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 مطلق و مقید (فصل سوم: تقیید / مقام دوم: مقید منفصل / جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین)  :موضوع

  خالصه مباحث گذشته:

گفتیم که مورد اتفاق است که فقیر ظهور در مطلق ندارد، إنما الکالم در این است که مقید است یا مجمل. مطلب اول این بود که 

  نیست، بلکه دائر بین ظهور و اجمال و تردید است.دائر بین ظهور و اجمال » امر فقیر

  مطلب دوم: ظهور در مقید دارد 

ستیم که قائلیم ظهور در مقید دارد؛ یعنی وقتی این دو جمله متعاقب گفته  سانی ه ست. ما از ک مطلب دوم بحث امروز ما

  ، نه این که اجمال یا تردید داشته باشد. شود که مراد متکلم از فقیر، افراد فقیر عادل استبشود، مخاطب و سامع، متوجه می

ستفاده کرده و در جمله» فقیر«ي اول از عنوان متکلم در جمله سق«ي دوم از عنوان ا سبت بین این » فا ستفاده کرده، ن ا

ــت که ابتدا وجه اســت و باید تعارض باشــد، لکن دو عنوان، عموم و خصــوص من به این دلیل که روش عرف این اس

گویند سپس قرینه را، پس فاسق قرینه است بر فقیر. و همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. و می ذوالقرینه را

مانع انعقاد اطالق در » الفاســق«ي هچون دو جمله به هم متصــل اســت، ظهور هنوز شــکل نگرفته، و لذا قرین

  ءً از حجیت ساقط بشود. نه این که ابتدا ظهور در مطلق داشته باشد آنگاه ظهورش بقا شود،می» الفقیر«

  مقام دوم: مقید منفصل 

  مقدمه 

  تعریف مقید منفصل 

یا به این نحو که در دو زمان یا مکان مقید منفصــل به این نحو اســت که خطاب مطلق از خطاب مقید جداســت؛ 

سپس مقید گفته می شده و  ست که خطاب اول تمام  ست، یا به این نحو ا ، بعد وارد »رأکرم الفقی«؛ مثالً گفته: شودا

، این قرینه هم چون در خطاب دیگري است، اگرچه در مجلس واحدي »التکرم الفقیر الفاسق«بحث دیگري شده، سپس گفته: 

  باشد، مقید منفصل است. 

  هاي پیش رو بحث
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در خطاب مقید منفصــل که دو خطاب جدا از هم داریم، مشــهور بین اصــولیین این اســت که تارتاً این دو خطاب با هم 

شند، مطلق را حمل بر مقید می شته با شویم. در این مقام، کنیم و قائل به تقیید میتنافی ندارند و تارتاً تنافی دارند. اگر تنافی دا

ی یکون بین الخطابین تنافٍ؟ جهت دوم این است که معناي حمل المطلق علی المقید چیست؟ کنیم؛ اوالً متدر سه جهت بحث می

  ها چیست؟ هاي عرفی به جاي سایر جمعو سوم این که وجه تقیید جمع

  جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین 

س ست و کی تنافی نی ست که ببینیم: بین دو خطاب مطلق و مقید، کی تنافی ه صوري جهت اولی این ا ت؟ جهت اولی، 

  دارد: 

  صورت اول: نظارت و حکومت  

 خطاب مقید، ناظر به خطاب مطلق باشد یا به تعبیر دیگر مفسر خطاب مطلق باشد.صورت اول این است که 

سیر»ولیکن الفقیر عادال«و در خطاب دوم آمده: » أکرم الفقیر«مثالً در خطاب اول آمده:  سان تف یا  ، در این مثال، خطاب دوم، ل

  نظارت دارد. 

کند. ؛ چون اولی مطلق است و دومی نفی اطالق میمعلوم است که بین این دو خطاب تنافی هستدر این صورت 

ــطالحًا بحثی نیســت دراین که دومی بر اولی مقدم میو  ــود. لکن در اصــطالح متأخرین به این تقیید، اص ش

شـــود و به به خطاب اول و دلیل اول دلیل محکوم گفته میگویند، و خطاب دوم را دلیل حاکم می گویند.می» حکومت«

  شود. بر دلیل اول مقدم می» حکومت«گویند: دلیل دوم به گویند؛ میمی» حکومت«ي این دو دلیل رابطه

  صورت دوم: متوافقین در ایجاب و سلب 

ست که این  سلبصورت دوم این ا ستند در ایجاب و  یعنی دو خطاب، یا ؛ دو خطاب مطلق و مقید، متوافقین ه

  اند. در ذیل صورت دوم سه فرض داریم که باید جداگانه بررسی کنیم: اند یا هر دو سالبههر دو موجبه

  فرض اول: هر دو خطاب سالبه 

  فرض اول این است که هر دو سالبه باشد. این که هر دو سالبه باشند دو مثال دارد: 

  مثال اول: حصه 
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مثالً در خطاب  باشد.اي از عنوان مأخوذ در خطاب اول ذکرشدهحصه ،خطاب دومدر یک مثالش این است که 

، فاسق یعنی عاصی به مطلق معصیت، ولی فاجر یعنی عاصی »التکرم الفاجر«در خطاب دوم آمده: » التکرم الفاسق«اول آمده: 

ست.  سق ا صیت کبیره. فاجر، اخص مطلق از فا ؛ به هر دو ی با هم ندارنداصــالً تناف ، دو خطاباین صــورتدر به مع

  کنیم و نه فاسق را. کنیم و نه فاجر را اکرام میاخذمی

  دهیم؟ سؤال: در مثال حصه احتمال وحدت تکلیف نمی

  پاسخ: اثري ندارد. 

  مثال دوم: مقید 

شدهدر مثال دوم،  صه، مقید ذکر سق«گوید: ؛ مثل این که خطاب اول میدر خطاب دوم، به جاي ح و » التکرم الفا

فرق بین مقید و حصـــه این اســـت که در مقید، همان عنوان، با یک قیدي ». التکرم الفاســـق الظالم«گوید: خطاب دوم می

نفی مفهوم » مقید«اگر از شـــود؛ که آید و حکمش همانجا معلوم میشـــود. بحث این مثال دوم، در فرض دوم میذکرمی

   د.نجزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی داري هسالباي نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو کردیم، تنافی

  فرض دوم: هر دو ایجابی و هر دو شمولی 

ست نه بدلی. مثالً خطاب اول می شمولی ا ست و اطالقش هم  و خطاب » أکرم الفقیر«گوید: هر دو خطاب ما ایجابی ا

  ، باید مقید را بررسی کنیم. »ب، تنافی هست یا نه؟آیا بین این دو خطا«براي این که ببینیم: ». اکرم الفقیر العادل«گوید: دوم می

  مبانی در مفهوم وصف 

صف«از » مقید«دانیم که در ما می ستفاده کرده»  و ، سـه نظریه »در این که وصـف مفهوم دارد یا ندارد؟ایم، ا

   :هست

  ، و ما هم تابع همین نظریم. فاقد مفهوم است مطلقاًي مشهور این است که نظریه

ست که ي دنظریه سالبوم این ا الفقیر «یعنی » أکرم الفقیر العادل«گوید: ؛ یعنی وقتی میکلیهي همفهوم دارد به نحو 

  ». یکن عادال الیجب اکرامهالذي لم
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ي جزئیه، مرحوم آقاي خوئی و مرحوم آقاي صدر قائل به این نظریه ي سوم این است که مفهوم دارد به نحو سالبهنظریه

اکرام «گوید: ، اما نمی»موضوعُ وجوب االکرام الیکون فقیراً«مفهومش این است که: » قیر العادلأکرم الف«هستند. 

  احتمال دارد اکرام فقیر پیر یا فقیر هاشمی هم واجب باشد.  ،»فقیر غیرعادل واجب نیست.

  بررسی تنافی طبق مبانی در مفهوم وصف 

  نداشتن وصف، تنافی نیست طبق مفهوم

ــت مطلقاً، تنافی اولي هطبق نظری ــف فاقد مفهوم اس ــت؛که وص چون خطاب دوم  اي بین دو خطاب نیس

ست. پس به هر دو خطاب اخذمی ساکت ا سبت به اکرام فقیر غیرعادل  کنیم؛ چون دومی کنیم، یا به تعبیر دیگر: به اولی اخذمین

  (وجوب اکرام فقیر عادل) در اولی (وجوب اکرام مطلق فقیر) هست. 

  شتن وصف، تنافی هست داطبق مفهوم

ست؛ چون طبق نظریهتنافی، طبق نظریه موضوع وجوب «گوید: ي دوم در مفهوم وصف، خطاب دوم میي دوم و سوم ا

  تنافی دارد. » موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر است.«گوید: ، پس با خطاب اول که می»است.» فقیر عادل«اکرام، 

صف در خطاب دومطبق نظریه سوم مفهوم و ست.«گوید: می ي  ضوع وجوب اکرام، فقیر نی ، پس با خطاب دوم که »مو

  تنافی دارد. » موضوع وجوب اکرام فقیر است.«گوید: می

ید«پس اگر از  نافی» مق بهنفی مفهوم کردیم، ت ـــال به نحو س ـــت، و اگر مفهوم را ولو  یه اي نیس ي جزئ

  پذیرفتیم، با هم تنافی دارند. 

سال فرض اول شده مثل (که هر دو خطاب  ست) در مثال دوم (که در خطاب دوم مقید ذکر سق الظالم«به ا ، »)التکرم الفا

ي جزئیه پذیرفتیم، با هم اي نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبهنفی مفهوم کردیم، تنافی» مقید«عین همین است؛ که اگر از 

  تنافی دارند. 

  ند فرض سوم: هر دو ایجابی هستند و هر دو شمولی نیست

 الاقل یکی بدلی است.، یا هر دو خطابْ بدلی است یا هر دو خطاب، در ایجاب موافقندفرض سوم این است که 

  فیه آیا این دو خطاب با هم منافات دارند؟ ، مثل همان مثال معروف. در مانحن»أکرم فقیراً عادالً«و » اکرم فقیراً«مثل 

  اگر بدانیم که حکم واحد است 
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گوید: خطاب اول می است.فیه یک تشریع بیشتر نداشتهموال در مانحندانیم که حکم واحد است؛ یعنی تارتاً می

اســـت، پس با هم تنافی » فقیراً عادالً«گوید: موضـــوع وجوب اکرام اســـت، خطاب دوم می» فقیراً«موضـــوع وجوب اکرام 

  ، بحث بعدي است. »نیم یا نه؟براي رفع تنافی، آیا تقیید ک«کنند. این بحث که: پیدامی

  اگر ندانیم که حکم واحد است 

شریع و درنتیجه  شریع بوده یا دو ت ست، در این صورت، به احتمال دادیم دو تشریع بودهاما اگر نفهمیدیم یک ت ا

»  اً عادالً أکرم فقیر«گوید: ، خطاب دوم می»أکرم فقیرا«گوید: خطاب اول می اي نیست؛کنیم و تنافیهر دو خطاب اخذمی

شد، در مرحلهو ما احتمال می سق«اول  دو راه داریم: یکی این که» امتثال«ي دهیم این خطاب دوم تکلیف دیگري با »  فقیر فا

ست که از ابتدا یک » فقیر عادل«را اکرام کنیم بعد  را امتثال » أکرم فقیراً«را اکرام کنیم که هم » فقیر عادل«را، یک راه هم این ا

  را. » أکرم فقیراً عادالً«و هم  باشیمکرده

  سؤال: آیا طبق تداخل مسببات اینطور جمع کردید؟ 

سخ: یا  سببات«پا ست که اگرچه » تداخل م شکالی ندارد، یا اینجا از مواردي ا سببات«مطلقاً ا شته » تداخل م شکال دا ا

  باشد، ولی در اینجا اشکال ندارد. 

  از کجا بفهمیم تشریع واحد است 

ست که: از کجا بفهمیم:  إنما الکالم ست یا متعدد؟«در این ا شریع واحد ا شده و ما هم پذیرفته»ت ایم که از خود ؟ گفته 

؛ هر جا که فهمیدیم حکم واحد است، وحدت حکم را باید به قرائن خارجیه بفهمیمتوانیم به هیچ وجه بفهمیم؛ خطاب نمی

ــت یا متعدد، طبق ظاهر هر دو خطاب باید بنا را بر دو حکم کنیم، و هر جا که نفهمیدیم حکم وبه هر دو خطاب اخذمی احد اس

ند.  که عرف در دو حکم لغویت ببی گذاریم، اال این  خذمیب ظاهر هر دو خطاب ا به  خارج پس  که از  کنیم مگر این 

   است.بفهمیم شارع اینجا یک حکم بیشتر نداشته

  صورت سوم: متخالفین در سلب و ایجاب 

التکرم «یا بگوید: » التکرم الفقیر الفاسق«و بگوید: » أکرم الفقیر«سلب و ایجاب باشد؛ مثالً بگوید:  مطلق و مقید به نحو

  ». فقیراً فاسقاً

  مثال اول: التکرم الفقیر الفاسق 
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ست،  سق ا ضاً فقیر فا گوید: اکرام زید می» أکرم الفقیر الفاســق«مثال اول با هم تنافی دارد؛ چون در زید که فر

   واجب نیست.گوید: اکرام زید می ولی خطاب دوم واجب است،

  مثال دوم: التکرم فقیراً فاسقاً 

  ، »التکرم فقیرا فاسقا«اما در مثال دوم که گفته: 

  امتناعی باشیم » اجتماع امر و نهی«اگر در 

سأله شویم، این » اجتماع امر و نهی«ي اگر در م ؛ چون در موضع اجتماع مثل دو خطاب با هم تنافی دارندامتناعی ب

ست،  سق ا شد و هم » وجوب اکرام زید«تواند هم شارع نمیزید که فقیر فا شته با »  عدم وجوب اکرام زید«را دا

   را.

  جوازي باشیم » اجتماع امر و نهی«اگر در 

؛ اکرام فقیر »سقاًالتکرم فقیراً فا«و » أکرم فقیرا: «با هم تنافی ندارند؛ چون شارع دو جعل دارداگر جوازي شدیم، 

اگر کسی فقیر فاسق را اکرام کند، خطاب اول را امتثال کرده و خطاب واجب است، و اکرام فقیر فاسق حرام است، و 

   است.دوم را معصیت کرده

  ي لفظیه مختار: جواز اال در ادله

سأله شد. پس  گفتیم، جواز بود اال این که امر» اجتماع امر و نهی«ي مختار ما طبق آنچه در م به نظر ما و نهی لفظی با

سقاً«با » أکرم فقیراً«بین  صورت » التکرم فقیراً فا شد؛ در این  ست، اال این که دو خطاب ما لفظی با تنافی نی

ــراغ جمع عرفی میچون عرف (امتناعی بوده و) تنافی می ــتبیند، س و خطاب اول را به خطاب  رویم که تقیید اس

  زند. دوم قید می

  ارد تنافی در جهت اولی ي موخالصه

شویمپس تنافی، مال  ست اگر امتناعی ب سوم ا شد، و مال  صورت  شیم ولی دو خطاب لفظی با یا اگر جوازي با

در فرض دوم (هر دو ایجابی و هر دو شمولی) و سومش (هر دو ایجابی (متوافقین در ایجاب و سلب)  صورت دوم
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ست علی القول به مفهوم شو الاقل یکی بدلی) ا صف.دا شود چهار مورد. هذا تمام الکالم در جهت مجموعاً می تن و

  اولی. 

  وجه باشد، از بحث خارج است. شان عموم مناگر رابطه

  

  


