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Abstract 

Regardless of the various theories about the relationship between etlaq and taqyid, 

the expression of the master’s purpose and intention of etlaq and shomuliyyat is 

done in two ways; sometimes it is done by "motammam ja´l", such as the issue of 

sharing the rules between the knowledgeable and the ignorant, which is understood 

through successive narrations, sometimes the result of etlaq is obtained by not 

expressing motammam ja´l. Now, the main question is if the master is in a position 

to express his intention thoroughly, not expressing any other subject matters except 

the subject itself, whether it is possible to conclude through etlaq maqamie that his 

speech is etlaq and that there is no restriction on his intention. An analysis of the 

sources of the principles of jurisprudence proves the fact that despite the opinion of 

many scholars of the principles of jurisprudence, it is not correct to adhere to etlaq 

lafzie in some propositions such as proving the exclusive condition in terms of the 

concept of condition; even it is possible to prove through etlaq maqamie the practice 

of evidences although they do not correspond to reality, and the authority of the 

common law to restrict the subject matter (such as "ghena
`
" and "sa´id") in the major 

premises. As a result, adhering to etlaq maqamie is so effective that it can 

completely change the rule obtained from the basic propositions and this is the main 

finding of the research.   
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 چكیده

ی در افاادۀ اطاالق و   مولمقصود و مراد  انیبوجود دارد،  دییتقدربارۀ رابطۀ اطالق و  کهی گوناگون اتینظراز  نظر صرف

ۀ واساط  باه  کاه عاالم و جاهال    نیبا  احکام اشتراکۀ مسئل، مانند ردیگ یمصورت « تمم جعلم» قیطر، گاهی از تیشمول

ی آن اصال . حال سااال  دیآ یم دست بهۀ اطالق جینتمتمم جعل،  ذکرعدم  قیطر؛ و گاه از شود یم دهیفهممتواتر  اتیروا

 ایا آ نکناد  ذکری را گریدموضوعات  ،کالمدر  مذکورموضوع  جز بهتمام مراد خود بود و  انیباگر موال در مقام  کهاست 

ی در منابع واکاونه؟  ای کرد حکمموال و اطالق،  کالمموضوع در  متعلقاتی قیود و نفی، به مقاماطالق  قیطراز  توان یم

ی هاا  گزارهی از ا پارهی در لفظبه اطالق  تمسک، انیاصولی از اریبسنظر  رغم به کهکند  رل اثبات می تیواقع نیای، اصول

ی، عمال باه   مقاام از راه اطالق  توان یمی حتو  ستین حیصحشرط در بحث مفهوم شرط  تیانحصاراثبات  رینظ یاصول

ی شارع  اتیکبردر «( دیصع»و « غنا» رینظموضوع ) دیتحدعرف در  تیمرجع زینخالف، و  کشفولو در فرض  امارات

ی هاا  گازاره مساتنب  از   حکام  تواناد  یم کهست ا رگذاریتأثی تا به آن حد مقامبه اطالق  تمسک، جهینت؛ در کردرا ثابت 

 .شود یممحسوب  قیتحقی اصلۀ افتهمان ی نیای دگرگون کند و کل ی را بهاصول

   واژگا  ک یدی

 .، متمم جعلدییتقی، مقامی، اطالق لفظاطالق، اطالق 
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 مقدمه

بادون های     عمال خواهد، گاهی مطلوب وی، ذات  می عبددر مواردی که موال عملی را از 

 طهاارت ، نمااز کند؛ برای مثال در  می امرات فعل است؛ که در اینجا به ذ یتیخصوصو  قید

؛ پس موال چنین ستین شرطدر آن  قصد قربت، مطلوب موالست و نجاستاز  لباسبدن و 

ست؛ هی عمل با قیدی خاص، مطلوب موالاما گا«. طهّر ثیابک و بدنک للصّلوه»کند:  امر می

بادون   تیا ماهتقسیماتی که بار ذات  » یعنی ؛اگر قید از موارد تقسیمات اولیه باشد در اینجا

به این قید و خصوصایت ممکان    تیماهتقیید « دشو دیگری عارض می خصوصیتانضمام 

ماوالی حکایم در مقاام     ت، در تحقق غرض موال دخالت دارد،و چون این خصوصی است،

به اطاالق لفظای کاالم او     د نکرد،د به آن قید کند و اگر مقییبیان، باید متعلق امر خود را مق

د، پاس آن قیاد در   رر مقام بیان باود و قیادی نیااو   د حکیمموالی که شود  استناد و گفته می

 ، ج1021، میحکا طباطبایی د )کر او دخالت ندارد، وگرنه کالم خود را مقید به آن می غرض

 (. 201: 2 ، ج1011، ییخو ؛221: 1

تقسیماتی که بعد از عروض امری بار  » یعنییه باشد، اما اگر قید از موارد تقسیمات ثانو

کاه بعاد از    قصد امر حسب بهگیرد، مثل تقسیم نماز  و ضمیمه چیزی به آن انجام می تیماه

را قبل از آن امری وجود ندارد که ماورد قصاد   گیرد، زی نماز صورت می تیماهتعلق امر به 

و تقیید لفظی در مورد آن محال است( یعنی اگر قیدی مطلوب موال  اطالققرار گیرد )چون 

محاال اسات، زیارا در تقسایمات      اطالق نیز «د آن را از طریق تقیید بیان کندتوان باشد نمی

اطالق لفظی نیاز وجاود ناواهاد     تیصالحتقیید وجود ندارد، پس  تیصالحچون  ،ثانوی

موال باید آن را بارای   ،داشت؛ در چنین مواردی اگر آن قید واقعاً در غرض موال دخیل باشد

گاری  ف بیان کند و چون بیان آن از طریق تقیید لفظی ممکن نیست، بایاد از طریاق دی  لمک

جعل اول( است، غرض خود را بیان کند؛  ۀکنند لیتکم) جعل متمم)جعل ثانوی( که نام آن 

در  ؛ بناابراین نظار را بیاان کناد    به همین دلیل باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید ماورد 

ماتمم  تواند از راه  ولی می ،کوتاه است اطالق لفظیاز تقیید و چنین مواردی که دست موال 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C
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، امار دوم را نیااورد، از   اسات  بوده مقام بیاندر  نکهیا بااگر  جعل، غرض خود را بیان کند؛

شاود کاه آن قیاد در تحقاق      جعل( حکم می متممبه اطالق مقامی )عدم ذکر  تمسکطریق 

« نتیجاه التقییاد  »جعال را   ماتمم آوردن قیاد از طریاق    .غرض موال دخالات نداشاته اسات   

اما در نتیجه با تقیید لفظی، مشترک اسات و   ،زیرا هرچند تقیید اصطالحی نیست گویند، می

 جعال،  متممدهد. همچنین، به عدم ذکر  ( را انجام میبهمامورٌ ۀهمان کار تقیید )تضییق دایر

 .؛ زیرا در نتیجه با اطالق لفظی مشترک استندیگو یم« نتیجه االطالق»

)از حیث اطاالق و   به مامورٌ مفهومو ضیق  سعهتوان گفت:  گذشت، می آنچهبا توجه به 

دی در مأمورٌباه  موال بستگی دارد؛ پس اگر وجود یا عادم قیا   غرض ضیقتقیید(، به سعه و 

، ینییناا ؛ 111: 1 ، ج1911، یقما  ییطباطباا موال باید آن را بیان کناد )  دخالت داشته باشد،

و  انشاا را   دو امار  تواند یمرت دخیل بودن قید در غرض موال، در صو (.111: 1 ، ج1912

، و ساسس باا امار دیگاری     «صال  »بارای مثاال بگویاد:     کناد و  امر اول را متوجه ذات فعل

؛ حاال  «إفعل صالتک بقصد القرباه »؛ مثالً بگوید: کندبیان  قصد قربت را در آن تیخصوص

و سقوط آن، در حکم یاک   تکلیفمستقل ندارد، بلکه از حیث اثبات  امتثالاین دو امر، دو 

 .و امر دوم، مکمل امر اول است اند ؛ زیرا هر دو از یک غرض، سرچشمه گرفتهاستامر 

و به فعلی امار کناد،    است بر اساس این، در موارد مشکوک، اگر موال در مقام بیان بوده

مباین امار اول نیااورد و نگویاد:      نعناوا  بهو امر دیگری « إدفنوا امواتکم»بگوید:  نکهیامثل 

قصد قربت در غرض موال دخالات   قیدشود که  ، کشف می«إفعل هذا الفعل مع قصد القربه»

 .ودش یمکرد؛ یعنی چیزی که از آن به اطالق مقامی تعبیر  ، وگرنه حتماً بیان میاست نداشته

 یجاا بار   یاصاول در مباحاث و موضاوعات ماتلاف     یمقامی اطالق مبنا کهی ریتأث، حال

تاا   میبرآن قیتحق نیااست. در  کردهاذهان را متوجه خود  کمتر کهی بوده ا مسئله ،گذارد می

 نیتار  مهام ، انیاصاول  دگاهیدمفهوم آن از  نییتبو  یمقاماز اطالق  یقیدقمفهوم  ۀضمن ارائ

تا مشاص شود کاه اطاالق مقاامی     کنیمثابت  یاصولدر مباحث ماتلف  آن را یکاربردها

باشاد و  اصولی اثرگذار  یها گزارهدر  تواند یمبنای اصولی مهم، تا چه اندازه یک م عنوان به

د؛ واضح کر، حکمی متفاوت با مبانی دیگر اصولی استنتاج ها گزارهبر اساس آن بتوان از آن 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%DB%8C%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%AF
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آن  ۀنتیجا  ،در مسیر استنباط و اجتهاد حکم تغییار کناد   است که وقتی مبنای اصولی مجتهد

 متفاوت خواهد شد. ،مبنا نیز که حکم شرعی است

 تعریف اطالق مقامی. 1

 کاار  باه متفااوتی   مفهومایر اصولیین در ینی و سیظاهراً اصطالح اطالق مقامی نزد مرحوم نا

اطاالق و تقییاد    ۀیاد رابطا  ابتدا با ،ینییرفته است. برای فهم اطالق مقامی در نظر مرحوم نا

 سه نظریه وجود دارد:1اطالق و تقیید از حیث ثبوت ۀمشاص شود. در مورد رابط

: یعنی هر کدام از اطالق و تقییاد، امار وجاودی اسات؛ زیارا اطاالق       تضاد ۀرابط (الف

هی  قیدی در موضوع یا متعلق؛ و تقیید عباارت   تیمدخلعبارت است از لحاظ کردن عدم 

ق؛ پس مراد از اطالق، لحاظ عدم قید است نه عادم  لیدی در موضوع یا متعاست از لحاظ ق

 ؛(110: 2 ، ج1011، ییخوقید )

کاه لحااظ    ملکه و عدم: یعنی اطالق عبارت است از عدم لحاظ قید در جایی ۀرابط (ب

 ؛(201: 1 ، ج1912ینی، یناغروی قید ممکن باشد )

مفهاوم بار    تیصاالح یتی کاه  تناقض: یعنی اطالق عبارت اسات از خصوصا   ۀرابط (ج

؛ کناد  یمی کفایت تیخصوصتمامی افراد را مقتضی است و عدم لحاظ قید برای ایجاد چنین 

: 1ج  ،1029)صادر،   شاود  محساوب مای  که نقیض تقیید  استپس اطالق، عدم لحاظ قید 

 .(119: 1 ج، 1013، ییخو؛ 202

د، رابطاۀ ملکاه و عادم خواهاد     ی نیست که رابطۀ اطالق و تقییشکاما در مقام اثبات و بیان، 

تقیید وجود داشته باشاد )شایخ    تیقابلکه  بود؛ زیرا اطالق عبارت است از عدم بیان قید در جایی

 (.119: 2، ج 1022یی، خو؛ 11: 1023؛ آخوند خراسانی، 922: 1، ج 1919انصاری، 

فظی ممکان  که اطالق ل شود یمدر نظر مرحوم نایینی، اطالق مقامی تنها در جایی استفاده 

                                                                                                                                        
از رابطۀ اطالق و تقیید از حیث ثبوت، اطالق و تقییدی است که در صورت ذهنی مراد متکلم، موضوع  . مراد1

حکم واقع شده باشد، با قطع نظر از عالم داللت و اثبات؛ یعنی واقعاً و بدون نظر به بیان، اطالق مراد متکلم مطلق 

 مراد، اطالق و تقیید اثباتی گویند.بوده است یا مقید؟ و به رابطۀ اطالق و تقیید در مقام بیان آن 
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با یک امار آن را بیاان    تواند ینمخاطر محذوری  نباشد؛ یعنی موال مقصود و غرضی دارد که به

، چاون شاأنیت تقییاد وجاود     استرابطۀ اطالق و تقیید، ملکه و عدم  آنکهخاطر  کند، حال به

 توان ینمبه اطالق پی برد؛ یعنی چون بیان قید ممکن نیست؛ لذا  توان ینمندارد، از عدم تقیید 

از عدم ذکر قید، پی به اطالق مراد موال برد. در اینجا موال برای بیان مقصودش متمسک به امر 

(. در ایان ماورد حقیقتااً تعادد امار      110: 9؛ ج 102: 1، ج 1910)غروی نایینی،  شود یمدوم 

دو  ی داشته باشد، بلکه ایان ا جداگانهوجود ندارد؛ به این معنا که هر کدام از دو امر، مصلحت 

امر ثبوتاً و سقوطاً واحد هستند، یعنی هم مصلحت در این دو امر، واحد و هم امتثاال ایان دو   

(. مرحوم ناایینی باه   229: 1، ج 1910واحد است و ثواب و عقاب واحد دارد )غروی نایینی، 

، چاون  کند یم؛ یعنی چیزی که جعل و مقصود موال را تتمیم دیگو یم« متمم جعل»آن امر دوم 

ن است که با امر اول، تمام مقصود موال قابل بیان نبود؛ حال اگر مقصود موال اطالق و فرض آ

و از عدم ذکر متمم جعال، نتیجاۀ اطاالق     کند ینمباشد گاه اصالً متمم جعل را ذکر  تیشمول

نباشاد، بایاد    تیشامول ، زیرا اگر مقصود موال شود یمو عدم اعتبار قید فهمیده  تیشمولیعنی 

که مقصاود و   کند یمدومی بیان کند و گاه متمم جعل را ذکر و در متمم جعل بیان  آن را با امر

ۀ اشتراک احکام بین عالم و جاهل که روایاات متاواتر بار    مسئل، مانند است تیشمولمراد من 

اشتراک قائم شده است، و اگر مقصود موال تقیید باشد، متمم جعال را ذکار و در آن تقییاد را    

که قصد قربت در آنها شرط اسات کاه امار     ؛ مانند مواردیشود یمجه، تقیید که نتی کند یمبیان 

و دایرۀ واجب را به جایی که قصد امتثال وجود داشته باشد، ضایق   فهماند یمدوم، تعبدیت را 

 شااود یماا(. از ایاان رهگااذر مشاااص 113،102،102: 1، ج 1910)غااروی نااایینی،  کنااد یما 

تعریف « هیثانو ماتیتقسمربوط به  ودیقمتمم جعل در  ذکرعدم »که اطالق مقامی را به  کسانی

)ر. ک: مرکاز   اناد  دانساته اند و مورد آن را تنها در جایی که اطاالق لفظای محاال باشاد      کرده

نظرشاان باوده اسات، ناه      مد( تعریف مرحوم نایینی 221: 1911اطالعات و مدارک اسالمی، 

ف مرحوم نایینی تفاوت دارد؛ زیرا ایشان، تعریف مشهور اصولیان. البته این تعریف نیز با تعری

کاه در ایان    گرفات  یما اطالق مقامی را گاه از ذکر متمم جعل، و گاه از عدم ذکار آن نتیجاه   

 تعریف، منحصر به عدم ذکر متمم جعل شده است.  
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اما نزد مشهور اصولیان، مراد از اطالق مقامی، نفی چیزی است که مرتب  باا موضاوع   

. در مقابل اطاالق  است مستقلذهنی  و صورتبلکه یک موضوع  مذکور در کالم نیست،

لفظی که مراد از اطالق لفظی آن است که یک صورت ذهنی برای ماتکلم وجاود دارد و   

کاه   میکنا  یما  شکصورت،  ؛ در ایناستمتکلم در مقام بیان و تعبیر از آن صورت ذهنی 

 اسات ه در کالم ذکر شده بوده ک آنچهآیا آن صورت ذهنی مشتمل بر قید دیگری، غیر از 

مقتضاای   مییگاو  یما صورت  ؛ در اینباشد یا نه؟ قیدی که مربوط به همان صورت ذهنیه 

مقدمات حکمت آن خواهد بود که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده و هماۀ قیاود   

مرتب  با این موضوع را در کالمش ذکر کرده است. پس مراد از اطالق لفظی، نفی قیودی 

د بود که با موضوع مذکور در کالم و صورت ذهنی متکلم مرتب  هستند؛ اما اطالق خواه

شاود کاه ماتکلم در     بر آن مای  متوقفو اطالق مقامی،  است مستقلمقامی، نفی موضوع 

آن موضاوع،   نکاه یامقام بیان تمام مرادش باشد تا از عدم ذکر آن موضوع، پی بباریم باه   

؛ 201: 1، ج 1029؛ صادر،  11: 1023راساانی،  ماوال نباوده اسات )آخوناد خ     نظار  مورد

، «گوشات باار  »(. برای مثال اگر موال به عبدش بگوید 211: 1، ج 1021حسینی میالنی، 

که آیا قید دیگری در موضوع این حکم دخیل اسات یاا ناه؟ یعنای      کند یم شکگاه عبد 

جاا باه   مراد موال، گوشت گوسفند بوده است یا گوشت ماهی یا هر ناوع گوشاتی؟ در این  

ماراد   نکاه یابه  میکن یمو این قیود را نفی و حکم  شود یم تمسکاطالق لفظی کالم موال 

که آیا موال عالوه بر گوشت، چیز  کند یم شکموال، مطلق گوشت بوده است. اما گاه عبد 

هستند کاه باه    مستقلدیگری مانند نان یا آب نیاز ندارد؟ در اینجا نان و آب دو موضوع 

نان و آب، به اطالق  تیمطلوبر کالم موال ربطی ندارند. حال، برای نفی موضوع مذکور د

؛ یعنی اگر موال در مقام بیان تمام مراد خاود باوده و جاز موضاوع     شود یم تمسکمقامی 

ساایر   کاه  شاود  یما مذکور در کالم، موضوعات دیگار را ذکار نکارده اسات، مشااص      

ر غرضش بوده است و مفروض اند، زیرا اگر دخیل د موضوعات، در غرضش دخیل نبوده

آن باشد که در مقام بیان تمام مرادش است، باید آن موضوع را ولو با بیاان دیگاری ذکار    

 (.101: 1021، آملی، 111: 1، ج 1022یی، خو) کرد یم
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حمااد   ۀمانند صحیح ،شود یممقامی گاه از یک دلیل استفاده ذکر است که اطالق  شایان

در مقاام بیاان    )ع(که امام شود یممیده به مقتضای حال فه که خواهد آمد و از همان روایت

مثالً از بررسای تماام    ،شود یمو گاه از مجموع ادله استفاده  بوده است؛  یشراتمام اجزا و 

که موال در مقام بیان تمام مرادش باوده و قیادی    میرس یمروایات باب صالت به این نتیجه 

 ؛را ذکر نکرده، پس مقصودش نبوده است

 فرق اطالق مقامی و اطالق لفظی. 2

 را برشمرد: لیذ یها تفاوت توان یمی، مقامی و اطالق لفظاطالق  نیب

زیارا اولاین شارط     ،؛ یعنی مرتب  به لفاظ اسات  شود یم. اطالق لفظی از لفظ فهمیده 1

از حالات و   آن است که صدق آن لفظ بر مورد، محرز باشد؛ اما اطالق مقامی، اطالق لفظی

از فعل موال فهمیده شاود؛ لاذا    تواند یمشود و به لفظ ارتباطی ندارد و  همیده میمقام موال ف

و ماانعی از بیاان مریضای     کند یمانند شاصی که طبیبی را مالقات از اصول لفظیه نیست، م

؛ در اینجاا از هماین ساکوت، باه ساالمت و      کناد  ینما د، اما به طبیب کالمی را عرضه ندار

، میحکا طباطباایی  کالمای در کاار نیسات )    نکاه یابا  میرب یمنبودن این شاص پی مریض 

  ؛(121: 1 ، ج1020؛ حائری، 11: 1 ، ج1011، ییخو؛ 110: 1 ، ج1021

، هر چیزی است کاه در غرضاش دخیال باشاد     در اطالق مقامی، متکلم در مقام بیان .2

اسات   آنچه ر مقام بیان هردر متعلق امر دخیل نباشد، اما در اطالق لفظی، متکلم د نکهیاولو 

 ؛(011: 1 ، ج1011، یریجزا) ق باشددخیل در متعلکه 

اطالق مقامی که حتای در   برخالفوط به لفظ و امکان تقیید است، اطالق لفظی مشر .9

« اذا امتنع التقیید، امتنع االطاالق » ۀو جمل کند یمد ممکن نباشد نیز جریان پیدا تقیی که ییجا

 ؛(101: 2 ، ج1011؛ خمینی، 221: 1 ، ج1901است )عراقی، مربوط به اطالق لفظی 

آن اسات   یا نه؟ بنای عقاال  استشود که موال در مقام بیان  شکدر اطالق لفظی اگر  .0

از خارج احراز شود موال در مقاام بیاان    که یصورت درو تنها  که موال در مقام بیان قرار دارد

به اطاالق   تمسکنیست و  تامبلکه در مقام اهمال یا اجمال است، مقدمات حکمت  ،نیست
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کارد و   تمساک به آن  توان یماطالق مقامی تنها در یک صورت  صحیح ناواهد بود، اما در

است که احراز شده باشد موال در چنین مقام و در چنین موقعیتی اسات؛ پاس باه     ییجا آن

اماا در   یاان باوده،  یه در اطالق لفظی آن است کاه ماوال در مقاام ب   یعقال ۀ، قاعدشکهنگام 

 نیهما (. باه  919: 1، ج 1019ی، لا یاردب ینیمشاک الق مقامی چنین بنایی وجاود نادارد )  اط

فاضال  اطالق لفظی کاه نوعااً وجاود دارد )    خالف ر ب ؛موارد اطالق مقامی کم است ،خاطر 

 ؛(111: 9 ، ج1911لنکرانی، 

در  در چهرۀ یک آمر و منشیء واقع شاود، و بایاد   تواند ینم. طبعاً موال در اطالق مقامی 1

مردم را از واقعیاتی خبر دهد، ظااهر شاود.    خواهد یمقیافۀ یک مابر صادق، یعنی مابری که 

إغسال ثوباک مان اباوال ماا      »، مانند شود یمصورت امر واقع  به تیشرط، گاهی آنکهتوضیح 

، شاود  یما قضیۀ خبریه که در باطن انشاست واقاع   صورت به تیشرط، و گاهی «الیاکل لحمه

، مسائله ؛ که صورت قضیه، صورت خبری است، اماا بااطن   «ل ا بفاتحه الکتابال صاله ا»مانند 

باه هار لساان و     -اسات    یشراجنبۀ انشاییت دارد. در تمام مواردی که راجع به بیان اجزا و 

ۀ انشا مطرح خواهد بود. اماا در اطاالق مقاامی، ظااهر و بااطنش هار دو جنباۀ        مسئل -بیانی 

ۀ انشا در او وجود پیدا کناد، نسابت باه قصاد     مسئلزن، خبریت محض دارد، زیرا اگر سر سو

شدنی نیست. پس اطالقات لفظیه،  انشا از نظر موال، طبق نظر مرحوم آخوند بیان مسئلهاالمر و 

و گااهی  « إغسل ثوبک من ابوال ما الیاکل لحماه »جمالت انشاییه بوده، مثل  صورت بهگاهی 

هر دو، یک معنای انشایی و معناای   مفادو جمالت خبریه است، لکن در باطن مراد  صورت به

حکمی است؛ اما در اطالق مقامی، شارع بما ان ه منشیء و حاکم، مطرح نیست بلکاه بماا ان اه    

اسات، چاه   « معاراج ماامن  »صاالتی کاه    داند یممابرٌ و مطل عٌ علی الواقیات مطرح است. او 

ه خصوصیاتی در آن اعتباار  است، چ« قربان کل  تقی»صالتی که  داند یمخصوصیاتی دارد؛ او 

نفسایت و ناه    صاورت  باه نه  -ۀ انشا و حکم به هی  صورتی مسئلدارد. لذا در اطالق مقامی، 

 (؛111و  113: 9، ج 1911مطرح نیست )فاضل لنکرانی،  -غیریت  صورت به

، زیرا التفاات  استدارد که اغلب نزد عرف مغفول اطالق مقامی به اموری اختصاص  .0

باشاد؛   عاماه عدم بیان متکلم به خاطر اعتماد بر التفات شاید و  شود یمب سوبیان مح ،عامه
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اطالق لفظی )عراقای،   برخالف، شود ینمزمۀ اطالق مقامی است، منعقد لذا عدم البیان که ال

 ؛031: 1 ، ج1011؛ جزایاااری، 191: 1 ، ج1021؛ صااادر، 293: 1912؛ 133: 1 ، ج1022

  ؛(019: 1 ، ج1011، ینیخم ؛129: 9، ج 1020سبحانی، 

 اراده عادم  مقامی، اطالق ۀنتیج که یحال در ،است شمول همواره لفظی، اطالق ۀنتیج .1

 غارض  یاک  شادن  فاوت  موجاب  آن به نسبت سکوت که است مری توس  شارعا کردن

 ؛شود یم لزومی

 مبناای  کاه  باشایم  وضع به قائل چه ؛است لفظ داللت و ظهور ۀمقول از لفظی اطالق .1

 مشاهور  کاه  باشیم حکمت مقدمات مبنای به قائل چه و است العلماء سلطان از قبل مشهور

 لفظای  داللات  و ظهور لفظی، اطالق اساس بر حال، هر به. است العلماء سلطان از نیمتأخر

 و تنبیاه  عادم  بلکاه  ،نیست لفظ داللت مقوله از داللت مقامی، اطالق در اما ،ردیگ یم شکل

 ؛است آور به واقع علم سکوت،

 است حجت اطالق یعنی است؛ کافی اطالق یبرامقید  وجدان عدم لفظی، اطالق در .3

 دسات  به اما بوده، ماصصی واقع در نکهیا رفو صِ کنیم پیدا دست ماصص به نکهیا مگر

 شاارع  تنبیاه  عدم احراز مقامی، اطالق در اما. نیست اطالق تیحج از مانع ،باشد نرسیده ما

 ضاعیفی  روایات  بر اساس ولو ،داده تنبیه شارع که بدهیم تمالاح اگر لذا و خواهد بود الزم

 از مقاامی  اطاالق  کاه  چراسیره؛  مانند ،ندارد ییجا مقامی اطالق دیگر ،است شده وارد که

ماورد چیازی    موال در مقام بیان تمام مقصود و مراد خود باوده و اگار در   که است باب این

 مال دهایم کاه  نبوده است؛ حال اگر احت ادشآن چیز مر که میبر یمی پسکوت کرده باشد، 

 عادم  وصاول،  عادم  از شاید البته نیست؛ ثابت مقامی اطالق دیگر ،است نبوده ساکت شارع

 باه  یمبتلا  مساائل  از مسئله اگر و باشد مسئله با متناسب ردع باید لذا کنیم، کشفرا  صدور

 ؛وجود داشته باشد محکم روایتی و محکم داللتی باید ،بود

 کاه  لفظای  اطالق برخالف ،است منفصل و متصل قید عدم به متقوم ،مقامی اطالق .12

 ،باشاد  داده تنبیه منفصل نحو به شارع اگر رو نیا؛ از خواهد بود متصل قید عدم به مقید فق 

 هام  آن دلیل نیست. حجت ولی ردیگ یم شکل نکهیا نه ؛ردیگ ینم شکل مقامی اطالق اصالً
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 و متصال  قیاد  های   کاه  اسات  یصاورت  در این و باشد ادهند تنبیه شارع باید که است این

 اطاالق  ،نباشاد  متصلی قید اگر و ستین گونه نیا لفظی اطالق در اما. نباشد کاردر  منفصلی

 ناواهد بود. حجت اطالق ،باشد منفصل قید که یصورت در اما ،ردیگ یم شکل

 . کاربرد اطالق مقامی در اصول3

 . اجزا1. 3

کاه وضاو کاه مأمورٌباه      مثالً زماانی  اضطراری ا  مأمورٌبه اختیاری: مأمورٌبه یاجزا الف( 

اضاطراری   باه  مأمورٌکه  استتیمم مکلف،  ۀبه هر دلیلی ممکن نباشد، وظیف ،اختیاری است

و  ناد . حال ساال این است که اگر شاصی به مأمورٌبه اضطراری عمال ک شود محسوب می

؟ یعنای  به اختیاری اسات جزی از مأمورٌد، آیا مأمورٌبه اضطراری، موسسس عذرش مرتفع ش

 ؟و مسق  قضا در خارج وقت خواهد بود1،آیا مسق  اعاده در داخل وقت

یعنای ماوال در مقاام بیاان      ؛اناد  کارده  تمسکدر اینجا برای اثبات اجزا به اطالق مقامی 

د ایان،  مکلف از تمامی جهات بوده است )حتی پس از مرتفع شدن عذر( و با وجاو  ۀوظیف

پس از ارتفاع عذر ذکر نکرده اسات؛ پاس    و وجوب مبدل را وب بدل را ذکر کردهتنها وج

و مصالحتی از   س از ارتفاع عذر، مقصود ماوال نیسات  که وجوب مبدل پ شود یممشاص 

و قضا در خارج آن الزم نیست )اصفهانی،  ،وقتداخل ف فوت نشده است و اعاده در مکل 

شارط   کاه قابالً بیاان شاد،     طاور  هماان البته  .(201: 1 ، ج1011؛ عراقی، 111: 1 ، ج1010

مضاطر  باشاد و اعااده و     ۀبه اطالق مقامی آن است که موال در مقام بیان تمام وظیف تمسک

 ۀنه تماام وظیفا   -ریع حکم اضطراری باشد اما اگر موال در مقام اصل تش .قضا را ذکر نکند

برای وجاوب اعااده و    هکرد، بلک تمسکبه اطالق مقامی  توان ینمصورت  در این -مضطر  

 (.201: 1 ، ج1022باید به سراغ اصول عملیه رفت )حسینی فیروزآبادی،  ،قضا

دیگری که باید توجه داشت آن است که اطالق مقامی، در دلیل اضطرار با اطاالق   ۀنکت

                                                                                                                                        
 با این مبنا که قائل به جواز بدار باشیم. .1



  00 یاصول یها در گزاره «یاطالق مقام» یرگذارتأث یکاربردها 

کاه   دیا گو یما اطالق مقاامی در دلیال اضاطراری     ؛ زیراکند یمدلیل اختیاری تعارض  لفظی

ۀ کاه وظیفا   دیا گو یما نیست، اما اطاالق دلیال اختیااری    و وضو  م استتیممکلف،  ۀوظیف

تیمم خوانده باشاد، لاذا تعاارض    ولو اینکه قبل از ارتفاع عذر، نماز با  مکلف، وضو است،

ره یا اسات؛ لاذا دا  1و در اینجا باید به سراغ اظهر برویم که غالباً اطالق مقامی، اظهر کنند یم

و باه   شاود  یما کدام اظهار نبودناد، تسااق      هی  و اگر ندز یماطالق دلیل اختیاری را تقیید 

 ؛(013و  011: 0 ، ج1011)صدر،  میکن یمیه مراجعه اصول عمل

شارع عمل به امارات و طارق غیرعلمیاه را    پس ا  انکشاف خالف: اماراتب( اجزای 

در  -تنفیذ کرده، و متعرض حالتی نشده است که انکشاف خالف شود. از این سکوت شاارع  

که عمل باه   شود یمفهمیده  -و مهم است  به یمبتلۀ مسئلکه انکشاف خالف در امارات،  یحال

امااره، از دلیال    تیا حجکه  کند ینم( و فرقی 921: 2، ج 1011امارات مجزی است )خمینی، 

که بیان شاد، اطاالق    گونه همانلفظی استفاده شده باشد یا از دلیل غیرلفظی مانند سیره؛ چون 

الق لفظی، نیازمند وجود لفظ نیست؛ لذا قول قاائالن باه عادم جریاان اطاالق      مقامی مانند اط

امااره باشاد، باه خااطر نباود لفاظ )رک: ایروانای،         تیحجکه سیره دلیل بر  یصورت درمقامی 

( صحیح نیست. فق  تنها اشکال آن است کاه چناین اطالقای ثابات نیسات؛      11: 2، ج 1023

ای اثبات اجزا کافی بود، اما پس از انکشااف خاالف،   ، برشد یمیعنی اگر چنین ادعایی اثبات 

و آن عمال بار طباق واقاع      کند یماطالقات احکام واقعی، وظیفۀ مکلف را در مقام عمل بیان 

(. البته این اشکال نیز خاود مباتال   919: 1، ج 1911؛ کاشف الغطاء، 231: 1912است )عراقی، 

م واقعای و جاایگزینی احکاام ظااهری     به اشکال است، زیرا بعد از حکومت امارات بر احکاا 

باه   تمساک جای احکام واقعی، طبیعت مأمورٌبه امتثال شده و با تحقق امتثال، مجاالی بارای    به

 (؛922: 2، ج 1022اطالقات احکام واقعی وجود ندارد )خرازی، 

                                                                                                                                        
است، زیرا بیان  تر قیمضدایرۀ اطالق مقامی  آنکه. اطالق مقامی از اطالق لفظی دلیل واقع، اظهر است به خاطر 1

ر اطالق لفظی یک قرینۀ شد که اصل عقالیی در اطالق لفظی آن است که متکلم همیشه در مقام بیان باشد؛ پس د

وسیلۀ یک قرینۀ خاص اثبات کنیم که متکلم در مقام بیان تمام غرض و  عام داریم، اما در اطالق مقامی باید به

 .شود یممقصود خود بوده است و قرینۀ خاص، بر قرینۀ عام مقدم 
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فتاوا را   تیا حجکه  یا ادله: که نظر مجتهدش تغییر کند عمل مق د هنگامی یاجزا (ج

کاه ماردم را باه     یا ادلاه مانند  - دهد یمدم را به فقهای عصر خود ارجاع و مر کند یمثابت 

کاه نظار    متعرض وجوب اعاده و قضا هنگامی - دهد یمبن تغلب ارجاع  دم و ابانزکریابن آ

اختالف و تغییر رای در فتااوای فقهاا زیااد باوده      نکهیا، نشده است؛ با کند یممجتهد تغییر 

همچناین باا    ؛(911: 2 ج ،1022خارازی،  ) نظر شارع نیسات  س اعاده و قضا مورداست؛ پ

زناده رجاوع کناد یاا از      که مجتهد مرده و باه مجتهاد   عمل مقلد زمانی یهمین دلیل، اجزا

؛ زیرا فتاوای فقها غالباً با هم شود یمهد زندۀ دیگر رجوع کند، معلوم به مجت یا زندهمجتهد 

و در ادله از وجوب اعااده و   بودهنیز شایع و عدول از مجتهد زنده به دیگری  دارندتفاوت 

 (.912: 2 ، ج1022خرازی، قضا، نامی به میان نیامده است )

 . اثبات انحصار شرط در مفهوم شرط2. 3

که مجیء، علات تاماۀ اکارام اسات؛      شود یم، مشاص «إن جائک زیدٌ فأکرمه»اگر موال بگوید:  

دخیل بود، بر موال الزم باود کاه آن را بیاان    زیرا اگر چیز دیگری غیر از مجیء در وجوب اکرام 

. اماا انحصاار علات از ایان کاالم فهمیاده       میبر یمکند و از عدم بیان موال، به تمامیت علت پی 

؛ یعنی اگر چیز دیگری مثل سالم کردن نیز علت مستقل برای اکرام باشاد و ماوال آن را   شود ینم

، زیرا ایان کاالم ماوال تماام     شود ینموال وارد بیان نکند، اشکالی به م« إن جائک زید فأکرمه»در 

بارای نفای    تاوان  یما بوده و در مورد خصوص مجیء، تمام شرای  را ذکر کرده است. در اینجا 

کرد؛ یعنی اگار   تمسکشروط دیگر، برای وجوب اکرام و اثبات انحصار مجیء، به اطالق مقامی 

و غیر مجیء را ذکر نکند، در اینجاا   باشد که علت وجوب اکرام است آنچهموال در مقام بیان هر 

کاه ایان    که تنها مجیء، شرط وجوب اکرام اسات و هنگاامی   میبر یمبه وسیلۀ اطالق مقامی پی 

شرط موجود نباشد، وجوب اکرام نیز منتفی است یعنی مفهوم شرط ثابت خواهد شاد )حساینی   

 شاود  یمگذشته مشاص (. از بیانات 291: 9، ج 1019؛ روحانی، 110: 2، ج 1022فیروزآبادی، 

اناد، صاحیح    کرده تمسککه قول مرحوم مظفر، که برای اثبات انحصار شرطیت به اطالق لفظی 

 هنااک  کاان ی ان  الشرط منحصر فبااططالق، نن اه لاو    عل ها داللتو امّا : »دیگو یمیست؛ ایشان ن

، للحکام رطاً معااً شا   کوناان آخار ی  ء یشمعه  کانلو  کذاالشرط و  لذلک لٌیبدشرط آخر للجزاء 
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ی فا « الاواو »ی، او العطاف ب  االولا ی الصاوره  ف« او»زائد، إمّا بالعطف ب  انیبی إل ذلکالحتاج 

ی ان ه بعنوانه الاااصّ مساتقل اً هاو الشارط المعل اق      فی الشرط ظاهر عل، نن  الترت ب هیالثانالصوره 

 دیا قن  الشارط مساتقل  ال   مناه ا  ستکشاف ی الشرط، فإن ه یُعلالجزاء  قیتعلالجزاء، فإذا اطلق  هیعل

حساب   -، و هاو  اناه یب میالحکا ی علا و ال عِدْل له، و إل ا لوجب  لیبدآخر معه، و ان ه منحصر ال 

؛ ... مقتضای اطالق شرط آن است که علت، منحصر در جزا باشاد؛ زیارا   انیالبی مقام ف -الفرض

، «او»یاا  « واو»وسیلۀ  به اگر شرط دیگری در حکم دخیل باشد، بر موال الزم است که با بیان زائد

کاه شارط باه صاورت مساتقل و       شاود  یمآن شرط دوم را بیان کند و از عدم بیان موال، کشف 

شارط را  « اساتقالل »(. این بیاان، تنهاا   102: 1، ج 1092)مظفر، 1«باشد یممنحصر، ماثر در حکم 

ست که در کالمای کاه   آن را؛ زیرا مقتضای در مقام بیان بودن موال آن ا« انحصار»نه  کند یمثابت 

، تمام موضوع حکم را بیان کند و در محلب بحاث، فارض آن اسات کاه مجایء،      کند یمصادر 

علت دیگاری جاایگزین    نکهیاتمام موضوع برای وجوب اکرام بوده و آن را بیان کرده است، اما 

رد. ماثالً  یا نه؟ به این کالم ربطی ندارد و عدم بیان آن علت دیگر، قبحی بر موال نادا  شود یمآن 

« آب»کاه خاود    کناد  یم، داللت بر این «ء یش نجّسهیال کر إذا بلغ الماء قدر : »دیگو یموقتی موال 

، موضوع حکم است، وال ا ذکر قید لغو خواهد باود  «آب کر »یست، بلکه نتنهایی، موضوع حکم  به

. کارد  یمن را بیان قید دیگری در حکم دخیل نیست، وال ا باید آ نکهیابر  کند یمو همچنین داللت 

، باه  شاود  یما آیا قید دیگری مانند جاری بودن یا جوشیدن از زمین، جایگزین این قیاد   نکهیااما 

 تمساک توان به اطالق یا تقیید این دلیل برای نفی قیود مستقل دیگر  این کالم ربطی ندارد و نمی

 (.122: 2، ج 1029کرد )خمینی، 

 عبدی یا توصلی بودن تكلیفدر ت شک. اثبات توصلیت به هنگام 3. 3

چون قصاد   -مقام اثبات، رابطۀ ملکه و عدم است اطالق و تقیید در  ۀرابط نکهیابا توجه به 

                                                                                                                                        
که مرادش، اطالق لفظی  کند ینماما بیان  کند یم تمسک. مرحوم مظفر در عبارت خود به اطالق جملۀ شرطیه 1

؛ به احتمال زیاد، مراد شود یماست یا مقامی؛ اما از آنجا که در بیشتر مواقع، اطالق لفظی بدون قید لفظیت استفاده 

اطالق لفظی بوده است، ولی اگر کسی مراد ایشان را اطالق مقامی بگیرد، اشکال مندفع است، ولی اثبات این ادعا 

 ی ندارد.ا نهیقرهی  
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ی در مورد آن محال لفظ دییتقاطالق و  -شود  حسوب میم1هیثانو ماتیتقساز موارد  ،قربت

 ه نماز )صال ( است و قبل از امر ب قصد قربت به معنای قصد امتثال امر ،آنکهاست. توضیح 

قصد امتثال امر بعد از فارض   حسب بهیعنی تقسیم نماز  ؛امری وجود ندارد تا آن قصد شود

ف بار  قا متو ،زیرا امار  زمۀ اخذ قصد قربت در امر، دور بوده،آمدن امر صحیح است، پس ال

وجود قصد امتثال است چون مفروض آن است که موضوع حکم، مقید به قصد امتثاال امار   

ف بار  و از طرفی، قصد امتثال امر، متوق دیآ ینمت موضوع حکم یقبل از تمام و خواهد بود

یعنی کاالم در اینجاا    ؛قید قصد قربت را در امر بیان کند تواند ینموجود امر است؛ لذا موال 

مقام اثبات، رابطه ملکاه و عادم   اطالق و تقیید در  ۀت تقیید را ندارد و از آنجا که رابطیشأن

بارد )شایخ   پای  ت توصالی پی به اطاالق یعنای    توان ینمد به قصد قربت است، از عدم تقیی

؛ 119: 1 ، ج1912ینی، یناا غروی ؛ 11: 1023؛ آخوند خراسانی، 922: 1 ج ،1919انصاری، 

 (.121: 1 ، ج1092، مظفر

؛ یعنی چون موال در مقام اند کرده تمسکت، به اطالق مقامی توصلیدر اینجا برای اثبات 

ن کناد و اگار   را که در مأمورٌبه دخیل است، بیا آنچهخود بوده، باید تمام مقصود بیان تمام 

 )ماتمم  امر دومی ۀوسیل دور( باید به خاطر مانع آن را بیان کند )به تواند ینموسیلۀ یک امر  به

« صل  مع قصاد القرباه  »جعل( مقصود خود را بفهماند؛ یعنی مثالً امر دومی بیاورد و بگوید 

م را بیان جعل و امر دو متمم؛ حال اگر موال، کند یممتثال امر اول را بیان که در اینجا قصد ا

ماوال دخیال نیسات و در نتیجاه، توصالیت      که قصد قربت، در غرض  میکن یمنکند کشف 

ق البته اگر کسی اخذ قصد قربات در متعلا   .(111: 1 ، ج1912ینی، یناغروی ) شود یمثابت 

 (. 221: 1 ، ج1029کند )خمینی،  تمسکالق لفظی به اط تواند یمتکلیف را محال نداند، 

خاذ آن دو در  قائل به عدم جواز ا که یصورتدر « قصد وجه و تمییز»نفی  همچنین برای

کرد؛ یعنی این دو از اماوری هساتند کاه     تمسکبه اطالق مقامی  توان یممتعلق امر باشیم، 

                                                                                                                                        
قصد  حسب بهنماز  میتقس؛ ردیگ یمی به آن انجام زیچۀ میضمو  تیماهی بر امری که بعد از عروض ماتیتقس عنی. ی1

 .ردیگی وجود ندارد که مورد قصد قرار امرقبل از آن،  رایز، ردیگ یمنماز صورت  تیماهامر بعد از تعلق امر به 
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ولاو باا بیاان     ،ارع الزم بودبر ش ،بود یمن دو ملتفت نیستند و اگر واجب جمهور مردم به آ

مفروض آن است که چنین دلیل دومای   آنکهی این وجوب را بفهماند؛ و حال مستقل دیگر

: 1 تاا، ج  ، بای یا کمره؛ 129: 9، ج 1020ند )سبحانی، وجود ندارد، پس این دو واجب نیست

 ؛(909: 1 ، ج1911؛ تبریزی، 112

 . اثبات اشتراک احكام بین عالم و جاهل4. 3

ق بر لاص احکام به عالمین ممکن نیست، زیرا معنای اختصاص آن است که حکم، معاختص

زیرا مستلزم دور است. باه   خواهد بود،علم شده باشد و معلق شدن حکم بر علم نیز محال 

و مفروض آن است که حکم شرعی نیز معلق  ق و معلوم بودهاین بیان که علم، نیازمند متعل

که علم به آن داشته باشیم، حال قبل از آمدن  شود یمز واجب لم است؛ یعنی زمانی نمابر ع

موجود نشده است  ،ق علملزیرا هنوز متع ،حکم یعنی وجوب نماز، علم به آن ممکن نیست

ف، معلق بار  ل؛ بنابراین، از طرفی علم مکشود ینماز حصول علم، حکم شرعی منجز و قبل 

. شاود  حسوب میمکه محال  ف استحصول حکم است و حصول حکم، معلق بر علم مکل

حکم به اطالق  توان ینمد احکام به عالمین ممکن نیست، از عدم تقیید، چون تقیی ،در نتیجه

تقیید به اطالق  ناز نبود توان یمطۀ اطالق و تقیید، ملکه و عدم است و زمانی زیرا راب ،کرد

ی اثبات اشتراک، مانند ینی در اینجا برایت تقیید وجود داشته باشد. مرحوم نایپی برد که شأن

: بایاد  دیگو یم؛ ایشان کند یم تمسکبودن واجب، به اطالق مقامی  توصلیمبحث تعبدی و 

ر بار اشاتراک   دیگر برویم و اختصاص یا اشتراک را کشف کنیم و اخبار متاوات  ۀبه سراغ ادل

در البتاه   ،دهاد  یما متمم جعل است و اطالق را نتیجه  ،این روایات احکام وجود دارد؛ پس

متمم مواردی نیز روایات بر تقیید و تاصیص احکام به عالمین وارد شده است که در اینجا 

، ایان  که روایات ،مانند وجوب جهر و اخفات و قصر و اتمام ،دهد یمجعل، تقیید را نتیجه 

 (. 903و  231: 1 ، ج1910ینی، ینا)غروی  داند یمدو را ماتص عالمین 

ینی باید گفت که استفاده از اطالق مقامی در ایان  یوم نادر مقام نقد و تحلیل سان مرح

بودن واجب فرق وجاود   توصلیدی و بمورد، مبتال به اشکال بوده و بین این باب و باب تع

اماا از حیاث ثباوت و     ،، مشکل اثبااتی و بیاانی باود   توصلیدی و بدارد؛ زیرا مشکل در تع
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ت با محذور توصلیبیان تعبدیت و  االمر، اشکالی وجود نداشت؛ یعنی شارع فق  برای نفس

ت، محذوری را در پی نداشات؛  توصلیرو بود، اما واقعاً تصور تعبدیت یا  هدور یا خلف روب

 رِنه بیاانی؛ یعنای در عاالم ثباوت، تصاوّ      ،ولی در ما نحن فیه، مشکل ثبوتی و واقعی است

عاالمین  احکاام فقا  بارای     نکاه یامحال خواهاد باود؛ یعنای     اختصاص احکام به عالمین

 ۀوسایل  به کهیناتا  رسد ینمبه مرحلۀ بیان لذا اصالً نوبت  ،محال است ،مصلحت داشته باشد

ا ده بیان و چه با هزار بیاان  چه با یک بیان چه ب ،شود؛ یعنی شارع لاطالق مقامی اشکال ح

 قبل از بیاان، اساتحاله وجاود دارد و تقابال     ۀزیرا در مرحل ،این حکم را بیان کند تواند ینم

لذا از عدم امکان تقییاد )اختصااص باه     د در مقام ثبوت، تقابل نقیضین است؛اطالق و تقیی

 جعل نداریم. متممو نیاز به دلیل دوم و  میبر یمبه اطالق )اشتراک احکام( پی  عالمین(

که و عادم باین اطاالق و    مل ۀذکر است که اگر کسی در عالم ثبوت، قائل به رابط شایان

اماا   ،به اطالق پای ببارد   تواند یمت تقیید وجود داشته باشد، که شأنی تیدر صور تقیید باشد،

عادم اختصااص احکاام باه عاالمین،      ت تقیید وجود ندارد؛ بناابراین از  ینزاع، شأن لدر مح

اما این نکته را باید توجه داشت که حتای باا اطاالق مقاامی      ،اشتراک را ثابت کرد توان ینم

در عالم ثبوت، شأنیت تقییاد   ؛ زیرا طبق این مبناشود یمن، اطالق و اشتراک احکام ثابت هم

. اگار  رساد  ینما نیست و نوبت به اطالق مقامی  وجود ندارد؛ لذا شأنیت اطالق هم موجود

برد، زیرا نفی احاد  باز احد الضدّین به دیگری پی  تواند ینمباشد  تضاد ۀکسی قائل به رابط

باه اشاتراک    تاوان  ینما عادم اختصااص،   ی نیست و از لحاظ الضدّین، مستلزم اثبات دیگر

؛ زیرا محذور در اشتراک احکاام، محاذور   رسد ینمنوبت به اطالق مقامی هم  ز. اما بارسید

این سه مبناا در عاالم   ثبوتی است و به مقام بیان ربطی ندارد. تنها بحث در این بود که طبق 

 رد یا نه؟از نفی اختصاص، به اشتراک پی بُ توان یمثبوت، آیا 

ر احکام مشترک بین عاالم  یهمانند سا د جهر و اخفات و قصر و اتمام نیزدر دو مور اما

اما شارع، اعاده و قضا را از جاهل و ناسی ساق  کرده؛ یعنای چاون اعااده و     بودهو جاهل 

شارع در این دو مورد، اعاده و قضا را به خاطر تسهیل و تافیاف   بوده،قضا به دست شارع 

و شاهد این توجیه آن است که  واقع، این دو حکم مشترک هستند ما درا ،ساق  کرده است
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م، ماصاوص عاالمین اسات،    این حک نکهیاشود، نه  تعبیر می «اسقاط اعاده»به در روایات، 

اما شاارع ایان قضاا را سااق  کارده اسات        ،اوّلی آن بود که قضا داشته باشد یعنی اقتضای

 (.91: 9 ، ج1092، مظفر؛ 929: 2 ، ج1029)خمینی، 

 صحیحی به اطالق مقامی تمسک. امكان 5. 3

به اطالق لفظی زمانی است که صدق عنوان مأمورٌبه، بار مصاداق مشاکوک محارز      تمسک

در اینجا برای نفی قید زائد، باه اطاالق    .داشته باشیم شکباشد و تنها در اعتبار قید زائدی 

کاه عناوان    میدانا  یما نجاا ماا   ، در ای«اعتق رقبهً»ست ؛ مثالً موال گفته امیکن یم تمسککالم 

در غارض ماوال   « ایماان »داریم که آیا وصف  شکاما  ،کند یمصدق  «رقبه کافره»بر « رقبه»

. اماا اگار اصال    میکن یم تمسکدخیل است یا نه؟ و برای نفی این قید به اطالق کالم موال 

چاه   ،حکمیاه باشاد   ۀصدق عنوان مأمورٌبه بر مصداق مشاکوک، محارز نباشاد )چاه شابه     

 ۀوسایل  کاه باه  اسات  ل موال امر کرده امثبرای به اطالق صحیح نیست؛  تمسکه(، یضوعمو

 کناد  یما بر غیر از خاک هم صدق « صعید» داریم که آیا عنوان شکحال  تیمم کنید؛صعید، 

عناوان صاعید   کارد و غیرخااک را داخال در     تمساک به اطالق  توان ینمیا خیر؟ در اینجا 

 یا نه؟ ، خاک استخارجی یءشاین  میدان ینمدانست، یا اینکه 

عنای اعمای بارای نفای قیاد      ؛ یاسات  این مقدمه، یکی از ثمرات نزاع در صحیح و اعم

در جزئیات   کند، برخالف صاحیحی؛ زیارا اگار    تمسکبه اطالق کالمی  تواند یممشکوک 

که مبنای شاص، اعمی باشد صادق عناوان    در صورتی داشته باشیم، شکسوره برای نماز 

 «ساوره »فاقد سوره برای او محرز است و تنها در اعتبار قید زائد کاه هماان   صالت بر نماز 

. اما اگار مبناای   کند یم تمسکبه اطالق کالم موال  ،دارد؛ در اینجا برای نفی قید شکباشد، 

را نمااز  دارد، زیا  شاک در صدق عنوان صاله بر نماز فاقاد ساوره    ،صحیحی باشد شاص،

در  شکاصالً نماز نیست و در اینجا که  ،صحیح نباشد آنچهصحیح، عنوان مأمورٌبه است و 

ان مأمورٌباه  در صادق عناو   شکپس  کرده،در صحت نماز  شکیعنی  ،سوره دارد تیمدخل

باا   .(10: 1 ، ج1092، مظفار کناد )  تمسکبه اطالق کالم موال  تواند ینمخواهد داشت، لذا 

یعنای   کناد؛  تمساک می به اطالق کال تواند یمود این، صحیحی برای نفی قید مشکوک وج
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، قیادی را ذکار نکناد، کشاف     حاال    باشد و با اینیاگر موال در مقام بیان تمام اجزا و شرا

بیان تماام  در مقام  )ع(که امام1حماد ۀکه آن قید، مقصود موال نبوده؛ مثالً در صحیح میکن یم

مشاکوک،   برای نفی قید توانند یماجزا و شرای  نماز است، حتی قائالن به مبنای صحیحی 

، 1011د )صدر، نبه اطالق لفظی متوسل شو توانند ینمنند، گرچه ک تمسکبه اطالق مقامی 

 (.129: 1 ، ج1021؛ مکارم شیرازی، 222: 1 ج

 . اثبات اشتراک احكام ظاهری بین مجتهد و عامی6. 3

ی مجتهاد اسات و شاامل عاام     مااتص  - ادلاه تقلیاد   ۀبدون مالحظ -2احکام ظاهری ۀادل

و  مشروط به فحص اسات  -چه اصول چه امارات  -احکام ظاهری  تیحجزیرا ، شود ینم

. اما این اختصااص  شود ینمی احکام ظاهری شامل عام ۀعامی عاجز از فحص است؛ لذا ادل

 آنچاه دم چه عامی و چه مجتهد، مغفول است؛ پس مرتکز در اذهان آن بود که نزد اذهان مر

گفات کاه    تاوان  یما ست؛ لذا مشترک ا ،می و مجتهداز ابتدا بین عا ،کند یممجتهد استنباط 

؛ یعنای شاارع،   ق مقامیِ ادله لفظی تقلید، امضای همین ارتکاز اذهان عقالستمقتضای اطال

ل ا شارع باید امی قرار داده و بین آن دو مشترک است، ویک حکم ظاهری برای مجتهد و عا

 .(130: 1، ج 1021)صدر،  کرد یماختصاص را بیان 

 ات استمرار زمانی حكم عام. اثب7. 3

و در مقاام تشاریع اسات، اماا غاایتی را بارای حکام ذکار          کند یموقتی موال عامی را ذکر 

 .(10: 1911که مراد موال، استمرار حکم بوده است )خمینی،  شود یم، معلوم کند ینم

                                                                                                                                        
 -حَمَّادُ قَالَ  ایَ یَتُصَلِّتُحْسِنُ أَنْ  وْماًی أَبُوعَبْدِاللَّهِ ع یَلِی أَنَّهُ قَالَ: قَالَ سَیعِعَنْ حَمَّادِبْنِ  بِإِسْنَادِهِ نِیْالْحُسَبْنِ  یِّعَلِمُحَمَّدُبْنُ .  1

ی الْقِبْلَهِ إِلَمُتَوَجِّهاً  هِیْدَیَ نَیْبَقُمْ صَلِّ قَالَ فَقُمْتُ  کَیْعَلَقَالَ فَقَالَ ع لَا  -ی الصَّلَاهِفِ زٍیحَرِ کِتَابَی أَنَا أَحْفَظُ دِیِّسَ اقُلْتُ یَ

سِتُّونَ سَنَهً أَوْ سَبْعُونَ  هِیْعَلَیَ أْتِیَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتُصَلِّحَمَّادُ لَاتُحْسِنُ أَنْ  اوَ سَجَدْتُ فَقَالَ ع یَ رَکَعْتُفَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاهَ وَ 

 -ی الصَّلَاهَ فَعَلِّمْنِ فِدَاکَجُعِلْتُ  -یَ الذُّلُّ فَقُلْتُ نَفْسِی فِی فَأَصَابَنِ -بِحُدُودِهَا تَامَّهً قَالَ حَمَّادٌ  - صَلَاهً وَاحِدَهً مُیقِسَنَهً فَمَا یُ

 (.1، ح 013: 1، ج 1023ی، ... )حر عامل هیْفَخِذَی عَلَ عاًیجَمِ هِیْدَفَقَامَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ ع مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَ

 .حکم ظاهری باب اجزاء. 2
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 . اثبات عدم حرمت در فعل منسوخ8. 3

آن باشد؛ یعنی خطابِ منساوخ باه ایان     شده در خطاب منسوخ، مدلول وضعیِ اگر وجوبِ ثابت

و پس از مدتی خطاب دیگری باا ایان مضامون    « إنّ اهلل فرض علیکم الفعلَ الفالنی»نحو باشد که 

از خطاب ناسخ و منسوخ، حکام   کدام  یه، در اینجا داللت لفظی «ال وجوب فیه»صادر شود که 

تضاای اطاالق مقاامی پاس از     گفت که مق توان یم، اما کند ینمآن فعل را پس از نسخ مشاص 

ورود خطاب ناسخ، عدم حرمت آن فعل است، زیرا اگر آن فعل حرام باشد، بر شاارع الزم باود   

و  میبار  یما از عدم بیان، به عدم حرمت پی  نیبنابراکه پس از رفع وجوب، حرمتش را بیان کند. 

هماین جاواز    احتماالً مراد کسانی که قائل به جواز فعل منسوخ پاس از نساخ وجاوب هساتند،    

 (.202: 2، ج 1911خاطر اطالق مقامی است )تبریزی،  بالمعنی االعمّ به

 عرف در تحدید موضوعات از حیث مفهوم و انطباق تیمرجع. اثبات 9. 3

در عناوینی که در کبریات شرعی اخذ شده، دو گونه است: گاه متعلق باه مفهاوم خواهاد     شک 

در تطبیاق اسات،    شاک و گاه مفهوم واضح است، اما « صعید»و « غنا»در مفهوم  شکبود، مانند 

در تحقق طالق یا بیاع   شکدر صدق آب هنگامی که با چیزی مالوط شده باشد، یا  شکمانند 

ۀ برخی از الفاظ ماصوص. در هر دو صورت، اگر شارع متعرض جهت مشاکوک شاده   لیوس به

شاده باشاد، مقتضاای    باشد، باید به شارع رجوع کرد. اما اگر شارع، متعرض جهات مشاکوک ن  

اطالق مقامی آن است که فهم موارد مشکوک را به عرف موکول کرده، زیرا مفاروض آن اسات   

و عمل کردن به آنها متوقف بار آن اسات کاه     باشدربوط مکه آن کبرای مشکوک، به مقام عمل 

مفهومشان مشاص باشد و سسس بر صغرای خارجی منطبق شوند و مکلف باه آن عمال کناد؛    

چنین خطابی را که عملِ به آن متوقف بر روشن بودن مفهومش بوده، متوجاه عارف    حال شارع

کاه   شاود  یما کرده، اما محدوده و مفهومش را مشاص نکرده است. از این عدم بیان مشااص  

؛ 010: 2، ج 1021)طباطبایی حکایم،   کرد یمشارع به فهم عرف اعتماد کرده است، وال ا باید بیان 

ی در خصاوص بحاث   مقاام بحث اطالق  کاربردبه  توان یم نیبنابرا(. 010: 1، ج 1011خمینی، 

ۀ لیوسا  موضاوعات، باه   دیا تحدی بارا در صورت عدم تعرض شارع  که کرداشاره  نیچنمذکور 

 است. کرده هیتکشارع به فهم عرف  که میبر یمی پی مقاماطالق 
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 . اثبات نفسیت خطاب11. 3

و شاارع نیاز در مقاام بیاان      شود یماقع مورد غفلت وچون قید غیریت، از قیودی است که 

)آملای،   شاود  یما ه اطالق مقامی، نفسایت فهمیاده   ب تمسکبوده است، از عدم بیان وی و 

 (.213: 1 ، ج1021

 مفهوم لقب تیحج. 11. 3

، اطاالق  کند یمو سسس سکوت « و را اکرام کنزید و عمر: »دیگو یمبرای مثال وقتی موال  

 (.111: 1 ، ج1022، ییخو) کند یمآن دو داللت  کرام غیرمقامی بر عدم وجوب ا

 . استفادۀ وجوب از لفظ یا صیغۀ امر12. 3

بلکه برای جامع باین وجاوب و    ،نباشد« وجوب»طبق این مبنا که لفظ امر برای خصوص  

بار   یا ناه یقرز عبدش چیزی را طلاب کناد و   ا امر ۀاستحباب باشد، اگر موال با لفظ یا صیغ

، زیارا  شاود  یما ت و وجوب فهمیاده  با استفاده از اطالق مقامی، الزامی ،استحباب اقامه نکند

ای  حباب، نیازمند به مئونۀ زائده است و موال به استحباب اشارهموال در مقام بیان بوده و است

و استحباب، عباارت از طلاب   عبارت از طلب شدید  ،عبارت دیگر، وجوب به نکرده است.

ی نادارد و  های  قیاد و حادّ    ،جود دارد؛ پس وجوبیعنی اذن ترک در آن و ضعیف است؛

لذا محتااج باه مئوناۀ    ؛ ب از طلب و اذن در ترک خواهد بودمرک ،اما استحباب ،بسی  است

 یا مئونهکه  شود یمکند، کالمش بر وجوب حمل  نمی و چون موال قیدی را بیان زائده است

 (. 113: 1 ، ج1011؛ عراقی، 10و  11: 1 ، ج1911ی قمی، یندارد )طباطبا

 یریگ جهینت

 :دیآ یم دست به زیراز مجموع مطالب فوق، نتایج 

. اطالق مقامی در نظر مرحوم نایینی، ماتص به عدم ذکر متمم جعال در قیاود مرباوط باه     1

که اطالق لفظی ممکن نباشد جاری اسات، اماا در نظار     تقسیمات ثانویه است؛ پس تنها در جایی

اهد بود که با موضوع مذکور در کالم مرتب  نیسات، بلکاه   مشهور، اطالق مقامی نفی چیزی خو

 یک موضوع و صورت ذهنی مستقل است؛ خواه از تقسیمات ثانویه باشد، خواه نباشد؛
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و  شاود  یما و از مقام و حالت موال فهمیده  ، به وجود لفظ منوط نیستاطالق مقامی .2

 حتی گاهی مستفاد از سکوت وی است؛

 ۀمستفاد از صحیح مانند اطالق مقامیِ ،شود یمدلیل استفاده  مقامی گاه از یکاطالق  .9

 ؛شود یماز مجموع ادلۀ یک باب استفاده حماد و گاه 

اد خاودش  اطالق مقامی متوقف بر این است که موال در مقام بیان تمام غرض و مار  .0

لاذا   ود خاود اسات،  موال همیشه در مقام بیان تمام مقص کهنداریم  نیاباشد و اصلی دال بر 

 تعداد هستند؛ موارد اطالق مقامی کم

توس  اطاالق   ی بودن مأمورٌبه اضطراریمجزباشد، اگر موال در مقام بیان تمام حکم  .1

اطالق مقامی، اسقاط اعااده   ۀکه نتیج تیمماست؛ مانند شاص مضطر به  شدنی اثبات ،مقامی

 ؛و قضای تکلیف خواهد بود

ی، غالبااً اطاالق   لفظا فرض تعارض باا اطاالق   ی و در مقامبه اطالق  تمسک. در صورت 0

اطاالق لفظای کاه     برخالفی، اظهر است؛ زیرا اطالق مقامی، به قرینۀ خاص محتاج است؛ مقام

 چنانچاه همیشه در مورد آن قرینۀ عام وجود دارد و قرینۀ خاص بر قریناۀ عاام مقادم اسات؛ و     

 ؛  میرو یم هیعملاصول کنند و به سراغ  اظهر نباشند، هر دو اطالق، تساق  می کی  یه

 یواقع احکام یجا به یظاهر احکام ینیگزیجاو  یواقع احکامامارات بر  حکومتِبا  .1

 یحتا عمل باه اماارات    که شود یمی ثابت مقامبه، از راه اطالق مأمورٌ عتیطبامتثال  لیدلبه 

 ؛خواهد بود یمجزخالف،  انکشافدر فرض 

واجاب باه    تیتوصال ، هیشارط  ۀجملا مفهوم ماالف داشاتن   یبراشرط  تیانحصار .1

، مشاکوک  دیق ینفمنظور  به یحیصح تمسکبودن واجب،  یتوصلو  یتعبددر  شکهنگام 

باا   کاه هساتند   یاصاول  یهاا  گزارهز ورود خطاب ناسخ، از جملۀ و عدم حرمت فعل پس ا

  شدنی هستند. ی اثباتمقاماطالق 
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