گفتار چهارم
«مفاهیم» (مفهوم و منطوق و اقسام آن)

 .313آنچه از لفظ و کالم فهمیده میشود  ........................است.

 )6انشاء

 )2خبر

 )8منطوق

 )7مفهوم

«وکالت »78

 گاینه  3صحیح است.

توضیح

 در علم اصول منطوق مقابل مفهوم به کار میرود.
 منطوق  عبارت است از معنای مستقیم و مذکور در جمله.
 به عبارت دیگر حکمی که هم خودش و هم موضوعش در جمله ذکر شده باشد.
 مفهوم  عبارت است از معنای غیرمستقیم و غیرمذکور در جمله.
 به عبارت دیگر حکمی که هم خودش و هم موضوعش در جمله ذکر نشده باشد.
 الزم به ذکر است مفهوم و منطوق اختصاص به جمله (لفظ مرکب تام) دارنتد نته
لفظ مفرد.
 مثال برای منطوق  ماده  6587قانون مدنی بیان میدارد.
« هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را میتوان خواستگاری نمود».
 مفهوم ماده مذکور  هتر زنتی کته ختالی ازموانتع نکتاح نباشتد را نمتیتتوان
خواستگاری نمود.
 همچنین مواد  352 ،355 ،865 ،886قانون مدنی و  .....دارای مفهوم میباشند.
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 .................... .314عبارت از معنایی است که  ......................از کالم فهمیده میشود و موضوع آن
در جمله ذکر شده باشد.

«وکالت ،آذر »78

 )6منطوق ،مستقیماً

 )2مفهوم موافق ،صریحاً

 )8مفهوم مخالف ،صریحاً

 )7مفهوم ،صریحاً

 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  858رجوع نمایید.

 .311ماده  24قانون مدنی میگوید« :هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر
آنها مسدود نیست تملک نماید» .از این دو مطلب فهمیده میشود اول قابل تملک نبودن کوچه
غیرمسدود ،دوم قابل تملک بودن کوچه مسدود .هر یک از این دو حکم بته ترتیتب مصتداق
کدام اصطالح است؟

«وکالت »77

 )6مفهوم موافق و مفهوم مخالف

 )2منطوق و مفهوم مخالف

 )8مفهوم موافق و منطوق

 )7منطوق و مفهوم موافق

 گاینه  8صحیح است.

 .9مفهوم موافق  موافق است با منطوق از حیث نفی و اثبات
 یعنی
اقسام مفهوم

اگر منطوق مثبت است  مفهوم هم مثبت است.
اگر منطوق منفی است  مفهوم هم منفی است.

 نام دیگر مفهوم موافق ،لحن خطاب و فحوی الخطاب و اولویت قطعیه است.
 .8مفهوم مخالف  مخالف است با منطوق از حیث نفی و اثبات
 یعنی

اگر منطوق مثبت است  مفهوم منفی است.
اگر منطوق منفی است  مفهوم مثبت است.

 نام دیگر مفهوم مخالف ،دلیل الخطاب است.

بخش اول :الفاظ 965 
 .316طبق ماده  321ق.م« :نسبت به منافع مال مغصوب ،هر یک از غاصبین به اندازۀ منافع زمتان
تصرف خود و مابعد خود ضامن است ،اگرچه استیفاء منفعت نکترده باشتد .»............مستئول
بودن غاصب در صورتی که استیفاء منفعت هم کرده باشد مصداق کتدام یتک از متوارد ذیتل
است؟

«وکالت »77

 )6مفهوم موافق

 )2قیاس اولویت

 )8مفهوم مخالف

 )7موارد  6و 2

 گاینه  2صحیح است.

 .317از ماده  691قانون مدنی که میگوید« :ضمان دینی که سبب آن هنوز ایجاد نشده است ،باطل
است» ،می فهمیم که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده ،باطل نیست .این امر مصداق کدام
یک از موارد زیر است؟

«وکالت »78

 )6مفهوم مخالف

 )2مفهوم موافق

 )8قیاس اولویت

 )7قیاس مساوات

 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  858رجوع نمایید.

 .318از حکم ماده  361قانون مدنی که میگوید« :هر چیزی کته فتروش آن مستتقالب جتایز استت
استثنای آن از مبیع نیز جایز است» .برداشت میکنیم« :هر چیزی کته مستتقالب قابتل فتروش
نیست ،استثنای آن از مبیع نیز جایز نیست (از قبیل حق ارتفاق)» .این برداشت مصداق کتدام
اصطالح است؟

«وکالت »78

 )6مفهوم موافق

 )2مفهوم مخالف

 )8مفهوم شرط

 )7موارد  2و 8

 گاینه  8صحیح است.
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 .319داللت های اقتضاء ،تنبیه و اشاره را  .................................میگویند.

 )6مفهوم صریح

 )2مفهوم غیرصریح

 )8منطوق صریح

 )7منطوق غیرصریح

«وکالت »87

 گاینه  2صحیح است.

 .9داللت عقلی  به کمک عقل از دالّ پی به مدلول میبریم.
 به داللت عقلی ،داللت ذاتی یا واقعی نیز میگویند.
اقسام داللت در
علم منطق

 .8داللت طبعی  به کمک آثار خارجی ،به حاالت درونی پی میبریم.
 به داللت طبعی ،داللت طبیعی نیز میگویند.
 .3داللت وضعی  به کمک وضع و قرارداد پی به مدلول میبریم.
 به داللت وضعی ،داللت جعلی ،قراردادی یا اعتباری نیز میگویند.

اقسام داللت
وضعی

اقسام منطوق
در اصول فقه

اقسام منطوق
غیرصریح

 .9غیرلفظی  مانند عالئم راهنمایی و رانندگی
 .8لفظی

 .6مطابقی  داللت لفظ بر کل معنا (موضوعٌله)
 .2تضمّنی  داللت لفظ بر جزء معنا (موضوعٌله)
 .3التزامی  داللت لفظ بر خارج از معنا (موضوعٌله)

 .9منطوق صریح  که شامل داللت مطابقه و تضمّنی است.
 .8منطوق غیرصریح  که تنها داللت التزامی جمله را شامل میشود.
 منطوق غیرصریح ،داللت سیاقی یا داللت قالبی نام دارد و بر سه قسم است.

 .6داللت اقتضاء
 .2داللت تنبیه یا ایماء
 .8داللت اشاره

بخش اول :الفاظ 966 
 .311داللت اقتضاء ،تنبیه و اشاره را  ......................میگویند.

 )6مفهوم صریح

 )2منطوق صریح

 )8مفهوم غیرصریح

 )7منطوق غیرصریح

«وکالت ،آذر »78

 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.

 .311عبارت «هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مؤاخذه کترد»  ...................عبتارت
«تفتیش عقاید ممنوع است» میباشد.

 )6منطوق غیرصریح

 )2منطوق صریح

 )8مفهوم مخالف

 )7مفهوم موافق

«وکالت »78

 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.

 .312از ماده  813قانون مدنی که می گوید« :بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبته از
هبه رجوع کند » ....برمیآید که تلف عین موهوبه ،حق رجوع را از بین میبرد .این حکم مصداق
 .............است.

«وکالت »78

 )6مفهوم موافق

 )2منطوق صریح

 )8مفهوم مخالف

 )7منطوق غیرصریح

 گاینه  3صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.
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 .313اجاره عقدی است که به موجب آن ،مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود .داللتت عقتد
اجاره بر «منافع» چه نوع داللتی است؟

 )2التزامی

 )6اشاره

«وکالت »87

 )8تضمّنی

 )7مطابقی

 گاینه  8صحیح است.

توضیح

 اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است.
 داللت اجاره بر منافع آن چون امری است که ختارج از ختود متاده  766قتانون
مدنی می باشد ،داللت التزامی میباشد.

 .314ماده  143قانون مدنی می گوید« :هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصتد تملّتک
احیاء کند ،مالک آن قسمت میشود» .این ماده متضمن چه داللتی است؟

 )6داللت اشاره

 )2داللت تضمّنی

 )8داللت اقتضاء

«وکالت »78

 )7داللت تنبیه و ایماء

 گاینه  2صحیح است.

 .311ماده  882قانون مدنی میگوید« :بعد از لعان ،زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند» .از اینکته
قانونگذار ،حکم قانونی «ارث نبردن زن و شوهر» را در این ماده به موضتوع لعتان ربتط داده
است ،فهمیده میشود که علت این حکم ،لعان است .این امر مصداق  ...................است.

«وکالت »78

 )6داللت اقتضاء

 )2داللت اشاره

 گاینه  2صحیح است.

 )8منطوق صریح

 )7داللت تنبیه و ایماء

بخش اول :الفاظ 961 
 .316در ماده  338قانون مدنی که می گوید« :بیع عبارت است از تملیک عین بته عتوض معلتوم».

داللت کلمۀ بیع بر «تملیک عین به عوض معلوم» مصداق کدام نوع داللت است؟ «وکالت »78

 )6التزام

 )2مطابقه

 )8تضمّن

 )7اقتضاء

 گاینه  8صحیح است.

به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.

توضیح

 .317استعمال لفظ در جزءِ خارجِ موضوعٌلهِ لفظ:

«وکالت ،آذر »78

 )6از نوع داللت تضمّنی و صحیح است.
 )2از نوع داللت التزامی است و در صورت نصب قرینۀ معیّنه ،صحیح است.
 )8از نوع داللت مطابقی و صحیح است ،حتی اگر قرینه خاصی در کالم نباشد.
 )7از نوع داللت تضمّ نی است و تنها در صورت نصب قرینه در کالم یا وجود قرینه در مقتام،
صحیح است.
 گاینه  8صحیح است.

 در این تست به جای قرینه معیّنه ،باید لفظ قرینۀ صارفه آورده میشود.
توضیح

 زیرا استعمال لفظ در خارج از موضوعلته ،مجتاز متیباشتد و متا بترای شتناخت
حقیقت و مجاز ،به قرینۀ صارفه نیازمندیم.
 توضیح به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.
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 .318مفهوم در اصطالح فقه و حقوق چیست؟

«وکالت »88

 )6آنچه به داللت وضعی از الفاظ استفاده میشود.
 )2معنایی است که مستقیماً بیان نشده و از ترکیب ادبی جمله استفاده میشود.
 )8مقصود گوینده از جمله.
 )7آنچه را که شارع یا قانونگذار به کمک قرینه به مخاطب تفهیم میکند.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  858رجوع نمایید.

 .319مفهوم در اصطالح علم اصول چیست؟ معنایی است که با توجه به ساختمان جمله« :وکالت »87

 )6از آن به صورت معکوس استظهار میشود.
 )2متبادر به ذهن میگردد.
 )8حکم مخالفی از آن استفاده میشود.
 )7از آن استفاده میشود بدون آنکه در کالم آمده باشد.
 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  858رجوع نمایید.

 .321مفهوم موافق چیست؟

 )6قضیهای است که موافق با استنباط فقیه باشد.
 )2قضیهای است که مالک حکم در آن مشخص باشد.
 )8قضیهای است که علت حکم در آن ،اقوی از منطوق باشد.
 )7قضیهای است که حکم آن ،نفیاً و اثباتاً با حکم منطوق ،یکی باشد.
 گاینه  2صحیح است.

«وکالت »78

بخش اول :الفاظ 969 

توضیح

به شرح تست شمارۀ  855رجوع نمایید.

 .321قیاس اولویت ،قیاسی است که به موجب آن. .............. ،

«وکالت »88

 )6حکم منطوق در اولویت قرار میگیرد.
 )2اثبات حکم برای موضوع مسکوتالحکم ،مرجّح باشد.
 )8از حکمی ،مفهوم موافق استنباط میشود.
 )7حکم موضوعی برای موضوع دیگری که مالک حکم در آن اقوی است اثبات میگردد.
 گاینه  2صحیح است.

 .9مفهوم موافق مساوی  عبارت است از مفهوم موافقی که مساوی با منطوق است؛

 همچنین ،مفهومی است که شدیدتر و ضعیفتر از منطوق نیست.
 مثالً شراب حرام است  قیاس میکنیم که آب جُو هم حرام است.
 ماده  696ق.م مقرر می دارد :ضمان دینی که هنوز ستببش ایجتاد نشتده استت
باطل است  اگر حکم این ماده را در مورد حوالته نیتز جتاری کنتیم ،از مفهتوم
اقسام
مفهومِ
موافق

موافق مساوی کمک گرفتهایم.
 نام های دیگر مفهوم موافق مساوی ،قیاس اصولی ،قیاس مساوی ،قیاس مساوات،
تمثیل منطقی ،تشبیه و قیاس مستنبطالعله میباشد.
 .8مفهوم موافق اولویت  عبارت است از مفهومی که شدیدتر از منطوق است.
 مثالً خداوند میفرماید به پدر و مادرتان اف نگویید  مفهوم آن این است کته
به طریق اولی آنها را کتک نزنید.
 ماده  957ق.م مقرر میدارد :کلیۀ عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ میشود
و همچنین به سفه  پ

جنون نیز به طریق اولی دارای چنین حکمی است.

 نام دیگر مفهوم اولویت ،قیاس اولویت (همان به طریق اولی) میباشد.
نکات

 مفهوم موافق مساوی حجت نیست  یعنی معتبر و قابل استناد نمیباشد.
 مفهوم موافق اولویت حجت است.
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 .322علت حجیت مفهوم اولویت:

«وکالت ،آذر »78

 )6نصوص خاص شرعی است.
 )2اقوی بودن آن نسبت به داللت منطوق است.
 )8بنای عقالء در محاورات و مکالمات عرفی است.
 )7صرفاً افادۀ قطع و یقین است؛ پ

اگر افادۀ یقین نکند حجت نیست.

 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  826رجوع نمایید.

 .323ممنوعیت جمع بیش از دو خواهر مستفاد از ماده  1148قانون مدنی که مقرر متیدارد« :جمتع
بین دو خواهر ممنوع است» .مستند است به . ......................

«خانواده ،سراسری »78

 )6مفهوم عدد
 )2منطوق ماده
 )8مفهوم موافق ماده
 )7مفهوم مخالف ماده
 گاینه  3صحیح است.

ماده  1041قانون مدنی

جمع بین دو خواهر ممنوع است ،اگرچه به عقد منقطع باشد.

توضیح

 از ماده  6573قانون مدنی چنین استنباط می شود که جمع بتین دو ختواهر بته
طریق اولی ممنوع است .این مفهوم موافق اولویت ماده مزبور میباشد.
 به شرح تست شمارۀ  826رجوع نمایید.

بخش اول :الفاظ 963 
 .324چه نوع مفهومی حجت است؟

 )6مفهوم وصف

 )2قیاس اولویت

«وکالت »87

 )8مفهوم لقب

 )7مفهوم عدد

 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ 826رجوع نمایید.

 .321مفهوم مخالف چیست؟

«وکالت »88

 )6قضیهای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف حکم منطوق باشد.
 )2مفهومی است که با مفهوم حکم دیگر ،مخالف باشد.
 )8مفهومی است که با مفهوم موافق حکمی ،تعارض دارد.
 )7مفهومی است که با منطوق حکم دیگری ،تعارض دارد.
 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ 855رجوع نمایید.

 .326مفهوم مخالف چیست؟

 )6قضیهای است که موضوع آن با موضوع منطوق مخالف است.
 )2قضیهای است که منطوق آن با منطوق قانون دیگر ،مخالف باشد.
 )8قضیهای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف حکم منطوق باشد.
 )7قضیهای است که مفهوم آن ،نفیاً و اثباتاً مخالف با مفهوم قانون دیگر باشد.
 گاینه  3صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  855رجوع نمایید.

«وکالت »78

962



مجموعه سؤاالت طبقهبندی شده اصول فقه

 .327داللت جمله شرطیه بر مفهوم بر کدام توقف ندارد؟

«خانواده ،سراسری »77

 )6وجود مالزمه بین شرط و جزا.
 )2علت بودن شرط از برای جزا.
 )8معلول علت ثالثه بودنِ شرط و جزا.
 )7علت انحصاری بودن شرط از برای جزا.
 گاینه  3صحیح است.

توضیح

 جمالت شرطیهای وجود دارند که تحقق جزا منوط به تحقق شرط است.
 یعنی در واقع بین شرط و جزا مالزمه وجود دارد که به آن جمله شترطیه بترای
بیان موضوع یا جمالت شرطیۀ محقق موضوع یا منتفی به انتفاء موضوع یتا ستالبه
به انتفاء موضوع میگویند که منتفی شدن شرط باعث انتفاء حکتم متیشتود ایتن
مفهوم شرط حجت نمیباشد.

 .328جمالت شرطیهای که در مقام بیان تحقق موضوع باشد:

«وکالت ،بهمن »78

 )6به لحاظ مفهوم داشتن ،تفاوتی با دیگر جمالت شرطیه ندارند.
 )2فاقد مفهوم است.
 )8هرگاه موضوع آ ن تحقق پیدا کند ،مانند دیگر جمالت شترطیه دارای مفهتوم مختالف
خواهد بود.
 ) 7به لحاظ داللت بر مفهتوم ،بستته بته اینکته تحقتق موضتوع ،بالفعتل باشتد یتا بتالقوه
متفاوت است.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  824رجوع نمایید.

بخش اول :الفاظ 965 
 .329کدام یک از موارد قانونی زیر «مفهوم» ندارد؟

«وکالت ،آذر »78

 )6ضامنی که به قصد تبّرع ضمانت کرده باشد حق رجوع ندارد (ماده  425قانون مدنی).
 )2وقف بر معدوم صحیح نیست ،مگر به تبع موجود (ماده  69قانون مدنی).
 )8هر معامله که واقع شود محمول بر صحت است (ماده  228قانون مدنی).
 )7اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است(ماده  866قانون مدنی).
 گاینه  3صحیح است.

توضیح

 ماده  228قانون مدنی گزینه صحیح این تست میباشد ،مقرر میدارد" :هتر معاملته
که واقع شود محمول بر صحت است".
 این ماده جزء جمالتی است که فقط منطوق دارد ،مفهوم ندارد.
 مثل مواد  343 ،346 ،686قانون مدنی و ماده  8قانون صدور چک.

 .331درباره مفهوم «وصف» نظر غالب اصولیون آن است که:

«وکالت ،آذر »78

 )6مثل مفهوم موافقت ،حجت است.
 )2نظیر مفهوم شرط و حجت است.
 )8دارای چنان اِشعاری است که حجت است.
 )7به حد ظهوری که حجت باشد نمیرسد.
 گاینه  2صحیح است.

 .6مفاهیمی که حجت هستند  یعنی مفهوم مخالف دارند.

اقسام
مفهوم مخالف

 این مفاهیم عبارتند از :

مفهوم شرط
مفهوم غایت
مفهوم حصر

 .2مفاهیمی که حجت نیستند  یعنی مفهوم مخالف ندارند.
 این مفاهیم عبارتند از :

مفهوم وصف
مفهوم لقب
مفهوم عدد
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 .331دربارۀ این حکم قانونگذار« :هرگاه ایراد جرح هم موجب نقت عضو شود و هم موجتب قتتل،
چنانچه با یک ضربت باشد ،قصاص قتل کافی است و نسبت به نقت عضو ،قصاص یتا دیته
نیست» .کدام گزینه درست است؟

«وکالت ،آذر »78

 )6استنباط مفهوم از این حکم نیاز به تصریح دارد.
 )2جملۀ شرطیه در این عبارت برای تحقق موضوع و فاقد مفهوم است.
 )8در هرحال تنها قصاص نف

استیفا میشود و قصاص در عضو ،موردی ندارد.

 )7برابر ظاهر این ماده ،قطع عضو و قتل مجنیٌعلیه با اعمال جداگانه ،موجب جمتع قصتاص
عضو و قصاص نف

است.

 گاینه  9صحیح است.

توضیح

 بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات.
 استنباط مفهوم از احکام جزایی نیاز به تصریح دارد و بدون آن نمیتوان مفهوم را فهمید.

 .332کدام گزینه واجد مفهوم است؟

«خانواده ،سراسری »78

 )6قرآن کریم« :ازدواج شوهر با ربیبهای که در خانۀ او پرورش مییابد ،حرام است».
 )2ماده  873قانون مدنی« :بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد باطل است».
 )8اصل  23قانون اساسی «:هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند».
 )7ماده  6557قانون مدنی « :زنای با زن شوهردار یا زنی که در عتده رجعیته استت موجتب
حرمت ابدی است».
 گاینه  2صحیح است.

توضیح

 وصف یعنی قید و چیزی که جمله را مقیّد میکند  وصف علیاالصول حجت نمیباشد.
 با انتفاء وصف  حکم نیز از بین میرود.

بخش اول :الفاظ 966 

اقسام قید

 .9قید احترازی یا تقییدی  که علت حکم است.
 اگر قید یا وصف باشد  حکم نیز جاری است.
 اگر قید یا وصف نباشد  حکم هم وجود نخواهد داشت.
 مثتتل قیتتد ممتتتاز در مثتتال؛ دانشتتجویان ممتتتاز متتیتواننتتد بتتدون کنکتتور
درکارشناسی ارشد شرکت کنند.
 همچنین مثل تعلیق در ماده  6563ق.م و لفظ دائتم در متاده 6656ق.م کته
علت حکم است.
 .8قید موضوعی یا توضیحی یا تأکیدی  این قید ربطی که حکم نتدارد ،فقتط
برای توضیح میآید و مفهوم جدیدی را نمیرساند.
 مثالً خداوند در قرآن کریم میفرماید« :فرزندان خود را از بیم فقر نکشید»:
 قید «از بیم فقر» ،توضیحی است.
 همچنین مثل «از حیث صالحیت» در ماده  25قانون مدنی« ،معتدّ» در متاده
 26قانون مدنی و کلمۀ «موجود» در ماده  355قانون مدنی.
 قید توضیحی ،خود بر دو قسم است.
 .9قید غالبی  که بیانکننده وصف غالب میباشد.
 مثل ازدواج شوهر با ربیبهای که در خانواده او پرورش مییابد حترام استت
(سوره نساء  -آیۀ .)28

اقسام
قید توضیحی

 مثال فوق مفهوم ندارد و حجت نیست  زیرا ربیبه چه در خانته شتوهر
مادر باشد یا نباشد ربیبه بر شوهر مادر حرام است.
 همچنین اصل  23و  83قانون اساسی  مفهوم توضیحی غالبی است که
حجت نمیباشد.
 .8قید صرف  که بیانکننده وصف غالب نمیباشد.
 مثل مواد  856و  854قانون مدنی.
گاینه   9در مورد وصف توضیحی غالبی است.

ایراد گزینههای
غلط

گاینه   3در مورد وصف توضیحی غالبی است.
گاینه   2این گزینه مفهوم نتدارد ،زیترا زنتای در غیتر عتدّه رجعیته
(طالق بائن) موجب حرمت ابدی میشود.
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 .333مفهوم مخالف کالم  ...................قطعاب حجت است.

«وکالت »87

 )6اگر منطوق ،ایجابی و مفهوم ،سلبی باشد.
 )2اگر منطوق ،سلبی و مفهوم ،ایجابی باشد.
 )8در تمام موارد مخالف با منطوق ،سلباً یا ایجاباً.
 )7فقط در صورت وجود حصر یا شرط و یا غایت در کالم.
 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  885رجوع نمایید.

 .334کدام گزینه صحیح است؟

«وکالت ،آبان »78

 )6مفهوم وصف ،حجت است ولی مفهوم شرط ،حجت نیست.
 )2مفهوم وصف ،حجت نیست ولی مفهوم شرط ،حجت است.
 )8هر دو مفهوم وصف و شرط ،حجت هستند.
 )7هیچ کدام از مفهوم وصف و شرط ،حجت نیستند.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  882رجوع نمایید.

 .331کدام گزینه نادرست است؟

«وکالت ،آذر »78

 )6اگر غایت داخل در مغیّا باشد ،حکم آن با حکم قضیه موافق است.
 )2اگر غایت داخل در مغیّا دانسته نشود ،حکم آن مسکوت است.
 )8اگر غایت داخل در مغیّا دانسته شود ،مدلول منطوقی است.
 )7در مفهوم مخالف ،حکم مفهوم با حکم منطوق مخالف است.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به کتاب مب انی استنباط حقوق اسالمی ،تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ،شمارۀ  98و

97؛ صفحات  43و  ،49انتشارات دانشگاه تهران رجوع نمایید.

بخش اول :الفاظ 961 
 .336در کدام گزینه بر اساس خود عبارات به کار گرفته شده در هر متورد ،دختول غایتت در مغیّتا
مسلم نیست؟

«خانواده ،سراسری »78

« )6مطب دکتر تا روز سهشنبه تعطیل است».
« )2خواهان تا پایان اولین جلسۀ دادرسی میتواند دادخواست خود را مسترد نماید».
« )8مشتری حیوان ،پ از سهروز ،اختیار فسخ معامله را به استناد خیار حیوان ندارد».
« )7کلیۀ آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دورۀ سلسلۀ زندیته در ایتران احتداث شتده
جزو آثار ملی ایران است».
 گاینه  9صحیح است.

 .6مغیّی  یعنی منطوقی که دارای حکم و انتها است.
 .2اداۀ غایت
اصطالحات موجود
در مفهوم غایت

 .8غایت (انتها)
 مثالً اگر گفته شود:
ثبتنام ترم تابستانی از شنبه تا سهشنبه میباشد

«تا»  اداۀ غایت است.

قبل از «تا»  مغیی است.
بعد از «تا»  غایت است.

 حاصل آنچه که برای ما روشن است این است که از روز شنبه تتا دوشتنبه
قطعاً ثبتنام وجود دارد ،ما در ثبتنام روز سهشنبه شک و تردید داریم.

 اگر غایت داخل مغیّی باشد  سهشنبه ثبتنام هست واال فال.
توضیح

 غالباً غایت داخل مغیّی میباشد مگر اینکه غایت از جن

مغیّی نباشد.

 در واقع غایت قید حکم باشد که در اینصورت ،غایت داخل مغیّی نیست.

 .337ماده  833قانون مدنی که میگوید« :ورثه موصی نمیتواند در موصیبه ،تصرف کند مادام کته
موصیله رد یا قبول خود را به آنها اعالم نکرده است» .دارای چه نوع مفهومی است؟

«وکالت »77

 )6مفهوم حصر
 گاینه  3صحیح است.

 )2مفهوم شرط

 )8مفهوم غایت

 )7مفهوم وصف
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«مادام که» یکی از نشانههای مفهوم غایت است.

توضیح

 .338اصل سیزدهم قانون اساسی که می گوید« :ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای
دینی شناخته میشوند  ،»................بیانگر چه نوع مفهومی است؟

 )2وصف

 )6غایت

 )8شرط

«وکالت »77

 )7حصر

 گاینه  2صحیح است.

توضیح

 مفهوم حصر حجت است.
 غالباً حصر با این کلمات «فقط ،تنها ،صرفاً ،جز ،به غیر ،مگر و  »......میآید.

 .339مفهوم لقب:

«وکالت ،بهمن »78

 )6از ضعیفترین مفاهیم و فاقد حجیت است.
 )2مانند مفهوم وصف و شرط است و قابلیت استناد دارد.
 )8دقیقاً مانند مفهوم وصف و فاقد حجیت است.
 )7در قوّت مانند مفهوم شرط است و با شرایطی حجت است.
 گاینه  9صحیح است.

 لقب  یعنی اسم یا صفت جانشین اسم.
 بعضی اوقات ما وصف (صفت) را آورده و موصوف را حذف میکنیم.
 مثالً به جای اینکه بگوییم؛ مرد عادل ،میگوییم؛ عادل.
لقب

 در قانون مدنی ما ،لقب بسیار استعمال شده است:
 مثل :بایع ،مشتری ،راهن ،مرتهن ،محیل ،محتال و . ...........
 لقب مفهومی ندارد و حجت نیست.
 مثل لفظ واقف در ماده  54قانون مدنی ،لفظ عامل در ماده  576قتانون
مدنی و لفظ مسلمه و مسلم در ماده  6559قانون مدنی و . ..........

بخش اول :الفاظ 929 

 در مفهوم وصف« ،موصوف و صفت» را بتا هتم ذکتر متیکنتیم ،امتا در
تفاوتهای مفهوم
وصف و لقب

مفهوم لقب فقط «صفت» (بدون موصوف) ذکر میشود.
 مثل در مرد عادل در ماده  6687قانون مدنی (موصوف و صفت).
 مثل مواد  564و  494قانون مدنی (صفت  -بدون موصوف).
 مفهوم وصف بعضی مواقع حجت است (قید احترازی) ولی مفهوم لقتب
مطلقاً حجت نیست.

 .341در روایت «انّ رسول اهلل نهی أن یکفن الرجال فی ثیاب الحریتر» (پیتامبراکرم(ص) از اینکته
مردان را در حریر کفن نمایند نهی فرمود) به استناد کدام مفهوم ،جواز تکفین زنان بتا حریتر
قابل استنباط است؟

 )6شرط

«خانواده ،سراسری »77

 )2لقب

 )8غایت

 )7وصف

 گاینه  8صحیح است.

 پیامبراکرم(ص) از اینکه مردان را در حریر کفن نمایند نهی فرمود.
توضیح

 اثبات شیء ،نفی ماعدا نمیکند.
 بنابراین :جواز تفکین زنان با حریر قابل استنباط است.

 .341اصل  21قانون اساسی که مقرر داشته« :بازرسی و نرساندن نامتههتا ،ضتبط و فتاش کتردن
مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مختابره و نرستاندن آنهتا،
استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ،مگر به حکم قانون» بیانگر چته نتوع مفهتومی
است؟

«وکالت »77

 )6حصر

 )2قیاس مساوات

 )8شرط

 )7قیاس اولویت

 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  883رجوع نمایید.
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 .342حدیث «الیقضی القاضی و هو غضبان» ناظر به کدام داللت است؟

 )2اقتضاء

 )6اشاره

 )8تنبیه و ایماء

«آزاد »78

 )7تضمّنی

 گاینه  3صحیح است.

 داللت تنبیه یا ایماء داللتی است که علت حکم از آن استنباط میشود.
توضیح

 حدیث مذکور نیز حاکی از داللت ایماء و تنبیه است،
 چراکتته اشتتاره بتته ایتتن مطلتتب دارد کتته علتتت ممنوعیتتت قاضتتی از قضتتاوت،
عصبانیت اوست.

 .343در جمالت شرطیه . .................

«سراسری »77

 )6انحصار شرط در علّیت از اطالق جزا فهمیده میشود.
 )2ترتب جزا به شرط ،موضوعله هیئت است.
 )8مالزمه بین مقدم و تالی موضوعله ادات شرط است.
 )7انحصار شرط در علیت ،مدلول وضعی است.
 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  824رجوع نمایید.

 .344اگر گفته شود« :من تکلم فی صالته یعید صالته» ،کدام گزینه صحیح است؟

 )6کالم به داللت تنبیه بر شرطیت سکوت در صحت نماز داللت میکند.
 )2ظاهر کالم ،مشروط بودن صحت نماز بر سکوت است به داللت اشاره.
 )8ظاهر کالم ،مانعیت تکلّم برای صحت صالۀ است به داللت اقتضاء.
 )7دلیل ارشادی است نه مولوی ،لذا فاقد جعل شرعی میباشد.
 گاینه  9صحیح است.

«سراسری »77

بخش اول :الفاظ 923 
 .341در این مسأله که آیا غایت داخل در مغیّا است و محکوم به همتان حکتم استت ،کتدام متورد
صحیح است؟

 )6اگر غایت پ

«قضاوت »78

از کلمۀ «حتی» آمده باشد داخل در مغیّا است و اگر بعتد از «التی» آمتده

باشد داخل در مغیّا نیست.
 )2غایت در مغیّا مطلقاً داخل است.
 )8غایت در مغیّا مطلقاً داخل نیست.
 )7از ظاهر جمله غاییه ،هیچ کدام از این اقوال برداشت نمیشود.
 گاینه  2صحیح است.

 .346در جمالت شرطیه ،انحصار شرط در سببیت ،به چه چیزی اثبات میشود؟

«سراسری »78

 )6اطالق شرط.
 )2اطالق هیئت جمله شرطیه.
 )8وضع ادات شرط برای انحصار.
 )7وضع هیئت شرط برای انحصار.
 گاینه  9صحیح است.

 .347مقصود از «داللت» در بحث «داللۀ النهی علی الفساد» چیست؟

 )6داللت تضمّنی
 )2داللت عقلی
 )8داللت مطابقی
 )7داللت التزامی به نحو لزوم بین بالمعنی االخص
 گاینه  2صحیح است.

«سراسری »78
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مجموعه سؤاالت طبقهبندی شده اصول فقه

 .348در صورت مفهوم داشتن جملۀ شرطیه ،داللت جمله شرطیه بر انحصار ستببیت از چته راهتی
ثابت میشود؟

«آزاد »78

 )6به واسطه وضع

 )2از اطالق کالم گوینده

 )8به حکم عقل مستقل

 )7با قرینه لفظی

 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  824رجوع نمایید.

 .349در خصوص داللت بر مفهوم و نوع آن نسبت به ماده  1119قانون متدنی «نکتاح مستلمه بتا
غیرمسلم جایز نیست» کدام گزینه صحیح است؟

«آزاد »78

 )6جمله لقب است و مفهوم مخالف ندارد.
 )2جمله لقب است و مفهوم مخالف دارد.
 )8جمله وصف است و مفهوم مخالف ندارد.
 )7جمله وصف است و مفهوم مخالف دارد.
 گاینه  9صحیح است.

 .311در خصوص داللت بر مفهوم و نوع آن نسبت به ماده  617قانون مدنی «امین نمیتواند غیر از
جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند» ،کدام گزینه صحیح است؟

 )6مدلول جمله منطوقی است و مفهوم ندارد.
 )2جمله وصف است و مفهوم ندارد.
 )8جمله حصر است و مفهوم دارد.
 )7جمله غایت است و مفهوم دارد.
 گاینه  3صحیح است.

«آزاد »78

بخش اول :الفاظ 925 
 .311در ماده  161قانون مدنی که میگوید« :جعاله عبارت است از التزام شخصتی بته اداء اجترت
معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف ،معین باشد یا غیرمعین» .داللت کلمتۀ «جعالته» بتر
«التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عمل »....مصداق کدام نوع داللت است؟

«وکالت »77

 )6التزام

 )2تضمّن

 )8اقتضاء

 )7مطابقه

 گاینه  2صحیح است.

 .312از ماده  899ق.م که مقرر داشته« :در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت ،اوالدی نباشد اوالدِ
اوالد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی کته
زنده باشد ارث می برند »...........می فهمیم که اگتر بترای میتت ،اوالدی باشتد ،اوالدِ اوالد او
قائممقام پدر یا مادر خود نمیشوند .این حکم مصداق کدام گزینه است؟

 )6داللت اقتضاء

 )2منطوق غیرصریح

 )8مفهوم مخالف حصر

 )7مفهوم مخالف شرط

«وکالت »77

 گاینه  2صحیح است.

 .313مطابق ماده  31قانون مدنی« :هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد ،مگر بته
حکم قانون» استنباط همین حکم در مورد «عدم جواز ستلب مالکیتت بتدون حکتم قتانونی»
مصداق کدام گزینه است؟

«وکالت »77

 )6مفهوم حصر

 )2مفهوم مخالف

 )8مفهوم استثناء

 )7قیاس اولویت

 گاینه  2صحیح است.
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 .314ماده  147قانون مدنی می گوید« :هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت
کند مالک آن میشود» .از این عبارت فهمیده می شود که علت مالک شدن ،حیازت مال مبتاح
است .این امر مصداق کدام گزینه است؟

 )6مدلول مطابقی

 )2مدلول تضمّنی

 )8منطوق صریح

 )7داللت تنبیه و ایماء

«وکالت »77

 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  872رجوع نمایید.

 .311در کدام مورد ،داللت از باب تنبیه و ایماء است؟

«وکالت »78

 )6داللت ماده  957ق.م بر انفساخ عقد جایز به جنون.
ماده  152قانون مدنی

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنتین بته ستفه در متواردی کته
رشد معتبر است.
 )2داللت ماده  326ق.م بر اینکه اهمال و مماطله در تأدیه ثمن از طرف شفیع حتق شتفعه
او را ساقط میکند.
ماده  289قانون مدنی

حق شفعه فوری است.
 )8داللت بر طلب و بدهی قبلی در جاییکه مدعی علیه در پاسخ به ادعای طلب بته متدعی
بگوید« :من طلب تو را پرداخت کردهام».
 )7داللت ماده  696ق.م بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب.
ماده  619قانون مدنی

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ،باطل است.
 گاینه  2صحیح است.

بخش اول :الفاظ 926 

داللت تنبیه
یا ایماء

 عبارت است از اینکه کالم دارای قید است که به نظر میرسد آن قید علتت
حکم است.
 داللت تنبیه یا ایماء از اقسام منطوق غیرصریح است.

 .316در کدام مورد ،وصف دارای مفهوم است؟

 )6هر ک

«وکالت »78

حق دارد شغلی را که بدان مایل است ،برگزیند.

 )2اسناد از حیث تنظیم ،تابع قانون محل تنظیم خود هستند.
 )8کودکی که به حد بلوم نرسیده ،مبرا از مسئولیت کیفری است.
 )7صفت «تجارتی» در عبارت« :در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقترر در
مقررات  2تا  3ماده  225نباشد ،مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود».
 گاینه  8صحیح است.

ماده  161قانون مدنی
اسناد از حیث طرز تنظیم ،تابع قانون محل تنظیم خود هستند.
 وصف این ماده به صورت قید میباشد که حجت است.
 گاینه   9اصل  23قانون اساسی« :هر ک

حق دارد شغلی را کته بتدان

مایل است ،برگزیند».
 عبارت «بدان مایل است» وصف غالبی است که حجت نمیباشد.
ایراد گزینههای
غلط

 گاینه   3تبصره  6ماده  79قانون مجازات اسالمی مصوب « :45کودکی
که به حد بلوم شرعی نرسیده مبّرا از مسئولیت کیفری است».
 عبارت «مبرّا از مسئولیت کیفری» قید توضیحی است که حجت نمیباشد.
 گاینممه   2در ایتتن گزینتته قیتتد «تجتتارتی» ،قیتتد توضتتیحی استتت کتته
حجت نمیباشد.
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 .317کدام مورد دارای مفهوم مخالف است؟

«وکالت »78

 )6تصرف به عنوان مالکیت ،دلیل مالکیت است.
 )2ضامنی که به قصد تبرّع ضمانت کرده باشد ،حق رجوع به مضمونعنه را ندارد.
 )8هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند ،باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
 )7هرگاه بالغ ،نابالغ را بکشد ،قصاص میشود.
 گاینه  8صحیح است.

 قضیهای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف با منطوق است یعنی؛
مفهوم

 اگر منطوق مثبت است  مفهوم منفی است.

مخالف

 اگر منطوق منفی است  مفهوم مثبت است.
 به بیان ساده؛ مخالف است با منطوق از حیث نفی و اثبات.

 .318در کدام مورد ،عدد قابل مفهوم گیری است؟

«وکالت »78

 )6در صورتیکه دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند ،به موت یکی از آنها ،وکالت دیگتری
باطل میشود.
 )2جمع بین دو خواهر ممنوع است.
 )8دوره نمایندگی مجل  ،چهارسال است.
 )7موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند.
 گاینه  3صحیح است.

بخش اول :الفاظ 921 

 عدد علیاالصول حجت نمیباشد.
 عدد به عبارتی یا حصری است که حجت است.
 مثل عدد «دو» در ماده  353قانون مدنی
توضیح

 یا غیرحصری و تمثیلی است که حجت نیست؛
 مثل عدد «دو» در ماده  6573قانون مدنی
 اعداد حصری با کمک ادلّه و قرائن مثل حداقل و حداکثر شناخته میشود.
 مثل اصل  47قانون اساسی  طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفتر از
نمایندگان در مجل

قابل طرح است.

 .319ماده  391ق.آ.د.م که مقرر داشته« :پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبۀ مرجوعٌالیته
اخذ و به شعبۀ دیگر ارجاع کرد ،مگر به تجویز قانون  »..............بیانگر چه نوع مفهومی است؟

«وکالت »78

 )6لقب
 )2وصف
 )8استثناء
 )7غایت
 گاینه  3صحیح است.

 اکثر علماء معتقدند مفهوم حصر و استثناء یکی است و حجت است.
توضیح

 ادوات حصر

در زبان عربی  اال ،انّما ،بل و . .....
در زبان فارسی  فقط ،تنها ،صرفاً ،از حیث ،مگر ،غیر و . ....
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 .361مراد از «فحوی الخطاب» و «دلیل الخطاب» به ترتیب کدام است؟

 )6مفهوم مخالف ،مفهوم موافق.
 )8ظاهر ،نصّ.

«آزاد »87

 )2نصّ ،ظاهر.
 )7مفهوم موافق ،مفهوم مخالف.

 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  855رجوع نمایید.

 .361مشهور اصولیین در کدام جمالت و موارد قائل به وجود مفهوم هستند و آیا چنین مفهوم عام را
تخصیت میزند؟

 )6شرطیه ،خیر

«آزاد »78

 )2وصفیه ،بله

 )8شرطیه ،بله

 )7وصفیه ،خیر

 گاینه  3صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  885رجوع نمایید.

 .362بر اساس نظریه مؤلف اصول استنباط ،آیۀ کریمۀ «قل لو کان فیهمتا الهاۀ اال اهلل لفستدتا» بتا
توجه به االّ ،مفهوم دارد یا خیر؟ چرا؟

 )6بله ،زیرا االّ در آن وصفیه است و وصف مفهوم دارد.
 )2بله ،زیرا االّ در آن از ادات استثناء است و استثناء مفهوم دارد.
 )8خیر ،زیرا االّ در آن وصفیه است و وصف مفهوم ندارد.
 )7خیر ،زیرا االّ در آن غایت است و غایت مفهوم ندارد.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  859رجوع نمایید.

«آزاد »78

بخش اول :الفاظ 919 
 .363در آیۀ شریفۀ «احلت لکم بهیمۀ االنعام اال مایتلی علیکم» مخصّت از کدام نوع بتوده و حکتم
آن چیست؟

«آزاد »78

 )6شبهه مفهومیه که مخصّتص از بعتض جهتات اجمتال دارد متیتتوان بته عمتوم عتام
تمسک کرد.
 )2شبهه مصداقیه عام لذا نمیتوان به عموم عام تمسک کرد.
 )8شبهه مفهومیه که از مخصّص از تمام جهات اجمتال دارد بته عمتوم عتام نمتیتتوان
تمسک کرد.
 )7شبهه مصداقیه ،میتوان به عموم عام تمسک نمود.
 گاینه  3صحیح است.

 .364مفهوم جمله «ان جاءک زید فاکرمه» کدام استت و داللتت در منطتوق و مفهتوم بته ترتیتب
چگونه میباشد؟

«آزاد »78

 )6ان لم یجئک فال یجب اکرامه ،مطابقی ،التزامی بنحو لزوم بین بالمعنی االخص.
 )2ان لم یجئک فال یجب تکرمه ،مطابقی ،التزامی بنحو لزوم بین بالمعنی االعم.
 )8ان لم یجئک فال یجب اکرامه ،تضمّنی ،التزامی بنحو لزوم بین بالمعنی االخص.
 )7ان لم یجئک فال یجب تکرمه ،لزوم بین بالمعنی االخص ،لزوم بین بالمعنی االعم.
 گاینه  9صحیح است.

توضیح

 مفهوم جملهای که میگوید« :اگر زید نتزد تتو آمتد او را احتترام کتن» ،چنتین
است « اگر زید نزد تو نیامد احترام او واجب نیست».
 اما مفهوم جمله این نیست که «پ

او را احترام نکن».

 ظاهراً جمله شرطیه به صورت داللت التزامی (نه مطابقی و تضمّنی) بتر مفهتوم
داشتن داللت میکند.
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 .361در زمینۀ جمله وصفیه «فیالغنم السائمۀ زکاۀ» کدام گزینه بتا مبنتای مؤلتف اصتول استتنباط
مطابقت دارد؟

 )6مفهوم دارد و مفهوم آن عبارتست از «فی غیرالغنم السائمۀ لی

«آزاد »78

بزکاۀ».

 )2جمله وصفیه برخالف جمله شرطیه مفهوم ندارد.
 )8مفهوم دارد و مفهوم آن عبارتست از «فی غیرالغنم غیرالسائمۀ لی
 )7مفهوم دارد و مفهوم آن عبارتست از« :فیالغنم غیرالسائمۀ لی

بزکاۀ».
بزکاۀ».

 گاینه  2صحیح است.

توضیح

 میان اصولیها اختالف است که آیا جمله وصفیه مفهوم دارد و حکتم ،بته صتفت
معلق وابسته است.
 به گونهای که اگر صفت موجود باشد ،حکم هم موجود بوده و اگر صتفت از بتین
برود ،حکم نیز منتفی خواهد شد.
 مثل؛ «گوسفند چرنده زکات دارد».
 در مثال فوق حکم ،پرداختت زکتات و موصتوف ،گوستفند و صتفت نیتز چرنتده
بودن میباشد.
 عدهای میگویند چنین جملهای مفهوم دارد و معتبر استت ،یعنتی در گوستفند
غیرچرنده (معلوفه) زکات واجب نیست.
 عدهای هم معتقدند که وصف ،مفهوم ندارد.

 .366پیرامون مفهوم داشتن جمالت شرطیه ،کدام گزینه صحیح نیست؟

 )6توقف جزا بر شرط را شرع یا عرف اعتبار دانسته است.
 )2تمامالموضوع برای جزاء شرط نیست.
 )8شرط ،علت منحصره شرعی بر جزاء است.
 )7شرط ،علت تامه جزاء باشد عقالً.
 گاینه  8صحیح است.

«سراسری »78

بخش اول :الفاظ 913 

توضیح

 ظاهر جملۀ شرطیه اینطور است که  جزاء بر شرط به صورت علتت منحصتر
به فرد حمل میشود.
 یعنی؛ جزاء یک شرط بیشتر ندارد و شرط دیگری در کار نیست.
 و وقتی این طور شد معنایش این است که  با وجود شترط ،جتزاء هتم وجتود
دارد و با نبودن شرط ،جزایی هم وجود نخواهد داشت.

 .367در مورد مفهوم شرط کدام گزینه صحیح است؟

«سراسری »78

 )6حکمی جدید را ثابت میکند.
 )2با از بین رفتن شرط ،حکم نیز از بین میرود.
 )8با از بین رفتن شرط ،حکم یا جزا از بین نمیرود.
 )7حکم جدیدی را ثابت نمیکند و به حکم قبل از شرط نیز برنمیگردد.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  866رجوع نمایید.

 .368از دیدگاه مرحوم صاحب اصول استنباط ،تخصیت عام به مفهوم موافق در صورتیکه نستبت
بین عام و مفهوم ،عموم و خصوص منوجه باشد و مفهوم مخالف در صورتیکه نستبت بتین
عموم و مفهوم ،عموم و خصوص مطلق باشد به ترتیب کدام است؟

 )6معتبر -غیرمعتبر.
 )2غیرمعتبر  -معتبر.
 )8جایز  -جایز.
 )7غیرجایز  -غیرجایز.
 گاینه  8صحیح است.

«آزاد »78
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مجموعه سؤاالت طبقهبندی شده اصول فقه
 عبارت است از اینکه حکمی که از مفهوم به دستت متیآیتد بتا حکمتی کته از
منطوق استفاده میشود ،همجن باشد ،یعنی یا هر دو ایجابی یا هر دو سلبی هستند.

مفهوم
موافق

 در مفهوم موافق اگر رابطۀ عام و مفهوم از نسبتهای چهارگانه عموم و خصوص
منوجه باشد ،مثالً اگر گفته شود« :افراد فاسق را احترام نکن و ختدمتکاران علمتاء را
احترام کن».
 مفهوم موافق آن ،چنین است به طریق اولی ،احترام خود علماء واجب است.
 وجه اجتماع این دو دلیل« ،علماء فاسق» است که منطوق میگوید احترام کن،
ولی مفهوم میگوید :احترام نکن.
 عالمه حیدری معتقد است در این مورد به اصول عملیه مراجعه میکنیم.
 عبارت است از اینکه حکمی از مفهوم به دست میآید با حکمی کته از منطتوق
استفاده میشود مخالف باشد؛ یعنی یکی سلبی و دیگری ایجابی.

مفهوم

 اصولیها اختالفنظر دارند که آیا مفهوم مخالف عام را تخصیص میزند؟

مخالف

 مانند مفهوم شرط در صورتیکه مفهوم شرط را معتبر بدانیم .مثالً گفتته شتود:
«فقراء را یاری کن» و «فقراء را یاری کن اگر مؤمن باشند».
 نظر مشهور آن است که  مفهوم مخالف ،عام را تخصیص میدهد ،زیرا مفهوم
مخالف هم یک دلیل خاص شرعی لفظی است.

 .369اعتقاد صاحب اصول استنباط در زمینه مفهوم شرط و وصف چیست؟

 )6جمله شرطیه و وصفیه مفهوم دارند.
 )2جمله شرطیه و وصفیه مفهوم ندارند.
 )8جمله شرطیه مفهوم دارد و جمله وصفیه مفهوم ندارد.
 )7جمله شرطیه مفهوم ندارد و جمله وصفیه مفهوم دارد.
 گاینه  9صحیح است.

«آزاد »78

بخش اول :الفاظ 915 
 .371در ماده  161ق.م « :هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصتی نتدارد
مالی پیدا کند ،میتواند آن را تملّک کند» چه نکتهای قابل استفاده میباشد؟

«آزاد »78

 )6مفهوم وصف
 )2قید موضوعی
 )8قید احترازی
 )7هر سه گزینه
 گاینه  2صحیح است.

 ماده  665ق.م اشاره به مفهوم وصف دارد.
 وصف یعنی قید ،دو نوع قید داریم:
توضیح

قید احترازی
قید موضوعی یا توضیحی

 قید احترازی  که علت حکم است.
 مثل« :مالک خاصی ندارد» در ماده  665ق.م
 قید موضوعی یا توضیحی  که صرفاً برای توضیح میآید:
 مثل« :خالی از سکنه» در ماده  665ق.م

 .371جمله وصفیه به کدام داللت دارای مفهوم میباشد؟

 )6داللت مطابقی
 )2داللت عقلی
 )8داللت تضمّنی
 )7داللت التزامی
 گاینه  2صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  865رجوع نمایید.

«سراسری »78
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 .372از منظر مؤلف اصول استنباط کدام گزینه مفهوم ندارد؟

«آزاد »78

 )6فیالغنم السائمۀ زکاۀ
 )2ان صمت تطوّعاً غفراهلل لک
 )8وقفت داری علیالعلماء ،ان کانوا صلحاء
 )7اذا خفی االذان فقصّر صالتک و لذا خفیت الجدران فقصّر
 گاینه  8صحیح است.

توضیح

 بعضی مواقع ،جمله شرطیه بهگونهای است  که اگر شرط از بین رود ،موضوع
جزاء نیز از بین میرود.
 زیرا شرط برای بیان موضوع آمده و در این صورت اگتر شترط منتفتی شتود 
مفهومی نیز وجود نخواهد داشت.
 همچنین است گاهی شرط به معنای مقتضی و سبب است که شرط علتت تامته
جزاء نیست.
 مانند :اگر به دلخواه روزه بگیری خداوند تو را میبخشد  که مفهوم ندارد.

 .373کدام آیه دارای مفهوم است؟

«سراسری »77

« )6فأن تنازعتم فی شیء فرّدوه الی اهلل والرسول» (اگر در چیزی اختالف کردید ،آن را به
خدا و رسول عرضه بدارید).
« )2اذا حضر القسمۀ اولوا القربی  .............فارزقوهم منه» (اگر خویشاوندان در هنگام تقستیم
ارث حاضر شدند ،به آنان نیز چیزی بدهید).
« )8وال یأب الشهداء لذا ما دعوا» (اگر گواهان برای ادای شتهادت فراخوانتده شتدند نبایتد
خودداری کنند).
« )7و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» (اگر از اختالف زن و
شوهر نگرانید ،داوری از جانب خویشان زوج و داوری از جانب خویشان زوجه انتخاب کنید).
 گاینه  8صحیح است.

بخش اول :الفاظ 916 
 .374با فرض داخل بودن غایت در مغیّی ،منطوق عبتارت« :خواهتان متی توانتد تتا اولتین جلسته
دادخواست خود را مسترد کند» چیست؟

 )6پ

«سراسری »77

از اولین جلسه نمیتواند دادخواست خود را مسترد کند.

 )2تا پایان اولین جلسه میتواند دادخواست خود را مسترد کند.
 )8تا قبل از اولین جلسه میتواند دادخواست خود را مسترد کند.
 )7قبل از اولین جلسه نمیتواند دادخواست خود را مسترد کند.
 گاینه  8صحیح است.
 .371کدام گزینه در مورد تحقق مفهوم صحیح است؟

«سراسری »77

 )6تحقق مفهوم بهطور کلی متوقف بر علّیت انحصاری قید است.
 )2در خصوص شرط ،مفهوم بر علّیت شرط است.
 )8در خصوص وصف ،علّیت وصف برای حکم ،خالف متبادر است.
 )7شرط و وصف از این جهت که برای افاده علّیت انحصاری محتاج قرینه لفظی خارجیانتد،
مشترکند.
 گاینه  8صحیح است.
توضیح

به شرح تستهای شمارۀ  824و  842رجوع نمایید.

 .376کدام گزینه در زمینه مفهوم صیغه های وقف ،نذر ،سوگند  .....که به همراه شرط یا وصفی بته
کار روند مبیّن نظریه صاحب اصول استنباط است؟

«آزاد »77

 )6صیغههای همراه با شرط یا وصف مفهوم ندارند.
 )2صیغههای همراه با شرط مفهوم دارد ،ولی صیغههای همراه با وصف مفهوم ندارد.
 )8صیغههای همراه با شرط یا وصف مفهوم دارند.
 )7صیغههای همراه با شرط مفهوم ندارند ،ولی صیغههای همراه با وصف مفهوم دارد.
 گاینه  3صحیح است.
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 .377مفاهیم جمالت «خسارت از خسارات قابل مطالبه نیست» و «امتناع از تأدیه وجه برات باید در
ظرف  11روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتاری که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلتوم
گردد» .به ترتیب کدام است و از منظر عالمه حیدری حکم آن چیست؟

«آزاد »77

 )6وصف ،حجت  -غایت ،حجت.
 )2وصف ،عدم حجت  -استثناء ،عدم حجت.
 )8شرط ،حجت  -استثناء ،عدم حجت.
 )7شرط ،حجت  -حصر ،حجت.
 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تستهای شمارۀ  882و  886رجوع نمایید.

 .378اگر بگوییم« :در صورت عدم تکمیل پرونده ،استخدام ممنوع است» و «اگر کستی بته موقتع
حاضر نشود ،استخدام نمیشود».

«سراسری »77

 )6کسی که به موقع حاضر شود ،ولی پروندهاش تکمیل نباشد ،به دلیل مفهوم جمله شرطیه
استخدام نمیشود.
 )2برای عدم استخدام دو علت مستقل وجود دارد.
 )8عدم استخدام منوط به عدم تکمیل پرونده و عدم حضور به موقع است.
 )7عدم استخدام دو علت منحصره دارد.
 گاینه  8صحیح است.
 .379استنباط لزوم اکرام معلم از عبارت« :أکرم خدّام المعلّم» (خادمین معلم را اکرام کن) .بتر چته
اساسی است؟

 )6مفهوم موافق

«سراسری »77

 )2عموم منطوق

 )8اطالق منطوق

 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  826رجوع نمایید.

 )7مفهوم مخالف

بخش اول :الفاظ 911 
 .381در بحث مفهوم شرط چه چیزی مورد بحث قرار میگیرد؟

«سراسری »78

 )6وابستگی جزا به شرط
 )2تعیین نوع حکم در جزا
 )8انتفای حکم جزا در فرض انتفای شرط
 )7جعل حکمی نقیض حکم جزا در فرض انتفای شرط
 گاینه  3صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارۀ  824رجوع نمایید.

 .381کدام جمله مفهوم ندارد؟

 )6هرک

«سراسری »78

حج به جا میآورد ،باید قصد قربت کند.

 )2اگر مستطیع شدی ،حج بر تو واجب میشود.
 )8تا زمانیکه در حال احرام هستی نباید نکاح کنی.
 )7اگر در حج تقصیر کنی ،از احرام خارج خواهی شد (تقصیر یکی از واجبات حج است).
 گاینه  9صحیح است.

 .382آیا میتوان برای اثبات حجیت خبر واحد به آیه شریۀ( :فاسألوا أهل الذکر أن کنتم التعلمتون)
تمسک کرد؟

 )6آری؛ زیرا شرط مفهوم دارد.
 )2خیر؛ زیرا وصف مفهوم ندارد.
 )8آری؛ زیرا وصف مفهوم دارد.
 )7خیر؛ زیرا «اهل الذکر» مفرد نیست.
 گاینه  2صحیح است.

«سراسری »78
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 مصنف اصول استنباط میگوید انصاف این است که فقط آیۀ نبأ (ان جاءکم فاستق
بنباء فتبیَّنوا )...از جهت مفهوم ،حجت است و بر حجیت خبر عادل داللت دارد.

 آیات دیگر مثل (فأسألوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون) توسط منطوق یتا مفهتوم
توضیح

آیه خارج میشوند. .....
 پذیرش این آیه و آیات دیگر بستگی به این دارد که آیات ،اطالق داشته و شتامل
خبر واحد و یا متعدد شود .اما این اطالق مردود است،
 زیرا تمام آیات به صیغه جمع آمده و ظهوری در حجیت خبر واحد ندارد.

 .383در مورد جملۀ «من زارالحسین علیهالسالم بکربالء غفراهلل له» میتوان گفت. ...........:

«سراسری »78

 )6زیارت امام حسین علیهالسالم مقتضی مغفرت است.
 )2استعمال شرط به نحو مجاز رخ داده است.
 )8جمله مفهوم ندارد.
 )7همه موارد صحیح است.
 گاینه  2صحیح است.

 همچنان که گفته شد :گاهی شرط به معنای مقتضی و سبب است که علت تامه
برای جزاء نیست و مفهوم ندارد.
توضیح

 مثل روایاتی که میگوید« :اگر قبر امام حسین(ع) را زیارت کنتی خداونتد تتو را
میبخشد»  این جمالت مفهوم ندارد.
 ظاهراً به کار رفتن شرط در این معنا مجاز خواهد بود.

بخش اول :الفاظ 819 
 .384عناوین کدام گزینه بر مفهوم داللت دارد؟

«سراسری »77

 )6شرط ،حصر ،غایت ،وصف
 )2لقب ،حصر ،عدد
 )8شرط ،غایت ،لقب ،وصف
 )7حصر ،غایت ،عدد
 گاینه  9صحیح است.
توضیح

به شرح تست شمارههای  885و  882رجوع نمایید.

 .381عبارات وصفی در صورتی قطعاب دارای مفهوم هستند که وصف . ......

 )6حکم را مقیّد کند.
 )2موضوع را مقیّد کند.
 )8اعم از موضوع باشد.
 )7مساوی موضوع باشد.
 گاینه  9صحیح است.
توضیح

توضیح به شرح تست شمارۀ  882رجوع نمایید.

«سراسری »77

