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 .ان مرحوم طلب غفران و امرزش  نمایند این جزوه را به روح پر فتوح پدر بزرگوارم تقدیم می نمایم . از خوانندگان گرامی استدعا دارم که برای روح 

 مقدمه : 

 تعریف علم فقه:

. فقه، «اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالَْحْكامِ الشَّرعِيَّة الفَرْعِيَّة عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة» در تعريف )فقه( ـ به معناى ـ خاص گفته اند:

 بع و( دليل تفصيلى آن است .عبارت از علم به احكام فرعى شريعت از روى )منا

عبارت)الحكام الشّرعيّه(درتعريـف مزبور، احكام عقلى از قبيل فـلسفه و مـانند آن، كلمه )الفرعيّه( اصول دين و مسائل 

 به كسر اعتقادى اسالم و جمله )عن ادلّتها التّفصيليّة( علم غير مجتهد را از محدوده )فقه( خارج مى كند. از اين رو، )مقلّد

( را نمى توان )فقيه( ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست ، بلكه از لم

 روى تقليد است .

 موضوع علم اصول

 اهل منطق معتقدندكه هرعلمي بايدداراي موضوعي خاص باشدكه درآن علم ازعوارض ذاتيه آن موضوع گفتگو 

ه ازيكديگر به موضوعات آنها است وروي همين اصل مي بينيم كه دانشمندان منطق درآغاز شودوتمايزعلوم مختلف

 كتابشان ، اول موضوع مطلق علم رابيان مي كنند )بدون درنظرگرفتن علم خاص(

براي علم اصول هم موضوع خاصي راذكركرده  اهل اصول هم ازاهل منطق پيروي نموده ودرصددبرآمدندو قدما

ده نمو اندموضوع علم اصول ادله اربعه )كتاب،سنت،اجماع وعقل(عده اي هم استصحاب رابه ادله اربعه امراند:مشهورگفته 

رانيز ازموضوع علم اصول برشمرده اند،امامتاخرين مي گويند:علم اصول ،موضوع معيني  وبرخي ديگراستحسان وقياس اند

 رگيردازمسائل علم اصول است )مظفر(نداردبلكه هرمسئله اي كه بتوانددرطريق استنباط حكم شرعي قرا

 فائده علم اصول فقه 

علم اصول فقه براي استنباط احكام شرعي تدوين گرديده وبنابراين فايده ،غرض وغايت آن فهميدن حكم روابط مردم 

 بايكديگربرطبق دستوراسالم است،وعلت قرارگرفتن اين درس دربرنامه اجباري دروس دانشكده حقوق آشنايي با طرق و

 .وسايل استنباط حقوق اسالمي براي دانشجوي حقوق امروز و قاضي، وكيل، مشاور حقوقي و يا حقوقدان فردا لزم است

بعضي از علماي علم اصول فقه براي  .تا بينش و بصيرتي بدست آورد كه براي درك و فهم مسائل حقوقي ضروري است

 ذكر مي كنند : "بيان فائده اين علم سه مطلب را مقدمتا

 خون جريان:  مثل است ارادي غير و جبري برخي و غيره و نوشتن،خواندن مثل است اختياري بعضي انسانها افعال  -1

 ب و ،قل تپش و بدن در
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 ،(واجب،حرام،مكروه،مستحب،مباح) يعني است شرعيه احكام از حكمي داراي دين در اختياري كارهاي تمام  -2

وده و احتياجي به استدلل ندارد ولي عمده احكام شرعي از اموري نظري و رعي معلوم بش احكام از كمي مقدار  -3

استدللي هستند كه بدون اقامه دليل بدست نمي آيند، و علم شريف اصول فقه تنها علمي است كه تدوين شده براي 

 .كمك جهت استدلل كردن بر احكام شرعيه 

 رابطه فقه و حقوق

شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق  حقوق طرح مى مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان

عالوه در  هاى ديگر پراكنده است. به خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سياسى و ... در ابواب مختلف فقه با نام

از فقه در حقوق امروز  دانيم آنچه فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانكه مى

شود. اين است كه فقه  هاى مختلف تحصيل و تدريس مى هاى مختلف درآمده و در دانشكده مطرح است به صورت رشته

 هاى گوناگون است. بالقوه مشتمل بر رشته

 تر است و در ميان فقه مذاهب مختلف اسالمى، فقه فقه مصطلح اسالمى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گسترده

اى گرانبها و درياى عميقى از تحقيق و تفريع است  اماميّه كه متّخذ از مذهب اهل بيت، عليهم السالم، است داراى ذخيره

همانندى بخشيده  العاده و بى توان يافت و اين به فقه شيعه غناى فوق كه نظير آن را در فقه مذاهب ديگر اسالمى نمى

 است.

 تقدم علم فقه بر حقوق

ي اصلى قوانين و مقررات مربوط به حقوق ايران است، خود تماما )با استثنائات قابل  يران كه سرچشمهقانون مدنى ا

تر از قانون  اغماض( مقتبس از فقه شيعه است و مواد آن بر اساس فقه اماميه تنظيم گرديده است. البته دامنة فقه گسترده

مدنى با فقه، رابطة كلّ و جزء است چرا كه در فقه مسائلى مدنى و حقوق اجتماعى است؛ و به تعبير ديگر، رابطة حقوق 

كند همانند نماز و روزه و ... در حالى كه قانون مدنى و حقوق، رابطة  مطرح است كه رابطة انسان با خدا را بررسى مى

دين عالوه بر مسائل نمايد، همچنان كه رابطه فقه با اصل دين رابطه كل و جزء است؛ زيرا در  افراد با يكديگر را تبيين مى

فقهى كه مربوط به رفتار و اعمال انسانهاست، مسائل عقيدتى و اخالقى نيز كه در رابطه با فكر و انديشه و نفس انسان 

 است نيز مطرح است.

خصوص در  البته ما منكر آن نيستيم كه در تدوين قانون مدنى، از قانون مدنى فرانسه و امثال آن هم استفاده شده و به

و تنظيم مواد قانون مدنى ايران، از قانون مدنى فرانسه تبعيت شده است، ولى مقنّنين سعى كافى داشتند مطالبى  يبتصو

كارگيرى  شود تا حد امكان با احكام اسالمى و فقه اماميه منطبق باشد، و حتّى در به كه از قانون مدنى فرانسه گرفته مى

عكس  بهكار گيرند و از لغات و اصطالحات خارجى پرهيز نمايند.  مى را بهاصطالحات مقيد بودند كه همان اصطالحات اسال

 .شود خوبى مشاهده مى قانون مسئوليت مدنى، كه آثار تبعيت از قوانين غربى حتى در عبارات و اصطالحاتشان هم به
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رعايت اصول مسلم  هاى فلسفى و علمى و قوانين بر اصول و قواعدى مبتنى است كه دانشمندان حقوق آنها را با دقت

اند. اختالفاتى كه بين قوانين كشورها ديده ميشود، ناشى از اصول و قواعد علمى است كه هر يك  اجتماعى اتخاذ نموده

 پيروى نموده، زيرا چه بسا اصول و قواعدى كه كشورى در وضع قوانين خود رعايت ميكند و كشور ديگر آن را نميپذيرد.

هاى حقوقى مختلفى است كه  در قوانين كشورها ناشى از نظريات علمى و سرچشمهاختالف اصول و قواعد حقوقى 

گيرد بر اصول  باشند، مثال قوانين مدنى فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومى مي قوانين كشورها بر آنها استوار مي

قواعدى پيروى نموده كه فقه  و قواعدى استوار است كه در حقوق رومى پيروى شده، و قوانين مدنى ايران از اصول و

اند، چنانكه اثر فسخ در مورد خيارات  جعفرى )اماميه( از آن متابعت كرده است و فقهاء آن را در مؤلفات خود بيان نموده

باشد. فقهاى اماميه  نمايد و مانند بطالن مي خيار است و در حقوق فرانسه اثر قهقرائى مي در حقوق ايران از زمان اخذ به

باشند، قانون مدنى در هر مسأله قول مشهور را اختيار كرده است، مگر در  راى نظريات علمى و آراء مختلفى ميچون دا

  شود. موارد بسيار نادرى كه از آن تجاوز نموده و در محل خود تذكر داده مي

 تقدم جایگاه علم فقه نسبت به سایر علوم:

ارزشمندي، در جايگاه مقدم بر تمام علوم بشري است. ساير علوم با توجه به اهداف و اهميتي كه فقه دارد، از جهت 

كنند و ثانياً، حداكثر نيمي از سعادت بشر يعني رفاه و آسودگي  ها و منافع محدودي را تأمين مي بشري، اولً مصلحت

 آورند و تأمين سعادت اخروي بشر از يد كفايت و تشخيص و تقنين آنها خارج است.  دنيوي را فراهم مي

 از اين جهت است كه بصيرت يافتن در دين همواره مورد تأكيد خاص معصومين ـ عليهم السّالم ـ بوده است: 

فرمايد: انَّ لِكُلِّ شَيءٍ دِعامة و دعامة هذا الدين، الفقه؛ هر چيزي پايه و  پيامبر اكرم ـ صلي اهلل عليه و آله و سلّم ـ مي

 ست.اساسي دارد، پايه و اساس اين دين، فقه ا

في الدين فاِنَّ الفقهاءَ، وَرَثَهُ النبياء؛ اي فرزندم، به دنبال    فرمايد: يا بُنيّ... تَفقَّه امير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ مي

 بصيرت يافتن در دين باش، همانا فقها وارثان پيامبرانند.

 ژه ها : اتعریف برخی و

يعني از دانستن يك چيزي چيز ديگري را بدانيم . به چير اول دال و به دللت :  دللت در لغت يعني راهنمايي .  داللت

 از علم به دال علم به مدلول پيدا كنيم.پس دللت يعني  چيز دوم مدلول .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 کدام تعریف برای داللت، کامل و صحیح است؟

اي با معنايي خاص ارتباط دارد، به صورتي كه هر  ار است و هر واژهها و معاني، نوعي پيوند برقر الف( در هر زباني ميان واژه

        كند. شنويم، معناي خاص آن به ذهن خطور مي گاه آن واژه را مي

 ب( ارتباط و پيوند ميان لفظ و معنا
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ها ج( جمع آوري الفاظ در كتب لغة و معني كردن آن  

 د( قرار دادن يك لفظ به عنوان ظرف معنا

گزینه الف می باشد .  گزینه صحیح  

 داللت سه قسم است :

 یا عقلی  الف : داللت ذاتی 

 بعی طداللت  -ب

 داللت وضعی  -ج

،   هميشه ما را به مدلول مي رساند . مثل دللت دود بر آتش در اين قسم از دللت دال الف : داللت ذاتی  یا عقلی :

 .  ه پس دود بر اتش دللت مي كند .  دللت جاي پا بر روند

ممكن است كه اين امر هم اتفاق  ، وليمعمول ما را به مدلول مي رساند در اين قسم از دللت دال  داللت طبعی : -ب

شود؛ مانند  است كه در آن آثار خارجي بدني به حالت طبيعي يا نفساني رهنمون مي للتيددللت طبعي  يا  .  نيفتد

 خنده بر شادماني ودللت  خوني،  پريدگي رنگ بر كمدللت  ره بر تب، سرخي چهدللت  درد،  دللت سرفه بر سينه

 گريه بر اندوه دللت 

دللتي كه سبب آن قراردادي بين مردم باشد؛ مانند دللت چراغ قرمز بر لزوم :  یا قراردای یا جعلی  داللت وضعی -ج

دال را قرار داده اند كه دللت كند بر مدلول . اگر اين به عبارت ديگر يك عده  . ، دللت لباس سياه بر ماتم اتومبيلتوقّف 

 .رد كعده دال را قرار نميدادند دال هر گز به مدلول دللت نمي 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كداميك ار اقسام دللت  جعلي و اعتباري است : 

داللت چراغ قرمز سر چهار  -ج دللت خميازه كشيدن بر خواب آلوده بودن شخص -ب دللت دود بر آتش  –الف  

 ترس  ردللت تغيير چهره ب -د بر ایستراه 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد .

 تقسيم بندي اين دوره بر مبناي ذيل است : 

 باب اول : الفاظ 

 استنباط احكامباب دوم ادله  

  و تعارض ادلهباب سوم اصول عمليه 

 باب اول  شامل شش فصل است :

  الفاظوضع  :  فصل اول باب اول

 باب اول : اوامر    فصل دوم
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 نواهي  :باب اولفصل سوم 

 مفاهيم  : باب اولفصل چهارم 

 عام و خاص  خيلي مهم : باب اولفصل پنجم 

 مطلق و مقيد  : باب اول فصل ششم

دون اينكه ب ,وجود داشته انديعني موجودات  معانيفقط  دنيا پيدايش  بدودر   : لفاظ:  وضع ا فصل اول باب اول

جهت دسترسي به  انسانها  ,زندگي اجتماعي و تمدنهاي بشري ،.با پيدايش زبان لفظ خاصي بوده باشد  ,معاني انبهمراه 

بجز , در نزد بشر  فقدان گويش يكسانبدليل  اما نمودندوضع الفاظي را معاني اهداف و مقاصد مختلف خود در برابر اين 

 هاپارسي  « مكان مرتفع »  معنيبراي  به عنوان مثال .   شدوضع راي معاني يكسان ب متفاوتي الفاظ ,در مواردي نادر

لفظ  و تازي ها «  Berg»لفظ  ژرمنها «  Montagne»لفظ ها فرانسوي ,  « Mountain », لفظ  هاانگليسي  «كوه » لفظ

 .  ه اند نمودرا وضع  « جبل»

           لفظ,  هالفظ هندوانه , انگليسي  هاپارسي  «ازه هاي متفاوت اندبا با پوست ضخيم  مدور ميوه اي »يا براي معني 

« Watermelon  »  لفظ   ها, فرانسوي« melon d'eau » ، ها  لفظ ژرمن« Wassermelone  » ،   تازي ها          

عي ، وضع قوانين ، همچنين با پيدايش گروههاي اجتما. نموده اند  وضع  را « Garpuz» ها لفظ و ترك را « بطيخ  »

 الفاظ متعدي براي معاني مختلف وضع شده است . پيدايش مذاهب و غيره 

 گویند الفاظوضع  معانیدر مقابل  الفاظبطور کلی به قراردادن  

 چند اصطالح :

 به لفظ مي گويند موضوع .  : موضوع

 ر مقابلش وضع شده است د واژه اي است كه لفظ يمعن .  گفته مي شود به معنا موضوع له:  موضوع له 

 است .كرده  وضعمعنا  فظ را در مقابلبه كسي كه ل:  واضع 

 : به عمل واضع وضع گفته مي شود .  یا معنای تصور شده برای لفظ  وضع 

  .لفظ بر معنا دللت مي كند ،پس از وضع

و دللت  لفظ بر معنا دللت مي كندپس   مي گويند . مدلول واژه معنا لفظ دال به واژه : پس از وضع لفظ  دال و مدلول

 ان از نوع وضعي است . 

 اقسام وضع لفظ : 

  وضع تعینی  -بوضع تعیینی  -الف  وضع لفظ دو قسم است 

اين معنا است كه واضع، لفظي خاص را براي افاده معنايي معين در به وضع تعييني  : یا تخصیصی الف : وضع تعیینی

كنند؛ و به بيان ديگر، وضع تعييني بر اثر جعل و  كند و ديگران هم از او پيروي مي زمان مشخص، تعيين و استعمال مي
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دهد و بقيه  را براي دللت بر عبادت مخصوص قرار مي "صالة  "آيد؛ براي مثال، پيامبر )ص( كلمه  انشاي واضع پديد مي

  .برند مسلمانان بعدها آن را براي همان معنا به كار مي

 ونوزاد  ،علي در اينجا  به اين وضع تعييني مي گويند . علي  صدا مي زنند را   ,اونوزاد پس از تولد  يوالدين :  یک مثال

 مي باشند .  عبترتيب لفظ ، معنا و واض .والدين

 در اينجا وضع تعييني مي گويند .  وضع، به اين .   براي خياباني وضع نموده است لفظ حافظ راشهرداري :    مثال دو

 . مي باشندمعنا و واضع  بترتيب لفظ ، ، و شهرداري حافط ، خيابان  الفاظ 

 براي ويرگولرا  واژه درنگ نما  . اين فرهنگستانوضع الفاظ براي واژه ها مي باشد علومفرهنگستان  وطيفه : مثال سه

 گويند . ع بترتيب معنا، لفظ و واض ، درنگ نما و فرهنگستان علوم را در اينجا ويرگول  وضع نموده است .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 آن از و پذيرند مي  گاه شخص يا نهادي خاص در كاربرد يك واژه براي معنايي خاص اقدام مي كند و ديگران هم آن

 .نامند مي.. … وضع را معنا و واژه ميان پيوند ايجاد و وضع نوع اين كنند مي پيروي

 ني( تعييد ج( حقيقت ب( تعيني  الف( مجاز

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

  ضمنیوضع تعیینی  -بصریح وضع تعیینی  -: الف وضع تعیینی بر دو قسم است 

 :  واضع صريحا  لفظ را در مقابل معنا بكار مي برد . تعیینی صریح عوض -الف 

اعالم مي كنند كه ما مثال  ر انها : والدين نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنايان را دعوت مي نمايند و در حضو  مثال 

 اسم نوزاد را نهاديم علي . 

را نشان  لفظ وضع ان  با استعمالبلكه  واضع صريحا لفظ را وضع نمي كند در اين حالت  : وضح تعیینی ضمنی  -ب

 نامگذاري يك كودك بدون هيچ گونه تشريفات و دعوت از اقوام و آشنايان. مثال  .مي دهد 

اثر كثرت  بر و واضح مشخصي ندارد وضع تعيني، مقابل وضع تعييني، وضعي است كه:   ا تخصصیی وضع تعینی -ب

در اين وضع، واضع معيني در كار نيست، بلكه ابتدا لفظ با قرينه در  .گيرد استعمال، و در گذر زمان و به تدريج شكل مي

زمان و بر اثر كثرت استعمال، بدون آن قرينه،  اما در گذر، شود  غير معناي موضوع له خود به صورت مجاز استعمال مي

 مانند :  شود همان معناي دوم )معناي مجازي( از آن فهميده مي

استعمال ، در معناي  كثرت به سبب در گذر زمان و . اين واژهاست خط كش بوده  "قانون  " معناي اوليه: اول  مثال 

 .ديگري )مقررات و ضوابط( تعين پيدا كرده است

 فرد ساده لوح بكار مي رود . معناي راياين لفظ بولي در بين مردم بنده خدا مي باشد ، عبداهلل لغوي حقيقي معناي  :  وممثال د

 اطالق مي گردد  جوادلفظ  عرفاز  خارج چيزهاي ولي در بين مردم به  ، است جواد بخشندهحقيقي لغوي  معناي  :  مثال سوم
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در  ، معلوم و مشخص است ع وضع تعييني واضباشد . در انها مي  واضعدر  ینیتعیینی با تعوضع فرق اصلي نكته :  

   مي باشد . لفظ واضع بلكه عرف واضع مشخص معلوم نيست  وضع تعيني  در صورتي كه

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 وضع تعینی یا تخصصی آن است که: 

 رار داده باشد.واضع، با كثرت استعمال، لفظي را در قبال معنايي ق -الف

 عرف، در اثر كثرت استعمال، لفظي را در قبال معنايي ديگر تثبيت كرده باشد. -ب

 عرف، لفظي را به كمك قرينه در معناي ديگر به كار ببرد. -ج

 واضع، به وضع لفظي، در برابر معني معيني تصريح نمايد. -د

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .  

 استعمال لفظ 

 . معنايي را از ان اراده كنيم لفظ آن  با بكارگيريبطوريكه عني بكار بردن لفظ در يك معنا .ي لفظ استعمال

  استعمال لفظ براي معنا سه حالت دارد : 

 استعمال غلط -ج  استعمال مجازی -استعمال حقیقی ب -الف

 گويند .  حقيقي . به اين معناي اصلي معناييعني بكار بردن لفظ در معناي اصلياستعمال حقیقی :  -الف

 . كلمه سرو را به معني درخت سرو بكار برد: وقتي شخصي  ثالم

 مي گويند. حقيقت كه در معناي حقيقي بكار مي رود يلفظ به 

 استعمال حقيقي گويند  را قيقيحبه بكار بردن لفظ در معناي 

 نكته : هر لفظي يك معناي حقيقي دارد . 

معنايي خارج از معناي اصلي ولي بين اين معنا و معناي اصلي مناسبت و  استعمال لفظ در استعمال مجازی : -ب 

 مقارنتي مي باشد

انسان بلند راينجا كلمه سرو را مجاز و  سرو به معني . دوقتي شخصي كلمه سرو را به معني انسان قد بلند بكار برد:  مثال

 را معناي مجازي مي گويند . قامت 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ناميده. … له موضوع غير معناي در لفظ كاربرد و شده ناميده. …كاربرد لفظ در همان معنايي كه براي آن وضع شده  

  .شود مي

 تمجاز، حقيق -د حقيقت، مجاز -ج حقيقت، كذب -ب الف( مجاز، غلط

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

عني حقيقي نه در معناي مجازي بلكه در يك معني بي استعمال غلط يعني بكار بردن لفظ نه در ماستعمال غلط :  -ج

 .  بوده است  قورمه سبزيشخصي بگويد علي و بعد ادعا كند كه منظور من از علي . مثال ربط 
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 شرایط استعمال مجازی : 

 انجام دهيم دو شرط لزم است  براي اينكه استعمال مجازي

 يا مناسبت  عالقه :  شرط اول

 .ه قرينه صارف :  شرط دوم

 است .  و ارتباط است  عالقه در لغت به معني رابطه:  یاداشت

 يعني بين معني اول و دوم ارتباط وجود داشته باشد . :  عالقه یا مناسبت:  اولشرط 

 .  ان را قبول داشته باشديعني ارتباط يا مناسبتي كه عرف  جواب :  ؟به چه معنا مي باشدبين معني اول و دوم ارتباط :  سوال

 همترين عالقه شباهت است . يعني بين معني اول و دوم شباهت وجود داشته باشد . م

 قبول داشته باشد . : ايا هر شباهتي عالقه است؟ خير . شباهتي عالقه است كه عرف ان را  سوال

ين تشبيهي در عرف هر گز چن چون بگويد ماهشخصي به توپ فوتبال  حال اگر. د نمي باشگرد هر دو توپ  وماه    :مثال

  استعمالي يك لفظ مسمي از نظر عرف نخواهد بود . بنابر اين چنين مصداق نداشته است، 

معاني در  برعكسوجود نداشته بلكه  مناسبتيدر تضاد بين معني اول و دوم هيجگونه  . دومین مورد عالقه تضاد است

 مقابل هم قرار دارند . مانند : 

 .  بگويند سفيد او به يك نفر خيلي سياه است  : یک  مثال

 .بگويند پاكيزه  به اويك نفر خيلي كثيف است :  دوممثال 

  ) مثال كتاب ( رعكس نهند نام زنگي كافوربمثال سوم  

 توضيح كتاب : 

هرگاه از كسي يا چيزي به غلط و عكس قضيه تعريف يا تشبيه كنند و خالف آنچه گويند در ممدوح يا مورد نظر جمع 

 به»: مثالً كنند، مي مقصود بيان ديگر امثله با و ديگر شكل به مردم عامه المثل بال استفاده مي كنند.باشد، از ضرب 

 له موضع غير در تشبيه و تعريف كه است اين مقصود حال كل علي. «عينعلي ميگويند كور به» و «زلفعلي ميگويند كچل

 .باشد رفته كار به

. قرينه به معناي نشانه مي باشد   مي باشد .قرينه صارفه  ستعمال مجازيدومين شرط ا :  استعمال مجازی شرط  دوم

 به معني منصرف كننده مي باشد . ) اسم فاعل (صارفه

اي كه كالم را از معناي حقيقي خود برگردانده و بر معناي  مقابل قرينه معيّنه بوده و عبارت است از قرينه : رینه صارفهق

 معناي بر اين دارد كه دللت كه است اي نشانه و عالمت به بيان ديگر، قرينه صارفه آننمايد حقيقي  مجازي آن حمل مي

 و منظور معناي مجازي مي باشد .  نيست منظور حقيقي

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كداميك دللت بر معني مجازي دارد : 
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 تبادر  -عدم صحت صلب د -ج قرینه صارفه -باطراد   –الف 

 زینه ب  می باشد .پاسخ صحیح گ

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 قرینه صارفه چیست؟

 الف( آنچه معني مقصود را از لفظ، مشخص مي سازد. 

 ب( آنچه منظور گوينده را از ميان معاني متعدد لفظ، معلوم مي نمايد. 

 ج( آنچه موجب انصراف ذهن از معنی حقیقی لفظ به معنی مجازی آن می شود. 
 جب انصراف ذهن شنونده به معني حقيقي لفظ مي گردد.د( آنچه مو

 می باشد . جپاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 فرق قرینه صارفه و قرینه معینه در چیست؟-1

  الف( قرینه صارفه )قرینه معنای مجازی( قرینه معینه )قرینه بر یکی از معانی حقیقی(

 ز معاني حقيقي( قرينه معينه )قرينه معناي مجازي(ب( قرينه صارفه )قرينه بر يكي ا

 ج( قرينه صارفه )قرينه بر معناي حقيقي( قرينه معينه )قرينه بر معناي مجازي( 

 د( قرينه صارفه )قرينه بر معناي مجازي( قرينه معينه )قرينه بر معناي حقيقي(

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد .

 "كند، مثل كلمه  ويند كه لفظ را از معناي حقيقي خود به معناي مجازي منصرف ميگ اين قرينه را از آن رو صارفه مي

كه بدون قرينه استعمال شده و بر حيوان درنده كه معناي حقيقي آن است، دللت  "رايت اسدا  "در جمله  "اسد 

كه  "مرد شجاع  "رت بر در اين صو "رأيت اسدا يرمي  "اي به آن ضميمه گردد و گفته شود:  كند، ولي اگر قرينه مي

 .باشد قرينه صارفه آن مي "يرمي  "كند و  معناي مجازي آن است دللت مي

 حالت . -بلفظ  -الف  قرینه صارفه بر دو قسم است

 .  گويند لفظيه يا قرينه صارفه اگر لفظ باشد به ان مقاليه  -الف  

 .  گويند يا حاليه ميهمقاباشد به ان  ) اوضاع و احوال (  قرينه صارفه اگر حالت -ب

 مجازي به معناي انسان قد بلند .سرو دو معني دارد يكي معني حقيقي به معناي درخت و ديگر معناي :  مثال 

 يك سرو ديدم كه داشت بسكتبال بازي مي كرد شخصي وارد مي شود و مي گويد  :  حالیه یا مثال برای قرینه مقالیه 

 . از سرو انسان قد بلند است اوه منظور ككه نشان مي دهد يك لفظ است كرد بسكتبال بازي مي. 

شخصي وارد  وجود ندارد . يدرخت سرودر يك موقعيت جغرافيايي فرض كنيم :  یا حالیه  مثال برای قرینه مقامیه

  ان حواليدر  چون مخاطبين مي دانند كه يك سرو ديدم . مي شود و به حاضرين مي گويد من الن در اين نزديكي 

  بوده است . انسان قد بلند  دريابند كه منظور متكلم از سرو انها مي توانند , بنابر اين  رخت سرو وجود ندارد د
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 حقيقي را از ان تلقي كنيم. معناي بايد به ذهن خطور كند تواما حقيقي و مجازي ان س از شنيدن لفظي معانيپهر گاه :  قاعده

منصرف  معناي مجازي سوي به حقيقي ايمعن ازذهن مخاطب   كه را مي اورد يا قرينه ايگاهي متكلم نشانه خالصه : 

 . گفته مي شود قرينه صارفه اصطالحا نشانهبه اين  كندمي 

به  و اگر حالت باشد «مقاليه يا لفظيه» به ان قرينهاگر لفظ باشد  . قرينهلفظ و حالت :  بر دو قسم استصارفه  قرینه 

 گويند . « میه یا حالیهمقا » ان قرينه

  شروط مذكور بايد همزمان وجود داشته باشد . عالقه و قرينه صارفه كه . است دو شرط مستلزم  استعمال مجازي بكار گيري  

 چند اصطالح : 

مشترك، از اقسام الفاظ متعدد المعني بوده و عبارت است از لفظ واحدي  لفظلفظ مشترک یا مشترک لفظی :  -الف

 و طال براي بار يك كه " عين "متعدد جداگانه وضع شده است، مانند: لفظ معاني حقيقي  اي معانيكه به طور جداگانه بر

  .است شده وضع …و چشمه چشم، نقره، براي جداگانه صورت به ديگر بارهاي

 شيرشير به معني  -شير به معني حيوان ب -الف در سه معني حفيقي كاربرد دارد: شير در زبان فارسي  :اول  مثال 

  .شير به معناي يك وسيله مانند شير اب  -نوشيدني ج

 ، بهار ، سرچشمه ، جهيدن  ظاهر شدندر معاني حقيقي متعدد مانند  در زبان انگليسي «  spring»لفظ :  مثال دوم :

 .  بكار مي رود  و ... 

 بكار مي رود . ره چشمه ، طال و نقچشم ، جاسوس ، لفظ عين در زبان عربي در معاني  حقيقي  : مثال سوم 

نشانه و  بايد متكلم ،  نابر اين،بلفظ را درك نمايد معناي چون مخاطب نمي تواند ، اراده كند متكلم لفظ مشترك را  اگر

 . مشهور است ه نبه ان قرینه معینشانه اين  كهبكار گيرد  عالمتي براي كمك به فهم مخاطب 

 لفظ است قرينه صارفه مربوط به استعمال مجازي نكته :  

 لفظ است  حقيقيقرينه معينه مربوط به استعمال نكته :  

 قرينه معينه اگر لفظ باشد به ان مقاليه يا لفظيه گويند . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  : قرینه معینه آن است که

 . الف( مقصود متكلم را مشخص سازد

 . ب( نشان دهد كدام يك از معاني لفظ مشترك مقصود بوده است

 . ج( نشان دهد مقصود متلكم معني ديگري جز معني حقيقي لفظ بوده است

 . د( متكلم براي تعريف دللت كالم خود از آن استفاده مي كند

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 در چه مواردی از قرینه معینه استفاده می شود؟ 

 در استعمالت مجازي الفاظ -الف

 براي تعيين معني منظور از ميان معاني حقيقي و متعدد يك لفظ -ب

 براي تأكيد در استفاده مخاطب از معني منظور در جمله -ج

 براي انصراف ذهن مخاطب از معني وضعي كلمه و توجه آن به معني عرفي -د

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد

 گويند . مقامیه یا حالیه اگر حالت ) اوضاع و احوال (  باشد به ان قرینه معینه

 مثال برای قرینه معینه : 

منظور از كه  فهميده مي شوددر اينجا از لفظ خوردن   شخصي مي گويد شير خوردم ) :  مقالیه یا لفظیه : حالت اول

 (  قرينه معينه مي باشد اينجاكلمه خوردم در  است شير خوراكي  ،شير 

چون در صف شير  «  شير اومد»ناگهان يكي فرياد مي زند  ير ايستاده ايم در صف ش:  مقامیه یا حالیه  دوم : حالت

 از راه رسيده است حامل شير متوجه مي شويم كه ماشين  از اوضاع و احوال.هستيم 

 .لفظي است كه يك معني دارد ولي ان معني كلي است و مصاديق زيادي دارد مشترک معنوی : 

  . نطق است ن كلي در مامشترك معنوي هم نكته :  

 شهر كلي است ولي تهران جزئي است . لفظ :  مثال

 .  و عين شخصي  عين خارجي ,، انسان و بشر ، عين معين رارداد قعقد و  مانند  ي دارند .نيعني چند لفظ كه يك مع ترادف : 

 : ترادف بر عكس مشترك لفظي است .  نکته

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ا مشترک معنوی چیست؟فرق مشترک لفظی ب-8

 مصادیق متعدد )مشترک معنوی( و با یک معنی کلیدارای الف( یک لفظ دارای چند معنی )مشترک لفظی( یک لفظ 

 ب( يك لفظ داراي چند معني )مشترك معنوي( يك لفظ يك معني كلي داراي مصاديق متعدد )مشترك لفظي(

 معناي حقيقي )مشترك معنوي( ج( استعمال لفظ در معناي حقيقي )مشترك لفظي( در غير

 د( يك لفظ چند معني )مشترك لفظي( چند لفظ يك معني )مشترك معنوي( 

 . پاسخ گزینه الف می باشد

جواب منفي اراده كرد ؟  از ان « حقيقي و يا حقيقي و مجازي» : ايا مي توان يك لفظ را بكار برد و چند تا معني سوال

همزمان بطور از هر لفظي بيشتر از يك معنا و لفظ اينه معنا است  جمع باشد زيرا نيه و يا مفرد ، تثلفظ  . خواه است

 مجازي باشد وياحقيقي  كه ان معانيفرقي نمي كند  ونمي توان اراده كرد 
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هر سه   دنمي توانهيچ متكلمي  لفظ با يكو   حقيقي داردسه معني در زبان فارسي  : لفظ شير برای معنی حقیقی مثال 

 همزمان اراده كند . رامعني آن 

اشياء  از شير هم شير خوراكي ، حيوان شير و هم شير، در اينجا او نمي تواند ادعا كند كه منظورش شير : حسن مي گويد  مثال 

 اب بوده است .  مثال شير

 به موسوم معناي مجازي  درخت و ديگري بنام  يك معني حقيقي  : سرو دو معني دارد مثال برای حقیقی و مجازی

 وده است بجازي ان ما دعا كند كه منظورم هر دو معني حقيقي و  و,  بگويد سرو  حال اگر متكلمي  .انسان قد بلند

  ،كرداراده  همزمان مجازي و حقيقي رامعاني   مشترك نمي توان با يك لفظزيرا  ؛چنين ادعايي ناصحيح مي باشد 

معنا  لفظي يكوقتي از مفرد  ؛است  دجمع تكرار مفر يرا زباشد .يا جمع  وتثنيه  ،مفرد  لفظ همچنين فرقي نمي كند

 .  خواهد شد اراده شود از جمع هم همان معنا اراده 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ق.م. حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل  968ماده 

 مالی متوفی، رابطه بین دیون و واجبات مالی در اصول چیست؟ است ... دیون و واجبات

  حقيقت و مجاز -د  ترادف -ج معنوي اشتراك -ب اشتراك لفظي -الف

 سخ صحیح گزینه ج می باشد پا

 اقسام حقیقت : 

 -ه  حقيقت متشرعه  -حقيقت شرعي د -جحقيقت عرفي  -ب حقيقت لغوي -الف بر پنج قسم می باشد :  حقیقت 

  ت قانونيحقيق

مثل سرو : معني لغوي  لغوي اش بكار رفته است . ) معناي اصلي (  لفظي كه در معناي حقيقي :  حقیقت لغوی  -الف 

 لفظي است كه در معناي مجازي بكار رفته است .  و آن مجاز لغوي است  ، ان نوعي درخت . در مقابل حقيقت لغوي

 قامت مي باشد .  بلندسرو : معناي مجازي لغوي آن انسان  مثال

گردد ولي به علت كثرت استعمال توسط عرف، پس  استعمال مي در معناي مجاز لغوي گاهي لفظي : حقیقت عرفی -ب

 .آيد ي حقيقت در مي از چندي از حالت مجاز خارج شده و به منزله

 ميباشد مقررات  لفظاين مجازي  معناي همچنيناست  حقيقت لغوي  كه مي باشدكلمه قانون به معني خط كش   مثال

 .به صورت حقيقت عرفي در آمده است  اين معناي مجاز در اثر كثرت استعمال ولي

 : داریمعرف  دو قسم 

  الف عرف عام 

  عرف خاص -ب 

 :بنابر اين دو قسم حقيقت عرفي داريم 
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 عام حقیقت عرف –الف 

   حقیقت عرف خاص -ب 

                براى معنايى خاص وضع شده است , و سپس عرف عـام حـقـيقت عرف عام : لفظى است كه در لغت –الف 

 .آن را در معنايى ديگر به كار برده و اين كاربرد نزد آنان رواج يافته است  ) توده مردم ( 

 تاختصاص داده اسبراي حيوان اما عرف آن را  ،به هر چيز جاندار اطالق مي شود لغوي  جانوردر معناي لفظمثال : 

مثل »  لفظى است كه در لغت براى معنايى قرارداده شده است و سپس اهل عرف خاص:   یقت عرف خاصحق -ب

آن را در معنايى ديگر به كار برده اند و اين كاربرد آن اندازه نزد ايشان رواج يافته كه در عرف آنـهـا جـز اين معنا  «وكال 

 . از لفظ فهميده نمى شود

عقد لزم به معني حق فسخ  اين لفظفقها در ميان   وليمعني لغوي دارد به معني اختيار : خيار يك  خیار:   اول مثال

 استعمال مي شود . 

 : ذيل تغيير يافته است  ولي بين فقها به معناي: شفعه در لغت به معني جفت قراردادن است .  شفعه:  دوممثال 

   «كند تملك مي تواند سهم فروخته شده شريك خود را ي است كهشريك » 

  : يل تغيير يافته استذ  مفهوم اين لفظ به : در لغت به معناي ايستادن است ولي ببن فقها  وقف :  ال سوممث

حبس كردن چيزي است از طرف مالكش به وجهي از وجوه، به نحوي كه فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد،  »

قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود. و صرف كردن آن مال در جهتي كه 

 «  واقف تعيين كرده است

 :ضوعات دو قسم هستند مو 

 موضوع عرفی  -الف   

 موضوع شرعی -ب 

  موضوعاتي كه قبل از شرع بوده است: موضوع عرفی  -الف  

 قسمموضوع داریم دو  قسمچون دو .  كه شرع ان را اورده است موضوعه استیا مخترعه  :   موضوع شرعی -ب 

 : خواهیم داشتحکم 

  امضائي ) تاييدي (حكم الف :   

 حكم تاسيسي -ب

 يعني حكمي كه قبل از شرع وجود داشته است و شارع ان را تاييد كرده است . ) تاییدی ( :  الف : حکم امضائی 

احل اهلل البیع و حرم  ......» فرمود 572خداوند  هم در سوره شريفه بقره ايه : بيع قبل از شرع حالل بوده است . مثال

 .  گوينداين را حكم تاييدي مي  «..... الربا
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  است . نموده وضعدا ان را عقبل از شرع نبوده و شرع ب ،حكمي است كه:  ) حکم جدید ( حکم تاسیسی -ب 

خداوند در   حرمت ان را اعالم نمود شارع اسالمبعدا بود حالل ) قبل بعثت پيغمبر( قبل از شرع  ربا  .: رباحرمت  :  مثال

 . «..... احل اهلل البيع و حرم الربا ......» می فرماید 572سوره شریفه بقره ایه 

  است حکمش تاسیسیحتما  موضوع شرعیممكن است  حكمش تاييدي و يا تاسيسي باشد ولي  موضوع عرفی: نكته  

بعد از ظهور  ولي (لغوي حقيقي معناي ) مي رفته استيك معنا بكار  درقبل از شرع  است كه لفظي : حقیقت شرعی -ج 

 و بر اثر(  لغوي معناي مجاز) استعمال نموده استاين لفظ را در يك معناي ديگري سالم ) پيامبر ( شارع نخستين ا اسالم

ديگر . يا به و خود جايگزين ان شده است شده است  آنحقيقي  نايمع سبب زوالمجازي   ياين معنا ، كثرت استعمال

است وسپس در مـعنایى شرعى عبارت است از لفظى که در لغت براى معنایى قرارداد شده حقيقت شرعي 

 که میان آن و معناى لغوى مناسبتى وجود دارد به کار رفته است

را لفظ نماز . ولي شارع دعا بوده است يعني معني لغوي حقيقي ان الصاله  قبل از شرع دعا بوده است معناي :  اول مثال

هم بر اكثر  لغوي كه اين معناي مجاز وده است.نم(    وضع تعييني ضمني)  وضع  لفظ الصاله به عنوان مجاز لغوي براي

 .  كثرت استعمال به حقيقت شرعي تبديل شده است 

معني شرعي خاصي در نظر اين لفظ را براي  قبل از شرع قصد بوده است . ولي شارع حج : وازه حج : معناي  دوممثال 

ن معني، حادث و جديد بوده و اعراب قبل از فهمد كه اي اي را مي ي شرعيهنمكلف از لفظ حج مع بطوريكه گرفته است 

 د. گرفتن اسالم، آن الفاظ را در اين معاني به كار نمي

پيدا كرده  انتقال شرعي معاني جديدبه با وضع تعييني و يا تعيني  از معاني لغوي خود الفاظ عبادي در زمان پيامبر توضیح : 

 ت . و در نتيجه اين وضع حقيقت شرعيه پديد امده اس اند .

 اين دو عرف بر اساس زمان شرع تفسيم بندي شده است  . عرف متشرعه –عرف شرع ب  –دو قسم  عرف داریم الف  

 " ص "عرف موجود در زمان پیامبر :  () شارع  عرف شرع – الف 

 : مانندمنظور از عرف شرع، عرفي است كه در زمان شارع ـ در عصر نبوت پيامبر اكرم )ص( ـ وجود داشته است، 

 بر به عبادات خاص نماز تبديل شد .منماز به معناي دعا بود ولي در زمان پيغ

 حج تبديل شد .خاص  و مناسكبه مراسم پيغمبر به معناي قصد بود و لي در زمان  حج

 زكات شرعي خاص تبديل شد . به پيغمبر زكات به معني رشد و نمو بود ولي در زمان 

 سازد  ع حقيقت شرعي را ميعرف شرنكته :  

 خاص عرف رایج میان اهل شریعت : یعنی عرف فقها: عرف متشرعه   –ب 
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اند.  ، به معناي روش كرداري يا گفتاري رايج و مستمر كساني است كه شريعت معيني )اسالم( را پذيرفتهعرف متشرعه

اهل شرع هستند به كار  اين روش در جايي قابل استناد است كه اهل شرع پيوسته فعل يا لفظ معيني را از اين نظر كه

 .شود عرف متشرعه، به طور يقين عرف زمان امام باقر )ع( و امام صادق )ع( به بعد را شامل مي  .ببرند

 : خالصه

  . گويند  یعرف شرع امام باقر )ع( و امام صادق )ع(تا زمان  گرامي اسالم ) ص (برمپيغ عصرعرف به 

 .  گويندمتشرعه  عرف است كه فقه از ان زمان شكل گرفتهو بعد از آن  ق )ع(زمان امام باقر )ع( و امام صاد عصرعرف به 

. كه به اين حقيقت متشرعه تغيير يافت  الفاظزمان امام حعفر صادق به بعد معاني برخي از  : از حقیقت متشرعه   -ج

 .كه نوعي مجاز لغوي است  مي گويند

 ) حقيقت متشرعه (ي فعلي تغيير يافت زمان فقها معناي شفعه عوض شد و به معنمثال : در  

عرف حقيقت شرعي عرف زمان پيامبر و حقيقت متشرعه نكته : فرق حقيقت شرعي با متشرعه در زمان ان مي باشد . 

 عرف زمان امام جعفر صادق به بعد مي باشد . به عبارت ديگر الفاظي كه معاني انها در زمان پيامبر تغيير يافته است 

 اطالق مي گردد . لفاظي كه معاني انها بعد از زمان امام جعفر صادق تغيير يافته است حقيقت متشرعه حقيقت شرعي و ا

 .خاص هستند  و از نوعحقيقت عرفي  نوعيحقيقت شرعي و متشرعه نکته : 

نوع . در اين قانون گذار  توسط  موجود معناي جديد براي لفط وضععبارتست از  حقيقت قانوني  : حقیقت قانونی -د

معني . است  لفظ قراربراي اين مدعا  بهترين مثال  گاهي معني جديدي براي لفظ وضع مي كند .  قانونگذارحقيقت 

به  ،ايين دادرسي مدني قانون  قانون گذار ان را درمي باشد ولي معني عرفي ان وعده  وثابت و محكم لغوي اين لغت 

 ميم دادگاه وضع نموده است .معني تص

چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، ين دادرسي مدني : اي 222ماده 

  .و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود

 شک در لفظ: 

 :شك در لفظ بر دو قسم است  شك در لفظ

 متكلم .  ر مراددشك   -ب  ( يا   )شك در وضع عالئم حقيقت و مجاز  شك در وضع لفظ -الف  

 حقيقي و مجازي بكار رود و ما بخواهيم بدانيم كه در دو معني  داشته باشيم كه اگر لفظي: :  شک در وضع لفظ  -الف

هم در معناي سرو كه  لفظ  مثل .با شك در لفظ مواجه هستيم در اينصورت   حقيقي و كدام مجازي استمعني كدام 

كدام معني حقيقي و كدام معني مجازي است .  بدانيمخواهيم  مي، مي رودبلند قامت بكار انسان  و هم به معناي درخت

 طريق وجود دارد : براي اين كار چهار 

 اطراد  -طریق چهارم -حمل  صحت یا سلب صحت عدم -ج تبادر -ب  یا اظهار نظر متخصصان تصریح واضع -الف 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 16 
 

جويا مي شويم تا بدانيم كدام معني لفظ  لفظ عاضومعناي لفظ را مستقيما از  حالتدر اين :  عتصریح واض -طریق اول

 .است كدام مجازيو حقيقي 

 بدون لفظ؛ خود از كه است اين مقصود اصطالح در و است گرفتن سبقت معناي به لغت در  تبادر:   تبادر -دومطریق 

 بنابراين . است حقيقت معنا ان در لفظ كه است نشاني واين كند خطور ذهن به زودتر معنايي اي، قرينه از گرفتن كمك

  عدم و حقيقت عالمت تبادر،

 .است مجاز عالمت تبادر،

وقتي شنونده اي لفظ يد را مي  . ال و چيرگي است ياست ، و معناي دوم دستدو معني دارد معناي اول  يدلفظ   :مثال

 . است حقيقت معنا خطور مي نمايد پس يد در اين دست به ذهن اوشنود در ابتدا معناي 

 تبادر عالمت حقيقت است عدم تبادر  ) يا تبادر غير ( عالمت مجاز است . ته  : نك

 .نكته : يك لفظ ممكن است يك معني حقيقي و چند معني مجازي داشته باشد 

، : معني حقيقي موش حيوان است . ولي اين لفظ  دو تا معني مجازي هم دارد اولي به معناي انسان ترسو و دومي  مثال

 انسان با نمك .    به معناي 

زيرا مي دانيم كه استعمال لفظ در  داردچند معني مجازي داشته باشد نياز به قرينه معينه  يك معني حقيقي و لفظي اگر

  معناي مجازي با كمك قرينه صورت مي گيرد .

  . د نچند معني مجازي دار مشترك و ديگري در الفاظي كه يك معني حقيقي و قرينه معينه دو كاربرد دارد يكي در لفظنكته  : 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  آورد ... اي، معناي حقيقي را بالفاصله به ذهن شنونده مي زماني كه لفظ بدون هيچ قرينه

د( اين حالت را قانون عرف  نامند. ج( اين حالت را تبادر مي نامند. ب( اين حالت را اطراد مي نامند. الف( اين حالت را وضع مي

نامند مي  

.پاسخ صحیح گزینه ج می باشد   

   (و عدم صحت سلب سلب  صحت و عدم صحت حمل ، حملصحت )  لفظ بر معنا حمل و سلب  -سومطریق 

 حمل يعني نسبت دادن چيزي به چيز ديگر . بار كردن چيزي بر چيز ديگر . 

 . علي عالم است . عالم بودن به علي حمل شده است .  مثال

 است و به معناي گرفتن چيزي از چيز ديگر است .  سلب برعكس حمل

 : علي پزشك نيست . پزشك بودن از علي سلب شده است .  مثال

يا مجاز بودن معنايي  تهاي حقيقت، صحت حمل است؛ به اين معنا كه هرگاه در حقيق كي از نشانهي  صحت حمل :

دهد كه استعمال اين لفظ در آن  ح نباشد( نشان مي، اگر حمل لفظ بر آن معنا صحيح باشد )و سلب آن صحيشودترديد 

  .معنا، حقيقي است
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است. علماي اصول براي تشخيص معناي مجازي، از نشانه هايي عالیم مجاز عدم صحت حمل از :   عدم صحت حمل

ن آنها است؛ به اين بيان كه هنگام شك در حقيقي و مجازي بود ي از جمله "عدم صحت حمل  "گيرند كه  بهره مي

كنند؛ اگر حمل معنا بر لفظ صحيح باشد،  اي تشكيل داده و معنا را بر آن لفظ حمل مي استعمال يك لفظ در معنا، قضيه

 دانند دانند، اما اگر حمل، صحيح نباشد، آن معنا را معناي مجازي آن لفظ مي آن معنا را معناي حقيقي مي

كه هر گاه لفظي در معنايي استعمال شود و سلب معنا از  است؛ به اين معنا عالیم مجازاز  صحت سلب:    صحت سلب

 . آن لفظ صحيح باشد، استعمال لفظ در آن معنا، مجازي است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 صحت سلب، از عالئم حقیقت است یا مجاز؟ 

نی مجازی لفظ است ج( از عالئم معالف( از عالئم معني حقيقي وضعي است.  ب( از عالئم معني عرفي لفظي است.  

 د( عالمت هيچ يك از معناي حقيقي يا مجازي نيست.

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ؟ ، عالمت معنی .................. است.«صحت سلب»-

 د( عرفي )عرف عام(ج( تعيني )تخصصي(    ب( مجازی   الف( حقيقي     

 اشد . پاسخ صحیح گزینه ب می ب

از عاليم حقيقت بوده و در جايي كه نتوان معنايي را از لفظي سلب نمود، محقق   عدم صحت سلب:  عدم صحت سلب

كند؛ به بيان ديگر، اگر لفظي در معنايي استعمال شده  گرديده و بر حقيقي بودن استعمال آن لفظ در آن معنا دللت مي

 .مذموم باشد، عدم صحت سلب در مورد آن صادق است باشد و سلب آن معنا از لفظ نزد عرف ناپسند و

معنی حقیقی از  تشخیصبرای صحت حمل و عدم صحت حمل ، صحت سلب  و عدم صحت سلب کاربرد 

 :  از یکدیگرمجازی لفظ 

 صحت حمل و عدم صحت حمل. -الف 

صحت از  خواهيم با استفاده مي .وديگري فاقد آن است بگويندوكيلپروانه وكالت  داراي يكي كهنفر به دو  فرض كنيم 

؟ شخص داراي  و كداميك مجاز حقيقت است يك از انها كداموكيل در باره كه لفظ  بدانيم حمل و عدم صحت حمل

استفاده مي كنيم و لفظ را بر  صحت حمل و عدم صحت حملاز سيستم  ؟ پروانه وكالت يا شخص فاقد پروانه وكالت

 مجازي در معناي و در غير اين صورتدرست بود لفظ در معناي حقيقي لفظ بر  معنا حمل معنا حمل مي كنيم اگر 

 استعمال شده است 

در معناي لفظ پس  صحيح نمي باشد او وكيل بر  چون حمل .وكيل ، ييموگبفاقد پروانه وكالت به شخص اگر  :  مثال 

 . مجاز خود بكار رفته است 
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حمل وكيل بر او  صحيح مي باشد در اين مورد چون .  وكيل  گوييمبپروانه وكالت دارد  شخص داراي اگر به  :  مثال

. بعبارت ديگر به دليل اينكه حمل لفظ بر معنا صحيح مي باشد پس پس لفظ در معناي حقيقي خود بكار رفته است  

 لفظ در معناي حقيقي خود استعمال شده است . 

 حقيقت است  نشان معنا بر لفظ ت حملحنكته : ص

 مجاز است .  نشان معنا بر لفظ حمل صحتنكته : عدم 

 .صحت سلب و عدم صحت سلب - ب

مجاز  كاربردلفط در  در اين صورت صحيح باشد ان مفهوم و سلب كنيم  معنااز  را لفظاگر .  سلب بر عکس حمل است

كاربرد اه لفظ در انگ از ان تلقي شودنادرست   مفهوم معنااز  لفظكه پس از سلب و در صورتي  .استعمال شده است خود 

 بكار رفته است .  خود حقيقي

 اناز صحيح  مفهوم ،  معنااز  لفظچون با سلب  .هستي وكيل تو  بگويندشخص فاقد پروانه وكالت  هاگر ب:   مثال

 .در معناي مجاز استعمال شده است  پس لفظبرداشت مي شود 

ان نادرست مي  مفهوم، معنااز  لفظ سلببا چون . نيستيتو وكيل  بگويندبه شخص داراي پروانه وكالت دارد مثال :  اگر

 در معناي حقيقي بكار رفته است .  لفظ پس شود 

 صحت سلب عالمت مجاز است نكته :  

 سلب عالمت حقيقت است . عدم صحت نكته :  

 نمونه سوال ازمونهای گذشته . ¶

پدر و مادر و اولد و اولد : رند سه طبقه اند اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي ب» قانون مدني مي گويد:  268ماده 

 :در اين بند نسبت به متوفي « اولد » كلمه « اولد 

 -د  .عدم صحت سلب دارد و مجاز است -ج صحت سلب دارد و مجاز است. -ب صحت سلب دارد و حقيقت است . -الف 

 عدم صحت سلب دارد و حقیقت است.

 د مي باشد .پاسخ صحيح گزينه 

 :   اطراد -هارمچطریق 

 لفظ  ، شيوع استعماللفظ  كثرت استعماليعني بطورخالصه اطراد  

 خواهند بود . مجاز  معانيو  بقيه  ،حقيقت  .داردكه شيوع و كاربرد بيشتري ني عان م بيش ازيك معني داشته باشد گرلفظيا

اطالق گردد و سپس مشاهده شود كه  اگر عنوان و لفظي، در موردي، به علت خصوصيتي كه در آن مورد هست، توضيح :

محقق شده و عالمت حقيقت  «اطّراد  »هر جا آن خصوصيت هست، اطالق ياد شده مانعي ندارد و استعمال جايز است، 

.باشد بودن آن لفظ در آن معنا )مصداق داراي آن خصوصيت( مي  
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دانيم چنين تعبيري  ر به عالم كرديم ولي نميما خصوصيتي را مثل علم در احمد يافتيم و از او تعبي:  فرض كنيم  مثال 

بريم  نسبت به او حقيقت است يا مجاز؟ براي كشف حقيقت همين كلمه را در كساني كه چنين خصوصيتي دارند بكار مي

 .باشد حقيقت است فهميم كه كلمه عالم در كسي كه داراي علم مي اگر در همه به يك نحو بدون قرينه ديگري صادق بود مي

 ه : اطراد عالمت حقيقت استنكت 

 عدم اطراد عالمت مجاز است . نكته : 

 ازمونهای گذشته  نمونه سوال ¶

 اطراد -د  كاربرد بسيار -ج   صحت حمل و سلب -ب   تبادر -الف   در شناخت معنای حقیقی از مجازی کدام راه کاربرد ندارد؟

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 ه نمونه سوال ازمونهای گذشت ¶

به كار بردن كلمه تعهد در موردي كه مديون به اراده خود آن را عهده دار شده باشد از چه باب است؟الف( از باب عدم 

  اطراد -د    تبادر -ج   واضع تصريح باب از -ب صحت سلب 

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 چیست؟ « اداطرّ»در باب استعمال الفاظ، مقصود از 

 به كثرت استعمال لفظي در معني مجازي، اطراد گفته مي شود.  -الف

 به كثرت استعمال لفظي در معني عرفي، اطراد آن لفط در آن معني مي باشد.  -ب

 به كثرت استعمال لفظ، در يك معني خاص، همراه با قرينه صارفه را اطراد گويند.  -ج

 خاص، بدون استفاده از قرینه را اطراد گویند.  د( به کثرت استعمال لفظ، در یک معنی

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 

 :شک در لقظ مراد متکلم  - ب

 كندخود را برطرف  شكمخاطب  براي اينكهمتوجه نشود، منظور او را  شنوندهولي   باشدنموده متكلم لفظي را بيان اگر  

كه به . اصول لفظيه قواعدي است به انها اصول لفظيه گويند كه سراغ اصولي مي رود  متوجه شودو منظور متكلم را 

 متوجه مي شويم . از انها استفاده مي كنيم و مراد متكلم را هنگام شك در مراد متكلم 

 اين اصول شش گانه تشريح خواهد شد . ادامه در  .اصول لفظيه شش تا هست 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ل لفظیه کدام است.مهمترین دلیل حجیت اصو -65

 كتاب -سنت د -بناء عقالءج -باجماع  -الف
 پاسخ صحيح گزينه الف  مي باشد

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ها و مراد گوينده بايد به ............ رجوع كرد. هنگام ترديد در واژگان و معاني آن  
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اصول معاني -د  اصول فقه -ج  اصول لفظي-ب   اصول عمليه -الف  

سخ صحيح گزينه ب مي باشد . پا  

 اصالة الحقیقة: -1

، به  ) ما مي دانيم معناي حقيقي و مجازي لفظ را ( اگر شك كنيم متكلم معناي حقيقي را در نظر گرفته يا مجازي را

ه اصالة الحقيقة متوسل شده و مي گوييم: مراد متكلم معناي حقيقي است، مگر آنكه قرينه اي در كار باشد. اين توسل ب

ما امكان مي دهد كه اگر در مقام تكلم باشيم، به سامع حجت را تمام كرده بگوييم: مراد من معناي حقيقي بوده نه 

مجازي؛ كه اگر مجازي بود، حتما قرينه مي آوردم. همچنين اگر در مقام سامع باشيم بر متكلم حجت داريم كه بگوييم: 

 معناي حقيقي آن را اخذ كردم.آن چه شما فرمودي عاري از قرينه بود و لذا من 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته ¶

 : اصاله الصحه در ابواب معامالت به اين معني است كه

 .شداگر معامله اي عرفا واقع شود و ترديد باشد كه آيا داراي تمام شروط صحت بوده يا نه ، بايد قائل به صحت  -الف 

 .ايقاعات ترديد شود، بايد آن شرط رعايت نشوداگر در شرطيت امري در صحت يكي از عقود و  -ب

 . معامالت اعم از عقود و ايقاعات بر طبق اصاله الصحه بايد داراي تمام شرايط و فاقد همه موانع صحت باشد -ج

 .معامالت اصول صحيح انجام شود ودر صورت ترديد در صحت آن ، اصل صحت رعايت نشده است -د

 . پاسخ صحیح گزینه الف می باشد 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  اصاله ی الحقیقه اصلی است که به موجب آن ................................ -64

 مقصود از استعمال لفظ، معني حقيقي آن است مگر اينكه خالف آن ثابت گردد.  -الف

 گردد. معني حقيقي الفاظ از معاني مجازي آنها شناسايي مي -ب

 يقت، وظيفه شناخته شود.  با رعايت حق -ج

 عمل اشخاص، محمول بر حقيقت و درستي است.  - د

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد . 

 اصالة العموم: -2

گفته  اگر متكلم لفظ عامي را بكار برد و شنونده شك كند كه متكلم عموم را از آن اخذ كرده يا خصوص را، در اين حال

در يك حكم حكومتي آورده شود: هر  مثال: رت در عموم استعمال شده است.مي شود: اصل بر عموم است. پس آن عبا

كس محكوميت كمتر از يك سال دارد، آزاد است. اين عبارت عام است. حال شك شود آيا اين حكم شامل محكوماني كه 

اخذ به عموم داراي شاكي خصوصي هستند نيز مي شود يا نه؟ مي گوييم: چون حكم بدون قرينه آمده، مأمورين از آن 

 كرده و همه ي زندانياني كه محكوميتي كمتر از يك سال دارند را از حبس آزاد مي كنند.
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شده را شامل اصاله العموم يعني متكلم يك لفظي عامي را گفته و ما شك كرده ايم كه اين عام همه افراد به عبارت ديگر 

مي گوييم كه رجوع نموده و  اصالت عموم اين شك به قاعده  ؟ در پاسخ بهو بعضي از افراد را شامل نمي شود  يا نه است 

  منظور متكلم همه افراد بوده است . 

د  ني كه ايمان آورده اياي كسا است به  فرموده وندخدا»  : دأوفوا بالعقو یا أیها الذین آمنوا فقهي :  : مثالیک  مثال

. فقها شك مي كنند و مي گويند كه  عقود در اينجا شامل عقود زمان پيامبر است  « همه پيمانهاي خود پايدار باشيدبه 

دود و لفظ شك مر .  در اينجا مطابق اصل اصالت عموم مثال شامل قانون بيمه نمي شود و شامل همه عقود نمي شود

 . ي گرددم را شامل عقود همه عقدها

قانونی :  دو : مثال مثال  

اينجا حقوق دانها در يك خيار و ان هم خيار  .شود ميمنتقل هر يك از خيارات، بعد از فوت، به وارث :  442ماده 

 . شك مردود و لفظ خيارات همه انواع ان را شامل مي گردد مجلس شك كرده اند .

 

. در مواد ذيل از قانون مدني ايران  اول لفظ بیاید نشان عام است نکته :  کلمات  همه ، هر ، هیج .نشانه  ... اگر 

 اين موضوع قابل مشاهده است :  

ي سكنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون  كليه :  2ماده 

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه  ود حق همههر مالكي نسبت به مايملك خ:  03ماده .  استثنا كرده باشد

هيچ كس :  929ماده   . شود مي منتقل هر يك از خيارات، بعد از فوت، به وارث : 442ماده .   قانون استثنا كرده باشد

  تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند نمي

 :االطالقة اصال -3

 ..مي باشدحالت و قيود  همه قيدي ندارد در نتيجه شامل  مطلق لفظي است كه

 .مثال : عالم مطلق است چون بعد از ان هيچ قيدي بكار نرفته است 

 .در اينجا عالم مطلق نيست . كرده است عالم پير به عالم پير اينجا كلمه پير عالم را مقيد مثال : 

  دارد قرار قيد آن مقابل در است، رهايي معناي به لغت در و طلق زا اطالق:  اصاله اطالق

 آيا كه اي گونه به نه؟ يا دارد هم قيدي آيا كه كند ترديد شنونده و رود كار به قيد بدون يعني مطلق، لفظي گاه هر

 ..است براطالق اصل خير؟ يا كند استناد كالم اطالق به تواند مي

بيع با شك شود  ، اگر «..... احل اهلل البیع و حرم الربا ......» مي فرمايد 572بقره ايه  خداوند در سوره شريفه :مثال 

چون آيه مطلق آورده شده است، پس اگر  فرمايندمي ؟ هم صحيح است ساير زبانها يا اگر به مد نظر است  صيغه عرب

 بيع به هر زباني جاري شود، جايز مي باشد.

  قانون مدنی : 339مثال : ماده 
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بسياري ار حقوقدانها اعتقاد دارند  .عبارت است از تمليك عين به عوض معلومقانون مدني   003ماده تعريف بيع طبق  

برخي  اما  شودمي  « كلي در معين ، كلي در الذمه عين معين ، ) » كه مبيع كه  اين تعريف مشمول همه انواع عقد بيع 

براي .  را شامل مي شودباشد عين معين  كه مبيغ فقط بيعاين تعريف   همخالف اين نظر مي باشند و معتقدند كحقو ق 

انواع بيع مي گوييم اين تعريف شامل همه  مفاد اين اصلمطابق رفع اين ابهام به اصل  اصاله اطالق رجوع مي كنيم و 

 مي شود و هيچ قيدي را شامل نمي شود .

يا چند نفر وصي معين نمايد ...( در اين جا وصي بطور مطلق  قانون مدني اشعار دارد: )موصي مي تواند يك 324ماده 

 اين در باشد، كرده مقيد استعمال شده و در مورد آن مي توان اين احتمال را داد كه قانونگذار آن را به قيد عدالت 

 .ين نمودر وصي ضروري نيست و فاسق را نيز مي توان وصي تعيد عدالت: گوييم مي و گذاشته اطالق بر را بنا صورت

  :  تقدیراصل عدم  -4

 شود يك جمله داريم كه ظاهرا بي معني مي باشد ولي اگر يك لفظ از خارج وارد جمله : گاهي اوقات تقدیرمفهوم 

 دير گويند . قبه اين عمل ت مفهوم جمله كامل مي شود

كه ما در آن  قريه ايى تحقيق بيشتر از برا ا فِيهاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ »  : مي فرمايد  22خداوتد در سوره يوسف ايه . 

سوال كن  قريهاز اهل كه در اگر به جمله مزبور اهل را اضافه كنيم مي شود . سوال كن قريه اياز   «    بوديم سؤال كن

 دیر است .قدر این جمله در تكه لفط اهل 

يعني مادران  :اتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكمحرمت عليكم أمهاتكم وبن  : خداوند در سوره نساء می فرماید مثال

 گرفتن  تقدیراين مي گويند در كه در اينجا منظور نكاح با مادران بر شما حرام شد .  شدشما بر شما حرام ................

احدطرفين منفسخ مي شودوهمچنين به سفه  }و جنون{ كليه عقودجائزه به موت :  قانون مدنی 464ماده مثال :  

 دیر است . قدر این ماده جنون در ت . درمواردي كه رشدمعتبراست

 است تقدير عدم بر بنا اصل، اين مطابق ندارد، وجود هم تقدير بر دليل و دارد وجود تقدير عدم احتمال كه زماني

 باشد كه سني هر در و بوده خود ابوين مطيع بايد طفل" :است كرده اعالم قانون مدني 1177 ماده در قانونگذار:   مثال 

 بايد تقدير عدم اصل به توجه با است؟ تقدير در "كودكي ازدوران" عبارت سني، هر از بعد آيا ."گذراد احترام آنها به بايد

 .بگذارد احترام خود ابوين به همواره و باشد مطيع بايد طفل بنابراين، نيست؛ تقديري چنين گفت

لضرر و »؛  «لضرر و ل ضرار»ن حديث به سه نحو خوانده شده است: يا. «  ال ضرر وال ضرار» الضرر حدیث مثال: 

لحكم ضرري و ل ». گرفته اندتقدير را در  « حكم»كلمه  ابعضي ه .  «لضرر و ل ضرار علي مؤمن»، «لضرار في السالم

تقدیر هيچ كلمه اي در  نظر سوم مي گويد اصالگرفته اند تقدير را در  « جبران نشده  »بعضي ها كلمه   «حكم ضراري

 نيست  و انها مي گويند كه معني حديث اين است كه مردم بهم ضرر نزنيد . 
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 هر گاه در مورد مقدر بودن کلمه ای در کالم قانونگذار شک کنیم، کدام قاعده اصولی جاری است؟

 اصل عدم نقل -د     م تقديراصل عد -جاصاله العموم       -ب اصاله الطالق  -الف

 سخ صحیح گزینه ج می باشد .پا

اگر لفظي داشته باشيم كه قبل از شرع يك معنايي داشته باشد حال شارع آن لفظ را بكار برده اصل عدم نقل :  -6

اصل طبق اصل عدم نقل ؟نه.حال ما شك مي كنيك كه شارع اين لفظ را در همان معناي قبلي بكار برده است يا است 

 این است که لفظ در همان معنای قدیم بکار رفته است 

استعمال هم اين لفظ را در احكام  در بين مردم بكار مي رفته است . شارعقبل از شرع  لفظ امانت مثال : لفظ امانت :

،   ؟خير كه ايا شارع لفظ امانت را ايا در همان معناي سابق بكار گرفته و ياكند شك  مخاطب اگراست . حال  نموده

استعمال را در همان معناي  امانت  كه شرع نيز لفظ اين بدان معني مي باشد است و شك باطل  اصل عدم نقلمطابق 

 نموده است . 

 اصل عدم اشتراک :  -6

لفظ  از آن به ،ديگري داده شود  معناي حقيقي احتمال وجود لحق معناي حقيقي چنانچه در مورد لفظي جز

 . گردد منتفي مي،عدم اشتراك، آن معناي محتمل  اصل شود با اجراي تعبير مي مشترك

 توضیحات اصل عدم اشتراک : 

نكته : وقتي لفظي در دو معني بكار رود دو حالت وجود دارد يك حالت اين است كه هر دو معني حقيقي است و حالت  

 معني ديگر حقيقي است . كه به اين لفظ حقيقت مجاز گويند . ديگر اين است كه يك معني مجازي و 

به كلمه بيع لفظ مشترك گويند ) هر ت هم به معني خريد و هم به معني فروش. در دو معنا بكار رفته اسلفظ بيع مثال : 

 دو معني حقيقي(

انسان قد بلند به اين  معناي مجازي به معناي كي معناي حقيقي به معناي درخت و ديگريي دارد به دو معني لفظ سرو 

 ) يك معنا حقيقي و ديگري مجازي ( مجازحقيقت  فظل

در اينجا مي رويم سراغ اصل  ، و ديگري مجازيدو معني دارد هر دو حقيقي و يا يكي حقيقي  اگر شك كنيم لفظي كه

 عدم اشتراك . و اصل عدم اشتراك به ما مي گويد كه يك معنا حقيقي و ديگري مجازي است . 

ما نمي دانيم هر  . حيوان و معني دومانسان ترسو  ، معني اول موش لفظ  يك لفظ داريم در دو معني بكار مي رود  مثل 

است هر دو معني حقيقي حالت منطقي تر كدام  بدانيم؟ ما مي خواهيم  است دو حقيقي و يا يكي حقيقي و يكي مجازي

 مجازي؟ ديگريو يا يكي حقيقي و 
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لفظ مي شود مشترك و چون هيج حقيقي ) لفظ موش دو معني دارد هر دو حقيقي است ( معنا اگر فرض كنيم هر دو 

 نداريم به بن بست مي رسيم.قرينه اي 

 : دو سوال در اين حالت مطرح مي شود: حقيقي و ديگري مجازي از معاني دوم: اگر فرض كنيم يكي

بايد  روش وجود دارد كهاينجا چهار  جهت پاسخ به اين سوال  ؟كدام مجازي است و حقيقي معنيكدام  :  اول سوال 

 .بايد امتحان گردد چهار طريق هر

سوال اين است كه منظور متكلم معناي حقيقي است يا ، حال مجازي  پس از تعيين معني حقيقي و :  سوال دوم

 مجازي؟ با استفاده از اصل اصاله الحقيقه مي گوييم منظور متكلم معني حقيقي بوده است . 

از قرينه مي باشد  براي اينكه بفهميم كدام معني مجازي مورد نظرنكته : اگر لفظي چند تا معناي مجازي داشته باشد 

 .  شودمعناي مجازي مورد نظر را استخراج  تااستفاده مي كنيم  معينه

 :اصاله الظهور  مقدمه 

 ولمؤ -مجمل د -ظاهر ج -نص ب –به چهار صورت مي باشد : الف لفظ بر معنا دللت 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ه گونه دللت دارند كه عبارتند از:الفاظ در دللتشان بر معاني و كشف از مراد گوينده س

 د( دللت اقتضاء، تنبيه، اشاره  ج( عقلي، لفظي، شرعي  ب( مطابقي، تضمني، التزامي  الف( نص، ظاهر، مجمل

 پاسخ صحیح الف  می باشد . 

 به عبارت ديگر معناي صريح لفظ را نص گويند لفظ صد در صد دللت بر معنا مي كند  در نصنص : –الف 

 نه سوال ازمونهای گذشته نمو ¶

 كدام گزينه دربارة دللت نص درست است؟

 تمامي موارد -د صراحت معنا به طور قطعی -ج احتمال ظن در معنا -ب  احتمال معاني گوناگون -الف

 پاسخ صحیح ج می باشد . 

و شكل  نقول و غير منقولقانون مدني :اموال دو قسم است منقول و غير منقول ) اموال دو قسم است م 11ماده  :  مثال

 : بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم .  003. ماده ( سوم ندارد 

يكي احتمال ضعيف و دو معني دارد ولي با دو احتمال . است كهيك لفظ . در ظاهر ظاهر يعني احتمال قوي  ظاهر: -ب

 احتمال قوي ظاهر مي گويند . آن  به .  احتمال قويديگري 

 سوال ازمونهای گذشته نمونه  ¶

  چه نام دارد ؟ يك معنا به ذهن سبقت مي گيرد , خطور اما مي باشدكالمي كه داراي چند معنا 

 موول  -مجمل د -ج ظاهر –نص ب  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ي را مجاناً به كس ديگري تمليك هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال»گويد:  مي يندم نوناق 297ماده 

آيد اين است كه تعريف ناظر به  در ميان احتمالت راجع به معناي اين عبارت، معنايي كه زودتر به ذهن مي« كند... مي

تمليك رايگان عين، دين و منفعت است و شامل انتقال رايگان حقوق )مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجير( كه 

 شود. دللت ماده بر اين معنا مصداق كدام مورد است؟ باشد نمي از مالكيت مي تر اي ضعيف مرتبه

 متشابه -د  ماوّل -ج  ظاهر -ب نص  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد

برند هر يك از زوجين است كه در حين  از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث ميقانون مدني :  364: ماده  مثال

 ) طبق ظاهر ماده ) احتمال قوي ( افراد ديگري هم هستند كه ارث مي برند (.فوت ديگري زنده باشد

خود ه است كه مربوط ب معامله(  یا ظاهر ) احتمال قوی عدم نفوذاشتباه وقتي موجب  - قانون مدني  533ماده 

ال ضعيف اين است و احتماز شنيدن عدم نفوذ احتمال قوي اين است كه معامله غير نافذ است .  . موضوع معامله باشد

 كه عقد باطل است .

 مساوي مجمل يا مبهم كلمه يا كالمي است كه معناي آن معلوم نبوده بلكه مردد ميان دو ياچند احتمال :  مجمل -ج

 باشد وندانيم كه گوينده مقصودش كدام يك از معاني بوده است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .......................... مجمل كالمي است كه

   بسيار زيبا و فصيح باشد -الف 

 بي معنا باشد  -ب

 .معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد وبدانيم گوينده كدام يك را خواسته است  -ج

 .معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است  -د

 .  پاسخ صحیخ گزینه د می باشد

 

 مونه سوال ازمونهای گذشته ن ¶

 مصداق« اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.»ق.م كه مقرر داشته:  772ماده 

 (مبيّن )به كسر ياء - 4   محكم - 0( به فتح ياء)مبيّن  - 5  مجمل -1 كدام مورد است؟

 .  می باشد 1پاسخ صحیخ گزینه 

 اي مجمل لفظ مشترك است . مثال :بهترين مثال بر
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اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده  - 531ماده 

 . عقدبوده باشددليل 

باشد اشتباه به صحت معامله خلل وارد ميكند .) دو  عمده دليل عقد بوده هر گاه شخصيتقانون مدني :  201طبق ماده 

 (دارد يا عقد غير نافذ و يا عقد باطل است وجود احتمال 

 مؤولي يك ظاهر دارد .يعني احتمال ضعيف ) مقابل ظاهر( هر ظاهري مؤول دارد و هر  : مؤول -د 

خود موضوع ه است كه مربوط ب معامله) احتمال قوی(  عدم نفوذاشتباه وقتي موجب  - قانون مدني  533ماده 

و احتمال ضعیف این است که احتمال قوي اين است كه معامله غير نافذ است . از شنيدن عدم نفوذ  . معامله باشد

 ) مؤول ( عقد باطل است .

  نص حجت ) معتبر (  است .چهار صورت از اين 

 . برطرف شود  اجمالشمل حجت نيست مگر اينكه جم

تبر ( باشد . كه مؤول حجت ) معباشيم داشته ظاهر حجت است . مگر اينكه دليلي از بين ظاهر و مؤول اصل اين است كه 

اصل  احتمال قوي و احتمال ضعيف  يا بين و مؤول  قاعده دارد كه بين ظاهربه اين مي گوييم اصاله الظهور . مطابق اين 

در مواقعي كه قرينه اي بر حجت  يعني اين قاعده استثنا دارد است . يا معنبر حجتاحتمال قوي يا  اين است كه ظاهر 

 را حجت بدانيم . ضعيف است بايد احتمال ضعيف بودن احتمال 

 ره اصل اصاله الظهور : ادر ب تکمیلی اتتوضیح

 " است چنين ظاهراً" گويند مي وقتي. رود مي كار به باطن و خفاء برابر در و است آشكار و پيدايش معناي به ظهور

 ظاهر كه آنچه خالف) گوينده كه شود ايجاد ترديدي هر .است ظاهري معني همين مقصود كه هست معنا اين به

 همان گوينده مقصود شود مي گفته الظهور اصاله به توجه با است، كرده قصد را ديگري چيز(  دهد مي نشان او كالم

 ظاهر، .كند استنباط ظاهر خالف كه رود نمي انتظاري كسي از عرف در . دهد مي نشان وي كالم ظاهر كه است

 ذهن به زودتر يكي معنا، چند ميان از يعني دارد وجود خالف احتمال هميشه ظاهر در .دارد قرار مجمل و نص بين

 .است ظاهر معناي همان اين و رسد مي

 و مختلف وجوه واقع در وگردند  مي باز اصل اين به اصول همه يعني، است؛ لفظيه اصول ساير از اعم الظهور اصاله

 ظاهر كالم كه است علت اين به شود مي گذاشته حقيقت بر بنا مجاز، احتمال با اگر . هستند اصل اين مجموعه زير

 و اطالق در ظاهر كالم چون گذاريم مي عموم يا اطالق بر را بنا تخصيص يا تقييد احتمال با اگر و است حقيقت در

 است عموم

 :بر می گردد به احتمال قوی  لفظیه شش اصول  تمام نکته :  

معناي او احتمال قوي اين است كه منظور  لفظ متكلم اي حقيقي و مجازيدر شك بين معن : اصاله الحقیقه -1

 .لفظ بوده است حقيقي 

 منظور متكلم معناي عام بوده است . احتمال قوي اين است كه در شك بين معناي عام و خاص لفظ متكلم  : العموم اصاله -2
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 . ي اين است كه منظور متكلم معناي مطلق بوده استاحتمال قومتكلم  و مقيدكالم مطلق  در شك بين :  اصاله االطالق-3

 . وقتي يك جمله اي مي شنويم احتمال قوي اين است كه معني ان كامل است :  دیرقاصاله عدم الت -4.

 احتمال قوي اين است كه معني ان عوض نشده است .  ايراد مي فرمايدوقتي لفظي را شارع   قل :ناصل عدم  -5

 نيست در دو معني بكار مي رود احتمال قوي اين است كه هر دو معني حقيقي  كهوقتي لفظي داريم  :  اصل عدم اشتراک -6

 د .نكته : مبناي  تمامي اصول ششگانه اصل ظهور مي باش

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 بازگشت اصول لفظیه به ....................... است. -7

 اصالت عدم -د الت الطالق اص -جاصالت ظهور   -ب اصالت صحت -الف

 پاسخ صحيح گزينه ب مي باشد . 

وضيح : اصل ظهور از چنان گستردگي برخوردار است كه به نظر بسياري از اصوليين ساير اصول لفظيه نيز تحت الشعاع ت 

ا اين اصل همين اصل قرار مي گيرند و مبدأ همه ي اصول لفظيه، اصالة الظهور است و حجيت آن ها تا زماني است كه ب

  هماهنگ باشند.

 مشتق  و اعم  ،صحیح

 .. مثل نماز صحيح يعني تام الجراء و شرايط  صحيح الف : صحيح :

به معني اين است كه يكي از اجزايش وجود ندارد مثل نمازي كه حمد ان و  داردباطل قرار  يادر مفابل صحيح فاسد 

 خوانده نشده است .

صالت، زكات، صوم و حج و ل اختالف كرده اند كه اسامي عبادات مانند لفظ دانشمندان اصو صحیح و اعم :  -ب

، نكاح و غيره ،ايا فقط براي معناي صحيح اين معامالت و عبادات وضع همچنين اسامي معامالت مانند لفظ  بيع ، اجاره 

 ؟شده اند و يا اعم از صحيح و فاسد 

 شامل معناي غير صحيح ان هم مي باشد ؟ صحيح كاربرد دارد و يا  فقط براي معناي و معامالت  سوال : ايا لفظ عبادات

 :دو دسته اند  ءخ علمادر پاس

 كه الفاظ عبادات و معامالت فقط براي معناي صحيح وضع شده است . ) صحيحيون ( اعتقاد دارنداول  دسته 

به  كه وضع شده است معناي فاسد يو هم براكه الفاظ عبادات و معامالت هم براي معناي صحيح  باوردارنددسته  دوم 

 ويند . گگروه اعمي اين 

 صحیحی هستند . ءنکته : مشهور علما

 و فايده ان چه مي باشد؟ حث صحيح و اعم كجا مطرح مي شود ؟ سوال : ب

 محل نزاع : صحیح و اعم  -الف  

 .  كاربرد پيدا مي كند يح و اعم صح موضوعشود ماهيتي ترديد در يك  امري جزء بودن ياهر گاه در شرط بودن  قاعده :
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  اختالف است كه سوره در نماز لزم است يا خير؟ ء در مورد نماز بين علما

 لزم است و عده اي ديگر اعتقاد دارند كهدر هنگام نماز سوره قرائت  اعتقاد دارندعلماء يك عده از : : نماز  در عبادات 

    و یا نخواندن سوره است . در خواندن اختالف. لزم نمي باشد  آنخواندن 

انعقاد در هنگام « بيعت اشتريت » صيغه بيان كه آياوجود دارد  اختالفعلماء هم بين  در مورد بيع :  در معامالت : بیع 

دسته است و  لزم   اعتفد دارند كه گفتن صيغه مذكوراز علماء  عدهيك دراين مورد  هم  .  ؟نهلزم است يا  آنعقد بيع 

صيغه در بيع مانند سوره در نماز است منتها  محل نزاع (  گفتن صيغه لزم نيست. ) از انها اعتقاد دارند كه  اي ديگر

 صيغه شرط و سوره جزة مي باشد . 

 ؟پاسخ با بيان دو مثال بيان مي شود: ممكن است پرسيده شود بحث صحيح و اعم جه فايده اي دارد  فایده نزاع :   -ب 

وضع  باطل ) بدون سوره ، بدون ضيغه( براي نماز و بيع و بيع صحيح و همنماز و بيع هم براي نماز  لفظاعمي مي گويد

 .  اعتقاد دارند كه اين الفاظ قسم صحيح انها را در بر دارد صحيحيون  شده است ولي 

 يع با همه شرايط صحيحيون بجز صيغه بيع از نظر اعمي : بنكته :  

 نماز با همه شرايط صحيحيون بجز سوره  نماز از نظر اعمي :نكته :  

 و اعمي ها را در باره نماز و بيع :  يوننظر صحيحي بررسي مي كنيمحال 

 صحیحیون :    اول :   

لفظ صاله را براي نماز صحيح و تام  واضع صحيحي ها مي گوينداعتقاد دارند .  احتياط به اصلصحيحي ها :   نماز -الف

   است . هوضع كرد .اجزاء و الشرايط

بعبارت .  مي خوانندرا هم  (بعت اشتریت)ان را به زبان عربي  بيع صيغه عقد صحيحي ها  در هنگام انعقاد :  بیع  -ب

 .ديگر انها بيع بدون صيغه را صحيح نمي دانند 

  : ها دوم : اعمی

 وضع كرده صحيح و فاسد صاله لفظ صاله را براي واضعكه  اعتقاد دارندهستند و اهل ريسك ها اعمي  :  نماِز  -الف 

 است. 

 بجاي مي آورد .  صيغهگفتن و عقد بيع را بدون  ی ندارداعتقاد  صيغهبه گفتن  اعمي    در بيع  بیع :  -ب

 اعمي جزء يا شرط مشكوك بجاي نمي آورد .شرط مشكوك بجاي مي آورد و  يا: صحيحي جزء  بطور خالصه

 مشتق :

جود دارد كه بدون روشن كردن معناي موضوع له آنها در استنباط دقيق حكم ناتوان گاهي در يك دليل شرعي الفاظي و

خواهيم بود يكي از اين الفاط مشتق است . مشتق كلمه اي است كه دللت بر ذاتي مي كند كه آن ذات داراي وصفي 

 است مانند ضارب كه دللت بر ذاتي كه داراي مبدا ضرب است

 و اصولیون: تعریف مشتق در اصطالح نحویون
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هر لفظي كه از لفظ ديگر گرفته شده و مشتمل بر حروف اصلي آن با همان چينش باشند، بدان مشتق  مشتق نحوی :

 نحوي مي گويند؛ مثل احمد، محمد، محمود، حامد، حميد كه از حمد گرفته شده اند.

وصف، ذات منتفي نمي شود. مثل: آن  از بين رفتنوصف خارج از ذاتي كه بر ذات حمل مي شود و با  مشتق اصولی :

 كتابت در انسان، رقيّت در زيد،  جلوس در مريم.

 نسبت ميان مشتق نحوي و اصولي از ميان نسب اربعه:

ميان آنها عموم و خصوص من وجه بر قرار است. مثال مصدر نه مشتق نحوي است و نه مشتق اصولي. زوج ، رق ، اخ ، اب 

نيست. مصادر مزيد ، فعل ماضي ، مضارع و امر مشتق نحوي است ولي مشتق  ، مشتق اصولي است ولي مشتق نحوي

 مشتق اصولي داراي دو ركن اساسي است :  :اصولي نيست.

متصف به مبدا ء است . مانند حمل ضارب بر علي ف ( و وصمبه اين اعتبار كه ذات )  »حمل ان بر ذات صحيح باشد  -الف

.ست زيد متصف به ضرب ابه اين اعتبار كه   

از فرض بحث  . چرا كه اگر چنين شرطي نداشته باشيمبا از بين رفتن مبدا ) وصف ( ذات باقي مانده و از بين نرود -ب

 خارج مي شويم 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

تعريف كداميك از مباحث اصول مي باشد ؟ عبارت زير   

كند  ذات به مبدا دللت دللت مياسمي است كه بر اتصاف و تلبس   

مجاز  -د  مشتق –ج تبادر  -جامد ب–الف   

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد .  

 اقسام انتساب وصف به موصوف

 انتساب وصف به موصوفي كه الن متصف به آن صفت است.  -1

 و هم  اكنون به او قاضي مي گويند ..  است قاضياكنون   هم علي مثال : 

 خواهد شد متصف نكه در آينده به آن اعتبار ايه انتساب وصف به موصوف ب -5

 . قاضيولي الن به او مي گويند  شدخواهد  قاضياو سال اينده  است قضاوت گذراندن دوره كاراموزي برايعلي در حال :  مثال

 ولي هم اكنون متصف به ان نمي باشد .  .ه استاينكه درگذشته متصف به آن بود به اعتبارانتساب وصف به موصوف  -0

 .ولي همچنان به او مي گويند قاضي بازنشته است علي قبال قاضي بوده است ولي هم اكنون  :مثال

برخي  . در اوّلي بدون شك حقيقيت و در دوّمي مجاز است اما در سومي اختالف است  قاضي استعمال مشتق يعني 

 كه كلمه قاضي در اينجا مجاز است بر اين باورتد  است اما گروهي ديگر حقيقت بهدارند كلمه قاضي در اينجا  اعتقاد 
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آمده است: وضوء يا غسل با ماء مسخن « نهی رسول اهلل عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس»در روايتي  :مثال

خورشيد گرم شده است، اما در حال حاضر  نور بابالشمس مكروه است. حال آبي جهت وضوء يا غسل در اختيار ماست كه 

اگر قائل به مجازيت استعمال مشتق در  كليف چيست؟! آيا وضوء با اين آب كراهت دارد يا نه؟، در اينجا تمي باشد خنك 

ذاتي كه وصف از آن زائل شده است باشيم وضوء گرفتن با آن آبي كه بوسيله خورشيد گرم شده بودو حالسرد است 

  مكروه نخواهدبود واگر قائل به حقيقت باشيم مكروه خواهد بود

 زمونهای گذشته نمونه سوال ا ¶

 ها محل اختالف اصوليون است؟ يك از زمان گانه, كدام هاي سه ها در زمان در مشتقات يعني استعمال آن

 د( در زمانهاي حال و گذشته ج( در زمان آينده ب( در زمان حال الف( در زمان گذشته

 گزينه صحيح الف مي باشد .

 اوامر  باب اول :   فصل دوم

طلب و  دوم آنشي يا چيز و معني دو تا معني دارد  معني اول . كلمه امر . الفاظ، اوامر استدومين بحث از مباحث 

است. خواستن   

مراد از . لزم به ذكر است كه جمعش مي شود امور  ي و چيز مي باشد كه به معناي ش امر به معني اول:  معنای اول 

لكه مراد افعال و صفات است و جزء اين دو بر چيزي ديگر آن تعريف به اعم باشد ب مصداقشيء ، هرچيز مطلق نيست تا 

دللت نمي كند. البته افعال و صفاتي كه به معناي اسم مصدري باشندمراد نيست ، بلكه مراد خود فعل و خود صفت 

 .  موجود در خارج است

راجع بحث ما اين فصل  كه درجمعش مي شود اوامر  كه به معناي طلب و خواستن است مامر به معني دو:   معنای دوم

 خواهد بود . به اين معنا بحث 

 عبارات و ها واژه -خبري د هاي جمله -صيغه امر ج –الف لفظ امر :  شیوه های امر کردن 

 الف : لفظ امر 

سيله منظور از طلب، اظهار اراده و رغبت با گفتار يا نوشتار يا اشاره يا مانند اين اموري است كه اظهار اراده و رغبت به و

آنها صحيح مي باشد. مجرد اراده يا رغبت طلب محسوب نمي شود، بلكه آن طلبي امر حساب مي شود كه بوسيله چيزي 

 .  اظهار شود

 .است "ر .م .ا" امر، ماده يا لفظ از مقصود

 عجيب كار و چيز غرض، فعل، شأن، حادثه، طلب،  :جمله از است شده ذكر متفاوتي معاني امر ماده براي

  است علف و طلب ميان لفظي مشترك امر معتقدند اي عده است؟ حقيقت فوق معاني همه در امر آيا

  است طلب در حقيقت امر كه است اين مشهور اما است شيء و طلب بين لفظي مشترك امر گويند مي ديگري گروه

 .در واژه شناسی سه نوع طلب وجود دارد
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.شود مي گفته استدعا بدان كه عالی از دانی فرد طلب -الف   

هم كه بدان التماس گفته مي شود. از مساوی فرد دو طلب -ب  

بندگانش  ازيا مثل طلب خدا  مرئوس ازرئيس  بمانند طل .شود مي گفته امر آن به كه دانی از عالی فرد طلب -ج 

.مانند اقيموا الصلوه   

 . در ماده ي امر به معناي طلب، سومي مورد نظر ماست

؟یا با استحباب هم سازگاری دارد ر به معنی طلب داللت بر وجوب آیا لفظ امسوال :   

 :لي به شرح زير مطرح شده استادر زمينه ظهور لفظ امر در وجوب، استحباب و يا معاني ديگر اقو

 .دارد «وجوب»ظهور در  «طلب»امر به معناي   -الف 

 .رساند استحباب را مي «طلب»امر به معناي  -ب 

 .است «استحباب»و  «وجوب»بين  امر مشترك لفظي  -ج

 .باشد، وضع شده است «مطلق طلب»امر براي قدر مشترك بين وجوب و استحباب كه  -د

) مستحب لفظ امر هنگاميكه قرينه اي بر استحبابو  داردحقیقت در وجوب ماده امر اين است كه علما نظر مشهور 

. ر آن ظهور داردبه همراه نداشته باشد، بر وجوب دللت كرده و د دانستن (  

 :امر صیغه -ب

 .دارد خاصي شكل امر آن، ادبيات دستور با مطابق زباني هر در .است امر شكل و هيأت امر، صيغه از مقصود

 مفاد مورد در .انگيزه و تمنّا ترجّي، انذار، تعجيز، (برانگيختن)بعث اباحه، تهديد، :جمله از دارد متعددي معاني امر صيغه

 :شود مي اشاره آنها به خالصه طور به ذيل در كه است نظر اختالف امر صيغه

 .است استحباب و وجوب در حقيقت امر – ١

 .است وجوب در حقيقت امر – ٢

 .است استحباب در حقيقت امر – ٣

 .است استحباب و وجوب بين مشترك قدر در حقيقت امر – ٤

 .است وضعي نه و عقلي دللت موجب هب وجوب در امر ظهور .دارد وجوب در ظهور امر معتقدند برخي -٥

صیغه امر حقیقت در وجوب داردنظر مشهورعلما اين است كه   

  :خبری های جمله -ج

 مقدمه 

 به معني خبر دادن از چيزي است . واژه اخبار با کسر الف ) یا جمله خبری (

 متكلم يا راست مي گويد يا دروغ .  مطابق تعريف ، جمله خبري ، جمله است كه احتمال صدق و كذب از ان مي رود  يعني 

حسن مي گويد ديروز رفتم دانشگاه. در اين جمله حسن كه متكلم است يا راست مي گويد يا دروغ يعني يا او به  مثال :

 دانشگاه رفته است يا نرفته است .
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صدق و كذب در ان وجود  ( .  به معناي خلق و يا بوجود اوردن چيزي مي باشد و احتمال واژه انشاء ) یا جمله انشایی

 ندارد . 

 امر و نهي مانند  برو و نرو  .  از اين جمله ها نمي توان معناي صدق و كذب را برداشت نمود . :  مثال

گوييد من ديروز ماشين خود را فروختم .  در اينجا فروختن به بشما  و چه خبر ؟ بپرسنداز شما  فرض كنيد : مثال 

ت . اما اگر به شما بگويند ايا ماشينت را مي فروشي ؟ و شما بگوييد فروختم . ماهيت اين معناي اخباري بكار رفته اس

 جمله انشايي مي باشد . 

 پس جمالت دو قسم مي باشند خبري و انشايي . جمالت انشايي امر هستند . 

 ماده عقل، حكم به ذيريماگربي .رسانند مي را طلب و هستند دستور و انشاء حكم در گاهي خبري هاي جملهنکته مهم :  

 استحباب نه و وجوب بر دللت عقل حكم به دارد طلب بر دللت كه نيز خبري جمله دارد، وجوب در ورظه امر صيغه و

 مي خبر خارج در كاري  تحقق از خبري جمله زيرا، است؛ انشايي جمله از شديدتر وجوب بر خبري جمله دللت .دارد

 .هستند بند پاي خود شرطهاي به مومن افراد :شروطهمعند المؤمنون :مثال براي .دهد

 ..شود مي يافت امر از نوع اين موضوعه حقوق در

 :عبارات و ها واژه -د

 .شود مي بيان است مكلف ضرورتاً، الزاماً، حتماً، بايد، :چون هايي واژه با امر موضوعه حقوق در
 عناي انشايي بكار رفته است .در حقوق مدني  امر هم به معناي اخباري و هم به م : نکته

  امر داللت بر وجوب نمی کند . مواقعبعضی نكته :  

بر چيست؟دللت يا توهم وجود حظر  ( منع كردن) ظهورامرپس ازيك حظرسوال:   

امري پس از حظري انشاء شود يا آنكه توهم منع يا حظري باشد سپس امري در همان زمينه وارد اگر  به عبارت ديگر 

نند: آنجا كه پزشك بيمار را از نوشيدن آب منع كند، سپس به او بگويد: آب بنوش يا آنكه پزشك پس از آنكه گردد، ما

اختالف دارند،  در اين موارد با هم  بيمار توهم داشت كه نوشيدن آب بر او ممنوع است، به او بگويد: آب بنوش. اصولي ها 

 كه اختالفشان در موارد زير است:

دارد؟ وجوب بر ظهور حظر بر ) عقب (قیبع امر آيا -الف   

دارد؟ اباحه بر ظهور حظر بر عقيب امر آيا -ب  

دارد؟ منع برداشتن يعني ترخيص، بر ظهور حظر بر عقيب امر آيا -ج  

قيب بر حظر ما بايد به حكم ما قبل از حظر رجوع كنيم و به همان عمل نماييم؟ع امر در آيا -د  

صحيحترين قول، قول سوم است. كه امر عقيب بر حظر ، دللت بر ترخيص مي .  د دارددر اين زمينه اقوال زيادي وجو

 نمايد. يعني فقط برداشتن منع

 دليل اين نظر:
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 دانيعقل مي گويد امري را به داني بنمايد  اگر عاليهمانطوريكه گفتيم امر به حكم عقل بر وجوب دللت دارد . چون 

وجود ندارد تا عقل حكم به وجوب نمايد. بنابراين فقط بر  امرامر عقيب حظر اصال . ولي در انجام دهدان امر را  بايد

دللت دارد (  يعني فقط برداشتن منع)ترخيص  

 :تراخی و فور بر امر داللت

 داد؟ انجام توان می هم مهلت و تراخی با یا شود انجام فوراً باید وی دستور آمر، امر صدور از پس آیا

 :است شده طرحم مختلفي هاي نظريه 

 .دارد فور بر دللت امر صيغه - ١

 .دارد تراخي بر دللت امر صيغه - ٢

 .است شده وضع تراخي و فور براي لفظي مشترك نحو به امر صيغه - ٣

و خارجي قرائن به مستند دو اين از يك هر استفاده ولي تراخي؛ براي نه و است شده وضع فور براي نه امر صيغه - ٤

 .است موجود فور بر دليل و قرينه عام طور به امرها تمام در گويند مي اصوليون از برخي.است لاوضاع و احوا

 :تکرار و مرّه بر امر داللت

 است؟ کافی آن بار یک انجام یا شود تکرار باید همواره تکلیف آیا قانونگذار، دستور صدور از پس

 :اند كرده مطرح نظر چند اصوليون مورد اين در 

 .دارد تكرار بر دللت امر صيغه - ١

 .دارد تكرار عدم بر دللت امر صيغه - ٢

 اين كه است ذكر به لزم .دارد طلب بر دللت فقط امر صيغه آن؛ عدم نه و دارد تكرار بر دللت نه امر صيغه - ٣

 .است تكرار عدم يا تكرار قرينه فاقد جمله كه شود مي مطرح جايي در بحث

 گذشته  نمونه سوال ازمونهای  ¶

 داللت امری که بعد از منع از عملی، صادر شود بر چیست؟

.بر مجاز بودن با قرينه بر آن-د بر مجاز بودن انجام آن عمل -ج بر استحباب انجام آن عمل -ب  بر وجوب انجام آن عمل -الف  

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 (مقام انشاء در  داللت بر وجوب می کنند.) نکته : بعضی از جمالت خبری

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

مصداق كدام يك از « شود... تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي»قانون تجارت كه مقرر داشته:  225ماده 

 موارد ذيل است؟

  2و  1هاي  گزينه -4 امر به صيغه -3 امر - 2 خبر در مقام انشاء - 1

 باشد می  4پاسخ صحیح گزینه 

 و اقسام آن : حکم شرعی 
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 تعریف موضوع  و حکم  : 

 . مثل ميز ، شراب خوردن  ا و افعال انسانموضوع عبارت است اشی -الف 

. هر موضوعي يك قانون دارد .به قانون موضوع حكم گفته مي شود كه در  حکم عبارت است از قانون موضوع -ب

 اينجا منظور حكم شرعي مي باشد .

 حکم شرعی : 

 و وضعی حکم تکلیفی  -ب ظاهری و حکم واقعی  -الف  تقسیمات حکم شرعی : 

  حکم واقعی و ظاهری  : -الف 

ن است كه با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهل مكلف در آن مدخليتي نداشته باشد. آ حکم واقعی :  

. البته قطع نظر از هر چيز باشدمكلف وضع شده به عبارت ديگر، حكمي است كه به خودي خود براي فعلي از افعال 

ديگري مثل نماز. در عالم واقع وجوب به هيئت نماز اصابت كرده است، فرقي نمي كند اين نماز، نماز صبح است يا ظهر 

 . يا غيره و همچنين كاري ندارد كه آيا مكلف بدان علم دارد يا ندارد

در اين گونه موارد ما  به ما نرسيده است .احكام رند ولي بعضي از اين واقعي دا احكامتمام موضوعات نزد خدا نكته : 

 موضوع داريم ولي حكمش را به ما نرسيده است كه در اينجا بايد برويم سراغ حكم ظاهري .

 حکم ظاهری : 

وجود  است كه با توجه به جهل مكلف به حكم واقعي وضع شده باشد. به اين شكل كه مجتهد در مقام عمل نسبت به آن

 حكم واقعي شك مي كند هر چند آن حكم عقلي باشد. مثل حرمت نگاه به زن بيگانه و يا وجوب قرائت اقامه براي نماز.

هر حكمي از يك جايي بدست مي ايد كه به ان دليل گويند . به منبع حكم دليل گويند . حكم چه ظاهري و چه واقعي 

 از يك دليل مي ايد . 

 . فقاهتيدليل  -ب تهادياجل دليالف  :   انواع دلیل

 .  از ان استخراج گردددليلي است كه حكم واقعي  دلیل اجتهادی -الف  

 از دليل فقاهتي استخراج مي شود . حکم ظاهری -ب

. هر حكمي كه از اين چهار منبع استخراج شود حكم واقعي ،سنت ، اجماع و عقل  قرآن:  دلیل اجتهادی چهار تا است

 .خواهد بود 

نماز يك موضوع است. هر موضوعي داريم ابتدا بايد دنبال حكم واقعي ان باشيم . پس ابتدا :  برای حکم واقعی مثال

انها تقدم  نبي )  هستند) بترتيب ( چون در طول هم  دليل اجتهادي يعني قرآن ،سنت ، اجماع و عقلبايد برويم سراغ 

قعي نماز چيست اول قران را باز مي كند مي بيند در قران نوشته كه حكم واو تاخر وجود دارد( . فقيه مي خواهد بفهمد 

حكم از قران چون واجب است .  نمازفعل امر است و امر هم دللت بر وجوب دارد پس  اقيمواصاله . الاست اقيموا 

 حكم واقعي است . در نتيجه استخراج گرديد
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فقيه مي رود سراغ  ي استعمال دخانيات چيست؟مي خواهيم ببينيم حكم واقع: موضوع سيگار :  مثال حکم ظاهری

وجود ندارد . مي رود سراغ  سيگارانها حكمي براي ولي در مي يابد كه در  )قرآن ،سنت ، اجماع و عقل  (دليل اجتهادي

 اصل استسحاب ( و  )اصل برائت ، تخيير ، احتياط ليهيا همان اصول عم دليل فقاهتي

اصل  و مطابقحكمي ظاهري سيگار را پيدا كند طبق قواعد موجود در اصول عمليه  فقيه مي خواهد مطابق اصول عمليه

 كشيدن سيگار اشكالي ندارد . در مي يابد  كه برائت 

 .  می توان حکم استخراج نمود تمام احکام ظاهری در اصول عملیه  براينكته : 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 دارد ؟كدام گزينه دللت بر  فقاهتي ..................ادله «  حكم ظاهري    »دللت عبارت 

  اصول عمليه  -د قطع  -ج علم  -ب اماره -الف

 می باشد .  جپاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

گويد:  آن قانون نيز مي ٣٢۳ماده « طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است»گويد:  قانون مدني مي 1152ماده 

هر يك از اين دو ماده به ترتيب مصداق « هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد»

 كدام يك از موارد زير است؟

 دليل اجتهادي و دليل فقاهتي-د      حکم واقعی و حکم ظاهری -ج    حکم ظاهری و حکم واقعی  -ب    دليل قطعي و دليل ظني -الف 

 اسخ صحیح گزینه ب می باشد .پ

 . حکم واقعی ثانویه -بحکم واقعی اولیه   -الفحکم واقعی دو قسم است .

 عارض موضوع شود . يعني حكم واقعي موضوع بدون اينكه چيزي : حكم واقعي اوليه  حکم واقعی اولیه-الف 

 انويه جايگزين حكم واقعي اوليه مي شود . حكم واقعي ثدر نتيجه بعضي موقع ها يك چيزي عارض موضوع مي شود . :  نکته 

حال در يك وضعيت اضطراري مثال شخص در حرمت است . ان  : شراب يك موضوع است . حكم اوليه واقعي یک مثال

ويه جايگزين حكم واقعي اوليه يعني ثان عياز شدت تشنگي در حال مرگ است . در اينجا حكم واقوضعيتي است كه 

 ان جايز مي شود . حرمت مي شود و نوشيدن 

كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان  مضطر شودهرگاه كسي قانون مجازات اسالمي :  167ماده :      دومثال   

) حكم واقعي اوليه شراب كه حرمت بود در   بخورد محکوم به حد نخواهد شد شراببيماري سخت به مقدارضرورت 

 ( شدحكم واقعي ثانويه جايگزين حكم واقعي اوليه  نوشيدن ان از حرمت خارج گرديد وموقع اضطرار 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته ¶

اگر چه حاكم شرع، بدواً حق اجبار كسي را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج براي زوجه و 

طالق نمايد. عدم جواز بدوي حاكم و جواز ق.م، زوج را اجبار به  1130تواند مطابق ماده  مراجعه وي به حاكم، دادگاه مي
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 مذكور در ماده ياد شده به ترتيب مصداق كدام يك از موارد ذيل است؟

  يثانو واقعي حكم –حكم واقعي اولي  - 3 يظاهر حكم –حكم واقعي اولي  - 2  ظاهري حكم –حكم واقعي ثانوي  -1

 یاول واقعی حکم –حکم واقعی ثانوی  - 4

 ار می باشد صحیح گزینه چه پاسخ

 عناوین ثانویه: عناوین اولیه و دو اصطالح 

حكم واقعي اوليه  را جايگزين حكم واقعي ثانويه وموضوع مي شوند  اصطالحا به اموري كه عارض:    الف عناوین ثانویه

 گفته مي شود  ثانویهعناوین  مي نمايد

  .  مي شودگفته  عناوین اولیه: اصطالحا به خود موضوعات   عناوین اولیه -ب

    ثانويه مي شود حكم واقعي ثانويهحكم عناوين .) حكم نماز ، حكم روزه(  حكم عناوين اوليه مي شود حكم واقعي اوليه

  ) حكم اكراهيات ( 

 : حکم تکلیفی و حکم وضعی

 حكمي است كه مستقيما به افعال مكلفين تعلق مي گيرد مثال اين كار را بكن و ان را نكن : تکلیفیحکم 

 ترخیصی –ب الزامی  -الف  حکم تکلیفی بر دو قسم است

بايد انجام ان حكمي است كه انجام ان اجباري است و  فعل (  عدم انجام ) الزام به فعل و يا الزام بهحكم الزامي -الف

  بشود و يا انجام نشود 

 نكته : الزام به فعل را وجوب گويند مثال نماز 

 د حرمت مثال حرمت خمر شراب نكته : الزام به ترك فعل مي شو

 حكمي است كه الزام در ان نيست يعني مي شود ان را انجام داد يا انجام نداد   :  حکم تکلیفی ترخیصی

گويند ان است كه بهتر است انجام شود كه به ان استحباب يا ندب  -الف  :  بر سه قسم است حکم  تکلیفی ترخیصی

 ازدواج  ومانند كمك به فقرا 

 .گويند . اگر انجام بدهيم هم اشكالي ندارد  کراهتكه به ان   تر است انجام ندهیمبه -ب 

ي گويند به عبارت ديگر انجام فعل و ترك فعل عل اباحهكه به ان   انجام دادن و یا ندادن ان علی السویه است -ج

 السويه است مانند نوشيدن چاي  

 :   گويند . كه عبارتند احکام خمسه تکلیفیه  ان تكليفي پنج تا مي باشد كه به احكامكال  بنابراين

 آن انجام يكه طور به آن ترك به نبودن راضي و كاري انجام خواستن يعني :واجب   -  اول

 ديگران مال رد و نماز وجوب مانند .دارد كيفر آن ترك و پاداش

 كيفر فعلش و پاداش تركش كه طوري به آن، انجام به نبودن راضي و كاري ترك خواستن يعني :حرمت  -دوم

 سرقت حرمت مانند دارد،
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 مانند ندارد كيفر آن ترك ولي دارد پاداش انجامش كه طوري به كاري انجام خواستن يعني :استحباب  -   سوم

 .بينوايان به كمك

 قطال مانند است بهتر آن ترك ولي ندارد مجازات آن انجام كه طوري به كاري ترك خواستن يعني :کراهت -چهارم

 موجه عذر بدون

 .مقررات به توجه با كردن شكار :مانند كاري عدم و طلب بودن برابر يعني :اباحه -پنجم

 اباحه و استحباب و كراهت نداريم . -جحرمت  -ب  -وجوب –احكام تكليفي سه تا است الف  موضوعه در حقوق

 استحباب عحكمش از نظر شرال  ازدواج استحباب و يا كراهت است در حقوق مي شود اباحه مثحكمش  انچه در شرح 

از نظر شرعي حكمش كراهت است ولي از نظر حقوقي  طالق -2 مي شود اباحه حكمش  در حقوقاست در صورتي 

 .حكمش اباحه مي شود

قانون مجازات  101ماده  مانند اقاي دكتر محمدي در كتابش اظهار كرده است كه در حقوق هم استحباب پيدا مي شود

  مناسب است يعني بهتر است ( )اسالمي 

مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لزم است عده اي از مومنين كه سه نفر  - 101ماده 

  . كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند

  نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

حكم اين ماده .........  قانون مجازات اسالمي. 131ازد. ماده مناسب است حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه س

  مستحب -د    مباح -ج     حرام-ب  واجب  -الف .است

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 ندب  -د استحباب با مستحب فرق دارد - ج حرمت با حرام فرق دارد  -ب وجوب با واجب فرق دارد  -الف  نكته :

 اباحه با مباح فرق دارد  -وبا   كراهت با مكروه فرق دارد   -مندوب فرق دارد ه

وجوب با واجب فرق دارد وجوب حكم است  ولي واجب موضوع است وجوب كار خدا است واجب كار  –الف توضيح 

 . خدا نماز را واجب كرد ) وجوب ( گزاردن نماز به عهده انسانهاست ) واجب (انسانهاست 

ه طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف )به انگيزه برانگيختن يا باز داشتن از عملي احكامي است كه ب :حکم وضعی 

شود، بلكه با قانون گذاري خاص، به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر  يا ترخيص در آن عمل( مربوط نمي

حكامي كه در دايره شمول احكام تكليفي قرار حكام وضعي هر يك از ايا ا  .گيرد گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمي مي

شود. مثل مانعيت، بطالن، و... . به عنوان مثال، نجس بودن بدن و لباس، مانع صحت و  نگيرد، حكم وضعي ناميده مي

اي مطابق قوانين الهي انجام نشود، به باطل بودن  يك حكم وضعي است. و يا وقتي معامله« مانعيت»قبولي نماز است. 

  .شود. بطالن، يك حكم وضعي است يمتصف م

 نباشد وضعي است  نكته : هر حكمي كه تكليفي ) وجوب ، حرمت ، اباحه ، استحباب و كراهت (

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶
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 ؟ به ترتيب چگونه هستند  « زوجيت و ملكيت   »احكام 

  وضعي  -عيوض -د تكليفي -تكليفي  -ج وضعي  –تكليفي  -ب تكليفي  –وضعي  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 حكم مندرج در اين ماده :...........« مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست، وقف آن باطل است » قانون مدني:  66بق ماده ط

 الف( حكم تكليفي است چون مستقيما با افعال مكلفين ارتباط دارد.

 ست چون مستقيما ارتباط با افعال مكلفين ندارد.ب( حكم وضعي ا

 ج( حكم ظاهري است چون ظهور عبارت در بطالن چنين عملي است .

 د( حكم تكليفي از نوع حرمت است چون هيچ كس نبايد چنين مالي را وقف كند .

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .

 : اقسام واجب 

 گويند .عملي كه بايد انجام شود واجب :  تعریف واجب 

  مطابق زير تقسيم مي شود :  به هشت گروهواجب  

 واجب عینی و کفایی  -1

 مانند بجاي اوردن نماز  وجوبش بر همگان بار شده است و همه بايد انجام بدهند با بري شوندواجبي است  واجب عینی -الف 

دهند ) به اندازه كافي ( بقيه بري انجام بواجبي است كه وجوبش بر همه بار شده است ولي يك عده  واجب کفایی -ب

   مي شوند . مانند جهاد كه واجب كفايي است مانند دفن ميت الذمه 

اصل بر واجب بودن است مثال اصل اينست كه واجب عيني است يعني اگر شك كنيم كه واجب عيني و يا كفايي است 

 .  اگر شك كنيم كه حج واجب عيني و يا كفايي است اصل بر عيني بودن است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

سنگي دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصي آن را برمي دارد و راه را باز مي كند. اين شخص يك واجب 

 ................. را به جا آورده است

 استحبابي  -د  کفائی -ج عيني -ب مجازي -الف 

 پاسخ صحيح گزينه ج مي باشد .

 :  ) مخیر (و تخییری ) معین ( نیواجب تعیی  -2

يعني بايد خود  .ن است كه مورد تكليف، معين و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان:  آ واجب تعیینی -الف  

 شويم  الذمه واجب را انجام دهيم تا بري
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نند كفارة قسم كه جب تخييري آن است كه مورد تكليف، مردد ميان دو يا چند چيز باشد؛ ماوا:  واجب تخییری -ب

اي و اگر توانايي اينها را نداشته باشد  عبارتند از: سير كردن ده نفر گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن برده

ولي در عرض  ) تقدم وتاخر در طول مهم استيعني چند تا عمل در عرض هم نه در طول  .بايد سه روز پياپي روزه بگيرد

د اطعام دادن مسكين ، ازاد وربين سه م كه واجب است كه  مثل كفاره دادن يم يك را انتخاب كنيم.هم يعني مخير(  نه

 و يا روزه گرفتن ما مخيريم بعبارت ديگر هر كدام بدل ديگري است كه اگر يكي را انجام بديم كافي است .كردن بنده 

يعني واجب تعييني .  مشتري نمايد را تسليم  بايد مبيع پس ار بيع مبيع بايع:  برای واجب تعیینیمثال حقوقی : 

 .موجر بعد اين عمل بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر نمايد موجر عين مستاجره را به مستاجر اجاره داد 

يك سري اجناس براي فروش عرضه  فرض كنيد وارد فروشگاهي مي شويد كه:  واجب تخییریمثال حقوقی برای 

 مطابق نياز خود جهت بررسي وضعيت كيفيتي وا ر ييكالشما .رضه كال براي فروش(گويند ) عشده است كه به ان سوم 

 در دست شماست مي گويندبه شمايي كه  كال ومي گويند  بالسوم   اخد  عمل به اين »عملكردي ان انتخاب مي نماييد

دو تا گزينه دارد يا اينكه كال را سر بالسوم آخذ جناب «خوذ بالسوم گويند ماكه دست شماست  و به كالييسوم لخذ باآ

به اين واجب تخييري   نمايد خريداريو آن را  بپردازدوجه آنرا اينكه  و يا  و از ابتياع ان منصرف شودجاي خود بگذارد 

 . مي گويند 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب قانون مجازات اسالمي كه مقرر داشته: توهين به افراد از قبيل  336ماده 

مصداق « ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. 47حد قذف نباشد به مجازات شالق تا 

 چه نوع واجبي است؟

 عيني  -د كفايي  -ج تخییری  -ب تعييني -الف 

 ب می باشد . پاسخ صحیح گزینه 

 : تخییر شرعی و تخییر عقلی : تخییر بر دو قسم است 

 مقدمه : 

يا چند چيز و جمع بين آنها يا   وداصل تخيير: عبارتست از اينكه در موردي كه تكليف الزامي مردد باشد بين يكي از 

ترك همه ممكن نباشد مانند الزام به نجات دو غريق مكلف را در انتخاب يكي از آندو مخير سازيم . اصل تخيير مثل اصل 

 . از باب شك در تكليف است نه همچون اصل احتياط شك در مكلف بهبرائت 

 : موارد بکار بردن اصل تخییر

: الدليالن اذا تعارضا تساقطا. هرگاه دو دليل با هم متعارض باشند و  چند دلیل متعارض ای ودتخییر بین  -الف  

 . سقوط مي كنند ودمرجحي براي انتخاب يكي از آنها وجود نداشته باشد هر
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حكم چنان جعل شده باشد كه از نظر مقنن هر دو مطلوب باشند اما در 5حم : هرگاه حکم متزا ودتخییر بین  -ب 

حكم گويند .مانند نجات 5مع كرد و تنها انجام يكي از آنها مقدور باشد چنين وضعي را تزاحم جرا 5 عمل نتوان هر

 .همزمان دو غريق

حكمي الزامي داريم ولي نوع الزام را نمي دانيم كه الزام به انجام آن : اجمال مي دانيم كه  نخییر بین محذورین -ج

 .داريم يا به ترك آن و به تعبير ديگر تكليف مردد است بين حرمت و وجوب چيزي.مثال: دورا بين محذورين

يك  خير: نوعي از واجب واجب تخييري است و بدين نحو است كه دو يا چند چيز موردتخییر بین افراد واجب م -د

خطاب و يك تكليف قرار گيرند مانند خصال كفارات و مجازات هايي كه به صورت مخير در قانون پيش بيني شده است 

شعيب)ع( به موسي )ع( گفت كه ميخوام يكي از  .لكن بايستي توجه داشت كه اين موارد از اصل تخيير خارج است.مثال

كار به صورت 5سال. بدين ترتيب 13خدمت شباني و اگر خواستي سال3دخترانم را به ازدواج تو درآورم در برابر5اين 

 . واجب مخير مورد مهر قرار مي گيرد و بر موسي ع واجب مي شود

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 قانون مجازات اسالمي ، كيفر تهديد ، شالق يا زندان است . چنين كيفري مصداق چه نوع تخييري است ؟ 666طبق ماده 

 تخيير بين افراد واجب مخير -د -تخيير بين دو دليل متعارض -ج  تخيير بين محذورين -ب ر بين دو حكم متزاحمتخيي -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد .

مكلف به انجام ان كرده است مانند كفاره كه ما را بين دو يا چند مورد مخيير  ما را تخييري است كه شرعتخییر شرعی 

 كرده است .

تخيير عقلي: اين تخيير در متزاحمين است يعني در جائي كه هر دو مالك داشته باشد مثال دو نفر  :   تخییر عقلی

مسلمان در حال غرق شدن هستند و هيچ كدام بر ديگري مزيتي ندارد ولي من فقط مي توانيم يكي را نجات دهم. در 

 .اينجا عقل مي گويد يكي را انتخاب كن

كيلو برنج دم  100) مانند صد كيلو برنج دم سياه يعني از هر جا مي توانم ع كلي في الذمه بيتخيير در مصاديق  مثال : 

 سياه تهيه كنم(

 در واجب تخييري بدل مي شود اختياري نكته :  

 .مي گويند  بدل اضطراریدر واجب تعييني بعضي موقع بدل داريم ولي چون اين بدل در طول واجب است به ان نكته :  

دارد كه ولي بدل اضطراري دارد و ان تيمم است و در جايي كاربرد واجب تعييني است و بدل اختياري ندارد . مثال وضو  

 يا اب وجود ندارد و يا براي مكلف ضرر دارد . 

 :لی و تعبدی صواجب تو -3

 .ت نداردواجب توصلي آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافي است و احتياجي به قصد قرب واجب توصلی: -الف

 .باشندمي واجب توصلي همة واجبات ديگر به جز عبادات 
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واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود يا به تظاهر؛ و نيز   پرداخت وام و به اصطالح فقهي اداي دين، مثالً باز

پس دهد، برگرداندن امانات واجب است و اگر كسي امانتي را بدون قصد قربت و مثالً براي جلب اطمينان ديگري 

امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده   :دارد ( قانون مدني مقرر مي621كه ماده ) اش را انجام داده است. چنان وظيفه

 . .اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد يا نه بنابراين، اگر امين عين مال را ردّ كند وظيفه . نمايد  است ردّ

و از عبادت مي ايد مانند بجا اوردن نماز و . بت انجام شودرعبدي آن است كه بايد به قصد قواجب ت:   واجب تعبدی -ب

 است . الزاميحج در اين واجب قصد قربت 

 اصل اين است كه واجب توصلي است . :  نکته

د برود كسي كه مي خواهدارد مثال  كه مقدماتي كه  حجتوصلي مي باشد مانند  نكته : مقدمات واجبات تعبدي واجب 

يا اگر كسي .  مي باشد واجب توصلي است  مقدمات حج عمل پاسپورت گرفتن كه جزء پاسپورت بگيريد  كه بايدم

پاك بودن لباس نمازگذار كه از مقدمات نماز مي باشد جزء واجب توصلي بخواهد نماز بجاي اورد لباسش بايد پاك باشد 

 مي باشد . 

 : واجب موقت و غیر موقت  -4

 عملي  است كه داراي وقت و زمان مشخص مي باشد :  ) وقت دار(تواجب موق

 عملي است كه داراي وقت و زمان مشخصي نيست . واجب غیر موقت :

 از اينها جداگانه بررسي مي شود  كدامهر چون هر كدام از اينها اقسامي دارد . 

 شود تقسيم مي وسع مواجب موقت مضيق و واجب موقت  بهواجب موقت :  واجب موقت

 . ازان صبح تا اذان مغرب و در ماه رمضان () از  مانند روزه است واجب موقت مضيق اگر وقت به اندازه خود عمل باشد 

 صبح از نماز صبح تا طللوع آفتاب .نماز مانند واجب موقت موسع است ت بيشتر از عمل باشد اگر وق 

 مثال حقوقی : 

 شوهر و وفاتطالق عده  نمثل نگه داشت : موقت مضیقبرای واجب مثال 

 به خوانده داده مي شود مثال ظرف يك هفته.مانند اخطارهايي كه :  مثال برای واجب موقت موسع

 تقسيم مي شود :  فوري  و غير فوريبه واجب غير موقت  : واجب غیر موقت واجب غیر موقت

جواب سالم و يا رفع انجام شود مثل : وقت و زمان مشخصي ندارد ولي در موقعش بايد فورا  واجب غیر موقت فوری

 « ند را پاك نمايان فورا در مسجد  در صورت مشاهده نجاست  مسلمانان واجب است بر» نجاست از مسجد 

  .  آیین دادرسی مدنیقانون   54یا  مانند ماده  

ر دهد . دادگاه پرونده را مالحظه مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ، آن را فورا در اختيار دادگاه قرا - 64ماده 

و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ) ساعت و روز و 
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ماه و سال ( را تعيين و دستور ابالغ دادخواست را صادر نمايد . وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابالغ 

  . اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشدوقت به 

 : مانند اداي دين  است : نه وقت خاصي دارد و نه فوري  غیر فوری غیر موقت واجب

 نكته :  بين واجب موقت و غير موقت اصلي نداريم  

 نكته : بين مضيق و موسع اصلي نداريم .

 نكته : بين فوري و غير فوري اصل غير فوري است . 

 واجب نفسی و غیری:  -6

 : عملي كه براي خود مكلف واجب است يعني مصلحت خودش است . مانند نماز ، روزه يا حج  واجب نفسی

ملي است كه براي يك عمل ديگر واجب است . مانند وضو يعني وضو ع:  واجب مقدریواجب غیری یا شرطی و یا 

 لزم است براي نماز 

 نكته : اصل اينست واجب نفسي است 

 واجب اصلی و تبعی :  -6

و يا  يعني براي وجوبش لفظ داريم .آمده است  منبع حكم( دليل يعني) عملي است كه وجوبش در دليل : واجب اصلی 

 بيان شده است . وجوبش

. مثال كه وجوبش در دليل بيان نشده است و ما به كمك عقل وجوبش را استنباط مي كنيم : عملي است  واجب تبعی

. ولي ما مقدماتش را ديگر به خدمتكار كار خود مي گوييم برو نان بخر . اين نان خريدن مي شود واجب اصلي ما به خدمت

 .....مثال لباسش را بپوشد برود بيرون و غيره  نمي گوييم

اين مي شود قانون مدني گفته بايع بايد مبيع را به مشتري تسليم كند  362مثال ماده  دليل تبعي .:  مثال حقوقی

 اجب اصلي و حالت تسليم و چگونگي ان مي شود واجب تبعي . و

  آثاربيعي كه صحيحاواقع شده باشدازقرارذيل است - 362ماده 

  .بمجردوقوع بيع مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شود -1 

  .عقدبيع بايع را ضامن درك مبيع ومشتري را ضامن درك ثمن قرارميدهد -2 

  .ه تسليم مبيع ملزم مي نمايدعقدبيع بايع راب -3 

  .عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند -4

كه ان كار خاص بايد مي شودواجب اصلي و هر چه چيزي كه عقل صالح بداند نكته : هر چيزي كه در دليل بيان شود 

 چنين انجام شود ان مي شود دليل تبعي . 

 تبعي . ود اصلي و اگر بيان نشده باشد مي شود مي ش واجب هاي غيري اگر بيان شده باشد نكته :

 نكته : بين واجب اصلي و تبعي اصلي نداريم . 
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 مطلق و مشروط واجب  -7

باشد، مانند:  شرايط عامه تكليف، شرايطي است كه همه تكاليف شرعي به آنها مقيد مي :  شرايط عامه تكليفمقدمه : 

 شد هيچ تكليفي بر انسان بار نمي شود . نبااين چهار  تا بلوغ، عقل، قدرت و اختيار. 

به عبارت ديگر واجب مطلق واجبي است كه  واجب مطلق  يندشرط وجوب بيايد به اين مي گو چهاربا اين  واجب اگر

 وجوبش منوط به چيزي ديگري نباشد مثل نماز و روزه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

را كه قرض كرده است رد كند اگرچه قيمتاً ترقي يا تنزل كرده مقترض بايد مثل مالي : »يندم نوناق 650برابر ماده 

 رد مثل مال مقروضه، چه نوع واجبي است؟« باشد.....

 تبع  -4 كفايي  -3 مطلق  -2  مشروط -1

 می باشد .  2پاسخ صحیح گزینه 

 :در مورد شرایط عامه تکلیف دو مبنا وجود دارد

ايط فعليت حكم است و بدون وجود آنها حكم بر مكلف فعليت پيدا اعتقاد دارند اين شرايط، شر علماء مشهور -1

 رسد؛ كند؛ براي مثال، تكليف درباره عاجز ـ كه شرط قدرت را ندارد ـ هيچ گاه به مرحله فعليت نمي نمي

برخي ديگر، هم چون امام خميني )ره( ، اعتقاد دارند اين شرايط نه شرايط اصل تكليف است و نه شرايط فعليت  -2

 .شود كليف، بلكه نبودن هر يك از اين شرايط عذري عقلي است كه از احتجاج مول، در برابر تكليف بر عبد مانع ميت

 حج ان عملي است كه عالوه بر اين سه شرط شروطي ديگري نيز نياز دارد مانند  واجب مشروط

 نكته : اصل ان است كه واجب مطلق است 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف  ''قانون مدني مقرر داشته : 377ماده 

 تسليم هر يك از عوضين چه نوع واجبي است؟ ''ديگر حاضر به تسليم شود...

 واجب عيني توصلي -د واجب عيني تعبدي -ج  واجب مشروط -ب  واجب مضيق-الف 

 باشد .  پاسخ صحیح گزینه ب می

 : در باره واجب مشروط بیشترتوضیحات 

ً وجوب نفقه  و واجب مطلق آن است كه چنين نباشد. مثال آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد؛ واجب مشروط

مشروط است به تمكين؛ بدين معني كه اگر زن از شوهر تمكين ننمايد، بر شوهر واجب نيست مخارج او را تأمين نمايد. 

( 1102و در ماده ) « .در عقد دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است »دارد ( قانون مدني مقرر مي1106اده )كه م چنان

 «بودهرگاه زن بدون مانع مشروع، از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد  »دارد همان قانون مقرر مي

به شرطي نيست و مطلقاً و در هر حال واجب  پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولي تمكين زن از شوهر مشروط
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  .است. پس تمكين، واجب مطلق است

زوجه كه   بايد توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چيزي مشروط و نسبت به چيز ديگري مطلق باشد؛ مثالً نفقة

حيث استطاعت و فقر،  توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولي از پيشتر گفتيم، مشروط به تمكين است و از اين حيث مي

مطلق است؛ يعني، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارايي داشته باشد و يا نداشته باشد. پس نفقة زن از اين 

  .جهت واجب مطلق است

 واجب منجز و معلق :  -8

جب با هم در واجب منجز زمان وجوب و وا .واجب منجز عملي است كه نه تنها وجوبش هست شرايط واجب هم هست 

مانند: وجوب نماز پس از فرا رسيدن وقت آن مثالً هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد حكم وجوب نماز بر . مقارن است

 .شود و انجام نماز ظهر متوقف بر هيچ امر غير مقدوري نيست  شخص ثابت و همزمان وقت انجام آن نيز آغاز مي

مثالً فرض .بايد صبر كنيم تا موقعش برسد جب جمع نيست : عملي است كه فقط وجوبش هست شرايط وا واجب معلق

كنيد شخصي در ماه رمضان توانائي و استطاعت انجام حج را پيدا كرده و به اصطالح مستطيع شده است! در چنين فرض 

ر بماند يابد اما زمان انجام حج هنوز فرا نرسيده و مكلف بايد منتظ ماند و فعليت مي حكم وجوب حج بر عهدة وي ثابت مي

نامند؛ زيرا با حصول استطاعت حكم وجوب  تا ايام حج كه ماه ذي الحجّة است فرا رسد. اين نوع واجب را واجب معلق مي

  حج به مكلف تعلق گرفته اما انجام حج معلق بر يك امر غير مقدور ] فرا رسيدن موسم حج[ است

 نكته : اصل اين است كه واجب منجز است 

واجب  ليو نيستبه چيز ديگري است  مشروط وجوب در واجب  وط با واجب معلق در اين است كهفرق واجب مشر نكته:

 ديگري است .  امرواجب منوط به ولي  موجود بوده معلق وجوب 

 توضیحات بیشتر :

واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امري غير مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود  : واجب معلّق و منجز 

  .افتن آن متوقف است بر فرا رسيدن فرداي

توضيح   .آن است كه وجودش متوقف بر چيزي نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن:  واجب منجز

، يعني  > واجب <آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چيزي نيست؛ تنها 

در مورد واجب   .ام شود، در مورد اول داراي قيد و شرط است، ولي در مورد دوم قيد و شرط نداردعملي كه بايد انج

توان يا نبايد آن را  گوييم واجب داراي قيد و شرطي نيست، منظور قيود و شروطي است كه عقالً يا شرعاً نمي منجز كه مي

منافاتي ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتي داشته انجام داد ) امر غير مقدور عقلي يا ممنوع شرعي( و اين منظور 

باشد؛ چنانكه در مثال بال، نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن خود مقدماتي دارد از قبيل طهارت و تطهير لباس 

  .و بدن و مانند آنها
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 فصل سوم باب اول: نواهی 

خواستن  مي باشد و به معنيمقابل ان   استن انجام كار و نهي. امر يعني خوو اوامر جمع امر است  استنواهي  جمع نهي

 .ترك كار 

 منتها امر به معناي خواستن انجام كار و نهي يعني خواستن ترك كار .  امر و نهي هر دو به معني خواستن است 

           ضيغه نهي داريم و يك  (كار داريم . يك ماده نهي داريم )نهي  ) افعل ( و يك ضيغه امر ) امر(يك ماده امر داريم

 ) ل تفعل ( 

 :کردن نهی های شیوه

 :نهی لفظ–الف 

 از است عبارت نهي .است "ر م، ا،" امر ماده و لفظ از مقصود كه همانطور .است "ي ه، ن،" آن، ماده يا نهي لفظ از مقصود

 فرد به بالتري فرد منع و زجز از عبارت نهي تر، صحيح نظر طبق براز داني جهت ترك فعلي . عالي شخص نمودن طلب

 در ظهور نهي ترتيب، بدين .كند مي الزام بر دللت عقل، حكم به امر لفظ مانند نهي لفظ .است كاري انجام از تري پائين

 ( است اصوليون مشهور نظر اين) دارد، حرمت

 .است تحريمي نهي معناي به نهي د،جدي حقوق در .دارد قرار كراهتي نهي آن برابر در كه گويند تحريمي نهي را نهي این

 .است ممنوع آن ارتكاب يعني شود؛ ترك كاري بايد الزاماً يعني
 « غرر به معنای  جهل ، جهل توام با خطر مالی.» از بیع غرریبر مپیغ)  الغرر عن بیع نهی النبیغرر : قاعده :  مثال

 نهي كرد  

 غه نهی صی -ب

 .كند كاري انجام از  بازداشتن بر دللت اينكه يا كند فعل ترك بر دللت كه تاس شكلي و هيأت هر نهي صيغه از مقصود

 به نه دارد كراهت بر دللت شرعي نواهي مواردي در اگر و دارد حرمت در ظهور نهي صيغه معتقدند اصول علم علماي اكثر

 .دارند آن بر دللت ها نشانه و قرائن بلكه است الفاظ ظواهر علت

 .باشد حقيقت آن در و شده وضع حرمت براي كه جهت اين از نه اما دارد حرمت در ظهور نهي صيغه معتقدند اي عده

 صيغه عقل حكم به يعني است منوال همين به وضع نيز نهي در دارد وجوب در ظهور عقل حكم به امر صيغه كه همانطور

 .دارد حرمت در ظهور نهي
 ه، تترك الصال ل  مثال : 

 ل تجلس ، مثال : 

 :منفی جمالت  -ج

 .كند مي نهي استفاده منفي، هاي جمله از قانونگذار گاهي

 زن اجازه با مگر بگيرد خود زن خواهر دختر يا زن برادر دختر تواند نمي هيچكس»  :قانون مدني  1042 ماده مثال :

 يعني .است« نبايد» معناي هب « تواند نمي»است تشريعي بلكه و نيست تكويني تواند نمي ،«تواند نمي» از مقصود" «خود

 .ندارد حقوقي اثر شود انجام نكاحي چنين اگر
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 واژه ها  عبارات :  -د

 بيان آنها مشابه و ندارد حق نيست، مشروع نيست، جايز است، باطل است، ممنوع :چون عباراتي با نهي موضوعه حقوق در

 .شود مي نهي استفاده آنها مانند و يبطل ليجوز، ليمكن، :چون عباراتي از شرعي متون در و .شود مي

 معين مدت در مهر تأديه عدم صورت در كه شود شرط نكاح عقد در اگر»  :قانون مدني  1021 ماده ذيل  :اول مثال

 «است باطل شرط، ولي صحيح مهر و نكاح .بود خواهد باطل نكاح

      :است كرده استفاده «بود نخواهد مسموع»  تعبار و « باطل» واژه از قانونگذار قانون مدني  654 ماده در »دوم مثال

 « بود نخواهد مسموع آن به راجع دعاوي و باطل گروبندي و قمار» 

 نگهداري از آنهاست بعهده طفل حضانت كه مدتي در ندارد حق ينواب از هيچيك»    :قانون مدني  1172 م :سوم مثال

 « ...كند امتناع او

 . است در وجوب  قيقتنكته : ماده امر و صيغه امر ح 

 حقيقت در حرمت است .ماده نهي و صيغه نهي  نكته : 

 حرمت الزام به ترك فعل وجوب الزام به انجام فعل است.نكته : 

 وجه اشتراک امرونهی :

 هردوبرطلب وخواستن دللت دارند.امردللت برخواستن كارونهي دللت برنخواستن وترك كاردارد.-1

 ندنه اخباري.هردوجمله انشايي هست-2

 برفوروتراخي دللت ندارند نهي و امر صيغه-3

 دللت ندارند بر مكره و تكرار نهي و امر صيغه-4

 وجه افتراق امرونهی:

 اما درحاليكه امتثال ازنهي مستلزم ترك تمام حقق مي يابدتمرتبط  فرد از مكلفينانجام يك  اطاعت ازامر با  -الف

                    مكلفين باشد

 اگربگويند ،امااست  بايك باركمك كردن اين دستوراطاعت شده « كمك كن اندست به زير» امري مثال جمله  مثال:

 .مد نظر قرار گيرد  درهرموردي اين دستور بايد«   زيردست راميازار»

 بار يك فردي اگر .ستا كرده اعالم ممنوع را نسبي اقارب از برخي با نكاح قانون مدني 1045 ماده در قانونگذار :   مثال

 .است نشده محقق ترك نكند، پيروي دستور اين از هم

 چيز بر و كند مي ترك بر دللت فقط نهي صيغه چون .دو آن صيغه نه و است نهي و امر ماهيت از ناشي تفاوت اين

 گويد نمي اما ،«نشو» افتراء و تهمت قتل، دروغ، مرتكب گويند مي مثال براي .ندارد دللت باشد تكرار كه بيشتري

 « نكن هميشه»

 بنابراين .است كافي هم آن فرد يك وجود امر، طبيعت پيدايش در اما است، آن افراد جميع ترك با نهي در طبيعت ترك

 .است چنين ترك ماهيت بلكه نيست وضع از ناشي نهي، در تكرار بدون ضروري

 ؟«نفس كف» يا است« فعل ترك» نهي ماهيت كه شده مطرح بحث اين نهي، در -ب
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 ترک فعل و کف نفس  –تعریف 

  کف نفس . -بترک فعل  -الف 

 انجام ندادن كافي است . عمل مهم نيست بلكه نفس  ندادنعلت انجام در ترك فعل فعل . : انجام ندادن  ترک فعل -الف

  فعلي در عين توانايي براي انجام ان  از ارتكاب بهخوداري يعني :  کف نفس -ب

اداره اي متوجه امكان دار  صندوق اينكه مانند باشيم ميانجام نمي دهيم ولي مايل به انجام آن ا اهي كاري ر:گاول  مثال

 ترس  ،  عمل نظربه زشتي وجودش هست اما وتمايل به اين كارهم درشده است برداشت غيرقانوني ازموجودي صندوق 

 .  استكف نفس  . در اينجا عمل صندوق داري مي ورزد از ارتكاب به ان عمل خودار اخرويعقاب  ياقانوني  مجازات از

 در اينجا عمل  كند . مي پرهيز انز شرب اشرب خمر وجود دارد  كه مقدمات جشن در يك مجلسشخصي  :  دوم  مثال

 شخص كف نفس است . 

 با شرايط زير فرض مي كنيم : سه  نفر را  تفاوت ترک فعل و کف نفس : 

 داشته باشد شرب خمر نمي كند اگر به ان دسترسي حتي دارد يعنياولي شراب دوست ن -الف   

به ان دسترسي ندارد .  هم اكنون ليو در دسترس داشته باشد شراب مي نوشد اگر  يعني دومي شراب دوست دارد   -ب

 نمي باشد  به نوشيدن شرابدر هيچ صورت حاضر سومي  ج= 

 مي باشد . سومي كف نفس  عمل، حاليكهدر است .  در اينجا عمل اولي و دومي  ترك فعل  

 مشهور علما ءپاسخ :  ؟ ترک فعلکف نفس است یا  ،نهی مراد ازآيا كه  این سوال را مطرح کرده اند ء علماسوال :  

نهي دللت  ،گفته اند  فتوادر پاسخ به علت اين  انها. و کف نفس نیست  ترک فعل است ، از نهی مرادكه اين است 

بنابر  .نهان است در انها  مفسده اي ،  ها برحضر داشته است مكلف را از ارتكاب انافعالي كه شارع د و بر حرمت مي كن

بدليل در مثال بال هر سه نفر بنابر اين ،  . ديعني كار حرام انجام نده ددچار مفسده نشومكلف بكوشد مهم است  ،  اين

 . خواهند گرفتپاداش  در نزد خداشرب خمر  عدم ارتكاب

 بحث دوم : 

  ي استيفنهي دللت بر حرمت دارد حرمت يك حكم تك( است ؟ کننده  باطلایا نهی مفسد ) 

و همچنان  بشویم نهی  فعلیما از  اگر ایاعبارت دیگر ،  به  حرمت فساد هم می اورد ؟سوال : ایا نهی عالوه بر 

یعنی دو حکم  باطل است؟ نیزما  عملیا یم و ه ا حرام شد فعلفقط مرتکب  آیا  به انجام رسانیم فعل را ان 

 ، يعني عبادات  شامل سه بخش است  )  فقهبين عبادات و معامالت بايد  درپاسخ  بر ما بار می شود ؟حرمت و فساد 

 فرق بگذاريم . (  و امور كيفري معامالت

هم  همچنان انجام دهدرا و ان  شوداز عبادتي نهي  مكلفاگر  يعني ،بادات مفسد استعنهي در :   نهی در عبادات

 .باطل است  اوعبادت  شده است و هممرتكب فعل حرام 

 .روزه عيد فطر  :  مثال
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  مسبب . -بسبب  -الف : اصطالح داريم  دو معامالت  بحثدر:  نهی در معامالت

  . و اجارهنکاح  ،بیع مانند  به خود معامله سبب گويند  : سبب  -الف 

مي زوجيت  حفوقي نكاح و يا اثر است تمليكبيع  يحقوق اثرمثال  گويند .  مسبب حقوقی اثر ومعامله اثر به  : مسبب -ب

 .  باشد

 در اثر معامله  نهي مسبب است يعني نهي در در در مواقعي همو  در سبب نهي گاهي :   است دو قسمنهي در معامله 

 .ر نهي ها در مسبب استمفسد است . اكث ، نهي در سبب معامله مفسد نيست . ولي نهي در مسبب

 : معامله  نهی در سبب 

در اين روز عقد بيع منعقد  حال اگر شخصي .بيع نكن جمعه نماز جمعه بجاي آور وروز  فرموده است در وند خدا:  مثال

نجا در ايمجازات اخروي بر او بار خواهد شد . شده است و در نتيجه كار حرام مرتكب او  لي باطل نمي باشد و اوبيع  كند

 نيست . نفي مفسد 

 . يعني بر تمام افعال حرام مجازات اخروي بار مي باشد . نكته : مجازات افعال حرام در اخرت است 

 :نهی در مسبب

 .الغرر بیع النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم عن نهیاست : پيغمبر از بيع غرري نهي نموده  قاعده غرر :  مثال

 بيع باطل است . اگر بيع غرري انجام دهيم يعني

 نكته : اكثر نهي ها در مسبب است .

...... سوره  وَلَ تَنكِحُوا مَانَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ.»   با محارم نهي فرموده استما را از نكاح  خداوند در سوره نساء   : مثال

مرتكب فعل حرام شده او  و هم  ،ح باطل نكاهم  دهدحال اگر مكلفي با محارم عقد نكاح انجام   «   24تا  22نساء ايه 

 .  است 

 نكته : وقتي نهي در مسبب است ما از اين نهي شرايط صحت معامله را مي فهميم .

  يكي از شرايط صحت معامله اين است كه معامله غرري نباشد . .  مثال پيغتبر ما از فعل غرري نهي كرده است: مثال 

 از شرايط صحيح بودن عقد نكاح اين است كه نكاح با محارم نباشد .  . يكيبا محارم نكاح نكنيد  مثال :

  .  «  يكي از شرايط صحت عقد بيع  قدرت بر تقسليم  مبيع است»   .نفروش  ،  مالي كه قدرت بر تسليم نداري مثال :

 است . معامله باطل  حال اگر فردي مالي را بدون اينكه قدرت بر تسليم ان داشته باشد را بفروشد ان 

 

 . جواب هیچکدام ؟ ) رخوت ( دارد و یا تراخی ) فوری ( نهی داللت بر فورو ایا امر 

 

يعني در مواقعي فور  حوال مي باشد .اوضاع و ا ، تابع قرائن تراخي يابلكه فور  امر و نهي نه دللت بر فور دارد و نه تراخي 

 و در مواقع ديگر تراخي است .

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 49 
 

در  بخر نانمي گويد برو  خود به خدمتكار شخصي مغرب مي باشد و نزديك اذانرمضان است ماه :  برای فور:  مثال  

 .  فور است اينجا امر شخص به خدمتكار خود جنبه فوري دارد پس خطاب شخص به خدمتكار در اين موقعيت

در اينجا امر .  تمام استنان  در حال ا شخصي با بررسي موجود نان در خانه  به خدمتكار مي گويدتراخی : برای :  مثال

  مي باشد .  تراخي  پس خطاب شخص به خدمتكار در اين موقعيت فوري ندارد شخص به خدمتكار خود جنبه 

 .   فور ردللت ب نهیو دارد  تراخیدللت بر  امروجود نداشته باشد اگر هيچ قرينه  نكته : 

 

   ؟ دارد ار() چند بو یا تکرار  ) یکبار(هرداللت بر مایا امر و نهی 

 

تكرار تابع قرائن اوضاع و احوال است .  يامره نهي نه دللت بر مره و نه دللت بر تكرار دارد بلكه و  هيچ كدام . امر جواب 

 .اگر هيچ قرينه و اوضاع و احوالي نبود امر مي شود مره و نهي مي شود تكرار

ولي تعداد دفعات گزاردن ان را در شبانه روز بيان ننموده است . اقيموا الصاله نماز بخوان وند فرموده است خدا  مثال : 

 ) تكرار( ه عنوان يك قرينه تعداد دفعات ان را تعيين نموده است . ولي سنت پيامبر ب

تيجه در مورد حج در اينجا هيچ قرينه اي مبني بر تكرار وجود ندارد در ن .. حج بجاي آور خدا وند فرموده است  مثال : 

 . دارد  بر مره امر دللت

 فصل چهارم باب اول:  مفاهیم :

 دارد  علوم مختلف معاني گوناگون  در كلمه مفهوم

 در ادبيات مفهوم مي شود معني  -الف  

 اطالق مي گردد به كلي مفهوم و به جزئي مصداق .در منطق بكار مي رود در منطق مفهوم در مقابل مصداق  -ب 

 .ست انسان مفهوم حسن مصداق ا مثال : 

مفهوم و منطوق بررسی می  ، که در این مبحث مفهومدر اصول مفهوم در برابر منطوق بکار می رود .  -ج 

 شود : 

  :  نکات اولیه در باره منطوق و مفهوم

 منطوق و مفهوم متعلق به جمله است . :   اولنكته 

 ندارد . لفظ مفرد منطوق و مفرد به جمله است .منطوق و مفهوم متعلق  :  دومنكته 

د چون منطوق و مفهوم مربوط به جمله مي نمنطوق و مفهوم نداراسامي مفرد مي باشند بنابر اين  كتاب و ميز  مثال : 

 شود .

 باشديكي از موارد ان مي  اقسامي دارد كه جمله در منطق در منطق .لفظ يا مفرد است يا مركب . مركب توضيح :   
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يا به  . .فهميده مي شود،وموضوع آن درجمله ذكرشده است ازكالم كه مستقيماعبارتست ازمعاني :   تعریف منطوق 

 منعكس و بندد مي نقش ذهن در بالفاصله آن به تكلم زمان در كه عبارت يك معناي از است عبارت منطوق عبارت ديگر

 .دارد عبارتيمنطوق و جمله هر .است تفحص و تامل بدون معنا خطور اين و گردد مي

  .«رفتمدانشگاه  بهمن ديروز .»  جمله است مي شودمنطوق كه همان معناي مستقيم .  رفتمدانشگاه  بهديروز من  : مثال

 جمله را تكرار كنيم . كافي است تعيين كنيممنطوقش را  داشته باشيم و بخواهيموقتي يك جمله اي  نكته :  

 .مله منطوق است نه خود جمله منطوق لفظ نيست بلكه معناست . در اينجا معناي مستقيم جنكته :  

عبارتست ازمعاني كه مفهوم به عبارت ديگر معناي غير مستقيم جمله مفهوم عبارت است   تعریف مفهوم :

 .  مي اورد توجه به ساختاركالم آنرابدست  با مخاطباست و  مستقيمادركالم بيان نشده

 هر جمله اي مفهوم ندارد ولي منطوق دارد . نكته : 

. اگر فردا باران نيايد من به شمال مي رومان اين است كه  منطوق . مي روم من به شمال نيايد ر فردا باران اگ: مثال 

.در اينجا متكلم مستقيما نگفته است كه اگر فردا باران  نخواهم رفت مفهومش اين است اگر فردا باران بيايد من شمال 

  . نمايداز اين جمله اين معنا را برداشت مي  يمبطور غير مستق ولي مخاطببيايد من شمال نخواهم رفت 

 بعضي جمالت مفهوم دارند و برخي از انها ندارند . نكته : همه جمالت منطوق دارند ولي همه جمالت مفهوم ندارند .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 :ندارد ''مفهوم''كدام يك از مواد قانوني زير 

 ( قانون مدني 720مانت كرده باشدحق رجوع ندارد) ماده ضامني كه به قصد تبرع ض  -الف

 ( قانون مدني 62وقف برمعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود) ماده   -ب

 ( قانون مدني 244هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است) ماده  -ج

 ( قانون مدني 361) ماده  اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است  -د

 پاسخ صحيح گزينه ج مي باشد 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .عبارت از معنايي است كه .......... از كالم فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد  ............

 ريحاًمفهوم، ص -د مفهوم مخالف، صريحاً -ج  مفهوم موافق، صريحاً -ب  منطوق، مستقیماً  -الف

 پاسخ صحیح گزینه الف  می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 : کدام یک از جمالت زیر دارای مفهوم است

 . الف( در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است

 . ب( ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند
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 . در آن دختر هم زنده باشد عقد جد درست استج( اگر جد نوه خود را شوهر بدهد و پ

 . د( موصي مي تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

 اين جمله فقط منطوق دارد . « هيچكس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد» قانون مدني 1003ماده  :  مثال 

 :  621ولي اكثر ماده هاي قانون مدني مفهوم دارند . مانند ماده ندارد .  اين جمله مفهو م

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ................... این ماده دارای« هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»ق.م  3003ماده 

 د( منطوق و مفهوم  م نداردج( منطوق است ولي مفهو    موافق مفهوم( ب  الف( مفهوم مخالف 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

كه منطوق آن مي شود   « ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است  »قانون مدني  621ماده   مثال : 

ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادشده  و مفهوم آن مي شود ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است

 هم منطوق دارد و هم مفهوم  .نيست است ،باطل 

 .  نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

فهميم كه  مي« ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.»گويد:  قانون مدني كه مي 621از ماده  

 ؟ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست. اين امر مصداق كدام يك از موارد زير است

 قياس مساوات - د قياس اولويت - ج مفهوم موافق - ب  مفهوم مخالف - الف 

 می باشد .  الف پاسخ صحیح گزینه 

همه جمله ها منطق دارند .ولي غير مستقيم جمله مي باشد منطوق معناي مستقيم جمله است و مفهوم معناي  خالصه : 

 بعضي از جمله ها مفهوم دارند و برخي ديگر ندارند . 

 

 منطوق : قسام  ا 

 منطوق غیر صریح -منطوق صریح ب -منطوق بر دو قسم است الف 

 :  مقدمه

 التزامیداللت  -ج تضمنیداللت  -ب  داللت مطابقی -الف مي باشد  بر سه قسمدر منطق  ادللت لفظ بر  معن

 ر موضوع له .يا دللت لفظ ب: دللت مطابقي دللت لفظ بركل معنا  داللت مطابقی یا تطابقی –الف 

 نکته : به معنا موضوع له گفته می شود .

 .  سوختكل كتاب  يعني.كتابم سوخت  ديگوي م حسن:  اول  مثال 
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   . كل خانه خراب شد يعني . خراب شد ام  خانهعلي مي گويد  : مثال دوم 

 متعدد مالكين حقوق اجتماع از است عبارت تركش : »است ردهك اعالم قانون مدني 571 ماده در قانونگذار  :سوم مثال

 « . اشاعه نحو به واحد شي در

 مشروط انشاء قصد به شود مي محقق عقد: »است كرده تعريف را عقد قانون مدني 121 ماده در قانونگذار  :چهارم  مثال

 . «كند قصد بر دللت كه چيزي به بودن مقرون به

 .گويند آلم تضمني دللت را له موضوع معناي جزء بر لفظ دللت:  داللت تضمنی -ب

 . بخشي از كتاب پاره  شده است   يعني شد علي مي گويد كتابم پاره : اول  مثال

 مثال يك ديوار خراب شده است .  خانهجزئي از  يعني. حسين مي گويد خانه ام خراب شد : مثال دوم

 يا « ايجاب» بر عقد الفاظ دللت«هعرفي معاني بر است محمول عقود الفاظ »قانون مدني : 224اده م:  مثال سوم

 .است كالم تضمني دللت « قبول»

 .است المك تضمني دللت اشاعه يا مالكين بر تكشر دللت :چهارم مثال

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ديوار خانه چه نام دارد ؟ خرابي بر « خانه خراب شد   » عبارت دللت

 اشاره  -التزامي د -تضمني ج -مظابقي ب -الف

 ب می باشد . پاسخ صحیح گزینه 

 . دللت لفظ بر لوازم معنا . ان  يمعنا لزم برخارج جملهدللت التزامي يعني دللت :  داللت التزامی

با شنيدن  چرا ، است انسانحاتم طايي يك . مي افتيم به ياد حاتم طايي ،  سخاوتمندي  مي شنويم : وقتي اولمثال 

 باشد . يسخاوتمندشخص ادم است كه اين  بودن لزمه حاتم طايي  .جواب؟  افتيممي او ندي به ياد سخاوتم

چگونه با شنيدن رستم به ياد ،رستم يك انسان است  رستم به ياد پهلوان مي افتيم .وقتي مي شنويم  :   مثال دوم

  باشد .  پهلواني جواب . لزمه رستم بودن اين است كه شخص انسانافتيم ؟  مي پهلوان

 نيست مال غير منقول قابل دزديدن  زيرا اثاث خانه است . مامنظور . زد برددوقتي مي گوييم خانه را   :  مثال سوم 

خنگ بودن اين است لزمه  زيرا.  انسان هاي كند فهم مي باشد وقتي گفته مي شود خنگ تداعي كننده  :  مثال چهارم

 كه شخص ادم كند فهمي باشد . 

وقتي مي شنويم اتش ياد مثال . بر معناي اخص ان تكيه دارد  التزاميلفظ لزم در دللت اي منطق علممطابق نطريات 

تداعي كننده رنگ زغال مي شنويم  وقتي،   خطور مي كند ماسفيدي به ذهن حرارت مي افتيم ، وقتي مي شنويم برف 

الخره وقتي مي شنويم مثلث خطور مي كند و بذهن به  دو  عدد زوج مي شنويم  وقتي،  سياهي مي باشد 

 جسم سه ضلعي به ذهن ما خطور مي كند . 

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

هاي لفظي عبارتند از: انواع دللت  
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 الف( دللت عقلي، دللت طبعي، دللت لفظي

 ب( دللت مطابقي، دللت تضمني، دللت التزامي

 ج( دللت تنبيه، دللت اشاره، دللت اقتضاء

لت وضعي, دللت غير وضعي، دللت لفظيد( دل  

 گزینه صحیح گزینه ب می باشد . 

يعني هرجمله  باشد .  داللت مطابقی یا ناشی از داللت تضمنیمعنايي است كه يا ناشي از منطوق صریح :  -الف   

   داشته باشد منطوق صريح ناميده مي شود . تضمني بر يك معنايي دللت مطابقي و يا اي كه 

 (منظوق صريح ) منطوق مطابقي و . منظورم كل كتاب است كتابم سوخت . : من مي گويم   مثال

 ) منطوق تضمني و صريح (  منظورم  اين است كه يك صفحه ان پاره شده است  . : من مي گويم كتابم پاره شد   مثال 

 .ني جمله است تضم   ) معنا (مدلولمطابقي جمله است يا   ) معنا ( منظوق صريح يا مدلولپس  

 يك اينكه از است عبارت التزامي دللت . جمله است التزاميناشي از دللت منطوق غير صريح  : منطوق غیر صریح -ب

خارج معناي بر دللت  كه  داشتيم اي اگر جمله پس. .باشد شده وضع آن براي اينكه بدون آند، دللت معنايي بر لفظ

 منطوق غير صريح گويند . ن داشت ) دللت التزامي ( به آ جمله 

) دللت التزامي اقتضايي ( دللت اقتضاء  -الف : سه قسم مي باشد  است بر لتزامياكه ناشي از دللت  منطوق غير صريح 

 ) دللت التزامي اشاره اي (  دللت اشاره  -ج(  تنبيهي) دللت التزامي تنبيه دللت  -ب

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .تنبيه و اشاره را .............. گويند ، قتضاء دللت ا

 منطوق غیرصحیح  -د مفهوم غيرصريح  -ج منطوق صريح  -ب مفهوم صريح  -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

هرگاه دريك جمله خبري راستي گفتاريادرجمله انشايي درستي آن مستلزم درتقديرگرفتن : داللت اقتضاء  -الف 

 .گويند مي ءآنرادللت اقتضاكلمه اي باشد،

كه ما در آن بوديم سؤال  قريه ايى تحقيق بيشتر از برا سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها »  22سوره يوسف ايه :  مثال فقهی

 كه ازقريه نمي توان پرسش نمودوناچاربايدكلمه اهل راتقديرگرفت«   كن

در اينجا اثاث در است منظور اين است كه اثاث خانه را دزد برده است . زد برده دمي شود خانه را : وقتي گفته  مثال

 تقدير گرفته شده است . 

 قانون مدني  320و  572،  211،  221،  254مواد :     مثال حقوقی

درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع  - 320ماده 

  .ده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كندهنوزتسليم نش
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  . شركت اختياري است ياقهري - 572ماده 

  .موقوف عليهم حق شفعه ندارد متولي يا شريك وقف باشد اگرحصه يكي ازدو - 211ماده 

  . حق شفعه فوري است - 221ماده 

 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  لتی متوجه می شویم منظور اعمال حق شفعه است؟ق.م/ به چه دال 953حق شفعه فوری است ماده 

  د( دللت اقتضا  ج( دللت التزامي اقتضائي   ايما و تنبيه دللت( ب  الف( دللت مطابقي 

 ج می باشد . پاسخ صحیح گزینه 

 همچنين به سفه درمواردي كه رشدمعتبراست و طرفين منفسخ مي شود كليه عقودجائزه به موت احد - 254ماده 

 علت ،ظ در آن ا لف ي ازاما از يكو  اظهارنگردد انولي علت  شود  جمله حكم بيان هر گاه در: و ایما  تنبیهداللت  -ب  

  گويند . تنبيهظ دللت الفابه ان  يابيمرا در  حكم

قاضي  دليل قضاوت نكردن در اين جمله مي توان فهميد كهقاضي به هنگام عصبانيت نبايد قضاوت كند . :  یک مثال 

 .  باشدعصابيت  بايد لفظ

از اين جمله مي توان  « .ن مي شود آهر كس زمين موات را احيا كند مالك  »:   قانون مدنی 143. ماده : دو  مثال 

 متوجه شد كه دليل مالكيت زمبن موات لفظ احيا، بوده است  . 

چرا ضمان  . «  يجاد نشده است، باطل استضمانِ ديني كه هنوز سبب آن ا» :   قانون مدنی 541ماده مثال  سوم :  

 .چون سبب ايجاد نشده است ايجاد نشده است ؟ 

 به تا بكند چاهي يا قنات تملك قصد به مباحه اراضي يا خود زمين در سكهر»   :قانون مدني  160اده م  :چهارم  مثال

 از تملك قصد به چشمه ردنك ريجا يا تملك قصد به ندن.ك«ميشود آْب آن مالك ندك جاري اي چشمه يا برسد آب

 .است شده مشخص ماده اين در مالكيت علت بنابراين .است تملك اسباب

 ضرر، به تسبيب« . بدهد را آن قيمت يا مثل بايد شود مالي تلف سبب سكهر »قانون مدني :  331 ماده  :پنجم  مثال

 .است مال قيمت يا مثل جبران علت

 عدم علت « .نيست معامله نفوذ موجب اكراه  يا اشتباه نتيجه در حاصل رضاي:  » قانون مدني  122 ماده :ششم  مثال

 .استيا اكراه  اشتباه از ناشي رضاي معامله، نفوذ

 و دومي  الف  حكم  مثال اولي .  را بيان نموده باشند حكمي يكهر   اگر دو جمله داشته باشيم كه:  داللت اشاره   -ج

 .جديد برسيم به اين دللت اشارت گفته مي شود  حكماز تركيب جمله ها ما به يك اگر  باشد . را گفته  حكم ب

قران را سوره قدر مي فرمايد  يك  يه آ قران در ماه رمضان نازل شده است. مي فرمايد :  از سوره بقره 125 آيه : مثال 

 رمضان است . شب قدردر ماه  كهاز تركيب مفاد دو ايه متوجه مي شويم  در شب قدر نازل كرديم

 باشد .عبارت ازمعنايي است كه لزمه گفتارمتكلم است هرچند آنراقصد نكرده دللت   نکته : 
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   و ) موافق با منطوق ( مفهوم موافق -1 : مفهوم يعني معناي غير مستقيم جمله : مفهوم دو قسم مي باشد  مفهوم

 . ( مخالف با منطوق ) مفهوم مخالف -2

 منطوق اگر يعني است .موافق با منطوق است .  اثباتاً يا نفياً يعني :  الخطاب( فحوی یا الخطاب ) لحن فهوم موافقم 

 است نافي نيز مفهوم است، منفي منطوق اگر و است مثبت نيز مفهوم است، مثبت

 مخالف با منطوق است .  اثباتاً يا نفياًمفهوم مخالف يعني :  مخالف مفهوم 

 ته گزینه تستی ازمونهای گذش ¶

نامند و هر گاه از نظر نفي و  هر گاه مفهوم از نظر نفي و اثبات حكم با منطوق به يك گونه بود، آن را مفهوم .............. مي

شود. اثبات با منطوق اختالف داشته باشد، مفهوم ............... ناميده مي  

د( وصف، شرط ج( شرط، وصف ب( موافق، مخالف الف( مخالف، موافق  

صحیح گزینه ب می باشد .  پاسخ  

) ساده اصولی  یا قیاس مساوات یا قیاس مساوی الف مفهوم موافق: مفهوم موافق بر دو قسم است مفهوم موافق 

 یا قیاس الویتالویت  مفهوم موافق  -ب – تمثیل منطقی (

 به.ندارد وجود فيضع و شدت يعني است يكسان مفهوم و ق منطو در حكم علت گاهي: مفهوم موافق مساوي   -الف 

 .باشد داشته وجود نيز ديگري مصداقهاي در تواند مي منطوق در حكم علت ديگر، عبارت

ه يك اين جمل شراب حرام است.كه منطوق ان مي شود  «شراب حرام است  »  : يك جمله داريم كه مي گويدمثال 

 حرام است .  هم ه ابجومساوي دارد و ان اين است ك مفهوم موافق

 مفهومش  منطوقش حرام است يا مفهومش ؟ابجو حرام است ول : سوال ا

 يا مخالفش ؟ مفهوم موافقش ابجو حرام است مفهوم موافقش حرام است  سوال دوم 

 كدام برتر است ) شراب ، ابجو( ؟ هيچكدامسوال سوم : 

  « باطل است نشده است ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجاد» مدني  621ماده :  مثال 

مفهوم موافق مساوي ان بجاي ضمان حواله   «  باطل است نشده است ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجاد» ق آن منطو

 حواله را قياس كرديم به ضمان . «  باطل است نشده است ديني كه هنوزسبب آن ايجاد حواله» قرار مي دهيم را 

 يا مبيع قبول در است مختار مشتري است، معيوب مبيع كه شود ظاهر معامله از بعد اگر » :قانون مدني   422 ماده:مثال

 "فسخ يا ارش اخذ

 دخول بر دللت قرائن يا شود شمرده مبيع تابع يا جزء وعادت عرف حسب بر كه چيزي هرقانون مدني :  356 ماده:مثال

 .است مشتري به متعلق و مبيع در داخل آند مبيع در آن

 نمي راحجت العله مستنبط قياس شيعه است العله مستنبط قياس موارد از است،چون ترديد قياس نوع اين حجيت در

 .شود شف( كظني ونه) قطعي طور به حكم علت اينكه مگر داند
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  درمفهوم قوي تري وشديدترازعلت حكم درمنطوق استگاهي علت حكم :  یا قیاس الویت مفهوم موافق اولویت -ب 

  . ق اولي مفهوم قوي اين حكم را خواهد داشتضعيف اين حكم را دارد به طري منطوق. وقتي 

 كرده اند . مخالفت با ان ها فرقه از برخي تنها و است اجماعي مساله تقريبا و نيست ترديدي اولويت قياس حجيت در

 نمونه سوال ازمونهای گذشته .  ¶

نافع زمان تصرف خود و ما بعد نسبت به منافع مال مغصوب، هر يك از غاصبين به اندازه م: »قانون مدني 320طبق ماده 

مسئول بودن غاصب در صورتي كه استيفاء منفعت هم كرده « خود ضامن است اگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد.....

 باشد مصداق كدام يك از موارد ذيل است؟

  ب و الفموارد  -د مفهوم مخالف - ج قياس اولويت - ب  مفهوم موافق -الف 

 اشد . مي ب دپاسخ صحيح گزينه 

بي احترامي را روا مداريد   كمترين خودخدا در قرآن مي فرمايد به پدر مادر «والتقل لهما اف. . . »:درآيه  فقهی مثال

 .روا نمي باشد نتيجه مي شودكه زدن وآزاررساندن به پدرومادربه طريق اولي 

مفهوم  ن مي شود به انها ازار و اذيت نرسانيد . مفهوم موافق اتوضيح :  به پدر ماد خود كمترين بي احترامي روا مداريد .  

 .به انها آزار و اذيت برسانيم. به طريق اولي نبايد  از بي احترامي است  شديد تر آزار و اذيت موافق الويت . در اينجا 

را به خود  وليعليهمبطريق اولي قيم نميتواند مال مولي  را به خود بفروشد موليعليه:  قيم نمي تواند مال مولي  مثال حقوقی

  هبه كند . 

 به را موليعليه  لما كه ينا از عما كند معامله دخو با موليعليه فطر از قيمومت سمت به ندانميتو : قيم 1240ماده   

 .  هدد لنتقاا او به را دخو لما يا كند منتقل دخو

 مفهوم موافق مساوي حجت نيست .نكته :  

 . مفهوم موافق الويت حجت استنكته : 

 .  باشند مخالف يكديگر  ) نفيا ( سلب و ) اثباتا (عبارت ازاين است كه حكم درمفهوم ومنطوق ازحيث ايجاد  مفهوم مخالف :

 واگرنگرفت اكرام كردنش واجب نيست. روزه گرفت اكرامش كن،علي :اگر  مثال

 «بود نخواهد نفقه مستحق ،كند امتناع زوجيت وظايف اداي از شرعي مانع بدون زن گاه هر» قانون مدني :  1102 ماده   :مثال

 نمونه سوال ازمونهای گذشته .  ¶

هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه ها يي را كه آخر آنها مسدود نيست  »قانون مدني:  24ماده مطابق  

دوم قابل تملك بودن ازاين ماده دو مطلب فهميده مي شود اول قابل تملك نبودن كوچه غير مسدود ،  «تملك نمايد

 كوچه مسدود . هر يك از اين دو حكم به ترتيب مصداق كدام اصطالح است؟

 منطوق و مفهوم موافق -د مفهوم موافق و منطوق -ج منطوق و مفهوم مخالف -ب مفهوم موافق و مفهوم مخالف -الف 

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 
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 اقسام مفهوم مخالف : 

 مفهوم عدد  -6مفهوم لقب  -5مفهوم حصر  -4م غايت مقهو -3مفهوم وصف  -2مفهوم شرط  -1 تشش تا هسمفهوم مخالف 

 كدام حجت است .  مفهومدر بين علما به شدت اختالف نظر وجود دارد كه از بين اين شش 

 : معني دارد  ر: كلمه شرط چها مفهوم شرط -1

 به معناي الزام و التزام است شرط  در لغت :  معنی اول 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته .  ¶

 .شرط در .................. به معناي الزام و التزام است

 تلغ  -د فقه  -ج ادبيات -ب اصول -الف 

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 در ادبيات شرط به معناي جمله شرطيه است .  - معنی دوم

 ادات شرط  يكي فعل شرط و سومي جواب شرط . زء تشكيل شده است يكي جمله شرطيه جمله اي است كه از سه ج

 فعل شرط و مي روم شمال جواب شرط . مي روم. كه اگر ادات شرط فردا باران نيايد  به شمال باران نيايدمثال اگر فردا 

باشد ممکن  اگرولي  مشروط نیست ) اگر شرط نباشد ( اگر نباشدچيزي است كه  شرط در اصولمعنی سوم :  

يعني از شرط مشروط مالزمه عدمي دارد )مالزمه وجودي ندارد ( .  ممکن است مشروط نباشدو د است مشروط باش

 لزم نمي ايد . از وجود شرط وجود مشروطمي ايد ولي لزم  عدم شرط عدم مشروط 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 نباشد آن به وجود نمي آيد، ....گويندمقدمه اي را كه به تنهايي براي ايجاد ذي المقدمه كافي نيست، اما اگر  -١۳

 معد  -د شرط -ج مقتضي -ب سبب -الف

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶ 

 : عبارت است از ''اصطالح علم اصول  ''شرط در 

 . ستمقدمه ای که عدم آن مستلزم عدم ذی المقدمه گردیده ولی وجودش مالزم وجود ذی المقدمه نی -الف

  جمله اي مركب از دو جمله و ادات شرط -ب

 .مقدمه اي كه وجودش موجب پيدايش ذي المقدمه مي گردد -ج

 .تعهدات تبعي كه در ضمن عقد قرارداد درج مي گردد -د

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد 

عامله هم نيست اهليت اهليت نباشد ماهليت يكي از شرايط صحت معامله است :  شرایط اساسی صحت معاملهمثال :  

 باشد ممكن است معامله باشد و ممكن است نباشد . 
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 . ) شرط ضمن عقد ( يعني يعني توافق فرعي كه در ضمن عقد مي شود : شرط در فقه و حقوق  چهارممعنی 

 .است  ادبياتشرط در معناي  معنيبه  شرط شرط در اصطالح مفهومنكته :  

؟ يعني اگر فعل شرط نباشد جزاي شرط هم نخواهد بود؟ اكثر علما مي یا نه سوال : ایا جمله شرطیه مفهوم دارد

 گويند جمليه شرطيه مفهوم دارد يا بقولي مي گويند مفهوم شرط حجت است .

 است . و بخودي خود مفهوم ندارد. : يك سري جمالت شرطيه داريم كه مي گويند براي تحقق موضوع  استثتا 

ان را براي شما من بياور  مي گويد اگر ماشين خريدي  به علي هد ماشين بخرد حسين: فرض كنيم علي مي خوا مثال

جمله مفهومي پيدا نمي كند و در اينجا حسين  آن توسطماشين نخريد ديگر بيمه كردن  علي .  حال اگر بيمه مي كنم 

 شرطيه مفهومي ندارد .

اين مفهوم مخالف ندارد اگر نداد كه دليل خفه كردن لزومي  كنيداگر خدا به شما فرزندي داد او را خفه  :  !!!مثال علما

 . در اينجا جمله شرطيه مفهومي ندارد .ندارد 

. شما در امتحان شركت نكرده ايد . ديگر صحيح كردن  در امتحان شركت كني ورقه ات را تصحيح مي كنم  : اگر مثال

 ورقه ات مفهومي ندارد . 

 . نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هر چيزي كه فروش آن مستقالً جايز است استثناء آن از مبيع نيز » قانون مدني كه مي گويد:  063از حكم ماده  -4

از مبيع نيز جايز نيست ) از   هر چيزي كه مستقال قابل فروش نيست، استثناي آن»برداشت مي كنيم : « جايز است.

 ؟ اين برداشت، مصداق كدام اصطالح است« قبيل حق ارتفاق( 

 هر دو مورد ب و ج -د  مفهوم شرط -ج      مخالف مفهوم -ب   مفهوم موافق -الف

 پاسخ گزینه صحیح د می باشد .

       قيد داريم  نوع: وصف يا قيد چيزي است كه جمله اي را مقيد مي كند دو  (وصف یعنی قید)مفهوم وصف  -2

 . قید توضیحی -ب قید احترازی  -الف

 قيد باشد حكم هست قيد نباشد حكم هم وجود ندارد است . قيد قيدي است كه حكم به خاطر ان :قید احترازی -الف 

 قيد احترازي است . معلق: نكاح معلق باطل است .  مثال

زوجيت  .زوجين كه زوجيت آنهادائمي بوده وممنوع ازارث نباشنداز يكديگرارث مي برند:  قانون مدنی 449ماده :  مثال

 .زي . اگر دائمي نباشد از هم ارث نمي برند و حكم فقط به خاطر قيد احترازي استاحتراقيد ،دائمي 

 است اين آن مفهوم «.  باشد شده شرط اينكه مگر ندارد نفقه حق زن منقطع عقد در» : مدنيقانون  1113 ماده:  مثال

 .دارد نفقه حق زن دائم عقد در كه

 :آه است اين مخالف مفهوم." است بطالن موجب عقد در مهر عدم منقطع نكاح در  : قانون مدنی 1946ماده  : مثال

 .نيست بطالن موجب عقد در مهر عدم دائم نكاح در
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 و حقوق »با ارتباط در ، مدني قانون در اول ماده فصل . است نشده استعمال تصادفي طور به وصف موارد اين در

 واژه بنابراين و .است موقت و دائم زوجه حق بيان ممقا در قانونگذار يعني است، «يكديگر به نسبت زوجين تكالف

 .است شده ذكر قصد با « انقطاع » وصف

است و حكم به جهت قيد وضع نشده است بكارگرفته شده توضيح فقط جهت قيد  در اين حالت :قید توضیحی -ب

 در اين حالت وصف مفهوم مخالف ندارد . . حكم هست ،قيديعني با وجود و يا عدم 

 ها خندق و استحكامات مثل عمومي انتفاعات يا مصالح براي است معد كه دولتي اموال »قانون مدني :   26ماده :  مثال

 «. نيستند خصوصي تملك قابل ....و

 است دولتي اموال توضيح وصف اين ،"عمومي انتفاعات يا مصالح براي بودن معد "وصف به است موصوف دولتي اموال

 

 مي دهد و به او مي گويد را به فرديي او كتاب . دبده مشخصي را به فردكتابي  دي خواهم شخصيفرض كنيد :  مثال 

چرا با كتاب  دمي گوي شخصمي رود و با كتاب برمي گردد .  فردكه كاله سرش هست .  و بده به ان شخص كتاب را ببر

مي  به او شخصبر داشته بود . كاله را از سرش  آن شخصمي گويد چون  فرد؟ برگشتي و كتاب را به ان شخص ندادي 

كاله را از  فردرا پيدا كني و منظورم اين نبود كه اگر  فردكه تو راحتر من كاله گذاشتن را بخاطر توضيح بهت گفتم  دگوي

 .  سرش برداشت تو كتاب را به او ندهي 

 صالحيت حيثه از مستاجرعين ره لجال اماوثمن مبيع ض وقبيل قراز نيود ليهكمدني قانون  29ماده :  مثال حقوقی

 .  قيد توضيحي است جهت صالحیت محاکماز . ستل امنقو حكمدر محاكم

    «   وَ لتَقْتَلوا اولدُكُم خَشيَةِ اِمْالقٍ  » : فرموده است 01 آيه اإلسراء در سوره شريفه  خداوند فرموده است:  فقهیمثال 

در اينجا خداوند فرموده است فرزندان خود را د توضيحي است . قي از بیم فقر. « فرزندان خود را از بيم فقر نكشيد»

 فقر يكي از انهاست .  از نكشيد كه بيم

. در حالي كه بايد بين وصف !!!!!!!ست يمفهوم وصف حجت نويند گوصف مفهوم ندارد و يا مي  ء مي فرمايندعلما نكته :  

 د و صف توضيحي مفهوم ندارد .وصف احترازي مفهوم داراحترازي و توضيحي فرق قائل شوند . 

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

 بنا بر استدلل به مفهوم وصف، حجيت خبر واحد به چه معنا است؟

 الف( وصف فاسق بودن خبردهنده نيازمند تحقيق است، اما مخبِر عادل نياز به تحقيق ندارد.

 توان به خبر واحد اعتماد كرد. ب( بنا بر مفهوم مخالف آيه مي

 ج( خبر شخص عادل حجيّت دارد؛ زيرا خبر شخص فاسق نيازمند تحقيق است.

 د( در صورت عادل بودن مخبِر به طور قطع بايد به خبر عمل كرد.

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد . 
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 "الي " با عربي در و " تا "چون عالمتي با فارسي زبان در.است انتهاء و نهايت معناي به لغت در غايت:  مفهوم غایت -3

ديگر ان حكم دارد مفهومش اين است كه براي بعد از ان غايت  و نهايت . وقتي حكمي غايت . شود مي معلوم "حتي " و

 .  حجت است ،مفهوم غايت علماءغايت مفهوم دارد و بقول  ،بنابر اين .  فاقد اعتبار است

 است مكاني و زماني غايت

 دادخواست ، تامين قرار صدور از بعد روز ١١ تا تامين قرار كننده خواست در كه صورتي در»    :مانند زماني غايت: مثال 

 .« د ينماي م ملغي مقابل طرف درخواست به دادگاه را تامين قرار ندهد، دعوي اصل به نسبت

 ندارد ) مفهوم غايت (.روز خيار حيوان دارد  ) منطوق (. يعني بعد از سه روز خيار  3قانون مدني : . مشتري تا  322:  ماده  مثال

 .ديدم را تهران تا شيراز از:   مانند مكاني غايت مثال :

 ، "تبادر " دليل به كه است اين مشهور نظر .اند ه نكرد اتخاذ يكساني نظر غايت داشتن مفهوم در اصول علم دانشمندان

 تعليق كه باورند اين بر مشهور غير .باشد آن خالف بر خاصي قرينه اينكه مگر آند نمي پيدا جريان غايت از بعد به حكم

 بلكه و آند نمي دللت غايت ماوراي از حكم انتفاي بر « تضمني التزامي، مطابقي،» گانه سه دللت  هيچ با غايت بر حكم

 .است ديگري دليل به محتاج غايت ماوراء در آن اثبات و نفي و است غايت حد سر تا حكم ثبوت دليل فقط

 ازمونهای گذشته گزینه تستی  ¶

ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را  »قانون مدني كه گويد:  233ماده 

 داراي چه نوع مفهومي است؟«'به آنها اعالم نكرده است 

 مفهوم وصف -د  مفهوم غایت -ج مفهوم شرط -ب مفهوم حصر -الف 

 د . پاسخ صحیح گزینه ج می باش

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 از كدام گزينه مفهوم غايت استخراج مي شود ؟ 

 ...« امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند » قانون مدني كه مي گويد :  617ماده  -لفا

 .« وده است ، خيار فسخ نخواهد داشت اگر مغبون درحين معامله، عالم به قيمت عادله ب» قانون مدني كه مي گويد :  412ماده  -ب

 « و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد . طالق خلع  -3در  موارد ذيل طالق بائن است . » قانون مدني مي گويد :   1145ماده  -ج

 «د نيست تملك نمايد . قانون مدني مي گويد هيچ كس نمي تواند از طرق و شوارع و كوچه هايي را كه آخر انها مسدو 24ماده  -د

 پاسخ صحیح گزینه ج  می باشد .

   مفهوم؟یا داخل در منطوق است  غایت ایا   : سوال 

مي خواهيم ببينيم سه شنبه هم ثبت نام هست يا مي باشد دانشگاه از شنبه تا سه سه شنبه  ثبت نام ترم جديدمثال : 

در اينجا  منطوق؟عبارت ديگر غايت داخل در مفهوم است يا سوال اين هست كه سه شنبه ايا ثبت نام هست يا نه ب نه؟

 سه نظريه وجود دارد : 

 . است غايت در منطوق :   نظر اول 

 غايت در مفهوم است .  :  نظر دوم 
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غايت مي نباشد  هيج قرينه اياگر .  بستگي دارد غايت در مفهوم يا منطوق به شرايط اوضاع و احوالشمول   :  سومنطر 

 . و بايد برويم سراغ اصول عمليه از درجه اعتبار صادق است . و شود مجمل

 و بايد برويم سراغ اصول عمليه . از درجه اعتبار ساقط است  انگار كه وجود ندارد و  هر چيز كه مجمل شد :  نكته

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ه موصي له رد يا قبول خود را به آن ها اعالم ق.م : ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام ك 305ده ما

  ......نكرده است. اين ماده داراي مفهوم

 . د( حصر است و حجت دارد.  ج( غايت است و حجت دارد .ندارد حجيت و است وصف( ب الف( شرط است و حجت دارد. 

 پاسح صحیح گزینه ج می باشد . 

 فارسي زبان در .دارد اسبابي حصر .است آردن بند در و دننمو محدود معناي به لغت در حصر:   مفهوم حصر -4

وقتي حكم  .روند مي ارك به ردنك محدود براي ال و ما ال، انما،  : عربي زبان در و تنها و بس فقط،  :مثل لماتيك

هوم  مف معروف   حصر مفهوم دارد و يا به قول .كه براي غير ان چيز نيست منحصري به چيزي شد مفهومش اين است 

 حجت است .حصر

 .خوانند مي درس دانشجويان فقط يا علي جز آمدند همه :مثال

 . است نافذ « وكالت » و « وصايت »،« وليت »عنوان با فقط غير مال با معامله:  حقوقی مثال

مال مفهوم مخالفش اين است  كه وقف . فقط وقف مال مصرف نشدني جايز است  قانون مدني 52ماده  :   حقوقی مثال

 مصرف شدني مجاز نمي باشد 

.  معامالت وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست :  قانون مدنی 231ماده :  مثال حقوقی

 ديگران موثر نمي باشد .معامالت وعقود درباره مفهوم مخالفش اين است كه 

 دقت بايد موضوعه حقوق در باشد آن خالف قرينه اينكه مگر دارد مخالف مفهوم حصر كه است اين اصوليون اكثر نظر

 وضع حكمي آنها براي و كند مي محصور ظاهرا نمونه چند در را كلي قاعده يك قانونگذار بسياري موارد در .داشت فراوان

  .گرفت مخالف مفهوم شتابزده وكرد  عجله نبايد مواردي چنين در .آند مي

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

تنها اقليت مذهبي شناخته مي شوند  .« زرتشتي , مسيحي و كليمي »قانون اساسي كه مي گويد :ايرانيان  13اصل  از

 كداميك مفهوم مخالف بر داشت مي شود ؟ 

 موول  -مجمل د -ج حصر -شرط  ب –الف 

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات  بازرسي و نرساندن نامه»قرر داشته: قانون اساسي كه م 25اصل 

« تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
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 بيانگر چه نوع مفهومي است؟

 ولويتقياس ا - 5  شرط - 3  قياس مساوات -2  حصر -1

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد . 

  .است شده ذكر اسم آن بجاي كه است وصفي يا خاص اسم اصول علم در لقب از مقصود:  مفهوم لقب -6

 دانشمنداست مسلمان:  مثال 

 است رستگار عالم شخص يعني . است رستگار عالم :  مثال

 معناي به ماده اين در مسلمه « .نيست جايز مسلمه غير با سلمهنكاح م » قانون مدني :   1052مطابق ماده :   ثالم 

 ..است « مسلمه زن»

مفهومش اين نيست  بكار رودحكمي براي يك اسم . يعني اگرندارد مخالف مفهوم لقب اصوليون اكثر نظر طبق برنكته : 

 كه براي اسم ديگر نباشد .

 ديگر نيستچيز  چيزي نبودن  لزمه بودنيعني   . کند نمی عدا ما نفی شی اثبات :   قاعده

  حسن عالم است معنايش اين نيست كه حسين جاهل است .وقتي مي گوييم   مثال :

 واقف بايد مالك مال باشد اين ماده به اين مفهوم نيست كه غير واقف نبايد مالك مال باشد .قانون مدني  :  57ماده :  مثال حقوقی

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

لقب در مفهوم لقب عبارت است از:منظور از   

هر اسمي كه موضوع حكم قرار گيرد -د هر اسمي كه محمول واقع گردد. -ج هر اسم جامدي -ب  هر اسم مشتقي -الف  

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد

 دونما و مافوق از حكم نفي عدد، مورد در مخالف مفهوم معناي و است آن عرفي معناي همان به عدد:  مفهوم عدد -6

 به مشروط . ندارد مخالف مفهوم عدد داراي جمله كه است اين نظر اكثر اصوليون . .كمتر نه و بيشتر نه يعني است آن

 .است قراين از ناشي بلكه نيست عدد خود وجود علت به باشد داشته مخالف مفهوم عدد اگر بنابراين باشد قرينه فاقد اينكه

. تواند يك نفر را براي نظارت بر اعمال وصي)سرپرست( معين نمايد كننده ميوصيت . قانون مدني   257ماده :  مثال

  معين نمايدنفر را  2 براي نظارت بر اعمال وصي)سرپرست( مفهومش اين نيست كه نمي تواند 

  قرینه :  باعدد مثال برای مفهوم  

 ود. ش خيار حيوان با پايان يافتن مدّت آن كه سه روز است، ساقط مي :  مثال اول

كند بر اين كه در  رساندن بيني به زمين در حال سجده واجب نيست. دليل آن رواياتي است كه دللت مي:  مثال دوم

 سجده بايد هفت استخوان يا عضو به زمين برسد. 

ز دو ركعت نما خطبه و  »شود؛ دليل آن اين حديث شريف است:  نماز جمعه با كمتر از پنج نفر منعقد نمي:  مثال سوم 

مفهوم عدد ) بنا بر قول به مفهوم داشتن عدد( در اينجا « شود.  يعني امام و چهار نفر ديگر منعقد نمي با كمتر از پنج نفر،

 شود. آن است كه نماز جمعه با وجود پنج نفر منعقد مي
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خصوص  این دراينجا عدد مفهوم دارد و دليلش بخاطر روايتي است كه  : حق شفعه بين دو نفر است. مثال چهارم 

 وجود دارد

شريك سهم خود را به  ٢نفر مشترك باشد و يكي از  ٢هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين : توضیح حل شفعه 

 شخص ديگري بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و مالك سهم فروخته شده شود

  مفهوم شرط ، غايت و حصر حجت است نكته : 

 مفهوم وصف ، لقب و عدد حجت نيست نكته : 

 :منطوق و مفهوم رابطه

 اين اما .است هم منطوق دارد، وحود مفهوم كه جا هر است مطلق خصوص و عموم منطقي لحاظ از منطوق و مفهوم رابطه

 :مانند  قانوني مواد از بسياري مانند .باشد داشته مفهوم منطوقي هر كه نيست طور

 «كند  حريت سلب خود از تواند نمي هيچكس »  :مدني قانون 260 ماده 

 «باشد خانوادگي نام داراي بايد سكهر » قانون مدني :  227 ماده

 

 خیلی مهم   :     فصل پنجم باب اول: عام و خاص

 

 حاصطال در و است گيرنده فرا و شامل معناي به عام و است فراگرفتن و شمول معناي به لغت در عموم:   عامتعریف  

 . شود مي شامل را خود مصاديق و افراد واحد وضع يك در كه است اسمي

 :موادقانوني در عام از نمونه چند

 .« شد خواهد هم آن نتايج مالك شد مادر مالك سكهر و است مادر تابع ملكيت در حيوانات نتايج : »قانون مدني 34 مادهمثال : 

 « دارد را انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مايملك به تنسب مالكي هر » قانون مدني : 30ماده   مثال :

 عام حاالت

 :باشد داشته ایحاب حالت است ممکن عام

 و« شود مي آن مالك آند حيازت آن به مربوط قوانين رعايت با را مباحي مال سك هر : » قانون مدني 147 ماده :  مثال 

 :دهد می نشان را سلب حالت عموم لمهک گاه عکس به اما

 او نگاهداري از آنهاست عهده به طفل حضانت كه مدتي در ندارد حق ابوين ار هيچيك » قانون مدني:  1172 ماده مثال : 

 .«..كند امتناع

 عموم الفاظ

 .درختي هر مانند بكمر و درختان مانند بسيط .باشد بكمر يا بسيط تواند مي عام

 مشخص مي شود :  زير موارد چون الفاظي با عام سيفار زبان در داردو را خود خاص الفاظ عام زبان هر در
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  « هر »الف   

هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردي كه  : »  قانون مدني 30 مادهمثال اول :  

  .« قانون استثناءكرده باشد

ي دعوا كرده  تواند اقامه حق اتخاذ كرده باشد مي هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون :  222ماده :   مثال دوم 

و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال 

قوانين نفعمي تواند در ظرف مدت و به طريقي كه در  ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي

 .يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند

  .هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود - 445ماده مثال سوم :  

 «  تمام»  -ب

در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را : قانون مدنی  414ده مثال :  ما 

از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولد يا اولد اولد برد و اين فرض عبارت است:  مي

نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولد يا اولد اولد داشته باشد و مابقي 

 .شود تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي

 « هیچ »  -ج

 . توان بيرون كرد مگر به حكم قانون هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي:  قانون مدنی 31 ماده :  اول مثال

درملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه )  يعني هيچكس(  كسي نمي تواند - 132ماده    : مثال دوم 

 خودباشد از رفع ضرر شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يا

 منافع ه ب تجاوز يا غير به اضرار وسيله را خويش حق اعمال تواند نمي هيچكس:  قانون اساسي 40اصل  :  مثال سوم

 .دهد قرار عمومي

  « کلیه »یا «کل  » -د

كليه ديون ازقبيل قرض وثمن مبيع ومال الجاره عين مستاجره از حيث صالحيت محاكم  - 20ماده  :  اول مثال

  .ولواينكه مبيع ياعين مستاجره ازاموال غيرمنقوله باشددرحكم منقول است 

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه  - 5ماده :  مثال دوم 

  .قانون استثناءكرده باشد

  « همه»   -ه

 شده، تبعيد يا زنداني ، بازداشت دستگير، قانون حكم به هك سيك حيثيت و حرمت هتك:  اساسي قانون 32 اصل :مثال  

 . است مجازات موجب و ممنوع باشد كه ت ) در همه موارد (به هر صور

 .رود مي كار به نفي سياق در نكره سائر، قاطبه، ،كافهاجمعين، جميع، ل،ك :چون الفاظي با عام عربي زبان در
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 :مي باشد  قانون مدني   132 هترين مثال براي اين مدعا  ماده كه ببعضي موقع عام را به كمك عقل مي شناسيم . 

درملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه )  يعني هيچكس(  كسي نمي تواند - 132ماده 

 خودباشد از رفع ضرر بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يا

 

 .بدلى عام مجموعى و عام -ب عام شهودی یا استغراقی ،عام افرادی  -الف  اقسام عام : 

اطالعت ) امتثال ( در نتيجه به تعداد افراد  باشيم داشته گفته مي شود به تعداد افراد حكم  عامي: به عام افرادی -الف 

  خواهيم داشت نافرماني ) عصيان ( و 

 . نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

رباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي قوانين جزايي د»گويد:  قانون مجازات اسالمي مي ٣ماده  

اين «. گردد مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي

 ماده، مصداق كدام يك از موارد زير است؟

 لمخصص منفص -د عام افرادی -ج عام مجموعي -ب عام بدلي الف =

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .، عام.......... است«تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد. هر يك از زن و مرد مي»ق.م:  1071م در ماده عا

 بدلي و افرادي 4  استغراقی - 3 بدلي - 2 مجموعي - 1

 می باشد .  3پاسخ صحیح گزینه 

 زمونهای گذشته نمونه سوال ا ¶

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود » قانون مدني كه مقرر داشته :  5ماده  

 مصداق كدام گزينه است ؟

 عام افرادي يا مجموعي  -دعام افرادي  -جعام بدلي  -عام مجموعي ب –الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج  می باشد .

 .همه علما را احترام كنيد  : علما : اكرم مثال 

به تعداد افراد حكم دارد به يعني تا وجوب داد . 1000وقتي گفته شود اكرم علما  تا عالم داشته باشيم 1000مثال اگر 

 نافرماني تعداد صفر بهتا اطالعت داشته باشيم  1000اگر   تا نافرماني وجود دارد . 1000تا اطالعت و يا  1000تعداد

 تا عصيان امكان دارد .  1000تا اطالعت و  1000يعني . ارد وجود د

 افرادي هستند. اكثر عام ها نكته : 
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 هرگاه تعلق حكمي به موضوع عامي به طريقي باشدكه حكم براي همه افرادعام با هم ومجموعا:  عام مجموعی -ب

داريم و  ) امتثال ( در نتيجه يك اطاعت .حكم يك حكم براي تمام انها وجود داشته باشد  ين بجاي چندبطوريكه  باشد

 به تعداد افراد عصيان امكان دارد . 

كل اعضاي تيم است يعني يك اطاعت مربي منظور  ، مي خواند فرا  تيم فوتبال را  ،مثال : وقتي مربي يك تيم ورزشي 

. ولي به تعداد اعضاي  نند دستور مربي را اطاعت ك تيم كل اعضاي براي كل تيم وجود دارد و ان هم موقعي است كه 

 . امتثال امكان ندارد يعني اگر هر يك از اعضا ي تيم دستو مربي را اطاعت نكند  تيم  عصيان و نافرماني امكان دارد 

 متعهدشوندتمام اسيران رامبادله نمايندحال اگرتعدادي بمانندتعهدانجام نگرفته است. درقراردادصلح طرفين بايد : مثال

. در نتيجه به تعداد افراد ) ل علي التعيين ( :  ان است كه يك حكم داريم براي يكي از افراد موضوع  عام بدلی -3

هرگاه حكمي به موضوع عامي تعلق گيرد به نحوي  به عبارت دگر ولي فقط يك عصيان امكان دارد .امكان دارد امتثال 

 آنها. منظوريك فردغيرمعين ازهمه افرادعام باشدنه همه ونه مجموع كه

به تعداد افراد كالس امتثال وجود بيايد .  در اين حالت  مي گويد يكي پاي تخته  خطاب به دانشجويان: مثال معلم مثال 

 و ان زماني است كه هيچكس پاي تخته نرود .  مي تواند وجود داشته باشد  عصيان مورد دارد ولي فقط يك 

ه است ولي هر كدام از فرزندان مخارج را بدهد امتثال انجام شد ينجادر ا مخارج پدرفقير برعهده فرزندان است. :مثال

 از دادن مخارج امتناع كنند اينجا عصيان انجام شده است . فرزندان  مهاگر ه

ل وجود حالت امتثا 10. در اينجا  هيد كتاب در مكاني وجود دارد و كسي مي گويد يكي از كتاب ها را بد 10:  مثال

عصيان وجود براي  حالت  .در اينجا يكامتثال انجام شده است  را بدهدتاب ك 10هر كدام از  دارد يعني اگر شخص 

 هيچ كدام از كتاب ها ندهد . شخص دارد و ان موقعي است كه

  .هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود - قانون مدني 445ماده :  مثال

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري »گويد:  ق.م كه مي 1340ماده  – 9

 مصداق كدام مورد است؟« او است...

 عام مجموعي - 4 عام بدلی - 3 عام استغراقي - 5  عام افرادي - 1

 می باشد .  3پاسخ صحیح گزینه 

 

 مانند:حقوق دانان نسبت به دانشمندان. ه عام محدودترباشد.كلمه ايست كه دايره شمولش نسبت ب: تعریف خاص

 .گويند تخصيص اصطالح در عمل اين به كندمي محدود را عام شمول دايره كه است عباراتي يا واژه مخصص  .:مخصص

 مخصص هميشه يك دليل خاص است نكته :  

 هر مخصصي خاص است ولي هر خاصي مخصص نيست .نكته : 

 :شوندي م محسوب ايران تبعه ذيل اشخاص ليهك : »نون مدنيقا 276 ماده :مثال

 .«....باشد مسلم آنها خارجي تبعيت هك اشخاصي استثناي به ايران نينكسا كليه -١
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 به عام بنابراين .آند مي محدود را عام قلمرو كه است مخصصي زآن ا بعد استثناء و .است عام ايران نينكسا ليهك

 ماند نمي باقي (متصل استثناء توسط) عموم

 

 مگردانشجويان تحت پوشش كميته امداد.بپردازند مثال:تمام دانشجويان بايدشهريه :  مثال

    :  همه علما را احترام كن بجز عالمان فاسقالالفساق العلما اكرم:  مثال

است ولي  فساق العلما نسبت به علما ء خاصال. فساق العلماءالالتکرم  : : براي خاصي كه مخصص نيست  مثال

فقط تنها مخصص نيست .  عام بيايدبدون اگرخاص ان خاصي مخصص است كه بعد از عام بياد. مخصص نيست . چون  

رابطه عموم و خصوص مطلق از «مخصص» و«خاص» بين خاص و هم مخصص است . بعد از عام بيايد هم اگر خاص 

كه  نيست لزم خاص يعني است وجه(برقرار عموم و خصوص من-مطلق  عموم و خصوص-تساوي-نسب اربع منطق)تباين

خاصي  و ضمنا متضمن حكم است اگر چه منفصل هم باشد محتاج بعلم و ناظر به آن مخصص ولي باشد مخصص هميشه

 .است مخصص اعم از خاص  بلكه نيست مخصص خاصي هر ولي است خاص مخصصي فرد هر پس  هم هست

 

 انواع مخصص 

 ی بمخصص لفظی و ل -منفصل بو صص متصل مخ –مخصص دو تقسیم دارد الف 

 :  مخصص متصل و منفصل –الف 

 .است لفظي همشيه متصل مخصص .است متصل مخصص شود، اضافه عام به بالفاصله مخصص هرگاه:  مخصص متصل

  و به تنهايي معني ندارد .عام است  جمله جزئي از مخصص متصل هميشه

  العلما اکرم : و جزئی از جمله است در نتیجهبه تنهایی معنا ندارد  فساقاال ال.  اال الفساق العلما اکرم :  مثال

 .  جزئی از جمله عام است اال الفساق

 هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد» - قانون مدنی 39ماده حقوقی:  مثال 

 مخصص متصل است .  كه قانون استثناءكرده باشدمگردرمواردي در اینجا  .«گردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشدم

 :دارد اقسامی متصل مخصص

 صفت؛ -الف

 .است دين حال،صفت .«  كند معين اجلي آن تاديه براي ضامن است ممكن حالي دين هر در: » مثال

 شرط  -ب

 مخالف صورتيكه رد اند ه نمود منعقد را آن آسانيكه به نسبت خصوصي قراردادهاي : » قانون مدنی 19ماده  :ثالم

 « . است نافذ نباشد قانون صريح

 متصل استثناء  -ج
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هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از :  » قانون مدنی   44ماده  :اول مثال

  «بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او

الجراي تنظيم شده  احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لزم: قانون مدنی   472ماده  : دوم مثال

 .ها صادر شده باشد توان در ايران اجرا نمود مگر اين كه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آن در خارجه را نمي

 غایت؛ -د

 « .است نشده صادر او فرضي موت حكم كه مادام دندارن را او اموال در تصرف حق الثر مفقود غائب وراث : » مثال

 ؛کل  از بعض بدل   -د

 : بزشكان دانشمند . .الطباء العلماء جاء  : مثال

 ودركالم مستقل ديگر آمده باشد. جدا از عام بودهمخصصي است كه :  مخصص منفصل

به تنهایی دارای معنا می  العلماء الفساق من تکرم الاینجا . در  العلماء الفساق من تكرم ال العلماء اکرم : ثال فقهي م 

  باشد

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قانون مدني كه بعضي از مواردي را كه اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع نيستند بيان نموده ، نسبت به ماده  261ماده 

 مصداق كدام گزينه است؟ ''هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود... ''آن قانون كه مي گويد:  252

 مخصص متصل -د مخصص منفصل -ج مقيد -ب  ناسخ -الف 

 پاسخ صحيح گزينه ج مي باشد 

 در قانون مدني موارد زيادي را در خصوص مخصص منفصل مي توان مشاهده كرد : 

ي  در مورد كليه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم:  654ماده :  مثال حقوقی

 ) مخصص عام ( .تعهداتي كه از معامالت نامشروع توليد شده باشد جاري است

ي قبل در  در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده  : 655ماده 

 ) مخصص منفصل (  .شود ها رعايت نمي مورد آن

 ) مخصص عام ( .شود ، بعد از فوت، منتقل به وارث ميهر يك از خيارات : 446ماده 

له قرار داده شود در اين صورت منتقل  يار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطخ:  446ماده 

 منفصل ( ) محصص  .به وارث نخواهد شد

 ) محصص منفصل ( .ورثه نخواهد شدهر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به :   447ماده 

 مخصص منفصل مي باشد . ) مخصص منفصل از يك قانون ) مدني ( (    447و  446مواد 

 براي دو تا قانون ) مدني و تجارت (  مثال ديگر :
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تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين كه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري : 516ماده 

داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول  شود همان است كه براي امانت ها سپرده مي يايي كه به آناش

شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشيا به آنان  ها داده مي تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود كه براي حمل به آن

 ) مخصص عام ( .خواهد بود

 ثابت ينكهامگر دبو هداخو آن قيمت لمسئو نقلو  حمل يمتصد دشو گم يا تلف رهلتجاا لگرماا: رتقانون تجا 326ماده 

 يـناش اـيو هـليا لـمرس اـي هدـكنن لساارصيرـتق هـب مستند يا رهلتجاا لما دخو جنس به طمربو نشد گم يا نمايد تلف

 ازآن ستـناتو يـنيزنم ظبياوـم يمتصد  هيچ كه هدبو ثيادحو به طيامربوو ندا داده نهاازآ يكي كه دهبو تعليماتياز

 .نمايد  معين رهلتجاا لما كامل قيمتازتردياز كمتريا مبلغي رتخسا انميز ايبر نداتو مي طرفين اردادقر.نمايد يجلوگير

 (قانون مدني  516ماده ) مخصص منفصل 

 مخصص لفظی و لبی :  -ب 

دليل لفظي و  الفاظ  بدليل تركيب و سنت قران مي باشند كه در بين انها قرآن ، سنت ، اجماع و عقل منابع فقه  مقدمه :

 . مي باشند و عقل دليل لبي ) عقلي (  اجماع 

فران توسط منابع  عام در ايات  «يك سوره مائده ايه ...يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود»  هستندعام  قرآن آياتاز  سري  يك

 :خصيص خوردن را دارد زير تخصيص خورده و يا قابليت ت

 .اين مخصص ، مخصص لفطي  است توسط خود قرآن  -الف 

 سنت هم مي نواند قرآن را تخصيص بزند اين هم مخصص لفظي است -ب

 عقل و اجماع هم مي تواند قرآن را تخصيص بزند كه به انها مخصص لبي ) عقلي ( گويند . -ج

 قد و إال ٍ عام من ما» اصول، علمای ه قولب تخصيص را دارد . و يا قابليت مي تخصيص خورده است  هر عانكته :  

  شود می وارد آن بر تخصیصی آنکه مگر نیست عامی قاعده هیچ «خصّ

 .مانند قران و سنت  كه از جنس لفظ است .است مخصص لفظي يعني مخصصي نكته : 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده «قرار»پس از نقض ق.آ.د.م، دادگاه تجديدنظر  020طبق ماده 

كه توام با حكم راجع به اصل دعوا نسبت بدان « قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث»دهد اما اگر  قرار عودت مي

با دعواي همان قانون، رسيدگي به آن  143ر فسخ شود، مطابق ذيل ماده تجديدنظ مرحله در –تجديدنظرخواهي شده 

نمايد. وضعيت ياد شده، مصداق كدام يك از موارد  آيد كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي اصلي در دادگاهي به عمل مي

 ذيل است؟

 مخصص منفصل عقلي - 4مخصص منفصل لفظی - 3 مخصص متصل -5 ناسخ -1

 می باشد  سهپاسخ صحیح گزینه 
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 مثل اجماع  فهميم .نيست و به كمك عقل مي  مخصصي است كه از جنس لفظ:  ( مخصص لبی ) عقلی 

مثال شخصي وصيت مي كند كه بعد از مرگش است .  ) عقلي(  مي گويند اوضاع و احوال هم مخصص لبي علماءنكته : 

مثال ايا منظور او كل فقرا   ؟ل سوال اين است كه منظور او از فقرا چه بوده استحا اموالش را بين فقرا تقسيم كنند .

فقرا فاميل ، روستا  ،  مي توان عقال حكم نمود كه منظور او از فقرااوضاع و احوال  با توجه به در اينجا  ؟وده است جهان ب

 .  بوده است كشورش در نهايت  و يا شهر و يا 

 .  يا متصل است يا منفصل ولي مخصص لبي هميشه منفصل استمخصص لفظي نكته :  

.  يعني نمي دانيم كه به عبارت ديگر معناي ان روشن نيست است مل مخصص مجها  : بعضي موقع اجمال مخصص

يا مجمل نباشد در غير اين  روشن باشد معنايش مخصص بايد. پس برده است مخصص چه اشخاصي را از حكم بيرون 

 عام را هم مجمل مي كند .صورت 

 مصداقياجمال  -بمفهومي  اجمال  -الف:  استقسم اجمال مخصص بر دو 

 يعني نمي دانيم معني مخصص يعني چه . معلوم نيست .  ويعني معناي مخصص واضح  :مفهومي  جمال ا -الف 

تهراني  دانشجوي فهمد يعني متوجه نمي شودنمي  مفهوم كالم متكلم را در اينجا مخاطبدانشجوي تهراني :  اول مثال

 به اين اجمال مفهومي مي گويند . ؟هران ساكن ت متولد شهرستان ولي دانشجوي متولد تهران يا دانشجويچه ؟ يعني 

انهايي كه  و يا  مي دهند كه گناه كبيره انجام  فاسق يعني انهايي در اينجا مخاطب نمي فهمد فاسق :لفظ  :  دوممثال 

 مفهومي مي گويند .به اين اجمال  ؟گناه كبيره و يا صغيره انجام مي دهند

فرايند هاي خاص  سري يكانجام  پس از  را انگورعصاره نميداند   نيمثال سوم : شخصي مفهوم شراب را نمي داند يع

 اگر چنين فرايندي روي ميوه هاي ديگر مثال روي گالبي هم انجام شود ان را شراب مي گويند ؟ نه  يند ياوشراب مي گ

 . ولي نمي دانيم مصداق ان چيستفهوم را مي دانيم مدر اجمال  مصداقي ، :  اجمال مصداقی

 منمي داني ماولي يك دانشجو براي انجام كاري مراجعه نموده است حال .دانشجوي ترم اول روشن است  معناي : مثال

 كه اين دانشجو ترم اولي است يا خير .

 كه داخل اين ليوان است شراب است يا خير؟  شرابيمثال : من مي دانم مفهوم شراب چيست ولي نمي دانم 

 ی : برگردیم به اجمال مفهوممجددا  

متباينين را دوران كه اين وضع هستيم  مرددمختلف  موضوعيك موقع بين دو  اجمال مفهومی خودش دو قسم است

 ، يعني دوران بين دو موضوع غير متشابه گويند 

مي گويد بين دو  مفهوم دانشجوي تهراني را نمي داني ؟اجمال مفهومي است . مي پرسيم چرا دانشجوي تهراني :  مثال

ن دو چيز چيست ؟ مي گويد دانشجوي تهراني شامل فقط دانشجوي متولد تهران است د مانده ام . مي پرسند امردچيز 

  يا نه دانشجويان متولد شهرستان ولي ساكن در تهران را هم شامل مي شود ؟
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ين دو مايع متباين شراب است و بين ا از آنها  كدام يكداخل   نمي دانيمولي  وجود دارد: دو تا ليوان مايع  مثال دیگر

 .  دچار ترديد شده ايم 

است  كمترمنظور متكلم آن كه تعداش نمي دانيم در اين حالت  :  اکثردومین نوع اجمال مفهومی دوران بین اقل و 

  ؟ مي باشد يا ان كه تعداش بيشتر است

 در نظر بگيريم را مي نفر  200 حال.يپس اجمال مي شود اجمال مفهومنمي دانيم فاسق را  فرض كنيم ما معناي:  مثال

حال شده اند .  همرتكب گناه كبيرگناه  از انها نفر 20همچنين مي دانيم كه   و  غيره و كبيره انجام مي دهندصكه گناه 

در  ؟شده اندمرتكب  كبيره و صغيرهكه گناه  ينفر  200تمامي ان و يا فاسق هستند  نفر   20ايا ان  كه مانده ايمما 

نفري  20 چون قدر متقين مي دانيم كه مرتكب مي شود نفري است كه گناه صغيره  120ان  روي ترديد مااينجا واقع 

  .  مي باشندفاسق   مرتكب شده اند كبيرهكه گناه 

 بين يك تا سه ترم كمتراز  يك دانشگاه يان دانشجواز نفر  100 معدل  فرض كنيم: اصطالح دانشجوي مشروطي :  مثال

 متر ازدر سه ترم متوالي و يا غير متوالي ك نفر از انها  10 معدل نشان مي دهد كه طالعات بدست امده. ا شده است 12

 مسئولين مرتبط دانشگاه مي خواهند بدانند كه تعداد دانشجويان مشروطي دانشكده چند نفر هستند   .شده است 12

درخواستي را مي پرسد چرا گزارش  گاهس دانشولي امور اموزش جواب واضحي را در اين خصوص گزارش نمي دهند . رئي

شده است بايد  12نفري كه سه ترم معدل انها پايين تر از  10دانيم كه ايا ان انها مي گويند ما نمي  ارسال نمي نماييد؟

 .شده است  12نفري كه بين يك تا سه ترم معدل انها زير  100تمام ان به عنوان دانشجوي مشروط معرفي شوند و يا 

شده  12معدل انها كمتر از نفر دانشجويي است كه كمتر از سه ترم  20واقع ترديد امور اموزش اين دانشگاه روي  در

 شده است معلوم است . ) دوران بين اقل و اكثر ( 12كمتر از نفري كه سه ترم معدل انها  10است چون وضعيت ان 

 اجمال مخصص: مختلفه الت حا

 حاالت شش گانه اجمال مخصص : 

و ان سرايت نمي كند به عام  حالت به عام سرايط مي كند و عام را مجمل مي كند و يك حالت اجمال مخصص در پنج 

 را مجمل نمي كند . 

موجود مي باشد  سه قسم قيددر اين حالت :  دوران بین متباینین ، متصل مخصص ، مفهومی  حالت اول : اجمال

دوران بين  -ج مخصص متصل است يعني منفصل نيست  -ب باشد نمي مصداقي اجمال مفهومي است يعني -الف 

اجمال مخصص به عام سرايت مي كند  سه قيدبا جمع شدن اين  در ايننمي باشد . متباينين است يعني بين اقل و اكثر 

  و عام را مجمل مي كند . 

است بجز دانشجويان  «مخصص »جمله در اين . بجز دانشجويان تهراني )عام (  به همه دانشجويان وام مي دهند:  مثال 

برقرار متباينين دوران بين  بوده و متصل  از نوع مخصص همچنينمفهومي است . اجمالش نوع  و مجمل مي باشد   كه
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و عام را  كرده استسرايت ( به همه دانشجويان وام مي دهند)به عام  (بجز دانشجويان تهراني )اجمال اين مسئلهدر  .است

 كه چه دانشجويي وام بدهيم .  يعني نمي توانيم تشخيص دهيم ،مجمل مي كند 

در اين هم اجمال مخصص به عام سرايت حالت دوم : اجمال مفهومی ، مخصص منفصل ، دوران بین متباینین : 

 و عام را مجمل مي كند . مي كند 

بجز دانشجويان  «مخصص» جمله ن به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان تهراني وام نمي دهند. در اي  :مثال

. و دوران بين متباينين برقرار است  منفصل ، مخصص و نوعمفهومي  نوع اجمال . در اين جملهمي باشد مجملو   تهراني

نمي توانيم تشخيص  ، در اين موقعيت. بنابر اين  مي سازدمجمل و ان را  مي كندبه عام سرايت اجمال مخصص  جادر اين

 . جويي وام بدهيمدهيم به چه دانش

در اين حالت اجمال  مخصص به عام ]: اجمال مفهومی ، مخصص متصل ، دوران بین اقل و اکثر حالت سوم : 

 مجمل مي كند . سرايت و عام را 

به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان مشروطي. در اين جمله بجز دانشجويان مشروطي مخصص  :  مثال

وجود  اقل و اكثردوران بين  در اينجا است. به عام سرايت نموده  كه از نوع مفهومي مي باشد لمجم ومي باشد منفصل 

نفري انها زير سه  20 آن ويا به ندهيموام  اندسه ترم مشروط شده  كه نفر دانشجويي  10ان يعني نمي دانيم به  دارد 

 نفر انها زير سه ترم مشروط شده اند ( 20ه ترم و نفر انها س 10كه  داريمدانشجوي مشروطي  100) ترم مشروط شده اند 

 ) مهم ( .، دوران بین اقل و اکثر منفصلحالت چهارم : اجمال مفهومی ، مخصص 

با توجه به اينكه براي رفع  ابهام  . استثنائا در اين حالت اجمال مخصص به عام سرايت نمي كند و عام را مجمل نمي كند

 حل مشكل اتخاذ شده است :  برايدر اين حالت تد ابير ذيل امنه شمولش به عام سرايط نكند بايد قسمت مجمل كننده بنحوي د

 و از عام جدا مي شود  باقي مانده در مخصص اقل  -الف 

 .  عام قرار مي گيرد  اكثر در شمول  -ب

  كند . ساز ، مشكل حل مي شود . يعني ديگر مجمل به عام سرايت نمي قسمت مجمل  فرنطينه كردنبا  -ج

دانشجوي مشروطي داريم كه  100به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان مشروطي وام نمي دهند. )  :  مثال

كه  ي دسته اقل يعني دانشجويانيدانشجوياندر اينجا  نفر انها زير سه ترم مشروط شده اند ( 20نفر انها سه ترم و  10

يعني  (نفر  20دسته اكثر ) دانشجويان و   () حالت الف جدا مي شوند  دانشجو ها سه ترم مشروط شده اند از بقيه

مجمل ساز و بدين سان با بيرون رفتن گروه )حالت ب  (  باقي مي مانند مشروط شده انددانشجوياني كه كمتر از سه ترم 

وام تعلق ز دانشجويان حل مي شود يعني معلوم مي شود به چه گروهي ااجمال مرتفع  و مشكل از مسئله يعني گروه اقل 

 مي گيرد و به چه گروهي وام تعلق نمي گيرد . 

در اين حالت هم اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را :   متصلحالت پنجم : اجمال مصداقی ، مخصص 

 در اين حالت دوران وجود ندارد .  مجمل مي كند .
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دانشجو درخواست وام نموده است ولي ما يك حال  رم اول .به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان ت : مثال

 دانيم به او وام بدهيم يا نه زيرا نمي دانيم او ترم اول است يا نه؟ نمي 

: در اين حالت اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را  اجمال مصداقی ، مخصص منفصلحالت ششم : 

 مجمل مي كند .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ق.م اتباع خارجه مقيم  7ق.م : كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قانون ايران خواهند بود. ماده  2ماده 

در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و از حيث حقوق ارثيه مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود 

ترديد حاصل شود كه جزو اصول شخصيه است يا خير اجمال از جهتي است و صورتي كه در خصوص مهر زن در  . خواهند بود

 . آيا به عام سرايت مي كند

 .كند نمي سرايت مفهوم، جهت از مجمل متصل مخصص( ب  الف( مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم، سرايت مي كند. 

 .جهت مصداق، سرايت مي كندد( مخصص منفصل مجمل از  .ج( مخصص متصل مجمل از جهت مصداق، سرايت مي كند

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

حال يك دانشجو درخواست وام نموده  به همه دانشجويان وام مي دهند. به دانشجويان ترم اول وام نمي دهند . :  مثال

 است ولي ما نمي دانيم به او وام بدهيم يا نه زيرا نمي دانيم او ترم اول است يا نه؟ 

اجمال مخصص به عام سرايت مي كند و عام را مجمل مي كند حال سه و پنج و شش ،هاي يك ،دو  : در حالت نتیجه

  . سراغ اصول عملیهمي رويم  اعتبار ساقط استكه عام مجمل شد از درجه 

 به عام در شبهه مصداقیه : ) استناد( تمسک

 شبهه مصداقیه مخصص  -بم شبهه مصداقیه عا -الف :  تمسک به عام در شبهه مصداقیه بر نوع قسم است

يك  .مصاديقي داردكه يك سري داريم  يدليل عام فرض كنيم:  تمسک به عام درشبهه مصداقیه عام -الف  

اين هم مصداق عام هست يا نه؟ نمي توانيم در مورد اين مصداق به عام  كه نمي دانيم است ولي وارد شدهمصداق 

 داقیه عام جایز نیست .تمسک به عام در شبهه مصزیرا تمسك جوييم . 

عالم است يا نه . بايد اول بدانيم كه عالم است و بعد به آن احترام  نمي دانيم  امده است وليحال يك نفر ء اکرم العلما:  مثال

 بگذاريم . 

دارد   يك نفر در خواست ورود به دانشگاه را: ورود به دانشگاه فقط براي كساني كه دانشجو هستند مجاز مي باشد .  مثال

 مي باشد  . كند كه دانشجو بايد بدوا  ثابت شخص  بدهند ،اجازه ورود  براي اينكه به ان فرد

 ادعاي ارث كن.  سپس ثابت كن  خود را : اول برادري  مثال 

 ودليل عام داريم  فرض كنيم يك(  )   دقیقا مانند حالت پنج و شش:  شبهه مصداقیه مخصصتمسک به عام در 

و ما نمي دانيم كه اين مصداق مخصص است يا نه در اينجا ما نمي توانيم به وارد شده است مصداق يك  .يك مخصص
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در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام  پس. مخصص هست يا نه  اين مصداقنمي دانيم زيرا  عام استناد كنيم

 هم مجاز نیست . 

حال يك نفر ر اينجا مخصص دانشجويان ترم اول است . د به همه دانشجوها وام ميدهند بجز دانشجويان ترم اول.:  مثال

در اينجا بايد مطمئن  ؟ ) نمي دانيم ترم اول هست يا نه ( اين مصداق مخصص است يا نهما نمي دانيم  وارد شده است و

  باید مصداق مخصص نباشد تا به او وام بدهیم . تا وام بدهيم .شويم كه او دانشجوي ترم اول نيست 

 استناد کنیم. عاممسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست یعنی باید ان مصداق عام باشد تا به ت:  خالصه

ولي ترديد مي خواهيم به آن عمل كنيم و  دليل عام داريم  فرض كنيم يك:  مخصصاز  عمل به عام پیش از فحص

يا ابندا از نبود مخصص اطمينان  يم بايد به عام عمل كن ؟اين عام مخصص دارد يا نه ؟ اينجا تكليف چيست كه داريم

يا  ومتصل است يا  احتمال مي دهيم كه  مخصصي در اين مسئله دو حالت را مي توان تصور نمود .؟ حاصل كنيم 

 ؟ منفضل

 .اگر مخصصي كه احتمال مي دهيم متصل باشد به عام عمل مي كنيم :   حالت اول

. اگر پيدا نشد مطابق كنيم تفحصمتعارف  به ميزانباشد بايد  منفصلاگر مخصصي كه احتمال مي دهيم  :  حالت دوم

 .  عام عمل مي كنيم

 مطمئن نين چهم يك مخصص و فقطچند عام داريم فرض كنيم  :  حداقل دو تا ( )  مخصص بعد از چند عامیک  

لي را هم تخصيص اين مخصص عام هاي قب آيا سوال اين است كهحال اين مخصص به عام اخري تعلق دارد .  هستيم كه

 :دو حالت دارد  :جواب مي زند يا خير؟

فقط به اخری تعلق می است . در اين حالت مخصص  اسماين است كه موضوع در تمام عام ها  حالت اول:  اول حالت 

 خواه اسمها يكي و خواه متفاوت باشد .  گیرد

 تعلق می گیرد . مخصص به همه باشد  ضمیراگر موضوع در جمالت دوم به بعد :  حالت دوم

 مثال برای حالت اول : 

: به همه دانشجويان وام مي دهند. به همه دانشجويان غذا مي دهند . به همه دانشجويان بن كتاب مي دهند  اولمثال 

مخصص به اخري تعلق مي گيرد . يعني به دانشجويان مشروطي بن كتاب نمي بجز دانشجويان مشروطي . در اين حالت 

  دهند .

بجز انهايي  ماشين مي دهند . به همه قضات خانه مي دهند: به همه دانشجويان وام مي دهند . به همه وكال  دوممثال 

 .مخصص شامل اخري مي شود هم  كه بالي پنجاه سال دارند . در اينجا

 :  مثال برای حالت دوم
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مي دهند بجز دانشجويان بن كتاب  نبه ایشاعذا مي دهند . به انها : به همه دانشجويان وام مي دهند . مثال سوم

 در اينجا  مخصص همه را شامل مي شود .  مشروطي .

تخصيص اكثر، آن است كه خاص، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام . خراج بيشتر افراد عام از حكم آن ا : تخصیص اکثر

شهور اصوليون، تخصيص اكثر را مصداقي از م.". اال تکرم العلماء اال زید "و  "اكرم العلماء  "از حكم آن گردد، مانند: 

 .  .شمارند تخصيص مستهجن دانسته و آن را ناپسند و قبيح مي

آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد  -ايين دادرسي مدنيقانون  5 اده م:  تخصیص اکثر حقوقی بهترین مثال

  . قابل نقض يا تجديد نظر باشند مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قانون آيين دادرسي مدني كه مصاديق آراي قابل تجديد نظرخواهي را مشخص كرده است ، چه حكمي  331حكم ماده 

 مخصص متصل صفتي است -د مخصص منفصل لفظي است -ج مخصص منفصل عقلي است -ب .تخصيص اكثر است لف ا است ؟

 سخ صحیح گزینه الف می باشد . پا

 اصل عدم تخصيص اكثر است . شك كنيم   در تخصيص اكثراگر نكته : 

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه  هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه:  قانون مدنی 39مثال : ماده 

  .قانون استثنا كرده باشد

وييم عام يعني منطوق عام وقتي مي گوييم خاص يعني گوقتي مي :  تخصیص عام به وسیله ) وسیله ( مفهوم

 .منطوق خاص

 عام را تخصيص مي زند .  مي توانيم بگوييم منطوق خاص منطوق پسند ؟ بله . ز ايا خاص عام را تخصيص ميسوال : 

 زده است كه منطوق عام است تخصيص  در اينجا منطوق خاص كه  ال الفساق است . اكرم العلماء را .كرم العلماء ال الفساقا:  مثال

 سوال : ايا مفهوم خاص مي تواند مي تواند منطوق عام را تخصيص بزند ؟ جواب بله . اگر مفهوم خاص حجت باشد . 

 : توضیح

 مخالف . مفهوم  -بموافق مفهوم  -الف   : قسم است بر دومفهوم 

پس نمي تواند عام  كه حجت نمي باشد مساويفهوم موافق الف : م دو قسمت است بر مفهوم موافق . مفهوم موافق  الف 

  ومی تواند عام را تخصیص بزند .که  حجت می باشد الویت  مفهوم موافق -برا تخصيص بزند 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  : تخصیص عام وسیله مفهوم، ممکن است

 . واقع شود عام مخصص تواند مي اولويت، هوممف تنها( ب   الف( مفهوم، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد. 
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د( مفهوم مخالف، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق .   ج( مفهوم، در صورت حجيت، مي تواند مخصص عام واقع شود

 .مي تواند مخصص عام واقع شود

 ج می باشد . پاسخ صحیح گزینه 

د عام را تخصيص نمي توانو   هستندحصر  حجت  قسم است : شرط ، غايت و 6 مفهوم مخالف بر:  مفهوم مخالف -ب  

 عام را تخصيص بزند . و نمي تواند  ندوصف ، لقب و عدد حجت نيست د .نبزن

حال سوال اين .  ) مخصص() عام ( مگر اينكه ان فاسق خدمتكار يك دانشمند باشد . ،هيچ فاسقي را احترام نكن :  مثال

دو تا استثننا دارد هيچ فاسقي را احترام نكن .  بنماييمبايد او را هم احترام  اگر فاسق خود دانشمند بود بطريق اولياست 

 ق و ديگري مفهوم موفق الويت . ويكي منطمنتها  ، خود دانشمنديكي خدمتكار و ديگري 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته .  ¶

ست، باطل است. مي فهميم كه قانون مدني كه مي گويد: ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ا 666از ماده 

 ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست. اين امر مصداق كدام يك از موارد زير است؟

 د( قياس مساوات                  ج( قياس اولويت            ب( مفهوم مخالف        الف( مفهوم موافق

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد 

 : بین نسخ و تخصیصدوران 

 نسخ جزئي :   -بنسخ كلي -الف  بر دو قسم است  و. نسخ يعني از بين بردن   تعریف نسخ

 دليل اول را از بين ببرد .تمام  : يعني دليل دوم  نسخ کلی -الف

 ولي سال بعد مي گويند به هيچ دانشجويي وام نمي دهيم ) نسخ كلي (امسال مي گويند به همه دانشجويان وام مي دهيم   : مثال

 يعني دليل دوم بخشي از دليل اول را از بين ببرد . : نسخ جزئی -ب

 ) نسخ جزئي ( مي گويند به دانشجويان مشروطي وام ندهيد . بعد  ماه 6: امروز مي گويند به همه دانشجويان وام بدهيد  مثال

 ز بين مي برد. در نسخ جزئي دليل اول عام است و دليل دوم خاص است  و دليل دوم بخشي از دليل اول را ا

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعالن بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حكم »قانون مدني مقرر مي دارد :  6380ماده 

جلسه رسيدگي به درخواست به فاصله يك » قانون امور حسبي مي گويد:  611ماده « موت فرضي او داده مي شود. 

 6380ماده اخير از نظر احتساب اولين آگهي مذكور در ماده .........« ريخ نشر آخرين آگهي معين مي گردد سال از تا

 قانون مدني :

 ( مقيد آن ) به كسر ياء ( است-د  مبين آن ) به كسر ياء( است -ج ناسخ آن است. -ب  مخصص آن است -الف
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 ب می باشد .پاسخ صحیح گزینه 

 .  نسخ جزئی شبیه تخصیص است

به اين : اگر يك عامي داشته باشيم و مدتي به آن عمل بشود و بعدا يك خاص بيايد  تفاوت تخصیص و نسخ جزئی

  .هميشه نسبت به آينده است  جزئي  . نسخگويند  جزئي نسخ

 نكته : نسخ ناقل است يعني اثر ش مربوط به آينده است . 

قانون  و و بعدا يك قانون خاص مي ايد ه ان عمل نشده است تخصيص در جايي است كه يك دليل عام داريم و هنوز ب

اجرا مي شود ولي يك ماه بعد يك قانون جديد ماه ديگر  2مثال يك قانون داريم و قرار است از  .عام را تخصيص مي زند 

 اين قانون بر مي گردد به دو ماه قبل . بياد

و اگر  است بيايد مي شود تخصيص خاص و يك قانونده باشد به ان عمل نش و عام داشته باشيم  قانوناگر يك نكته :  

 مي شود نسخ جزئي . و بعد خاص بيايد عمل شده باشد

عام با يعني بايد مبنا را تخصيص بگيريم . چون تخصيص يك نوع جمع است  شك كنيم نكته : اگر بين نسخ و تخصيص

 .عام و خاص را از بين مي بريم قاعده هاي  يكي از  نسخ  ما در . او با هم جمع مي كنيم مي شود تخصيص خاص تعارض دارد 

 بين دو چيز تا زماني كه امكان داشته باشد جمع :  مهما امکن اولی من الطرح } بین الدلیلین{جمعال: قاعده  

 يكي.از صرفنظر كردن از )طرد(  ( اولي) بهتر است ( امكن)

 توضیحات بیشتر  

مزمان يا پيش از فرارسيدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عكس بايد پس از تخصيص بايد ه : فرق نسخ با تخصیص

 .فرا رسيدن زمان بكار بستن عام باشد

 قضیه : این قضیه سه حالت دارد . حاالت مختلفه 

 يا تخصيص .است  نمي دانيم نسخ  ولييك عام داريم و يك خاص فرض كنيم   

  كرد :را مي توان متصور سه حالت در اين موقعيت 

 . امکان دارد صورت در این حالتسه  حالت اول : تاریخ عام و خاص هر دو معلوم است .

 .. در اين صورت تخصيص است  هم زمانندعام و خاص  -الف  

همچنين در اينجا عام و خاص همزمان هستند و  : به همه دانشجويان وام مي دهند بجز دانشجويان مشروطي .  مثال

 شده است در نيجه تخصيص است . هنوز به عام عمل ن

نسخ و كه مي شود  استمل شده بعدا خاص امده يا به عام ع اين حالت هم دو حالت دارد. عام اول و خاص دوم  - ب

   تخصيص . كه مي شود  يا به عام عمل نشده و بعد خاص امده مي شود 
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هت نحوه پرداخت وام به دانشجويان وضع مي جدر دانشگاه و قانون عامي دهم يك ماه خاص است  زمثال امرو مثال : 

 . ابالغ مي گرددبخشنامه جديدي است كه به همه دانشجوها  وام بدهند  شانزدهم همان ماه  قانون اينمضمون .گردد 

 در اينجا دو حالت بايد در نظر گرفته شود :.  كه وام به دانشجويان مشروطي تعلق نميگيردمفاد بخشنامه اين است 

بخشنامه جديد شده  ، با صدور اگر به قانون اولي عمل شده باشد يعني به همه دانشجوها وام داده باشند : حالت اول 

جايگزين قانون عام اولي خواهد  بخشنامه مذكور كه به منزله قانون جديد است  و خواهد شد  باشد قانون عام اولي نسخ 

 وط نشده باشند وام تعلق خواهد گرفت . فقط به دانشجوياني كه مشر. يعني بعد از ان به گرديد .

نگرفته عمل نشده باشد يعني هيچ دانشجويي تا  صدور بخشنامه جديد وام  اولي ابتدا به قانون عاماز  اگر حالت دوم : 

باشد در اين صورت بخشنامه كه به منزله قانون جديد مي باشد قانون اول را تخصيص مي زند . يعني فقط وام به 

  كه مشروط نشده باشند تعلق مي گيرد . دانشجوياني 

 ) مهم (وجود دارد  يهدر اين حالت دو نظر . خاص اول و عام دوم :  ج 

 عام ناسخ خاص است اول :  يهنظر

 ) اين نظر مهم است (خاص مخصص عام است دوم :  يهنظر

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 . به ...... داده می شوددر صورتی که عام موخر باشد و خاص سابق باشد حکم 

 .حكم مسأله با استفاده از اصول عمليه معين مي شود -د  تخصيص -ج    كلي نسخ -ب  الف( نسخ جزئي 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

) قانون  بدهندبه دانشجويان ممتاز وام  قانوني در دانشگاه وضع مي گردد كه مفاد ان اين است كهيك  امسال: مثال

تعلق نمي هيچ دانشجويي وام به  وضع مي شود كه مفاد ان در بر دارنده اين است كه سال بعد قانون ديگري . خاص ( 

اينجا منظور ان  ولي عده اي از علماي اصول مي گويند است اول  در اينجا ظاهرا قانون دوم ناسخ قانون . ) عام (  گيرد

و اين قانون عام ناسخ ان قانون خاص ان يك قانون خاص است كه به دانشجويان ممتاز هم وام تعلق نگيرد زيرا نيست 

دانشجويان ممتاز همچنان وام همچنان به  ) قانون خاص اول ، قانون عام دوم ( مطابق اين قاعده. در نتيجه به نمي باشد 

ون عام تمي وضع گردد قانقانون عام  سپس  قانون خاص و ابتدا بطور كلي مطابق اين نظريه اگرتعلق خواهد گرفت . 

  و خاص مخصص عام مي باشد . تواند قانون خاص را تخصيص بزند 

 : . این حالت دو صورت است مجهول حالت دوم : تاریخ یکی معلوم و دیگری 

هر گاه حادث خاص بعد از عام است . : در اين صورت طبق اصل تاخر تاریخ عام معلوم و تاریخ خاص مجهول : الف  

 ) اصل عدم نسخ (تخصيص را مبنا قرا رمي دهيم .  د كنيمتردي بين نسخ و تخصيص
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ث عام مي شود بعد از خاص  و دطبق اصل تاخر حادر اين صورت  .  خ عام مجهول: تاریخ خاص معلوم و تاری ب

 كه مي شود تخصيص .حالت اول  قسمت ج تبديل مي شود به

اى در زمان خاصى معلوم، و قبل از ان زمان  و پديده هحادث آن است كه هرگاه وجود حادث تأخر صل: ا اصل تاخر حادث

از  حادث ب، تأخر وجو اصل يعنى (  اصل عدم ) شود عدم جارى مى استصحاب مشكوك باشد، نسبت به قبل از ان زمان

معلوم و قبل آن مشكوك باشد،  جمعه زيد در روز مرگ آن در زمان معلوم است. مانند آن كه اگر حدوث زمان مشكوك و

باشد. از آن  جمعه زيد روز مرگ لزمه عقلى آن اين است كه مبدا شود. مى استصحاب جمعه زنده بودن زيد قبل از

  .سخن رفته است اصول عملى مبحث اصول فقه در

معلوم وديگري ازحيث تقدم  ث باشدبميرندوتاريخ فوت يكي ازآنهااگراشخاصي كه بين آنهاتوار : قانون مدنی 874ماده 

  .وتاخرمجهول باشدفقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ازآن ديگري ارث مي برد

 طبق اصل عدم نسخ مي شود تخصيص .  وقتي تاريخ هر دو مجهول باشد .هر دو مجهولتاریخ  حالت سوم : 

 .  به عام عمل شده باشد و خاص دومو  عام اول باشد کهايي است و ان جهمه جا تخصيص جز يك مورد نتيجه : 

 

 ، مجمل و مبین  فصل ششم باب اول :مطلق و مقید

 

 :  بخش اول : مطلق و مقید

 ،، دانشجومانند عالم  مي شود  قيود شامل همه كه هيچ قيدي ندارد مطلق لفظي است:   تعریف اول

مثال عالم به جز علم مقيد چيز ديگري نيست  نيست . ديگر ش مقيد به چيزمطلق لفظي دارد كه بجز ذات:  تعریف دوم 

 . دانشجو به جزء دانش بودن مقيد به چيز ديگري نيست . عقد بيع جزء تمليك عين به عوض معلوم  مقيد به چيز ديگري نيست 

ت از آنچه در دائره جنس مطلق عبار : علي شايع في جنسه ) دللت مي كند(  مطلق ما دلال:  ) عربی ( تعریف سوم

مثال در همه عالم ها علم شايع است .  .خودش شايع است و همه را در بر مي گيرد و محبوس در فردي دون فردي نيست

 تمليك شايع است .  ها  بيع همه در 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

عيوب زن و مرد در عقد « وراث مي شود. هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به » قانون مدني مي گويد:  441ماده 

 نكاح نيز موجد خيار فسخ است. ماده مذكور ، مطلق است يا مقيد؟

 به خيارات موجود در معامالت ، انصراف بدوي است چنين انصرافي مانع اطالق لفظ« خيارات » الف( چون انصراف لفظ 

 نمي شود. )مطلق است (

 دارد ، مطلق است .ب( چون قدر متيقن در مقام تخاطب وجود 
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به خيارات موجود در معامالت به دليل كثرت وجود مصداق در خارج مي باشد اين « خيارات»ج( چون انصراف لفظ 

 انصراف مانع اطالق لفظ مي شود. )مطلق نيست.(

يق آن به خيارات موجود در معامالت، ناشي از كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاد« خيارات » د( چون انصراف لفظ 

 است ، مانع اطالق لفظ مي شود . )مطلق نيست.(

 پاسخ صحيح گزينه د مي باشد . 

  شايع بودن خارج شده است از است كهمقيد چيزي  : ) شايع بودن ( ما أخرج من شياع  المقيد:  تعریف مقید 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه  ''ني كه مي گويد: قانون مد 1122براي وصي در ماده  ''غير مسلم  ''عبارت 

 مصداق كدام اصطالح است ؟ ''خود وصي غير مسلم معين كند 

 ناسخ -د خاص -ج  مخصص -ب مقيد -الف

 پاسخ صحيح گزينه الف  مي باشد . 

فرق بين عام و  بررسي كنيم مي خواهيم در اينجا   مطلق خيلي شبيه عام است . عالم مطلق است همه علما عام هستند .

 چه مي باشد ؟در مطلق 

هر، هيچ مثل همه ، و يك سري الفاظ وضع شده است كه دللت بر عموم مي كند . دللت عام بر عموم لفظي است  -1

يك سري الفاظ كه  است  يوضعداريم و به اين دليل  يك سري الفاظاست كه  و به اين دليل لفظي  و جميع ...... . كل ،

 ازدللت مطلق بر اطالق ناشي  وليبر عموم لفظي است  عامپس دللت بر عموم مي كند . ضع شده است كه دللت و

 مقدمات حكمت است . 

 : عام را از يك سري الفاظ مي فهميم و مطلق را از مقدمات حكمت مي فهميم  فرق اول  خالصه 

 . و حالت است  عوارضر مطلق تاكيد روي است ولي د ) تعداد( در عام تاكيد بيشتر بر روي افراد -2

عالم در اينجا تاكيد روي عوارض و  است . وقتي مي گوييم  در اينجا تاكيد روي تعدادءوقتي مي گوييم همه علما مثال :

 حالت است چه عالم ايراني چه خارجي چه پير و يا جوان 

  . ندبدلي اها  مطلقبيشتر   هستند و راقیغاستعام ها بيشتر  -3

تمامي علما ء را مي :  فرض كنيم ده فرد عالم در مكاني حضور دارند شخصي وارد مي شود و تقاضاي مالقات با  مثال

اين فرد بجاي مالقات تمام علما بگويد كه فقط مي خواهد عالمي را ببيند اما اگر  راقي است . غعام است در اين جا  نمايد 

 عا م،  عام مطلق مي باشد . 

 ال ازمونهای گذشته نمونه سو ¶

 .  است  كليه سكنه ايران مطيع قوانين ايران خواهند بود اين ماده ............

  عام استغراقي -د    مطلق -ج    بدلي عام -ب  عام مجموعي  -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ليه وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات ، شركت هاي دولتي و ... مشمول ك ''قانون تخلفات اداري كه مي گويد : 12ماده 

 واجد چه نوع عامي است ؟ ''اين قانون هستند

  3و 2موارد  -د استغراقي -ج مجموعي -ب  بدلي -الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 آيد :عام و مطلق در هم ادغام مي شوند و چهار حالت پيش مي اين تفاوتها   با وجود

 . لفظ هم عام است هم مطلقحالت اول : 

 همه علما هم عام است و هم مطلق :  مثال

 مقيد  حالت دوم : لفظ عام ولي

   همه علماي حقوق  :  مثال

 لفظ خاص و مطلق .  حالت سوم :

 بعضي از علما :  مثال

 لفظ خاص و مقيد  حالت چهارم:

 بعضي از علماي حقوق :  مثال

در تباين است . تباين تقابل از اقسام  نام تقابل ،يك بحث در منطق وجود دارد به : به کسر یاء  دتقابل مطلق و مقی

 كه از اقسام تباين است  بلاقت -3  -) مخالف هم فلتخا - 2 -مثل هم  - لثتقا -1سه قسم است منطق بر

       تناقض -ج یفاضت -ب ادتض -ابل چهار قسم است الفق. ت م هستنده مقابلتقابل یعنی دو تا مفهوم که در 

 ملکه و عدم ملکه -د

 يعني يعني دو مفهوم وجودي كه در برابر هم هستند مثل سفيدي و سياهي:  تضاد -الف  

 ، بال و پايين  درك هر كدام وابسته به ديگري است مثل ابوت و بنوتدو تا مفهوم كه  ایف:ضت -ب

 غير سفيد يعني يا و عدم سفيدي  يعني تقابل وجود و عدم مانند سفيدي: تناقض -ج

ملكه قابليت بالقوه داشتن ت و توانايي كه يك موجود دارد . عدم ملكه يعني ريعني قدملكه  :  ملکه و عدم ملکه -د 

 .  كه هم اكنون فاقد ان است

 ان كس كه بينا است. يك انساني بينا است و يك انسان ديگر نابينا است بينايي ملكه است  .  عمي و بصرمانند   مثال : 

و ممكن است روزي بتواند بالقوه هم ببيند  است بالفعل نمي بيند ولي بالقوه مي بيند  نا بيناان كس كه  .بالفعل مي بيند

 مثال با پيشرفت علم پزشكي نا بينايي اش معالجه شود . 

اينجا نمي توانيم ديوار را كنار انسان قرار ل :  ديوار نه بالقوه توانايي شنيدن دارد و نه بالفع و يك انسان  ديوار:  مثال 

 دهيم .رابطه ملكه و عدم ملكه برقرار نيست . 
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بالقوه و فاقد پروانه وكالت و يك شخص ليسانس حقوق و داراي پروانه وكالت . اولي : يك فرد ليسانس حقوق  مثا ل

 رار است  .رابطه ملكه و عدم ملكه برق .مي باشد بالفعل وكيل  دومي وكيل است و لي

توانايي شنيدن بالفعل  شنوا بالقوه توانايي شنيدن دارد ولي يك انسان و انسان ناشنوا :  انسان ناشنوا   ا  : انسان شنومثال

 رابطه ملكه و عدم ملكه برقرار است  .دارد . 

ملكه و عدم ملكه است از نوع  . و نوع تقابل انهاانها تقابل است  بين يعني نسبتدر مقابل هم هستند  مطلق و مقید

 .ه قيد داردكلفطي است مقيد و  قيد ملكه است چون

يعني اگر لفظي نتواند قيدي را بگيرد نسبت  .داشتن قيد را دارا مي باشد ندارد ولي قابليت يكه قيد مطلق لفظی است

 ا شدن انها را داشته باشد بطور كلي لفظ نسبت به قيودي مقيد است كه قابليت دار  مطلق است و نه مقيد .به ان لفظ نه 

چون نمي تواند مقيد شود ) نسبت به بينايي( مثال ديوار نسبت به بلند بودن  لق نيستطديوار نسبت به بينايي م مثال :

  . چون مي تواند ان را دارا باشد ) ديوار بلند (  است  مطلق

. عقد بيع نسبت يا قابليت دارا بودن ان را دارد معلق باشدمثال : عقد بيع نسبت به معلق بودن مطلق است چون مي تواند 

 .( دارا شود ) چون نمي تواند ان را به مجاني بودن و مردد بودن مطلق نيست 

توانايي  لفظكه ايا ان  و ببينيم ؟ بايد بررسي كنيم  مطلق است يا نه قيديلفظي نسبت به  اگر بخواهيم بدانيم  نكته :

ان لفظ نسبت  ،فاقد ان باشد بطور بالقوهه باشد ولي ان قيد را داشتاگر توانايي دارا شدن   ه؟دارا شدن ان قيد را دارد  يا ن

ان قيد را نداشته باشد نسبت به ان قابليت دارا شدن بصورت بالقوه و بالفعل اساسا لفط  چنانچه و است . به ان قيد مطلق 

  نخواهد بود.مطلق 

   ممكن است نسبت به غير ديگري مقيد نباشد .   همان لفظقيد ويك لفط ممكن است نسبت به قيدي م:  نکته 

 نسبت به دارا شدن قيود مطلق نبوده بلكه اين توانايي نسبي مي باشد . الفاظ توانايي  نكته : اساسا 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته.   ¶

، شرط خيار نسبت به صداق، جايز در نكاح دائم»..... گويد:  ق.م كه مي 1369در ماده « نكاح»براي « دائم»عبارت 

 باشد؟ مصداق كدام اصطالح مي« است.....

 خاص - 4 ه کسر یاءبمقید  - 3 مقيد )به فتح ياء - 5 مطلق -1

 مي باشد  3پاسخ صحيح گزينه 

  : مقدمات حکمت 

لق نمي لفظ مط در صورت فقدان يكي از انهامطلق مي شود و  شرايطي است كه اگر جمع باشد لفظمقدمات حكمت 

 . باشد

 : تمام آن چه متكلم گفته است موضوع حكم است.حكمت  مقدمه اول
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: آن چه متكلم نگفته است خارج از مراد اوست)ما لم يقله المتكلم، ل يريده(؛ زيرا ظاهر حال متكلم حكمت مقدمه دوّم-2

 بر اين دللت دارد كه او در مقام بيان تمام موضوع حكم خود است.

 :توضیح

براى اثبات ظهور عرفى ديگرى بيش از احترازيت قيود است ؛ يعنى    مقدمات حكمت تمسك به دللت تصديقىمعناي 

ظاهر حال متكلم آنست كه در مقام بيانِ تمام مرادش هست و هيچ چيزى را كه در مرادش دخيل است از گفتن فرو 

 مرادش بوده است.« اطالق»ريم كه گذار نكرده است، و چون قيدى را در كالمش ذكر نكرده پس نتيجه مي گي

 به مقدمات حكمت شرايط اطالق هم مي گويند . . اين شرايط پنج تا است: 

شود  مقيد لفظ بتواند اگراست كه لفظ بتواند مقيد بشود وان اطالق   : اولين شرط اطالق و تقیید امکان:  ولین شرطا

 ملکه ( امکان ه و عدم) امکان ملک.گويند  لفظ را مطلق نشود آن ولي مقيد نشود

اي مبني بر تقييد وجود داشته باشد .  براي اينكه لفظ مطلق باشد نبايد قرينه:  نبودن قرینه تقیید  :دومین شرط

به فتن كتاب قانون مدني علي به نزد او مي رود و او جهت گ  . فرض كنيم حسين فردا امتحان حقوق مدني دارد : مثال

ظاهرا قانون عام است ولي چون با قرينه مدني  گر چه اينجا ؟ تو را بده به منق مدني دارم قانون مي گويد فردا امتحان حقواو 

 .امده است مي شود استنتاج كرد منظور او قانون مدني است 

 مقام اجمال گويي نباشد ودر  متکلم در مقام بیان باشد یا اینکه متکلم بخواهد منظورش را بگوید:  سومین شرط

 پاهايم جناب اقاي دكتر به او بگويد كند و در همان حال را مالقات در خيابان پزشكي كنيد فرد بيماري  فرض :  مثال

است تجويزش نمي در اينجا چون دكتر درمقام بيان نبوده . برو دارو بخور او بگويددر پاسخ به  هم  دكتر ود، درد مي كن

ا در اين حالت دكتر در بيرون از رغير تفصيلي مي باشد زيبلكه تجويزش اجمالي و  تجويز صواب و كاملي باشدتواند 

در حال طبابت نبوده است و به بيان اصولي ها دكتر در دكتر مطلب خود مشغول امر ديگري بوده است به عبارت ديگر 

 .  مقام بيان نبوده است مقام 

در حالت بيان است يا نه اصل اين  يعني اگر شك كرديم كه متكلم نكته : اصل اينست كه متكلم در مقام بيان است .

 است كه مخاطب در حالت بيان است . 

قع متكلم لفظي ا بعضي مو . در مقام تخاطب یقین داریم ( ما ) ان مقداری که نقنبودن قدر متی : چهارمین شرط

يقن مثل قرينه از ان لفظي به قدر متيقن مي فهد كه در اين حالت لفظ مطلق نيست . قدر مترا بيان مي كند و مخاطب 

 و لفظ مطلق نيست . است . 

ن مي داند كه قان خدمتكار قدر متيمي گويد برو براي من نوشيدني بياور.  خدمتكار خودمسلماني به  فرد مثال : يك 

 چون نوشيدني الكلي براي مسلمان حرمت است . اربابش نوشيدني الكلي نمي خواهد . 
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عبارت است از اينكه ذهن ما از شنيدن يك لفظ مطلق كه قابل صدق بر نصراف ا  : نبودن انصراف:   پنجمین شرط

افراد كثيره مي باشد بدون قرينه به سوي يك فرد معين از افراد اين مطلق يا يك مصداق معين از مصاديق اين مطلق 

 . منصرف گردد. به آن فرد معين مي گويند

انصراف به دلیل  -ب ) انصراف ظهوری ( عمالانصراف به دلیل کثرت است –الف :   انصراف برسه قسم است

مانع  به طور مطلقانصراف  . هر سه قسمانصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج کثرت وجود ) انصراف بدوی (

 . نمي باشد از ان گاهي مانع اطالق هست و  گاهي مانع اطالق نيست يعني 

 به انصراف استعمال كثرت علت به مطلقي لفظ گاههر:  ( انصراف ظهوری )انصراف به دلیل کثرت استعمال –الف 

 اين نوع انصراف مانع. .دارد موقت نه و دائم ازدواج به انصراف كه ازدواج عقد مانند است اطالق از مانع ،كند معيني مصداق

صراف ظهوري عبارت انبه عبارت ديگر  مي شود . را شامل  چون لفظ فقط شامل يك سري از مصاديق  است   اطالق

ظهور دارد، هر چند  است از آن انصرافي كه منشاء و ظهور آن خود لفظ باشد. به اين صورت كه خود كالم در اين معنا 

آن لفظ معاني ديگري نيز دارد ولي آنقدر در اين معنا ظهور دارد كه گويي به وضع تعيّني اين لفظ در اين معنا به كار 

نصرف اليه است. مانند لفظ حيوان. اين لفظ براي انسان منصرف عنه است رفته است. و متبادر به ذهن ما همين معناي م

 .و براي سايرين منصرف اليه

ولي بين مردم حيوان شامل جانوران مي شود  است . ازجمله انسان  شامل همه جانداران در منطق لفظ حيوان : مثال

 ) انصراف به دليل كثرت استعمال ( پس حيوان لفظ مطلق نيست . 

از نظر تعداد   مصاديق اناز  كه يك سري گاهي لفظي داريم  نصراف به دلیل کثرت وجود ) انصراف بدوی (:ا -ب 

صورتيكه اين معطوف مصاديق بيشتر ان مي شود . در لفظ ان  ذهن با شنيدنطبيعتا  ديگر مصاديق مي باشد .از بيشتر 

ت استعمال نيست، بلكه به سبب منشأي خارجي، در واقع اين انصراف، حاصل كثر .نباشد مصاديق ممكن است واقعي

؛ زيرا اين انصراف بدوي است اين انصراف، مانع از تمسك به اطالق كالم نيست همچون عرفي خاص در يك منطقه است. 

 شود. و با اندك تأملي زايل مي

عداد مسلمانان شيعه در چون ت : در ايران وقتي مي گوييم مسلمان ذهن ما بيشتر به سوي مسلمان شيعه مي رود  مثال 

در ان  سني مانانلمستعداد  ، چونعربستان مسلمانان  وقتي مي گوييم ولي .ايران بيشتر از مسلمانان اهل سنت است 

   ن سني معطوف خواهد شد . با شنيدن مسلمانان ان كشور بيشتر به سوي مسلماناذهن   بيشتر از شيعه مي باشد  كشور 

ان   دانشجويان علوم انساني معطوفبيشتر   ذهنصحبت به ميان مي آيد  بهشتي دانشگاه نوقتي از دانشجويامثال :  

مي شود و كمتر دانشجوبان رشته هاي مهندسي به ذهن متبادر مي شود زيرا تعداد دانشجويان علوم  دانشگاه  معطوف 

  .انساني در اين دانشگاه بيشتر از دانشجويان مهندسي است ) از نظر تعداد( 

 .نیست اطالق از مانع انصرافی چنین گویند می لیوناصو

،  آب  هر مفهومي يك مصداق بارز دارد مثال وقتي مي گوييم اب :  انصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج

 نوشيدني ما اب معطوف  با شنيدن لفظ اب  ذهنمعمول ولي مانند اب پرتقال ، اب سيب و غيره  مصداقهاي متعددي دارد

 اين انصراف هم ظاهري و بدوي است و مانع اطالق نيست .  . مي گردد
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 انصراف به دليل كثرت استعمال مانع اطالق است  .هر انصرافي مانع اطالق نيستخالصه : 

حمل مطلق بر  قاعدهبه اين مقيد بر مطلق ترجيح دارد .  باشد بين مطلق و مقيد تعارض  اگر :  مقید برحمل مطلق 

 گويند . مقيد 

  ) مقيد (بيع حالل است ) اين مطلق است ( . بيع غرري حرام است . خداوند مي فرمايد  :مثال 

 .مقيد بر مطلق ترجيح دارد . در اينجا مي گوييم بيع حالل است بجز بيع غرريحال  

 عقد معلق صحيح است ) مطلق (  . عقد نكاح معلق باطل است ) مقيد( . ديگر : مثال

 نكاح معلق  صحيح است بجز عقدعقد معلق 

 (  ؤولم، ، مجمل قبال چهار اصطالح گفته شده است كه در اينجا تكرار نمي شود ) نص ، ظاهر :  بین.مجمل و م:  قسمت دوم

 محکم  به نص و ظاهر مي گويند

 مي گويند متشابه .  مبينبه مجمل و 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته.   ¶

 مصداق كدام اصطالح است ؟« موجب ارث دو امر است : نسب و سبب » قانون مدني كه مي گويد:  266عبارت ماده 

 هر دو مورد الف و ب -د متشابه-ج    محكم -ب      نص -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 معني آن روشن است . و مبين لفظي است كه  نيستمجمل لفظي است كه معني ان روشن 

 مبین بالعمل -مبین بالذات ب –الف : است بر دو قسم مبين 

از   يو هيچگاه معناي مجملبوده است  و صريح بوده  روشن از ابتدا  معناي ان كهاست  يمبين -.مبین بالذات -الف  

 نص و ظاهر مبين بالذات است . . گزارش نشده استان 

 ع شده است و اجمالش مرتفبياني رسيده  سپس مجمل بوده و  ابتدا كه  ي است مبين مبین بالعمل– مبین بالعمل -ب

مگر درمواردي كه  به صحت معامله خللي واردنمي آوردمعامله  اشتباه درشخص طرف قانون مدني :  201ماده   مثال :

   .شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد

 . طرف مصالحه ويادرموردصلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل استر اگرد – قانون مدني 762ماده :  مثال 

 مي شود مبين بالعمل .  201مي كند و ماده را رفع  قانون مدني 201اجمال   -قانون مدني 762ه ماد:  مثال

 49نمونه سوال ازمونهای گذشته.  وکالت  ¶

هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است » قانون مجازات اسالمي مي گويد:  666ماده 

» عبارات بعد از « ............. به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود .................. اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد ...

 مصداق كدام يك از موارد زير است ؟« اعم از اينكه 

 «به فتح ياء » مبين  -د     قرينه متصله -ج      مخصص -ب    قرينه لفظيه -الف
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 پاسخ صحیح گزینه د می باشد .

 ..يا شخصي را مجبور كنيم به امر مجمل  ف به امر غير واضح و مردّد بين چند چيزتكلي :تکلیف به مجمل :

كند كه معلوم نبوده و  است كه مول به وسيله آن مكلف را به انجام و يا ترك كاري ملزم مي تکلیف به مجمل، تکلیفی

 .باشد؛ يعني متعلق تكليف روشن نيست مردد بين چند امر مي

زنان طالق داده شده بايد به مدت سه قرء از شوهر كردن  « قات يتربصن بانفسهن ثالثة قروءوالمطل »در آيه :مثال 

بين طهر و حيض مشترك است، بنابراين، مشخص نيست كه عده طالق سه طهر  "قرء  "چون لفظ  . خودداري كنند

 . است يا سه حيض

 نكته : تكليف به مجمل صحيح نيست مگر انكه بيان رسيده باشد .

 .زمان حاجت   -بخطاب  زمان -. الف   مواجه هستيم هنگام تكليف به مجمل با دو زماندر  

خطاب و  رمانعصر   4.5در اين مثال  صبح برو انجا. 2فردا ساعت  به دومي مي گويد عصر 4.5 ساعتامروز : اولي مثال 

 است . حاجت  فردا زمان صبح  2

 . زيرا مثال در اينجا  خطاب جايز مي باشد زمان. تاخير بيان از  ؟ بله باشد ايا تاخير بيان از وقت خطاب جايز مي سوال :  

عصر  و يا   6ساعت  درجواب مي تواند بگويد من ساعت اولي صبح كجا بروم  2اگر دومي از اولي بپرسد من فردا ساعت  

   .  به شما خواهم گفت كه كجا بروي كه اين كار عقال هم صواب و هم ميسر مي باشد شب   2

زيرا بطور مثال    بيان از وقت حاجت جايز نيستتاخير  . خير جاجت جايز مي باشد ؟. زماناز  پس ايا تاخير بيانسوال :   

ما خواهم شنمي تواند بگويد من فردا شب به  اوليصبح كجا برم  2بپرسد فردا ساعت اولي از  دومياين جا اگر شخص  در

 بيان از وقت حاجت جايز نيست . تاخير است يا به بيان ديگر  ناصوابغير ممكن و گفت چون اين كار عقال 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ؟كدام مورد قبيح مي باشد 

 تخصيص عام توسط قانونگذار  -نسخ قانون توسط شارع د -ج تاخير بيان پس از زمان جاجت -تاخير بيان از زمان جاجت ب -الف 

  پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .

 :ها اختالف است درباره تكليف به مجمل، ميان اصولي

 .اند گروهي از آنان تكليف به مجمل را صحيح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده

ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسيدن وقت عمل به مجمل، توضيح كامل به دست آيد و تكليف  برخي ديگر از اصولي

 . ن جايز استروشن گردد، تكليف به آ
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 باب دوم 

 :  عادله استنباط احکام شر

  ، سنت ، اجماع و عقل ) كتاب ( رانقدر فقه شيعه چهار تا است ادله استنباط احكام شرع ادله جمع دلیل است .  

 قران ، سنت ، اجماع و قياسچهار تا است :  اهل سنتتنباط احکام  شرع در فقه ادله اس

 چهار تا است : (انسان نسبت به امورنسان چهار تا است ) درجات اگاهي ااول : قرآن : حالت نفساني 

 مترادف ان يقين است  كه: يعني انسان چيزي را صد در صد مي داند قطع   :اول

 درصد 22تا  50 . احتمال از  دوم : ظن : احتمال قوي

 دروغ بگويد . :  دوست شما چيزي را به شما مي گويد احتمال قوي مي دهيد كه راست يا  مثال

 ناصواب پنجاه درصد   صواب و  پنجاه درصد احتمال  يعني شكسوم :  

درصد احتمال  50درصد احتمال مي دهيد راست باشد و  50يه چيزي را به شما مي گويد شما : يك آدم غريبه  مثال

 مي دهيد دروغ باشد .

  وهم يعني احتمال ضعيف در مقابل احتمال قوي  چهارم : 

مي ماند ظن . اصل اين است كه ظن حجت نيست فقط در  ها رتا قطع حجت است شك و وهم حجت نيست .از اين چ

 موارد استثنايي ظن حجت است . 

 ظن ظن مطلق، مقابل گفته مي شود . لقطمظن مطابق قاعده است  يا بعبارت ديگربه ظني كه حجت نيست نكته :  

حجيت آن اقامه نشده است؛ به بيان ديگر، به هر بر  ( نقل يا عقل بوده و عبارت است از ظنى كه دليل خاص ) از خاص

 . گويند مى "ظن مطلق  "ثابت شود  دليل انسداد ظنى كه اعتبار آن از راه

ظن خاص ، مقابل يا  ظن خاص گويند .و شارع ان را تعيين كرده است استثنا است  يعنيبه ظني كه حجت است  : نكته 

ظن مطلق ، و به معناى هر ظنى است كه دليل قطعى بر حجيت آن ـ از راه عقل و يا نقل ـ اقامه شده باشد ؛ به بيان 

 ى گويندديگر ، ظن به دست آمده از راه امارات معتبر را ظن خاص م

 .حجت است  قطع و ظن معتبرنكته : 

 نيستوهم حجت  و ظن مطلق ، شک نكته :  

 گفته مي شود . ؛ شك  شک و وهم ،ن مطلق ظاصطالحا به نكته :  

 كه ارتباط انها در اينجا اشاره مي شود : ربط دارد  ، ظاهر ، مجمل و معوضنص به قطع ، ظن ، شك و وهم  نكته :  

 طع است مفيد قنص  -الف  

 ظاهر مفيد نص است .  -ب

 مجمل مفيد شك است . -ج

 است . وهمد معوض مفي  -د
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قطعي نيست قطعي صدور است يعني صدور قرآن از ناحيه خدا قطعي است ولي دللت همه آيات قرآن  قرانقران :  

 دللت بعضي از آيات قطعي است و دللت بعضي از آيات قطعي نيست .

 )نكات تستي (رست است : ذيل دجمالت :  نكته  

 ظنيقران قطعي صدور است و دللت بعضي از آيات قطعي است و بعضي ديگر :  جمله اول 

 . ظني الدللت است: قران قطعي صدور است   دومجمله  

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟

  قرآن قطعي الصدور و قطعي الدللت است  -1

 قرآن قطعي الصدور و ظني الدللت است  -2

  قرآن ظني الصدور و قطعي الدللت است  -3

 قرآن ظني الصدور و ظني الدللت است  -4

 می باشد  2پاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 .از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط ................... است

 قرآن  -د  عقل -ج   سنت  -ب  اجماع الف 

 .از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط قرآن. است

احكام  استنباط منبع و مأخذ مورد اتّفاق مسلمانان در مهمترین ترين وي اساس: پاسخ صحیح گزینه د می باشد  توضیح 

 است كريم قرآن ،الهي

 .(  هلل بیعاحل ااو يك سري اطالقات )  ( افوا بالعقود) در قرآن يك سري عمومات داريم

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل با همه دليل يعني با  نكته : عمومات قرآن تخصيص خورده است 

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل  با همه دليل يعنينكته : اطالقات قرآن هم مقيد شده است 

 ايا قرآن نسخ هم شده است ؟ بله 

 قابل نسخ است . اجماع -جسنت متواتر  -بقران  الف خود  هادلبا سوال : قرآن با همه دليل نسخ مي شود ؟ خير 

 . قبله قبال به سوي بيت المقدس بود بعد شد بسوي كعبه  -مثال براي نسخ قران با خود قران : 

سبحان الذي اسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام الى المسجد القصى الذي باركنا حوله لنريه »در قرآن مجيد آمده است

 «نا إنه هو السميع البصيرمن آيات

پس عفو نماييد تا امر   «فاعفوا و اصفحوا حتي ياتي اهلل بامره»  ر مي باشند مانند : گديكبعضي از ايات قران ناسخ ي :  نكته

ولي پس از مدتي اين آيه نازل گشت كه اعالم داشت عفو و بخشش و مسالمت را كنار گذاشته و بر آنها  . خداوند بيايد
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قاتلوا الذين ل يؤمنون باهلل و باليوم و ل يحرمون ما حرم اهلل و رسوله و ليدينون دين الحق من الذين » بتازند. 

جنگ كنيد با كسانيكه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و آنچه خدا و پيغمبر حرام مي كند، حرام نمي كنند   «اوتوالكتاب

  (22)توبه آيه  .همان اهل كتاب مي باشند.گيرند كه اينان  و دين حق را براي خود دين نمي

 با سنت متواتر ) سابقه نداشته است ( -2

 اجماع )سابقه نداشته است ( -3

 دارند از سنت .  ي ديگريتعبير اهل سنتشيعه هايك تعبير دارند از سنت و دلیل دوم سنت : 

 بر مغاهل سنت مي گويند سنت عبارت است از قول ، فعل و تقرير پي

يعني پيغمبر ، فاطمه و امامان  گانه  14سنت عبارت است از قول ، فعل و تقرير معصوم ) معصومان ا مي گويند شيعه ه

 (دوازده گانه 

 رفتار و تقرير يعني سكوت .قول يعني گفتار ، فعل يعني 

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

 باشد. .. می…سنت در اصطالح اصولی مشتمل به 

 خبر متواتر، خبر واحد، خبر مستفيض -امر، نهي د -وعده، نصيحت، هشدار ج -ب رقول، فعل، تقري -الف

 الف می باشد .  گزینه صحیح پاسخ

ايا فالن مطلب را پيغمبر گفته است يا نه . اگر پيغمبر نگاه علما اين است كه صغروي است .يعني علما در سنت نگاه 

 گفته حتما حجت است . 

 . كه يك نوع استدلل است .غري و كبري چيدن است صمنطق . همان يك بحثي داريم به نام قياس 

 پس ميز فضا اشغال مي كند ) نتيجه ( .ميز جسم است ) صغري ( .  . ) كبري (  هر جسمي فضا اشغال مي كند  : مثال

 ت نيزسنپس ان ) كبري (  حجت است  ر بفرمايدمبغري ( . هر چيزي پيغصدر بحث سنت : پيغمبر يك چيزي گفته ) 

 ) نتيجه ( حجت است 

 جعلي داريم و بنابر اين به همه احاديث نمي شود استناد كرد .. چون يك سري اخبار و احاديث  بر سر صغرا است اء نزاع علم

 الفاظ مترادفند .   خبر ،حدیت و روایت.  حدیت و روایتخبر ، اصطالحا به نقل سنت می گویند 

 و روايت . بود . اصطالحا به نقل سنت مي گويند حديت ، خبر  مبر ياپقول و تقرير  نقل ، ، سنت اگر   

  خبر واحد -بخبر متواتر   -الف اقسام خبر : خبر دو قسم است 

   انقدر زياد است كه احتمال دروغ در آن روا نمي باشد .رواتش  دتعدا خبر متواتر خبري است كه:    خبر متواتر  -الف 

 خبر متواتر حجت است .  خبر متواتر مفيد قطع است .

 متواتر اجمالي  -3متواتر معنوي   -2متواتر لفظي  -1خبر متواتر سه قسم است : 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 90 
 

يعني هر كس ان نقل كرده است مانند ديگري نقل كرده  يكسان نقل شده باشد آن خبري است كه الفاطش  : یمتواتر لفظ -1

 لي مول ، من كنتم مول وهذا ع إنما األعمال بالنیات مثل .است 

 متواتري است كه الفاظ فرق دارد ولي معني يكي است .  : متواتر معنوی  -2

 زير بيان شده است كه معناي هر دو لفظ واحد مي باشد كه به اشكال :حديت لضرر  مثال :

 ،ل ضرر ول ضرار في اإلسالم  -الف

 علي المومن ل ضرر ول ضرار   -ب

 يل بيان شده است كه معناي هر دو حالت واحد مي باشد . هم به شكهاي ذ قاعده غرر ال : مث

 ر الغر بيع عن النبي نهي -الف  

 ر الغر عن النبي نهيو   -ب

 . پي مي بريممطلبي كه صريحا بيان نشده است به ما از اوضاع احوال  متواتر اجمالی : -3

  و پهلوان بودن رستم مثل شجاعت علي )ع( و سخاوتمندي حاتم طائي 

 ینه تستی ازمونهای گذشته گز ¶

 .…… نیاز استدالل به ظنی، واحد خبر حجیّت اما.. …حجیّت خبر متواتر نیاز به اثبات 

  د( دارد، دارد ج( ندارد، ندارد ب( دارد، ندارد  الف( ندارد، دارد

 پاسخ صحيح گزينه الف مي باشد . 

خبر تا باشد به ان  3حدي كه رواتش بيشتر از واتر نباشد . خبري وامتخبر واحد خبري است كه  خبر واحد : -ب

 .  ) به حد تواتر نرسيده است (  مي گويند مستفيض

ان ايه  دليلظن معتبر است .  پس شارع ان را تاييد كرده استچون  مفيد ظن است وليبلكه  مفيد قطع نيستخبر واحد نكته :  

اگر فاسقي براي شما خبري آورد تحقيق  سق بنبإ فتبینوافا إن جاءکم یاأیها الذین آمنوا  مي باشد :  النبأ يشريفه

 ان حجت است . تحقيق لزم نيست و مخالفش اين است كه اگر عادل خبري اوردكنيد . 

          ) شیعه دوازده امامی ( عدالت ، ضبط ، ایمانبلوغ ، عقل ، اسالم  : راوي خبر واحد بايد چند شرط داشته باشد 

 . ) شنيدن خبر( لزم است نه به هنگام تحمل خبر ) گفتن خبر( اين هفت شرط به هنگام اداي خبر.   (ثق) حافظه( توثیق ) مو

 . لزم است ولي بقيه شروط زمان تحمل كافي است  ( از زمان تحمل تا زمان اداعقل و ضبط  ) شرطدو شرط  از اين هفت 

سالگي خدمت پيامبر شرفياب مي  بيست  رض كنيم شخصي در فتحمل خبر و يك اصطالح داريم اداي خبر : يك اصطالح داريم 

نقل براي كسي ان جمله را ساله است  20بعد ان شخص كه در ان زمان . شصت سال  را به او مي فرمايد اي  پيامبر جمله شود و

زمان ادا  شنيده است و كه او ان خبر را حال زمان تحمل زماني است  است .  60 ي ان تا اداخبر  فاصله تحمل اينجا درمي كند 

 . زماني است كه او ان خبر را براي كسي بيان مي كند 

زمان ادا لزم شرط   5جواب در شرط زمان ادا لزم است يا زمان تحمل ؟  7. ايا اين  شرط داشت 7نياز بهخبر واحد راوي  : سوال

 زمان تحمل و ادا تواما لزم مي باشد . عقل و ضبط شروط   و براياست 
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 ضعيف  -4 -خبرموثق -3-حسن  -2- صحيح -1چهار قسم است : خبر براساس شروط هفت گانه بر بر واحدخ 

  دارا مي باشند . صحيح يعني تام الجزاگانه را  7خبري است كه رواتش همه شرايط  خبر صحیح -1

 ده اند .امامي هستند ولي بعضي از انها توثيق نش 12خبري است كه راويان انها  شيعه حسن خبر -2

امامي  12خبر موثق خبري است كه همه رواتش ثوثيق شده اند ولي برخي از انها شيعه :  خبر موثق یا قوی -3

 است مي گويند خبر حسن بهتر از موثق شيعه  ءعلما نيستند .

خبري  . را  دارا نمي باشد) يك يا چند تا از شرايط (  هفت گانه بعضي شرايطخبري است كه رواتش  خبر ضعیف -4

 مشهور باشد كه به ان مقبول مي گويند .  ضعيف حجت نيست مگر اينكه

 .  صحیح ،حسن و موثقخبرها بترتيب عبارتند از  یتترتیب حج

 ازمونهای گذشته نمونه سوال  ¶

 دربارۀ تخصیص قرآن به خبر واحد چه دیدگاهی صحیح است؟

شود و در صورتي كه با  با خبر واحد هم مجاز مي تخصيص آيات قرآن در صورت تخصيص به دليل قطعي ديگري -الف

 دليل ديگري قبالَ تخصيص نخورده باشد تخصيص به خبر واحد مجاز نيست.

 پذير است. تخصيص عام قرآني با خبر واحدي كه تنها بعضي از شرايط اعتبار را داشته باشد، امكان -ب

 تخصيص آيات قرآن به خبر واحد مجاز نيست. -ج

 قرآن به خبر واحد مجاز است تخصيص آيات -د

 می باشد .  دپاسخ صحیح گزینه 

 ..…حجيّت ردّ براي است دليل ﴾ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَل ﴿آية شريفة 

 خبر واحد -د سيرة عقالئي -ج اجماع -ب سيرة متشرعه -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 د را نمي توان از حجيت خبر واحد به شمار اورد ؟كدام مور

  تبادر -اجماع د -آيه نفر ج -ايه نباء ب -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 

 . تفاوت وجود دارد: در تعريف اجماع بين شيعه و اهل سنت  اجماع

اهل . اما علماي  یک مطلبهمه علما در از اتفاق نظر  اهل سنت اجماع عبارت استعلماي به نظر   :  تفاوت اول

 ء هم اتفاق داشته باشند كافي است . . اكثر علما يند اتفاق نظر همه لزم نيست شيعه مي گو
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رابطه اجماع بين پس   . خاص مي باشد  سنت اهلعلماي از ديگاه   وعلماي شيعه عام است  : اجماع از نطر نتیجه 

 علماي اهل تسنن  لي و علماء  اتفاق و اكثراجماع دارد قسم دو  . شيعه است  مطلق عموم و خصوص و سني شيعهعلماي 

  به اتفاق همه اعتقاد دارند . فقط 

 روي آن  چون همه علما و موضوعيت دارد يعني خودش مهم مي باشدبه نظر علماي اهل سنت اجماع   تفاوت دوم :

استناد مي   علی الخطاء ال تجتمع امتی  به حديث انها جهت اثبات گفتار خود  درست است .پس  اتفاق نظر دارند 

با  . بنابر اين اهل سنت  پیغمبر فرموده است امت من به خطا دور هم جمع نمی شوندكنند . مطابق اين حديث 

  اگر امت من بر چيزي جمع شدند خطا نمي باشد . به اين حديث مي گويند اجماع موضوعيت دارد و اگر بنابر اين استناد 

و غیر حدیثی که علمای اهل سنت به ان استناد می کنند  فاقد سنخیت الزم است اوال مي گويند علماي شيعه  

اعتقاد دارند كه اجماع شيعه   علماي . اجماع طرقیت دارد نه موضوعیتاعتفاد دارند كه  انهاثانيا  . قبول است قابل

فاقد باشد نمعصوم راي  كاشف ازاجماع اگر  ،  ن. بنابر ايو اجماع به خودي خود ارزشي ندارد كاشف از راي معصوم است 

 است ارزش 

 : براي اينكه  اجماع  به چه طريق كاشف راي معصوم استدليل شيعه  

اجماع در نتيجه  استمعصوم هم خود  انهايكي از  يك راي دارند ءعلما همه مي گويند وقتي علماء شیعه  دلیل اول : 

 هم كاشف از راي معصوم است . 

همان نظر را  كه استاد انها مي باشد نيز معصوم هم يك نظر دارندعلماء همه مي گويند وقتي  علماء شیعه وم :دلیل د

اجماع كاشف از راي و در نتيجه  مي باشندمعصومان با واسطه و يا بي واسطه  ي شاگردها  علماءخواهد داشت چون همه 

 .معصوم است 

غلط  انها اگر نظرکه اقتضا می کند  لطف خدا يك نظر دارندعلماء همه مي گويند وقتي  علماء شیعه  دلیل سوم :  

پس راي انها  حادث نشده استاتفاقي چنين حال كه . گوشزد نمایدبه انها ان موضوع را وند خدا بطریقی باشد

 . درست است

ت است كه كاشف حج اين دليل حجت نبست و اجماع بهد اجماع به خودي خود نمي گوي علماء شیعه  دلیل چهارم :

  راي معصوم است .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 مدرك حجيت اجماع از نظر شيعه چيست ؟ 

  کاشفیت از قول معصوم -ددليل عقلي  -ايات قراني ج  -اتفاق و اتحاد امت ب –الف 

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 انواع اجماع : 

 اع منقول اجم -بل محصاجماع   -الف  اجماع دوقسم است
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به عبارت  اجماعي است كه خود فقيه با تحصيل و حصول اطمينان به وجود آن اقدام مي كند :اجماع محصل -الف 

 ديگر فقيه خود نظر ساير فقها را كسب نموده و انگاه با توجه به نظرات ماخوذه اقدام به صدور راي مي نمايد .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

.گويند مي.. …خود به بررسي اقوال و آراء فقهاء بپردازد و اجماع آنها را به دست آورد به آن اجماع  در صورتي كه مجتهد  

همگاني -د  منقول -ج  محصل -ب حدسي -الف  

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .

نقل با  جماعي است كه فقيه طبق نقل و تحصيل آن به وسيله ديگران اعتماد مي كند؛ خواه اين: ا اجماع منقول -ب

   .برسد، اجماع متواتر ناميده مي شود تواتر واسطه باشد يا بي واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد

 .  و احد منقول  اجماع  -بمتواترمنقول  اجماع -الف  اجماع متواتر بر دو قسم است  

 مفيد قطع و حجت است اجماع منقول متواتر  متواتر: منقول  اجماع -لف ا

 مفيد ظن ولي ظن معتبر است و حجت است .اجماع منقول واحد  :  اجماع منقول  و احد  -ب

 گزینه تستی ازمونهای گذشته  ¶

ام گزینه دربارۀ اجماع پذیرفتنی نیست؟کد  

شرعي اختيار شد و سپس ادلة شرعي براي آن ذكر شد. اجماع از سوي اهل سنت به عنوان منبع حكم -لفا  

شيعه اجماع را به عنوان راهي براي كشف سنت معصوم قبول دارد. -ب  

اجماع محصل براي كسي كه آراي علماي گذشته را يافته و از آنها به رأي و نظر معصوم رسيده اعتبار دارد. -ج  

رد.گونه اعتباري ندا اجماع منقول به خبر واحد هيچ -د  

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد .

 اجماع مدرکی  -باجماع سکوتی  -الف : دو نوع اجماع داريم كه حجت نيست 

. مي باشد  ديگر سكوت به سبب اظهار نظر بعضي از مجتهدان و اجماع ادعاياجماع سكوتي  : اجماع سکوتی -الف 

 حجت نمي باشد . اجماع سكوتي 

و دليلي باشد كه  مدرك است كه ممكن است منشأ آن، اجماعي :  المدرک اجماع محتملیا  اجماع مدرکی  -ب

  .موجود است

  دلیل چهارم قیاس: 

قياس عبارت است از اثبات حكم در محلي به علت ثبوت آن در محل ديگر با همان علت؛ محل اول را مقيس يا فرع 

 را جامع مي خوانند. يا اصل مي نامند. و علت مشترك عليه ناميده اند و محل دوم را مقيس

حكم شرعي براي جاييكه در آن نص شرعي به يك حكم به  در حقيقت قياس عملياتي مستدل است جهت رسيدن 

براي يك موضوع جديد )فرع( حكم صادر نمود. لذا وقتي قياس صورت  بدان وسيله بتوانشرعي وجود نداشته باشد تا 
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براي آن حكم صادر كرده است، زيرا علت )جامع( در هر دو يعني  گيرد انگار آن موضوع جديد، موضوعي است كه شارع

  مقيس عليه و مقيس يكي است.

اهل تسنن مسئله اي پيش مي آمد مي ديدند در قرآن حكم اين مسأله بيان نشده است. به سنت مراجعه براي نکته : 

 .لي براي اين مشكل انها قياس را پيشنهاد نمودند. براي پيدا كردن راه حمي كردند مي ديدند هيچ حكمي درباره آن وجود ندارد 

 تمثيل  -3استقراء  -2قياس  -1در منظق سه نوع استدلل داريم 

 قياس يعني رسيدن از كلي به جزئي  -1

 استقرا ء يعني رسيدن از جزئي به كلي -2

 رسيدن از جزئي به جزئي  تمثيل  -3

غري( هر صميز جسم است ) غري و كبري است . صكه همان ئي يعني رسيدن از كلي به جز :  یا برهان قیاس منطقی

 پس ميز فضا اشغال مي كند .(كبري )جسمي فضا اشغال مي كند  

 يعني رسيدن از جزئي به كلي : مثال امار گيري:  منطقی استقراء 

  قیاس اصولی .اين را مي گويند كه رسيدن از جزئي به جزئي است :   تمثیل در منطق

 ازمونهای گذشته  نمونه سوال ¶

 ؟ يك از استدللهاي منطقي است  قياس اصولي درمقام  مقايسه كدام

  تمثيل -د قياس استثنايي  -جاستقراء   -ب قياس  -الف

 می باشد .  دپاسخ صحیح گزینه 

 .: شراب حرام است نتيجه مي گيريم كه ابجو حرام است  مثال

 ارکان قیاس :

 قياس چهارتا ركن دارد :

 .آن موضوعي است كه در شرع مقدس برايش حكمي وجود دارد: علیهیس قم  :  لاو رکن 

 .آن موضوعي است كه حكم شرعي ندارد و نياز به اخذ حكم براي آن مي باشد  :فرع )مقیس( :  دومرکن 

  .آن مشترك ميان اصل و فرع است كه ثبوت حكم بدان اقتضا داردكه   :  علت )جامع( :  رکن سوم

 .آن چيزي است كه به وسيله ي اصل ثابت شده است و اثبات آن براي فرع اراده مي شود : حكم:  چهارمرکن 

 شرایط قیاس : 

حكم اصل بايد حكم شرعي باشد, يا  : حكم اصل بايد يك حكم شرعي فرعي باشد خواه تكليفي يا وضعي  اولشرط  

  .زيرا قائس مي خواهد به وسيله قياس, حكم شرعي فرع را اثبات كند

) توحيد  اصول دين: حكم شرعي بر دو قسم است حكم شرعي اصلي و حكم شرعي فرعي حكم شرعي اصلي همان  مثال

 قياس نداريم .  اصول ديناست و در   ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت (
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در  ول جزء حكم شرعي فرعي مي باشد . و بحث علم اصهستند  نكته : تمام احكامي كه در فقه است جزء اصول دين 

  مي باشد .علم كالم در حوزه . مباحث اصول دين  است حكم شرعي فرعي باب 

 از قرآن ، سنت يا عقل امده باشد حكم اصل نبايد از قياس امده باشد . بايد  حكم اصل:  شرط دوم

ا نمي در اينجا چون حكمش از قياس امده است هيچ چيز ديگري ر: ابجو حرام است . حكمش از قياس است .  مثال

 توانيم با آن قياس كنيم . 

 قياس يك نوع تفسير موسع است . حكم اصل نبايد استثنا باشد . استثنا را بايد تفسير مضيق كنيم .  شرط سوم :

 ) تفسير موسع ( . حرام است مي فرمايد شراب حرام است و ما ابجو را هم  است . خدا یک نوع تفسیر موسع قیاس

 است بايد تفسير مضيق شود . حكمي كه اسثتثنانكته :  

چون شفعه يك حكم نمي توانيم قياس كنيم بين سه نفر هم احكام شفعه برقرار است شفعه بين دو نفر است  : مثال 

 استثنايي است .

 حيوانات واشيائي كه مالك آن رابراي عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبيل گاو - 17 :قانون مدني ماده :  مثال

ين واسباب وادوات زراعت وتخم وغيره وبطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده ازعمل زراعت لزم وگاوميش وماش

ومالك آن رابه اين امرتخصيص داده باشدازجهت صالحيت محاكم وتوقيف اموال جزوملك محسوب و درحكم مال 

  . ه وباغ اختصاص داده شده استغيرمنقول است وهمچنين است تلمبه وگاوياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت ياخان

 تثنايي است .در اينجا  ما نمي توانيم الت و ادوات صنعتي را جزء اموال غير منقول بحساب بياوريم چون يك حكم اس

 خالصه: حكم اصلي استثنا ندارد چون اگر داشته باشد نمي توانيم قياس كنيم 

 اقسام قیاس : 

 العله: مستنبط قیاس -قیاس منصوص العله ب -الف  قياس داراي دو تقسيم مي باشد :

مزبور را در مواردي كه علت موجود است را  حكم آن ذكر شده باشد و علت حكميدر اگر  قیاس منصوص العله    -الف 

 ، قياس منصوص العلة گويند قياس جاري سازيم به اين

 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

   .  قياس منصوص العله قياسي است كه در ان علت حكم ..................

 اصل بر فرع هم صادق است  -ج در ان  به الويت معلوم گردد  -ب  توسط شارع یا قانونگذار بیان شده است -الف

  توسط كارشناس استنباط شده است . -د

 می باشد .  الف پاسخ صحیح گزینه 
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ا به اشياى مست كننده در اينجا اگر فقيه حرمت ر «ال تشرب الخمر النّه مسکرٌ»:اين كه شارع بگويد  مثال فقهی :

ل تشرب »در حقيقت « ل تشرب الخمر»ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب 

 .است« المسكر

. هازل كسي است كه شوخي : معامله مست به علت فقدان قصد باطل است  قانون مدنی 146ماده :   حقوقی : مثال

 به دليل فقدان قسطهازل نيز و مي گوييم كه چون هازل هم قصد ندارد معامله را قياس در اينجا ما هازل زياد مي كند . 

 .  باطل است 

  . نمونه سوال ازمونهای گذشته ¶

اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه » قانون مدني :  661طبق ماده 

ت بدين ماده درباره معامله مكره: وقتي كه به سرحد فقدان قصد برسد، حكم به اگر با عناي« فقدان قصد باطل است. 

 بطالن دهيم ، اين حكم مصداق چيست؟

 قياس منصوص العله -د           قياس مستنبط العله -ج          قياس خفي -ب            قياس اولويت -الف

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به  و اين نوع قياس علت حكم اصل بيان نشده است در:  العله مستنبط قیاس -ب

« مقيس عليه»يا « اصل»دهد. به موضوع نخست  آورد و حكم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مى دست مى

مى ندارد و به گمان گويند. زيرا حك« مقيس»يا « فرع»گويند كه حكم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم  مى

 گردد. اشتراك آن در حكمِ اصل، حكم برايش ثابت مى

، خصوصاً پيروان ابوحنيفه كه به اين قياس اهل سنّت حجّت است پيرواناين قسم )قياس مستنبط العلّة( از نظر  

 است. اعتماد فراوانى دارند، ولى اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السالم قرار گرفته

يا بر روزه دارى كه عمداً روزه ماه مبارك رمضان را با خوردن و آشاميدن باطل كرده، عالوه بر قضا، كفّاره هم ا :مثال

 واجب است؟

شمرد،  فقهاى اهل بيت به واسطه روايات وارده از از اهل بيت عليهم السالم كه همة مفطرات عمدى را موجب كفّاره مى

ولى از فقهاى اهل سنّت، ظاهريه، احمد، شافعى و غزالى فقط قضا را واجب  اق نظر دارند.در مورد وجوب كفّاره اتّف

اى ديگر معتقدند عالوه بر قضا كفّاره هم دارد، ريشه اين اختالف به قياس بر  ها، ثورى و عده دانند، در حالى كه حنفى مى

وزه وارد شده است؛ قائلين به قياس اكل و شرب عمدى گردد، زيرا در روايات آنها كفّاره تنها در مورد جماع در حال ر مى

 د.شمرن اند در حالى كه ديگران اين قياس را باطل مى را نيز بر جماع، قياس كرده

 حجت نيست قياس مستنبط العلّةبه نظر علماي شيعه  نكته :  

 قياس منصوص العله حجت است . به نظر علماي شيعه  نكته : 

هرگاه ، معلوم باشد كه اختالف ميان اصل و فرع ، تأثيري در  : ( وشن (  و خفی ) مبهمقیاس جلی ) رتقسيم دوم : 

 . قياس خفي» مي نامند و در غير اينصورت « قياس جلي » حكم آنها ندارد ، آن را 
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 نكته : قياس منصوص العله قياس جلي است 

 .خفي است قياس   مستنبط العلّةنكته : قياس 

    الفارق یاس معق -ج قیاس استثنایی -ب بطریق اولی قیاسیا   قیاس اولوّیة -لف انواع دیگر قیاس : ا  

 : بطریق اولی  قیاس یا  قیاس اولوّیة -الف  

عبارت است از سرايت حكم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى مانند اينكه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف 

كه اين جمله به اولويّت قطعى، دللت بر حرمت ناسزا گفتن «. كمترين اهانتى به آنها روا مدار ؛فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»:نگوييد

  .كند به آنان مى

 است . قیاس جلی  قیاس اولویتنكته : 

 .گونه اي از قياس است كه نتيجه يا نقيض نتيجه در مقدما ت قياس آمده باشد :قیاس استثنایی -ب 

 :اییچند مثال برای قیاس استثن

 .شنبه است. بنابراين، بايد به مدرسه بروم شنبه باشد، بايد به مدرسه بروم. امروز سه گر امروز سها

 .گيرد گيرد. دانشگاه را تمام نكرد. پس مدرك تحصيلي نمي اگر دانشگاه را تمام نكند، مدرك تحصيلي نمي

استدلل  از طريق اهمال در شرايط تمثیل مغالطه یا مقایسه نادرست یا الفارق یاس معق:    الفارق یاس معق -ج

ها وجود  گر باشد بدون آن كه شباهت كاملي ميان آنآيد كه موضوع آن سرايت حكم يك امر به امر دي پديد مي استقرايي

 .شود گفته مي تمثيل داشته باشد. در منطق به مقايسه،

 :ثال دیگری در مغالطه تمثیلیم

 .تر از درآمدش خرج كندتواند بيش دولت هم مانند يك خانواده است، نمي

تواند  اين تشابه درست نيست، زيرا دولت تسلطي بر نظام اقتصادي دارد كه خانواده چنان تسلطي ندارد و مثالً دولت مي

 . ... هايش را در يك سياست پولي تغيير دهد، اسكناس چاپ كند و نرخ سود قرض

 :به مثال دیگری توجه کنید

خوردگان؛ مانند تلف كردن مال برراي يك خودروي  هاي درماني از سال مراقبت هاي فراوان براي صرف كردن هزينه

 .شود، بايد دور انداخت فرسوده است. ماشيني را كه فرسوده مي

ها برخالف خودروها، ابزاري نيستند كه با از كار افتادن دورانداختني باشد؛  اين تشابه نيز صحيح نيست؛ زيرا انسان

 توان هميشه ازكارافتادگي تلقي كرد نمي همچنين ناتواني جسمي را

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 قياس الويت از اقسام كدام قياس است ؟ 

  قياس مستنبط العله .  -قياس مع الفارق  د -قياس خفي ج -ب قیاس جلی -الف
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 می باشد .  الف پاسخ صحیح گزینه 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 رع قوي تر از اصل باشد قياس ........................... ناميده مي شودقياسي كه علت حكم در ف

 قیاس اولویت  -د قياس خفي  -ج  قياس مع الفارق -ب  قياس مشكوك العله  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

 است  حجت نكته : قياس منصوص العله 

 . نيست حجت  مستنبط العلّةنكته : قياس 

 ي حجت است .نكته : قياس جل

 نكته : قياس خفي حجت نيست . 

 شي  اذن درمطلب دوم  مقدمه واجب و  مطلب اول :دو مطلب مطالعه مي شود عقل حثمبدر دلیل پنجم عقل : 

  : مقدمه واجب :  مطلب اول

 شرط متاخر  -ج ذی المقدمه -ب مقدمه   -الف تعريف  : 

 نام ذي المقدمه محقق نمي شود . ي به چيز ديگر مقدمه چيزي است كه اگر نباشد مقدمه :    -الف  

 در كنكور است .: مقدمه ورود به دانشگاه قبولي  مثال

 : مقدمه گرفتن پروانه كارآموزي وكالت قبولي در امتحان ورودي است  مثال

  .   بكار مي رودبعد از ذي المقدمه  ياو مقدمه همزمان  و ممكن است مقدمه معمول قبل از ذي المقدمه است

يا اجزاي يك داخلي  مقدماتباشد به آن  اي كه همزمان با ذي المقدمه  مقدمه:  مقدمه همزمان با ذی المقدمه -ب 

  . اطالق مي گردد ماهيت مركب

وضو مقدمه اي است كه قبل از نماز است  به هر كدام از اجزاي نماز مقدمه گويند .نماز يك ماهيت مركب است  مثال

 با  نماز است . ه اي است كه همزمانقدمحمد و سوره م.

 ) اول ذي المقدمه بعد مقدمه ( ناميده مي شود شرط متاخر   بيايد مقدمه اي كه بعدا از ذي المقدمه  - شرط متاخر -ج

 كه كامال استثنا است . 

ذي المقدمه ( ه ) معامله  عقد بعد از اجازه مالك تحقق مي يابد يعني اول اجازدر اين  . فضولیاجازه در عقد :  مثال

 بعد عقد . 

  سایر اقسام مقدمه : 

ذي المقدمه بيايد مقدمه يعني وقتي  : مقدمه اي است كه باعث وجوب ذي المقدمه مي شود مقدمه وجوب-الف 

  استطاعت براي حج  واجب مي شود .
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

تمكن منفق نسبت به وجوب  ''است كه متمكن از دادن نفقه باشد ... كسي ملزم به انفاق ''قانون مدني گويد:  1198ماده 

 انفاق مصداق چه مقدمه اي است؟

 مقدمه علم -د مقدمه وجود -ج مقدمه وجوب -ب مقدمه صحت  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 

لمقدمه ان ذي ا: مقدمه واجب مقدمه اي است كه بدون  یا مقدمه وجود واجبقدمه واجب یا مقدمه وجودم -ب

. نماز بدون وضو هم واجب است ولي بدون وضو امكان بجا . مانند وضو براي نماز  است ولي قابل انجام نيست  واجب

 اوردن نماز غير ممكن است . 

 شود كه ما مطمئن بشويم كه تكليف خود را انجام داده ايم . مي : مقدمه اي است كه باعث  مقدمه علم -ج

جهت قبله در دو جهت در ترديد است و نمي داند كه كداميك از دو  شناسايي بجاي اوردن نماز درشخصي براي :  مثال

 نماز را بجاي اورد . هردو جهت بخواند در اين حالت بهتر است  به جهت و اقعا جهت قبله است 

 گويند . مي: مقدمه اي است كه باعث صحت ذي المقدمه مي شود . در حقوق به آن شرط صحت  صحتمقدمه  -د

 عيني مقدمه صحت است . عقودمثال : قصد مقدمه صحت عقد است . قبض در 

مقدمه اي است كه باعث نفوذ ذي المقدمه مي شود بدون آن ذي المقدمه غير نافذ است . مانند اجازه : مقدمه نفوذ  -ه 

 فوذ نباشد عقد غير نافذ است . مقدمه ن. مقدمه صحت نباشد عقد باطل است  .فضولي  معاملهند مان در عقود غير نافذ

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او »گويد:  قانون مدني مي 1043ماده 

 اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باكره مصداق كدام اصطالح است؟« است...

 شرط صحت  -د  شرط نفوذ -ج علت  -ب سبب -الف 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 جايز است . : مقدمه اي است كه باعث لزوم ذي المقدمه مي شود بدون ان ذي المقدمه  مقدمه لزوم -ح

 ( قانون مدني  76) ماده  : مقدمه لزوم قبول متولي -1مدني دارد . مثال  مقدمه لزوم چهار مثال در حقوق

تواند  تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي كه واقف او را متولي قرار داده مي كسي:     76ماده  

 .رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل، متولي قرار داده نشده باشد

  ) ماده ندارد ( : مقدمه لزوم  ثالث ثالث در تعهد به نفعقبول  -2 

 (قانون مدني 565ماده  )است مقدمه لزوم عاله انجام كار در ج  -3

توانند  جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي:  قانون مدنی 656ماده  

 .المثل عمل عامل را بدهد رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت
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 (قانون مدني  230ماده )م است به مقدمه لزوموصي قبض  -4  

له قبل  له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي نسبت به موصي:  قانون مدنی 839ماده  

به را  تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي

 .تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لزم نيست نمي قبض كرد ديگر

 : مقدمه اي است كه شرع لزم دانسته است .  مقدمه شرعی -و

 مثال گواهي عدم امكان سازش براي طالق.: مقدمه اي كه قانون ان را لزم دانسته است . مقدمه قانونی -ز

 ازمونهای گذشته نمونه سوال  ¶

برابر ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ، داشتن گواهي عدم امكان سازش ، لزمه اجراي صيغه طالق است 

 . گواهي مزبور مصداق كدام مقدمه است ؟

 هر دومورد ب و ج -د      مقدمه مقارن -ج    مقدمه قانوني -ب     مقدمه عقلي -الف

 می باشد . پاسخ صحیح گزینه ب 

مانند: توقف حج بر پيمودن مسافت، كه اين ارتباط را : مقدمه اي كه عقل ان را لزم دانسته است.  مقدمه عقلی -ح

كند كه وجود حج در موسم خاص، بر پيمودن مسافت خاص  عقل ـ بدون نياز به بيان شارع ـ درك كرده و حكم مي

 .متوقف است

 . مثال مردم اينجوري رفتار مي كنند .كه عرف  ان را لزم دانسته استاي است : مقدمه  عرفی یا عادی مقدمه ای -ت

 نتيجه : مقدمه واجب واجب است و حكم امر دارد يعني اگر ذي المقدمه واجب باشد عقل مي گويد مقدمه ان هم لزم است . 

 :  مبحث لوازم 

  ن.الزم غیر بیّ -ب الزم بیّن -الف  لوازم در منطق بر دو نوع است: 

 لزم بيّن به دو صورت است: لزم بيّن بالمعني الخص، لزم بيّن بالمعني العم.-  الزم بیّن -الف 

لزم بيّن بالمعني العم آن است كه فرد با تصور ملزوم و تصور لزم و نسبت ميان آنها به مالزمه پي مي برد. مثالً هفت 

فت براي چهارده را تصور كنيد به مالزمة هفت و نصف چهارده نصف چهارده است. اگر هفت و چهارده و نصف بودن ه

 بودن پي مي بريد. 

لزم بيّن بالمعني الخص آن است كه از تصور ملزوم به تصور لزم برسيم، مثالً اگر كوري را تصور   الزم غیر بیّن. -ب

 كنيد، لزمه آن تصور بينائي است. 

درجه است. مالزمة ميان جمع  120دليل دارد. مانند: مجموع زواياي مثلث مالزمه غير بيّن: اثبات مالزمه احتياج به 

 درجه بودن بيّن و روشن نيست و براي اثبات آن دليل نياز است.  120زواياي مثلث و 

 لزم ذات :  همان مقتضاي ذات است 

 همان مقتضاي اطالق است .  لزم اطالق : 
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 سوم : اصول عملیه و تعارض ادله 

خي موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو از ادله شرعي، دليلي نقلي كه مستقيماً با آن موضوع مرتبط باشد گاهي در بر

را نمي يابد، لذا براي بيان حكم شرعي ناچار است كه به برخي از اصولي استناد كند كه از منبع عقل يا از برخي عمومات 

وجود اصول عمليه كمك زيادي  .  اصول عمليه گفته مي شودموجود در منابع نقلي سرچشمه گرفته است. به اين اصول، 

به پويايي فقه كرده است، به طوري كه با استفاده از آن مي توان در مورد موضوعات جديدي كه سابقه اي در شريعت 

 .عمومات نقل، استخراج كرد نداشته است، نظر داده و حكم آن را با اصول برگرفته از عقل و

اما ظن معتبر در نتيجه مي رسيم به حكم واقعي .  دليل اجتهادي داريم يا به قطع مي رسيم يا بهوقتي بعبارت ديگر  

مواقعي مي  ن برسيم . در چنيظن معتبر  و يا به قطع و نمي توانيم  مي شويم ترديد دچار  دليل اجتهادي نداريموقتي 

 فقاهتي  ادلهسراغ اصول عمليه يا  رويم

 شته نمونه سوال ازمونهای گذ ¶

 نام دارد ؟ استنباط مي شوند «  اصول عمليه  »  ادله فقاهتياحكامي كه بر اساس 

  احكام اجتهادي -د  احکام ظاهری -ج ثانوياحكام واقعي  -ب احكام واقعي اولي  -الف

 می باشد .  جپاسخ صحیح گزینه 

 شك شبهه مي باشد .  كه نام ديگر آن عمليه شك است  مجزاي اصول 

 .شبهه حكميه و شبهه موضوعيه م مي باشد : يقستي دو  شبهه دارا

 .مثل سيگار كشيدن  كلي را نمي دانيم   موضوعيك  حكم: يعني  شیهه حکمیه

بدون اينكه روبرو با شبهه مفهومى يا مصداقى شويم دچار شبهه و در يافتن حكم قانوني يك مساله هرگاه توضیح : 

دادرسي مدنى دو دعوى را كه منشاء مختلف  ۹۷اند چنانكه بموجب ماده  دهترديد شويم آن شبهه را شبهه حكمى نامي

توان بموجب يك دادخواست اقامه نمود اما ضمانت اجراى اين ماده را قانون بيان نكرده است و دربادى امر  دارند نمي

  .شود مي معلوم نيست كه متخلف ازاين ماده چه حكمى دارد. اين اصطالح در مقابل شبهه موضوعى استعمال

 شبهه حکمیه در حقوق : 

گذار و يا در نتيجه درك و تفسير نادرست از مقررات  عبارت است از اين كه انسان بر اثر نا آگاهي به اوامر و نواهي قانون

كرد.اشتباه حكمي، گاهي ناشي از  قانوني مرتكب جرمي شود، كه در صورت علم به حكم واقعي از ارتكاب آن پرهيز مي

 .باشد مي قانون تفسير از ناشي  گاهي و  انون استجهل به ق

 .را نمي دانيم    جزئي: يعني حكم يك موضوع  موضوعیههه بش 

 شبهه موضوعیه در حقوق : 
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در صورتي كه شخص به حكم قانون آگاهي دارد اما نسبت به تطبيق آن بر موضوع خارجي مردد باشد. مثل اين كه 

 و نوشد مي را آن و  داند آيا چيزي كه در اختيار دارد سركه است يا شراب اما نمي شود، داند شارب خمر مجازات مي مي

 .است بوده شراب كه بفهمد بعد

 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

وقتي در حيات حين ولدت  -« شود. با شك در حيات حين ولدت حكم وراثت نمي»ق.م چنين آمده است: 673در ماده 

 اي بوجود آمده است؟ هطفل شبهه باشد، چه شبه

 مفهوميه تحريميه -4 مصداقيه تحريميه- 0 موضوعیه - 5 حكميه - 1

 می باشد .  5پاسخ صحیح گزینه 

 .  حكم مي باشد  مفهوم و مصداق شبهه درشبهه موضوعيه منشأ 

 :  ) احتمال حرمت ( تحرميهو شبهه  ) احتمال وجوب ( : شبهه وجوبيه هتقسیم دوم شبه

عني ما در وجوب ي.وجوبيه است يعني احتمال وجوب مي دهيم ولي احتمال حرمت نهگاهي شبهه ي  :  هشبهه وجوبی 

 .ماه هالل  دعا هنگام ديدن واجب بودن  مانند  يا نه . و نمي دانيم واجب است داریميك چيزي شك 

 مانند كشيدن يك فعلي حرام است يا نه مي دانيم نما  : تحرمیه شبهه 

  :شكى است كه داراى خصوصيات ذيل باشدشبهه تحريميه  

  (شك راجع به جنس تكليف الزامي باشد تكليف الزامي عبارت است از امر )يا وجوب( و نهـى )يا حرمت -الف

  .حالت سابقه مسأله مورد شك معلوم نباشد -ب

ايا انجام و يا  كه  ودشترديد پيدا  فعل معيني كفعل يا تره شك دائر بين حرمت و عدم وجوب باشد يعنى نسبت ب -ج 

  .(است يا نه )ولى اگر حرام نباشد قطعا واجب نيست بلكه مباح يا مستحب يا مكروه استترك ان حرام 

 به چهار حالت زير تقسيم مي شود : پس از ادغام اين دو  تقسيم  

حالت وعيه وجوبيه حالت سوم : شبهه موض –حالت دوم : شبهه حكميه تحريميه  - وجوبيهحالت اول شبهه حكميه  

  شبهه موضوعيه  تحريميه -چهارم

 استصحاب  -ديا اشتغال  احتياط  -جتخيير  -ببرائت  – الف:  اصول عملیه چهار تا است

 . تكليف يعني الزام ) وجوب ، حرمت (: جايي است كه ما در تكليف شك داريم  اصل برائت

 شك داريم . وجوب ) امر(اصل برائت يعني ما در حرمت ) نهي ( و يا 

 حاال ت چهار گانه اصل برائت : 

حكميه است نمي دانيم واجب است يا نه برائت : يك موضوع كلي است چون موضوع  وجوبیهحالت اول شبهه حکمیه 

 الل ) حكميه وجوبيه ( طبق اصل برائت واجب نيست .همي گويد واجب نيست . دعا عند رويت 
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داريم نمي دانيم حرام است يا نه . در اينجا اصل برائت مي وضوع كلي : يك م حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 گويد حرام نيست 

اصل برائت مي گويد : يك موضوع جزئي داريم نمي دانيم واجب است يا نه  حالت سوم : شبهه موضوعیه وجوبیه

 م . نيستبرائت مي گويد بدهكار طبق  اصل  واجب نيست . من نمي دانم به حسن بدهكار هستم يا نه 

يك موضوع جزئي داريم نمي دانيم حرام است يا نه برائت مي گويد  شبهه موضوعیه تحریمیه :  -هارم  چحالت 

  حرام نيست

مي دانيم الزام بعالوه مي دانيم تكليف هست در تخيير . در برائت نمي دانيم تكليف هست يا نه اصل تخییر : دوم :  

 .ويند گ به وجوب و حرمتيا علم اجمالي  دوران بين محذورين كه به ان ب نوعش را نمي دانيم حرمت يا وجوهست 

. دو مثال : بعضي از علما مي گويند نماز جمعه واجب است ولي بعضي از علما هم مي گويند در زمان غيبت حرام است  

 راه وجود دارد يا نماز جمعه مي رويم و يا نمي رويم .

واجب است و بعضي ها هم مي گويند دفن كافر حرام است يعني دوران بين افر دفن كافر : بعضي ها مي گويند دفن ك

 محذورين . 

اصل  كهاعتقاد به اصل تخيير دارند ولي مشهور علما اعتقاد دارند بعضي از علما  ) دوران بين محذورين(  در اين حالتها

كه دو گزينه وجود داشته باشد اصل تخيير داشته باشيم  و براي مواردي  گزينهاست كه حداقل سه  براي موارديتخيير 

 مجاز نيست . 

 نكته : در دوران بين محذورين هميچ اصلي حاكم نيست و فرد مخير در فعل و و يا ترك ان فعل مي باشد . 

را نمي  مطلقش: مي دانيم تكليف هست نوعش را هم مي دانيم ) وجوب ، حرمت (   اشتغالسوم : اصل احتیاط یا 

 داريم ولي نمي دانيم كدام واجب و كدام حرام است ؟ چيز دو  دانيم . 

 اصل احتیاط را دو قسمت می کنیم : 

نمي دانيم كدام حرام يا دو چيز  داريم  : دو چيز داريم نمي دانيم كدام واجب است  قسمت اول : دوران بین متباینین

 .و چهار حالت است . . اينجا جاي احتياط است است 

 .نمي دانيم كدام واجب است احتياط مي گويد هر دو را  انجام بده موضوع كلي است  دو : میه وجوبیهحالت اول شبهه حک

 : ظهر جمعه : نمي دانيم نماز ظهر واجب است يا جمعه : احتياط ان است كه هر دو را بجاي آوريم . مثال

احتياط مي گويد هر حرام است دام كنمي دانيم  وجود دارد وليموضوع كلي  دو:  حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 دو را ترك كن .

اينجا  حرام استيك از انها  سيگار كشيدن و پيپ كشيدن هركدام يك موضوع كلي است و ما نمي دانيم كدام  :  مثال

   احتياط ان است كه هر دو را ترك كنيم .  جاي احتياط است و

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 104 
 

اصل احتياط واجب است  كدام  نمي دانيم د دارد وجوموضوع جزئي  دو:  حالت سوم : شبهه موضوعیه وجوبیه

  .ميگويد هر دو را انجام دهيم 

احتياط مي گويد هر نمي دانيم حرام است  وجود داردموضوع جزئي  دوشبهه موضوعیه تحریمیه :   -حالت چهارم  

 جفتش را نخوريم . كدام شراب است احتياط مي گويددو را ترك كن. دو ليوان نوشيدني وجود دارد ولي نمي دانيم 

 شبهه غير محصوره :  -بشبهه محصوره -حالت چهارم خود به دو گروه تقسيم مي شود :  الف 

بعضي موقع ها اطراف علم اجمالي تعداش كم . است  ) در مقابل علم تفصیلی (علم اجمالی  احتیاط برای  اصل

شراب اش  ثال دو تا ليوان است مطمئنيم يكي م است اگر احتياط كنيم مشكلي پيش نمي يايد و احتياط واجب است .

 جفتش را ترك مي كنيم . بايد  است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كدام اصل در علم اجمالي جاري است ؟

  عدم -د برائت -ج استصحاب -ب  احتیاط -الف

  پاسخ صحیح گزینه الف می باشد .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ن نمايد ولي ادعا كند كه ان را پرداخته است : اگر كسي اقراربه دي 

 با توجه به اصل عدم نبايد اورا بدهكار دانست  -الف

 ادعاي او به استناد اصل صحت پذيرفته مي شود  -ب

 با توجه به اصل اشتغال باید حکم به بدهکار بودن وی داد .  -ج

 ته شود . عدالت حكم مي كند كه ادعاي وي نيز همانند اقرار وي پذيرف -د

 پاسخ صحیح گزینه ج  می باشد .

مي  بعضي موقع ها اطراف علم اجمالي انقدر زياد است كه اگر بخواهيم احتياط كنيم دچار عسر حرج مي شويم به اين

. . يكي از ليوان هاي تهران احتياط لزم نيست و جاي برائت است  در اين حالت گوييم  و  شبهه غیر محصوره گوييم 

 و مطابق اصل برائت عمل مي كنيم .بينهايت ليوان وجود دارد و نمي شود اينجا احتياط لزم نيست . در تهران 

يا مثال گزارش شود يكي از فست فود هاي تهران از گوشت غير حالل استفاده مي كند . اگر در اينجا بخواهيم مطابق 

 اصل برائت عمل مي كنيم . و بنابر اين مطابق اصل احتياط عمل كنيم دچار عسر و حرج مي شويم 

 دوران بین اقل و اکثر : 

 اقل و اکثر ارتباطی  -ب استقاللیاقل و اکثر بر دو قسم است .الف : اقل و اکثر 

 . چه اكثر باشد چه نباشد اقل كاربرد دارد . اقل به اكثر ربط ندارد اقل مستقل از اكثر است   -الف 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 105 
 

. به اين اقل و اكثر استقاللي تومان  2000تومان يا  1000د ولي نمي دانيد مبلغ دين : شما مبلغي را بدهكاري:  مثال

 تومان بري الذمه شده ايد .  1000تومان رابپردازيد به اندازه  1000 اگر به اندازهگويند . چون 

انها مي . نه  داد ولي علما مي گويند انجام اكثر را در اقل و اكثر استقاللي با اينكه ميشود احتياط كرد يعني مي شود

 مثال  كن.جاري  ي باقي مانده اصل احتياط رارا. حال باقل را انجام بده  گويند

 1000تومان را مطمئن هستيد كه بدهكاريد شما اول  1000تومان . 2000تومان بدهكاريد يا  1000شما نمي دانيد  

اينجا اصل برائت را تومان بدهكاريد يا هيچ . 1000اين است كه  شما و بعد برمي گرديد الن مشكلتومان را مي پردازيد 

 .جاري مي كنيم . يعني بدهكار نيستي

در اقل و اكثر ارتباطي علما : يعني اقل به اكثر ربط دارد يعني اكثر باشد اقل كاربردي ندارد .  اقل و اکثر ارتباطی

 ريسك نمي كنند و مي گويند جاي احتياط است . 

    وره واجب است يا نه بايد سوره را بخوانيمنمي دانيم س . د ر نماز مثال

 قاعده استصحاب :  

يعني به همراه داشتن چيزي آمده است، و در اصطالح اصوليين به معني عمل نمودن به حكم در لغت  لغت تصحاب اس

اندن نماز باشد. بدين صورت كه اگر مكلفي در زماني براي خو شرعي و ديگر آثار شرعي حكم زمان يقين در زمان شك مي

جا با وضو گرفته بود و به طهارت خود يقين داشت و سپس در زمان دوم در باقي بودن وضوء خود شك نمود در اين

تواند استصحاب نمايد و حكم زمان يقين خود )يعني داشتن وضوء و طهارت را( به زمان شك سرايت  رعايت شرايط مي

 .دهد

اين قسم استصحاب در حقوق مدني «. استصحاب امر وجودي باشد عبارت است از اينكه مورد :  استصحاب وجودی

قانون آيين دادرسي مدني صحت اين اصتصحاب را در حقوق دٍيًني تصريح  357كاربرد زيادي دارد؛ به عنوان مثال مادة 

ش ثابت در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاي آن است، مگر اين كه خالف»گويد :   كند و مي مي

توان گفت در هر موردي  اين ماده اگرچه در مورد استصحاب وجودي حق و دين است ولي از نظر وحدت مالك مي«. شود

 .توان استصحاب را جاري نمود كه شرايط استصحاب وجودي فراهم شد، مي

د حاصل شده عبارتست از اينكه مورد استصحاب امر عدمي باشد و در به وجود آمدن آن تردي :  استصحاب عدمی

 قانون  352در حقوق مدني جريان اين قسم از استصحاب نيز مورد پذيرش قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مادة «. باشد

هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح » د:گوي مي مدني

 « .شده باشد

از اصطالحات اصولى است و كاربرد آن جايى است كه وجود چيزى يا اتصاف آن به صفتى،   : صل عدم یا اصالة العدما

شود، مگر آن  به بقاى عدم پيشين مى حكم ، صفت عدم وجود يا اصل عدم اتصاف آن چيز بدان اصل مشكوك باشد كه با
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، مباحث الفاظ و نيز  اصول فقه در اصل كه وجود آن چيز يا اتصاف آن به آن صفت، به دليل معتبر ثابت شود. از اين

  .سخن رفته است حجّت مبحث

 ي را ثابت نمي كند استصحاب فرض بقا و يا فرض عدم است . نكته : استصحاب چيز

با اصل عدم اين است كه در استصحاب عدمي سابقه  آن. تفاوت شبيه اصل عدم است  تقريبا نكته : استصحاب عدمي

  وضوع مهم نيست اطالعات در باره پيشينه مروشن است يعني يك چيزي قبال نبوده و الن هم نيست ولي در اصل عدم 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شئ داخل در بيع نخواهد بود مگر »گويد:  كه مي نوناق 352ر ماده د

 كدام اصل اجرا شده است؟« ه باشد.آنكه تصريح شد

  هر سه مورد - 4  استصحاب وجودي - 3  استصحاب عدمي - 2  اصل عدم - 1

 نه چهار می باشد . صحیح گزی پاسخ

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 مبناي حكم اين ماده چيست ؟ ''با شك در حيات حين ولدت حكم وراثت نمي شود  ''قانون مدني گويد:  276ماده 

 اصل احتياط -د صل استصحابا -ج اصل برائت -ب اصل عدم -الف

 .  می باشد یکپاسخ صحیح گزینه 

 ذشته نمونه سوال ازمونهای گ ¶

 ريشه در چه اصلي دارد؟ ''هر كس مدعي حقي باشدبايد آن را اثبات كند... ''قانون مدني كه مي گويد : 1257ماده 

 عدم -د صحت -ج اشتغال -ب استصحاب -الف

 پاسخ صحيح گزينه د مي باشد .

  ارکان استصحاب : 

در گذشته يك چيزي وجود داشته است . مثال در استصحاب بايد سابقه روشن باشد . يعني مي دانيم یقین سابق : -الف

 حسن سال قبل زنده بوده است .

. حسن پارسال زنده بود  داريم شك  نسبت به آن  حال داشتيم به همان چيزي كه در گذشته يقين شک الحق :  -ب

 و لي الن نمي دانم 

يقين داريد كه حسن پارسال  ) كي وحدت زمان يقين و شك  كه هر دو الن است:  وحدت زمان یقین و شک  -ج

 هم حال (زنده بود؟ الن  كي شك كردي كه حسن الن زنده نيست ؟ دو باره 

: در مثال قبل متقين  دم متقین بر مشکوکقو ت مسلم شک ( ) و مشکوک ) مسلم یقین( تعدد زمان متقین -د

 زنده بودن حسن در سال قبل و مشكوك الن مي باشد . 
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ستصحاب يا ا لحق و مشكوك سابق به اين استصحاب وارونه يا قهقرايي مي گويند كه حجت نيست  .نكته : اگر متقين  

باشد؛ بر خالف  شود كه مشكوك آن در زمان سابق و متيقن آن در زمان لحق مي ي به استصحابي گفته ميايقهقر

در روز جمعه  حسنعدالت استصحاب مصطلح كه مشكوك آن لحق و متيقن آن سابق است؛ مانند اين كه شخص به 

كند؛ در اين مورد چنان چه با اجراي استصحاب، عدالت او در روز پنج  يقين دارد، اما در روز پنج شنبه در آن شك مي

 كه حجت نيست .  شنبه ثابت گردد، استصحاب قهقرايي صورت گرفته است

 . استكه مانع جريان استصحاب  .مي باشد شك سارى به معني شك سرايت كننده به يقين سابق را شک ساری : 

رضا از علي مي پرسد تو  . در زنده بودنش شك دارم الن ولي حسن پارسال زنده بوده است :  علي مي گويد  مثال 

مي توانيد مشخصات حسن را توصيف مي گويد  رضابله .  علي مي گويدال زنده بوده است ؟ حسن پارس مطمئني كه

. رضا پس از شنيدن مي گويد  تو اشتباه مي كني اين ي رضا توصيف مي كند علي مشخصات حسن را برا كنيد ؟

رفته است پس نميتوانم قاعده چون يقين سابق از دست  در اين مثال حسين است . شخصي كه شما توصيف كردي

 . را جاري كنيم استصحاب 

نباط احكام شرعي است كه به معناي صحت تمسك و استناد به استصحاب در مقام عمل و است حجیت استصحاب : 

استصحاب بعضي ها مي گويند  نتيجه آن، منجّزيت در صورت مطابقت و معذوريت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود

زيرا حيوانات هم استصحاب  . فطري است و عريزي موضوعيك  استصحاب، حجت نيست . اين چيزي كه شما مي گوييد

 را بطور عريزي پيدا مي كنند .  بطور مثال پرندگان لنه خودمي كند . 

استصحاب را مرحوم اخوند خراساني علماي بعد از  متاخر يعني علماي استصحاب را حجت نمي دانند ولي متقدمعلماي 

 حجت مي دانند . 

صيل مي باشند يعني معتقدند در قائل به تف (يا تفكيك صيلقائلين به تف نظر )نظر سوم كه شامل نه نظريه مي باشد

 مواقع استصحاب حجت است و در برخي مواقع حجت نمي باشد .  بعضي

شيخ انصاري مي فرمايد: :   ی از نظریات قائلین به نظریه تفصیل  یعنی نظر شیخ مرتضی انصاریکبیان ی

  استصحاب در شك در رافع حجت است ولي در شك در مقتضي حجت نيست

ست ولي در شك در مقتضي حجت نيست. )گاه اقتضاي يك شيخ انصاري مي فرمايد: استصحاب در شك در رافع حجت ا

شيء محرز است مثال مي دانيم حيواني مانند فيل مي تواند پنجاه سال عمر كند ولي احتمال مي دهيم در بيست سالگي 

مثال او بر اثر نوعي بيماري از بين رفته باشد اين از باب شك در رافع است. گاه در استعداد و اقتضاي شيء شك مي كنيم 

حيواني در طويله است كه نمي دانيم تا چه مدت مي تواند زنده باشد مثال اگر فيل باشد مي تواند مدتها زنده باشد ولي 

 اگر پشه باشد چند روز بيشتر زنده نيست. اين از باب شك در مقتضي است.(

. در اين روشن است يا نه ؟  كه چراغ اريمولي هم اكنون شك د قبال روشن بوده است چراغي فرض كنيم : مثال دیگر

 داريمولي شك ساعت را داشته است  01براي مثال به اندازه كافي سوخت براي روشن ماندن چراغ  مي دانيم كهمورد 
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سوخت م كه آيا به اندازه اي ي. اين از باب شك در رافع است. ولي گاه شك دارخاموش شده باشد  يمثال بر اثر وزيدن باد

 اينجا شك در مقتضي مي باشد. درده ساعت روشن باشد  داشته كه مثال براي

نكته : گاهي اوقات مستصحب قابليت بقا ندارد . شيخ مي فرمايد چيزي كه قابليت بقا ندارد نمي توان  به ان استصحاب  

 نمود . ) شك در مقتضي يعني شك در بقاي مستصحب (

 .نكته :  انچه كه استصحاب مي شود به ان مستصحب مي گويند 

 : نكته : مقتضي يعني قابليت بقاي مستصحب  

بر اثر يك عاملي زايل شده  نمي دانيم ولي ما  و شك در مقتضي نداريم . مستصحب قابليت بقا دارد:  رافعشک  در  

 . شك در رافع   است يا نه : 

 01قلبليت بقا را برلي  بطور معمول حداقلبيست ساله فرد  معمول يك  بود . سالهبيست  يشپسال  01حسن :   مثال 

مطمئن نيستيم او حتما در قيد حيات  ادر اينجا ما شك در مقتضي نداريم ولي شك در رافع داريم زير . سال اينده دارد 

 ؟ باشد بالياي طبيعي از بين رفته  يكي از  او بر اثر  سانحه رانندگي و يا باشد شايد 

  فسم است بر دو شک در رافع   

  خيريا  حسن در اثر سانحه رانندگي يا بالياي طبيعي از بين رفته باشد  اينكه ما نمي دانيم مانند  ود رافعوجشک در –الف  

  ؟ موثر بوده است يا خير ولي شك داريم كه حادث شده است گاهي ما مي دانيم كه رافع :  شک در رافعیت رافع -ب  

 كه فوت كرد و يا هنوز زنده است ؟ نمي دانيمف كرده است ولي شنيديم كه تصاد سال پيش بيست ساله بود 01: حسن  مثال 

 خالصه : 

 حجت نیست استصحاب با شک در مقتضی

 است حجت (شك در رافعيت رافع  ،)  شك در وجود رافع  در  شک در رافع  با همه اقسامش استصحاب 

 :  رافع  شك در مقتضي و شك در براي مثال حقوقي

خيار عيب ، خيار تدليس ، خيار غبن   رويت ، خياراز خيارات فوري هستند : مثل  بعضي:  شک در مقتضی -الف  

حق ) شك در مقتضي ( استصحاب كرد به انها مدت كو تاه اعتبارشان نمي توان  اينكه در اين مورد  به دليل هستند 

 شفعه در اين گروه است 

شك در در عقد نكاح ما  بنابر اين مگر با انجام طالق پايدار است زوجيت  پس از عقد نكاح رابطه   شک در رافع :  -ب

وجود شك در وجود رافع  اينجا يا نه ه استاين ازدواج منجر به طالق شداما اگر ترديد داشته باشيم كه   .مقتضي نداريم 

رافعيت رافع  شك در  در اينجا. و اگر ندانيم كه با وجود انجام طالق ايا طالق بطور صحيح انجام شده است يا نه دارد 

 وجود دارد. 

 اگر شك كنيم در صحت طالقاست و كنيم   شك در وجود رافع  ترديد در وقوع طالق اگربطور خالصه در عقد نكاح  

 مي باشد . شك در رافعيت رافع   شود 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 109 
 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 :از نوع شك در استصحاب بقاء زوجيت در صورت ترديد در وقوع طالق، چه نوع استصحابي است؟

 وجود رافع است  -د رافعيت موجود است  -ج بقاء مستصحب است  -ب مقتضي است  -الف

 مي باشد  4پاسخ صحيح گزينه 

 پس بطور كلي سه نظريه در باره  قاعده استصحاب وجود دارد : 

 يك عده مطلقا استصحاب را حجت مي دانند . –الف 

 انند .يك عده مطلقا استصحاب را حجت نمي د –ب 

دسته سوم معتقعد به قاعده تفصيل هستند يعني در برخي موارد اعتقاد به حجيت قاعده دارند و در برخي مواقع  –ج 

 مخالف ان مي باشند .

 کلی :  استصحاب

 استصحاب كلي  –استصحاب جزئي ب  -دو قسم است الف بر استصحاب در يك تقسيم

است كه در بقاي فرد معيني كه قبالً موجود بوده است، ترديد استصحاب جزئي در موردي :  استصحاب جزئی -الف

آن عقد معين،  هرگاه عقد معيني منعقد گردد سپس به دليلي در بقاي آن ترديد شود، استصحاب بقاي مثالً . شود

 . استصحاب جزئي خواهد بود

 :  استصحاب کلی –ب 

ي نباشد، بلكه مفهومي كلي و قابل انطباق بر ستصحاب كلي در موردي است كه مورد استصحاب فرد معين و مشخصا

اند و در مورد اعتبار اين اقسام مباني  افراد متعدد باشد. در علم اصول اين نوع استصحاب را به سه قسم تقسيم كرده

 اند متعدد ارائه نموده

 استصحاب كلي بر سه قسمت است :  

حال ما نمي دانيم ان فرض هست يا  ن يك فرض .كلي در گذشته موجود شده ضم  استصحاب کلی قسم اول : –الف 

 استصحاب كنيم . نه بنابر اين ما نمي دانيم حال كلي هست يا نه . مي توانيم كلي را 

كلي در گذشته موجود شده ضمن يك فرض ولي ما نمي دانيم عمرش كوتاه بوده يا  استصحاب کلی قسم دوم : -ب

 طولني بوده حال هست . در اينجا كلي اش را استصحاب مي كنيم . اگر  طولني : اگر عمرش كوتاه بوده حال نيست

ولي ما نمي دانيم  پشه بوده كه عمرش كوتاه بوده است يا  بوجود امده علما مي گويند يك حيواني در گذشته مثال : 

جا ما حيوان را بوده است كه عمرش زياد بوده است ؟ اگر پشه بوده حال نيست اگه فيل بوده حال هست اينفيل 

 استصحاب مي كنيم . 

كوتاه است يك سري خيارات فوري نيستند و عمرشان كوتاه  خيارات فوري است عمرشان حقوقي : يك سري مثال

نمي دانيم فوري بوده است يا خير ؟ اگر فوري بوده است حال  است اما ما بوجود امدهي عقد  يكيك خياري درنيست . 
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در اين حالت مي گوييم قبال خيار بوده  . استصحاب مي كنيم خيار را بطور كلي .حال هست  فوري نمودهنيست ولي اگر 

 پس مي توانيم عقد را فسخ كنيم . ) خيار يعني حق فسخ عقد لزم ( و حال هم هست 

ستصحاب كلي قسم سوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد، ا:  استصحاب کلی قسم سوم -ج

رود فرد ديگري به جاي آن فرد از كلي  از بين برود ولي بقاي كلي از اين جهت مورد ترديد است كه احتمال ميسپس 

 .موجود باشد

او نمي دانيم بعد از ترك كه اتاق را ترك كرد. حال بعدا مشاهده شد بوده است .  ي: حسن يك ساعت پيش در اتاق مثال

از اتاق خارج تصحاب فرد اصال جاري نمي شود ، چون فرد اول ) حسن ( كه اسرفته است يا نه؟ در اينجا   حسين جايش

ولي استصحاب كلي جاري مي شود ، يعني مي توان هم حدوثش مشكوك است ، ،   شده است و فرد دوم يعني حسين 

 ، استصحاب كرد . كلي انسان را كه جامع بين دو نفر است 

 

 اصل مثبت

  مقدمه :

 استصحاب موضوعی -استصحاب حکمی ب  -الف :  دو قسم است  استصحاب در يك تقسيم بر

 يا حكم است يا موضوع .يا انچه كه استصحاب مي شود بر دو قسم است  مستصحبنكته :  

 استصحاب حكمي مي گويند .  ، استصحاب بهحكم باشد مستصحب  اگر : استصحاب حکمی -الف 

  را استصحاب مي كنيم . هم واجب است در اينجا وجوب ن واجب بوده است ال در عصر اسالم: نماز جمعه  مثال

 مستصحب  اگر موضوع  باشد به استصحاب ، استصحاب موضوعي مي گويند .:  استصحاب موضوعی -ب 

 قبال شراب بوده است استصحاب مي گويد حال هم شراب است كه  مثال يك مايعي  مثال :

ما موضوع را استصحاب . حكمش حرمت بوده است  ؟ بليم داشته استحكايا قبال  استشراب بوده  اين مايعي كه فبال

 . كم برسيم و به موضوع كاري نداريم ح. يعني مي خواهيم دوباره به برسيم همان حكمي كه قبال داشته به  مي كنيم براي اينكه

مي . به اين  ا وضع نماييمحكمي ر الن با استصحاب نمي توانيم براي انحكم  باشد اگر موضوعي قبال فاقد اصل مثبت : 

 گوييم اصل مثبت . 

 اصل مثبت حجت نيست . 

عادي ، طبيعي و عرفي موضوع خود را ثابت كند . اصل فقط مي تواند اثار  لوازم عقلي ،اصل نمي تواند )استصحاب( 

 شرعي خود را ثابت كند .

حال با  .بر او واجب بوده نبوده است حج  وروزة  نماز ، در ان زمانساله بود .  01: حسن بيست سال پيش  مثال

 . كه در حال حاضر نماز ، حج و روزه بر او واجب شده است استصحاب نمي توانيم ثابت كنيم 
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كه  الن هم بر او واجب بوده است . نفقه زن و بچه بر او  ، نماز ، روزة ، حج ساله بود .  31سال پيش  01: حسن  مثال

همان  چه حكم هايي بر او واجب بوده است ؟  ساله بوده 31كه حسن  سال پيش 01 مي گوييمساله است  01حسن 

 بار كنيم .  انو مي توانيم احكام موضوعات قبلي را بر .  حال هم اعتبار دارندحكم ها 

  نکته : اصل مثبت حجت نیست  

 :  عملیهفرمول اصول 

اي يك حكم واقعي نداريم و در نتيجه نمي توانيم به بركه دليل اجتهادي در باره موضوعاتي مطرح مي شود  اصول عمليه

 پس مبناي رجوع به اصول عمليه شك يا ترديد مي باشد .  شويم مي  ترديد  و در نتيجه دچارقطع و ظن معتبر برسيم 

يا نيست .اگر «يعني هم اكنون الن شك داريم ولي قبال يقين داشتيم » شك دو حالت دارد يا سابقه ان روشن است 

فرمول اصول عمليه در يعني يقين سابق وجود دارد قاعده استصحاب داراي كاربرد مي باشد .  بقه شك روشن باشدسا

 نمودار پايين قابل مشاهده است . 
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 تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد : 

 

استصحاب 

میکنیم و 

نوبت به سه 

اصل دیگر 

 نمی رسد

 

 

سابقه شک 

 روشن است

 

ی م

شود  

احتیاط 

 کرد 

 
 

 

 

 

فرمول 

اصول 

 عملیه

 

 

 

 

 

 

سابقه 

شک 

روشن 

 نیست

یا شک 

 بدوی یا 

 ابتدایی

شک در 

تکلیف 

 نیست

 

ی شود  نم

احتیاط 

 کرد 

 

 

 برائت

 

 

 

 

 

شک در 

تکلیف 

 است

 

خییرت  

 

  جای

احتیاط 

است جز 

در دو 

  مورد  

 

اقل و 

اکثر 

 استقاللی 

شبهه 

غیر 

 محصوره 

 برائت

 برائت
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 ست زيرا  وقتي سابقه روشن است سراغ برائت نمي رويم در تعارض استصحاب با اصل برائت استصحاب مقدم ا -الف

: نماز جمعه نمي دانيم واجب است يا نه . مي رويم سراغ برائت يعني نماز جمعه واجب نيست . يك دفعه خبر مي  مثال

 رسد  كه قبال واجب بوده است در اين موقعيت ما سراغ اصل برائت نمي رويم و اصل استصحاب مقدم مي شود چون قبال

 نماز جمعه واجب بوده است بر طبق اصل برائت در اين حالت نماز جمعه واجب مي شود . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 نتيجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟

به حتي المقدور   -د استصحاب مقدم است  -ج برائت مقدم است   -ب به لحاظ تعارض هر دو ساقط مي شوند  -الف

 هردو عمل مي شود

 می باشد .پاسخ صحیح گزینه ج 

 در نعارض بين استصحاب با تخيير  استصحاب مقدم است چون وقتي سابقه روشن است سراغ تخيير نمي رويم . -ب

تماز جمعه حرام است يا واجب ؟ اينجا جاي تخيير است . بعد خبر مي رسد كه قبال نماز جمعه واجب : نمي دانيم  مثال

 .در اين حالت استصحاب مقدم بر تخيير مي شود يعني نماز جمعه واجب .ست بوده ا

 استصحاب با اصل احتياط استصحاب مقدم است چون وقتي سابقه روشن است سراغ احتياط نمي رويم .در تعارض   -ج

كه قبال نماز ؟ اينجا جاي احتياط است . بعد خبر مي رسد ظهر جمعه نمي دانيم نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه 

 جمعه واجب .  جمعه واجب بوده است .در اين حالت استصحاب مقدم بر احتياط مي شود يعني نماز

القرعه لکل امر مشكل داريم ) كه  استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است . زيرا قرعه جايي است در تعارض  -د

 وبت به قرعه نمي رسد .با وجود استصحاب نو استصحاب مشكل را حل مي كند و (  مشکل

يه دفعه خبر مي : قرعه مي كشيم مي افتد به نام حسن .  حسيناست يا  حسنمثال : يك كتاب است نمي دانيم مال 

.در اين حالت استصحاب مقدم بر قرعه مي شود  مي شود يعني حسين مالك رسد كه ديروز حسين مالك بوده است 

 كتاب مي شود .

  مقدم است چون قاعده يك اماره) ظن معتبر ( است  دقاعده ي، اعده يد در تعارض استصحاب با ق -ه

. است . قاعده استصحاب عدمي مي گويد كه او مالك نيست قاعده يد مي گويد او مالك يك نفر مالي در يد اوست :  مثال

 مال يك نفر است  ،يعني مال 

 مقدم است . در اينجا استصحاب عدمي 

 .چون اماره) ظن معتبر ( است  مقدم است صحت اعده صحت ، قاعده در تعارض استصحاب با ق -و

. قاعده صحيح مي گويد صحيح است باطل است يا صحيح .: يك عقد واقع شد ما نمي دانيم  003ماده  : مثال

در اينجا قاعده صحت بر استصحاب ) جون اين عقد قبال نبوده حال هم نيست (  استصحاب مي گويد صحيح نيست . 

   .است و عقد صحيح مي باشد  مقدم
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 . آن معلوم شود محمول برصحت است مگراينكه فساد هرمعامله كه واقع شده باشد - 003ماده 

  تزاحم وتعارض  ات اصطالح   -ز 

 اين دو قاعده مقدم هستند چون هر دو اماره اند . فراق و تجاوز  تعارض استصحاب با دو قاعده در -ح

ركن بعدي ه چون رفت اينجا جاي قاعده تجاوز استي كنيم جزء قبلي را بجا اورده ايم يا نه؟ در وسط نماز شك م مثال :

معمول ركن قبلي  خوانندنماز مي  وقتي كه غالب مردم  به اين مفهوم كهاماره مبتني بر غلبه است  وچون اماره است  . 

  مي اورند پس لبد تو هم بجاي اورده اي . را بجاي 

ركن قبلي بجاي اورده استصحاب  مطابق اصل  نماز شك كنيم كه جزء قبلي را بجاي اورده اي يا نه پس اگر در وسط 

بجاي اورده شده است و در تعارض قاعده استصحاب و تجاوز قاعده تجاوز بجاي  نشده است ولي مطابق قاعده تجاوز 

 مقدم است چون اماره است و اماره هم دللت بر غلبه دارد . 

 فارق از زمان اق یعنی قاعده فر -ت

ده فراق مي گويد خوانده ؟ قاع اگر شخصي بعد از اتمام نماز مثال شك كند كه در ركعت دوم حمد را خوانده است يا نه؟ 

استصحاب و فراق قاعده فراق مقدم است چون قاعده فراق اماره استصحاب مي گويد نخوانده اي . در تعارض بين اي . 

 است . 

 هم اماره است و مقدم بر استصحاب است .  ءدرنكته : قاعده 

ی- تعارض دو استصخاب : گاهي دو استصحاب با هم تعارض دارند يكي را استصحاب سببي و ديگري را مسببي گويند 

 . استصحاب سببي بر مسببي مقدم است . ) البته بعد از در ك اينكه كدام سبب و كدام مسبب است (

 را ه حل شناسایی استصحاب سببی از استصحاب مسببی:

يكي از دو استتصحاب را جاري مي كنيم اگرشك در دومي از بين رفت اولي مي شود سببي و دومي مي شود مسببي . 

اگر يكي را جاري كردي و شك در دومي از بين نرفت اولي مي شود مسببي و دومي مي شود سببي. ) انكه شك را در 

 ديگري از بين برد ان مي شود سببي و ديگري مسببي(

مثال : فقهی : يك ظرف اب داريم كه  قبال پاك بوده است  ) ظهارت و نجاست حكم وضعي است ( استصحاب مي گويد 

الن هم پاك است . يك لباسي قبال نجس بوده استصحاب مي گويد الن هم نجس است . حال لباس افتاد در اب حال 

آيا. اب نجس شد يا لباس پاك  شد  حال دو استصحاب داريم كه با هم تعارض دارند ؟  جواب اگر طهارت اب را 

استصحاب كنيم شك در مورد لباس از بين مي رود . پس  استصحاب طهارت اب مي شود سببي  استصحاب نجاست 

لباس مي شود مسببي . ولي عكسش ممكن نيست . يعني نجاست لباس را استصحاب  كنيم شك در مورد اب از بين 

 نمي رود . پس استصحاب طهارت اب سببي و استصحاب نجاست لباس مسببي .
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مثال حقوقي : يكي وكيلي ملك موكلش را فروخت. حال شك داريم موقع فروش وكالتش باقي بوده يا نه ؟ يعني فروش 

صحيح بوده يا نه  اگر وكالت وكيل را استصحاب كنيم شك در مورد مالكيت خريدار از بين مي رود. و خريدار مالك ملك 

 خريداري شده مي باشد . پس استصحاب وكالت وكيل مي شود  سببي استصحاب  عدم مالكيت خريدارمي شود مسببي .

 تعارض ادله : یک اصطاع داریم تعارض یو دیگری تزاحم : 

تعارض : هر گاه دو يا چند دليل متعادل در جهت عكس يكديگر قرار گيرند به طوري كه عرفا نتوان آنها را  عریفت -الف 

مع كرد و يكي ناسخ ديگري نباشد و همديگر را نفي كنند حالت ان دو دليل را تعارض دو دليل نامند. اين تعارض مي ج

تواند در تمامي نواحي باشد يا برخي نواحي مثال اگر يك دليل بگويد نماز جمعه واجب است و دليل ديگر بگويد نماز 

هم معارضند اما در مثال نماز در مكان غصبي اگر نماز در حال قضا جمعه حرام است كه اين دو دليل در تمامي نواحي با 

شدن باشد و از طرفي حرمت تصرف مكان غصبي هم وجود دارد يكي از اين دو دليل يكي مي گويد نماز بخوان و ديگري 

  .مي گويد غصب نكن اين تعارض در يك مصداق است نه در همه نواحي

اشخاص ذيل محجور هستند )صغار، غيررشيد،  قانون مدني مقرر مي دارد 0011مثال قانوني براي تعارض: ماده 

ق  003مقرر مي دارد )معامله با اشخاصي كه عاقل و بالغ ورشيد نيستند باطل است( در مقابل ماده  000مجانين( ماده 

 رض وجود دارد. تعا 003و 000م مقرر مي دارد )معامله محجورين نافذ نيست.( بنابراين مالحظه مي شود بين مواد 

ق .م.ا مقرر مي دارد :درجرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت جايز  30ديگر.ماده   : مثال

همان قانون مقررمي دارد: در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار  30است )اختياري(. در مقابل ماده 

قانون تشكيل دادگاههاي  4است. بنابراين بين دو ماده تعارض وجوددارد. همچنين تبصره ماده بازداشت موقت الزامي 

عمومي وانقالب مقرر مي دارد: رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشددر صالحيت دادگاه كيفري استان 

همان قانون اشعار  0ابل ماده است.) تنها جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشد محاربه وافسادفي الرض است( درمق

 .داشته است : به جرم محاربه يا افساد في الرض در دادگاه انقالب رسيدگي مي شود

تزاحم از ماده زحمت است و در اصطالح هر گاه دو حكم براي يكديگر مزاحمتي ايجاد كنند به گونه اي كه  ب. تزاحم:

به آن تزاحم گويند و آن دو حكم را متزاحمين گويند مثل اينكه دو نتوان به هر دو عمل كرد ) در مقام امتثال و عمل ( 

نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد و تنها بتواند يك نفر را نجات دهد عقل مي 

 گويد بايد اهم را مقدم داشت و ال انسان مخير است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

  نمايدانها مي  نفقهملزم به پرداخت  او را قانون مدني 1211و  1116كه مادتين  داردداشته ي فقير شخصي زوجه و پدر

آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر  1213. طبق ماده  ميسر مي باشدمخارج يك  براي شخص فقط امكان پرداخت ولي

 نفقه پدر مقدم است. اين وضعيت مصداق چيست؟

 تخصيص -د تزاحم -ج ظاهري تعارض -ب تعارض واقعي  -الف
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 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

قانون مدني نفقه ابوين بعهده اولد مي باشد. همچنين به موجب ماده  0011ماده : به موجب  ال قانونی برای تزاحممث

ه همان قانون نفقه زن بعهده شوهر است. حال اگر كسي هم مادر داشته باشد وهم زوجه وقدرت پرداخت نفق 0111

مقرر مي  0010هردو را نداشته باشد بين اجراي دو حكم تزاحم به وجود مي آيد. در اين حال براي رفع تزاحم ماده 

 دارد: در صورت بودن زوجه ويك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود

 يا خير :  داريم) عامل ترجيح دهنده (  در تزاحم بايد اول ببينيم منجح تزاحم : 

 . تر است يا نه؟ يكي از ديگري مهم يا به عبارت ديگر اهم و مهم داريم منجح داريم يعني : حالت اول

 اهم و بعد مهم . وقتي اهم ومهم است اول  يكي عالم است و ديگري يك فرد عادي . مي شوندغرق  ندمثال : دو نفر دار 

 .ترتب مي گويند  به اين قاعدهرا ترك كنيم باز مهم از گردنت ساقط نمي شود  اگر اهممهم  يك نكته داريم  در اهم  و نكته :  

هم  هر دو مثال دو نفر دارند غرق مي شوند  و هر دو مساوي است  ) اهم و مهم  نداريم (   حالت دوم : منجح نداريم 

 . در اينجا اصل تخيير حاكم است . غريبه اند 

 . واقعی و تعارض ظاهریرض اتع:  رض دو قسم است ا: تع تعارض

ند و امكان جمع انها با هم غير دو دليل با هم تعارض دار در تعارض واقعي  . رض مستقر گوینداعتتعارض واقعی را 

يعني : اگر دو دليل با هم معارض بودند هر تعارضا تساقطا  الدليالن اذا. در اينجا هر دوليل ساقط مي شوند . ممكن است 

 هستند .  اقطدو از درجه اعتبار س

ان دو  ،يكي قطعي و ديگري ظني اگر دو دليل داشته باشيم متكافي باشند . است كه هر دو دليل  واقعي موقعي رضاتع

  اينجا دليل قطعي را مي گيريم .  .دليل متكافي نيستند 

ضي بين انها وجود ولي درواقع تعاردو دليل ظاهرا با هم تعارض دارند .  ض غیر مستقر گویندرظاهری را تعاتعارض 

 و قابليت جمع شدن با هم را دارند . ندارد 

اکرم ) اخراج حكمي ( . دليل دوم مي ايد يعضي از افراد اول را از حكم خارج مي سازد . .  : يعني اخراج  تخصیص -الف

 العلما الی الفساق 

شخصي مي  اكرم العلما  .است از حكم وموضوع خارج بوده يعني يك فردي از ابتدا  :  خروج موضوعییاتخصص  -ب

 گويد جهال چطور : جواب مي شنود انها از ابتدا از موضوع خارج بودند . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

نامه ليحه قانوني استقالل كانون وكالء دادگستري، اداي سوگند بعد از حاضر شدن  آيين 09از آنجا كه مطابق ماده 

 0؛ موضوع بند «تخلف از قسم»شود، مجازات مربوط به  م دوره كارآموزي وكالت انجام ميپروانه وكالت يعني پس از اتما

گردد. اين وضعيت مصداق كدام  نامه شامل حال كسي كه مشغول گذراندن دوره كارآموزي است نمي آن آيين 31ماده 
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 يك از موارد ذيل است؟

 0و  1موارد  - 4  حكومت -0  خروج تخصيصي 5  خروج تخصصی -3

 می باشد . 3پاسخ صحیح گزینه 

: عبارت است از خروج فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده است. به عبارتي حكومت عبارت است  حکومت -ج

حكومت گرچه از يك جهت مانند  از تصرف يكي از دو دليل در موضوع يا حكم دليل ديگر به نحو توسعه يا تضيق.

ن بردن فردي از حكمي كه براي موضوع صادر شده است ولي از جهتي با آن تخصيص است؛ يعني عبارت است از بيرو

شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولي در  فرق دارد و آن، اين است كه در تخصيص فرد يا افرادي از حكم خارج مي

 .شود حكومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد يا افرادي از حكم خارج مي

گفته شود: عالم فاسق را احترام نكنيد اين از باب تخصيص خواهد بود ولي اگر  علماء  همة به احترامپس از امر به  مثال ً

باشد البته ممكن است دليل حاكم به جاي تضييق در موضوع  از باب حكومت مي« فاسق ، عالم نيست »    گفته شود :

 .د عكس تخصيص خواهد بو  حكم، در آن توسعه دهد كه در اين صورت، نتيجة

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قانون مجازات اسالمي ، توافق بين دو يا چند نفر مبني بر دريافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره  161برابر ماده 

همان ماده، رباي بين پدر و فرزند يا زن و شوهر ، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. بين ماده و تبصره مذكور چه  0

 وجود دارد ؟ نسبتي

 تخصيص -د   تخصص -ج-  ورود -ب-  حكومت -الف

 پاسخ صحيح گزينه الف مي باشد . 

: ورود عبارت است از اينكه موضوعي واقعاً از عموم خارج نباشد، ولي قانون آن را خارج دانسته است يا  ورود   -د

هر مردي كه به سن  »است؛ مثالً اگر گفته شود: برعكس، موضوع واقعاً از عموم خارج است ولي قانون آن را داخل دانسته 

مشمولين نظام وظيفه  0311هرگاه بخواهند اول مهرماه « رسد بايد خدمت نظام وظيفه را انجام دهد  بيست سالگي مي

بيست سالشان تمام شده باشد.  11باشند تا اينكه روز اول مهرماه  0311را احضار نمايند بايد مشمولين متولد اول سال 

به خدمت  0311بايد روز اول مهرماه  0301متولدين سال   ال، هرگاه مقررات نظام وظيفه دللت كند بر اينكه همةح

از موضوع دليل اول خارجند ولي   اند در حالي كه واقعاً نظام بروند در اينجا افراد كمتر از بيست ساله را مشمول دانسته

و « ورود » اين را هم از آن موضوع دانسته است، چنين وضعي را « داً تعب  »مقررات چنين دللت داشته و به اصطالح 

  گويند.« مورود »و دليل اول را « وارد » دليل دوم را 

از دايرة موضوع حكم بيرون است، با اين تفاوت كه در   ورود از جهتي شبيه تخصص است؛ زيرا هر دو شيء حقيقتاً

د از سوي شارع است، ولي در ورود به واسطه تعبد است. دليل دال بر اين تخصص اين خروج ، تكويني و بدون اعمال تعب

تعبد ، بر دليل ديگر وارد خواهد بود، مثالً دليل اماره بر دليل برائت عقلي وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت 

شود و آن  با حكومت نيز دانسته ميگردد. از همين جا تفاوت ورود  منتفي مي  است ، حقيقتاً« عدم بيان» عقلي كه همان 
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اما در حكومت ، موجب خروج  گردد ، اينكه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقيقي شيء از دايرة موضوع حكم مي

  حكمي و تنزيلي آن است

مشكل را از بين وارد مي شود و استصحاب   .: اينجا موضوع مشكل است . حكم قرعه القرعة لکل امر مشکل  مثال :

 . استصحاب وارد بر قرعه است است قرعه هم از بين رفت . استصحاب وارد بر قرعه چون  يبرد م

حال  .و حكم قبيح  بودن  عقاب بال بيان  موضوع   : در اين قاعدهقبيح  عقاب بال بيانقاعده  قبح عقاب بال بيان :  مثال :

نيز  « عقاب قبيح بودن» كه حكمش از بين برد و است «  بال بيان» را كه در اينجا موضوع  و )  وارد  (  يك بيان رسيد

 ديگر فبيح نيست و فرد را مي شود مجازات كرد . نتيجه اينكه هم اكنون عقاب . بتبع از بين رفتن موضوع زايل گرديد

 قبح عقاب بال بیانتوضیح اضافی در باره قاعده : 

يده و آن نهي به مكلف ابالغ نشده است، چنانچه شخصي مادام كه عملي توسط شرع نهي نگردمفهوم اجمالي قاعده :  

 .مرتكب گردد، مجازات او عقال قبيح و زشت است

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

همان قانون، تاريخ  8010قانون مدني، مرگ طبيعي را پايان اهليت استحقاق انسان شمرده است ولي ماده  101ماده  

نسبت به ماده  8010يب مفقودالخبر( پايان آن اهليت شمرده است. رابطه ماده صدور حكم موت فرضي را )در مورد غا

 قانون مزبور مصداق كدام مورد است؟ 101

 تخصص  -د    تخصيص -ج  ورود  -ب  حكومت الف 

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد . 
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