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  سمه تعالیاب

  1  ............................................................................................................................................................................  مطلق انحاء: دوم هیتنب

  1  ..........................................................................................................................................................  اطالق انحاء و حکمت مقدمات

  3  .....................................................................................................................................................................  انصراف قتیحق: سوم هیتنب

  مطلق انحاء: دوم تنبیه/ حکمت مقدمات/تقیید و اطالق :موضوع 

  خالصه مباحث گذشته:

در جلسات قبل در مورد اطالق و تقیید، فصل دوم یعنی مقدمات حکمت بحث شد. در تنبیهات این فصل، در تنبیه اول، سه 

 شود. نکته پراکنده توضیح داده شد. در این جلسه تنبیه دوم مطرح می

 

  تنبیه دوم: انحاء مطلق

حکم به عدد افراد » مطلق شمولی«شود. در  می» مطلق بدلی«و » مطلق شمولی«بندي، مطلق تقسیم به  در یک تقسم

تنها یک حکم وجود » مطلق بدلی«شود یعنی اگر صد فرد داشته باشد، صد حکم وجود خواهد داشت. در  مطلق، منحلّ می

فقط یک حکم وجود دارد نه اینکه » اکرم فقیراً«وجوب هست؛ اما در  به عدد افراد فقیر، حکم» اکرم الفقیر«دارد. بنابراین در 

  مثالً صد وجوب اکرام باشد.

اشاره شد. اطالق در حکم یا موضوع به این معنی است » موضوع«و » متعلّق«و » حکم«در مباحث گذشته به اطالق در 

معنی است که متعلّق قیدي ندارد. در بین این سه قسم،  که شرطی براي حکم یا موضوع وجود ندارد. اما اطالق در متعلّق به این

شود.  شود. اما اطالق در متعلّق و موضوع، متّصف به شمولیت و بدلیت می اطالق در حکم هرگز متّصف به شمولی یا بدلی نمی

قی مطلق است که ، عنوان کذب متعلّ»یحرم الکذب«به عنوان مثال در مورد متعلّق شمولیت و بدلیت تصویر دارد، یعنی در 

، عنوان نماز متعلّقی مطلق است که »تجب الصالة«اطالق شمولی دارد. یعنی به عدد افراد کذب، حرمت وجود دارد؛ و در 

، عنوان »اکرم الفقیر«اطالق بدلی دارد. یعنی یک وجوب وجود دارد؛ و در مورد موضوع نیز هر دو قسم تصویر دارد، یعنی در 

، عنوان فقیر موضوعی مطلق »اکرم فقیراً«لی است یعنی به عدد افراد فقیر، حکم وجود دارد؛ و در فقیر موضوعی مطلق و شمو

  و بدلی است یعنی تنها یک حکم وجوب وجود دارد.

  مقدمات حکمت و انحاء اطالق
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ین شود چرا گاهی نتیجه ا آید، این سوالی مطرح می با توجه به این اطالق همیشه از مقدمات حکمت به دست می

مقدمات، اطالق شمولی و گاهی اطالق بدلی است؟ به عبارت دیگر، مقدمات حکمت در همه موارد ثابت هستند، پس چرا 

  نتیجه آن متفاوت بوده و گاهی اطالق شمولی و گاهی اطالق بدلی است؟

این جواب وجه  هاي مختلفی داده شده است. تنها به ذکر جواب مختار خواهیم پرداخت، که با به این سوال، جواب

شود که هر لفظی که اسم باشد، در کالم  شود. به عنوان مقدمه این مطلب یادآوري می هاي دیگر هم معلوم می اشکال جواب

است. این شمولیت و بدلیت در اطالق، ربطی به مقدمات حکمت ندارد، بلکه به محکی آن » مشارالیه ذهنی«یا » محکی«داراي 

  اسم مرتبط است:

، محکیِ عنوان فقیر، همان تمام افراد »اکرم الفقیر«شود. در  باشد، اطالق شمولی می» تمام افراد«ه مشارالیه الف. هرگا

، دو احتمال وجود دارد زیرا »یحرم الکذب«فقیر است. در این موارد به عدد افراد فقیر، وجوب نیز وجود دارد. البته در مانند 

باشد. اگر محکیِ عنوان کذب، تمام افراد باشد در این صورت مانند مثال اکرام » ادتمام افر«یا » طبیعت«ممکن است محکیِ آن 

  فقیر خواهد بود.

، در نظر شهید صدر و محقّق خوئی، بدلیت از »اکرم فقیراً«است. در این موارد مانند » فرد مردد«ب. گاهی نیز مشارالیه 

رسد این فرمایش صحیح نیست زیرا این مقدار  است. به نظر می» وینتن«شود که در امثال این مورد همان  یک قرینه استفاده می

هم باشد، وقتی یک فقیر اکرام شود، موضوع » فرد مردد«توضیح براي توجیه بدلیت کافی نیست. یعنی حتی اگر مشارالیه 

  کافی نیست. تکلیف باقی است. با اکرام فقیر اول، چرا اکرام فقیر دوم واجب نباشد؟ پس این توجیه براي بدلیت

رسد باید توجیه دیگري شود. به عنوان مقدمه باید تذکر داده شود که فعلیت حکم همیشه متوقف بر فعلیت  به نظر می

موضوع است. یعنی تکلیف حدوثاً و بقاء و رفعاً دائر مدار موضوع است، پس اگر موضوع یک تکلیف مرتفع شود، تکلیف هم 

شود. به  یک دأب عرفی وجود دارد که موضوع به صورت مقید فهمیده می» رم فقیراًاک«شود. در مواردي مانند  ساقط می

. تکلیف فقط شامل 1عبارت دیگر در این موارد اینگونه نیست که اکرم یک فقیر واجب باشد، بلکه موضوع تکلیف مقید است

ماید، دیگر خطاب شامل وي نیست. در باب کسی است که فقیري را اکرام نکرده است. بنابراین وقتی مکلف یک فقیر را اکرام ن

محاورات این یک نحوه تکلم عرفی است که اگر مطلوب متکلم، صرف وجود باشد، قیدي در ناحیه موضوع وجود دارد. به 

  . 2شود استفاده می» اکرم فقیراً«، از عبارت »یجب اکرام الفقیر علی من لم یکرم فقیراً«عبارت دیگر به جاي 

                                                           
 تر این است که موضوع، مشروط شود. رسد عرفی . البته هرچند در این موارد، ممکن است گفته شود حکم، مشروط است؛ اما به نظر می1

که با فرض اینکه تنها صد فقیر موجود باشند، اگر زید مکلّف، آن صد فقیر را اکرام نماید، دیگر خطاب » اکرم الفقیر«است، مانند . البته هر موضوعی در تکالیف داراي قیدي 2

  شامل زید نخواهد بود.
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، که ایجاد طبیعی نماز در خارج خواسته شده است. در »تجب الصالة«باشد مانند  می» طبیعی«الیه ج. گاهی هم مشار

؛ و یا تمام افراد؛ در صورت اول موضوع هم داراي قید است، 3این موارد مطلوب مولی از دو حال خارج نیست: صرف الوجود

تجب الصالة «ر صورت دوم موضوع قیدي ندارد، مانند و د». تجب الصالة علی من لم یصلّ«یعنی در حقیقت تکلیف این است 

که اطالق مکلّف شمولی است. تفاوت این دو مثال در این است که یک قرینه عرفی است که گاهی تمام افراد » علی المکلّف

طلوب باشد. اما در شود تمام افراد م اراده نشده است، مانند مثال اول، که تمام افراد نماز قابل اتیان نیست. در این موارد نمی

  ».یحرم الکذب«جایی که این محذور وجود نداشته نباشد، تمام افراد اراده شده است مانند 

شود، و ربطی به مقدمات حکمت ندارد. مشارالیه گاهی  فهمیده می» مشارالیه«در نتیجه همیشه شمولیت و بدلیت از 

  شود، که نتیجه آن اطالق بدلی است. موجب تقیید موضوع می

  تنبیه سوم: حقیقت انصراف

اند این عنوان از برخی قیود منصرف  در بسیاري از روایات و آیات، فقهاء عناوین بالقید را داراي اطالق ندانسته و قائل

شامل یهودي نیست، هرچند در عبارت قیدي نیست، زیرا از عالم یهودي انصراف دارد. در » اکرم العالم«است. به عنوان مثال 

  شود. منشأ و حقیقت و اقسام انصراف باید توضیح داده شود. موارد از انصراف استفاده می بسیاري از

                                                           
  باشد، که در این بحث مراد همان معنی دوم است.» وجود ما«و یا » وجود اول«. صرف الوجود ممکن است به معنی 1


