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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         

  .فتان شد و هردو مورد اشکال قرار گردو دلیل از ادله محقق نایینی بر تقدم اطالق شمولی بر اطالق بدلی بیتا کنون 

  دلیل سوم

 یعنی وقتی .بعضی از افراد نباشدمقابل انطباق مطلق بر  رمانعی د متوقف بر این است که ،حجیت اطالق بدلی نسبت به همه افراد

یک فرد علی سبیل البدلیه ثابت  برایمنتهی تنها یک حکم  ؛طلق می کندگوییم اطالق بدلی عبارت است از لفظی که داللت بر ممی

ولی فقط بر یک فرد ثابت است ولی نباید مانعی در برابر  د هستاراف قابلیت انطباق این عنوان بر همه ، معنایش این است کهشودمی

غیر معین حکم وجوب یک فرد بلکه برای  ،ولی نه همه ،کسی که متصف به وصف عالمیت است یعنی هراکرم عالما  لذا آن باشد

مه ه هک تجهت اس اطالق از این یهمنت ،یک فرد یایک حکم ثابت است بر .تسلی نیالپس در اطالق بدلی انح .ت استبااکرام ث

عالم  که یدهمه افرا برای در حقیقت حکم در مطلق بدلی .دد که این حکم شامل آنها باششند یک مصداقی باننتواد عالم میاراف

که  ندراین قابلیت را داافراد عالم همه  پس، منتهی فقط بر یک نفر به صورت غیر معین منطبق می شود. تواند ثابت شودمی ستنده

  مورد انطباق اکرام قرار گیرند.

اطالق بدلی ولی اگر وجود دارد طبیعت افراد یک همه  هرچند در ،ن مطلقاانطباق عنویعنی این قابلیت  :محقق نایینی می فرماید

دلی رفع از اطالق ب جز این که چاره ای نداریمباشد و اال  قااین انطب ابربردر  مانعید یانبد حجت باشد اربه همه اف تبنس بخواهد

قابل اکرام  رقهرا دیگ ،است نظر و اکرام علمای سادات مورد «اکرم عالما»:ال وقتی می گوییممث .قید ندش کنیم به آیو مقکنیم ید 

این قید در واقع  .ج  می کنیمرا از دایره خارد رابخشی از اف د قهرایآ یممیان پای این قید به  یتوق ،تسدات نیاس بر غیر قاانطب

 .خاص دارافش می کند به دق بدلی را می گیرد و محدوالطا نآ یجلو

به  شود بدلیو بین اطالق شمولی  دائرامر  رگیعنی ا .داردرا حیت مانعیت الص ،د اجتماعی در مورلواطالق شم دنایشان ادعا می ک

تقیید باید یکی هر حال در این صورت به اده، کند یا م ئت مییهبه رجوع  مشخص نیست که ولی قیدی وارد شده که این علت

  .بخورد

 رجوع می کند یا ماده؟ این قید به هیئت  نمی دانیمقیدی داریم که نی یع، ی رساندنحو بدلیت را م اطالق به «اکرم عالما»مثال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اگر ماده را مقید کنیم قهرا اما  د،شویمعه ای واز یک مجم منجر به برداشته شدن حکم بخواهیم هیئت را مقید کنیم رگدر یک مورد ا

  .دنتسمول حکم  نیدیگر مش ،ادراف بعضی

بدلی بر بعضی از افراد انطباق اطالق  مانعل اطالق بدلی پیدا شده و بمقا رنعی دماکانه  ،لی در مورد اجتماعوبا وجود اطالق شملذا 

از اطالق  اارچنا ،که این دور پیش نیاید ینا برای الذ .دور الزم می آید ،طرف هم صالحیت مانعیت نباشد آناز  حاال اگر، می شود

 .کنیممیرفع ید بدلی 

  بررسی

 نیزاد رحتی طبیعت به عنوان آینه اف .ت مد نظر استعیدر مطلق تنها و تنها طب ،تسد و مصادیق نیاراساسا مطلق ناظر به اف :اوال

مصادیق طبیعت به ماهی مرآة لالفراد و ال ممکن است و ،ت به ماهی موضوع له مطلق باشدچون ممکن است طبیع .تسمورد توجه نی

. آنچه داندراد میفا؛ ولی طبیعت را مرآة برای موضوع له مطلق طبیعت است که قبول دارداین مطلب را نایینی نیز  محقق .مراد باشد

، این داللت گوییم مطلقیو وقتی م ت موضوع له مطلق استطبیع طبیعت بما هی این است که ( گفتند و ما نیز قبول کردیمرهکه امام)

کاری  ولق طبیعت است علی ای حال اگر موضوع له مط .ن لحاظ نمی شودراد نیز در آاف بر طبیعت می کند و حیثیت مرآتیت برای

  .دیآی مپیش ن ردیگ ،لحالعدم ان ول الد نداریم پس دیگر مسئله انحاربه اف

 ،یعنی تا مقدمات حکمت تمام نشود .تسامتوقف بر تمامیت مقدمامت حکمت  ،بدلیشمولی و اطالق  قبه طور کلی اطال :ثانیا

آن مقدمه زائده ای هم ند، از طرفی ندار یمزیت یدیگر لذا از این جهت هیچ یک بر .شوداستفاده نمی یاطالق بدل واطالق شمولی 

اطالق شمولی صالحیت مانعیت  :یل محقق نایینی می فرمایدلبه چه د لذا نفی کردیم.محقق نایینی بیان کرده بودند را  که در دلیل قبل

در صورتی که ما می توانیم عکسش را   .است ادراف زاو کانه مانع انطباق عنوان مطلق بدلی بر بعضی  در مقابل اطالق بدلی را دارد

ین است که مانع و معارض حجیت اطالق شمولی متوقف بر ا اشد،اطالق شمولی حجت بقرار است  گرگوییم ابیعنی  ،ادعا کنیم

ما عکسش  ،دهرمستدل ادعا ککه یعنی دقیقا آنچه  .استرض مانع و معا یولمشق الاطالق بدلی در مقابل اط در حالیکهاشد بنداشته 

 ممکن است یمادعا می کننیز ما  و مقید آن است،بدلی  قد که اطالق شمولی مانع اطالنک یمدل ادعا تمس راگیعنی  یم.می کن دعاا را

 ن دووارد شویم که یکی از ای ماین زاویه بخواهی از اگر ،ت دارندیحالهر دو صن باشد. د آیمق و ق شمولیالق بدلی مانع اطالاط

کند، این اطالق برعکسش نیز صالحیت مانعیت در برابر اطالق بدلی دارد و لذا اطالق بدلی را مقید می یاطالق یعنی اطالق شمول

 ممکن است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. 

 بحث در دلیل اول شیخ نتیجه

دلیل اول یعنی  ،شد لقید به هیئت یا ماده باط قید به ماده در موارد شک در رجوع انصاری بر رجوع یخبه طور کلی دلیل اول ش

  ایشان اقامه کرده است نیز یل دیگرلیک د .رفت رکنا

 دلیل دوم مرحوم شیخ 

، مرحوم که قیدی که در کالم وارد شده رجوع به هیئت می کند یا مادهشک کنیم در کالم قرینه ای نباشد و  رگابحث در این است که 

 چون: .این  قید یرجع الی المادهفرمایند: شیخ انصاری می

باعث رفع  تنها ،کند ید رجوع به مادهماده معا است ولی اگر قو اطالق  تئیهمستلزم رفع ید از اطالق  د،قید رجوع به هیئت کن رگا

یک  زافع ید از دو اطالق و بین رفع ید جایی که امر دائر باشد بین ر و خوردیمد و دست به اطالق هیئت نوش یمماده اطالق  زاید 
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دارد بر  حترجی یک خالف اصلب شدن به عبارت دیگر مرتک .رفع ید از دو اطالقک اطالق اولی است از اطالق قطعا رفع ید از ی

  . توضیح ذلک:خالف اصلدو ارتکاب 

راهی  رگا . امایمه اخالف اصل مرتکب شد دو یعنی ،تقیید باشد نتیجه اش دوکه هی برویم ار رگا ،استاصل خالف  ،تقیید مطلق

 یک خالف اصل ارتکاب ت کهروشن اساین و  یعنی اینکه یک خالف اصل مرتکب شده ایم شد،ش یک تقیید بانتیجه اکه برویم 

  .دو خالف اصل مرتکب شوداست که انسان  ناز ای رتبه

هم اطالق  ،درت لطمه می خوئیه قالبه هیئت کند هم اطقید رجوع اگر  چرا که اسخ به این سوال خالصه می شودپ رد مطلبهمه 

 . باقی می ماند هاطالق هیئت دست نخوردو از بین می رود به ماده کند فقط اطالق ماده  و اگر قید رجوعماده 

وجوب  ،د او را اکرام کنماگر زید آ «ان جائک زید فاکرمه» :اگر کسی بگویدمثالی جهت روشن شدن بحث خدمتتان بیان می کنم: 

ا طبق رزی ،امرکد هم اطالق اطالق وجوب به هم می خورهیئت و وجوب بدانیم هم ا درا قی ئاگر مجزید.  ئشده به مج دیاکرام مق

فرض این است که و ت سنی در کار هم یوجوب ،محقق نشده ئ زیدکه تا مجت دد معنایش این اسرقید به وجوب برگ رگفرض ا

 .در کار نیست تحقق القید وجوبی نیزقبل  ووجود القید قید وجود پیدا کند. لذا قبل  کند که یمنها زمانی تحقق پیدا ت بوجو

 ابتدا باید تحقق پیدا می کند. بعد از وجوب مارکازیرا  .نیست اکرامی همو  تسنیدر کار ای هم ادهدیگر م ،نباشد یاگر وجوب حال

 ت رائهی رگا سپ سمت اکرام نمی رود.مکلف واجب نشده  زمانی که چیزی تا ود به سمت اکرام ورشود تا مکلف بواجب چیزی 

هیئت یعنی این که حکم و وجوب و بعث تا قبل از تحقق قید هنوز زیرا معنای تقیید  .شود یم نیز دهد مایقهرا موجب تقی ،مقید کنیم

وجوب اکرام متوقف اگر پس  .وجوب تحقق پیدا نکرد قهرا واجب هم محقق نمی شودو  د نشدحکم موجو رو اگ د پیدا نکردهووج

چون و نمی شود  نیز محققواجب نشود اکرام تا چیزی زیرا . می شود ئرام هم متوقف بر قید مجکخود ا قهرا ،شد ئد مجیبر ق

 .است نیز بعد از مجئ د اکراموخ . پساست طبق فرض بعد از مجئاکرام وجوب 

 و وجوب مطلق است دیگررد اتحقق د ، اما وجوب قبل از مجئاست عند المجئیعنی بگوییم اکرام  ؛قید را به ماده برگردانیماگر اما 

. زید است، اما تحقق واجب بعد از مجئ چه زید بیاید چه زید نیاید وجوب اکرام تحقق دارد، .مدن زید نیستبر آوجوب متوقف 

ود ماده. لذا در صورت تقیید ماده دیگر اطالق خ ماده تنها و تنها یک اطالق را مقید می کند که عبارت است از رجوع قید بهپس 

  ، انتخاب تقیید یک مطلق بهتر است.د و دو تقییددائر شود بین یک تقیی ر امرگالزم نمی آید. لذا ا تقیید هیئت

 نتیجه کلی شک در رجوع قید به ماده یا هیئت

 می کند. به ماده که قید رجوعشویم در موقع شک در رجوع قید به هیئت یا ماده باید ملتزم فتحصل که 

 تذکر اخالقی

وَ الْبُخْلَ  اكِی. إِمیوَ الْبُخْلَ، فَإِنَّهُ عاهَةٌ ال تَکُونُ فى کَر اكِیوآله وسلم(: إِ هیرَسُولُ اللّهِ)صلى اهلل عل یالسالم( قالَتْ: قالَ ل هایعَنْها)عل» 

 «أَدْخَلَهُ النّارَ. نِهافَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْن مِنْ أَغْصا ا،یفَإِنَّهُ شَجَرَةٌ فِى النّارِ، وَ أَغْصانُها فِى الدُّنْ

از  ،شود یمر یافت نتی است که در انسان کریم و بزرگوااین آفکه از بخل بپرهیز د خدا به من فرمورسول حضرت زهرا)س( فرمود: 

های خه ای از شاخهکسی که به شاو است دنیا  رو آتش است و  شاخه های آن د دوزخبپرهیز زیرا بخل درختی است که در بخل 

 ویزان شود او را به داخل آتش می کشاند و وارد آتش می کند.آن آ
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اگر کسی در جایی که شود چیزی است که شرعا یا عرفا باید پرداختن از بخشیدن ردداری کع به معنای امساك و خوددر واقبخل 

دامنه بخل بسیار وسیع کند به آن بخل می گویند. از بخشش امتناع د دانچیزی را می پسندد و یا الزم میشرع یا عرف بخشیدن 

 اجباتمردم در اداء و وققع، در اداء حق و حاطال و یآگاه ربخل در علم، د ،بخل است امسیکی از اق ، بخل در بخشش مالاست

 زدورکند بخل می اجباتش عمل نمیکسی که به و :که می فرمایندوارد شده است از ائمه علیهم السالم  وجود دارد. مثال در واجبات

 لذا کسی که نماز و عباداتش را سبک می شمرد دچار یک نوع بخل است.  

وارد شده رگرامی اسالم .  این که در روایت از پیامبمالت هم هست کاری نداراز مشک یقعا ریشه بسیاروادامنه وسیع که  آنمن با 

 یکمردم دور است و به آتش نزد ز، اشخص بخیل از خدا دور است «النّارِ مِنَ ، قَریبٌبَعیدٌ مِنَ النّاسِ  ،الْبَخیلُ بَعیدٌ مِنَ اللّهِ» است:

هایی است که مال نآبه  وطبسخن ها مر ه اینک گمانش این است دندار یمال که تمکن یتا بحث بخل پیش می آید کس. حال است

چیزی را من اگر  ، خیر این طور نیست.ربطی ندارد احادیث به او این . خیال می کندها نباید بخل داشته باشندنو اموال دارند و آ

. این بخل استولی از گفتن آن خود داری کنم، ست که به نفع برادر و دوست من ا حالیبدانم و در جایی مناسب باشد گفتنش در 

در مورد  .این بخل است ، گوید،میبه گمان این که چیزی از او کم می شود آن را ن و دراع دالچیزی اطاز  یآید کسی پیش میگاه

  است.که در مورد کمتر چیزی این چنین مذمت شده  شده است مذمت رقد بخل آن

، از یاران پیامبر در جنگ شهید شده بود یکینراقی در جامع السعادات نقل شده که  مرحوم. از لطمه می زند یدشهمقام حتی به بخل 

 ،پیامبر به او گفت از کجا می دانی او شهید شده است .دایهو اش واشهیدا :فترد و می گریه می کزنی از بستگان او نشسته بود گ

ه که تفچه بسا او درباره چیزهایی سخن گ ،دانی شهید از دنیا رفته یماز کجا  «بما ال یعنیه او یبخل بما ال ینقصه فلعله کان یتکلم»

در این متاسفانه که )سخن گفتن بیهوده  .او کمبودی ایجاد نمی کرده بخل ورزیدهبه یا نسبت به چیزی که نسبت  هبه او مربوط نبود

ده و نای مردم و گوینده و شنواین همه عوارض و آثار و برآن دامن زده ایم در حالی که  بهجامعه  ریم و ده ادبه آن عادت کر زمان

ورد کسی که در جنگ کشته پیامبر در مکه حتی  تدر قبیح اسق اگر بخل این، پایین می کشد ام عالی اشقد را از میشه (.م داردمتکل

رگرامی اسالم به بمآن مقامات را نداریم. این که پیار وای به حال ما که دیگ ،چه بسا شهید از دنیا نرفته باشد :ایدمرشده می ف

 یش دریک شجره ای است که شاخه ها .این چیز کمی نیست ،شجره ای است در آتش بخل فرمودند )س(مه زهرادخترشان فاط

چه کوچک و چه  به یک شاخهبلکه خود آتش است و در آتش است  آنتنه چون  نه تنهاگر انسان به یک شاخه آن  .دنیا است

مان این است  با چنین  حال ما عادت داریم و طبعبه جهنم.  شاندک، کم کم انسان را میشودی بخل وصل ااز شاخه ه( بزرگ

دانیم. در وجود خودمان را از  معرض این خطابات دور میو  ،کانه به ما هیچ ارتباطی ندارد طوری برخورد می کنیم که  ی،روایات

م ولی دانیچیزی را می در خودمان مرور و دقتی کنیم، .از این شاخه ها وصلیم به شاخه ایها این صفت وجود دارد و  انسانهمه 

بخل د خودم ببرم نه دیگران، این همان بخل است. است که بای یعفقط به این جهت که پیش خودمان می گوییم این نف گوییمیمن

 .کشیده نشود شم که خدای نکرده کارمان به آتیون شاخه ها وصل نشیاشیم که به ظب بات. مواسدار نی فقط مال آدم های پول

      «الحمدهلل رب العالمین»                                                                                      
  

  


