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ناشــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ 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 کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
امر  پیشگام در  مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 
با  در همراهی  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
دانشجویان رشته حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات 
فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد 
که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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دیباچه
بنده يارب کی تواند کرد اين شکر نعم شرح احوال تو الحق بوالعجايب دفتريست 

حافظ

در سال های اخیر، رويکرد طراحان محترم سئواالت بخش اصول فقه بر اين بوده است که قواعد اصولی 
را در مواد قانونی پیاده کرده و آن ها را مورد پرسش قرار دهند. در کتاب پیشرو، سعی شده است تا 
مواد قانونی مهمی که می توان از چند منظر به آن ها نگريست، مورد بررسی قرار گیرند. ناگفته نماند که 
اين کتاب وقتی پاسخگوی دقیق خواننده است که ذهن خود را معطوف و درگیر موارد ديگر اصول نیز 

بکند و اين هدف میسر نخواهد شد مگر اينکه داوطلب با عالقه اين کار را انجام دهد.
امروزه در حوزة اصول فقه کتاب های متعددی به چاپ رسیده است اما متاسفانه هیچ يک رافع نیازهای 
داوطلبان و خوانندگان نیستند. بسیاری، در پی سبک و سیاق جناب دکتر محمدی رفته و با افزودن 
چند مثال، تنها، اثری از خود برجای گذاشته اند. عدة قلیلی نیز فقط از جزوات اساتید برتر برای چاپ 
و نشر کتاب خود بهره گرفته و در کیفیت کتاب خود، تغییر چندانی نداده اند. کتاب حاضر، که منبع 
اصلی آن، از يک سو پیشبرد اهداف و توضیحات کتاب جناب دکتر محمدی و از سوی ديگر کتاب مفید 
و موثر اصول فقه کاربردی است، سعی شده است تا از هرگونه گزافه گويی به دور بوده و تمرکز آن، 
تطبیق اصول با قانون و هر جا که الزم آمده برای روشن تر شدن مطلب مثالی آورده شود تا خواننده 

در درک مطلب آن دچار مشکل نشود.
کتاب حاضر تنها اثری است که با چنین ايده و عنوانی خاص )قانون يار با توجه به اين مهم که در 
کتاب، اصول فقه با قوانینی تطبیق داده شده اند( به نگارش درآمده است. لذا نکات ذيل شايان توجه 

می باشد:
اول؛ تا آنجا که مقدور بوده سعی شده تا از الفاظ بسیار ساده و در عین حال حقوقی استفاده شود و در 

برخی مطالب که الزم شده، به توضیح تک تک الفاظ پرداخته ايم. 
دوم؛ استفاده از لفظ ماده در کنار مواد قانونی است. به سه علت از لفظ ماده بجای نکته و... استفاده 

شده است:
1- سعی شده است که بیشتر از الفاظ حقوقی استفاده شود و شايد به کارگیری ماده، ويژگی خاص ديگر اين 

کتاب باشد. ديگر اينکه قصد بیان تعداد مواد و اصولی که مورد تحلیل قرار گرفته اند را داشته ام.
2- با استفاده از اين شیوه، تعداد موادی که تنها در مباحث تطبیق مسائل با مواد قانونی به کار رفته 
به وضوح، روشن می شود و اين موارد غیر از مواد و توضیحاتی است که در شرح نامه و يا مباحث ديگر 

مورد اشاره قرار گرفته اند.
سوم آنکه؛ اوال اصول فقه، جوالنگاه استدالل است و نظريات مختلفی را می توان در آن مطرح نمود؛ لذا از 



خوانندگان محترم تقاضا دارم که تنها به قلم نگارنده اکتفا نکرده و از دانش و اطالعات خود نیز مدد بگیرند 
ثانیا هر فصل از چهار مبحث تشکیل شده است تا اصطالحات اصولی و آنچه که می خواهیم با قانون تطبیق 
دهیم، توضیح داده شود. سپس سراغ مثال های قانونی رفته و آن ها را با توضیحات، تطبیق داده ايم؛ لذا در 
برخی از مواد قانونی )مانند امر(، انواع مختلفی ذکر شده که ممکن است اين انواع با يکديگر جمع شوند، 

بنابراين تنها موارد و اقسام ضروری و مهم را بیان کرده ايم تا از گزافه گويی به دور باشیم.
چهارم آنکه؛ پايان هر فصل به سؤاالت چهار گزينه ای اختصاص داده شده است. در اين خصوص ذکر 

چند نکته خالی از فايده نخواهد بود:
1- در سؤاالت تستی به دلیل فراوانی مواد قانونی، کوشش شده است تا مفهوم درس نیز مورد توجه  قرار 
گیرد. بنابراين ابتدا تست های مربوط به فهم درس را مطرح کرده و سپس سؤاالت سال های قبل کانون که 
به مواد قانونی مربوط می شوند و نیز تعدادی سؤاالت تستی تطبیقی- قانونی تألیفی به آن ها اضافه  شده 

است تا داوطلب با اينگونه سؤاالت نیز آشنا شود.
2- در کتاب های موجود در بازار که در قسمت تست فعالیت دارند، سؤاالت تکراری را در کتاب های 
خود جای داده اند که امری بسیار مفید و پسنديده است، از آن جهت که داوطلب متوجه می شود که  
از کدام مباحث سؤاالت بیشتری مطرح شده است. اما از آنجا که هدف اين کتاب تنها مروری بر طرح 
درس خواهد بود از بیان سؤاالت تکراری که در سال های قبل طرح شده بود، خودداری کرده و تنها به 

بیان مهم ترين آن ها پرداخته ايم.
3- برای آشنايی بیشتر دانش پژوهان عزيز به چند و چون سؤاالت سال های اخیر پرسش های پنج سال 

اخیر آزمون وکالت آورده شده است.
چنان که پیش از اين گفته شد، اين کتاب برای اولین بار در زمینة نگارش حقوقی و فقهی تألیف شده؛ 
بنابراين مانند هر کتاب ديگری خالی از اشکال نخواهد بود. لذا از خواننده محترم استدعا دارم حقیر را از 
نظرات گرانبهای خويش آگاه سازند. در اين خصوص می توانید نظرات خود را مستقیماً از طريق آدرس 

اينترنتی vahidazimitehrani@Gmail.com مطرح نمايید.
در پايان بر خود واجب می دانم تا از جناب آقای دانشور، مدير محترم موسسة چتر دانش که امکان 
انتشار کتاب حاضر را فراهم نموده و مرا در اين کار ياری فرمودند و نیز از اينکه اجازة نشر کتاب فوق 

را تحت عنوان قانون يار داده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

        وحيد	عظيمی	تهرانی
									پایيز	1393 	 	 	 	 	 	



دیباچه چاپ هفتم

خاک ضعیف، از تو توانا شده ای همه هستی ز تو پیدا شده    
نظامی گنجوی

خداونند بزرگ و منان را بسیار شاکرم که کتاب فوق عالوه بر اينکه مورد توجه دانشجويان قرار گرفته، 
بسیاری از اساتید نیز آن را به عنوان منبع به دانشجويان معرفی کرده اند و برخود می بالم که تأثیر 
حضور کتاب بیش از عدم آن بوده و با توجه به پیام های دريافتی از دانشجويان متوجه شدم که کتاب 
حاضر عالوه بر اينکه کمکی برای دانشجويان بوده است، مورد استفاده رتبه های برتر نیز واقع گرديده 
است و از سويی ديگر، برخی از دانشجويان با ارسال پیام هايی ضمن ابراز لطف، نگاهی ژرف تر به اصول 

را از جمله ويژگی های اين کتاب دانسته اند.
در پايان برخود واجب می دانم بارديگر ضمن ابراز تشکر و قدردانی از تمام کسانی که مؤلف را مورد 
لطف خود قرار داده  و با پیام های دلنشین خود باعث ارتقای روحیه ام شده اند، اين امر را يادآوری کنم 
که تمامی پیشنهادها و انتقاداتی که از طريق ايمیل؛ همچنین از طريق مؤسسه و ساير وسايل ارتباط 
جمعی، به اينجانب خاطرنشان شده است، با جان و دل پذيرا بوده و بر ديدة منت بر آن ها نگريسته و 
از تمامی دانشجويان و اساتید محترمی که پیشنهادهايی را برای باالبردن سطح کیفی مطرح کردند 

سپاسگزارم و در اين خصوص دو مطلب را يادآوری می کنم؛
1- سعی بر آن شد که در چاپ جديد تمامی غلط های تايپی اصالح گردد و با کمترين ضريب اشتباه 

چاپ گردد.
2- از آنجا که، در زمان نوشتن کتاب حاضر بسیاری از قوانین در حال تصويب بودند، لذا از قوانین 
الزم االجرا استفاده گرديد و در چاپ فوق تمامی قوانین جديد جاگذاری گرديده و از قوانین منسوخ 

استفاده نشده است مگر در بیان شاهد مثال برای موضوعی خاص.
امید است که بار ديگر کتاب حاضر بتواند عالوه بر پیشبرد اهداف آموزشی، به منزله ی راهنمايی جامع 

و کامل برای خوانندگان محترم و مورد توجه اساتید معزز قرار گیرد.

وحيد	عظيمی	تهرانی
تابستان	1396
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فصل اول: وضع الفاظ
مبحثاول:شرحنامه

آنچه که بايد در خصوص الفاظ دانست:
1- داللت: داللت هر آن چیزی که از علم به وجود آن، علم به وجود چیز )شئ( ديگر پیدا شود داللت است. 
شئ اولی را دال و شئ دومی را مدلول و آن صفت و ويژگی که در شئ اول بود و باعث اين راهنمايی 

و انتقال ذهنی و در واقع داللت گرديد را داللت می نامند.1
داللت را بر سه قسم دانسته اند: 

الف( داللت عقلی: که به آن داللت ذاتی نیز می گويند و آن داللتی را گويند که  سبب آن عقل است؛ به عبارت 
ديگر، به سبب عقل می توانیم از دال به مدلول برسیم؛ مانند داللت دود بر آتش و يا داللت جای پا بر رونده 
و يا مثالی که مرحوم مظفر می زنند آنکه میان طلوع شمس و روشنايی عالم يا وجود روز مالزمه وجود دارد.

ب( داللت طبعی: آن داللتی است که با توجه به طبع و مزاج انسان )آثار خارجی( به حاالت درونی آگاه 
می شويم که برخالف داللت عقلی همیشه دال، را به مدلول نمی رساند بدين معنا که ممکن است از 
دال به مدلول نرسیم. مرحوم مظفر اين داللت را با ذکر دو مثال اين گونه تقسیم کرده اند: 1- طبیعت 

انسان اين گونه است که وقتی احساس درد می کند آخ می گويد )ان يقول: »آخ« عن الحس بااللم(
2- کثیری از افراد به مقتضای عادت و طبیعت تفرقع اصابع می کنند مانند اينکه اشخاص به هنگام فکر   
کردن با تسبیح و يا انگشتر بازی می کنند. از ديگر مثال هايی که برای داللت طبعی می توان آورد آن 
است که خمیازه کشیدن داللت بر خستگی و يا سرخی چهره داللت بر خجالت می کند اما همان طور 
که گفتیم همیشه دال ما را به مدلول نمی رساند؛ بدين معنا که ممکن است سرخی چهره داللت بر 

خجالت نکند، داللت بر گرما باشد بر شخص.2
ج( داللت وضعی: که اسامی ديگری برای آن از جمله جعلی يا قراردادی نیز قرار داده اند و بدين معناست 
برای نظم  رانندگی که  و  راهنمايی  مانند عالئم  قرارداد و اصطالح خاص است  که سبب آن وضع و 
بخشیدن به جامعه بوده و يا پوشیدن لباس سیاه در کشور ما که داللت بر ماتم می کند و در برخی 
کشورها پوشیدن لباس سفید داللت بر ماتم می کند. داللت وضعی را بر دو قسم دانسته اند:3 1- داللت 

لفظیه 2- داللت غیر لفظیه
1- داللت لفظیه: داللتی است که لفظ برای آن معنا وضع شده است )اذ کان الدال الموضوع لفظاً( مثل 

داللت  لفظ انسان بر حیوان ناطق.

1- مرحوم مظفر در تعريف داللت می فرمايند: »کون الشیء بحاله اذا اعلمت بوجود انتقل ذهنک الی وجود شی آخر« مظفر، محمد رضا، 
المنطق، صفحه ۴3

2- مظفر، محمد رضا، المنطق، صفحه ۴۴
3- مظفر، محمد رضا، المنطق، صفحه ۴5
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2- داللت غیرلفظیه: داللت وضعیه و يا اعتباری است که داللت کنندة آن غیر از لفظ است مثل اشارات 
خطوط و نقش ها يا همان تابلوهای راهنمايی و رانندگی که در واقع يک داللت غیرلفظی هستند.

يادآوری می شود که اين تقسیم بندی در داللت عقلی و طبعی نیز وجود دارد اما از آنجا که قصد و هدف 
ما بیان وضع و الفاظ است از توضیح آن ها در می گذريم.

داللت لفظیه را نیز بر سه قسم دانسته اند که عبارت است از: الف( داللت مطابقی ب( داللت تضمنی ج( داللت 
التزامی. به اين موارد و توضیح و تفسیر آن ها، در فصل چهارم )مفهوم و منطوق( خواهیم پرداخت.

از میان سه داللت فوق، آنچه مدنظر ما در بحث الفاظ است، داللت وضعی است. هم از اين روست که 
اصولیین در مقدمة الفاظ، از وضع و واضع سخن گفته بنابراين با اين مقدمه و روشن شدن بحث برای 

خواننده که منشأ وضع و واضع چیست، به توضیح مطالب خواهیم پرداخت.    
2- وضع به معنای جعل و قراردادن آمده است و در اصطالح اصول به معنای آن است که لفظی را در برابر 
معنايی قرار دهیم. در اين صورت لفظ را موضوع يا دال، معنا را مفهوم يا مدلول يا موضوع له و کسی 

که اين جعل را ايجاد کرده است، واضع و به عمل وی، وضع گفته می شود.
3- وضع را از جهتی به دو قسم تقسیم کرده اند که عبارت است از:

الف( وضع تعیینی )تخصیصی(: وضع تعیینی آن است که واضع در آن مشخص بوده و لفظی را در برابر 
معنايی قرار می دهد. به عنوان مثال، شهرداری نام خیابانی را انقالب و نويسنده ای نام کتاب خود را 
را دال  انقالب و تحريرالروضه  واِضع،  را  نويسنده  و  اين دو مثال، شهرداری  تحريرالروضه می نهد. در 

)موضوع( و نام خیابان و اثر نويسنده را مدلول و يا موضوع له می نامند.
ب( وضع تعینی )تخصصی(: در اين وضع، واضع مشخص نیست و يک گروه در اثر کثرت استعمال يک لفظ 
در برابر معنايی، آن معنا را در برابر آن لفظ جعل می کنند. به عنوان مثال لفظ قانون ابتدائاً در معنای 
خط کش مورد استفاده قرار گرفته و سپس به علت کثرت استعمال معنای قوانین و مقررات برای آن 
وضع گرديده. بنابراين تفاوت وضع تعیینی با تعینی در واضع آن هاست. واضع در اولی مشخص و در 

دومی کثرت استعمال است.
۴- وضع تعیینی نیز بر دو قسم است: اگر واضع صراحتا لفظی را در مقابل معنايی جعل کند آن وضع، وضع 
تعیینی صريح خواهد بود اما اگر صراحتا اين کار را انجام ندهد بلکه به طور ضمنی و از طريق کاربرد 

لفظ در برابر معنا مدلول را بشناساند، وضع تعیینی ضمنی خواهد بود.
5- لفظ را از چندين منظر تقسیم کرده اند: در تقسیم اول از جهت تعدد معناست که بر 3 قسم است: 
الف( تک معنا يا مختص: در اين قسم، لفظ تنها بر يک معنی داللت می کند لفظ مختص ممکن است 
بر يک معنای جزئی داللت کند؛ مانند مالک و يا لفظی که يک فرد و يک مصداق معین نداشته باشد. 
مانند اسامی شهرها، کشورها و ... ب( مترادف يا هم معنا: در اين قسم، الفاظ متعدد هستند اما تنها يک 
معنا بر همة آن ها داللت می کند؛ به عنوان مثال، الفاظی همچون حراج و مزايده، شکار و صید، مترادف 
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مترادف  نیز  سفیه  و  غیررشید  لفظ  دو  معتقدند  اساتید  از  برخی  دراين خصوص،  می شوند.  محسوب 
محسوب می شوند.1 اما برخی ديگر به درستی گفته که لفظ غیررشید از سفیه عام تر بوده و نمی توان 
اين دو لفظ را مترادف يکديگر دانست،2 لذا نکته ای که بايد دراين خصوص خاطرنشان کرد آن است که 
يک لفظ بايد از کلیة جهات مترادف با لفظ ديگر باشد. ج( چند معنا: در اين قسم، ما يک لفظ داريم 

با معانی متعدد )عکس حالت ب( که برای اين حالت 3 فرض متصور است: 
الف( مشترک: که بر دو قسم است: مشترک معنوی و مشترک لفظی. 

مشترک معنوی آن است که يک معنای کلی دارد اما صادق بر افراد عديده است؛ به عنوان مثال انسان که 
يک معنای کلی دارد اما مصاديق متعددی دارد. نمونة بارز مشترک معنوی در عالم حقوق لفظ بیع و 

يا نکاح می باشد که يک معنای کلی داشته اما مصاديق متعددی بر آن ها وارد می شود.
به معنای  به عنوان مثال شیر  لفظی است که دربردارنده چند معنای حقیقی می باشد  لفظی،  مشترک 
شیر خوردنی، حیوان درنده و شیر آب وضع گرديده. نکته ای که در اين خصوص بايد خاطرنشان کرد 
آن است که اگر لفظی، هم دارای معنای حقیقی و هم مجازی باشد، لزوماً نمی توان حکم به مشترک 

لفظی بودن آن داد.
ب( منقول: هر گاه يک لفظ در مقابل معنايی جعل شده باشد و سپس آن را از يک معنا به معنای ديگری 
نقل داده باشند به نحوی که معنای نخستین آن لفظ متروک گردد و اگر بدون قرينه استعمال شود، 
تنها معنای دوم به ذهن متبادر می گردد، آن را منقول می نامند. اگر ناقِل آن شرع باشد، منقول شرعی و 
اگر عرف باشد، منقول عرفی نامیده می شود. به طور مثال لفظ حج در لغت به معنای قصد و آهنگ بوده 
و سپس شاِرع آن را برای اشاره به عبادت خاص به کار برده است که در اين صورت به اين نقل، منقول 
امروزه به  اما  امروزی( اطالق می شد  يا لفظ مکتب که به محل آموزش )مدرسه  شرعی می گويند و 
مجموعة ديدگاه ها و انديشه ها اطالق می گردد. بدين ترتیب، به اين نقل نیز منقول عرفی گفته می شود.

ج( حقیقت و مجاز: در موارد آتی اين 2 را به صورت مشروح توضیح خواهیم داد.
6- در تقسیم دوم از لفظ، لفظ را به جزئی و کلی تقسیم کرده اند:

لفظ جزئی لفظی است که شامل يک معناست. به عبارت ديگر صادق بر شخص معینی است اما لفظ کلی 
همان طور که پیش از اين بیان شد، لفظی است که صادق است بر افراد عديده )بنابراين کلی و مشترک 

معنوی با هم مترادف خواهند بود.(
7- همان طور که بیان کرديم اگر يک لفظ دارای چند معنا باشد، برای آن 3 حالت بیان کرديم که يکی از 
آن موارد، حقیقت و مجاز بود. در تعريف حقیقت بايد گفت: استعمال لفظ در معنای موضوع له خود يک 
استعمال حقیقی، و استعمال لفظ در معنای غیر ماوضع له خود، در صورت وجود مناسبت، استعمالی 

1- صفايی، سیدحسن و قاسم زاده، مرتضی، حقوق	مدنی	)اشخاص	و	محجورین( ص 239
2- کاتوزيان، دکتر ناصر، قواعد	عمومی	قراردادها، ج 2، ص ۴۴
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مجازی خواهد بود.
با توجه به توضیح فوق 2 شرط برای صحت استعمالی مجازی الزم است:

الف( وجود مناسبت: يعنی وجود تناسب میان معنای حقیقی و مجازی و آن تناسبی مورد نظر است که عرف 
آن را بپذيرد. از همین رو، عالقه يا مناسبت را به چندين نوع تقسیم کرده  اند که مهمترين آن ها عبارتند از:

1- عالقة مشابهت 2- عالقة ظرف و مظروف 3- عالقة جزء و کل ۴- عالقة مشارفت ۴- عالقة ماکان 
6- عالقة سبب و مسبب )سببیت يا علیت( 7- عالقة مسببیت 8- عالقة تضاد 9- عالقة کل و جزء 

10- عالقه حاّل و محل
در پايان بايد گفت که اگر لفظی در معنای حقیقی خود به کار نرفته باشد و مناسبت و قرينه ای هم موجود 

نباشد، آن استعمال، يک استعمال غلط خواهد بود.
ب( وجود قرينه: در اصول، 2 نوع قرينه داريم:  1- قرينة صارفه )مانعه( 2- قرينة معینه )موضحه(

1- قرينة صارفه )مانعه(: اين قرينه در واقع در استعماالت مجازی به کار می رود و منظور از آن، اين است 
که اين قرينه، منصرف کنندة ذهن از معنای حقیقی به معنای مجازی يک لفظ است.

2- قرينة معینه: اين قرينه در استعماالت حقیقی کارآيی دارد؛ بنابراين يک لفظی که مشترک لفظی است، 
اگر در جمله ای بیايد، قرينه ای نیز همراه آن می آيد تا منظور متکلم را روشن سازد.

قرينه را به اعتباری ديگر به قرينة غیرلفظی )حالیه يا مقامیه( يا قرينة لفظیه )مقالیه( تقسیم کرده اند. 
قرينه مقامیه در واقع اوضاع و احوالی است که مرتبط به کالم متکلم است اما قرينة مقالیه همان طور 
که از نامش برمی آيد، مقرون به کالم متکلم است. به طور مثال، ماده 12۴5 قانون مدنی مقرر می دارد: 
»قیم بايد حساب زمان تصدی خود را پس از ِکَبر و رشد و يا وضع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد 
...« در مثال فوق قیم مجاز است زيرا لفظ برای زمان صغر )حجر( به کار می رود نه زمان کبر؛ لذا قرينه 
در اين مثال از نوع قرينة صارفه مقايسه است اما چنانچه به شخصی که هنوز مهندس نشده، اطالق 
مهندس، دکتر به دانشجوی پزشکی، وکیل يا قاضی به دانشجوی حقوق همه مثال هايی برای قرينة 
صارفة مقامیه و يا حالیه هستند. نکته ای که بايد در اين خصوص خاطرنشان کرد آن است که، قرينة 

صارفة مقامیه را می توان مسامحتاً مترادف عالقة مشارفت و يا مشتق متلبس فی المستقبل دانست.
8- حقیقت و مجاز دارای عاليمی است که مهم ترين آن ها عبارتند از:

الف( تصريح واضع: در اين قسم، واضع، خود مشخص می کند يا از اوضاع و احوال مشخص می شود که 
معنای حقیقی را اراده کرده.

ب( تبادر: در لغت به معنای سبقت و پیشی گرفتن آمده است و در اصطالح، آن معنی که زودتر به ذهن 
متبادر می شود، معنای حقیقی لفظ است. در اين صورت، تبادر يکی از عاليم حقیقت و عدم تبادر، 

يکی از عالئم مجاز است.
ج( اِطراد: يعنی تکرر و شیوع استعمال يک لفظ در يک معنای خاص. در اين صورت، اطراد يکی ديگر از 
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عاليم حقیقت و عدم اطراد عالمت مجاز است.
د( حمل و سلب: حمل به معنای حمل کردن يک لفظ بر معنای مورد نظر، اگر نتیجه اين حمل صحیح بود، 
)صحت حمل( استعمال، يک استعمال حقیقی خواهد بود و در غیر اين صورت، يک استعمال مجازی 

خواهیم داشت )عدم صحت حمل(. 
سلب نیز به معنای نفی کردن آمده است و بدين معناست اگر معنايی را از لفظی سلب کنیم اگر معنای 
مورد نظر صحیح بود )صحت سلب( استعمال مجازی خواهد بود؛ در غیر اين صورت )عدم صحت سلب( 

استعمال حقیقی است.
بنابراين:

عاليم حقیقت: 1- تصريح واضع 2- تبادر 3- اطراد ۴- صحت حمل 5- عدم صحت سلب 
عاليم مجاز: 1- عدم تبادر 2- عدم اطراد 3- عدم صحت حمل ۴- صحت سلب. 

برخی از اساتید تصريح واضع را نیز جزء عاليم مجاز بیان کرده اند که به نظر صحیح نمی نمايد و آنچه بر 
آن اتفاق است، آن است که  تصريح واضع، جزء عالئم حقیقت است نه مجاز.1 

9- برای حقیقت، اقسام مختلفی ذکر کرده اند:
الف( حقیقت لغوی: منظور از حقیقت لغوی آن معنايی است که اهل لغت هر زبان، برای آن لفظ مشخص 

کرده اند.
ب( حقیقت عرفی: گاه عرف، معنايی خاص را برای لفظی خاص در نظر می گیرد در اين صورت استعمال، 

يک استعمال حقیقی از قسم عرفی آن می باشد.
ج( حقیقت شرعیه: بعضی از الفاظ را شارع برای بیان معنی خاص وضع کرده است. اين الفاظ حقیقت 

شرعیه خواهد بود.
د( حقیقت قانونی: گاهی اوقات قانونگذار در زمان وضع قانون و با توجه به قانون مورد نظر، الفاظی را برای 
معانی خاصی وضع کرده و از آن ها تعاريفی ارائه می کند. اين قسم از حقیقت، حقیقت قانونی می باشد.

10- چنانچه لفظی را که بیانگر صفت و حالتی است، به شخص يا شی ای حمل کنیم و آن صفت و حالت 
قابل زوال باشد، به آن لفظ، مشتق گفته می شود که اصولیین مشتق را سه قسم می دانند:

الف( مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ: در اين قسم از مشتق، آن شخص يا شی، هم اکنون دارای آن 
صفت يا حالت است در اين صورت، اين قسم از مشتق را اصولیین، حقیقت می دانند. به طور مثال به 

شخصی که پزشک است، پزشک بگويیم. در اين صورت مشتق متلبس به مبدأ بوده و حقیقت است.
ب( مشتق متلبس به مبدأ فی المستقبل: در اين قسم، شخص يا شئ يادشده در آينده، متصف به آن صفت 
و حالت می گردد. مشهور اصولیین اين قسم را مجاز می  دانند. در مثال باال چنانچه به يک دانشجوی 
پزشکی، پزشک بگويیم به خاطر اينکه هنوز متصف به اين صفت نشده است، مشتق، از نوع مشتق 

1- شب خیز، محمد رضا و محمد تبار، عماد، اصول	فقه	دانشگاهی، صفحه ۴0
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متلبس فی المستقبل بوده  و درنتیجه مجاز می باشد.
ج( مشتق متلبس فی الماضی يا مشتق در ما انقضی عنه المبدأ: در گذشته، آن شخص يا شئ دارای آن 
صفت يا حالت بوده ولی هم اکنون فاقد آن می باشد. اين قسم از مشتق مورد اختالف است. عده ای از 
اصولیین آن را حقیقت و عده ای ديگر آن را مجاز می دانند اما قول ارجح را بايد با عده ای دانست که 
آن را مجاز می دانند زيرا ديگر صفتی وجود ندارد تا بتوان آن را به شخص يا شئ مورد نظر حمل کرد 
بنابراين عدم صحت حمل می باشد و مجاز. يک قاضی بازنشسته را در نظر بگیريد اين شخص هرچند 
از سويی  بود؛  ايشان صحیح نخواهد  برای  اين لفظ  اما اطالق  بازنشسته شده است،  با عنوان قاضی، 
ديگر نمی توان آن را غلط دانست؛ لذا بیان می شود که مشتق در اين مثال، مشتق متلبس فی الماضی 

و مجاز است.
11- اصول لفظیه: اصول لفظیه در برابر اصول عملیه قرار دارند.

اصول لفظیه در جايی کاربرد دارد که منظور و مقصود متکلم را متوجه نشده ايم و در معانی الفاظ ابهام 
وجود دارد و قرينه ای بر اين ابهام نداريم. بنابراين ترديد، حاصل از دو امر است: يکی اينکه نمی دانیم 
لفظ برای کدام يک از معانی وضع گرديده و ديگر اينکه نمی دانیم کدام يک از معانی از سوی متکلم 
قصد شده است. بنابراين در صور فوق از اصولی استفاده می کنیم که تحت عنوان اصول لفظیه شناخته 

شده اند. مهمترين اصول لفظیه عبارت است از:
الف( اصاله الحقیقه: در اين قسم، متکلم لفظی را برای مخاطب بیان می کند. مخاطب، هم معنای حقیقی 
را می داند هم معنای مجازی را. اما در ارادة متکلم ترديد دارد که کدام يک را قصد کرده. در اين فرض 
گفته می شود که متکلم معنای حقیقی لفظ را اراده کرده و عبارات فوق به صورت خالصه بدين معنا و 
مفهوم هستند که بعد از اجرای اصاله الحقیقه هیچ يک از مخاطب و متکلم نمی توانند به طرف مقابل 

خود بگويند که من معنای مجازی را قصد کرده ام.1 
ب( اصاله العموم: متکلم، لفظی را به صورت عام بیان می کند و مخاطب ترديد کرده است که آيا متکلم از 
لفظ مورد نظر، عام را اراده کرده است يا تخصیصی در گفتة او وجود دارد؟ در اين صورت گفته می شود 
که متکلم، عموم لفظ را اراده کرده، بنابراين اصاله العموم جاری است )از سوی ديگر بايد گفت که جايز 
نیست متکلم، لفظی را به صورت عام بیان کند و پس از مدتی، برای آن تخصیصی ايجاد کند که اين 
امر مورد پسند عرف نیست. به طور مثال فرض کنید دانشجويی به پدر و مادر خود می گويد من در 
اين ترم قبول شدم اما بعد از چند روز، حذف چند درس يا تجديد شدن در چند درس را مطرح کند. 
بحث در اين خصوص و موارد فحص و جستجو زياد می باشد. آنچه الزم است در بحث عام و خاص، 

بیان خواهد شد و ساير مطالب به کتب ديگر ارجاع می شود.2(
ج( اصاله االطالق: محل اجرای اين اصل، جايی است که متکلم، لفظی را به صورت مطلق به کار برده و 

1- مظفر، محمد رضا، اصول	فقه، صفحه ۴7
2- قافی، حسین و شريعتی، دکتر سعید،	اصول	فقه	کاربردی، ج1، صفحه 223
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مخاطب ترديد دارد که آيا مقصود متکلم به صورت مطلق بوده و يا مقید به قیدی شده است. در اين 
موارد گفته می شود که با تمسک به اصاله االطالق، متکلم لفظ را به صورت مطلق آورده و مقید به هیچ 
قیدی نیست )توضیح عام و خاص و مطلق و مقید در فصل چهارم و پنجم به صورت مشروح  آمده است 

و تفاوت های اين دو نیز بیان گرديده(.
د( اصل عدم تقدير: گاهی متکلم لفظی را بیان می کند و مخاطب در ترديد می ماند که آيا متکلم لفظی را 
در تقدير گرفته است يا خیر. در اين گونه موارد، اصولیین معتقدند که با تمسک به اصاله عدم تقدير 
بايد گفت که هیچ لفظی در تقدير نیست. به طور مثال ماده 338 قانون مدنی مقرر می دارد: »بیع 
آيا شامل هر سه  تعريف  اين  به عوض معلوم.« حال شک می کنیم که  تملیک عین  از  عبارت است 
عین، معین، کلی در معین و کلی می شود و يا خیر؟ که با توجه به اصاله عدم التقدير )همچنین اصاله 

االطالق( بیان می شود که هر سه عین، موضوِع تعريِف بیع خواهند بود.
ه( اصاله عدم النقل: در بحث منقول گفتیم که يک لفظ ممکن است در معنای جديدی وارد شود و به 
معنای دوم نقل پیدا کند و معنای اول آن متروک گردد. حال اگر شک کنیم که لفظ مقصود، منقول 
است يا خیر؛ به اين معنا که، معنای جديدی يافته يا خیر، با تمسک به اصاله عدم النقل می گويیم لفظ 

در معنای اولیة خود باقی بوده و به معنای ديگری نقل نیافته است. 
لفظی و  تقسیم کرديم: مشترک  به 2 قسم  را  االشتراک: همان طور که گفتیم مشترکات  اصاله عدم  و( 
مشترک معنوی. حال اگر متکلم، لفظی را به کار ببرد و ندانیم که آن لفظ يک مشترک لفظی است يا 
خیر، با تمسک به اين اصل گفته می شود که اصل، عدِم اشتراِک لفظ در دو معناست. در واقع به عدم 

اشتراک لفظی حکم می کنیم.
ز( اصاله الظهور: هرگاه متکلم، لفظی را اراده کرده باشد که ظهور در معنای خاصی دارد و در عین حال 
احتمال خالف ظاهر اراده نیز وجود داشته باشد، در اين صورت اصولیین با تمسک به اين اصل، معنای 

ظاهر را گرفته و به خالف آن اعتنايی نمی کنند.
نتیجة تمام اصول گفته شده، اصاله الظهور است. به عبارت ديگر، بازگشت همة اصول به اصاله الظهور است.

12- يکی از مباحثی که اصولیین به آن پرداخته اند، بحث استعمال لفظ در بیش از يک معنا می باشد و 
چنین طرح بحث شده است که آيا متکلم می تواند لفظی را که دارای چند معناست به کار ببرد و همة 
آن معانی را به طور جداگانه اراده کرده باشد. در اين بحث، علما اختالف نظر دارند. مرحوم مظفر و آخوند 
خراسانی در کفايه االصول اين نحو استعمال را جايز نمی دانند. برخی نیز در سه موضع ذيل نزاع می کنند.

الف( استعمال لفظ در دو معنی که هر دو معنی حقیقی است.
ب( استعمال لفظ در دو معنی که يکی حقیقی و ديگری مجاز می باشد.

ج( استعمال لفظ در دو معنی که هر دو مجاز می باشد.
و برخی مانند صاحب معالم بین تثنیه و جمع، تفاوت قايل شده اند اما همان طور که مرحوم مظفر مطرح 
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کرده اند فرقی بین حقیقی بودن و يا مجاز بودن، مفرد و يا تثنیه و جمع بودن نیست و استعمال لفظ 
در بیش از يک معنا جايز نیست. 

مبحثدوم:تطبیقمسائلباموادقانونی

ماده 1- ماده 162 ق.ت: »شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء 
سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.«

نکته:	اينکه قانونگذار نوع خاصی از شرکت را شرکت مختلط سهامی گذاشته و وضع، از نوع تعیینی و 
حقیقت قانونی است.

ماده 2- ماده 28 ق.آ.د.ک 1392: »ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان 
در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادلة وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن 

متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.«

نکته:	لفظ ضابطان در اين ماده، يک وضع تعیینی و حقیقت قانونی است.

ماده 3- اصل 20 ق.ا: »همة افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق 
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.«

نکته:	لفظ قانون در اين اصل يک وضع تعینی می باشد. با اين توضیح که لفظ قانون همچنان که جناب 
دکتر محمدی بیان کرده اند، در ابتدا به معنای خط کش بوده است اما در اثر کثرت استعمال در معنای 

مقررات تعّین پیدا کرده و با شنیدن اين لفظ معنای دوم آن )مقررات( به ذهن می رسد.

ماده 4- ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری کشور: »به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی دامی و ایجاد 
تعادل در نظام تولید، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ را بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی تضمین نماید.«

نکته:	لفظ مرغ در گذشته به معنای هر بالداری اطالق می شد اما در اثر کثرت استعمال به پرنده ای خاص 
اشاره دارد. بنابراين وضع در اين ماده، وضع تعینی است.

ماده 5- تبصره 1 ماده 3 ق. جرایم رایانه ای: »داده های سری داده هایی است که افشای آن ها به امنیت کشور یا 
منافع ملی لطمه می زند.«

نکته:	داده های سری در اين ماده در قالب وضع تعیینی به کار برده شده اند.
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ماده 6- ماده 11 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 76. »مجازات اقدام به 
قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه، اعدام است و حکم 

اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در مالء عام اجرا خواهد شد.«

نکته:	لفظ قاچاق در قديم به معنای تردستی بوده است اما امروزه )طبق تعريف دکتر لنگرودی( حمل و 
نقل کاال از نقطه ای به نقطه ای ديگر برخالف مقررات مربوط به حمل ونقل به طوری که اين عمل ناقض 
ممنوعیت يا محدوديتی باشد که قانونا مقرر شده است، آمده است. بنابراين وضع قاچاق، وضع تعینی 

است نه وضع تعیینی.

ماده 7- مستفاد از ماده 3 ق. شکار و صید: »تعیین انواع حیوانات قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده و 
جانوران زیان کار از وظایف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.«

نکته:	لفظ جانور در گذشته به هر نوع جاندار اعم از انسان و حیوان اطالق می شد اما امروزه تنها در معنای 
حیوان استعمال می شود. بنابراين وضعی است تعینی نه تعیینی.

ماده 8- ماده 7 ق.ا.ا.م: »برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به عالوه 2 نسخه صادر می شود. یک نسخه از 
آن در پروندة دعوا و نسخة دیگری پس از ابالغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه 

نیز در موقع ابالغ به محکوم علیه داده می شود.«

نکته:	برگ اجرايیه در اين ماده برای معنايی مشخص وضع گرديده، بنابراين وضع، تعیینی خواهد بود. 

ماده 9- تبصره 6 ماده 1 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقابل اشخاص ثالث: »منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این 

قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی بشود به استثنا راننده مسبب حادثه«

نکته: اين تبصره، شخص ثالث را معرفی کرده، بنابراين وضع، تعیینی خواهد بود.

ماده 10- ماده 1 ق.ت: »تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد.«

نکته: لفظ تاجر در ماده فوق دارای وضع تعیینی )تخصیصی( است.

ماده 11- ماده 1 اعالمیه جهانی حقوق بشر: »تمام افراد بشر  آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و 
حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.«

اصل 56 ق.ا: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 
حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار 

دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.«

نکته: لفظ بشر و انسان در ماده و اصل فوق، مترادف محسوب می شوند.
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ماده 12- اصل 163 ق.ا: »صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.«
ماده 277 ق.م: »متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر 

به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.«

نکته:	برای حاکم معانی متعددی بیان شده است که يکی از آن ها قاضی است لذا لفظ حاکم مشترک 
لفظی می باشد. 

واقعه  از  نمادی  هر   )Data Massage( پیام  »داده  الف:   بند  الکترونیکی  تجارت  قانون   2 ماده   -13 ماده 
اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری  های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، 

ذخیره یا پردازش می شود.«

نکته:	داده پیام در اين معنا، لفظی است مختص؛ چون تنها بر يک معنا داللت دارد.

می شوند.  تعیین  رئیس جمهور  تصویب  و  خارجه  امور  وزیر  پیشنهاد  به  »سفیران  ق.ا:   128 اصل   -14 ماده 
رئیس جمهور استوارنامة سفیران را امضا می کند و استوارنامة سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.«

نکته:	استوارنامه که در اصل 128 ق.ا به کار رفته است، دارای وضع تخصصی يا تعینی است. استوارنامه 
را در گذشته اعتبار نامه می گفتند و در عرف ديپلماتیک به حکمی گفته می شود که از طرف رؤسای 
کشورها به سفرا و مأموران سیاسی داده می شود؛ بنابراين در اين خصوص و تعريف آن، واضع مشخصی 
وجود ندارد تا آن را وضعی تعیینی يا تخصیصی بدانیم. برخی اساتید مثال فوق را در کمال تعجب 

مثالی برای وضع تعیینی يا تخصیصی ذکر کرده اند.1

ماده 15- بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: »کلیه محاکم عمومی - 
انقالب و نظامی و ضابطان قوه قضائیه مکلف اند در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق از آزار و اذیت افراد و 

تحقیر و استخفاف آنان اجتناب کنند و متخلفین به مجازات مندرج در قوانین محکوم خواهند شد.«

نکته:	الفاظ تحقیر و استخفاف در يک معنا به کار برده شده اند، بنابراين مترادفند.

ماده 16- ماده 754 ق.م: »هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.« ماده 336 ق.م: »هرگاه 
کسی که بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا 
مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.«

نکته:	لفظ امر در اين 2 ماده در 2 معنا به کار برده شده است. بنابراين لفظ امر، لفظی است مشترک لفظی.

1- شب خیز، محمد رضا و محمد تبار، عباد،	اصول	فقه	دانشگاهی، صفحه 29
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ماده 17- اصل 14 ق.ا: »دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق 
حسنه رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.«

 تبصره 1 ماده 6 قانون شوراهای حل اختالف: »برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در 
رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در اولویت هستند.« 

نکته:	لفظ حقوق در اينجا مشترک لفظی است زيرا يک لفظ، دارای چندين معنا است.

ماده 18- ماده 170 ق.م: »حیوان گمشده )ضاله( عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون تصرف یافت شود 
ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد 

ضاله محسوب نمی گردد.«

نکته:	لفظ حیوان يک معنا دارد اما مصاديق گوناگونی برای آن متصور است. از جمله شیر، سگ، خروس 
و... بنابراين لفظ حیوان مشترک معنوی است.

ماده 19- ماده 231 ق.م: »معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر 
در مورد ماده 196.«

اين ماده، دارای يک معنا می باشند در صورتی که مصاديق بسیاری دارد  لفظ معامله و عقد در  نکته: 
بنابراين اين الفاظ، مشترک معنوی محسوب می شوند.

ماده 20- ماده 950 ق.م: »مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و 
شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن...«

قانونی محسوب  از جمله حقیقت های  را  اينجا وضعی تخصیصی است و برخی آن  لفظ مثلی در  نکته:	
می کنند اما همان طور که در کتب فقهی سابق نیز بوده است، بايد لفظ مثلی را از جمله حقیقت های 

عرفی بدانیم نه قانونی.

ماده 21- ماده 1056 ق.م: »اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.«

نکته:	لفظ عمل شنیع در اين ماده، مجاز است از لواط.

ماده 22- ماده 501 ق.م: »اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال االجاره هم از قرار روز یا ماه 
یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر 
عین مستاجره را بیش از مدت های مزبور در تصرف خود نگه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به 

موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقدر بین طرفین خواهد بود.«

نکته:	لفظ يد در اين ماده، مجاز است از تصرف و يد به معنای دست، مورد نظر نبوده.


