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 )عدم ذکر قید: مقدمه دوم/ مقدمات حکمت: مود(فصل مطلق و مقید  موضوع:

  خالصه مباحث گذشته:

مقدمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی 

اي بر تقیید ذکر نشود. در جلسه قبل دو تنبیه ذیل مقدمه دوم مطرح شد. در  در مقام بیان باشد، و مقدمه دوم این است که قرینه

 این جلسه نیز تنبیه سوم مطرح خواهد شد.

  تنبیه سوم: قرینه منفصله

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

آخوند فرموده است و مشهور تابع ایشان هستند، اما مرحوم میرزاي نائینی و برخی شاگردان وي تغییري در این مقدمه ایجاد 

  .1که نه قید متّصل و نه قید منفصل ذکر نشود اند مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است نموده و فرموده

  قرینه منفصله مانع تحقّق ظهور اطالقی

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

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

، »التکرم الفقیر الفاسق«، و در مجلس دیگري بگوید »اکرم الفقیر«رود؛ بنابراین اگر مولی بگوید  اما این ظهور بقاء از بین می

                                                           
(الثالثۀ) ان ال یأتی المتکلم فی کالمه ما یدل على اعتبار خصوصیۀ وجودیۀ أو عدمیۀ فی متعلق حکمه أو موضوعه ال متصال :«529، ص1التقریرات، ج. اجود 1

ء و مع اإلتیان بالقرینۀ  شی بکالمه و ال منفصال عنه ضرورة انه مع اإلتیان بالقرینۀ المتصلۀ ال ینعقد ظهور للکالم من أول األمر اال فی الماهیۀ المأخوذة بشرط

  شئۀ من سماع اللفظ عند العالمالمنفصلۀ ال ینعقد الظهور التصدیقی الکاشف عن مراد المتکلم و قد بینا سابقاً ان مراتب الداللۀ ثلث (األولى) الداللۀ التصوریۀ النا

لم بحیث یکون قابال للنقل بالمعنى و هذه الداللۀ تتوقف على عدم وجود القرینۀ المتصلۀ و ال یضر بها بالوضع (الثانیۀ) الداللۀ التصدیقیۀ أعنی بها انعقاد الظهور فیما قاله المتک

  ».قا سواء کانت متصلۀ أم کانت منفصلۀوجود القرینۀ المنفصلۀ (الثالثۀ) الداللۀ التصدیقیۀ الکاشفۀ عن مراد المتکلم واقعاً و هذه الداللۀ تتوقف على عدم وجود القرینۀ مطل
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رود. محقّق  ور اطالقی از بین میدر این صورت ابتدا جمله اول ظهور اطالقی خواهد داشت تا زمان ورود جمله دوم که این ظه

  .2خوئی این کالم را قبول نموده است

  اشکال: قرینه منفصله هادم ظهور نیست

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

خص غیر ثقه، خبري دهد که کالمش ظهور دارد اما آن ظهور، حجت شود. مانند اینکه ش منفصله ظهور از حجیت ساقط می

  نیست. دو اشکال بر فرمایش مرحوم میرزا شده است:

  اشکال نقضی: با احتمال وجود قرینه منفصله نباید اطالقی شکل گیرد

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

داشته باشد اما واصل نشده باشد. در این صورت باید گفته شود که ظهور اطالق باقی نیست، زیرا عدم ذکر قرینه منفصل احراز 

رود، ظهور اطالقی  نشده است. الزمه این حرف این است که در تمام روایاتی که احتمال وجود قرینه منفصله (غیر واصله) می

این امر خالف وجدان است خصوصاً که احتمال وجود قرینه نوعاً وجود دارد. بله اگر وصول قرینه منفصله هادم شکل نگیرد. 

ظهور باشد، این اشکال نقضی وارد نیست؛ اما در مواردي که احتمال وصول قرینه منفصله در مثالً یک ماه بعد داده شود، نباید 

  دان است.اطالقی شکل گیرد در حالیکه این نیز خالف وج

  شود شود بلکه حجیت آن ساقط می اشکال حلّی: ظهور، ساقط نمی

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

التکرم الفقیر «در مجلس دیگر بگوید  و» اکرم الفقیر«شود، و این کالم صحیحی است. اما اگر مولی ابتدا بگوید  امر منعقد نمی

رود زیرا ظهور امري واقعی است. امور  شود. اما این ظهور از بین نمی ، از ابتداي امر ظهور کالم اول در اطالق منعقد می»الفاسق

دالّ و مدلول  که از ازل بوده است و تا ابد هست. یعنی» این حرارت«و » این نار«واقعی ازلی و ابدي هستند مانند تالزم بین 

                                                           
أن ال یأتی المتکلم بقرینۀ ال متصلۀ وال منفصلۀ وإلّا فال یمکن التمسک باطالق کالمه، لوضوح أنّ إطالقه فی  الثالث:«536، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

ۀً فهی مانعۀ عن أصل انعقاد الظهور، وإن فان کانت متصل مقام االثبات إنّما یکشف عن االطالق فی مقام الثبوت إذا لم ینصب قرینۀً على الخالف، وأما مع وجودها،

لک فیثبت لکالمه إطالق کاشف عن االطالق فی کانت منفصلۀً فالظهور وإن انعقد إلّاأ نّها تکشف عن أنّ االرادة االستعمالیۀ ال تطابق االرادة الجدیۀ، وأما إذا لم یأت بقرینۀ کذ

  ».ة أنّ إطالق الکالم أو تقییده فی مقام االثبات معلول الطالق االرادة أو تقییدها فی مقام الواقع والثبوتمقام الثبوت، لتبعیۀ مقام االثبات لمقام الثبوت، ضرور
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(مانند این نار و این حرارت) از امور حقیقی هستند، اما داللت (مانند تالزم) امري واقعی است. امور واقعی زمان و مکان و 

  شود. رود بلکه ممکن است حجیت آن بقاء ساقط می وعاء ندارند. بنابراین ظهور از بین نمی

  


