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المطلق و المقيد

[األلفاظ التي يطلق عليها المطلق]•
منها اسم الجنسف •
ن كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض إلى غير ذلك م •

ها  أنأسماء الكليات من الجواهر و األعراض بل العرضيات و ال ريب 
  بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةموضوعة لمف هيمه  بم  هي هي 

.معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيمااس•
  بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

.معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيمااس•
  بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

.معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيم اس•
  بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمف هيمه  بم  هي هي موضوعة •

.معه  حتى لح ظ أنه  كذلك

الجنسيم اس•
المقسميالالبشرطالم هيةو الطبيعيةللكلي تموضوعة •

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصول 
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مقدم ت الحكمة

مقدمات 
الحكمة 

م و إِْن لم يكن مدلوالً وضعاً الساإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

.  ينعقد عادة في كالم المتكلمسياقي

المهملة اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبيعة
اً، لكن بحيث لو استعمل في المقيد لم يكن مجاز

عدم ذكر القيد بنفسه يدل على اإلطالق

3411ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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أقس م العموم

اإلطالقأقسام 

اإلطالق 
االستغراقي

أكرم العالم

ً يالبدلاإلطالق  أكرم عالما

اإلطالق 
المجموعي

222: ، ص3ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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أقس م العموم

أقسام العموم

العام 
االستغراقي

أكرم كل عالم

أكرم أي عالمالعام البدلي

العام 
المجموعي

أكرم جميع 
العلماء

222: ، ص3ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
بمعنى معين 
ه مما ينطبق علي

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد
في االنصراف-الرابعالتنبيه •
، و هو و هو عبارة عن أنس الذهن بمعنى معين مما ينطبق عليه اللفظ•

:على أقسام ثالثة

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معين مم
ينطبق عليه 

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 

ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 



12

(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد
كم ا إذا ك ان بع ف اف راد االنصراف الن شئ من غلباة الوواو  -1•

ه المطلق و حصصه أغلب وجودا من حصصه األخرى، فقد توجب هذ
حو من و هذا الن. الغلبة في الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة

ك االنصراف انصراف بدوي ال أثر له و ال يهدم اإلطالق ألنَّ فهم ذل 
ك ون المعنى الخاصّ ليس مسببا ع ن اللف ظ و مس تندا إلي ه لك ي ي
دليل مشموال لدليل حجية الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجية و ال

ع ل ه اللهم إِالَّ إذا كانت الندرة بدرجة بحيث يرى ما وض. على حجيته
الحقيقة اللفظ ليس مقسما شامال لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب

.من نشوء ضيق و تحديد في المدلول

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معين مم
ينطبق عليه 

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

قد يوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

مجازا

ل على نحو تعدد الدا
و المدلول

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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اللفظكثرة استعم ل 
المعني االول                               المعني الثاني•
•955
•....
•5545
اشتراك لفظي5050•
•4555
•...
نقل595•
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كثرة استعم ل اللفظ

المعني الثانيالمعني الثانيالمعني االول

المختص
المنقولالمشترك
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد
نة مجازا في حصة معياالنصراف الن شئ من كثرة استعم ل اللفظ -2•

أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة عالق ة و
ي ألن ه أنس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا أنس لفظي ال خارج

ذي ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى و إفادة المعن ى ب ه و ه و الّ 
ق ول أو يؤدي إلى الوضع التعيني إذا بلغ مرتب ة عالي ة كم ا ف ي المن
ل مج رد المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فال يتحقق وض ع ب 

ق ام أنس و عالقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا لالعتماد عليه في م
البيان فاالنصراف بهذا المعنى ق د يوج ب اإلجم ال و ع دم تمامي ة

.اإلطالق

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد
كم ا ف ياالنصراف الن شائ مان من ساب ت عرفياة أو عقال ياة -3•

ه ا ق د التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرف ا أو عقاليي ا فان
ى الم اء فانه ينصرف إل« الماء مطهر»توجب التقييد أيضا كما إذا قال 

.الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس

3432ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيه ت)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( اله شمي)بحوث في علم األصول 


