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  سمه تعالیاب

  1  ..........................................................................................................................................................................  اطالق انحاء: رابع هیتنب

  1  ......................................................................................................................................................................................  یلفظ اطالق

  1  .....................................................................................................................................................................................  یمقام اطالق

  2  .....................................................................................................................................................................................  یعرف اطالق

  3  .......................................................................................  »تیاولو« و »مناط حیتنق« و »تیخصوص الغاء« با یعرف اطالق تفاوت

  اطالق انحاء/ حکمت مقدمات/تقیید و اطالق :موضوع 

  خالصه مباحث گذشته:

  شود. در فصل دوم یعنی مقدمات حکمت، تنبیهاتی مطرح شد. در این جلسه تنبیه چهارم یعنی انحاء اطالق بررسی می

  تنبیه رابع: انحاء اطالق

مطرح شده است: اطالق لفظی؛ و اطالق مقامی؛ و اطالق عرفی؛ هر یک از این انحاء در کلمات اصولیون سه نحوه اطالق 

  شود: توضیح داده می

  اطالق لفظی

شود،  متّصف به اطالق می» فقیر«شود. گاهی عنوانی مانند  اطالق لفظی در جایی است که لفظ متّصف به وصف اطالق می

شود، به دلیل اینکه مشتمل بر عنوان مطلق  ک خطاب متّصف به اطالق می؛ و گاهی نیز ی»اکرم الفقیر«مانند عنوان فقیر در 

ذکر اللفظ بالقید مع کون «است. به هر حال براي تعریف اطالق لفظی باید عنوان مطلق تعریف شود. تعریف اطالق این است 

که بدون قید ذکر شده است در شود. بنابراین مطلق لفظی، همان لفظی است  ، که آن لفظ مطلق می»المتکلم فی مقام البیان

  حالیکه متکلم در مقام بیان است.

  اطالق مقامی

اطالق مقامی، ظهور یک سکوت است که نوعاً مقارن یک کالم است. گاهی متکلم همراه کالمش یک سکوت هم دارد، 

و قبل یا بعد » اکرم زیداً«گیرد. به عنوان مثال مولی گفته است  شکل می» اطالق مقامی«و اگر این سکوت داراي ظهور باشد، 

، در این مورد سکوت مولی (از بیان وجوب اکرام عمرو) ظهوري دارد که اطالق مقامی است. »اکرم عمراً«آن نگفته است 

اکرم زیداً و «همینطور اگر مولی در مقام بیان کسانی باشد که اکرامشان واجب است، اما اسمی از عمرو نیاورد، فقط بگوید 

  ، در این مورد نیز اطالق مقامی وجود دارد که اکرام عمرو واجب نیست.»اًخالداً و بکر
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به » اطالق مقامی در شریعت«در این موارد، اطالق مقامی همراه لفظ بود، اما تعمیمی در آن نیز ایجاد شده و عنوان 

تا شهادت امام عسکري علیه وجود آمده است. اگر یک مسأله مورد ابتالء در عصر تشریع و تبلیغ (یعنی از شروع اسالم 

السالم)، بیان نشود، این سکوت ظهوري دارد که اطالق مقامی در شریعت است. به هر حال مثالی براي اطالق مقامی همان 

اند. بیشترین اطالق  اند، و برخی امور را ذکر نکرده روایت حماد است که امام علیه السالم در مقام تعلیم نماز به حماد بوده

  . از این اطالق مقامی ظهوري به دست آمده است، که حجت است.1در همین صحیحه حماد استمقامی 

  اطالق عرفی

اطالق عرفی اصطالح رائجی نیست، اما شهید صدر در کتاب فقهی خود از این اصطالح استفاده نموده است. این اصطالح 

مقامی وجود ندارد. اطالق عرفی غیر از الغاي خصوصیت  خوبی است زیرا در موارد اطالق عرفی، نه اطالق لفظی و نه اطالق

  و تنقیح مناط و اولویت است، که تفاوت آنها خواهد آمد.

اطالق عرفی این است که عنوانی در خطاب اخذ شود که مفهوم آن فی نفسه شامل یک فرد است، اما به نحوي در 

بیند. به  ین، عرف تفاوتی بین فرد مشمول و غیر مشمول نمیتواند شامل آن فرد شود. با وجود ا خطاب اخذ شده است که نمی

کان رجلٌ فی عهد رسول «شود، اما در جمله  به خودي خود شامل زید که معاصر ما هست که می» رجل«عنوان مثال عنوان 

تگاه آزمایشگاهی تولید است. اگر آبی در دس» ماء«شود. مثال فقهی مانند  ، قطعاً شامل زید نمی...»اهللا صلّی اهللا علیه و آله 

(بر  2»و انزلنا من السماء ماء طهوراً«هم شامل آن خواهد بود؛ اما در ادلّه مطهریت ماء مانند آیه شریفه » ماء«شود، مفهوم 

                                                           
یا سیدي أَنَا أَحفَظُ تُحسنُ أَنْ تُصلِّی قَالَ فَقُلْت علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عیسى قَالَ قَالَ لی أَبو عبد اللَّه ع یوماً یا حماد :«311، ص3. الکافی(طبع االسالمیۀ)، ج1

تُصلِّی ما أَقْبح بِالرَّجلِ  ى الْقبلَۀِ فَاستَفْتَحت الصلَاةَ فَرَکَعت و سجدت فَقَالَ یا حماد لَا تُحسنُ أَنْکتَاب حرِیزٍ فی الصلَاةِ فَقَالَ لَا علَیک یا حماد قُم فَصلِّ قَالَ فَقُمت بینَ یدیه متَوجهاً إِلَ

ۀً قَالَ حا تَامهوددةً بِحداحلَاةً وص یمقنَۀً فَلَا یونَ سعبس نَۀً أَوتُّونَ سس هلَیی عأْتی نْکُملَاةَ فَقَمی الصنلِّمفَع اكدف لْتعج ی الذُّلُّ فَقُلْتی نَفْسی فنابفَأَص ادتَقْبِلَ مسع م اللَّه دبو عأَب ام

جلَیه جمیعاً الْقبلَۀَ لَم یحرِّفْهما عنِ ى کَانَ بینَهما قَدر ثَلَاث أَصابِع منْفَرِجات و استَقْبلَ بِأَصابِعِ رِالْقبلَۀِ منْتَصباً فَأَرسلَ یدیه جمیعاً علَى فَخذَیه قَد ضَم أَصابِعه و قَرَّب بینَ قَدمیه حتَّ

الَ وجهِه و قَالَ اللَّه أَکْبرُ و هو قَائم ثُم رکَع و ملَأَ و قُلْ هو اللَّه أَحد ثُم صبرَ هنَیۀً بِقَدرِ ما یتَنَفَّس و هو قَائم ثُم رفَع یدیه حی  الْقبلَۀِ و قَالَ بِخُشُوعٍ اللَّه أَکْبرُ ثُم قَرَأَ الْحمد بِتَرْتیلٍ

استواء ظَهرِه و مد عنُقَه و غَمض عینَیه ثُم سبح ثَلَاثاً بِتَرْتیلٍ یه قَطْرَةٌ منْ ماء أَو دهنٍ لَم تَزُلْ لکَفَّیه منْ رکْبتَیه منْفَرِجات و رد رکْبتَیه إِلَى خَلْفه حتَّى استَوى ظَهرُه حتَّى لَو صب علَ

 عمامِ قَالَ سینَ الْقکَنَ متَما اسماً فَلَمى قَائتَواس ثُم هدمبِح یمِ وظالْع یبانَ رحبرَفَقَالَ سکَب ثُم هدمنْ حمل تَیِ  اللَّهومضْمم هط کَفَّیسب و دجس ثُم هِهجالَ ویح هیدی فَعر و مقَائ وه و

ء منْه و سجد علَى ثَمانیۀِ أَعظُمٍ الْکَفَّینِ و الرُّکْبتَینِ و  سده علَى شَیسبحانَ ربی الْأَعلَى و بِحمده ثَلَاثَ مرَّات و لَم یضَع شَیئاً منْ ج -الْأَصابِعِ بینَ یدي رکْبتَیه حیالَ وجهِه فَقَالَ

و أَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تَدعوا مع اللَّه أَحداً و هی الْجبهۀُ و الْکَفَّانِ   تَابِه فَقَالَلَّتی ذَکَرَها اللَّه فی کأَنَاملِ إِبهامیِ الرِّجلَینِ و الْجبهۀِ و الْأَنْف و قَالَ سبعۀٌ منْها فَرْض یسجد علَیها و هی ا

فَلَم ودجنَ السم هأْسر فَعر نَّۀٌ ثُمضِ سلَى الْأَرع الْأَنْف ضْعو انِ وامهالْإِب تَانِ والرُّکْب اوى جتَولَى ا اسنِ عمالْأَی همرَ قَدظَاه ضَعو قَد رِ وسالْأَی هذلَى فَخع دقَع رُ ثُمأَکْب ساً قَالَ اللَّهل

 دجس و سالج وه رَ وکَب ثُم هإِلَی أَتُوب ی وبر رُ اللَّهتَغْفقَالَ أَس رِ وسالْأَی همطْنِ قَدةَ بدجالسلَى شَیع هندنْ بئاً مشَی ضَعی لَم ی الْأُولَى وا قَالَ فقَالَ کَم ۀَ ویلَا  الثَّان کُوعٍ وی رف نْهم ء

ومضْمم اهدی ذَا ولَى هنِ عتَیکْعلَّى رضِ فَصلَى الْأَرع هیاعرذ ضَعی لَم نِّحاً وجکَانَ م و ودجلتَا اسکَذَا صه ادما حفَقَالَ ی لَّمس دنَ التَّشَها فَرَغَ مفَلَم دی التَّشَهف سالج وه ابِعِ ولْأَص.«  

  .48. سورة الفرقان، آیۀ 2
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به » ماء«شامل این آب آزمایشگاهی نیست. به عبارت دیگر هرچند عنوان » ماء«فرض داللت آن بر مطهریت ماء)، عنوان 

در آیه شریفه شامل آن نیست، زیرا آب آزمایشگاهی از » ماء«م شامل آب آزمایشگاهی هم هست، اما عنوان لحاظ مفهو

آسمان نازل نشده است. بنابراین اطالق آیه شریفه شامل آب آزمایشگاهی نیست، اما عرف در مطهریت آب، تفاوتی بین این 

ه شریفه به اطالق لفظی یا مقامی شامل آب آزمایشگاهی نیست، بلکه به بیند. در این موارد، آی آب و افراد دیگر آب طبیعی نمی

شود. دلیل حجیت این اطالق نیز به سیره ثابت است. یعنی در این موارد اگر مولی یک فرد  اطالق عرفی شامل این آب می

فرد مشمول و فرد غیر مشمول خاص مد نظرش نباشد، باید بگوید. به عبارت دیگر در جایی که عرف تفاوتی در این حکم بین 

بیند  نبیند، باید مولی بگوید این حکم شامل آن فرد نیست. عرف با لحاظ تناسب حکم و موضوع، حکم را شامل آن فرد هم می

  که این استظهار از لفظ نیست بلکه فهم از عبارت است. مانند مدالیل التزامی عقلی که از افراد ظهور لفظ نیست.

  »اولویت«و » تنقیح مناط«و » الغاء خصوصیت«با تفاوت اطالق عرفی 

إن رأیت رجالً «بیند. به عنوان مثال در  در الغاء خصوصیت یک عنوان داراي خصوصیتی است که عرف آن را ملغی می

لذا کند.  شود و عرف رجل را حمل بر مثالیت می کند. یعنی این عنوان شامل زن هم می ، عرف، مذکر بودن را الغاء می»فاسئله

، هرچند رجل به معنی انسان به کار نرفته است. بنابراین در این موارد مفهوم آن عنوان ...»ان رایت انساناً «شود  معنی جمله می

کأن «فی نفسه شامل فرد نیست، به خالف اطالق عرفی که شامل فرد هم بود. دراین موارد عرف، خصوصیت را ندیده گرفته و 

(که ما هم تابع ایشان در نظر شهید صدر ، »الماء النازل من السماء طهور«اگر دلیل این باشد که کند. بله  تلقی می» لم یکن

دارد (وصف و موصوف نزد ایشان یک مفهوم  ، الغاي خصوصیت است زیرا در این موارد فقط یک مفهوم وجودهستیم)

فهوم وجود دارد (وصف و موصوف در نظر شود)؛ اما در نظر مشهور بازهم اطالق عرفی خواهد شد زیرا چند م محسوب می

  مشهور، مفهوم مرکب هستند).

گیرد داراي  شود، که عنوانی که عرف در نظر می البته الغاي خصوصیت یک ظهور نیست بلکه بعد از آن ظهوري ایجاد می

  ظهور خواهد شد، نه عنوانی که در خطاب آمده است.

ین فرد نیست، اما قطع داریم که حکم آن فرد با این فرد یکی است. به در تنقیح مناط، عنوانی در خطاب آمده که شامل ا

شود کرد، زیرا عرف از جمله فوق  ، عنوان حنطه شامل جو نیست، و الغاي خصوصیت هم نمی»فی الحنطۀ زکاةٌ«عنوان مثال در 

عنی تفاوتی در وجوب زکات بین گندم و ایم که جو نیز زکات دارد. ی فهمد، بلکه ما به این قطع رسیده نمی» فی الحبوبات زکاةٌ«

شود که  جو نیست و همان مناط در مورد جو هم هست. فقیه در اثر دیدن احکام و مشابهات احکام داراي یک زمینه فقهی می

استذواقی است، و از باب اطمینان حجت است. به عبارت دیگر تنقیح مناط از باب اطمینان حجت است. به عبارت دیگر در 

است » شرب الخمر حرام«تنقیح مناط، نه الغاي خصوصیت عرفی وجود دارد و نه اطالق عرفی وجود دارد. مثال دیگر  موارد
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که خمر همان شراب متّخذ از عنب است و شامل نبیذ یعنی شراب متّخذ از خرما نیست؛ اما قطع وجود دارد که همان مناط 

  اي براي حرمت خمر نیست مگر اسکار که در نبیذ هم هست. نکته شود. یعنی خمر در نبیذ هم هست لذا تنقیح مناط می

مدلول مطابقی همان حرمت گفتن اف است. این جمله به » التقل لهما اف«اولویت از افراد ظهور است. اگر مولی بگوید 

فس خطاب حرمت هم حرام است. مالزمه عرفیه داخل در ظهورات است یعنی عرف از ن» ضرب«مالزمه عرفیه داللت دارد که 

  کند. ضرب و جرح و قتل را نیز استظهار می


