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 «94جلسه » اهلل اراکی؟بد؟درس خارج اصول  آیت

 49 _ 44سال تحصیلی  
 داللت اشاره 

 تالزم به سه صورت است: 
که بحث در که با صرف تصور ملزوم، الزم هم متصور می الزم بّین به معنای اخص: شود. 

 رساند. مفاهیم از این نوع التزام بود و لفظ منطوق، خود به خود معنای مفهومی را می
که با صرف تصور ملزوم، الزم متصور نمی الزم بّین به معنای اعم: شود بلکه با آن است 

 و نسبت بین آن دو قابل درک است. تصور الزم و ملزوم 
 که درک تالزم نیاز به استدالل دارد.  الزم غیر بّین:

کالم بر الزم غیربّین و یا الزم بّین به  با توجه به این توضیحات: مراد از داللت اشاره، داللت 
 معنای اعم است. 

گفته که تا  نکته: در مباحث تفسیری  تها الزم ویل و تفسیر، الزم منطوق است؛ منایم 
تواند متوجه آن شود. مثل اینکه اگر شخصی برای سر درد نزد پزشک غیربّین و هر شخص نمی

کرده که آیا ورزش  ای؟ ای یا خیر؟ چه خوردهبرود، و پزشک سواالتی از او  بپرسد از این قبیل 
اما برای یک شخص عادی این داللت وجود  ؛بردهای او به دردش پی میو... طبیب از پاسخ

گوشت می که مثال روزی دو سیر  در روز  .خورم، یعنی این مقدار آهن و پروتوئین و..ندارد 
 کنم. مصرف می

ن ِ >کریمه:  مثال داللت اشاره: در آیه   ن ِ ٰكاِمَلي ْ ْولٰاَدُهن  َ َحْوَلي ْ
ْعن َ ا َ ْرض ِ  مدت  1 <َو َاْلٰواِلٰدات ُ ي ُ

ٰصاُلُه  َو  َحْمُلُه >: کریمه آیه در و است کرده ذکر تمام سال دو را شیردهی ون َ  ف ِ ُ لٰاي  َ ْهرا   ي  َ  <ش 
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1
 که هنگاهی و. فرموده بیان ماه 03 مجموعا را شیر از ولد فصال و حمل مدت ﴾51 ،األحقاف﴿

که اقل مدت حمل بگ هم کنار را آیه دو این ماه است. این الزم غیر  6ذاریم، داللت بر این دارد 
کم نیاز دارد و با صرف تصور بین است و یا بین به معنای اعم اس ت زیرا به حساب و جمع و 

 شود. حاصل نمی
کند و چه نکند،  این نوع لزوم، لزوم معنای تصوری است یعنی متکلم چه معنا را اراده 

 خود لفظ یک ملزومی دارد. اما تالزم  در داللت اقتضاء و تنبیه در مقام تصدیق است.
  

 داللت اقتضاء
ت و صدق معنا؛ صدق به معنای صدق عقلی و درست بودن داللت لفظ بر الزم صح

شود مگر اینکه شود، معنای لفظ درست نمی نی اگر به مقدار داللت لفظ اکتفامعنا. یع
کنیم و این معنای اضافه شده به داللت اقتضا   :شود؛ مانندفهمیده می ءمعنای دیگر را اضافه 

ٰه > ئ  ا ف ِ ي  ُكئ  ٰ ت ِ
ة َ َال َ ْري َ ِل َاْلق َ ون َ َو ْشئ َ ا َلٰصاِدف ُ ي  ٰ ٰها َو ا ِ ئ  ا ف ِ ْلئ ٰ ئ َ ف ْ

ي  ا َ ت ِ
َر َال َ  معنا این صحت که  2<ا َو َاْلِعئ 

در معنای  است مراد در چون اینجا در بحث. باشد مراد قریه اهل که است این مقتضی
 تصوری است. 

گاهی تالزم عقلی است؛ مانند مثال مذکور.  در داللت اقتضاء، 
گاهی تالزم شرعی  که با و  میته، پوست است؛ مانند اینکه شخصی از امام سوال پرسید 

کنیم؟ حضرت  ،کندسازیم، و این غالف به لباس ما برخورد میغالف می برای نماز چه 
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فهمیم و که از این، نجاست ثوب و مانعیت آن برای نماز را می 1«اجعل ثوبا للصالة»فرمود: 
 شویم. این را از تالزم شرعی متوجه می

گ گفته شود: و  که « َفَتَح االمیُر بالَد »اهی هم تالزم عرفی و عادی است: مانند اینکه  امیر 
کرده است. یا مانند:  که جنگیده و سرزمین را فتح  خود نجنگیده؛ بلکه مراد لشکر امیر است 

کاروان بدون امیر.« جاء رکب االمیر»  که مراد خود امیر هم هست و نه 
گفتیم، در ای که  که این تالزم حاصل میهمانطور   شود.ن داللت در معنای مراد است 

                                                                                 
 پایان                                                                                       

 

                                                           
بِي اْلَقاِسِم  .1 

َ
ِد ْبِن ِعيَسى ْبِن ُعَبْيٍد َعْن أ اِر َعْن ُمَحم َ ف َ ِد ْبِن اْلَحَسِن الص َ َو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحم َ

ْيَقِل َو  ُجِل  الص َ ُيوَف َلْيَسْت َلَنا  ؟ع؟َوَلِدِه َقاَل: َكَتُبوا ِإَلى الر َ ا َقْوٌم َنْعَمُل الس ُ ُه ِفَداَك ِإن َ َجَعَلَنا الل َ
َما ِعَلاُجَنا ُجُلوُد اْلَمْيَتِة َو اْلِبَغاِل  وَن ِإَلْيَها َو ِإن َ يِر  َو اْلَحِم َمِعيَشٌة َو َلا ِتَجاَرٌة َغْيُرَها َو َنْحُن ُمْضَطر ُ

ْي 
َ
َها ِبأ ْعَماِلَنا َغْيُرَها َفَيِحل ُ َلَنا َعَمُلَها َو ِشَراُؤَها َو َبْيُعَها َو َمس ُ

َ
ِة َلا َيُجوُز فِي أ ِديَنا َو ِثَياِبَنا َو َنْحُن اْلَأْهِلي َ

َلِة َيا َسي ِ 
َ
ي فِي ِثَياِبَنا َو َنْحُن ُمْحَتاُجوَن ِإلَى َجَواِبَك فِي َهِذِه اْلَمْسأ ِ

وَرِتَنا َفَكَتَب اْجَعْل ُنَصل   َدَنا ِلَضُر
َلاة  .22222ح  711؛ ص 71وسائل الشيعة ؛ ج .َثْوبًا ِللص َ

 


