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Abstract 
According to the popular opinion, the effect of the prerequisites of hikmat (wisdom) in tamasok (seeking) is one of the 

wide-ranging fundamental issues after the era of Sultan Ulama. According to Akhund Khorasani's point of view, one of 

the prerequisites of the hikmat is to adhere to the etlagh (application), qadr moteyaghan and methods of discovering 

and understanding it. qadr moteyaghan is a person or a part of the motlagh (applied) that is definitely within the scope 

of the ruling. By dividing qadr moteyaghan into two types: qadr moteyaghan in the position of takhatob 

(communication) that is internal and external qadr moteyaghan, Akhund has considered qadr moteyaghan in the 

position of takhatob as an obstacle to application, but some usulists have not made a difference between the types of 

qadr moteyaghan in regard to application. After a detailed analysis of the types of qadr moteyaghan, this essay aims to 

answer this important question: What is the necessity of researching and applying the basic rules regarding the validity 

and authenticity of qadr moteyaghan, as well as its priority to adhere to its application, and how is this qadr 

moteyaghan discovered? In this research, by analytical and descriptive method, by examining different points of view 

and with special reliance on the opinions of Imam Khomeini and Martyr Sadr, the conclusion has been reached that, 

first of all, the implementation of the principles of hekmat is a consensus matter for the wise. Secondly, qadr 

moteyaghan does not prevent application to both of its types, and in fact, the primacy of qadr moteyaghan goes back to 

the fact that the speaker is in the position of communicating and qadr moteyaghan does not prevent application until it 

reaches the point of apparent enseraf (reffering to something), and as if in the statement of Akund Khorasani the 

meaning of the word on the bounded essence is confused with the description of a share that contains a certain attribute 

and the word that indicates the limitation of this attribute and its involvement in the subject of the ruling. Thirdly, 

knowing qadr moteyaghan is obtained in the customary way, with the help of the appropriateness of the ruling and the 

subject, and sometimes by using verbal clues. 
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 گیری و طرق کشف آنتحلیل نقش قدر متیقن در اطالق
 ید صدربا رویکردی به آرای امام خمینی و شه 
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 معارف اسالمی دانشگاه یاسوج استادیار گروه
 چکیده  

 اثر مقدمات حکمت  در تمستب بته ا تالت است   ،پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهوراز مسائل پردامنٔه اصولی 
قتدر  بق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکم  برای تمسب به ا الت، قدر متتیق  و  ترت فشت  و فهت  آن است   

بندی ای از مطلق اس  فه به یقی  در شمول حک  قرار دارد  آخونتد بتا تقستی فرد یا حصه رد یا حصٔه مشکوک،در مقابل فمتیق  
را متان  ا تالت  متیقِ  خارجی، قتدر متتیق  در مقتام تخا تب و قدر قدر متیق  به دو قس  قدر متیق  در مقام تخا ب )داخلی(

ایت  جستتار پتس از وافتاوی  اند در متیق  در تمسب به ا الت قائل نشتدهولی برخی از اصولیان فرقی بی  اقسام قدانسته اس ، 
فارگیری قواعد اصولی در خصتو  اعتبتار دقیق اقسام قدر متیق ، درصدد پاسخ به ای  پرسش مه  اس  فه مقتضای تحقیق و به

در ای  پتووهش بته  شود؟یو حجی  قدر متیق  و نیز مقدمی  آن برای تمسب به ا الت چیس  و ای  قدرمتیق  چگونه فش  م
، ایت  نتیجته حاصتل شتده و با تکیه ویوه بر آرای امام خمینی و شتهید صتدرهای متفاوت توصیفی با بررسی دیدگاهروش تحلیلی

اجرای مقدمات حکم ، امر ارتکازی نزد عقال اس   ثانیاا قدر متیق  به هر دو قس  خویش متان  ا تالت نیست  و  اولا  اس  فه
گردد و قدر متیق  تا به حتد انصتراف وهتوری نرستد، بودن متکل  بر میمی  قدر متیق  به همان احراز در مقام بیانواق ، مقد در

ای فته مشتتمل بتر و گویی در بیان آخوند خراسانی، بی  دلل  فالم بر ذات مقید به وص  حصهُمخّل تمسب به ا الت نیس  
ثالثتاا     ای  صتف  و دخالت  آن در موعتوک حکت ، خلت  شتده است فند بر قیدیصف  معینی اس  و فالمی فه دلل  می

 آید  دس  میشناخ  قدر متیق  به روش عرفی و به فمب مناسب  حک  و موعوک و گاه با استفاده از قرای  لفظی به
  ا الت و تقیید، مقدمات حکم ، قدر متیق ، در مقام تخا ب، قدرمتیق  خارجی، انصراف :واژگان کلیدی
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 مقدمه
بنا بر باور مشهور اصولیان، نیاز به مقدمات حکم  در اخذ به ا الت از زمان سلطان العلماء در اثبات 

قدر متیق  را ازجملته مقتدمات حکمت  در  نبود(  آخوند خراسانی 3/784 ،یروانی)ا ا الت مصطلح شد
(  فهت  قتدر 774) شودیاز افراد مطلق م یاثبات حک  به بعض  یفه سبب اولو داندیتمسب به ا الت م

)ماننتد  یلب لیاز دل یناش یدارد و گاه ینیآمده اس  فه وعوح و شمول مع دیلفظ پد لیاز دل یگاه ق ،یمت
 ( 9 ،یفرد )نجف ابه همان افتف دیعقال( اس  فه با یو بنا رهیاجماک، س

 یق، معتانلِه الفتا  مطلتباور بودند فته موعتوک  یقبل از سلطان العلماء بر ا یمشهور اصحاب اصول
صتورت بته   یتآن است  فته در ا یا الت مدلول وعع دیو ق شدیله آن ماس  فه ا الت، موعوک یمطلق

 ( 3/784 ،یروانی)ا س ین یازیمقدمات حکم  ن
مهمله   یلِه الفا  مطلق، ماهنظر دارند فه موعوکنکته اتفات  یدانشمندان پس از سلطان العلماء بر ا

  یله ماهموعوک وِ بر آن عارض شود و خارج از قلمر دییا الت و تق اتیصوصدارد تمام خ  یاس  فه قابل
 انیالعلمتاء و اصتول طان(  ستل1/173 ،یاصتفهان ی؛ ملکت774تتا3/774 ،ی؛ روحان1/181اس  )مظفر، 

انتد و دللت  وع  شده ع یدلل  بر اصل  ب یاجناس برا یباورند فه اسما  یبر ا شانیمشهوِر پس از ا
 یبه وهتور وعتع یحک  عقل اس  و ربطبر اساس مقدمات حکم  و به دییا  بر ا الت و تقالف گونه یا

ها آن زیافراد خود را دارد  تما یصدت بر تمام  ی(؛ لذا مطلق همانند عموم، قابل79تا7/78 ،یعیندارد )سم
 شتودیمت فلمات جمله استتنبا  بیترف اتیدر عام از ادات، ساختمان جمله و س  یاس  فه عموم  یبه ا

وهور آن  رو یازا س ؛ین یزی( و وهور عام در عموم به وع  اس  و متوق  بر چ99تا1/98)محقق داماد، 
 یبر مقدمات حکم  است  )موستو یو مبتن یقیدر ا الت خود، وهور تعل قاس   اما وهور مطل یزیتنج

 لیدلاس ، به هیعقل ۀنیقر ایه لیمقا ای هیحال ۀنیقر ازمندیاز ا الت، ن وکیش ۀاستفاد رو ی(؛ ازا144 ،یبجنورد
 در مقتام خطتاب نبتود، بته دللت  قترائِ   ق یقدر متت یتمام مراد خود اس   وقت انیمتکل  درصدد ب نکهیا

 فنتدیبودن مقدمات حکمت ، عقتل بتر آن دللت  و حکت  متذفرشده، اشاعه در تمام افراد دارد و با تمام
اثبات ا الت و شمول آن بر تمام افراد،  یبرا ،یذات معان ی  برا(  لذا باورمندان به وع  الفا747 ،ی)عراق

جتز بتر  یختودش دللتت یعنتامطلتق در ذات م رایعنوان مقدمات حکم  هستند؛ زبه یعام ۀنیقر ازمندین
کةیرشرح کفا  ،یو تشخص در او لحا  نشده و مهمتل است  )محمتد  یتع چیه یعنیمبه  ندارد؛   یماه

 دیتمثتل انستان بتا ق ء،یشر  شبه   ی  ماه1سه نوک اعتبار دارد:   یشهور، ماه(  بنا بر م3/344، االصول
از  بیتچیمتبه ، هت  یت( و در ماه144تا1/147شر  )مظفر، لبه  ی  ماه3شر  ل؛ به  ی  ماه7 مان؛یا

ر آن وهتو یمقتضتاعامه، فالم مطلق اس  و بهٔه گانه لحا  نشده اس ؛ بنابرای  بر اساس قریناعتبارات سه
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 ی؛ فاعتل موحتد184 زاده،یمراد ختود است  )قلت انیفه متکل  در مقام ب شودیدر ا الت دارد و احراز م
  ( 7/37 ،ةیالکا کض  یا ،یلنکران
و  هیتختا  )حال ۀنتیو ارسال ندارد، مگتر بتاوجود قر وکیبر ش ینوک دللت چیلفظ مطلق ه نکهیا جهینت

 ریز  یشرا یعام فه همان مقدمات حکم  اس ، دارا ۀنیقر ( 774 ،یعام )آخوند خراسان ۀنیقر ای( هیمقال
 اس :
انقسام داشته   یآنکه متعلق و موعوک قبل از فرض تعلق حک ، قابل یمعنا  امکان ا الت و تقیید: به1

 صورت امکان ا الت محال اس    یا ریباشد، لذا در غ
)اع  از  یانهیاگر مول قر رایه باشد؛ زمراد متکل  اقامه نشد یجد ۀفننده بر وجود ارادمشخص ۀنی  قر7

متوارد   یتگفته: اعتق رقبة مؤمنتة، در ا نکهیفرده باشد؛ مثل ا  ییمتصله و منفصله( تع ه،یو مقال هیقرائ  حال
 ،یلنکرانت ی؛ فاعل موحتد732تا7/779 ،یمازندران ی)صالح س یتمسب به ا الت از فالم مول ن یجا

 ( 3/447 ،ةیالکا کض  یا
 ریغ ایباشد  یجد یمراد و نکهیتمام مراد باشد اع  از ا انیدرصدد ب یعنیباشد؛  انی  در مقام ب  متکل3

)آخونتد  شتودیمنعقتد نمت یا تالت وهتور یباشد، بترا ییگواهمال ایآن  لذا اگر متکل  در مقام اجمال 
 ( 184تا1/181؛ مظفر، 774 ،یخراسان
م تخا ب؛ زیرا وقتی امری متیق  از واهر لفتظ بته ا الت مشرو  اس  بر فقدان قدر متیق  در مقا  7

   فند، فالم در آن وهور داردذه  مخا ب تبادر می

 ق یقدر متت قیاند از: مصادها اس ، عبارتبه آن ییگوو پاسخ یپووهش درصدد وافاو  یفه ا ییهاپرسش
اصل ا تالت و  ترت  و تمسب به ق یقدر مت  یها چگونه اس ؟ نسب  بفدام اس  و اختالف و تفاوت آن

 س ؟یفش  آن چ
  . مفاهیم کاربردی پژوهش1

مقابتل آن است   د،یتشتده است  و مق انیتمطلتق در لتت ، رهاشتده )المرستل( ب :. مطلق و مقیددأ
أ لقت  : »قالیفما  «دیمق ریأنه غ» یعنی؛ «إن فالنا مطلق العنان: »شودیگفته م ی(  وقت4/121 ،یدی)فراه
 یمعنتا  ی(  لذا فقهتا آن را بته همت13/32 ،یدی)زب «لهیسب یإذا خل ریا لق الس»إذا حل عقالها و « الناقه

متا » یمعنا(  در اصطالح عل  اصول به7/197 ،یرازیاند )مکارم شفرده یبودن تلقو شر  دیبدون ق یلتو
 نکتهیدارد، اعت  از ا یانطبات شتمول  ی( فه صالح377 ،یاس  )آخوند خراسان« جنسه یشائ  ف یدّل عل

گتاهی بته اعتبتار احتوال در علت  شخصتی، (  789 ،یباشتد )نتوران یو مجموع یبدل ،یموم آن استتراقع
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 ی؛ صاف147تا1/141؛ هر چند به اعتبار افراد شیوک نداشته باشد )مظفر، فردتوان آن را به ا الت توصی  می
 انیو سر وکیش یهمعناندارد و ب دیاس  فه ق یزیمطلق عبارت از چ یگرید  ی(  در تعر1/419 ،یگانیگلپا

فتحصتل مّمتا »گفتته شتده است : شتانیاز ا یراتی(  در تقر7/737الصول،  حیتنق ،ینی)خم س یبه افراد ن
بتل  ة،یتکلّ ال اتیمصّبهما مختّصاا بالماه سیبباب دللة اللفظ، و ل  یرمرتبطیغ د،یّ ذفرنا: أّن المطلق و المق

(  482و  7/414، جتواهر الصتول ،ینی)خم «ةیالحرف یانو المع ة،یو األعالم الشخص ات،یو الجزئ عّمهای
  یتخا  باشتد، ا یحالت ایزائد  یتصور شود فه در آن وصف ییصدر آمده اس : اگر معنا دیشه  یدر تعر

(  7/122ا الت اس  )  یبه آن اعافه نشود، ا یزیاس  و اگر مثالا مفهوم انسان تصور شود و چ دیفالم مق
 ،ییتقابل تضتاد هستتند )ختو هقائل ب یاس ؛ برخ یاختالف ءه  آرا دییت و تقا ال  یدر خصو  تقابل ب

 ،ینی)نتائ داننتدیآن را از باب تقابتل عتدم و ملکته مت یا( و عده149تا7/143، اصولکالاقهکیمح ضحاتکف
ممکت  باشتد،  دییتاس   هر فجا تق دییفه شأن آن تق یزیدر چ دییعدم تق یعنیاند: ا الت ( و گفته1/123

 ،یاصتفهان یممکت  نخواهتد بتود )ملکت زیتن تممک  نباشتد، ا تال دییت ممک  اس  و هر فجا تقا ال
 هیشب دییا الت و تق  ی: نسب  بدیگویو م داندیآن را از باب تقابل ملکه و عدم م زین ینی(  امام خم1/172

را دارد  دییتتق  یأنشت یتیاعتبار عقالاس  فته بته یزیدر چ دیمطلق، نبودن ق رایتقابل ملکه و عدم اس ؛ ز
بته  دیتو ذلب لن ال تالت نر»اند: فرده یآن را تقابل از نوک تناقض تلق یا(  عده7/414، جواهر الصول)

مجرد  هایف یکفی هیالفراد و هذه الخصوص  یجم یالمفهوم للالنطبات عل هیصالح یتقض یالت  هیالخصوص
 ( 124تا7/124)صدر،  «دییللتق ضیهو نق یالذ دیلحا  أخذ الق معد

ت، 1717 ،یاست  )راغتب اصتفهان یزیتهتر چ یاندازه و قلمرِو وجود یمعناقدر به: ب. قدر متیقن
 ،یحتینفس بته حکت  بتا اعتقتاد بته صتح  است  ) ر داشت نانیا م یمعنابه ق یمت ۀ(  واژ394تا397

به شمول   یقی از مطلق اس  فه یاحصه ای( و در اصطالح، فرد 113تا4/117 ،یدی؛ فراه4/744ت، 1714
 ،یلنکران یمشکوک اس  )فاعل موحد گر،یو موارد د  یاز مطلق دار یاحصه ایحک  به آن فرد  یریو فراگ

 رودیبه فتار مت ییدر جا یگاه زی( و ن478از محققان،  ی؛ جمع118 ،یروانی؛ ش4/434 ،عهیاصولکفقهکش
  یو آن را به موارد مشابه سرا دقتصار فربه همان مورد ا دیبرخالف قاعده باشد، با یحکم یفه اگر در مورد

 ( 8/737 ،ینداد؛ بلکه اشباه و نظائر آن، تاب  حک  قاعده خواهد بود )منتظر
افتراد بتارز دارد   ایتفترد  ،یمقام تخا ب: هتر فلت ریدر غ ق ی  قدر متبیبر دو قس  اس :  ق یقدر مت

 یدیتابهتام و ترد گونهچیاس  فه ه یصمقام تخا ب، همان افراد برجسته و مشخ ریدر غ ق یفرض قدر مت
وجتود است   ۀغلب بحسبه ق یقدر مت ق ،ینوک از قدر مت  یفه ا س یمطرح ن  یماه یها براآن  یدر فرد

فه « قلد المجتهد»(  در عبارت 3/442 ،ةیالکا کض  یا ،یلنکران ی؛ فاعل موحد774 ،ی)آخوند خراسان
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به آن تمستب فترد و  توانیا الت دارد و م لیس ، هرچند دلقدر متیق  آن، وجوب تقلید از مجتهد اعل  ا
 ی؛ هاشتم381تتا382از محققتان،  ی؛ جمعت147 زاده،یدانست  )قلت زیجا زیرا ن راعل یاز مجتهد غ دیتقل

 ( 4/427 )ع(،تیفحهنگکفقهکمط بقکمذهبکاهلکب ،یشاهرود
را  یزیتفتالم چ  یتمخا تب از ا فند،یرا القا م یمتکل  فالم یدر مقام )محاوره(: وقت ق یدو  قدر مت

گوشت   دیتفوا ۀ(  مول با عبد خود دربتار7/341مراد متکل  اس  )صنقور،   یقی ور فه به فندیاستفاده م
قتدر  یگوش  اس ، ولت مطلق؛ فالم او «اشتر اللح : »فندیامر م یگاه به وآن فند،یوگو مگوسفند گف 

؛ 441تتا479از محققتان،  ی؛ جمعت334تتا312 ،یتیدر مقام محاوره، گوش  گوستفند است  )ول ق یمت
 ( 4/427 )ع(،تیفحهنگکفقهکمط بقکمذهبکاهلکب ،یشاهرود یهاشم

آمتده استت  « رد الشت  عت  وجهته» یمعنابته« صترف» ۀشتیانصتراف در لتت ، از ر: انصدرا  ج:
استت   ذفتتر شتتده زیتن گردانتتدنیبرداشتتت  و روبرگشتت ، دس  یمعناواژه بتته  یتت(  ا4/378منظتور، )اب 
لفتظ مطلتق  دنیهنگتام شتن ع ،یاز افراد  ب یتوجه ذه  به برخ یمعنا( و در اصطالح به4/81 ،یحی) ر

از  نکتهیو شتامل افتراد متعتدد است ؛ مثتل ا ریفراگ ییمعنا یلفظ دارا فهی(، درحال1/344اس  )صنقور، 
 وان،یح فهیدرحال د،یآینم و خود انسان به ذه  فندیم دایانصراف پ رانسانیذه  به غ وان،یح ۀفلم دنیشن

بتا دست   ستحم یستووعو، ذه  انستان به یۀدر آ« امسحوا» ۀجمل دنیبا شن ای شودیشامل م زیانسان را ن
 ۀغلب ایخا   یفثرت استعمال لفظ در معنا ایخا   یمعنا ای  منشأ، انس ذه  با فرد گرید زینه چ رودیم

(  البتته 47 زاده،ی؛ قلت744از محققتان،  یعت؛ جم1/189، مصتدات ختا  است  )مظفتر ایفرد  یوجود
 از فثرت استعمال  ی  انصراف ناش7 ؛ی  انصراف بدو1انصراف بر دو قس  اس  

آن را متان   یخالف انصراف در اثر فثرت استعمال فه برخبر س ،یمان  انعقاد ا الت ن یانصراف بدو
و اما النحتو الول فتال »صدر آورده اس :  دیمعنا شه  یا  یی(  در تب174 ،یی)ول شمرندیانعقاد ا الت م

اللفتظ لهتا     و امتا  ةمناستب یفت ؤثریدون أن  ةمباشر ةبالحص ینه انس ذهنأل ،یئاإ الت اللفظ ش یعل ؤثری
الوعت   یدرجه توجب نقل اللفظ مت  وعتعه الول إلت یقد تبلغ إل ةالستعمال المذفور ةفکثر یالنحو الثان

 خواهد آمد  یینها حی(  توع1/774) ةالحکم ةنی الت بقرإثبات ال مک ی    فالةللحص

 مانعیت قدر متیقن از اطالق  .2

 یهادگاهیتد نتهیزم  یمان  از ا الت اس ؟ در ا ق ،یاز اقسام قدر مت بیاینب سؤال ای  اس  فه فدام
 ارائه شده اس   یگوناگون
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 لممتک بودن  انیمقدمٔه در مقام ب یبرا قنیقدر مت تینی. قر 1. 2
ارائه داد  همتان   ور یا ق یا الت و قدر مت ۀنظر را در خصو  رابط  یاول توانیبا توسعه و تسامح م

 ق ی  قدر مت7 ق ی  نبودن قدر مت1از آن سه صورت دارد:  یامطلق در خصو  حصه بی ور فه گفته شد 
باشتد، عنتوان  یتخا ب ق یتر مبود فه اگر قد  ینزاک ا نهیزم  یدر مقام تخا ب  در ا ق ی  قدر مت3 یخارج

در  یانزد آخوند مجمل اس   امتا عتده یو مطلق اس ، ول س یدر خطاب، در نظر مشهور سبب اجمال ن
بلکه قتدر  ه،یصاحب ففا یاند و نه با مبنافه نه با مشهور موافق انیب  یبد اند؛دهیبرگز یگریراه روش د  یا

 نکتهیو ا ست ؟ین ایتهست   انیتمتتکل  در مقتام ب ایتفه آ دهدیفه نشان م دانندیم یاز قرائن یکیرا  ق یمت
عامتل متؤثر در تمستب بته   ی(  بنتابرا47تتا47، 1394 ،یعرف اس  )مدد ۀآن برعهد  ینیقر صیتشخ

بته هتر دو  ق یو قتدر متت س یدر آن ن یتمام مرادبودِن متکل  اس  فه اهمال و اجمال انیا الت، در مقام ب
باشتد  دییتتق یبترا انیب  یصالح تواندینم ق یقدر مت رایا الت بشود، ز عقادان مان  از تواندیقس  خود نم

 ( 331تا7/337 ،یمازندارن ی)صالح
 در مقام خطاب و خارج از آن قنیقدر مت نیب لیتفص دگاهی. د2. 2

در مقام خطاب مان  تحقق ا تالت  ق یباورند فه قدر مت  یبر ا انیاز اصول گرید یو برخ هیصاحب ففا
 یختال یقنیقدر مت  یاز چن یمطلق گاهچیه رایز س ؛یخارج از خطاب، مان  ا الت ن قِ  ی، اما قدر متاس 

نخواهتد شتد و عترف  نعقتدم یا الق نهیمان  از وهور ا الت باشد، هرآ ق ینوک از قدر مت  یو اگر ا س ین
 ،یخونتد خراستان)آ دانتدیاست  جتنس نمت ی( را متان  از انعقتاد ا تالت بترای)ختارج یقنیقدر مت  یچن

(  همتان 1/738  ،یالوس ،یزیتبر ی؛ سبحان3/442 ة،یالکفا ضاحیا ،یلنکران ی؛ فاعل موحد778تا774
اش، آب چتاه نجتس فه با وقوک نجاس  در چاه خانته فندیسؤال م یآمده اس  شخص ثیگونه فه در حد

 نجتای(  در ا71تا4/72 ،ینی)فل «رییتتیاّل ان  ءیش فسدهیماء البئر واس  ل : »دیفرماینه؟ امام م ای شودیم
: دیگویمول م یمثاٌل وقت ایدر مقام تخا ب اس ، اگرچه ا الت آب چاه اس   ق یچاه خانٔه سائل، قدر مت

و  یبه لفظ عربت  یب ق یقدر مت نجایا  ؛یاحل الّله الب ایاعل  اس   مجتهداز  دیتقل ق یقلد المجتهد؛ قدر مت
شرح اصول فقه،  ،یمراد نباشد )محمد  یا یمراد باشد ول  یا ریفه غ  یدهیاس ، چون احتمال نم یماع

 ی ور قطعباشد فه از نگاه عرف، به یاتیآمده اس : اگر خطاب مشمل بر خصوص یگری(  در نظر د1/344
بته  رایترا متکل  اراده فرده اس ، متان  از وهتور انعقتاد ا تالت است ؛ ز ینیّ مع یها  دارد فه حصهیقابل

را  یجتد ۀاراد تتوانیذفرشتده نمت ۀنتیاس  و باوجود قر یعرف ۀنیمتکل  همان قر یمراد جد ،یال قواحتم
 (  347تا7/341مطلق دانس  )صنقور، 
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  قنیاقسام قدر مت نی. عدم فرق ب3. 2
اخذ و تمسب  یدر مقام محاوره از مقدمات حکم  را برا ق یفقدان قدر مت ،یاصول هانیاز فق یاریبس

؛ 1/784، ی)اراف مان  تمسب ا الت نیس  ق ،یباورند فه قدر مت  یو بر ا دانندیم اعتباریبه ا الت ب
کش ،یلنکران یفاعل موحد کفقه کالتقح ،یی؛ خو434 ،عهیاصول  ،یرازی؛ مکارم ش1/432 حات،یاجود

عتقدند اگر برخی م  (114تا8/113، یمازندارن یصالح ؛3/349، قمی م ؤم؛ 4/417 اض،ی؛ ف7/724
در متیق  مان  از تمسب به ا الت اس ، لزم نیس  ای  شر  در قدر متیق  در مقام مخا ب وجود ق

تواند می ،د، بلکه هر قدر متیقنی اع  از اینکه از ذات لفظ یا از خارج ثاب  شده باشدشورعای  و لحا  
ویسندگان اس  فه زیر مختار ن ۀادل ر(  همی  دیدگاه بنا ب400، عراقی)اخذ به ا الت باشد مان  و قادح 

 ند از:اعبارت
اعتبار ای  مقدمه )انتفاء القدر المتیق  فی مقام التخا ب( برای تمسب به ا الت،  ۀلزم أ 
رو  بق آن در باب ا القات باید تمسب به بسیاری از ا القات در فتاب و سن  اس ، ازای  نداشت امکان

ملی فقها و اهل شرک برخالف آن اس  فه در ع ۀفه سیردرصورتی  از قدر متیق  فحص و تحقیق فرد
فنند فه جواب سؤال مطلق باشد، نمیی به شأن نزول آیات و مورد سؤال درصورتییگونه اعتناروایات هیچ

  (8/800مکارم شیرازی، )
فند  نهای  فه متکل  در فالم خود آن را اخذ می یس وجود قدر متیق  از قبیل قیود احترازی ن  ب

غیر آن ساف  اس   در خصو اما  ،قدر متیق  اس  راج  به ،توان انتظار داش  اثبات حک چیزی فه می
  (و)همد به غیر آن سرای  دا را د و حک فرتوان به ا الت تمسب ای ندارد، در ای  صورت میو فایده

ه چه فرقی بی  قدر متیق  در مقام محاوره و خارج از محاور ،ج  اگر قدر متیق  مان  ا الت اس 
قید را ذفر نکند، در قس  دوم قدر متیق  نیز  ،بر حسب اعتماد بر وجود قدرمتیق  زیرا وقتی فه مول ؟اس 

فه مخال  ای  نظر به آن ملتزم نیس   درصورتی ،دشوب عدم جواز تمسب به ا الت میسبجاری اس  و 
معتبر  (ب تعیی  شودسبی فه نبود امر، بنابرای ، دو مقدمه از مقدمات حکم  )متکل  در مقام بیان باشد

 (  390تا329 و،هم) اس 

لزوم اخالل بته  ۀلئدن انعقاد ا الت بر مسفراند: متفرکدر نقد تحلیل آخوند خراسانی گفته نیزد  برخی 
ب وهور فتالم او سبای بر تقیید ذفر نکند، فه متکل  در مقام بیان باشد و قرینه غرض ممنوک اس  و همی 

مقتدمات  ،تعبیتر دیگتربه  د فه موعوک حک  قرار داده اس  و آن نیز تمام موعوک اس شودر آن چیزی می
مقتام وعت  و بلکته از آن متکل ( برای ا الت، قتائ  بودِن حکم  )عدم قرینه بر تقیید، در مقام بیان ۀدوگان
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  آن در شود  دلیل قا   بر اخذ و تمسب به ا الت و حجیتب وهور فالم در ا الت میسبتر اس  و قوی
اقسام قدر متیق  )بدون اینکه فرقی بی  دو قس  قدر متیق  باشد( اس  فه دلیل محکمی در فشت  وهتور 

مقتدمات حکمت  نیست   ءزنتد و جتزعرری به ا تالت نمی نبود قدر متیق  لذا وجود و اس ،ا القات 
قول حتق را  ،مذفورتوان گف : صاحبان دیدگاه ای  نظر می ۀبندی و خالصدر جم  ( 3/349، قمی م ؤم)

هتا دانند فه فرقی بی  اقسام قدر متیق  در مقام تمسب بته ا تالت وجتود نتدارد و مختتار آنبر ای  مبنا می
متکل  و نیز قرینه بر تقیید،  بودِن عدم احراز در مقام بیان ۀبر دو مقدم افزونای  مقدمه اس  و  نداشت اعتبار

 شود اشاره میها بحث به آنتکمیل  برایفنند فه یری بیان میگعنوان مان  ا التموارد دیگری را ه  به
 شک در صدق آن ای ی. عدم انطباق و صدق موضوع حکم بر مورد1. 3. 2

در ای  صورت، مجالی برای اخذ به ا الت نیس ؛ زیرا تحقق ا الت، فرک بر صدت موعوک حک  
خواهی  بلکه می ؛له نداردئمسشود )رب  مستقی  به اصل فه  موعوک مثالی ذفر می برای اس  

یکی از اموری فه جلوی عمان  :موعوک روش  شود( محرزنبودنگیری در شرای  از ا الت نکردنستفادها
فه غار جاهل و فاعل متضرر خود گیرد و مسق  عمان اس ، قاعدۀ اقدام خواهد بود  فق  درصورتیرا می

یرد  قدر متیق  قاعده صورتی اس  فه غار عال  و فاعل گاقدام فرده اس  و قاعدۀ اقدام جلوی عمان را می
المترور یرج  الی »در جایی فه غار عال  و فاعل متضرر جاهل باشد، قاعدۀ  مسلماا   متضرر جاهل باشد

توان به شك اس  فه آیا میحل متضرر هر دو جاهل باشند، م شود  اما اگر غار و فاعِل جاری می« م  غره
دانی  عنوان غار بر شخص جاهل تمسك فرد؟ ما نمی« المترور یرج  الی م  غره»عموم یا ا الت قاعدۀ 

 :توان به عموم عام یا ا الت تمسك فرد  اگر دلیلی وارد شد و گف ه  صادت اس  یا نه؟ در اینجا نمی
 اگر اصالا  ؟به شخصی شك فردی  فه آیا عال  اس  یا نه راج اگر   عالمی را افرام ف ؛ «افرم العلماء»

 توان به عموم عام یا ا الت تمسك فردنتوان احراز موعوک فرد و شك در اصل عالمی  شخص بود، نمی
  (333تا3/334 )بجنوردی،

 . انصرا  مستمر و ثابت2. 3. 2
اند: گاهی انصراف برخی آن را دو قس  دانسته و گفته  انصراف مختل  اس  ، بق عبارات اصولیان

سبب و فثرت استعمال آن در مقید و مقید اس ؛ به ای  معنا فه خود لفظ بهلفظ در  ناشی از واهربودِن 
مقید از آن، انصراف به مقید دارد و گاهی ناشی از ای  امر نیس ، بلکه منشأ آن اسباب  ۀبودن ارادشای 

را برخی دیگر همی  مطلب   (3/329 وجود یا سروفار داشت  فراوان با آن اس  )مظفر، بیرونی مانند غلبهٔ 
یکی دیگر   (8/939 ،االصولکعلمکفیکالمحصول ،تبریزی اند )سبحانیعنوان بدوی و استمراری آوردهتح 

وجود در خارج و گاهی از تشکیب  ن معتقد اس  انصراف سه قس  دارد: گاهی انصراف از غلبهٔ ااز اصولی
فند فه آیا فرد یای اس  فه عرف شب مگونهشود و گاهی بهحسب فه  عرفی ناشی میردر ماهی  ب
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 ینگاه دراما   (3/318 ینی،یا خیر و درنتیجه لفظ به غیر آن فرد انصراف دارد )نائ اس مصدات لفظ مطلق 
  انصرافی فه 1 ؛تشکیب بدوی  8 ؛انصراف خطوری  3 تصور شده اس :  قسشش انصراف  یجام ، برا

  انصرافی فه 3 ؛دشود در فالم میب پیدایش و وهور جدیسب  انصرافی فه 4 ؛شودب شب ماندگار میسب
  (3/393د )حکی ، شوب نقل میسب  انصرافی فه 9 ؛شودب پیدایش اشتراک در لفظ میسب

 ( اس دانس قدر متیق  را به هر دو قس  مان  ا الت نمی)برای تحلیل آنچه فه مناسب دیدگاه اخیر 
  ور خالصه فرد فه انصراف یا ناشی ازی فه در خصو  انصراف وجود دارد، ای ئبه آراتوان باتوجهمی

 فراوانی مصدات و رفت  ذه  به فرد افمل از ماهی  یا انصراف به قدر متیق  سببفثرت استعمال یا به
خصو  بعضی افراد یا فه لفظ مطلق بهاخیر گفته اس  درصورتی صاحب ففایه در ای  زمینهٔ  اس  

د ندارد؛ زیرا در همان بعض، وهور دارد یا اینکه آن ا القی برای آن وجو ،اصناف انصراف داشته باشد
  (3/122بعض، قدر متیق  از آن مطلق خواهد بود )آخوند خراسانی، 

سم  فراوانی مصدات و رفت  ذه  به سببمناقشاتی وجود دارد  انصراف به یبنظر نگارندگان در هربه
عل  منحصره  ،فرد افملاولا  را؛ زییس فرد افمل، انصراف بدوی تلقی شده اس  فه مان  حجی  ن

، دلیلی ندارد فه اس افراد علی   فبروی بحث، عل  منحصره، افمِل  زنظراگر فرض فنی  ا ثانیاا  ؛نیس 
انصراف معلول یکی از دو امر اس : فثرت  چرافهانصراف به افمل افراد آن داشته باشد،  نظرا الت از ای  

المحصول، ، ی تبریزیسبحانعل  منحصره منتفی اس  )استعمال یا فثرت وجود فه ای  دو امر در 
زیرا لفظ در  ؛اندناشی از فثرت استعمال را خارج از بحث دانسته از سوی دیگر، انصراِف   (001تا8/139

  (329تا8/322معنای جدید حقیق  پیدا فرده اس  و انصراف نیس  )مکارم شیرازی، 
ه نیز نداساس دیدگاه شهید صدر فه مختار نگار خصو  قس  سوم برهتحلیل بیشتر ای  دو قس  و ب

 اس : به شرح زیر، باشدمی
غالب  انس ذه  به ای  حصهٔ  سببوجودی برخی از افراد مطلق، به ۀ  انصراف گاهی ناشی از غلبأ

 ،د؛ زیرا ای  نوک از معنای خا شوب هدم ا الت نمیسباثر و  أاس   ای  انصراف بدوی اس  و منش
خارجی  بلکه ای  معنا ناشی از غلبهٔ  ،دشوبه لفظ نیس  تا مشمول دلیل حجی  وهور مسبب و مستند 

 ل باشد یاس  فه دلیلی بر حجی  آن وجود ندارد  لذا ممک  اس  انصراف به قدر متیق  ه  از ای  قب

نحو مجاز یا از باب تعدد دال معینی اس  فه یا به ۀب  انصراف گاهی ناشی از فثرت استعمال در حص
لفظ در معنایی اس  اس  و ناشی از استعمال  خاصی و ای  انس و ارتبا  بی  لفظ و معنای اس و مدلول 



011 .../ یکردیبا رو  و طرق کشف آن یریگدر اطالق قنینقش قدر مت لیتحل و دیگران؛ یقلعه جوق یشاهیعل

 

بنابرای  اگتر انصتراف بته ایت  رتبته از   گرددفه مرج  آن به وع  تعینی همانند منقول و لفظ مشترک بر می
بودن ا تالت و قتدر متتیق  نب اجمال و تامسبرسیده باشد، فثرت استعمال و شدت عالقه بی  معنا و لفظ 

 اس  
ب تقیید سبج  گاهی انصراف ناشی از مناسبات عرفی یا عقالیی اس  فه ای  مناسب  عرفی و عقالیی 

در صتورت لتذا  ،های حک  و موعوک اس ای  انصراف ناشی از مناسب   (413تا1/418صدر، د )شومی
ب نتابودی و متان  مقتدمات ستبفند  ای  نوک از انصراف حجیت  دارد و ر میانصراف نیز تتیی، حک  تتییر

های حک  و موعوک )قرائ  لبی متصلی( سبب زیرا از باب مناسب  ؛دشوحکم  برای دلل  بر ا الت می
یابتد و حجیت  ا تالت سبب ای  قرائ ، حک  وهور در مقیتد میوهور در دلیل مقید شده اس  و هرگاه به

گونته تقریتر شتده است  فته (، وجه وهوری  مناسب  حک  و موعتوک ایت 0/389 ،وهم) دشوخنثی می
( و هتر وهتوری حجت  اوهور اس  فه در ذه  انسبات و تبادر دارد )صتر ینوع ،مناسب  حک  و موعوک

سبب مناسب  حک  و موعوک سبق  و تبادر دارد، حج  اس ، مگتر لذا هرآنچه در ذه  به ؛(ااس  )فبر
ما احکام تعبدی باشد فه عرف بی  حک  و موعوک ارتکاز و مناسبتی در تعمی  یتا تخصتیص  اینکه احکام

شایان ذفر اس    (330تا8/339، )حیدری مناسب  حک  و موعوک عمل فند ۀیابد تا  بق قاعدحک  نمی
(  در 3/189 ،ینتیبحرصنقور بلکه از قرائ  حالیه یا مقالیه اس  ) یس ،فه ای  قاعده از باب قرائ  لفظیه ن

 شود ن مان  ا الت میای اس  فه در ذه  برخی اصولیرواق  ای  مورد همان انصراف استمرا
مستبب از تناستب  ق ،یگف  فه هرگاه انصراف ذه  بته قتدر متت توانیم دگاهید  یمترتب بر ا  یبنابرا

حکت  و  عترف ارتبتا  یسبب وهور، تمسب به ا الت ممنوک اس ؛ چرافته وقتتحک  و موعوک باشد، به
و  شتودینم لاز موارد را شام ی: بعضدیگویآن را مالحظه فرد، م انیو تناسبات موجود م دیموعوک را سنج
  سازدیم دیدر واق  آن را مق

د  در روایات آمتده است : نمتاز در شوه میئبرای نمود عینی و فه  بهتر ای  مطلب چند مثال فقهی ارا
َبر  در اینجا مطلتق است ، ولتی تناستبات حکت  و  «ما لیؤفل»اس  فه با ل « ما لیؤفل لحمه»َشعر و َو

شود ذه  شنونده از انسان منصرف شود و بگوید اگر موی انسان دیگری در لباس مصتلی می سببموعوک 
د و فسی ه  منکر آن نیس  یا هرگاه در شوب تقیید میسب، انصراف اشکالینماز مانعی ندارد  پس ب ،باشد

ستّنوا »بگوینتد:  ،ن و ففار با پرداخ  جزیه جانشان محفتو  است ابرخالف مشرف محیطی فه اهل فتاب
 گوید منظور در همی  موعوک اس  نه در تمام احکام فه اگتر متثالا عرف می ،«بالمجوس سنة اهل الکتاب

هاست   فسی نذری یا وقفی یا وصیتی برای اهل فتاب فرد، با توسعه بگتویی  مجتوس هت  ملحتق بته آن
فتاب را داشتته که، در ای  روایات به تناسب حک  و موعوک بعید اس  مجوس تمام احکام اهل خالصه این
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فه متورد ختود روایت  است  و  جزیه و امثال آن در خصو پذیرد  مشخص آن را نمی باشند و ذوت عرفِی 
 هتا را جتایزخصو  اینکته بعضتی از عامته نیتز نکتاح آنبهتردیدی نیس  اما عمومی  آن روش  نیس ، 

د، در اثتر قترائ  شتومطلقات فه به عرف القا می ،بیان بیشتر مطلب اینکه  (39 زنجانی،شبیری  دانند )نمی
به شمول حک  به برخی افراد یقی  فرده  راج لفظی یا مقامی و تناسبات حک  و موعوک و احکام دیگر و    

تردید، قترائ  متصتل همچتون قترائ  د  اگر نکات منشأ شوبه برخی افراد تردید می راج حک   و در توسعهٔ 
محتض شود فته بتهمحفوف به فالم باشد، قدر متیق  در مقام تخا ب سبب می ،لفظی یا ارتکازات عقلی
برخی افراد تردید پدید آید و اگر نکتات منشتأ تردیتد، قترائ  منفصتل  در خصو  ،شنیدن مطلق در شمول

  مثال قدر متیق  در مقام تخا تب، روایت  س ااحکام مشابه باشد، قدر متیق  خارجی  همچون مالحظهٔ 
: رجل شب فی الذان و قد دختل فتی )ک(قال قل  ألبی عبدالله» ؛تجاوز اس  ۀصحیح زراره در باب قاعد

القامة؟ قال یمضی، قل : رجل شب فی الذان و القامة و قد فبر؟ قال یمضی     قل : شب فی التکبیر و 
لقراءة و قد رف ؟ قال یمضی، قل  شب فی الرفتوک و قتد ستجد قتال قد قرأ؟ قال: یمضی، قل : شب فی ا

آیتا ایت    «یمضی علی صالته، ث  قال یا زرارة اذا خرج  م  شیء ث  دخل  فی غیره فشکب لیس بشتیء
ابواب هت  عمومیت  دارد  بتر  ۀاس  یا در بقی ةدر خصو  صال ،قدر متیق  در مقام تخا ب بنا بر روای 

فرقی بی  قدر متتیق  در مقتام تخا تب و قتدر متتیق   تقریر پاسخ چنی  اس  فه  اساس آنچه فه گفته شد
منفصله، بترای  ۀ، باوجود قرینبردمیجدی را از بی   ۀاراد ،متصله ۀمنفصله و قرین ۀزیرا قرین ؛خارجی نیس 

متان  از وهتور منفصله  ۀماند و ای  فالم فه قرینواقعی )نه ارادۀ استعمالی( باقی نمی ۀفالم وهوری در اراد
رو فرقی بی  دو نوک قتدر متتیق  نیست  اندازد فالم ناتمامی اس ، ازای نیس ، بلکه لفظ را از حجی  می

  (3442تا3444زنجانی، شبیری )

 . قدر متیقن در دیدگاه امام خمینی و شهید صدر3

ید صتدر نگتاهی اینب با تبیی  دیدگاه سوم، در همی  زمینه وذیل آن به دو دیتدگاه امتام خمینتی و شته
 شود اجمالی انداخته می

 ی قدر متیقن . بیان امام خمینی درباره1. 3
معنای نه به معنای لقیدی وامری فه قید ندارد  ا الت به اس  از مطلق در تعری  امام خمینی عبارت

نفتس   در ای  صورت اگر متکل  در مقتام بیتان است  و متعلتق حکت  را اس  سوی افرادسریان به شیوک و
 حیتنقرخمینتی، لذا متعلق حک  را افراد ویوه و خا  قدر متیق  قرار نداده است  ) ، بیع  قرار داده اس 

تقریر ایشان در خصو  قدر متیق  و نیز لقیدی ا الت چنتی  است  فته اولا  ۀخالص  (8/418 ،االصول
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و یست  اعتمتاد و اعتنتا ن وجود قدر متیق  موّفد بر ا الت اس ؛ چون قدر متیق  در مقتام محتاوره، متورد
د و به تحقیق، حک  اع  از قدر متیق  و شوب تقوی  ا الت میسبلذا  ،معلق بر نفس  بیع  اس  ،حک 

فنندٔه ا الت سبب انصراف فالم شود، اعتبار عدم آن محقق ی ور قطعبه ق یاگر قدر مت نکهیا اس   غیر آن
: هذا فّلته دیگویم لی(  در تعل472تا7/471، الصولجواهحکااخذ به ا الت )همو،   یاس  نه ازجمله شرا

و  اتیالخصوصت ا لحت یإل لةیمرآة لألفراد، و ل وس عةیباب اإل الت؛ م  عدم فون الطب یالمختار ف یعل
 ( 7/747، االصولکبیتهذحالتها و عوارعها )همو، 

داند و ال و اجمال میمتکل  در مقام تمام مراد، بدون اهم حکم  را احرازبودِن  ایشان تنها مقدمهٔ 
فند و گیری میمقدمات، نتیجه عم  تحلیل مبنای خویش در باب معنای ا الت و عل  نفی بقیهٔ 

فظهر مّما ذفرنا: أّن المقّدمات التی ذفرها المحّقق الخراسانی قدس سره فی استفادة اإل الت، »گوید: می
المولی فی مقام بیان تمام ما له دخل فی موعوک غیر محتاج إلیها إّل المقّدمة الولی، فبعد إحراز فون 

نظر شهید   (4/320 ،جواهر الصول، هموحکمه، لو شّب فی اعتبار قید فیه ألمک  نفیه باإل الت، فتدّبر )
گوید: بر اساس آنچه  ور خالصه میخویش، به ۀگیرد و با توعیح نظریصدر ه  در همی  دیدگاه قرار می

متوق  بر قید منفصل و متصل و  ،یعنی وهور فالم در ا الت ؛حکم  ۀها قرینشود فه تنگفتی  روش  می
حکم   ۀی قریناقدر متیق  نیس  و واهر حال متکل  فه در مقام بیان تمام مراد خود باشد، فبر نبودبر 

اند: وجود قدر متیق  مادامی فه به حد انصراف نرسیده باشد، به ا الت رو گفتهازای (  8/902اس  )
 فند یید میأ(  ای  بیان امام خمینی، نظر مختار را ت813، یزدی یحائرزند )ی نمیعرر

 صدر دیشه انی. ب2. 3
هایی وجود دارد فه در اختصا  حک  حصه د فه گاهی در فالم مولفنایشان ابتدا تقسیمی را بیان می

 راج  بهاز حصه و افراد مطلق،   گاهی یکی اس وجود قدر متیق   نبودمعنای ند و ای  بهابا ه  در تزاح 
 وری فه اختصا  حک  به آن محتمل بهشود، فالم فهمیده میدیگر اولوی  دارد فه از خارج  ۀحص

گوید: گیری میدر مقام نتیجهاس  تا به غیر آن  ای  نوک از قدر متیق ، خارج از فالم اس   سپس ایشان 
ای فه مشتمل بر صف  معینی ذات مقید به وص  حصه ۀوجود قدر متیق  در مقام محاوره هرچند بر اراد

تواند وهور ا القی را بشکند و وهور آن را خنثی فند، اما ای  مقدار از قدر متیق  نمیاس ، دلل  می
مادامی فه وجود ای  نوک از صف  دللتی بر ای  نداشته باشد فه در مراد متکل  دخیل و عامل منحصر  ،فند

متکل  اس   د و وویفهٔ شوبه ای  معنا با نفی چنی  صفتی، حک  نیز منتفی می ؛ در موعوک حک  بوده اس
گویا بر صاحب ففایه بی  دلل  فالم بر ذات   اس چنی  قیدی مراد جدی متکل   وفند قرینه ای نصب 
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فند بر قیدی  ای  صف  ای فه مشتمل بر صف  معینی اس  با فالمی فه دلل  میمقید به وص  حصه
د، دلل  فالم شوفه آنچه موجب اختالل می  آن در موعوک حک ، خل  شده اس   درصورتیو دخال

ای فه )نه صرف ذات مقید به وص  حصه اس بر قید بودن صف  معینی اس  فه دخیل در موعوک حک  
 فه متکل  درصدد بیان تمام موعوکی(  بنابرای  درصورت809تا800مشتمل بر ای  صف  اس ( )صدر، 

  
، امکان ندارد از اس برای حک  در مقام جعل اس  و فالم دارای قدر متیق  مستفاد از مقام محاوره  فلی

متصل بر اختصا  حک  به مقید استفاده فرد؛ زیرا اختصا  و ثبوت حک  برای  ۀعنوان قرینقدر متیق  به
 یاحمدد دارد )عنوان مطلق وجوقدر متیق  محتمل اس  و در مقابل آن ه  احتمال اختصا  حک  به

 ( 199تا3/192، یبهسود

 قرائن فهم قدر متیقن .4

الجمله به ن فه فیاتوان اشاره فرد  اصولی ور خالصه به برخی ابزارهای اصولی میهدر ای  خصو  ب
متکل   بودِن در مقام بیان قدر متیق  را به همان مقدمهٔ  ۀنوعاا فسانی هستند فه مقدماند، احراز پرداخته نحوهٔ 

ل نبودند و مالک ئاند و در مت  ه  فسانی بودند فه فرقی بی  قدر متیق  داخلی و خارجی قاجاک دادهار
 دانستند    دیگری میئگیری یا مانعی  از آن را قراا الت

بی  دو قس  قتدر متتیق ، بنتای  تفاوتدلیل قا   بر اخذ و تمسب به ا الت بدون : اصل عقالیی. 1
جمتاعتی   (3/349، قمی م ؤم) اس ها دلیل محکمی در فش  وهور ا التعقال و فه  عرفی اس  فه 

ای ه  بر اهمال یا اجمال نیاورد، عقال آن فالم را اند: اگر مول فالمی را گف  و قرینهاز علمای اصولی گفته
نه بر عنوان قریتوان به وجود قدر متیق  به، میاس فنند  پس  بق اصل عقالیی فه اماره بر مطلق حمل می

 ( 48تا43، یمتکل  پی برد )مدد فالِم 
د فه شوصورت ونی احراز میصدر اس  فه از وهور حال متکل  بهشهید ای  بیان از : . ظهور حال2

و اگر ای  وهور حال احراز شد، برای نسب  قدر متیق ، باید قرینته  اس متکل  در مقام بیان تمام مراد خود 
مطلبتی در مرام و س  فه وقتی ا دیگری آمده اس : واهر حال متکل  ای در فالم بیاورد )همان(  در جای 

فالم ابراز فند، باید در مقام بیان تمام مرام و مراد خود باشد و در  ۀواسطهخواهد آن را بنفس خود دارد و می
شتد و او نیست  و اگتر قیتدی بافهمی  فه قیدی داخل در مرام ای  حال  اگر قیدی بر فالم خود نیاورد، می

لکان ذلب خالف واهر حاله بانه فتی »حال از بیان آن سکوت فند، ای  خالف واهر حال او اس : درعی 
 ( 1/121)صدر، « مقام بیان تمام المراد بالکالم

قرینته را  نبتوداز خود متکل  شنیده شود و اگر احراز نشد، اصل  بدی  معنا فه مثالا : . احراز وجدانی3
دانند و شهید صدر آن را از بتاب شتهادت ستلبیه آن را یب اصل عملی عقالیی می فنند فه مشهورپیاده می



000 .../ یکردیبا رو  و طرق کشف آن یریگدر اطالق قنینقش قدر مت لیتحل و دیگران؛ یقلعه جوق یشاهیعل

 

  ( 40، یداند و ازآنجافه ای  شهادت و اخبار و حجی  قول ثقه وهورساز اس ، لذا حج  اس  )مددمی
یه4 لبی  لفظی، قرینهٔ رغی از قرینهٔ  یبخش شوند وقرائ  به لفظی و غیرلفظی تقسی  می :. قرائن ارتکاز

شود  از  ریق ارتکاز شخصی، ذه  ارتکازی نیز به شخصی و عرفی عام منقس  می ۀقرینرتکازی اس   ا
فالم متکل  منصرف به همان  ،شود و در ارتکاز عرفیمخا ب به همان عنوان مفروض خودش منصرف می

در روای  وارد  (  بنابرای  اگر مثالا 49، وشود و گاهی باعث اجمال فالم اس  )همارتکاز عام عرفی می
  اهر و مطهرِ  ،دلل  صریح دارد فه آب« ماء البئر واس  لینجسه شیء ألنه له مادة»شده اس  فه 

اع  از چاه و  ،هاحک  را به تمام آب توان آب چاه را از باب مثال فرض فرد وچیزهای دیگر اس  و می
  (824ات821حسینی، ها باشد به ارتکاز عرفی تعمی  داد )غیرچاه فه چشمه

ای فه بی  حک  و موعوک آن تناسب برقرار اس  قرینه: . حکم عقل و تناسب حکم و موضوع5
ای فه به ذهنی  مخا ب نیز متکی باشد و ای  اتکا در هریب از ابعاد عقلی، عقالیی و عرفی گونهبه

تیق  را به دس  توان قدر ممی ،مناسب  حک  و موعوک حک  عقل و شناخ  عرفِی به  تواند مطرح باشدمی
(  193تا3/194، یافمرهب نص صریح باشد فه حک  در واق  متعلق برای بعضی افراد اس  )سبآورد فه 

ب نابودی و مان  مقدمات حکم  برای دلل  بر سبگاهی انصراف )به قدر متیق ( فه حجی  دارد و 
ک و قرائ  لبی متصلی اس  های حک  و موعو، از باب مناسب شودمیا الت و سبب وهور در دلیل مقید 

حیث ان الحک  له مناسبات و منا ات مرتکزه فی »( و در تعلیل ای  معنا آورده اس : 0/389صدر، )
التعمی  اخری، و هذه  الذه  العرفی؛ بسببها ینسبق الی ذه  النسان عند سماک الدلیل، التخصیص تاره و

 ( 3/830بحوث فی عل  الصول، ، همو« )ةحج النسباقات حجه؛ لنها تشکل وهورا للدلیل و فل وهور

 یوهور اس  فه در ذهت ، انستبات و تبتادر دارد )صتترا( و هتر وهتور یمناسب  حک  و موعوک نوع
سبب مناسب  حک  و موعوک سبق  و تبادر دارد، حجت  است ، حج  اس  )فبرا(؛ لذا آنچه در ذه  به

 ایت  یدر تعمت یکت  و موعتوک ارتکتاز و مناستبتح  یباشد فه عترف بت یاحکام ما احکام تعبد نکهیمگر ا
 ( 144تا7/144 ،یدریمناسب  حک  و موعوک عمل فند )ح ۀتا  بق قاعد ابدییحک  نم صیتخص

گیرد فه چنتد ستیات و وحدت سیاقی در گفتار یا نوشتار گوینده در جایی شکل می: . وحدت سیاق6
 ولتی در فنتار هت  ،خص و واعتحی داردها هریتب معنتای مشتچند ترفیب در فالم وجتود دارد و ستیات

فند فه ها مبرز معنای جدیدی اس  و ای  چینش الفا  و معانی در مخا ب معنایی ایجاد میقرارگرفت  آن
مثال شیخ انصاری تطبیتق ایت  متورد و استتفاده از آن را در بحتث خیتار  رایب ؛مخالف  آن مناسب نیس 

 ( 3/82 د )انصاری،فنمی مجلس استناد
د و در صتورتی شتوصورت شخصی در یکی از ارفان تخا ب استفاده متیای  قرینه به: مورد ینهٔ قر . 7

هت  گونه فه مشهور اس  و در مت   همان گرنهو ،صالحی  قرینی  دارد فه متکل  متکی بر آن صحب  فند
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 ، مورد مخصص نخواهد بود شدبارها اشاره 
ینه تعلیل8 آوری در فالم متکل  الم و ازجمله قدر متیق ، تعلیلهای مؤثر در فه  فیکی از قرینه: . قر

 شده اس ؛ علتی فه گوینده فالم خود را به آن مستند فرده اس  فه بارها در ادبیات اصولی و فقهی استفاده
 ( 4اس  و ای  استفاده از عل  منصوصه، خود تابعی از قواعد عقالیی وهور فالم اس  )مسعودی، 

 هان مأخوذ از آنحجیت قرائن و قدر متیق .5

خصو  در تشخیص هبعد از شمردن برخی از قرائ  عقالیی و عقلی و عرفی برای فه  فالم متکل  و ب
مبنای حجی  مختصراا به قدر متیق  فه فش  آن از مصادیق، فش  مراد استعمالی یا جدی متکل  اس 

شود، ای  اس  فه دلیل یاد میفلمات اصولیان اصط ۀشود  آنچه از مجموعای میای  نوک قرائ  اشاره
تعبیر دیگر حجی  قرائ  درحقیق  همان دلیل حجی  وهور اس ؛ زیرا ای  قرائ  از مصادیق وهورند و به

وهور سازند  دلیل حجی  وهور ه  بنای عقالس ؛ بدی  معنا فه اهل لسان و عقال در مفاهمات خود از 
بیان مراد خود،  ریق دیگر و راه جدید ابراز نکرده  ۀحوفنند و شارک ه  در روش و نای  موارد استفاده می

الجمله مما لاشکال فیه و لخالف؛ لن المفروض فاعتباره فی»گوید: اس   شیخ انصاری در ای  باب می
فون تلب المور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراته  المقصود بها التفهی ، و م  المعلوم بدیهیه أن  ریق 

لطریق محاورات اهل اللسان  متایراا  مخترعاا  یک   ریقاا ارک فی تفهی  مقاصد للمخا بی  ل محاورات الش
  ( 3/310فی تفهی  مقاصده  )

 گیری   نتیجه

اقسام آن و اقوال موجود در خصو  مؤثربودِن  ق ،یدر موعوِک قدر مت یاصول یمقاله با جستار  یدر ا
 ق یقتدر متت یبترا یاصتالت یبرخت نکه،یمطرح شد: نخس  ا دگاهیبحث شد و سه د ،یریگها در ا التآن
متتکل  قلمتداد  بودِن انیتاحتراز در مقتام ب ۀنتیو آن را قر ستتندیمستقِل حکمت  قائتل ن ۀمقدم بیعنوان به
را مضتر  یختارج ق یقدر متت یول دانند،یدر مقام تخا ب را مان  م ق یقدر مت یاعده نکه،یدوم ا فنند؛یم

است  فته   یتبود، درس  ا زین سندگانیو نظر مختار نو دیسوم فه با ادله به اثبات رس گاهدیو در د دانندینم
تمستب بته ا تالت نتدارد،  یبرا  یمانع فدامچیو ه س یدر تمسب به ا الت ن ق یاقسام قدر مت  یب یفرق

 ست ینمان  از تمسب به ا الت اس ، لزم  ق یاگر وجود قدر مت رایهرچند مقدمات حکم ، تام باشد؛ ز
از ذات  نکتهیاعت  از ا یقنتیو لحا  شود، بلکه هر قتدر مت  یدر مقام مخا ب رعا ق یشر  در قدر مت  یا

 ق ،یقتدر متت  یتاخذ به ا الت را مان  و قادح باشد؛ چرافه اگر ا تواندیم ،از خارج ثاب  شده باشد ایلفظ 
 زیصورت اخذ به ا الت جتا  یر اآن اس ، د یمقتض رخطابیغ ایتمام مراد متکل  باشد فه واهر خطاب 
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و  ماندینم یدر مقام تخا ب در تمسب به ا الت باق ق یموجه بر اعتبار شر  فقدان قدر مت یلیو دل س ین
 شتده،ی  ندیفرا  یبلکه اع  اس   سپس ا س ،یگف  فه حک  شامل آن اس  اما منحصر به آن ن توانیم

از   ادیبتا اصتط ق یقرائ  فه  قدر متت زین یانید  در بخش پاداده ش قیصدر تطب دیو شه ینیامام خم یبر آرا
حکت  و موعتوک  اتارتکتازات، مناستب ،یوهور حتال، احتراز وجتدان ،ییدر اصل عقال ان؛یعبارات اصول
 خالصه شد 

 
 منابع

  ت3409 التراث، اءیلح  یق : آل الب ،اول، چاپاألصولکةیفا ،  یحسب محمدفاو  ،یآخوند خراسان
  ت3439 ،یالعرب التراث اءیدار اح :روتیب ،اول، چاپلس نکالعحب، مکرممحمدب  ر،منظواب 

چتاپ اول،  ،منه جکالوصولکالیکدروسکفيکعلمکاألصولک)شح کالحلقرةکالا لارة(احمدی بهسودی، محمد رعا، 
 ت 3410: دار المصطفی لحیاء التراث، بیروت

  ت3413 ،یفکر السالمدوم، ق : مجم  ال، چاپنیاصولکفقهکنو، محس ، یاراف
  ت3413 ،یق : مجم  الفکر السالم ،شانزده ، چاپفت بکالمک سب،  یمحمدامب یمرتض ،یانصار

  تایب عه،یالتراث الش اءینج : اح اول،، چاپیالا نکأسلوبه کیفکاألصولکةیفا ، باقر، یروانیا
 ت 3403 ،تهران: عروج ،سوم، چاپهیقواعدکفقهحس ،  ،یبجنورد

  3129 ،یق : پووهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،اول، چاپاصولکفقهکۀن مفحهنگاز محققان،  یجمع
 ت 3432: مؤسسه النشر السالمی، ق  ، چاپ شش ،دررالاوائدحائری یزدی، عبدالکری ، 

 م 8000 نا،یبدمشق:  اول،چاپ، األصولکعلمکلمصطلح تکةیفقهکق تیتطبکیالاقهکلیالدلمحمد،  ،ینیحس
 ت 3409 ،یرتی، ق : بصحق ئقکاالصول محس ،  ،یحک
 ت 3418الفقه و الصول المختصه،  ةق : مکتب ،اول، چاپصولکالاقها  ،یحس ،یحل
 ت 3482ق : دار فراقد،  ،اول، چاپةیالدروسکشح کالحلقةکالا ن، فمال، یدریح

 ت 3481 ،ینیم خمو نشر آثار اما  یتنظ ۀسسؤتهران: م ،اول، چاپاألصولکبیتهذالله، روح ،ینیخم
 ت 3432 ،ینیثار امام خمآو نشر   یتنظ ۀسسؤتهران: م ،اول، چاپاألصولکحیتنق__________، 
  3109 ،ینیو نشر آثار امام خم  یتنظ ۀسسؤتهران: م ،اول، چاپجواهحکاألصول__________، 

  3192 ،یمصطفو یفروشق : فتاب ،دوم، چاپحاتیاجودکالتقحابوالقاس ،  ،ییخو
 ت  3439 ،ی، ق : نشر اسالماصولکالاقهکیمح ضحاتکف ،___________
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 ت 3404جا، دفتر نشر الکتاب، ، بیالماحداتکفیکغحیبکالقحآنمحمد، ب راغب اصفهانی، حسی 
  3128دل،  ثیتهران: حد ،دوم، چاپزبدةکاألصول، محمدصادت، یروحان

دار الفکر للطباعة و النشتر و  :چاپ اول، بیروت، ت جکالعحوسکمنکجواهحکالق موسزبیدی، سید محمد مرتضی، 
 ق 3434التوزی ، 

 ت 3439، ق : امام صادت)ک(، علمکاالصولکیالمحصولکفجعفر،  ،یزیتبر یسبحان
  3122ق : امام صادت)ک(،  ،چهارم، چاپصولکالاقهاکیفکطیالوس__________،  

  3120 نا،یباصفهان:  ،چهارمپ، چایانص رکخیتحجمٔهکمتنکوکشح کف ملکرس ئلکش د،ی، جمشیعیسم
  ت3439پرداز، یأپووهشی ر ۀق : مؤسس اول،چاپ، فت بکنک  زنجانی، موسی،  یریشب
  3109 ،، ق : دار العل فقهکاصولکحیتحح ،ی، علیروانیش

 ت 3482 ،ینیوالرشاد الد هیق : دار التوج ،اول، چاپاألصولک نیبالله، ، لط یگانیگلپا یصاف
  ت3484ق : صالحان،  ،اول، چاپاألصولکةیشح کفا  ل،یاسماع ،یرنمازندا یصالح

 ت 3432 ،یق : اسالم ،پنج ، چاپعلمکاألصولکیدروسکفصدر، محمدباقر، 
 ت 3482 ار،یق :   ،دوم، چاپیالمعجمکاألصول، محمد، بحرینی صنقور

  ت3439 ،ی، تهران: مرتضونیمجمعکالبحح، محمدب  ی، فخرالدیحی ر
   3191ق : مهر،  ،اولچاپ ،یمظاهر ینجف یمرتض ریتقربه، األصولکحیتحح  ،یاءالدیع ،یعراق

  3123 ،ا هار ۀائم یق : مرفز فقه ،اول، چاپعهیاصولکفقهکش، محمد، یلنکران یفاعل موحد
  3123ا هار،  ۀائم یق : مرفز فقه ،پنج ، چاپةیالکا کض  یا______________، محمد، 

 ت  3409ق : دار الهجره،  ،دوم، چاپنیفت بکالعحمد، اب لی، خلیدیفراه
استحات محمد خیالحتاج الشت یالله العظمت ی، ق : مکتب سماحه آهیالمب حثکاالصولمحمداسحات،  اض،یف
  ت3480 اض،یف

  3109 اء،ینور الصف یهاپووهش ادیتهران: بن اول،چاپ، اصطالح تکاصولکفقهکیشن سواژهزاده، احمد، یقل
 ت 3489 ث،یق : دار الحد اول،چاپ، یالک ف عقوب،یمحمدب ، ینیفل

نتا، یتهتران: بت اول،چتاپ، یاالسرالمکالاقرهکأصرولکعلمکمس ئلکیفکةیصولکالاوائدکالغحوامحمدباقر،  ،یافمره
3198  

  3100 ،یتهران: مرفز نشر اسالم ،اول، چاپازکاصولکفقهکیمب حا ،یمحقق داماد، مصطف
  3102 ،ق : دار الفکر ،ده ، چاپفقهشح کاصولک ،یعل ،یمحمد
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  3123 نا،یبچهارم، ق : ، چاپاألصولکةیشح کفا _________، 
  3199ای قائمیه اصفهان، مددی، سیدمحمود، دروس خارج اصول، اصفهان، مرفز تحقیقات رایانه

  3124 ث،ی، تهران: دار الحدازکماهومکت کمقصود ،یعبدالهاد ،یمسعود
 ت 3410 ،یق : اسالم ،پنج ، چاپولکالاقهصامظفر، محمدرعا، 

  ت3482)ک(، طالبیابب یالمام عل ةق : مدرس دوم،چاپ، االصول انوار، ناصر، یرازیمکارم ش
  3109ق : عالمه،  اول،چاپ، فحهنگکاصطالح تکاصول ،یمجتب ،یاصفهان یملک

، اولچتاپشتکوری، ابوالفضل و ، مترج : صلواتی، محمود مب نیکفقهیکحکومتکاسالمی، حسینعلی، منتظری
  ت3409، : مؤسسه فیهانق 

  3109اول، تهران: مجد، ، چاپعلمکاصولمحمد، دیس ،یبجنورد یموسو
 ت 3439 ،ینشر اسالم مؤسسهٔ ق :  ،اول، چاپاألصولکدیتسدمحمد،  ،یمؤم  قم

   3109 ،ینشر اسالم ۀق : موسس اول،چاپ، فوائدکاالصول  ،یمحمدحس ،ینیئنا
 ت 3480 ،یالله نجف ی: دفتر آنج  اول،چاپ، مع صحةکةیبحوثکفقه  ،یحس ریبش ،ینجف
 ت 3191ق : اسالم،  ،اول، چاپقواعدکاألصول ،ی، مصطفینوران
  3120 ،یتهران: ن ،شش ، چاپاصولکاصطالح تکیحیفحهنگکتشح ،یسی، عییول

المعارف فقته  ةدائر ۀ، ق : موسسمالسالکهمیعلکتیفحهنگکفقهکمط بقکمذهبکاهلکب، محمود، یشاهرود یهاشم
 ت 3128 ،یاسالم


