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 چکیده
 و دارد ژهیاو تیااهم نماناده، جاابه یمستقل یاصول اثر شانیا از که فقها از یبرخ یاصول یمبان استخراج

 یعنای فقاه، اصاول پرکااربرد مساال  از یکی یبررس ضمن جستار نیا در است. جمع نیا از یخوانسار محقق
 .است شده پرداخته وصخص نیا در یو یمبنا یبررس و  یتحل به اطالق، بر مطلق لفظ داللت احراز تیفیک

 نالا  جهینت نیا به النافع، مختصر شرح یف المدارک جامع کتاب و یاصول کتب در تتبع از پس سندگانینو

 مقادما  قیاطر از و عقا   یادل کمکباه بلکه ست؛ین وضع از یناش اطالق بر مطلق لفظ داللت که اندشده

 و ماتکل  باودن انیب مقام در تقیید، بر قرینه نبود د،ییتق و اطالق نامکا از متشک  مقدما  نیا است. حکمت
 قادر باودن یمنتفا باه یازین اطالق به تمسک در نکهیا ضمن است؛ افراد از یبعض به مطلق لفظ انصراف عدم

 .معناستیب یامر تخاطب مقام در قنیمت قدر اساسا   بلکه ست؛ین تخاطب مقام در قنیمت
 

 مقام در قنیمت قدر لفظ، انصراف حکمت، مقدما  د،ییتق و اطالق ،یوانسارخ محقق ها:کلیدواژه

 تخاطب.

 

                                                 
 .72/78/7930: یینها بیتصو خیتار؛ 82/70/7930وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract   

Extracting the Usuli foundations of some Islamic jurists, including Mohaghegh 

Khansari, who have not left an independent Usuli work, is of special importance. In 

this research, in addition to examining one of the most widely applied issues of Usul 

al-Fiqh, namely ascertaining how an absolute term denotes absoluteness, his 

foundation in this regard has been analyzed and studied. The authors, after 

scrutinizing the Usuli books and Jami al-Mdarik fi Sharh Mukhtasar al-Nafi book, 

have come to the conclusion that the denotation of absoluteness by the absolute term 

is not due to convention; rather, it is realized with the help of the rational proof and 

through Muqaddimat al-Hikma (premises of wisdom). Such premises consist of the 

possibility of absoluteness and qualification, lack of evidence on qualification, the 

speaker being in the position of depiction and the absolute word not being indicative 

to certain instances; additionally, when relying on absoluteness, it is not necessary 

that the established amount is absent while addressing; instead, basically, the 

existence of the established amount while being in the position of addressing is non-

sense. 

Keywords: Mohaghegh Khansari, Absoluteness and Qualification, Muqaddimat al-

Hikma (premises of wisdom), the Term Being Indicative to Certain Instances, the 

Established Amount while Being in the Position of Addressing    
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 مقدمه

تخراج و استنباط احکام از مناابع و دانند در راستای اسفقهای امامیه که باب اجتهاد را همواره مفتوح می
عنوان اصاول اساتنباط یاا اساس یک سلسله قواعد و اصول مستدلی را تحتایناند؛ برادله اهتمام تام داشته

اند. یکی از مباحث مه  و پرفایده در عل  اصول فقه بحث اطالق و تقیید اسات کاه اصول فقه تدوین کرده
که یکی از مسال  مه  و چالشی در این طوریئلۀ اساسی است؛ بهخود این بحث نیز مشتم  بر چندین مس

صور  وضعي بحث، طریقۀ احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق است که آیا داللت الفاظ مطلق بر شیوع به
عقا  و  داللتباهاست؛ یعنی واضْع این الفاظ را برای معانی خودشان باه قیاد شایوع قارار داده اسات  یاا 

دانساتن داللات الفااظ مطلاق بار ارساال و شایوع، ماراد از مت است  و بنابر عقلیکمک مقدما  حکبه
مقدما  حکمت چیست  رسالت مقالۀ حاضر تحلی  و بررسای آرا و اقاوال علماای اصاول در دو مسائلۀ 

اسات. در  الدااک، جامعاش، مذکور و سپس استخراج مبنای اصولی محقاق خوانسااری از کتااب فقهای
 کنی .به این هدف، مطالب را در دو بخش عمده مطرح کرده و بررسی می بخشیدنراستای تحقق

 
 آرای علمای اصول در احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق .أ

و  1/712معنای در بناد کاردن اسات دعبادالرحمن، معنای رهایی و آزادی و تقیید بهاطالق در لغت به
عنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال ( و در اصطالح اطالق عبار  است از داللت لفظ بر م3/333

(؛ مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شایوع دارد 323؛ آخوند خراسانی، 371آن معنا دمیرزای قمی، 
شود، هرچند نسبت به مفهوم شود و یا لفظ زید که شام  تمامی حاال  وی میو شام  همۀ افراد انسان می

 است.« مقّید»شود که مقاب  آن گفته می« مطلق»اطالق، زید اطالق ندارد. به لفظ دارای 
در اینکه هر لفظ مطلقی بر شیوع و سریان و شمول و قابلیت صدق بر هار فاردی داللات دارد، شاکی 

داللت وضعي است؛ یعنی واضاع نیست. سخن در این است که آیا داللت الفاظ مطلق بر شیوع و ارسال به
کمک داللت عقا  و باهبه قید شیوع و اطالق و البشرطی قرار داده  یا باه این الفاظ را برای معانی خودشان

 مقدما  حکمت است  در خصوص این مسئله دو قول مطرح شده است:
بار ایان تعلاق گرفتاه باود و  معالم. رأی متقدمان از علما تا زمان سلطان العلماء، صاحب حاشیه بر 1
له و قید آن اسات؛ یعنای واضاع ارسال، داخ  در موضوع  ک  ظاهر کالمشان این بود که قید اطالق و دست

بودن و معنای انسان، حیوان ناطق مطلاق مثال  اسماء اجناس را وضع کرده برای معانی خودشان با قید مطلق
باشند و درنتیجه اگر این له میو البشرط است و خالصه الماهیا  المطلقه بقید االطالق و االرسال موضوع

کردی  و گفتی : انسان عال ، رقبۀ مؤمنه و... استعمال مجازی و غیر ما وضع له خواهد بود و  ماهیا  را مقید
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 لفظ عال  و مؤمنه و... قرینه بر آن است.
له الفاظ مطلقه و اسماء اجناس، نفس . رأی مشهور متأخران از سلطان العلماء بر آن است که موضوع  7

هیچ قید و شرطی، حتی قید اطالق و البشارطی؛ یعنای  ، بدون«من حیث هی هی»ماهیا  و طبایع است 
بودن و... . منتها اطالق و شایوع و لفظ انسان مثال  برای حیوان ناطق وضع شده نه حیوان ناطق به قید مطلق

شود و ربطی به ظهور وضعی ندارد و طبق ایان مبناا سریان از خارج و به برکت مقدما  حکمت دانسته می
گونه مجازیتی را همراه ندارد؛ زیارا بااز ها  لفاظ رجا  در د و گفتن رج  عال  هیچاستعمال مطلق در مقی

معنای خود، یعنی طبیعت دذا  ثبت له الرجولیة( استعمال شده و عال  دال بر وصف است و از باب تعدد 
 دال و مدلول است که کسی نگفته است صفت و موصوف مجاز شد.

طور عماده دو دیادگاه لت الفاظ مطلاق بار اطاالق باهکه گذشت، در خصوص کیفیت احراز دالچنان
کننادۀ ایان امار اسات کاه او در مطرح شده است. تتبع و تأم  در عبارا  محقق خوانساری به وضوح بیان

رأی بوده و داللات الفااظ مطلاق بار شایوع را از طریاق مقادما  مسئلۀ مورد بحث با مشهور متأخران ه 
 1حکمت دانسته است.

 
 مات حکمت در نگاه علمای اصولب. مفهوم مقد

جمله محقق خوانساری معتقدند داللت الفاظ مطلق بر پس از بیان این مطلب که مشهور متأخران و از
رو در استفادۀ اطالق و ارسال از الفاظ مطلق، به دال دیگاری نیااز داریا  و آن ایناطالق بالوضع نیست؛ از

و یا آنکه قرینۀ عاام اسات و قریناۀ « سواء کانت مؤمنة او کافرةاعتق رقبة »دال، یا قرینۀ خاص است، مانند: 
دهد که نفس کالم ظهور در اطالق داشته باشد. علمای اصول از قرینۀ عام عام، کالم را در موقعیتی قرار می

شود این است کاه ماراد از مقادما  حکمات کنند. حال بحثی که مطرح میبه مقدما  حکمت تعبیر می
 چیست 

شهور میان علمای اصول، بلکه اتفاق آنان بر این است که قرینۀ عاام یاا مقادما  حکمات معروف و م
 مشتم  بر سه امر است:

 امکان اطالق و تقیید .1
اطالق و تقیید با یکدیگر تالزم دارند؛ بدین معنا که در هر کالم و دلیلی که امکان تقییاد وجاود داشاته 

تقیید، اطالق نیز ممتنع است و تقاب  باین اطاالق و تقییاد از  باشد، امکان اطالق نیز وجود دارد و با امتناع
 (.1/33قبی  عدم و ملکه است دبجنوردی، 

                                                 
 . عبارات ایشان در بخش دوم بحث )مفهوم مقدمات حکمت( مطرح و تحقیق و بررسی خواهد شد.7
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ینه بر تقیید .2  عدم قر
مقصود از مقدمۀ مذکور، عدم تقیید دلی  مطلق با دلی  لفظی یا لبی است، خواه این دو دلی  متص  باه 

صور  قرینۀ متص  اصال  برای مطلق، ظهاوری  صور  منفص  ذکر شده باشند؛ زیرا دره  باشند، خواه به
شود، منتها با ظهور بدوی ماراد شود و در صور  قرینۀ منفص  ظهور بدوی منعقد میدر اطالق منعقد نمی

شود، بلکه قرینۀ منفص  از مراد جدی ماوال کاه تقییاد باشاد کشاف خواهاد کارد؛ جدی موال کشف نمی
 (.337اطالق وجود نخواهد داشت دهمو، بنابراین در صور  قرینۀ متص  یا منفص ، 

 بودندر مقام بیان  .3
بودن آن است که متکل ، کالم باید احراز شود متکل  در مقام بیان مراد خود است و معنای در مقام بیان 

نحوی القا کند که برای کالم، ظهور در اطالق منعقد شود. در این صور  در فرض شک نسبت به خود را به
تمسك به اطالق جایز است و کالم ظهور در اطالق و ارسال دارد؛ زیرا اص  آن است که هار  قیدی از قیود،

که در مقاام رو، درصورتیای در مقام بیان باشد مگر آنکه دلیلی برخالِف آن وجود داشته باشد؛ ازاینگوینده
 (.1/733شود دسبحانی، مقتضای اص  مزبور عم  میبودن گوینده مشکوک باشد، بهبیان 

(، 7/424شده که ظاهرا  مورد اتفاق طرفداران مقدما  حکمت است دناایینی، افزون بر سه مقدمۀ بیان
 اند:برخی از اصولیان دو مقدمۀ دیگر نیز اضافه کرده

 عدم انصراف .4
شود؛ لفظ مطلق به بعض افراد، مانع تمسک به اطالق می 1برخی از علمای اصول معتقدند که انصراِف 

اا َفاْمَساُحوا ِبُوُجاوِهُکْ  »لفظ مسح در آیۀ وضو و تیم ، مانند انصراف  ب  ا َطیا ُماوا َصاِعید  َفَلْ  َتِجُدوا َمااء  َفَتَیمم
]و آب دبرای غس  یا وضو( نیابید با خاك پاکی تایم  کنیاد و از آن بار صاور  دپیشاانی( و « َوَأْیِدیُکْ  ِمْنهُ 

؛ 733باطن دست نه پشت آن دآخوناد خراساانی، ( به مسح دست و خصوصا  3ها بکشید[. دمالده: دست
 (.111-1/131مظفر، 

اند این است که اگر منشاأ انصاراف ظهاور لفاظ که بسیاری از علمای اصول برآنحق در مسئله، چنان
شود. اگر منشأ انصراف ظهور لفظ نباشد بلکاه سابب خاارجی باشد، انصراف مانع از تمسک به اطالق می

کناد و بودن بعضی از افرادی كه لفظ در آن افراد، انصراف پيدا میداشته باشد مانند غالاب
در ماء دجله و فرا  مستند به ظهور لفظ نیست و لفظ نقشی در « ماء»بودن آن فرد منصرف، مانند یا معمول

شاود و از تمساک باه اطاالق آن انصراف ندارد؛ لذا انصراف مذکور ماانع از ظهاور لفاظ در اطاالق نمای
محاضداا  ؛ خاولی، 473-2/472؛ صدر، 111-1/131؛ مظفر، 7/423واهد کرد دعراقی، جلوگیری نخ

                                                 
 .823-822 ،یة االصولکفا ،یآخوند خراسان. برای اطالع بیشتر از مراتب انصراف، ر.ک:  7
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 (.4/327فی اصول الفقه  
همچنین سبب سوم برای انصراف، مناسبت عرفی حک  و موضوع است و آن بدین صاور  اسات کاه 

  و که استیناس عرف بین حکاطوریخطاب، متعرض عم  یا تشریعی شود که دارای تطبیق عرفی است؛ به
المااء »شاود: آن حصۀ معین موجب انصراف ذهن به آن حصۀ خاص گردد؛ برای مثال، وقتی کاه گفتاه می

، مطهربودن حکمی است دارای منشأ عرفی و آنچه در ذهن عارف ارتکااز یافتاه ایان اسات کاه آب «مطّهر
شاود اساتفاده مینفسه نجس باشد. از دلی  مطهربودن آب و به مناسبت حک  و موضوع کننده نباید فیپاک

به ایان قسا  از آب انصاراف « ماء»نفسه پاک باشد؛ بنابراین لفظ کننده، آبی است که فیکه مراد از آب پاک
 (.2/471کند دصدر، پیدا می

 نبود قدر متیقن در مقام تخاطب .5
دو  شود. قدر متیقن باهای از مطلق است که به یقین، حک  شام  آن میمراد از قدر متیقن، فرد یا حصه

 شود:قس ، یعنی قدر متیقن در خارج و قدر متیقن در مقام تخاطب تقسی  می
شود، مانناد آنکاه شاارع ها میمنظور از قدر متیقن خارجی مصادیقی است که به یقین حک  شام  آن

د المجتهد»بگوید:  که قدر متیقن آن، وجوب تقلید از مجتهد اعل  است، هرچند دلیا  اطاالق دارد و « قلا
، عال  عاادل «اکرم العال »شود یا اینکه قدر متیقن از عال  در عبار    تقلید از مجتهد غیراعل  نیز میشام

 (.7/331آب طاهر است دحسینی فیروزکوهی، « جئنی بماء  »و قدر متیقن در عبار  
قدر متیقن در مقام تخاطب، آن است که مخاطب و متکل  دربارۀ مصداق معینی سخن بگویند و بعاد 

شود. برای مثال، موال باا عباد طور مطلق به ماهیتی امر کند که شام  آن مصداق ه  میمدتی، متکل  به از
در اینجاا «. اشاتر اللحا »کناد: گاه به وی امار مایکند، آنوگو میخود دربارۀ فواید گوشت گوسفند گفت

وسافند اسات دآخوناد اگرچه کالم او مطلق است، قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب، همان گوشات گ
 (.1/742خراسانی، 

برخی از علمای اصول معتقدند که یکی از مقدما  حکمت عدم وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب 
است. آخوند خراسانی ضمن تقسی  قدر متیقن، به قدر متیقن در مقام تخاطب دمحاوره( و قادر متایقن در 

خارج دبیرون از مقاام محااوره(، در صاور  وجاود فرماید: وجود قدر متیقن در خارج از مقام محاوره می
زند اما وجود قدر متیقن در مقاام تخاطاب از انعقااد ظهاور سایر مقدما  حکمت، ضرری به اطالق نمی

کند. بازگشت این کالم به این اسات کاه وجاود قادر متایقن در مقاام محااوره کالم در مطلق جلوگیری می
شاود لذا با فرض وجود آن، ظهوری در اطالق بارای لفاظ منعقاد نمایمنزلۀ قرینۀ لفظیه بر تقیید است و به

 (.1/334دهمو، 
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ازآنجاکه محقق خوانساری مقدمۀ مذکور را از مقدما  حکمت ندانسته است؛ به عباارتی بار اسااس 
؛ 3/232دخوانسااری، دیدگاه ایشان وجود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع از انعقااد اطاالق نیسات 

 ، الزم است ادلۀ هر دو گروه از علما در خصوص این مقدمه به دقت بررسی شود.(6/12؛ 4/121-111
 

 بودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطالقمانع

بودن قدر متیقن در مقام تخاطب گفته شده است: اینکه متکل  در مقام بیاان باشاد، در استدالل به مانع
 به دو گونه قاب  تصور است:

صدد بیان تمام موضوع حکمش باشد؛ بدین صور  که غرض متکل  متوقف بر این باشاد متکّل  در .1
کند تمام موضوع است و چیز که تمام موضوع را برای مخاطب تبیین کند و به او بفهماند که آنچه او ذکر می

 دیگری باقی نمانده است.
های  نکناد کاه آنچاه او ذکار متکل  واقعا  درصدد بیان تمام موضوع حک  باشد، ولو به مخاطاب تف .7

کند تمام موضوع است. در این صور  او غرضی ندارد، جز اینکاه ذا  موضاوع را تماماا  بیاان کناد تاا می
مکلف امتثال کند، گرچه تفصی  موضوع را با تمام حدود به مکلف تفهی  نکند. حال اگر متکل  به نحو اول 

زند قام محاوره ضرری به ظهور مطلق در اطالقش نمیدر مقام بیان باشد، بدون شک وجود قدر متیقن در م
و لذا تمسك به اطالق جایز است. چون اگر همان قدر متیقن مفروض، تمام موضاوع اسات، بایاد گویناده 

شود؛ چراکه صرف وجود قدر بیان کند و ترك بیان به اتکای وجود قدر متیقن، اخالل به غرض محسوب می
در متیقن تمام موضوع است و اما اگر گویناده باه گوناۀ دوم در مقاام بیاان متیقن، بیان این نکته نیست که ق

باشد، جایز است که برای بیان واقعی تمام موضوع، به وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفاا کناد، البتاه 
که غرضی نداشته باشد، جز اینکه ذا  موضوع را تماما  به مخاطب بفهماند نه به وصف تمامیت؛ درصورتی

نی مقصودش فقط این باشد که آنچه را به حم  شایع تمام موضوع است تفهی  کناد ولاو باه کماك قادر یع
کناد؛ شود و وی در موضوع واقعای، امتثاال مایمتیقن. در این صور  تبلیغ وظیفه برای مکلف حاص  می

در مقاام چراکه در مقام محاوره، آنچه برای مکلف مفهوم است، همان قدر متایقن اسات و از ساوی دیگار 
دهد، تمام موضوع است یا اینکاه موضاوع اعا  از امتثال واجب نیست که مکلف بداند آنچه را او انجام می

 فع  او و غیر آن است.
و قدر متیقن در مقام محااوره، گوشات گوسافند باشاد و در « گوشت بخر»برای مثال اگر موال بگوید: 

قدر متیقن کاافی اسات کاه ین صور  وجود همین واقع تمام موضوع نیز همین گوشت گوسفند باشد، در ا
شود. حال اگر موال غرضی بیشاتر مکلف را برای خرید گوشت برانگیزد. لذا موضوع حک  موال، حاص  می
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از انجام موضوع حکمش ندارد، جایز است برای تحقیق این غرض و بیان آن بر قدر متیقن اعتماد کند و نیاز 
د تمام موضوع است و اما اگر غرضش بیش از این اسات، یعنای غرضاش ندارد که تبیین کند گوشت گوسفن

این است که موضوع را با تمام حدودش به مکلف بفهماند، جایز نیست که تنها بر قدر متیقن اعتمااد کناد، 
شاود کاه تماام چون مخ  به غرضش خواهد بود. حال اگر تبیین نکرد و کالم را مطلق گذاشت، معلوم مای

 شود.ق است که شام  قدر متیقن و غیر آن میموضوع، همان مطل
حال وقتی که آمر درصدد بیان است، ضرورتی ندارد که بیانش به نحو اول دتمام خصوصیا  موضوع( 

کند. وقتی او حقیقتا  درصدد بیان موضوع باشد، بلکه بیان به نحو دوم دصرفا  برای امتثال تکلیف( کفایت می
حصی  مطلوب او، یعنی امتثال کاافی اسات و افازون بار آن، بار او الزم باشد، همین مقدار برای تحکمش 

 نیست که روشن کند آنچه موضوع حک  است، تمام موضوع است.
آری، اگر در مقام محاوره، قدر متیقن موجود بوده و تمام موضوع مطلاق باشاد، گااهی مکلاف چناین 

کند که موال به اعتماد قادر مکلف گمان میکند که تمام موضوع قدر متیقن است دنه مطلق( و نیز گمان می
متیقن، کالمش را مطلق آورده، در اینجا بر موال الزم است برای دفع این توه ، روشن کند که تمام موضوع، 

رو اگار قادر متایقن در مقاام محااوره مطلق است دنه قدر متیقن( وگرنه مخ  به غرضش خواهد بود؛ ازاین
المش را مطلق بیاورد و بیان نکند که مطلق، تمام موضاوع اسات، معلاوم حال موال کموجود باشد و درعین

 (.133-1/133؛ مظفر، 732شود که موضوع مدنظر موال، همان قدر متیقن است دآخوند خراسانی، می
که ماوال درصادد بیاان اناد: درصاورتیبودن قدر متیقن در مقام تخاطاب افزودهبرخی دیگر برای مانع

چه به حما  شاایع طور کام  و یا آنو واجب است که ذا  موضوع حک  خود را بهموضوع حک  است، بر ا
بیان کند اما افزودن اینکه آنچه بیان کرده تمام موضوع حک  است، بر او الزم نیست. قدر  تمام موضوع است

ایاد رو عبد حق ندارد خصوصیت زشود، ازاینبودِن آن موجب احراز تمام موضوع میمتیقن در مقام محاوره
تمام موضوع حکا  باشاد اخاللای در غارض بیان شده در مقام تخاطب آنچه محتم  را نفی کند؛ زیرا اگر 

باه خااطر نباود آید و فایدۀ تبیین ذا  تمام، وجوب اکتفا بر آن و عدم تعدی از آن اسات، چراکاه الزم نمی
باوده اسات، زیارا بااوجود موجبی برای تعدی وجود ندارد؛ بلکه ممکن است گفته شود مطلق مراد ن اطالق

شود، ارادۀ مطلاق مساتلزم نصاب قریناه اسات وگرناه عل  موال به قدر متیقن خاصی که مانع از اطالق می
آید. فرق میان قدر متیقن مذکور با تقیید در آن است که بااوجود قادر متایقن، اخالل در غرض به وجود می
 (.7/412کند داصفهانی، یرۀ مراد را مضیق میکه تقیید داماند؛ درحالیمجالی برای اطالق باقی نمی
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 نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطالقمانع

بودن قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهاور در مقاب  دیدگاه آخوند خراسانی و همفکران او مبنی بر مانع
عنواِن یکای از مقادما  را باه« نبود قدر متیقن در مقام تخاطب»اطالق در لفظ مطلق، برخی دیگر افزودن 

 اند:حکمت نپذیرفته و بر این امر چنین استدالل کرده
باودن در مقاام بیاان »کند که بگویی  ماراد از کردن به اطالق لفظ مطلق تفاوتی نمیدر صحت تمسک

در متعلق حک  و موضوع حکا  دخالات دارد بیاان کناد یاا اینکاه ذا  این است که او هرآنچه را « متکل 
موضوع را بیان کند؛ زیرا در هر صور  وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ اثری نخواهد داشت، چراکه 
اگر مراد او قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دباید قرینه بیاورد و در غیار ایان صاور ( اخاالل در بیاان او 

زیرا قدر متیقن، بیان نیست. از بارزترین مصادیق قادر متایقن در مقاام تخاطاب، ورود عاام و  خواهد آمد؛
( که در مورد ساؤال از 1/717دنوری، « خلق الّله الماء طهورا  »مطلق در مورد خاص است، همانند عبار  

طلاق باا ماورد کاه مشده از لفظ مطلق است، درحالیشده، قدر متیقن ارادهآب چاه است و این مورد مطرح
مذکور تخصیص نیافته است و هیچ کسی بدان قال  نیست؛ بنابراین وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ 

شود. آری، اگر تأسیس مقدما  حکمت برای خروج کالم از اثری نداشته و موجب از بین رفتن اطالق نمی
ی فهمیده نشاود، در ایان صاور  ای که از کالم چیزگونهلغویت و عدم بقای مخاطب در حیر  باشد، به

قضیه فرق خواهد کرد. ولی تأسیس مقدما  حکمت برای هدف ذکرشده نیست؛ بلکه برای استنباط آنچاه 
باشد. حاص  سخن اینکاه اطاالق االمری است و استخراج ارادۀ استعمالی متکل  از لفظ میموضوع نفس

صاور  د و دیگر اینکه قیدی ذکار نشاود، ناه بهمتوقف بر دو امر است: یکی اینکه متکل  در مقام بیان باش
االمری و در تطاابق شود که در متعلق حک  نفسصور  منفص  که در این صور  کشف میمتص  و نه به

(. برخی از علمای اصاول 423-7/424دنایینی،  عال  ثبو  با عال  اثبا ، هیچ خصوصیتی دخی  نیست
خاطب این است که مخاطب یقین پیدا کند کاه ماراد ماتکل  هماان اند که مراد از قدر متیقن در مقام تگفته

شود؛ برای مثال، در روایتی از امام صادقدع( آماده است که عمده منشأ آن این است که مورد سؤال واقع می
نمااز »است که زراره در مورد نماز در کرک روباه و فنک و سنجاب و... پرسید، امامدع( در پاسخ فرمودند: 

گوشت است، فاسد بوده و مورد قبول نیست تا اینکاه در مو و پوست و... که متعلق به حیوان حرامدر کرک و 
(. اینجاا 3/413حار عااملی، ؛ 2/211طوسی، ؛ 3/312دکلینی، « آنچه خداوند حالل شمرده نماز گزارد

( شاود، بارای کاالم اماامدعکاه مالحظاه میسؤال در خصوص قدر متیقن در مقام تخاطب اسات و چنان
ای برای عدم انعقاد اطاالق وجاود ظهوری در اطالق منعقد شده و مورد سؤال، مانع آن نیست و هیچ قرینه

 (.7/311، مصباح االصولندارد دخولی، 
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برخی دیگر معتقدند که در تمسک به اطالق هیچ نیازی به انتفای قدر متیقن در مقام تخاطب نیسات، 
نا ندارد؛ زیرا قدر متیقن تنها در موردی است که امر دالر بین اق  بلکه اساسا  قدر متیقن در مقام تخاطب مع

که در باب اطالق، امر و اکثر باشد، بدین معنا که تعلق حک  به برخی افراد یا تمامی آن مردد باشد؛ درحالی
 دالر است بین تعلق حک  به نفس موضوع بدون دخالت چیز دیگری در آن یا دتعلق( به مقید. بناابراین امار

دالر است بین اینکه طبیعت، تمام موضوع باشد یا مقید، تمام موضوع باشد. حال اگر طبیعت تمام موضاوع 
داشتن، موضوع، مقید بماا هاو مقیاد خواهاد باود و باشد، قید دخالتی نخواهد داشت و در صور  دخالت

ر باشد. همچناین اگار گونه نیست که ذا  موضوع حکمی باشد و قیْد حکمی دیگر که از قبی  اق  و اکثاین
رو در مقید موضوع باشد و در دخالت قید دیگر شک داشته باشی ، از قبی  اق  و اکثار نخواهاد باود؛ ازایان

 (.7/372یک از موارد، امر بین اق  و اکثر دالر نبوده تا انتفای قدر متیقن معتبر باشد دخمینی، هیچ
 

یدت قددر متدیقن در مقدام     استنباط مبنای اصولی محقق خوانساری )در عددم مانع 

 تخاطب از انعقاد اطالق(

گویای آن است که محقق خوانساری نیز همچون میرزای ناایینی، جامع المااک، تتبع در عبارا  کتاب 
الله خولی، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانعی برای تمسک به اطالق لفظ مطلق امام خمینی و آیت

بدان تصریح کارده اسات. بارای تبیاین  جامع المااک،ای کتاب شریف جدانسته است. ایشان در جاینمی
 کنی :دیدگاه ایشان، مواردی را مطرح می

 بودن قاضیشرِط عالم .1
الجملاه در لازوم فیمحقق خوانسای در بحث شرایط قاضی، دربارۀ اعتباار علا  قاضای آورده اسات: 

تواند حک  کند ! اما ساؤالی کاه ونه مینبودن، چگبودن قاضی اشکالی نیست؛ چراکه در صور  عال عال 
داشتن کافی است، هرچند این عل  تقلیدی باشد یا بایاد شود این است که آیا مطلق عل در اینجا مطرح می

بودن عل  بر اجتهاد را شرط بادانی ، ایان ساؤال این عل  مبتنی بر اجتهاد خود او باشد  و بنا بر اینکه مبتنی
د متجزی کافی است یا نیاز به اجتهاد مطلق و در همۀ ابواب فقه است  در پاسخ شود که آیا اجتهامطرح می

شدن( کافی نیسات و دلیا  آن مقبولاۀ سؤال اول ممکن است گفته شود که عل  مبتنی بر تقلید دبرای قاضی
 حنظله است که در آن آمده است:عمربن

آید؛ گاهی در ماورد دیان و فی پیش میگاهی میان دو نفر از شیعیان اختال»از امام صادقدع( پرسیدم: 
کنناد. گاهی در مورد میراث، پس آن دو منازعه و اختالف خود را به سلطان و یا قاضی منسوب او مطرح می

هاا هر کسی که شاکایت و دعاوای خاود را نازد آن«ایشان فرمودند: « آیا این عم  برای ایشان جایز است 
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واه باط ، در واقع شکایت و دعوای خود را نزد طاغو  مطرح مطرح کند، خواه مورد شکایت حق باشد و خ
کرده است و آنچه برای او حک  شود و او آن را بر اساس آن حک  بگیرد، باط  است، اگرچه در آن مورد حق 

که خداوند امر فرموده است کاه باه با او باشد؛ چراکه او آن را بر اساس حک  طاغو  گرفته است، درحالی
نگاه کنند کسی را بیابند که در میان شما حادیث »فرمودند: « پس چه کنند »گفت : « زی .طاغو  کفر بور

عنوان حااک  و قاضای شناسد، او را بهکند و احکام ما را میکند و در حالل و حرام ما تأم  میما را نق  می
حکا  کناد اماا از او قبول کنند که همانا من او را بر شما حاک  قرار دادم، پس چنانچه بر اساس حکا  ماا 

پذیرفته نشود، در واقع حک  خداوند خفیف شمرده شده و در واقع ما را رد کرده است و کسای کاه ماا را رد 
-72/133دحار عااملی،  «کرده است، در واقع خداوند را رد کرده است که در حد شرک به خداوناد اسات

132.) 
مباادا برخای از شاما، دعاوا و »ن اسات: خدیجه مقَید شده اسات. آن خبار ایابا این روایت، خبر ابی

اختالفش با دیگری را به نزد اه  ظل  و جور ببرد! بلکه نگاه کنید در میان خودتان مردی که علمی از علوم و 
عنوان قاضای عنوان قاضی خود قرار دهید و همانا من او را در میان شما باهمعارف ما را دارد، بیابید و او را به

 (.14-13، هماندهمو، « های خود را نزد او ببریدقرار دادم، پس دعوا
شود این است که ظاهرا  مورد سؤال، شبهۀ حکمیه است باه قریناۀ آنچاه در ذیا  اشکالی که مطرح می

فرماید: بعد از دانستن اینکه حک ، حک  خداوند است، دیگر جایی حنظله آمده است که میمقبولۀ عمربن
ماند، پس همان طور که در مورد احکامی که برای خاواص و عاوام نمیشدن به حاک  و حک  او برای ملزم

کاه عنوان امار باه معاروف و نهای از منکار؛ درحالیمعلوم است، الزام به حک  حاکمان معنا ندارد مگر به
علیه باه آن که حک ، خالف آن چیزی باشد که محکوم  حکومت در روایت، از این باب نیست! و درصورتی

اه این اعتقاد مبتنی بر تقلید باشد و خواه مبتنی بر اجتهاد، الزام او به آن حک  چگونه ممکن معتقد است، خو
که در مقبوله، مقید شده است که حک ، حک  معصوماندع( اسات و او آن حکا  را حکا  است  درحالی

آن در ماورد  توان بااداند! دیگر اینکه روایت مقبوله اختصاص به شبها  حکمیه دارد، چطور میایشان نمی
خدیجاه وجاود نخواهاد شبها  موضوعیه استدالل کرد ! بنابراین مانعی برای عم  به روایات مشاهور ابی

شاود؛ داشت مگر گفته شود اینکه مورد سؤال از شبها  حکمیه اسات، ماانع اطاالق ماؤدای روایات نمی
 (.6-6/2چراکه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطالق نیست دخوانساری، 

بودن عل  قاضی، به مقبولۀ مذکور استناد شاده اسات، شود در خصوص اجتهادیکه مالحظه میچنان
کناد و بودن عل  قاضی مطرح میاما محقق خوانساری اشکالی را دربارۀ استناد به این روایت برای اجتهادی

حنظله است و آن اینکه نای که در ذی  روایت مقبولۀ عمربآن اینکه مورد سؤال، شبهۀ حکمیه است به قرینه
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کاه قضااو  در موضاوعا  خاارجی فرماید: بعد از دانستن اینکه حک ، حک  خداوند است، درحالیمی
که موضوع مسئله، موضوعا  خارجی است؛ بنابراین قدر متیقن در روایت، شبها  حکمیه است؛ درحالی

خ ایراد گفته شود که گرچه وجاود گوید: ممکن است در پاساست! محقق خوانساری در مقام رد اشکال می
شود قدر متقین در مقام تخاطب شبها  حکمیه باشد، وجود قدر متیقن در مقام آن قرینه در کالم باعث می

بودن علا  توان به اطالق روایت مقبوله برای اثبا  لازوم اجتهاادیرو میتخاطب مانع اطالق نیست؛ ازاین
. این پاسخ احتمالی بر اساس مبنای ایشاان اسات کاه قادر (132-72/133قاضی استناد کرد دحرعاملی، 

 داند.متیقن در مقام تخاطب را برای استناد به اطالق، مانع نمی
یادی .2  منشأ ربابودن مطلق شروط ز

در بحث ربا بعد از توضایح رباا و اناواع آن، در خصاوص روایات  محقق خوانساری در کتاب التجارة
ُروُط َو »... حجاج که آمده است: خالدبن َما ُتْفِسُدُه الشُّ ُروِط ِإنم َبا ِمْن ِقَبِ  الشُّ ؛ 2/244دکلینای، « َقاَل َجاَء الرا

بودن و عدم اختصاص آن به قرض، پذیرفتنی نیست. بار صور  قاعدۀ کلیفرماید: به(، می2/112طوسی، 
دارای مالیت است نه هر بودن آن را بپذیری ، قدر متیقن از آن، شرط زیادی عین یا شرط فرض که قاعدۀ کلی

 شرطی.
َجااَء »کردن به خبر خالد بعید نیست؛ چراکاه عباار  افزاید: ممکن است گفته شود که عم سپس می

ُروِط  َبا ِمْن ِقَبِ  الشُّ اختصاصی به قرض ندارد؛ زیرا قب  از آن، ربای در قرض ذکر نشاده اسات تاا گفتاه « الرا
بله، اگر بگویی  که وجاود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع ، ذکری است. «الم»و « الف»شود مراد از 

خوری . ولی ما معتقدی  که وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب شود، به مشک  برمیتمسک به اطالق می
شود؛ بنابراین شرط، مطلق بوده و اختصاصی به شرط زیاده در عین باعث عدم تمسک به اطالق مطلق نمی

 (.3/232شود دخوانساری، عم  می« المؤمنون عند شروطه »به اطالق قاعدۀ که یا مالی ندارد؛ چنان
 محارم رضاعی .3

َضاِع َما َیْحُرُم »محقق خوانساری در کتاب نکاح در باب رضاع در ذی  حدیث نبویدص(:  َیْحُرُم ِمَن الرم
َسِب  اره دارد کاه آن ( اظهار داشته است: حادیث ماذکور باه ایان مسائله اشا21/321دحر عاملی، « ِمَن النم

شود، از جهت رضاع ه  حرام است؛ یعنی اینکه هار عناوان نسابی کاه موردی که از جهت نسب حرام می
سبب رضاع حاص  شود، حکمش مثا  حکا  که نظیر آن بهنکاح آن شرعا  بر انسان حرام باشد، درصورتی

بوده و در مقاام تنزیا  عنااوین رو حدیث نبوی ناظر به ادلۀ تحری  عناوین نسبی عناوین نسبی است؛ ازاین
« َما َیْحاُرمُ » شده با نسب در حک  است؛ بنابراین مراد از موصول در شده با رضاع به عناوین حاص حاص 

ام و »گیارد. مانناد عنوان خاص نسبی است که در نصاوص و معاقاد اجماعاا ، حرمات باه آن تعلاق می
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مانند عنوان مادر برادر و خواهر اباوینی کاه باا عناوان ، نه اینکه اع  از عنوان خاص و عنوان مالزم د«اخت
 رو در موارد غیرمتیقن باید به اصول عملیه رجوع شود.مادر مالزم است( باشد؛ ازاین

از سوی دیگر، ممکن است برای عموم حدیث نبوی چنین اساتدالل شاود کاه در نهای از تازوی  پادر 
گونه تعلی  شده است که فرزندان ماذکور ب شیر اینمرتضع با بعضی از فرزندان زن مرضع و فرزندان صاح

 منزلۀ فرزند پدر مرتضع است و اقتضای چنین تنزیلی عمومیت حرمت است.به
ناگزیر باید هر  -که مقتضای اص  ه  همین است-حاص  سخن اینکه هرگاه متکل  در مقام بیان باشد 

شاود و ماانع مقام تخاطب بیان محسوب نمیآنچه را در حک  دخالت دارد بیان کند و وجود قدر متیقن در 
 (.111-4/121تمسک به اطالق نیست دخوانساری، 

نات .4  تعارض بیِّ
محقق خوانساری در کتاب قضا در بحث تعارض دو بینه، روایا  مختلفی را بیان کرده است کاه در آن 

یان شاده اسات: روایا  به نق  از امامان معصومدع( در مورد موضوعا  مختلف گاهی احکام متعارضی ب
گاهی اوقا  بعضی روایا ، بینۀ خارج را مقدم بر بینۀ داخ  دانسته و بعضی دیگار بیناۀ داخا  را بار بیناۀ 

فرمایند: کسانی که بینۀ داخ  را بار خاارج مقادم داشاته و فتاوا باه آن اند، البته ایشان میخارج مقدم داشته
 دانند.اخ  را مقدم میاند از باب تقیه است؛ زیرا عامه، بینۀ دمسئله داده

کاه در برخای از طوریروایا  مورد استدالل در خصوص بینۀ داخ  به دو صور  کلی بوده اسات، به
نه داخ  بیان کردهآن اند که من این ملک را ها قیود مختلفی مطرح شده است؛ مثال  در جایی صاحب ید و بیا

ان  ملکیت پدرم به چه صاور  باوده اسات و در برخای دام و نمیام یا در قدی  خریدهاز پدرم به ارث برده
نه، بدون هیچ قیدی برای ملکیت آورده شده است. محقق خوانساری میدیگر به فرماید: آنچه عنوان مطلق بیا

نۀ داخ  فرقی نمیبه نظر می ناۀ ذیرسد این است که در عدم اعتبار بیا الیاد دداخا ( قیاد کند میان اینکاه بیا
ناۀ ذیآورده و گفته  طور الیاد باهباشند که سبب ملکیت، ارث بوده یا فرد خریداری کرده است و یا اینکاه بیا

مطلق و بدون ذکر سبب، شهاد  دهند؛ یعنی قیود مذکور و ذکر سبب ملکیت دارث و ملکیات در ساابق( 
نه و حک  قاضی هیچ دخالتی ندارد مگر اینکه گفته شود قدر متیقن در مقام ت خاطب مانع اطالق در اعتبار بیا

 (.6/12شود که این امر با مبنای ایشان سازگار نیست دهمو، می
 

 گیرینتیجه

جدامع المدااک، فدی  داح پس از تتبع در کتب اصولی فقهای امامیه و اثر فقهی محقاق خوانسااری، 
 آید:، نتای  زیر به دست میمختصا النافع
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الفی میان علماای اصاولی باوده اسات. آنچاه ای اختکیفیت احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق مسئله
موافق تحقیق بوده این است که داللت لفظ مطلق بر شیوع و شمول آن نسبت به تمام افراد، از طریاق وضاع 
نیست، بلکه در پرتو مقدما  حکمت است و این مقدما  حکمت، بنا بر اتفاق علماای اصاولی مشاتم  

ر تقییاد و اینکاه ماتکل  در مقاام بیاان باشاد. افازون بار آن، است بر: امکان اطالق و تقیید، نبود قریناه با
که لفظ مطلق انصراف به حصۀ خاصی از طبیعت داشته باشد و منشأ این انصراف کثر  استعمال درصورتی

لفظ در آن معنا بوده یا مناسبت عرفی حک  و موضوع باشد، بدون تردید این امار ماانع تمساک باه اطاالق 
بودن وجود قادر ها در مورد مانعله پس از بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و دالی  آنخواهد بود. در این مقا

متیقن در مقام تخاطب، دیدگاهی که از قو  و استحکام الزم برخوردار است، نظر برخی از اصولیان متأخر 
برخاوردار  مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان ازجمله امام خمینی و سید احمد خوانساری دیادگاه

گونه است کاه وجاود چناین قادر از قو  و استحکام الزم شناخته شد؛ زیرا روش عقال در محاوراتشان این
دانند و از ساوی دیگار، چاون باین قادر متایقن در مقاام متیقنی و اظهر افراد و مانند آن را مانع اطالق نمی

مسک به اطالق باشد، دومای ها  ماانع تخاطب و قدر متیقن در خارج مالزمه وجود دارد، اگر اولی مانع ت
ماند. همچنین در ادلۀ موافقانی مانناد ندر  موردی برای تمسک به اطالق باقی میخواهد بود؛ درنتیجه به

اند، ماالک آخوند خراسانی که بین قدر متیقن در مقام محاوره و قدر متایقن در خاارج، تفااو  قالا  شاده
منزلۀ قرینۀ لفظی بار ایشان وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به روشنی برای این تفاو  اراله نشده است.

تاوان ماناد. بناابراین میگونه باشد، دیگر ظهوری برای اطاالق بااقی نمیکه اگر اینداند؛ درحالیتقیید می
نتیجه گرفت نظر آن دسته از علمای اصول که وجود قدر متیقن در مقام تخاطاب را ماانع انعقااد ظهاور در 

اند، وجهی ندارد و اساسا  در تمسک به اطاالق، باه انتفااع ق دانسته و آن را بر مقدما  حکمت افزودهاطال
 قدر متیقن در مقام تخاطب نیازی نیست. 
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