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Conceptual Relationship between “Tabador” and “Insiraf” and Its 
Effect on Understanding Jurisprudential Statements Focusing on Imam 
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Abstract
“Tabador” and “Insiraf” are among the outstanding issues in terms of figurative 
expression and veritative expression as well as “Mutlaq” (a word capable of being 
thought or conceived by itself) and “Muqayyad” (a word with restrictive clause 
attached to it) in Islamic jurisprudence. Jurists, including Imam Khomeini, have 
invoked to these terms in various jurisprudential discussions. Tabador is used when 
the mind goes directly to one meaning the moment we hear a certain word, thus it 
has a positive implication. However, Insiraf refers to inferring a specific meaning 
from a generic word and not to implying the basic meaning which is general, hence 
it has both a positive and negative implication. Despite wide use of the two words 
in jurisprudential reasoning and their impacts on inference of Sharia rules, findings 
of this paper, developed through an analytical-descriptive methodology and based 
on library sources, indicate a sort of disintegration between theoretical studies and 
understanding the concepts of these expressions in Islamic jurisprudence and the way 
jurists use them to define jurisprudential issues. In many cases, the jurists use the words 
synonymously with toleration, considering no difference in meaning between the two; 
however, it seems that instead of the word “Tabador”, where its meaning strikes the 
mind as a result of existential preponderance or overuse, which is inappropriate, the 
word “Insiraf” must be used. Similarly, when the word does not encompass one of its 
meanings, the use of Insiraf is inappropriate and it should be replaced with Tabador. 
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نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی
با نگاهی بر آرای امام خمینی )ره(

سعید نظری توکلی1
طاهره محمدعلی میرزایی2

چکیده: »تبادر« و »انصراف«، ازجمله مســائل مطــرح در بحث حقیقت و مجاز و 
مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، 
به آن اســتناد کرده اند. تبادر به معنای انســباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی 
دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی 
و ســلبی است. با وجود استفاده گســترده از این دو عنوان در اســتدالل های فقهی و 
تأثیرگذاری آن بر اســتنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی 
– توصیفی و با اســتناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست 
میان مطالعات نظری و مفهوم شناســی این اصطالحات در اصول فقه و بهره گیری فقها 
از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف 
را به کاربرده انــد، بدون آن کــه تفاوتی میان آن ها بگذارند؛ اما به نظر می رســد کاربرد 
اصطالح »تبادر« در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشــی از غلبه وجودی یا استعمالی 
آن معنا باشــد، تسامحی بوده، می بایســت از واژه »انصراف« استفاده کرد. همچنین، 
هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید 

از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
کلیدواژه ها: تبادر، انصراف، انسباق معنا، کثرت استعمال، حقیقت و مجاز، مطلق و مقید.
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مقدمه
آشــنایی با زبان و فهم معانی واژه ها ، نقش چشــمگیری در اســتنباط احکام از ادله شرعی 
دارد. تبــادر و انصــراف نیز از پرکاربردترین اصطالح هایی هســتند کــه در اصول فقه مورد 
بحث قرارگرفته اند و در متون مختلف فقهی نیز به فراوانی به کاررفته  و تأثیر بســزایی در فهم 
دالیل احکام دارند. ازآنجاکه مسائل دانش اصول فقه، ابزارهای عملی برای استنباط احکام 
شــرعی از دالیل تفصیلی قرآنی و روایی است، نیازمند شــناخت مفاهیم به کاررفته در متون 
دینی هســتیم. به همین جهت، اصولیون مباحث الفاظ را به صورت گســترده  ای مورد بحث 
قــرار داده اند. بخش زیادی از مباحث الفاظ، مربوط به شناســایی ظهور مفهومی کلمات و 
گزاره هاســت؛ ظهوری که یا به صورت مستقیم از خود لفظ برمی آید که حکایت از حقیقی 
بودن معنا دارد یا به صورت غیرمستقیم و با کمک قرائن که بر مجازی بودن معنا داللت دارد. 
اصولیون بر این باورند که برای شناســایی معنــای حقیقی از معنای مجازی، می توان به تبادر 
رجوع کرد. از ســوی دیگر، ظهور یــک واژه در یک معنای خاص، یا متکی به عدم وجود 
قید اســت )ظهور لفظ مطلق در اطالق( و یا متکی به وجود قید، قیدی که یا لفظی اســت 
یــا غیرلفظی. ازجمله این قیود غیرلفظی، می تــوان از »انصراف« یادکرد؛ یعنی جهت گیری 
ذهن مخاطب به محدوده ای خاص از معنای لفظ. ازاین رو اصولیون، تعریف، منشأ و اقسام 
تبادر را در بحث »حقیقت و مجاز« و مفهوم، اســباب ایجاد، اقســام و کارکرد انصراف را 
در بحث »مطلق و مقید«، موردبررسی قرار داده اند. باوجوداین، مطالعات نظری انجام شده 
درباره مفهوم شناســی این دو اصطالح در اصول فقه، نتوانسته کمکی به بهره گیری درست 
از آن ها در مســائل فقهی کند و کاربرد هر یک به جای دیگری، گاه موجب برداشــت های 
ناصحیح و مؤثر در اســتنباط نادرست احکام شــرعی شده است. به این جهت، ضروری به 
نظر می رسد ابتدا مفهوم دو واژه تبادر و انصراف، ازنظر فقها و اصولیون، به ویژه امام خمینی 
به دقت موردبررســی قرار گیرد، وجوه اشتراک و افتراق آن ها روشن و درنهایت، شاخصه ای 
معین برای ســنجش هریک ارائه شــود. نتیجه پژوهش حاضر، یافتن پاسخ برای این پرسش  
است: معیار فقها در کاربرد دو اصطالح تبادر و انصراف در ابواب گوناگون فقهی چیست؟ 
مالک ســنجش تبادر و انصراف چیســت؟ مرزگذاری میان تبادر و انصراف چه پیامدی در 

استنباط های فقهی فقها از قرآن و سنت دارد؟
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1.تبادر
1-1.مفهومشناسیتبادر

واژه »تبادر«1 در لغت از ریشــه »ب.د.ر« و به معنای »با سرعت رفتن«، »شتاب  کردن« و 
»پیشی گرفتن« است )جوهری 1410 ج 2: 586؛ ابن منظور 1414 ج 7: 48؛ فراهیدی 1410 ج 8: 35(. 
عالمه حلی، نخستین فقیه اصولی است که این اصطالح را به کاربرده و درصدد تعریف آن 
برآمــده )عالمه حلی 1404 :80( و دیگر عالمان اصــول فقه نیز از او پیروی کرده اند. منظور از 
تبادر در اصطالح اصول فقه، پیشــی گرفتن معنا به ذهن به محض شنیدن لفظ است که اگر 
این انسباق، از خود لفظ و بدون نیاز به قرینه باشد، نشانه حقیقی بودن لفظ در آن معناست؛ 
زیرا اگر واژه برای آن معنا وضع نشده بود، معنا به ذهن شنونده خطور نمی کرد )حسینی 1415: 
48؛ امام خمینی 1418 ج 1: 78، 80؛ هالل 1424: 66؛ بدری 1428: 100؛ مکارم شیرازی 1428 ج 1: 81(.

بر این اســاس، تبادر زمانی کاشف از وضع لغوی اســت که انسباق معنا به ذهن، امری 
مرتکز در نفس باشد، همچون حالتی که اهل یک زبان دارند )سبحانی 1424 ج 1: 104 - 103(. 
به عبارت دیگر، تبادر متوقف بر علم اجمالی و ارتکازی اهل یك زبان به معانی لغات آن زبان 
اســت، علمی که به مرور زمان و در اثر گفتگو با اهل آن زبان حاصل می شود. نتیجه تبادر، 
علم تفصیلی و روشن به معنایی است که لفظ برای آن وضع شده است )مظفر 1375 ج 1: 24(. 
ازاین رو، استناد تبادر به کثرت استعمال لفظ در معنا، هیچ ارزشی در شناسایی معنای حقیقی 

نخواهد داشت )مکارم شیرازی 1428 ج 1: 83(.

2-1.اقسامتبادر
1-2-1.تبادروضعیواطالقی

 تبــادر وضعی، در جمالت مثبت و منفي نســبت به واژه هایی که اســم جنس )لفظ مطلق 
کــه داللت بر ماهیت بــا قطع نظر از افــراد و مصادیق دارد، همچون کلمه »مرد«( هســتند 
جاری است؛ اما تبادر اطالقی، تنها در جمالت مثبت جریان خواهد داشت. به عنوان مثال در 
جمله: »به من آب ننوشان«، اگر متبادر از واژه آب، آب گازدار باشد، در این صورت، تنها 

1. To occur to, to come to someone’s mind
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نوشــاندن همین نوع از آب مجاز نیست، ولی اگر تبادر ناشی از اطالق باشد، نوشاندن تمام 
گونه های آب مجاز نخواهد بود )رشــتی بی تــا: 272(. آن گونه که پس ازاین خواهد آمد، تبادر 
اطالقی، همان انصراف اســت که در مســئله مطلق و مقید موردبحث قرار می گیرد )شهیدی 

تبریزی 1375 ج 3: 483(.
بر این اساس، اگر شک شود که تبادر، ناشی از وضع است یا امری دیگر، همچون قرینه 
یا اطالق، اصل آن اســت که ناشــی از وضع است؛ زیرا اصل، عدم وجود قرینه است )رشتی 

بی تا: 273(.

2-2-1.تبادرمستقرومتزلزل

در این که تبادر ناشــی از لفظ، نشــانه حقیقت است، تردیدی میان اصولیون وجود ندارد؛ اما 
تبادر ناشی از فراوانی استعمال یا فروانی وجود به دو گونه مستقر و متزلزل قابل تقسیم است. 
تبادر مســتقر هنگامی به وجود می آید که فراوانی )شیوع( به گونه ای باشد که موجب صرف 
لفظ از طبیعت مطلق به خصوص معنای شایع شده و اهل عرف و لغت، لفظ را بر آن معنای 
شــایع حمل کنند )انصراف مطلق به فرد شــایع(. تبادر متزلزل زمانی است که انسباق ذهن 
به فرد شــایع، به واسطه انس ذهنی به این فرد است؛ ولی عرف از اراده متکلم درباره این فرد 

شایع بی اطالع است )کشمیری 1418: 73، 74(.

3-2-1.تبادرحاقی،اطالقیوانصرافی

تبــادر حاقی، عبارت از پیشــی گرفتن معنا به ذهن از طریق لفــظ بدون دخالت امر دیگری 
اســت؛ مانند »حیوان ذی شعور« که از لفظ »انسان« به ذهن متبادر می شود. تبادر اطالقی، 
انســباق معنا به ذهن است هنگام اطالق لفظ و خالی بودن کالم از قرینه؛ مانند اطالق لفظ 
»آب« که از شــنیدن آن، جســم مایع ســیال به ذهن خطور می کند. تبادر انصرافی، یعنی 
انصراف ذهن به یک معنای خاص هنگام شنیدن واژه ای به واسطه وجود برخی قرائن؛ مانند 
واژه »گوشــت« که در مقابل »اســتخوان« وضع شده اســت؛ اما هنگامی که به کسی گفته 
می شود: »گوشت بخر«، ذهن شنونده به واسطه قرائن به گوشتی منتقل می شود که استخوان 
هم همراه آن است. تبادر حاقی، نشانه حقیقت است، اما پیشی گرفتن معنا به ذهن در تبادر 
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اطالقی، مستند به اطالق و در تبادر انصرافی نیز به واسطه قرائن و ضمایم است، این دو گونه 
تبادر، نشانه حقیقت نیستند )موسوی بهبهانی 1381 :85(.

نتیجه: تبادر عبارت است از اولویت پیدا کردن یک معنا برای یک لفظ در ذهن شنونده 
بدون هرگونه قرینه ای. ازاین رو، تبادر از یک سو حالت ایجابی دارد و از سوی دیگر، نسبت 
سنجی یک معنا با معانی دیگر در آن مطرح نیست )ر.ک. به: امام خمینی 1376 ج 1: 219؛ 1415 
ج 1: 125(. همچنیــن تبادر، متوقف بر ارتکاز به ذهن اســت؛ اما پذیرش اینکه معنای متبادر 
شده، معنای حقیقی لفظ است، نیازمند جست وجو در ذهن )خزانه خاطر( است )امام خمینی 

1376 ج 1: 221(.

2.انصراف
1-2.مفهومشناسیانصراف

واژه »انصراف«1 از ریشــه »ص.ر.ف« به معنای: »بازگشت«، »تغییر شیء از یک صورت 
به صورت دیگر«، »برگرداندن«، »روی گرداندن از حالت یا عملی به حالت یا عمل دیگر«، 
»بازگشتن از کاری« است )راغب اصفهانی 1412 :482؛ ابن منظور 1414 ج 9: 189؛ قرشی 1412 ج 4: 
124 -123(. فقها نیــز در پاره ای از موارد واژه انصراف را به معنای لغوی خود به کاربرده اند. 
به عنوان مثال، در مسئله تقلید از مجتهد بالقوه آمده است: »ادله جواز تقلید، از مجتهد بالقوه 
انصــراف  دارند«؛ یعنی این ادله از مجتهد بالقوه روی گردان بوده، او را شــامل نمی شــوند 

)ملکی اصفهانی 1379 ج 1: 188(.
اصولیون پیشــین مسئله »انصراف« را در بحث »عام و خاص« موردبحث قرار داده، آن 
را از قبیل تخصیص می دانستند. سید مرتضی و شیخ طوسی انصراف را با لفظ »عادت« در 
عنوان »فصل فی تخصیص العموم بالعادات« مطرح کرده اند )علم الهدی 1376 ج 1: 306؛ شیخ 
طوســی 1417 ج 1: 360(؛ اما در قرن یازدهم، طباطبایــی انصراف را در بحث »مطلق و مقید« 
موردبحــث قرار داد )مجاهد طباطبایی 1296: 196( و عالمان پس از او نیز همین جایگاه را برای 
آن پذیرفتند. هرچند نباید از یاد برد که شــیخ طوســی نیز در چند قرن پیش از آن، انصراف 

1. Association of ideas to specific meaning
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را در برخی از مسائل فقهی، در زمره تقیید به حساب آورده است )شیخ طوسی 1387 ج 4: 20؛ 
ج 6: 310؛ ج 8: 157(.

با وجود طرح دیرپای مســئله انصراف در متون اصول فقهی، بیشــتر اصولیون به واســطه 
آشکاری، تعریف خاصی از آن ارائه نکرده اند؛ اما ازنظر اصولیون معاصر، انصراف، عبارت 
اســت از حضور یکی از معانی متعدد یک واژه در ذهن شــنونده، به واســطه برخی از قرائن 
و شــواهد. به عبارت دیگر، انصــراف ، یعنی انس ذهنی به یک فرد )حصــه( معین از معانی 
موضوع له لفظ )بدری 1428: 89؛ صدر 1425 ج 2: 141(. آن گونه که در منابع اصول فقهی آمده، 

منشأ این انس ذهنی که سبب ایجاد انصراف  می شود، یکی از سه چیز است:
1. غلبه وجود: مانند انصراف واژه »رود« به زاینده رود در ذهن اهالی شــهر اصفهان. این 
انصراف، انصرافی بدوی است و مانع از ظهور لفظ در افراد دیگر نمی شود؛ زیرا فهم 

این معنای خاص، ناشی از خود لفظ نیست تا دالیل حجیت ظواهر شامل آن شود.
2. فراوانی استعمال: مانند انصراف واژه »علما« به »روحانیت« به واسطه کاربرد فراوان 
آن بــه این شــکل؛ هرچند این واژه به خودی خود معنای عامی داشــته، شــامل همه 
دانشــمندان می  شــود. فراوانی اســتعمال، گاه موجب وضع تعینی واژه برای معنای 

منصرف شده، سایر معانی از اعتبار می افتند )منقول( و گاه نیز چنین نمی شود.
 3. مناسبات عرفی: مانند انصراف اصطالح شرعی »ماء مطهر« به آب پاک و نه آب 

تمییز )صدر 1417 ج 3: 432 - 431؛ 1425 ج 2: 141، 143؛ مظفر 1375 ج 1: 189(.
به عبارت دیگر، انصراف یا ناشــی از غلبه وجود در خارج اســت یا ناشی از تشکیک در 
ماهیــت متفاهــم نزد عرف که عرف، بعضــی از مصادیق را خارج ازآنچه از لفظ برداشــت 
می شــود می داند )مانند انصراف اصطالح »آنچه گوشــتش خورده نمی شود« از انسان( یا 
عــرف در فــرد بودن یک فرد برای لفظ مطلق شــک می کند )ماننــد انصراف لفظ »آب« 

به غیراز »آب مخلوط با شکر«( )ر.ک. به: نائینی 1352 ج 1: 532(.

2-2.اقسامانصراف
1-2-2.انصرافبدوی

انصرافی اســت ناشــی از غلبه وجود حصه یا فردی از ماهیت نسبت به حصه ها یا افراد دیگر 
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آن در خارج، به گونه ای که خود لفظ در این انصراف دخیل نیست؛ مانند انصراف عمومات 
بیــع، به عاقــد غیر فضولی که موردتوجه فقها قرار نگرفته، معامله فضولی را نیز مشــمول آن 

عمومات دانسته اند )بحرالعلوم 1403 ج 2: 203(.

2-2-2.انصرافمتیقن

 انصرافی اســت که سبب ایجاد قدر متیقن  برای یک واژه می شــود؛ یعنی به واسطه فراوانی 
اســتعمال لفظ در مقید، بین لفظ مطلق و مقید، ارتباطی برقرار می شــود که به مجرد شنیدن 
لفظ مطلق، از ظهور لفظ در اطالق جلوگیری می شود )مانند قدر متیقن در مقام تخاطب(؛ 
هرچنــد در قدر متیقن هم ظهوری ندارد. برای مثال، قدر متیقن از دالیل تقلید، همچون آیه 
انذار و سؤال، فرد بالغ طاهر المولد است؛ هرچند لفظ به تنهایی ظهوری در این مفهوم ندارد 

)فاضل لنکرانی 1385 ج 3: 558(.

3-2-2.انصرافظهوری

به مجرد شنیدن لفظ، آن لفظ در همان فرد )صنفی( که به آن انصراف پیداکرده، ظهور پیدا 
می کنــد؛ مانند انصراف اصطالح »آنچه گوشــتش خورده نمی شــود« )ما الیؤکل لحمه(، 
به غیر انســان در مســئله لباس نمازگزار که هرچند اطالق آن شــامل بطالن نمازخواندن در 
پوست، مو و کرک حیوان حرام گوشت ازجمله انسان می شود، اما با توجه به فهم عرفی، این 
عنوان به دیگر حیوانات و نه انسان انصراف دارد و به همین دلیل، نمازخواندن در لباسی که 

اجزای بدن انسان در آن باشد، صحیح است )خویی 1417 ج 5: 372(.

4-2-2.انصرافاشتراکی

انصراف، سبب ایجاد اشتراک لفظ بین دو معنای مطلق و معنای دیگر می شود. به عنوان مثال، 
هرچند واژه »صعید«، برای »زمین« وضع شــده اســت، اما به صورت فراوان در »خاک« به 
کار می رود به گونه ای که مشترک بین زمین و خاک شده است. در این صورت، امر به تیمم 
بــر صعید را نمی توان بدون قرینــه حمل بر یکی از دو معنای زمین یا خاک کرد، چون واژه 

صعید در هر دو معنا ظهور داشته و هر دو معنای حقیقی آن به حساب می آیند.
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5-2-2.انصرافنقلی

 انصراف، موجب تحقق نقل از معنای حقیقی اول به معنای حقیقی دوم می شــود به گونه ای 
کــه معنای حقیقی اول از بیــن رفته، معنای حقیقی انصرافی، جایگزین آن می شــود؛ مانند 
انصــراف الفــاظ عبادات از معنای لغــوی حقیقی خود به معنای انصرافــی )ارکان و اعمال 
مخصــوص( )ر.ک. به: آخوند خراســانی 1409 :249؛ فاضل لنکرانــی 1385 ج 3: 557- 560؛ عراقی 

.)481 ،479 :1363
ازنظر محقق خویی، انصراف یا بدوی و ناشــی از غلبه وجود است، مانند انصراف واژه 
»آب« در روســتا به آب یا حقیقتی ثابت نزد عرف اســت؛ مانند انصراف واژه »حیوان« از 
انسان یا ناشی از شک در دامنه مفهوم و در مقام تطبیق است؛ مانند انصراف واژه »آب« از 

آب مخلوط با چیز دیگر )خویی 1419 ج 2: 342 - 341(.

3-2.مرزنگاریگونههایانصراف
کمتر آیه یا روایتی را در یك مسئله فقهی می توان یافت که ادعای انصراف نسبت به مضمون 
آن نشــده باشــد؛ اما ازآنجاکه این انصراف می تواند از خود لفظ یا به واســطه سبب خارجی 
باشد، تفاوت گذاشتن میان آن ها گاه بســیار دشوار می شود؛ ازاین رو، یافتن ضابطه ای برای 
تشــخیص نوع انصراف ضروری است. ازنظر اصولیون، مهم ترین معیار برای تشخیص گونه 
ذیَن  َها الَّ یُّ

َ
انصراف، مراجعه به فهم عرفی اســت. به عنوان مثال، واژه »مسح« در آیه وضو )یا أ

ْیِدَیُکْم ِإَلی اْلَمراِفِق َو اْمَســُحوا ِبُرُؤِســُکْم َو 
َ
الِة َفاْغِســُلوا ُوُجوَهُکْم َو أ آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الصَّ

ْرُجَلُکْم ِإَلی اْلَکْعَبْین( )مائده: 6(، منصرف به مسح کردن با دست است؛ زیرا در فهم عرفی، 
َ
أ

مســح کردن با دست انجام می شــود. بدون شک، این انصراف، مســتند به لفظ است؛ اما 
این که مسح کردن انصراف به مسح کردن با کف دست دارد، ناشی از لفظ نبوده، ناشی از 
آن اســت که مسح با کف دست، آسان و متعارف تر است. ازاین رو، برخی از فقها با استناد 
به اطالق ادله وضو، بر این نظرند که در فرض تعذر مســح با کف دســت، می توان با پشت 
دست نیز مسح کرد )خویی 1418 ج 5: 187 (. باوجوداین، چون مسح با کف دست، قدر متیقن 
از مسح معتبر شرعی است؛ احتیاط در مسح با کف دست در حال اختیار است )مظفر 1375 

ج 1: 189، 190(.
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بر این اســاس، هــرگاه برای یک لفظ، معانی متعددی وجود داشــته باشــد که هریک 
از آن هــا با توجه به اوضاع واحــوال و قرائن خاص به ذهن خطــور می کند، انصراف تحقق 
پیدا می کند. انصراف در این صورت، جنبه ســلبی داشته، منشأ آن فزونی استعمال یا برخی 

مناسبات عرفی و عقالیی خاص است.

3.تفاوتتبادرباانصراف
با توجه به آنچه از سخنان اصولیون پیش تر گذشت، به نظر نویسندگان، مهم ترین تفاوت های 

میان تبادر و انصراف عبارتند از:
انصراف، همچون تقیید معنای واژه به واســطه یک قرینه مقامی است؛ اما تبادر، عبارت 

است از انسباق معنا به ذهن از خود لفظ و بدون نیاز به قرینه.
    تبادر، جنبه ایجابی داشــته، معنایی که فراوانــی کاربرد یا تقدم در وضع دارد به ذهن 
شــنونده خطور می کند؛ اما انصراف، دارای دو جنبه ایجابی و ســلبی است و غالبًا، از میان 
معانی متعدد موجود برای یک لفظ، به واســطه برخی از شواهد و قرائن، تنها معنای موردنظر 

به ذهن خطور و دیگر معانی سلب می شوند.
تبادر، ســبب ایجاد وضع شــده، اما انصراف، تنهــا مانع از انعقاد اطــالق برای آن واژه 

می شود.
دامنه تبادر، فراگیرتر از انصراف اســت؛ زیرا تبادر از خود لفظ به وجود آمده و عالمت 
حقیقت است؛ ولی انصراف، همان تبادر معنا از لفظ است، اگر ناشی از غلبه استعمال بوده، 

سبب صرف لفظ از طبیعت مطلق به فرد شایع می شود.

4.کاربستهایفقهی
تبــادر و انصــراف در باب های مختلف عبــادات، عقود، ایقاعات و احکام، مطرح شــده و 
از جایــگاه مهمی در منابع فقهی برخوردار هســتند. با توجه به پراکندگــی موارد و فراوانی 
کاربست ها، امکان تبیین همه آن ها وجود نداشته، به عنوان نمونه تنها به برخی از آن ها اشاره 

می شود:
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1-4.کاربستهایفقهیتبادر
هرچند برخی از فقها به گزاره »المؤمنون عند شروطهم«، برای اثبات وجوب وفا به الزامات 
و التزامات، چه شــروط ضمن عقد و چه شــروط ابتدایی اســتدالل کرده انــد؛ اما در برابر، 
گروهی نیز عنوان »شــرط« را بر الزامات ابتدایی صادق ندانسته، آن را به الزامات تبعی و در 
ضمــن عقد منحصر کرده اند. طرفداران هر دو نظریه، دلیل مدعای خود را تبادر به ذهن در 

مورد کاربست های عرفی ذکر کرده اند )انصاری ب 1415 ج 5: 21(.
ظاهر روایاتی که ناظر به تقدیم قول ذو الید در دعاوی است، ذو الید در اعیان است و نه 
ذو الید در منافع؛ زیرا متبادر از عبارت »ما في الید« و گزاره »کل شي ء في یدك فهو کذا«، 

اعیان خارجی است )نراقی 1422 ج 1: 344- 345(.
متبادر از کاربردهای واژه »ایمان« در روایات، همان اســالم و اعتقاد به دو اصل توحید 

و نبوت است )شبیری زنجانی 1419 ج 18: 5703(.
ازنظر مشهور فقها، واژه »معوض« در بیع به عین خارجی اختصاص دارد؛ زیرا متبادر نزد 

اهل لغت بوده، عنوان تملیک از غیر عین صحت سلب دارد )حسینی 2007: 102(.
ازنظر برخی از فقها، وکالت مطلق در ابراء بدهکاران، شامل بدهی خود وکیل نمی شود؛ زیرا 
متبادر عرفی از ابراء آن است که ابراء کننده غیر از ابراء شونده است )محقق کرکی 1414 ج 8: 250(.

- امام خمینی بر این باور اســت که متبادر از آب میوه جوشــیده شــده که موضوع حرمت 
آشامیدن است، فوران پیدا کردن و با شدت دگرگون شدن است )امام خمینی 1379 ج 3: 296(.

2-4.کاربستهایفقهیانصراف
ازنظر فقهی تفاوتی میان باطل کنندگی خوردن و آشامیدن، بین خوردن و آشامیدن متعارف 
و غیرمتعارف نیست؛ اما برخی از فقها ادعا دارند که عنوان اکل و شرب، انصراف به خوردن 
و آشــامیدن از راه دهان دارد )خویی 1418 ج 21: 92(. از این ادعا چنین پاسخ داده شــده است 
که دهان، دخالتی در صدق خوردن و آشــامیدن ندارد، هرچند ورود غذا به معده در شرایط 
عادی از راه دهان صورت می گیرد. بر این اساس، انصرافی وجود نداشته یا انصراف ناشی از 
فراوانی موارد عادی است و آشامیدن مشروبات الکلی یا مایعات نجس از راه بینی نیز حرام 

خواهد بود )خویی 1418 ج 21: 93 - 92(.



11 سعید نظری توکلی، طاهره محمدعلی میرزایی: نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم...

ازنظــر امام خمینــی، انتفاع از خون به جز خوردن و خریدوفروش آن، جایز اســت؛  زیرا 
خون، دارای منافع حاللی اســت که در زمان صدور روایات و نزول آیات، قابل تصور نبوده 
اســت. ازاین رو، تحریم موجود در روایات ناظر به خون، منصرف به منافع حرام اســت )امام 

خمینی 1381 ج 1: 57(.
به نظر عالمه حلی، اگر شــخصی مالی را درراه خدا وقف کند، انصراف به هر چیزی 
دارد که موجب تقرب به خداوند می شــود )حج، ساخت مساجد و ...( )عالمه حلی 1413 ج 

.)397 :2
شیخ انصاری مدعی است مراد از انگشت ضابط برای شستن صورت در وضو، انگشت 
معمولی اســت؛ زیرا واژه هایی که به عنوان میــزان و ضابطه به کار می روند، به مورد متعارف 

غالب انصراف دارند )انصاری الف 1415 ج 2: 170(.
به بیان امام خمینی، تمســک به »حدیث التعاد« بــرای اثبات صحت نمازی که دارای 
یکی از خلل غیر منصوص است، جایز نیست؛ زیرا حدیث التعاد از مکلفی که بدون عذر، 

اخالل در نماز ایجاد کرده، انصراف دارد )امام خمینی 1378: مقدمه 29(.

3-4.کاربستهایفقهیمشترک
در موارد پیش گفته، هریک از تبادر و انصراف به صورت مســتقل مورد اســتناد فقها قرارگرفته 
بود. در انصراف، قرینه یا قیدی وجود داشــت که به واســطه آن، ذهــن به یک معنای خاص 
منصرف می شد. روشن است که در چنین وضعیتی استناد به تبادر ممکن نیست؛ زیرا تبادر در 
فرضی است که خطور معنا به ذهن، بدون در نظر گرفتن هر قید یا قرینه ای باشد؛ اما در بسیاری 
از مــوارد، فقها به تفــاوت میان تبادر و انصراف توجه نکرده، ایــن دو واژه را به جای یکدیگر 

به کاربرده یا در مواردی به هر دوی آن ها به صورت یکسان استناد کرده اند. به عنوان مثال:
    در بحــث وضــع الفاظ عبادات و معامالت برای صحیح یــا اعم، یکی از دالیل فقها 
بــرای نظریه وضع الفاظ برای صحیح، تبادر اســت )صــدر 1425 ج 4: 201(؛ اما برخی از فقها 
نیز به جای تبادر، دلیل وضع برای صحیح را انصراف دانســته اند. موسوی جزایری دراین باره 
می نویســد: »ممکن است این گونه بیان شود که انسباق ذهن به صحیح، از جهت انصراف 
لفظ وضع شــده برای طبیعت جامع، به فرد شایع است و علت آن، غلبه استعمال لفظ در آن 
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معنا اســت؛ پس در خصوص این حصه، وضع، کشف نمی شود؛ اما همین امر، در حصول 
اجمال و منع از انعقاد اطالق، کافی است« )موسوی جزایری 1430: 198(.

     شــیخ انصــاری برای اثبات عــدم ثبوت خیار مجلس برای وکیــل در اجرای صیغه، 
این گونه اســتدالل می کند: متبــادر ازجمله »البّیعان بالخیار«، چنین وکیلی نیســت؛ اما در 
ادامــه، قول کســانی را نقل می کند کــه به حکم غلبه واژه »البّیعان« بــه عاقد مالک، آن را 

منصرف به عاقد مالک دانسته اند )انصاری ب 1415 ج 5: 28، 29(.
دلیل چنین اختالف نظری یکی از دو احتمال اســت: 1( هریــک از فقها قصد یا معیار 
مشخصی را در استعمال تبادر یا انصراف لحاظ کرده اند. 2( بدون توجه به تعریف اصطالحی 
این دو واژه، تنها به واسطه سلبی یا ایجابی نگریستن به مسئله، یکی از آن دو را به کاربرده اند. 
شواهد موجود، احتمال دوم را بیشتر تأیید می کند؛ زیرا در موارد زیادی، تبادر و انصراف در 

کنار یکدیگر مطرح شده و به هر دو برای اثبات یک ادعا استناد شده است. به عنوان مثال:
بســیاری از فقهای امامیه با اســتناد به تبادر بر این باورند که واژه »بینه«، از زمان پیامبر 
گرامی اســالم )ص( در معنای خاص آن، یعنی دو شاهد عادل، حقیقت یافته و از مفهوم عام 
و کلی خود به معنای خاص آن منصرف شــده اســت. بر این اســتدالل اشکال شده است 
که انصراف لفظ »بینه« به معنای دو شــاهد عــادل، بر فرض پذیرش، از باب کثرت و غلبه 
افراد در امور قضایی بوده، چنین انصرافی حجت نیست؛ افزون بر این، وجود تبادر در زمان 
حاضر، دلیلی بر تحقق چنین تبادری در عصر نبوی نیســت )محقق داماد 1406 ج 3: 86، 87(. 
آن گونه  که در این اســتدالل مالحظه می شود، دو اصطالح تبادر و انصراف به عنوان دلیل، 
طرح و به یک معنا به کاررفته اند؛ هرچند به نظر می رسد انصراف به مفهوم اصطالحی خود، 
یعنی انس ذهن به یک حصه معین از مجموعه حصه های معنای موضوع له، مناســب تر برای 

استدالل باشد تا تبادر.
ممکن است گفته شود حج اصالتی، فراوان و شایع تر از حج نیابتی است و اصطالح حج 
به هنگام اطالق، منصرف به همین فرد شــایع غالب است )نراقی 1422 ج 1: 212(. در نقد این 
مطلب آورده اند: هر غلبه ای، ســبب حمل مطلق یا عام بر فرد غالب نمی شــود، مگر این که 
غلبه به اندازه ای باشد که فرد غالب، ظاهر از لفظ باشد و به ذهن خطور کند. چنین غلبه ای 
در مــورد واژه حج وجود نــدارد؛ زیرا در صورت نبود قرینه، ازجمله »من امســال حج بجا 
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آوردم«، حج اصالتی به ذهن متبادر نمی شود )نراقی 1422 ج 1: 212(.
در بحث خیار حیوان آمده است: روایاتی که داللت بر اختصاص خیار حیوان به مشتری 
دارند، منصرف به صورتی هستند که مبیع، حیوان باشد نه حالتی که عوض و معوض هر دو 

حیوان هستند؛ چراکه متبادر از روایات، این صورت است )مامقانی 1350 :47(.
ازنظــر فقها، لفظ »مســح« به کاررفته در آیات ناظر به وضو و تیمــم، مطلق بوده، افراد 
متعددی را شــامل می شود؛ اما براثر فراوانی استعمال در معنای »مسح با دست« و شیوع آن 
در میان مســلمانان، این لفظ از افراد دیگر خود انصراف یافته و در رویارویی نخســت، این 

معنای خاص به ذهن تبادر می کند )محقق داماد 1406 ج 4: 214(.
- به باور برخی از فقها، آنچه ابتدا از واژه »تعزیر« به  ذهن تبادر می کند، »زدن تازیانه به 
میزان کمتر از حد« است )صافی گلپایگانی بی تا: 41 -40(؛ زیرا سبقت گرفتن یك معنا به ذهن 
)انصراف(، اســباب و جهات متعددی دارد؛ گاهی ناشی از امور غیر مرتبط با لفظ و گاهی 

ناشی از امور مربوط به لفظ است )محقق داماد 1406 ج 4: 213 -212(.
بــرای اثبات عدم وجوب قضا و کفــاره در خوردن از روی جهل در ماه رمضان، برخی 
از فقها چنین اســتدالل کرده اند: متبادر از اطالقات، صورت علم است یا این اطالقات، از 

صورت جهل انصراف دارند )روحانی 1412 ج 8: 237(.

4-4.تحلیلمحتوایی
آن گونه که از کاربست های گوناگون تبادر و انصراف به دست می آید، در بسیاری از موارد، 
دو واژه تبادر و انصراف، بدون توجه به مفهوم اصطالحی، تنها به اتکای متفاهم عرفی خود، 
توسط فقها مورداســتفاده قرارگرفته اند. به عنوان مثال، برخی از فقها با استناد به تبادر، قاعده 
»ُجب« را مختص به کافر اصلی دانســته و شــمول آن را نســبت به مرتد انکار کرده اند؛ اما 
تصریح می کنند مقصود از تبادر، انصراف و انسباق به ذهن است نه تبادر اصطالحی )فاضل 
لنکرانــی 1418 ج 1: 310(؛ زیــرا وجه مشــترک میان تبادر و انصراف، »انســباق معنا به ذهن« 
است، با این تفاوت که انسباق معنا به ذهن، اگر از خود لفظ باشد و نه از قرائن، تبادر شکل 
می گیرد و اگر این انســباق ناشی از قرائن باشــد، انصراف تحقق پیدا می کند )ر.ک.به: امام 

خمینی 1415 ج 1: 125(.
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همچنان که تســامح و عدم دقت نیز ســبب شــده اســت که در پاره ای از موارد، یکی 
به جای دیگری یا یکی با دیگری معنا شــود: »التبــادر، بمعنی انصراف  الذهن عند إطالق«  

)مشکینی 1413 ج 1: 204(؛ »التبادر فهو انصراف بدوي ال یعتنی به« )آملی 1380 ج 1: 29(.
امام خمینی در بحث مســقطات خیار مجلس، در توضیح نظر شــیخ انصاری که متبادر 
از تفــرق معامله کنندگان، تفــرق از روی رضایت به عقد اســت )انصــاری ب 1415 ج 5: 71(، 
می نویســد: »منظور از تبادر، انصراف اســت؛ یعنی جمله »حتــی یفترقا« منصرف به جایی 
است که دو طرف، از روی رضایت به بیع از یکدیگر جدا می شوند و افتراق از روی اکراه، 

از شمول روایت خارج است« )امام خمینی 1421 ج 4: 236(.
یکی از بارزترین نکات در کاربســت های فقهی این دو واژه، عدم تمایز میان تبادر یک 
معنــا به ذهن، پیش از تحقق انصراف و پس ازآن اســت. در بســیاری از موارد، یک واژه به 
یکی از معانی خود انصراف پیداکرده، ســپس کاربرد آن، سبب تحقق تبادر آن معنا به ذهن 
می شود. کاشــانی در توضیح این نکته می نویسد: »اگر مطلق به واسطه فراوانی کاربرد، در 
برخی از مصادیق خود شــایع باشد، ذهن تنها به همان مصادیق انصراف پیداکرده؛ متبادر از 
آن واژه هم همان مصادیق خواهد بود، هرچند آن شیوع موردتوجه قرار نگیرد« )کاشانی 1417: 
42(. همچنان که امکان تحقق تبادر و سپس شکل گیری انصراف بر اساس آن معنای متبادر 
نیز وجود دارد )ر.ک. به: مجاهد طباطبایی بی تا: 20(. به عبارت دیگر، با انسباق معنا به ذهن بدون 
وجود قرینه، ابتدا تبادر تحقق پیدا می کند، سپس فراوانی کاربرد همان معنای متبادر، سبب 

شکل گیری انصراف ذهن به آن می شود )رشتی بی تا: 73(.
به هرحال باید توجه داشــت که دو عنصر زمــان و مکان نیز در پیدایش تبادر و انصراف 
نقش بســزایی دارند؛ چه بسا انصراف ادعاشده در یک زمان یا مکان خاص، در شرایط دیگر 
زمانی و مکانی، تحقق نداشته باشد، چراکه ممکن است میزان کاربرد )استعمال( و فراوانی 
)شــیوع( آن تغییر پیدا کند. امام خمینی درباره اختصاص خیار حیوان به مشــتری و ادعای 
انصراف نسبت به آن، می نویسند: »بر فقیه الزم است که در استظهار از روایات، جست وجو 
کند. ادعای انصراف، اطالق، غلبه و ندرت، با مالحظه عصر و محیطی اســت که روایات 
در آن ها صادرشــده اند؛ چه بســا در عصر یا منطقه ای، انصراف داشــته باشند و در غیر آن، 
این گونه نباشد. برای مثال، واژه »دینار« در زمان های گذشته، منصرف به سکه طال بود که 
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در معامالت اســتفاده می شد؛ اما در زمان ما، به دینار متعارف یا کاغذهای نقدی، انصراف 
دارد؛ علت این اختالف، آن اســت که شیوع و عدم شــیوع استعمال، در دو عصر متفاوت 

است« )امام خمینی 1421 ج 4: 263(.
این مطلب در مورد تبادر نیز جاری اســت؛ زیرا زمان و مکان می تواند در تعیین مصادیق 
آن اثرگذار باشــد. ممکن است در یک شرایط زمانی و مکانی، از یک لفظ، معنایی به ذهن 
متبادر شود و در شرایط دیگر، معنای جدیدی به ذهن شنونده، تبادر کند. برای مثال، پیش 
از نزول آیات زکات در میان مسلمانان، چه بسا با شنیدن لفظ زکات، معنای صدقه در اذهان 
متبادر می شــد؛ اما بعد از نزول این آیات و وضع معنــای جدید برای آن کلمه، تبادر از آن، 
همان زکات واجب اســت )ر.ک. به: روحانی 1412 ج 7: 10 - 9(. در چنین شرایطی، انصراف 
َما  یک واژه به معنای پیشــین خود، نیازمند قرینه است؛ مانند همان واژه »زکات« در آیه »ِإنَّ
َکاَة َو ُهْم َراِکُعوَن« )مائده:  اَلَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ُکُم اللَّ َوِلیُّ

55( که منصرف به صدقه است و نه زکات واجب.

نتیجهگیری
تبادر به معنای انســباق معنا به ذهن از حاق لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس 

ذهن به یک معنا و نفی سایر معانی، هم جنبه ایجابی و هم جنبه سلبی دارد.
هرگاه ســبب تبادر معنا به ذهن، غلبه وجودی یا اســتعمالی آن معنا باشــد، کاربرد تبادر 
مسامحی بوده، درواقع، انصراف پدید آمده است؛ همچنین، هرگاه انصراف واژه از یک معنا 

از حاق لفظ باشد، تبادر اصطالحی موردنظر است و استفاده از انصراف، تسامحی است.
هرچند فقها گاه از روی تسامح، این دو اصطالح را به جای یکدیگر به کار می برند، اما 
به نظر می رسد استعمال صحیح هریک از آن ها، تابع تحقق شرایط آن بدون توجه به شرایط 

تحقق دیگری است.
به نظر امام خمینی، وجه مشــترک میان تبادر و انصراف، »انســباق معنا به ذهن« است؛ 
اگر این انســباق از خود لفظ باشــد، تبادر و اگر ناشی از قرینه باشــد، انصراف تحقق پیدا 
می کند. تبادر، متوقف بر ارتکاز اســت؛ اما تصدیق به اینکــه معنای متبادر، معنای حقیقی 

لفظ است، نیازمند تأمل ذهنی است.
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به نظر امام خمینی، ادعای انصراف در روایات، وابسته به شناخت محیط و زمان صدور 
روایات اســت؛ زیرا استعمال یک لفظ، در محیط های گوناگون و زمان های مختلف، شیوع 
یکسانی نداشته، ممکن است لفظی تنها در زمان یا مکانی خاص، انصراف به یک معنا پیدا 

کند.
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- انصاری، مرتضی. )الف 1415 ق( کتاب الطهارة، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم 
انصاری.
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- بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. )1403 ق( بلغة الفقیه، تهران: منشورات مکتبة الصادق، 
چاپ چهارم.
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و النشر.
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- قرشی، سید علی اکبر. )1412 ق( قاموس قرآن، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم.
- کاشانی، مال حبیب الله. )1417 ق( ذریعة االستغناء في تحقیق الغناء، قم: مرکز احیای آثار 
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