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چکیده
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشتته ااشتد موعتو
اطالق مقامی است .فقها ،دو تعریف ارای اطالق مقامی ارائه نموده اند که ار اساس تعریف اکثر فقهتا،
چنان چه شار در یک مقامی ،درصدد ایان اجزاء و شرایط ااشد و قسمتی از اجتزاء و شترایط را ایتان
کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده ااشد از این سکوت شار  -در حتالی کته در مقتای ایتان استت-
کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده ،نقشی در غرض شار ندارد .تعریف دیگری که اترای
اطالق مقامی شده و از ااتکارات محقّق نائینی می ااشد عبارت است از اطالقی که مستفاد از عدی ذکتر
متمّم جعل در قیتود مراتوب اته تقستیمات ثانویّته ماهیّتت استت ،مثتل اعتبتار قرتد قراتت در نمتاز .در
تقسیمات ثانوى چون صالحیّت تقیید وجود ندارد ،پت

صتالحیّت اطتالق لفنتز نیتز وجتود ن واهتد

داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل ااشد شار ااید آن را اراى مکلّف از
طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نای آن متمّم جعل است ایان کند؛ اه همین دلیل ،اایتد دستتور دیگترى
ادهد و در آن ،قید مورد ننر را ایان کند .مهمّ ترین دلیلتی کته اترای اطتالق مقتامی ارائته شتده استت
روایت حمّاد ان عیسی است .در این مقاله سعی شده است تا اا تبیین ماهیّت و ادلّه اطالق مقامی و ذکر
تفاوت آن اا اطالق لفنی و نیز ذکر اعضی از مرادیق آن در فقه و اصول و نیز کارارد آن در حقتوق،
ااعاد احث روشن تر شده و زمینه ارای تحقیق ایشتر فراهم شود.
کلیدواژه :اطالق ،اطالق مقامی ،اطالق لفنی ،جعل ثانوی ،متمّم جعل ،محقّق نائینی.
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 -1مقدّمه و طرح بحث
اطالق مقامی یکی از احث های اصتولی استت کته در عتمن احتث مطلتق و مقیّتد
آورده شده است .در این مبحث ،احث اطالق لفنی هم ایتان شتده استت ،چتون اترای
تبیین ماهیّت اطالق مقامی ااید اطالق لفنی و ارتباب آن اا اطالق مقامی مش ّص شود.
از آنجا که فقها در ایان و استنباب حکم شرعی در مواردی اه اطالق (لفنتی یتا مقتامی)
استناد کرده اند ،انااراین اررسی اطالق لفنی و مقامی و تبیین ماهیّت آن دو متی توانتد
در فهم و درک این موعو کمک شایانی اکند؛ اه ویژه آن کته احتث اطتالق مقتامی
کمتر در کلمات فقهای متقدّی و معاصر مورد اررسی واقع شده است .شتناخت دو نتو
اطالق لفنی و مقامی و جدا سازی موارد کارارد آنها ارای اجرای صحیح قواعد مطلتق
و مقیّد الزی و عروری است.

 -1مفهوم شناسي اطالق
«اطالق» در لغت اه معنای ارسال و شیو و توستعه داشتتن استت« :أطلقتت الناقتهو و
ورستلتها :یعنتی افستارش را اتاز کتردی و رهتای .کتردی.
طلقوت هی ،أی حولولت عِقالوها فوأ و
الطّوالق :ت لیه سبیلِها :یعنی ااز کردن راه مرأه» (فراهیدی)6336/1 :6868 ،؛ طلتق و هتو
یودلّ علی الت لیه و األرسال و أطلقت الناقهو متن عقالهتا و طلقتهتا فطولّوقوتت» (ااتن فتارس،
.)813/0 :6838
اصولیان تعاریف م تلفی ارای مطلق ذکر کرده اند که عبارت است از« :ما دولّو علی
معنی شائع فی جنسه» (منفّر )683/6 :6043 ،مطلق چیزی است که اتر معنتای شتایع در
جن

خود داللت نماید .یا «متا دولّو علتی شتایعي فتی جنسته» (آخونتد خراستانی:6811 ،

.)131/1
صاحب فرول ،اه تعریف مشهور اشکال وارد کرده و گفته اند :این تعریف ،جتامع
افراد نیست ،چون اارزترین الفاظ مطلق یعنی اسمای اجناس را شامل نمی شود؛ چراکته
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اسم جن

ار اصل جن

و طبیعت و ماهیّت داللت دارد اا قطع ننر از هتر خروصتیّتی

حتی خروصیّت شر ؛ و مانع اغیار نیست چون «مِن» و «ما» و «أی» استتفهامیّه را شتامل
می شود در حالی که اه اتفتاق همته اصتولیان ،ایتن متوارد از الفتاظ مطلتق نمتی ااشتند
(محمدی.)000/0 :6041 ،
البته مرحوی منفّر ،تعاریفی را که ارای مطلق ذکر کرده اند تعریتف لفنتی و شترح
االسمی دانسته و این گونه اشکاالت را ای ثمر می داند (منفّر)683/6 :6043 ،؛ انااراین
تعریف منفّر اه همان معنای لغوی ارگشت دارد و اصولیان در رااطه اتا مطلتق و مقیّتد،
اصطالح جدید و خاصّی ندارند الکه مطلق و مقیّد را در همان معنای لغوی و عرفی که
دارد اه کار می ارند (اصغری.)060/6 :6041 ،
اطالق لفنی ،شمول مستفاد از لفظ اه کمک مقدّمات حکمت است .اطالق لفنتی،
در مقاال اطتالق مقتامی استت ،و آن شتمول مفهتومی استت کته از لفتظ و اته کمتک
مقدّمات حکمت اه دست میآید و تمامی افراد طبیعت را در ار میگیرد.
هرگاه کلمه اطالق ادون هتی قیتدی ذکتر شتود ،اته اطتالق لفنتی انرترا

دارد

(جمعی از محقّقان.)111 :6031 ،
در مورد منشأ اطالق لفنی دو قول است :طبتق یتک قتول ،منشتا آن ،وعتع استت؛
یعنی اطالق در معنی موعو ٌ له لفظ ،اخذ شده است .این قول اه مشهور قتدماء قبتل از
سلطان العلماء نسبت داده شده است .طبق قول دیگر ،منشأ اطتالق لفنتی ،نفت

مجترّد

اودن لفظ از قید است ،زمانی کته مقتدّمات حکمتت تمتای ااشتد .ایتن قتول اته ستلطان
العلماء ،و همه علمای اعد از او نسبت داده شده است (منفّر6 :6043 ،و.)621/1
ارکان اطالق لفنی نیز عبارت است از :اوالً ،ااید لفظ مطلقی ااشد که کلّی اتوده و
قاال انطباق ار افراد و مرادیق ااشد ،حتی ار متوردی کته مشتکوک استت .ثانیتاً ،اایتد
احراز کنیم که متکلّم در مقای ایان است .ثالثاً ،قرینه ای ار تعیین ،نرتب نشتده ااشتد یتا
قرینه ای ار اراده خال
.)682 :6832

ذکر نشتده ااشتد (صتالحی مازنتدرانی610/6 :6818 ،؛ آملتی،
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 -6جایگاه اطالق مقامي
اطالق مقامی اه این معناست که اگر شار در یک مقتامی ،درصتدد ایتان اجتزاء و
شرایط و معرّفی آنها اوده و ما مالحنه کنیم که قسمتی از اجتزاء و شترایط را متعترّض
شده و قسمت دیگر را مطرح نکرده است این سکوت در حالی که در مقای ایتان استت
اه عنوان اطالق مقامی قاالیّت تمسّک دارد .قاالیّت تمسّک اه آن تا این حتدّ استت کته
آخوند خراسانی در کفایه در مسأله قرد قرات (اه معنای داعی امر) متی گویتد :قرتد
قرات نمی تواند پای .را در متعلّق امر اگذارد و حتی شار از طریق دو امر نمی توانتد
مسأله قرد قرات را در دایره متعلّق امر ایاورد؛ البته اگر یک اطالق مقامی وجود داشته
ااشد ما می توانیم اه این اطالق مقامی تمسّک کرده و اگوئیم قرد قرات در فالن چیتز
اعتبار ندارد (فاعل لنکرانی.)618/1 :6046 ،
در خروص ارکان اطالق مقامی ااید گفت:
مهمّ ترین رکنی که اصولیان اه آن ترریح کرده اند این استت کته متتکلّم در مقتای
ایان تمای آن چه که در غرع .دخیل است می ااشد ،اگرچه در متعلّق امترش دخالتت
نداشته ااشد (عارفی.)112/6 :6018 ،
عدی ایان یا عدی ذکر چیزی که موقعیّت ایان دارد (قانروه.)812/6 :6864 ،
قید مورد احث یا مشکوک ،از قیود مغفولٌ عنه نزد اکثر مردی ااشتد (آملتی:6832 ،
062؛ سبحانی.)31/6 :6044 ،
وقتی شار در مقای ایان تمای غرع .می ااشد ،طبعاً نمی تواند اه عنوان یتک آمتر
و انشاء کننده وارد صحنه شود ،الکه اه عنوان م بر صادق و ش ص مطّلع اتر واقعیّتات
مطرح است .لذا در اطالق مقامی ،انشای حکم اه هی صورتی (نه اته صتورت نفستی و
نه اه صورت غیری ) مطرح نیست (فاعل لنکرانی.)011/0 :6046 ،
گاهی اطالق مقامز ،ناشی از عدی ذکر متتمّم جعتل استت و متتمّم جعتل ،در قیتود
مراوب اه تقسیمات ثانویّه ماهیّت است که این اطتالق مقتامز ،در مقااتل اطتالق لفنتز
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اوده و در مواردى اه کار مز رود که اطالق لفنز محال است .اتا ایتن توعتیح کته در
مواردى که شار  ،عملز را از مکلّف مز خواهد ،گاهز مطلوب وى ذات عمتل اتدون
هی قید و خروصیّتز است ،که در اینجا اه ذات فعتل ،امتر متز کنتد؛ اتراى مثتال ،در
نماز ،طهارت ادن و لباس از نجاست ،مطلوب مولی استت و قرتد قراتت در آن شترب
نمز ااشد؛ پ

شار چنین امر مزکند« :طهّر ثیااک و ادنک للرّاله»؛ اما گتاهز عمتل

اا قیدى خاصّ ،مطلوب شار است ،که در اینجا اگر قید از موارد تقسیمات اولیّه ااشتد
 یعنی تقسیماتز که ار ذات ماهیّتت اتدون انضتمای خروصتیّت دیگترى عتارض متزگردد -تقیید ماهیّت اه این قید و خروصیّت ممکن است ،و چون ایتن خروصتیت در
تحقّق غرض شار دخالت دارد ،شار در مقای ایان ،ااید متعلّق امر خود را مقیّد اته آن
قید کند و اگر مقیّد نکند ،اه اطالق لفنز کالی او استناد گردیده و گفته متز شتود کته
شار در مقای ایان است و قیدى نیاورده است؛ پ

آن قید در غرض او دخالت نتدارد،

وگرنه کالی خودرا اه آن مقیّد مز نمود.
اما اگر قید از موارد تقسیمات ثانویّه ااشد (یعنی تقسیماتز که اعد از عروض امترى
ار ماهیّت و عمیمه چیزى اه آن انجای مز گیرد) مثل :تقسیم نماز اه حستب قرتد امتر،
که اعد از تعلّق امر اه ماهیّت نماز صورت مز گیرد ،زیرا قبل از آن امرى وجتود نتدارد
که مورد قرد قرار گیرد (چون اطالق و تقیید لفنز در متورد آن محتال استت)؛ یعنتز
اگر قیدى مطلوب شار ااشد نمز تواند آن را از طریق تقیید ایان کند ،انتااراین اطتالق
نیز محال است ،زیرا رااطه اطتالق و تقییتد ،عتدی و ملکته استت و در تقستیمات ثتانوى
چون صالحیّت تقیید وجود نتدارد ،پت

صتالحیّت اطتالق لفنتز نیتز وجتود ن واهتد

داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض شار دخیل ااشد ااید آن را اراى
مکلّف ایان کند ،و چون ایان آن از طریتق تقییتد لفنتز ممکتن نیستت ،اایتد از طریتق
دیگرى (جعل ثانوى) که نای آن «متمّم جعل» (تکمیلکننتده جعتل اول) استت ،غترض
خود را ایان کند؛ اه همین دلیل ااید دستور دیگرى ادهد و در آن ،قید موردننر را ایان
کند .انااراین ،در چنین مواردى که دست شار از تقییتد و اطتالق لفنتز کوتتاه استت
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ولز مز تواند از راه متمّم جعل ،غرض خود را ایان کند ،اگر اا وجود این کته در مقتای
ایان اوده ،امر دوی را نیاورد ،از طریق تمسّک اه اطالق مقامز (عدی ذکتر متتمّم جعتل)
حکم مز شود کته آن قیتد در تحقّتق غترض شتار دخالتت نداشتته استت (جمعتی از
محقّقان.)111 :6031 ،

 -6تاثیر متمّم جعل و نتیجه التقیید در استفاده اطالق مقامي
اصطالح «متمّم جعل» از ااتکارات محقّتق نتائینی استت .ایشتان در تعریتف آن متی
گویند :اه خاطر این که ادلّه احکای نمی تواند در زمان شکّ در احکای ،عهده دار ایتان
وجود احکای ااشد پ

اه ناچار نیازمند جعتل ثتانوی هستتیم کته متکفّتل ایتان صتورت

شکّ در حکم ااشد و این جعل ثانوی ،متمّم جعل اوّلی است که در استیاری از متوارد
نیازمند آن هستیم .حکمی که اه وسیله متمّم جعل ،جعل می شود گاهی حکم واقعی اه
همراه قیدی در مأمورٌ اه واقعی است؛ مثل حکمی کته اتر اعتبتار قرتد قراتت در نمتاز
داللت دارد؛ و مثل آن چیزی که ار اعتبار غسل مستحاعه قبتل از فجتر داللتت دارد؛ و
گاهی حکم طریقی است ،مثل آن چیزی که ار وجوب ستیر اترای حتجّ قبتل از موستم
حجّ داللت دارد؛ پ

متمّم جعل اه معنتاى تتمتیم جعتل اوّلتز اته واستطه جعتل ثتانوى

است ،از آن رو که جعل اوّلز ،مستوفز اه تمای غرض شتار نیستت ( ...نتائینی:6011 ،
003/0؛ همو.)611/6 ،
اا این توعیح که اعمالز که مکلّفین اراساس اوامر شار انجتای متز دهنتد و داراى
مرلحت نیز مز ااشد ،گاهز غرض شار اته انجتای آنهتا اتا قیتد و خروصتیّتز کته در
غرض وى نهفته است ،تعلّق مز گیرد ،و گاه نیز غرض شار اه ایجاد طبیعتت عمتل اتا
قطع ننر از هر قید و خروصیّتز تعلّق مز گیرد.
فرض اول دو صورت دارد:

 26ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 89

 -6گاهز در مقای اعث (اثبات ،ایان) ،تقیید دلیل ممکن است ،مانند :تقسیمات اولیّه
واجب؛  -1گاهز در مقای ایان و انشاء ،تقیید دلیل محال است ،مانندتقسیمات ثانویّه.
در صورت دوی که تقیید دلیل محال است ،ار شار فرض است کته غترض اصتلز
خود را اه جعل و انشاى دیگرى ،اه دنبال انشاى اول اه افتراد مکلّتف ااتالن کنتد .ایتن
جعل و انشاى ثانوى را متمّم الجعل متز گوینتد؛ یعنتز تکمیتلکننتده جعتل اول استت
(جمعی از محقّقان.)136 :6031 ،
انااراین در مواردی که شکّ داریم حکمی که ارای مکلّتف از طتر

شتار معتیّن

شده است آیا مقیّد اه قید خاصی است یا نه؟ در حالی که شتار در مقتای ایتان و انشتاء
اوده وتقیید دلیل محال ااشد (مانند تقسیمات ثانویّه) ،اگرشار آن قید را از طریق متمّم
جعل ایان نکرده ااشد از اطالق مقامی که از این عدی ذکر متمّم جعل ناشی شتده استت
می فهمیم که آن قید ،نقشی در غرض شار ندارد وگرنه اایتد اتا جعتل دیگتری آن را
می آورد.
گاهی اوقات ارخی از اصولیان ،اصطالح «نتیجه التقییتد» را اته کتار متی ارنتد .ایتن
اصطالح هم از ااداعات میرزای نائینی استت .ایتنگونته متتمّم الجعتل را در اصتطالح،
تقیید نمز نامند ،زیرا تقیید مرطلح آن است که خود خطاب اوّلز ،قاال تقییتد ااشتد و
حال آن که در اینجا چنین نیستت ،اگرچته نتیجته آن اتا تقییتد اصتطالحز کته موجتب
تضییق دایره متعلّق مز شود یکز است ،زیرا متمّم الجعل هم ستبب تضتییق دایتره متراد
متکلّم و شار مز گردد ،از اینرو اه آن نتیجه التقیید گفته مز شود .نتیجته متتمّم جعتل
گاهز تقیید است ،مانند مثال اول از مثال هاى زیر؛ و گاه اطالق است ،ماننتد مثتال دوی
و سوی.
مثال اول :اگر اه ننر شار  ،خروص قرد قراتت در خوانتدن نمتاز اهمیّتت داشتته
ااشد ،ولز نتواند امر «صلّ» را اه قرد امتثال مقیّد کند ،یعنز نتواند اگوید «صتلّ اقرتد
امتثال األمر»( ،زیرا خلف یا دور الزی مز آید) ااید مقرودش را اا متمّم الجعل ارساند؛
یعنز ااتدا اگوید« :صلّ» و اه ذات عمل دعوت کند؛ و اار دوی اگوید« :إفعل صتالتک
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اقرد امتثال األمر ».در اینجا نتیجه متمّم جعل ،تقیید است؛ یعنز نمازى که قرتد امتثتال
در آن ااشد مننور است ،نه هر نمازى.
مثال دوی :در ااب جهر و اخفات و قرر و اتمای نماز ،اگر کسز اداند که ااید نمتاز
را اخفاتز اجا آورد ،اما اا این حال ،آن را اه عمد ،جهترى اجتا آورد و یتا اتر عکت ،
نمازش ااطل است.
مثال سوی :اگر کسز اداند که در سفر ،اایتد نمتاز را قرتر ا وانتد ،امتا آن را تمتای
ا واند ،نمازش ااطل است.
هر یک از ادلّه مورد حکم اه وجوب جهتر یتا اخفتات یتا وجتوب قرتر یتا اتمتای،
مشروب و مقید اه علم مز ااشد ،ولز تقییتد ال طتاب اته علتم اته حکتم ،محتال استت؛
انااراین اه ننر محقق نائینز در این سه متورد ،از متتمّم الجعتل استتفاده نمتوده و نتیجته
التقیید مز نامیم (جمعی از محقّقان.)136 :6031 ،
اصطالح دیگری کته در کلمتات اصتولیان اته چشتم متی ختورد ،اصتطالح «نتیجته
اطالق» است .استنباب مطلق اودن امر شار  ،اه دلیل عدی ذکر متمّم جعل ،نتیجه اطالق
نامیده می شود؛ یعنز کشف این که چیزى را کته شتار اته آن امتر کترده ،تمتای متراد
اوست ،و از طریق تمسّک اه عدی ذکر متمّم جعل از ناحیته متولی اته دستت متز آیتد؛
البته در موردى که قاالیّت ذکر آن وجود داشته ااشد (در جایز که اطالق لفنز ممکن
نیست).
فرق نتیجه اطالق و اطالق لفنز آن است کته عتدی ذکتر قیتد در اطتالق لفنتز اتا
وجود مقدّمات حکمت ،نشان مز دهد که متراد شتار از امترش ،اطتالق اتوده استت؛
یعنز شار امر را اه صورت مطلق انشاء نموده است؛ اما عتدی ذکتر متتمّم جعتل ،نشتان
دهنده این نیست که مراد شار از امر ،اطالق اوده است ،الکه نشتان دهنتده ایتن استت
که آن چه شار اه آن امر نموده ،تمای غرض وى اوده است و انگیتزه دیگترى نتدارد،
وگرنه آن را اه کمک متمّم جعل ذکر مز کرد؛ اراى مثتال ،در امتر «إدفنتوا موتتاکم»،

 28ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 89

اگر شرایط اراى آوردن قید «قرد قراتت» از طریتق متتمّم جعتل (امتر دوی اته صتورت
«إدفنوا موتاکم اقرد القراه») فراهم اوده ،ولز شار آن را ذکر نکند معلتوی متز شتود
که امر شار اه دفن اموات ،اه فرض وجود قرد قرات اختراص نتدارد ،وگرنته آن را
ذکر مز کرد.
محقّق نائینز ،مسأله اشتراک احکای این عالم و جاهل را از ااب نتیجه االطتالق متی
داند؛ اا این ایان که ممکن نیست اشتراک احکای را از خود ادلّته احکتای استتفاده کنتیم
الکه ارای اثبات آن ااید از دلیل دیگری که متمّم جعل نامیده می شود استفاده کترد؛ و
استفاده تقیید وجوب جهر و اخفات و قرر و اتمای در نماز را اه علم اه وجوب ،از ااب
«نتیجه التقیید» مز داند که هر دو از راه متمّم جعل اه دست آمده استت (منفّتر:6043 ،
0و06/8؛ نائینز623/6 :6011 ،و611؛ جمعی از محقّقان.)413 :6031 ،

 -6دالئل اثبات اطالق مقامي
فقها ارای اثبات اطالق مقامی ،دالئل م تلفی آورده اند که عبارت است از:
 -6-1صحیحه حمّاد
یکی از روایاتی که در احث اطالق مقامی اه آن استناد می کنند صحیحه حمّاد اتن
عیسی از امای صادق( ) می ااشد .در این روایت ،امای( ) اه حمّاد می فرماینتد کته آیتا
دوست داری نماز ا وانی؟ حمّاد دو رکعت نماز می خواند ولی امتای( ) متی فرماینتد:
«چقدر قبیح است که مردی شرت یا هفتاد سال داشته ااشد ولی یک نمتاز کامتل اجتا
نیاورد ».و سپ

امای( ) ایستاده و نمتازی اتا تمتای اجتزاء و شترائط اجتا آوردنتد (حترّ

عاملی .)823/2 :6833 ،فقها از اطالق مقامی این روایت در جائی که شتکّ داریتم کته
مثالً سوره ،جزو نماز است استفاده می کنند .اا ایتن ایتان کته اگتر شتار در مقتای ایتان
اجزاء و شرایط ااشد و ما مشاهده کنیم که مسائلی را اه عنتوان اجتزاء و شترایط مطترح
کرده و مثالً اسمی از سوره نیاورد و یا در مقای عمل آن را اتیان نکرد از این اطتالق در
مقای ایان می توانیم استفاده کنیم که سوره ،جزئیّت ندارد و این استفاده ،اختراصتی اته
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اعمّی ها ندارد و صحیحی و اعمّتی هتر دو متی تواننتد از اطتالق مقتامی استتفاده کننتد
(فاعل لنکرانی618/1 :6046 ،؛ صالحی مازندرانی610/6 :6818 ،؛ آملی682 :6832 ،؛
معرومی شاهرودی.)031 :6818 ،
 -6-1برهان لزوم نقض غرض
از این که شار  ،قرد قرات را اا جمله خبریّه ایان نکرده است کشف می شتود کته
قرد قرات ،دخالتی در غرض شار نتدارد ،زیترا اگتر قرتد قراتت در غترض شتار ،
دخالت و نقشی داشته ااشد و آن را ایان نکند ،نقض غرع .الزی می آید؛ البته این در
صورتی است که ما تمای کلمات و ایانتاتی را کته از شتار صتادر شتده استت اررستی
کرده و یقین پیدا کنیم که چیزی در خرتوص دخالتت قرتد قراتت در غترض شتار
نق .ندارد ،و ارای ما ثاات شود که شار در این مورد ،سکوت مطلق کرده استت؛ در
این صورت می گوئیم اگر قرد قرات دخالتی در غترض شتار داشتته ااشتد و اتا ایتن
وجود ،شار سکوت کرده و آن را ایان نکرده ااشد ااعتث نقتض غرعت .متی شتود؛
پ

اا ارهان نقض غرض از سکوت شار  ،کشف می کنیم که قرد قراتت در غترض

شار دخیل نیست (عبدالساتر.)030/8 :6861 ،
 -6-6قیاس استثنائي
ارخی از اصولییان ،اطالق مقامی را نتیجه دو مقدّمة قیاس استثنائی مرکّب می داننتد
که عبارت است از قضیّة متّرله عرفیّه:
 اگر متکلّم ،قید را اراده کرده اود آن را ذکر می کرد. صغرای حملیّه استثنائیه که نقیض تالی را استتثناء متی کنتد (امّتا آن قیتد را ذکترنکرده است).
-پ

نقیض مقدّی ثااتت متی شتود؛ یعنتی آن قیتد را اراده نکترده استت (قانرتوه،

.)18/1 :6864
 -6-6عدم البیان ،بیانٌ للعدم
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اطالق مقامی عبارت است از ذکر شیء یا اشیائی و سکوت کردن از ذکتر غیتر آن
شیء؛ مثل این که فردی اه فرزندش اگوید« :اه اتازار اترو و گوشتت و روغتن ا تر» و
چیز دیگری نگوید؛ پ

اگر فرزند شکّ کنتد کته آیتا پتدرش چیتز دیگتری هتم متی

تمستک کترده و اته عتدی لتزوی خریتدن غیتر
خواهد یا نه؟ در اینجا اه سکوت پدرش ّ
گوشت و روغن حکم می کند ،اه خاطر این که عدی البیان در ذکر چیتزی ،ایتان اترای
عدی آن چیز است؛ البته متکلّم ااید در مقای ایان ااشد .اا همین ایان ،آیت اهلل ختوئی اته
اعتبار اطالق مقامی ،مفهوی لقب را حجّت می دانند؛ زیرا وقتتی متتکلّم اگویتد« :أکترِی
زیداً و عمراً» و ساکت شود ،اطالق مقامی داللتت اتر ایتن دارد کته إکترای غیتر زیتد و
عمرو ،واجب نیست( .خوئی.)621/6 :6811 ،

 -2اقسام اطالق مقامي
شهید صدر ،در مورد اطالق مقامی ،دو اصطالح صغیر و کبیر را اه کار اترده استت
که اختراص اه ایشان دارد؛ وی در مورد اطالق مقامی صغیر (که همان اطتالق مقتامی
معرو

است) می گویند :اطالق مقامی صغیر ،عبارت است از ستکوت شتار از مقیّتد

کردن آن چیزی که در مقای ایان تمای خروصیّات ماهیّه شرعیّه مرکبّه می ااشتد .شتهید
صتتدر در مقتتای ایتتان اطتتالق مقتتامی کبیتتر ،همتتة روایتتات وارده در مقتتای ایتتان احکتتای
موعوعات را مانند روایت واحدی می داند که در مقای ایتان احکتای موعتو واحتدی
مانند نماز وارد شده است؛ مثالً همان طوری که فقها ار عدی وجتوب جلستة استتراحت
این دو سجده ،اه عدی ورود دلیل آن در ادلّه محرزه استدالل می کنند  -در حتالی کته
متکلّم در مقای ایان اوده است  -ما هم ار «عدی وجوب دعاء عند رویه الهالل» اتا همتان
دلیل استدالل می کنیم که عبارت است از ستکوت شتار در حتالی کته در مقتای ایتان
است .اه تحقیق ،شار مقدس آن را اه ما یاد داده است و اه این ختاطر استت کته همته
علمای اسالی اه این روش عمل کرده و این روش ارایشان ارتکتازی استت؛ پت

تمتای

روایاتی را که در مقای ایان تمای احکای شریعت وارد شتده ،ماننتد روایتت واحتدی کته
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مثالً در مقای ایان تمای تفاصیل نماز وارد شده است ،می دانند و ااز اه همین خاطر است
که علما ،اعضی از روایات را ناظر ار اعضی دیگر دانسته و اعض روایات را اتر روایتات
دیگر اا تقیید یا ت ریص یا حکومت یا ورود ،مقدّی می کنند .پ

اطالق مقتامی کبیتر

در هر تکلیف مشکوکی جاری می شود؛ خواه متعلّق آن عمنی ااشتد ،ماننتد ستوره در
نماز؛ یا استقاللی ااشد ،مانند شرب توتون؛ ار خال

اطالق مقامی مرتطلح یتا صتغیر،

که در مورد متعلّقات مرکبّه احکای مانند نماز است (صدر.)83/1 :6812 ،

 -6تفاوت های اطالق لفظي و اطالق مقامي
 -6اطالق لفنی عبارت است از این که شار درصدد ایان تمای آن چیزی است که
در متعلّق حکم دخالت دارد؛ پ

اگر از ذکر چیزی سکوت کند ،کشف می شود کته

آن چیز در متعلّق آن حکم دخالت ندارد؛ ولی اطالق مقامی یعنی شتار درصتدد ایتان
تمای آن چیزی است که در غرع .دخالت دارد ،اگرچه در متعلّق حکم دخیل نباشد،
پ

اگتر از ذکتر چیتزی ستکوت کنتد ،عتدی وجتوب آن شتیء را کشتف متی کنتیم

(سبحانی.)003/6 :6818 ،
 -1در اطالق لفنی ،حکم ،معتمد ار لفنی است آن لفظ در معرض تقیید از اعضتی
جهات است ،همان طوری که در جمله «أعتق رقبته» احتمتال تقییتد اته قیتد «ایمتان» در
رقبه وجود دارد و اا اطالق لفنی این قید را نفی می کنیم؛ ولی در اطالق مقامی ،حکم
معتمد ار لفنی که در معرض تقیید ااشد ،نیست الکه وقتتی متتکلّم در مقتای ایتان قیتود
شیء یا اجزاء و شرایط آن از طریق عمل ااشد و اته اعضتی از آن قیتود ترتریح نکنتد،
علم اه عدی اعتبتار آن چیتز پیتدا متی کنتیم (مکتاری شتیرازی610/6 :6814 ،؛ صتالحی
مازندرانی.)610/6 :6818 ،
 -0از شرایط اطالق لفنی این است که شار در مقای ایان ااشد ،نه در مقتای اهمتال
و اجمال؛ و اگر در مواردی شکّ کنیم که شار در مقای ایان است یا نه؟ اصل عقالیی
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آن است که در مقای ایان ااشد؛ ولی در اطالق مقامی چنین قاعده ای وجود ندارد الکته
ااید احراز کنیم که متکلّم در مقای ایان تمای آن چیزی استت کته در غرعت .دخالتت
دارد ،اگرچه در متعلّق امرش دخالت نداشته ااشد (معرومی شاهرودی.)111 :6818 ،
 -8اطالق لفنی در جائی است که تقیید ممکن ااشد؛ یعنی اخذ قید در متعلّتق امتر،
ممکن ااشد .اما اطالق مقامی در جایی است که تقیید ،ممکن نباشد ،ننیتر متوردی کته
ارای نفی اعتبار قرد وجه یا قرات در نماز از اطتالق مقتامی استتفاده متی کنتیم؛ چتون
امکان اخذ قرد وجه و قرد قرات در متعلّق امر نماز ،ممکن نیست ،انااراین نمی تتوان
اه اطالق لفنی ارای نفی قرد قرات ،تمسّک کرد الکه از اطتالق مقتامی استتفاده متی
کنیم (صالحی مازندرانی.)132/6 :6818 ،
 -2در اطالق لفنز ،همان دلیل اول ،قاال تقیید اوده و مقاال تقیید لفنز استت؛ امتا
اطالق مقامز ،مقاال تقیید اه وسیله متتمّم جعتل (نتیجته التقییتد) متزااشتد و اایتد قیتد،
مغفو لٌ عنه ااشد؛ یعنی از اموری ااشد که اکثر مردی توجهی اته آن ندارنتد ،مثتل قرتد
وجه و قرد تمییز در نماز (جمعی از محقّقان.)111 :6031 ،
 -1اطالق لفنی ،مراوب اه لفظ اوده و یکی از اصول لفنیّه اه حساب می آید ،ولی
اطالق مقامی راطی اه لفظ ندارد الکه شمول مفهومی است که از عدی ایان متکلّم  -در
حالی که در مقای ایان است  -اه دست می آید (فاعل لنکرانی.)011/0 :6046 ،

 -9آثار و نتایج مترتّب بر اطالق مقامي
 -9-1آثار اطالق مقامي در اصول
الف :صحیح و اعمّ
در احتتث صتتحیح و اع تمّ ،در صتتورت ش تکّ در جزئیّتتت و عتتدی جزئیّتتت چیتتزى
صحیحی نمز تواند -اراى رفع جزئیّت -اه اطالقات لفنیّه تمسّک کند ،ولز اعمّز متز
تواند؛ در حالی که در مورد اطالق مقتامی ،هتم صتحیحی و هتم اعمّتی متی تواننتد اته
اطالق مقامی تمسّک کنند .توعیح این که:
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اگر اعمّز شکّ کند که آیا سوره ،جزو نماز است یا نه؟ در این صورت متی توانتد
تمستک اته اطتالق ،در صتورتز استت کته
اه اطالق (أقیموا الراله) تمسّک کند .البته ّ
شرایط تمسّک اه اطالق -یعنز مقدّمات حکمت -تحقّق داشتته ااشتد؛ یعنتز شتار در
مقای ایان اوده و قرینه اى ار تقیید اقامه نکرده ااشد و قدر متیقّنز هتم در مقتای ت اطتب
نباشد .در این صورت ،اعمّز مزگوید مأمورٌ اه عبارت از صتاله استت و متا اتراى ایتن
صاله ،قیود و اجزائز را از خارج استفاده کرده ایم ،ولز نسبت اه جزئیّت ستوره شتکّ
داریم ،در این صورت اه اطالق «أقیموا الراله» تمسّک کرده و اه عدی وجتوب ستوره
حکم مز نمائیم.
ولز صحیحز اگر احتمتال جزئیّتت چیتزى را ادهتد نمتز توانتد  -اتراى دفتع ایتن
احتمال -اه اطالق «أقیموا الراله» تمسّک کند ،زیرا اراى تمسّک اه اطالق ااید قبتل از
مقدّمات حکمت ،عنوان مطلق را احراز کرد؛ پ
وپ

ااید ااتدا عنوان «رقبه» را احراز کنتیم

از آن اه اطالق «أعتق رقبه» تمسّک کنیم .در ااب مطلتق هتم همتینطتور استت؛

تمسّک اه اطالق «أعتق رقبه» در صورتز جایز است کته رقبته اتودن احتراز شتده و متا
درااره اعتبار قید «ایمان»  -زاید ار عنوان رقبه – شکّ داشته ااشیم و ندانیم که آیتا قیتد
ایمان ،در حکم دخالت دارد یا نه؟ ولز در جتایز کته اصتل رقبته اتودن ،متورد تردیتد
است و احتمال مز دهیم این ش ص ،حرّ ااشد همان گونه که احتمتال رقبته اتودن او را
تمستک کترده و از «أعتتق رقبته»
نیز مز دهیم ،در اینجا نمز توانیم اته اصتاله االطتالق ّ
استفاده کنیم .صحیحز -در ما نحن فیه -در ارتباب اتا (أقیمتوا الرتاله) همتین حکتم را
دارد ،زیرا او نمز داند که آیا ار نماز ادون سوره ،عنوان «صالت» اطتالق متز شتود یتا
نه؟ زیرا صتحیحز اتراى تمتای اجتزاء -رکتن و غیتر رکتن -در مستمّز و موعتو ٌ لته،
مدخلیّت قائل است اه گونه اى که اگر یکز از این اجزاء کنار رود  -هرچند غیر رکتن
ااشد -عنوان صالت صدق نمز کند .در نتیجه ،اگر صحیحز شکّ کند در این که آیتا
سوره جزئیّت دارد یا نه؟ جایز نیست اه (أقیموا الراله) تمسّک کنتد هرچنتد مقتدّمات
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حکمت در مورد (أقیموا الراله) وجود داشته ااشد ،ولز اعمّتز -در غیتر ارکتان -متز
تواند اه (أقیموا الراله) تمسّک نماید ،و همان طور کته در «أعتتق رقبته»  -اتراى عتدی
مدخلیّت قید «ایمان»  -اه اطالق رجو مز شد در اینجا نیز -اراى عدی مدخلیّت ستوره
 اه (أقیموا الراله) رجو مز کند.ولی در اطالق مقامز اه این کیفیّت است که گاهز شار  -ادون این که مسأله امتر
و نهز وتکلیف در کار ااشد  -در مقای ایتن ارآمتده کته اجتزاء و شترایط متأمورٌ اته را
مش ّص کند؛ مثل این که امای صادق( ) در صحیحه حمّاد کارى اته امتر نتدارد ،الکته
مز خواهد نماز را ایان کند .اگر شار در مقای ایان اجزاء و شرایط ااشتد و متا مشتاهده
کنیم که مسائلز را اه عنوان اجزاء و شرایط مطرح کرد و مثالً اسمز از ستوره نیتاورد و
یا در مقای عمل ،سوره را اتیان نکرد ما از این اطالق در مقتای ایتان متز تتوانیم استتفاده
کنیم که سوره جزئیّت ندارد و این استفاده ،اختراصز اه اعمّز ندارد و هر ک

 -چته

صحیحز و چه اعمّز ،چه در ارتباب اا اجزاء و چه شرایط  -مز تواند از اطتالق مقتامز
استفاده اکند ( فاعل لنکرانی.)664/1 :6046 ،
ب :مفهوم شرط
ثبوت مفهوی ارای قضیّه شرطیّه ،متوقّف ار سته امتر متی ااشتد :التف -اتین جتزاء و
شرب ،ارتباب و مالزمه ناشی از عالقه ثبوتیّته واقعیّته ااشتد ،نته ایتن کته مجترّد اتفتاق و
مرادفه اا واقع ااشد؛ ب -این جزاء و شرب ،عالقه علیّتت و معلولیّتت ااشتد ،نته عالقته
تالزی ،زیرا اگر عالقه تالزی ااشد انتفای شرب ،مقتضی انتفای جزاء نیست ،زیترا انتفتای
یکی از متالزمین ،مستلزی انتفای الزی دیگر نمی ااشد؛ ج -شرب ،علّتت تامّته منحرتره
ارای جزاء ااشد ،اه صورتی که شرب دیگری نتواند جانشین آن اشود و شتیء دیگتری
در علیّت نق .نداشته ااشد.
اگر در قضیّه شرطیّه ای این سه امر ااشد ،اه حسب مقای ثبوت ،مفهتوی دارد؛ امتا در
مقای اثبات ،قضیّه شرطیّه ،ار ثبوت عالقه این شرب و جزاء داللت دارد؛ یا االوعتع و یتا
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این که الاقلّ ظهور عرفی در آن دارد و جمله شرطیّه ،ظهور سیاقی ار علیّت شرب ارای
جزاء دارد.
و اما ارای اثبات این که جمله شترطیّه ،علّتت منحرتره اترای جتزاء ااشتد ،محقّتق
نائینی از اطالق مقامی شرب ،انحرار علیّت شرب را ارای جزاء اثبتات نمتوده استت؛ اتا
این تقریب که اگر شرب ،علّت منحرره نباشد ار شار که در مقای ایتان استت واجتب
است که اطالق شرب را اا آوردن کلمه «واو» یا کلمه «أو» مقیّتد اکنتد تتا اتدین وستیله
ایان کند که شرب اه تنهایی علّتت جتزاء نیستت الکته در علیّتت شترب ،شتیء دیگتری
مشارکت دارد هرچند اه صورت اجتما اا هم ،یا این که شیء دیگتر هتم علّتت جتزاء
می ااشد؛ و از آنجایی که این ایان را نکرده است استتفاده متی شتود کته شترب ،علّتت
منحررة جزاء است (نائینی846/1 :6011 ،؛ مجمع فقه اهل البیت علیهم الستالی:6811 ،
.)634
ج :اثبات قول ثقه
حسن ان علی ان یقطین از امای رعا( ) می پرسد :آیا یتون

اتن عبتدالرحمن ثقته

است تا امور دین خود را از او سئوال کنم؟ امتای( ) در جتواب متی فرماینتد الته ،پت
معلوی می شود که قول ثقه در نزد امای( ) و ش ص سائل ،حجّت است ،چون اگر قول
ثقه نزد امای( ) ،حجّت نباشد ار امای( ) واجب است که از ااب قاعده لطف ،اته ستائل
خبر ادهد؛ پ

سکوت و عدی ایان امای( ) نشان می دهد که قول ثقه ،حجّتت استت و

این ،همان اطالق مقامی است (صدر.)116 :6813 ،
 -9-1آثار اطالق مقامي در عبادات
اطالق مقامی در عبادات هم کارارد فراوانی دارد که ارای نمونه چند مورد را ذکتر
می کنیم:
الف :وضو
یکی از مواردی که ثمتره کتارارد اطتالق مقتامی در عبتادات استت ،مستأله قرتد
موجب وعو است .اه ننر فقها ،قرد موجب وعو واجب نیست ،چون دلیلی اتر اعتبتار
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آن وجود ندارد نه عقالً؛ زیرا عقل در مقای اطاعت ،حکم اه آن نمی کنتد ،و نته شترعاً؛
چون دلیلی ار آن وارد نشده است ،الکه مقتضای اطالق مقامی ،عدی وجوب آن شترعاً
است ،زیرا قرد موجب وعو از چیز هائی است که عامّه مردی از آن غافل هستند؛ پ
اگر واجب اود هر آینه ار شار  ،ایان آن واجب اود والّا م لّ اه غرع .می شد و این
اخالل قبیح است و قبیح از شار حکیم صادر نمی شود؛ در نتیجه ،از عتدی ایتان اعتبتار
آن توسط شار  ،عدی اعتبار آن قرد را کشتف متی کنتیم (صتافی گلپایگتانی:6811 ،
.)611/1
ب :سالم نماز
مورد دیگری که در عبادات از اطالق مقامی استفاده می شود این است کته آیتا در
سالی نماز ،قرد کردن کسانی که مورد خطاب واقع می شوند واجتب استت یتا خیتر؟
طبق کالی شهید در سالی نماز ،مورد خطاب «کم» ،انبیاء و ائمّته( ) و متأمومین اتوده و
قرد کردن آنها را واجب می داند .ولی مرحوی اروجردی اا تقریب ذیل و اا استتناد اته
اطالق مقامی ،قرد کردن آنها را در سالی نماز واجب ندانسته و متی گویتد« :چتون متا
می اینیم که اغلب مسلمانان توجّهی اه معنی نداشته و از امور ی است که متورد غفلتت
واقع می شود ،زیرا اکثر مسلمانان ،عرب نبتوده و اصتالً معنتی ستالی و خطتاب را نمتی
دانند انااراین اگر قرد خطاب واجب اود هتر آینته اته مقتضتای حکمتت ،ایتان آن اتر
شار واجب اود؛ انااراین از عدی ایان آن ،عتدی وجتوا .را کشتف متی کنتیم و ایتن،
همان معنی اطالق مقامی است» (طباطبائی اروجردی .)613/1 :6811 ،
ج :عدالت
کسانی که می گویند در عتدالت شت ص ،متروّت شترب نیستت اته اطتالق مقتامی
صحیحه اان اای یعفور استناد کرده اند .در صحیحة اان أاتی یعفتور آمتده استت کته از
امای صادق( ) سؤال شد که شتهادت چته کستی قبتول متی شتود؟ حضترت فرمودنتد:
«جمیع ماله دخل فی قبول الشهاده» .اطالق مقتامی کته در ایتن صتحیحه استت اتر نفتی
اعتبار مروّت در قبول شهادت داللت دارد وگرنه اگر مروّت در قبول شهادت الزی اتود
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حتماً امای( ) ایان می فرمودند ،چون امای( ) در مقای ایان تمتای شترایط قبتول شتهادت
اودند و مروّت ،جزو شرایط قبول شهادت نیست (عراقی.)181 :6044 ،
 -9-6کاربرد اطالق مقامي در معامالت و حقوق مدني
خاصتی نیستت الکته صترفاً از
ّ
همان طور که گفته شد ،اطالق مقامی ،متدلول لفتظ
سکوت و عدی ایان گوینده ای که در مقای ایان استت ،استتفاده متی شتود .اترای مثتال،
قانونگذار در مواد  6382اه اعد قانون مدنی اه ذکر موانع نکاح پرداخته وظاهراً درصدد
ایان همه موانع نکاح ارآمده است؛ حال اگر در مورد مانع اودن امری که در موادّ فتوق
تمستک کنتیم و ذکتر
نیامده است شکّ کنیم می توانیم اه اطالق مقامی متواد متذکور ّ
نشدن آن مورد خاصّ را دلیل ار مانع نبودن آن اتدانیم؛ متثالً در متورد صتحّت ازدواج
شیعه اا سنّی یا ازدواج زانی و زانیه می توان گفت :اختال

در مذهب یا داشتتن رااطته

نامشرو در مواد قانون مدنی ،جزو موانع نکاح ذکر نشده است و از آنجا که قانونگذار
در فرل موانع نکاح ،درصدد ایان تمای موانع نکاح اوده و اا ایتن حتال ،از اختتال
مذهب و رااطه نامشرو (اه عنوان موانع نکاح) س نی اه میان نیامده است ،پت

در

معلتوی

می شود که در ننر قانونگذار ،این مورد ،جزو موانع نکاح محسوب نمی شتود و چنتین
ازدواجی اا فراهم اودن سایر شرایط ،صحیح است؛ پت

در اطتالق مقتامی ،اته اطتالق

یک لفظ یا جمله خاصّ تمسّک نمی شود الکه گوینده اه طتور کلّتی نستبت اته متورد
مشکوک ،سکوت کرده است و ما از راه ستکوت او اته متراد واقعتی گوینتده پتی متی
اریم.
نکته مهم در اطالق مقامی این است که ارای استفاده از این نو اطالق ،ااید اثبتات
و احراز شود که گوینده درصدد ایان همه اجزاء و شرایط یتا موانتع موعتو متوردننر
است؛ در غیر این صورت ،نمی توان از اطالق مقامی استتفاده کترد ،زیترا اگتر متتکلّم،
تنها درصدد ایتان ارختی از شترایط یتا موانتع یتا  ...ااشتد نمتی تتوان از ستکوت او در
خروص یک مورد مشکوک ،استفاده اطالق کرد؛ مثالً در مورد موانتع ار در قتانون
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مدنی ،قانونگذار ،تنها درصدد ایان ارخی از موانع ار اوده است ،اه همین دلیل ،فرل
سوی از مقرّرات ار را اا عنوان «شرایط و جمله ای از موانع ار » مطرح کرده استت.
ار این اساس ،اگر در مورد مانع اودن امری در ار تردید شتود نمتی تتوان اته اطتالق
مقامی تمسّک کرده و مانع اودن آن را منتفی دانست ،زیرا ممکن استت در واقتع ،امتر
مورد تردید ،جزو موانع ار اوده ولی قانونگذار اه دالیلی از ذکر آن در قانون متدنی،
خودداری کرده است (قافی؛ شریعتی فرانی .)146-143/6 :6042 ،یکی از ایتن دالیتل
آن است که اا دقّت ننر در متون فقهی متی تتوان دریافتت کته دراتاره شتمارش انتوا
موانع ار و تعداد آن ،اختال

ننر چشمگیری این فقها اروز کرده است تا جتائی کته

شهید اول در یکی از تألیفات خود ،تعداد موانتع ار را ایستت متانع دانستته استت .در
یک ارداشت حقوقی از آن چه که علمای حقوق اسالی درااره موانتع ار ذکتر کترده
اند می توان ادّعا کرد که استیاری از موانتع متذکور ،متانع اصتطالحی در حقتوق نمتی
ااشند؛ چراکه منتسب اودن وار اه مورّ اه واسطه نسب یا سبب ،و وجتود وار در
طبقه خاصّ خود ادون وجود وارثی مقدّی ار ایشان که از قاعده «األقترب یمنتع األاعتد»
پیروی می کند از جمله احکای اولیّه توار اتین دو نفتر اتوده ،و جتزو قواعتد عمتومی
ار محسوب می شود ،از اینرو ذکر آنها اه عنوان مانع ار  ،چندان صتحیح و منطقتی
اه ننر نمی رسد (مسجدسرائی.)603-604 :6031 ،
آیت اهلل شبیری زنجانی هم در مورد عدی اشتراب عرای اودن عقد نکاح ،اته اطتالق
مقامی استناد کرده و می گوینتد :اته ننتر متا ،اتا توجته اته اطتالق مقتامی و عتدی فهتم
خروصیّت از روایاتی که صیغه نکاح را ایان کرده اند ااید حکم اه صحّت عقد نکتاح
اا هر لفنی نمود و اشتراب عرایّت را نفی کرد (شبیری زنجانی.)0683/3 :6863 ،

نتیجه گیری
 -6اطالق لفنی اه معنای ظهور لفظ در اطتالق استت کته نتیجته اش شتمول حکتم
ارای افراد و مرادیق مطلق است.
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 -1اطالق مقامی از شئون داللت لفظ نیست و متکلّم ،اصالً در مقای ایتان آن نیستت
الکه از سکوت متکلّم در ذکر چیزی پی می اریم که آن چیز ،نقشی در غترض متتکلّم
ندارد ،چون اگر در غرض متکلّم نق .داشته ااشد و سکوت کند ااعتث نقتض غترض
او می شود.
 -0محقّق نائینی از اطالق مقامی ،اه «متمّم جعل» تعبیر کرده انتد؛ اتا ایتن ایتان کته
اگرشار  ،عملی را از مکلّف ا واهد ،در صورتی که آن عمل همراه اا قیدی ااشد کته
در غرض شار نق .دارد ولی آن قید از موارد تقسیمات ثانویّه ااشد؛ یعنتی تقستیماتز
که اعد از عروض امرى ار ماهیّت و عمیمه چیزى اه آن انجتای متزگیترد ،مثتل تقستیم
نماز اه حسب قرد امر که اعد از تعلّق امر اه ماهیّت نماز صتورت متزگیترد ،در چنتین
مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض شار دخیل ااشتد متولی اایتد آن را اتراى مکلّتف
ایان کند ،و چون ایان آن از طریق تقیید لفنز ممکن نیست ،ااید از طریق دیگترى کته
نای آن متمّم جعل است ،غرض خود را ایان کند؛ اه همتین دلیتل اایتد دستتور دیگترى
ادهد و در آن ،قید موردننر را ایان کند.
 -8در مواردی که نمتی دانتیم آیتا مقرتود از الفتاظ ،معنتای عرفتی آن استت ویتا
اصطالح جدید شرعی است؟ مقتضای اطالق مقامی این است که مقرتود از آن لفتظ،
همان معنای عرفی است که متورد تأییتد و امضتای شتار متی ااشتد؛ چتون در اطتالق
مقامی ااید احراز شود که متکلّم در مقای ایان تمای شرایط و اجزاء استت؛ متثالً اگتر در
ایع ،عر

شرب کند که مبیع عین ااشد و یا مالیّت داشته ااشد شار هتم مطتااق اتا آن

است وگرنه از طریقی ،م الفت خود را ایان می کرد.
 -2اصطالح نتیجه التقیید و نتیجه االطالق نیز از ااداعات میرزای نائینی است کته از
راه متمّم جعل اه دست می آید .نتیجه التقیید ،نتیجه متتمّم جعتل استت کته ایتن نتیجته
گاهی تقیید است ،و گاهی این نتیجه اطالق است؛ نتیجه اطتالق ،استتنباب مطلتق اتودن
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امر مولی ،اه دلیل عدی ذکر متمّم جعل است ،البته در جتایی کته اطتالق لفنتی ممکتن
نیست.
 -1ارای اثبات اطالق مقامی ،ادلّه م تلفتی ارائته شتده استت کته مهتمّ تترین آنهتا
صحیحه حمّاد ان عیسی است .در این صحیحه ،امای صادق( ) دو رکعت نماز اتا تمتای
اجزاء و شرایط می خوانند .حال اگر در شرب و یا جزء اودن چیزی مثل سوره در نمتاز
شکّ کنیم ،فقها از اطالق مقامی این روایتت ،عتدی جتزء اتودن ستوره را استتفاده متی
کنند.
 -1کارارد اطالق مقامی ،آثار و نتایج متعددی در اصول فقه و عبادات و معتامالت
و حقوق مدنی دارد .در علم اصول ،اه عنوان مثال در احتث صتحیح و اعتمّ ،در هنگتای
شکّ در جزئیّت چیزی ،فقط اعمّی می تواند اه اطالق لفنی عمل کند ولتی در اطتالق
مقامی ،هم صحیحی و هم اعمّی می توانند اه آن عمل کنند.
اا کارارد صحیح اطالق مقامی در قوانین حقتوقی متی تتوانیم در متوارد مشتکوک،
حکم آن موارد را مش ّص نمائیم.
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