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ُعوُذ 
َ
حیِم أ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ  ِباللَّ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

اعی الت استعمالی تصدنقی انوما گفتیم دال .از دالالت استعمالیه تصدنقیه استامروز در نوع ششششم بحث 
را  قانن داللت عرف عقَل باشد و لذا مباحث اطَل مجشأآن بود که  ،داللت تصشدنقی استعمالی نوع نجمم و دارد

گفتیم اطَلق که مبتجی بر مقدمات حکمت است، انن مقدمات حکمت مقدمات  .در همین ممموعه بیان کردنم
عقَلنی اسششت و لذا اصتصششا  به لات صامششی هم ندارد و در همه لاات جار  اسششت. بحث امروز ما در نوع 

عرف لاو  است اما عرف لاو  عام نعجی در همه  مجشأشتصشدنقی اسشتعمالی است که  ها داللتششششم از 
انن عرف  امجته ؛صا  از اهل لات نیسشششت ا دسشششتهمخصشششو   و انن عرف جار  اسشششتافراد اهشل لات 

 داللت البته ممکن اسششت در هر لاتی عرفی معین وجود داشششته باشششد که انن .مخصششو  به لات صا  اسششت
گاهی هم  .ف اهل لات دنگر به نوع دنگر باششششدو در عرانن اهل لات نک نوع  در عرفاسشششتعمالی تصشششدنقی 

. عمده انن دکجمینک لاتی از لات دنگر همان داللت اسشششتعمالیه تصشششدنقیه را اقتباس  د؛ نعجیکججمیاقتباس 
 مجشأشنوعی داللت استعمالی تصدنقی وجود دارد که  هاالمثلضربدر  ؛سشتهاالمثلضشربنوع از داللت در 

یش برفش بیشششتر، انن مثال زدنم فرض کجید مثال هر که بامش ب هانیمثالما  مثَلا عرف اهل لات اسششت. حاال 
 رکسیه، مدلول تصور  هر که بامش بیش برفش بیشتر انن است که اسشت؛ ص  انن نک داللت تصور  دارد

. شودمیبار  اشصانه بامنشتبرف بیشتر  بر  باردمیباشد وقتی برف  تروسشی داششته باششد که بامش  ا صانه
انن مدلول تصور  است اما انجما نک مدلول تصدنقی  و رف اهل لات از انن جمله انن نیسشتمقصشود در ع اما

 و آندرنمیدانن کلمه را به کار نبرد انن معجا از آن  کسی تاگرفته از مقام استعمال است نعجی  نشأتکه وجود دارد 
 وکه قدرت  هرکسششیانن اسششت که  اشششینقیتصششدمدلول  که آنددرمیانن در مقام به کار بسششتن انن معجا از آن 

قدرت بیشتر   هرکسیهر که بامش بیش برفش بیشتر نعجی  .نات بیششتر  دارد مسشلولیتش بیششتر اسشتامکا
 کسینآبرف مراد نعجی کجانه از آن بار سشجگیجی اسشت که بر دوش  اسشت. و بیششتر ترسشجگیندارد مسشلولیتش 

جانه از مسلولیت و برف بیشتر ک کجانه از قدرت بیشتر ترگسترده، بام دارد تر گسشتردهکه بام بیششتر و  نششیجدمی
 بیشتر است.

 امکانات وقدرت  هرکسششین اسششت که آدارنم، داللت تصششدنقی انن جمله  انجما ما نک داللت تصششدنقیدر 
انن بر  المثلضرببیشتر است، انن مدلول تصدنقی است. لذا داللت انن هم مسلولیتش  دارددر اصتیار   بیشتر

 ها داللتما در  .تصششورنه اسششت مماز و حقیقت اقسششام داللت در حقیقت. معجا نه مماز  اسششت نه حقیقی
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تیم تقسیم گف امَلا ، تصدنقی فراتر از آن است ها داللتنا حقیقی است، اما  بگونیم مماز  توانیممیتصشور  
و  کجیممیاسششتعمالی بحث  ها داللتما در  کهدرحالیوضششعی اسششت  ها داللتبه مماز و حقیقت از شششلون 

و مربو  به مقام وضش  نیسشت. لذا انن اشتباهی است که  تصشدنقی مربو  به مقام اسشتعمال ها داللتگفتیم 
 حقیقتاا انن نیسشششت بلکه  اشمعجی ممازاا نیسشششت، نه انن جمله  آن ممازاا انن معجا  کشه  گونجشدمی مثَلا گشاهی 

قی انن ل تصدنمعجا  آن است که مدلو نه انن حقیقتی که در مقابل مماز است بلکه به اانن است مجته اشمعجی
 کهانربی ع المثلضرب، همچجین انن است مسشلولیتش بیششترباششد که قدرتش بیششتر جمله انن اسشت که هر

مون انن مضششش نرواز؛ نعجی کجد باهم ججس ججسهم، کبوتر بشا کبوتر بشاز بشا بشاز کجد الطیور علی امثشالهشا تقعوا
ی نعج ؛نک مدلول تصششور  دارد الطیور علی امثالها تقعوا نجانا عربی در فارسششی هم هسششت. ص  المثلضششرب
 و نرندمی، نک جم  نرندگان که نرواز باهم ججس ججسهم، کجد نیوندندمی ان صودششششانججسشششهمبه  نرندگان

ما گجمشک هستجد همه گجمشک هستجد، ش اگر نرستو هستجد همه نرستو هستجد، اگر کججدمینرواز  باهم دنگر
 .انن است اشتصور مدلول لذا نرواز کجد، ص   نرستوهاکَلغ در جم   مثَلا  گونیدنمی

م ه ججسهمهمه  کججدمینرواز  باهممراد نیسششت، انجکه حاال نک دسششته از نرندگانی که  اشتصششور مدلول 
مدلول تصشور  کَلم اسششت اما مراد تیسشت  مراد انن اسششت که  صیر بلکههسشتجد انن مدلول تصشدنقی اسششت  

 :لذا در روانات هم همین مضشمون به ششکلی آمده است د.او صواهد بو ججسهم کسشی ششد نششینهم هرکسشی
ی وقتی کس هرحالبهنا امثال انن مضشامین، انن مضمون با تعابیر دنگر هم آمده است.  «المرأ م  من اح  اناه»

مدلول تصور  تیز  است و مدلول  ؛انن مدلول تصدنقی است .او صواهد ششد ججسهمکسشی ششد  نششینهم
. ص  انن داللت تصشدنقی که داللت اسشتعمالی اسششت مربو  به کیست  مربو  به اسشت تصشدنقی تیز دنگر

فرض کجید گاهی  مثَلا  امدندهمن انن را  .اسششت در لات دنگر مثلی دنگر باشششد عرف اهل لات اسششت لذا ممکن
 همان مقصود و همان کجیم کهادا می المثلضربو با نک  با نک بیان ادا فارسشیمطلبی را ما در عرف زبان نک 
 . نس انن نوعششششودمیمدلول تصشششور  دنگر  ادا  ودر لات دنگر  با لفظ  -البته همان مراد تصشششدنقی-معجا 

تجین داللتی عرف  مجشششأ .لت عرف اهل لات اسششتانن دال مجشششأ اوالا داللت نوع صامششی از داللت اسششت که 
هم عرف صا  اهل لات نیست،  مجشأشانن داللت عرف اهل لات اسشت و  مجششأعقَل بما هم عقَل نیسشت، 
 استعمال است اوالا تجین داللتی  مجشألذا  ؛ت نیسشت بلکه عرف عام اهل لات استعرف نک دسشته از اهل لا

از  و هامقولهتجین داللتی اسششت و انن داللت از نیدانش  مجشششأنک لات معین، انن  نحو اسششتعمال عرفِی  همآن
 تصدنقی است. انن هم نوع ششم داللت. ها داللتو از مصادنق  هانمونه
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امششولی آنمانی اسششت که  در آنجده صواهیم گفت که ممازرا مماز امششولی  ؛انن مماز امششولی نیسششتحتی 
 شودیمنعجی در حقیقت وقتی گفته  ؛انجما از قبیل کبر  و مار  است .ما مخالف نیستانج اما مخالف باششد

ارجی ص ششششی از نک  نااز نک نمونه صارجی  ان الطیور علی امثالها تقعواهر کشه بامش بیش برفش بیششششتر نا 
ِرَب » :شششودمیمعجا  کلی اراده  ْن َنضششْ

َ
َتْحِیأ أ َه اَل َنسششْ بعوضششه تیسششت  ترا  1«هافوقَما َبُعوضششَ ا َفَما  َلا ثَ مَ ِإنَّ اللَّ

ده برا  افا برا  ادا  نک معجا  کلی، نک معجا  تصششور  ادات و ابزار شششودمیمثل، انن نک نمونه  گوندمی
 مدلول تصور  حقیقت است هم در مقام . انن از نوع مماز امولی هم نیست، انن نوعِی شودمی نک معجا  کلی

تیز  که  امجته ؛مماز  در کار نیسششت ودلول تصششدنقی هم حقیقت وجود دارد حقیقت اسششت و هم در مقام م
 نک معجا  کلی از مصداقش استفاده کجد.از بخواهد برا  تذکر دادن  کسی کهمثل انن است  :هست انن است

 ،مبجدنمیاسششتعمالی را  ها داللتکه ما با انن نوع هفتم نرونده -اسششتعمالی  ها داللتنوع هفتم از مجشششأ 
و  رونجدمیی که از مقام اسششتعمال هانداللت، نا بگونید شششودمیاسششتعمالی تمام  ها داللتنعجی بحث ما در 

اسششتعمال مجتهی انن اسششتعمال گاهی  درنتیمهوضشش  لفظ برا  معجا نیسششت بلکه  مجشششأشششان -شششوندمیناشششی 
 ها داللتکه ما انن  به اقسششام مختلفی هرحالبهاسششتعمال عقَل اسششت و گاهی اسششتعمال اهل لات اسششت 

 تقسیم کردنم. قبَلا استعمالی را 

 جشأمصا  است نه  مجشأنک  مجشأشانی است که هانداللتآن  استعمالی تصدنقی ها داللتنوع هفتم از 
ا  باشد که لفظ را از معج ا قرنجهانن قرنجه صا  هم به انن معجا نیست که انن قرنجه  .نعجی قرنجه صا ؛ عام

حقیقی بشه معجشا  ممشاز  ببرد، انن قرنجیت انجما قرنجیت بر مراد تصشششدنقی اسشششت نه قرنجیت بر مراد معجا  
ت که لفظ نیس ا قرنجهبا قرنجیت در باب مماز متفاوت اسشت. انن قرنجه تصشور ، لذا انن قرنجیت  غیرحقیقی

اشششته باشششد، انن قرنجه قرنجه بر مراد تصششدنقی اسششت نه قرنجه بر مسششتعمل در معجا  مماز  به انن قرنجه نیاز د
 ی؛ در حقیقت اطَلق مقامی نعجی اطَلقکجیممیانن به اطَلق مقامی تعبیر ما از مسششتعمل فیه مدلول تصششور . 

جه طَلق نک قرنگاهی ا ؛انن اطَلق دو گونه اسشششت که اسشششت تیم اطَلق از مدالیل تصشششدنقیهگف. گونیممیکه 
، مقدمات حکمت قرنجه عامه مقدمات حکمت . مانجداسشششت جاهمهکه در  ا قرنجهدارد نعجی نشک  ا عشامشه
در مقام بیان اسششت و مطلبی را ادا کرد اگر قید  بر آن  هرکسششیهم هسششت که  عقَلنی ،رنجه عامهقانن  .اسششت

کشه مراد او  انن معجشا را دارد -مشششادر کرد ولی قیشد  بر آن حکم وارد نکرد نعجی حکمی را-مطلش  وارد نکرد 
ه قرنج گونهانن و انن نک قرنجه است .اسشت نسشبت به همه افراد موضشوع حکم ششمول انن حکم بوده وق اطَل

                                                           
ِرَب َمَثَلا ِإنَّ  62:ةبقر .1 ْن َنضشْ

َ
َتْحِیأ أ َه اَل َنسشْ ِهْم َو  هافوقَما َبُعوَض ا َفَما  اللَّ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ نَّ

َ
ِذنَن آَمُجوا َفَیْعَلُموَن أ ا الَّ مَّ

َ
َراَد  َفأ

َ
ِذنَن َکَفُروا َفَیُقوُلوَن َماَذا أ ا الَّ مَّ

َ
أ

ُه ِبَهَذا  نَ  اا َکِثیرُنِضلُّ ِبِه  َمَثَلا اللَّ  َما ُنِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقیَن  َو  اا َکِثیرْهِدي ِبِه َو
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بر  م اعتمادو دنگران ه کردهبر افاده اطَلق  عقَل بشه همین قرنجه عامه اعتماد نعجی همشه ؛قرنجشه عشامشه اسشششت
که  انن قرنجه صا  است .نیست بلکه قرنجه صا  است عامه ، قرنجه. گاهی انن قرنجهکججدمی استفاده اطَلق

لذا نک فرق بین اطَلق مقامی و اطَلق حکمی انن اسشششت که آن اطَلق تون  .ششششودمیاطَلق مقامی  مجششششأ
گرفته از حکیم بودن متکلم اسششت، حکیم بودن  نشششأت، مقدمات حکمت هم معتمد بر مقدمات حکمت اسششت

مجظور از -عَلوه بر عاقل بودن و حکمت و در هر انسششان عاقل انن حکمت وجود دارد  ؛نک قرنجه عام اسششت
سششت که ا عاقل بودن و قرنجه آن همان نیاز به قرنجه دنگر  ندارد -نعجی عاقل بودن گونیممیحکمتی که انجما 

عَلوه بر انجکه  در افاده تجین اطَلقی ،کجدمیعاقل بودن متکلم کفانت نانن هم عشام اسشششت. در اطَلق مقامی 
باند نک  جی؛ نعاضافی وجود داشته باشد تیزنک رانط محیطی کَلمتکلم نا در شمتکلم عاقل است باند نا در م

 .مقامی شودانن اطَلق  مجشأقرنجه اضافی قرنجه اضافی وجود داشته باشد که انن 

امی دو گونه اطَلق مق جیم کهاول باند بیان ک. باشد تواندمیتوضیح صواهیم داد که انن قرنجه اضافی ته البته 
د. اطَلق جانی باشدر ندندم انن تقسیم  منو  اسشت، البته انن تقسشیم هم از تقسیمات صامه به انن کتاب است

انن اطَلق با اطَلق حکمی هم  ها فرقاز  نکی که سشششت: نک اطَلق مقامی تضشششییقی دارنمونه امقشامی دو گ
هی بلکه گا نیسششت که همیشششه مفادش توسششعه باشششد طورانن گونیممی اطَلقی را که در انجماکه  همین اسششت

، گاهی اطَلق مقامی ما اطَلق مقامی مقامی تضششییقی دارنماهی ما اطَلق سششت و لذا گمفادش تضششییق در معجا
ا مدانره معجا اثر دارد، در توسششعه افاده بر مراد اثر دارد. اطَلق تضششییقی ک و درتوسششیعی اسششت نعجی در توسششی  

 محبت هاآن، عرف اهل استماعی که او با کَلم متکلم بیان ششود که مسشتمعان سشت که حکمی دراسشت  آنما
 هاآن صودصودبهدر ارتکازشششان وجود دارد که  نک قید  -عرف اهل لات بلکه عرف مخاطبان او نه-، کجدمی

انجما برصَلف اطَلق حکمی  .د من انن قید نیسشششتمگر انجکه او بگوند مرا کججدمیکَلم او را بر آن قیشد حمل 
 .عدم تقیید کجد باند بیان بیاورد ، اگر ارادهکجدمیصود قید به بیان نیاز ندارد، ال بیان اقتضا  تقیید 

، بدون بیان اقید را نخواهد باند بیان بیاورد و اال اگر کَلم رر که اگ است گونهاننفرق اطَلق مقامی تضشییقی 
نوع از  در اننلذا مقتضششا  اطَلق  .فهمدمیرا ضششیق ت وتقیید  ازآنبیان کجد مسششتم   ا اضششافهبیان کجد، بدون 

ِإَن  »انن  .است 2«َاْلُخُمَس َبْعَد َاْلَمُلوَن ِ  ِإَن  » ل انن روانتمثا آن عروفقامی تضشییق اسشت. مثال صیلی ماطَلق م
سششال را  مؤونه ،المؤونه  از اندفهمیدهته  المؤونه، فقها از انن «المؤونهال صمس فی » نا «َاْلُخُمَس َبْعَد َاْلَمُلوَن ِ 

 «ِإَن  َاْلُخُمَس َبْعَد َاْلَمُلوَن ِ »ا ن« المؤونهال صمس فی » . اننسشال است مؤونهکه اعم از  المؤونه، ص  اندفهمیده

                                                           
 26   ،6 ج ،من ال نحضره الفقیه .2
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 باند آندمیاضشششافه  مؤونهته بعد از را کسشششر کجید، هر مؤونهصمس مال را بدهید باند اول  صواهیدمیاگر  نعجی
 مؤونهاست،  مؤونهششهر  مؤونهاسشت،  مؤونهاسشبوع  مؤونهاسشت،  مؤونه ومن ۀمؤون ص  .صمسشش را برردازند

 اشمعجی «ِإَن  َاْلُخُمَس َبْعَد َاْلَمُلوَن ِ »است؛ حاال اگر کسی بگوند که  مؤونهمر هم عُ  مؤونهاست و  مؤونهسال هم 
 تقدر مثَلا جم که العمر، نس من باند حسششاب ک مؤونهو لو  ا مؤونههر  امششَلا  المؤونهانن اسششت که بعد المطلق 

مراد قطعاا انجکه  اما، را کسر کجم بعد صمس بدهم مشدسشال مؤونهنس  کجممیعمر  مشدسشال کجم مثَلا میعمر 
بین آن مردمی اسشششت که مخاط  به انن کَلم  قرنجه متعارف ،انن قرنجه کهدارنم  ا قرنجه. انجمشا نشک نیسشششت
، صرجی را کججدمیسال را حساب  مؤونهحساب کججد  صواهجدمیرا که  مؤونه معموالا و آن انن است که هسشتجد 

 درآمدبین کسانی که صَلمه  و صَلمه ته در بین تمار ،هاحکومتحاال ته در -حسشاب کججد  صواهجدمیکه 
، صرجی و درآمد صودشششان را شششان تقدر اسششتدرآمدو  صرجییججد بمی -حسششاب کججد صواهجدمیدارند و 

ه ست کلذاو ساالنه است  ها وکتابحساب غالباا  هاوکتابحساب .کججد وکتابحسشاب باهم دنگر صواهجدمی
 .فهمدمیرا سال  -سال را نیاورد قیدگر ا– مؤونهمخاط  از آن  «ِإَن  َاْلُخُمَس َبْعَد َاْلَمُلوَن ِ »د فرمانمیوقتی امام 

  رنم کهبلکه تجین دا را ندارنم صمس سشششال [در روانات تعبیر]  ترا بعشد از سشششال از سشششالبعشد  گونیممی
 .شششودمیصمس سششال هم صمس  شششودمیسششال فهمیده  مؤونه، مؤونهاز  ؛ نس به دلیل انجکهاسششت المؤونهبعد 

 مؤونهی ، بعد وقتکجیممیرا حساب  مؤونهساالنه  نعجینه صمس را حساب کجیم در حقیقت ساالگونیم میانجکه 
تون عرف، عرف   شودمیسج  فهمیده  ۀمؤون، مؤونهترا از اما  .باند تخمیس شود ماندهباقیحسشاب کردنم  را

ذا ل .فهمیدمیانن قید را  مؤونهمخاطبین، انجما عرف مخاطبین از عرف و عرف زمان تشششرن   الاقلمخاطبین، 
 واطَلق حکمی عرف مخاط  اثر نداششششت ، در آن گذاردمیسشششت که عرف مخاط  در اطَلق مقامی اثر انجما

 ، فهم نعجی اگر عرف مخاط ؛عرف مخاط  انجما در اطَلق مقامی اثر داردکشار  بشه عرف مخاط  ندارد اما 
ه اما انن کَلمی ک ؛ی در مقام مدلول تصشور  مطلق استمخاط  از انن کَلم که فی ذاته کَلم مطلقی اسشت نعج

 .فهمدمیبه دلیل فهم صامی که دارد از آن قید  و که دارددارد مخاط  به دلیل عرفی قید ن اشتصشور مدلول 
سشال نیست و اال اگر نگوند مخاط   مؤونه، مؤونهاز  اراده کجد متکلم باند بگوند که مراد منقید را نخواهد اگر 

 .فهمدمیرا سال  مؤونهاز آن 

در اطَلق حکمی عدم البیان افاده  ؛عکس اطَلق حکمی از انن ناحیه اسشششتلشذا گفتیم انجمشا انن اطَلق بر
، نعجی اگر جداگر اطَلق را بخواهد به آن معجا باند بیان کو  کجدمیافاده تقیید  انجما عدم البیانکرده اما در اطَلق 

 اطَلق به معجی عدم البیان است. گونیممیسعه را بخواهد باند بیان کجد. انن اطَلقی که انجما 
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، ددر مقام جعلی که به مقام اثبات برساطَلق  ا، مجتهدر مقام جعل اسشت [انن نکته را هم باند ندانسشت که]
 است. علم اثبات جمقام ثبوت جعل نیست بلکه مقا ؛ثبوت مقام است نهانن مربو  به مقام اثبات 

 لوباششششد اما مخصشششو  به ارتکاز نیسشششت وموارد انن از  تواندمیارتکاز هم  اماما حرفی از ارتکاز نیاوردنم 
نا اهل  ارتکاز قاعدتاا ارتکاز  گونیممی؛ البته اسششتمتعارف به معجی اما تیز  حاال ارتکاز به آن معجا هم نباشششد 

 ندگومیمدام  ها مثَلا آندر  و کجدمیجم  دانشگاهیان محبت در  و مثَلا  ششرنعه اسشت نا ارتکاز عقَل اما اگر نه
 سن. فهمجدمی  از آن دانشمو  دانشگاه را فهمجدمی ازآنچهدانشمو  گوندمیوقتی  ششمو،دان گوندمینا  ،علم

 .انش است انجما باند قرنجه بیاوردنجده دباشد که جو هرکسیاگر انجما اطَلق مراد باشد اگر مرادش از دانشمو 
ن ما به دانشمونان ان گوندمی مثَلا وو فرض کجید که او وزنر آموزش عالی اسشت  ،گونیممیانن را اطَلق مقامی 

 دگونجمی ،صوانممیدارم درس و  دانشمو هستم بگوند من همو تسشهیَلت را صواهیم داد حاال نک کسشی بیاند 
ما  ونجدگمی .کجممینیگیر  از طرنق انجترنت از و  کرده، نا مطالعه گوند در صانهمی مثَلا   صوانیمیکما درس 

ما در انجترا اطَلق دانشمو  . حالجونممیبگوند من دانش  تجد مدامم دانششمو شما دانشمو نیستی، هرگفتی
 باند بیان بیاورد، بخواهدل  العلم را از دانشمو اطَلق من نطمجصشرف به آن دانششمو  صا  است  انجما اگر 

-، انصراف هم نباشداگر  البتهحاال انجما ممکن اسشت مجصرف به انصراف باشد  .گونیممیانن را اطَلق مقامی 
نصراف نیست که ا مؤونه انجمامثل کلمه  باششد، مجششأقرنجه صامشی اسشت که  -ورد انصشراف نیسشتمورد ما م

 جود دارد.قرنجه صامه و بلکه بگونیم انصراف است

ممکن هم هسششت کسششی  نگونیمدانشششمو هم زدنم، را فرض کجید که حاال ما مثال دانشششمو  قرنجه صامششه،
 مسششللهاما اگر در دانشششمو  .و ندارد بلکه همان قرنجه صا  اسششتبگوند دانشششمو فی ذاته انصششراف در دانشششم

 مثَلا  اندشدهگر نه در فضا  عمومی، مردم جم  گفت مجصرف است، اما ا شودمیانصشراف حق اسشت در انجما 
مسشششلول اداره هسشششتم، مسشششلول اداره بگوند که ما به هر  مثَلا ، کسشششی بگوند که من بگیرندحقوقفرض کجیشد 

کسششی کارمجد اداره دنگر  بیاند بگوند که آقا من هم کارمجد هسششتم نول را  وقتآن .دهیممی قدراننکارمجد  
جد که رمکلمه کاو انن انصراف نیست  .مجظورم با انن کارمجدان اسشت گونممیمن هر کارمجد  که  گوندمیبده، 

نباشششجد باند  هاانناگر مراد از کارمجد  دهدمیرا مخاط  قرار  هااننتون  امجصششرف به انن اداره نیسششت، مجته
 .گونیممیقرنجه بیاورد، انن را اطَلق مقامی 

 ها دقتاز آن  و اطَلق مقامی بحث بسشششیار مهمی اسشششت عجی انن بحثن؛ داردر  هم موارد  بسشششا البته
ت سهابحث ترنندقیقبحث اطَلق مقامی از  .انددادهدر امول امولیون ما انمام  به حمداللهعمیبی اسشت که 
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ل از ، قباست شده مطرحاطَلق مقامی  مسللهانن است و بعد از انشان مرحوم مشاح  کفانه و انن از ابتکارات 
 یین نبوده است.ببا انن تو َلق مقامی به انن شکل اط انشان

ه اگر کبه انن شکل است  ا توسعهاطَلق مقامی  .ق مقامی توسشیعی استنک نوع دنگر اطَلق مقامی اطَل
کَلم ه قرنجط حافه انن شششرانو  او دارد شششرانط حافه به کَلم اسششت انن بیانی را که، متکلم در جمعی بیانی دارد

 اطَلق نفی وجودِ  ؛اطَلقی است تجین ا توسعهموج  اطَلق اسشت. اطَلق ، ششرانط حافه به کَلم دنششومی
اطَلق حکمی انن بود که مراد معلوم  ؛ما دو گونه اطَلق دارنم .سشششت نشه نفی وجود قید زائد در مرادمراد زائشد ا

 ،جوبانجما شک دارنم که انن واما صشَلة تم  ال گوندمی مثَلا  .ششک در اضشافه قید  بر مراد دارنمو اسشت 
، امششل مراد همان وجوب است اما کجیممیصا  اسشت نا نه انجما با اطَلق نفی اراده قید  وقتبهوجوب مقید 

انن  حج رفتی اگر هم فرصودباند بکجم  امام  کار به حج رفتم، من اگر که  کجدمی سشؤالاگر مکلفی آمده از امام 
م، عمره برو صواهممینرسششید  .گفت نجج کار را انمام بده همچجین .غیرهانمام بده، انن کار را انمام بده وکار را 

 ما انجما نفی .، مششَلة طواف و سششعی و تقصششیر و تیز دنگر  اضششافه نکرد، طوافاحرام رو میگفت عمره که 
قتی نعجی و ؛، انن اطَلق مقامی اسششت، انجما نفی قید زائد نیسششت، نفی مراد زائد اسششتکجیممیوجود مراد زائد 
آنا عمل سادسی واج  است نا  . حالانمام بدههم عمل را انمام بده، نگفته عمل سادسی  تانججگفته است انن 

با  فرق است اما انن توسعه هم ا توسعهنک نوع اطَلق انجما  ؛ زنراعمل سادسی واج  نیست سشت ج  نیوا
 است. به معجا  رف  ثقل و در انجما کجدمی توسعه در مقام اطَلقی توسعه به معجا  رف  تکلیف

نم نعجی ج  البرائ  انجما احتیاج به جار  کردن امال ااست، مجته  البرائ  ششبیه امالانن بحث    ا  امالندار
. کجدمیی مجتف ار  البرائ  ا موضشوع امالنک اطَلق مقامی داششتیم دنگر انجمدر حقیقت اگر  .گیردمیرا   البرائ

نداششششته باششششد، صَلمشششه انن اطَلق مقامی  تجیجیاننکه اطَلق مقامی  کجیممیجار    البرائ  امشششال درجانی
انن توسعه  ؛به انن معجا  از توسعه است واست نعجی توسعه رف  ثقل وسعه توسعه به انن معجا از ت انن ،ا توسعه

کلم مت مثَلا نفی مراد زائد تیسششت  انن اسششت که  بر قرنجهعجی نفی وجود مراد زائد در کَلم متکلم اسششت، به م
  تیست اموظیفهکه  کجممی سشؤالمکلف هم از او  مِن  ،تبلیغ احکام دنن اسشت و وظیفه او کارو  مششرع اسشت

عجی دنگر ن] وظیفه دنگر  را بیان نکرده اسشششتهم بعد  تانججتا ، دوتا سشششه تا تهاربیان کرده وظائفم راص  اگر 
ماده کردم من آ سؤالاگر وقتی از او  ؛عمل به تکلیف اسشت ششأن من وبیان تکلیف ششأن او  .[ا  نیسشتوظیفه

نن ا اشمعجیانستاد انن  نکماتکلیف من را بیان کرد و در  و اوعمل کجم  صواهممی اآلنو برا  عمل هم هسشتم 
به من  فهماندمیکه تکلیف دنگر  ندارم  انجما اطَلق مقامی  فهمیممیاز کما  .گر  ندارمتکلیف دنکه اسشششت 

 قرنجه صامشششه اسشششت گونیممیمفاد اطَلق مقامی اسشششت، قرنجه بر انن اطَلق انجکه  .کشه تکلیف دنگر  ندارم
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 اآلن ، من هم کهبیان وظیفه است ومتکلم کارش تشرن  است که انن تیست  انن  اشقرنجه ؛اسشت جهتازانن
در  ؛کجمیم سؤالوظیفه کلی را  زمانینک .نه نک وظیفه کلی کجممی سؤالرا  امفعلیآماده امتثال هسشتم وظیفه 

 زماننکنیسششت، اما  تجیجیاننمقامی  جا  اطَلقانجما  در دهدمیاسششتاد هم درس  صوانممیمدرسششه درس 
بیان  او وظیفه مثَلا  و نا روحانی کاروان اسششت کجدمیبیان وظیفه  وشششخم متکلم مشششرع اسششت و بیان تکلیف 

ن کار را انششششان گفت انن کار را بکجید، ان .انمشام بدهم ی راعمل صواهممیمن  اآلناحکشام برا  مردم اسشششت، 
ت که و باند بفهمجد انن اسششش فهمجدمی ازآنچه هاآننگفت، تیز دنگر را گفت و  تانججو  کجیدببکجید، انن کار را 

 ؛. نس ما دو گونه اطَلق مقامی دارنمفهمجدمی از انن اطَلق مقشامی انن را نیسشششت. هشاآنتیز دنگر  تکلیف 
 .به انن معجا ا توسعهه آن معجا و نک اطَلق مقامی نک اطَلق مقامی تضییقی ب

بحث  ار واض از وضش   صواسشتهبر ها داللت، صواسشتهبرمبتجی بر اسشتعمال نا  ها داللت بهذا انتهیجا از و
ث را بح هم قواعد داللت ناششی از استعمال بعد .ناششی از وضش  را بحث کردنم ها داللتنعجی قواعد  ؛کردنم

ول قسششم ا ؛ت لفظی را به دو قسششم تقسششیم کردنماز قواعد عامه داللت اسششت. ما گفتیم مباحث دالل کردنم که
 مباحث مربو  به قواعد عامه داللت است که ربطی به لفظ صا  ندارد.

 ت؛احث مربو  به قواعد داللت صا  اسمب -شودمیانن ممموعه شروع  از جلد دوم که-آنجده  ها بحث
 نه قواعد عامه داللت.است به الفاظ معیجی که مربو  قواعد داللتی  نعجی

 ه و سلمالله علی محمد و آل یو مل


