداد می غصب آشکار صالحیت قانونگذاری و بازنویسی

ا بایستی همان طرفداران سرسخت اصل واقع مخالفان توسل به قیاس در حقوق کیفری ر
دهند قانونی بودن و کسانی دانست که به حقوق و آزادیهای فردی اهمیت بیشتری می

 (. 23ق، 1392)مظاهری تهرانی، 
 

 جایگاه قیاس در حقوق موضوعه
های گوناگون حقوق، اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق جزا استفاده از قیاس در رشته

« تفسیر شك به سود متهم»اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات و نیز اصل: قیاس گاه با 
ناسازگار است؛ حال آنکه در عرصه حقوق مدنی چنین محظوری وجود ندارد. در حقوق 
ایران با قطع نظر از امور کیفری که قیاس در آن با محظور یادشده مواجه است، به 

ن اساسی قاضی را موظف نموده تا در قانو 167ممنوعیت قیاس تصریح نشده است. اصل 
صورتی که حکم دعوا را در قانون نیابد، بر پایه منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر حکم 

القاعده در فقه شیعی نماید. به دلیل روایات فراوانی که در نکوهش قیاس وجود دارد، علی
تر در ماده حال پیشست. بااینفتوای مبتنی بر قیاس، فتوای معتبر یا مستند به منبع معتبر نی

به قضات اجازه داده شده بود تا در صورتی که  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  3
حکم دعوا را در قوانین موضوعه نیابند، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و 

نوع عادات مسلم، قضیه را حل و فصل نمایند. موافقت با روح قانون با قیاس حقوقی از 
ارتباط نیست؛ اما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب العله بیمستنبط
ع معتبر اسالمی یا موافقت با روح قانون حذف شد و بر لزوم استناد به مناب 1379مصوب 

فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، تأکید شده است. شاید 
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شمار آورد )سالمون، اس مقبول را نوعی استناد به اصول حقوقی بهبتوان مواردی از قی
 (. 183و182ش، 1382

بعد از لعان، زن و »گوید: ق.م. می 882العله قانونگذار در ماده در مورد قیاس منصوص
از اینکه قانونگذار، حکم قانونی ارث نبردن را در این «. برند... شوهر از یکدیگر ارث نمی

 شود که علت این حکم لعان است و لعان ازفهمیده می ،لعان ربط داده است موضوعماده به 
جعفری لنگرودی، )موانع ارث است پس لعان علت وضع مدلول این ماده بوده است 

اگر کسی در »م. مقرر نموده است: .ق195ه قانونگذار در ماد چنینهم (.138ش، 1370
 فقدان قصد باطل هآن معامله به واسط مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، حال
 فقدان قصد در حال مستی و بیهوشی و خواب را علت قانونگذار در این ماده .«است

معامله ، کننده فاقد قصد باشدمعامله دانسته است. لذا چنانچه به سبب اشتباه، معامله بطالن
شمار آمده مله بهم. قصد فرار از دین علت عدم نفوذ معا. ق218ه باطل است. یا در ماد

به قصد فرار از دین نیز غیرنافذ  ابراءگفت توان العله میاز طریق قیاس منصوص و است
 . است

اند که علت و سبب برخی از حقوقدانان تنقیح مناط را نوعی از قیاس قطعی دانسته
وضع یك قانون را استخراج نموده و آن قانون را در هر موردی قانون سکوت کرده باشد 

دهند؛ مثالً به موجب ماده علت مزبور در آنجا وجود داشته باشد مورد استناد قرار میو 
قانون مدنی قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. مناط و  10

باشد. این مناط مأخذ و سبب وضع این ماده، آزادی اراده افراد و روابط بین خودشان می
دانیم نظر این نیست که در مورد ایقاعات آزادی اراده ؛ زیرا میدر ایقاعات هم وجود دارد

توان گفت هر قانون مدنی می 10وجود نداشته باشد. بنابراین از روی مالک و مناط ماده 
 (. 180ش، 1370ایقاعی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است )جعفری لنگرودی، 

 
 نتیجه

 قوانین گوناگون از جمله قوانین کیفری هستند،سنت موافق کاربرد قیاس در وضع اهل .1
ادراک علل احکام در امور غیرتعبدی با عنایت به بشری بودن ممکن است و  چرا که اوالً

به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی، اعتماد به ظن راجح  ثانیاً
راج و استنباط قوانین . به این معنا که آنها برای استخحاصل از قیاس ضروری است
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ویژه در جایی که قیاس مانند حوزه این تفاوتها بهکنند. موردنیاز، به شیوه قیاس رجوع می
قانونگذاران هراندازه زیرا  دهند؛یابد، اهمیت خود را نشان میقضاوت کاربرد عملی می

را  تماعیضداج یو رفتارها عیتمام وقا ینیبشیپیی باشند، باز توانا نگرندهیو آ قیدق
 رند. ندا

روایاتی از به دلیل وجود  داند،. هر چند علمای شیعه، کاربرد قیاس را ناصحیح می2
مکان دسترسی به علل و مناط احکام شرعی عدم امبنی بر حرمت عمل به قیاس و  ائمه

اما ، ظن ّحاصل از قیاسچنین به دلیل عدم اعتماد به همتوجه به قدسی و غیبی بودن و  با
العله، مل، موارد مشابه استفاده از قیاس را به اصطالحاتی دیگر از قبیل منصوصدر ع

بنابراین در عالم دهند که کاربردی مشابه قیاس دارد. نسبت می قیاس اولویت و قیاس جلی
وفور وجود دارد، هر چند دایره آن به گستردگی این ابزار واقع و در کتب فقهی، قیاس به

 شود.عموالً با تعابیر دیگری از آن یاد میسنت نیست و منزد اهل
قانون مجازات اسالمی، داللت بر  2چنین ماده قانون اساسی و هم 169 و 36اصول . 3

لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول 
موظف است که قاضی »دارد: ق.ا که مقرر می 167واضح است؛ اما با توجه به اصل 

حکم قضیه را ، معتبر یبه استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتوا، کوشش کند و اگر نیابد
با دیگر اصول ذکرشده، بین  167در اینجا با توجه به تعارض بین اصل  «صادر نماید.

ق.ا مربوط به امور مدنی است یا امور  167 نظر است که آیا اصلحقوقدانان اختالف
ق.ا، فقط ناظر به امور مدنی است  167گیرد. اگر قبول کنیم که اصل می در بر کیفری را هم

در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری  ،شودو امور کیفری را شامل نمی
ق.ا را ناظر به امور کیفری هم بدانیم اشکال  167اسالمی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل 

ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر  167اصل  علت که این آید؛ بهپیش می
پاسخ و اشکال وارد شود که سیستم این مجاز ساخته است. اگرچه ممکن است در اینجا 

عنوان منبع حقوقی قبول ندارد؛ حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به
العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص

العله است و سنت( بر سر قیاس مستنبطنظر آنها با فقهای عامه )اهلقبول داشته و اختالف
شان از اصطالحات هایفقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس همواره در بحث

 . اندنموده ستفاده... ااصولی دیگر چون وحدت مالک، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و
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رسد خلط میان منبع و متد و روش سبب ممنوعیت قیاس در فقه به حقوق نظر میبه .4
قانون اساسی نیز  167گردیده است و با توجه به جدایی تحلیلی این دو از یکدیگر، اصل 

دهد. از سوی دیگر حتی بر تنها به منابع اسالمی و نه به اصول فقه اسالمی ارجاع می
توان ممنوعیت استفاده از قیاس در فقه را به یروی از متد استنباط فقه اسالمی، نمیفرض پ

حقوق سرایت داد، چه آنکه قدر مشترک و جامعی میان فقه و حقوق وجود ندارد و علت 
ها و هنجارهای شرعی است، در عمده ممنوعیت قیاس در فقه عجز از فهم علل و گزاره

اخته فکر بشری است منتفی است و بنابراین قیاس حالی که این علت در حقوق که س
الفارق است؛ گرچه ممکن است در ساحتهایی که حقوق از فقه وام حقوق به فقه، قیاس مع

کارگیری توان از ممنوعیت بهکارگیری قیاس پرهیز نمود؛ هرچند حتی نمیگرفته از به
گذشت. به همین دلیل قیاس در معامالت و یا احکام امضایی نیز فوراً و بدون دلیل 

طلبد که در موارد مسکوت مناط قانون به جای منابع حاکمیت قانون و عدالت این را می
های عالمان حقوق د، مطالعه اندیشهشوتوجه  ،قانون اساسی 167اصل  شده دربینیپیش

توان گفت: قیاس به مثابه ید این ادعاست. پس میؤرویه قضایی کشور ما نیز م خصوصی و
حقوق  وش تفسیری عاقالنه و منضبط و متکی به متن و نه منبع مستقل، دریك ر

 .خصوصی ایران قابل اجراست
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