
  يرازـدانشگاه شمطالعات حقوقي مجله 
 1392پاييز  ، دوم، شماره پنجمدوره 

  
  

  هاي قانوني هايي از ابهام در گزاره گونه
 

  ∗∗محمد حسن اماموردي                           ∗مقدم دكتر محمدحسن صادقي
 

   چكيده
آيد كه از يك گزارة قانوني بيش از يك معنـا   ابهام هنگامي پديد مي

گردد نشان  پديد آمدن ابهام مي عللي كه باعث بررسي .قابل برداشت باشد
دهد  ها نشان مي مطالعة اين گونه. دارد هاي مختلفي براي آن از وجود گونه

 كه ابهام يك حالت عارضي است و ضمن اينكه به صورت ناخودآگاه بـه 
افزون بر آن، . گيري نمود توان تا حدودي از بروز آن پيش آيد مي وجود مي

رفـع ابهـام    كانون بحث در تفسـير،  با اينكه ابهام موضوع تفسير است اما
بر اين بنياد، شناخت تفصيلي . شود است و كمتر به شناخت ابهام توجه مي

. نمايـد  هام فراهم تر اب تواند زمينه را براي زدودن آگاهانه نسبت به ابهام مي
آورد  در نهايت، شناخت علل ابهام اين امكان را براي قانونگذار فراهم مـي 

تا در اصالح قانون، بجاي درهم ريختن بنيان مواد مبهم به رفع ريشة ابهام 
  .همت گمارد
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 مقدمه. 1

گاه در تشخيص معناي يك گزاره ترديد وجود داشته باشد، بـا پديـدة نـامتعين     هر
  : به دو گونه قابل تصور است ياين عدم تعين زبان 1.بودن آن گزاره مواجه هستيم

وجود دارد كه يك معنـا دارد امـا    جملهاي در  در اين حالت، واژه 2:حالت نخست
بـدين  . و در شمول آن بر مصاديقي ترديد وجـود دارد  3آن معلوم نيست گسترة مفهومي

مـارمور،  (گـردد  گونه نامتعين بودن معناي واژه باعث نامتعين گشـتن معنـاي جملـه مـي    
يكـي حـوزة   : به گفتة ديگر، هر واژه عامي داراي دو حـوزة معنـايي اسـت    4).1، 2012
يرد و مصاديقي كه گ ها را در برميكه مشتمل بر مصاديقي است كه واژه قطعاً آن 5روشن

كه مصـاديقي در آن قـرار    6روشن-ديگري، حوزة سايه. قطعاً از شمول آن خارج هستند
در  7).2، 1999الينـز،  (ها ترديد وجود دارد دارند كه در شمول يا عدم شمول واژه بر آن

تـا  هاي طبيعـي زبـان و    اين حالت، عدم دقت ذاتي است بدين معني كه يكي از ويژگي
بـه سـبب همـين ويژگـي از      8.)3، 2012مـارمور،  (ير قابل اجتناب استغحدود زيادي 

  9.)859، 2004سوالن، (بار تعبير شده استچنين عدم تعيني به ابهام زيان

وارونة حالت نخست، در اين حالت يك جمله بيش از يـك معنـا را    10:حالت دوم
 11.)859همـان،  (رددربردارد يا به گفتة ديگر، يك جمله قابليت پذيرش چند تفسير را دا

توان متن را  اين حالت، يك حالت عارضي و قابل رفع است بنابراين، به طور معمول مي
پس در هر جا ايـن   12.)54، 2000انديكات، (اي نوشت كه معناي آن يگانه باشد به گونه

حالت وجود داشته باشد بدين معني است كه به صورت ناخودآگاه حاصل گشته و اگـر  
  . نمود يافت از بروز آن جلوگيري مي آن التفات ميقانونگذار به 

گردد اما در معناي خاص فقط بـه   ابهام در معناي عام خود شامل هر دو حالت مي
در هـر حـال، آنچـه در ايـن مجـال       14).1، 2002شسن،  اس( 13شود حالت دوم گفته مي

  .موضوع بحث است معناي خاص ابهام است
بيش از آنكه خود موضوع بحـث باشـد زدودن    ،هرچند ابهام موضوع تفسير است

به رغم اين رويكرد، در اينجا خـود ابهـام بـا محوريـت     . آن به بحث گذاشته شده است
. گردد تا اين كاسـتي تـا حـدي هـر چنـد انـدك جبـران گـردد         هاي آن مطالعه مي گونه
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تـا در  هاي مختلف ابهام شناسايي گردد  بنابراين، در اين مطالعه هدف اين است كه گونه
مورد هر يك با توجه به خصوصيات آن گونه، اقداماتي را براي پيشـگيري از آن انجـام   

همچنين با مطالعة ابهام، زمينه براي تفسير آگاهانه نسبت به موضوع تفسـير فـراهم   . داد
توان با  ميبه جاي درهم ريختن بنيان مواد مبهم، هنگام اصالح قانون  در نهايت، .آيد مي

هـاي ابهـام،    به طور فشرده، هدف از مطالعة گونـه . هام، ابهام را رفع نمودزدودن علت اب
نويسي، فراهم نمودن زمينه براي تفسير آگاهانة مواد مـبهم و   زايي در قانون پرهيز از ابهام

 . اصالح آگاهانة قانون است
از گاه ناشي  گاه ناشي از كاربرد يك واژه در جمله است و ابهام را با توجه به اينكه 

  .توان به ابهام واژگاني و ساختاري تقسيم نمود ساختار جمله است، مي
  

  15ابهام واژگاني .2

اي در جمله به كار رود كه از آن بـيش از يـك معنـا برداشـت گـردد       چنانچه واژه
تواند ناشي  به گفتة ديگر، ابهام جمله مي. گردد كه جمله نيز دچار ابهام گردد موجب مي

،  اسـت و بـه دليـل داللـت چندگانـه       اي باشد كه در آن جمله به كار رفته ه از وجود واژ
ايـن  ). 217، 1383صفوي، (است  اي آن جمله ممكن ساختهتعابير معنايي مختلفي را بر

اي است كه بـيش از يـك معنـا دارد و يـا اينكـه       ها يا ناشي از كاربرد واژه گروه از ابهام
در نهايت، ممكن است اسـتفاده نادرسـت از واژگـان    . معنايي دو واژه است ناشي از هم

  .مقسم و اقسام آن، باعث پديد آمدن ابهام گردد
  

 ) اشتراك لفظي(لفظي  بهام هما .1-2
در درون يك زبان ميان الفاظ و معاني رابطة يك به يك برقرار نيست بلكـه الفـاظ   

هـاي   اي كه اين حالت يكي از ويژگي به طور معمول داراي معاني چندي هستند به گونه
لفظـي اطـالق    به اين حالت هـم  16).90، 2008رابرت، ( شود طبيعي هر زباني شمرده مي

به سخن ديگر، يـك لفـظ داراي   . ود كه در آن چند معنا داراي لفظ واحدي هستندش مي
شـود بـين    در دانش معناشناسي تالش مـي  17.)7، 2001كويچنز و زوادا، (چند معنا باشد
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واژگاني كه چند معناي متفاوت اما مرتبط دارند با واژگاني كه چنـد معنـاي متفـاوت و    
البتـه در جـاي خـود دشـواري زيـادي توليـد        غيرمرتبط دارند تفكيك قائل شـوند كـه  

  .اما در اينجا همان معناي عام مورد نظر است 18)4، 2003نرليچ و كالرك، (نمايد مي
اي است كه معلـوم اسـت كـدامين معنـا مـراد       به طور معمول بافت جمله به گونه

اي نباشـد كـه يكـي از آن معـاني متعـين گـردد        اما اگر بافت زباني جمله بگونـه . است
بـه   )217، 1383صـفوي،  (گـردد  معنايي جملـه و ابهـام مـي    معنايي واژه باعث چند چند
رابـرت،  (تواند تضمين قطعـي بـراي تعيـين معنـا دهـد      اي كه نتيجة تفسير نيز نمي گونه

2008 ،90(.19  

  :توان در نظر گرفت لفظي دو حالت مختلف مي براي هم
ر كاربرد عمـومي آن پديـد   ممكن است بر اثر كاربرد تخصصي واژه، افزون ب: يكم

به معناي ممكن و مجاز به كار  75720و  755، 655در مواد » جايز«براي مثال، واژة . آيد
باشد، اما كاربرد تخصصي آن در حقوق معنايي  رفته كه كاربرد آن در بين عموم مردم مي

سـت  بر ايـن بنيـاد ممكـن ا   . به آن اشاره كرده است 18621گذار در مادة  است كه قانون
گـذار   اي روشن باشـد امـا ترديـد وجـود دارد كـه قـانون       معناي لغوي و تخصصي واژه

دهنـده،   بـرات «آمده اسـت  . ت.ق 249براي مثال، در مادة . يك را اراده نموده است كدام
ها در مقابل دارندة بـرات مسـئوليت تضـامني     كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس

اده ممكن است به معناي تخصصـي آن اشـاره داشـته    در اين م» لفظ ظهرنويس«. »دارند
از نظر لغوي هر كـس بـه   . باشد و احتمال دارد معناي لغوي و عرفي آن اراده شده باشد

بـر ايـن پايـه،    . شود نويسي كند، ظهرنويس محسوب مي هرعنوان، سند تجاري را پشت
امـا  . ستكند، ظهرنويس ا شخصي هم كه پشت سند تجاري را به عنوان ضامن امضا مي

نويسي سند تجاري  شود كه با پشت اي اطالق مي از نظر اصطالحي ظهرنويس، به دارنده
عــدم صــراحت مــادة فــوق، در عمــل، باعــث . آن را بــه ديگــري منتقــل نمــوده اســت

مـورخ   597نهايت به صـدور رأي وحـدت رويـة شـمارة       نظر قضات شد و در  اختالف
 286سال مقرر در مـادة   مهلت يك«ده است در بخشي از اين رأي آم. انجاميد 12/2/74

اين قانون براي دارنده برات يا سـفته منظـور    249جهت استفاده از حقي كه مادة . ت.ق
نموده، در مورد ظهرنويس به معني مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سـفته  
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  .»...باشد  را به عنوان ضامن امضا نموده است نمي
.  در كاربرد تخصصي خود داراي معـاني متعـددي باشـد    اي ممكن است واژه: دوم
، واژة دولت در حقوق اساسي به سه معني كشور، حكومت و قوه مجريه آمده  براي مثال

بـه   23.م.د.آ.ق 503و  48يا واژة دادخواست، كـه در مـواد    22.)53، 1380قاضي، ( است
شمس، (به معناي برگ دادخواهي است 6024و  59، 57، 53معناي دادخواهي و در مواد 

همچنين، واژة دعوا، به سه معناي ادعا، اختالف طـرح شـده در دادگـاه،    . )15ب، 1383
براي ابهام از ايـن   .)296الف، 1383شمس، (آيد توانايي قانوني در مراجعه به دادگاه، مي

  .اشاره نمود. م.د.آ.ق 324قانون اساسي و مادة  170توان به اصل  نوع مي
  هـا مكلفنـد از اجـراي    دادگـاه   قضـات «خـوانيم   قـانون اساسـي مـي    170ر اصل د
از   يا خارج  اسالمي  و مقررات  با قوانين  مخالف  كه  دولتي  هاي نامه ها و آئين نامه تصويب

  گونـه  ايـن   توانـد ابطـال   مـي   هر كـس . كنند  خودداري  است  قوة مجريه  حدود اختيارات
. كم داراي دو معناسـت  واژة دولت دست. »تقاضا كند  اداري  عدالت  را از ديوان  مقررات

در ). 53و  52، 1380قاضـي،  (يكي به معناي قوة مجريه و ديگري به معنـاي حكومـت  
از يـك  : باره اختالف بوده است كه واژة دولت در اين اصل، به كدام معنا آمده است اين

از دولت اسـت و بـا توجـه بـه     سو فلسفة وجودي ديوان كه رسيدگي به شكايات مردم 
نيـا،   هـدايت (توان معناي حكومت را مدنظر دانست قرينة تقابل مردم در برابر دولت، مي

از سوي ديگر، برخي دولت در اين اصل را به معنـاي قـوة مجريـه حمـل     ). 47، 1382
هـا   نامه ديوان در عمل به شكايت مردم از آيين). 459، 1374طباطبائي موتمني، ( اند كرده

تـوان بـه آراي    در ايـن رابطـه مـي   . هاي دستگاه قضايي رسيدگي كرده است نامه و بخش
هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري در مـورد      16/3/1367مورخ  48و  47، 46شمارة 

شوراي عالي قضايي اشـاره   29/3/1362مورخ  311559/1نامة شمارة  اعتراض به بخش
-9387/30/83شـمارة  (در نظرية تفسـيري  اين ابهام باعث شد تا شوراي نگهبان 25.كرد
باتوجه بـه قرينـة   «در اين نظريه آمده است كه . خود به رفع ابهام بپردازد) 21/10/1383

در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي » قوة مجريه«
وان عـدالت  قـانون ديـ   13مادة  2با اين همه، در تبصرة . »در اين اصل قوة مجريه است

ها و ساير مراجع قضائي دادگسـتري و   تصميمات و آراء دادگاه«آمده است  1385اداري 
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هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان  نظامي و دادگاه
اي تنظيم شده است كـه گـويي تصـميمات     اين مقرره به گونه. »باشد عدالت اداري نمي

امري كه با روية ديوان منطبق است امـا بـا نظريـة    . باشند ديوان مياداري قابل ابطال در 
تـوان   با اين توصيف مي ).536، 1391زاده،  موسي(تفسيري شوراي نگهبان مخالف است
  .به قوت خود باقي است 173گفت كه هنوز ابهام موجود در اصل 

قبـول يـا رد درخواسـت دسـتور موقـت      «گويـد   مي. م.د.آ.ق 325مادة : نمونة دوم
تواند ضمن تقاضاي  لكن متقاضي مي. مستقالً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست

ولـي در  . تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد
در ايـن  . »سـت هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسـيدگي فرجـامي ني  

. نمايـد  در ابتداي ماده با توجه به چند معنا بودن آن ايجاد ابهام مي» اعتراض«ماده، واژة 
. م.د.آ.ق417و در مـورد ثالـث در مـادة     305زيرا، اعتراض در مورد واخواهي در مـادة  

بر اين اسـاس،  . نيز به معناي تجديدنظر آمده است 325بكار رفته است و در ادامة مادة 
حـال  . گـردد  كم بر سـه معنـا اطـالق مـي     دست» اعتراض«انون آيين دادرسي مدني در ق

پرسش اين است كه در ابتداي ماده اعتراض به كدامين معنا بكار رفتـه اسـت؟ در ايـن    
و » تجديـدنظر «توان گفت با توجه به بافت زباني يعنـي قـرار گـرفتن واژگـان      مورد مي

امـا برخـي بـر ايـن     . از آن، واخـواهي اسـت   بعد از واژة اعتراض، مراد» خواهي فرجام«
باورند كه اصطالح اعتراض در اينجا در مفهوم اعم آن به كار رفته و نـه مفهـوم اخـص    
آنكه واخواهي يا حتي اعتراض ثالث است؛ زيرا از يك سو، واخـواهي مخـتص حكـم    

شوند بنابراين تصريح بـر عـدم    ها در هر حال حضوري محسوب مي غيابي است و قرار
بليت واخواهي قرار الزم نبوده است و از سوي ديگر، با توجه به شـيوة تنظـيم مـاده،    قا

توانـد نـافي حـق اعتـراض      اعتراض منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي
، 1384شمس، ( تصريح شده است. م.د.آ.ق 418ثالث به هر گونه رأي باشد كه در مادة 

يي واژة اعتراض باعث ايجاد ابهام در كـل مـاده   شود چندمعنا چنانكه مالحظه مي). 413
  .شده است

توانـد بـا اسـتفاده از     در واژگان چنـدمعنا، قانونگـذار مـي   در پايان گفتني است كه 
برد از بروز اين ابهام جلوگيري نمايد يا اينكه پس از پديد  قرايني كه در گزاره به كار مي
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  .به ماده بيفزايداي را  آمدن چنين ابهامي در اصالح قانون، قرينه
  

 ) ترادف(معنايي  ابهام هم .2-2
، رابطـة ميـان واژگـاني اسـت كـه در لفـظ متفـاوت        26معنايي يا تـرادف  حالت هم

به گفتة ديگر براي يك معنا الفاظي چند وضع . اما داراي معناي يكساني هستند 27هستند
ممكن اسـت  اين حالت ممكن است ميان تمام معاني يك چند واژه باشد و  .شده است

و در صـورت   28در صورت نخست هم معنـايي مطلـق  . در يكي از معاني دو واژه باشد
  30.)147، 2003مورفي، (خواهد بود 29معنايي نسبي دوم، هم

در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نـه از  «گويد  مي 364براي مثال، مادة 
توانـد در مبيـع    رط مشـتري نمـي  در بيع شـ «گويد  مي 460و مادة » ...تايخ انقضاء خيار 

در ايـن دو مـاده، بيـع    . »تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد
موارد هم معنايي مطلق بسيار كـم اسـت   . اند خياري و بيع شرط در يك معنا به كار رفته

ر چـه  بـا ايـن همـه، اگـ    . )107، 1385پـالمر،  (اي كه وجود آن انكار شده است به گونه
هـايي از   توان گفت در مرحلة ايجاد واژگان ممكـن اسـت دو واژه بواسـطة ظرافـت     مي

شود يـا   يكديگر متمايز گردند اما در كاربرد، گاهي اوقات اين تمايزات ناديده گرفته مي
معني مطلـق انگاشـته    در نتيجه، آن دو واژه، هم. آيد اينكه اين تمايزات بكار حقوق نمي

  . شوند مي
 232مثال زد كه در مـواد  » فاسد«و » باطل«توان به واژگان  معنايي نسبيمي براي هم

واژة باطـل را   1277امـا در مـادة   . معنـا هسـتند و قابليـت جـايگزيني دارنـد      هم 365و 
 100تـوان در مـادة    و از سوي ديگر، واژة فاسـد را نمـي  . توان جايگزين فاسد نمود نمي
م توانايي بـه معنـاي ايـن اسـت كـه در زبـان       در اينجا، عد. جايگزين باطل نمود. ت.ق

  . رود حقوق چنين تركيبي بكار نرفته و بكار نمي
اي كه  گذار بارها تكرار شده است به گونه معنا از سوي قانون بكارگيري واژگان هم

در مـادة  » عـرف و عـادت  «براي نمونه، . معنا را در يك ماده بكار برده است دو واژة هم
در » اشتباه وغلـط «، 184در مادة » عقود و معامالت«، 459در مادة  »نماآت و منافع«، 68
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قانون . 56مصوب . م.م.ر.ق 30و م. ت.ق 423در مادة » باطل و بالاثر«، .م.ق 1277مادة 
» ضرر و زيان«براي مثال، . معني است آيين دادرسي كيفري آكنده از اين اصطالحات هم

، 9. در م» شاكي و مدعي خصوصـي «، 27 .در م» دادرس و قاضي« 12و  11، 9در مواد 
. در م» مضـمون و محتـوا  «، 79. در م» تفتـيش و بازرسـي  «، 75. در م» اموال و دارايـي «

در مـواد  » اجمـال و ابهـام  «، 194. در م» شك و شبهه«، 183. در م» توأماً و يكجا«، 103
. رد اسـت ، از جمله اين مـوا 1315در مادة » شك و ترديد«و » قطع و يقين« 285و  214

براي نمونـه،  . شود معنايي در ميان افعال هم ديده مي ها، هم معنايي ميان اسم افزون بر هم
و افعـال  . م.ق 798، 339، 191، 56در مـواد  » شـود  واقع مـي «و » شود محقق مي«افعال 

  .داراي معاني يكساني هستند. ت.ق 315، 313در مواد » كارسازي شود«و » تاديه گردد«
اي موارد  در پاره. روند ر متون قانوني باهم و به صورت مجزا بكار مياين واژگان د

معنايي دارند يـا   همرابطة آيد كه آيا دو واژه با همديگر  بين حقوقدانان اختالف پيش مي
ها بكار رفته فقط يك معنـا   معني باشند ماده يا موادي كه اين كلمات در آن خير؟ اگر هم
شـود   دوگانگي معنايي داشته باشند بر معناي ماده افزوده ميدهند و اما اگر  را بازتاب مي

برابـر  براي مثـال،  . معنايي آندو واژه دانست توان ابهام در هم و منشاء اين اختالف را مي
عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكـم عيـب   «. م.ق 425 ةماد

تواند معامله را فسخ نمايد يـا اينكـه معاملـه را حفـظ      بنابراين، شخص مي .»سابق است
اگر قبـل از تسـليم در   «دارد كه  مقرر مي 388 در سوي ديگر، مادة. نمايد و  ارش بگيرد

اكنون اين  .»مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد
معني هستند يا اينكه معنايي متفاوت  نقص هم آيد كه آيا عيب و سؤال در ذهن پديد مي

معني بدانيم با اين مشـكل مواجـه خـواهيم     را هم ها آندر صورتي كه . از يكديگر دارند
حـق ارش   425بود كه اين دو ماده با هم متعارض هستند؛ چه در يك موضوع، در مادة 

در اين باره، . فقط حق فسخ مقرر شده است 388بيني شده است و در مادة  و فسخ پيش
معني دانسته اسـت و ذكـر    يكي از نويسندگان اين دو را هم. دو ديدگاه طرح شده است

در مقـام بيـان همـة     388تنهاي حق فسخ را اين گونـه توجيـه نمـوده اسـت كـه مـادة       
اختيارهاي مشتري نبوده و خواسته است در برابر حكم  انفسـاخ عقـد منـدرج در مـادة     

مورد نقص مبيع ياددآور شود و اين تـوهم را كـه ممكـن     ، حق فسخ خريدار را در387
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در ). 252، 1387كاتوزيان، (است در اين مورد نيز حكم به انفساخ عقدداد را از بين ببرد
مقابل، يكي ديگر از نويسندگان قائل به تفاوت معنايي اين دو شده اسـت و برابـر مـادة    

راي مشتري شناخته است در در نقص يعني تلف جزئي از مبيع فقط حق فسخ را ب 388
حاليكه در صورت معيوب بودن مبيع حق ارش و حق فسخ را براي مشتري به رسميت 

  ). 465الف، 1371امامي، ( شناخته است
هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس «آمده است . ا.م.ق 183ماده نمونة ديگر، در 

 .»باشـد  االرض مـي  في و سلب آزادي وامنيت مردمدست به اسلحه ببرد محارب و مفسد
االرض بـا هـم بكـار رفتـه      فـي  در اين ماده و مواد بعد از آن، دو عنوان محارب و مفسد
دو، دو جرم با مجـازات مشـابه    است؛ اما اين سؤال را بي پاسخ گذاشته است كه آيا اين

در پاسـخ اخـتالف   . آيند معنا هستند و يك جرم به شمار مي كه دو واژة هم هستند يا اين
در ). 45، 1380صـادقي،  (هسـتند  ،متـرادف رخي بر ايـن باورنـد كـه آن دو   ب. است شده

محارب از مصاديق مفسد است و رابطـة   اي از نويسندگان بر اين باورند كه  مقابل، پاره
شـكري و سـيروس،   ، 296، 1383زراعـت،  (ها عموم و خصـوص مطلـق اسـت    بين آن
دانند اما در  دو را هم معنا مي ه آنبه مشهور فقهاء نسبت داده شده ك). 182-183، 1381

زاده،  گلـدوزيان و احمـد  (تـر دانسـته شـده اسـت     ها با قوانين مناسب نهايت استقالل آن  
دو گفته شده كه در تحقق محاربه سالح شرط است امـا در   در تفاوت اين). 264، 1388

  ). 59، 1368گلدوست جويباري، (االرض شرط نيست  افساد في
اي بر آوردن كلمات  كم در زبان حقوق فايده توان گفت دست مد ميبر بنياد آنچه آ

هـايي پرهيـز    قانونگذار بايد تالش نمايد تا از چنـين تركيـب  . معني با يكديگر نيست هم
معني را در قانون بكـار ببـرد مناسـب اسـت مبنـاي       خواهد واژگان هم اما اگر مي. نمايد

اگر متفـاوت  . داند يا خير معني مي هم خويش را در آن مورد روشن سازد كه دو واژه را
توانـد   دانـد مـي   دو را يكي مي اما اگر آن. اي به آن اشاره نمايد انگارد كه بايد به گونه مي

  .ها را گزينش نمايد و از همو بهره بجويد يكي از آن
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 ابهام ناشي از تقسيم  .3-2

بنـدي موضـوعات و    هاي علمـي جهـت طبقـه    ابزاري است كه در شاخه» تقسيم« 
نويسي نيز كـاربرد بـااليي    اين ابزار در قانون. سازي و جداسازي احكام كاربرد دارد ساده
هـاي   واژة كلـي كـه واژه  . شـود  براي نشان دادن تقسيم از سه اصطالح استفاده مي. دارد

هاي تحت شمول، قسـم بـه    هر يك از واژه. شود مي گيرد، مقسمناميده ديگر را در بر مي
، 1382مظفر، (گردند آيند و هر يك از اقسام نسبت به همديگر قسيم تلقي مي حساب مي

. 2شرط صـفت  . 1: شرط بر سه قسم است«خوانيم  مي 234براي نمونه، در مادة . )125
از شـروط  در اين مـاده، شـرط مقسـم اسـت؛ هـر كـدام       . »...شرط فعل . 3شرط نتيجه 

به طور معمـول،  . گانه، يك قسم است و هر يك از اين شروط، قسيم يكديگر هستند سه
 467گردد مانند اجاره كه در مادة  عنوان واژة مقسم در همه يا بعضي از اقسام تكرار مي

وارونـة آن،  . داراي سه گونة اجارة اشياء، اجارة انسان و اجارة حيوان معرفي شده اسـت 
اي داشته باشد و بر مقسم تكية زباني نداشته باشـد   قسم عنوان جداگانهممكن است هر 

كه غصب، اتالف، تسبيب و استيفاء را چهار گونة ضمان قهـري قلمـداد    307مانند مادة 
  .كرده است

با وجود سودمندي اين ابزار ممكن است استفادة نادرست از آن موجب بروز ابهام 
 : هايي بروز كند از جمله ن است به صورتاين گونه ابهام ممك. در قانون گردد

اي كه امكان حمل بر تمـام   اي بكار رود بگونه عنوان مقسم در ماده: حالت نخست
بايست يكي از اقسام انتخاب گردد؛ اين امـر زمينـه    اقسام را نداشته باشيم و به ناچار مي
الفـاظ  «گويـد   مـي  .م.ق 224براي مثال، مـادة  . نمايد را براي چند معنايي ماده فراهم مي
عرف داراي دو قسم عـرف عـام و عـرف خـاص     . »عقود محمول است بر معاني عرفيه

است و اين دو احتمال در مورد ماده صادق است واز طرفي حمل ماده بر هر دو احتمال 
در اين مورد اختالف شده و بعضـي  . نمايد ممكن نيست و لذا آنرا دچار چند معنايي مي

محمـدي،  (انـد   وبعضـي خـاص دانسـته   ) 26ج، 1383اتوزيـان،  ك(عرف يادشده را عام 
 ). 195،  1379جعفري لنگرودي، ؛ 41، 1386

ممكن است ابهام ناشي از اين باشد كه يكي از اقسام نفي گـردد ولـي   : حالت دوم
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بيـان  . م.ق 265براي مثال، مـادة  . يك از اقسام باقيمانده است روشن نباشد كه مراد كدام
س مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگـر كسـي   هر ك«دارد كه  مي

دادن . »تواند اسـترداد كنـد   چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي
اما سـوال ايـن   . در اين ماده به ظاهر بخشش نفي شده است. مال به ديگري انواعي دارد

ايـن  .... ، عاريه، قرض، يـا اداي ديـن  يك از انواع ديگر مراد است؟ وديعه است كه كدام
اقسام به لحاظ اينكه مال مـذكور قابـل اسـتراداد اسـت يـا نـه در دو دسـته كلـي قـرار          

). اداي دين(مال قابل استرداد نيست ...) وديعه، قرض و(مال بايد مسترد شود : گيرند مي
اي از  رهپـا . هر يك از اين دو قسم در دكترين حقوقي و رويـة قضـائي طرفـداراني دارد   

نويسندگانبر اين باورند كه ماده در مقام بيان اصل برائت است يعني، مال بدون نيـاز بـه   
در يكـي از  ) 23، 1386؛ شهيدي، 314الف، 1371امامي، (ارائة دليل قابل استرداد است 

، 1372نوبخـت،  (نظرية اكثريت قضات دادگستري نيز همين است هاي قضايي،  نشست
اند يعني، پرداخـت بـه    برخي پرداخت را اماره بر دين تلقي نمودهن، در برابر اينا). 350

، 1379؛ جعفـري لنگـردوي،   310و  255، 1374كاتوزيان، (عنوان اداي دين بوده است 
گفته نيـز بـر همـين     اقليت قضات دادگستري در نشست پيش). 131، 1342؛ عدل، 222
 31).352، 1372نوبخت، (نظرند

ممكن است ترديد از اين جهت باشد كه روشن نيست كه مقسـم بـر   : حالت سوم
بـين  . ا.م.ق 301شود يا بر هر دو؟ اين ترديد در مورد مادة  يكي از اقسام خود حمل مي

. انـد  هاي تجديدنظر آذربايجان غربي ايجاد شده و دو شعبه به دو راه مختلف رفته دادگاه
مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديـه بـه ثلـث ديـة     ديه زن و«خوانيم  در اين ماده مي

ترديد در اين جهت ايجاد شده بود . »كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف مرد است
دادگاه تجديـدنظر   4نظر شعبة (كه آيا واژة ديه در اين ماده فقط شامل دية مقدره است 

 8نظـر شـعبة   (گيـرد   مييا دية مقدره و غيرمقدره يعني ارش را در بر ) آذربايجان غربي
ديوان عالي كشور در مقام رفع  ).1386،33محمدي، )(دادگاه تجديدنظر آذربايجان غربي

را تـرجيح داده   8بـا داليلـي نظـر شـعبة      13/10/1384مورخ  683ابهام در رأي شمارة 
  .است
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 32ابهام ساختاري. 3

اي خاص نيست بلكه ممكن اسـت بـه    ابهام جمله همواره ناشي از استفاده از واژه
بدين معني كه نحوة قـرار  . واسطة ساختار جمله و نحوة تركيب واژگان با يكديگر باشد

شـود كـه جملـه متضـمن بـيش از يـك معنـا         گرفتن واژگان كنار يكـديگر باعـث مـي   
حسب اينكه ناشي از حذف يك واژه يا ابهام ساختاري بر  33.)4، 2002شسن،  اس(باشد

ناشي از دوگانگي امكان تركيب واژگان در يك گروه اسمي يا ناشي از دوگانگي امكـان  
  . گردد ارجاع به مرجع پيشين باشد، به سه گونة حذفي، گروهي و ارجاعي تقسيم مي

  
 ابهام حذفي .1-3

اص بـه  حذف، اختصـ . هاي عمومي زبان حذف اجزاي سخن است يكي از ويژگي
جزء خاصي از زبان ندارد و در تمام واحدهاي زباني از قبيل اسم، صفت، فعـل، حـرف   

حـذف، در زبـان روزمـره از    ). 321، 1385احمدي گيوي و انـوري،  (شود  واقع مي... و
اين پديده، در نوشتار نسبت به گفتـار و در زبـان علمـي     .كاربرد بااليي برخوردار است
در بافت . است اما در عين حال، ميزان آن قابل توجه است نسبت به زبان روزمره، كمتر

  :گيرد زباني حذف اجزاي سخن به علل مختلفي صورت مي
معموالً حذف اجزاي كالم به جهت وقوع محـذوف در قسـمتي از   : حالت نخست

پرسش و پاسخ نمونة اعالي اين نوع حذف است كـه در پاسـخ اجـزاي    . آن كالم است
عمل به چه ماند؟ گفـت بـه    براي مثال، يكي را گفتند عالم بي. گردند پرسش تكرار نمي

ي به جهت تكرار در جملـة قبـل   در اين گونه از حذف ممكن است فعل. عسل زنبور بي
برات ممكن است بـه حوالـه كـرد    «گويد  مي. ت.ق 224حذف گردد، براي نمونه، مادة 

همان قـانون     230يا مادة . »]باشد[شخص ديگر باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده 
دارنـدة  «از گـروه  » بـرات «حـذف واژة  . »حق نكول ندارد] برات[قبول كنندة «گويد  مي
در مبحث برات قانون تجـارت بـه خـوبي قابـل تشـخيص      » كنندة برات قبول«و » تبرا

را » عقد بيع«گاه گروه اسمي  است؛ همچنين در مبحث بيع از حقوق مدني كه قانونگذار
و  338تـوان بـه مـواد     براي نمونه مـي . را حذف نموده است» عقد«گاه واژة  بكار برده و
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و » يع عبارت است از تمليك عين به عوض معلومب«گويند  اشاره كرد، كه مي. م.ق 339
پس از توافق بايع و مشتري در بيع و قيمـت آن، عقـد بيـع بـه ايجـاب و قبـول واقـع        «

همـان جملـه يـا       در اين گونه از حذف، واژة محذوف به جهت وجـود آن در . »شود مي
گـردد و مخاطـب بـه كمـك واژة      جمالت قبل و آشنا شدن ذهن مخاطـب حـذف مـي   

اي بر حذف واژه  به سخن ديگر، واژة مذكور قرينه. يابد ه، واژة محذوف را در مييادشد
 . شود است و به كمك آن قرينه، واژه محذوف درك مي

حذف اجزاي كالم ممكن است بـه جهـت كثـرت اسـتعمال آن كـالم      : حالت دوم
 از مـوارد ايـن گونـه حـذف    » توقف ممنـوع «يا » ورود ممنوع«براي مثال، عبارت . باشد
همـان كثـرت اسـتعمال يـك        در اين گونه حذف، بسامد باالي وقوع عبـارت يـا  . است

 پـذيرد  گردد كه بر مبناي اقتصاد زباني صورت مـي  عبارت، باعث كوتاه شدن عبارت مي
شـود   براي مثـال، گفتـه مـي   . اند در حقوق، اصول حقوقي اينگونه). 38، 1382غفاري، (
كـس   يابند كه هـيچ  رت كوتاه اين مفهوم را در ميو حقوقدانان از اين عبا» اصل الضرر«

 . حق ضرر زدن به ديگري را ندارد
در . نوع ديگري از حذف در بافت زباني، حذف در مقولة مجاز اسـت : حالت سوم

هايي كه بر محور همنشيني در كنار يكديگر قرار دارند و معموالً در آن بافت  مجاز، واژه
اي است كه اهالي زبان بر  اين حذف بگونه. گردند با همديگر همنشين هستند، حذف مي

يا بـراي مثـال، مـادة    . دهند ها، واحد محذوف را تشخيص مي اساس همنشيني آن واحد
از » مرد«و » زن«كه واژگان » نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست«گويد  مي. م.ق 1059

. شـده اسـت   بر اساس فرآينـد همنشـيني حـذف   » مرد غيرمسلم«و » زن مسلمه«عبارت 
بنابراين، در بافت زباني، حذف اجزاي سخن بر اساس سه محور قرينـة لفظـي، كثـرت    

 34.پذيرد انجام مي) مجاز(استعمال و فرآيند همنشيني 

به طور معمول، اين پديده در مقصود اصلي از كاربرد زبان كه ارتباط باشد خللـي  
وف را تشخيص داده و معنا را نمايد و مخاطب به راحتي واژه يا واژگان محذ ايجاد نمي

گـردد كـه دو احتمـال     اي موارد حذف باعث مي با اين همه، در پاره. كند كامل درك مي
ماند كـه كـدام احتمـال درسـت      براي واژة محذوف وجود داشته باشد و مخاطب درمي

يابد كه با هم متفاوت است و اين  در اين صورت، جمله با هر احتمال، معنايي مي. است



150  1392پاييز ، دومم، شماره جپندوره  /مجله مطالعات حقوقي

  .آيد ابهام پديد ميچنين 
هـايي كـه تـاجر ورشكسـته بـه       التجاره مال«گويد  مي. ت.ق 530براي نمونه، مادة 

حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگـر قيمـت آن پرداختـه نشـده     
باشد از طرف فروشنده واال از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل 

اگـر  «توان واژة محذوف را در نظر گرفت  ن ماده دو گونه ميدر مورد اي. »استرداد است
» پرداخـت نشـده باشـد   ) كـار  حـق العمـل  ( آمر به تـاجر ورشكسـته  قيمت آن از سوي 

پرداخـت   تاجر ورشكسته به فروشندهاگر قيمت آن از سوي « يا) 176، 1385اسكيني، (
 ). 743، 1380دمرچيلي، (» نشده باشد

اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كـه مشـتري   «گويد  يم. م.ق 733مادة : نمونة دوم
اگر ... ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد

عليه بري، و بايع و  بيع به واسطة فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال
عليـه در   ماده مشخص نشده كه محـال  در اين. »توانند به يكديگر رجوع كنند مشتري مي

برخي عقيـده دارنـد كـه    . برابر چه كسي بري است و موجب دوگانگي معنا گشته است
امـا نظريـة مشـهور محـذوف را     ) 256، 1374كاتوزيـان،  (اسـت » محتال«واژة محذوف 

، 1386؛ صـفايي،  95، 1354لنگـرودي،   ، جعفـري 300ب، 1371امامي، (داند مي» محيل«
260 .( 

اگر شرط شده باشد كه مرتهن حـق فـروش   «گويد  مي. م.ق 778نمونة سوم، مادة 
در مورد اين ماده در اينكه حكم بطالن تنها نـاظر بـه   . »عين مرهونه را ندارد باطل است

مشهور به دليل تعارض شرط :كند اختالف وجود دارد شرط است يا عقد را هم باطل مي
 778بعضي بطالن را با اتكاء به ظـاهر مـادة   اما .دبا مقتضاي رهن نظر به بطالن عقد دار

كنند و جوهر رهن را ايجاد تعلق حق مرتهن و حبس عين بـه سـود    محدود به شرط مي
دكتر امامي نيز ضمن تاييد ظاهر ماده و نارسايي آن، ). 342، 1353كاتوزيان، (دانند او مي

  ). 360ب،  1371امامي، (پذيرد حكم به بطالن عقد را مي
ممكن است ابهام از اين جهت باشد كه ترديد وجود دارد كـه آيـا چيـزي از مـاده     

قانون اجـراي احكـام مـدني چنـين      131براي نمونه، در مادة . حذف شده است يا خير
شود خريـدار نداشـته باشـد     هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي«مقرر شده است كه 
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در صـورت   يدة مال توقيف شـده را بنمايـد و   تقاضاي تجديد مزا... تواند  له مي محكوم
 .»...اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كنـد بـه فـروش خواهـد رفـت      

در صورت اخير مال مورد مزايده به «گويد  كانون بحث قسمت انتهايي ماده است كه مي
مقصـود از   سؤال اين است كـه . »هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت

چيست؟ آيا به هر ميزان از مال توقيف شده است يا اينكـه منظـور بـه هـر     » ميزان«واژة 
به هر » به هر ميزاني«گويند كه مقصود از عبارت  اي از نويسندگان مي مبلغي است؟ پاره

بـه قرينـة عبـارت    » از آن مـال «بدين معني كه عبارت . ميزان از اموال توقيف شده است
در واقـع مـاده بايـد چنـين نگـارش      . حذف شده اسـت » ال مورد مزايدهم«پيشين يعني 

در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني از آن مال كه خريدار پيدا كند به  «شد  مي
براي مثال، اگر ده تن گندم توقيف شده باشد و فقط براي يك تن . »فروش خواهد رفت

؛ حيـاتي،  220، 1390داني و قهرمان، مر(خريدار باشد همان يك تن فروخته خواهد شد
هـر مبلغـي   » هر ميزانـي «گروه دوم ضمن پذيرش اين نكته كه مقصود از . )263، 1390

شده از سوي  تواند از مبلغ ارزيابي نمايند كه اين مبلغ نمي است، بر اين باور پافشاري مي
اداره اي از نظريـات مشـورتي    در پـاره .)135، 1384مهـاجري،  ( كارشناس كمتـر باشـد  

  35.دانسته شده است» هر مبلغي«، »هر ميزاني«حقوقي قوة قضاييه مقصود از عبارت 

  
 ابهام گروهي  .2-3

كلمـه تشـكيل شـده     شود كه حداقل از دو گروه به آن واحد زبان فارسي گفته مي
). 133، 1385احمدي گيوي و انوري، (يكي از كلمات هسته و بقيه وابسته هستند. باشد

هايي هستند كه در اينجا  ترين گروه اليه عمده موصوف و مضاف و مضافگروه صفت و 
دهندة يك  هاي تشكيل هاي سازندة گروه يا گروه اگر همنشيني واحد. مورد بحث هستند

هاي نحوي متفاوتي به  ها تعبير جمله به شكلي باشد كه بتوان براي رابطة ميان اين واحد
عـدم قطعيـت در تعيـين روابـط نحـوي ميـان       ها بـه دليـل    دست داد، آن گروه يا گروه

شان از داللت چندگانه برخـوردار خواهنـد شـد كـه بـه ابهـام        هاي تشكيل دهنده واحد
گويد  مي. م.د.آ.براي مثال، مادة شش ق). 218، 1383صفوي، ( 36گروهي خواهد انجاميد
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عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بـر خـالف اخـالق حسـنه كـه مغـاير بـا        «
كـه  «در ايـن مـاده عبـارت وصـفي     » موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست

قـرار  » اخالق حسـنه «و » نظم عمومي«در كنار دو موصوف » مغاير با موازين شرع باشد
يـا صـفت بـراي    ) 69، 1386محمـدي،  (دارد و معلوم نيست صفت براي هـر دو اسـت  

 ). 56، 1379زراعت، (موصوف دومي
هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشـور و  «گويد  مي. ا.م.ق 511مادة  :مثال ديگر

گذاري هواپيمـا، كشـتي و وسـايل نقليـه عمـومي       تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب
گذاري شده است عالوه بـر جبـران خسـارت     نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب

در مورد اين ماده «. »شود ميسال حبس محكوم  2ماه تا  6وارده به دولت و اشخاص به 
تنها در مورد وسائل نقليه است يا به كشـتي  » عمومي«اين سوال مطرح است كه آيا قيد 

برخي معتقدند قيـد عمـومي   ). 236، 1385قافي و شريعتي، (» گردد و هواپيما هم بر مي
گردد بنابراين وسايل نقلية خصوصي از شـمول ايـن مـاده خـارج      به هر سه واژه بر مي

اما برخي ديگر قيد يادشده را فقـط مربـوط بـه وسـايل     ).1386،249گلدوزيان، (هستند 
صـادقي،  (انـد  دانند وفرقي بين هواپيما و كشتي خصوصـي و عمـومي نگذاشـته    نقليه مي

 ). 1377،91ليدي، ؛ و121، 1380
ممكن است ترديد در اصل وجود يا عدم وجود يك گروه باشد براي مثـال، مـادة   

در ايـن  . »وعده قبول شد بايد فوراً پرداختـه شـود   هرگاه برات بي«گويد  مي. ت.ق 242
، دوم، »بـرات «نخسـت، مكـث بعـد از كلمـه     : ماده دو جايگاه براي مكث متصور است

در صورت نخست، گروه اسمي تشـكيل نشـده و معنـاي    . »وعده بي«مكث بعد از كلمه 
. ت.ق 241هاي چهارگانة مقرر در مادة  ماده اين است كه اگر برات داراي يكي از وعده

در . قبول كرد بايـد آن را فـوراً بپـردازد   ) حال(وعده  بود اما براتگير آن را به صورت بي
معناي ماده اين است كـه   داريم و) اليه مضاف و مضاف(صورت دوم، يك گروه اضافي 

. تاريخ تاديه در برات تعيين نشده باشد و براتگير آن را قبول كند كه بايد فـوراً بپـردازد  
 226و مـادة   223معناي دوم مورد قبول حقوقدانان است اما در تعارض با بند پنج مادة 

ررات گيرد در نتيجه اگر تاريخ تاديه در برات معين نگـردد مشـمول مقـ    قرار مي. ت. ق
قانونگـذار، در يـك   «براي حل تعارض گفته شده . راجع به بروات تجارتي نخواهد بود
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 :1385اسـكيني،  (»اسـت . ت.ق 242وعده را قبول كرده و آن مورد مـادة   مورد برات بي
اگر سررسـيد در بـرات نوشـته    «و نيز براي فرار از تعارض و تخصيص گفته شده ) 37

، دميرچيلي، حـاتمي  54، 1374ستوده، (»شود قي مينشده باشد، وعدة برات به رويت تل
وعده بعنوان برات به رويت اين اشكال را نيز دارد  تلقي برات بي). 445، 1380و قرائي، 

در ماده سازگار نيست زيرا بـرات بـه رويـت چـون بايـد بـه       » قبول شده«كه با عبارت 
  ).54،  1374ستوده، (محض ارائه پرداخت گردد، قبولي الزم ندارد

  
 37ابهام ارجاعي .3-3

آيند، با دو مرجع، قبل از خـود   هاي دستوري كه به همراه يك مرجع مي اگر واحد
مواجه باشند كه امكان ارجاع به هر دو ممكن باشد ايـن دوگـانگي باعـث ايجـاد ابهـام      

مثالً دو مشاراليه براي يك ضمير اشاره يا دو مرجع بـراي يـك ضـمير داشـته     . گردد مي
اسـترداد دعـوا پـس از خـتم     «گويـد   مـي . م.د.آ.ق 107براي نمونه، بنـد ج مـادة   . باشيم

مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يـا خواهـان   
در اين صورت دادگـاه قـرار سـقوط دعـوا صـادر      . از دعواي خود به كلي صرفنظر كند

ـ  در انتهاي ماده دو مشاراليه مـي » اين«در اين بند، براي واژه . »خواهد كرد وان در نظـر  ت
شود به ويژه اينكه هـر   در يك صورت، مشاراليه هر دو قسمت ماده را شامل مي. گرفت

و ممكـن اسـت فقـط بـه قسـمت دوم      . انـد  دو قسمت در يك بند و با يك حكم آمـده 
اما اشكال ايـن  ). 283، 1385بهشتي و مرداني، (بازگردد كه مورد تاييد حقوقدانان است 

بر اين بنياد بر قانون خـرده گرفتـه شـده     .ماند باقي مي است كه قسمت اول بدون حكم
 باشـد  گذاري قسمت اخيـر ايـن بنـد قابـل تأييـد نمـي       است كه شيوة نگارش و عالمت

تـوان   ها نيز مـي  در تفاوت دو قسمت اين ماده و حكم متفاوت آن). 78، 1384شمس، (
صورت ديگر كه گفت كه صورت دوم در واقع استرداد به معناي استرداد دعوي است و 

رضايت طرف شرط شده است به معناي استرداد دادرسي اسـت، اسـترداد دادرسـي بـه     
معناي مسكوت گذاشتن آن است و نتيجة آن اين اسـت كـه گفتگـوي بـين طـرفين بـه       

در صورتي كه مراد از اسـترداد دعـوا ايـن    . گردد حالت قبل از تقديم دادخواست بر مي
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، 1378متـين دفتـري،   (عني حق خود صرف نظر كنداست كه خواهان به كلي از دعوي ي
339 .(  

 
 گيري نتيجه. 4

هاي زبان است و از آنجا كه دنياي اعتبـاري حقـوق در قالـب     ابهام يكي از ويژگي
با ايـن همـه، از آنجـا كـه     . گردد يابد در مواد قانوني نيز مشاهده مي زبان موجوديت مي

دارد بدين معني كه ابهـام   هايي نارسا بيان مي قالبقانونگذار ناخواسته احكام خود را در 
نويسـي   تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه در قـانون  مي يك حالت عارضي و ناخواسته است،

تواند از به كار بردن كلمات مترادف  براي مثال، قانونگذار مي. ابهام به حداقل خود برسد
قرينـة مناسـب را بـا آن همـراه     پرهيز كند، در صورت استفاده از واژگان مشترك لفظي، 

سازد، همچنين، در ابهام ساختاري، از ابزار حذف با حساسيت بيشتري اسـتفاده نمايـد،   
نهايـت، در    در استفاده از عبارات ارجاعي به مرجع نيز توجه كافي مبـذول نمايـد و در   

يا نمايد، در صورت تعدد موصوف  هاي وصفي يا اضافي استفاده مي مواردي كه از گروه
در مرحلة تفسير قانون نيز، مفسرين با آگـاهي از مـوارد   . مضاف، تدبير الزم را بينديشد

توانند موارد آن را با سهولت بيشتري تشخيص دهند و آگاهانـه بـه رفـع ابهـام      ابهام مي
در مرحلـة  . بدين معني كه گام نخست براي رفع ابهام، شناسـايي ابهـام اسـت   . بپردازند

توانـد   ورت ندارد بنيان ماده درهم ريخته شود بلكه قانونگذار مـي اصالح قانون نيز، ضر
لفظـي موجـب پديـد     براي نمونه اگر هم. با شناسايي علت ابهام به رفع آن علت بپردازد

تواند با افزودن قرينه به كالم ابهام را بزدايـد يـا اگـر حـذف      آمدن ابهام گشته است مي
سـان ابهـام را برطـرف     ه بيفزايد و بـدين موجب ابهام شده است واژة محذوف را به ماد

  .نمايد
  

  هانوشتپي
1. Indeterminacy  2. Vagueness  

  ).33، 2000انديكات، (اندبرخي از اين حالت به دقيق نبودن معناي واژه تعبير كرده. 3
4. Marmor 5. Definite extension   
6. Penumbra  7. Lyons 
8. Marmor 9. Solan 
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10. Ambiguity 11. Solan 
12. Endicott 

شـوند امـا نويسـندگان حقـوقي و      شناسان اين تفكيك را قائـل مـي   اگر چه فيلسوفان حقوق و زبان. 13
شناسـان   زبـان ).Solan, 2004, p.860(كنند ياد مي) ambiguity(قضات از هر دو حالت با نام ابهام

 cuyckens and(اندازنـد   ميـان ايـن دو مفهـوم جـدايي نمـي     ) cognitive linguistics(شناختي 

zawada, 2001, p.xvi( .شناسان ديگـر بـه طـور معمـول ايـن جـدايي را مـدنظر دارنـد         اما زبان 
)cuyckens and zawada, 2001, p. xv(.  

14. Schsne 15. Lexical ambiguity 
16. Robert 17. Cuyckensandzawada 
18. Nerlich and Clarke 19. Robert 

در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشير زني گروبندي جائز و مفاد « 655. م .20
 757. م.  »...صلح با انكار دعوا نيز جائز اسـت  «  755. م. »شود رعايت نمي ها آنمادة قبل در مورد 

 .»صلح بالعوض نيز جائز است«
  .»فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه مله حقاست كه هيچيك از طرفين معا عقد جائز آن« .21
  . ا. ق 157، 147، 138، 30، 21، 3نگاه كنيد به اصول  .22
 .»...باشد  شروع رسيگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي« 48. براي نمونه م .23
  .»...شود  در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي« 53.براي نمونه م .24
با توجه به قانون واگذاري اراضي باير و داير كه بعد از انقالببه صورت كشـت  «ي راي هيات عموم .25

مجلس شوراي اسـالمي عمـالً اينبخشـنامه ملغـي      8/8/65موقت در نظر گرفته شده است، مصوب 
اظهـارنظر در  و با انتفاء آثار بخشنامه مورد اعتـراض، مـوردي برايرسـيدگي و    . گردد شده، تلقي مي

  .»هيأت عمومي ديوان نيست
26. synonymy 

خانوادگي مواجه هستيم  واژگان بايد از حيث لفظ با هم متفاوت باشند در غير اينصورت با هم .27
)murphy, 2003, p. 140 (مانند عدل، عدالت و عادل.  

28. Absolute synonymy 29. Sense synonymy 
30. Murphy 

در مقـام بيـان نفـي    . م.ق 265اند، مادة  دكتر شهيدي عنوان نموده چنانكهممكن است گفته شود كه  .31
بنابراين، در اينجا بـا چنـدمعنايي مواجـه    . و بيش از اين داللتي ندارديكي از اقسام، يعني هبه است 

نجـا بـا نقـص    ها داده شـود، بلكـه در اي   چه، الفاظي وجود ندارد تا نسبت چندمعنايي به آن. نيستيم
اين سخن با در نظر گرفتن قسمت نخست مـاده صـحيح اسـت امـا قانونگـذار در      . قانون مواجهيم

قسمت دوم همان ماده بحث ساير اقسام را پيش كشيده است كه در صورت مقروض نبـودن اسـت   
در اين حال، اين سـوال پـيش   . كه مفهوم مخالف آن عدم استرداد در صوردت مقروض بودن است

كدام قسم جايگزين آن است؟ با توجه به نوع بيـان قانونگـذار   ) هبه(كه با نفي قسم نخست آيد  مي
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  .در قسمت دوم ماده هر دو وجه محتمل است
32. Syntactic or strutural ambiguity     33. schane 

بـراي ديـدن منـابع دسـتور كـه از آن سـخن       . گردد حذف اجزاي سخن در علوم مختلفي بحث مي. 34
براي ديدن مطالعات مربـوط بـه حـذف اجـزاي     ). 37، ص1373مير عمادي، (اند نگاه كنيد به  گفته

بـه   78ب، صص  1385به بعد؛ كزازي،  93،صص 1386شميسا، (سخن در علم معاني نگاه كنيد به 
 220، صص1383صفوي، (و براي مالحظة مطالعات حذف بر مبناي معناشناختي نگاه كنيد به ). بعد

  ).به بعد
منظـور از عبـارت مـذكور در    «آمده اسـت   25/9/1382مورخ  7852/7براي نمونه در نظرية شمارة  .35

  .»...مبلغ مورد مزايده است نه مقدار مال توقيف شده  1356. م.ا.ا.ق 131مادة 
كننـد،   مطـرح مـي  » تعقيب االسـتثناء لجمـل متعـدد   «ابهام گروهي با بحثي كه اصوليين تحت عنوان . 36

براي نمونه، نگاه كنيد بـه  . توان بحث فوق را نيز نوعي ابهام گروهي ناميد دارد و مي ارتباط نزديكي
  ).403، ص1376؛ موسوي خميني، 173، ص1382مظفر، (

37. Reference ambiguity   
  
  منابع

 فارسي .الف

 . ، تهران، سمت....حقوق تجارت، برات، سفته و، )1385(اسكيني، ربيعا، 

 . ، تهران، فاطميدستور زبان فارسي، )1385(انوري،  احمدي گيوي، حسن و حسن

 . ، تهران، انتشارات اسالمية1، جحقوق مدنى، )الف)(1371(امامى، سيد حسن، 

 . ، تهران، انتشارات اسالميه2، جحقوق مدني، )ب)(1371(امامى، سيد حسن، 

  .زان، تهران، مي2، جآيين دادرسي مدني) 1385(بهشتي، محمد جواد، نادر مرداني، 
، ترجمـة كـورش صـفوي، تهـران،     نگاهي تازه به معني شناسي، )1385(پالمر، فرانك 
 .كتاب ماد

 .، تهران، دانشگاه ملي ايرانعقد حواله، )1354(جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 

 .، تهران، گنج دانشمحشاي قانون مدني، )1379(جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 

، ميـزان، تهـران،   كام مدني در نظم حقوق كنونياجراي اح، )1390(حياتي علي عباس
 .چاپ اول
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قانون تجارت در نظم حقـوقي  ، )1380(دمرچيلي، محمد، علي حاتمي، محسن قرائي 
  . ، تهران، خليج فارسكنوني

 .جا، بوطيقا ، بيمحشاي قانون آيين دادرسي مدني، )1379(زراعت، عباس، 

  .، تهران، قفنوسحقوقي كنونيقانون مجازات در نظم ،)1383(زراعت، عباس، 
  .، تهران، دادگستر3، ج حقوق تجارت، )1374(ستوده، حسين، 

، قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق كنوني، )1381(شكري، رضا و قادر سيروس، 
 .تهران، مهاجر

 .، تهران، دراك1، ج آيين دادرسي مدني، )الف1383(شمس، عبداهللا، 

  .، تهران، دراك2، ج دادرسي مدنيآيين ، )ب1383(شمس، عبداهللا، 
   . ، تهران، دراك3، ج آيين دادرسي مدني، )1384(شمس، عبداهللا، 

 .، تهران، ميترامعاني، )1386(شميسا، سيروس، 

 .، تهران، مجدسقوط تعهدات، )1386( شهيدي، مهدي،

 .، تهران، سمت، دومحقوق اداري، )1374(طباطبائي موتمني، منوچهر

، تهـران،  جرايم عليه امنيـت و آسـايش عمـومي   ، )1380(محمد، صادقي، حسين مير 
 . ميزان

  . ، تهران، ميزان2، جدوره مقدماتي حقوق مدني، )1386(صفايي، حسين، 
 . ، تهران، سورة مهرشناسي درآمدي بر معني، )1383(صفوي، كورش، 

 ، تهـران، دادگسـتر،  هاي حقوق اساسـي  بايسته، )1380(قاضي شريعت پناهي، ابولفضل
 .ششم

، قم، پژوهشگاه حوزه 1، ج اصول فقه كاربردي) 1385(قافي، حسين و سعيد شريعتي، 
 .و دانشگاه

 .، تهران، امير كبيرحقوق مدني، )1342(عدل، مصطفي، 

مجلة رشـد و آمـوزش ادب   ، حذف واژگاني به لحاظ معنـايي،  )1382(غفاري، مهبد، 
 . 67،  سال هفدهم، ش فارسي
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 .، تهران، دانشگاه تهران4، ج عقود معين، )1353(كاتوزيان، ناصر، 

 . ، تهران، سهامي انتشار3، ج ها قواعد عمومي قرارداد، )ج)(1383(كاتوزيان، ناصر، 

 .، تهران، يلدانظرية عمومي تعهدات، )1374(كاتوزيان، ناصر، 

 . ، تهران، سهامي انتشار1، ج عقود معين، )1387(كاتوزيان، ناصر، 

  .، تهران، مادبيان، )ب)(1385( الدين كزازي، مير جالل
  .، تهران، مجدمحشاي قانون مجازات اسالمي، )1386(گلدوزيان، ايرج، 

بررسـي جـرم محاربـه و افسـاد فـي      «، )1388(زاده، ابوالفضل،  احمدگلدوزيان، ايرج و 
، »االرض در فقه و حقوق با رويكردي به اليحة پيشنهادي قانوني مجازات اسـالمي 

 . 1، شمارة قفصلنامة حقو

ـ  پاياناالرض،  ، محاربه و افسادفي)1368( جويباري، رجب گلدوست   شناسـي  كـار  هنام
 . ارشد دانشگاه تهران

 . ، تهران، مجد2، ج آيين دادرسي مدني، )1378(متين دفتري، احمد، 

 . ، تهران، دانشگاه تهرانمباني استنباط حقوق اسالمي، )1386(محمدي، ابوالحسن، 

 . ، سپيد رود، دانشورتحليل قانون آيين دادرسي، )1380(حميد، محمدي، 

  .، ميزان، تهران، اولاجراي احكام مدني، )1390(مرداني نادر و محمد قهرمان
 . ، قم، بوستان كتابالفقه اصول، )1382(مظفر، محمد رضا، 

  . ، تهران، دادگستر، اولحقوق اداري، )1391(موسي زاده، ابراهيم
 . ، تهران، عروج2، ج تنقيح االصول، )1376(، ...روح اموسوي خميني، 

  .، فكرسازان، تهران، اولشرح جامع قانون اجراي احكام مدني، )1384(هاجري عليم
 . ، تهران، كيهانهاي قضايي انديشه، )1372(نوبخت، يوسف، 

  .، تهران، دادجرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي، )1377(وليدي، محمد صالح، 
، 10-9شـماره  ،ماهنامـة دادگسـتر  ، »النفـع  مفهـوم عـدم  «، )1382(، ...نيا، فـرج ا  هدايت

  .78-68، صارديبهشت و خرداد
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