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القَرينية النوعية 
أن طريقتنا هذه في تفسير داللة اللفظ على : و نالحظ على هذا الضوء•

المعنى المجازي و كيفية نشوئها على أساس مجموع اقتـرانين تفسـر   
الطولية بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي، و كـون داللـة اللفـظ    
على المعنى الحقيقي أقوى، و كون حمله على الثاني في طـول تعـذر   

. األول

121، صفحه 1األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و أما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الثانية مـن الظهـور، أي الظهـور    •

التصديقي بلحاظ المراد االستعمالي، فهو بأن ينضـم إلـى الكـالم مـا     
يكون معداً لتفسير المراد االستعمالي منه و تغييـر مدلولـه التصـديقي    
االستعمالي، فإن كان هذا االعداد ثابتاً بقرينة شخصية من قبل المتكلم 

كما إذا قال رأيت أسدًا و أعني  -كان المفسر واجدًا لمالك الحكومة 
و إن كان اإلعداد ثابتاً بكاشف نوعي و جعل  -بذلك الّرجل الشجاع 

و إن كان يتقدم بنفس *عرفي كان المفسر مجرد قرينة و ليس حاكمًا 
. مالك تقدم الحاكم كما عرفت سابقاً

كما في رأيت أسدا يرمي *–

177، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و أما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الثالثة من الظهور، فهو بأن يوجد •

مـن  التفهيمـي  ما يكون معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصديقي 
الكالم السابق، فإن كان معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصـديقي  

من الكالم السابق كان اإلعداد مبـرزاً بقرينـة شخصـية فهـو     التفهيمي 
حاكم، و إن كان مبرزًا بقرينة نوعية و هي القرار العرفـي فهـو مجـرد    

. قرينة و ليس حاكماً
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القَرينية النوعية 
و أما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الثالثة من الظهور، فهو بأن يوجد •

ما يكون معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصـديقي الجـدي مـن    
الكالم السابق، فإن كان معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصـديقي  
الجدي من  الكالم السابق كان اإلعداد مبـرزاً بقرينـة شخصـية فهـو     
حاكم، و إن كان مبرزًا بقرينة نوعية و هي القرار العرفـي فهـو مجـرد    

. قرينة و ليس حاكماً

178-177، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 



6

القَرينية النوعية 
أن القرينية بلحاظ المرحلة األولى ال تحتـاج  : و يجب ان يالحظ هنا•

في إثبات تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة و عـدم سـريان   
التعارض إلى دليل الحجية إلى أي مصادرة إضافية وراء كبرى حجية 

و إنمـا  . الظهور، ألن المفروض إفناء ظهور القرينة لظهور ذي القرينـة 
نحتاج إلى مصادرة إضافية في تقديم ظهور القرينة علـى ظهـور ذي   

. القرينة في مرحلة المدلول التصديقي بقسميه

178، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و المصادرة هي نكتة تقدم الحاكم على المحكوم، أي أن ما يعـد مـن   •

قبل المتكلم لتفسير كالمه يكون ظهوره هو المعول عليه في فهم مراده 
النهائي، مضافًا إلى دعوى كون القرينة معدًا إعدادًا عرفيًا لذلك األمـر  

.الّذي يحقق بضم أصالة المتابعة صغرى تلك الكبرى

178، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و هذه المصادرة و إن كانت تشترك مع المصادرة التي نحتـاج إليهـا    •

في القرائن المنفصلة و التي سنوضّحها اآلن، باعتبارهما معاً بمالكـات  
عقالئية عامة، إّال أنها تختلف عنها في أن هذه المصادرة ترجـع إلـى   
كيفية تطبيق كبرى حجية الظهور على الدليل ألنها تجري في مرحلـة  
تشخيص أصل الظهور التصديقي في الـدليل فـال تتضـمن تصـرفًا أو     
تقييدًا في كبرى حجية الظهور، و أما مصادرات القرائن المنفصلة فهـي  
بحسب الحقيقة تضييقات على كبرى حجية الظهـور باعتبـار انحفـاظ    

. صغراها و عدم انثالمها بالقرينة المنفصلة

178، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و أما الفرق بين ما تحتاجه القرينـة المنفصـلة مـن مصـادرات و مـا      •

تحتاجه القرينة المتصلة في مرحلة المدلول التصديقي فهو أن األولـى  
بحاجة إلى توسيع نطاق المصادرة التـي تحتاجهـا الثانيـة، و هـي أن     

أن إعداد البيان األخص لكي يكون مفسـرًا ال يخـتص بفـرض    : يقال
االتصال بل يجري في فرض االنفصال أيضا،

178، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
 -قـدس سـره    -و هذه التوسعة هي التي عبر عنها المحقق النـائيني   •

أن كل ما كان قرينة و هادماً للظهور التصديقي على «: بالقاعدة القائلة
و هـذه  » فرض اتصاله فهو قرينة هادم للحجية علـى فـرض انفصـاله   

أصل الظهور التصـديقي إذا كانـت القرينـة     التوسعة ال تتنافى مع بقاء
منفصلة، إذ يوجد في الحقيقة بناء نوعي من العقالء على عدم االعتماد 

في توضيح مرامهم بالكالم على ما ينفصل عنه، 

178-179، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية النوعية 
و هذا البناء هو ميزان الظهور التصديقي المحفوظ مع احتمـال القرينـة   •

و التوسعة التي ذكرناها مرجعهـا إلـى   . المتصلة بل مع الجزم بها أيضا
أنه في حالة الخروج عن مقتضـى  : بناء طولي من قبل العقالء حاصله

البناء األول المشار إليه و االعتماد على المنفصالت فال بد و أن يكون 
. ذلك بنحو تحكيم القرينة على ذي القرينة

179، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
التقييد هو رفع اليد عن اإلطالق الثابـت بمقـدمات الحكمـة باعتبـار      •

.وجود دال على التقييد

180، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
أكرم الشعراء و ال تكرم (نفرضه متصالً، كما إذا قال : و هذا الدال تارة •

نفرضه منفصًال،: و أخرى) فساقهم

180، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
ففي الصورة األولى ال يوجد أي تعـارض حقيقـي بـين الـدالين ألن      •

معارضة اإلطالق للدال على التقييد فرع تماميـة مقـدمات الحكمـة و    
وجود دال متصل على التقييد رافع لمقدمات الحكمة فهـو وارد علـى   
دليلية الدال اآلخر على اإلطالق ال على مفاده، و هو نحو من الـورود  

يغاير الورود المتقدم، 

180، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث 
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