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 انصراف و نقش آن در استنباط
 

 ١اکبر کالنتري عليدکتر 
 عضو هیأت علمي دانشگاه شیراز

 )١٠/١٠/١٣٩٠ :ـ تاریخ پذیرش نهایي ١١/٩/١٣٨٧: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
د، به اجمال، مورد اشـاره قـرار        انصراف که در دانش اصول فقه و در مبحث مطلق و مقیّ           

 . و در ابواب گوناگون فقه، از جایگاه مهمي برخوردار استگیرد، داراي اقسام متعدد مي
پـردازد    ها مي   پس از بررسي مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن             این مقاله 

 آن در امـر اسـتنباط     هاي گوناگون از ابواب مختلف فقه، بـر نقـش مهـم             و با طرح مثال   
 .پردازد می

 
 . استنباطیید، انصراف، اطالق، تق  :ها کلید واژه

 
 طرح مسأله ـ١

کنـد و از      از مباحث اصولي که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، نقش مهمي ایفـا مـي               
رانـي،  ک، فاضـل لن   ٩٠/ ١مظفـر،   : نکــ   (شود     فقیهان محسوب مي   يموضوعات مورد ابتال  

ـ    «این موضوع، از مباحث مرتبط بـا        . بحث انصراف است  ) ٩/١١٥ اسـت و   » دمطلـق و مقیّ
 .گیرد مورد توجه قرار مي» مقدمات حکمت«بحث از هنگام 

، ١/٣٨٨خراسـاني،   : نکــ   (س دیـدگاه رایـج در میـان اصـولیان            براسـا  ،که توضیح آن 
 شمول و گستردگي از الفاظ مطلـق، منـوط بـه            ۀاستفاد) ١/١٨٩ مظفر،   ،١/٥٣٢نائیني،  

دمات ایـن مقـ  . شـود  تعبیـر مـي  » مـت مقـدمات حک «ها به  وجود مقدماتي است که از آن   
 :  عبارتند از،فایهکاساس گفته صاحب بر

مي که لفظ مطلق را به کار برده، در مقـام بیـان باشـد و نـه در مقـام اصـل                  متکلّ ـ١
 .اهمال و اجمال گویيصدد درتشریع و یا 

                                                                                                                                                                             
1.  Email:akalantari@rofe.shirazu.ac.ir. 



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ فقه و  ١٢

 .اي بر تعیین و تقیید در میان نباشد  قرینهـ٢
 .یافت نشود١،ن در مقام تخاطب قدر متیقّـ٣

هـاي    بحثها،     آن ۀون هر یک از این مقدمات و ضرورت وجود هم         البته اصولیان پیرام  
دانند که وجود آن، مانع   را از جمله قرایني مي»انصراف« آنان، اي دارند، ولي همۀ گسترده

به هر حال آن چه بحث و بررسي پیرامون این موضـوع را             .  است از انعقاد و تحقق اطالق    
 : واقعیات ذیل استنمایاند،  ميمهم و ضروري

 اجتهادیـه کـه در ابـواب گونـاگون فقـه، مـورد              لةدانیم، از جمله اد     ور که مي  ط همان ـ١
ـ  آن مد و فروع گوناگوني برئن است و فوا  فقیها ۀاستفاد اسـت و از  » اطـالق  «،شـود  ب مـي ترتّ

) ١/٣١: مظفـر : ـ کـ ن(جا که این دلیل، مبتني بر بناي عقال و مـورد امـضاي شـارع اسـت         آن
اعتبار آن، مناقشه ننموده است و به همین دلیل، در صورت تحقـق و              کس در حجیّت و      هیچ

از . شـود   ر دارد، مقدم مـي    محرز بودن آن، بر اصول عملیه که اختصاص به موارد شک و تحیّ            
مـانع  . اهـ   آنۀ داراي اقسام و مراتبي است، و همـ ،که خواهیم دید، انصراف چنانسوي دیگر،  

سـاز خطـا در    آگـاهي کـافي در ایـن زمینـه، زمینـه       تردید عـدم     از تحقق اطالق نیست و بي     
 ادعـاي انـصراف نمـودن توسـط         ، است چقدر آسان «: نویسد  مرحوم مظفر مي  . استنباط است 

کـه فـالن     آوردن دلیل بر این   ،که گاه  و حال آن  ! ینه، مهارت الزم ندارد   شخصي که در این زم    
 )١/١٨٩مظفر، (» .باشد انصراف، از کدامین نوع است، دشوار مي

که اشاره گردید، فقیه، در ابواب و مباحث گوناگون فقـه، بـا موضـوع مـورد                  چنان ـ٢
 او حـدیث    ةقلما تخلو آیه کریم   «: نویسد   مي این باره ، در   مرحوم مظفر . بحث سروکار دارد  

الکبیـر  الء به و له االثر تبر االو هو باب یکث   ...  عن انصرافات تدعي   ةفقهی مسئلةشریف في   
 کریمه یا حدیث شریفي است کـه در یکـي از            ۀ کمتر آی  . من ادلتها  ستنباط االحکام في ا 

این بـاب، بـسیار مـورد ابـتال         ...  خالي باشد  ،مسائل فقهي، مطرح و از انصرافات مورد ادعا       
چـه    در ایـن فـرض، چنـان       )١٩٠/همـان (» .است و نقش بزرگي در استنباط احکـام دارد        

 و  اشراف کامل نداشته باشد و شـرایط       و جایگاه آن،     این موضوع   مسائل فقه، بر   پژوهشگرِ
                                                                                                                                                                             

سـت کـه هنگـام اسـتعمال لفـظ مطلـق، بـین        ن در مقام تخاطب، مصداق یقیني مطلق ا    مقصود از قدر متیقّ   . ١
که با خدمتکار خود، پیرامـون گوشـت          متکلم و شنونده، مورد گفتگو بوده است، مثل اینکه، متکلم، در حالي           

 .»به بازار برو و گوشت بخر«: کند، خطاب به او بگوید آن، گفتگو ميفوائد گوسفند و 
تواند واجـد      که هر لفظ مطلقي، مي     رود  يبه کار م  مقام تخاطب   طالح، در مقابل قدر متیقّن در غیر      این اص 

 عـالم   ،»اکرم العالم «براي مثال، قدر یقیني      .قاد یا حجیت اطالق ندارد    عان آن باشد و هیچ اصطکاکي با     
 . باقي است،عادل است ولي با این وجود، اطالق آن، نسبت به دیگر مصادیق عالم



 ١٣ انصراف و نقش آن در استنباط 

اي برود که     ول عملیه ص، چه بسا دست از اطالقات برداشته، به سراغ ا         نداند آن را    کانیزمم
: ـ  کـ ن(هـا عمـل کـرد         توان بـه آن      اجتهادیه، از جمله اطالقات، نمي     ۀدر صورت وجود ادل   

ـ هـا  ودن آنو گاه اجرا نم) ٩٤/ ٢، الوسیط، سبحاني، ١٩١، فرائد االصولانصاري،   بـدون   
 .گردد  موجب از دست دادن مصالح یا افتادن در مفاسد مي ـفراهم بودن زمینه و شرایط

داند، مسائل مربوط به این موضوع، یکجا مورد بررسي قرار             تا جایي که نگارنده مي     ـ٣
اي   که مثال و نمونه    آن   کاویده نشده است، و برخي، بي      نگرفته و مباحث آن، به طور کامل      

 )١/٣٦٩گلپایگاني، : ـ کن. (اند حث نمودهائه دهند، از آن به اختصار بار
هایي که در متـون اصـولي بـراي انـصراف آورده شـده، بیـشتر فرضـي و غیـر                        مثال ـ٤

ت بـراي سـاحل نـشینان ایـن رودخانـه و           انصراف لفظ آب به آب فرا     «: مانند است   کاربردي
 محـسن، یم سید حکـ (» ف ایـن رودخانـه    انصراف لفظ مزبور به آب دجله براي ساکنان اطـرا         

 بـه خـوردن ایـن       ،انصراف لفظ گوشت به گوشت گوسـفند، هنگـامي کـه مـوال            «و  ) ١/٥٦١
 )١/٥٩٩بروجردي، (» .د گوشت فرمان دهدریگوشت عادت دارد و خدمتکار خود را به خ

هاي واقعـي از متـون فقهـي،          هاي فراوان و نمونه     توان با آوردن مثال     که مي  و حال آن  
 . تر کرد و کاربردي بودن آن را نشان داد بحث را ملموساین 

دهد تا پیش از صاحب کفایـه، هـیچ            بحث، جست و جوها نشان مي      ۀبه لحاظ پیشین  
 از دیـر    ي نشان نداده است، هر چند فقیهـان       خور یک از اصولیان، به این بحث، توجه در       

توان   اند و مي    استناد نموده باز به این موضوع توجه داشته و در ابواب گوناگون فقه، به آن              
وي در . امه حلي به عنوان نخستین فقیه در این عرصه نـام بـرد         در میان پیشینیان، از علّ    

تـذکره الفقهـاء،    (، زکـات    )٨/١٩٩الـشیعه،    مختلـف (ز ابواب فقه، از جمله نـذر        بسیاري ا 
و . ت، سخن از انصراف به میان آورده اس       )١٠٥ و   ٢/١٠١راالحکام،  تحری(و قسم   ) ٥/٣٣٢

و شـهید ثـاني در      ، طـالق و عتـق       در مبحث وقـف   شهید اول   پس از وي، فقیهاني مانند      
و ) ٢٠١/ ٦االفهـام،   مـسالک (و مبحـث وصـیت    ) ٦/٩٧البهیه،    ةالروض(مبحث طالق خلع    

، )١/٤٦٢( عاملي در مبحث رضاع      محمد، سید )٨/٥٣٩( معامالت   محقق اردبیلي در بحث   
 . اند ه انصراف استناد نمودهب) ١٠/٢٢٣(در بحث صوم فاضل نراقي 

، صـاحب جـواهر بیـشتر از دیگـران، از ایـن             فقهای متـأخّر  به حسب ظاهر، در میان      
، )٢/١١٢(، غـسل    )١/٣٩٥( جمله در مباحث مربوط به وضـو         ازاصطالح یاد نموده است،     

، حـج   )١٥/١٣٨(، زکـات    )١٣/٦ و   ١٢/١٩٧ و   ١١/٧ و   ١٠/٢١٨، و   ٦/١١ و   ٥/٢٢٤ (صلوة
ــه )٢٠/١٩٤ و ١٩/٢٢٩و  ١٨/٢٠٥ و ١٧/٣٩٥( ، نکــاح )٢٨/٣٨(، وقــف )٢٧/٢٣(، مزارع



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ فقه و  ١٤

 ).٤٣/٢٦(و دیات ) ٢٥/٢٣٥(، قسم )٢٦٦ و ٢٩/١٦٩(
 افزون بر بررسي اجمالي این موضوع در مباحث اصولي، در مـسائل             فقهای معاصر نیز  

 .اند گوناگون فقه نیز به این موضوع اشاره نموده و به آن استناد نموده
 انصراف، به بیان اقسام و مراتب آن و نیز تأثیر            و جایگاه   مفهوم ن تبیین در ادامه، ضم  

عي هـاي متنـوّ   هر یک از این اقسام در مبحث اطالق پرداخته و در پایان، با یادکرد نمونه     
 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،یند استنباطآاز فقه، نقش این موضوع در فر

 
  و چگونگي تحقق آن مفهوم انصرافـ٢

آمـده اسـت    »  وجهـه  نردّ الشئ ع   «به معنای » صرف «يشةدر لغت، از ر   » انصراف «ةواژ
نیـز   به معناي برگـشتن، دسـت برداشـتن و روي گـردان              این واژه، ) ٧/٣٢٨ ،ابن منظور (

 ).٥/٨١ طریحي،  و٣/٢٣٦آبادي،  فیروزهمان؛ : ـ کن (.گفته شده است
مـن اللفـظ الـي بعـض        انـصراف الـذهن     «: در اصطالح اصولی عبارتـست از     » انصراف«

 از مصادیق یا برخـي     منصرف شدن ذهن از لفظ به بعضي        او بعض اصنافه،   همصادیق معنا 
 )١/١٨٩مظفر  (»از اصناف معناي آن

د آن است که در میان مصادیق یا اصـناف  یّمقصود از این عبارت در بحث مطلق و مق    
اي کـه     بـه گونـه   . دنس بیشتري داشته باش   ها اُ  معناي مطلق، ذهن نسبت به بعضي از آن       

 .توجه پیدا نماید) دمقیّ (مطلق استعمال شود، ذهن به آن بعضهرگاه لفظ 
 از نگاه اصولیان باید منشأ این انصراف و انس ذهن، کثرت اسـتعمال              ،که مهم آن  ۀنکت

این اساس، کثرت وجودي و فراوانـي         بر .دد باشد و نه کثرت افراد مقیّ       مقیّ لفظ مطلق در  
 .شود ادیق مطلق، موجب انصراف لفظ مطلق به آن مصداق نمي یکي از مص،افراد

کـه در    دانند، از جمله این     نماز واجب مي   ۀ مثال، فقیهان، اموري را در سجد      به عنوان 
 پیـشاني، روي چیـزي      . روي زمین قرار گیرد    ، بدن ن از موضع معیّ  انجام آن، هفت     هنگام

گاه در نظر گرفته      عنوان سجده  جایي که به     ؛آن صحیح است   قرار داده شود که سجده بر     
 در استدالل براین حکم، بـه برخـي روایـات، از            .... ي بلندتر نباشد و    معینّ شود، از حدّ    مي

هللا   صـلی (کنند کـه براسـاس آن، پیـامبر         استشهاد مي ) السالم  علیه(جمله روایت امام باقر   
بتین واالبهـامین   الجبهة والیدین و الـرک    : عظمأالسجود علي سبعة    «: ندفرمود) علیه و آله  

پیشاني، دو دست، سـر دو زانـو و         : شود   سجود بر هفت استخوان انجام مي      ...من الرجلین 
 ).١٢حمیري قمي،  ؛٣٤٩/ ٢، الخصالصدوق،  (...هاانگشتان شصت پا



 ١٥ انصراف و نقش آن در استنباط 

 واجب قرآن نیز الزم است یـا  ۀ که آیا این امور، در سجد در پاسخ به این پرسش    حال  
نماز، موجب انصراف    کثرت وجودي سجدۀ     ،توان گفت   د، نمي  نماز دار  ۀاختصاص به سجد  

شود و بنابراین امور یاد شده، در         ، به این قسم سجده مي     مذکوردر روایات   » السجده«لفظ  
به خاطر همین نکته است که مرحوم نراقـي، در واجـب            .  واجب قرآن، الزم نیست    ۀسجد

 بـر برخـي فقیهـان کـه         شود و   بودن این امور، تفاوتي بین این دو قسم سجده، قائل نمي          
ـ  أرو در حکم مـس     نصراف را احتمال داده و از این      وجود این ا    اشـکال انـد،     هف کـرد  له، توقّ

 )٥/٣٢٠نراقي، . (گیرد مي
 حلّي در جواب کساني که احکام ظهار را مخصوص همـسران            ۀکه عالم  مثال دیگر آن  

... رون مـن نـسائهم    والـذین یظـاه    «ۀ شـریفۀ  در آی » نسائهم«اند تعبیر     دائم دانسته و گفته   
نمنع انصراف االطالق الي مـا      «: نویسد  به این قسم همسران انصراف دارد، مي      ) ٢/مجادله(

 حلّـي،   مـۀ علّا(» .دانـیم   ن دائم را ممنوع مـي      انصراف داشتن این اطالق به همسرا      »ذکرتم
 .  )٧/٤١٩، الشیعه مختلف

ایـات از جملـه     ، پـس از نقـل برخـي رو        بر همین اساس، شیخ انصاري در بحث مکاسب       
 و ٣/١٧١،  لفقیـه ال یحضره ا   منصدوق،  ( »ثمن الکلب الذي لیس بکلب الصید سحت      «روایت  

 انـصراف   ١يلـب سـلوق   ادعاي اینکه روایات مزبور، به ک     «: نویسد  مي) ٦/٣٥٦،  تهذیبطوسي،  
 منـشأ انـصراف    ـ  اسـتعمال  و نه غلبه در ـ  وجوديکه غلبۀ ؛ زیرا بر فرضدارد ضعیف است

 )١/٥٣مکاسب، (» .در اینجا منتفي استي ا  چنین غلبه،دانسته شود
مجـرد االکثریـه ال یوجـب       « :، با صـراحت بیـشتر نوشـته اسـت         شاگردان وي یکي از   

 )١٥٥ ، مرتضي،آشتیاني (»االنصراف اصال
، شـود    وجودي افراد، موجـب انـصراف نمـي        کثرترسد، این بیان که،       لکن به نظر می   

، ولي سخني نیست که بتوان به طـور مطلـق،           م است مشهور و مورد تسال    هرچند دیدگاه 
، چـرا کـه گـاه ممکـن اسـت         قائل به تفصیل شد    بلکه الزم است در این زمینه،        ؛پذیرفت

ي برسـد کـه بتـوان آن را         بـه حـدّ   ) از مصادیق مطلق  (شیوع و فراواني افراد یک مصداق       
توانـد بـر      ست، مي قرینه بر تقیید دانست، زیرا در این صورت، متکلمي که در مقام بیان ا             

. آن به عنوان یک قید، تکیه کند، و این امر، از نظر عرف و عقال نیز مورد پـذیرش اسـت                    
اي عقالیـي     کـه قرینـه   ک به آن، مادامي است       تمسّ زبه دیگر سخن، حجیت مطلق و جوا      

ـ اي خالف آن یافت نشود، پس با پیدا شدن چنین قرینـه بر  هـر چنـد ناشـي از کثـرت      
                                                                                                                                                                             

 ).٦/٣٣٦منظور،  بنا. (اي است در یمن طقه منسوب به سلوق و آن من.١
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 .م داشتالقرینه مقدّ  ظهور قرینه را بر ظهور ذي،زم است ال ـوجودي
 نائیني، سبب این تقدیم آن است کـه اصـالة الظهـوري کـه در جانـب                  ماز نظر مرحو  
یابـد،   شود، بر اصـالة الظهـوري کـه در جانـب ذي القرینـه، جریـان مـي             قرینه جاري مي  

ارات او در   کـه از برخـي عبـ       و مقصود وي از حکومت، چنان     ). ٥٠٥/نائینی. (حکومت دارد 
که متکلم، از  آن است که شک ما در این) ٥٣٥/همان (شود مبحث عام و خاص روشن مي

ب و ناشي از این شک است که چه معنایي        القرینه، چه معنایي اراده کرده، مسبّ      ظاهر ذي 
 قرینـه و    حيـة الظهور در نا   ست و این شک، با اجرا کردن اصالة       از ظاهر قرینه اراده کرده ا     

الظهـور در جانـب       چه اصالة   به عکس، چنان  . شود  آن، بر طرف مي    به ظاهر    ک کردن تمسّ
   .)همان. (القرینه را مقدم بداریم، این شک در جانب قرینه، بر حال خود باقي است ذي

شود، تردیدي نیـست،   م مي القرینه مقدّ   قرینه بر ظهور ذي    باید گفت در این که ظهورِ     
کرد چـرا   » ورود«مورد، به جاي حکومت، تعبیر به       رسد بهتر است در این        ولي به نظر مي   

که براساس اصطالح مشهور، حکومت در جایي مطرح است که لسان دلیل حاکم، نسبت              
ـ به دلیل محکوم، لسان شرح و تفسیر و بیان باشد و این امـر  ـ    دسـت   سیاري از کـم در ب

ـ القرینه موارد قرینه نسبت به ذي رود، در موردي  محقق نیست و حال آن که تعبیر به و 
: نکــ   . (د، از بـین بـرود، صـحیح اسـت         وکه با به کارگیري دلیل وارد، موضوع دلیل مـور         

 )٢٢٤/ ٢، مظفر، ٢/٣٥٠خراساني، 
ت شود، نباید در مقدم     چه کثرت وجودي یک مصداق، موجب قرینیّ       به هرحال، چنان  

ه اشاره گردیـد،    طور ک  البته همان . داشتن آن بر اطالق و انصراف مطلق به آن تردید کرد          
دي که مـتکلم    ورت و قطع به آن است، یعني در م        این سخن، تنها در صورت احراز قرینیّ      

 آن تکیه کند، و این حقیقتي است که بسیاري از اصولیان            فاده، بر بتواند در مقام بیان و ا     
، ٧٥، تبریـزي،    ١/١٧٢،  آشـتیانی، محمدحـسن   ،  ٥٥رشـتي،   : نکـ  . (اند  به آن اشاره کرده   

،  کثرت وجودي محـرز نـشد       اگر قرینیتِ  ،بنابراین بدیهي است   )٢/٥٧و  ١/٧٦اني،  گلپایگ
  .الوجود، منتفي استانصراف لفظ مطلق به مصداق کثیر

، يولي در این فرض، با این پرسش مواجهیم که آیا احتمال قرینه بودن کثرت وجود              
رحـوم  شـود؟ پاسـخ م      موجب بروز اجمال در لفظ مطلق و از دست رفتن ظهـور آن مـي              

ان الکـالم لـو     «: نویسد   واجب مي  ۀوي در مبحث مقدم   . نائیني به این پرسش مثبت است     
چه در خالل کـالم، چیـزي         چنان .»کان مکتنفا بما یحتمل کونه قرینة لسقط عن الظهور        

ولـي   )١/١٥٩نـائینی،   (افتـد،     رود، کالم از ظهور مي      باشد که احتمال قرینه بودن آن مي      
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: نویـسد   یکـي از ایـشان مـي      .  در این زمینه، موضعي منفي دارند      برخي دیگر از اصولیان،   
وجود القرینه، او المعارض ال یجوز رفع الیدعن الظواهر کذلک مع            في   کما انه مع الشک   «

ر وجود قرینـه  گونه که در صورت شک د  همان. »کون الموجود قرینة او معارضا    الشک في   
 شـک در قرینـه بـودن موجـود یـا             دست از ظواهر برداشت، در صـورت       ایدبنیا معارض،   

 )٨٣تبریزي، . (معارض بودن آن نیز چنین است
کلـي، بایـد     چرا که بـه طـور        ؛دار است روت کافي برخ  ده، دیدگاه دوم، از قوّ    از نظر نگارن  

مباحث الفاظ و ظهورات کالمي را با معیارهـاي عرفـي و عقالیـي سـنجید و بـدیهي اسـت              
انـد، بـه همـان ظـاهر          خالف ظاهر کالم دست نیافتـه     اي قطعي بر    عقال، مادامي که به قرینه    

کنند، در غیر این صورت، بـاب تفهـیم و تفـاهم              عمل کرده، به احتمال خالف آن اعتنا نمي       
ها، مسدود خواهد شـد، چـرا کـه اگـر نگـوییم در                در بسیاري از ظواهر و عمل کردن به آن        

 .امر موجود، محتمل استهمه موارد، دست کم در بسیاري موارد، وجود قرینه یا قرینیت 
توان شک در قرینه بودن امر موجود را از موارد عمل به اصالة عدم  به دیگر سخن، مي

، ٢/٦٥خراسـاني،   : نکــ   . (القرینه دانست که از اصول پذیرفته شده در علم اصـول اسـت            
  )١٠٥/ ١، ، محمدحسنآشتیاني ٢/٦٥، گلپایگاني، ٢٢٥، تقيسیدمحمدحکیم، 
ان اصالة عدم القرینة ترجع الي اصالة الظهور    «: نویسد  در این باب مي   ) ره( خمیني امام

اي العقالء یحملون الکالم علي ظاهره حتي تثبـت القرینـة و لهـذا تتبـع الظهـورات مـع        
گردد، یعنـي عقـال،       يقرینه، به اصالة الظهور برم    ال اصالة عدم    ».الشک في قرینیة الموجود   

و بـه   . ثابت گـردد  ) خالف آن اي بر (قتي که قرینه    کنند تا و    مي ظاهرش حمل    کالم را بر  
. شـود   همین سبب، در صورت شک در قرینیت امر موجود، ظهـورات کـالم، پیـروي مـي                

 ) ١/٢٤١انوارالهدایه، خمینی،  امام(
که اگر فراواني افراد برخي از مصادیق مطلق، موجـب ظهـور عرفـي               ۀ سخن آن  فشرد

الظهـور و قرینـه بـر تقییـد دانـست، آن              اصـالة  ي که بتوان آن را از مجاري      ا  شود به گونه  
ریح  مهمي است که گاه در کلمات فقیهان نیز بـه آن تـص             ۀاین نکت . است موجب انصراف 

الشیعه، ضمن مباحث وضو، در اشکال به برخـي از          براي نمونه، صاحب مستند   .  است شده
ان « :نویـسد  دانـسته، مـي   فقیهان که صرف فراواني و کثرت وجـودي را موجـب انـصراف        

الرادته و کانت مفهمة    انصراف المطلق الي الشائع الوجودي انما هو اذا صلح الشیوع قرینة            
 انصراف داشتن لفظ مطلق به مصداقي که به لحاظ وجودي، شایع اسـت، در جـایي                 .»لها

. اشـد و آن را بفهمانـد       آن مـصداق ب    ۀاي بـر اراد      که شیوع بتواند قرینـه     مورد قبول است  
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 )٢/٢٢١نراقي، (
ۀ نمـاز واجـب اسـت،       یعنـي امـوري کـه در سـجد         بر همین اساس، در مثال پیـشین         و
تـوان   چه قرینیت کثرت وجودي و رسیدن آن به این مرحله از ظهور، محرز شود، مـي          چنان

هـا    قائل به تعمیم آن،خالف مرحوم نراقيۀ نماز دانست و بر سجدرا مخصوص   امور یاد شده    
: ماننـد  (احب عـروه و شـماري از فقیهـان معاصـر          و این که صـ    .  واجب قرآن نشد   ۀبه سجد 

هـاي خـود       در حاشیه  )هللا سیدمحمدرضا گلپایگانی    و مرحوم خوئی و آیت    ) ره(خمینی    امام
 قـرآن تعمـیم نـداده و حـداکثر در      ۀبر این کتاب، همه یا برخي از امور یاد شده را به سجد            

توان با توجـه بـه        چنان که مي    هم) ١/٥٣١یزدي،  : نکـ  . (اند  این زمینه، قائل به احتیاط شده     
ـ أتدائم را قابـل درنـگ و         تعمیم احکام ظهـار بـه همـسران غیـر          این دیدگاه،  ل دانـست و    مّ

     . ها به همسران دائم به میان آورد  حلّي، سخن از اختصاص آنۀخالف عالّمبر
  

  جایگاه انصرافـ٣
ـ  ؛که اشاره گردید   چنان » اطـالق «ا مبحـث   بررسي موضوع انصراف، از مباحث مرتبط ب

 وارد نمودن آن ،رو از همین. ارزیابي نمود» مات حکمتمقد«است و باید آن را در پیوند با 
 نیـست؛ هـاي قرآنـي و روایـي صـحیح      گیري از آن در عـام  در مبحث عام و خاص و بهره   

که مرحوم نراقي، در یکي از مسائل صوم، انصراف عام به شئ رایـج و متعـارف کـه                    چنان
:  آن نوشته اسـت    د برخي از فقیهان قرار گرفته است را اشتباه دانسته و در ردّ            مورد استنا 

ـ االنصراف الي المعتاد« انصراف به شئ عـادي   .» فانما هو في المطلق دون العام ـ  لو سلّم 
ـ  لفـظ مطلـق اسـت نـه      در مورد  ـ  اگر اصل انصراف را در این زمینه، بپذیریمو متعارف 

 )١٠/٢٢٣نراقي،  (.عام
 زیـرا   وجـود دارد؛   که میان مطلق و عام       تمایزی است تواند مبتني بر       دیدگاه، مي  این

 مـشابه هـستند، ولـي       ،این دو، هر چند در برخـي جهـات ماننـد برخـورداري از شـمول               
اسـت ولـي    » افـرادي «که شمول موجود در عام،       هم دارند، از جمله این    هایي نیز با      تفاوت

هـاي معینـي      نیز عموم، محدود به الفاظ و صـیغه        و   .»احوالي و صفاتي   «،شمول در مطلق  
است در حالي که اطالق، از ایـن        ...  و »جمع داراي الف و الم    «،  »جمیع«،  »کل«مانند الفاظ   

اي که در اعـالم شخـصي ماننـد زیـد و              تري مواجه است، به گونه      حیث، با محدودیت کم   
چنین داللت عـام   هم. ت امر و نهي نیز قابل جریان اس    ها مانند صیغۀ    لهمعمرو و برخي ج   

کـه داللـت مطلـق بـر آن،           بر وضع و قرارداد اسـت و حـال آن          بر عموم و شمول، مبتني    
 .باشد براساس عقل و مقدمات حکمت مي
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ا  چـر  .تر بر تفاوت اخیر باشـد       رسد تکیه مرحوم نراقي در سخن فوق؛ بیش         به نظر مي  
 .داد نیـست و قـرار  کننـدۀ مـدلول عـام، چیـزي جـز وضـع               که براساس آن، عنصر تعیین    

خالف آن یافت نشود، باید بـدان ملتـزم بـود و            صي بر ین، تا وقتي که قرینه و مخصّ      بنابرا
 عـام، یـاد   خالف مـدلول اي بـر   بـه عنـوان قرینـه      ، از انـصراف   هیچ یک از عالمان اصـول،     

اند که وجود آن، از انعقاد اطالق         یني دانسته اکه ایشان، انصراف را از قر       حال آن  ؛اند  نکرده
 .کند یا حجیت آن جلوگیري مي

توان در توجیـه سـخن مرحـوم نراقـي            این نهایت چیزي است که به نظر نگارنده مي        
هاي یاد    که برخي از تفاوت     نخست این  .تي مورد اشکال است    ولي سخن وي، از جها     .گفت

ي برخـي محققـان،      که به گفتـه    نحظه و نقد است، چنا    شده میان عام و مطلق، قابل مال      
راق غ، از مصادیق عام و مفید است      )٢٧٥/بقره(» أحلّ هللا البیع   «درآیۀ شریفۀ » بیعال«کلمۀ  

 حکمت اسـت و در نقطـۀ        راق آن، مبتني بر مقدمات    غو شمول است ولي عمومیت و است      
از مصادیق مطلق است و حال آن کـه   » تصدّق علي أيّ فقیر    «در جملۀ » أيّ«مقابل، کلمۀ   

حـسیني یـزدي فیروزآبـادي،    : نکــ    (١.باشـد   داد مي شمول در آن، مستند به وضع و قرار       
گاه اصلي مرحوم     کیه فرق اخیر میان عام و مطلق که به حسب ظاهر، ت           ،بنابراین )٢/٢٣٦

 . اشکال جدّي مواجه استنراقي بود، با
کننده بر اطالق، نسبت به الفاظي که مفید         که چنان که گذشت، الفاظ داللت       دوم این 

توان لفظ عام را نیز داراي        تري مواجه است، تا جایي که مي        معموم است، با محدودیت ک    
کـه از مـصادیق قطعـي       » اکرم العلماء «در گزاره   » العلماء «ۀ براي مثال کلم   .اطالق دانست 

عام است، از جهت صفاتي مانند عادل و فاسق بودن و یا بخیل و سخاوتمند بـودن افـراد          
. یان نیز به این نکتـه اشـاره شـده اسـت           در کلمات برخي از اصول    . آن، داراي اطالق است   

  .)٣٣٥ـ١/٣٣٤خراساني، : نکـ (
اي کـه     که هر چند ممکن است عالمان اصول، از انـصراف بـه عنـوان قرینـه                سوم این 

تواند عام را تخصیص بزند، یاد نکرده باشند، ولي افزون براین که سکوت آنـان درایـن        مي
فـراوان فقیهـان از انـصراف در مـصادیق           ۀزمینه، دلیل بر مخالفت آنان نیـست، اسـتفاد        

                                                                                                                                                                             
هاي مزبور است، موجـب شـده یکـي از محققـان          این اشکال و اشکاالت دیگري که متوجه برخي از تفاوت         . ١

اي دیگر طرح کنـد و آن ایـن کـه مفـاد عـام، اسـتغراق و                علم اصول، تفاوت میان عام و مطلق را به گونه         
وجوب اکرام این عـالم و آن عـالم و          » لعلماءاکرم ا «است، براي مثال، معناي     » واو« عطف به     گونه  شمول، به 
اکـرم  «است از باب مثال، معنـاي  » او« مطلق، شمول به گونة عطف به که مفادّ است و حال آن ... آن عالم و  

 ). ٢/٢٣٦حسیني یزدي فیروزآبادي، : نکـ . (، وجوب اکرام این عالم یا آن عالم یا آن عالم است»عالما
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کـه   در عام نیز قابل جریان اسـت، چنـان         این است که بحث انصراف       ۀگوناگون عام، نشان  
ان عموم اآلیة والسنة یحتمـل قریبـا االنـصراف          « :نویسد  صاحب ریاض در باب مالعنه مي     

ه به سـیاق    دهیم با توج     احتمال زیاد مي   .»بحسب السیاق و الغلبة الي المدخول بهاخاصة      
بها   به این موضوع، تنها به زن مدخول       و روایت مربوط  ) ٧و٦/نورال(ۀ لعان   و غلبه، عموم آی   

 )٢/٢١٦طباطبایي، سیدعلي، . (شته باشدانصراف دا
 

  اقسام و مراتب انصرافـ٤
 آن  مرحوم مظفّـر  . صراف، مختلف است  انیان اقسام و مراتب     بهاي اصولیان در      عبارت

) مطلق(گاهي انصراف، ناشي از ظاهر بودن لفظ        «: سته و نوشته است   را داراي دو قسم دان    
ـ              ؛د است در مقیّ  د و شـایع     به این معنا که خود لفظ، به سبب کثرت استعمال آن در مقیّ

د از آن، انصراف به مقید دارد، و گاهي، ناشي از این امر نیست، بلکه منشأ               مقیّ ۀبودن اراد 
ا سروکار داشتن فراوان با آن است، ماننـد انـصراف           آن، اسباب بیروني مانند غلبه وجود ی      

ذهن از لفظ آب در عراق به آب دجله یا فـرات کـه لفـظ مزبـور، هـیچ تـأثیري در ایـن                         
 )١/١٨٩مظفر،  (».انصراف ندارد

 یـاد نمـوده اسـت     » استمراري«و  » بدوي« تحت عنوان    ، از همین دو قسم    برخي دیگر، 
هللا نـاییني و      یگر مانند آیـت    ولي بعضي د   )٢/٦١٩سبحانی، المحصول فی علم االصول،      (

: معتقد اسـت   آقاي ناییني    .دانند  گانه مي  لدین عراقي آن را داراي اقسام سه      هللا ضیاءا  آیت
 مانند انصراف لفظ آب در بغداد به ؛شود  ناشي مي،گاهي انصراف، از غلبه وجود در خارج«

راف با کمتـرین التفـات، زایـل    نامند و این قسم انص     آب دجله که آن را انصراف بدوي مي       
ـ شود و گاهي، از تشکیک در ماهیت مي شـود، و ایـن     ناشـي مـي  ـ١ به حسب فهم عرفي 

اي است کـه عـرف، بعـضي           زیرا تشکیک، در برخي موارد، به گونه       ؛خود بر دو قسم است    
داند، به همین سبب، لفظ از آن انصراف دارد ماننـد             مصادیق خارجي را از افراد لفظ نمي      

کنـد    اي است که عرف شک مـي         و گاهي به گونه    .از انسان  »کل لحمه ؤیماال«رف لفظ   انط
باشد یا خیر و در نتیجه، لفظ به غیر آن فـرد انـصراف    که آیا فرد، مصداق لفظ مطلق مي    

عراقـي،   و   ١/٥٣٢نـائینی،   . (ه غیر از آب زاج و آب گـوگرد         ب  مانند انصراف لفظ آب    .دارد

                                                                                                                                                                             
اند تشکیک در ماهیت و اخـتالف آن بـه لحـاظ شـدت و ضـعف و                     گفته این قید، بدان سبب است که     . ١

صدرالمتألهین، : نکـ  . (تقدم و تأخر و مانند آن، از نظر عقل و با قطع نظر از متفاهم عرفي محال است                 
 ).٢/٢٩٩، روحاني، ٦٢/ي، سیدمحمدحسین، ، طباطبای١/٦٨٥
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هللا حکیم با نگاهي جـامع، از شـش قـسم انـصراف بـه                 ت در این میان، آی    )٥٧٦ـ١/٥٧٥
 : برد زیر نام ميترتیب 
، برخي از افراد یا اصـناف بـه ذهـن خطـور        به این معنا که صرفاً     : انصراف خطوري  ـ١

 از   به ذهن  طور نمودن آب فرات   خ مانند   .کند و هیچ شک و تردیدي در پي نداشته باشد         
 .کند نه زندگي ميلفظ آب براي کسي که در ساحل این رودخا

شود ولي بـا درنـگ و          عبارت است از انصرافي که موجب شک مي        : تشکیک بدوي  ـ٢
 .رود ل، از بین ميمّأت

 . شود ماندگار مي انصرافي که موجب شک ـ٣
 .گردد  انصرافي که موجب پیدایش ظهوري جدید در کالم ميـ٤
 .شود  انصرافي که موجب پیدایش اشتراك در لفظ ميـ٥
 )١/٥٦١ محسن، سیدحکیم،. (گردد في که موجب نقل مي انصراـ٦

هـا را دو قـسم جداگانـه محـسوب کـردن،              البته تفکیک بین دو صورت نخست و آن       
ه است که بـر هـر        موجّ هاگ   اقسام گوناگون، آن   رسد، زیرا طرح    خالي از اشکال به نظر نمي     

ا یـک قـسم     هـا ر    در غیر ایـن صـورت، الزم اسـت آن         . قسم، اثر و حکمي خاص بار شود      
کـه   چنـان  .مورد بررسي قرار داد   ) مانند انصراف بدوي  (ملحوظ کرد و تحت عنواني واحد       

 به دلیـل جـامع بـودن        ،ولي به هر حال   . خواهیم گفت، این دو قسم، داراي اثري واحدند       
ها در بحث مطلق      براساس همین اقسام، آثار آن     هاي پیشین،   این عبارت نسبت به عبارت    

 . قرار خواهد گرفتمورد بررسیو مقید 
 

  کدام قسم، مانع از پیدایش یا حجیت اطالق است؟ـ٥
 فـوق   ۀگان ام یک از اقسام شش    مهمترین بخش این مقاله آن است که روشن شود کد         

کند و یا در صورت انعقاد آن، مـانع از حجیـت و           از انعقاد و پیدایش اطالق جلوگیري مي      
 گردد؟ تمسک بدان مي

کـه  ) ره(خمینـي   مانند امام؛اند اسخي اجمالي دادهن پرسش، پبرخي از اصولیان، به ای 
خالف بـر ( دیگـري    ۀاگر در باب مطلق و مقید، انـصراف یـا قرینـ           «: به اختصار گفته است   

 )٢/٧٢، )ره(خمینی  امام(» .باشد، اطالق، از اساس منتفي خواهد شد) اطالق
ـ     « :نویـسد  میبه اجمال   صاحب کفایه نیز     لـي  ه االنـصراف ا ال اطـالق لـه فیمـا کـان ل

لظهوره فیه او کونه متیقنامنه ولو لم یکـن ظـاهرا فیـه             خصوص بعض االفراد او االصناف      
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بخصوصه حسب اختالف مراتب االنصراف کما انه منها ما ال یوجب ذا و ال ذاك بل یکون                 
در صورتي که لفظ مطلق،      .»بدویا زائال بالتأمل، کما انه منها ما یوجب االشتراك او النقل          

 آن وجود ندارد زیـرا   خصوص بعضي افراد یا اصناف، انصراف داشته باشد، اطالقي براي   به
چه  اگر ؛از آن مطلق خواهد بود    متیقّن  ، ظهور دارد یا اینکه آن بعض، قدر         در همان بعض  

لفظ مطلق، ظهور در آن نداشته باشد، بر حسب گوناگوني مراتب انصراف، همانگونـه کـه                
، متـیقّن شود و نـه قـدر         اي است که نه موجب ظهور مي         گونه برخي از مراتب انصراف، به    

شـود، همچنـان کـه برخـي از مراتـب انـصراف،          بلکه بدوي است و با درنگ، بر طرف مي        
 ).٣٨٨/ ١خراسانی،  (١گردد موجب اشتراك و یا نقل مي

در اند    ولي برخي دیگر از اصولیان، با اندکي تفصیل به توضیح اقسام یادشده پرداخته            
 .ه، نقش و تأثیر هر یک از این اقسام، مورد بررسی قرار خواهد گرفتادام

 انصراف خطوري: قسم نخست
) ١/٥٦١حکـیم، (حکیم نیز آمـده     محسن  سیدهللا    این قسم، چنان که در عبارت آیت      

تـوان در صـورت       گونه شک و تردید در مدلول لفظ مطلق نخواهد شد و مـي             موجب هیچ 
 .  به اطالق آن استناد نمود،نیاز

 انصراف بدوي: قسم دوم
، ١/٥٣٢نـاییني،  (انـد   طور که بسیاري از اصـولیان تـصریح کـرده     این قسم نیز، همان   

 ،المحـصول فـي علـم االصـول        ، سـبحاني،  ٥/٣٧٣، خویي،   ١/٥٧٦، عراقي،   ١/١٨٩فر،  مظ
ـ           ،)٢/٦٢٠ و در ایـن فـرض،      ت آن نخواهـد بـود        مانع از انعقاد اطالق و یا مزاحم بـا حجیّ

 زیرا به علت بدوي بـودن آن، بـا          ؛گونه اشکال است  از هر  االطالق، خالي    ةک به اصال  تمسّ

                                                                                                                                                                             
ك یا نقل، منوط به آن است کـه اسـتعمال   که پیدایش اشتراشود جا با این اشکال  ممکن است در این   . ١

گاه متصور است که لفظ      ، آن  زیرا فرض اشتراك یا نقل     دانسته شود؛  استعمال مجازي    ،مطلق در مقید  
اي کـه     مطلق، به طور مجاز در مقید استعمال شود و این استعمال، به مرور زمان افزایش یابد به گونه                 

پیـدایش  (شود و دیگـر احتیـاجي بـه قرینـه نباشـد             نیز، معناي حقیقي محسوب     ) مقید(معناي دوم   
کـه براسـاس دیـدگاه       حـال آن  ). پیدایش نقل (مهجور شود   و یا این که معناي اول، به کلي         ) مشترك

ولـي همانگونـه کـه       .مشهور در میان اصولیان، استعمال لفظ مطلق در مقید، استعمال مجازي نیست           
کنند، ایـن   نیز اشاره مي) ١/٣٨٨مشکیني، ( آن و برخي از محشیان) ١/٣٨٨خراسانی، (صاحب کفایه   

 د استعمال شود، از باب تعـدد دالّ        زیرا اینکه لفظ مطلق به همراه انصراف، در مقیّ         ؛اشکال وارد نیست  
گاه وارد است     اشکال آن .  تا اینکه با مبناي مشهور، سازگار نباشد       ؛و مدلول است نه از باب وحدت دال       

 .د استعمال گردد طور مجازي در مقیّکه لفظ مطلق، به تنهایي و به
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 بر بناي عقال  به دیگر سخن، اقتضاي اصالة الظهور که مبتني. رود اندکي درنگ از بین مي 
 آن است کـه بـه اطـالق کـالم           ،است و از سوي شارع نیز مورد ردع و تخطئه واقع نشده           

عمل   عقال درۀدانیم، سیر  و چنان که مينشود به احتمال خالف آن اعتنا  و ردهک ک تمسّ
ـ                  مـورد   ۀکردن به ظواهر کالم، از مواردي است که ردع نشدن آن از سوي شارع، به منزل

زیرا بدیهي است شارع نیز مانند دیگر عقال، در محاورات          . امضا بودن آن توسط وي است     
 جدیدي  ۀواهر کالم اعتماد نموده و در این عرصه، شیو        و نقل و انتقال مقصود خود، به ظ       

  ١.ابداع نکرده است
صـدر،  (شـود     هللا صـدر نیـز یـادآور مـي         تاین قسم انصراف، همانگونه که شـهید آیـ        

 انس ذهن به فردي خاص و مصداقي معین از افراد و مصادیق معنـا               ۀ، تنها نتیج  )١/٢١٣
 از این رو، یکي     .تباط میان آن دو ندارد     معني و ار   وثیري در مناسبت لفظ     أاست و هیچ ت   

انـد    ک کرده ، در پاسخ کساني که در مبحثي از طهارت، به انصراف تمسّ           از فقیهان مشهور  
 ایـن  ،»ه انـس الـذهن یرتفـع   أعلي تقدیر تسلیم االنـصراف فهـو بـدوي منـش         «: نویسد  مي

 ـ   درنگ باـو  . انصراف، بر فرضي که وجود داشته باشد، بدوي و ناشي از انس ذهن است
نیز فقیهي دیگر در یکي از مباحـث بیـع فـضولي گفتـه              ) ١/٨همداني،. (شود  برطرف مي 

امـا   .» بـه  ةالتي ال عبر  ... ت فهو من االنصرافات البدویه    ماما دعوي االنصراف فلو سل    « :است
. ات بدوي و فاقد اعتبار اسـت ادعاي انصراف، به فرض آن که وجود داشته باشد، از انصراف       

 )٢٠٣ /٢لعلوم، ابحر آل(
 .شود  ماندگار ميانصرافي که موجب شک: قسم سوم

گـردد و سـبب ایـن امـر،           الم مـي   این قسم انصراف، سبب بروز اجمـال در کـ          باید گفت 
آن اسـت کـه کـالم در ایـن          ) ١/٥٣٢نـائینی،   ( ناییني نیـز آمـده       هللا  که در کالم آیت    چنان

 بنـابراین   .بـودن بـر تقییـد دارد      صالحیت قرینـه    فرض، محفوف و همراه با چیزي شده که         

                                                                                                                                                                             
 ولي ، امضاي او استۀدر برخي موارد مانند مورد فوق، به دلیلي که اشاره شد، عدم ردع شارع، به منزل               . ١

اي موارد مانند سیرة عقال در رجوع کردن به اقوال عالمان لغت به عنوان اهل خبره، عـدم ردع       در پاره 
ن نیست، زیرا رجوع به عالمان لغت، بـه سـبب جهـل بـه معـاني                 شاره از این سیره، دلیل بر امضاي آ       

است و ایـن امـر، در مـورد شـارع،            جهت برطرف کردن جهل      ،لغات و از باب رجوع کردن به اهل فن        
دلیل دیگـري نیـاز دارد،      ها، به     گونه سیره  مورد تأیید بودن این   .  موضوع است   به انتفاء  ۀمعنا و سالب   بي

دانان رجوع کنند و     غات مربوط به مسائل شرعي، به لغت      ور شارع، درفهم ل   که کساني در حض    مانند این 
او با آگاهي از این کار، از آن نهي نکند و با سکوت خود، کار آنان را تقریر نمایـد و یـا از او، در مـورد                            

 .جایز بودن رجوع به اهل لغت دراین زمینه، دلیل خاصي برسد
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 الحقیقـه   ةتـوان بـه اصـال       شـود و در نتیجـه نمـي         م، ظهوري در اطالق منعقد نمي     البراي ک 
اي جـز      چـاره  ک نمود و اگر در مقام فتوا، دلیل بر حکم، منحصر به همین کالم باشـد،               تمسّ

جـب قـرآن،     وا ۀکه آیا در سـجد     بحث از این  رو، فاضل نراقي، هنگام      توقف نیست و از همین    
 روي زمـین الزم اسـت        بدن بر  ۀگان  قرار دادن مواضع هفت     مانند ، نماز ۀرعایت شرایط سجد  

لتوقف مـن حیـث     ا:  منهم الذکري و شرح القواعد و المدارك       ةظاهر جماع «: نویسد  یا نه، مي  
 )٥/٣٢٠نراقی،  (» الصالهةه و هو سجدنسجود الي الشائع مالانصراف مطلق 
 .گردد ظهوري جدید در کالم مي موجب پیدایش انصرافي که :قسم چهارم

بدین معنا که کالم، باقطع نظر از این انصراف، ظهور در اطالق دارد ولي با توجـه بـه                   
 .توان بدون شک، آن را قرینه بر تقیید دانست          کند و مي     ظهور در تقیید پیدا مي     ،انصراف

 ،نتیجـه در  جحـان دارد و  االطـالق، ر بر اصـالة  ، این ظهور بنابراین جاي تردید نیست که    
ـ د از باب حمل مطلق بر مقیّـکالم   بـر همـین اسـاس،    . کنـد  د پیـدا مـي   ظهور در مقیّ 

ان المتفـاهم العرفـي فـي       «: نویسد  گزار مي ي در اشاره به یکي از شرایط نماز       هللا خوی  تآی
نـسان فـال   ان فـي مقابـل اال  فیما ال یؤکل لحمه، هو خصوص الحیو    ال تصل   ): ع(مثل قوله 

 )٥/٢٧٢خوئی،  (».نسان و نحوهال انع من الصالة في شعرما
نمـاز  ) ٢/٣٩٧ و کلینـي،     ٤/٣٦٥حـرّ عـاملي،     : نکــ   (که براسـاس روایـات       توضیح آن 

مـا ال   «تعبیـر   . حم نباشد، باطل است    اللّ کولأ حیواني که م   كِرْخواندن در پوست، مو و کُ     
باشد ولي بـا توجـه بـه          ز مي  نی  در این روایات، اگر چه مطلق و شامل انسان         »لحمهیوکل  

یعني حیوانات چهارپا انـصراف دارد،      که تعبیر یاد شده، در تلقي عرفي، به غیر انسان            این
لباسـی کـه از سـوی    شود، بنابراین نماز خوانـدن در    کالم مي قییدو این انصراف، سبب ت    
 .شود ، سبب بطالن آن نميانسان تهیه شده باشد

 شود ایش اشتراك در لفظ ميانصرافي که موجب پید: قسم پنجم
پوشي از انصراف، معنایي جـز مطلـق نـدارد            با چشم  ، داراي اطالق  بدین معنا که لفظِ   

 . کند پیدا مي) مطلق و مقید(، دو معنا انصرافولي با توجه به 
قسمت بیرونـي زمـین بـه طـور     «، نخست براي »صعید «ۀکه فرض کنیم کلم   مثل این 

ـ      » مطلق خـاك  «در خـصوص    ه تـدریج و بـه طـور فـراوان،           وضع شده باشد، ولي سپس ب
اي که با حفظ معناي نخست، در معناي دوم نیز، به طـور           استعمال شود، به گونه   » خالص

، حمل آن بر معناي     »م بالصعید مّیت«: دد و در نتیجه اگر شارع فرمود      عمال گر حقیقت است 
 )٣/٧٣٢ مروج، :نکـ ( .تعیین کننده باشد ۀنخست، نیازمند قرین



 ٢٥ انصراف و نقش آن در استنباط 

 : نویسد میدر اشاره به تاثیر این قسم علمای معاصر از یکي 
 » االطـالق  ة فعدمـه مـن مقومـات حجیـ        ،بما ان االنصراف بحکم القرینـه المنفـصله       «

ۀ متـصله    مقصود وي این است که این قسم انـصراف، در حکـم قرینـ              )٢/٦٣٠سبحانی،  (
 چـون بـه هـر        ولـي  کنـد،   رو، زیاني به اصل تحقق و انعقاد اطالق وارد نمي          نیست، از این  
ـ خالف ظاهر کالماي بر حال، قرینه د مانع از حجیت آن خواهـ است،   ـ  هر چند منفصله 

 .ک نمودتمسّتوان به چنین اطالقي  براین نمي بنابود؛
 .انصرافي که موجب پیدایش نقل است: قسم ششم

س به این صورت که لفظ، در ابتداي امر، براي معنایي مطلق وضع شده باشد ولـي سـپ                 
کثـرت برسـد   ي از د استعمال شود و این استعمال، به حدّ  یّه تدریج و به طور فراوان در مق       ب

 مانند اینکـه در مثـال پیـشین، معنـاي نخـست             .مهجور و متروك گردد   که معناي نخست،    
 .باقي نماند» خاك خالص«به کلي مهجور شود و براي آن، معنایي جز » صعید «ۀکلم

مات اطالق است، یعني بـا مهجـور واقـع          ي، از مقوّ   نبود چنین اطالق   پرواضح است که  
 .شود شدن معناي نخست، هیچ اطالقي براي کالم منعقد نمي

 
 ها  نمونهـ٦

وس بودن بـسیاري    ماصول، تجریدي و نامل   علم  هاي     از کاستي  ،که اشاره گردید   چنان
تنـوعي از   هاي م   ونه پرهیز از این کاستي، نم     ۀدر ادامه مقاله، به انگیز    . از مباحث آن است   

  .، بررسی خواهد شداد فقیهان به موضوع مورد بحث، در ابواب گوناگون فقهاشاره یا استن
 ۀ نذر کند با پاي پیاده به خان       ي عالمه حلّي، پس از طرح این مسئله که اگر شخص          ـ١

 ،»هللا الحـرام  بیـت «باشد نـه  » هللا بیت«لق یعني  مط، نذر ۀغخدا برود، ولي تعبیر او در صی      
هللا الحرام، انصراف دارد، نذر او به آنجا  اگر ثابت شود، این لفظ مطلق، به بیت     «: سدنوی  مي

ـ ، در غیر این صورت، بر وي واجب است، به سوي یکـي از مـساجد  کند انصراف پیدا مي   
 )٨/١٩٩، مختلف الشیعه،  حلّی (».روي کند  پیاده ـهر مسجدي که بخواهد

ـ اگر شخص، قسم یاد کند«: نویسد در مبحث قسم ميعالمه حلّي  ـ٢  در وقت معین  
از خوردن هرگونه طعام، خودداري نماید، قسم او با خوردن هر چیزي کـه بـه آن طعـام                   

  باشد و یا مـایع )مانند خرما و حلوا   (شود، خواه آن چیز، جامد        شکسته مي شود،    گفته مي 
شود یـا نـه       ته مي که آیا با خوردن آب نیز قسم او شکس          ولي در این   )مانند عسل و شیره   (

جـا کـه     طعـام بـودن آب اشـاره شـده اسـت، آن           اشکال است زیرا از سویي در قرآن، بـه        



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ فقه و  ٢٦

» طعـام  «، لفـظ  از سـوي دیگـر    لکن  ) ٢٤٩/بقرهال(» و من لم یطعمه فانه مني     «: فرماید مي
 )٢/١٠١، االحکامتحریرحلّی، . ( انصراف نداردبگاه که مطلق باشد به آ آن

 ،»لو وقف علي الجیران، رجع الـي العـرف      «: نویسد  قف مي  محقق حلّي، در مبحث و     ـ٣
 به  ـ  جهت تعیین مصداق همسایهـاگر شخص، چیزي را بر همسایگان خود وقف نماید،  

 )٢/٤٤٧محقق حلّی، . (شود عرف رجوع مي
ایـن   «:نویـسد   یکي از محققان معاصر، پس از تاکید بر نقش انصراف در این حکم مي             

 رئیس قبیلـه     مناطق، متفاوت است، براي مثال، همسایگانِ      انصراف، نسبت به اشخاص و    
یا مرجع تقلید، نسبت به همسایگان شخص عادي، بیـشتر اسـت، همچنـان کـه از نگـاه                

. »کنـد   ها در شهرهاي بزرگ فرق مـي        عرف، مصداق همسایگان در روستاها با مصداق آن       
 )٢/٤٤٧شیرازي، (

ي سبیل هللا انصرف الي کل قربه و لو وقف ف  «: ویسدن  شهید اول، در بحث وقف مي      ـ٤
 چیزي را وقف راه خدا کند، ایـن   ـ  به طور مطلق ـ اگر،»کذا سبیل الخیر و سبیل الثواب

کند که موجب تقرب بـه خـدا شـود و همچنـین               گونه کاري انصراف پیدا مي    قف، به هر  و
    )٨٩شهید اول، . (است اگر چیزي را در راه خیر یا راه ثواب وقف نماید

اذا وقف علي الفقراء والعلویه انصرف الي مـن         « :نویسد  هید اول در جای دیگر می     ش ـ٥
 به فقیران  ـ  این اطالقـ هرگاه چیزي را بر فقیران و علویون وقف نماید،  .»في بلد الواقف

 )همان. (برند کند که در شهر و دیار او به سر مي و علویوني انصراف پیدا مي
به آن چـه    » کیل«و  » وزن «،»نقد«تعبیرات   :نویسد  ي محقق اردبیلي در بحث بیع م      ـ٦

ه در   در صورتي کـه وحـدت رویـ        ؛کند  یدا مي  انصراف پ  ، رایج و متعارف است    ،در بلد عقد  
معیـار    ـ  متعدد باشـد ،کیل  مثل این که واحد وزن وـ ولي در غیر این صورت  ،کار باشد

هـا،   ه امر غالب و معـروف آن      چیزي خواهد بود که غلبه و رواج بیشتري دارد، زیرا امور، ب           
 ).٨/٥٣٤محقق اردبیلی،  (».انصراف دارند

زني جهت شیر   چه    چنان «: در مباحث صاحب مدارك در قسمت رضاع آمده است         ـ٧
توانـد ایـن       شیر دادن خود آن زن باشد، او نمـي         ،دادن کودکي اجاره شود و متعلق اجاره      

اجـاره، حکـم مـسئله، مواجـه بـا          کار را به دیگري واگذار کند و در صورت مطلق بـودن             
آن ) به واقـع  (تر    ولي احتمال نزدیک  ) شود  در آن دو احتمال داده مي      (.اشکال خواهد بود  

 زیـرا ایـن معنـا از        ،است که در این فرض، اطالق، به شیردادن خود آن زن انصراف دارد            
 )١/٤٦٢عاملي،  (».شود لفظ فهمیده مي



 ٢٧ انصراف و نقش آن در استنباط 

ـ ٨ در » اکـل و شـرب  «ساني کـه تعبیـر    صاحب حدائق، در مبحث صوم، دیـدگاه کـ   
شـامل خـوردن و     روایات را افزون بر خـوردن و آشـامیدن چیزهـاي عـادي و معمـولي،                 

ان « :نویـسد  کنـد و مـي   داننـد را رد مـي   مـي نیز عادي و نامتعارف آشامیدن چیزهاي غیر 
نادره، م المودعه في االخبار انما تنصرف الي االفراد المتکرره الشائعه دون االفراد ال            حکااال

احکامي که در روایات، به ودیعه نهاده شـده بـه            .»فشمول االخبار لغیر المعتاد غیر واضح     
افراد و مصادیق رایج و شایع انصراف دارد نه به افراد کمیاب، بنابراین شمول این روایات،                

 )١٣/٥٧بحراني، . (عادي، روشن نیست و آشامیدن چیزهاي غیرننسبت به خورد
ـ کـه    يز جمعه را بر انـسان      نما ، صاحب ریاض  ـ٩ شـل بـودن او بـه حـد      باشـد و   لْشَ
داند، و بر کساني که مطلق شل بودن را در این حکم              گیري رسیده باشد واجب نمي      زمین

 اشـکال   ،انـد    استناد نموده  ،امهکافي دانسته و به برخي روایات و ادعاي اجماع از سوي علّ           
 طباطبایي، (».گیر انصراف دارند     زمین لِروایت و اجماع، هر دو به ش      «: نویسد  کند و مي    مي
 .)١/١٨٧، عليسید

 ءهرگاه چگـونگي اسـتفاده از شـي       «: نویسد  در مبحث عاریه مي   همچنین ایشان    ـ١٠
، مطلق باشـد، عاریـه کننـده تنهـا           استفاده انده از جهت نوع، اندازه، مکان و زم       عاریه ش 

 عـادي اسـت و مجـاز بـه     تعـارف و هایي است که از جهات یـاد شـده، م    مجاز به استفاده  
هـا، اذن عاریـه دهنـده         برداري  یّت این بهره   زیرا اصل در حلّ    ،هاي دیگر نیست    برداري بهره

 انصراف دارد، مانند زیر انداز قرار دادن        ،هاي رایج و متعارف     برداري  است و اذن او، به بهره     
 )٦٢٥ و ٦٢٤همان، . (و مانند اینها) هنگام خواب(فرش و پوشش قرار دادن لحاف 

که بایـد ایـن زکـات از         کید بر این  أث زکات فطره، پس از ت      میرزاي قمي در مبح    ـ١١
اگر چیزي، به ندرت، قوت «: نویسد  پرداخت شود که قوت غالب انسان باشد، مييچیزهای

 ».به آن انصراف نـدارد    ) تعبیر قوت (شود، از محل بحث بیرون است، چون          انسان واقع مي  
 )٢٥٧ـ٤/٢٥٦قمي، (

ضـل نراقـي در اسـتدالل بـر جـایز نبـودن قیـام روي انگـشتان در موقـع نمـاز                        فا ـ١٢
 ،که مطلق است به قیام شایع و عادي یعني ایـستادن بـر روي پاهـا               » قیام«لفظ  «: نویسد  مي

شود بـه جـایز       انصراف دارد نه قیام بر روي انگشتان و نیز به سبب همین انصراف، حکم مي              
 )٥/٤٦نراقي،  (».اي که بیرون از حد متعارف باشد ونه فاحش میان دو پا به گۀنبودن فاصل

هرگاه مرد، پـیش    « صاحب جواهر در مبحث حج، پس از نقل این سخن محقق که              ـ١٣
انجـام   او واجب است در سال آینده حج   راز رسیدن به مزدلفه، با همسر خود نزدیکي کند، ب         
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بـه  » ان وقعـت علـي اهلـک      «ن تعبیر   که در آ  ) السالم  علیه(و پس از نقل حدیثي از امام صادق       » دهد
 آن است که در حکـم مزبـور،         ،مقتضاي اطالق این روایت و نیز مقتضاي فتاوي       «: نویسد  کار رفته مي  

تفاوتي میان همسر دائم و همسر موقت نباشد، هر چند به سبب ادعاي انـصراف، چـه بـسا احتمـال         
 )٢٠/٣٥١نجفی،  (». همسر دائم باشدۀشود، این حکم ویژ داده مي
در » منـي «ها، پیرامون افتـادن    شیخ انصاري در کتاب طهارت، با اشاره به روایاتي که در آن            ـ١٤

بـه منـي    (منـي   ۀ   کلمـ  ،کـه  ادعـاي ایـن   « :نویـسد    يچاه و چگونگي تطهیر آن سخن به میان آمده م         
 )١/٢١٣، الطهارهکتاب انصاری،  (».انصراف دارد، ممکن است) حیواني که ماکول اللحم نباشد

: نویـسد    مبحـث مقـدار شـستن صـورت هنگـام وضـو، مـي              در همچنین، ایشان  ـ١٥
تر هچنانچه انگشتان شخص، از مقداري که واجب است شـسته شـود، بلنـدتر یـا کوتـا                 «

 بـه   ـ  زیـرا لفـظ مطلـق   ،باشد، معیار، انگشتان شخص معمولي و مـستوي الخلقـه اسـت   
ـ کار رفته ان میزان و ضابطه بهخصوص لفظي که به عنو امر رایج و متعـارف انـصراف    به  

 )٢/١٧٠همان،  (».دارد
 روزه را ، این احتمال که خوردن و آشامیدن چیزهاي غیـر عـادي         نیز وي، در ردّ    ـ١٦

هـاي    ها و آشامیدني    به خوردني » مشروب«و  » کولأم«هاي    لفظ«: نویسد   مي .کند  باطل نمي 
 )٢١/الصومکتاب همان، . ( نداردچندانيعادي، انصراف 
هــا و   آن اســت کــه بــر فرضــي هــم کــه تعبیــرات مزبــور، بــه خــوردنيمقــصود وي

هاي عادي انصراف داشته باشد، این انصراف، ضعیف است و به حدي نیست که   آشامیدني
 .بتوان آن را قرینه بر تقیید دانست

 ،»بندي مار بدون شرط  بازي با آالت ق   « همچنین وي در مکاسب محرمه، ذیل عنوان         ـ١٧
تعبیـر قمـار در ایـن       صرف بـه کـار رفـتن        «: نویسد  مار بودن این کار مي    پس از مناقشه در ق    

شود چـون ایـن مطلقـات، انـصراف بـه              نمي مطلقات در مورد آن   احکام  موجب اجراي   مورد،  
 )١/٣٧٢، مکاسبهمان،  (».بندي دارد  همراه با شرط،بازي کردن با آالت مزبور

 صـورتي کـه مهـر، مطلـق         در «: در مباحث مربوط به نکاح شیخ نیز آمده اسـت          ـ١٨
باشد، به مهرالمثل انصراف دارد، همانگونه که اطالق ثمن در باب خرید و فروش، نیز بـه                 

 )١٣٥/النکاحکتاب همان،  (».ثمن المثل انصراف دارد
 بـه دار     صاحب عروه، پس از تصریح به استحباب غـسل بـر کـسي کـه شـخصِ                 ـ١٩

تحباب این کار را مشروط بـه دو چیـز          فقیهان، اس «: نویسد  آویخته شده را دیده است مي     
 دیدن او رفته باشد و دیگـر اینکـه          ۀاند یکي اینکه شخص، از روي عمد و به انگیز           دانسته
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 ولي معلوم نیست دلیل بـر    . نجام شود م او ا  دادیدن وي، پس از سپري شدن سه روز از اع         
 )١/٤٦٥یزدي،  (». ادعاي انصراف کند،شرط دوم چیست، مگر آن که کسي

در بحث خرید و فروش سگ شکاري، پس از اشاره به روایـاتي             ) ره(امام خمیني  ـ٢٠
» کلب الـصید  «: ولهال یبعد انصراف ق   « :نویسد  تعبیر شده، مي  » صیدکلب ال «ها به     که در آن  
.  بعیـد نیـست ایـن تعبیـر بـه سـگ آمـوزش دیـده انـصراف داشـته باشـد                      .»الي المعلّم 

 )١/٦٨، مکاسب محرمهخمینی،  امام(
 

 تیجه نـ٧
انصراف به معناي انس ذهن و توجه پیدا کردن آن به برخي از مصادیق معناي لفـظ                 
مطلق، از مباحثي است که استناد فراوان فقیهان به آن در ابـواب گونـاگون فقـه، نـشان                   

تـوان    گاه مي  انصراف به این معنا را آن     . م است ت آن در فرایند استنباط احکا     یّ اهمّ ۀدهند
ـ          اثر دانست که ن    أمنش د باشـد و نـه ناشـي از         اشي از کثرت استعمال لفظ مطلـق در مقیّ

اي باشـد     که این کثرت، به گونـه       مگر این  ،د و مصادیق خارجي مقیّ    کثرت و فراواني افراد   
 . مقید دانستۀاي عرفي بر اراد که بتوان آن را قرینه

 انصراف، دو قسم نخست آن یعني خطـوري و بـدوي، هـیچ              ۀگان  در میان اقسام شش   
کننـد و نـه از       طکاکي با اطالق ندارند، یعني نه از انعقاد و پیدایش آن جلـوگیري مـي              اص

 .ک به آنحجیت و جواز تمسّ
تواند قرینه بر تقیید محسوب شـود، یعنـي بـراي             ولي قسم سوم، به دلیل این که مي       

این منظور، شأنیت و صالحیت دارد، موجب اجمال در کالم و بنـابراین مـانع از انعقـاد و               
ک بـه آن، سـالبه بـه        ت و جواز تمـسّ    گیري اطالق خواهد شد، و با این فرض، حجیّ          لشک
 . موضوع خواهد بودءانتفا

شود، نـه    بالفعل بر تقیید محسوب ميۀکه قرین ارم، به دلیل اینچنان که قسم چه  هم
 االطالق خواهد بود، از انعقاد و تحقـق اولیـه           ةک به اصال  ت و جواز تمسّ   تنها مانع از حجیّ   

 .آورد ن نیز ممانعت به عمل ميآ
در قسم پنجم، هر چند کالم در آغـاز و بـا چـشم پوشـي از انـصراف، ظهـور بـدوي در                 

 . به آن خواهد شدتمسک و جواز حجیتاطالق دارد ولي در نهایت، وجود انصراف، مانع از 
گیـري اطـالق،      در قسم ششم نیز همانند دو قسم سوم و چهارم، افزون بر عدم شکل             

     .  ن نیز منتفي خواهد بود آحجیت
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