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  نیما جهانشیري  مقدمه

  با سالم خدمت سروران گرامی

که تصمیم گرفتم براي آزمون ارشد درس بخوانم، براي آمادگی در درس اصول فقه، دنبال کتاب یا  91سال 
گشتم که مثالهاي حقوقی داشته باشد اما پس از جست و جوي فراوان متوجه شدم که متأسفانه  اي می جزوه

که براي اصول داشتم مثالهاي  کتابی جلد 5براي همین، خودم دست به کار شدم و از . چنین منبعی وجود ندارد
جلد کتاب آمده بود  5براي نمونه، مثالهایی که براي مبحث عام در این . بندي کردم حقوقی را استخراج و مبحث

اي که نوشته بودم  خواندم به جزوه از آن پس، هنگامی که مبحثی را می؛ و زیر مبحث عام نوشتمو را در یک جا 
ام را براي شما دوستان  اندازي وبالگم، تصمیم گرفتم جزوه پس از راه. خواندم می کردم و مثالهایش را مراجعه می

به لطف خدا از طریق یکی از اساتید حقوق با آقاي هاشمیان عزیز آشنا  .ده کنم و در اختیارتان قرار بدهمآما
تداللهاي حقوقی در در این رابطه با ایشان صحبت کردم و متوجه شدم قصد دارند کتابی در این زمینه اس. شدم

در ارتباط با جزوه ي اشاره شده با ایشان صحبت هایی انجام دادم و قرار بر این . آیات و روایات تالیف کنند
کاملتر کنند و در ابتدا یک توضیح مختصري در مورد هر مبحث بنویسند و بعد شد که ایشان این جزوه را 

صفحه داشت و هیچ توضیح و  25 اي که من آماده کرده بودم ي اولیه جزوه. ي هر مبحث را ارائه دهند مثالها
دارد با  صفحه  78اول ي پیش روي شما گرامیان در قسمت  اي نیز براي درك مثالها نداشت اما جزوه نشانه

توانید با آقاي  شما عزیزان اگر در این رابطه پرسشی داشتید می. هایی براي درك مثالها توضیحات و نشانه
  .میان بگذاریددانشگاه دارند در در با توجه به این که ایشان سابقه تدریس اصول فقه  ،هاشمیان

که مجریان طرح آمادگی آزمون وکالت هستند  و صادقیان پور در پایان، از آقایان هاشمیان، حیدري و مهدي
  .کمال تشکر را دارم

  تندرست و پیروز باشید

  نیما جهانشیري

  92خرداد 
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  شمیان مقدمه سید مرتضی ها

اصول فقه به لطف خداوند در که  مختصريبا توجه به اطالعات ان آزمون وکالت داوطلب بارها تالش کردم براي
اي را تدوین نمایم ولی توفیق نداشتم تا این که برادر بزرگوارم جناب آقاي نیما  جزوه مه اکسب نمود

امیدوارم مطالب این . جهانشیري پیشنهاد این اقدام را دادند و این پیشنهاد بنده را بر انجام این اَمر قاطع نمود
. را از نقایص آن مطلع کنندنوشته ي مختصر مورد توجه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت قرار بگیرد و بنده 

ا دارم ایرادات اموزم و از شما خواننده عزیز تقاضدر زندگی هیچ چیز برایم شیرین تر از این نیست که بیچرا که 
پیشنهاد می کنم از تجربیات  آزمون وکالت در انتها به داوطلبان عزیز. و انتقادات خود را بر بنده عرضه نمایید

ه ؛ چرا کاند استفاده نمایید وبی کسب نمودهي خ ر آزمون وکالت به لطف خداوند رتبهدوستانان که در سال قبل د
   . تر از این نیست که موفقیت شما را شاهد باشند هیچ چیز براي این عزیزان شیرین

  سید مرتضی هاشمیان/ ارادتمند شما 

    1392/ قم 
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  اصول فقه  هاي مورد نیاز براي آزمون وکالت در درس معرفی کتاب 

  : الف کتاب درسی 

گذرد؛ توسط آقایان محمد رضا شب خیز  ند روزي بیشتر از چاپ اول آن نمیدانشگاهی که چ کتاب اصول فقه
ي اساتید  به گفته تبار مدرس حوزه و دانشگاه تالیف گشته است که عباد محمدو حجت االسالم و المسلمین 

ادي که این کتاب را مطالعه کنون هر یک از افردار است و تابرخوراز ویژگی هاي منحصر به فردي  دانشگاه
توضیح تمام مباحث اصول فقه به  ؛از جمله. هاي این کتاب برایشان بسیار جالب بوده است اند؛ ویژگی نموده

بر اساس ترتیب درسی دانشگاه بودن  ؛هاي حقوقی و کاربردي براي هر مبحث وجود مثال ؛صورت ساده و روان
   .وکالتارائه ي تمام نظرات بر اساس نظر پذیرفته شده در قانون و آزمون  ؛مباحث

دانم از مولفین کتاب اصول فقه دانشگاهی آقایان محمد رضا شب خیز و حجت االسالم و  در این جا الزم می
ی المسلمین عباد محمد تبار مدرس حوزه و دانشگاه که با تالیف کتاب روان و کاربردي اصول فقه دانشگاه

تشکر و اند  ي دقیق این درس گشته موجب تشویق این دوستان براي مطالعه ،براي داوطلبان آزمون وکالت
  . و برایشان از خداوند آرزوي موفقیت در تمام مراحل زندگی را خواستارم مقدردانی نمای

کالت مطالعه همچنین به عزیزانی که می خواهند کتاب اصول فقه استاد ابوالحسن محمدي را براي آزمون و
به مطالعه ي کتاب دکتر ابوالحسن  ؛اصول فقه دانشگاهی ي کتاب پس از مطالعهه کنند؛ توصیه می کنم ک

کنند؛ به خاطر  قط کتاب آقاي محمدي را مطالعه میام افرادي که ف ؛ چرا که بسیار دیدهمحمدي بپردازند
   .خی مباحث به اشتباه صورت می گیردشود، برداشتشان از بر گویی هایی که در این مکتاب دیده می کلی

  :کتاب تستب 

را هم یادآوري کنم که  کنم و این نکته اب تست استاد شهبازي را توصیه میي عمیق کت لعهمطا ؛براي کتاب تست
ي صحیح در تست ها نپردازید و به علت  طالعه کنید و فقط به بررسی گزینهي آقاي شهبازي را دقیق م پاسخ نامه

  .  رد سه گزینه ي دیگر توجه نمایید
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  براي آزمون وکالت بهترین شیوه مطالعه اصول فقه

بهترین شیوه این  ،براي رفع این مشکل شود و می فراموشاصول فقه درسی است فرار و مطالب آن به سرعت 
سته به ب(ر مطالب را هر چند وقت یک بان بسپارید؛ ثانیاً است که اوالً هر مبحث را با مثال هاي متعددي به ذه

  . دوره و تکرار کنید )ننوع برنامه ریزیتا

در ابتدا توصیه می کنم  دوستان غیر شاغل و دوستانی که زمان کافی براي مطالعه ي اصول فقه دارندبه * 
 ي این کتاب طالعهم(را به صورت عمیق مطالعه کنند تالیف محمد رضا شب خیز کتاب اصول فقه دانشگاهی 

بر روي مثال  ،و در هر مبحثی که مطالعه می کنید )تالعاده ساده و روان اس زمان زیادي نمی برد؛ چرا که فوق
هاي  اي هر مبحث خودتان سعی کنید عالوه بر مثال هاي حقوقی این کتاب، مثالهاي کتاب تمرکز کنید و بر

ر صورتی د( حسن محمدي را مطالعه کنیدلاصول فقه ابوا کتاب در مرحله ي بعد،. بیابیدهم دیگري را حقوقی 
سخت می شود، چرا که در  اي این کتاب، اصول فقه دانشگاهی را نخوانده باشید، کار براي شم که قبل از مطالعه

رد و مباحث دقیقاً گویی وجود دا آقاي ابوالحسن محمدي همان طور که در قسمت قبل اشاره شد، کلی کتاب
بیشتر  ؛اگر دقت نمایید .محمدي تمرکز نماییددکتر ابوالحسن ب اهاي کت اکنون بر روي مثال .شرح داده نشده اند

    .)دن ما بر روي مثال ها می باشتکیه ي سخ

ه؛ در این مرحل. در مرحله ي بعد به تست زدن بپردازید و کتاب تست استاد شهبازي را به دقت مطالعه نمایید
  . توجه داشته باشید که پاسخ نامه ي ایشان را هم باید دقیق مطالعه نمایید

توصیه می کنم در ابتدا  ي اصول فقه ندارند ه زمان کافی براي مطالعهبه دوستان شاغل و دوستانی ک*  
را دقیق مطالعه کنند و در مرحله ي بعد کتاب تست اصول رضا شب خیز  محمداصول فقه دانشگاهی کتاب 

انواده هایی که براي آزمون خ تست زدن، نیازي به مطالعه ي تست در .درا مطالعه کنن دکتر محمد حسین شهبازي
  .باشد در این کتاب بیان شده نمی
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  تعریف اصول فقه 

 راه را درو مجتهد فقیه  ،ها این قواعد و ابزارکه   ،است ابزارها و قواعداي از  مجموعه دانستن ؛فقه اصول
  .دنکن کمک میاحکام شرعى کردن استنباط 

  

  موضوع علم اصول فقه 

 استنباط راه  در آن از یمبتوانکه  ههرچو  اشتهموضوع خاصی ندکه  ، از جمله علومی استفقه علم اصول
   .باشد میفقه موضوع علم اصول  ،نیماستفاده ک حکم شرعى کردن

 

  اصول فقه علم فایده

  :یمکن یمذکر  سه مطلب را مقدمتاًاصول فقه ده علم یفابراي بیان 

   ... خواندن و  مثل نوشتن، ؛اختیاري استاز این افعال بعضی  که زند یمسر از انسان افعالی    .1

برخی  مکروه،برخی  حرام،برخی  واجب،افعال مثالً برخی ؛ اي حکمی استدارانسان اختیاري  افعالتمام . 2
  .اند مباحو برخی  مستحب

 ها انساناز افعال  بسیاريولی  ؛ندارد نباطبه است نیازيو  استمعلوم  ها انسانفعال از ا شرعی برخیحکم . 3
 .ندارند یو مشخصحکم معلوم 
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. تدوین شده است فعالی که حکمشان معلوم نیستاحکم براي استنباط تنها علمی است که  ؛علم اصول فقه* 
ی که حکمشان حکم افعال میتوان یمآن قواعد و ابزارهاي استفاده از پس فایده علم اصول فقه این است که با 

  .را به دست آوریم معلوم نیست

   

  وضع

  .قرار دادن لفظی براي معنایییعنی و در اصطالح است  نهادن و قرار دادن و گذاشتن وضع در لغت به معناي

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی براي امور تجارتی  شرکت تضامنی: قانون تجارت 116ماده   :مثال اول
  .شود بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می

شرکتی که در تحت اسم مخصوصی براي امور تجارتی بین دو یا براي  شرکت تضامنیلفظ  مثال،در این * 
  .شده است قرار داده شود چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می

یک  اي دفتري است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته دفتر کل: قانون تجارت  8ماده  : مثال دوم
هر نوعی را در صفحه مخصوصی و  جدا کردهآن را تشخیص و  مختلفمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع 

  .در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند

یک مرتبه از دفتر  اي را الاقل هفته شاجر باید کلیه معامالتدفتري که تبراي دفتر کل لفظ  مثال،در این * 
هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به  جدا کردهآن را تشخیص و  مختلفروزنامه استخراج و انواع 

  .شده است قرار داده طور خالصه ثبت کند

دفتري است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و  دفتر کپیه: قانون تجارت  10ماده  : مثال سوم
  .حسابهاي صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید صورت

حسابهاي  دفتري که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتبراي دفتر کپیه لفظ  مثال، در این* 
  .استشده  قرار داده صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید
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  اقسام وضع

  .کنیم یمتقسیم  )یخصصت(تعینی وضع و  )یخصیصت(وضع را در یک تقسیم به وضع تعیینی 

  

   وضع تعیینی: الف

  .دهند لفظی را براي معنایی قرار می ،مشخص است که فرد یا افرادى حالتی وضع تعیینى،

شرکتی است که براي امور تجارتی تحت اسم مخصوصی  شرکت نسبی: قانون تجارت  183ماده  : اول مثال
  .اند اي است که در شرکت گذاشته نسبت سرمایه بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به

شرکتی که براي امور تجارتی در این مثال، شخص معینی که همان مقنن است، لفظ شرکت نسبی را براي * 
اي است که در  نسبت سرمایه چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بهتحت اسم مخصوصی بین دو یا 

  . اند؛ قرار داده است شرکت گذاشته

  .اند از مصادیق بارز وضع تعیینی کنند یمبراي فرزندانشان انتخاب  که پدران ییها اسم: مثال دوم

  

  نیضع تعیو: ب

تدریج در اثر کثرت استعمال؛ لفظی را که قبالً یک معنا داشته، در  حالتی است که در آن، افراد به وضع تعینى،
  .شود یمفهمیده لفظ آن ي دوم با شنیدن اى که اکنون، همین معنا گونه به ،برند یممعناي دیگري به کار 
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اش یعنی قوانین و مقررات  تدریج در معناى کنونى وده ولى بهش بک خط يمعنا ر ابتدا بهن دقانوظ لف: اول مثال
 ،شود معنا وضعاین فظ قانون در ل که باعث شد ،معناى جدیدهمین ستعمال زیاد این لفظ در ا. تکار رفته اس به
  . شود یماز آن فهمیده  ي قوانین و مقرراتقط همین معنا، فاى که اکنون گونه به

یثرب معناي شهر در این لفظ در بین مردم ایران لفظ مدینه به معناي شهر است ولی آنقدر : مثال دوم
از آن  ي شهر یثربقط همین معناف شنویم، در ایران وقتی این لفظ را می اى که اکنون گونه به ،استعمال گردید

  .شود یمفهمیده 

  

  عرف

  خاص یهمه یا بیشتر مردم یا گروه بینشیوه مستمر عرف یعنی 

 

  اقسام عرف

 عرف خاص :الف

  .مانند عرف بازاریان و عرف فقهاء .خاصى است  عرفى است که متعلق به گروه

 عرف عام:  ب

 .کنند یمبر اساس آن عمل  اغلب مردم و خاصى تعلق ندارد گروهعرفى است که به 

 

 اقسام لفظ
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  لفظ مختص : الف

  . لفظی که بر یک معنا داللت داشته باشد؛ مختص نام دارد

داللت یعنی یکی از آثار استاد کاتوزیان  ؛که بر یک معنا »یانون مدنی در نظم حقوق کنونق«لفظ : مثال اول
  .دارد

عنی یکی از قوانین جمهوري ی(زیرا بر یک معنا . فظی است مختصللفظ قانون مجازات اسالمی : مثال دوم
  . داللت دارد )ناسالمی ایرا

  

  لفظ مترادف : ب

  .مییگو یم، به آنها مترادف دنداراى یک معنا باش اگر دو یا چند لفظ

  .مترادف اند، زیرا دو لفظی هستند که وضع شده اند براي یک معنا علم و دانش دو لفظ: مثال اول

  .لفظ دنیا و جهان مترادف اند، زیرا دو لفظی هستند که وضع شده اند براي یک معنا: مثال دوم

  

  مشتركلفظ  : ج

  .واحدي که به طور جداگانه براي معانی متعدد جداگانه وضع شده است لفظ لفظ مشترك یعنی

... مانند چشم و چشمه و طال و  گوناگونابتدا براى چند معناى لفظ عین لفظی است مشترك؛ زیرا در : مثال
  . است شده وضع
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  و مجاز حقیقت

  حقیقت

و به این عمل  گوییم یم »تقیقح«آن لفظ اگر لفظ در همان معنایی که واضع برایش قرار داده به کار برود، به 
  .گوییم یم »یستعمال حقیقا«

  :عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: قانون مدنی 1123ماده : مثال

  .نابینایی از هر دو چشم :6 .يگیر ینزم :5 .اافض :4 .صبر :3 .مجذا :2 .نقر :1

یعنی انسان مذکر به کار رفته است و نه در معناي  اش یقیحقدر این ماده لفظ مرد حقیقت است؛ زیرا در معناي 
  . )تعناي مجازي مرد، زن شجاع اسم( اش يمجاز

  

   مجاز

و به  گوییم یم زجاماگر لفظ در معنایی، غیر از آن معنایی که واضع برایش قرار داده به کار برود، به آن لفظ 
  .گوییم یم يجازستعمال مااین عمل 

 هر و است او پدري جد یا پدر ي اجازه به موقوف باشد رسیده بلوغ سن به چه اگر باکره دختر نکاح: مثال
 دختر صورت این در و ساقط او ي اجازه کند مضایقه اجازه دادن از موجه علت بدون پدري جد یا پدر گاه
 داده قرار ها آن بین که مهري و نکاح شرایط و نماید ازدواج او با خواهد می که مردي کامل معرفی با تواند می

  .نماید اقدام ازدواج ثبت به نسبت و مراجعه ازدواج دفتر به خاص مدنی دادگاه از اجازه اخذ از پس شده

 اش يمجازبه کار نرفته و منظور از آن، معناي  اش یقیحقدر این ماده؛ لفظ اجازه مجاز است، زیرا در معناي 
  .  باشد یمکه اذن است 
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  شرایط استعمال مجازي 

  وجود مناسبت:  الف

باشد تا ذهن ی ارتباط معناى حقیقى و معناى مجازى باید بیناین است که  براي استعمال مجازي شرط اول
  .متکلم است پی ببردموردنظر  آن چه کهبتواند به 

 )هعنی بین اذن و اجازی(مجاز ذکر کردیم، بین معناي حقیقی و معناي مجازي  يدر فوق برا که یمثالدر 
  . ارتباط وجود دارد و این دو بی ارتباط با هم نیستند

  .مییگو یم استعمال غلطاگر بین معناي حقیقی و معناي مجازي ارتباطی وجود نداشته باشد؛ به این حالت؛ 

  

  وجود قرینه:  ب

 وجود داشته باشد که نشان دهد منظور گوینده، اي نشانهباید  این است کهشرط دوم براى استعمال مجازى 
  .مییگو یم قرینه صارفه به این قرینه،که  است منظور اومعناى دیگرى و  حقیقى نبوده معناى

که منظور متکلم از لفظ اجازه، اذن است و آن قرینه این  میفهم یمدر مثال فوق، قرینه اي وجود دارد که ما 
  . و اجازه براي بعد از نکاح است دهد یماست که پدر قبل از نکاح اذن 

  

  عالیم حقیقت و مجاز

  .اطراد: 4  .بصحت حمل و عدم صحت سل: 3  .رتباد: 2  .نشناسا تصریح لغت: 1 
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  شناسان تصریح لغت: الف

و آن عبارت است از  باشد یماهل لغت  تنصیص و تصریحیکى از راه هاى شناخت حقیقت از مجاز، 
  .تصریح و تنصیص اهل لغت به این که فالن لفظ براى فالن معنا وضع شده است

در معناى حیوان درنده به طور  سداآیا کلمه  داند ینممانند این که شخصى به زبان عربى آشنا نیست و 
و یا مجازى، اما پس از مراجعه به اهل لغت و تصریح آنها به این که حیوان درنده  شود یمحقیقى استعمال 

  . برد یممعناى حقیقى براى لفظ اسد است، به معناى حقیقى پى 

 

  تبادر و عدم تبادر: ب

 هیک معنا از معانی متعدد ب ،میشنو یموقتی لفظی را  و در اصطالح یعنی سبقت گرفتندر لغت یعنی  تبادر
نشانگر این است که این لفظ بر آن معنا وضع شده و رابطه اي بین آنها  سبقتاین . کند یمذهن انسان سبقت 

   .برقرار شده است

 رسد یماست و معناي دیگر، که دیر تر به ذهن معناي حقیقی  رسد یمبه ذهنمان از لفظ اولین معنایی که این 
  . معناي مجازي است )رعدم تبادعنی ی(

  .و عدم تبادر عالمت مجاز است پس تبادر عالمت حقیقت است* 

  

  صحت حمل و عدم صحت سلب: ج

   .ستا از لفظی عالمت حقیقت بودن آن يمعناعدم صحت سلب 

از  کردن دادگاهسلب حال این که؛  .و هم به محاکم دادگستري مییگو یمدادگاه  اداري محاکم مثالً ما هم به
 مییگو یمبه علت صحت سلب، ؛ لذا نددادگاه نیستاداري  محاکمگفت  توان یمو اداري صحیح است  محاکم
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در حالی که سلب لفظ  .)عالمت مجاز= صحت سلب ( تمجاز اساداري  محاکماستعمال لفظ دادگاه براي 
پس استعمال لفظ  دادگاه نیستند، ،گفت محاکم دادگستري توان ینمو دادگستري صحیح نیست  محاکمدادگاه از 

   .)عالمت حقیقت= دم صحت سلب ع( دادگاه در مورد محاکم دادگستري حقیقت است

  

  اطراد: د

اطراد . است قلت استعمالو در مقابل آن عدم اطراد قرار دارد که به معناي  کثرت استعمالیعنی  اطراد
  .عالمت مجاز استعالمت حقیقت است و عدم اطراد 

استعمال لفظ دادگاه لذا  ؛است اطرادو این همان  شود یملفظ دادگاه بیشتر براي محاکم دادگستري استعمال 
  .است قتیحقو کثرت استعمال براي محاکم دادگستري به علت اطراد 

استعمال لفظ دادگاه لذا  ؛است عدم اطرادو این همان  شود یملفظ دادگاه کمتر براي محاکم اداري استعمال 
   .مجاز است و قلت استعمال براي محاکم اداري به علت عدم اطراد

  

  و مجاز اقسام حقیقت

  و مجاز لغوي حقیقت لغوي

 معین  در همان معنایى که اهل لغت براى آن کنند و این لفظ معینی را اهل لغت براي معنایی اگر لفظ
  .و اگر در معناي دیگري به کار رود، مجاز لغوي نام دارد ، حقیقت لغوي نام دارداند به کار رود کرده

  و مجاز عرفی عرفی حقیقت
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گرفته است  در نظردر همان معنایى که عرف براى آن  ی را عرف براي معنایی وضع کند و این لفظاگر لفظ
  .و اگر در معناي دیگري به کار رود، مجاز عرفی نام دارد شود نامیده مى حقیقت عرفى ،استعمال شود

 

  استعمال لفظ در بیش از یک معنا

  ؟نیماراده کلفظ ولی چند معنا از آن  یمرببه کار برا یک لفظ در جمله اي  توان یمآیا 

جمله؛ هم  آنفرض کنید در جمله اي لفظ حقوق را به کار ببریم و منظورمان از لفظ حقوق در  :مثال
    .قتحصیلی حقو ي شتهرباشد و هم  تو اجر ستمزدد

  .خیر؛ استعمال لفظ در بیش از یک معنا جائز نیست: پاسخ 

 

  داللت و اقسام آن 

  تعریف داللت

  .داللت یعنی این که وقتی لفظی را شنیدیم؛ به محض شنیدن؛ ذهن به معنایی راهنمایی شود

است که در تحت اسم مخصوصی براي امور تجارتی  شرکت تضامنی شرکتی: قانون تجارت 116ماده   :مثال
  .شود بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می

شرکتی که در تحت اسم مخصوصی براي ذهنمان به  ؛شنویم یمرا  شرکت تضامنیدر این جا ما وقتی لفظ 
ن داللت آ بهکه  ودش یمد راهنمایی شو ر با مسئولیت تضامنی تشکیل میامور تجارتی بین دو یا چند نف

  .گوییم یم
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  اقسام داللت 

  داللت مطابقی: الف

  .باشد داشتهداللت  اداللت مطابقی یعنی این که لفظ بر تمام معن

 . معلوم عوض به عین تملیک از است عبارت بیع :مثال

  داللت تضمنی : ب

  .باشد داشتهداللت  امعنز بخشی ایعنی این که لفظ بر  تضمنی داللت

 مورد( کنند می را آن ایفاي یا تسلیم تعهد متعاملین، از یک هر که باشد عملی یا مال باید معامله مورد: مثال
 . )دکن یمو بر جزیی از آن داللت  کند نمی داللت آن تمام بر ماده این سپ. نمثم و من، ثاست دو جزء معامله

  داللت التزامی : ج

  .باشد داشتهداللت بیرون است  امعنز ا آنچه کهیعنی این که لفظ بر  التزامی داللت

  :آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: قانون مدنی 362ماده : مثال

  .شود بایع مالک ثمن می به مجرد وقوع بیع، مشتري مالک مبیع و: 1

  .دهد تري را ضامن درك ثمن قرار میعقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مش :2

   ...و 

 داللت پس این داللت،. چیزي است بیرون از معنا بلکه است، یتضمننه  و مطابقی معنی نه؛ عقد آثار(
   ).تاس التزامی
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  اصول لفظی

 معانى داراى نیز و باشد داشته اولیه و حقیقى معنى یک لفظ آن که نماید استعمال گوینده را لفظى گاه هر
 مراد که نداند و شود مردد استفاده مقام در شنونده اگر د،گرد محسوب لفظ آن ثانوى و مجازى که باشد دیگرى
 حقیقى معناى و شده وضع آن براى اصالتاً که معنایى همان یعنى اولیه معناى آیا ت،اس لفظ معناى کدامین متکلم

 را مجازى و ثانوى معناى کرده استعمال که لفظى از گوینده آنکه یا ؟است نظر منظور گردد یم محسوب لفظ آن
 که اند داشته مقرر لفظى اصول عنوان تحت قواعدى سلسله یک ناصولیو مواقع گونه ینا در ؟است نموده منظور

 پس .دآی یم بیرون تردید از وسیله بدین و نموده عمل آن مقتضاى به مورد حسب بر ل،اصو آن اجراى با شنونده
 اثبات براى که هستند اصولى لفظیه اصول:  کرد تعریف باید چنین را لفظیه اصول ق،فو گفته به توجه با

  .درون یم بکار لفظ از متکلم مراد منظور و

  

  ۀالحقیق اصالۀ

شک کنیم متکلم معناي حقیقی را در نظر گرفته یا اگر لفظی هم معناي حقیقی داشت و هم معناي مجازي و 
مراد متکلم معناي حقیقی است، مگر آنکه قرینه اي در کار  مییگو یممتوسل شده و  اصالۀ الحقیقۀمجازي را، به 

 . باشد

و  کند رسیدگی دادگاه قرارداد این از ناشی محتمله اختالفات به که باشند کرده شرط قرارداد در اگر: مثال
 ي محکمهیا  يدادگستر ي محکمه؛ یعنی اش يمجازاست یا معناي  اش یقیحقشک کنیم منظور از دادگاه معناي 

 .است دادگستري ي محکمه ؛ منظور متکلمالحقیقۀ اصالۀ اساس بر:  گوییم یماداري؛ 

 

   العموم اصالۀ
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  . و خاص عکس آن است گردد یمافرادش را شامل  ي همهعام لفظی است که 
اگر متکلم لفظ عامی را بکار برد و شنونده شک کند که متکلم عموم را از آن اخذ کرده یا خصوص را، در این 

مگر قرینه اي نشان دهد که منظور او خصوص  اصل بر عموم است، لۀ العمومااصبر اساس : شود یمحال گفته 
 .است و نه عموم

این عبارت . هر کس محکومیت کمتر از یک سال دارد، آزاد است: در یک حکم حکومتی آورده شود: مثال اول
یا نه؟  شود یمحال شک شود آیا این حکم شامل محکومانی که داراي شاکی خصوصی هستند نیز . عام است

زندانیانی  ي همهمأمورین از آن اخذ به عموم کرده و  ؛العموم اصالۀ طبقچون حکم بدون قرینه آمده، : مییگو یم
 .کنند یمکه محکومیتی کمتر از یک سال دارند را از حبس آزاد 

 خیارمثالً  آیا که کنیم می شک اینجا در. شود یم وارث به منتقل فوت از بعد خیارات از یکهر : مثال دوم
  . شود می منتقل اصل بر این است که گوییم یم العموم اصالۀ طبق نه؟ یا شود می منتقل ورثه به هم مجلس

  

   االطالق اصالۀ

  . و مقید عکس آن است لق لفظی است که خالی از قید باشدمط
بر : ندیگو یم ،حال اگر لفظ مطلقی آورده شود و شنونده شک کند آیا مراد متکلم معناي مطلق است یا مقید

  .اصل بر اطالق است و قیدي متصور نیست االطالق، اصالۀاساس 

اگر شک شود بیع با صیغه عربی مد نظر است یا ل حا. احل اهللا البیع: اند فرمودهخداوند در قران : مثال اول
چون آیه مطلق آورده شده است، پس اگر بیع به  االطالق؛ اصالۀبر اساس : مییگو یم ،ردیگ یمانجام  یهر لغتبا 

 .باشد یمهر زبانی جاري شود، جایز 

  .کند منع است خانوادگی شئونات مخالف که یشغل یا حرفه از را خود زن تواند می شوهر: مثال دوم

 اصالۀ واسطه به بله، : پاسخ؟ است هم منقطع عقد شاملمطلق است و  ماده این آیاکه  کنیم یماکنون شک 
 .االطالق
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   اصالۀ عدم التقدیر

 اصالۀبر اساس  یا خیر،ت که آیا لفظی مخفی اسهرگاه کالمی از متکلم ایراد شود و شک گردد در کالم او 
که  قرینه حکم دهیمد که بر اساس آن لفظی در کالم مخفی نیست مگر قرینه اي باش:  مییگو یمعدم تقدیر 

  .در کالم مخفی است لفظی

  انا ربکم االعلی : فرماید خداوند در قرآن به نقل از فرعون می: مثال

انا عبد ربکم  در تقدیر باشد و در اصل، آیه شریفه به صورت عبدحال این احتمال وجود دارد که کلمه 
  .گردد شود و با اصالت عدم تقدیر، نفی می بوده، اما به این احتمال اعتنا نمیاالعلی 

  

   الظهوراصالۀ 

معنایى خالف  گوینده، حال احتمال برود که اشد و در عینداشته ب یییا عبارتى ظهور در معناهرگاه لفظ 
موردنظر او بوده و به احتمال  ،ظاهر يمعنااصل بر این است که  ؛صورت ینادر باشد؛ ظاهر لفظ را اراده کرده 

 .اراده معناى خالف ظاهر وجود داشته باشد بر یلیدلمگر اینکه قرینه و  شود، اعتنا نمى مخالف ظاهر

دست  ؛»دی«به کار رفته است و معناي ظاهر آن این است که منظور از  »دی«در ماده اي از قانون لفظ : مثال
منظور از لفظ ید در آن  گوییم یمحال . باشد یمو معناي غیر ظاهر آن این است که منظور از آن استیال  باشد یم

  .ینه به ما بگوید که منظور از ید استیال استجا دست است مگر قر

  

  

  اوامر
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  معانی امر

  : لفظ امر چند معنا دارد، از جمله عبارتند از

  .و رویداد تازه استعمال شده استادثه حگاهی امر به معناي : 1

  .بکار رفته است تالحگاهی امر به معناي : 2

  .استعمال شده استکار  وگاهی امر به معناي فعل : 3

  .گاهی امر به معناي طلب آمده است: 4

  

  تعریف امر در اصول فقه

به شخص دیگرى که در از فردي که در مرتبه اي باالتر قرار دارد  يام کاردستور انجیعنی  در اصول فقه امر
  .قرار داردترى  پایین مرتبه

  

  : براي امر ییها مثال

 .بدهد العموم مدعی به خود تصدي حساب مرتبه یک سالی الاقل باید قیم: مثال اول

 او مالی حقوق و اموال به مربوط امور ي کلیه در او قانونی نمایندگی و یهعل یمول شخص مواظبت: مثال دوم
 .است قیم با

 اقدام مقتضی حسب بر خویش اطفال تربیت به خود توانایی دحدو در که هستند مکلف ابوین: مثال سوم
 .بگذارند مهمل را ها آن نباید و کنند
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 ).وضعی حکم بیان براي امر. (دباش قاصد و بالغ و عاقل باید عاقد :مثال چهارم

  

  اقسام طلب

  :طلب بر سه قسم است 

کاري را از فردي که داراي مقام  ؛عنی فردي که داراي مقام باالتري استی(طلب عالی از دانی : قسم اول
  .ندیگو یمبه این نوع طلب امر  ، که)دکن یماست طلب  يتر نییپا

کاري را از فردي که داراي مقام  ؛است يتر نییپاعنی فردي که داراي مقام ی(طلب دانی از عالی   :قسم دوم
  .ندیگو یمنوع طلب استدعا ن به ای ، که)دکن یمباالتري است طلب 

با او مساوي  کند یمعنی مقام فردي که کاري را از فرد دیگري طلب ی(طلب مساوي از مساوي   :قسم سوم
  .ندیگو یمبه این نوع طلب خواهش  ، که)تاس

دستورى که از طرف مافوق نسبت به افراد  طبلکه فق ،نامیم ینمهرنوع طلب و درخواستى را امر : نتیجه* 
  .شود مر نامیده مىا »یطلب عالى از دان«ح به اصطالیا  ؛گیرد زیردست یا تحت فرمان صورت مى

 

  داللت امر بر وجوب

واجب  مأمورامر کند، آیا انجام این کار بر  مأموریعنی وقتی آمر چیزي را به . آیا امر بر وجوب داللت دارد
   است؟ 

  : میکن یمنظر اصلی اشاره  دوعلم اصول اختالف است و ما به  يعلمادر این که امر بر چه داللت دارد، بین 

  .براي وجوب وضع شده است امر: 1
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  .وضع شده استبراي استحباب  امر :2

، ن است که آمرآ» رام«ر ظاه ه سخن دیگرب. دکن داللت مى وجوبر ر بامه اند ک مشهور اصولیان بر این عقیده 
، س صیغه امر؛ پواسته و راضى به ترك آن نیستخ رنجام کار موردنظر را از مأمو، اصورت حتمى و الزامى هب

 .ن را بفهماند، آباشد باید با آوردن قرینه نظور دیگرى داشته، مگوینده است و اگر وجوباهر در ظ

  

  داللت امر بر مره و تکرار 

   .رتکراآیا امر بر مره داللت دارد یا بر 

یک از  مشهور عالمان اصول معتقدند که فعل امر بر هیچ. )ند بارچ(مرات   مره یعنی یک بار و تکرار یعنی به
 یغهو صکه از ماده   هایت چیزى، نه بیان دیگرب. دکن عمل داللت مىداللت ندارد و تنها بر لزوم انجام   مره و تکرار

یک بار را باید از قرائن  یتکفا یاشود دستور و فرمان به انجام دادن عمل است و لزوم تکرار آن  امر استفاده مى
  .و ادلّه دیگر فهمید

  

  داللت امر بر فور و تراخی

  .تراخی یعنی اَمر آمر را با تاخیر انجام دهیمفور یعنی اَمر آمر را فوراً انجام دهیم و  

طلب انجام عمل را  بلکه تنها امر هیچ داللتى بر لزوم فوریت یا جواز تأخیر ندارد، نظر مشهور اصولیان، به
  .فهمیم یم ها نشانه قرائن وکند و فوریت یا تأخیر را باید با کمک  بیان مى

  

  )منع(ر امر عقیب حظ
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  ؟کند یمچیزي داللت  بر چهشود،  می وارد از منعپس   امراگر که  فقه این استمباحث در اصول یکی از 

آن است  يامر برااست بگوییم آوردن  و ممکن کند یم بر وجوبداللت امر  حالت در این ممکن است بگوییم
 کار انجام فعل جایز است پس وجوبی در این به بعد از برداشتیم و منع قبلی را دیخواهد بگو که متکلم می

   .نیست

یعنی  ،انتم حرم و محلی الصید یتلی علیکم غیر ما احلت لکم بهیمه االنعام اال: قران کریم آمده است در :مثال
درحالی  ،شود یمخوانده  آنچه که براي شما چهارپایان مگر شما بر حالل شد :فرماید میوند تبارك و تعالی خدا
  . دینشمارحالل  هستید صیدکردن رادر حال احرام که 

  .دیکن دیص دیشدخارج  از احراموقتی که  یعنی ؛... حللتم فاصطادوا اذا:  فرماید می خدا عدب

  .مده استآ) نمر به صید کردا(مده است و سپس امر آ) ننهی از صید کرد(در اینجا دقت نمایید که ابتدا نهی 

  : نه وجود دارد عبارتند ازینظر اصلی که در این زم دو

  .تاس ظاهر در وجوب، در این جا امر       -1

  .تاس )قرفع ممنوعیت ساب( ترخیصاباحه یا اهر در ظ ،در این جا امر      -2

داللت  )رفع ممنوعیت سابق( ترخیصبر اباحه یا  لکه، بین امر داللت بر وجوب ندارد، انظر مشهور بنا بر
بر ه ، نکند سابق داللت مى رفع ممنوعیت بعد از نهی آمده است و فقط بر فعل امر مثال، ر ایندپس  .ددار

  .شکار کردن وجوب

  

 اقسام واجب

  کفایی واجب
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در این صورت که چند نفر آن را انجام دادند، از بقیه ساقط و الزم نیست که واجبی که : واجب کفایی
  ).تر دیگران واجب نیسب(دیگران انجام دهند 

 .قضاوت نمونه اي از واجب کفایی است: مثال اول

  .باشد نگرفته اجازه مدیون از چه اگر است جایز هم مدیون غیر جانب از دین ایفاي: مثال دوم

 

  عینی واجب

 .شود ینمو با انجام شخص دیگر از سایرین ساقط  ردیگ یمآن واجبی که به هر مکلفی تعلق : واجب عینی

 .زوجه نفقه پرداخت وجوب: مثال اول

 .وظیفه نظام خدمت انجام وجوب: مثال دوم

  .نمازهاي یومیه و روزه: مثال سوم

 

  تعیینی واجب

  . عبارت است از واجبی که چیزي به عنوان جانشین براي آن قرار ندارد: واجب تعیینی

 .نماید مشتري تسلیم را مبیع باید بایع ،بیع از پس: مثال اول

  .دهد مستأجر تحویل را مستأجره عین باید موجر: مثال دوم

  .هاي یومیهنماز : مثال سوم
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  تخییري واجب

  .جانشین واجب دیگري شود تواند یمواجبی که : واجب تخییري

افطار عمدي در ماه رمضان که مخیر است میان اطعام به شصت مسکین و دو ماه  ي کفارهمثل  :مثال اول
 .پشت سر هم و آزاد سازي بنده ي روزه

 قسم باید یا نکند اثبات را طرف دعوي بطالن که صورتی در است شده او متوجه قسم که کسی: مثال دوم
 ).است یکدیگر عرض در ماده کمح(د کن رد دیگر طرف به را قسم یا نماید یاد

 تومان هزار دویست تا بیست یا تأدیبی حبس سال 1 تا ماه 2 کالهبرداري به شروع مجازات: مثال سوم
 .غرامت

 قیمت یا و مال خود باید کند تصرف شده عرضه او به فروش براي که را مالی شخصی هرگاه: مثال چهارم
 .بدهد بایع به آنرا

  ...: 2 .قتل :1: است مجازات چهارن ای از یکی محاربه حد: مثال پنجم

  

  واجب مطلق

  .است که وجوب عمل متوقف بر امر دیگر و مشروط به شرطى نیست واجبی

  .دباید نماز بخوان)... وگرسنه  ،ریضم(لی ادر هر ح و انسان مشروط به شرطى نیست، نماز وجوب: مثال

  

  مشروط واجب
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مزبور حاصل نشود آن عمل هم  اى که تا شرط گونه ه، بهرگاه وجوب عملى مشروط به حصول شرطى باشد
 .نامند ن را واجب مشروط مى، آوجوبى ندارد

 .است تمکین به مشروط نفقه: مثال اول

 .است مرد استطاعت به مشروط اقرب نفقه: مثال دوم

  

  واجب تعبدي

  .شود ینمقربت انجام گیرد از ذمه مکلف ساقط  قصدواجبی که باید با قصد قربت انجام شود که اگر بدون 

  .نماز: اول مثال

  .روزه: مثال دوم

  .بنا به نظر بسیاري از نویسندگان اصولی، تمام فروع دین تعبدي هستند* 

  

  واجب توصلی

  .دادن آن به قصد قربت نیاز نداردواجبی که خود فعل خواسته شده و انجام 

  .نجات فرد غرق شده: اول مثال

  .پرداخت بدهی: مثال دوم

  

  واجب موقّت
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عمل خواسته  موظف استآن است که زمان خاصى براى انجام دادن آن تعیین شده و شخص واجب موقت 
  .شده را در زمان مشخص به انجام رساند

  .نماز :اول مثال

  .وزهر: مثال دوم

  

  غیرموقتواجب 

   .آن است که وقت و مهلت خاصى براى انجام آن تعیین نشده است

  .آوردن نماز قضا جاب: مثال اول

 .پرداخت خمس و زکات: مثال دوم

 

  واجب نفسی

  واجبی است که به خاطر خودش واجب است و نه به خاطر واجب دیگري: واجب نفسی

  .نماز یومیه :مثال

  

  واجب غیري

  .شود یمواجبی است که به خاطر واجب دیگر واجب : واجب غیري
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نه به خاطر  شود یمنماز واجب  ي واسطهزیرا وضوء به  .نمونه اي از واجب غیري است وضوء :لامث
  .شد ینموضوء هم واجب  مطمئناً، شد ینماگر نماز واجب ؛ لذا خودش

  

  حکم تکلیفی و حکم وضعی

  حکم تکلیفی : الف

  . حکم تکلیفی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط مستقیم دارد

  اباحه  ،کراهت ،استحباب ،حرمت ،وجوب: احکامی تکلیفی پنج مورد هستند که عبارتند از 

  

  حکم وضعی : ب

  .حکم وضعی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط غیر مستقیم دارد

 ،قضاوت ،شرطیت ،مانعیت ،زوجیت: م وضعی عبارتند ازتعداد احکام وضعی بسیار است و از جمله احکا
  ... و ت وکال

  

  اقسام حکم تکلیفی

  وجوب: الف

 یدهواجب نام ،است که ترکش سبب عقاب گردد و خود فعل یوجوب وصف فعل واجب است، و آن طلب فعل
  .و واجب از افعال بشمار است باشد یم یفیاز احکام خمسه تکل یکیپس وجوب . شود یم
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  حرمت: ب

 یاحرام  ؛و خود فعل نام دارد حرمتکه انجامش موجب عقاب شود  یحکم به طلب ترك فعل ،در اصطالح فقه
 . شود یم یدهمحظور نام

  

  استحباب: ج

شارع بر انجام آن گانه تکلیفى است که فعلِ آن رجحان دارد و  در اصطالح فقه، یکى از احکام پنج استحباب
ولى ترك آن، کیفر و سرزنش در پى  ؛حکمى، سزاوار ستایش و پاداش استو عمل به چنین  تشویق کرده

  .ندارد

  

  کراهت: د

اگر آن را  یشود ول یفرک که ینفعل مورد نظر شارع را انجام دهد بدون ا تواند یحکم، انسان م ینبه موجب ا
  .داردانجام ندهد، پاداش 

  

  اباحه: ه

اسالم از احکام پنج گانه است و در مورد  یعتو در شراست اجازه دادن  یبوح و بووح به معن یشهاباحه از ر
  .یستبار ن یفريو ترك آن پاداش و ک یانکه بر ات شود یگفته م یفعل
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  حکم واقعی

. نداشته باشد دخالتیاست که با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهل مکلف در آن  حکمی
  .گویند یم يجتهادال دلی کند یمواقعی داللت  حکمبر دلیلی را که ؛ و مثل نماز

  

   حکم ظاهري

به این شکل که مجتهد در مقام عمل . است که با توجه به جهل مکلف به حکم واقعی وضع شده باشد حکمی
. مثل حرمت نگاه به زن بیگانه و یا وجوب قرائت اقامه براي نماز. کند یمنسبت به وجود حکم واقعی شک 

  .شود یمنامیده  یقاهتف ، دلیلنماید یمدلیلی که به آن داللت 

  

  حکم اولى

گرفتن  در نظرعنى بدون ی، يحالت عادبه مصالح و مفاسد واقعى و در  با توجهاحکامى که شارع مقدس 
   .شود کم واقعى اولى نامیده مى، حمقرر فرمودهراى مکلفین ، ب)اضطرار و حرج( یحاالت استثنائ

  .یا حرمت قتل عمد و خوردن شراب زوجه وانند وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه م

 

  حکم ثانوى
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گردد  ز طرف شارع صادر مى، امکلف يبراآمده  گرفتن حاالت خاص و استثنائى پیش در نظراحکامى که با 
، کراه، اسر و حرج، عرر، ضشرایط استثنایى ممکن است اضطرار این عوارض و. شود حکم ثانوى محسوب مى

 .ودش به آنها عناوین ثانوى گفته مىباشد که  مانند آنرض و ، مجز، عقیهت

  

  ضد در اصول فقه

نهی از ضد آن چیز  آیا این امر او، به چیزي امر کرد،را  مأمور در میان علماي اصول اختالف است که اگر مولی
  .را روشن کنیم) ضد( باید مقصود از بتدا، ابراي روشن شدن بحث یا نه؟ کند یمهم 

  

   اقسام ضد

  د عامض: الف

  .به استمأموررك ، تمقصود از ضد عام

  .رك صالت است، تضد عام صالت، مر مولی به انجام صالت تعلق گرفتها ثالًم

  ضد خاص: ب

  .قابل جمع نبوده و سازگار نیستند شیءمقصود از ضد خاص امور و افعالی وجودي هستند که با 

در (=اموري وجودي ...طالعه کردن و، مماز خواندن، نگر مولی امر به ازاله نجاست از مسجد کرده باشدا مثالً
زاله نجاست ا(ا هستند که ب) به  را که گفتیم ضد عام یعنی ترك مامور، چاست یامر عدممقابل ضد عام که یک 

نابراین کلمه ضد شامل مطلق منافی و معاند ب. دست قابل جمع نبوده و با آن منافات دارنبه ا مأمورکه ) از مسجد
  . چه منافی عدمی که ضد عام است و چه منافی وجودي که ضد خاص است شود یم
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  :  شود یم سؤالپس دو 

ضد (= امر به صالت نهی از ترك صالت  مثالً؟ کند یمنهی از ضد عام آن شیء  ،آیا امر به شیء: اول  سؤال
  یا خیر؟  کند یم )معا

ازل النجاسه عن المسجد امر به ازاله ( مثالً؟ کند یمنهی از ضد خاص آن  ،آیا امر به شیء: دوم  سؤال
  ) یا خیر؟ کند یم... هی از صالت و مطالعه و ، ننجاست از مسجد

   : مختلفاقوال 

  .دکن یمامر به شیء بر نهی از ضد عام داللت :  قول اول

داللت بر نهی از ضد ندارد یعنی به هیچ صورتی و گونه اي این داللت وجود  طلقاً، مامر به شیء:  دومقول 
  .. ندارد

  .است ولی نهی از ضد خاص آن نیست نهی از ضد عام آن ،امر به شی: سومقول 

  .نظر صحیح؛ همین نظر سوم است* 

  

  وجوب نسخ 

که عملی را مدت زمانی بر عبد  شرح نیبد .فع شود، رنسخ یعنی اینکه حکم قبلی با بیان جدیدي که رسیده
   .کنداز سوي موال واجب شده بود و سپس وجوب را نسخ و رفع 

پس دستور آمد که ، سنماز بخوانند المقدس تیبدر صدر اسالم مدتی مسلمانان وظیفه داشتند به سمت  مثالً
در  خداوند گریدنسخ شده در مثال  المقدس تیبجوب نماز به سمت و) مالحرا المسجد وجهک سطرول ف(

د دقه دهن، صرا داشتند) ص(ر با پیامب) گفتگوي خصوصی= ( يصدر اسالم واجب کرد که مسلمانان قصد نجو
هرفان لم تجدوا فان اهللا اط بین یدي نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا(
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عادي  يها سؤالبسیاري از مردم از نجوي و حتی از پرسیدن ) ع( یپس از آمدن این آیه غیر از عل) غفور رحیم
اشفقتم ان تقدموا بین یدي نجواکم ء(د نیز خودداري کردند در نتیجه آیه ذیل نازل و آیه قبلی را نسخ کر

) اهللا خبیر بما تعملون اهللا و رسوله و الزکاه و اطیعوا الصلوه و آتوا قیمواصدقات فاذلم تفعلوا و تاب اهللا علیکم فا
مانی که صدقه ندادید و خدا بر شما بخشید ، زیعنی آیا ترسیدید که پیش از نجواي خود صدقاتی را مقدم کنید

  ...پس نماز را بپا دارید و زکات بدهید

؟ به عبارت دیگر رود یمیا از بین  ماند یمه حال خود باقی ، بصل جواز فعل و اذن در فعل، اآیا با نسخ وجوب
صل جواز نماز ، ایا رفع لزوم دادن صدقه المقدس تیبدر دو مثال اخیر الذکر با رفع لزوم نماز خواندن به سوي 

گر کسی که ، اا خیر؟ آیا با آمدن آیه دومی، یا اصل جواز صدقه دادن باقی است المقدس تیببه سوي 
در مثال دیگر آیا جایز  ؟ وجوي داشته باشد باز هم جایز بود صدقه دهد یا خیرن) ص(ر ا پیامبب خواست یم

  ؟ )المسجد الحرام فول وجهک سطر(ه نماز بخواند با وصف نزول آی المقدس تیباست کسی به سوي 

  . کند ینماللت بر بقاي جواز ، دمعتقدند امر اولکه  غزالیو  عالمب مصاح نظر : اول نظر

  . اللت بر بقاي جواز دارد، دامر اولکه معتقد است ب هذیب تول عالمه حلی در کتاق :دوم نظر

  .ماند ینموازي باقی ، جست که با نسخ وجوبا  ق اینحنظر عالمه محمد رضا مظفر : سوم نظر

  

  نواهی

  تعریف نهی 

، باالتر با مقامو در اصطالح اصول آن است که شخصى است ) زجر= (ن ه معناي منع و باز داشت، بنهی در لغت
  .ترى قرار دارد از انجام کارى باز دارد و منع کند پایین رتبهیگرى را که در د
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  اقسام طلب

التري قرار دارد از با ي مرتبهقرار دارد، کسی را که در  تري یینپاي اممکن است کسی که در مرتبه : الف
  .کاري نهی کند

  .نهی کننده و نهی شونده در یک مرتبه قرار داشته باشندکن است مم :ب

قرار دارد از کاري  تري یینپا ي مرتبهي باالتري قرار دارد، کسی را که در اممکن است کسی که در مرتبه : ج
  ).گوییم یمه به این حالت نهی ک(نهی کند 

که از شخص مافوق  اند دهینامنهى  یدر صورتنع و بازداشتن دیگرى از انجام عمل ، مدر اصطالح اصول* 
صورت نهى را استدعا درخواست یا التماس  ر غیر این؛ دادر شودص) یاز عالى به دان(ر ت نسبت به افراد پایین

  .نامند مى

  

  براي نهی ییها مثال

 به وفاي مقام در است شده آن در  تصرف از ممنوع حاکم طرف از که را مالی تواند نمی مدیون: مثال اول
 .نماید تأدیه عهد

 .کند قبول را قیمومت سمت خود شوهر رضایت نبدو تواند نمی  زن: مثال دوم

  .دشون معین قیمومت سمت به نباید ذیل اشخاص: مثال سوم

 

  داللت نهی بر حرمت 

    ؟نهی شوند مکلف است که کار مورد نهی را ترك کند ،آیا وقتی ناهی فردي را از کاري نهی کند، با ابن نهی
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دارد و بر  در حرمتنهى با هر لفظى که بیان شود ظهور  :اند اصولیان در پاسخ به این سؤال گفته مشهور
  . تبه انجام فعل موردنظر نیس یوجه راض چیهکننده به  دهد که نهى عنى نشان مىی؛ کند ممنوعیت عمل داللت مى

 

   مقایسه امر و نهى

  امر و نهى يها شباهت

طلب و خواستن داللت دارند با این تفاوت که امر داللت دارد بر خواستن انجام کاري یا چیزي و  هردو بر: 1
  .نهی داللت دارد بر ترك آن

  .داللت ندارند و تکرار بر مرهیک  هیچ: 2

  . یک بر خور و تراخی داللت ندارند هیچ: 3

  

   امر و نهى يها تفاوت

ترك در حالی که امتثال از نهی مستلزم  ابدی یماطاعت از امر با انجام یک فرد از افراد ماهیت متعلق آن تحقق : 1
  .ستا تمام افراد ماهیت متعلق آن

  . امر در نهایت بعد از نیافتن قرینه بر مره داللت می کند ولی نهی بر تکرار: 2

  .لت می کند ولی نهی بر تکرارامر در نهایت بعد از نیافتن قرینه بر تراخی دال: 3

  

  مفهوم و منطوق
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  تعریف منطوق

  .منطوق نام دارد رسد و در جمله ذکر شده است به ذهن مى عبارت یکمستقیم از  به طورکه  آنچه

  تعریف مفهوم 

  .مفهوم نام دارد شود فهمیده مى جملهلى از و است نشده یحتصرکه در جمله بدان  آنچه

  

  اقسام مفهوم 

  موافق  مفهوم: الف

عنی اگر ی(. گوییم میمفهوم موافق  ؛منطوق باشد مانند) وجوب یا حرمت(از نظر نفی و اثبات  مفهومی که
  ).منطوق منفی باشد، مفهوم هم منفی است و اگر منطوق مثبت باشد، مفهوم هم مثبت است

 موافق براي مفهوم ییها مثال

   .شود محسوب نمی اجازه ؛عقد مجلس در او حضور با ولو مالک سکوت: مثال اول

در  شود محسوب نمی( .شود محسوب نمی اجازه ؛هم عقد مجلسخارج از  در مالک سکوت: مفهوم این ماده
  ). گوییم مفهوم موافق می ؛در نتیجه به این مفهوم ؛در مفهوم؛ هر دو منفی هستند شود محسوب نمیمنطوق و 

  .ییدگون) آه(به پدر و مادر اُف : رمایدف خداوند در قرآن کریم می: دوم  مثال

منفی هر دو حکمی در مفهوم؛  نزنیدو در منطوق  گوییدن(. به پدر و مادر خود کتک نزنید: آیه مفهوم این
  ). گوییم مفهوم موافق می ین مفهوم،تیجه به ادر ن ؛هستند
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  مفهوم مخالف : ب

عنی اگر منطوق منفی باشد، مفهوم مثبت است ی(. عکس منطوق باشد ؛مفهومی است که از حیث نفی و اثبات
  ).و اگر منطوق مثبت باشد، مفهوم منفی است

 مخالف براي مفهوم ییها مثال

  . است باطل است نشده ایجاد هنوز آن سبب که دینی ضمان: مثال اول

   .باطل نیست باشد شده ایجاد آنضمان دینی که سبب  :این ماده  مخالف مفهوم

عنی ی(و دومی مثبت است  در مفهوم؛ دو حکم هستند که اولی منفی باطل نیستدر منطوق و  باطل است* 
مفهوم مخالف  ؛در نتیجه به این مفهوم ؛منفی بودن عکس هم است منطوق از حیث مثبت و حکم مفهوم و

 ).گوییم می

  .تنیس جاري حواله احکام نباشد محتال مدیون محیل حواله اگر در: مثال دوم

   .است جاري حواله احکام باشد محتال مدیون محیل حواله اگر در: مخالف مفهوم

در مفهوم؛ دو حکم هستند که اولی منفی و دومی مثبت است  است جاريدر منطوق و  جاري نیست* 
مفهوم مخالف  ؛در نتیجه به این مفهوم ؛منفی بودن عکس هم است عنی حکم مفهوم ومنطوق از حیث مثبت وی(

 ).گوییم می

 عامل بوده، اجرتی عمل آن براي عرفاً که نماید عملی به اقدام دیگري امر حسب بر کسی گاه هر: مثال سوم
  .دبو خواهد خود عمل اجرت مستحق

 خواهدن خود عمل اجرت مستحق عامل ؛نماید عملی به اقدام دیگري امر بدون کسی گاه هر: مخالف مفهوم
 .دبو
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عنی ی(در مفهوم؛ دو حکم هستند که اولی مثبت و دومی منفی است  خواهد بودندر منطوق و  خواهد بود* 
مفهوم مخالف  ؛در نتیجه به این مفهوم ؛حکم مفهوم ومنطوق از حیث مثبت و منفی بودن عکس هم است

 ).گوییم می

   .کنیدباش تحقیق  درباره ،آوردبراي شما فاسقی خبري فرد اگر  :است که در قرآن آمده: چهارم مثال

  .نکنیدتحقیق و تفحص  ؛خبري آورد براي شما عادلفرد اگر : مخالف مفهوم

عنی حکم مفهوم ی(در مفهوم؛ دو حکم هستند که اولی مثبت و دومی منفی است  نکنیددر منطوق و  بکنید* 
 ).گوییم مفهوم مخالف می ؛در نتیجه به این مفهوم ؛ومنطوق از حیث مثبت و منفی بودن عکس هم است

  

  .تشده اس یرتعب یزن فحوى الخطابو  لحن الخطاباز مفهوم موافق به : اول نکته

  .تشده اس یرتعب یزن الخطاب دلیلاز مفهوم موافق به : نکته دوم

  

 مفهوم موافق  اقسام

  یتمفهوم اولو :الف

منطوق کالم به  یتمفهوم موافق است که به مناط اولو ینوع باشد، یکه مقابل مفهوم مساوات م یت،مفهوم اولو
امر  ینتر و اشد از مناط حکم در منطوق است و هم يکه مناط حکم در مفهوم، قو یانب ینبه ا آید؛ یدست م

آن که  یلبه دل یندر آن، اف گفتن به والد که» ف تقل لهما اال«: یهمثل آ گردد، یسبب استنباط حکم مفهوم م
هر آن چه که مانند کتک زدن موجبات  ین،، بنابراقرار گرفته است یمورد نه گردد، یموجب رنجش آنان م

 . ممنوع است یاول یقدر نظر عقل به طر ید،فراهم نمان با اف گفت یسهدر مقاا آنان ر یشتررنجش ب
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  .عالمان مسلمان اتفاق نظر وجود دارد یانبلکه م یعهعالمان ش یانم یت،مفهوم اولو یتحج درباره

  

  مفهوم مساوات :ب

کالم به سبب  یکاست که مفهوم موافقت، از منطوق  ییاقسام مفهوم موافق بوده و در جامفهوم مساوات، از 
وجود دارد که علت حکم ثابت بر  یقین یوقت یعنی ید؛اتحاد علت حکم ثابت بر موضوع آنها، به دست آ

موضوع در جمله منطوق، همان علت حکم ثابت بر موضوع در مفهوم موافق است، حکم منطوق به مفهوم 
به  گویند؛ یمفهوم موافق مساوات م آید، یراه به دست م ینکه از ا یو به مفهوم موافق شود، یداده م یتراس

: که گفته شود ینمثل ا. آید یبه دست مم نه اتحاد در مناط حکمت یکه مفهوم موافق به سبب اولو ییخالف جا
سته شده است؛ حال اگر نسبت به شرب خمر، اسکار آن دان متالتشرب الخمر النه مسکر که در آن علت حر

از راه مفهوم موافق مساوات، حکم حرمت شرب به آن  ید،مثل فقاع، علم به دست آ یگري،د یزمسکر بودن چ
  .شود یداده م يتسر یزن

  

 اقسام مفهوم مخالف

  شرط مفهوم: فال

  . دشو مى  وسیله حروف و ادات شرطى که همراه آن است شناخته جمله شرطیه به

  .رود شمار مى ز ادوات شرط بها )ااذ( و )ان(ن لفاظى چو، اعربىر زبان د

  .آیند می... و رگاه ، هنانچه، چکه یدر صورت، روفى مانند اگرح بامله شرطیه ، جدر زبان فارسى
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   .اند داراي مفهوم مخالف ؛جمالت شرطی* 

 شرط مفهومبراي  ییها مثال

  . کنند میم مو مهر و و قفل را محل ؛ضابطین دادگستري باشد الزم اگر: مثال اول

 . ندکن نمی موم مهر وا محل ر ،ضابطین دادگستري نباشد الزم اگر :مفهوم مخالف این ماده 

  .ادات شرط در این ماده، حرف اگر است* 

 ،مثبت و حکم مفهوم ،حکم منطوق ؛و موجبه بودن زیرا از نظر سالبه ؛مفهوم مخالف استاین مفهوم، * 
  . است کنند نمی موممهر و  است و حکم مفهوم کنند میم مومهر و حکم منطوق  .تمنفی اس

  

 ها آن به را خود قبول یا رد له موصی که مادام کند تصرف به موصی در تواند نمی موصی ي ورثه: مثال دوم
 تصمیم که کند می مجبور را له موصی حاکم باشد ورثه تضرر موجب اعالم این تأخیر اگر. است نکرده اعالم
  .دنمای معین را خود

 به را خود قبول یا رد له موصی که مادام کند تصرف به موصی در تواند نمی موصی ي ورثه: مفهوم مخالف
 که کند مین مجبور را له موصی حاکم باشدن ورثه تضرر موجب اعالم این تأخیر اگر. است نکرده اعالم ها آن

  .دنمای معین را خود تصمیم

  .این ماده، حرف اگر استادات شرط در * 

  

 بري او مقام قائم یا حاکم به آن دادن تصرف وسیله به تعهد، مکند امتناع قبول از حق صاحب اگر: مثال سوم
  .شود می
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 او مقام قائم یا حاکم به آن دادن تصرف وسیله به تعهد، مکندن امتناع قبول از حق صاحب اگر: مفهوم مخالف
  .شود مین بري

  .این ماده، حرف اگر استادات شرط در * 

 

   .دکن عفو را او تواند می قاضی کند توبه مسکر خوردن به اقرار از بعد کسی هرگاه :مثال چهارم

   .دکن عفو را او تواند نمی قاضی نکند توبه مسکر خوردن به اقرار از بعد کسی هرگاه: مفهوم مخالف

  .ادات شرط در این ماده، حرف هرگاه است* 

  

  .دندار فسخ اختیار باشد عادله قیمت به عالم معامله حین در مغبون اگر: مثال پنجم

  .ددار فسخ اختیار نباشد عادله قیمت به عالم معامله حین در مغبون اگر: مفهوم مخالف

  

  .نیست معتبر او وجه در تأدیه باشد نداشته قبض اهلیت له متعهد اگر: مثال ششم

  .ستا معتبر او وجه در تأدیه باشد داشته قبض اهلیت له متعهد اگر: مفهوم مخالف

 

  .تنیس ضامن مشارالیه شود تلف کننده یداپ تقصیر بدون تعریف زمان در شده پیدا مال اگر: مثال هفتم

   .است ضامن مشارالیه شود تلف کننده یداپ تقصیر با تعریف زمان در شده پیدا مال اگر: مفهوم مخالف
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  .ددار را بیع فسخ حق مشتري باشد نموده تدلیس بایع اگر :مثال هشتم

  .ددارن را بیع فسخ حق مشتري باشد مودهنن تدلیس بایع اگر: مفهوم مخالف

   

  غایت مفهوم: ب

   .مفهوم مخالف دارند ؛هم این جمالت. بعضی جمالت داراي غایت هستند

  ... و  که مادامی ؛تا: ادات غایت مانند 

 براي مفهوم غایت ییها مثال

 ها آن به را خود قبول یا رد له موصی که مادامی کند تصرف به موصی در تواند نمی موصی ي ورثه :مثال اول
 تصمیم که کند می مجبور را له موصی حاکم باشد ورثه تضرر موجب اعالم این تأخیر اگر. است نکرده اعالم
 نماید معین را خود

 .باشده نکرد عوض به رجوع زن که مادامی مبارات و خلع طالق در: مثال دوم

  .است دینار 500 آرنج تا دست قطع دیه :مثال سوم

  .تاس حمل وضع تا حامله زن مورد در...ح نکا فسخ و طالق عده :مثال چهارم

 حکم ساعت 24 تا شوند می جلسه نظم اختالل موجب که اشخاصی به نسبت تواند می دادگاه: مثال پنجم
 .دده حبس

  

  حصر مفهوم: ج
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  .هستندمفهوم مخالف داراي این گونه جمالت . بعضی جمالت حصري هستند

      .باشد می... تنها و  ،منحصراً ،ادات حصر مانند فقط

  براي مفهوم حصر ییها مثال

 .کند معین وصی صغیر بر ندارد حق دیگري کس پدري جد و پدر از غیر: مثال اول

 هستند شده شناخته رسمیت به هاي یتاقل تنهامسیحی؛ و  کلیمی و زرتشتی ایرانیان: مثال دوم

 .تاس آنها قیم یا ولی عهده به رشید غیر یا مجنون و صغیر اموال اداره: مثال سوم

 صاحب که این ولو نیست نافذ وکالت، یا وصایت یا والیت عنوان به جز غیر، مال به معامله :مثال چهارم
 .باشد راضی باطناً مال

 .گیرد صورت می دعوي اصحاب از یکی درخواست به فقط موقت حکم اجراي: مثال پنجم

 .شد منتفع آن از عین بقاي با بتوان که است جایز مالی وقف فقط: مثال ششم

  

  عدد مفهوم: د

  .ندارنداین جمالت مفهوم مخالف . بعضی جمالت داراي عدد هستند

 براي مفهوم عدد ییها مثال

   .دکن معین وصی عملیات در نظارت براي را نفر یک تواند می موصی: مثال اول

توانیم  و نمی کند انتخاب تواند میهم  را نفر یک از بیشتر که دانیم می چون ؛ندارد مفهوم عدد این ماده؛ در
  . ندبراي نظارت در عملیات وصی معین ک تواند بگوییم که مفهوم این ماده این است که بیش از یک نفر را نمی
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شریک حق ندارد دیوار مشترك را باال ببرد یا روي آن، بنا یا  دوهیچ یک از : قانون مدنی 118ماده : مثال دوم
  .سرتیري بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر

  

 . دارد مفهوم قرینه موجب به باشد داشته حداکثر و حداقل اگر عدد: نکته

  .است روز 40 حداکثر روز 10 حداقل نامه دعوت نشر و یعموم مجمع تشکیل بین فاصله: مثال اول

  .تواند باشد این ماده این است که کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز نمی مخالفمفهوم 

 قرینه کمتر واژه(د کن تملک تواند می باشد درهم یک از کمتر آن قیمت که کند پیدا مالی هرکس: مثال دوم
  )ددار مفهوم و است شده محدود اعلی و کثرت جانب از پیداشده مال قیمت که است این بر

 یعنی دارد مفهوم عدد که است قرینه تمام .تمام سال 9 دختر براي و تمام سال 15 پسر بلوغ سن: مثال سوم
  .نیست بلوغ سن سال 9 یا 15 از کمتر

 

  لقب مفهوم: ه

  .ندارندمفهوم مخالف  ؛این جمالت. بعضی جمالت داراي لقب هستند

 براي مفهوم لقب ییها مثال

  ).است لقب مسلم(ت نیس جایز مسلم غیر با مسلم نکاح :اول مثال
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از این ماده .»...هستند یفريکاز مسئولیت  ارتکاب جرم مبرّى در صورتاطفال « .ا. م. ق  49 ماده : دوم مثال
ون عوامل رافع مسئولیت ؛ چ»یستندن یفريکغیر اطفال مبرّى از مسئولیت «ه توان چنین برداشت کرد ک نمى

همین   51 ماده (ن انند جنوم. دتوان برشمر دیگرى را هم مى لکه عوامل، بکیفرى منحصر به کودك بودن نیست
  .)قانون

 

  وصف مفهوم: و

  . مفهوم مخالف ندارند ؛این جمالت. هستند وصفداراي بعضی جمالت 

 وصفبراي مفهوم  ییها مثال

 بیش یعنی بدانیم حجت را مفهوم این اگر(ت اس اطالع براي فقط سال 15 از کمتر اطفال شهادت: مثال اول
 )دارد دلیل ارزش سال 15 از

 است شوهر عهده به زن نفقه دائم عقد در: مثال دوم

 و ها خندق و استحکامات مثل عمومی، انتفاعات یا مصالح براي است معد که دولتی اموال :مثال سوم
 هاي سیم و دولتی عمارات و ابنیه و اثاثیه همچنین و جنگی سفاین و ذخیره و اسلحه و نظامی خاکریزهاي

 ...ر آثا و عمومی هاي کتابخانه و ها موزه و دولتی تلگرافی

 (است توضیحی وصف چون ندارد مفهوم)

 گیرد قرار صلح مورد ممکن شود می تولید جرم از که خصوصی حقوق: مثال چهارم

 آن تواند نمی یک هیچ و است طرفین بین قاطع باشد تسامح بر مبنی یا تنازع مورد در که صلحی :مثال پنجم
 باشد غبن ادعاي به چه اگر کند فسخ را
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 کرد خواستگاري توان می را باشد نکاح موانع از خالی که زنی هر: مثال ششم 

  

  اقسام منطوق

  منطوق صریح : الف

  . لفظ است مطابقیمعناي صریح معناي 

  

  غیرصریح منطوق : ب

  . معناي غیر صریح معناي تضمنی و معناي التزامی لفظ است

 

 : یحصر یراقسام منطوق غ

 داللت اقتضاء :1

 داللت تنبیه :2

  داللت اشاره :3

  

  داللت اقتضاء : الف



٥٣ 
 

  ویژه آزمون وکالت ه جزوه اصول فق. ........................................................................................                 
  

بر وجود این  متوقف یزنرفا مقصود گوینده بوده و صحت و درستى کالم وى ، عیزيبر چهرگاه داللت کالم 
  .گویند نین داللتى را داللت اقتضا مىچ ،داللت باشد

 اقتضا براي داللت ییها مثال

 این مگر ماند خواهد باقی خود ایرانی تابعیت به نماید می مزاوجت خارجه ي تبعه با که ایرانی زن: مثال اول
   .دشو تحمیل زوجه به ازدواج عقد وقوع ي واسطه به شوهر تابعیت زوج، مملکت قانون مطابق که

 با که ایرانی زن: پس این ماده به این شکل است. شوهر مملکت تابعیت یعنی شوهر تابعیتدر این ماده؛ 
 زوج، مملکت قانون مطابق که این مگر ماند خواهد باقی خود ایرانی تابعیت به نماید می مزاوجت خارجه ي تبعه

  .دشو تحمیل زوجه به ازدواج عقد وقوع ي واسطه به شوهرمملکت  تابعیت

 

  .است فوري شفعه حق: مثال دوم

  . یعنی لفظ اعمال در تقدیر گرفته شده است. است شفعه حق اعمال منظوردر این ماده؛ 

 

 معتبر رشد که مواردي در سفه به همچنین و شود می منفسخ طرفین احد موت به جایز عقود کلیه: مثال سوم
  ).شود می گرفته تقدیر در موت کلمه از بعد جنون کلمه این ماده؛ در(ت اس

 

  داللت تنبیه: ب

، نیست داللت یناما صحت کالم وى متوقف بر وجود ، اکه عرفا مقصود گوینده است داللت کالم بر چیزى
  .شود اللت تنبیه یا ایماء نامیده مىد
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 ایماء و تنبیه براي داللت ییها مثال

 که آن علت هم و است استناد قابل حکم هم(ت اس باطل نشده ایجاد آن سبب که دینی ضمان: مثال اول
  . )فهمیدن قابل است سبب فقدان

. دشو می قسمت آن مالک کند احیا  تملک قصد به را قسمتی مباحه و موات اراضی از کس هر: مثال دوم
  ).است مالکیت دلیل تملک قصد و احیا(

 یا مثل جبران علتر ضر در تسبب( بدهد را آن قیمت یا مثل باید شود مالی تلف سبب کس هر: مثال سوم
  ).است قیمت

 حکم در نفوذ عدم علت( است معامله نفوذ عدم موجب اکراه یا اشتباه نتیجه در حاصل رضاي: مثال چهارم
 ).است شده بیان

  

  داللت اشاره: ج

  گویند مى  ما گوینده آن را اراده نکرده است داللت اشاره، اداللت کالم برآنچه الزمه آن است

 اشاره براي داللت ییها مثال

  : مثال

   .تخداوند قران را در شب قدر نازل فرموده اس: یه اي از قران آمده استآ در

  . ه استقران را در ماه رمضان نازل فرمود خداوند :فرموده استاز قران  آیه اي دیگردر 

 . وریم که شب قدر در ماه مبارك رمضان قرار گرفته استآ ن این دو آیه این را به دست میاز جمع کرد
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  عام و خاص

  تعریف عام 

ام لفظى ع دیگر،عبارت  به .گیرد مى بر شود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در به لفظى گفته مى عام
 . کند مصادیقش داللت مى است که بر شمول و فراگیرى مفهوم خود نسبت به همه افراد و

  براي عام ییها مثال

 ...ء جز کسبی استثناء به تاجري هر: مثال اول

 باشند شناسنامه داراي باید ایرانی اتباع کلیه: مثال دوم

 است نافذ نامشروع امر بر صلح جز صلح هر: مثال سوم

 بود خواهند قوانین مطیع ایران سکنه کلیه: مثال چهارم

 منقول حکم در محاکم صالحیت حیث از دیون کلیه: مثال پنجم

 شود می ورثه به منتقل فوت از بعد خیارات از یک هر: مثال ششم

 مالک مال بالتبع منقول غیر و منقول اموال متعلقات و ثمرات تمام: مثال هفتم

 نیست مجرم قانون نظر از کس هیچ و است برائت اصل: مثال هشتم

 ...د نمو خارج آن مالک تصرف از توان نمی را مالی هیچ: مثال نهم
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 خود ي حصه شریک، دو از یکی و باشد مشترك نفر دو بین تقسیمی، قابل غیرمنقول مال گاه هر :مثال دهم
د بده او به است داده مشتري که را قیمتی دارد حق دیگر شریک کند منتقل ثالثی شخص به بیع قصد به را
 ).است خود سهم تمام منظور(...

 ...ه گون همه حق خود مایملک به نسبت مالکی هر: مثال یازدهم

 کند تقسیم تقاضاي بخواهد وقت هر تواند می مال شریک هر :مثال دوازدهم

 ...ن طرفی احدت مو به جایز عقود کلیه: مثال سیزدهم

 کند سلب خود از...م تما اجراي حق یا و تمتع حق کلی طور به تواند نمی کس هیچ: مثال چهاردهم

  کند حریت سلب خود از تواند نمی کس هیچ: مثال پانزدهم

 ). است عام که شود می مشخص جمله سیاق از(... دشو می حاصل زمین از که محصولی و نما: مثال شانزدهم

  ).است عام که شود می مشخص جمله سیاق از...(است مالکیت دلیل مالکیت عنوان به تصرف: مثال هفدهم

 

  تعریف خاص

  گیرد یرا در بر مشود که تنها برخى از افراد و مصادیق مفهوم عام  خاص به لفظى گفته مى

 براي خاص ییها مثال

 و ماشین و گاومیش و گاو قبیل از ،باشد داده اختصاص زراعت عمل براي را آن مالک که اشیایی: مثال اول
 و الزم زراعت، عمل از استفاده يبرا که منقول مال هر کلی طور به و غیره و تخم و زراعت ادوات و اسباب
 و محسوب ملک جزو اموال، توقیف و محاکم صالحیت جهت از باشد، داده تخصیص امر این به را آن مالک
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 و خانه یا زراعت آبیاري براي که دیگري حیوان یا و گاو و تلمبه است همچنین و است غیرمنقول مال حکم در
 .تاس شده داده اختصاص باغ

 رسمی شده اظهار احوال سجل دایره به قانونی مدت در آنها والدت که یاشخاص والدت سند: دوممثال 
 .است

 و خود اهلیت و شخصیه احوال به مربوطه مسائل حیث از ،ایران خاك در مقیم خارجه اتباع :مثال سوم
  .بود خواهند خود متبوع دولت مقررات و  قوانین  مطیع معاهدات، حدود در ارثیه، حقوق حیث از همچنین

 

  اقسام عام 

   افرادي یا استغراقیعام  :الف

شود و حکمى براى آنها مقرر  نظر گرفته مى هم درگاهى همه افراد و مصادیق یک مفهوم در عرض 
طور  ه تنهایى و به، باز افراد و مصادیق کیهر شود و  تک افراد مى حکم مزبور شامل تک که يبه طور، گردد مى

  .نامند ین نوع عام را عام استغراقى یا افرادى مىا. حکم استوضوع ، ممستقل

  هایی براي عام افرادي مثال

 .جاري داشته باشدباید دفاتر ت ءجز کسبه استثناء به تاجري هر: مثال اول

 .باشند شناسنامه داراي باید ایرانی اتباع کلیه: مثال دوم

 .است نافذ نامشروع امر بر صلح جز صلح هر: مثال سوم

 .بود خواهند قوانین مطیع ایران سکنه کلیه: مثال چهارم

 ).افرادي عام حالت این در(د دار را معامله امضاء و فسخ حق وارثی هر: مثال پنجم
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 باشد موجود آن در فسخی شرط چه اگر نمود ضمانت است ممکن را ینیهر د: مثال ششم

 هستند قانون این مشمول ها سازمان و ها وزارتخانه کلیه: مثال هفتم

 دهد غیر به وکالت نکاح عقد براي تواند می مرد و زن از یکهر : مثال هشتم

 آن تواند می کند پیدا مالی ندارد خاصی مالک و بوده سکنه از خالی که خرابه یا بیابان در کس هر: مثال نهم
 صورت این در است حاضر زمان عهد مال که باشد معلوم که این مگر نیست تعریف  به محتاج و کند تملک را
 .بود خواهد  آبادي در شده پیدا اشیاي سایر حکم در

  

   مجموعیعام  :ب

براى مجموع آنها یک حکم مقرر شده  شده وگرفته  در نظرمه افراد و مصادیق عام ، هدر عام مجموعى
  رود شمار مى حکم به رفته موضوعهم  وى، رمجموع افراد که يبه طور، است

 مجموعی براي عام ییها مثال

 .اند مرده واحد آن در آنها همه که است این بر فرض بمیرند حادثه یک در متعدد افراد اگر: مثال اول

  :دوممثال 

  

  بدلیعام  :  ج

گیرد و  مورد توجه قرار مى البدل یعلنحو  ر طول هم و به، ددر عام بدلى افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم
  گیرد حکم موردنظر به یک فرد نامعین تعلّق مى
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 بدلی براي عام ییها مثال

 . است فرزندان از یکهر  عهده به است شده فقیر که پدي مخارج: مثال اول

 تواند می ورثه از یک هر و شود می منتقل شوهر و زن جز به وارثان همه به قذف حد مطالبه حق: مثال دوم
 کنند عفو دیگران هرچند کند مطالبه را آن

  است پدري جد یا پدر اجازه به موقوف رسید بلوغ سن به اگرچه باکره دختر نکاح: سوممثال 

 

  تخصیص و مخصص

  تخصیص 

   .معبارت است از اخراج بعضی از افراد از شمول حکم عا

   ءجز کسبه استثناء بهباید دفاتر دجاري داشته باشد  تاجري هر: مثال اول

 . ، تخصیص خورده استءجز کسبه استثناء بههر تاجري عام است و با آمدن عبارت  ،در این ماده* 

  .نامشروع امر بر صلح است جز نافذ یصلح هر: مثال دوم

 . تخصیص خورده است ،نامشروع امر بر صلح جزعام است و با آمدن عبارت  یصلح هر ،در این ماده* 

 

صمخص  

 اند یدهنامخصص ، معبارت یا دلیل غیرلفظى که دامنه شمول عام را محدود کند هر لفظیعنی 
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   ءجز کسبه استثناء بهباید دفاتر دجاري داشته باشد  تاجري هر: مثال اول

  .، مخصص آن است)ءجز کسبه استثناء به(عام است و عبارت  )ر تاجريه(عبارت  ،در این ماده* 

  .نامشروع امر بر صلح است جز نافذ یصلح هر: مثال دوم

  .مخصص آن است ،)نامشروع امر بر صلح جز(عام است و عبارت  )یصلح هر(عبارت  ،در این ماده* 

  

  اقسام مخصص

  مخصص منفصل و مخصص متصل :الف 

  مخصص متصل 

خصص در جمله اي جدا از م(زمانی مخصص متصل نامیده می شود که مخصص به عام چسبیده و وصل باشد 
  ). عام نباشد و همراه عام آمده باشد

  براي مخصص متصل ییها مثال

به امور  گر اینکه ثابت شود معامله مربوط، مکلیه معامالت تجار تجارتى است .ت. ق  5 ماده : مثال اول
 .تجارتى نیست

به  زیر موارد استثناء به است علنى دادگاه محاکمات:  قانون آیین دادرسی کیفري  188  ماده: مثال دوم
  . باشد مذهبى احساسات یا امنیت مخل محاکمه بودن علنى. 3 .... 2 .... 1 :دادگاه یصتشخ

 

  مخصص منفصل 
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ه باشد و مخصص لعنی عام در یک جمی(اینکه مخصص جدا از عام باشد مخصص منفصل عبارت است از 
  . )ددر جمله اي دیگر باش

  براي مخصص منفصل ییها مثال

  : مثال اول

 .شود می وارث به منتقل فوت، از بعد خیارات، از یک هر: قانون مدنی 445ماده 

 داده قرار له مشروط شخص به اختصاص و مباشرت قید به است ممکن شرط خیار: قانون مدنی  446 ماده
  .شد نخواهد وارث به منتقل صورت این در شود

زیرا . قانون مدنی، مخصص منفصل آن است 446 مادهو ماده ي  ؛قانون مدنی، عام 445 ي مادهدر اینجا؛ * 
  . عام در یک جمله آمده و مخصص آن در جمله اي دیگر آمده است

 

  : مثال دوم

 در حکم همین. بود نخواهد مسموع آن راجع به دعاوي و باطل گروبندي و قمار: قانون مدنی  654ماده 
 .است جاري باشد شده تولید نامشروع معامالت از که تعهداتی ي کلیه مورد

 و جائز گروبندي شمشیرزنی و تیراندازي در همچنین و سواري حیوانات دوانیدن در: قانون مدنی  655ماده 
 .شود نمی رعایت ها آن مورد در قبل ي ماده مفاد

زیرا . قانون مدنی، مخصص منفصل آن است 655 مادهو ماده ي  ؛قانون مدنی، عام 654 ي مادهدر اینجا؛ * 
  . عام در یک جمله آمده و مخصص آن در جمله اي دیگر آمده است
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  مخصص لفظی و غیر لفظی :ب

  مخصص لفظی

  .گوییم یملفظی  صاگر مخصص در جمله به صورت لفظ آمده باشد، به آن مخص

به امور  اینکه ثابت شود معامله مربوطگر ، مکلیه معامالت تجار تجارتى است. ت. ق  5 ماده : مثال اول
  .تجارتى نیست

در این جا مخصص است که به  )تبه امور تجارتى نیس گر اینکه ثابت شود معامله مربوطم(عبارت * 
 . صورت لفظ بیان شده است

به  زیر موارد استثناء به است علنى دادگاه محاکمات:  قانون آیین دادرسی کیفري  188  ماده: مثال دوم
  . باشد مذهبى احساسات یا امنیت مخل محاکمه بودن علنى. 3 .... 2 .... 1 :دادگاه یصتشخ

 احساسات یا امنیت مخل محاکمه بودن علنى. 3 .... 2 .... 1 :دادگاه یصبه تشخ زیر موارد استثناء به(عبارت * 
 . در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است) باشد مذهبى

  .نامشروع امر بر صلح است جز نافذ یصلح هر: سوممثال 

 . در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است) نامشروع امر بر صلح جز(عبارت * 

  

  مخصص غیر لفظی

  .گوییم یمبه صورت لفظ نیامده باشد، به آن مخصص غیر لفظی  رگا
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ل ق؛ که در این جا ع)ز را آفریده استچی داوند همهخ(اهللا خالق کل شی :  اند خداوند در قران فرموده: مثال
لفظی است، زیرا  این مخصص غیرپس . ات و صفات خودش را نیافریده استدهد که خداوند ذ به این حکم می

  . و عقل این را استنباط کرده است به صورت لفظ نیامده است

  

  تخصیص عام با مفهوم 

که آیا عام  شود یممطرح  سؤالاینجا این  ،تعارض داشته باشداگر عامی وارد شد و این عام با مفهوم کالم دیگر 
   ؟یا نه خورد یماین مفهوم تخصیص  یلهبه وس

  . مفهوم موافق و مفهوم مخالف :بر دو قسم است مفهوم گفتیم؛در گذشته  که يهمان طور

  

 موافق مفهوم یلهبه وس عام تخصیص: الف

 را آن عام، با تعارض صورت در مساوات، یا باشد اولویت طریق به خواه موافق مفهوم معتقدند اصولیین همۀ
   .زند می تخصیص

  موافق مفهوم یلهبه وس عام نمونه هایی از تخصیص

 مثال، این در» .باشد دانشمندان خدمتکار اینکه مگر نکن احترام را فاسقی یچه«: بگویند هرگاه: مثال اول
 مفهوم مخصص، این منطوق و است مخصص هک این رگم جملۀ و است عام  »نکن احترام را فاسقی یچه« جملۀ

 عام جملۀ با موارد بعضی در موافق مفهوم این .»کن احترام اولی طریق به را نشمنداند« اینکه آن و دارد موافقی
 کرد؟ عمل باید یک کدام به صورت این در باشد، فاسق دانشمندي که است موردي در آن و دارد تعارض
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 فاسقی چه«: شود می چنین این کالم معناي و زند می تخصیص را عام موافق مفهوم: گویند می اصولی دانشمندان
  ».باشد دانشمند خودش یا باشد دانشمندان خدمتکار اینکه مگر نکن احترام را

  

 نمایندگی و علیه مولّی شخص واظبتم«: دارد می مقرر عام یک عنوان به مدنی قانون) 1235( ماده: دوم مثال
 ». است قیم با او مالی حقوق و اموال به مربوط امور  کلیۀ در او قانونی

 بفروشد را علیه مولّی منقول غیر اموال تواند نمی یمق«: دارد می مقرر مخصص عنوان به قانون همان) 1241( ماده
 و علیه مولّی غبطۀ لحاظ با مگر شود علیه مولّی مدیون خود، آن نتیجۀ در که کند معامله یا بگذارد رهن یا و

 »... العموم مدعی تصویب

 به را علیه مولّی منقول غیر اموال تواند نمی اولی طریق به قیم که شود می استفاده مخصص این موافق مفهوم از
 ماده عموم مخصص، این موافق مفهوم دیگر، عبارت به. باشد موجود شرایط همان اینکه مگر کند هبه کسی

 .زد می تخصیص را مدنی قانون) 1235(

 

  مخالف مفهوم یلهبه وس عام تخصیص: ب

 مفهوم به تخصیص خاص، دلیل مخالف مفهوم با آن تعارض دلیل به عام، دلیل حکم از را افرادي نمودن خارج
  .گویند می مخالف

 یی از تخصیص عام با مفهوم مخالفنمونه ها

  : مثال اول
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 اسناد دفاتر یا و امالك و اسناد ثبت اداره در که اسنادي: دارد می مقرر مدنی قانون: قانون مدنی 1287ه ماد
 رسمی باشند شده تنظیم قانونی مقررات طبق بر آنها  صالحیت حدود در رسمی مأمورین سایر نزد در یا رسمی
   .است

 شده اظهار احوال سجل دایرة به قانونی مدت در آنها والدت که اشخاصی والدت سند: قانون مدنی 999 ماده
 .شد خواهد محسوب رسمی سند است

 ندس« اینکه آن و دارد مخالفی مفهوم مخصص این. است آن مخصص دوم ماده و عام اول ماده مثال، این در
» .نیست رسمی سند باشد نشده اظهار احوال سجل ة دایر به قانونی مدت در آنها والدت که اشخاصی والدت

  . زند می تخصیص را آن و است متعارض اول ماده عموم با مفهوم این

 

  : مثال دوم

 نداشته اجازه مدیون طرف از چه اگر است جایز هم مدیون غیر جانب از دین ایفاي: قانون مدنی 267 ماده
 .ندارد رجوع حق واال دارد او به مراجعه حق باشد اذن با اگر کند می ادا را دیگري دین که کسی ولیکن باشد

 .ندارد عنه مضمون به رجوع حق باشد کرده ضمانت تبرع، قصد به که ضامنی: قانون مدنی 720 ماده

 267 ماده س، پکند رجوع تواند می باشد کرده ضمانت رجوع قصد به اگر شود می 720 ماده مخالف مفهوم
  .داند می مدیون اذن را رجوع شرط که زند می تخصیص را

  

  عمل به عام قبل از فحص مخصص 

توجه کنیم  شکن یا خیر، آیا باید به ای که این عام یک مخصصی دارد شک کنیموقتی عامی داشته باشیم و 
  و به دنبال مخصص بگردیم و یا الزم نیست به این شک توجه کنیم و فوراً به عام عمل کنیم؟
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  .است مخصص متصلاگر شک کنیم که عام داراي :  حالت اول

  .کنیم یمو فوراً به عام عمل  کنیم ینماگر شک کنیم که عام داراي مخصصی متصل است، به این شک توجه 

  .منفصل استمخصص اگر شک کنیم که عام داراي :  دومحالت 

 کنیم ینمو فوراً به عام عمل  کنیم یماگر شک کنیم که عام داراي مخصصی منفصل است، به این شک توجه 
آن موقع به عام عمل  ،و حال اگر براي آن عام مخصصی نیافتیم )گردیم یمعنی در ابتدا به دنبال مخصص ی(
  .کنیم یم

  

   عام چند از پس مخصص  یک

این است که این مخصص،  سؤالاگر چند عام داشته باشیم و قبل از این چند عام، یک مخصص آمده باشد، 
  .در این جا به بررسی چند نظر می پردازیم؟ دهد یمو آن را تخصیص  گردد یمبه کدام عام بر 

 رجوع در مورد ولى است، یقینى عام آخرین به مخصص رجوع که است معتقد آخوند خراسانی: نظر اول
 .است ظهور فاقد گوینده کالم و دارد وجود اجمال آن، از پیش يها عام به مخصص

  گردد یمقبل بر  يها عامبرخی اصولیون معتقدند به تمام  : نظر دوم

  گردد یمآخري بر  عامبرخی دیگر هم معتقدند فقط به : نظر سوم

  

  نسخ

آن هم توسط مرجعی که  ،قانون دیگر یلهبه وسنسـخ قـانـون نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون 
 »خاسن«و قانون اخیر را  »خنسوم«به لحاظ قانون حق این کار را دارد در این حالت قانون اسقاط شده را 
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نسخ قانون فقط از طریق حکم مرجع صالح ممکن است به عالوه با توجه به وجود سلسله مراتب در  .دگوین یم
اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار یک قانون که همان . ناسخ قانون عالی باشد تواند ینم گاه یچهقانون تالی  ،قوانین

عبارت است از اینکه : ح نسخ ضمنی نسخ صری بنسخ صریح  فال: نسخ کردن است دو صورت کلی دارد
 شود یمه این نسخ به دو شکل محقق ک. دمنسوخ شدن قانون قدیم را اعالم کن ،قانون گذار ضمن قانونی جدید

 .گردد یمقانون با قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ  ،در این شکل: نسخ موردي 

و فقط ضمن یک  شود ینمه بیان مشخصات قانون نسخ شد ،در این شکل از نسخ صریح: نسخ نوعـی  
 .شوند یمعبارت کلی قوانین مغایر نسخ 

تعارض  یلبه دلنسخ یک قانون مقدم را اعالم کند  ،قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح: نسخ ضمنی 
یکی مقدم و دیگري مؤخر  »نر گاه دو قانوه«موجب نسخ آن بشود به تعبیر دیگر  ،ماهوي با مفاد قانون مقدم

قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم  ،یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشدر د[
قانون امور حسبی است که هر دو  155قانون مدنی توسط ماده  1023نسخ ماده  ،است نمونه اي از نسخ ضمنی

ه است مراد از محل ذکر یعنی احتساب زمان اولین آگهی در مورد غایب مفقوداالثر وضع شد ،در یک موضوع
 گونه ینا. کند یماست که قانونگذار از طریق آنها منسوخ بودن مقرره اي را اعالن  ییها روشمنسوخات بیان 

نیست که قانونگذار در اعالن این امر همواره راه واحدي را پیش گرفته باشد بلکه به فراخورد وضعیت یکی از 
تلزم نسخ ب الحاق به عهدنامه ج اصالح قوانین د تصویب قانون تغییر مس ]فطریق زیر را برگزیده است ال

تصویب ماده مستقل ز موارد خاص ح نسخ قوانین آزمایشی و موقت ط نسخ قانون  ومستقل ه پیش بینی تبصره 
  متروك  

  

  صیص دوران بین نسخ و تخ

هم وابسته  یگرد یزباشد و وجود آن چ یگريد یزچ یکوابسته به وجود  یزچ یککه وجود  ینا یعنیدور 
 باشد  یزبه وجود آن چ
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 .است Xد متوقف بر وجو Yاست و وجود  Yمتوقف بر وجود  Xد وجو ییمبگو یدنکفرض  مثالً

  است یدشک و ترد يدوران به معنا یص،نسخ و تخص یندر دوران ب* 

زده  یصتخص یارا نسخ کرده و  یگرد یلدل یل،دو دل یناز ا یکیکه  یمو شک کن یمداشته باش یلاگر دو دل
 :چند حالت وجود دارد  ینجا، در ا)صیو هم احتمال تخص باشدکه هم احتمال نسخ  یدر حالت عنیی(است 

مخصص عام  ،حالت، خاص یندر ا: عام و خاص معلوم است و هر دو همزمان هستند  یختار: اول حالت
 است و نه ناسخ آن 

  :عام و خاص معلوم است و عام بر خاص مقدم است  یختار: دوم حالت

 : شود این حالت دو قسم می

عام است و  ي کنندهجا، خاص، نسخ  یندر ا:  یمو ما در حال عمل به عام هست یدهزمان عمل به عام رس : 1
 نه مخصص آن 

عام است و نه  جا، خاص، مخصص یندر ا:  یستیمو ما در حال عمل به عام ن یدهزمان عمل به عام نرس : 2
 ناسخ آن 

مخصص عام  ،جا، خاص یندر ا: عام و خاص معلوم است و خاص بر عام مقدم است  یختار: سوم حالت
 است 

 یلجا هر دو دل یندر ا:  دانیم ینمکدام را  یچه یخعام و خاص مجهول است و ما تار یختار: چهارم حالت
  یممراجعه کن یهبه اصول عمل یدو با شوند یمساقط 

 تأخرحالت به اصل  یندر ا: مجهول است  یگريد یخاز عام و خاص معلوم و تار یکی یختار: پنجم حالت
  کنیم یمحادث مراجعه 
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 یصتفاوت نسخ و تخص

 .تیسمنسوخ ن ینناسخ مب ،در نسخ یعام است ول ینمخصص مب یص،در تخص : 1

 ،در نسخ یمقدم بر آن ول یابر آن و  مؤخر یاهم زمان با عام است و  یامخصص مخصص  یص،در تخص : 2
 .تاز منسوخ اس مؤخرناسخ 

نسخ قانون فقط  یول یردمانند عقل هم صورت گ یگريد یلدل یاتوسط قانون  تواند یمقانون،  یصتخص : 3
  .ممکن است )نمقن عنیی(که آن را وضع نموده  یمرجع ياز سو

  

  خاص و عام تعارض

 هم برابر در و هم عرض در دلیل دو اینکه از است عبارت حقوق اساتید و اصولیون اصطالح در تعارض
 جرم مباشر مانند جرم معاون مجازات شود گفته اینکه مانند کرد عمل دو هر به نتوان که طوري به گیرند، قرار

  .نیست جرم مباشر مانند جرم معاون مجازات که شود گفته سپس است
  : مثال اول

 .شود می وارث به منتقل فوت، از بعد خیارات، از یک هر :قانون مدنی 445 ماده

 نخواهد ورثه به منتقل باشد شده متعاملین از غیر شخصی براي خیار شرط گاه هر :قانون مدنی 447 ماده
  .شد

 

  : مثال دوم

  . هستند علنی محاکمات: دلیل اول
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  ت اس علنی غیر اطفال جرایم به رسیدگی: دلیل دوم

 .اطفال محاکمه از غیر به ندسته علنی محاکمات : نتیجه

  

  مقید و مطلق

 در نظر خاصى یدق یا الت، حوصف با همراه که شود مى گفته معنایى یا لفظ هب» دمقی«، اصول اصطالح در
 قرار موردنظر خاص قید یا الت، حوصف لحاظ بدون که است معنایى یا فظل» قمطل«، مقابل رد. دشو گرفته
  .گیرد

 براي مطلق و مقید ییها مثال

 )هستند مطلق اکراه و اشتباه. (تنیس نفوذ معامله موجب اکراه یا اشتباه یجهدر نت حاصل رضاي: مثال اول

معامله در این . (دباش معامله موضوع به خود مربوط که است معاملهنفوذ  عدم موجب وقتی اشتباه :مثال دوم
 ).جا مطلق است

 طرف شخصیت که يدر موارد مگر آورد نمی وارد خللی معامله صحت به طرف در شخص اشتباه: مثال سوم
 ).عقد در این جا مطلق است. (دباش بوده عقد عمده علت

 ،قانون در اینکه مگر ندارد اثر خود قبل ما به نسبت قانون و است آتیه به نسبت اثر قانون: مثال چهارم
 ).استقانون در این جا مطلق (. دباش شده اتخاذ موضوع این به نسبت خاصی مقررات

 ). شده است رسمی به مقیددر این جا  روزنامه. (دآی به عمل رسمی روزنامه در باید قوانین انتشار: مثال پنجم

 مقید عقد. (دباش فسخ اختیار ثالثی براي یا آنها از یکی یا طرفین براي که است آن یاريعقد خ: مثال ششم
 ).به خیاري است شده



٧١ 
 

  ویژه آزمون وکالت ه جزوه اصول فق. ........................................................................................                 
  

 نسبت است یناال رود و همچن تا هرکجا است آن محاذي فضاي مالکیت مستلزم زمین مالکیت: مثال هفتم
 کرده استثناء قانون که را آنچه مگر دارد فراز گرفتن و هوا در تصرف گونه همه حق مالک بالجمله زیرزمین به

 ).این جا مطلق است رقانون د. (دباش

ه شده و حریم مقید به چا. (است گز) 30( زراعت يگز و برا) 20( خوردن آب براي چاه حریم: مثال هشتم
 ).زراعت مطلق است

 قانون که يدارد مگر در موارد و انتفاع تصرف گونه همه خود حق مایملک به نسبت یهر مالک: مثال نهم
 ).قانون در این جا مطلق است. (دباش استثناء کرده

باشد  داده یصامر تخص این بهرا  آن و مالک الزم زراعت از عمل استفاده براي که منقول هر مال: مثال دهم
غیر منقول  مال(ت اس غیرمنقول مال در حکم و محسوب جزو ملک اموال یفو توق محاکم صالحیت از جهت

 ).است مقید

 و دادند قرار باشد که اي اندازه به یدبا اوست حق متعلق که یرغ ملکدر  حق صاحب تصرفات :مثال یازدهم
 ).ملک مقید به غیر شده است. (دکن می اقتضاء انتفاع ضرورت آنچه و متعارف مقداره ب یا

 حیوان. (ددار را معامله فسخ اختیار عقد حین از روز سه تا مشتري باشد حیوان یعمب اگر: مثال دوازدهم
  .)است مطلق

  

  نسبی بودن اطالق و تقیید 

 قید یا صفت یکبه  نسبت مفهومى است ممکن که معنا دین، باند اضافى و نسبى امر دو تقیید و اطالق
 در انسان مفهوم ثالًم. دباش مطلق قیود و خصوصیات سایر به نسبت حال  عین در لى، وباشد شده مقید خاص
فقیر  انند انسان فقیر عادل و انسانم( اوصاف سایر به نسبت لى، وشده فقر صفت به قیدم» رفقی انسان« عبارت

 .است مطلق... ) ایرانی و 
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  مقدمات حکمت 

 اطالقي  استفاده لفظ از شرایط آن اجتماع در صورت شنونده که است رایطى، شحکمت از مقدمات منظور
  .نماید مى

   متکلم بودن بیان مقام در :یک

 گوینده شود که احراز باید عنىی، باشد بیان مقام در متکلم که است آن حکمت مقدمات از مقدمه اولین
 تا هست شنونده راىب) بحث است مورد آن اطالق که جهتى از(ش خوی مقصود و منظور تمام بیان درصدد
  .شود آگاه وى مراد از او مقصود تمامى دریافت با شنونده

  

  تقیید بر قرینه وجود عدم:دو

به عنوان مثال، قانون  .قیعنی لفظ نباید داراي قیدي باشد و لفظی که داراي قیدي باشد مقید است و نه مطل
ت مقید به اساسی شده است ولی لفظ قانون مطلق است، زیرا مقید به قیدي نیس نزیرا قانو ،اساسی، مقید است

  ).ارت دیگر؛ قرینه ي تقیید نداردبه عب(

  

   انصراف: سه

 یبه بعض عنیی، گرداند يلفظ رو یقمصاد یلفظ از بعض ینا یدنبا شن هن، ذیدیمرا شن یظلف یوقت یعنیانصراف 
 .گرداند يآن لفظ توجه نکند و از آن رو یقاز مصاد یآن لفظ توجه کند و به بعض یقاز مصاد
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و نه  کند یمخطور  يدادگستر يجا به ذهن انسان دادگاه ها یندر ا. به دادگاه رفتم یروزد:  یدکه بگو یوقت مثالً
 يدادگستر يگرداند و متوجه دادگاه ها یبرم يرو يادار يذهن انسان از دادگاه ها عنیی( يادار يدادگاه ها

  .)شود یم

  انواع انصراف 

  )نصراف بدويا( به علت کثرت وجود انصراف: الف

هنگام استعمال  ج،کثرت وجود مصادیق و افراد چیزى در خار به علتمنظور از انصراف بدوى این است که 
   .دذهن از مصداق نادر به مصداق کثیر و غالب متوجه شو ظ،لف

 90 مثالًحال اگر  د،به کارگران در صورت اخراج باید تاوان پرداخت شو: بگوید  ییجااگر قانون در : مثال اول
 شود ینم د،پزخانه تشکیل بدهند و این اکثریت از تاوان گرفتن منصرف شون درصد از کارگران را کارگران کوره

گر را شامل درصد دی 10درصد و  90خانه هستند یعنى همان زپ کارگران کوره ن،گفت که منظور از این قانو
انصراف اطالق را محدود  گونه یناو  شود یمبلکه در اینجا لفظ کارگران مطلق است و همه را شامل  شود ینم
 کند ینم

 اندکی ا، باست بدوي انصراف این یکن، لمالی دین به منصرف مدنی حقوق در تعهد اصطالح: دوم مثال
  .نیست اطالق مانع و گیرد می بر در نیز را یمال غیر تعهد دقت

  . انصراف بدي مانع اطالق نیست: نکته* 

. 

   استعمال کثرت از ناشی انصراف: ب
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وقتی لفظ به ذهن خطور کند، ذهن به سمت فرد یا انصراف ناشی از کثرت استعمال براي جایی است که 
روي  افرادي که بیشتر آن لفظ برایش استعمال می شود برود و از افرادي که کمتر برایش استعمال می شود

 .گرداند

 . شود می گفته مادي اشیاء ه، باستعمال کثرت اثر در مال لفظ: مثال اول

 خیار نه است معامالت خیارات منظور(د شو می منتقل ورثه به فوت از بعد خیارات از یکهر : مثال دوم
  . )قاطال مانع و منصرف نکاح فسخ خیارات از عنیی، نکاح فسخ

  . انصراف ناشی از کثرت استعمال مانع اطالق است* 

 

   تخاطب مقام در متیقن قدر:د

مثالً در حال گفتگو در مورد  گو در مورد چیزي باشیم و در آن موقع لفظی را به کار ببریم؛در حال گفتاگر 
قدر متیقن عقد موقت هستیم و در آن موقع لفظ عقد را به کار ببریم، در این جا لفظ عقد مطلق نیست، زیرا 

   . و قدر متیقن ما هم این است که منظور از عقد در این تخاطب و گفتگو، عقد موقت است داریم

  

  )دیو تعارض مطلق و مق یتناف( حمل مطلق بر مقید

 : ممکن است دو حالت با هم داشته باشند یدو مق مطلق

 :داشته باشند  )ینافت(ممکن است با هم تعارض :  حالت اول

 ست کند یا نکند، مباشد یا زیاد آنکه کمعم از ، اخوردن مسکر موجب حد است: ا. م. ق  165  ماده
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هرگاه : مده استآ. ا. م. ق  167 ما در ماده ، اشود یاضطرار ماین ماده شامل صورت اضطرار و عدم  اطالق
، ضرورت شراب بخورد به مقدار، مرگ یا جهت درمان بیمارى سخت شود که براى نجات از ناچارکسى 

 .شد حد نخواهدحکوم به م

ر غیر موارد ، دمسکر شرب حد، ر نتیجه، دمقید شده است  167 وسیله ماده  به  165 اینجا اطالق ماده  در
 ). یما کردهرا با هم جمع  یدکه مطلق و مق بینیم یم(. اضطرار است

 :نداشته باشند  )ینافت(ممکن است با هم تعارض :  حالت دوم

 هرکس مال دیگرى را تلف کند ضامن آن است : م. ق  328  ماده

 مال دیگرى را تلف کند به حبس محکوم خواهد شد عمداًهرکس :  ا. م. ق  677  ماده

اى  جداگانه و احکامصورت مقید نگریسته شده  صورت مطلق و در ماده دوم به تالف مال به، اماده اول در
خود به کار  يو هرکدام در جا شوند ینمذا با هم جمع ل(هم ندارند  یمقرر شده است و با هم تعارض و تناف

  .)رود یم

  

  

  لت لفظ بر معنادال يها حالت

  موول  ؛مجمل ؛نص؛ ظاهر: نا عبارتند ازحاالت داللت لفظ بر مع

  نص

 .شود ینمکالمی است صریح، واضح و روشن که در آن به هیچ وجه احتمال خالف داده 

 رسمی غیر: ب ؛رسمی: الف :است نوع 2 بر سند: مثال اول
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 سبب: ب ؛نسب :الف :است دو امر ارث موجب: مثال دوم

  منقول غیر :ب ؛لمنقو: الف :است قسم دو اموال: مثال سوم

 

  ظاهر

گرچه احتمال غیر آن . دیآ یمدر چند معنا استعمال شود ولی یکی از آنها به ذهن زودتر  تواند یمکالمی که 
  .شود یمنیز داده 

 اشخاص ماده ظاهر طبق( اند زوجین از یکهر  برند می ارث سبب موجب به که اشخاصی جمله از: مثال اول
 .)دبرن می ارث هم دیگري

 تملیک کند می تملیک دیگري کس به مجاناً را مالی نفر یک آن موجب به که است عقدي هبه: مثال دوم
 ذهن به زودتر که معنایی. (دگوین یم موهوبه عین است هبه مورد که را الی، ممتهب را دیگر طرف واهب کننده

 مرتبه ون، چشود نمی تحجیر و رهن و اتفاق حق شمال...و  منفعت و دین و عین رایگان تملیک رسد می
 ).است ظاهر به خاطر آن داللت و مالکیت از تر یینپا

 نفوذ عدم ماده ظاهر(د باش موضوع معامله خود در که است معامله نفوذ عدم موجب وقتی اشتباه: مثال سوم
 .)بطالن است آن مؤول ولی بیان نموده را

 

  مجمل

 .که بر یکی از چند معناي محتمل داللت دارد و هیچ یک از آنها اولویت ندارندکالمی است 
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 یا تلف متعاملین یا بایع خیار زمان در و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و یوانو ح مجلس یاردر خ: مثال اول
 به کلمه. (تاس بایع بعهده نقص یا باشد تلف مشتري مختص یارو اگر خ است مشتري شود بر عهده ناقص
 ).است معاوضی غیر و معاوضی ضمان بین مردد عهده

 ؟تاس باطل چیز چه. (تاس باطل را ندارد مرهونه عین فروش حق مرتهن باشد که شده اگر شرط: مثال دوم
 )است مجمل در نتیجه ؟نره یا عقد

 طرف شخصیت که مواردي در مگر آورد نمی وارد خللی معامله صحت به طرف در شخص اشتباه: مثال سوم
  ).است مجمل در نتیجه ؟ابطال یا نفوذ عدم؟ ستیچ خلل از منظور. (دباش بوده عقد عمده علت

 

  موول

  ).اهر استعکس ظ(  .دیرتر می آیددر چند معنا استعمال شود ولی یکی از آنها به ذهن  تواند یکالمی که م

 نفوذ عدم. (دباش معامله موضوع به خود مربوط که است نفوذ معامله عدم موجب وقتی اشتباه :مثال اول
 ).بطالن بر شود می حمل

 به زنده ارث در تملک شرط(د رس می او ورثه به به موصی شود سقط جرمی نتیجه در حمل اگر: مثال دوم
  ).است مأول ماده این پس است آمدن دنیا

  

 .گوییم به نص و ظاهر محکم می: محکم * 

  .گوییم یمبه مجمل و موول متشابه : متشابه * 
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  مجمل و مبین 

   ینمب

ون مجازات اسالمی د لفظ قانون اساسی یا قاننمان. عنا و مفهوم آن واضح و روشن استاست که م یلفظ ینمب
 ... و 

  مجمل 

احتمال مساوي باشد  چند یامجمل یا مبهم کلمه یا کالمی است که معناي آن معلوم نبوده بلکه مردد میان دو 
  .ی استوندانیم که گوینده مقصودش کدام یک از معان

  

  


