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 14/06/1395  1ج

 المقصد الخامس: المطلق و المقیّد

آنها بیان شده در کفایه یک مقدمه برای علم اصول ذکر شده است همراه یک خاتمه، و هشت مقصد هم بین 

است. پنج مقصد اول در مورد مباحث الفاظ، و سه مقصد بعد در مورد مباحث عقلیه است. چهار مقصد اول در 

شود. در این مقصد در  های گذشته بررسی شد، و اکنون مقصد پنجم که در مورد مطلق و مقیّد است شروع میسال

 خواهیم پرداخت: کتاب کفایه چهار فصل مطرح شده است که به بررسی آنها

 

 فصل اول: تعریف مطلق و مقیّد

در فصل اول در مورد تعریف مطلق و مقیّد و الفاظ آنها بحث خواهد شد. این فصل ضمن جهاتی مورد 

 بررسی قرار خواهد گرفت:

 

 الجهۀ االولی: تعریف المطلق و المقیّد

« با قید»و  «با بند»است، و مقیّد به معنی  «بدون قید»و  «آزاد»و  «مرسل»کلمه مطلق در لغت به معنای 

. در علم اصول با توجه به همین معنای لغوی، اصطالح مطلق و مقیّد جعل شده است. لفظی که قید ندارد است

الصالۀ »یا  «شود. به عنوان مثال در »تجب الصالۀمی «مقیّد»است، و لفظی که قید داشته باشد متّصف به  «مطلق»

مقیّد است. توجه شود که  «، نیز لفظ »صالۀ«تجب الصالۀ مع الطهارۀ»مطلق است. در مثال  «ۀصال»، لفظ «واجبۀ

و   «مقیّد است. به هر حال »مطلق «مقیّد نیست، بلکه تنها لفظ »صالۀ« طهارۀ»و  «صالۀ»در این مثال مجموع 

 شوند.می «مقیّد»به  و برخی متّصف «مطلق»دو عنوان برای لفظ است، که برخی الفاظ متّصف به  «مقیّد»

  « مشروط »و    «مطلق»با دقّت و توضیح بیشتر این تعریف، تفاوت این بحث با دو اصطالح اصولی دیگر یعنی  

مطلق در مقابل »، و تفاوت «مقیّد»با  « مشروط»شود. پس چهار اصطالح وجود دارد، که تفاوت معلوم می

باید توضیح داده شود. به عنوان مقدمه هر تکلیف )وجوب و حرمت(، متقوّم  «مطلق در مقابل مقّید»با  «مشروط

به دو رکن است: متعلّق و موضوع؛ تکلیف بدون این دو محال است. در خطاب تشریع یا تکلیف اگر قیدی باشد، 

 از سه صورت خارج نیست:
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«، تجب الصالۀ مع الطهارۀ»گوید  الف. این قید، قیدِ متعلّق است؛ به عنوان مثال اگر مولی در خطاب تشریع ب

به واجبی که چنین قیدی داشته باشد، واجب مقیّد گفته   است.  «صالۀ»قیدی برای متعلّق تکلیف یعنی    «طهارۀ»قید  

 شود.می

قیدی   «مستطیع«، قید »ب. قید موضوع است؛ به عنوان مثال اگر بگوید »یجب الحجّ علی المکلّف المستطیع

 شود.است. به واجبی که چنین قیدی داشته باشد، واجب مشروط گفته می «مکلّف» برای موضوع تکلیف یعنی

قیدی   «عند الزوال«، قید »الصالۀ واجبۀ عند الزوال»ج. قید حکم و تکلیف است؛ به عنوان مثال اگر بگوید  

 شود.است. به واجبی که چنین قیدی داشته باشد، واجب مشروط گفته می «وجوب»برای حکم یعنی 

 

 وت مشروط و مقیّد تفا

با توجه به این مقدمه، واجب مقیّد واجبی است که متعلّق تکلیف در آن قید دارد؛ و واجب مشروط هم  

واجبی است که موضوع یا حکم در آن قید دارد. البته این به لحاظ مقام داللت و لفظ است. امّا آیا واقعاً قید 

گردد؟ و اگر یکی هستند، کدام قید به قید دیگر برمی موضوع و حکم دو قید متفاوت هستند، یا یکی هستند؟

دانند. امّا مشهور بین علمای اصول، این است که این دو قید لبّاً یک قید هستند، و مشهور هر دو را قید حکم می

باشند، زیرا محال است که یک رسد هرچند هر دو لبّاً یکی هستند، امّا هر دو قیدی برای موضوع میبه نظر می

کلیف قید بردارد. بله در مقام لفظ و داللت ممکن است تکلیف مقیّد شود، امّا تمام قیود حکم و تکلیف به قیود ت

 گردد، که این بحث قبالً در بحث واجب مشروط به طور مفصّل بیان شد.موضوع برمی

 

 تفاوت مطلق در مقابل مشروط با مطلق در مقابل مقیّد 

تنها دو قید متعلّق، و قید موضوع وجود دارد، و اینکه اگر متعلّق قید داشته باشد با توجه به این مقدمه که 

شود، تفاوت بین مطلق در مقابل مشروط با واجب مقیّد شده و اگر موضوع قید داشته باشد واجب مشروط می

ندارد؛ و مطلق در  شود. مطلق در مقابل مقیّد به این معنی است که متعّلق تکلیف قیدیمقابل مقیّد هم معلوم می

 مقابل مشروط به این معنی است که موضوع تکلیف قید ندارد.

، متعلّق این تکلیف همان »اکرام«، موضوع آن همان  «اکرام العالم واجبٌ»به عنوان مثال اگر مولی بگوید 

ق تکلیف است. اگر گفته شود اکرام مطلق است به این معنی است که متعلّ «»عالم«، و تکلیف نیز همان »وجوب

قیدی ندارد؛ و اگر گفته شود عالم مطلق است به این معنی است که موضوع تکلیف مشروط نیست؛ و اگر گفته 

شود وجوب مطلق است به این معنی است که خطاب و تکلیف شرطی ندارد، و به معنای مقّید نبودن واجب نیست. 
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لم، و وجوب، و خطاب، و تکلیف. از بین اینها تنها  به عبارت دیگر در این مثال پنج چیز وجود دارد: اکرام، و عا

امر اول متّصف به مقیّد یا مطلق است، یعنی اکرام مطلق در مقابل مقیّد است. امّا چهار امر دیگر )عالم و وجوب و  

 شوند، یعنی مطلق در مقابل مشروط هستند.خطاب و تکلیف( متّصف به مشروط یا می

ع است، که فعلیت موضوع هم به فعلیت قید و شرطش است. پس فعلیت واجب مشروط به فعلیت موضو

 فعلیت واجب مشروط هم به فعلیت قید و شرط است.

 

 15/06/95  2ج

 الجهۀ الثانیۀ: فی اعتبارات الماهیۀ 

له اسم جنس، بحث از اعتبارات ماهیت هم در بحث مطلق و مقیّد به مناسبت برای ورود به بحث موضوع

له اسم همین بحث اعتبارات به عنوان مقدمه مطرح شده، و سپس در جهت بعد موضوعمطرح شده است. ابتدا 

 جنس بحث خواهد شد.

شود در این بحث مراد از اعتبار همان لحاظ و تصوّر است، یعنی بحث در انحائی است که یک ماهیت را می

 توضیح داده شد: تصوّر کرده یا در ذهن لحاظ کرد. قبل از ورود به اصل بحث، باید کلمه ماهیت 

 

 معانی ماهیت 

چهار اصطالح دارد، که دو اصطالح اول در حکمت، و اصطالح سوم و چهارم در کلمات  «ماهیت»عنوان 

 رود:اصولیون به کار می

: رائج ترین اصطالح ماهیت در حکمت همین اصطالح است، و کثیراً در «ما یقال فی جواب ما هو»الف. 

ما یقال فی جواب »رود. در حکمت ماهیت تعریف شده است به همین معنی به کار میکلمات علمای دیگر هم به 

اند تمام موجودات دو حیثیت کامالً متمایز دارند: یکی حیث وجود که بین تمام افراد . حکماء متوجه شده«ما هو

ای متفاوتند، ای از موجودات در آن مشترک و پارهموجود مشترک است؛ و دیگری حیث ذات و حقیقت که پاره

شود. به عنوان مثال ذات زید و درخت متفاوت هستند، امّا ذات زید و عمرو  گفته می «و به این حیث »ماهیت

مشترک هستند، و ذات و حقیقت زید و عمرو یکی است. در این تعریف ماهیت از عنوان مشیر استفاده شده است، 

شیء جوابی دارد که آن جواب ماهیت است. هر موجود  ، یعنی سوال از حقیقت«ما یقال فی جواب ما هو»زیرا 

یک ماهیت دارد یا مشترک یا متفاوت، امّا موجودی فاقد ماهیت نیست، هرچند بعدها از طریق برهان به موجودی  

رسیدند که ماهیت ندارد. این دو حیث موجودات تحلیل ذهنی است نه اینکه انضمام باشد. بعدها فالسفه متوجه 
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اند که پاره ای از مفاهیم از ماهیت و ذات انتزاع شده است، و برخی نشده است. ذهنی نیز دو دستهشدند مفاهیم 

و   « حجر»و  « شجر»شده است. دسته اول مانند مفهوم  « غیر ماهوی»و  «به همین علّت مفاهیم تقسیم به »ماهوی

. در لسان متأّخرین به مفاهیم «عدم»و  «معدوم»و  «موجود»و  «وجود»، و دسته دوم مانند مفهوم «انسان»

شود. مفهوم اعتباری « گفته میمفاهیم اعتباری»شده و به مفاهیم غیر ماهوی نیز « گفته مفاهیم حقیقی»ماهوی، 

هر مفهومی است که از ماهیت انتزاع نشده باشد، که تقریباً اکثر مفاهیم ذهنی، از قسم اعتباری هستند و ماهوی 

 نیستند.

ما به الشیء هو »این اصطالح نیز در کالم حکماء است. گفته شده ماهیت یعنی «: هو هوما به الشیء »ب. 

اند که در عین تحقّق خارجی و عینی فاقد ماهیت هستند. مانند مفهوم وجود که . فالسفه به اشیایی برخوده«هو

د حقّ تعالی که موجودی شود، و یا ماننتحقق دارد و معدوم نیست، امّا وجود زید تحلیل به وجود و ماهیت نمی

شود. لذا معنای وسیعی از ماهیت ساخته شد که شامل این دسته است که در ذهن هم تحلیل به وجود و ذات نمی

 از مفاهیم و حقائق هم بشود.

اصطالح سوم در کلمات اصولیون است، البته نه اینکه اصولیون ماهیت را به معنای اول و «: معنای عامّ»ج. 

رود، امّا در کالم فالسفه ماهیت در برند. ماهیت در کالم اصولیون گاهی در این اصطالح به کار مییدوم به کار نم

 رود.این اصطالح به کار نمی

باید توضیح داده شود تا این اصطالح بیان شود. مقدمه اینکه  «مفهوم»و  «معنی»به عنوان مقدمه دو عنوان 

، «زید»یعنی نام برای شیئی از اشیاء مانند  «اسم»باشند. عالمت میتمام الفاظی که دارای وضع هستند، اسم یا 

. «هذا»،  «الذی»،  «هو»،  «الی»،  «مِن»یعنی لفظی که اسم برای اشیاء نیست مانند    «عالمت»؛ و  «دیوار»،  «انسان»

شود. معنی دو قسم است: معنای خاصّ و عامّ؛ به عنوان گفته می  «معنی»هر اسم دارای یک مسمّی است که به آن  

 « وانسان« و »و »کتاب «رجل»معانی خاصّ هستند، و معانی  «ایران»و  «قم»و  «هیمالیا»و  «زید»مثال معانی 

است. صورت غیر از  «مفهوم»نیز معانی عامّ هستند. مفهوم غیر از معنی است، زیرا صورۀ معنی در ذهن  «فلز»

فرزند عمرو  »آید امّا این مفهوم زید نیست. مثالً ممکن است مفهوم زید، ، مثالً تصویر زید در ذهن میتصویر است

و  «وجود»و برادر خالد بودن« باشد، که این صورت زید در ذهن است. اکثر معانی فاقد تصویر هستند، مانند 

وان مثال این مورچه که در مقابل هست، شود. به عنبه یک لفظ نسبت داده می «مفهوم»و ... . بنابراین  «عدم»

صورت معنایی دارد که مفهوم برای لفظ مرکّب »این مورچه« است، به خالف صورت معنای مورچه که مفهومی 

 برای لفظ »مورچه« است.

رود. به عنوان مثال با توجه به این مقدمه در کالم اصولیون ماهیت کثیراً در اصطالح »معنای عامّ« به کار می

ها مهمّ نیست این مفاهیم، ماهیت یا »ضارب« از این قبیل است. در این مثال «کتاب»یا  «بیع»یا  «نماز »یت ماه



 6 ........................................................صفحه: .................. الخامس: فی المطلق و المقیّدالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

6 

 

به معنای اول باشد یا نباشد، بلکه مهمّ این است که معنای عامّ داشته باشد. به همین معنی عامّ )نه مفهوم لفظ( 

 شود.ماهیت گفته می

اصطالح دیگری یعنی مطلق »معنی« هم به کار رفته است. در این اصطالح د. در کالم اصولیون ماهیت در 

تفاوتی ندارد که معنی عامّ باشد یا خاصّ باشد. به عنوان مثال در بحث موضوع له اعالم مانند زید، بحث شده 

آیا  است که این لفظ برای وجود زید وضع شده است یا برای ماهیت زید یا برای مجموع آنها؟ به عبارت دیگر

لفظ زید نامی است برای ذات زید، یا برای وجود زید یا برای مجموع وجود و ذات زید؟ این در حالی است که 

 معنای زید خاصّ است و عامّ نیست.

 

 معنای مورد بحث در اعتبارات ماهیت

بحث در بحث ما که اعبارات ماهیت است، مراد اصولیون در ابتدا همان معنای سوم بوده است، زیرا این 

هنگام بحث از اسماء اجناس مطرح شده است. اسم جنس همان لفظی است که اسم بوده، و عامّ است. وقتی به 

 اند، لذا مرادشان همان معنای سوم ماهیت است.این مناسبت وارد بحث اعتبارات ماهیت شده

ای چهارم ماهیت شود معنای سوم خصوصیتی ندارد، بلکه بحث در مورد معنالبته در مباحثی که مطرح می

شود؟ به عبارت آید چه عاّم چه خاصّ، به چند نحوه تصوّر میهم جریان دارد. یعنی هر معنایی که در ذهن می

دیگر مفهوم گیری از یک معنی )عامّ یا خاصّ( به چند صورت ممکن است؟ پس با توجه به منشأ این بحث ممکن 

توجه به مباحثی که مطرح شده است ممکن است گفته شود  است گفته شود مراد اصولیون معنای سوم است، و با 

 مراد معنای چهارم است.

اصل بحث این است که یک ماهیت )معنی( اگر بخواهد تصوّر شود یعنی صورتش در ذهن آید، به چند 

دانند، نحوه ممکن است تصوّر شود )حکماء قوه عاقله را مدرِک صورت و قوه متخیله را مدِرک تصویر شیء می

 است(؟ «تصویر »و اگر در قوه متخیله آید  «صورت»صورت هر شیء اگر در قوه عاقله آید  پس

 

 16/06/95  3ج

 انحاء تصوّر ماهیت 

تصوّر معنی یا ماهیت در ذهن تنها به سه شکل ممکن است: معنی بدون وصف؛ معنی با وصف وجودی؛ 

ان حیوان ناطق است، این سه نحوه تصوّر  معنی با وصف عدمی؛ به عنوان مثال در ماهیت و معنی انسان که هم

 ممکن است:
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آید مانند »االنسان«. به این قسم »ماهیت البشرط«  الف. گاهی تنها این معنی بدون قید و وصفی به ذهن می

 شود.گفته می

شود. ذهن در مرحله تصوّر این قدرت را دارد که تصوّر می ب. گاهی این معنی همراه وصفی مانند عالم

خواهد با آن تصویر انجام دهد، به عنوان مثال زید عمامه سفید دارد را به ذهن آورد، و هر تصرّفی که میتصاویر 

را تصوّر نماید که  «تواند »االنسان العالمتواند با رنگ سیاه آن را تصوّر نماید. همینطور ذهن میامّا ذهن می

د اینکه تصویر زید همراه عینکی در ذهن آید. به این باشد، امّا همراه وصف عالم است، ماننصورت معنی انسان می

 شود.قسم »ماهیت بشرط شیء« گفته می

آید مانند »االنسان غیر العالم«. این ج. گاهی همان معنی همراه وصفی عدمی مانند غیر عالم به ذهن می

قسم داشت زیرا   شد دوقسم همان قسم دوم است تنها وصف آن عدمی است )اگر در اصول این تقسیم مطرح می

 شود.ای در حکمت است که اضافه شده است(. به این قسم »ماهیت بشرط ال« گفته میوصف عدمی به دلیل نکته

بنابراین انحاء تصوّر ماهیت سه نحوه است، و هر ماهیت یا معنایی به ذهن آید، قطعاً به یکی از این سه نحوه 

 «االنسان غیر المخلوق»ه قسم دارای مصداقی باشند یا نباشند مانند  خواهد بود. باید توجّه شود که مهمّ نیست این س

 که قسم دوم است و مصداقی ندارد. «االنسان الواجب وجوده»که قسم سوم است و مصداقی ندارد، یا 

 

 تفاوت اصطالح اصولی معقول اول و ثانی با اصطالح فلسفی آنها

است، و ناظر  «مفهوم»در ضمن این بحث باید به دو نکته توجه شود: اول اینکه این سه عنوان ناظر به سه 

مطرح است و  «ثانی»معقول و  «معقول اول»به معنی یا ماهیت نیست؛ و دوم اینکه در حکمت بحثی به عنوان 

است. توضیح این اصطالحات در  شده «فلسفی»معقول ثانی و  «معقول ثانی منطقی»معقول ثانی هم تقسیم به 

حکمت کمی پیچیده شده است، و مرحوم الهیجانی در شوارق االلهام در اوایل کتاب این بحث را خوب توضیح 

اند که غیر از اصطالح ساخته «ثانی ل»معقوو  «معقول اول»داده است. امّا اصولیون متأّخر اصطالحی به عنوان 

مفهومی در ذهن است که از مفهوم یا مفاهیم « معقول ثانی»یح اینکه فلسفی بوده و اصطالح خوبی است. توض

دیگر انتزاع شده است؛ و »معقول اول« مفهومی در ذهن است که از این قبیل نباشد )معقول همان مفهوم است که 

طالح است، به آن معقول گفته شده است(. این اص  «صورت الشیء عند العقل»به سبب اینکه نزد مشهور مفهوم همان  

باشد. بنابراین در در ارتکاز اصولیون بوده که شاید اولین کسی که خوب آن را تبیین نموده است شهید صدر می

اصطالح اصولی معقول اول مانند مفاهیم »انسان«، و »وجود«، و »مثلث چهار ضلعی« بوده، و معقول ثانی مانند 

 باشد.« می، و »جزئی«کلی»، و «مفاهیم »مفهوم
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، همه معقول اول «نسان غیر العالم»االو  «االنسان العالم»و  «نسان»االه این توضیح این سه مثال با توجه ب

 در اصطالح اصولی هستند.

 

 ماهیت البشرط مقسمی، معقول ثانی است

تواند ذهن با نظر به سه مفهوم »االنسان« و »االنسان العالم« و »االنسان غیر العالم« که معقول اول هستند، می

 مفاهیم دیگری بسازد. به عنوان مثال ذهن با در نظر گرفتن این سه مفهوم، قادر است چهار مفهوم دیگر بسازد: 

مفهوم االنسان الخالی عن القید« را بسازد که معقول »تواند مفهوم الف. ذهن با نظر به مفهوم »االنسان« می

 است.  « در ذهنسان البشرطماهیت ان»ثانی است. تنها مصداق این مفهوم جدید همان 

تواند مفهوم »مفهوم االنسان المقیّد بالعالم« را بسازد که معقول ب. ذهن با نظر به مفهوم »االنسان العالم« می

 است. « در ذهنماهیت انسان بشرط شیء»ثانی بود، و تنها مصداق آن 

»مفهوم االنسان المقیّد بغیر العالم« را بسازد تواند مفهوم ج. ذهن با نظر به مفهوم »االنسان غیر العالم« می

 است. « در ذهنکه معقول ثانی بوده، و تنها مصداق آن »ماهیت انسان بشرط ال

د. ذهن با نظر به هر سه مفهومی که معقول اولی است هم قادر است مفهوم »مفهوم االنسان« را بسازد که 

و »االنسان العالم« و »االنسان غیر العالم« در ذهن، یک  سه مصداق دارد، یعنی هر یک از سه مفهوم »االنسان«

 باشند.مصداق برای آن می

« نامیده ماهیت البشرط مقسمی»از بین این چهار معقول ثانی، سه قسم اول نامی ندارند، امّا قسم چهارم 

 است. شده

 

 17/06/95  4ج

 تنبیهات 

عنوان تنبیه توضیح داده شود: امر اول اینکه آیا  در ادامه بحث از اعتبارات ماهیت، نیاز است چند نکته به

در تعّقل اول، قسم رابعی در کنار اقسام ثالثه وجود دارد یا نه؟ امر دوم اینکه کلی طبیعی بر کدام قسم منطبق 

 شود؟ امر سوم اینکه ماهیت مهمله یکی از اقسام هفتگانه است یا قسم مستقلی است؟می
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 معقوالت اولیهتنبیه اول: قسم چهارمی برای 

فرموده است در تعّقل اول، مفهوم چهارمی هم وجود دارد. ایشان سه مفهوم معقول اول را  1محقّق خوئی

اند. بنابراین سه مفهوم نامیده «ماهیت مهمله»پذیرفته است، با این تفاوت که نام قسم اول را تغییر داده است و 

ط ال« وجود دارد و در کنار آنها قسم چهارمی هم هست.  »ماهیت مهمله« و »ماهیت بشرط شیء« و »ماهیت بشر

شود، بر خالف قسم اول که در آن لحاظ عدم لحاظ می گاهی ماهیت همراه عدم تقیّد به وجود یا عدم یک شیء

شود؛ و اگر ذات و  تقیّد نیست. به عبارت دیگر اگر تنها ذات و ماهیت لحاظ شود ماهیت مهمله )قسم اول( می

شود. ظاهراً مراد مرحوم اصفهانی هم همین لحاظ عدم تقیّد به وجود یا عدم باشد قسم چهارم میماهیت همراه 

 . 2است، هرچند کالم ایشان دارای نوعی اجمال است

 

ء  وذاتیاتها ولم یلحظ معها شی الماهیۀ تارةً تالحظ بما هی هی، یعنی أنّ النظر مقصور على ذاتها :»510، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، چ1

ء من الخصوصیات المتعینۀ معها فتكون مهملۀً باالضافۀ إلى جمیع تلك  زائد، وتسمى هذه الماهیۀ بالماهیۀ المهملۀ، نظراً إلى عدم مالحظۀ شی 

ء خارج اتها وذاتیاتها إلى شی الخصوصیات حتى خصوصیۀ عنوان كونها مقسماً لألقسام اآلتیۀ. وبكلمۀ اخرى أنّ النظر لم یتجاوز عن حدود ذ

ان فی مقام  عنها حتى عنوان إهمالها وقصر النظر علیها، فانّ التعبیر عنها بالماهیۀ المهملۀ باعتبار واقعها الموضوعی، ال باعتبار أخذ هذا العنو

ء جیۀ والذهنیۀ. وتارة اخرى یالحظ معها شیاللحاظ معها. فالنتیجۀ أنّ هذه الماهیۀ مهملۀ ومبهمۀ باالضافۀ إلى جمیع طوارئها وعوارضها الخار

ء إن كان عنوان مقسمیتها لألقسام التالیۀ دون غیره سمّیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ الال بشرط المقسمی،  خارج عن مقام ذاتها وذاتیاتها، وذلك الشی 

سمّیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ المجردة وفی  ء الخارج عنوان تجردها فی وعاء العقل عن جمیع الخصوصیات والعوارض وإن كان ذلك الشی 

ء من الموجودات الخارجیۀ، لوضوح أ نّها لو حملت على موجود خارجی االصطالح بالماهیۀ بشرط ال. وهی بهذا العنوان غیر قابلۀ للحمل على شی

ۀ: النوع، الجنس، الفصل، العرض العام،  لكانت مشتملۀً على خصوصیۀ من الخصوصیات وهذا خلف الفرض. وهذه الماهیۀ تسمّى باألسماء التالی 

ء خصوصیۀ من  العرض الخاص، حیث إنّها عناوین للماهیات الموجودة فی افق النفس فال تصدق على الموجود الخارجی. وإن كان ذلك الشی

صیۀ تارةً وجودیۀ واخرى  ء، وهذه الخصو الخصوصیات الخارجیۀ سمّیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ المخلوطۀ، وفی االصطالح بالماهیۀ بشرط شی 

ثانی كلحاظها  عدمیۀ. واألوّل كلحاظ ماهیۀ االنسان مثلًا مع العلم، فانّها ال تنطبق إلّاعلى هذه الحصۀ فحسب، یعنی االنسان العالم دون غیرها، وال

ۀً بالعلم أو بالفسق، فهذان القسمان معاً مثلًا مع عدم العلم أو عدم الفسق، فهی على هذا ال تنطبق فی الخارج إلّاعلى الحصۀ التی ال تكون متصف

ء. نعم، قد یعبّر عن القسم الثانی فی االصول بالماهیۀ بشرط ال ولكنّه مجرد اصطالح من االصولیین وال مناقشۀ  من الماهیۀ الملحوظۀ بشرط شی 

 «.فیه

من دون نظر إلى   -لنظر مقصورا علیها بذاتها و ذاتّیاتهااعلم أنّ كلّ ماهّیۀ من الماهیّات إذا لوحظت و كان ا:»490، ص2. نهایۀ الدرایۀ، ج2

فهی الماهیۀ المهملۀ التی لیست من حیث هی إلّا هی، و إذا نظر إلى الخارج عن ذاتها ففی هذه المالحظۀ ال یخلو حال الماهیۀ   - الخارج عن ذاتها

أن تالحظ  و ثانیها ء.به بنحو من األنحاء، و هی الماهیۀ بشرط شی أن تالحظ باإلضافۀ إلى الخارج عن ذاتها مقترنۀ  أحدها عن أحد امور ثالثۀ:

و   أن تالحظ باإلضافۀ إلیه ال مقترنۀ به و ال مقترنۀ بعدمه، و هی الماهیۀ ال بشرط. و ثالثها باإلضافۀ إلیه مقترنۀ بعدمه و هی الماهیۀ بشرط ال.

ء، و قید البشرطال،  من حیث قید البشرطشی   -معها بال تعّین ألحدها، فهی أیضا ال بشرطحیث إنّ الماهّیۀ یمكن اعتبار أحد هذه االعتبارات و القیود  

و عدم   و قید الالبشرط، فالالبشرط حتى عن قید الالبشرطیۀ هو الالبشرط المقسمیّ، و الالبشرط بالنسبۀ إلى القیود التی یمكن اعتبار اقترانها

 «. اقترانها، هو الالبشرط القسمی
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رسد این بیان صحیح نیست. توضیح اینکه همانطور که گفته شد، در تعّقل اول تنها به سه نحوه به نظر می

در کالم ایشان با لحاظ عدم تقیّد، قسم چهارم شکل گرفته و با عدم لحاظ ممکن است یک ماهیت تصوّر شود. 

« که ممکن است کنار ماهیت عدم تقیّد»شود که گیرد. این سوال از ایشان مطرح میچیز دیگر قسم اول شکل می

دست آمده   به نحو تصوّر است یا به نحو تصدیق؟ اگر مراد عدم تقیّد در تصوّر باشد، مفهوم به باشد یا نباشد،

، که در این صورت معقول ثانی خواهد بود؛ زیرا تقیّد « خواهد شداالنسان الخالی عن التقیّد بوجود شیء و عدمه»

تنها در ذهن است و در خارج نیست، پس اگر تقیّد در مفهوم اخذ شود این مفهوم تبدیل به معقول ثانی خواهد 

، خارج است. اگر هم مراد عدم تقیّد در تصدیق باشد، همان شد. پس از بحث ما که در مورد معقوالت اولیه است

مفهوم انسان تصوّر شده است که یک تصدیق در کنار آن وجود دارد. در این صورت نیز این تصدیق کارآمد نیست 

زیرا بحث در تقسیمات تصوّر ماهیت است، و وجود یا عدم یک تصدیق در کنار آن مهمّ نیست )مانند اینکه انسان 

م شود به انسانی که کنارش حجر هست و انسانی که نیست(. به عبارت دیگر اینکه در کنار تصوّر یک تصدیق تقسی

 هم باشد یا نباشد، موجب تغییر آن تصوّر نشده و ربطی به اصل بحث ندارد.

 در نتیجه در تعّقل اول تنها سه نحوه تصوّر ماهیت ممکن است. بحث ماهیت مهمله ایشان هم خواهد آمد.

 

 تنبیه دوم: كلی طبیعی

بوده، و قسم جدیدی خارج از این اقسام  «البشرط قسمی»ماهیت همان  «کلی طبیعی»رسد به نظر می

باشد که به آن نیست. به عنوان مقدمه همانطور که توضیح داده شد، هر لفظی که اسم است دارای یک مسمّی می

شود. صورت معنی شود. معنی نیز تقسیم به معنای عامّ مانند حجر، و معنای خاصّ مانند زید میگفته می «معنی»

شود. اگر صورت معنی خاصّ در ذهن آید، ت که در منطق تقسیم به کلی و جزئی میاس «در ذهن هم »مفهوم

 .« خواهد بودمفهوم کلی»، و اگر صورت معنی عامّ در ذهن آید، «جزئی»مفهوم 

« نیز به مفهومی کلی است؛ زیرا دارای معنای عامّ است. قید »طبیعی «کلی طبیعی»با توجه به این مقدمه، 

. با توجه به این توضیح معلوم « استالصورۀ النوعیۀ»همان    «الصورۀ الطبیعیۀ»باشد، یعنی  میماهیت و نوع  معنای  

کلی »باشد. بنابراین می « ما یقال فی جواب ما هو»شود که کلی طبیعی همان ماهیت به اصطالح اول یعنی می

 ود.« خواهد بماهیت البشرط»منحصر در  «طبیعی

عی مانند مفهوم »االنسان«، معقول اول بوده و خودِ مفهوم »کلی طبیعی« باید توجه شود که مصادیق کلی طبی

 معقول ثانی است. این معقول ثانی از تمام ماهیات البشرط انتزاع شده است.
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 تنبیه سوم: ماهیت مهمله

تحلیل حقیقت ماهیت ذهن متأّخرین را بسیار مشغول نموده است. در بیان حقیقت آن بین متأّخرین سه قول 

 دارد: وجود

 دانند.« میالف. قول اول از مرحوم آخوند است که ماهیت مهمله را »ماهیت البشرط مقسمی

ب. قول دوم از مرحوم اصفهانی و محقق خوئی است که ماهیت مهمله را قسیم ماهیت البشرط قسمی 

 دانند.می

 دانند.« میالبشرط قسمی»ماهیت ج. قول سوم از شهید صدر است که ماهیت مهمله را همان 

 

 20/06/95  5ج

 حقیقت ماهیت مهمله: ماهیت البشرط قسمی

همانطور که گذشت در حقیقت ماهیت مهمله سه قول وجود دارد: ماهیت البشرط مقسمی؛ قسیم ماهیت 

  « البشرط قسمی»ماهیت همان البشرط قسمی؛ ماهیت البشرط قسمی؛ شهید صدر حقیقت ماهیت مهمله، را 

رسد به نظر می. 1ت« اسماهیت البشرط مقسمیهمان »ه ماهیت مهمله ند کاآخوند نسبت دادهمرحوم ه دانسته، و ب

مراد شهید صدر همان قول دوم )محقّق خوئی و مرحوم اصفهانی( است؛ زیرا شهید صدر ماهیت البشرط را همان 

داند، که ماهیتی است که بدون قید یا وصفی باشد. تعریف محقّق خوئی هم از ماهیت مهمله همین است  مهمله می

بشرط ال که ماهیت با لحاظ عدم تقیّد است(. در نتیجه نزاع  که ماهیت بدون وصفی لحاظ شود )در مقابل ماهیت

 در حقیقت در دو قول است: ماهیت البشرط قسمی، و ماهیت البشرط مقسمی؛

شود که کفایه استفاده می کالم ایشان در ظاهرامّا از عبارت مرحوم آخوند خالی از ابهام نیست، هرچند 

داند، یعنی فقط »ماهیت البشرط قسمی« یا »ماهیت مهمله« می  را همان  «البشرط مقسمی»ماهیت    مرحوم آخوند

ذات و ذاتیات بدون لحاظی، تصوّر شده است. پس در حقیقت در ماهیت مهمله نزاعی نیست، بلکه نزاع در »ماهیت 

 .2البشرط قسمی« است

 

   بشرط المقسمی  بشرط القسمی و اختلفوا بعد ذلك فی انها الال و كأنَّهم اتفقوا على انها لیست الال:»407، ص3لم االصول، ج. بحوث فی ع1

 «.أو غیر ذلك كما ذهب إلیه المحقق األصفهانی )قده( و تابعۀ السید األستاذ -كما ذهب إلیه صاحب الكفایۀ )قده(  -

كإنسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلك من أسماء الكلیات من الجواهر و  نس  فمنها اسم الج:»243. کفایۀ االصول، ص1

و   األعراض بل العرضیات و ال ریب أنها موضوعۀ لمفاهیمها بما هی هی مبهمۀ مهملۀ بال شرط أصال ملحوظا معها حتى لحاظ أنها كذلك.

ء و لو كان ذاك  ء أصال الذی هو المعنى بشرط شی لمفهوم الغیر الملحوظ معه شیبالجملۀ الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف ا

 «. ء معه الذی هو الماهیۀ الالبشرط القسمیء هو اإلرسال و العموم البدلی و ال الملحوظ معه عدم لحاظ شی الشی
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واهد بود. شهید به هر حال اگر تنها ذات لحاظ شود و تقیّد یا عدم تقیّد هم لحاظ نشود، »ماهیت مهمله« خ 

صدر نام این قسم را »ماهیت البشرط قسمی« نهاده است، که ما هم تابع ایشان هستیم. در نتیجه در اعتبارات 

 ماهیت سه قسم وجود دارد که قسم اول سه نام دارد: کلی طبیعی؛ ماهیت البشرط؛ و ماهیت مهمله.

 

 اشکالی در ماهیت البشرط قسمی

مله همان ماهیت البشرط قسمی است. در ماهیت البشرط قسمی اشکالی همانطور که گفته شد ماهیت مه

مانند »االنسان کفور« و یا »االنسان جهول«؟ به عبارت   شودمیشده است که چگونه این محموالت بر افراد حمل  

شود؟ یعنی این محموالت همان دیگر اگر فقط ذات لحاظ شده است، چگونه محموالت مختلف بر آن حمل می

 ات هستند در حالیکه در ماهیت البشرط، عدم دخل تمام خصوصیات لحاظ شده است. خصوصی

های دیگران و اشکال در آنها، جواب روشن این است که محمول دائماً مرتبط با »محکی« بدون نقل جواب

فراد شده است. است و ارتباطی با مفهوم و حتی معنی ندارد. اگر گفته شود »االنسان فانٍ« با لفظ انسان  اشاره به ا

 پس در تمام احکام و محموالت، محکی اسمی که موضوع است )یعنی مشار الیه آن( حقیقۀً دارای آن حکم است.

 

 الجهۀ الثالثۀ: معنی اسماء االجناس 

باشد. ای برای یکی از الفاظ مطلق یعنی »اسم جنس« میهمانطور که گذشت، بحث اعتبارات ماهیت مقدمه

ای معنایی خاصّ مانند »زید«، »مکّۀ«، »عرفات«، و یا دارای معنایی عامّ مانند »حجر«، هر اسم ممکن است دار

»شجر«، »ابیض«، باشد. در اصول، مراد از اسم جنس هر اسمی است که معنای عامّ داشته باشد. در اصول بحث 

است یا جامع بین ماهیت  له آنها ماهیت مطلقه  له اسم جنس چیست؟ به عبارت دیگر موضوعشده است که موضوع

 مطلقه و مقیّده است؟

مراد از ماهیت مقّیده، همان »ماهیت بشرط شیء« و »ماهیت بشرط ال« است. ماهیت مطلقه هم ممکن 

است »ماهیت مهمله« باشد )اگر ماهیت مهمله را غیر از ماهیت البشرط قسمی بدانیم(، و ممکن است همان  

یت مهمله را همان ماهیت البشرط قسمی بدانیم(. جامع بین آنها نیز ممکن  »ماهیت بشرط ال قسمی« باشد )اگر ماه

 است »ماهیت مهمله« و یا »ماهیت البشرط مقسمی« باشد، یعنی باید بحث شود که مراد از جامع چیست.

قبل از تحقیق این مسأله ثمره این است که اگر برای ماهیت مطلقه وضع شده باشد اطالق مدلول لفظی 

 ، و اگر برای جامع وضع شده باشد، اطالق مدلول مقدمات حکمت )مدلول غیر لفظی( خواهد شد.خواهد شد
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 له اسم جنس: معنی و ماهیت موضوع

له اسم جنس را مشخص نموده، و سپس در مورد ثمره بحث خواهیم در تحقیق این مساله ابتدا موضوع

رای ماهیت مطلقه وضع شده یا برای جامع بین نمود. بحث در این است که اسم جنس برای چه وضع شده است، ب

 ماهیت مطلقه و مقّیده؟ اسم جنس برای هیچکدام وضع نشده است.

در اعتبارات ماهیت بحث در مورد سه مفهوم است، در حالیکه در بحث اسم جنس قطعاً عناوینی مانند 

هومِ »مفهوم االنسان« نامی ندارند، و »انسان«، اسمی برای مفهوم نیستند. به عبارت دیگر مفهومِ »االنسان« یا مف 

صورت ذهنی که مفهوم باشد مسمّی نیست. بلکه اسم جنس برای خودِ »ماهیت« وضع شده است. البته در مرحله 

دهد. اگر معنی تصوّر شود، صورت آن در ذهن وضع باید معنی تصوّر شود، و بدون تصوّر معنی وضعی رخ نمی

شود. این معنی مشیری به »معنی« است، و اسم برای مشار الیه صورت وضع می  خواهد آمد؛ امّا این صورت عنوان

یا مشار الیه در کدام عالم است، عالم عین یا ذهن، و یا عالم واقع، و یا عالم اعتبار، و یا عالم وهم )عالم حقیقی 

ای لفظِ »انسان« در عالم  رسد معنی در عالم وهم است، یعنی مسمّاعمّ از عالم عین و عالم ذهن است(؟ به نظر می

حقیقی یا اعتباری یا واقعی محّقق نیست. بله فرد انسان در عالم عین موجود است، و آنچه در ذهن )عالم ذهن( 

موجود است صورت معنی است. بنابراین خودِ ماهیت در عالم وهم موجود است که ذات موهوم نامش »قلم« و 

رادش فقط در عالم عین، و صورت ذهنی آن فقط در عالم ذهن محّقق »شجر« و مانند آن است. این ذات موهوم، اف

شود. تحقّق فرد ماهیت موهوم کافی است تا برای خوِد ماهیت اسم گذاشته شود، زیرا نام گذاشتن برای تمام  می

 های بسیار و عدم قدرت بر حفظ آنها خواهد بود.افراد ماهیت )ماهیت مورچه، اسب، سنگ، و ...( موجب وضع

شود  له اسم جنس( قرار داده شود. بله میر نتیجه این بحث اعتبارات ماهیت، نباید مقدمه این بحث )موضوعد

آید که آن را عنوان مشیر برای ماهیت قرار کند، چه در ذهنش میگفت وقتی واضع ماهیت انسان را تصوّر می

 موهوم است. له اسم جنس، همان ذات ماهیت است که امریدهد؟ به هر حال موضوعمی

 

 21/06/95  6ج

 له اسم جنس ثمره بحث از موضوع 

له آن ماهیت مطلقه باشد، اطالق مدلول له اسم جنس گفته شده است اگر موضوعدر ثمره بحث از موضوع

 له اسم جنس جامع بین ماهیت مطلقه و مقیّده باشد، اطالق مدلول لفظ نخواهد بود.لفظ خواهد شد؛ و اگر موضوع

شود. در بحث داللت گذشت رسد این فرمایش صحیح نیست. قبل از توضیح یک مقدمه بیان میمیبه نظر 

باشد. تقسیم داللت به تصوّریه و تصدیقیه نیز به لحاظ مدلول است. که داللت متقوّم به دو رکن دالّ و مدلول می
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شویم؛ امّا در داللت ر منتقل مییعنی در داللت تصوّریه، دالّ همان احساس یا تخیّل است که از آن به یک تصوّ

شود از تصوّر به تصدیق منتقل شد، بلکه باید تصدیقیه انتقال به مدلول از یک احساس یا تخیّل نیست، زیرا نمی

از تصدیقی به تصدیق دیگر منتقل شد. در داللت تصدیقیه، دالّ باید تصدیق باشد، و حتی از یک تصدیق هم انتقال 

دهد. به هر حال در داللت دهد، بلکه از الاقلّ دو تصدیق به یک تصدیق انتقال رخ میبه تصدیق دیگر رخ نمی

 تواند یک لفظ باشد، بلکه چند تصدیق دیگر منشأ داللت تصدیقیه است.تصدیقیه، دالّ نمی

، با توجه به این مقدمه و با توجه به اینکه اطالق مدلول تصدیقی است )زیرا اطالق یکی از افراد ظهور است

باشد(، ممکن نیست از یک لفظ یا تصوّر و ظهور نیز داللت ظنیّه است، که این داللت از افراد داللت تصدیقیه می

شود متکلم اراده اطالق نموده، و یا وجوب مطلق است، این یک انتقالی به اطالق رخ دهد. یعنی وقتی گفته می

تصدیق منتقل شویم. بلکه از چند تصدیق به اطالق مدلول تصدیقی است که امکان ندارد از شنیدن لفظ به این 

رسیم، »مقدّمات حکمت« گفته دهد، و در اصطالح اصولی به این چند تصدیق که از آنها به اطالق میانتقال رخ می

شود )مقدّمات حکمت دو یا سه قضیه تصدیقی است که در تعداد آن اختالف هست(. در نتیجه اطالق ممکن می

 شود از آن به تصدیق منتقل شد.فظ باشد زیرا مدلول لفظی فقط یک تصور است که نمینیست مدلول یک ل

 

 الجهۀ الرابعۀ: التقابل بین االطالق و التقیید

وجود تقابل بین اطالق و تقیید در بین اصولیون پذیرفته شده است. متقابلین دو شیء هستند که در مورد 

دیگر ممکن است اطالق محقّق باشد یا تقیید، و یا هیچکدام محقّق شوند. به عبارت  واحد از جهت واحد جمع نمی

باشد: اول تقابل توانند در مورد واحد از جهت واحد محقّق شوند. تقابل دارای چهار قسم مینباشند، امّا هر دو نمی 

؛ سوم تقابل  به سلب و ایجاب )تناقض(؛ دوم تقابل به ملکه و عدم مانند »عمی« و »بصر«، و یا »اعمی« و »بصیر«

به تضادّ؛ و چهارم تقابل به تضایف مانند ابوّت و بنوّت؛ در بحث تقابل بین اطالق و تقیید در بین علماء کسی قائل 

 به قسم چهارم )تقابل به تضایف( نشده است، امّا سه قسم دیگر قائل دارد:

نند، که تقیید ملکه و اطالق عدم داالف. مرحوم میرزا تقابل بین اطالق و تقیید را تقابل به ملکه و عدم می

 است. یعنی در مواردی که شأن تقیید باشد، اگر تقیید محّقق نشود، قطعاً اطالق محّقق خواهد بود.

دانند، که اطالق همان سلب ب. شهید صدر تقابل بین اطالق و تقیید را تقابل به سلب و ایجاب )تناقض( می

 است و تقیید همان ایجاب است.

 دانند.قّق خوئی نیز تقابل بین اطالق و تقیید را تقابل به تضادّ میج. مرحوم مح
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 تحقیق در مسأله: تضادّ 

اند. ایشان در این بحث شهید صدر به نحوی جمع بین اقوال نموده، و دو قول دیگر را به نظر خود برگردانده

و تقیید بحثی ثبوتی است، و در مورد اند که بحث تقابل بین اطالق این اشکال را بر نظر مرحوم میرزا وارد نموده

اطالق و تقیید اثباتی بحثی مطرح نیست؛ به عبارت دیگر این کالم میرزا را ناظر به اطالق و تقیید اثباتی دانسته، 

 اند که تقابل بین آنها تقابل به ملکه و عدم است.و در اثبات پذیرفته

اند؛ ح دانسته، و با مبنای دیگر ناتمام دانستهسپس شهید صدر قول محّقق خوئی را بر مبنای خودشان صحی

یعنی اگر در حقیقت »ماهیت البشرط قسمی« عدم تقیید هم لحاظ شود، تقابل بین آنها تقابل به تضادّ خواهد بود، 

امّا اگر لحاظ نشود، تقابل بین آنها تقابل به تضادّ نخواهد بود. و با توجه به مبنای شهید صدر در مورد ماهیت 

 شود، این قول را ناتمام دانسته است.ط قسمی که لحاظ تقیّد نمیالبشر

رسد این جمع بین اقوال صحیح نیست، که با بیان نظر مختار در مسأله اشکال آن معلوم خواهد به نظر می

شوند، و سپس در هر امری بررسی شد. توضیح اینکه باید در نظر گرفت چه اموری به اطالق و تقیید متّصف می

ه تقابل بین اطالق و تقیید در آن امر از کدام قسم است. سه امر وجود دارد که متّصف به اطالق و تقیید شود ک

 شود که باید مستقلّاً بررسی شود: عنوان مأخوذ در خطاب؛ واجب یا مطلوب؛ محلوظ حین الخطاب.می

 

 اطالق و تقیید به لحاظ عنوان موجود در خطاب

ست که در خطاب اخذ شده است مانند عنوان »اکرام« که در خطاب »اکرم مراد از عنوان همان متعلّقی ا

العالم« و یا در خطاب »یجب االکرام فی یوم الجمعۀ« اخذ شده است. در مثال اول عنوان اکرام مطلق است، و در 

 مثال دوم )و یا مثال »اکرام العالم یوم الجمعۀ« که یوم الجمعه قید ماده باشد( مقّید است.

 موارد تقابل بین اطالق و تقیید باید در دو خطاب تبلیغ و تشریع به طور مستقلّ بررسی شود: در این

 

 الف. خطاب تبلیغ

در خطاب تبلیغ، عنوانی مانند »اکرام« ممکن است مطلق یا مقیّد یا مجمل باشد. پس تقابل بین آنها در این 

اجمال هم ممکن است. در نتیجه ممکن است تقابل به موارد تقابل به سلب و ایجاب نیست، زیرا در این موارد 

ملکه و عدم و یا به تضادّ باشد، که بستگی به تعریف اطالق دارد. اطالق عنوان خطاب، ممکن است تعریف به 

»عدم ذکر القید«، و یا به »ذکر اللفظ بالقید« شود. در صورت اول تقابل بین آنها تقابل به ملکه و عدم است، و در 

شوند(. البته این دو تعریف اشاره به واقعیت نیستند لذا م تقابل به تضادّ است )زیرا دو امر وجودی میصورت دو
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نماییم زیرا اطالق دیگری داریم که عدم ذکر قید است شود به هر شکل تعریف کرد، امّا تعریف دوم را اختیار میمی

کنیم، لذا تعریف آن را »ذکر اللفظ لفظی« بحث میو آن »اطالق مقامی« است. امّا در این بحث در مورد »اطالق 

دهیم. با توجه به این تعریف، تقابل بین اطالق و تقیید تقابل به تضادّ خواهد بود )البته ضدّ در بالقید« قرار می

 اصطالح فلسفی مراد نیست بلکه ضدّ در اصطالح اصولی است(.

به نام اجمال هم هست، پس تعریف دقیق اطالق »ذکر با توجه به اینکه در کنار اطالق و تقیید، قسم سومی 

اللفظ بالقید فی حال کونه فی مقام البیان« خواهد شد. قید اول )بالقیدٍ( موجب خروج تقیید از تعریف شده، و قید 

شود؛ زیرا اجمال هم ذکر اللفظ بالقید هست، امّا دوم )کونه فی مقام البیان( نیز موجب خروج اجمال از تعریف می

 ر جایی که در مقام بیان نیست.د

 

 ب. خطاب تشریع 

گوید »اکرم العالم«. برای تعیین شود، به عنوان مثال مولی میدر خطاب تشریع نیز عنوان در متعّلق اخذ می

رابطه بین اطالق و تقیید در این موارد، باید این بحث مطرح شود که آیا در خطاب تشریع، اجمال ممکن است؟ 

شوند شوند که ثالث ندارند؛ و اگر اجمال ممکن باشد، دو ضدّ مینباشد، اطالق و تقیید دو ضّد میاگر اجمال ممکن  

، در مورد اطالق )ذکر اللفظ بالقیٍد(، تقابل بین آنها تضادّ  1که ثالث هم دارند. به هر حال با توجه به تعریف مختار

هستند که ثالث ندارند؛ و اگر ممکن باشد، دو ضدّ خواهد شد )اگر اجمال در خطاب تشریع ممکن نباشد، دو ضدّ 

 هستند که ثالث هم دارند(. پس در این صورت هم تقابل تضادّ است.

 

 23/06/95  7ج

 اطالق و تقیید به لحاظ واجب و مطلوب

شود واجب مقیّد یا مطلق است. به عنوان مقدمه، حقیقت تکلیف همان طلب یا ردع انشائی گاهی گفته می

کنند، با توجه به انشائی فعلی از افعال مولی است )حکماء فعل را تقسیم به جوارحی و جوانحی میاست. طلب 

این تقسیم این طلب انشائی هم جوارحی و هم جوانحی است؛ زیرا طلب انشائی متقوّم به دو شیء است قصد و 

ئی همان »واجب« یا »مطلوب«  ابراز یا انشاء(. طلب انشائی ممکن نیست بدون مطلوب انشائی باشد. مطلوب انشا

 

باشد، تقابل بین آنها تقابل ملکه و عدم است؛ و اگر  . مقرّر: با توجه به تعریف دیگر )عدم ذکر القید( نیز اگر اجمال در خطاب تشریع ممکن1

 ممکن نباشد، تقابل سلب و ایجاب است.
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است. اگر مولی بگوید »اکرم العالم«، خودِ فعل مولی »طلب« بوده، و اکرام هم »مطلوب« است. پس مطلوب به 

 فقط در خطاب تشریع است، و در خطاب تبلیغ ممکن نیست. این معنی

تقابل بین اطالق و تقیید با توجه به این مقدمه، مطلوب ممکن است مطلق یا مقیّد باشد. در این مرحله نیز 

تقابل به تضادّ است؛ زیرا اگر طبیعی تحت طلب رود مطلق است )البته با برخی قیود دیگر(، و اگر حصّه تحت  

 طلب رود مقیّد است. پس اطالق و تقیید دو امر وجودی هستند که تقابل بین آنها تقابل به تضادّ است.

 

 ولی )ملحوظ حین خطاب(اطالق و تقیید به لحاظ عالم لحاظ یا ذهن م

در مرحله لحاظ متکلّم نیز باید تقابل بین مطلق و مقیّد بررسی شود که آیا دو امر وجودی هستند یا یک  

رسد در این مرحله شود. به نظر میامر وجودی و یک امر عدمی، زیرا لحاظ مولی هم متّصف به اطالق و تقیید می

یرا اگر متکلم طبیعی را لحاظ نماید، مطلق محّقق شده است؛ و اگر نیز اطالق و تقیید دو امر وجودی هستند، ز 

 حصّه لحاظ شود، مقیّد محّقق شده است. پس در این صورت هم تقابل به تضادّ است.

 

 تنبیهات

شود در دو مرحله اخیر تقابل بین اطالق و تقیید همان تقابل به با توجه به توضیحات داده شده، معلوم می

رحله اول هم با تفصیلی که داده شده، تضادّ خواهد بود. امّا دو نکته وجود دارد که باید به آنها  تضادّ است. در م

 توجّه نمود:

 

 تنبیه اول: اطالق و تقیید در عالم اثبات و ثبوت

در کالم علماء اصطالح تقیید به لحاظ ثبوت و اثبات مطرح شده است. البته به شکل تفصیلی این دو مرحله 

اند، امّا ظاهراً مراد از اثبات مرحله لفظ و خطاب است. در این مرحله با کالم علماء موافق هستیم، ادهرا توضیح ند

که مرحله اول )اطالق و تقیید به لحاظ عنوان مأخوذ در خطاب( همان مرحله لفظ و خطاب است و مقام اثبات 

هن مولی( است )زیرا در کلمات بزرگان است. امّا مراد آنها از مرحله ثبوت همین مرحله سوم )عالم لحاظ و ذ

شود، و شهید خورد، مثالً محّقق خوئی فرموده در اطالق عدم تقیّد هم لحاظ میقرائنی بر این مطلب به چشم می

شود نه عدم تقیّد، لذا هر دو ناظر به مرحله سوم  صدر در اشکال به این کالم فرموده است فقط طبیعی لحاظ می

رسد مرحله دوم )مطلوب انشائی( همان مقام ثبوت است؛ زیرا لحاظ مهمّ نیست بلکه آنچه میهستند(، امّا به نظر 
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اهمّیت دارد همین مرحله و مطلوب انشائی است. مرحله سوم یعنی ذهن و لحاظ مولی، تنها کاشف از مطلوب 

 شائی است.انشائی است. یعنی اصالً مهمّ نیست در ذهن مولی چه آمده است، بلکه مهمّ مرحله طلب ان

با توجه به این توضیح در مورد عالم ثبوت، پس تقابل بین اطالق و تقیید در عالم ثبوت هم تقابل به تضادّ 

است؛ زیرا اطالق عدم لحاظ قید نیست )همانطور که شهید صدر فرموده است عدم لحاظ است(، بلکه اطالق لحاظ  

اطالق باشد، یا حّصه باشد، یا طبیعی باشد به نحو طبیعی است. مطلوب انشائی مولی ممکن است طبیعی به نحو 

شود. به هر حال دو امر وجودی هستند که تقابل اجمال که همان نتیجه تقیید را دارد زیرا به قدر متیّقن اخذ می

 بین آنها تقابل به تضادّ است.

 

 تنبیه دوم: دو اصطالح تضادّ

ق و تقیید تقابل به تضادّ است. امّا هرچند قائل به همانطور که گفته شده در مقام ثبوت هم تقابل بین اطال

تضادّ شدیم، امّا این تضادّ با قول به تضادّ در کالم محقّق خوئی تفاوت دارد. ایشان با این مبنا که اطالق همان 

تقیّد رسد هرچند در مرحله لحاظ باید گفت لحاظ عدم  اند. امّا به نظر میلحاظ عدم تقیّد است، قائل به تضادّ شده 

رخ خواهد داد، ولی باز هم این لحاظ تحت طلب نخواهد بود، بلکه تنها طبیعی تحت طلب است. پس چه مسلک 

شهید صدر باشد )اطالق، عدم لحاظ است(، و چه مسلک محقّق خوئی اطالق، لحاظ عدم است(، در هر صورت 

خواهد بود. به عبارت دیگر طلب اگر  لحاظ مهمّ نیست، بلکه مطلوب انشائی مالک است که یا طبیعی و یا حصّه 

روی حصّه رود، مقّید است؛ و اگر طلب روی طبیعی رفته و مقدّمات حکمت هم تمام باشد، مطلق است؛ و اگر 

 طلب روی طبیعی رفته امّا مقدّمات حکمت تمام نباشد، مجمل است؛

لذا مرحله اول بسیار مهمّ است البته ما با خطاب تشریع مواجه نیستیم، بلکه با خطاب تبلیغ مواجه هستیم، 

 چون کاشف از ثبوت است. پس مرحله اول همان مرحله خطاب تبلیغ و کالم امام علیه السالم است.

 

 فصل دوم: مقدّمات حكمت

همانطور که گذشت اطالق یک ظهور است، یعنی یک داللت تصدیقیه است. بنابراین باید دالّ آن هم تصدیق 

چند تصدیق باشد. به تصدیقاتی که نتیجه آنها تصدیق به مطلق بودن کالم است، »مقدّمات باشد، بلکه باید دو یا 

شود. در جمله »اکرم شود. اگر یکی از این مقدّمات نباشد، تصدیق به اطالق کالم هم حاصل نمیحکمت« گفته می

موضوع )عالم( هم وجود دارد. العالم«، یک هیئت امر وجود دارد، و یک ماده یا متعلّق )اکرام( وجود دارد، و یک 

در هر سه اطالق مطرح است. البته در مقابل اطالق هیئت و موضوع، »اشتراط« مطرح است، و در مقابل اطالق 
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رود )بلکه به آن مشروط ماده یا متعلّق، »طبیعی« مطرح است. هرچند تقیید در مورد هیئت و موضوع به کار نمی

هایی مانند اینکه در اطالق نیاز به مقدّمات حکمت هست، سه مطرح است. بحثشود(، امّا این بحث در هر  گفته می

اند که تقیید در آن هایی در این بحث استفاده نموده نیز در هر سه مورد وجود دارد. به همین دلیل علماء از مثال

 نبوده و اشتراط مطرح است.

دانند(، که مرحوم رخی دو مقدّمه را کافی میبه هر حال برای تحقّق اطالق نیاز به سه مقدّمه وجود دارد )ب

 اند:آخوند مطرح نموده

الف. مقام بیان: متکلم باید در مقام بیان باشد نه در مقام اجمال و اهمال؛ اهمال این است که متکلم در مقام 

 دا شود.بیان نباشد، و اجمال این است که متکلم در مقام عدم بیان باشد. یعنی باید به این مطلب تصدیق پی

ب. عدم ذکر قرینه متّصله: در کالم متکلم نباید قرینه متّصله برای تقیید وجود داشته باشد. در »تجب الصالۀ 

شود »قرینه«، مع الوضوء«، اطالق نیست زیرا قرینه متّصله بر تقیید وجود دارد )در اصطالح فقط به متّصله گفته می

 موجب تغییر ظهور است(. به این مطلب هم باید تصدیق پیدا شود.  و منفصله در اصطالح قرینه نیست؛ زیرا قرینه

ج. قدر متیّقن در مقام تخاطب: باید تصدیق پیدا شود که در کالم متکلّم قدر متیّقن در مقام تخاطب هم 

 وجود ندارد.

و بررسی شود. هر مقدمه باید به طور مستقلّ بیان  وقتی این سه تصدیق پیدا شود، تصدیق به اطالق محقّق می

 شود. 

 

 24/06/95  8ج

 مقدمه اول: در مقام بیان بودن 

همانطور که گفته شد، سه نحوه اطالق در یک کالم ممکن است: اطالق در هیئت؛ اطالق در متعّلق؛ و اطالق 

باشد. در موضوع؛ این بحث ناظر به اطالق در متعلّق یا ماده است، زیرا بحث در اطالقی است که در مقابل تقیید می

متکلم ممکن است طبیعی یا حصّه را اراده کرده باشد، که در مقام بیان بودن به این معنی است که قصد دارد آنچه 

را اراده کرده است، تبیین نماید. متکلم ممکن است در مقام بیان باشد، و ممکن است که در مقام بیان نباشد بلکه 

 لب وجود دارد )امّا در مقام بیان حدود آن نباشد(.تنها طبیعی را ذکر نماید تا بفهماند فی الجمله یک ط

با توجه به توضیحات فوق، در این بحث بیان به لحاظ متعلّق تکلیف و واجب است، و برای احراز اطالق 

باشد. امّا این احراز باید مقدمه اول تمام باشد یعنی باید احراز شود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق طلب می

شود؟ یعنی اگر مولی بگوید »اکرم العالم«، آیا در مقام بیان حدود متعّلق تکلیفش هست، یا قصد ق میچگونه محّق

دارد فی الجمله بگوید نسبت به اکرام عالم تکلیفی دارد؟ توضیح اینکه اکرام انحائی مانند اکرام به ضیافت و اکرام 
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ام را اراده نموده و یا حصّه خاصّی از اکرام را اراده به اعطاء مال و مانند آنها دارد. ممکن است مولی طبیعی اکر

شود )یعنی اگر قید منفصلی بیاورد، این نموده باشد. اگر مولی در مقام بیان نباشد این کالم وی دارای اجمال می

موجب تقیید یا تبیین است، نه اینکه در کالم قبلی اطالق شکل بگیرد(. برای جواب به این سوال و برای اینکه 

 شود، سه نظر وجود دارد:چگونه در مقام بیان بودن احراز می

 

 نظر اول: اصل تعبّدی عقالئی 

اند راهی برای احراز اینکه مولی در مقام بیان است وجود ندارد. تنها یک اصل جماعتی از علماء فرموده

عقالء بر این است که عقالئی وجود دارد که اصل عملی در باب محاوره است )یعنی ظهوری وجود ندارد(. بناء 

کنند و بناء را بر ای )بر اجمال یا تقیید( ذکر نکند، کالم وی را حمل بر مطلق میاگر کسی کالمی بگوید و قرینه

 .1گذارند که متکلم در مقام بیان استاین می

 اشكال: نتیجه اصل تعبّدی، ظهور نیست

اول اینکه در بین عقالء چنین توافق و تبانی اند: اشکال متأّخرین در این فرمایش دو اشکال مطرح نموده

ای بر اجمال نباشد، متکلم وجود ندارند. به عبارت دیگر چنین بنائی در بین عقالء احراز نشده است که اگر قرینه

را در مقام بیان بدانند. یعنی این اشکال نیز ادّعایی است که در مقابل ادّعای مستدلّ مطرح شده است؛ اشکال دوم 

اطالق یک ظهور است، و مقدماتی که نتیجه آنها اطالق است همین مقدمات حکمت است. یعنی همین در  اینکه

مقام بیان بودن، یکی از مقدماتی است که نتیجه آن اطالق خواهد شد. اگر مقدمه یک اصل تعبّدی باشد، نتیجه آن 

مکن نیست از طرفی اطالق یک ظهور ظهور نخواهد بود! زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدمات است. به عبارت دیگر م

 باشد، و از طرف دیگر یکی از مقدمات آن اصل تعبّدی باشد!

 

 نظر دوم: ظهور حال متكلم 

شهید صدر بیان دیگری فرموده است برای احراز اینکه متکلم در مقام بیان است. در نظر ایشان ظهور حال 

خواهد باشد. یعنی ظاهر حال هر متکلمی این است که میمتکلم مقتضی این است که در مقام بیان تمام مراد خود می

 

و هو أنه ال یبعد أن یكون األصل فیما إذا شك فی كون المتكلم فی مقام بیان تمام المراد هو كونه بصدد بیانه و :»248. کفایۀ االصول، ص1

ك باإلطالقات فیما إذا لم یكن هناك ما یوجب صرف وجهها إلى جهۀ خاصۀ و لذا ترى أن  ذلك لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات من التمس 

ن  المشهور ال یزالون یتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البیان و بعد كونه ألجل ذهابهم إلى أنها موضوعۀ للشیاع و السریان و إ

 «.ال وجه للتمسك بها بدون اإلحراز و الغفلۀ عن وجهه فتأمل جیداكان ربما نسب ذلك إلیهم و لعل وجه النسبۀ مالحظۀ أنه 



 21 ........................................................صفحه: .................. الخامس: فی المطلق و المقیّدالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

21 

 

تمام مراد خود را با الفاظ بیان نماید، که این ظهور، فعل گفتاری متکلم است. با این توضیح یک احراز ظنّی ایجاد 

 . 1شود، که مقدمه اطالق استمی

 

 اشكال: ظاهر حال مقتضی وفاء الفاظ به غرض است

آورد وافی به آن غرض هستند. البته که قصد بیان مطلبی دارد، و الفاظی که میظاهر حال متکلم این است 

ممکن است متکلم دچار غفلت یا خطا هم بشود، امّا ظاهر حال وی این است که قصد تفهیم مطلبی داشته، و این 

شود. به فهمیده نمی خواهد تفهیم نماید، از )ظهور حال یا( الفاظالفاظ وافی به آن غرض هستند. امّا اینکه چه می

عنوان مثال متکلم چه قصد تفهیم طبیعی اکرام را داشته باشد، و چه قصد تفهیم اینکه فی الجمله اکرام مطلوبش 

شود. به عبارت دیگر باید الفاظ به حدّی باشد، در هر دو صورت الفاظ وی یکی هستند، و قید حّصه آورده نمیمی

 به غرض نباشد(. لذا برای بیان اینکه اکرام فی الجمله مطلوب است نیز آورده شود که غرض را برساند )و مخلّ

 همین مقدار که طبیعی آورده شود، کافی است.

با توجه به توضیح فوق این کالم شهید صدر مورد قبول است که متکلم در مقام بیان تمام غرض هست، و  

 شود.ه از لفظ )یا ظهور حال( فهمیده نمیاین الفاظ وافی به بیان غرض هست، امّا اینکه چه غرضی دارد ک

 

 27/06/95  9ج

 نظر سوم: مجموعه قرائن 

هرگاه متکلم در مقام اطالق یا اجمال باشد، یعنی ممکن است در مقام تحدید متعلّق باشد )اطالق( و یا  

شود، بلکه نمی نباشد )اجمال(. شناسایی این مطلب که در مقام اجمال است یا اطالق، از ظاهر حال متکلم فهمیده

شود. این قرائن مانند لحن گفتار، تناسب متکلم و حکم، تناسب موضوع و حکم، ای از قرائن استفاده میاز مجموعه

رود، به عنوان مثال در »اکرم او تصدّق نزدیک یا دور بودن زمان عمل، برخی از کلماتی که در کالم به کار می

شود از نظر کیفیت در مقام بیان نیست، بلکه در مقام بیان رهماً« فهمیده میعلی الفقیر ولو درهماً« از کلمه »ولو د

کمیّت است. یکی از قرائن نیز غیر عرفی بودن اجمال است، زیرا در بسیاری از موارد، اجمال عرفی نیست یعنی 

 

هو انَّ اإلطالق و إِنْ لم یكن مدلولًا وضعاً السم الجنس لكنه مدلول التزامی لظهور   المسلك األول :»411، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

ارة عن ظهور حال المتكلم فی انه بصدد بیان تمام مرامه بكالمه. فانَّ  حالی سیاقی ینعقد عادة فی كالم المتكلم. و هذا الظهور الحالی السیاقی عب

ذلك انه لم یبین تمام   هذا الظهور الحالی یدل بااللتزام على انَّ هذا المتكلم قد قصد المطلق ال المقید، فانه إِنْ كان قد قصد المقید كان معنى 

فیكون قد بین بكالمه بعض   - أو على التقیید بالتعبیر األصح - بلفظ یدل على القیدمرامه بكالمه إذ انه جاء بلفظ یدل على الماهیۀ و لم یأتِ 

 «. الداللۀ االلتزامیۀ لهذا الظهور الحالی انه أراد المطلق مرامه ال تمام مرامه، و هذا خلف الظهور الحالی السیاقی المذكور فمقتضى 
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رت دیگر غلبه گیرد. به عباشود که در اثر عدم رواج اجمال، ظهور شکل میرائج نیست. این غلبه موجب ظنّ می

 ای عرفی بر عدم اجمال پیدا شود. شود قرینهعدم رواج موجب می

گیرد که متکلم در مقام بیان است. البته به هر حال، با توجه به این قرائن، ظّن ایجاد شده و ظهور شکل می

شامل قیود نادر گیرد، زیرا قرائن وافی نیست. به عنوان مثال اطالق در بسیاری از موارد چنین ظهوری شکل نمی

مانند فقیری که چهار دست دارد، نخواهد شد. بله اطالق شامل قیود متعارف مانند هاشمی بودن یا عادل بودن، 

خواهد شد. باید توجه شود در مقام بیان بودن، امری نسبی است. ممکن است متکلم نسبت به برخی امور در مقام 

 نباشد. بیان باشد، و نسبت به برخی دیگر در مقام بیان

 

 مقدمه دوم: عدم ذكر تقیید

مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که در کالم قرینه متّصله بر تقیید نباشد، زیرا با وجود قرینه بر تقیید 

گیرد. کبرای این مطلب بحثی ندارد، تنها بحث در صغریات است. قرینه متّصله سه دسته شده اطالقی شکل نمی

 است:

، مانند »اکرم الفقیر العادل«، و یا »تجب الصالۀ متطهّراً« که گفته شده قرینه »العادل« الف. توصیف و اتّصاف

شود. اشکال شده است که این نحوه قرینه متّصله، از قبیل تقیید مانع انعقاد اطالق در موضوع یعنی »الفقیر« می

یقت موضوع وجوب »الفقیر« نیست گیرد، زیرا در این موارد در حق نیست. یعنی در این موارد هم اطالق شکل می

 باشد که تمام آن حصص تحت حکم وجوب هستند.بلکه »الفقیر العادل« است. فقیر عادل نیز دارای حصصی می

 گیرد.این کالم صحیح است و این قسم تقیید نیست، بلکه در این موارد اطالق در موضوع شکل می

»اکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادال«، و یا »اکرم الفقیر و ال ب. ضمیمه، مانند »اکرم الفقیر اال الفاسق«، و یا 

شود. در این موارد ظاهراً تکرم الفقیر الفاسق«، که گفته شده ضمیمه مانع انعقاد اطالق در عنوان »الفقیر« می

 اختالفی وجود ندارد که قرینه متّصله است، و این مثال خوبی برای قرینه متّصله است.

مانند »اکرم الفقیر و التکرم الفاسق«، و یا »اکرم الفقیر و التکرم کلّ فاسق« که نسبت بین ج. عامّ من وجه، 

 فقیر و فاسق عموم من وجه است. در این موارد در مورد وجود قرینه بر تقیید، سه قول هست:

 خواهد بود؛ دانند، که »اکرم الفقیر« مطلق نبوده و مقیّدمشهور علماء جمله متأّخر را قرینه بر تقیید می

زیرا دو عنوان وجود  قول دوم این است که جمله دوم، قرینه نیست، امّا عنوان »الفقیر« هم مجمل است؛

دارد که ممکن است عنوان اول قرینه بر عنوان دوم، و یا عنوان دوم قرینه بر عنوان اول باشد. بنابراین هر دو  

 شود.صالحیت بر قرینه شدن دارند، لذا مجمل می



 23 ........................................................صفحه: .................. الخامس: فی المطلق و المقیّدالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

23 

 

وم تفصیل است بین عموم و اطالق است، یعنی اگر عنوان دوم )فاسق در مثال( مطلق باشد، عنوان قول س

اول مجمل خواهد شد، و اگر عنوان دوم عامّ باشد، عنوان اول مقّید خواهد شد؛ زیرا اگر عنوان دوم مطلق باشد به 

شود اگر عنوان دوم عامّ باشد، اظهر می  همان بیان فوق هر دو صالحیت قرینه شدن دارند لذا مجمل خواهد شد. امّا

 که قرینه بر عنوان اول خواهد شد، و عنوان اول را تقیید خواهد زد.

رسد قول مشهور صحیح است، زیرا این روش متعارفی در محاورات عرفی است که قرینه بعد از به نظر می

ب تقیید شود. در این روش متعارف عرفی ذوالقرینه آورده شود. یعنی باید اطالقی باشد، سپس قرینه آمده و موج

نیز تفاوتی وجود ندارد که عنوان دوم عامّ یا مطلق باشد. بنابراین این تداول و تعارف در محاورات عرفی، ظهور 

ساز است )پس اینکه گفته شود هر دو عنوان صالحیت قرینه شدن دارند، و یا عنوان دوم اگر عامّ باشد اظهر  

بلکه در هر صورت متعارف این است که عنوان دوم قرینه بر عنوان اول و موجب تقیید   خواهد شد، صحیح نیست؛

 عنوان اول شود(.

 

 بندی جمع 

رسد در قرینه متّصله توصیفی، اطالق شکل گرفته؛ و در قرینه متّصله با توجه به توضیحات فوق، به نظر می

خواهد شد. بنابراین مقدمه دوم مورد قبول است ای و عامّ من وجهی، اطالق شکل نگرفته و تقیید محقّق ضمیمه

 که دو صغرا برای آن وجود دارد.

 

 28/06/95  10ج

 تنبیه اول: احراز عدم قرینه

همانطور که گذشت مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید ذکر نشود. عدم وجود قرینه 

کالمی مستقیم از متکلم شنیده شود؛ امّا گاهی راوی کالم متکلمی را شود، مانند اینکه گاهی بالوجدان احراز می

 شود، دو نظر وجود دارد:کند، که در این موارد در اینکه چگونه احتمال وجود قرینه دفع مینقل می

اند. یعنی بناء عقالء در الف. مشهور علماء اصلی به عنوان اصل عدم قرینه در محاورات را قبول نموده

 کنند.عرفی این است که به احتمال وجود قرینه اعتناء نمیمحاورات 

دانند. یعنی اگر ب. در مقابل شهید صدر این مطلب را قبول ننموده، و عدم قرینه را از باب شهادت سلبی می

راوی قرینه را ذکر نکند، ممکن است عدم ذکر قرینه به نحو عمدی یا سهوی باشد. اینکه به نحو عمدی قرینه ذکر  
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گوید؛ و اینکه از روی غفلت قرینه شود، زیرا ثقه کسی است که عمداً خالف نمید، با وثاقت راوی دفع مینشو

 شود. ذکر نشود، با اصل عدم غفلت که اصلی عقالئی است دفع می

ای وجود ندارد. بله رسد کالم شهید صدر صحیح است، زیرا بین عقالء چنین بنائی نیست که قرینهبه نظر می

شود، و این اصل عدم غفلت اصلی عقالئی است. بنابراین راوی به سکوت الء بناء بر عدم سهو گذاشته میبین عق 

دهد. حجّیت این خبر از باب حجّیت قول ثقه است، یعنی شخص ثقه خود، از عدم وجود قرینه متّصله خبر می

 حتی اگر با سکوت مطلبی را اعالم نماید، حجّیت خبر ثقه آن را شامل است.

 

 تنبیه دوم: قرینه ارتكازی

همانطور که گفته شد قرینه دوم از مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید ذکر نشود. قرائن تقسیم به 

شود. یکی از اقسام قرینه غیر لفظی، »قرینه لبّیه« است. »قرینه ارتکازیه« نیز یکی از »لفظی« و »غیر لفظی« می

شود که الفظ نیز از آن مطّلع است. به قرینه ارتکازیه مخاطب به مطلبی منتقل میاقسام قرینه لبّیه است. با وجود 

شود مراد مولی گوشت گوید »اشترِ اللحمَ«، که به قرینه ارتکازیه عبد متوجه میعنوان مثال موالیی به عبدش می

 نیست.شود، و در این مطلب اشکالی گوسفند است. این قرینه ارتکازیه مانع انعقاد اطالق می

 

 قرائن ارتکازی شخصیه و عاّمه

 قرینه ارتکازی نیز دو قسم دارد:

شود، یعنی با توجه به ارتباطی که مخاطب با  الف. قرینه شخصی: گاهی تنها مخاطب متوجه این قرینه می

این قرائن راوی باید  شود.شود. به این قرائن »قرینه ارتکازیه شخصیه« گفته میمتکلم دارد از این قرینه مطّلع می

 را در نقل بیان نماید، زیرا مقتضای وثاقت راوی نقل آنهاست.

ب. قرینه عامّ )عرفی(: گاهی قرینه ارتکازی عامّ است یعنی تمام مخاطبین از آن مطّلع هستند. مانند مثال 

های  مخاطب  گوشت، که ارتکاز عرفی است. نیازی نیست راوی این قرائن در نقل ذکر نماید زیرا تفاوتی بین راوی و

 دیگر نیست، بلکه همه این قرینه را متوجه هستند.

با توجه به این نکته در روایاتی که به ما رسیده است، ممکن است در زمان نقل روایت توسط راوی، برخی 

ارتکازات عرفیه وجود داشته باشد، که اکنون بین عرف مرتکز نیست. به عنوان مثال ممکن است مراد از لعب به 

شطرنج که حرام شده است، همان قمار به نرد و شطرنج بوده است. یعنی ممکن است این نکته را راوی ذکر   نرد یا 

نکرده باشد به دلیل اینکه در آن زمان ارتکاز عرفیه وجود داشته است. این احتمال دافع ندارد، و هر جا چنین 
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اگر احتمال وجود قرینه عرفیه در زمان  گیرد. شهید صدر نیز فرموده استاحتمالی داده شود، اطالق شکل نمی

. به هر حال در این موارد کالم مطلق نخواهد بود و اخذ به قدر 1صدور داده شود، اطالق شکل نخواهد گرفت

های متعدّدی وجود متیّقن خواهد شد. در مثال فوق قدر متیّقن همان قمار به نرد یا شطرنج خواهد بود. در فقه مثال

 شود.الی داده میدارد که چنین احتم

 

 29/06/95  11ج

 تنبیه سوم: قرینه منفصله

همانطور که گفته شد مقدمه دوم از مقدمات حکمت، این است که قید متّصلی در کالم ذکر نشود. این مقدمه 

تغییری را مرحوم آخوند فرموده است و مشهور تابع ایشان هستند، امّا مرحوم میرزای نائینی و برخی شاگردان وی  

اند مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که نه قید متّصل و نه قید منفصل در این مقدمه ایجاد نموده و فرموده 

 .2ذکر نشود 

 

 قرینه منفصله مانع تحقّق ظهور اطالقی

اند. ایشان فرموده محقّق خوئی این مطلب را توضیح داده و فارق بین قرینه مّتصله و منفصله را بیان نموده

گیرد، یعنی قرینه متّصله مانع انعقاد ظهور است؛ امّا اگر قرینه منفصله است اگر قرینه متّصله باشد، اطالقی شکل نمی

رود؛ بنابراین اگر مولی بگوید »اکرم الفقیر«، و در مجلس گیرد امّا این ظهور بقاءً از بین میباشد، ظهور شکل می

 

قرینۀ متصلۀ فیها لم تنقل إِلینا، إِنْ كان من جهۀ احتمال غفلۀ الناقل عن سماعها  و الجواب انَّ احتمال :»270، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ۀ السكوتیۀ، فهو منفی بأصالۀ عدم القرینۀ على أساس عدم الغفلۀ، و إِنْ كان من ناحیۀ احتمال إسقاط الناقل لذكرها فهو منفی بشهادة الناقل السلبی 

ا نقل من الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرینۀ مغّیرة لمعنى ذلك الظهور، ألنَّه فی مقام نقل كل  فانَّ سكوته فی مقام النقل و اقتصاره على م 

ل فال یمكن  ما له دخل فی فهم ذلك المعنى الّذی ینقله إِلینا كما هو واضح. نعم لو احتملنا قرینۀ متصلۀ ال یكون للراوی نظر إِلیها فی مقام النق

ل فی القرائن اللبیۀ المرتكزة فی األذهان بنحو تكون كالمتصل، فانَّ الراوی لیس فی مقام نقل المرتكزات العامۀ المعایشۀ  نفیها بشهادته كما هو الحا

 «. فی عصره و التی ال یلتفت إِلیها تفصیلًا غالباً كما هو واضح

اعتبار خصوصیۀ وجودیۀ أو عدمیۀ فی متعلق حكمه أو )الثالثۀ( ان ال یأتی المتكلم فی كالمه ما یدل على :»529، ص1. اجود التقریرات، ج1

المأخوذة   موضوعه ال متصال بكالمه و ال منفصال عنه ضرورة انه مع اإلتیان بالقرینۀ المتصلۀ ال ینعقد ظهور للكالم من أول األمر اال فی الماهیۀ

ن مراد المتكلم و قد بینا سابقاً ان مراتب الداللۀ ثلث )األولى(  ء و مع اإلتیان بالقرینۀ المنفصلۀ ال ینعقد الظهور التصدیقی الكاشف عبشرط شی 

بالوضع )الثانیۀ( الداللۀ التصدیقیۀ أعنی بها انعقاد الظهور فیما قاله المتكلم بحیث یكون قابال    الداللۀ التصوریۀ الناشئۀ من سماع اللفظ عند العالم 

ینۀ المتصلۀ و ال یضر بها وجود القرینۀ المنفصلۀ )الثالثۀ( الداللۀ التصدیقیۀ الكاشفۀ عن  للنقل بالمعنى و هذه الداللۀ تتوقف على عدم وجود القر

 «. مراد المتكلم واقعاً و هذه الداللۀ تتوقف على عدم وجود القرینۀ مطلقا سواء كانت متصلۀ أم كانت منفصلۀ
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این صورت ابتدا جمله اول ظهور اطالقی خواهد داشت تا زمان ورود دیگری بگوید »التکرم الفقیر الفاسق«، در 

 .1رود. محقّق خوئی این کالم را قبول نموده استجمله دوم که این ظهور اطالقی از بین می

 

 اشکال: قرینه منفصله هادم ظهور نیست

اطالقی نیست، بلکه اند. در نظر مشهور قرینه منفصله موجب زوال ظهور مشهور با این کالم مخالفت نموده

شود. مانند اینکه شخص غیر ثقه، خبری دهد که کالمش ظهور با ورود قرینه منفصله ظهور از حجّیت ساقط می

 دارد امّا آن ظهور، حجّت نیست. دو اشکال بر فرمایش مرحوم میرزا شده است:

 اشكال نقضی: با احتمال وجود قرینه منفصله نباید اطالقی شكل گیرد

مولی بگوید »اکرم الفقیر« و زمانی مثالً یک ماه بگذرد، باز هم این احتمال وجود دارد که یک قرینه اگر 

منفصله وجود داشته باشد امّا واصل نشده باشد. در این صورت باید گفته شود که ظهور اطالق باقی نیست، زیرا 

تمام روایاتی که احتمال وجود قرینه  عدم ذکر قرینه منفصل احراز نشده است. الزمه این حرف این است که در

رود، ظهور اطالقی شکل نگیرد. این امر خالف وجدان است خصوصاً که احتمال وجود منفصله )غیر واصله( می

قرینه نوعاً وجود دارد. بله اگر وصول قرینه منفصله هادم ظهور باشد، این اشکال نقضی وارد نیست؛ امّا در مواردی 

منفصله در مثالً یک ماه بعد داده شود، نباید اطالقی شکل گیرد در حالیکه این نیز خالف  که احتمال وصول قرینه

 وجدان است.

 

 شودشود بلكه حجّیت آن ساقط میاشكال حلّی: ظهور، ساقط نمی 

اگر مولی ابتدا »التکرم الفقیر الفاسق« گفته و در مجلس دیگری »اکرم الفقیر« بگوید، در این صورت اطالق 

شود، و این کالم صحیحی است. امّا اگر مولی ابتدا بگوید »اکرم الفقیر« و در مجلس دیگر  دای امر منعقد نمیاز ابت

رود شود. امّا این ظهور از بین نمیبگوید »التکرم الفقیر الفاسق«، از ابتدای امر ظهور کالم اول در اطالق منعقد می

دی هستند مانند تالزم بین »این نار« و »این حرارت« که از زیرا ظهور امری واقعی است. امور واقعی ازلی و اب

ازل بوده است و تا ابد هست. یعنی دالّ و مدلول )مانند این نار و این حرارت( از امور حقیقی هستند، امّا داللت 

 

 متصلۀ وال منفصلۀ وإلّا فال یمكن التمسك باطالق كالمه،  الثالث أن ال یأتی المتكلم بقرینۀ ال :»536، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

ت  لوضوح أنّ إطالقه فی مقام االثبات إنّما یكشف عن االطالق فی مقام الثبوت إذا لم ینصب قرینۀً على الخالف، وأمّا مع وجودها، فان كان

إلّاأ نّها تكشف عن أنّ االرادة االستعمالیۀ ال تطابق االرادة متصلۀً فهی مانعۀ عن أصل انعقاد الظهور، وإن كانت منفصلۀً فالظهور وإن انعقد 

رة أنّ  الجدیۀ، وأمّا إذا لم یأت بقرینۀ كذلك فیثبت لكالمه إطالق كاشف عن االطالق فی مقام الثبوت، لتبعیۀ مقام االثبات لمقام الثبوت، ضرو

 «. قییدها فی مقام الواقع والثبوت إطالق الكالم أو تقییده فی مقام االثبات معلول الطالق االرادة أو ت 
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بلکه ممکن    رود)مانند تالزم( امری واقعی است. امور واقعی زمان و مکان و وعاء ندارند. بنابراین ظهور از بین نمی

 شود.است حجّیت آن بقاءً ساقط می

 

 31/06/95  12ج

 مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب 

گفته شد مقدمات حکمت در نظر مرحوم آخوند سه مقدمه است. مقدمه اول در مقام بیان بودن متکلم، و 

ن این است که قدر متیّقن در مقام تخاطب مقدمه دوم عدم ذکر قید متّصل، بررسی شدند. مقدمه سوم در کالم ایشا

 هم نباشد. وقتی حصص یک مطلق نسبت به مطلق سنجیده شود، سه حالت ممکن است:

الف. قدر متیّقنی وجود نداشته باشد؛ مانند اینکه شارع فرموده »اکرم الفقیر«، و فقیر در خارج دارای دو 

حصّه قدر متیّقنی وجود ندارد زیرا نسبت شارع به  باشد. در شمول حکم نسبت به این دوحصّه عرب و عجم می

 عرب و عجم مساوی است، یعنی نزد شارع تفاوتی بین عرب و عجم نیست.

ب. قدر متیّقن خارجی وجود داشته باشد؛ مانند اینکه شارع بفرماید »اکرم الفقیر«، و فقیر در خارج دارای 

رع مقدّس ممکن است طبیعی اکرام فقیر را واجب کرده باشد. از خارج معلوم است شادو حصّه عادل و فاسق می

شود که فقط فقیر فاسق باشد و ممکن است فقط اکرام حصّه فقیر عادل را واجب کرده باشد؛ امّا احتمال داده نمی

اکرامش واجب باشد، زیرا عادل نزد شارع محبوب و فاسق مبغوض است. پس در هر دو صورت اکرام فقیر عادل 

 این قدر متیّقن خارجی است. واجب است، که

ج. قدر متیّقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، که کالم و عنوان مأخوذ در خطاب نسبت به یک حصّه 

صریح باشد؛ مانند اینکه شخصی از مولی بپرسد »هل یجب اکرام الفقیر الشابّ؟«، و فقیر در خارج دارای دو حصّه 

د »یجب اکرام الفقیر«، یعنی فقیر در جواب قیدی نداشته باشد، در این باشد. اگر مولی جواب دهجوان و پیر می

صورت این حکم نسبت به »الفقیر الشابّ« کالصریح است؛ زیرا سوال در مورد فقیر جوان بوده و در نظر عرف 

شود. آیا این جواب شامل فقیر پیر هم هست؟ اگر مقدمه سوم از جواب نسبت به فقیر جوان صریح محسوب می

قدمات حکمت پذیرفته شود )مانند مرحوم آخوند که این مقدمه را پذیرفته است(، جواب نسبت به فقیر پیر مجمل م

است، و قدر متیّقن همان فقیر جوان است. امّا اگر مقدمه سوم مورد قبول نباشد )مانند نظر مشهور که مقدمه سوم 

یر« در جواب، مطلق است. البته باید دقّت شود که در اند(، جواب شامل فقیر پیر هم هست زیرا »الفقرا نپذیرفته

 نظر مرحوم آخوند این قدر متیّقن در مقام تخاطب، موجب تقیید نیست بلکه مانع انعقاد اطالق است.

بنابراین قدر متیّقن خارجی موجب اجمال نیست، و فقیر مطلق است هرچند قدر متیّقن خارجی فقیر عادل 

ان مطلق )فقیر( نسبت به قدر متیّقن خارجی قابل تقیید نیست، زیرا کالصریح است. لذا  است. بله در این موارد عنو
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اگر مولی در جلسه بعد بفرماید »الیجب اکرام الفقیر العادل«، این جمله موجب تقیید جمله اول نیست بلکه با جمله 

مرحوم آخوند آن را موجب اجمال اول تعارض دارد؛ امّا در مورد قدر متیّقن در مقام تخاطب دو نظر وجود دارد: 

دانند هرچند مانند قدر متیّقن خارجی تقیید مطلق نسبت به آن هم دانند، و مشهور نیز آن را موجب اجمال نمیمی

ممکن نیست. به هر حال طبق هر دو نظر تقیید عنوان مطلق نسبت به قدر متیّقن در مقام تخاطب ممکن نیست،  

 چه مطلق باشد چه مجمل باشد.

 

 نظر مختار 

مخالفت مشهور با مرحوم آخوند بر اساس استدالل نیست، بلکه بر اساس استظهار است. یعنی در مثال فوق 

اگر مقدمه اول و دوم تمام باشد، در جواب سوال مولی گفته است »یجب اکرام الفقیر«، که استظهار مشهور این 

 است که عنوان فقیر، مطلق است.

ر و نه نظر مرحوم آخوند، صحیح و تمام نیستند. در مقدمه اول از مقدمات رسد نه نظر مشهوبه نظر می

ای از قرائن مانند تناسب حکمت، گفته شده متکلم باید در مقام بیان متعلّق تکلیف باشد. احراز آن هم از مجموعه

متکلم، و لحن  حکم و متکلم، و تناسب حکم و موضوع، و فاصله زمانی، و غیر متعارف بودن اجمال، و ظاهر حال  

شود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق یا موضوع متکلم، و مانند آنهاست. یعنی از مجموعه این قرائن فهمیده می

حکم است. یکی از این قرائن نیز عدم وجود قدر متیّقن در مقام تخاطب است. یعنی اگر قدر متیّقن در مقام تخاطب 

ر مقام بیان است. این مطلب که در چه جایی قدر متیّقن در مقام تخاطب باشد ممکن است احراز نشود که متکلم د

مانع در مقام بیان بودن، امری عرفی است. اموری که به عرف واگذار شود قابل تحدید نیست، و در موارد مختلف 

د »یجب ممکن است متفاوت شود. به عنوان مثال اگر سوال شود »هل یجب اکرام الفقیر الشابّ« و جواب داده شو

رسد عنوان فقیر در جواب، مطلق است. همین که امام علیه السالم در جواب سوال نفرمودند اکرام الفقیر«، به نظر می

»نعم«، نیز یک قرینه است که مطلق اراده شده است؛ امّا اگر سوال شود »شخصی که از دستش خون آمده، آیا 

رسد عنوان »الدم« در جواب مطلق نیست لدم نجس«، به نظر میتواند با آن نماز بخواند؟« و جواب داده شود »امی

تا شامل خون بدن و غیر بدن، و یا خونی که به اعجاز و کرامت بیاید )مانند خونی که از سنگ بیاید( شود، و حتی 

 نسبت به خون حیوان، و یا خون داخل بدن و خارج بدن نیز اطالق ندارد که هر دو را شامل شود.
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 جمع بندی 

ابراین دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مورد قبول است: اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد )که این بن

ای از قرائن متعدّد قابل احراز است(، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کالم مجمل است؛ دوم  مقدمه با کمک مجموعه

 م نباشد، کالم مقیّد خواهد شد.اینکه قید متّصلی در کالم ذکر نشده باشد، و اگر این مقدمه تما

اگر هر دو مقدمه احراز شود کالم »مطلق« است، و اگر مقدمه اول احراز نشود کالم »مجمل« است، و اگر  

 مقدمه دوم احراز نشود کالم »مقیّد« است.

 

 03/07/95  13ج

 تنبیهات 

ای بر تقیید نباشد؛ باشد؛ قرینهشود: متکلم در مقام بیان گفته شد مقدّمات حکمت در دو مقدمه خالصه می

 گیرد. بعد از این بحث نیاز به توضیح چند تنبیه است:با احراز این دو مقدمه ظهور اطالقی شکل می

 

 تنبیه اول: تنبّه به چند نكته 

 در تنبیه اول چند نکته، توضیح داده خواهد شد:

 

 نكته اول: نسبیت اطالق و تقیید و اجمال

، اموری نسبی هستند. توضیح اینکه اطالق همان »ذکر اللفظ بالقید مع کون المتکلم اطالق و تقیید و اجمال

فی مقام البیان« است؛ و اجمال همان »ذکر اللفظ بالقید مع عدم کون المتکلم فی مقام البیان« است؛ و تقیید نیز 

یرا اهمال یعنی در مقام بیان همان »ذکر اللفظ مع القید« است. البته »اهمال« و »اجمال« هرچند متفاوت هستند )ز 

نیست، و اجمال یعنی در مقام عدم بیان است(، امّا در علم اصول هر دو، یک نتیجه واحد دارند و در مقابل اطالق 

 هستند. به همین دلیل هرگاه اجمال گفته شود، اعمّ از اجمال و اهمال است.

مقیّد و هم مجمل باشد. به عنوان مثال در ها، یک عنوان ممکن است هم مطلق و هم با توجه به این تعریف

جمله »اکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادالً«، عنوان »فقیر« نسبت به قید »عدالت« مقیّد است؛ و نسبت به قید »ذکوریت« 

مطلق است؛ و نسبت به قید »شش انگشتی بودن« مجمل است، زیرا متکلم نسبت به تقسیمات دور از ذهن کاماًل 

حالیکه برای تحّقق اطالق باید التفات اجمالی نسبت به قیود باشد. متکلم نسبت به خصوصیات غافل است، در 
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از سه جهت متفاوت و نسبت به سه قید متفاوت، هم مطلق است  دور از ذهن التفاتی ندارد. بنابراین عنوان »فقیر«

 و هم مقیّد است و هم مجمل است.

 

 تفاوت بین مطلق و عامّ نكته دوم: اراده طبیعی و افراد در 

های »مطلق« با »عامّ« در این است که در مطلق در کلمات علماء مشهور شده است که یکی از تفاوت

طبیعی اراده شده است، امّا در عامّ تمام افراد اراده شده است. یعنی در »اکرم الفقیر«، متکلم طبیعی فقیر را اراده 

 اد متکلم تمام افراد فقیر است.کرده است، امّا در »اکرم کلّ فقیر«، مر

رسد این کالم تامّ نیست. توضیح اینکه همانطور که قبالً گفته شد، اطالق در سه مورد به کار به نظر می

 باشد:رود: مفاد هیئت؛ متعّلق؛ موضوع؛ اطالق در هر کدام از این امور به یک معنی میمی

 

 اطالق در مفاد هیئت: عدم اشتراط طلب

رم الفقیر« اطالق هیئت یا طلب به این معنی است که در این طلب، تعلیق یا اشتراطی نیست. در مثال »اک

یعنی این وجوب معلّق یا مشروط بر شیئی نیست. در مقابل طلب مطلق، طلب مشروط است مانند »اکرم الفقیر 

. البته در اصطالح عرفی عند الزوال« )بنا بر اینکه قید »عند الزوال« قیدِ طلب باشد( که یک وجوب مشروط است

شود، امّا در اصول نه معّلق است و نه مقیّد است، بلکه مشروط است. با توجه به به این وجوب، معّلق هم گفته می

 این توضیح، متکلم در هیئت مطلق، طبیعی وجوب را اراده کرده است، و نه تمام افراد را اراده کرده است. 

است. طلب همان »السعی نحو المقصود« است، که دو قسم انشائی   تفاوت طلب مشروط و مطلق بسیار مهمّ

و تکوینی دارد. »طلب تکوینی« این است که برای بستن درب، راه رفته تا درب را ببندد؛ امّا »طلب تشریعی« این  

 است که به کسی بگوید درب را ببند. در هر طلب انشائی یک انشاء وجود دارد که فعل گفتاری است. همین فعلِ

»تکلم« یکی از افراد انشاء است. در طلب مطلق، آنِ تحقّق انشاء همان آنِ تحقّق طلب است، مانند اینکه مولی 

شود. امّا اگر گفته شود بگوید »صلّ« که طلب انشائی است یعنی هم انشاء و هم طلب به واسطه تلفظ محقّق می

ئی نیست. این فعل در زمان تحّقق قید یعنی »عند »صلّ عند الزوال« این فعل گفتاری انشاء هست امّا طلب انشا

شود که شود. گاهی فعل در یک مقطع محقّق شده امّا در آینده متّصف به وصفی میالزوال« متّصف به طلب می

سابقاً نداشته است. به عنوان مثال اگر زید روز شنبه تیری به عمرو بزند که پنجشنبه بمیرد، فعل زید روز شنبه 

دارد، یعنی »قتل ست که همان فعل در روز پنجشنبه متّصف به »قتل« شده است. این قتل زمان برنمیمحقّق شده ا

زید عمراً یوم السبت« کاذب است زیرا روز شنبه هنوز عمرو نمرده است؛ و »قتل زید عمراً یوم الخمیس« هم 
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وجود ندارد تا قتلی انجام داده  کاذب است زیرا ممکن است خودِ زید روز دوشنبه مرده باشد و در روز پنجشنبه 

باشد. به هر حال هرچند قتل زمان ندارد، امّا قبل از پنجشنبه جمله »قتل زید عمراً« کاذب است؛ و بعد از پنجشنبه 

این جمله صادق است. این اتّصاف از امور واقعی است. در طلب انشائی مشروط نیز ذات فعل در زمان تکلم  

به طلب در زمان تحقّق قید است. بنابراین اطالق هیئت نه به معنی اراده طبیعی است محقّق شده است و اتّصاف آن  

 و نه به معنی اراده افراد است، بلکه به معنی »عدم اشتراط طلب« است.

 

 اطالق در متعّلق: اراده طبیعی

»طبیعی« رسد مراد متکلم از »صالۀ« همان در مثال »اقم الصالۀ« عنوان »صالۀ« مطلق است. به نظر می

است، یعنی ایجاد این طبیعت در خارج را اراده کرده است. در مباحث الفاظ گفته شد در این عناوین )الفاظ اسمی( 

های »االنسان یموت«، و »االنسان کلی«، و  شود. در مثالمتکلم اشاره به شیئی دارد که به آن »محکی« گفته می

اوت هستند. امکان ندارد در یک کالم لفظ اسمی آورده شود و مشار ها متف »االنسان نوع«، و مانند آنها، مشارالیه

الیه نداشته باشد. با توجه به این توضیح، در »اقم الصالۀ« مشارالیه عنوان صالۀ همان »طبیعی صالۀ« است. این 

ست. طبیعت از امور وهمیه است، که ایجاد آن خواسته شده است. ایجاد طبیعت مقارن ایجاد فرد آن در خارج ا

 بنابراین اطالق متعّلق به معنی اراده طبیعی است.

 

 اطالق در موضوع: اراده تمام افراد

باشد. این لفظ نیز از الفاظ اسمی است در مثال »اکرم الفقیر« موضوع که همان »فقیر« است، نیز مطلق می

ی موهوم است و قابل اکرام نیست. تواند طبیعی باشد زیرا طبیعی امرلذا دارای مشارالیه است. مشارالیه »فقیر« نمی

پس مراد از فقیر ممکن است »تمام افراد« یا »بعض افراد معیّن« یا »بعض افراد نامعیّن« یا »فرد معیّن« یا »فرد  

 نا معیّن« باشد. اطالق در ناحیه موضوع به معنی اراده تمام افراد است.

 

 04/07/95  14ج

 متعلّقجمع بندی: صحّت کالم مشهور فقط در 

رود، امّا ممکن است عموم در مورد اطالق در مفاد هیئت، در علم اصول عموم )در مقابل اطالق( به کار نمی

در مفاد هیئت هم تصویر شود. به عنوان مثال مفاد هیئت یعنی همان وجوب در »اکرام الفقیر واجب«، اطالق دارد؛ 

ی با استفاده از لفظ بیان شده است که این وجوب هیچ تعلیق یا امّا در »اکرام الفقیر واجب مطلقاً«، عموم دارد، یعن
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شرطی ندارد. در این موارد حتی اگر از نام »عموم« هم استفاده شود، تفاوتی بین عامّ و مطلق نخواهد بود، زیرا 

 هر دو به معنی عدم اشتراط هستند. بنابراین کالم مشهور در مورد اطالق در مفاد هیئت، صحیح نیست.

رود. در مفاد امر تنها رود و در وجوب به کار نمیورد اطالق در متعّلق، عموم معموالً در نهی به کار میدر م

رود مانند »تجب الصالۀ« که در این موارد متکلم، طبیعی را اراده کرده است. امّا در نهی هم اطالق اطالق به کار می

نند»یحرم کلّ کذبٍ«. در این موارد کالم اصولیون ممکن است مانند »یحرم الکذب«، و هم عموم ممکن است ما

صحیح است که اگر متعلّق دارای اطالق باشد، طبیعی اراده شده است؛ و اگر متعلّق دارای عموم باشد، تمام افراد 

 اراده شده است.

عامّ  رود. به عنوان مثال »اکرم کلّ فقیر« در مورد اطالق در موضوع، نیز هم اطالق و هم عموم به کار می

است و »اکرم الفقیر« مطلق است، امّا همانطور که توضیح داده شد، در هر دو مراد »تمام افراد« است. به عبارت 

 دیگر محکیّ »فقیر« در هر دو مورد تمام افراد فقیر است. بنابراین کالم مشهور در این مورد هم صحیح نیست.

های عموم و اطالق در این است که در اطالق همیشه در نتیجه این کالم مشهور، تامّ نیست که یکی از تفاوت

 طبیعی اراده شده است، امّا در عموم همیشه تمام افراد اراده شده است؛ این تفاوت فقط در اطالق متعلّق است.

 نكته سوم: اطالق و تقیید ثبوتی و اثباتی

شود. اطالق اثباتی« استفاده میاین نکته بسیار مهمّ است. در کلمات فقهاء رائج است که »اطالق ثبوتی« و »

شود. برای توضیح گاهی نیز از تعبیر »اطالق و تقیید در مقام اثبات« و »اطالق و تقیید در مقام ثبوت« استفاده می

 شود:مراد از اصطالحات نیاز است به عنوان مقدمه دو امر توضیح داده می

 

 اول: خطاب تبلیغ و تشریع 

 شوند:طاب تبلیغ« و »خطاب تشریع« می خطابات متضمن حکم تقسیم به »خ

شود. مانند اینکه »خطاب تشریع« خطابی است که به نفس آن خطاب، حکم یا طلب یا تشریع محقّق می

گیرد. خطاب تشریع دو ویژگی موالی عرفی به عبدش بگوید »اکرم الفقیر« که با نفس همین کالم، تشریع شکل می

صادر شود؛ و دوم اینکه قبل از آن خطاب نباید حکمی باشد تا با همین خطاب مهمّ دارد: اول اینکه باید از مولی 

 حکم محقّق شود.

شود و متضمن حکم است. اگر مولی بعد تشریع،  »خطاب تبلیغ« خطابی است که بعد از تشریع، صادر می

چ حکمی یا طلبی محّقق دوباره برای یادآوری یا مانند آن بگوید »اکرم الفقیر«، این خطاب تبلیغ است که با آن هی

نشده است. خصوصاً اگر متکلم غیر از مولی باشد، قطعاً خطاب تبلیغ خواهد بود. بنابراین خطابات ائمه علیهم 
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السالم خطابات تبلیغ است، زیرا ائمه علیهم السالم شارع نیستند بلکه مبلّغ احکام تشریع شده هستند. در فقه دائماً 

یعنی روایات ائمه علیهم السالم چه به نحو جمله خبری باشد چه جمله انشائی همه با خطاب تبلیغ مواجه هستیم،  

 خطاب تبلیغ هستند.

 

 دوم: مقدّمات تصوّر قضیه معقوله توسط سامع 

دهد تا با تلفظ متکلم، سامع قضیه در امر دوم توضیح داده خواهد شد که در عالم واقع چه اتّفاقاتی رخ می

گوید، شش ظریه رائج بین علمای اصول این است که متکلمی که جمله »زید عادل« را میمعقوله را تصوّر نماید. ن

 مرحله وجود دارد:

کند. یعنی »زید« و »عادل« تصور شده، و بین این  . مرحله اول این است که متکلم این قضیه را تصوّر می1

ر در ذهن او، دو تصوّر و یک نسبت دو تصوّر یک »نسبت تصادقیه« یا »نسبت حملیه« وجود دارد. به عبارت دیگ

 شود. بنابراین سه چیز وجود دارد: تصوّر زید؛ تصوّر عادل؛ نسبت حملیه؛محقّق می

کند. »تلفظ« یک فعل است و از اعراض متقوّم به . مرحله دوم این است که متکلم این قضیه را تلفظ می2

 متکلم است، یعنی معروض آن همان متکلم است.

شود. »لفظ« یک کیف محسوس است )که این است که این لفظ در عالم خارج موجود می. مرحله سوم 3

 شود(، و معروض آن هوا است.گاهی از آن تعبیر به »کیف مسموع« می

شود. یعنی این کیف محسوس در  . مرحله چهارم این است که این لفظ محسوس توسط سامع شنیده می4

 ض آن ذهن سامع است.شود، که معروذهن سامع، کیف نفسانی می

. مرحله پنجم این است که بعد از کیف نفسانی در ذهن سامع، نوبت به کیف نفسانی دیگری در ذهن سامع 5

شود، رسد که »تعّقل قضیه« و یا »تصوّر قضیه« است. در این مرحله قضیه مسموعه به قضیه معقوله تبدیل میمی

دیگر در ذهن سامع دو تصوّر و یک نسبت حملیه بین آنها محقّق کند. به عبارت یعنی سامع آن قضیه را تصوّر می

شود. بنابراین مرحله اول و پنجم یکسان هستند، با این تفاوت که مرحله اول در ذهن متکلم، و مرحله پنجم  می

 در ذهن سامع است.

که همان  کند. در نهایت مرحله ششم این است که سامع ممکن است به آن قضیه معقوله اذعان پیدا می6

 »تصدیق« است؛ و یا اذعان پیدا نکند که همان »شکّ« است.

 

 05/07/95  15ج
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با توجه به این مراحل، چهار قضیه و یک فعل الفظ )تلفظ( وجود دارند. این قضایای به ترتیب محقّق 

سامع؛ از بین این قضایا، شوند: قضیه معقوله در ذهن متکلم؛ قضیه ملفوظه؛ قضیه مسموعه؛ قضیه معقوله در ذهن  می

دالّ همان »قضیه مسموعه« در ذهن سامع است، و مدلول نیز همان »قضیه معقوله« در ذهن سامع است. انتقال 

ذهنی سامع از این قضیه مسموعه به قضیه معقوله هم »داللت« است. این داللت، داللت تصوری است زیرا مدلول 

تصور است. مرحله تلفظ، فعل اختیاری الفظ است و مراحل بعدی  )یعنی همان قضیه معقوله در ذهن سامع( یک

قهری محقّق خواهند شد. داللت از امور واقعی است که موطن ندارد، امّا طرفین آن حقیقی هستند و موطن آنها 

 ذهن است.

 

 نظر مشهور در اطالق و تقیید اثباتی و ثبوتی

نظر علماء بعد از این مراحل یک تصدیق برای سامع در طول این مراحل، هنوز اطالق محّقق نشده است. در  

شود. شود. به عنوان مثال اگر الفظ بگوید »اکرم الفقیر« در مرحله آخر یک تصدیق برای سامع ایجاد میایجاد می

تصدیق به اینکه عنوان فقیر، مطلق است. یعنی تصدیق به اینکه الفظ اراده اطالق کرده است؛ و یا الفظ، مطلِق 

 به عبارت دیگر عنوان فقیر در قضیه ملفوظه، مطلق است. است؛ و

کند. کند، بالفاصله ذهن آن را شناسایی میانسان وقتی یک شیء را با یکی از حواّس خمسه احساس می

»شناسایی« مجموعه تصدیقاتی است که ذهن در مورد آن احساس دارد. به عنوان مثال دود که از خانه زید دیده 

شود. این شناسایی شامل تصدیق به این است که این دود است، و تصدیق به دود( شناسایی می شود، مرئی )یعنی

اینکه دود معلول نار است، پس نار در خانه وجود دارد. این تصدیقات شناسایی شده همان دالّ هستند، و انتقال 

ق شده که توسط ذهن  به نتیجه داللت است. در الفاظ هم وقتی تلفظ به لفظ احساس شود، یک احساس محّق

شود. این شناسایی شامل برخی تصدیقات است که این دو تصدیق هم در بین آنها هست: اوالً متکلم  شناسایی می

رسد، یعنی ای ذکر نکرده است. ذهن از این مقدّمات به اطالق میدر مقام بیان و تحدید موضوع است، و ثانیاً قرینه

 .1شوده یک تصدیق ظنّی است محقّق میداللت تصدیقیه شکل گرفته و اطالق ک

 

 اطالق اثباتی

شود. در قضیه ملفوظه، عنوان فقیر با توجه به این توضیحات، اطالق و تقیید در مقام اثبات توضیح داده می

وجود دارد و در نفس سامع هم تصدیق به مطلق بودنِ این عنوان وجود دارد. در نظر علماء این تصدیق با مطلق 

 

ار . البته این محاسبات و شناسایی سرعت بسیار باالیی دارد به نحوی که ذهن التفات به آنها ندارد. قوای ادراکی در زمان بسیار کوچک از ک 1

 ای در خارج نیست.الٌ دایره بیند، در حالیکه اصافتند. به عنوان مثال هنگام چرخاندن آتش، چشم واقعاً آن را به صورت دایره میمی
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مساوق است. گاهی تصدیق نفسانی با واقع مطابق نیست، مانند اینکه تصدیق به عدالت زید محقّق باشد، امّا بودن،  

زید در خارج فاسق باشد. بزرگترین مشکل ذهن انسان همین است که تصدیقات انسان تابع واقع نیست و واقع 

د دارد، یعنی اگر تصدیقی باشد، قطعًا هم تابع ذهن نیست؛ امّا در نظر علماء در باب اطالق این همخوانی وجو

اطالق هم هست. به همین دلیل حتی اگر متکلم در مجلس دیگری بگوید »التکرم الفقیر الفاسق«، اطالق جمله 

شود. یعنی کشف خالفی نشده است، و اطالق پابرجاست زیرا تصدیق  رود، بلکه از حجّیت ساقط میاول از بین نمی

ی بین اطالق لفظ و تصدیق به آن شده بود، ممکن بود گفته شود مراد از مقام اثبات محقّق شده است. اگر تفکیک

؛ امّا چنین تفکیکی نشده است، و تصدیق همان اطالق 1همان تصدیق، و مراد از مقام ثبوت همان اطالق لفظ است

این است که مراد از اند که خطاناپذیر باشد. ضابطه است. بنابراین علماء برای اطالق یک ضابطه تعریف نموده 

تصدیق همان »تصدیق اکثریت عرف« است. یعنی مراد از اطالق همین است که اکثریت عرف، از این عنوان، اطالق 

بفهمد؛ و وقتی مجمل است که عرف از این عنوان اطالق نفهمد. بله ممکن است سامع در فهم عرف دچار خطا 

همان فهم عرف است. به عبارت دیگر »مطلق« عنوانی است شود، امّا عرف دچار خطا نیست زیرا ضابطه اطالق 

فهمد. یعنی معیار حجّیت همان ظهور عرفی است، که اگر عرف، اطالق بفهمد که عرف از آن عنوان، اطالق می

واقعاً اطالق دارد و اگر نفهمد واقعاً اجمال دارد. نتیجه اینکه مقام اثبات مقام لفظ و داللت است. یعنی همان تصدیق 

 عرف که خطا ندارد، اطالق اثباتی است.

 

 اطالق ثبوتی

مراد از اطالق و تقیید ثبوتی در نظر علماء چیزی است که در ذهن الفظ است. البته نه قضیه معقوله که در 

اند و به همین سبب، این بحث را ذهن متکلم است، بلکه امر دیگری است. علماء با احکام و تکالیف مواجه بوده

اند. اگر مولی بگوید »اکرم الفقیر«، چه در قضیه ملفوظه مجمل باشد و چه مطلق ب انشائی مطرح نمودهدر مورد طل

باشد، در هر صورت در نفس مولی یک »اراده« یا »شوق« یا »طلب نفسانی« وجود دارد. این طلب نفسانی ممکن 

حصّه از فقیر تعلّق گرفته باشد )حتی اگر  است به اکرامِ طبیعیِ فقیر تعلّق گرفته باشد، و ممکن است به اکرامِ یک

 لفظی هم محّقق نشده باشد، این اراده و شوق ممکن است وجود داشته باشد(.

اطالق ثبوتی این است که شوق و اراده متکلم به »طبیعی« تعلّق گرفته باشد، و تقیید ثبوتی این است که به 

 قام ثبوت ممکن است مطلق یا مقیّد باشد.»حصّه« تعلّق گرفته باشد. مراد موالی غیر غافل، در م

 

 

شود که لفظ هم واقعاً مطلق است، پس تصدیق راهی اثباتی برای کشف از ثبوت یا اطالق لفظی . مقرّر: یعنی از تصدیق محقّق شده، کشف می 2

 است.
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 06/07/95  16ج

 نقد کالم مشهور

بر کالم مشهور تعلیقاتی وجود دارد. ابتدا دو تعلیقه بر کالم مشهور تبیین نموده و سپس نظر مختار تبیین 

 خواهد شد:

 

 تعلیقه اول: اقسام چهارگانه قضایا

ین اشکال در این بحث اثری ندارد. در نظر مشهور یک تقسیم قضیه به چهار قسم مورد قبول نیست، البته ا

 جمله چهار قضیه دارد: قضیه ملفوظه در خارج؛ و قضیه مسموعه و متخیّله در ذهن؛ و قضیه معقوله در عقل؛

شود: قضیه مسموعه؛ و قضیه متخلّیه. این بحث در رسد تمام قضایا در دو قضیه خالصه میامّا به نظر می

مهمّ است. در حکمت و منطق تنها صحبت از »قضیه معقوله« است. در اصول صحبت از  اصول و حکمت بسیار

قضایای »ملفوظه« و »مسموعه« و »معقوله« است. به هر حال در اصول قضیه ملفوظه و معقوله را منکر هستیم. 

 این بحث در جای خود به طور مفصّل مطرح شده است.

 

 شوق مولی باشد   تعلیقه دوم: اطالق ثبوتی نباید در مرحله

بیند، هرچند در واقع اطالق در نظر مشهور، اطالق اثباتی همان عنوانی است که عرف برای آن اطالق می

رسد این تعریف مناسب است، زیرا بحث در علم اصول در مورد ظهورات است و اطالق نداشته باشد. به نظر می

معّذریت است و مهم نیست که متکلم چه اراده کرده   هم یکی از ظهورات است. برای اصولی مهّم همان منجّزیت و

 است. این استظهار و ظهور عرفی حجّت است، و مهمّ نیست این تصدیق عرفی مطابق باشد یا نباشد.

رسد این تعریف مناسب نیست، و سه امّا در نظر مشهور، اطالق ثبوتی همان »اراده مولی« است. به نظر می

 شاهد وجود دارد:

الق و تقیید همیشه در جمله انشائی نیست، و گاهی هم در جمله خبری اطالق وجود دارد. الف. بحث اط

در جمله خبری، سخن از اراده و کراهت )یعنی شوق و بغض مولی نسبت به طبیعی یا حصّه( مطرح نیست؛ گاهی 

در خطاب تبلیغ  نیز اطالق در جمله استفهامیه است، که در آن هم شوق و کراهت مطرح نیست؛ گاهی نیز اطالق

است، که در خطاب تبلیغ نیز متکلم شوق و کراهت ندارد. البته ممکن است گفته شود مراد همان شوق و کراهت 

مولی است، و متکلم در خطاب تبلیغی مهمّ نیست؛ همینطور در احکام وضعی مانند »الدم نجس«، نیز شوق و اراده 

 وتی، تنها بخشی از مصادیق را شامل است.وجود ندارد؛ بنابراین این تعریف برای اطالق ثب
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ب. در باب مولی و عبد و بحث حقّ الطاعه، طلب نفسانی مولی مهمّ نیست بلکه طلب انشائی مولی اثر دارد. 

های نفسانی مولی هیچ مسئولیتی ندارد، بلکه تنها نسبت به طلب انشائی مولی مسئول یعنی عبد نسبت به طلب

 اراده مولی اصالً مهمّ نیست و اگر اطالق ثبوتی این باشد، کاربردی در اصول نخواهد داشت. است. بنابراین شوق و  

اند. اطالق گاهی در مورد متعلّق، و گاهی در ج. عالوه بر دو نکته فوق، مشهور از یک نکته غفلت نموده

اطالق موضوع، مولی مورد موضوع، است. شوق و کراهت فقط در مورد اطالق متعلّق مطرح است، امّا در مورد 

شوقی به موضوع ندارد. به عنوان مثال در »اکرم الفقیر«، مولی نسبت به خودِ فقیر که موضوع است، شوقی ندارد. 

البته ممکن است گفته شود موضوع هم همان متعلّق المتعّلق است، لذا به اعتبار آن مولی به موضوع هم شوق دارد. 

 یر تعلّق گرفته است.یعنی در واقع شوق مولی به اکرام فق 

 

 نظر مختار: اطالق ثبوتی در طلب انشائی است

شود. به نظر همانطور که گفته شد، مولی فعلی به نام »انشاء« دارد، که این فعل متّصف به »طلب انشائی« می

 .رسد اطالقی که در انشاء است اطالق اثباتی است؛ و اطالقی که در طلب انشائی است، اطالق ثبوتی استمی

 

 07/07/95  17ج

 مقدمه: تفاوت »انشاء طلب« و »طلب انشائی«

برای توضیح مبنای مختار نیاز است چهار اصطالح معرفی شود: اصطالح اول »انشاء« است که در حقیقت 

رسد مبنای مشهور یعنی آن دو نظر وجود دارد: اول »ایجاد المعنی باللفظ«، و دوم »االعتبار واالبراز«. به نظر می

شود؛ اصطالح دوم »انشاء الطلب« اول صحیح است. یعنی یک معنی در عالم خارج، توسط تلفظ ایجاد می نظر

باشد؛ اصطالح سوم »طلب« است که همان »السعی نحو المقصود« است، که به معنی ایجاد یک طلب توسط لفظ می

باشد. تفاوت بین اً للطلب« میباشد. اصطالح سوم »طلب انشائی« است که همان »االنشاء الذی یکون مصداقمی

»انشاء طلب« و »طلب انشائی« در این است که انشاء طلب اعمّ از طلب انشائی است. توضیح اینکه اگر به دیوار 

شود.  گفته شود »صلّ«، یک انشاء محقّق شده است همانطور که اگر به زید گفته شود »صلّ« یک انشاء محقّق می

ء، مصداقی برای طلب نیست؛ زیرا طلب سعی نحو مقصود است در حالیکه یقین وجود البته در مورد دیوار این انشا

تواند نماز بخواند. امّا این انشاء نسبت به زید، مصداق طلب هم هست؛ زیرا مقصود مولی همان دارد که دیوار نمی

عد تحقق قید متّصف بعث زید به سمت نماز است )اگر طلب دارای قید باشد حین انشاء، انشاء طلب هست؛ امّا ب

 شود(.به طلب انشائی می
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 اطالق در مقام اثبات و ثبوت 

با توجه به توضیح این اصطالحات، به توضیح مبنای مختار خواهیم پرداخت. گفته شده اطالق اثباتی همان 

اگر در مقام   اطالق در مقام انشاء طلب است. اطالق در مقام انشاء دائر مدار این است که قرینه ذکر بشود یا نشود.

انشاء گفته شود »اکرم الفقیر«، قیدی برای فقیر ذکر نشده است، لذا مطلق است )این انشاء ممکن است در خطاب 

تبلیغ یا تشریع باشد، زیرا در هر صورت ممکن است قید ذکر شود یا نشود(. امّا اطالق ثبوتی همان اطالق در مقام 

ا دائر مدار ابراز نیست، بلکه یکی از مقوّمات آن قصد است. اگر در طلب انشائی است. اطالق در طلب انشائی تنه

مقام طلب گفته شود »اکرم الفقیر«، امّا فقیر عادل قصد شود، در این صورت آن طلب انشائی به فقیر عادل تعلّق 

اکرام فقیر گرفته است؛ زیرا طلب انشائی دو مقوّم دارد: ابراز؛ و قصد؛ بنابراین مطلوب به طلب انشائی همان »

عادل« است. به عنوان مثال هم برای بستن درب، و هم برای خاموش کردن بخاری، هر دو نیاز به راه رفتن تا 

انتهای اتاق وجود دارد. در این موارد، راه رفتن ممکن است مصداقی برای طلب سدّ باب، و یا برای طلب خاموش  

نکه کسی نه برای علم آموزی، بلکه برای خنک شدن در کردن باشد، که این تابع قصد شخص است. مثال دیگر ای

کالس درس )که بسیار خنک است( حاضر شود، چنین شخصی طالب علم نیست؛ زیرا قصد طلب علم ندارد. در 

 مثال »صلّ« هم ممکن است مطلوب انشائی همان »نماز با وضو« باشد، امّا هنگام انشاء فقط نماز ذکر شده است.

ر مقام انشاء و اطالق در مقام طلب معلوم شد. از مقام اثبات کشف از مقام ثبوت پس مراد از اطالق د

شود، که این کشف ممکن است صحیح یا غلط باشد. اگر متکلم بعداً بگوید مراد من چیز دیگری بوده است، در می

ری بگوید شود. به عنوان مثال اگر مولی بگوید »اکرم الفقیر«، و در مجلس دیگاین صورت کشف خالف می

»التکرم الفقیر الفاسق«، خطاب اول تا حین ورود خطاب دوم، حجّت است؛ امّا با ورود خطاب دوم، خطاب اول 

شود، هرچند ظهور آن همچنان باقی است. ظهور خطاب اول داللت دارد مطلوب هم نزد عقالء از حجّیت ساقط می

انشائی همان حصّه است. در سیره عقالء به  مولی همان طبیعی است. خطاب دوم داللت دارد مطلوب به طلب

ظهور دوم اخذ شده و ظهور اول از حین ورود خطاب دوم، حجّت نخواهد بود. نظیر اینکه شخص ثقه بگوید »این 

آب نجس است«، و شخص غیر ثقه بگوید »این آب طاهر است«، که دو خبر واحد وجود دارد، امّا تنها یکی از 

ست. در بحث ما نیز دو ظهور وجود دارد که در نظر عقالء یکی از آنها حجّت نیست. آنها یعنی خبر ثقه حجّت ا

به هر حال طلب انشائی دو مقوّم دارد )یعنی ابراز و قصد(، لذا در تعارض این دو، ظهور اول از حجّیت ساقط 

 نند.کاست؛ زیرا در رویه عقالء اینگونه است که ابتدا مطلق صحبت کنند، و سپس قید را ذکر می
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 امكان تقیید در خطاب تشریع 

قبل از این در نظر ما، تقیید و تخصیص در خطاب تشریع محال بود. بنابراین آنچه ظاهرش تقیید است، در 

دانستیم که وقتی قیدی در مقام انشاء نباشد پس حکم حقیقت نسخ خواهد بود؛ زیرا حکم را دائر مدار انشاء می

 ای فاقد طلب شود، نسخ خواهد بود.آید و حصّهمطلق جعل شده است. لذا اگر قید 

رسد که تقیید در خطاب تشریع هم ممکن  امّا با توجه به این تبیین در مورد مقام اثبات و ثبوت به نظر می

شود مطلق است. بعد است؛ زیرا در خطاب تشریع »صلّ« گفته شده است، که از مقام اثبات )یعنی انشاء( کشف می

ای از نماز تعلّق گرفته است. این شود طلب انشائی به حصّهن الصالۀ مع الوضوء«، کشف می از ورود قید »فلتک

 شود ظهور قبل از حجّیت ساقط شود. ظهور که حجّت است موجب می

 

 مقدمات حكمت در اطالق اثباتی و ثبوتی 

ه انشاء است. با توجه به توضیحات فوق، مقام ثبوت همان مرحله طلب انشائی، و مقام اثبات همان مرحل

در مورد اطالق اثباتی کافی است که مقدّمه دوم از مقدّمات حکمت تمام باشد. یعنی همین که قیدی در انشاء ذکر 

نشود، کافی است که عنوان مذکور در آن مطلق باشد. امّا در مورد اطالق ثبوتی باید اطالق اثباتی به مقدّمه اول 

حقّق شود. یعنی باید برای اینکه اطالق اثباتی کشف از اطالق ثبوتی از مقدّمات حکمت ضمیمه شود، تا اطالق م

نماید، متکلم در مقام بیان هم باشد. به عنوان مثال اگر موالیی بگوید »اکرم جیرانی«، همین که قید ذکر نکرده  

شود طلب انشائی است، اطالق اثباتی عنوان جیران محّقق است. امّا باید در مقام بیان بودن نیز احراز شود تا کشف  

 وی نیز مطلق است، و مطلوب وی در حقیقت همان طبیعی است.

دهد، همان اطالق ثبوتی است. اطالق به هر حال آنچه به عهده عبد آمده و مسئولیتی به گردن عبد قرار می

 اثباتی فقط نقش کاشف از اطالق ثبوتی را دارد.

 

 25/07/95  18ج

 تنبیه دوم: انحاء مطلق 

شود. در »مطلق شمولی« حکم به بندی، مطلق تقسیم به »مطلق شمولی« و »مطلق بدلی« میتقسمدر یک 

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

هست؛ امّا در »اکرم فقیراً« تنها یک حکم وجود دارد. بنابراین در »اکرم الفقیر« به عدد افراد فقیر، حکم وجوب 

 فقط یک حکم وجود دارد نه اینکه صد وجوب اکرام باشد.
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در مباحث گذشته به اطالق در »حکم« و »متعلّق« و »موضوع« اشاره شد. اطالق در حکم یا موضوع به 

متعلّق  این معنی است که شرطی برای حکم یا موضوع وجود ندارد. امّا اطالق در متعّلق به این معنی است که

شود. امّا اطالق در متعلّق و قیدی ندارد. در بین این سه قسم، اطالق در حکم هرگز متّصف به شمولی یا بدلی نمی

شود. به عنوان مثال در مورد متعلّق شمولیت و بدلیت تصویر دارد، یعنی موضوع، متّصف به شمولیت و بدلیت می

که اطالق شمولی دارد. یعنی به عدد افراد کذب، حرمت وجود در »یحرم الکذب«، عنوان کذب متعلّقی مطلق است  

دارد؛ و در »تجب الصالۀ«، عنوان نماز متعلّقی مطلق است که اطالق بدلی دارد. یعنی یک وجوب وجود دارد؛ و 

در مورد موضوع نیز هر دو قسم تصویر دارد، یعنی در »اکرم الفقیر«، عنوان فقیر موضوعی مطلق و شمولی است 

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

 یک حکم وجوب وجود دارد.

 مقدّمات حكمت و انحاء اطالق

شود چرا گاهی نتیجه آید، این سوالی مطرح میبا توجه به این اطالق همیشه از مقدّمات حکمت به دست می

اطالق شمولی و گاهی اطالق بدلی است؟ به عبارت دیگر، مقدّمات حکمت در همه موارد ثابت این مقدّمات، 

 هستند، پس چرا نتیجه آن متفاوت بوده و گاهی اطالق شمولی و گاهی اطالق بدلی است؟

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

شود که هر لفظی شود. به عنوان مقدمه این مطلب یادآوری میهای دیگر هم معلوم میه اشکال جوابجواب وج

که اسم باشد، در کالم دارای »محکی« یا »مشارالیه ذهنی« است. این شمولیت و بدلیت در اطالق، ربطی به 

 مقدّمات حکمت ندارد، بلکه به محکی آن اسم مرتبط است:

شود. در »اکرم الفقیر«، محکیِ عنوان فقیر، همان تمام افراد« باشد، اطالق شمولی میالف. هرگاه مشارالیه »

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

ر محکیِ عنوان کذب، تمام افراد  احتمال وجود دارد زیرا ممکن است محکیِ آن »طبیعت« یا »تمام افراد« باشد. اگ

 باشد در این صورت مانند مثال اکرام فقیر خواهد بود.

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

وحدت است. به نظر  شود که در امثال این مورد همان »تنوین« دالّ برخوئی، بدلیت از یک قرینه استفاده می

رسد این فرمایش صحیح نیست زیرا این مقدار توضیح برای توجیه بدلیت کافی نیست. یعنی حتی اگر مشارالیه می

»فرد مردّد« هم باشد، وقتی یک فقیر اکرام شود، موضوع تکلیف باقی است. با اکرام فقیر اول، چرا اکرام فقیر دوم 

 ت کافی نیست.واجب نباشد؟ پس این توجیه برای بدلی
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رسد باید توجیه دیگری شود. به عنوان مقدمه باید تذکر داده شود که فعلیت حکم همیشه متوقف به نظر می

بر فعلیت موضوع است. یعنی تکلیف حدوثاً و بقاءً و رفعاً دائر مدار موضوع است، پس اگر موضوع یک تکلیف 

کرم فقیراً« یک دأب عرفی وجود دارد که موضوع به شود. در مواردی مانند »امرتفع شود، تکلیف هم ساقط می

شود. به عبارت دیگر در این موارد اینگونه نیست که اکرم یک فقیر واجب باشد، بلکه صورت مقّید فهمیده می

. تکلیف فقط شامل کسی است که فقیری را اکرام نکرده است. بنابراین وقتی مکلف 1موضوع تکلیف مقیّد است

نماید، دیگر خطاب شامل وی نیست. در باب محاورات این یک نحوه تکلم عرفی است که اگر یک فقیر را اکرام 

مطلوب متکلم، صرف وجود باشد، قیدی در ناحیه موضوع وجود دارد. به عبارت دیگر به جای »یجب اکرام الفقیر 

 .  2شودعلی من لم یکرم فقیراً«، از عبارت »اکرم فقیراً« استفاده می

باشد مانند »تجب الصالۀ«، که ایجاد طبیعی نماز در خارج خواسته شده رالیه »طبیعی« میج. گاهی هم مشا

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

در صورت دوم موضوع هم دارای قید است، یعنی در حقیقت تکلیف این است »تجب الصالۀ علی من لم یصلّ«. و  

قیدی ندارد، مانند »تجب الصالۀ علی المکلّف« که اطالق مکلّف شمولی است. تفاوت این دو مثال در این است  

که یک قرینه عرفی است که گاهی تمام افراد اراده نشده است، مانند مثال اول، که تمام افراد نماز قابل اتیان نیست. 

مطلوب باشد. امّا در جایی که این محذور وجود نداشته نباشد، تمام افراد اراده شود تمام افراد در این موارد نمی

 شده است مانند »یحرم الکذب«.

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

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

 

 تنبیه سوم: حقیقت انصراف 

اند این عنوان از برخی در بسیاری از روایات و آیات، فقهاء عناوین بالقید را دارای اطالق ندانسته و قائل

قیود منصرف است. به عنوان مثال »اکرم العالم« شامل یهودی نیست، هرچند در عبارت قیدی نیست، زیرا از عالم 

شود. منشأ و حقیقت و اقسام انصراف باید توضیح از موارد از انصراف استفاده مییهودی انصراف دارد. در بسیاری  

 داده شود. 

 

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

د  . البته هر موضوعی در تکالیف دارای قیدی است، مانند »اکرم الفقیر« که با فرض اینکه تنها صد فقیر موجود باشند، اگر زید مکلّف، آن ص1

 فقیر را اکرام نماید، دیگر خطاب شامل زید نخواهد بود. 

 ا« باشد، که در این بحث مراد همان معنی دوم است.. صرف الوجود ممکن است به معنی »وجود اول« و یا »وجودٌ م2ّ



 42 ........................................................صفحه: .................. الخامس: فی المطلق و المقیّدالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

42 

 

 

 26/07/95  19ج

 حقیقت انصراف تصوری

ای انصراف دارای دو قسم تصوری و تصدیقی است. قبل از توضیح حقیقت انصراف در این تنبیه، باید مقدمه

 ت الفاظ بر معانی بیان شود.در مورد نظرات رائج در علم اصول در حقیقت دالل

 

 حقیقت داللت الفاظ

ای از الفاظ است که هر یک از آنها برای معنایی وضع شده است. به عنوان مثال جمله یک جمله، مجموعه

»زید فی الدار« مرکب از پنج لفظ است: »زید«؛ »فی«؛ »ال«؛ »دار«؛ »هیئت جمله اسمیه«؛ که اولی و چهارمی 

 دیگر حرف هستند. با شنیدن این الفاظ چه چیزی در ذهن سامع خواهد آمد؟ اسم هستند، و سه تای

 

 الف. الفاظ اسمی 

آید. در اینکه در الفاظ اسمی مانند »زید« و »دار« در جمله فوق، صورت این معانی در ذهن سامع می

دانند داللت را انس ذهنی میآید اختالفی نیست، امّا محقّق خوئی منشأ این صورت معنای اسم به ذهن سامع می

 دانند. این صورت معنی همان »مفهوم« است.و مشهور منشأ آن را وضع می

 

 ب. الفاظ حرفی

 در الفاظ حرفی مانند »فی« و »ال« و »هیئت جمله اسمیه« در مثال فوق، سه نظریه وجود دارد:

ی آنها؛ این قول مبتنی بر این است آید نه صورت معنالف. در نظر مشهور خودِ معانی این الفاظ به ذهن می

 له حرف خاصّ باشد.که موضوع

آید؛ آید بلکه فردی از افراد معنی به ذهن میب. در نظر برخی نه معنای لفظ و نه صورت آن به ذهن نمی

 له حرف عامّ باشد و معنای حرفی و اسمی دو سنخ متفاوت باشند.که موضوعاین قول مبتنی بر این است 

له آید؛ این قول مبتنی بر این است که موضوعنظر مرحوم آخوند صورت معنی حرف به ذهن می ج. در

 حرف عامّ باشد و معنای حرفی و اسمی یک سنخ باشند.

به هر حال در جمله فوق پنج لفظ وجود دارد، که در نظر مشهور صورت اسماء و خودِ معنای حرف به ذهن 

شود. عالوه بر این نکته، نیاز به توضیح نکته دیگری هم  مشهور استفاده میآید. در بحث انصراف از این نظر می

شود. در نظر رائج اصولیون داللت تصوری در هست. همانطور که گذشت داللت تقسیم به تصوری و تصدیقی می
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روف( جایی است که »صورت معنی« یا »خودِ معنی« به ذهن آید. بنابراین اگر مدلول در یک داللت، معنی )در ح

 و یا صورت معنی )در اسماء( باشد، آن داللت تصوری است.

پردازیم. از آنجایی که انصراف نیز دارای دو قسم تصوری با توجه به این مقدمه، به بیان حقیقت انصراف می

 و تصدیقی است، هر یک مستقالً توضیح داده خواهد شد:

 

 انصراف تصوری

آید، بلکه معنایی مشابه معنی لفظ نه صورت معنی آن به ذهن نمیشود امّا نه معنی و گاهی لفظی شنیده می

های آید )هرچند انصراف مختصّ اسم نیست امّا چون مثالو یا صورتی مشابه صورت معنای لفظ به ذهن می

شود(. یعنی در موارد بسیاری تر است، از انصراف در یک اسم به عنوان مثال استفاده میانصراف در اسم روشن

له نیست. رابطه بین صورتی که به ذهن آمده آید که صورت موضوعشود امّا صورتی به ذهن میم شنیده مییک اس

 تواند مباین با آن باشد(.ممکن است اخصّ یا اعمّ از صورت معنای لفظ باشد )یعنی نمی

ا شنیدن لفظ له کلمه »حیوان« همان ذات جامع بین ناطق و صامت است، در حالیکه ببه عنوان مثال موضوع

له آید اخصّ از صورت موضوعآید. این صورتی که به ذهن میحیوان، تنها ذات جامع بین افراد صامت به ذهن می

رسد امّا رسد، و با شدّت بیشتر به مرحله نقل میشود که به مرحله اشتراک میباشد )گاهی انصراف شدید میمی

 کاز ذهنی ما این است(.در این مثال، حتی به اشتراک هم نرسیده که ارت

له کلمه »علّت« همان شیئی است که دخیل در وجود شیء دیگر است )اعمّ از مثال دیگر اینکه موضوع

اینکه علّت تامّه باشد یا ناقصه باشد(، در حالیکه با شنیدن آن معنایی اعمّ از »علّت معدّه« و »علّت تحلیلی« به 

حلیلی، اصالً در وجود یک شیء دخالتی ندارند. یعنی پدر علّت معدّه آید. واضح است که علّت معدّه و تذهن می

شود علّت حاجت ممکن همان حدوث برای فرزند است، در حالیکه در وجود فرزند اصاًل تأثیری ندارد؛ و گفته می

ال این  یا فقر یا امکان است، که این علّت تحلیلی بوده و این امور در وجود یک ممکن تأثیری ندارند. به هر ح

 آید اعمّ از صورت لفظ علّت است.صورتی که از لفظ علّت به ذهن می

های فراوانی دارد همانطور که گفته شد این دو مثال، از موارد انصراف تصوری هستند. انصراف تصوری مثال

یا لفظ »موتور«   مانند لفظ »عالم« که انصراف به »عالم دینی« دارد؛ و لفظ »ماشین« که انصراف به اتومبیل داشته، و

 که انصراف به موتور سیکلت دارد.
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 معنای عرفی در كلمات فقهاء و اصولیون 

له شود. معنای لغوی همان معنای موضوعگاهی از تعبیر »معنای عرفی« در مقابل معنای لغوی استفاده می

. در مواجهه با آیات کلمات است. مراد از معنای عرفی در اصول یا فقه همان »معنای منصرف الیه تصوری« است

و روایات باید معانی عرفیه در نظر گرفته شود، یعنی باید معنای منصرف الیه در عرف زمان و مکان صدور آنها 

 در نظر گرفته شود.

 

 تفاوت »انصراف« و »اشتراك« و »نقل«

رسد. می رسد و گاهی با شدّت بیشتر به مرحله »نقل«گاهی انصراف شدید شده و به مرحله »اشتراک« می

 تفاوت این سه اصطالح باید توضیح داده شود:

انصراف در جایی است که لفظ فقط یک معنی داشته، و تغییری در معنای آن ایجاد نشود. یعنی در مثال 

شود فوق اگر سوال شود معنای لفظ حیوان، »حیوان صامت« است؟ پاسخ منفی خواهد بود. انصراف موجب می

آید همان معنای شود که نیازی به ذکر قرینه نباشد. به عبارت دیگر آنچه به ذهن عرف میخصوصیتی در لفظ پیدا  

 له نیاز به ذکر قرینه است.منصرف الیه است، و نیاز به ذکر قرینه نیست بلکه برای اراده معنای موضوع

و معنی »وسیله نقلیه« رسد. به عنوان مثال کلمه »موتور« دارای دامّا در اشتراک لفظ به مرحله دو معنایی می

و »وسیله مکانیکی« است. کلمه ماشین هم دارای دو معنی است. باید توجه شود که در اشتراک نیز گاهی به یک 

معنی انصراف وجود دارد، که از بحث انصراف در عنوان مطلق خارج است. اگر اشتراک همراه انصراف به یکی از 

ه قرینه )معیّنه( است؛ امّا اگر اشتراک همراه انصراف باشد برای معنای معانی نباشد، برای هر یک از معانی نیاز ب

 منصرف الیه نیازی به ذکر قرینه نیست.

نقل نیز در جایی است که معنای اول مهجور شده است، به نحوی که استعمال لفظ در آن معنی، غلط )یا  

شود )ممکن له خود میر غیر معنی موضوعمجازی( شود. یعنی استعمال لفظ در معنای اول، نظیر استعمال لفظی د

 است معنای غلط یا معنای مجازی شود و نیاز به قرینه داشته باشد یعنی قرینه صارفه یا مانعه نیاز باشد(.

 

 27/07/95  20ج

 منشأ انصراف تصوری

انصراف در توضیح دلیل انصراف تصوری یک لفظ، فقط یک وجه مطرح شده است. گفته شده است علّت 

تصوری یک لفظ،  همان کثرت استعمال است. این فرمایش مشهور صحیح است، امّا برای کثرت استعمال دو تفسیر 

 متفاوت وجود دارد، که ریشه آن در نزاع در استعماالت مجازی است:
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 نظر مشهور: كثرت استعمال در معنای مجازی 

سیاری از موارد استعمال مجازی شده و لفظ با له است. در بدر نظر مشهور یک لفظ دارای معنایی موضوع

شود. بعد از رود. با کثرت این استعمال مجازی، انصراف محّقق میله به کار میای در غیر معنای موضوعقرینه

 ای وجود داشته باشد.آید، بدون اینکه قرینهانصراف از آن لفظ همان معنای منصرف الیه به ذهن می

 لهی شدن فرد غیر معنای موضوع نظر مختار: كثرت در محك

له استعمال رسد لفظ دائماً در معنای موضوعهرچند کثرت استعمال موجب انصراف است، امّا به نظر می

ای از افراد است. به عنوان مثال در حیوان، دو شود. البته گاهی محکیِ یک لفظ، تمام افراد نیست بلکه دستهمی

شوند. اگر محکی در موارد کثیری گاهی محکیِ حیوان، فقط دسته صامت میدسته فرد صامت و ناطق وجود دارد،  

له نیست بلکه معنای آید معنای موضوعهمان افراد صامت باشد، بعد از گذشت مدّتی آن معنایی که به ذهن می

 جامع بین افراد صامت است.

گاهی با قرینه لفظ در  در بحث حقیقت و مجاز، در نظر مشهور یک لفظ دو معنی حقیقی و مجازی دارد.

شود. به عنوان مثال »اسد« دارای دو معنی حقیقی )حیوان مفترس( و مجازی معنای مجازی خود استعمال می

)رجل شجاع( است. در جمله »رایتُ اسداً فی المدرسۀ«، به دلیل وجود قرینه »فی المدرسۀ« در معنای رجل 

رود. هر اسمی در « همیشه به معنای حیوان مفترس به کار میرسد »اسدشجاع به کار رفته است؛ امّا به نظر می

جمله دارای محکی است. در »رایتُ اسداً فی الغابۀ« محکی لفظ اسد، فردی از حیوان مفترس است، امّا در »رایُت 

 اسداً فی المدرسۀ« محکی آن، فردی از رجل شجاع است.

دهد. بنابراین منشأ انصراف ه باشد، انصراف رخ میلبه هر حال اگر محکی در موارد کثیری، غیر فرد موضوع

 .1له استتصوری همان کثرت محکی قرار گرفتن غیر فرد موضوع

 

 حقیقت انصراف تصدیقی

شود، امّا در مرتبه اینکه متکلم افراد معنی یا بخشی از له تصور میگاهی لفظ شنیده شده و معنای موضوع

دهد. یعنی ذهن بعد از شنیدن لفظ و تصور معنای آن، متوجه قی رخ میافراد را اراده کرده است، انصراف تصدی

شود امّا شود بعض افراد اراده شده است. به عنوان مثال با شنیدن فقیر در »اکرم الفقیر« معنای آن تصور میمی

شود،  تصور نمی ای نیست. البته در مرحله تصور »الفقیر الذی له ایمانٌ«مراد مولی، فقیر مومن است، هرچند قرینه

 

 شود.متفاوت می آید. امّا با انکار آن، بحثی این مباحث بنا بر نظر مشهور است که با شنیدن لفظ، صورتی به ذهن م. 1
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فهمد باید فقیر مومن اکرام شود. مثال دیگر »اکرم العالم« که از شنیدن لفظ عالم، عالم دین به ذهن بلکه عرف می

آید بلکه انصراف تصدیقی به عالم دین دارد. در موارد بسیاری انصراف از این قبیل است، و معنای لفظ تغییر نمی

ق به انصراف تصدیقی است. با شدّت یافتن انصراف تصدیقی، انصراف تصوری کند. انصراف تصوری دائماً مسبونمی

شود که معنای آید امّا فهمیده میله به ذهن میشود. پس در انصراف تصدیقی هرچند معنای موضوعهم ایجاد می 

 دیگری مراد است. 

 منشأ انصراف تصدیقی

ع، تناسب حکم و متکلم و مانند آن است؛ منشأ انصراف تصدیقی دائماً قرائنی مانند تناسب حکم و موضو

له به ذهن آمده، با کثرت استعمال دیگر نیاز به قرینه نیست. پس تکرار قرینه موجب انصراف شده و معنای موضوع

 شود.امّا تصدیق به حصّه می

 

 28/07/95  21ج

 تنبیه رابع: انحاء اطالق 

لفظی؛ و اطالق مقامی؛ و اطالق عرفی؛ هر در کلمات اصولیون سه نحوه اطالق مطرح شده است: اطالق 

 شود:یک از این انحاء توضیح داده می

 

 اطالق لفظی

شود. گاهی عنوانی مانند »فقیر« متّصف به اطالق لفظی در جایی است که لفظ متّصف به وصف اطالق می

شود، به دلیل اینکه ق میشود، مانند عنوان فقیر در »اکرم الفقیر«؛ و گاهی نیز یک خطاب متّصف به اطالاطالق می

مشتمل بر عنوان مطلق است. به هر حال برای تعریف اطالق لفظی باید عنوان مطلق تعریف شود. تعریف اطالق 

شود. بنابراین مطلق لفظی، همان این است »ذکر اللفظ بالقیدٍ مع کون المتکلم فی مقام البیان«، که آن لفظ مطلق می

 است در حالیکه متکلم در مقام بیان است. لفظی است که بدون قید ذکر شده

 

 اطالق مقامی

اطالق مقامی، ظهور یک سکوت است که نوعاً مقارن یک کالم است. گاهی متکلم همراه کالمش یک 

گیرد. به عنوان مثال مولی گفته سکوت هم دارد، و اگر این سکوت دارای ظهور باشد، »اطالق مقامی« شکل می

قبل یا بعد آن نگفته است »اکرم عمراً«، در این مورد سکوت مولی )از بیان وجوب اکرام است »اکرم زیداً« و 
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عمرو( ظهوری دارد که اطالق مقامی است. همینطور اگر مولی در مقام بیان کسانی باشد که اکرامشان واجب است، 

رد نیز اطالق مقامی وجود دارد که امّا اسمی از عمرو نیاورد، فقط بگوید »اکرم زیداً و خالداً و بکراً«، در این مو

 اکرام عمرو واجب نیست.

در این موارد، اطالق مقامی همراه لفظ بود، امّا تعمیمی در آن نیز ایجاد شده و عنوان »اطالق مقامی در 

شریعت« به وجود آمده است. اگر یک مسأله مورد ابتالء در عصر تشریع و تبلیغ )یعنی از شروع اسالم تا شهادت 

عسکری علیه السالم(، بیان نشود، این سکوت ظهوری دارد که اطالق مقامی در شریعت است. به هر حال  امام 

اند، و برخی مثالی برای اطالق مقامی همان روایت حمّاد است که امام علیه السالم در مقام تعلیم نماز به حمّاد بوده

. از این اطالق مقامی ظهوری به دست 1حمّاد استاند. بیشترین اطالق مقامی در همین صحیحه امور را ذکر نکرده 

 آمده است، که حجّت است.

 

 اطالق عرفی

اطالق عرفی اصطالح رائجی نیست، امّا شهید صدر در کتاب فقهی خود از این اصطالح استفاده نموده است.  

دارد. اطالق عرفی این اصطالح خوبی است زیرا در موارد اطالق عرفی، نه اطالق لفظی و نه اطالق مقامی وجود ن

 غیر از الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اولویت است، که تفاوت آنها خواهد آمد.

 

قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً یَا حَمَّادُ ُتحِْسنُ أَنْ ُتصَلِّیَ   عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى:»311، ص3. الکافی)طبع االسالمیۀ(، ج1

الْقِبْلَۀِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ   فَقُمْتُ بَْینَ یَدَیْهِ ُمتَوَجِّهاً إِلَى قَالَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا عَلَیْكَ یَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ قَالَ

تُّونَ سَنَۀً أَوْ سَبْعُونَ سَنَۀً فَلَا یُقِیمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّۀً  فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ یَا حَمَّادُ لَا ُتحِْسنُ أَنْ ُتصَلِّیَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ ِمنْكُمْ یَأْتِی عَلَْیهِ سِ

ع ُمْستَقْبِلَ الْقِبْلَۀِ ُمنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَى فَخِذَیْهِ قَدْ   الَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِی فِی نَفْسِی الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِی الصَّلَاةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِقَ

لَۀَ لَمْ یُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَۀِ وَ قَالَ  َمْیهِ حَتَّى كَانَ بَْینَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ُمنْفَرِجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَْیهِ جَمِیعاً الْقِبْضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَْینَ قَدَ

لَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ  هُ أَحَدٌ ثُمَّ صَبَرَ هُنَیَّۀً بِقَدْرِ مَا یَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ الوَ قُلْ هُوَ اللَّ  بِخُُشوعٍ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرِْتیلٍ

 حَتَّى اسْتَوَى َظهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَْیهِ قَطْرَةٌ ِمنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ َتزُلْ لِاسْتِوَاءِ  قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ َملَأَ كَفَّْیهِ ِمنْ رُكْبَتَْیهِ ُمنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَْیهِ إِلَى خَلْفِهِ 

وَى قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ ِمنَ الْقِیَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ  حَمْدِهِ ثُمَّ اسْتََظهْرِهِ وَ َمدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَْینَْیهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرِْتیلٍ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِ

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَى   - فَقَالَ صَابِعِ بَْینَ یَدَیْ رُكْبَتَْیهِ حِیَالَ وَجْهِهِ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بََسط كَفَّْیهِ َمضْمُوَمتَیِ الْأَ

بْهَۀِ وَ  ءٍ ِمنْهُ وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانَِیۀِ أَعْظُمٍ الْكَفَّْینِ وَ الرُّكْبَتَْینِ وَ أَنَاِملِ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَْینِ وَ الْجَ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ َمرَّاتٍ وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً ِمنْ جََسدِهِ عَلَى شَیْ

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل َتدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ هِیَ الْجَبْهَۀُ وَ الْكَفَّانِ   أَنْفِ وَ قَالَ سَبْعَۀٌ ِمنْهَا فَرْضٌ یُْسجَدُ عَلَْیهَا وَ هِیَ الَّتِی ذَكَرَهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ فَقَالَ الْ

رُ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَیَْسرِ وَ قَدْ  وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّۀٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ِمنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَكْبَ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ 

ا قَالَ فِی  أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَُتوبُ إِلَْیهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانَِیۀَ وَ قَالَ كَمَوَضَعَ ظَاهِرَ قَدَِمهِ الْأَیْمَنِ عَلَى بَطْنِ قَدَِمهِ الْأَیَْسرِ وَ قَالَ  

لَمْ یَضَعْ ذِرَاعَْیهِ عَلَى الْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَْینِ عَلَى هَذَا وَ یَدَاهُ    ءٍ ِمنْهُ فِی رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ كَانَ ُمجَّنِّحاً وَالْأُولَى وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً ِمنْ بَدَنِهِ عَلَى شَیْ 

 «. ذَا صَل َمضْمُوَمتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی التََّشهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ ِمنَ التََّشهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ یَا حَمَّادُ هَكَ
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اطالق عرفی این است که عنوانی در خطاب اخذ شود که مفهوم آن فی نفسه شامل یک فرد است، امّا به 

ی بین فرد مشمول و  تواند شامل آن فرد شود. با وجود این، عرف تفاوتنحوی در خطاب اخذ شده است که نمی

شود، امّا بیند. به عنوان مثال عنوان »رجل« به خودی خود شامل زید که معاصر ما هست که میغیر مشمول نمی

شود. مثال فقهی مانند »ماء« در جمله »کان رجلٌ فی عهد رسول اهلل صّلی اهلل علیه و آله ...«، قطعاً شامل زید نمی

هی تولید شود، مفهوم »ماء« هم شامل آن خواهد بود؛ امّا در ادّله مطهّریت ماء است. اگر آبی در دستگاه آزمایشگا

)بر فرض داللت آن بر مطهّریت ماء(، عنوان »ماء« شامل این  1مانند آیه شریفه »و انزلنا من السماء ماءً طهوراً«

ایشگاهی هم هست، آب آزمایشگاهی نیست. به عبارت دیگر هرچند عنوان »ماء« به لحاظ مفهوم شامل آب آزم

امّا عنوان »ماء« در آیه شریفه شامل آن نیست، زیرا آب آزمایشگاهی از آسمان نازل نشده است. بنابراین اطالق 

آیه شریفه شامل آب آزمایشگاهی نیست، امّا عرف در مطهّریت آب، تفاوتی بین این آب و افراد دیگر آب طبیعی 

الق لفظی یا مقامی شامل آب آزمایشگاهی نیست، بلکه به اطالق عرفی بیند. در این موارد، آیه شریفه به اطنمی

شود. دلیل حجّیت این اطالق نیز به سیره ثابت است. یعنی در این موارد اگر مولی یک فرد شامل این آب می

خاصّ مدّ نظرش نباشد، باید بگوید. به عبارت دیگر در جایی که عرف تفاوتی در این حکم بین فرد مشمول و 

رد غیر مشمول نبیند، باید مولی بگوید این حکم شامل آن فرد نیست. عرف با لحاظ تناسب حکم و موضوع، ف

بیند که این استظهار از لفظ نیست بلکه فهم از عبارت است. مانند مدالیل التزامی حکم را شامل آن فرد هم می

 عقلی که از افراد ظهور لفظ نیست.

 

 وصیت« و »تنقیح مناط« و »اولویت«تفاوت اطالق عرفی با »الغاء خص

بیند. به عنوان مثال در »إن در الغاء خصوصیت یک عنوان دارای خصوصیتی است که عرف آن را ملغی می

شود و عرف رجل را کند. یعنی این عنوان شامل زن هم میرأیتَ رجالً فاسئله«، عرف، مذکر بودن را الغاء می

شود »ان رایت انساناً ...«، هرچند رجل به معنی انسان به کار نرفته ه میکند. لذا معنی جملحمل بر مثالیت می

است. بنابراین در این موارد مفهوم آن عنوان فی نفسه شامل فرد نیست، به خالف اطالق عرفی که شامل فرد هم 

باشد که »الماء   کند. بله اگر دلیل اینبود. دراین موارد عرف، خصوصیت را ندیده گرفته و »کأن لم یکن« تلقی می

، الغای خصوصیت است زیرا در این )که ما هم تابع ایشان هستیم(در نظر شهید صدر النازل من السماء طهور«، 

شود(؛ امّا در نظر مشهور دارد )وصف و موصوف نزد ایشان یک مفهوم محسوب می موارد فقط یک مفهوم وجود

 رد )وصف و موصوف در نظر مشهور، مفهوم مرکب هستند(.بازهم اطالق عرفی خواهد شد زیرا چند مفهوم وجود دا

 

 .48. سورۀ الفرقان، آیۀ 1
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شود، که عنوانی که عرف در نظر البته الغای خصوصیت یک ظهور نیست بلکه بعد از آن ظهوری ایجاد می 

 گیرد دارای ظهور خواهد شد، نه عنوانی که در خطاب آمده است.می

امّا قطع داریم که حکم آن فرد با این فرد  در تنقیح مناط، عنوانی در خطاب آمده که شامل این فرد نیست،

شود یکی است. به عنوان مثال در »فی الحنطۀ زکاۀٌ«، عنوان حنطه شامل جو نیست، و الغای خصوصیت هم نمی

ایم که جو نیز زکات دارد.  فهمد، بلکه ما به این قطع رسیدهکرد، زیرا عرف از جمله فوق »فی الحبوبات زکاۀٌ« نمی

ر وجوب زکات بین گندم و جو نیست و همان مناط در مورد جو هم هست. فقیه در اثر دیدن احکام یعنی تفاوتی د

شود که استذواقی است، و از باب اطمینان حجّت است. به عبارت و مشابهات احکام دارای یک زمینه فقهی می

نه الغای خصوصیت عرفی  دیگر تنقیح مناط از باب اطمینان حجّت است. به عبارت دیگر در موارد تنقیح مناط،

وجود دارد و نه اطالق عرفی وجود دارد. مثال دیگر »شرب الخمر حرام« است که خمر همان شراب متّخذ از 

عنب است و شامل نبیذ یعنی شراب متّخذ از خرما نیست؛ امّا قطع وجود دارد که همان مناط خمر در نبیذ هم 

 ی حرمت خمر نیست مگر اسکار که در نبیذ هم هست.ای براشود. یعنی نکتههست لذا تنقیح مناط می

اولویت از افراد ظهور است. اگر مولی بگوید »التقل لهما افٍّ« مدلول مطابقی همان حرمت گفتن افّ است. 

این جمله به مالزمه عرفیه داللت دارد که »ضرب« هم حرام است. مالزمه عرفیه داخل در ظهورات است یعنی 

 کند.حرمت ضرب و جرح و قتل را نیز استظهار میعرف از نفس خطاب 

 

 01/08/95  22ج

 تنبیه پنجم: الفاظ مطلق 

شود مانند »فقیر« در »اکرم فقیراً« یا »اکرم الفقیر«. همانطور که گذشت گاهی یک لفظ، متّصف به اطالق می

ت. در این تنبیه از الفاظی شود، زیرا حاوی یک عنوان مطلق اسگاهی نیز یک کالم یا خطاب، متّصف به اطالق می

 ای از الفاظ، تأمّل و اشکال وجود دارد.شوند زیرا در مورد پارهشود که متّصف به اطالق میبحث می

ها؛ حرف ها؛ و عالمتشوند: اسمدر مباحث گذشته گفته شد از دید اصولی الفاظ تقسیم به دو دسته می

زیرا هیئت دقیقاً لفظ نیست بلکه کیفیت تلفظ است، لذا  همیشه عالمت است و هیئات نیز ملحق به حرف هستند

شود، یعنی از لفظ نیست بلکه ملحق به لفظ است. در این مباحث از عنوانی جامع بین کیفیت و لفظ استفاده می

شود. هیئت دارای انواعی است مانند »هیئت فعل« و »اسم فاعل«، البته به نظر عنوان »دالّ لفظی« استفاده می

د فقط دو هیئت دارای وضع وجود دارد: هیئت فعل؛ و هیئت جمله؛ زیرا در اسم فاعل فقط یک وضع وجود رسمی

دارد )نه اینکه مانند فعل، هیئت آن دارای یک وضع، و ماده آن دارای وضع دیگری باشد(. در هر یک از این اقسام 

 باید بررسی شود که اتّصاف به اطالق هست یا نیست:
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 ع بالعالمیۀالفاظ دارای وض

رود، شوند. البته در یک مورد اطالق برای آنها به کار میالفاظ دارای وضع بالعالمیۀ، متّصف به اطالق نمی

در جایی که به همراه متعلّق خود یک اسم تشکیل دهند مانند »اکرم مَن فی البلد«. در این مورد »مَن فی البلد« 

 شود.امّا دالّ عالمتی هیچگاه متّصف به اطالق نمیروی هم یک اسم است یعنی یک دالّ اسمی است. 

 

 الفاظ دارای وضع بالتسمیۀ

ها هستند که دو قسم عامّ و خاصّ دارند. اتّصاف به اطالق در هر یک  الفاظ دارای وضع بالتسمیۀ، همان اسم

 از این دو قسم بررسی خواهد شد:

 

 اسم خاصّ 

شده است، مانند »زید« و »کعبه« و »مکه«، متّصف به گفته شده است اسمی که برای معنای خاصّ وضع 

شود. اطالق در این اسماء به لحاظ حاالت و مقارنات است، مانند »قیام« و »جلوس« در مورد زید، و اطالق می

یا »در قم بودن« یا »در مشهد بودن« در مورد وی. جمله »اکرم زیداً« اطالق دارد، لذا اگر زید در خیابان هم 

شود که در مقابل »اطالق د، کافی است تا ماموربه اتیان شده باشد. به این اطالق »اطالق احوالی« گفته میاکرام شو

 افرادی« است. یعنی عنوان زید فقط یک فرد دارد لذا اطالق افرادی ندارد.

و رسد اسم خاصّ دارای اطالق لفظی نیست. توضیح اینکه حاالت و مقارنات عنوان »زید« از دبه نظر می

 حال خارج نیست:

گردد مانند »اکرم زیداً یوم الجمعه«، که در الف. گاهی حاالت و مقارنات به قیود »ماده« و »متعلّق« برمی

این جمله »یوم الجمعه« در حقیقت قیدی برای خودِ زید نیست، بلکه قیدی برای اکرام )متعلّق( و یا قیدی برای 

 ؛1حکم )وجوب( است

ارنات قیدی برای خودِ »زید« است مانند »اکرم زیداً الجالس«، که قید »الجالس« ب. گاهی نیز حاالت و مق 

قیدی برای وجوب یا اکرام نیست، بلکه قیدی برای خودِ زید است. در این مورد اطالق وجود دارد، امّا این اطالق 

بلکه از انقسامات حاالت یک »اطالق مقامی« است نه »اطالق لفظی«، زیرا این اقسام از انقسامات خودِ زید نیست  

 

این موارد از بحث خارج هستند، زیرا در این موارد عنوان »زید« اطالق ندارد. به عبارت دیگر این حالت در واقع از حاالت زید نیست   . مقرّر:1

 بلکه از حاالت اکرام است. اکرام نیز از معانی عامّ است و خاصّ نیست. در مورد قید هیئت هم همینطور است که از حاالت زید نخواهد بود. 
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زید است. اطالق مقامی یعنی اینکه مولی در مقام بیان بود و حالتی را ذکر نکرد، پس از سکوت مولی کشف 

شود این حالت خاصّ، مدّ نظر وی نبوده است. به عبارت دیگر زید نام فرد است و حاالت و مقارنات از مسمّی می

اطالق لفظی عنوان »زید« شامل آنها شود. بنابراین اطالق در اسماء خارج است و از انقسامات معنی نیست، تا 

 خاصّ، اطالق مقامی است.

 

 اسم عامّ )اسم جنس(

هایی که معنای شود؛ در مقابل اسمهایی که معنای عامّ دارند، »اسم جنس« گفته میدر علم اصول به اسم

. بنابراین در علم اصول، اسم جنس همان اسمی است شودخاصّ دارند که به آنها »اسم عَلَم« یا »معرفه« گفته می

که معنای عامّ دارد مانند »کاتب« یا »انسان« یا »سماء« یا »فقیر«. اسم دارای معنای عامّ، گاهی به صورت نکره 

رود مانند »رجلٌ« و گاهی به صورت معرفه مانند »الرجل« یا »غالم زید«؛ و معرفه شدن اسم جنس به کار می

 واسطه »ال« است و یا به واسطه »اضافه« است. نیز یا به

 

 اسم جنس نكره 

اسم جنس نکره، ممکن است عالمت وحدت داشته باشد مانند »اکرم رجالً«، و یا عالمت تثنیه داشته باشد 

مانند »اکرم رجلین«، و یا عالمت جمع داشته باشد مانند »اکرم رجاالً«. البته این موارد وقتی متّصف به اطالق 

 شوند که متکلم در مقام بیان بوده و قید متّصلی نباشد. البته باید به دو مطلب توجه داشت:می

 

 نكته اول: محكی در اسم جنس نكره 

همانطور که گفته شد در هر اسمی همیشه یک »محکی« وجود دارد. اگر اسم جنس همراه عالمت )وحدت، 

شود. به ند، در این صورت اسم جنس متّصف به اطالق نمییا تثنیه، یا جمع( باشد، و مشارالیه افراد معّینه باش

عنوان مثال »رجل« در جمله »رأیتُ رجالً« متّصف به اطالق نیست زیرا محکی آن یک فرد معیّن است؛ و یا در 

جمله »رأیتُ رجلین« نیز مطلق نیست زیرا متکلم اشاره به دو فرد معیّن دارد؛ و یا در »رأیتُ رجاالً« نیز مطلق 

 ت زیرا متکلم اشاره به چند فرد معیّن دارد.نیس

شود. به عنوان مثال امّا اگر مشارالیه فرد یا افراد مردّد باشد، در این صورت اسم جنس متّصف به اطالق می

»رجل« در جمله »اکرم رجالً« مطلق است زیرا محکی آن همان فرد مردّد است؛ و در جمله »اکرم رجلین« هم 

همان دو فرد مردّد است؛ و در جمله »اکرم رجاالً« نیز مطلق است زیرا محکی همان افراد مطلق است زیرا محکی  

 مردّد است؛
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در تثنیه و جمع اگر دو یا چند مرد اکرام شوند، این عمل، مصداق ماموربه است، چه تک تک اکرام شوند و  

یی مصداق ماموربه نیست، و اگر بعد چه با هم اکرام شوند. به عنوان مثال در »اکرم رجلین«، اکرام زید به تنها

عمرو هم اکرام شود این اکرام هم به تنهایی مصداق ماموربه نیست، امّا مجموع آن دو اکرام، مصداق ماموربه است؛ 

امّا اگر دو مرد باهم اکرام شوند، مصداق ماموربه است. در این صورت، اکرام نفر سوم نه مصداق ماموربه است و 

و چون فرض این است که مراد متکلم از »رجلین« تعیین حداقل است، اگر سه مرد را باهم   نه جزء مصداق است؛

 اکرام نماید، باز مصداق ماموربه است، یعنی اینطور نیست که جزء آن مصداقی برای ماموربه باشد.

 

 نكته دوم: تفاوت نكره در سیاق اثبات و نفی

ی پیش آمده است. در دو مثال »اکرم رجالً« و »التکرم  مطلب دوم اینکه در مورد نکره در علم اصولی مشکل

رجالً« عنوان »رجل« مطلق است، که در این مطلب اختالفی نیست؛ امّا اشکالی وجود دارد که در اولی اطالق 

»بدلی« و در دومی »استغراقی« است. به تعبیر دیگر در اولی فقط »یک حکم« وجود دارد، امّا در دومی »به عدد 

 ل« حکم وجود دارد. تفاوت این دو در چیست؟افراد رجا

 

 02/08/95  23ج

 جواب شهید صدر: قرینه خارجیه

شود، اند اطالق بدلی در مثال »اکرم رجالً« از تنوین در »رجالً« استفاده میمرحوم شهید صدر جواب فرموده

شود. در سیاقت خارجیه استفاده مییعنی یک مرد را اکرام کن؛ امّا اطالق استغراقی در مثال »التکرم رجالً« از 

این مثال این قرینه خارجی وجود دارد که در باب نواهی مفسده وجود دارد، و مفسده در افراد و انحاللی است. 

شود که حکم انحالل به باشند. از این نکته استفاده میبه عنوان مثال در »التکذب« افراد کذب دارای مفسده می

 . 1لذا به تعداد افراد، حکم وجود داردتمام افراد پیدا کرده، 

 

 نظر مختار: بدلیت و استغراقیت مربوط به محكی است

رسد این فرمایش برای توجیه تفاوت دو مثال کافی نیست، زیرا بدلیت و استغراقیت مربوط به به نظر می

ه و محکی همان محکی یک عنوان است. گاهی محکی افراد است، و گاهی فرد است. در »اکرم رجالً« مشارالی

 

و امّا الجواب عن النقض فبما تقدم فیما سبق من انَّ استفادة االستغراقیۀ فی موارد النهی و النفی إِن  :»434، ص3فی علم االصول، ج. بحوث 1

ستغراقیۀ فی  د بها اال أُرید بها االستغراقیۀ بلحاظ مرحلۀ االمتثال فهی بقانون عقلی یقضی بأنَّ الطبیعۀ ال تنتفی إِلَّا بانتفاء تمام افرادها و إِن أُری

 «.نفس الحكم فهو بداللۀ سیاقیۀ خارجیۀ و هی داللۀ تصدیقیۀ على انَّ المفسدة انحاللیۀ
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رسد اگر مشارالیه همان جمیع افراد فرد مردّد است، نه جمیع افراد یا فرد معیّن؛ امّا در »التکرم رجالً«، به نظر می

باشد با تعبیر »رجالً« تناسب ندارد. وجدان عرفی و لغوی ما داللت دارد که در این مثال هم محکی همان فرد  

مردّد است امّا نظر متکلم به آن، نظر مرآتی است. یعنی فرد مردّد را مرآت  مردّد است. با وجود اینکه محکی فرد

سازد. به عبارت دیگر محکی در محکی است، یعنی محکی برای جمیع افراد گرفته است، که این با ارتکاز هم می

است. توضیح اینکه همان فرد مردّد است، و محکی آن جمیع افراد است؛ زیرا فرد مردّد قابل انطباق بر تمام افراد 

 نظر به فرد مردّد موضوعیت ندارد، بلکه مرآت برای نظر به جمیع افراد است.

به بیان دیگر اگر متکلمی بگوید »التکرم رجالً«، فهم عرفی از آن یک تکلیف است یا تکالیف متعدّد؟ واضح 

ت، زیرا از طرفی امکان ندارد شود. تحلیل فوق هم سازگار با این ارتکاز اساست که تکالیف متعدّد فهمیده می

تواند جمیع افراد باشد زیرا تنوین  انحالل در مشارالیه نباشد، امّا تکالیف متعدّد باشد؛ و از سوی دیگر مشارالیه نمی

شود که محکی فرد مردّد است و رجل دالّ بر وحدت است؛ برای جمع بین این دو ارتکاز، یک واسطه ایجاد می

 رای جمیع افراد است.این فرد مردّد مرآتی ب

 

 اسم جنس معرفه 

همانطور که گذشت اسم جنس، اسمی است که وضع برای معنای عامّ شده است. گاهی اسم جنس نکره 

یک اسم این سه طریق رائج است: دخول »ال«؛  1است و گاهی معرفه، که در مورد نکره بحث شد. برای تعریف

 اضافه؛ توصیف؛

 

 اسم جنس معرّف »ال«

شود. در مورد اینکه »ال« برای چه وضع شده است، اختالف اسم جنس همراه »ال« آمده و معرفه میگاهی  

رسد »ال« وضع برای »اشاره« شده است. البته این مشارالیه گاهی »معنی« و گاهی  نظر وجود دارد. به نظر می

العالمیه دارد یعنی به وسیله »ال« شود. در لغت عربی »ال« وضع ب»فرد معیّن« و گاهی »تمام افراد« و غیر آن می

 شود.و مدخول آن معاً اشاره به چیزی می

ادّعا شده است گاهی »ال« برای تزیین  )برای زیبایی( است، که اگر این کالم صحیح باشد، این قسمِ »ال« 

 از بحث خارج است. به هر حال تمام اقسام »ال« یعنی جنس و عهد و ... وضع برای اشاره شده است.

 

 

 شود.. مراد تعریف نحوی نیست، بلکه معرفه و تعیین در علم اصول است که همان تضییق است. به عبارت دیگر با تضّیق نوعی تعیین محقّق می1
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 تفاوت »اسم جنس« و »علم جنس«

در بحث اسم جنس معرفه به »ال« به مناسبت در مورد تفاوت »علم جنس« و »اسم جنس« نیز بیان شده 

است. توضیح اینکه در زبان عربی لغاتی هست که »علم جنس« هستند مانند »اسامه« که علم شده است برای 

وجدان لغوی عرب )و وجدان عرفی ما( بین اسم جنس و اسد، و »امّ عریط« که علم شده است برای عقرب. در 

علم جنس تفاوت وجود دارد؛ شاهد اینکه جایز است به یک اسد اشاره شده و گفته شود »هذا اسدٌ«، امّا غلط 

 است گفته شود »هذا اسامۀٌ«. بنابراین اسم جنس و علم جنس، دقیقاً یکی نیستند.

م جنس معرفه به »ال« است که با آن اشاره به »ذات« و رسد »علم جنس« دقیقاً همان اسبه نظر می

 »طبیعت« شده است. این تحلیل بر اساس ارتکاز است که دلیل و برهان ندارد.

به هر حال، »ال« وضع برای اشاره شده است که در اشاره یک نحوه تعیین وجود دارد، لذا مدخول آن معرفه 

 شود.می

 

 اسم جنس معرّف به اضافه و توصیف

آید. در این موارد بحث شده است که از این ترکیب، یک هی اسم جنس اضافه شده و یا همراه وصفی میگا

آید. به عنوان مثال وقتی سامع ترکیب »کتاب زید« و یا »رجل آید یا دو مفهوم به ذهن میمفهوم به ذهن می

 آید؟شنود، چند تصور در ذهنش میطویل« را می

دو مفهوم به ذهن سامع خواهد آمد. بنابراین با شنیدن »کتاب زید« در ذهن  در نظر مشهور در این موارد

شود. البته عالوه بر این دو مفهوم یک نسبت ناقصه هم بین سامع هم صورت کتاب و هم صورت زید حاضر می

ده آنها در ذهن سامع وجود دارد. پس مفهوم کتاب در این ترکیب تغییری نکرده است، بلکه یک نسبت پیدا کر

است که دیگر قابل صدق بر تمام مصادیق کتاب نیست بلکه فقط بر بخشی از مصادیق کتاب صادق است. همین 

شود. همیشه مضاف است که تضیّق دارد نه مضاف الیه لذا در ترکیب »کتاب تضیّق موجب تعیین و تعریف می

 رجل«، رجل هیچ تضیّقی ندارد.

آید. این مفهوم نه »مفهوم کتاب« است و  یک مفهوم به ذهن سامع میدر نظر شهید صدر در این موارد، تنها 

نه »مفهوم زید« است، بلکه مفهوم سومی است. این مفهوم نسبت به مفهوم کتاب، اضیق است؛ لذا مفهوم معرفه 

 خواهد بود.
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 نظر مختار

دلول کتاب اضیق رسد در این موارد، تنها یک مدلول واحد وجود دارد. این مدلول نسبت به مبه نظر می

 است. همین تضیّق موجب تعریف اسم جنس است.

باید توجه شود که اگر در یک اضافه هیچ تضیّقی ایجاد نشود، این مورد از بحث خارج است. به عنوان 

 مثال »کتابُ مؤلّفٍ« و یا »رجلٌ مذکرٌ« هیچ تضییقی نداشته و از بحث خارج هستند.

 

 03/08/95  24ج

 جنس معرفه تتمه: محكی در اسم 

شود. همانطور که آخرین نکته در مورد این است که اسم جنس معرّف در چه زمانی متّصف به اطالق می

گذشت هر اسمی در کالم یک محکی دارد. اگر محکی اسم جنس معرفه »فرد معیّن« باشد، متّصف به اطالق 

عیّن باشد؛ امّا اگر محکی آن »طبیعت« یا شود، مانند »اکرم الرجل« یا »اکرم غالم زید«، که اشاره به فرد منمی

»تمام افراد« باشد ممکن است متّصف به اطالق شود. البته باید مقدّمات حکمت تمام باشد یعنی متکلم در مقام 

 بیان بوده، و قرینه متّصلی ذکر نکند.

یعت نماز و در نظر مشهور محکی در دو مثال »تجب الصالۀ« و »اکرم الفقیر« همان طبیعت است، یعنی طب

رسد محکی نماز در »تجب الصالۀ«، طبیعت است، و محکی فقیر در »اکرم الفقیر«، افراد طبیعت فقیر؛ امّا به نظر می

 فقیر است. به هر حال در این دو صورت، امکان اتّصاف به اطالق وجود دارد.

 

 فصل سوم: تقیید

ر اطالق دارد، که اگر به واسطه وصول تقیید در حقیقت همان حمل مطلق بر مقیّد است. مطلق ظهوری د

مقیّد این ظهور بقاءً از حجّیت ساقط شود، در این صورت مطلق بر مقیّد حمل شده است. در این فصل بررسی 

شود. مقیّد تقسیم به شود. به عبارت دیگر مقیّد بر مطلق مقدّم میشود در چه مواردی مطلق حمل بر مقیّد میمی

 شود:ل شده است، که هر در مقامی مستقل بحث میمتّصل )به مطلق( و منفص

 

 مقام اول: مقیّد متّصل 

 مقیّد متّصل به نحو متعارف، چهار صورت دارد:
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 سه صورت اول: عدم انعقاد اطالق 

الف. گاهی مطلق و »قید« در یک جمله است. در این صورت نیز گاهی قید به شکل توصیف است مانند  

نیز قید به صورت استثناء است مانند »اکرم الفقیر اال الفاسق« )جمله مستثنی و  »اکرم الفقیر العادل«؛ و گاهی

مستثنی منه یک جمله است(؛ به هر حال در این صورت اختالفی نیست که ظهوری برای فقیر در اطالق منعقد 

شود یا اصاًل نعقد نمیشود. البته یک اختالف وجود دارد که در مثال اول یعنی »اکرم الفقیر العادل« آیا اطالق منمی

لفظ مطلق نیست. نزاع در این است که در نظر مشهور در این موارد دو مفهوم وجود دارد که یک نسبت ناقصه بین 

رسد در این موارد یک مفهوم وجود شود هرچند لفظ مطلق وجود دارد؛ امّا به نظر میآنهاست، لذا اطالق منعقد نمی

 .دارد، لذا اصالً لفظ مطلقی نیست

رسد در مثال »اکرم الفقیر العادل« لفظ مطلق نیست، و در مثال »اکرم الفقیر اال الفاسق« به هر حال، به نظر می

 شود.اطالق منعقد نمی

ب. گاهی مطلق در جمله اول، و »قید« در جمله دومی است. در این صورت مانند »اکرم الفقیر و لیَکُنِ 

شود؛ زیرا اطالق ظهور تصدیقی است، پس سامع برای فقیر اطالقی منعقد نمیالفقیر عادالً«، نیز اختالفی نیست که 

باید صبر کند تا خطاب تمام شود. به عبارت دیگر تصدیق بعد از اتمام کالم و آنچه مربوط به آن است، شکل 

بعد جمله دوم گیرد. در مثال فوق، بعد از »اکرم الفقیر« جمله تمام شده است، امّا خطاب تمام نشده است، لذا می

 گیرد.ظهور تصدیق شکل می

ج. گاهی مطلق در جمله اول، و »مقیّد« در جمله دوم است، و رابطه مطلق و مقّید عموم و خصوص مطلق 

است. در این صورت مانند »اکرم الفقیر و التکرم الفقیر الفاسق«، مانند صورت قبل است که اختالفی در این نیست 

 طالق در جمله اول است.که جمله دوم مانع انعقاد ا

 

 صورت چهارم: محلّ اختالف 

د. گاهی مطلق در جمله اول، و »مقیّد« در جمله دوم، و رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. این 

صورت مانند »اکرم الفقیر و التکرم الفاسق«، مورد اختالف است. دو بحث در این موارد وجود دارد: اول در انعقاد 

 اطالقی در مطلق، و دوم در ظهور در مقّید یا اجمال جمله.ظهور 
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 عدم انعقاد ظهور اطالقی

در صورت چهارم دو بحث وجود دارد. در بحث اول شاید اختالفی نباشد که »الفقیر« ظهور اطالقی ندارد. 

سق نباید اکرام در جمله »اکرم الفقیر و التکرم الفاسق«، عنوان »فاسق« ممکن است دارای اطالق باشد یعنی فا

کنند و چون متّصل شود چه فقیر باشد چه غنی، که در این صورت دو ظهور اطالقی فاسق و فقیر با هم تعارض می

هستند، ظهور اطالقی برای فقیر نخواهد بود؛ و ممکن است عنوان »فاسق« دارای اطالق نباشد بلکه مراد همان 

یر« ظهور اطالقی نخواهد داشت، زیرا با این قید متّصل، تقیید فاسق فقیر باشد، که در این صورت نیز عنوان »فق 

 شود؛ بنابراین مفروغ عنه است که عنوان فقیر، ظهور اطالقی ندارد.می

 

 احتمال ظهور در تقیید، یا اجمال

بعد از اینکه گفته شد عنوان »فقیر« ظهور اطالقی ندارد، باید از ظهور در تقیید آن بحث شود. ظهور در 

برای این جمله، تابع ظهور عنوان »الفاسق« است، یعنی اگر ظهور »فاسق« در اطالق باشد، عنوان »فقیر« تقیید 

شود؛ زیرا در متعارف محاورات مجمل خواهد شد، و اگر ظهور »فاسق« در تقیید باشد، عنوان »فقیر« هم مقّید می

 آید.عرفی، قرینه بعد از مطلق می

کته مهمّ است: اول اینکه آیا حالت سومی در کنار اجمال و ظهور در تقیید رسد در این بحث دو نبه نظر می

 وجود دارد؛ و دوم اینکه کدام حالت مقدّم است؛ هر یک از این دو مطلب به طور مستقلّ بررسی خواهد شد:

 

 اصطالح »تردید« در عرض اجمال و تقیید

رد، که برای اشتباه نشدن با اجمال به آن رسد حالت سومی هم در کنار تقیید و اجمال وجود دابه نظر می

گوییم. یعنی لزوماً امر دائر بین ظهور در تقیید و اجمال نیست بلکه حالت سومی هم هست. توضیح »تردید« می

اینکه در حکمت هر تقسیمی بین سلب و ایجاب، حصر عقلی دارد. به عنوان مثال زید ممکن است عالم باشد یا 

ور نیست. در اصول از این ضابطه استفاده شده است که یک عنوان یا ظهور دارد یا نباشد، و حالت سومی متص

ندارد، که در صورت اول ظاهر و در صورت دوم مجمل است؛ البته گاهی سامع بی اطّالع است که این عنوان در 

 نزد عرف ظهوری دارد یا ندارد، که این مطلب ربطی به اصل بحث ندارد.

ظهور داشتن یا نداشتن، شقّ سومی هم وجود دارد. توضیح اینکه در حکمت گفته  رسد در کناربه نظر می

شود. به عنوان مثال ممکن است شک شود شده است حاالت نفسانی چون به علم حضوری است دچار تردید نمی

به این  که زید احساس شادی و گرسنگی دارد یا ندارد، امّا انسان نسبت به خودش این تردید را ندارد. اصولیون
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شویم؛ زیرا احتمال مساوی »شک« و احتمال راجح کالم اشکالی دارند که در حاالت نفسانی هم دچار شک می

»ظنّ« و احتمال مرجوح »وهم« است. یعنی اگر احتمال باریدن باران یا نباریدن آن مساوی باشد، »شک« وجود 

گر مرجوح باشد »وهم« وجود دارد. در نظر  دارد؛ و اگر احتمال باریدن راجح باشد، »ظنّ« وجود دارد؛ و ا

دانیم این احتمال به نحو مساوی است یا راجح یا مرجوح! از این اشکال اصولیون گاهی احتمال هست امّا نمی

شود. در بحث ظهور نیز گاهی یک عنوان ظاهر در یک معنی است، و گاهی اصولیون در این بحث نیز استفاده می

دانیم ظاهر است یا غیر ظاهر است. البته نه اینکه در ذهن عرف بلکه در ذهن خود یغیر ظاهر است، و گاهی نم

داند در ذهن خودش ظاهر است یا دانیم، که این اتّفاق در نظر عرف هم هست لذا گاهی خودِ عرف هم نمینمی

عنوانی مردّد   شود نه نسبت به ذهن دیگران(. اگرغیر ظاهر است )یعنی هر شخص نسبت به ذهن خودش مردّد می

 شود دقیقاً حکم عنوان مجمل را خواهد داشت.

به عبارت دیگر تقسیم عوض شد و ثالثی شد، یعنی هر عنوان یا ظهور معلوم، یا عدم ظهور معلوم دارد، و 

یا هیچیک معلوم نیست. در واقع نزاع و اختالف نظری هم که بین علماء وجود دارد در اینکه »الفقیر« مقّید است 

 ای است بر اینکه این عنوان مردّد است.مل است، خودش قرینهیا مج

 

 04/08/95  25ج

 نظر مختار: ظهور در تقیید

همانطور که گذشت اگر دو جمله منفصل »اکرم الفقیر« و »التکرم الفقیر الفاسق« باشد، ظهور اطالقی برای 

نبود، باید بررسی شود که مجمل است، یا  فقیر در جمله اول منعقد نخواهد شد. بعد از اینکه عنوان فقیر، مطلق 

 مقیّد است، یا مردّد است. تردید و اجمال دارای حکمی یکسان هستند )باید به قدر متیّقن اخذ شود(.

فهمد. توضیح رسد ظهور در تقیید دارد، زیرا سامع از این دو جمله به تعاقب، فقیر عادل را میبه نظر می

استفاده نموده است. در جمله اول از عنوان »فقیر« و در جمله دوم از عنوان »فاسق« اینکه متکلم از دو عنوان 

کنند، امّا یک استفاده شده است، که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است. یعنی در ماده اجتماع تعارض می

حلّ این تعارض  شود. برایشیوه عرفی در محاورات وجود دارد که ابتدا »ذوالقرینه« و سپس »قرینه« ذکر می

شود. با توجه بدوی نیز، قرینه مقدّم بر ذوالقرینه است. یعنی ظهور قرینه اخذ شده و در ظهور ذوالقرینه تصرّف می

 شود.به این نکته، و اینکه این دو جمله متّصل هستند، ظهور در اطالق منعقد نشده و ظهور در مقّید پیدا می

 شود.صورت سابق، اطالق منعقد نمیبنابراین در صورت چهارم هم مانند سه 
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 مقام دوم: مقیّد منفصل 

در مقیّد منفصل، خطاب مطلق از خطاب مقیّد جداست. به عنوان مثال در دو زمان یا در دو مکان مختلف  

است و یا در یک زمان و مکان است امّا خطاب اول تمام شده است سپس خطاب دوم بیان شده است )به این 

»اکرم الفقیر« گفته شده سپس بحث دیگری مطرح شده و سپس »التکرم الفقیر الفاسق« گفته شده صورت که 

است(. در نظر مشهور این دو خطاب گاهی تناقی دارند و گاهی ندارند، که اگر تنافی داشته باشند مطلق حمل بر 

 شود. شود؛ و اگر تنافی نداشته باشند به هر دو اخذ میمقیّد می

ید بحث شود: اول اینکه در چه زمانی بین آنها »تنافی« خواهد بود؟ دوم اینکه معنای »تقیید« در سه جهت با

 های عرفی چیست؟و »حمل مطلق بر مقّید« چیست؟ سوم اینکه وجه تقدیم »تقیید« بر سائر جمع 

 

 جهت اول: تنافی بین مطلق و مقیّد 

 صوری برای دو خطاب مطلق و مقّید است وجود دارد:

 

 ل: نظارت مقیّد بر مطلقصورت او

گاهی خطاب مقیّد ناظر به خطاب مطلق بوده و مفسّر خطاب مطلق است. به عنوان مثال در دو خطاب 

منفصل »اکرم الفقیر« و »و لیکن الفقیر عادالً«، و یا »اکرم الفقیر« و »المقصود من الفقیر من کان عادالً« اینگونه 

ی وجود دارد، زیرا خطاب اول مطلق است و خطاب دوم نفی اطالق است؛ در این صورت بین این دو خطاب تناف

 کند. در این صورت اختالفی نیست که خطاب دوم مقدّم است.می

شود. یعنی خطاب شود، بلکه »حکومت« گفته میالبته در اصطالح متأّخرین به این صورت »تقیید« گفته نمی

است. هرچند حقیقت این تقدیم همان »تقیید« است، امّا شود »دلیل حاکم«، و خطاب اول »دلیل محکوم«  دوم می

 شود.در اصطالح رائج به آن »حکومت« گفته می

 

 صورت دوم: متوافقین در ایجاب و سلب

 گاهی دو خطاب مطلق و مقیّد در ایجاب و سلب متوافق هستند. این صورت دارای سه فرض است:
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 فرض اول: هر دو سالبه

ای از یّد، سالبه هستند. به عنوان مثال در جایی که در خطاب مقیّد، حصّهگاهی هر دو خطاب مطلق و مق

مطلق ذکر شود »التکرم الفاسق« و »التکرم الفاجر« اینگونه هستند؛ زیرا فاجر همان مرتکب کبیره است که 

ر جایی ای از فاسق یعنی مرتکب ذنب است. در این مثال اصالً تنافی وجود ندارد. مثال دیگر این فرض دحصّه

است که در خطاب مقیّد، حصّه نباشد بلکه همان مقیّد باشد، مانند »التکرم الفاسق« و »التکرم الفاسق الظالم«. 

 بحث این مثال در فرض دوم خواهد آمد و حکم آن معلوم خواهد شد.

 

 فرض دوم: هر دو ایجابی، و شمولی

»اکرم الفقیر« و »اکرم الفقیر العادل« اینگونه   گاهی نیز هر دو خطاب ایجابی و شمولی هستند. به عنوان مثال

هستند. در خطاب دوم مقیّد یعنی »الفقیر العادل« آمده است، که برای تقیید از وصف استفاده شده است. در بحث  

مفهوم وصف، سه نظر وجود دارد: در نظر مشهور، وصف فاقد مفهوم است که نظر مختار هم همین است؛ در نظر 

مفهوم است که مفهوم آن سالبه کلی است )یعنی مفهوم مثال فوق این است که »الیجب اکرام  برخی وصف دارای

الفقیر غیر العادل«(؛ و در نظر برخی مانند شهید صدر و محقّق خوئی وصف دارای مفهوم است و مفهوم آن سالبه 

ی ممکن است فقیر هاشمی جزئی است )یعنی مفهوم مثال فوق این است که »فقیر« موضوع وجوب اکرام نیست، یعن

 هم وجوب اکرام داشته باشد(؛

شود )یعنی به خطاب اول اخذ در نظر مشهور بین این دو خطاب تنافی نیست. لذا به هر دو خطاب اخذ می

شود کافی است زیرا دومی هم در اولی هست(؛ امّا در دو نظر دیگر، بین این دو خطاب تنافی وجود دارد، که باید 

. مثال دوم فرض اول 2؛ زیرا مفهوم خطاب دوم این است که موضوع وجوب اکرام »فقیر« نیست1رفع تنافی شود

)یعنی »التکرم الفاسق« و »التکرم الفاسق الظالم«( نیز مانند این فرض است. یعنی در نظر مشهور و مختار که 

فهوم است، تنافی هم وجود وصف دارای مفهوم نیست، تنافی هم وجود ندارد؛ و در دو نظر دیگر که وصف دارای م

 دارد.

 

 

 تنافی این است که گفته شود دو حکم مستقل وجود دارد. . به عنوان مثال یک راه برای رفع 1

شود »موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر نیست« که با مدلول التزامی خطاب اول یعنی »موضوع وجوب اکرام، مطلق  . اگر مفهوم جزئی وصف می 2

یعنی »اکرام فقیر مطلقاً واجب است« تنافی  شود »اکرام فقیر فاسق واجب نیست« که با خطاب اولفقیر است« تنافی دارد؛ مفهوم کلی هم می 

 دارد.
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 فرض سوم: هر دو ایجابی، و یکی از دو خطاب بدلی

. به عنوان مثال در »اکرم فقیراً«، و »اکرم 1گاهی نیز هر دو خطاب ایجابی هستند، و الاقلّ یکی بدلی است

سالم بوده و خطاب تبلیغ فقیرًا عادالً« هر دو بدلی هستند. با توجه به اینکه این دو خطاب در کالم امام علیه ال

 دانیم.دانیم مولی در این بحث یک تشریع دارد و گاهی نمیاست، گاهی می

اگر وحدت تشریع احراز شود، تنافی وجود دارد؛ زیرا هر خطاب یک موضوع را برای وجوب اکرام معرفی 

دارد موضوع همان فقیر عادل کند، یعنی خطاب اول داللت دارد موضوع همان فقیر است و خطاب دوم داللت می

توانند موضوع یک تکلیف است )این تنافی است زیرا موضوع وجوب، یا فقیر است و یا فقیر عادل؛ و هر دو نمی

 باشند(. بنابراین تنافی وجود دارد، یعنی معلوم نیست اکرام فقیر فاسق امتثال هر دو تکلیف محسوب شود. 

ارد یا چند تشریع، با احتمال تعدّد تشریع به هر دو خطاب اخذ امّا اگر معلوم نباشد یک تشریع وجود د

شود. در این صورت برای امتثال دو راه وجود دارد: راه اول اینکه ابتدا فقیر فاسق، و سپس فقیر عادل اکرام می

 شود؛ راه دوم اینکه از ابتدا یک فقیر عادل اکرام شود تا هر دو امتثال شوند؛

 

 نحوه تشخیص وحدت حكم 

رای تشخیص وحدت یا تعدّد تکلیف در دو خطاب که از امام علیه السالم رسیده است، گفته شده است از ب

شود. یعنی باید به قرائن خارجیه رجوع شود. اگر وحدت تکلیف احراز نشود، شّک در خودِ خطاب فهمیده نمی

 شود.تعدّد می

ای بر وحدت تکلیف باشد. قرائن دالّ  ر قرینهشود مگبنابراین به ظاهر هر دو خطاب )تعدّد تکلیف( اخذ می

بر وحدت تکلیف مانند اینکه روایتی خاصّ وجود داشته باشد؛ و یا تعدّد تکلیف در نزد عرف یا عقالء، لغو باشد؛ 

 و قرائنی مانند آن؛

 

 

تر است؛ زیرا در فرضی که خطاب  رسد عبارت »هر دو ایجابی و بدلی، و یا هر دو ایجابی و خطاب مطلق بدلی باشد« مناسب. مقرّر: به نظر می1

 شود.مقّید بدلی است، وحدت تکلیف فرض نمی 
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 صورت سوم: سلب و ایجاب

:  1و فرض وجود داردگاهی دو خطاب مطلق و مقیّد به نحو سلب و ایجاب هستند. در این صورت نیز د

فرض اول مانند »اکرم الفقیر« و »التکرم الفقیر الفاسق«؛ و فرض دوم مانند »اکرم فقیراً« و »التکرم فقیراً فاسقاً«. 

در مثال اول تنافی وجود دارد، زیرا در مورد زید فقیر فاسق، خطاب اول داللت بر وجوب اکرام و خطاب دوم 

 داللت بر عدم وجوب اکرام دارد.

تواند هر دو حکم مّا مثال دوم بستگی به مسأله اجتماع امر و نهی دارد. در نظر قائل به امتناع، شارع نمیا

تواند هر دو جعل را را جعل کند، لذا تنافی وجود دارد؛ و در نظر قائل به جواز، تنافی وجود ندارد، زیرا شارع می

امتثال )برای خطاب اول( است و هم عصیان )برای  داشته باشد. در این صورت اگر فقیر فاسق اکرام شود، هم

خطاب دوم( است. هرچند در آن مسأله قائل به جواز هستیم )البته در توصّلیات(، امّا به سبب اینکه عرف بین این 

 .2بیند، در این موارد هم تنافی محقّق شده و باید تقیید شودنحوه خطابات لفظی تنافی می

 

 05/08/95  26ج

 عنای تقیید جهت دوم: م

شود؛ به عنوان رویه متعارف بین علماء این است که در دو خطاب مطلق و مقیّد، مطلق حمل بر مقیّد می

شود که اکرام فقیر غیر زید واجب است. برای مثال در »اکرم الفقیر« و »التکرم زیداً« معنای دو خطاب این می

 شود.توضیح حقیقت تقیید، از مثالی استفاده می

شود تعداد فقراء ده نفر است، خطاب »اکرم الفقیر« ظهور در اکرام زید فقیر دارد، و ظهور در اکرام   اگر فرض

عمرو فقیر هم دارد، و همینطور ده ظهور دارد. یک خطاب وجود دارد که ده ظهور دارد. اگر این ظهور تحلیلی 

کند )یعنی در حقیقت یک ظهور وجود باشد، به این معنی است که ذهن آن ظهور واحد را به ده ظهور تحلیل می

رسد ظهور، تحلیلی است و در دارد(؛ و اگر انحاللی باشد، به این معنی است که ده ظهور وجود دارد. به نظر می

کند. از طرفی نیز هر ظهوری جمله »اکرم الفقیر« فقط یک ظهور وجود دارد که ذهن آن را به ده ظهور تحلیل می

باشد. در مثال فوق حجّت تنجیزی نسبت به وجوب اکرام زید وجود دارد، و نسبت ز( می حجّت )یعنی معّذر یا منجّ

به وجوب اکرام عمرو وجود دارد، و نسبت به وجوب اکرام هر فقیری وجود دارد. اگر حجّیت این ظهور )یا 

 

ی بدلی است. اگر شمولی باشد، امکان عدم مخالفت نیست یعنی با اکرام فقیرهای فاسق، خطاب . مقرّر: زیرا گاهی اطالق شمولی است و گاه1

 دوم مخالفت شده است؛ و با عدم اکرام آنها خطاب اول مخالفت شده است. امّا اگر بدلی باشد، امکان عدم مخالفت هر دو هست یعنی با اکرام

 اند.یک فقیر عادل هر دو موافقت شده 

 ورت سوم، همیشه تنافی وجود دارد. . یعنی در ص2
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دارد؛ و اگر انحاللی منجّزیت آن( تحلیلی باشد، به این معنی است که یک منجِّز، و یک تنجیز، و یک منجَّز وجود 

رسد حجّیت انحاللی است . به نظر می1باشد، به این معنی است که یک منجِّز، و ده تنجیز، و ده منجَّز وجود دارد

 یعنی در مثال فوق یک منجِّز و ده تنجیز و ده منجَّز وجود دارد.

افتد؟ ظهور خطاب اول فاقی میبا توجه به این مقدمه، اگر بعد از آن جمله گفته شود »التکرم زیداً«، چه اتّ

در وجوب اکرام زید، تحلیلی است. ظهور تحلیلی قابل رفع نیست، زیرا برای رفع آن باید اصل آن )یعنی ظهور 

در وجوب اکرام تمام فقراء( برداشته شود. ظهور در وجوب اکرام افراد فقیر، یک ظهور واقعی است )نه تحلیلی(، 

باشد. بعد از ورود خطاب مقیّد، منجّزیت خطاب مطلق نسبت به وجوب م زید هم میکه این ظهور منجِّز وجوب اکرا

شود. به عبارت دیگر آن ظهور واحد نسبت به وجوب اکرام زید تنجیز داشت، که بعد از ورود اکرام زید رفع می

 مقیّد تنجیز ندارد هرچند ظهور همچنان باقی است.

شود، یعنی مطلق است که به مقدار مقّید از حجّیت مطلق رفع ید می بنابراین معنای تقدیم مقیّد بر مطلق این

 در بقاء دارای حجّیت یا تنجیز یا تنجّز نیست. 

 

 حدوث مقیّد و وصول آن

به مناسبت این مطلب هم باید توضیح داده شود مالک، »صدور مقّید« است یا »وصول مقیّد« است. گفته 

شود )نه از زمان صدور آن(. به عنوان مثال اگر یک جّیت ساقط میشده است از زمان وصول مقّید، مطلق از ح

راوی ثقه بگوید امام علیه السالم هفته قبل فرمود »التکرم زیداً«، در این صورت خطاب »اکرم الفقیر« از حین 

 شود. یعنی از زمان شنیده شدن خطاب مقیّد، خطاب مطلق هم بقاءً از حجّیتبیان راوی، از حجّیت ساقط می

 شود.ساقط می

تر تمام معیار »وصول« است. بنابراین حتی اگر راوی به اشتباه بگوید »التکرم زیداً« )در  به عبارت دقیق

حالیکه امام علیه السالم فرموده است »التکرم خالداً«(، در این صورت نیز حجّیت »اکرم الفقیر« نسبت به زید 

 

اگر به سه نفر عادل اشاره شود و   شود.. برای تقریب به ذهن که چگونه ممکن است منجِّز واحد و تنجیز متعدّد باشد، از دو تنظیر استفاده می1

جمله  تحلیلی است. امّا ایننفر، هر یک از آن سه  فاسق بودن ظهور این جمله در زیرا ،است محقّق شده گفته شود »هؤالء فسّاق« یک دروغ 

امّا اهانت به مجموع نیست زیرا مجموع  نفر دوم، و هم مصداق اهانت به نفر سوم است؛  هم مصداق اهانت به ،است هم مصداق اهانت به نفر اول

. ندست هو به لحاظ دروغ تحلیلی  بنابراین این نحوه جمالت به لحاظ اهانت انحاللی، شود.  واقع اهانتمورد امر ذهنی است و در خارج نیست تا 

زیرا مصداق  ؛است امّا همین یک انشاء، سه طلب استمحقّق شده انشاء  که یک ، «نماز بخوانید»اینکه به سه عبد خود بگوید  تنظیر دیگر مانند

 هم هست و مصداق طلب نماز از عبد سوم هم هست.  طلب نماز از عبد اول هست، و مصداق طلب نماز از عبد دوم
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ای بگوید »التکرم زیداً« آن ظهور معیار نیست، بلکه همین که ثقهساقط خواهد شد. پس صدور یا عدم صدور 

 مطلق واقعاً حجّت نخواهد بود.

 

 های عرفی جهت سوم: تقدیم »تقیید« بر سائر جمع 

در بحث تعارض ادّله، جمع عرفی انحائی دارد. گاهی دو خطاب مطلق و مقّید وجود دارد که علماء همیشه 

های عرفی دیگری هم شود. البته در این دو خطاب جمعکنند، که به آن »تقیید« گفته میمیمطلق را حمل بر مقیّد  

ممکن است یعنی در مثال »اکرم الفقیر«، و »الیجب اکرام زید الفقیر«، در این صورت علماء خطاب مطلق را تقیید 

ری هم ممکن است که مراد از کنند. یعنی اکرام فقیر غیر زید واجب است؛ امّا در این مورد جمع عرفی دیگمی

 »اکرم الفقیر« استحباب اکرام فقیر باشد، لذا با عدم وجوب اکرام زید تنافی ندارد.

در توجیه اینکه »تقیید« بر جمع عرفی دیگر مقدّم است، وجوهی ذکر شده است )بحث مبسوط در تعارض 

های است که »تقیید« نسبت به سائر جمعشود. یک وجه این شود(، که به ذکر یک وجه اکتفاء میادلّه مطرح می

عرفی، غلبه دارد. یعنی تقیید در محاورات عرفی بسیار رائج است، که این غلبه قرینه بر تقدّم تقیید بر سائر 

 شود(.های عرفی است )همین غلبه منشأ ظهور میجمع

 

 09/08/95  27ج

 فصل چهارم: مجمل و مبیّن

علمای اصول، معنای اصطالحی ندارند، و به همان معنای عرفی به کار دو عنوان »مجمل« و »مبیّن« در نزد  

روند. مجمل به معنای »مبهم«، و مبیّن به معنای »واضح« است. انواع مجمل به عنوان مقدمه برای بحث رفع می

ای اجمال باید ذکر شود. اجمال گاهی در مدلول تصوری، و گاهی در مدلول تصدیقی است. به همین مناسبت مقدمه

 .1شوددر مورد مدلول تصوری و تصدیقی مطرح می

 

 مقدمه: مدلول تصوری و تصدیقی 

در نظر مشهور، مدلول تقسیم به »تصوری« و »تصدیقی« شده است؛ و مدلول تصدیقی نیز تقسیم به 

 »استعمالی« و »جدّی« شده است. این سه مدلول باید توضیح داده شود: 

 

 شود.. این بحث به طور مفصّل در مبحث ظهورات خواهد آمد، امّا به علّت نیاز به آن در این بحث به شکل اختصار بیان می1
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 مدلول تصوّری 

اند. این معنی ممکن است »اسمی« یا »حرفی« باشد.  الفاظ وضع برای معنایی شده در نظر مشهور، تمام 

 شود.بنابراین در علم اصول، دالّ تقسیم به اسمی و حرفی می

شود؛ و در دالّ حرفی، خودِ له« منتقل میدر دالّ اسمی همیشه ذهن سامع به »صورت معنی« و »موضوع

تصوری همان »صورت معنی« و یا »خودِ معنی« و یا »فردی از معنی« آید. مدلول له به ذهن میمعنی و موضوع

آید، و در نظر برخی اعالم مانند محّقق اصفهانی است )زیرا در نظر مشهور در دالّ حرفی، خودِ معنی به ذهن می

ده عادل«؛ آید(. بنابراین جمله »زیدٌ عادلٌ« دارای چهار دالّ لفظی است: »زید«؛ و »مافردی از معنی به ذهن می

و »هیئت عادل«؛ و »هیئت جمله«؛ دو دالّ اولی، دالّ اسمی هستند، و دوتای اخیر دالّ حرفی هستند. پس این  

 جمله چهار مدلول تصوری دارد.

 

 مدلول تصدیقی

در نظر مشهور، مدلول تصدیقی دارای دو قسم »استعمالی« و »جدّی« است. همانطور که گفته شد یک لفظ 

شود، امّا مفهوم نیست بلکه همان تصدیقی داشته باشد. مدلول تصدیقی با تلفظ به یک لفظ پیدا می  تواند مدلولنمی

آید. تصدیقاتی که از یک لفظ برای تصدیقاتی است که از فعل گفتاری، ظاهر حال، و سایر قرائن به وجود می

 شود، سه دسته هستند:سامع پیدا می

ندارد؛ مانند اینکه با شنیدن کالم کسی، تصدیق شود که متکلم مرد الف. تصدیقاتی که ربطی به مضمون کالم  

یا زن یا پیر یا جوان است. در این موارد مضمون جمله دخالتی در زن یا مرد بودن، ندارد. در اصطالح اصولی به 

 شود؛این دسته تصدیقات، مدلول تصدیقی گفته نمی

تبط با شخص این مضمون نیست؛ مانند اینکه با شنیدن ب. تصدیقاتی که مرتبط با مضمون کالم بوده، امّا مر

تربیت یا بی سواد است. به عنوان مثال در مباحث روان شناسی یا روان کاوی، کالم کسی، تصدیق شود متکلم بی

شود متکلم فردی زرنگ یا مغرور یا متواضع است. به این دسته از تصدیقات نیز در اصطالح از نوع کالم تصدیق می

 شود؛مدلول تصدیقی گفته نمیاصولی، 

ج. تصدیقاتی که با شخص مضمون این کالم، مرتبط است؛ در اصطالح اصولی به این دسته از تصدیقات، 

 شود.مدلول تصدیقی کالم گفته می

در علم اصول برای مدلول استعمالی و جدّی تعریف واحدی وجود ندارد. در این بحث فقط به تعریف مختار  

 یرا بحث مفصّل در مورد آنها در مبحث ظهورات خواهد آمد:شود، ز اکتفاء می
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 مدلول تصدیقی استعمالی

نماید )چه دالّ اسمی و چه دالّ حرفی(، این الفاظ را با توجه به معنی القاء هر الفظ که تلفظ به یک لفظ می

شود.  و هم معنی لحاظ می کند؛ یعنی مثالً به سجع و قافیه نظر ندارد بلکه به معنی نظر دارد. در شعر هم لفظمی

یعنی اینگونه نیست که فقط سجع رعایت شود. تصدیق به این مطلب همان مدلول استعمالی است. بنابراین اولین 

 مرحله این است که سامع ببیند متکلم و الفظ این لفظ را با توجه به کدام معنی به کار برده است.

ین معنی به کار برده است »مدلول تصدیقی اول« یا »مدلول تصدیق به اینکه متکلم این لفظ را با توجه به ا

 . 1باشداستعمالی« می

 

 مدلول تصدیقی جدّی

شود که مدلول استعمالی نباشد. یعنی هر »مدلول جدّی« به تمام تصدیقات مرتبط با مضمون کالم گفته می

استعمالی هم نباشد، مدلول جدّی آن تصدیقی که برای سامع پیدا شود، و مرتبط به شخص مضمون باشد، و مدلول 

 کالم است. بنابراین مدلول جدّی بسیار وسیع است.

 

 اجمال در مدلول تصوری 

آید؛ امّا گاهی نیز گاهی یک لفظ دارای مدلول تصوّری مبیّن است یعنی صورت یا خودِ معنی به ذهن می

 اینگونه نیست؛ صورت دوم همان اجمال تصوری است که سه حالت دارد:

آید؛ مانند »رایتُ خالداً« که سامع اصالً خالد لف. گاهی یک لفظ شنیده شده، امّا صورتی از آن به ذهن نمیا

شناسد. مثال دیگر »تیمّموا صعیداً« که معنای صعید معلوم نباشد. مثال در دالّ حرفی مانند »حّبذا« که از را نمی

 آید.آن معنی یا فرد آن به ذهن نمی

آید، امّا صورتی مبهم است؛ مانند کلمه »غناء« که صورتی لفظ، صورت معنی به ذهن می  ب. گاهی با شنیدن

مبهم دارد. این ابهام ممکن است نزد عرف یا شخص سامع باشد. به عنوان مثال معنای عرفی »حرج« ابهام دارد، 

 که این ابهام نوعی است و در مقابل ابهام شخصی یا فردی قرار دارد.

آید بدون اینکه مدلول استعمالی معیّن باشد؛ ن لفظ، چند صورت یا چند معنی به ذهن میج. گاهی با شنید

آید. در این موارد مانند »رایتُ زیداً« که زید اسم برای سه نفر است و با شنیدن این کالم سه صورت به ذهن می

 

برند، و توجه به معنای عرفی به کار میای دارد که همه این لفظ را با . البته اراده متکلم نقشی در مدلول استعمالی ندارد؛ زیرا هر متکلم تجربه1

 داند که فهم سامع این است که متکلم این لفظ را با توجه به معنای عرفی آن به کار برده است.هر متکلمی می 
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یّن باشد، اجمال تصوری مدلول استعمالی مجمل است، و مدلول تصوری هم مجمل است. اگر مدلول استعمالی مب

 هم ندارد.

 

 رفع اجمال تصوری 

برای رفع اجمال تصوری در قسم اول، باید به دنبال لغت و عرف رفت تا مثالً معنای عرفی کلمه »صعید« 

شوند. معنای عرفی همان معنای پیدا شود. معنای عرفی در مقابل معنای لغوی است، که گاهی هر دو یکی می 

له یعنی معنای عرفی غیر لغوی لفظ است. گاهی هم معنای عرفی غیر از معنای موضوع الیه عند سماعمنصرف

 له است.شود. معنای لغوی هم همان معنای موضوعمی

شود؛ و اگر ابهام نزد برای رفع اجمال تصوری در قسم دوم، اگر ابهام نزد عرف باشد، اجمال آن برطرف نمی

 است.شخص سامع باشد، باز هم مرجع همان عرف 

 برای رفع اجمال تصوری در قسم سوم، مرجع همان متکلم است، و ربطی به عرف ندارد.

 

 10/08/95  28ج

 اجمال در مدلول تصدیقی 

شود، همانطور که گفته شد مدلول تصدیقی تقسیم به مدلول تصدیقی استعمالی و مدلول تصدیقی جدّی می

 مستقالً بررسی نمود:که توضیح آنها گذشت. اجمال در هر یک را باید 

 

 اجمال در مدلول تصدیقی استعمالی 

مدلول استعمالی، تصدیق به این است که متکلم این لفظ را با توجه به معنی به کار برده است. اجمال مدلول 

استعمالی گاهی ناشی از اجمال تصوری نیست، مانند »رأیتُ زیداً« که زید نامِ »ابن عمرو« است یعنی سامع یک 

شناسد. در این صورت اگر سامع شک کند که متکلم هم با توجه به همین معنی آن لفظ را به به نام زید می نفر را

شود که ناشی از اجمال تصوری نیست؛ گاهی نیز اجمال استعمالی ناشی کار برده است، اجمال استعمالی پیدا می

ذهن سامع بیاید یعنی »ابن عمرو« و »ابن  از اجمال تصوری است، مانند اینکه در مثال فوق دو صورت از زید به

 داند متکلم با توجه به کدام معنی، لفظ زید را به کار برده است.بکر«، که سامع نمی

ای به لحاظ عرفی مجمل باشد،  البته گاهی اجمال تصوری وجود دارد، امّا اجمال استعمالی نیست. اگر کلمه

کند، در این موارد اجمال تصوری هست و اجمال خاصّی استفاده میامّا معلوم است که مجتهد آن را به یک معنای 
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استعمالی نیست؛ زیرا در این مورد هم همان معنای عرفی مالک است که اجمال دارد، لذا مدلول تصوری اجمال 

دارد. به عبارت دیگر مدلول تصوری امری قهری است و ربطی به متکلم و قرائن متکلم ندارد، بلکه ذهن با هر 

 .1شرطی شده و انس پیدا کرده است، همان مدلول تصوری است چه

اجمال مدلول استعمالی خیلی مهمّ نیست، بلکه این اجمال در مدلول جدّی تأثیر گذاشته و موجب اجمال 

 شود.آن می

 

 رفع اجمال مدلول استعمالی

مربوط به متکلم است. به مرجع در اجمال استعمالی نیز در مواردی مربوط به عرف است و در مواردی 

عنوان مثال اگر متکلم لفظ »قمار« را در معنای عرفی به کار برده است، امّا معنای عرفی معلوم نیست، در این 

مورد باید به عرف مراجعه شود؛ امّا اگر متکلم کلمه »زید« را به کار برده که معلوم نیست چه کسی را اراده کرده 

 کلم رجوع شود.است، در این مورد باید به مت

 

 اجمال در مدلول تصدیقی جدّی 

در بسیاری از موارد، اجمال در مدلول تصوری یا استعمالی نیست بلکه در مدلول جدّی است. به عنوان 

 مثال کالم عموم دارد یا ندارد، و یا مثال معروف اینکه این استعمال حقیقی یا مجازی است.

 جود دارد:در تفاوت استعمال حقیقی و مجازی سه نظر و

 دانند؛الف. شهید صدر تفاوت استعمال حقیقی و مجازی را در مدلول تصوری می

ب. به مشهور نسبت داده شده )مشهور صریحاً در این بحث کالمی ندارند(، تفاوت استعمال حقیقی و مجازی 

 در مدلول استعمالی است؛

 سکاکی اینگونه است.ج. نظر سوم این است که تفاوت آنها در مدلول جدّی است؛ در نظر 

کند. البته در رسد تفاوت آنها در مدلول جدّی است؛ زیرا قرینه همیشه در مدلول جدّی تصرّف میبه نظر می

کند. در باب اشتراک لفظی، قرینه در مدلول استعمالی تصرّف یک مورد استثناءً قرینه در مدلول استعمالی تصرف می

زیدا فی المسجد«، قرینه »فی المسجد« در مدلول استعمالی تصرّف کرده  کند. به عنوان مثال در جمله »رایتمی

 شود متکلم »ابن بکر« را اراده کرده است.و معلوم می

 

 . به عبارت دیگر نسبت بین اجمال استعمالی و اجمال تصوری عموم و خصوص من وجه است. 1
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به هر حال اگر گفته شود »رایت اسداً«، و معلوم نباشد این استعمال حقیقی است یا مجازی، اجمال وجود 

در نظر مشهور اجمال استعمالی؛ و در نظر مختار اجمال   دارد. این اجمال در مسلک شهید صدر اجمال تصوری؛ و

 جدّی است.

 

 رفع اجمال مدلول جدّی

شود. اگر اجمال جدّی ناشی برای رفع اجمال مدلول جدّی، نیز گاهی به عرف و گاهی به متکلم رجوع می

شود. در سائر موارد از اجمال استعمالی بوده و مرجع عرف باشد، برای رفع اجمال جدّی نیز باید به عرف رجوع 

اجمال جدیّ )یعنی در مواردی که اجمال جدّی ناشی از اجمال استعمالی نیست، و یا ناشی از اجمال استعمالی 

 است امّا مرجع همان متکلم است( باید به متکلم رجوع شود.
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