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مقدمه

کتاب الموجز فی اصول الفقه آیه اهلل سبحانی که توسط اساتید حوزه ترجمه شده است 
به علت ترجمه کتاب بدون نظر به تسهیل آموزش آن اساسا کتاب موصوف برای آموزش 
بسیار ثقیل بوده و نیازمند آسان سازی مطالب، دسته بندی مباحث و بیان ساده موضوعات 
می باشد که در کتاب حاضر سعی شده است بدون دخل و تصرف در مفاهیم علمی کتاب 
فقط از باب آسان سازی و نیز تاکید بر مباحث مهم کتاب این امر مهم صورت گیرد. ضمن 
نارسا  این کتاب بدون مطالعه کتاب و منبع اصلی  از جمله  اینکه کلیه کتابهای تلخیص 
بوده فلذا توصیه می شود که دانشجویان عزیز قبل از مراجعه به آسان ساز و تلخیص حاضر 
ابتدا نسبت به مطالعه کتاب ترجمه شده اصلی اقدام و سپس در راستای مدیریت زمان، 
نکته گزینی و تست یابی مطالب به این کتاب مراجعه نمایند. ضمن اینکه در پایان هر فصل 
از کتاب تست های تالیفی نیز بدان مزید شده است. در پایان از زحمات و تالشها و همکاری 

مدیریت و کارکنان دلسوز موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش تقدیر و تشکر می نمایم.

                                               مسلم یعقوبی
                                                                                خرداد ماه 1393



سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته های 
است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 
به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته 
و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. 
این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر 
قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در 
آزاد  عالی  آموزش  باشد. مؤسسه  قرار گرفته  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد  آن ها، 
چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
افتخار  این موسسه  بردارد.  دانشجویان رشته حقوق  با  است گام های موثری در همراهی 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مرکــب.از.یــک.ســری.الفــاظ.اســت..ایــن.الفــاظ.هــم.بــر.یــک.ســری.از.معانــی.داللــت.دارنــد.
ــوع.داللــت.ایــن.الفــاظ.←داللــت.لفظــی.وضعــی.اســت. ن

وضع:
.یعنــی.قــرار.دادن.لفــظ.در.مقابــل.معنــا.و.تعییــن.کــردن.آن.بــرای.داللــت.بــر.معنــا..→.ایــن.

تعریــف.فقــط.وضــع.تعیینــی.را.شــامل.می.شــود.
وضع  

-.تعیینــی:.ناشــی.از.آن.اســت.کــه.شــخصی.آن.را.بــه.معنایــی.اختصــاص.داده.اســت..کــه.دفعــه.
واحــده.می.باشــد.

-.تعّینی:.ناشی.از.کثرت.استعمال.لفظ.در.معناست.که.تدریجی.می.باشد.
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نکته:.واضع.یا.مشخص.است.)غالبا.در.وضع.تعیینی.چنین.است(.یا.نامشخص.)غالبا.در.وضع..*
تعّینی.چنین.است(.

یک واضع در هنگام وضع دو تصور دارد:

1-.تصور..لفظی.که.می.خواهد.آن.را.برای.معنایی.وضع.کند.
2-.تصور.معنایی.که.می.خواهد.آن.را.برای.لفظ.وضع.کند.

ــع  ــا« )وض ــور معن ــف »تص ــیوه های مختل ــاالت و ش ــب ح ــر حس ــع ب ــیم وض تقس
در مقــام تصــور(

1-.وضع.خاص.-.موضوع.له.هم.خاص:.لفظ.را.برای.همین.معنای.جزئی.وضع.کرده.باشیم.-.تهران..
برای.پایتخت.ایران

2-.وضع.خاص.-.موضوع.له.عام:.وضع.را.برای.یک.معنای.کلی.که.معنای.جزئی.یکی.از.مصادیق.
آنست.وضع.کرده.باشیم.که.این.وضع.غیرممکن.است..مثال.لفظ.تهران.داللت.بر.پایتخت.تمام.دنیا

3-.وضع.عام.-.موضوع.له.عام:.لفظی.را.برای.همین.معنای.کلی.وضع.کرده.باشند..لفظ.انسان.برای.
انسان،.لفظ.درخت.برای.درخت،.لفظ.فلز.برای.فلز

4-.وضع.عام.-.موضوع.له.خاص:..لفظ.را.برای.مصادیق.خارجی.این.معنای.کلی.وضع.کرده.اند.نه.برای.
خود.آن.نهایت.-.ابتدا.-.آن-.آن.ها.-.بیشتر.ضمائر.→پرابهام.ترین.الفاظ.هستند.

واضع هنگام وضع دو تصور دارد 

ــی. ــر.معنای ــود.و.ب ــور.می.ش ــی.تص ــا.کل ــخصی.ی ــی.ش ــع،.لفظ ــی.در.وض ــظ:.گاه ــور.لف -.تص
داللــت.می.کنــد.

-.تصور.معنا

ــرای. ــد.ب ــه.خــاص.←وضــع.شــخصی.→لفــظ.زی 1-.وضــع.خــاص.-.موضوع.ل
خــود.زیــد..تهــران.-.پایتخــت.ایــران

2-.وضع.خاص.-.موضوع.له.عام.←ناشدنی.و.غیرممکن.است.
3-.وضــع.عــام.-.موضوع.لــه.عــام.←.وضــع.نوعــی.←.مثــل.َضــَرب.→.بــرای.

شــخص.در.زمــان.گذشــته
4-وضع.عام.-موضوع.له.خاص:مثل.ادوات.اشارات.:آنجا،این.،او
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ــر(.و...«.همگــی.وضــع. ــل.)نصی ــا.فعی ــال.ی ــول.)منصــور(،.مفع ــل.)ناصــر(،.مفع وضــع.در.»فاع
ــد. ــی(.می.باش ــه.کل ــی.-موضوع.ل ــوع.کل ــی.)موض نوع

اقسام داللت به سبب وضع بر معانی 

-.تصــوری:.یعنــی.ذهــن.انســان.بــا.صــرف.شــنیدن.لفــظ.بــه.معنــا.انتقــال.پیــدا.کنــد.گرچــه.

ــدارد..مثــل. ــم.خــارج.وجــود.ن ــع.اصــال.در.عال ــا.مقصــود.گوینــده.هــم.نباشــد..در.واق آن.معن

گوینــده.رادیــو.در.فصــل.زمســتان.داســتانی.را.از.گرمــای.تابســتان.بیــان.کنــد.کــه.مخاطــب.

ــه. ــت.و.ب ــه.لغ ــم.شــنونده.ب ــت.تصــوری.از.راه.عل ــد..دالل ــر.می.کن ــه.تابســتان.فک ــه.ب بالفاصل
ــود. ــل.می.ش ــظ.حاص ــای.لف معن

ــم. ــه.ذهــن.آمــده.مقصــود.و.مــراد.متکل ــر.اینکــه.معنــای.ب ــت.کنــد.ب -.تصدیقــی:.لفــظ.دالل

بــوده.اســت..در.عالــم.واقــع.هــم.واقعیــت.دارد.مثــل.←.در.زمســتان.وقتــی.بــه.خانــه.رســیدیم.
ــکان. ــاس.بت ــرف.را.از.لب ــد.ب می.گوین

شرایط داللت تصدیقی

داللــت.الفــاظ.در.دلیــل.شــرعی.لفظــی.ناشــی.از.←.وضــع.اســت..لــذا.وضــع.←.ایــن.صالحیــت.
را.بــه.لفــظ.می.دهــد.کــه.بــر.معنــای.حقیقــی.داللــت.کنــد.

صورتهای لفظ 

1-.گوینده.عالم.به.لغتی.که.گفته.و.به.معنایش.آشنا.باشد.
2-.گوینده.در.مقام.بیان.باشد..هوشیار.باشد.خواب.نباشد.ساهی.نباشد.

ــن. ــده.شــوخی.نکــرده.باشــد.و.از.قرائ ــن.لفــظ.در.اراده.جــدی.باشــد.و.گوین 3-.اســتعمال.ای
ــود. ــده.می.ش فهمی

4-.گوینــده.قرینــه.ای.مخالــف.در.بیــان.خــود.نیــاورد.مثــال.بگویــد:.چقدر.ســرد.اســت.دســتمال.
داری.عرقمــو.پــاک.کنم.

-.حقیقــت:.اگــر.لفظــی.داللــت.در.معنــای.حقیقــی.دارد،.هیــچ.ادعایــی.وجــود.نــدارد..مثــل.
بــکار.بــردن.»اســد«.بــرای.حیــوان.مفترس)درنــده(

-.مجــاز:.اگــر.لفظــی.در.غیــر.از.معنــای.حقیقــی.خــود.)غیــر.موضوع.لــه(.بــه.تناســب.و.عالقــه.
بــه.کار.رود.اصطالحــا.ظهــور.در.معنــای.مجــازی.دارد.
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در.مجــاز.بــه.شــرط.یــک.ارتبــاط.خــاص.↔.همیشــه.ادعــا.وجــود.دارد..در.صــورت.عالقــه.یــا.

عالقــه.مشــابهت.اســت.کــه.مجــاز.=.اســتعاره.نامیــده.می.شــود.یــا.عالقــه.غیرمشــابهت.اســت.
ــده.می.شــود. کــه.مجــاز.مرســل.نامی

مثال استعاره: 
یعنی.عالقه.مشابهت←.»اسد«.برای.»رجل.شجاع«

مثال مرسل: 
بیــن.عالقــه.غیرمشــابهت.←.اســتعمال.»عیــن«.و.»رقبــه«.و.اراده.انســان.→اســتعمال.جــزء..

و.اراده.کل
-.تنها.فهماندن.معنای.حقیقی.باشد←استعمال.حقیقی.است.

-.اگــر.فهمانــدن.معنــای.حقیقــی.مقدمــه.ای.بــرای.فهمانــدن.مصداق.
ادعایــی.باشــد.←.اســتعمال.مجــازی.و.نیازمنــد.قرینــه.اســت

اگر هدف گوینده ←       

.

نشانه های حقیقت از مجاز )راههای تشخیص حقیقت از مجاز(

1-.تبــادر:.انتقــال.معنــا.بــه.ذهــن.از.طریــق.نفــس.لفــظ:.ســبقت.گرفتــن.یــک.معنــای.لفــظ.از.
معانــی.دیگــر.در.ذهــن.مثــال.لفــظ.»مــاه«.بــرای.»قمــر«→.حقیقــت.اســت.

2-.صحت.حمل.و.
عدم.صحت.سلب:

ــه. ــه.کار.رفت ــی.واحــد.ب ــرارا.در.معنای ــدون.انقطــاع.و.ک ــان.ب 3-.اطــراد:.لفظــی.در.طــول.زم
ــرای.قمــر..کــه.خــود.شــامل.اطــراد.و.مصداقــی.و.غیــر.مصداقــی.اســت. باشــد..مثــال.مــاه.ب
ــت. ــای.لغ ــدگان.فرهنگ.ه ــدگان.و.تدوین.کنن ــت:.گردآورن ــل.لغ ــح.اه ــص.و.تصری 4-.تنصی

ــح.کننــد. ــودن.معنایــی.تصری ــا.مجــازی.ب ــه.حقیقــی.ی ــا.فارســی.ب ــی.ی عرب

-.صحت.حمل:.در.معنای.حقیقی.حمل.صحیح.است.
ــا. ــای.حقیقــی.ســلب.آن.لفــظ.از.معن -.عــدم.صحــت.ســلب:.در.معن

ــح.نیســت. صحی
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ــده.اســت.. ــوان.درن ــیر«.←.حی ــی.»ش ــای.حقیق ــرای.معن ــی.ب ــاظ.حقیق ــل.=.الف صحــت.حم
ــد. ــه.می.باش ــر.موضوع.ل ــوع.ب ــل.موض →حم

ــه.کمــک.قرینــه.ســرباز.شــجاع.←. ــرای.معنــای.مجــازی.ب صحــت.ســلب.=.الفــاظ.حقیقــی.ب

شــیر.اســت.و.چنانچــه.بگوییــم.ســرباز.شــجاع.شــیر.نیســت.خــأ.ایجــاد.نمی.شــود..در.مجــاز.
ــود. ــل.می.ش ــلب.حاص صحــت.س

ــا.معنــای.لفــظ. -.قرینــه.صارفــه:.نشــانه.هایی.خــارج.از.شــی.کــه.ب

ارتبــاط.دارد.مثــال.←.شــیر.را.داخــل.یخچــال.گذاشــتی.-.شــیری.

ــا. ــای.مجــازی.ی ــه.معن ــا.را.ب ــه.م ــه.ای.ک ــدم.←.قرین در.قفــس.دی
ــاند. ــی.می.رس حقیق

-.قرینــه.معینــه:.نشــانه.هایی.از.خــود.شــی.کــه.بــا.ماهیــت.معنــای.

ــا. ــی.ی ــال.و.کوپال ــا.ی ــال.←.عجــب.شــیر.ب لفــظ.عجیــن.شــده.مث
عجــب.شــیر.پرچربــی.بــرای.شــیر.خوراکــی.

اقسام قرینه در تبادر   

نکته:.در.مشترک.لفظی.از.قرینه.معینه.و.در.حقیقت.و.مجاز.از.قرینه.صارفه.استفاده.می.شود..*
در.حقیقت.در.معنای.حقیقی.لفظ.بر.معنا.←.صحت.حمل.حاصل.می.شود.
در.حقیقت.در.معنای.مجازی.لفظ.بر.معنا.←.صحت.سلب.حاصل.می.شود.

    

ــده. ــن.و.گوین ــف.ک ــان.را.تعری ــد.=.انس ــال.می.گوین ــی:.مث ــی.ذات ــل.اول -.حم

می.گویــد:.انســان.حیــوان.ناطــق.اســت.←.حملــی.کــه.بــر.معنــای.ذاتــی.اش.
اســت..لــذا.حمــل.اولــی.ذاتــی.اساســا.درســت.نیســت.

-.حمــل.شــایع.صناعــی:.مفهــوم.محمــول.بــا.مفهــوم.موضــوع.یکــی.نبــوده.و.
ــاد.انســان.اســت.. ــر.اســت.و.مــا.آن.را.ســاخته.ایم..مثــال.زی مغای

اقسام حمل         

-.اطــراد.مصداقــی:.اطــراد.در.آن.در.مــورد.مصادیــق.یــک.کلــی.اســت.مثــال.
مهــدٌی.رجــل،.زیــٌد.رجــل،.هــادٌی.رجــل

ــاٌء. ــیاٌل،..الم ــٌب.س ــاٌء.رط ــٌر،.الم ــٌر.و.مطه ــاٌء.طاه ــی:.الم ــراد.غیرمصداق -.اط

اللــوَن.لــه.و....کــه.در.مجمــوع.درمی.یابیــم.کــه.ایــن.معنــا.←.همــان.معنــای.
حقیقــی.لفــظ.اســت.

اقسام اطراد       
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استعمال دو علت بیشتر ندارد   
-.وضع.=.حقیقت.←.استعمال.معلول.وضع.است.

ــای. ــون.در.معن ــت.چ ــن.نیس ــاز.←.ممک ــه.=.مج -.قرین
ــدارد. ــود.ن ــیوع.وج ــراد.و.ش ــازی.اط مج ........................................

شک در یک لفظ بر دو گونه است 

-.شــک.در.معنــای.موضوع.لــه.و.حقیقــی.آن.لفــظ.داریــم:.بــرای.آن.بــه.نشــانه.های.حقیقــت.

و.مجــاز.)تبــادر،.صحــت.ســلب،.صحــت.حمــل،.اطــراد،.نصــوص.و.اهــل.لغــت(.بایــد.مراجعــه.
شــود.

-.شــک.متکلــم:.بــرای.رفــع.آن.بــه.اصــول.لفظیــه.بایــد.مراجعــه.شــود:.اصالــه.الحقیقــه،.اصالــه.
العمــوم،.اصالــه.الظهــور،.اصالــه.االطــالق،.اصالــه.عــدم.تقدیــر

اصاله الحقیقه:
.اصــل.آن.اســت.کــه.متکلــم.معنــای.حقیقــی.لفــظ.را.اراده.کــرده.اســت.مگــر.آنکــه.قرینــه.ای.
برخــالف.آن.بیــاورد.و.مــا.بــه.وجــود.قرینــه.علــم.پیــدا.کنیــم..مثــال.وقتــی.متکلــم.می.گویــد.
ــه. ــا.ســرباز.شــجاع.در.اینجــا.اصال »اســد«.را.دیــدم.شــک.می.کنیــم.حیــوان.مفتــرس.اســت.ی

ــرده.اســت. ــرس.را.اراده.ک ــوان.مفت ــده.حی ــد.گوین ــه.می.گوی الحقیق
اصاله العموم:

.اصــل.آنســت.کــه.متکلــم.از.لفــظ.معنــای.عامــش.را.اراده.کــرده.اســت.مگــر.آنکــه.دلیــل.قطعــی.
بــر.تخصیــص.خوردنش.داشــته.باشــیم.

عموم: 
الفاظــی.هســتند.کــه.بــا.کمــک.ادوات.عــام.مفهــوم.عــام.را.می.رســانند.ادواتی.چــون:.همــه،.کل،.

هــر،.جمیــع.و...

مخصص: 

تفــاوت.بیــن.لفــظ.»عــام«.و.لفــظ.»مطلــق«.←.لفــظ.عــام:.لفظــی.اســت.کــه.ادوات.دارد.و.بــه.
ســبب.وضــع.بــر.عمــوم.داللــت.می.کنــد.مثــال.داللــت

العلماء.بر.عموم.عالمان.با.نشانه.های.الف.و.الم.محلی.است.

-.متصل:.انتهای.جمله.می.آید:.ااّل،.مگر،.به.جز،.به.غیر.از.و...
-.منفصل:.در.جای.دیگری.بیان.خالف.می.رسانند.


