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 و کارایی آن در مسائل مستحدثه قاعده حجیت انصراف

 1اسالمیرضا 
 

 چکیده 
که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد  اصاولباب الفاظ علم از جمله مباحث مهم 

ر استظها هکه از جمل انصراف است قاعدهشود، ضاوعات مورد ابتالء فقها محساوب میو از مو 
 ف،یعر ت یبررساا ضاامن تبیین و «انصااراف هقاعد»بازخوانی  مقام در مقاله نیا باشااد.میلفظی 

ه به کند ضمن اشار تالش می ین اقسام پرداخته،به بررسای حجیت اانصاراف  ءیاقساام و مناشا
های این قاعده در برخی از مساااائل مساااتحدثه به چگونگی کاربرد آن در فقه برخی از کارایی

 این نوشتار در دو بخش سامان پذیرفته است: .پردازدب
های اصولیان را فراهم کرده نوعی سازماندهی از دیدگاه ،اول که ماهیت اصولی دارد خشدر ب

بندی های جدید به نوعی جمعو نکاتی در تحلیل بحث افزوده و در نهایت با اشااراف به دیدگاه
دوم که ماهیت فقهی دارد، کارایی قاعده حجیت انصااراف در حل  خشو در ب سااتا رساایده

 .ددهمیهایی نشان مسائل مستحدثه را با ذکر نمونه
 

 انصراف، اقسام انصراف، حجیت انصراف، مناشیء انصراف واژگان کلیدی:
 

  

                                                           
 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی1

 USUL STUDIES یهای اصولپژوهش
 A Journal of Usul al-Figh علم اصول یفصلنامه تخصص

 Vol. 6, No. 21, summer 2014 1131تابستان، 21، ش6 س
 61-13صفحات                          
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پس از  وترین قواعد اصاولی برای تنقیح داللت نصوص است قواعد اساتظهار لفظی از مهم    
عملی معصااوم اهمیت دارد. در منابع اصااولی، حجم بساایاری از  هآن اسااتظهار از فعل و ساایر 

در قالب مباحث صغروی و سپس تبیین وجه حجیت آن در مباحث مصروف به شناخت داللت 
یشاااترین تمرکز بر قاالااب مباااحااث کبروی اسااات و در بخش اول یعنی مباااحااث صاااغروی ب

لفظی اسات؛ زیرا در میان ادله شارعی، ساهم ادله لفظی و حجم آنها بیشتر  هشاناسای ادلداللت
جلی یعنی احادیث و اخبار تسنت نیز در قالب سنت قولی  هقرآن تمامًا دلیل لفظی و عمد .است

یافته اسات. در عین حال نباید از سنت فعلی و تقریری غافل شد و نیاز به توسعه مباحث مربوط 
 معصوم را نادیده گرفت. هشناسی فعلی و سیر به داللت

ار استظه ههساتیم که از جمل «حجیت انصاراف هقاعد»این نوشاتار در صادد بازخوانی ما در 
یت کنیم که نشان از کارایی و اهملفظی اسات و سپس تطبیقات این قاعده در فقه را مطرح می

 آن است.
های اصولیان را فراهم کرده نوعی سازماندهی از دیدگاه ،در بحث اول که ماهیت اصولی دارد

بندی معج های جدید به نوعیو نکاتی در تحلیل بحث افزوده و در نهایت با اشراف به دیدگاه
ایم و در بحث دوم که ماهیت فقهی دارد، کارایی قاعده حجیت انصراف در حل مسائل رسیده

 ایم.هایی نشان دادهمستحدثه را با ذکر نمونه
ناگفته نماند که در حل مسائل مستحدثه رجوع به اطالقات بسیار شایع است و قبول انصراف 

گیری از شود، پس در اطالقمیاه از آن غفلت ای بر تقیید معناست که گمعنایش وجود قرینه
لفظی، احتمال وجود انصراف را باید به دقت بررسی کرد وگرنه از استظهار عرفی فاصله  هادل

 ایم.گرفته
 تعریف انصراف

 . 1«ای خاص از حصص معنای موضوع لهانس ذهن به حصه»انصراف یعنی 
ی از رای انصراف یافت و شاید آن را مستغنتوان در آثار اصولیان تعریفی بالبته به ندرت می

را برای انتقال مخاطب به معنای مقصودشان « انصراف»تعریف و همان فهم عرفی از معنای لفظ 
                                                           

 .318ص،1، جعلم االصول يبحوث ف؛ هاشمی شاهرودی، 927، ص7، جعلم االصول يبحوث ف. عبدالساتر، 1
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 دانستند.کافی می
 انصراف و ظهور

انصراف ذهن به برخی مصادیق معنا یا انصراف ذهن از برخی مصادیق معنا اگر به حدی باشد 
شد، چنین امری معنایش نقل لفظ از معنای مطلق به معنای مقّید و که کاشف از حصول وضع با

تکون ظهور ثانوی برای لفظ است و چنین انصرافی باید متکی به ذهن عموم مردم و عرف عام 
 باشد که تغییر مخاطب و موقعیت او تأثیری در حصول و عدم حصول انصراف نداشته باشد.

و در شرایط خاص باشد و به نحوی متکی به قرینه  ولی اگر انصراف برای فرد یا افرادی خاص
چون ظهور لفظی ظهور نوعی و عام است نه ظهور  ؛آفریندین انصرافی ظهور لفظی نمیباشد چن

 شخصی و خاص.
 انصراف ءاقسام و مناشی

 الف( تقسیم ثنائی

اف یا نصر ا معتقدنددر مقام تفکیک میان اقسام انصراف و تبیین منشأ انصراف  1برخی اصولیان
مثل استعمال لفظ حیوان در معنای  ،مقید است هاز کثرت استعمال لفظ مطلق و ارادناشی 

 وجود فرد خاصی از معنا یا ممارست همثل غلب)و یا ناشی از سبب خارجی  ،جانورانی غیر از انسان
ب فرات برای ساکنان اطراف مثل انصراف لفظ آب به آ ،ست( امخاطب با فرد خاصی از معنا

 فرات. هرودخان
مانع نیست و انصراف بدوی به شمار  ،مانع از تمسک به اطالق است ولی قسم دوم ،قسم اول

 آید.می
 ب( تقسیم ثالثی

ناشی از کثرت و گفت اگر انصراف  2توان قسم اول را نیز تفکیک به دو قسم کردالبته می
باشد، یا این امر موجب نقل و  ای از معنا به طریق تعدد دال و مدلولحصه هاستعمال لفظ و اراد

                                                           
 .815، ص8، جاصول الفقه . ر.ک: مظفر،1

 .215، صکفایة االصول؛ خراسانی، 232، ص8، جالحلقة الثانیة، علم االصول يصدر، دروس ف. ر.ک: 2
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قسم اول  .تقیید است های بر اراددر حد وجود قرینهتحقق وضع تعینی است و یا کمتر از آن و 
همان گونه از انصراف است که مانع از اثبات اطالق  و قسم دوم ،به واقع از بحث انصراف بیرون

 باشد.حکمت می هبه کمک قرین
 ج( تقسیم رباعی

مناسبت  هف پیدا کرده و آن فهم عرفی دربار توان منشأ دیگری نیز برای انصرایبا دقت بیشتر م
 شود وای معین از حصص معنا پیدا میحکم و موضوع است. چون وقتی انس ذهنی به حصه

مسح  مثل انصراف ،شودراف میکند، این مناسبت سبب انصآن حصه مناسب با حکم پیدا می
 ،این نوع انصراف .«ماء طاهر»به « الماء مطهر»انصراف ماء در وضو به مسح به ید و مثل  هدر آی

 1چون مناسبت حکم و موضوع در حکم قرینه متصل لبی است. ؛حجت و مانع اطالق است
بینیم در برخی منابع ارتکاز و گاه می 2گاه خود این مناسبت به ارتکاز برگردانده شده است.

 3ت.مستقاًل خود از اسباب انصراف شمرده شده اس
 

 

 د( تقسیم خماسی     

 :ی پنج مرتبه استکه انصراف دارا 4شودخراسانی استفاده می محققز کالم ا
 انصراف بدوی است.  ،باشدب میترین مراتکه ضعیف ،اول همرتب 

حقق مقام تخاطب باشد که به مبنای انصرافی است که مستند به قدر متیقن در م ،دوم همرتب
 مانع از تمسک به اطالق است. خراسانی

آن استکه مطلق به جهت کثرت استعمال آن هم استعمال حقیقی، ظهور در مقید  ،سوم همرتب
                                                           

درباره انصراف  11، ص 8؛ امام خمینی، المکاسب المحرمة،ج 927، ص7، جعلم االصول يبحوث ف. ر.ک: عبدالسباتر، 1

 .تحریم دم به نوع خاصی از انتفاع

 .312، ص1، جعلم االصول يبحوث ف، ی. هاشمی شاهرود2

 .97، ص8، جالتعادل و التراجیح؛ 137، ص8، جاستصحاب؛ امام خمینی، 258، ص9. همان، ج3

 .215، صکفایة االصولخراسانی، . 4
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 داشته باشد و منصرف بدان باشد.
هت شود یعنی مطلق به جمرتبه چهارم، انصارافی اسات که سابب حصاول اشاتراک لفظی می

هور در خود معنای مطلق نیز دارد و در کند چنانکه ظکثرت اساااتعماال ظهور در مقیاد پیدا می
 .آید و مانع از تمسک به اطالق استنتیجه اجمال پدید می

 1انصرافی است که سبب نقل باشد طوری که معنای اول مهجور بماند. ،پنجم همرتب
 اند:اقسام پنجگانه انصراف را چنین شمرده ،برخی دیگر از اساتید

کول ب ،. انصاراف بدوی1 کول متعارف این انصراف اعتباری ندارد و لذا مثل انصاراف مأ ه مأ
کول غیرمتعارف مثل برگ درختان داده  اند.فقهای ما به حصول افکار، مأ

مثل انصراف اهل علم در زمان ما به عالم دینی. این  ،. انصراف ناشی از کثرت استعمال2
 شود.انصراف با تأمل زائل نمی

چنانکه علیت مستفاد از آداب شرط  ،ماهیات مشکک. انصراف لفظ به اکمل افراد در 1
 منصرف به علیت منحصره است و چون اکمل افراد نادر است، این نوع انصراف ثابت نیست.

 . انصراف به قدر متیقن که این نیز ثابت نیست.3
 2. انصراف ناشی از کثرت استعمال با حصول نقل.5
 

 هـ( بازگشت به تقسیم ثنائی به شکل دیگر

صراف این قسم اساسًا خارج از بحث ان فوق نسبت به قسم پنجم باید گفتسیم خماسی در تق
است چون معنای حقیقی برای لفظ ایجاد شده است و بقیه اقسام نیز در واقع اشاره به منشأ 

 3انصراف دارد. و لذا حق آن است که بگوییم انصراف دو گونه است. بدوی و ثابت.
ریم توانیم بقیه انصرافات را بدوی بشماابت را معین کنیم میاگر موارد خاص وجود انصراف ث

و لذا محقق خویی دو موردی را که انصاراف ثابت است معرفی و بقیه را بدوی شمرده است به 
                                                           

 .935، ص9، جاصول فقه شیعه. ملکی اصفتانی،1

 .815ص ،2، جانوار االصول . قدسی،2

 .852. همان، ص3
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ا این اشااد یعقیده ایشااان اگر صاادق ماهیت بر افراد نزد عرف عام حالت تشااکیکی داشااته ب
شود ست که موجب انصراف لفظ از آن فرد میبرخی افراد ماهیت ا همرتب تشکیک عاملش علّو 

ّل تصال»مثل لفظ حیوان که در عرف عام از انسان منصرف است و لذا متفاهم عرفی از حدیث 
موی حیوان اسات نه انساان. اینجا ظهور انصارافی به منزله قرینه متصله مانع « ا الیؤکل لحمهمفی

 از انعقاد اطالق است.
مثل صاادق اساام ماء بر ماء کبریت. اینجا نیز  ،د ماهیت اسااتیا عاملش دنو مرتبه برخی افرا

محرز نیساات و از قبیل  ،تمسااک به اطالق وجهی ندارد. چون اصاال صاادق اساام بر این فرد
 انصاااراف ،در غیر این موردچیزی اسااات که صاااالحیت قرینیت دارد.محفوف بودن کالم به 

 1شود.بدوی است و مانع از تمسک به اطالق نمی
اند که اگر منشااأ انصااراف اکملیت برخی مصااادیق معنا باشااد چنین اصااولیان گفتهمشااهور 

 2انصرافی معتبر نیست، بلکه انصراف بدوی است.
ام که ذکر این اقس عتقد اسااتاند ولی محقق نائینی مردهاقساام دیگری نیز برای انصاراف شام

 3شود، فائده مهمی ندارد.گاه بالغ بر ده قسم یا بیشتر می
گاه به عنوان انصااراف خطوری در مقابل انصااراف ظهوری که انصااراف  ،اف بدویاز انصاار 

م تبادر باقی، اطالقی و انصرافی تقسی :چنانکه تبادر گاه به ساه قسام 4شاود؛ثابت اسات یاد می
 5شود.می

رافی که و لذا تبادر انص ،گاه تبادر به سبب انصراف است نه وضع بر آن است که شاهید صدر

                                                           
 .921، ص2، جمصباح االصول، واعظ حسینی بتسودی. 1

 .929، ص9ج ،علم االصول يبحوث ف ؛ عبدالساتر،93، صبدائع االفکار . رشتی،2

 .911، ص8ج، اجودالتقریراتخویی، . 3

 .321، ص2، جعلم االصول يآراء حول مبحث االلفاظ ف . فانی،4

 .19ص ،بدائع االصول، شفیعی.5
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 1شود حجت نیست.ل ناشی میاز کثرت استعما
 انصراف و قدر متیقن

ن جای یقمتانصااراف با وجود قدر  هتیقن چندگونه تصااور شااده اساات، رابطاز آنجا که قدر م
 دقت بیشتر دارد.

 ؛در متیقن در مقام تخاطب و محاورهق ،اند. اولقادر متیقن را دوگونه قرار داده ،اول هدر وهلا
زند و انصراف لفظ بدان از قدر متیقن به لحاظ عالم خارج. قسام دوم ضرر به اطالق نمی ،دوم

مضر است و لذا انتفای آن از  2قبیل انصاراف بدوی اسات ولی قسام اول به نظر برخی اصولیان
 اند.مقدمات حکمت شمرده شده است. اصولیان بعدی در همین امر تفصیل داده

کاه انتفاای قدر متیقن در مقام تخاطب را از  محقق خراساااانیناائینی باا نظر باه کالم  محقق
قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی به حساااب داللت و عتقد اسااات داند ممقادمات حکمت می

ظهور لفظ متیقن باشاد نه به حساب حکم و مراد واقعی چون به حساب معنای دوم اساسًا توهم 
 شود که دخالت در محل بحث داشته باشد.نمی

 تواند در صااحتقدر متیقن در مقام تخاطب اگر رجوع به انصاراف داشااته باشااد میاما وجود 
گیری دخالت داشاته باشاد وگرنه اعتباری بدان نیست و اعتماد بر اطالق صحیح است با اطالق

فرض آن کاه متکلم در مقام بیان مراد باشاااد، به معنای آن که در مقام بیان همه امور دخیل در 
المری حکم باشااد یا در مقام بیان همه امور دخیل در جعل و ضاارب متعلق و موضااوع نفس ا
هر چند در مورد سؤال از آب چاهی وارد شده  «خلق الله الماء طهوراً »قانون باشاد مثاًل روایت 

اسات ولی چون در مقام جعل قانون اسات، مورد ساؤال که قدر متیقن اسات مخصص آن واقع 
 3شود.نمی

نی دیگر آورده اسات. ایشاان در مقام بیان موضوع بودن را بیاه مرحوم مظفر ب راهمین تفصایل 
دو گونه قرار داده اسات. اول آنکه مولی در مقام بیان تمام موضاوع حکمش باشد و به آنچه از 

                                                           
 .891، ص1، جعلم االصول يبحوث ف . عبدالساتر،1

 .819، ص8، جفقهالاصول مظفر، ؛ 217، صکفایة االصول، خراسانی. 2
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دوم آنکه مولی در مقام بیان ذات موضوع حکمش باشد  .کندشود اکتفا میخطاب فهمیده می
مد در گونه اول وجود قدر متیقن در مقام تخاطب گرچه مکلف حدود و تفصیل موضوع را نفه

دوم  همعنای وجود بیان نیساات ولی در گونزند چون وجود قدر متیقن به ضاارری به اطالق نمی
 تواند بر آن اعتماد کند.وجود قدر متیقن مضر است چون مولی می

به  سخدر پامحقق خراسانی  چگونه در مقام بیان است؟حال این ساؤال مطرح اسات که مولی 
زم دوم ال  هچیزی بیش از همان گون« نبیان بوددر مقام »برای اثبات این ساااؤال معتقد اسااات 

مام کند. ولی البته اگر غرضش بیان تنیسات و غرض مولی را که امتثال عبد اسات بر آورده می
موضااوع باشااد و لفظش مطلق باشااد و مکلف قدر متیقن را تمام موضااوع بداند، برای دفع این 

مًا باید به نحوی بفهماند که مطلق تمام موضااوع اساات وگرنه اخالل به غرض خویش توهم حت
 1داشته است.

 بنابراین شاید بتوان گفت قدر متیقن در مجموع سه گونه است:
ن هایی از مطلق که امتثال به اتیایعنی حصاه یا حصه ؛قدر متیقن  به حساب عالم خارج ،اول

 کند. آنها قطعًا صدق می
بلکه اسااساًا اصطالح انصراف را که  ،انصاراف ذهن به قدر متیقن منشاأ لفظی ندارددر اینجا 

در اینجا قدر  بلکه باید گفت ،مربوط به اسااتظهارات لفظی اساات جز با تسااامح نباید به کار برد
چون متیقن بودن برخی مصادیق در اینجا به لحاظ فهم عرفی  ؛متیقن داریم ولی انصراف نداریم

یط یر مخاطب و شااراغیت عالم خارج اساات و لذا با تلکه به جهت خصااوصاایاب ،از لفظ نیساات
 شود پس ظهور نوعی عام نیست.خارجی او، این فهم نیز عوض می

 واقعی مولی.  هقدر متیقن به حسب اراد ،دوم
 در اینجا نیز انصاراف لفظی وجود ندارد یا به تعبیر تساامحی انصاراف ذهن به قدر متیقن منشأ

قطعی  هق قطعی امتثال اسااات مگر آنکه ارادبلکه به لحاظ درک عقلی از مصاااادی ،لفظی ندارد
س از یعنی انصراف لفظی باشد و سپ ؛ّنی از مدلول قطعی لفظی کشاف کنیممولی را به طریق اِ 

 وجود انصراف، قدر متیقن از مراد واقعی را بفهمیم.
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ـــوم تکلم و ممیان  یعنی در مقاام تخااطب ؛ر متیقن باه حساااب داللات و ظهور لفظقاد ،س
 .قطعی برخی مصادیق را بفهمد هاراد ،باشد که مخاطب از لفظ مطلق وجودمقرائنی  ،مخاطب

 اینجا انصراف به قدر متیقن منشأ لفظی دارد و آن وجود قرائنی در مقام تخاطب است.  
 شک در انصراف

شااک در انصااراف یا معنایش شااک در وجود چیزی اساات که صااالحیت قرینیت دارد و لذا 
شااک در  یا معنایش ،باشااد «اصااالا الحقیقا عند الشاا  فق القرینا»تواند از جمله تطبیقات می

قاعده حصااول اجمال به هنگام شااک در قرینیت »قرینیت موجود اساات که از جمله تطبیقات 
 است. «موجود

گاه ناشی از تشکیک در ماهیت  ،انصراف معتقد استیان اقساام انصاراف در بی یمحقق خو 
کول »مثل  ،داندچون عرف برخی مصااادیق را خارج از ماهیت می ؛در نظر عرف اساات غیر مأ

و گاه برخی مصادیق به لحاظ  .حجت است ،که از انسان منصرف است و این انصراف« اللحم
ا در اینج .«آب»و آب کبریت برای  مثل مصااداقیت آب زاج ،مصااداقیت مشااکوک هسااتند

صااالحیت قرینیت را دارد و لذا  ،ولی همین انصااراف مشااکوک ،انصااراف قطعی وجود ندارد
 1شود.ظهور اطالقی منعقد نمی

 اما بررسی مطلب نیاز به تأمل بیشتر دارد.
شک  ،و دوم ؛شک در اصل وجود قرینه ،اول :شک در قرینه دو گونه است انداصولیان گفته

ر یک در طول عدم چون وجود ه ؛شونداین دو قسام شک با هم جمع نمی .قرینیت موجود در
 2باشد.آنها واحد نمی هدیگری است و رتب

هور . مشااتفاوت گذاشاات اما در مورد شااک نخساات باید میان قرائن متصاال و قرائن منفصاال
و  جاری را اصااولیان در قیود متصاال به هنگام شااک در اصاال وجود قرینه، اصااالا عدم القرینه
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 1شااود.عام، مجمل میمعتقدند اند و در موارد شااک در قرینیت موجود ظهور را حجت دانسااته
 2شود.بگوییم در قیود متصل هر دو گونه شک موجب اجمال می ولی ممکن است

 پس به هنگام شااک ،معارض حجیت اسات ،منفصاال هدر قیود و قرائن منفصال چون قرین اما
ز ا ،شااک اثری نخواهد داشاات و به مجرد احتمال وجود معارض در قرینیت قید منفصاال، این

 ظهوری که به حجیت رسیده است، دست بر نخواهیم داشت.
 3از اصل عدم وجود قرینه با عنوان استصحاب عدمی نیز یاد می شود.

 .تاز قبیل قیود متصل اس ،است، شک نیست که انصراف« انصاراف»اکنون که محل بحث 
 عدم»معتبر دانستیم و اصل  ،ا به هنگام شاک در اصل وجود انصرافپس اگر ظهور اطالقی ر 

ست از که چه بهتر وگرنه د را در قیود متصل جاری کردیم «االقرین قف  عندالشا اوجود القرین
داشته در قیود متصل ن «اعدم القرین ااصال»چون اگر اصلی به نام  ؛شودظهور اطالقی کوتاه می

شک اثر خود را خواهد گذاشت و به اجمال خواهیم رسید. اما در مواردی که شک در  ،باشایم
 البته اجمال پدید خواهد آمد. ،قرینیت انصراف موجود باشد

دهیم و حکم به پدید آمدن اجمال اجرای اصل مذکور باید تفصیل  هرساد دربار اما به نظر می
 .را تحلیل و بررسی کنیم

چه ظهور اطالقی یا ظهور عام، و شک در  ،رفی بالفعل موجود باشدباید بگوییم اگر ظهور ع 
ولی  .جاری است االحقیق اعرفی و مسالم بودن آن باشاد، اصال وجود قرینه بعد از تحقق ظهور

چون از قیود متصال با فرض اتصال آنها به کالم  ؛تحقق این فرض در خارج قابل تصاور نیسات
 ی بعد از تحقق ظهور معنا ندارد.شود و تصور تحقق چنین شکسخن گفته می

دیگر بحث از شااک در قیود،  ، در این صااوررت،ظهور عرفی بالفعل موجود نباشااد ولی اگر
یعنی قابل تصااور نیساات که در وجود قرینه  ؛معنا ندارد و لذا این بحث موضااوعًا منتفی اساات
قق حشااود و لذا باید بگوییم چون شااک در تمتصاال یا قرینیت امر متصاال شااک حاصاال می

                                                           
 .877، ص7، جبحوث في علم االصول . عبدالساتر،1
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انصااراف داریم یا شااک در قرینیت انصااراف موجود داریم پس اساااسااًا ظهور اطالقی موجود 
 نیست.

 یک دیدگاه جدید

چهار منشاااأ  ،برای انصاااراف ناشااای از امور خارجی 1ن در یک نگاه جامعامحققااز برخی 
 د:انبرشمرده

 ،ومساا د(؛انقساام را دیگران نیز برشاامرده که این دو)کثرت اسااتعمال  ،دوم ؛وجود هغلب ،اول 
 امامان معصاااوم شااایعه هچنانکه لفظ جائزه در دور  ،ظروف سااایاسااای و اجتماعی خاص

مثل  ،ظهور مصاداق جدید برای موضوع ،چهارم ؛جور بوده اساتمنصارف به جوائز ساالطین 
ونی( های خروایات مربوط به حرمت اساتعمال دم که از مصادیق جدید استعمال )تولید فرآورده

شاود و این انصااراف حجت است. مثل منصارف و به مصاداق قدیم )اکل یا شارب( حمل می
موجود  هایدر روایات مربوط به پاک شدن کف نعل با راه رفتن، به نعل« نعل»انصاراف لفظ 

 در زمان تشریع که این انصراف حجت نیست.
نوان به عرا ، قسام دیگری شاد ذکری از امور خارجی که در باال در برابر انصاراف ناشاایشاان 

 ارتکاز بر خالف نص، ارتکاز :ستا انصراف ناشی از ارتکاز قرار داده و آن را سه گونه شمرده
 2 .تکاز بر پایه مناسبت حکم و موضوعو ار  ،بر وفق نص

و ارتکاز گاه به فهم عرفی  ،آن اساات که انصااراف در این موارد به ارتکاز ،سااخناین معنای 
 گردد.مناسبت حکم و مناسبت حکم و موضوع بر می هدربار 

از به ارتکباید فهم مناساابت حکم و موضااوع را  ،اوالً  رساادیبه نظر م این در حالی اساات که
 ،ر عرفبلکه فهم ارتکازی پنهان د ،امری تکوینی یا طبیعی نیساات ،چون مناساابت ؛گرداندباز 

  سازد. این مناسبت را آشکار می
 .و ارتباط آنها با هم وجود ندارد مذکور هبرای قسااایم قرار دادن ساااه گون وشااانیوجه ر  ،ثانیاً  

 همر ثدخالتی داشااته باشااد و بدون لحاظ  ،بحث هبندی باید در نتیجن که هر تقساایمعالوه بر آ
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 بندی وجهی ندارد.نهایی، تقسیم
وجود  هغلب ،شود و سبب انصرافاز معنا میای منصرف به حصهمطلق  اما در مواردی که لفظ

دیگر که  هوان فرق گذاشت میان مواردی که حصتاند که میآن حصه است، بدین نتیجه رسیده
انصراف حجت  ،ی. در صورت اولیا ندرت کمّ  ،ندرت کیفی داشاته باشاد نادر الوجود اسات

چون این گونه مسح، مصداق اکمل و ابرز  ؛مثل انصاراف لفظ مساح به مساح با دست ،اسات
انصاراف تنها در صورتی حجت است که غلبه عادی نبوده بلکه  ،دومولی در صاورت  1اسات.

اذان گفتن  کفایت هه عدم داشته باشد مثل انصراف ادلشادید باشد و طرف دیگر ندرتی ملحق ب
 2نه اذان گفتن زن. ،دیگری برای انسان به اذان گفتن مرد

وجب انصراف م ،ملیتاک صارفکه اصاولیان متأخر تصاریح دارند  در اینجا نیز باید بیافزاییم
 نیست.

 
 نتایج بحث 

ظهور عرفی عام موجود باشد چه آنکه سببش  توان گفت هر جاقسام انصراف میدربارة تمام ا
ع الیه به سر حد معنای موضوع له به وض و چه آنکه معنای منصرف ،باشد یا نباشدشده شاناخته 

در  ،نه ایمتروک و منقول عنه باشااد  ،عنهکه معنای منصاارف و چه آن ،تعینی رساایده باشااد یا نه
 ظهور حجت است. ،این موارد ههم

ه ناشی اند مربوط است به انصرافی کظهور متکی به انصراف گفته هلکن آنچه اصاولیان دربار 
قی ی حقیآن هم در جایی که معنا ،ای از معنا باشدهم عمومی بر حصهعرفی و ف هاز وجود قرین

و چون انصااراف از قبیل قیود متصاال  .الق از لفظ منتفی نباشااداط هلغوی موجود و امکان اراد
ک در ظهور مساوق با ش ،ق انصراف به معنایی که پیشتر گفتیمپس شاک در اصل تحق ،اسات

مگر آن که ظهور انصرافی را ظهور ثانوی بدانیم که هنوز سبب اشتراک یا نقل  ،اولی لفظ است
یقی و موضوع له بدانیم که هنوز متروک نشده نشاده اسات و ظهور اولی را مربوط به معنای حق
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اساات. یعنی دو گونه ظهور همزمان و در عرض هم موجود اساات بدون آنکه اشااتراک یا نقل 
صااور ت ،متأخر از ظهور اول شااکل گرفته اساات. به هر صااورت ،قائل بشااویم و البته ظهور دوم

 .مشکل است ،لتحقق ظهور انصرافی با حفظ ظهور اطالقی بدون پذیرش اشتراک یا نق
های تحلیلی اسااات که در اند در واقع نوعی بحثمناشااایء انصاااراف گفته هاماا آنچه دربار 

نوعی  انصراف فقط به وجود هاسات و پیشاتر اصولیان با طرح قاعدهای اخیر شاکل گرفته دوره
 ظهور اشاره داشتند که منشأ وضعی ندارد و رجوع به قرینیت فهم عرفی داشته است.

ی ناشاای از یک فهم عرف ،توان گفت خود این ارتکازصاراف ناشای از ارتکاز میدر بررسای ان
شااوند، اساات که مربوط به عالم الفاظ نیساات ولی چون مردم با این فهم به باب الفاظ وارد می

 ،افپس انصر  .گرددگیری ظهوری جدید غیر از ظهور اولی لغوی میقرینیت آن سابب شاکل
 اش مختفی است.دهد که اثرش ظاهر ولی تفاصیل وجودیقرینیت فهم عرفی را نشان می

یم تواناشاااره داشااتند مین بدان اناشاای از امور خارجی که برخی محققانصاارافات  هاما دربار 
چون  ؛واقع رجوع به قسم اول و دوم دارددر  ،در این تقسایم رباعی، قسم سوم و چهارم بگوییم

وجود  هد برای معنا، هر دو مربوط به غلبجتماعی یا ظهور مصاااداق جدیظروف سااایاسااای و ا
 ای خاص از زمان است نه بیشتر.ای از معنا یا کثرت استعمال در برههحصه

 تطبیقات فقهی

 حجیت انصراف است. هسأله فقهی جدید که مترتب بر قاعدچند م
 مسأله اول

و تحدید  ،قدار ساااه وجب و نیمدر هماه موارد تحادیدات شااارعی مانند تحدید آب کر به م
 ههای جماعت و افراد به مقدار یک گوسفند خوابیده یا مقدار فاصلحداکثر فاصاله میان صاف

یا تعیین حد ترخص به نشنیدن صدای اذن و ندیدن  ،ها و سار انساان در حالت سجدهمیان قدم
وجب را حمل بر وجب های قمری به رؤیت هالل و مانند آن، باید یا تعیین اول ماه ،دیوار شااهر

و چشااام را برای شااانیدن و دیدن در حّد  را در حد متعارف و همین طور گوش متعارف و قدم
متعارف دانسات. بنابراین رؤیت هالل با ابزار و آالت جدید و پیشرفته که فراتر از قدرت بینایی 

شامل  یتؤ یت نیست و اطالق رؤ متعارف است، مشمول ادله اعتبار رانسان در حالت طبیعی و 
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 شود و منصرف از آن است.این گونه رؤیت نمی
سااازد و اگر به اطالق دلیل اخذ که تحدید با ابهام و تردد و اجمال نمی سااّر مطلب آن اساات

ر خالف چیزی ب ،آید و در مقام تحدیدشاااود، تردیاد و اجماال در بیاان حاد و اندازه پدید می
 قابل تصاااور اسااات که اختالف ،چون افراد مختلفی برای مطلق ؛آیداقتضاااای تحدید الزم می

د قابل قبول نیست. ناچار در این موار  ،فاحش با هم دارند و تخییر میان این افراد در مقام تحدید
و اختالف اندک میان افراد شایع قابل تسامح است و منافاتی با  فرد شاایع است ،باید گفت مراد

ق در این گونه موارد که اختالف اندک موجود میان افراد لحاظ تحادیاد ندارد و در نتیجه اطال
اقتضااا دارد که در میان افراد شااائع، به فرد اقل  ،شااود، حاکم و معتبر اساات و همین اطالقمی

های متعارف، به اقل آنها از واجب حساب شود. پس در میان وجب اکتفا شاود و زائد برآن غیر
هاای جماعت اگر به اندازه بلند در صاااف مثالً 1مین طورتوان اکتفاا کرد و هزه میحیاث انادا

له بیش از آن ر و فاصبرقرا ،ترین فرد از میان افراد شاایع انساان، فاصاله افتاده باشد، اتصالقامت
طالق لفظ دساات بردارد و اطالق در ااز باید خالصااه مکلف  صاافوف اساات. لمخل به اتصااا

ن این اطالق دوم به فرد الحاظ کند و در دور  ار هاساات منصاارف بدان ،میان افراد شااایع که لفظ
از این رو  .ندتواند اکتفا کهر کدام که سابب تعذیر یا تنجیز است، میبه حداقلی یا حداکثری، 

های متعارف رؤیت شاااود، تکلیف منّجز ترین چشااام از چشااامبا قویماه در رؤیت هالل اگر 
فاصااله افتاده باشااد،  ،ین فرِد شااایعتر قامت های جماعت اگر به اندازه بلنداساات و در صااف

به اطالق دلیل به عنوان معّذر تمساااک کند و قصاااد  تواندمکلف برای برقرار بودن اتصاااال می
 فرادی کردن و وجوب قرائت حمد و سوره را از خود نفی کند.

اعتباری نخواهد  ،شاااود هر جا ادعای انصاااراف شاااود دیگر اطالقاز آنچه گفتیم معلوم می
 بلکه اطالق به مقداری که انصراف دارد، معتبر است. ،داشت

عالوه بر مسااأله رؤیت هالل با ابزار نجومی، در مسااأله اشااتراط اتحاد آفاق که نظر مشااهور 
ین چن رسائل  و مسائلاحمد نراقی در  فقهاسات نیز به انصاراف ادله تمساک شاده اسات. مال

 آورده است:

                                                           
 .928، ص8، جو العمرة حجال، المبسوط. ر.ک: قائینی، 1
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ه باشااند... رؤیت هالل در بلد قلیل الطول هر گاه دو شااهر در طول، تفاوت فاحش داشاات
ود ششاود... . چون اینها معلوم شااد، معلوم میموجب ثبوت اول ماه در بلد کثیرالطول نمی

کند... و همچنین دیدن در که رؤیت هالل در بغداد کفایت ثبوت اول ماه در کشاامیر نمی
رد که مطلق، منصرف به ف کند و... . در قواعد مسّلمه هستمصر کفایت از برای بغداد نمی

شااود، و در بغداد ثابت شاادن رؤیت به )رؤیِت( در کشاامیر مثاًل از فروض نادره شااایع می
اسات. پس مراد شاارع، امری اسات که شاایع است که ثبوت رؤیت در والیات قریبه به هم 

ؤیت رتوان گفت که: مطلقًا همین که دو بلد بسیار از هم دور باشند، باشد. و از این راه می
کند، خواه عرض و طول آنها را بدانیم یا نه، همچنان احادهماا مطلقًا کفایت دیگری را نمی

 1که ظاهر آن است که مشهور میان علمای دین است، از قرار تصریح بعضی از علماء.
به  منصااارف« صاااوموا للرؤیا و افطروا للرؤیا»اطالقات ادله موجود درباره اعتبار رؤیت مثل 

ا چشم غیرمسلح است و از آنجا که این ادله ظهور در حصر دارند )یعنی حصر رؤیت عادی و ب
سبب حکم به تحقق و حلول ماه( پس رؤیت با ابزار یا اثبات اول ماه از طریق محاسبات را نفی 

 2کنند.می
 در مقابل این انصراف چند گونه استظهار دیگر وجود دارد:

و رؤیت  ،و رؤیت حساای با ابزار و آالت نجومی ،اعم از رؤیت حساای بدون ابزار ،. رؤیت1
س پ .علمی و عقلی از طریق محاساابات و قطع به تولد تکوینی ماه و خروج آن از محاق اساات

 حاکم است و انصراف وجود ندارد. ،اطالق
ولی  ،قابل قبول اساات ،بدون ابزار س ادله لفظی و انصاارافش به رؤیت. اعتبار رؤیت بر اسااا2

این ادله ظهور در حصار ندارد، تنها رؤیت متعارف و عام البلوی را متعرض شده است و نسبت 
 به قبول یا رد طرق دیگر ساکت است.

ولی این ادله ظهور در موضوعیت چنین  ،. گرچه ادله ظهور در رؤیت حسی بدون ابزار دارد1
توان از تبار طرق دیگر را میبلکاه رؤیت حسااای بدون ابزار طریقیت دارد و اع ،رؤیتی نادارناد

خطاپذیر و ظنی اسااات و اگر حجیت آن قبول  ،چون رؤیت حسااای ؛طریق اولویت ثابت کرد

                                                           
 .2287، ص1، جرؤیت هاللمجموعه مختاری، . 1

 .319، ص8، جةعمرالحج و ال، المبسوط. ر.ک: قائینی، 2
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 نشده باشد به طریق اولی محاسبات نجومی جدید قابل قبول خواهد بود.
ن که مفهوم ندارد و حداقل آ ،. بر فرض وجود انصاااراف و وجود تقیید باید گفت این تقیید3

 1خواهد.دلیل خاص خارجی می، کوبپس کفایت رؤیت با تلس .ارداطالق هم ند
 مسأله دوم

میان فقها بحث  DNAهای علمی جدید برای اثبات نساااب و آزمایش ژنتیک و در اعتبار روش
اند که مورث یقین یا های علمی به حدی تجربه و محک خوردهساااو این روشاز یک اسااات.

گر برای اثبات نسااب، طرق شاارعی معتبری از راه اطمینان اساات و تخلف ندارد و از سااوی دی
 «.  الولد للفراش و للعاهر الحجر»نصوص ثابت شده است مانند حدیث نبوی 

زنی که زوجه شرعی ) از زنی که در فراش مردی است که اگر فرزندی اکنون ساؤال آن است
تواند د نمیاین فرزند از این مر  دهدهای علمی نشااان میی آزمایش، متولد شااد ول(مردی اساات

آور انآور یا اطمینباشد و هیچ دلیلی هم برای اثبات زنای مادر وجود ندارد، آیا طریق علمِی قطع
مالک داوری اسات و قاضای بر اسااس آن باید نفی ولد کند یا حدیث شریف مورد عمل قرار 

 گیرد و طریق علمی اعتبار ندارد.می
یل دل ،اند که فراش به طور مطلقهبرخی فقهاای اهال سااانت از حدیث شاااریف نبوی فهمید

شارعی بر نساب اسات چه نساب برای ما مشاکوک باشد یا نباشد و چه از طریق علمی قطع به 
 خالف آن پیدا کنیم یا نه.

اند حدیث شااریف نبوی هر چند مطلق اساات ولی ولی برخی از فقهای شاایعه در پاسااخ گفته
کند یعنی حکم واقعی را بیان نمی ،داردظهور در اماریت ظنی فراش برای نسب در موارد شک 

ات شود که اثببلکه مساوق برای بیان حکم ظاهری در موارد شاک است پس شامل مواردی می
گونه که اصاااول علمی در فرض وجود نساااب از طریق علمی قطعی محال باشاااد. چون همان

ل یان اهمعتبر نیسااات و لذا آنچه مفت ،اماارات حجت نیسااات، امارات نیز در فرض وجود قطع
                                                           

 .319، ص8، جةعمرالحج و ال، المبسوطقائینی، . 1
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راش یا ا از راه فتنه، سبنحجت نیست و  ،های علمی به دلیل اجماعاند که آزمایشسنت گفته
 1شود، سخنی غیر قابل قبول است.ثابت می بینه یا اقرار

 مسأله سوم

با  ،مبلغ معینی از پول رایج کشور و موضوِع مطالبه باشد ،اگر مهریه زن فقها معتقدندبرخی از 
در همان مبلغ مساااّمی باید پرداخت شاااود ولی  ،پول کااهش ارزش خرید وجود تورم و فرض
 2برخی دیگر معتقدند مطابق ارزش واقعی آن مبلغ در زمان تسمیه باید پرداخت شود. ،مقابل

 اند.دسته دوم به انصراف ادله تمسک کرده
ت ربا مه اطالقات ادله حربرخی بو  اساات،شاابهه ربا مطرح که در باب قرض نیز  ناگفته نماند

ند و برخی دیگر در مقابل، این نوع زیادت ناشاای از کاهش ارزش پول را خارج اهکردتمسااک 
ی بر آن پاسااخ مسااأله مبتن ،نداهدانسااتله را منصاارف از آنها اد  ،از ادله حرمت ربا و به تعبیر دیگر

 .ارزش اعتباری مستقل دارد یا نه ،بود که پول
ست که مبلغ مسأله مبتنی بر آن ا انداند و گفتهتعبیر کرده یگردر اینجا همان نکته را در قالب د 

 ی از قبیل مثلیات است یا از قبیل قیمیات؟ مسمّ 
سک دانند با کسانی که به انصراف تمی به عنوان مهریه را از قیمیات میکساانی که مبلغ مسمّ 

ه اسااات کنشاااأ قیمی دانساااتن پولی یا انصاااراف، مآحال  .انداند به یک نتیجه رسااایدهکرده
وجوب  همنشأ انصراف ادلمهر المسامی است  ی قرار گرفته یا قیمی دانساتن پولی کهالمسامّ مهر 

 ت وف از قبیل داللت لفظی اسچون انصرا ؛ادا شاده اسات؟  ظاهرًا احتمال دوم صاحیح است
 بر نفس تعیین و تقرر آن معنا پیش از داللت است. فرع ،داللت لفظ بر معنای معین

 ،و در مقابل نددانمی الله میرزاجواد تبریزی پول را از مثلیاتی سیستانی و آیتالله سایدعلآیت
الله محمدهادی معرفت پول را اساااسااًا از الله حسااین نوری همدانی و آیتبرخی همچون آیت

 اند.الله محمدمهدی آصفی گاه آن را مثلی و گاه قیمی دانستهقیمیات و برخی همچون آیت
مصرف زمان تعیین مهر است : منصارف از وجه رائج، عتقد اساتجت مالله محمدتقی بهآیت

                                                           
 .12ب12، صةیبطالمسائل الفقه و ال، . ر.ک: محسنی1

 .892، صحقوق مالی زوجهنیا، هدایت . ر.ک:2
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قد و برخی دیگر در صاااورت کااهش زیاد ارزش پول، زوج را به پرداخت ارزش واقعی زمان ع
جعفر ساابحانی، صااالحی مازندرانی، علی مشااکینی، ناصاار مکارم  اتمانند آی ،اندملزم دانسااته

 1الله محمدتقی بهجت.شیرازی و نیز آیت
وارد  زش پول از سه طریققابل مالحظه اسات که فقها برای بررسی مسائل مربوط به کاهش ار 

   :اندشده
   ؛ود اطالق یا انصراف در ادله لفظیاز طریق بررسی وج ،اول
 ؛از طریق بررسی قیمی یا مثلی بودن پول ،دوم

  .ی ارزش اعتباری مستقل داشتن پولاز طریق بررس ،و سوم 
ریق دوم و ی در طاساز رسیدن به نتیجهزمینه ،بررسای طریق سوم توان فهمیدیاز بیانات آنها م

 برای رسیدن به نتیجه نهایی درباره اطالق و انصراف ادله است. طی طریق دوم
انه گای خاص از مراحل سااهپس اختالف تعابیر آنها به خاطر آن اساات که هر کدام به مرحله

 اند.توجه داشته
 مسأله چهارم

به  پیشتر اشاره کردیم که برخی فقها ،اشتراط وحدت آفاق یا عدم اشتراط وحدت آفاق درباره
اناد. اکنون نظر داریم باه ادله دیگری که صااااحبان قول تمساااک کرده« شاااهر»اطالق لفظ 

 ،ولی رأی مشااهور آن اساات که همه این اطالقات ،اندغیرمشااهور به اطالق آنها تمسااک کرده
 با بلد رؤیت است.منصرف به بالد متحد االفق 

اند، روایاتی اسااات که لفظ از جملاه ادله که مخالفان مشاااهور به اطالق آنها تمساااک کرده
 الصاوم من الشک، افطر لرؤیته و صم»در آنها بکار رفته اسات. مثل توقیع شاریف: « رؤیت»

 2«.لرؤیته

                                                           
 .899ب898، صحقوق مالی زوجهنیا، هدایت؛ 189، ص291ص ربا و تورم، . ر.ک: یوسفی،1

 .8از ابواب احکام شتر رمضان، حدیث  89، باب ةوسائل الشیع، حر عاملی .2
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اهّلا الشااهور، فاذا  قه :فقال ،انه ساائل عن االهّلا» و نیز صااحیحه حلبی از امام صااادق
 1«.رأیت الهالل فصم و اذا رأیته فأفطر

لیس علی اهل القبلا اال الرؤیا و لیس علی »:و نیز روایت فضال بن عثمان از امام صادق 
 2«.المسلمین اال الرؤیا

روایاتی اسات که از اعتبار بینه سخن دارد و اطالق آنها اقتضا دارد که اگر بینه  ،و از دیگر ادله
چه آن فرد از اهل بالد متحد االفق با بلد شاهدان باشد یا از  ،فردی قائم شاود، حجت استنزد 

 است:صحیحه ابوبصیر از امام صادق  ،از جمله این روایات بالد مختلف االفق.
التقضه اال أن یثبت شاهدان عدالن من جمیع :من شهر رمضان؟ فقال ینه سئل عن الیوم یقضأ

ل اه قیقضاا اال ان ییقضاا يالیوم الذ  ال تعلم ذل :و قال .شااهرال اهل الصااالة متی کان رأس
 3.ن فعلوا فصمهإف، االمصار

دارد یعنی شاهدان از هر بلدی « شاهدان عدالن من جمیع اهل الصالة»در این روایت تعبیر به 
 کافی است. ،که باشند

ان یغم علینا عن هالل رمضسألت ابا عبدالّله روایت صحیحه عبدالرحمن که گوید: و نیز 
 4«.آخر فاقضه دن شهد اهل بلإال تصم اال ان تراه. ف»: تسع و عشرین من شعبان فقال  قف

همه  اند کهولی مشاااهور کاه قاائل به اعتبار وحدت افق اسااات، در برابر این نصاااوص گفته
منصاارف به بالد متحد االفق و قریب به هم اساات و برای همه بالد  ،اطالقات در این نصااوص

 کند.اثبات هالل نمی
 :البته اعتماد بر انصراف نیز مواجه با اشکاالتی است

 اول آن که انصراف بدوی است. 
که در صدق عنوان شنبه یا  شااهدش آن است .دوم آن که انصاراف در همه نصاوص نیسات 

بلکه روز شانبه در همه جای دنیا روز شانبه است.  ،نیسات قد افیکشانبه برای روزها شارط اتحا
                                                           

 .8از ابواب احکام شتر رمضان، حدیث  1باب ، همان. 1

 .82. همان، حدیث 2

 .8از ابواب احکام شتر رمضان، حدیث  82باب . همان، 3

 .2. همان، حدیث4
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پس اگر در بلدی روز شانبه به عنوان روز عید ثابت است، همان روز شنبه در همه بالد روز عید 
 خواهد بود.

چون این  ؛نیستکافی سوم آن که انصراف بر فرض ثابت شود در اثبات اشتراط وحدت آفاق 
ولی  ،کنددر غیر آنها اثبات نمی کند ونصاااوص اول ماه را در همه بالد قریب به هم اثبات می

 1طلبد.مطلبی دیگر است که دلیل خاص خود را می ،اشتراط وحدت آنان یا عدم اشتراط
 مسأله پنجم

ده شاا محل سااؤال از فقها واقع ،فروش یا اهدای اعضااای بدن برای جراحی و پیوند به دیگران
ی یا اولیاء متوف ،در جایی که شااخص وصاایت به انجام این کار بعد از مرگ خود کند .اساات

رام ادله احت رسدند، در وهله اول به نظر میبخواهند اعضاای بدن او را در اختیار دیگران قرار ده
چون تقطیع بدن میت  ؛داللت دارد که این کار حرام اسااات بدن مؤمن در حال حیات و ممات

اند که این ادله اطالق ندارد و منصرف به مواردی دیگرست ولی فقها گفته .سته او متی بحربی
کاه نجات جان آدمی و اهداف خیرخواهانه و صاااحیح و عقالیی در کار نیسااات. پس اهداء 

چون اساسًا  ؛ش از شمول ادله احترام بیرون استاعضاء بدن میت به وصیت او یا به اختیار اولیائ
دیگری سااابب منع از چنین مگر آن که دلیل دیگری از جهت 2به میت نیسااات.این کار توهین 

مالک بدن خود نیساات و پس از موت هم نساابت بدان  ،مثاًل کساای بگوید میت ؛کاری باشااد
ذی حق نیسات و به طریق اولی، اولیاء میت نیز حق تصارف ندارند حتی فرد زنده که نسبت به 

الکیت بدن یا جواز تصااارفی که موجب نقص بدن خود حق تصااارف دارد، این حق معنایش م
 3«حرما المؤمن میتًا کحرمته حیاً »عضاااو بشاااود، نیسااات و ممکن اسااات از ادله احترام مثل 

اش احترام داشت و این استظهار کرد که احترام بدن میت در همان حدودی است که بدن زنده
س ادله وجوب حفظ نف قاط نیست. در این حال اگربه جعل الهی ثابت اسات و قابل اس احترام

مقدم گشت به نحوی که بتوان کشف کرد مالک  ،محترمه به حدی قوی بود که بر ادله احترام

                                                           
 .321ب178، ص8، جة، الحج والعمرالمبسوط. ر.ک: قائینی، 1

 .852، صفقتی جدید ائلمس. یزدی، 2

 .235دیات االعضاء، صاز ابواب  29، باب وسائل الشیعهحر عاملی، . 3
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اقوی و اهم اسااات، در این  ،وجوب حفظ نفس محترمااه از مالک تحریم تقطیع باادن میاات
توان مالک اقوی را در حالت تزاحم دو مالک، مقدم داشت وگرنه دلیلی بر نادیده صاورت می

 توانیم احترام زنده را اقوی از احترام مرده بدانیم.ن ادله احترام نداریم و نمیگرفت
حرما »توان گفت روایت انصاااراف دیگری نیز در اینجا قابل توجه اسااات. می نااگفته نماند

ل نه روح او. پس اگر کسی بگوید دلی ،منصارف به جسد میت است« المؤمن میتًا کحرمته حیاً 
لیل و تکریم او و بدگویی نکردن از اوساات نه تکریم جسااد او، گوییم احترام میت معنایش تج

ه دلیل احترام اساسًا منصرف ب ،نوعی تکریم شاخصایت مؤمن اسات و ثانیاً  ،تکریم جساد ،اوالً 
 جسد است که باید مثله نشود یا به خوبی تجهیز و دفن شود.
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