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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         

 خالصه جلسه گذشته 

که قائل به عدم امکان رجوع قید  انصاری خود مرحوم شیخمسئله را شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. این  ،موضوع بحث

قائل به  انصاری شیخمرحوم  چگونه ممکن استح است این است که که این جا مطرسوالی  .مطرح کرده استنیز باشد به هیئت می

 مطرح کند.در مباحث خود فرض شک در رجوع قید به هیئت یا ماده را لی عدم امکان رجوع قید به هیئت شود و

علی فرض تنزل و تسلیم نسبت به امکان رجوع قید به هیئت  همان طور که در جلسه قبل بیان شد، شاید به این دلیل باشد که ایشان

امکانش هم  ، اگرسلمنا :می گویند لی سپسو قید به هیئت وجود ندارد،گویند امکان رجوع می . یعنی ابتدابحث را مطرح کردنداین 

نی در حاشیه یاما مرحوم محقق مشک .وع به ماده می کند، قید رجرجوع قید به هیئت یا ماده ردوران بین این دو و شک د ر، دباشد

 .نیست یصحیح سخن انصاری ارائه داده  که به نظر د مرحوم شیخدر مورد مرایه توضیحی بر کفا

  کالم محقق مشکینی

مقصودش از هیئت  قید به هیئت یا ماده را مطرح نموده،بحث تردد و شک در رجوع  انصاری شیخمرحوم این که  فرماید:میایشان 

ع به ماده می ، قیودی هستند که رجواز هیئت مرحوم شیخ انصاری منظور است. به نظر ایشانت و ماده مصطلح ئهی و ماده غیر از

  می باشند. جب التحصیلاکنند ولی وبه ماده رجوع میاز ماده قیودی هستند که ایشان  منظورو  صیل نیستندحاجب الت، ولی وکنند

در . طبق این تفسیر کانه بحث کنداصطالح دیگری را مطرح می با توجه به تفسیر ایشان از کالم مرحوم شیخ انصاری، ایشان اصال

نتیجه این است که  است یا خیر؟الزم ود یآیا تحصیل این ق کردیم کهگردند ماده بر میبه دی که ویشک در ق که که اگر ما این است

به هیئت و حکم یا  در رجوع قید شککه کسی  که وظیفه ما بیان کردیم بحث در این استطبق تفسیری که . تحصیلشان الزم است

: گویدن میازیرا ایش ،است یال موضوع نزاع چیز دیگرتفسیر محقق مشکینی اص. اما مطابق یستچمی کند ماده تحریک یا بعث و 

گردند و قیودی که به ماده بر میی نمنظور از ماده یعند و تسردند و واجب التحصیل نیگیم رکه ماده ب قیودی ینمقصود از هیئت یع

رحوم مشکینی که م مطلبیلذا با داخل می شود. در وادی دیگر می شود و  یلذا سنخ بحث چیز دیگر تحصیل می باشند.لواجب ا

سوال باقی نمی ماند که  ی آناانصاری از این بحث مطرح کردند، دیگر جایی برشیخ مرحوم تفسیر مراد  ردر حاشیه بر کفایه د

بحث شک در  دیگر طرفو از رجوع قید به هیئت وجود ندارد  از یک طرف بگوید امکان صاریان شیخمرحوم چطور می شود که 

 .ی می شودطبق بیان محقق مشکینی این سوال خود بخود منتف لذا. دقید به هیئت یا ماده را مطرح کن جوعر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 کالم محقق مشکینیبررسی 

 دلیل این توجیه تمام نیست: به دو

دد  رگ. اینکه ایشان بگوید منظور از هیئت قیودی هستند که به ماده بر میلفظ هیئت و ماده استالف ظاهر خم این تفسیراوال: 

که تفسیر مرحوم قبل از این  را می فهمد؟هیئت این آیا کسی از  ؟ر استیل نیست، کجا با ظاهر لفظ هیئت سازگاوواجب التحص

شنیده شده اکنون نیز بارها  کرد. لفظ هیئت می خطورشما هن هیئت به ذلفظ ز معنایی ا بیان شود، آیا اصال چنینبرای شما مشکینی 

که  است یود راجع به مادهقمنظور از هیئت،  این که گفته شودبه گوش شما رسید و شما فقط یک معنا از آن تصور می کنید، لذا 

خالف ظاهر این کلمات  ب التحصیل هستندکنند و واجبه ماده رجوع می هستند کهدی ویستند یا منظور از ماده قالتحصیل نی واجب

که به ماده رجوع ه یعنی هیئت به معنای قیدهایی است شد بر قیدمه ماده حمل لاست. به عبارت دیگر طبق این تفسیر کلمه هیئت و ک

و این خالف ظاهر  کنند و واجب التحصیل هستندماده رجوع میبه که هستند قیدهایی  نیستند و مادهمی کنند و واجب التحصیل 

  است.

 .ماده سازگار نیستت و ایشان با ظاهر لفظ هیئ تفسیر که است اینوارد است ی ینبه کالم محقق مشک ی کهپس اولین اشکال

  .تفسیر محقق مشکینی مطابق نیست له ای که شیخ انصاری در این مسئله اقامه کرده به هیچ عنوان باادثانیا: 

این بود که در شک بین رجوع انصاری شیخ مرحوم ادعای  .ش دو دلیل اقامه کرده استادعای خویدر مورد وم شیخ انصاری رحم

 ست.نی هیچ وجه با تفسیر محقق مشکینی سازگار بهادله ایشان  ماده می کند ولیماده به دو دلیل قید رجوع به  هیئت و بهقید 

 مرحوم مشکینی باقی نمی ماند.  ی بیانابنابراین اساسا جایی بر

وجود داشته باشد و چه چه حقیقتا این شک  داشته باشیم،شک در رجوع قید به هیئت یا ماده که اگر  موضوع بحث این استپس 

  ؟قید رجوع به هیئت می کند یا ماده بین این دو، رکه در دوران ام ال؛ جای این بحث وجود دارد تناز

  این ادعا خویش اقامه نموده:دو دلیل بر و وع به ماده می کند فرمود: بر فرض شک باز هم قید رج انصاری مرحوم شیخ

 دلیل اول شیخ 

 :متشکل از دو مقدمه است دلیل اول

  شمولی است و اطالق ماده بدلی. مقدمه اول: اطالق هیئت

لی مقدم بر تقیید اطالق قاعده اقتضا می کند تقیید اطالق بد ،ق شمولی و تقیید اطالق بدلیالمقدمه دوم: در دوران امر بین تقیید اط

 شمولی باشد.

لزوم تقیید اطالق  این سخن عبارت است ازمعنای  و شود و اطالق شمولی به حال خودش باقی بماندباید اطالق بدلی تقیید  نتیجه:

 .ماده

قهرا  دشوین دو مقدمه ثابت اگر ا .است کلی این اصل استدالل مرحوم شیخ انصاری است که متشکل از یک صغری و یک کبری

  به آن ملتزم شده است.انصاری که مرحوم شیخ  تاس نتیجه همان

 اثبات مقدمه اول 

  ؟شمولی است الق هیئتگوییم که اطالق ماده بدلی است و اطبه چه دلیل می در مقدمه اول
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 معنای اطالق شمولی و بدلی

. 1عام بر سه قسم است: به طور کلی همان طور که .شود اطالق شمولی و اطالق بدلی بیان درمو توضیحی دردر ابتدا الزم است 

 .م است. اطالق شمولی و اطالق بدلیقس دوهم بر  اطالق ،عام مجموعی .3بدلی. عام . 2 .راقیعام شمولی یا استغ

 همه ما یصدق علیه عنوان العالم. این عام شامل وجوب اکرام شامل همه مصادیق عالم می شودکه « اکرم العلماء»عام شمولی مثل 

که بخواهی در  هر فردی راحکم به وجوب اکرام « اکرم من شئت»عام بدلی مثل در  .گیردرا در بر میعالم همه مصادیق  ی شود وم

 ولی علی سبیل البدلیه مشمول این حکم می باشندمه افراد ه .شود به این دستور عمل شده استهر فردی که اکرام لذا بر می گیرد، 

 ت،سکه شامل همه شود نی یولی این عمومیت به نحوهمین دلیل به آن عام گفته می شود، به  .نیستندول این حکم مهمه با هم مش

است یا بدل او یا م ارکاول واجب اال . یعنی مثال نفرد ولی علی نحو البدلیهوه این عمومیت به نحوی است که همه را شامل می شلکب

که  ینحو عام بدلی همه شامل حکم می باشند ولی به یعنی در .ف عام شمولیبر خال ،همه با هم واجب االکرام نیستند بدل او، اما

  .اکرام شود امتثال صورت گرفته اگر یک فرد از این کلی

مفرد محلی به الم داللت  ، زیرامطلق است که« احل اهلل البیع»تارتا گفته می شود  . یعنیطور است همین اطالق شمولی و بدلی نیز

با عام در این است که در  . فرق اطالقشامل همه مصادیق بیع می شود ده است کهخداوند بیع را حالل کر ینیع. بر اطالق می کند

رای ب. واضع لفظ کل را وضع کرده بالوضع است ،داللت عام شمولی بر شمول مول مستند به لفظ و وضع واضع است یعنیش ،عام

ولی داللت مطلق بر اطالق  د،رکه داللت بر عموم داالعلماء  مثل بر عموموضع کرده برای داللت حلی به الف والم را م ، جمعشمول

 . بلکه مبتنی بر مقدمات حکمت است ،ناشی از وضع و مستند به لفظ نیست

ام بیان بود و امکان آوردن قاین معنا که متکلم در مبه  ؛یعنی وقتی مقدمات حکمت تمام شد .استبه این دو نحو دارای آثاری شمول 

، آن وقت از آن اطالق استفاده می شود. ام تخاطب نبودقمقیدی نیاورد و قدر متیقنی هم در ایش فراهم  بود ولی مع ذلک رقید ب

مستند به  در اطالقمستند به وضع است ولی  یت و شمول در عاماست که عموم رق اطالق شمولی و عام شمولی در اینفپس 

یعنی هر فردی از افراد بیع  ،می کند بیع داللت بر حلیت طبیعت گفته می شود،« البیعاحل اهلل »یعنی وقتی  .مقدمات حکمت است

است و قیدی هم حکم بیع  مقام بیان رمتعال د خداوندمی شود. یعنی چون مقدمات حکمت استفاده  و این ازحکم است  ینمشمول ا

ته بعضی از بیع ها را حرام کند ولی طبیعت بیع را حالل توانسو میهم داشته را امکان آوردن قید در حالی که  برای حکم نیاورده

یع حالل نشده بلکه اطالق شمولی است زیرا یک مصداق از ب ش یکاطالق و گیریم که طبیعت بیع حالل استنتیجه می ، لذاکرده

ون بیان موال این گونه کرد و چقصد موال حالل کردن یک قسم از بیع بود بیانش با این بیان فرق می اگر . شده لطبیعت بیع حال

 حکمت اقتضا می کند این اطالق یک اطالق شمولی باشد.مقدمات  است

 اولیه خارج می شوند. این قاعدهبه دلیل خاص بعضی از بیع ها از دایره  این قاعده عام و اولیه است ولی

ولی اطالقش شمولی  ،رقبه مقید به هیچ قیدی نیست که یک مطلق است و «اعتق رقبة». مثل بدلی استاطالق  اوقات یگاهاما 

یک  ،دامکان آزاد نشدن این رقبه نبو اگر باید آزاد شود، علی سبیل البدلیهرقبه، طبیعت  ین. یعنیست بلکه یک اطالق بدلی است

 است. به نحو مطلق به عتق رق وجوب، خواستهموال از عبد جا  این چیزی که .رقبه دیگر
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ت البیع عیحلیت طب بلکه ا اطالق شمولی در این است که در اطالق شمولی سخن از حلیت یک فرد از بیع نیستب فرق اطالق بدلی

این طور بیان نمی کرد و این با مقام بیان بودن موال سازگار  را داشت، بیع تد از طبیعریک فشارع قصد حلیت  اگر منظور است.

که دو نوع اطالق به نام اطالق شمولی پس در این  .کندبه ما اثبات می رابیان موال و نحوه بیان او این  هم « تااعتق رقب»در نیست. 

 و بدلی وجود دارد تردیدی نیست. 

 .شمولی است و اطالق ماده بدلیچرا اطالق هیئت  پس از روشن شدن فرق این دو اطالق باید بررسی کنیم که

اما منظور از  .است «ثبوت الوجوب علی کل تقدیر»ه مفاد هیئت ک ق شمولی است این استطالق هیئت اطالاعلت اینکه میگویند 

خود  .یک استربعث و تحمفاد هیئت وجوب،  «اعتق»و  «اکرم»در  .وجوب است ، همان حکم وهیئتمنظور از ؟ هیئت چیست

ر گو اپس اطالق هیئت از سنخ اطالق شمولی است  .شود چه نشود علی کل تقدیر ثابت است چه قید حاصل ،یعنی وجوب ،هیئت

که این معنا  ثابت است ،این است که وجوب علی کل تقدیر سواء حصل القید ام ال شق باشد و قیدی نداشته باشد معنایهیئت مطل

 سازد. الق شمولی میطتنها با ا

ع کانه اشاره قااین ماده اکرام در و «اکرم العالم»:ویدگمیموال وقتی  .مفاد ماده طلب یک فرد از طبیعت است مفاد ماده چیست؟اما 

مطلق  شماء وجوبالعلاکرم  . مثالمنتهی این فرد علی سبیل البدلیه است ،به یک فرد از طبیعت دارد که وجوب به آن تعلق گرفته

. زیرا هم زمان امکان تکریم همه علما با هم نیست. اکرم چی را؟ یک عالم را سوال این است که ولی .است و در هر حال ثابت است

تعلق می عمر عالم و بکر عالم  ،اکرام به زید عالم و اطالق دارد ت، این اکرام از یک جهخواهدمی موال یک اکرام از مکلفوقتی 

  .پس اطالق ماده یک اطالق بدلی است .علی سبیل البدلیه استاکرام ولی این گیرد 

که فرق اطالق شمولی و اطالق  ما ضمن این .ه بدلی استدیعنی اطالق هیئت شمولی است و اطالق ما ت است.ثابمقدمه اول  پس

 .ح دادیم که چرا مفاد هیئت اطالقش شمولی است و مفاد ماده اطالقش بدلییتوض بیان کردیم،بدلی را 

 مقدمه دوم اثبات 

به عبارت دیگر  .اطالق شمولی مقدم بر اطالق بدلی استشود، بین اطالق شمولی و اطالق بدلی  ر امر دائرگادوم این بود که  هممقد

  .ناچار شویم اطالق شمولی را قید بزنیم یا اطالق بدلی را قید بزنیم باید اطالق بدلی را قید بزنیم اگر

 ه تعبیر دیگر در دوران امر بین به هم ب ،است در دوران امر بین حفظ اطالق شمولی و حفظ اطالق بدلی تقدم با حفظ اطالق شمولی

تقدم با  ،شوداطالق شمولی و تقیید اطالق بدلی میتعبیر به دوران بین تقیید  ی یا به هم زدن اطالق بدلی که از آنزدن اطالق شمول

ر بگذاریم حفظ اطالق شمولی اما اگر تقیید را کنا .تقیید اطالق بدلی است و تقیید اطالق بدلی مقدم بر تقیید اطالق شمولی است

مقاومتش در برابر تقیید  ،قوی تر باشد یاطالقر گ. اقوی تر از اطالق بدلی است زیرا اطالق شمولی  مقدم بر حفظ اطالق بدلی است

هر چه  .اطالقی ضعیف تر باشد مقاومتش در برابر تقیید کمتر است و زودتر مقید می شوداگر  شود و ید میت و دیرتر مقبیشتر اس

اطالق شمولی قوی تر از اطالق بدلی است لذا تقییدش سخت تر چون است و بالعکس و  رسخت تاطالق قوی تر باشد تقییدش 

 .تاس

 ر، این قوت آشکانای اطالق شمولی دقت کنیمر در معگ؟ اچرا اطالق شمولی قوی تر از اطالق بدلی استاما سوال این است که 

اما اطالق شمولی اطالقی است که یختص بالنوع  .طالقی است که تمام مصادیق را در بر می گیردا زیرا اطالق شمولی، .دوشیم
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فرد  نسبت به شمول شمول نسبت به جمیع مصادیق در مقایسه با. با دقت در این تعاریف واحد علی سبیل البدلیهالفرد الالواحد او 

  .مرحوم شیخ انصاری نیز ثابت می شودم مقدمه دولذا با این بیان  .قوی تر استبه نحو بدلیت واحد 

جا که اطالق  و اطالق ماده بدلی و از آنشمولی است  ،از آنجا که اطالق هیئت :شیخ انصاری می گویند ممرحوخالصه آن که 

تقیید به میان  یات که اگر پمعنای این سخن این اساست. بر اطالق ماده الق هیئت مقدم پس اط ،شمولی مقدم بر اطالق بدلی است

 د. دطبق این استدالل قید باید به ماده بر گر ،ماده کنیم قید به هیئت یا ر شک در رجوعگا . لذاآمد اطالق ماده تقیید می خورد

 که باید در جلسه آینده اشکاالت آن را بیان کنیم.  ; این دلیل مورد اشکال واقع گردید

  «الحمد هلل رب العالمین»

    

 


