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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 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 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
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 ی 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. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

yتعریف�علم�اصول�فقه�
درعلماصولفقهازقواعدیبحثمیشودکهدراستنباطاحکامشرعی
اقیموا ازآیه»و کاربرددارد.مثاًلبرایاستنباطحکمواجببودننماز

الصاله«نیازبهدومقدمهداریم:
- مقدمه 1: فعل امر »اقیموا« در وجوب نماز ظهور دارد.

- مقدمه 2: ظاهر آیات قرآن کریم حجت است.
- نتیجه: نماز واجب است

به رسیدن برای مقدمه دو این درباره بحث عهدهدار فقه اصول علم
حکمشرعیاست؛مثاًلبحثمیکندآیاظاهرآیاتقرآندرحقماحجت

استیاخیر.
نکته:اثباتهرکدامازاحکامشرعی،مانندمثالباال،الاقلبریکیا

چندمسئلهازمسائلعلماصولفقهمتوقفاست.

yاقسام�دلیل�شرعی�
ادلهایکهفقهابااستفادهازآنهااحکامشرعیرااستنباطمیکننددو

گونهاست:

- دلیل اجتهادی: دلیلی که از طریق آن می توان به »حکم واقعی« دست 
یافت.

- دلیل فقاهتی: دلیلی که ما را به »حکم ظاهری« می رساند.
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- حکم واقعی: حکمی که از ناحیه خداوند برای فعلی از افعال مکلفین 
جعل شده است. مثال: واجب بودن نماز، حرام بودن غیبت.

- حکم ظاهری: هرگاه حکم واقعی یک مسئله برای فقیه روشن نباشد، 
مثاًل نداند بازی شطرنج حرام است یا خیر، در اینجا دچار تردید می شود؛ 

لذا ناگزیر است به اصل برائت استناد کند و در نهایت، حکم کند بازی 

شطرنج جایز است. از آنجا که فقیه نمی داند حکم واقعی بازی شطرنج 

یعنی  می گویند؛  ظاهری«  »حکم  حکم،  این  به  چیست،  خداوند  نزد 

ظاهراً شطرنج جایز است.

yفایده�علم�اصول�فقه�
خداوندمتعالبرایهرمسئلهاییکحکمشرعیقراردادهاستکه
گاهیماازطریقادلهاجتهادیبهآنهاعلمپیدامیکنیموگاهیعلمپیدا

نمیکنیمودرنتیجهبهسراغادلهفقاهتیمیرویم.
احکامشرعیکهخداونددرحقماجعلکردهعبارتاستاز:وجوب؛
حرمت؛استحباب؛کراهت؛اباحه.بهاینپنجمورد،»احکامخمسه«گفته

میشود.
بااینتوصیف،روشنمیشودعلماصولفقهکمکمیکندتاازطریق

ادلهفقاهتیواجتهادیبهحکمشرعیدستپیداکنیم.
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yتقسیم�بندی�مباحث�کتاب�

-مباحث الفاظ: در این بخش درباره مدلول الفاظ بحث می شود؛ یعنی 
مثاًل کلمه »امر« بر چه معنایی داللت می کند.

- مباحث عقلیه: در این بخش از لوازم احکام بحث می شود؛ مثاًل آیا 
وجوب یک چیز مستلزم واجب بودن مقدمه آن است یا خیر.

به  که  می شود  بحث  اموری  درباره  بخش  این  در  حجت:  مباحث   -
می توانند به عنوان حجت شرعی شناخته شوند.

بحث  مسئله  این  در خصوص  بخش  این  در  اصول عملیه:  - مباحث 
اصولی  چه  به  باید  اجتهادی  دلیل  فقدان  هنگام  مجتهد  که  می شود 

مراجعه کند تا به حکم ظاهری برسد.





بخش اول: مباحث الفاظ
قبلازآغازمباحثالفاظ،ضروریاستمطالبیبهعنوانمقدمهذکرشد:

y��»تعریف�»وضع
»وضع«عبارتاستازاینکهیکلفظبرایاشارهبهیکمعنایمعین
اختصاصدادهشود؛مثاًللفظ»اسد«برایاشارهبه»شیردرنده«بهکار

بردهمیشود.

yاقسام�وضع�
اختصاصدادنیکلفظبرایاشارهبهیکمعنا،نیازمندایناستکه
ابتداتصویریازمعناییکهقراراستلفظبهآناختصاصدادهشوددر
ذهنواضعتصورشود.مثاًلتصویریازیکانساندرذهنتصورشودو
سپسنامیمعین)مثلمحمد(برایاشارهبهاواختصاصدادهشود.از

ایننظروضعکلماتچهارصورتپیدامیکند:
- صورت اول: یک معنایی جزئی در ذهن تصور شود و یک لفظ جزئی برای 
اشاره به آن معنا اختصاص داده شود؛ مثاًل لفظ احمد برای اشاره به یک انسان.

- صورت دوم: یک معنای کلی در ذهن تصور شود و یک لفظ کلی برای 
اشاره به آن معنا اختصاص داده شود؛ مثاًل لفظ »انسان« برای اشاره 

به نوع انسان.

- صورت سوم: یک معنای کلی تصور شود و یک لفظ جزئی برای اشاره 
به افراد آن معنای کلی اختصاص داده شود؛ به نحوی که این لفظ صرفًا 

برای اشاره به یکی از افراد آن کلی صالحیت داشته باشد. مانند اسم 

اشاره، ادات استفهام و ... .

برای  لفظ کلی  و یک  تصور شود  معنای جزئی  یک  - صورت چهارم: 
اشاره به عنوان کلی آن جزئی اختصاص داده شود. 
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ازنظرفقها،صورتچهارممکننیست؛چراکههنگاماختصاصدادن
یکلفظبهیکمعنا،حتمابایدمعنایموردنظردرذهنتصورشود،آنگاه
لفظیمعینبرایاشارهبهآنمعنایذهنیاختصاصدادهشود.ازاین
نظر،چوندرصورتچهارممعنایکلیدرذهنتصورنشدهاست،ممکن

نیستبتوانلفظیرابهآناختصاصداد.

بررسی صورت سوم
گفتیمکهمثالصورتسوم،اسماءاشارهواداتاستفهاماست.قبلاز
بررسیبیشتراینمسئلهالزماستتفاوتمعنایاسموحرفروشنشود.
ازنظرمظفر،تفاوتاسموحرفدرایناستکهاسم،ذاتاًدارایمعنای
مستقلاستاماحرف،معنایمستقلینداردووابستهبهغیراست.مثاًل
کلمه»ابتدا«ذاتاًدارایمعنااست،اماحرف»علی«معنایمستقلیندارد

وفقطهنگامقرارگرفتندرترکیبجمله،افادهمعنامیکند.
انسانبرایبیانمقاصددرونیخود،همبهمعانیمستقلنیازداردو
هممعانیغیرمستقل.بههمینخاطر،برایاشارهبههرکدامازدومعنا،
مانند اینکهحروف نتیجهسخن است. دادهشده اختصاص لفظخاصی
اسامی معانی که است این در تفاوتشان اما هستند؛ معنا دارای اسامی
مستقلاستامامعنایحروفغیرمستقلاستوبایدآنهارادرضمن

یکمفهومدیگرتصورکرد.
بایدتوجهداشتکهحروفمیاناسامیمختلفدریکجملهارتباطایجاد
میکنندوآنهارابهکالمواحدیبدلمیسازندکهمقصودگویندهراآشکار
میسازد.مثاًلدرجمله:»کتبتبالقلم؛باقلمنوشتم«،حرف»باء«میاندو
اسم»کتابت«و»قلم«نسبتایجادکردهومعنایواحدیبهآندودادهاست.
بااینتوضیحروشنمیشودمعناومدلولحروف،ایجادنسبتمیان
نامحدود ایننسبتها الفاظمختلفدریکجملهاست.چون و اسامی
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استوواضعنمیتواندبرایاشارهبههرنسبت،یکلفظخاصاختصاص
دهدلذایکعنوانیکلیکهحاکیازهمهایننسبتهاباشدرادرذهن
تصورمیکندو.لفظیرابهآناختصاصمیدهد.مثاًلنسبت»ابتدائیت«
رادرذهنتصورمیکندولفظ»ِمن«رابرایاشارهبهایننسبتخاص

اختصاصمیدهد.

وضع »تعيينی« و »تعّينی«
وضعالفاظبهدوصورتانجاممیپذیرد:

- وضع تعیینی: اگر لفظی برای اشاره به معنایی اختصاص داده شود، 
به  اشاره  برای  لفظی  یعنی  نامیده می شود؛  اصطالحًا وضع »تعیینی« 

معنایی تعیین شده است.

- وضع تعّینی: اگر استفاده از یک لفظ برای اشاره به یک معنا به جهت 
کثرت استعمال باشد، اصطالحًا وضع »تعّینی« نامیده می شود. مقصود 

از کثرت استعمال این است که مردم به میزانی از آن لفظ برای اشاره 

باشند که هنگام شنیدن آن لفظ،  به معنای مورد نظر استفاده کرده 

بی درنگ معنای مورد نظر در ذهنشان خطور کند.

yانواع�استعمال�لفظ�
استعمالیکلفظبهدوصورتامکانپذیراست:

- استعمال حقیقی: به کار بردن لفظ در معنای حقیقی خودش »استعمال 
حقیقی« است؛ مثاًل استفاده از لفظ »اسد« برای حیوان درنده.

خودش  حقیقی  معنای  غیر  در  لفظ  بردن  کار  به  مجازی:  استعمال   -
»استعمال مجازی« است؛ مثاًل استفاده از لفظ »اسد« برای اشاره به شخص 
شجاع. الزم است معنای حقیقی لفظ و معنایی که در استعمال مجازی 
مورد نظر است متناسب باشد. در مثال اخیر، میان شیر درنده و انسان 

شجاع نسبتی برقرار است.
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yانواع�داللت�لفظ�
- داللت تصوری: مقصود این است که انسان به مجرد شنیدن یک لفظ 
از گوینده، معنای آن را در نظر تصور کند، ولو شخص گوینده معنای 

دیگری را قصد کرده باشد؛ مثاًل در استعمال مجازی، گوینده معنای 

دیگری غیر از معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است.

- داللت تصدیقی: مقصود، داللت لفظ بر معنایی است که مورد نظر 
مرادش  و  ببرد  کار  به  را  »اسد«  لفظ  گوینده  اگر  مثاًل  است.  گوینده 

شخص شجاع باشد، این داللت، داللت تصدیقی نامیده می شود.

شرایط داللت تصدیقی
احرازداللتتصدیقی،متوقفبرتحققچندشرطاست:

- اوالً: گوینده در مقام بیان باشد؛ یعنی بخواهد مطلبی را بیان کند. 
)مثال خواب نباشد(

- ثانیًا: گویندهجدیباشدوقصدشوخیکردننداشتهباشد.
- ثالثًا: گوینده، معنای مورد نظر را قصد کرده باشد و به این معنا آگاه 

باشد. )اشتباه نکرده باشد(

- رابعًا: گوینده در کالم خود قرینه ای قرار نداده باشد که معلوم شود 
معنای دیگری را اراده کرده است. اگر قرینه ای در کالم باشد، داللت 

تصدیقی، تابع قرینه است.

داللت تابع لفظ است یا اراده؟ 
پاسخ:داللت،تابعارادهگویندهاستواساساًنمیتوانداللتتصوریرا
داللتنامید؛چراکهداللتتصوری،صرفاًازبابتداعیمعانیاست،یعنی
لفظ،معناییدرذهنشنوندهترسیممیشود.داللتدر باشنیدنیک
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حقیقتبدینمعناستکهداّل)یعنیداللتکننده-لفظ(کاشفازوجود
مدلول)داللتشونده-معنا(باشدتاازعلمبهداّل،علمبهمدلولحاصل

شود.
مثال:اگرکسیدرخانهرابکوبد،صدایکوبیدهشدندر)داّل(کاشف
ببیند را ایناستکهکسیپشتدراستومیخواهدصاحبخانه از
)مدلول(.همانگونهکهکوبیدنشدندرازمدلولخودحکایتمیکند،

کالمگویندهنیزدرمعناییکهاوارادهکردهاستداللتدارد.

yعالمات�حقیقت�و�مجاز�
ازنظرمرحوممظفر،برایاینکهبدانیماستعمالیکلفظبراییکمعنا
بهنحواستعمالحقیقیاستیااستعمالمجازی،دوراهپیشروداریم:

- تبادر
- صحت حمل و سلب 

کاربردعالماتحقیقتومجازدرجاییاستکهمادرخصوصوضع
یکلفظبراییکمعناتردیدداشتهباشیم؛یعنیندانیمآیااینلفظبرای

اینمعناوضعشدهاستیاخیر.
تبادر

بایدتوجهداشتداللتیکلفظبریکمعناناشیازیکیازاینسه
امراست:

- مناسبت ذاتی
- ُعلقه وضعیش

- قرینه حالیه و َمقالیه

مورداولاشتباهاست؛چراکهداللتیکلفظبریکمعناامریذاتی
نیستبلکهامریوضعیاست؛یعنیشخصواضع،یکلفظرابهیکمعنا
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اختصاصمیدهد؛نهاینکهخودلفظذاتاًچنیناقتضاییداشتهباشد.
اینکهگفتهمیشود»تبادر«ازعالماتحقیقتاستیعنیاینکهاگر
معناازخودلفظ،بدوننیازبههرگونهقرینهفهمیدهشود،نشانمیدهد

استعمالآنلفظدرآنمعنابهنحوحقيقیاست.بهعبارتدیگر:
-اگرداللتلفظبرمعنابهدلیلقرینهباشدعالمت»مجاز«است.

- اگر داللت لفظ بر معنا به دلیل علقه وضعی باشد و نیازی به نصب 
قرینه نباشد، عالمت »حقیقت« است.

انواع قرینه
قرینهدونوعاست:

- قرینه مقالیه: قرینه ای که از جنس لفظ است؛ مثاًل شخصی بگوید: 
»رأیت اسداً َیرمی؛ شیری را دیدم که تیراندازی می کرد«. فعل »یرمی؛ 

منظور  می دهد  نشان  چراکه  است  مقالیه  قرینه  می کرد«  تیراندازی 

گوینده از لفظ »اسد«، انسان شجاع است.

- قرینه حالیه: قرینه ای که از اوضاع و احوال زمانی و مکانی به دست 
می آید. مثاًل اگر کسی در میدان جنگ بگوید »رأیت اسداً؛ شیری را 

دیدم« اوضاع و احوال بیانگر این مطلب است که مقصود گوینده، انسان 

شجاع است؛ چراکه در میدان جنگ، شیر جنگل حضور ندارد.

صحت حمل
)اختصاص اگرحمل است. َحمل« حقیقت،»صحت عالمات از یکی
دادن(یکلفظبریکمعناصحیحباشد،بیانگرحقیقتاست؛مثاًلحمل

لفظاسدبرمعنایشیرجنگلصحیحاست.
درمقابل،اگرحملیکلفظبریکمعنانادرستباشدبیانگرمجازاست؛
مثاًلحمللفظاسدبرانسانشجاع،بدوناستفادهازقرینه،نادرستاست.
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