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چكیده
ــزار دقیــق  ــن درســی در حوزه هــای علمیــه و دانشــکده های حقــوق كــه اب ــه عناوی ازجمل
ــا حقــوق محســوب می شــود،  ــوب فقــه ی ــت مطل ــرای رســیدن به غای ــری ب و اجتناب ناپذی

اصــول فقــه اســت. 
ــن  ــگارش و همچنی ــدف از ن ــده و ه ــای مطرح ش ــه موضوع ه ــر ب ــاب حاض ــی كت در بررس
مزایــا و كاســتی های آن اشــاره شده اســت. كمرنگ بــودن مثال هــای حقوقــی و عــدم 
ــاب  ــن كت ــای ای ــی از ایراده ــتنباط حقوق ــث در اس ــک از مباح ــرد هری ــه كارب ــاره ب اش
به شــمار مــی رود. شــیوایی متــن و افــزودن مطالــب ضــروری كــه در ســایر كتاب هــا كمتــر 
ــن  ــه محاس ــوان ازجمل ــراوان را می ت ــع ف ــع در مناب ــن تتب ــورد، همچنی ــم می خ به چش

كتــاب دانســت.

کلیدواژه
مفهوم، اصول لفظی، حقیقت و مجاز، عام وخاص، مطلق و مقید.

1.  مقدمه
موضــوع كتــاب حاضــر »اصــول فقــه« اســت؛ درســی كــه در رشــته های مختلــف 
دانشــگاهی به ویــژه دانشــکده های حقــوق و الهیــات در مقاطــع كارشناســی ارشــد 

ــود.  ــس می ش ــری تدری و دكت
در حوزه هــای علمیــه نیــز چنــان اهمیتــی دارد كــه محصــالن علــوم دینــی پــس 
ــه  ــه ادام ــه، بی وقف ــوازات فق ــول را به م ــم اص ــرب، عل ــات ع ــان دورۀ ادبی از پای
ــه و  ــة فق ــه دو پای ــف ب ــطوح مختل ــی در س ــای درس ــاً حوزه ه ــد و عمدت می دهن

اصــول فقــه اســتوار اســت.

توان افزایی قدرت استدالل و َشّم حقوقی

 دكتر محمد امامی پور
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1ـ1.  ضرورت بحث
ــتنباط و  ــدرت اس ــد ق ــه بای ــت ك ــردی اس ــر ف ــوق دان متبح ــه حق ــاظ این ك به لح
فهــم قانــون و تــوان اســتدالل داشــته باشــد و مــوارد نقــص یــا خــأ قانونــی را بــا 
ــد و مباحــث اصــول فقــه در  ــران كن ــواد موجــود جب تفســیر صحیــح و تحلیــل م
ایجــاد و تقویــت چنیــن نیرویــی نقــش به ســزایی دارد، تألیــف چنیــن كتاب هایــی 

كــه بــه ایــن امــر مهــم كمــک  كنــد، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.

1ـ2.  مخاطبان کتاب
 اگرچــه عمــدۀ مخاطبــان ایــن اثــر، دانشــجویان رشــتة حقــوق یــا فقــه و حقــوق 
هســتند، امــا قضــات، وكالء و دانشــجویان ســایر رشــته های مرتبــط نیــز می تواننــد 
از مطالــب ســودمند آن بهــره ببرنــد و در روش اســتنباط از مطالــب مطرح شــده در 

ایــن كتــاب اســتفاده كننــد.

1ـ3.  هدف از نگارش کتاب
نویســنده تحــت عنــوان »درآمــد« به طــور مبســوط طــی 14 صفحــه بــه اهمیــت و 
فایــدۀ علــم اصــول و رســالت ایــن دانــش در دانشــکده های حقــوق پرداخته اســت. 
وی هــدف از درس اصــول فقــه را تقویــت َشــّم حقوقــی و اســتدالل بیان كرده اســت.

همچنیــن بــه ضــرورت تفکیــک مباحــث متعــدد اصــول فقــه و حــذف 
ــر در  ــود و كمت ــوط می ش ــت مرب ــه و فقاه ــه فق ــا ب ــه تنه ــی ك ــته مطالب آن دس
ــت  ــب، موقعی ــة واج ــث مقدم ــرده و مباح ــاره ك ــی دارد، اش ــوق كارای ــم حق عل
ــد  ــرآن مجی ــه در ق ــی ك ــه احکام ــبت ب ــان)ع( نس ــوی)ص( و امام ــریعات نب تش
 بیــان شــده، اعتبــار اجمــاع و داللــت امــر بــر نهــی از ضــد عــام  و خــاص 

■ نوبهار، رحیم. )1395(، اصول فقه: مباحث الفاظ 
و قواعد تفســیر متن، تهران، میــزان، 272 ص، 

180000 ریال.
شابک: 9ـ780ـ511ـ964ـ978
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ــاب  ــل اول کتـ فصـ
حاضـــر مشـــتمل بر 
15 فصـــل اســـت 
به ترتیـــب،  کـــه 
کلیـــات و مباحـــث 
ـــث  ـــی، مباح مقدمات
ــت  ــع، حقیقـ وضـ
و مجـــاز، داللـــت 
آن،  گونه هـــای  و 
لفظـــی،  اصـــول 
امـــر،  مباحـــث 
وجـــوب،  انـــواع 
مباحـــث نهـــی، 
مفهوم و گـونــــه های 
آن، عـــام  و خـــاص، 
 ، خ منســـو سخ  و نا
مطلـق ومــــقید، 
اصول  مجمل ومـبین، 
و قواعد کـلی تفسیر 
متـــن و قواعـــد کلـــی 
حـــل تــــعارض متـــن 
محتـــوای کتـــاب را 
تشـــكیل مــــی دهند

را ازجملــه ایــن مــوارد می دانــد. عالوه بــر ایــن، نویســنده از طــرح دســتة دیگــری 
ــد،  ــخن گفته ان ــا س ــی از آن ه ــد كاف ــه ح ــران ب ــه دیگ ــه ك ــول فق ــث اص از مباح
ــی  ــا در زمینه های ــن شــخصاً می كوشــم ت ــی دارد: »م ــار م ــرده و اظه خــودداری ك
ــار قلمــی كافــی وجــود دارد، دســت به قلم نبــرم. بااین حــال، به رغــم وجــود  كــه آث
ــت  ــا اصــول اســتنباط به عل ــه ی ــارۀ اصــول فق ــراوان درب نوشــته های ســودمند و ف
ــه  ــت ب ــرار نگرفته اس ــه ق ــال موردتوج ــه درعین ح ــه ك ــکات پیش گفت ــت ن اهمی
چــاپ ایــن مجموعــه كــه محصــول بیــش از دو دهــه تجربــة تدریــس در حــوزه و 

دانشــگاه اســت، اقــدام نمــودم«.
ــاب  ــب كت ــت مطال ــعی شده اس ــث س ــه مباح ــی ب ــهولت دسترس ــور س به منظ
ــاظ و  ــوم چینــش شــود و مباحــث مهــم الف براســاس ســرفصل مصــوب وزارت عل
ــه  ــة اســتنباط احــکام را كــه تحــت عنــوان اصــول فقــه )1( در دانشــگاه ها ارائ ادل

ــد. ــش  ده ــود، پوش می ش

1ـ4.  معرفی کتاب
ــات و  ــب، كلی ــه به ترتی ــت ك ــل اس ــتمل بر 15 فص ــر مش ــاب حاض ــل اول كت فص
ــای آن،  ــت و گونه ه ــاز، دالل ــت و مج ــع، حقیق ــث وض ــی، مباح ــث مقدمات مباح
ــای  ــوم و گونه ه ــی، مفه ــواع وجــوب، مباحــث نه ــر، ان اصــول لفظــی، مباحــث ام
آن، عام وخــاص، ناسخ  ومنســوخ، مطلق ومقیــد، مجمل ومبیــن، اصــول و قواعــد 
كلــی تفســیر متــن و قواعــد كلــی حــل تعــارض متــن محتــوای كتــاب را تشــکیل 

می دهنــد.
در فصــل دوم معنــا، حقیقــت و اقســام وضــع، همین طــور تــرادف و اشــتراک و 
اســتعمال لفــظ در بیــش از یــک معنــا مطــرح شده اســت. تقریبــاً تمــام كتاب هــای 
اصولــی مباحــث الفــاظ را بــا بحــث وضــع شــروع می كننــد؛ زیــرا داللــت لفــظ بــر 
معنــا تبعــی نیســت، بلکــه قــراردادی یــا همــان وضعــی اســت و بــرای درک صحیــح 
معنــا ضــرورت دارد گوینــده و شــنونده هــر دو، از معنایــی كــه یــک واژه بــرای آن 

وضــع شده اســت آگاه باشــند.
ــرعی  ــت ش ــی و حقیق ــتدالل حقیق ــای اس ــاز، گونه ه ــت و مج ــث حقیق مباح
ــوم را  ــل س ــاز فص ــت و مج ــایی حقیق ــانه های شناس ــور نش ــی و همین ط و قانون
ــت  ــاظ حقیق ــتفاده از الف ــذاری، اس ــات قانون گ ــی از ضروری ــد. یک ــکیل می ده تش
ــا نصــب قرینــه از الفــاظ مجــاز اســتفاده كنــد. اســت و نبایــد قانون گــذار حتــی ب

بــرای پی بــردن بــه اهمیــت ایــن فصــل و نقــش كاربــردی آن بــرای 
ــوان  ــت عن ــف را تح ــالت مؤل ــی از جم ــوق، بخش های ــتة حق ــت اندركاران رش دس
حکــم شــک در حقیقــت شــرعی و قانونــی ذكــر می كنیــم: »اگــر لفظــی در متــن 
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ــای  ــاً کتاب هـ غالبـ
اصولــــی به بیان پـنج 
ــد،  ــل می پردازنـ اصـ
مزبـــور  اصـــول 
عبارت انـــد از: اصـــل 
حقیقـــت، اصـــل 
عمـــوم، اصـــل اطـــالق، 
ـــر  ـــدم تقدی ـــل ع اص
ـــا  ـــور؛ ام ـــل ظه و اص
نویســـنده اصـــل 
ــام  ــمی را به نـ ششـ
ـــورد  ـــت م ـــل جدی اص
بحـــث قـــرار داده 
ـــا  ـــن  معن ـــت. بدی  اس
ـــد  ـــرگاه تردی ـــه ه ک
ـــدة  ـــه گوین ـــود ک ش
لفـــظ یـــا کالم، در 
مقـــام جـــد بـــوده 
ـــل  ـــه، اص ـــا ن ـــت ی  اس
ــودن او  ــر جدی بـ بـ
نهـــاده می شـــود

ــای  ــر معن ــد آن را ب ــا بای ــد، آی ــته باش ــود نداش ــه ای وج ــه كار رود و قرین ــون ب قان
قانونــی حمــل كــرد یــا معنــای رایــج نــزد عــرف اهــل حقــوق و قانــون یــا معنــای 
لغــوی؟«. پاســخ ایــن ســؤال این گونــه بیــان شده اســت: »در محیــط قانون گــذاری 
هــرگاه قانون گــذار واژه ای را بــرای معنایــی وضــع كنــد )حقیقــت قانونــی( بایــد در 
تفســیر و تعبیــر آن واژه یــا اصطــالح از وضــع قانون گــذار پیــروی كــرد و نمی تــوان 
از آن معنــی فراتــر رفــت؛ ماننــد این كــه قانون گــذار در مقــررات كلمــات داده هــای 
ــون  ــد. به همین ترتیــب، اگــر در متــن قان ــف كن ــه را تعری ســری، گردشــگر و حقاب
آمــده باشــد كــه اگــر كســی مــورث خــود را چــه بــه تســبیب و چــه بــه مباشــرت 
ــریک در  ــه ش ــت ك ــت اس ــود؛ درس ــروم می ش ــد از ارث مح ــراكت بکش ــه ش ــا ب ی
ــم  ــاون جــرم را ه ــه مع ــی اســت ك ــان معنای ــام، گاه دارای چن ــرف ع جــرم، در ع
ــریک  ــود از ش ــور خ ــذار منظ ــه قانون گ ــه این ك ــه ب ــا توج ــا ب ــود؛ ام ــامل می ش ش
جــرم را روشــن كرده اســت، نمی تــوان شــریک را بــه چنــان معنــای عامــی تفســیر 
ــان  ــا بی ــل ب ــن فص ــرد« )ص 68(. ای ــم دربربگی ــرم را ه ــاون در ج ــه مع ــرد ك ك
ــازی  ــی و مج ــای حقیق ــث كاربرده ــاز و بح ــت و مج ــایی حقیق ــانه های شناس نش

واژۀ مشــتق به پایــان می رســد.
ــت و  ــای دالل ــه گونه ه ــه ب ــه صفح ــدود س ــارم در ح ــل چه ــنده در فص نویس

ــد. ــاره می كن ــذرا اش ــور گ ــی به ط ــوری و تصدیق ــت تص ــف دالل تعری
ــردی دارد و در  ــر كارب ــه اث ــی ك ــول لفظ ــان اص ــم را بی ــل پنج ــث فص مباح
تفســیر قانــون بااهمیــت اســت، تشــکیل می دهــد. به تعبیــر نویســنده ایــن اصــول 
ــد  ــی تردی ــم، ول ــظ را می دانی ــه لف ــای موضوع ل ــا معن ــه م ــرد دارد ك ــی كارب زمان

ــت. ــظ اراده شده اس ــا از لف ــدام معن ــتعمال، ك ــام اس ــه در مق ــم ك داری
ــور  ــول مزب ــد، اص ــل می پردازن ــج اص ــان پن ــه بی ــی ب ــای اصول ــاً كتاب ه غالب
ــر و  ــدم تقدی ــل ع ــالق، اص ــل اط ــوم، اص ــل عم ــت، اص ــل حقیق ــد از: اص عبارت ان
اصــل ظهــور؛ امــا نویســنده اصــل ششــمی را به نــام اصــل جدیــت موردبحــث قــرار 
ــا كالم، در  ــظ ی ــدۀ لف ــه گوین ــود ك ــد ش ــرگاه تردی ــه ه ــا ك ــت. بدین معن داده اس

ــود. ــاده می ش ــودن او نه ــر جدی ب ــل ب ــه، اص ــا ن ــت ی ــد بوده اس ــام ج مق
فصل هــای ششــم و هفتــم بــه مباحــث امــر و انــواع وجــوب پرداختــه و داللــت 
امــر بــر وجــوب و امــر پــس از منــع و موضوع هــای مشــابه آن بررســی شده اســت. 
ــب  ــر مطال ــی از دیگ ــد معلق ومنجــر، نفســی وغیری، اصلی وتبع اقســام واجــب مانن

مطرح شــده در ایــن دوفصــل هســتند.
ــاد  ــر فس ــی ب ــت نه ــی و دالل ــول نه ــث مدل ــتم را دو بح ــل هش ــث فص مباح
ــت  ــی وضعی ــوق؛ یعن ــردی حق ــای كارب ــی از موضوع ه ــه یک ــد و ب تشــکیل می ده

ــردازد. ــد، می پ ــی قرارگرفته ان ــورد نه ــه م ــی ك ــال حقوق ــی اعم حقوق
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ــم بین  ــال مفاهی انتق
ــا  ــاً ب ــان ها غالب انس
منطــق الفــاظ صورت 
می گیــرد، امــا گاهــی 
ــانی  ــكان پیام رس ام
نیســت، مگــر بــا 
به جــای  و  منطــق 
به کاربــردن صدهــا 
جملــه، بــا بیــان یك 
یــا  عــام  جملــة 
ــان هدف  ــق هم مطل
می شــود.  محقــق 
ارزش و اعتبــار مفهوِم 
ــی  ــچ تفاوت کالم هی
ــدارد و  ــق ن ــا منط ب
ــدور  ــرای ص دادرس ب
ــوِم  ــه مفه ــم ب حك
ــز  ــی نی ــواد قانون م
اســتناد  می توانــد 
کنــد. بدین لحــاظ، 
دایــرة  تشــخیص 
ــناخت  ــم و ش مفاهی
اخــذ  معیارهــای 
اهمیــت  مفهــوم 
فوق العــاده ای پیــدا 

می کنــد

ــود اختصــاص  ــه خ ــه را ب ــای پیشــین 25 صفح ــم برخــالف فصل ه فصــل نه
ــت.  ــه دانس ــول فق ــث اص ــن مباح ــه مهم تری ــوان آن را ازجمل ــت و می ت داده اس
ــا  ــرد، ام ــورت می گی ــاظ ص ــق الف ــا منط ــاً ب ــان ها غالب ــن انس ــم بی ــال مفاهی انتق
ــردن صدهــا  ــا منطــق و به جــای به كارب گاهــی امــکان پیام رســانی نیســت، مگــر ب
جملــه، بــا بیــان یــک جملــة عــام یــا مطلــق همــان هــدف محقــق می شــود. ارزش 
و اعتبــار مفهــوِم كالم هیــچ تفاوتــی بــا منطــق نــدارد و دادرس بــرای صــدور حکــم 
ــخیص  ــاظ، تش ــد. بدین لح ــتناد كن ــد اس ــز می توان ــی نی ــواد قانون ــوِم م ــه مفه ب
 دایــرۀ مفاهیــم و شــناخت معیارهــای اخــذ مفهــوم اهمیــت فوق العــاده ای 

پیدا می كند.
ــوخ را  ــاص و ناسخ ومنس ــای عام وخ ــز بحث ه ــم نی ــم و یازده ــای ده فصل ه
ــی در  ــخ جزئ ــص و نس ــذار تخصی ــف و تأثیرگ ــاوت ظری ــت و تف ــش داده اس پوش
ایــن دوفصــل بررســی شده اســت. مطلق ومقیــد و مقدمــات حکمــت ازجملــه 
مطالــب فصــل دوازدهــم اســت. فصــل ســیزدهم نیــز بــه تعریــف مجمل ومبیــن و 

گونه هــای اجمــال پرداخته اســت.
فصــل چهاردهــم بــه اصــول و قواعــد كلــی تفســیر متــن اختصــاص یافته اســت. 
قواعــدی چــون قاعــدۀ تقدیــم دلیــل حاكــم بــر محکــوم، قاعــدۀ تقدیــم نــص بــر 
ظاهــر و درمجمــوع، 18 قاعــده مطــرح و بررســی شــده اند. جــای ایــن فصــل كــه 
ــن  ــر ای ــت و كمت ــی اس ــابه آن خال ــار مش ــایر آث ــت، در س ــه اس ــدود 20 صفح ح
ــث  ــوان مباح ــن رو می ت ــد. ازای ــر كرده ان ــا ذك ــم و یک ج ــورت منظ ــد را به ص قواع

فصــل چهاردهــم را از امتیازهــا و ویژگــی دیگــر ایــن اثــر دانســت.
نویســنده در فصــل پایانــی كــه مبســوط ترین فصــل ایــن كتــاب اســت، 
ــده در سراســر  ــد پراكن ــرده  و قواع ــن را بررســی ك ــارض مت ــی حــل تع ــد كل قواع
متــون اصولــی را به دقــت و زیبایــی خاصــی جمــع آوری و به صــورت یک جــا 
بــا بیانــی شــیوا تبییــن كرده اســت. درمجمــوع 14 قاعــده ماننــد تقدیــم 
ــرای  ــوی ب ــام ق ــر ع ــام ضعیــف ب ــم ع ــر دیگــر ترجیحــات، تقدی ــی ب ــح دالل ترجی
ــر تشــریح  ــدی دیگ ــارض و قواع ــرض تع ــق در ف ــر مطل ــام ب ــم ع ــص، تقدی  تخصی

شده است.

1ـ5.  معرفی مؤلف و آثار وی
دكتــر رحیــم نوبهــار، دانشــیار دانشــکدۀ حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. وی 
ــوق  ــوم اســالمی، حق ــا عل ــر تحصیــالت حــوزوی و آشــنایی قابل تحســین ب عالوه ب
ــت. او  ــی كرده اس ــری ط ــة دكت ــه مرحل ــول ب ــا وص ــز ت ــی را نی ــزا و جرم شناس ج
تاكنــون بیســت كتــاب در زمینه هــای حقــوق یــا علــوم اســالمی نوشته  اســت. وی 
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ـــن  ـــف ای ـــرای تألی ب
ارزشـــمند  اثـــر 
ــع  ــدود 140 منبـ حـ
عربـــی، فارســـی 
و التیـــن دیـــده 
ـــت  ـــه حكای ـــده ک ش
ــیع و  ــع وسـ از تتبـ
ژرف نگـــری نویســـنده 
می کنـــد. فهرســـت 
نمایـــة  و  آیـــات 
ـــث و همچنیـــن  احادی
ــا  ــة موضوع هـ نمایـ
ــر  ــالم، از دیگـ و اعـ
امتیازهـــای ایـــن 
کتـــاب اســـت کـــه 
خواننـــده می توانـــد 
بـــه  به راحتـــی 
ــاز  ــب موردنیـ مطالـ
ــدا  ــی پیـ دسترسـ

کنـــد

همچنیــن 50 مقالــه در موضوع هــای تعالیــم دینــی و مســائل حقوقــی منتشــر یــا 
ــت. ــه كرده اس ــی ارائ ــای علم در همایش ه

2.  نقد و بررسی کتاب
2ـ1.  محاسن و امتیازهای کتاب

الــف( بــرای تألیــف ایــن اثــر ارزشــمند حــدود 140 منبــع عربــی، فارســی و التیــن 
دیــده شــده كــه حکایــت از تتبــع وســیع و ژرف نگــری نویســنده می كنــد. فهرســت 
آیــات و نمایــة احادیــث و همچنیــن نمایــة موضوع هــا و اعــالم، از دیگــر امتیازهــای 
ایــن كتــاب اســت كــه خواننــده می توانــد به راحتــی بــه مطالــب موردنیــاز 

دسترســی پیــدا كنــد. 
ب( از ویژگی هــا و تفاوت هــای تألیــف حاضــر در مقایســه بــا آثــار رایــج، 
پرداختــن اجمالــی بــه »نظریــة معنــا« یــا همــان Theory of meaning اســت. 
ــا  ــا ب ــارۀ معن ــادی درب ــة بنی ــتن نظری ــدون داش ــن ب ــیر مت ــف، تفس ــان مؤل به بی
ــا در  ــة معن ــت نظری ــر كوشیده اســت از وضعی ــن اث كاســتی جــدی روبه روســت. ای

ــد. ــت ده ــی به دس ــری كل ــای آن تصوی ــه و چالش ه ــول فق اص
ج(  ازجملــه مزایــای فصــل چهــارم برداشــت مؤلــف از بحــث گونه هــای داللــت 
ــت  ــاره شده اســت. دالل ــه آن اش ــر ب ــی كمت ــای اصول ــایر كتاب ه ــه در س اســت ك
تصــوری، داللــت لفــظ بــر معناســت، حتــی اگــر گوینــدۀ متــن، آن را تصــور نکــرده 
باشــد. درواقــع آن چــه از لفــظ بــه ذهــن می آیــد را داللــت تصــوری می نامنــد؛ امــا 
داللــت تصدیقــی بــه مفهــوم مــراد اســتعمالی گوینــده اســت و درحقیقــت، داللــت 
لفــظ بــر معنــای موردنظــر گوینــده اســت. نویســنده بــه ایــن نکتــه اشــاره می كنــد 
ــد  ــال قص ــد به دنب ــته بای ــم پیوس ــی بدانی ــر در تصدیق ــت را منحص ــر دالل ــه اگ ك
اصلــی گوینــده باشــیم، ولــی پذیــرش داللــت تصــوری به معنــای آن اســت كــه لفــظ 

ممکــن اســت معنایــی داشــته باشــد كــه مقصــود گوینــده یــا نویســنده نیســت.

2ـ2.  کاستی های کتاب
به منظور نقد علمی این اثر ارزنده، مطالب آن را از دو زاویه بررسی می كنیم:

تأثیرگــذاری مطالــب در تقویــت شــّم حقوقــی آن و قــدرت اســتدالل و زاویــة 
ــاب. ــده در كت ــث مطرح ش ــتن مباح ــة حقوقی داش ــودن و صبغ ــر، كاربردی ب دیگ

الــف(  در فصــل دوم، وضــع و انــواع آن بــا بیانــی شــیوا توضیــح داده شده اســت؛ 
ــه  ــی دارد ك ــت قانون ــه بحــث حقیق ــی ب ــاط، بحــث وضــع تعین ــا به لحــاظ ارتب ام
ــود  ــر ب ــن بهت ــاره نشده اســت. همچنی ــر اش ــا یکدیگ ــاوت ب ــاط و تف ــن ارتب ــه ای ب
ــش آن در  ــوق و نق ــم حق ــب مطرح شــده در عل ــرد مطال ــه كارب ــان فصــل ب در پای
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تقویــت شــم حقوقــی كــه هــدف تألیــف كتــاب اســت، اشــاره ای می شــد.
ــت؛  ــن شده اس ــی تبیی ــرح و به خوب ــی مط ــث مهم ــوم مباح ــل س ب( در فص
امــا بایــد اذعــان داشــت برخــی از مباحــث ایــن فصــل ماننــد بحــث مشــتق بــرای 
ــواه  ــی گ ــای حقوق ــدان مثال ه ــردی نیســت و فق ــدان كارب ــوق چن دانشــجوی حق

بــر ایــن امــر اســت.
ــا  ــق و علمــی اســت؛ ام ــا بســیار دقی ج(  مســائل مطرح شــده در ســایر فصل ه
ــوق هســتند،  ــاب دانشــجویان حق ــن كت ــی ای ــه مخاطــب اصل ــه این ك ــا توجــه ب ب
ــتدالل  ــوان اس ــای ت ــول در ارتق ــب آن فص ــرورت مطال ــش و ض ــه نق ــود ب الزم ب
ــای  ــود از مثال ه ــر ب ــن بهت ــد. همچنی ــاره ای می ش ــوق اش ــرد آن در حق و كارب
حقوقــی اســتفاده می شــد تــا كاربــرد ایــن مطالــب در علــم حقــوق مشــخص شــود. 
ــا  ــه ب ــی وجــود دارد ك ــی فراوان ــای حقوق ــم، مثال ه ــال در بحــث مفاهی ــرای مث ب

ــرد. ــر ك ــی را ذك ــوان نمونه های ــی می ت ــواد قانون ــه م ــه ب مراجع

3.  جمع بندی
همان طوركــه پیش تــر ذكــر شــد، ساده نویســی به گونــه ای كــه حتــی بــرای 
دانشــجوی كارشناســی، فهــم مطالــب مشــکل نباشــد، باالبــردن قــدرت اســتدالل 
و اســتنباط خواننــدۀ كتــاب و حــذف مطالــب غیرضــروری ازجملــه اهــداف تألیــف 
بیــان شده اســت. بایــد اذعــان داشــت كــه نویســندۀ توانــا در تحقــق هــر ســه هــدف 
موفــق بــوده  و تجربــة طوالنی مــدت تدریــس، ایشــان را در نیــل بــه اهــداف مزبــور 
ــاظ  ــز به لح ــب نی ــاز مخاط ــن نی ــنده در تأمی ــت نویس ــت. موفقی ــاری رسانده اس ی
پیــروی از ســرفصل درس هــای مصــوب دانشــگاهی و پوشــش كامــل تمــام مباحــث 

موردنیــاز دانشــجویان، كامــاًل ملمــوس اســت.


