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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         
 گذشته  خالصه جلسه

و همان طور  کندمیرجوع به ماده قید که  ندقائلانصاری ر موضوع شک در رجوع قید به هیئت یا ماده مرحوم شیخ عرض کردیم د

 .است مناتمامعلوم گردید که  بررسی قرار گرفت ومورد بحث و ایشان  . دلیل اولکردند هاقام ی خودمدعال بر دو دلی که بیان شد

در صورتی  ،ستده معا اجب رفع ید از اطالق هیئت و ماوم قید رجوع به هیئت کند، رایشان نیز عبارت بود از این که، اگدلیل دوم 

رفع ید از دو  د والق واحین رفع ید از اطو در دوران امر بموجب رفع ید از اطالق ماده است  فقط که اگر قید رجوع به ماده کند،

تقیید یا رفع ید از اطالق خالف  زیرا .ودز دو اطالق شاین است که رفع ید بهتر از ا یک اطالقرفع ید از  است که مشخص ،اطالق

گذارد که دو  مراهی قد رکه د این  زابهتر است  ،شود مرتکب یک خالف اصلگیرد که پیش  ران راهی را داگر انس. لذا اصل است

ولی اگر قید  و کاری به هیئت ندارد، خوردفقط ماده تقیید می رجوع به ماده کند،د یاگر قبه عبارت دیگر  .شودتکب رخالف اصل م

بوجود لذا دو خالف اصل  .دنمی کماده نیز سرایت  به بلکه این تقیید خود به خود دنه تنها خودش مقید می شو رجوع کند هیئت به

یک خالف اصل بهتر  انجام . پسمرتکب شود بهتر است هر چه کمتر اگر انسان قصد انجام خالف اصل داشته باشد،طعا قو  یدمی آ

که تا معنایش این است  می شود به قیدی یدکه وقتی وجوب یا هیئت مق خالف اصل است این محصل دلیل ایشان بودانجام دو از 

تحقق پیدا وقتی وجوب اکرام . وجوب اکرام تحقق پیدا نمی کند زید محقق نشود تا مجئیعنی  قید نیامده وجوب تحقق ندارد آن

لواقع با تقیید ا یپس ف .اکرام تحقق پیدا نمی کند ،زیرا تا تکلیف و بعث و تحریک نباشد ،دنکتحقق پیدا نمی نکرد قطعا خود اکرام نیز

 مجئ مقید به چون وجوب اکرام و گرددود اکرام محقق نمیتا وجوب اکرام محقق نش و شودمقید می خود واجب نیز ب خود بهووج

خواه منجر به تقیید است که تقیید هیئت خواه و نا لذا به همین دلیل زید می شود. ئمج زید است پس خود اکرام هم قهرا مقید به

شود بنابر این تقیید ماده اولی مقید میزند و فقط خودش یمئت نای به اطالق هییگر لطمهد می شود اما اگر ماده را تقیید کنیم، ماده

 از تقیید هیئت است.

 اشکال محقق خراسانی به دلیل دوم مرحوم شیخ

دلیل مرحوم  .اخری منفصل متصل است و تارة وجود دارد،شک در رجوع آن به ماده و هیئت قیدی که محقق خراسانی می فرمایند: 

 ست. توضیح ذلک:مورد قید متصل قابل قبول نیاما در  .در مورد قید منفصل درست است انصاری شیخ

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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  .کنیمخودمان پیاده مینتیجه آن را در بحث  م و سپسهیئت و ماده مطرح می کنی جهت روشن شدن بحث ابتدا مثالی از غیر

مومنه کنار رقبه از قید  «مومنه اعتق رقبة»: ا بگویدداگر موال دستور به عتق رقبه مومنه بدهد و از همان ابت :قید متصل یامثال بر

گاهی نیز موال  .و مقید شدن آن از ابتدا می گرددق طالکه به آن قید متصل می گویند و باعث خارج شدن کالم از ا آمده همان ابتدا

منتهی ، است «اعتق رقبةً»تقیید که «  ال تعتق الرقبة الکافره» می گوید: به دلیل منفصلبعد با فاصله و  «اعتق رقبه» ابتدا می گوید:

 . میگویند قید منفصل ه به آنکبا فاصله 

منعقد نمی اطالق این کالم  ایبر ذکر شده است، ن اول چون قید متصل به کالم موالاز هما ،جایی که تقیید به نحو متصل است رد

عدم که ت حکمت چون یکی از مقدما ،کنیماستفاده اطالق  «اعتق رقبه مومنه» توانیم به استناد مقدمات حکمت ازنمی. یعنی دشو

مانعی  ،موال باید در مقام بیان باشد مقدمات حکمت عبارت است از این که، به عبارت دیگر است محقق نشده. بر تقییده نقری رذک

آن گاه  ،شدتمام این چهار مقدمه یا سه مقدمه  راگ که نباشد مقام تخاطب نیز رد قدر متیقن ،از آوردن قید نباشد و قید هم نیاورد

ق ان اطالیجایی برای جر ردیگرا بیان کرده،  یی خود موال قیدولی اگر فرض کنید جا .عقل نتیجه می گیرد که این کالم مطلق است

عتق ا»پس در  .قیدی بیان شدهتوسط موال زیرا  .است مخدوش است قنتیجه اش اطال از این مقدمات حکمت که زیرا یکی ،ستنی

 . د نداردور اطالقی در این کالم وجرینه دیگکرده و با وجود این ق رقرینه بر تقیید ذک خود موال« منهمو رقبة

و   کندی، مقدمات حکمت جریان پیدا م«اعتق رقبة»موال می گوید ابتدا  یوقتیعنی  .مسئله متفاوت است منفصلهقرینه مورد  رداما 

وی در اطالق پیدا می یک ظهور بد . لذادر مقام بیان بودهطرفی نیز ا زنیاورده و را قیدی  «اعتق رقبه» موال همراه با گفتنچون 

جمله اول را  گذشته وقتی موال ردود که شی شف متوسط موال بیان می شود، ک« فرهال تعتق الرقبة الکا» از مدتی که ولی بعد .شود

 دنبا آمو رده ولی استقرار پیدا نک متکلم شکل گرفته المک یک اطالق بدوی در به عبارت دیگر .در مقام بیان نبوده ،بیان می کرد

 . منهدم می شود زجمله دوم آن اطالق نی

معلوم در تقیید به قید منفصل نیز  و اطالقی منعقد نمی شود اشود اساس یممقدمات حکمت جاری نن وچ، در تقیید به قید متصل سپ

 .است اطالق مستقر نشده و معلوم می شود کهد وربین می  زاطالق ا نای ،ولی با آمدن قیدگیرد الق بدوی شکل میاطکه ابتدا شد 

  حال بعد از ذکر مثال سراغ بحث خودمان می رویم.

 الف( قیدمتصل 

هیئت  به رجوع که قیدمنتهی شک داریم بیان کرده همراه با یک قید متصل است،  ممتکل بحث در ما نحن فیه این است که کالمی که

جای  باشد دیگراگر قید متصل حال  .قید متصل است است و قید آن نیز یک یداست که کالم مق ینپس فرض ا ؟د یا مادهنکمی

این  طبق آن چه که گفته شد فرض ما ه. در حالی کعدم ذکر قید است ،زیرا یکی از مقدمات حکمت. ستات حکمت نیمجریان مقد

در مورد  اهیئت رجوع کرده است معنایش این است که اساس لذا اگر بگوییم قید به .است که در کالم قید آمده آن هم به نحو متصل

قهرا مقدمات  (تمام نبود آنچون مقدمات حکمت نسبت به ) وقتی اطالق در هیئت منعقد نشد .اطالقی منعقد نشده است ،هیئت خود

شک  ااساس ورد ت می خویئه ی دانستیم که قید بهروشن و واضح از اول ما مخیلی ا . اگر فرضدر مورد ماده هم تمام نیست تمحک

طالق جریان ا رازی ،در مورد هیئت جاری نمی شود ااست که مقدمات حکمت اساس ینش ایامعن صل باشد،قید مت یوقت ،هم نداشتیم

 به قیدداریم  ینیقگر ا .قید عبارت است از عدم وجود ها آن از ییککه  دت که همه مقدمات حکمت تکمیل باشاس این رمبتنی ب

، دکن یماساسا مقدمات حکمت جریان پیدا ن در آن صورت ،رجوع به هیئت می کندقید گفته  والخود م مثالً می کند هیئت رجوع
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، گیردشکل نمی زیه ماده نیحهیئت شکل نگرفت قهرا اطالق در ناه یحق در نااطال رگا. لذا اطالق در ناحیه هیئت شکل نمی گیرد

یا خود موال کردیم  ار راین کا آیا ما؟ یستو ناشی از چ به واسطه چیست هیئت هاین عدم اطالق در ناحی ت کهن اسای ولی مسئله

 صل این است کهخالف ااین دیگر اصل نیست.  ،ناحیه هیئت را به نحوی از بین برد ر، اگر خود موال اطالق دآن را مقید کرده

شده  برای آن قید آورده و باعثخودش و مقید کرده چیزی را وقتی موال از اول خودش اما به گردن موال بگذاریم را  آنبخواهیم 

دیگر  (.که در ناحیه ماده نیز اطالق نباشد این است الزمه اش )کهاطالقی در کالم محقق نشود، مت جریان پیدا نکند ومقدمات حک

نیست. به عبارت  متصل به ماده قید به هیئت و رجوع متصلبین رجوع قید خالف اصلی اتفاق نیفتاده است و در این مورد فرقی 

تا  نه این خالف اصل است نه آن ،ه مادهقید ب عود دارد نه در رجوت اشکالی وجیئقید به ه وعنه در رج ،اگر قید متصل باشددیگر 

 رگولی اتقیید کنیم، مطلق را رسما  خالف اصل جایی است کهزیرا . امر دائر بین یک خالف اصل است یا دو خالف اصل بگوییم

 . ی اتفاق نمی افتددیگر خالف اصل، زمینه اطالق از بین برود که کنیمری اک

احیه ه اطالق در نینزمدیگر ولی به طور کلی  ،ناحیه هیئت می شود رموجب تقیید اطالق د رجوع کندبه هیئت  یدق درست است اگر

  ی اتفاق نمی افتد. دیگر خالف اصل بین برود، ینه اطالق ماده اززملذا زمانی که  .بین می رود زا ماده

و بین د قید به هیئت پیش می آی عور رجبین ارتکاب دو خالف اصل که در اث :گویدکه ب ن بودای انصاری تالش مرحوم شیختمام 

نیم یعنی ارتکاب م جز اینکه راه دوم را انتخاب کارتکاب یک خالف اصل که در اثر رجوع قید به ماده پیش می آید چاره ای نداری

 :می گویند . در مقابل محقق خراسانیتا ارتکاب دو خالف اصل و رجوع قید به هیئت (رجوع قید به ماده ینیع)یک خالف اصل 

، زیرا ده استافتاتفاق نی اصطالح خالف اصل است در ما نحن فیه که به یزیرا آن تقیید .در مورد قید متصل معنا ندارداین کالم 

اطالق منعقد ابتدا اگر ، بله شودد نمیقعاساسا اطالق من ،عدم وجود بعضی از مقدمات حکمت روارد شده، که به خاط ایموال به گونه 

اطالق در ناحیه  یاه ای بریناصال زم متصور بود اما در ما نحن فیه خالف اصل ، سپس آن را مقید می کردیم در این صورتدمی ش

  اتفاق می افتد.خالف اصل  جا این بگوینده تا ایشان بخواهند دماده بوجود نیام

اما اگر مسئله به گونه ای  .تقیید مطلق خالف اصل است ممیگوییشود،  قیدم و سپس مطلقق منعقد شود الاگر اطبه عبارت دیگر 

 نا ندارد.ود دیگر خالف اصل معشنمنعقد  وقتی اطالق ست.تقیید خالف اصل نیر گبه طور کلی اطالق منعقد نشود دی پیش برود که

زند و هیئت را مقید می کند قید را به هیئت میموال  وقتی که .رفتهبین  در ناحیه ماده از قه اطالینده که زمکاری کرواقع موال  رد

از  همدقم زیرا یک .گیردمقدمات حکمت می زانتیجه گیری را  اصال با نصب قرینه جلوی ست کهاعنایش این آن هم به نحو متصل م

  .کند، لذا خالف اصلی نیز متحقق نمی شودبنابراین اطالقی تحقق پیدا نمی  .حکمت وجود نداردمات مقد

شود محقق نمیدر ناحیه ماده خالف اصل  ،قائل به رجوع قید به هیئت شویماگر  ،در قید متصل انصاری شیخ ر مرحومظبه ن پس

 ب کرده،اخی هیئت انتاوقتی خود موال قیدی را بر .نکردیمتحمیل  ماگانه جداشده و آن قید را  ییق مادهموال سبب تض زیرا خود

دیگر خالف ود رین باطالق از بکند که زمینه موال کاری  خود رتضییق ایجاد شود و اگنیز شود که در ماده می خود موجب  خود به

بین رجوع قید به هیئت و  س هیچ فرقیمطلب از همین قرار است. پکند  به مادهرجوع قید  راگهمچنین .  اتفاق نیفتاده است اصلی

 رجوع قیدایشان م نیست چرا معلوبر این اساس  نیست بر خالف آن چه که مرحوم شیخ انصاری بیان کردند. ماده قید به بین رجوع

  .را ترجیح دادند ماده به

 ب( قید منفصل
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 ماده را قبول می کند.محقق خراسانی ارتکاب دو خالف اصل در صورت رجوع قید به صل قید منف رداما 

و سپس بعد از مدتی گفته می  «اکرم زیدا» می شود و مثال گفته می شود زید بر مجئ اکرام معلق بوجو وقتی در قید منفصلزیرا 

امش نکن رکاگر نیامد گوید امی به دلیل منفصل  ید را اکرام کن و سپسز ویدگمی یعنی ابتدا موال  «ال تکرمه ان لم یجئک» شود

میگردد یا  می کند یا ماده یعنی به وجوب بر هیئتکه رجوع به شک داریم  اگر .حقیقت اطالق وجوب اکرام را تقیید می کنددر 

. هم اطالق مادهو  می خورد هق هیئت لطمهم اطال ه ایم.زیرااصل مرتکب شددو خالف  کند، ه هیئتب رجوع قید خود اکرام، چنانچه

. یعنی وقتی شنونده می وی داشته اما مقدمات حکمت جریان پیدا کردهولو یک ظهور بد شدهطالق محقق فرض این است که ا زیرا

 داند ومی تمام شدهرا ورده لذا مقدمات حکمت یان و قیدی در مقام بیان بودهدر حالی که زید را اکرام کن  بیند موال دستور داده

خود  ی نیست،زبه چی یدوجوب اکرام مق .م اطالق محقق می شودهماده جاری می شود و در نتیجه در در ناحیه هیئت را ق الاط

صل آمده و منف قید ار پیدا کرده اما اکنون کهردو اطالق بدوی استقبه چیزی نیست، لذا تا قبل از آمدن قید منفصل ید مق م نیزرااک

آن کرده  «زید مجئ»ه قید ب مقید گفته بود را که قبال یماکراوجوب و به وسیله این قید  «التکرمه ان لم یجئک» دستور دادهموال 

 وجوبوقتی . زیرا هم اطالق ماده ،می برد ز بینهم اطالق هیئت را ا ،قید مجی زید را به هیئت بزنیم حال اگرهم به دلیل منفصل 

به اطالق  ردیگمقید می شود ه بزنیم و بگوییم اینجا واجب ولی اگر قید را به ماد .جب هم مقید می شوداخود وب دشود خو دمقی

  از اول بوده است ولی واجب بعد از مجئ زید محقق می شود. بوجو .زندیئت لطمه نمیه

  ید متصل رد می کند ولی در قید منفصل کالم ایشان را می پذیرد.را در قانصاری خ محقق خراسانی دلیل مرحوم شیپس 

 بحث جلسه آینده

یک  به هرقع اشاارند که مورد بحث واقع شده که آیا در واانصاری یک فتأمل دمحقق خراسانی در پایان اشکال به مرحوم شیخ 

دیگری است که  مطلب شکال به این جواب نماید یا اینکهاصل قید منفمورد  رقصد دارند دن جواب است و ایشان یااشکالی در 

 محل اختالف واقع شده است.اینجا  ایشان به آن اشاره می کنند.

 «الحمدهلل رب العالمین»


