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 پیشگفتار

حاضر با موضوع بررسی مطلق و مقید با شواهدی از آیات الحکام  تدوین یافته است  کتاب 

مباحث   . هدف نگارنده از ورود در این بحث آشنائی تخصصی با یکی از کاربردی ترین

)مطلق و مقید( و فروعات آن و انطباق آن با یکی از مهمترین منابع فقهی یعنی قرآن   اصولی

حکام ( بوده است از آنجا که علم اصول ، علمی آلی و یکی از کریم )دربخش آیات ال

ابزارهای مهم در استنباط احکام می باشد ،علمی نظری است و در کمتر منبعی به جنبه تطبیقی 

آن پرداخته شده است . در این میان سعی بر آن بوده است، که قبل از تطبیق عملی مباحث 

مهم )اطلق و تقیید( پرداخته و کیفیت استدلل و بهره مطلق و مقید با آیات الحکام ، جوانب 

گیری عملی از این مباحث را مورد توجه قرار گیرد. نویسنده تلش کرده است ، مطالب را از 

کتب معتبر اصولی استخراج نموده و در حد توان اطلعات را تجزیه و تحلیل نماید.بر این 

وده که فصل نخست ، به کلیات تحقیق حاوی چهار فصل ب کتاباساس ساختار شکلی این 

شامل تعاریف، بیان مسئله، اصطلحات، ذکر پیشینه و اهداف نگارنده از تحقیق اختصاص یافته 

تحت مباحث الفاظ از مسائل  اثر علمیاست. در این فصل گفته می شود که ،موضوع این 

فظ بوده و نه معنا و در اصول فقه قرار می گیرد و بحث اطلق و تقیید از اوصاف و ویژگیهای ل

واقع این اوصاف به اعتبار مدخول لفظ است و نه به اعتبار معنای لفظ. در فصل دوم تلش شده 

کلیات راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الحکام دنبال شود .در این فصل ماهیت 

یندو بررسی و نظریات مطلق و مقید با نگاه فلسفی ، اصولی ؛ تبیین گردیده و رابطه منطقی بین ا

مختلف اصولیین بیان شده. بعد از ذکر اقسام قیود بیان شده که قید متصل از ابتدا شمول دایره 

مطلق در افراد تحت خود را مانع است ودر قید منفصل مانع حجیت مطلق در سایر افراد تحت 

عام و تفاوت خود می باشد. در این میان جهت روشن شدن زوایای بحث، انواع اطلق و نیز 

است ولی شیوع مطلق، ناظر به «  افراد»ایندو را ذکر و بیان شده که عمومیت عام ، ناظر به 

و نیز این که عموم عام به افراد کلی راجع است و در اطلق راجع به طبیعت «  احوال افراد»

و  متعلق است. و نیز ظهور و دللت عام بر عموم وضعی )یعنی ناشی از دللت لفظی است(
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دللت مطلق بر اطلق ، مشروط به اثبات مقدمات حکمت است و نه دللت وضعی)حداقل در 

غیر اسم جنس( . و اینکه ، شمول عام در تمام افراد خویش  است ولی شمول مطلق به نحو 

بدلی )یعنی یک حالت از حالت متعدد( است و شامل همه حالت افراد خویش نیست. و 

از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود و  اینکه عام پس از تخصیص

از جهتی دیگر اطلق داشته باشد . ونیز شمول عام، اکثراً استغراقی بوده و شمول مطلق غالباً 

بصورت علی البدل  است. از آنجائیکه غرض اصلی از تبین اطلق و تقیید ، بیان کیفیت جمع 

نویسنده با تحقیق گسترده در این خصوص ، فروعات و شقوق بین دو دلیل می باشد ، لذا 

موجود در این بحث را بگونه ای تقسیم شده و قابل فهم درآورده نیز راه کار ارائه شده از 

سوی اصولیین را در حد توان ذکر و در ادامه به بیان کیفیت حمل مطلق و مقید در آیات 

الفاظ مطلق با نگاه به قوانین موضوعه و آیات الحکام پرداخته شده است. و آخر این فصل به 

مورد بحث اختصاص یافته است.نگارنده در فصل سوم به تبیین موجبات اطلق در کلم اشاره 

و تلش می نماید تا در پنج مبحث مجزی موجبات و اسبابی که می توان گفت  کلم گوینده 

ه سه مبحث آن قائلند  از قبیل امکان مطلق است ، را بیان نماید .موجباتی که مشهور اصولیین ب

اطلق و تقیید در کلم ، عدم نصب قرینه و نیز در مقام بیان بودن متکلم ولی درباره سه مقوله  

اختلفاتی وجود دارد که با  "انس ذهنی  "و  "انصراف    "   "وجود قدر متیقن در کلم "

ه  سه مقوله مشهور اصولیین می تحقیق بعمل امده روشن می شود که این سه مقوله راجع ب

باشد. و در نهایت فصل آخر به عملیاتی نمودن مباحث اطلق و تقیید در آیات الحکام 

آیه از آیات شریفه که رسالت بیان احکام را دارند را با تکیه بر  104اختصاص و در حدود 

 نظریات فقهی برخی فقها بررسی نموده گردیده است.

 

 

 

 



 

 مقدمه

رویکرد علم اصول رویکردی عملیاتی بوده و علمیست آلی و در خدمت علوم دیگر  ، برای 

جمله مباحث رسیدن به اهداف خاص . که با این نگرش ، مبحث مهم مطلق و مقید که از 

قانون گذار در  پیچیده علم اصول است در آیینه آیات الحکام دنبال شده است .مراد واقعی

لبلی جملت و کلماتش نهفته است ؛ اینکه مستمع و مخاطب چگونه از آنها به مراد متکلم 

دست یابد، به نحوه استفاده )ارادی یا غیر ارادی ( از قواعد و اصول فن برمی گردد.هر چه 

د مخاطب و مستمع بر قواعد فن آشناتر باشد به مراد جدی متکلم نزدیکتر است.گاهی مرا

گوینده عام و گاهی به وسیله خاص )موخر یا مقدم (تخصیص خورده و از دایره عمومیت 

افتاده است و نیز برخی کلمات متکلم مطلق بوده و تمام افراد تحت خود را شامل میشود و گاه 

این اطلق با وجود قیدی محدود گردیده است .راهنمایان دینی ما به نحوه بیان احکام الهی 

داشته و  مرجع اصلی دین را قرآن)آیات الحکام و ...( معرفی  نموده توجهی خاص 

اند.بنابراین علوه بر آشنایی به زبان عربی و شناخت سبک بیان قرآن ، آشنایی کل با جهان 

از  زبان عربی میباشد ،به دلیل این که به  قرآن کریمبینی قرآنی نیز شرطی لزم می باشد. 

کند. در  پیرویخاص خود ،از قواعد  الزاماًقواعدی پیروی می کند که هر کتاب یا نوشته دیگر 

ذکر می شود تا  ارائه پیام, گاه مطلب به صورت )عام( بیان می شود و پس از آن ویژگیهای آن

به اجمال مطرح می شود  به تناسب حال و مقال ،  آن کلم عام را تخصیص بزند, گاه مطلب

موقعیت مناسب ابعاد آن به تفصیل بیان می شود, گاه مطلب امری انتزاعی و ذهنی  س دروسپ

که در اصطلح فقه و اصول فقه ازاین مسائل  …گاه امری خارجی و واقعیتی ملموس و ,است

یاد می  …با عناوین عام و خاص , مطلق و مقیدّ , مجمل و مبیّن , مفهوم ومصداق و زبانی

آن آثار برجستگی  تر آثار مهم, سبک ویژه ای دارند, این سبک ویژه, بهاز سویی, بیش و.شود

متون شود.  می دهد. بی توجهی به آن سبک می تواند سبب دوری ازفهم, یا بدفهمی آن

کلمات . کرد ازجمله می توان به سبک ویژه متون قانونی, علوم تجربی ومتون ادبی اشاره

عاطفه است, یعنی هیچ کسی  ز عناصر خیال وقانون, محکم, صریح, تعریف شده و خالی ا


