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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         
 گذشته  خالصه جلسه

اشکاالت  ،شیخ انصاری مبنی بر رجوع قید به ماده در فرض شکمرحوم دلیل دوم  همان طور که در جلسه قبل بیان شد نسبت به

محقق نایینی و محقق خراسانی  ،انصاری شیخ مرحوم به ای بیان کردند و بر اساس آنمقدمهمحقق خویی  .است طرحو بحث هایی م

 .1تاسیس نمودند ر مسئلهددند و نظر سومی اشکال کر

تقیید هیئت مستلزم ؛ لذا کندرجوع می هر دو هی بهاو گاده و گاهی به هیئت م بود که قید گاهی به ایناز بود عبارت ایشان مقدمه 

ستلزام آن ا رنیم قهرا دیگمن وجه بدا تقیید ماده را نسبت عموم خصوصتقیید هیئت و نسبت بین که مقدار ین هم. ستنی تقیید ماده

  . مستلزم تقیید ماده نخواهد بود ،تقیید هیئت و از بین می رود

منفصل  دقیمتصل و  ی رجوع قیدن. یعقید منفصل بررسی می کند متصل و در قیدتقیید را  ،ایشان در ما نحن فیهمقدمه  این ساسابر 

 را مورد بررسی قرار می دهد. هیئت یا ماده.  به

 هیئت می کند یا ماده بر فرض بهرجوع قید ی جایی که شک داریم آیا نیع) باشد هیئت یا مادهبه  جایی که قید مردد بین رجوع در

اکرم » در کالم موالاگر مثال  مانع انقعاد ظهور برای آن کالم می شود. ین. یعمانع از اصل انقعاد ظهور است شک متصل بودن قید(

تردیدی  . با توجه بهاکرام است یا قید خود واجب یعنی اکرام بقید وجو «مجئ»قید که شک داشتیم  و آمده بود «دا ان جائکزی

 یاقاد اطالق برع، مانع انداردبرای تقیید هیئت و ماده را یت که صالحیت قرین بودن کالم به چیزیمحفوف و ی ما حاصل است اکه بر

   .کالم مجمل می شود ماده را می گیرد و مورد هیئت و رقاد ظهور دعی انوی جلنیع ،دشوم می کال

م شیخ انصاری و محقق مرحواشکال ایشان به در جلسه قبل بیان شد. جهت توضیح  اصل نظر ایشان در مورد قید متصل به تفصیل

 . کنیمنظر ایشان در مورد قید منفصل را نیز بیان می و محقق نایینی ینخراسا
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 ب( قید منفصل
ی تردر صو« دا ان لم یجئکالتکرم زی»ی بگوید دلیل منفصل سپس با« دااکرم زی»بگوید:متکلم این که  منفصل باشد، مثل قید راما اگ

یا رجوع  می کند م رابه وجوب اک که به صورت منفصل آمده، «مجئ»قید که شک داریم  اینجا .پیش تو نیامد اکرامش نکنزید که 

   .خود اکرام ی، یعنبه واجب

 گفته می شود و تمام می شود، «اکرم زیدا»زمانی که  ینیع )اطالق محقق می شودو صل است فن قید منوچصورت  یندر اهر چند 

هم  ماده  یعنی وجوبش مقید به چیزی نشده و ،طلق استهم هیئتش م «دااکرم زی»دارد یعنی  در اطالق هیئت و اطالق ماده ظهور

 هیئتیا به ماده رجوع می کند یا  یداین قبعدا که داریم  ولی چون یقین  (چیزی نشده است یعنی خود اکرام مقید به ،اش مطلق است

لذا نه می توانیم به کالم از اعتبار ساقط شود و از حجیت بیفتد. می شود باعث  (مالی به عروض تقیید یا بر ماده یا بر هیئتعلم اج)

  .اطالق ماده به اطالق هیئت اخذ کنیم نه

قید در جایی که زیرا محقق خویی  ندارد. فرقی با جایی که قید متصل باشدمالحظه شد نتیجه عملی در قید منفصل طور که  همان

 قید به هیئت یا ماده در رجوع شک رماید: اگرو در قید منفصل می ف ی شودکالم منقعد نم یامی فرماید ظهوری بر متصل است

در و ز عدم حجیت است ید منفصل بحث اق ردبه عبارت دیگر  .ستظهور حجت نی ینولی ا ،کندداشته باشیم کالم ظهور پیدا می

  .شود اخذ کرد یمیجه این است که به این کالم ننت هر صورت م ظهور است و درحث از عدقید متصل ب

قید  ظهورش با عروضحجیت ندارد ولو این که ظهور کالم  ،لقید منفصکالم ظهور در اطالق و تقیید ندارد و در  ،قید متصل پس در

  .لذا قابل تمسک نیست ،رد یا ماده از حجیت ساقط می شوداین قید به هیئت می خو انیمدیمولی چون ن ،است صلمنف به صورت

 توضیح ذلک:

 ، بلکه اکرام در صورت مجئنیستواجب مطلق اکرام و  ای از ماده واجب استمعنای تقیید ماده این است  که یک حصه خاصهزیرا 

ه واجب عبارت است از یک حصه معنای مطابقی تقیید ماده این است کپس ید ماده است نای مطابقی تقیاین مع واجب می شودزید 

  .زید است صورت مجئ ام درراکهم  ای از ماده و آنخاصه

ی محقق تر. یعنی وجوب اکرام در صووجوب نه مطلق ،هیئت است زای اوجوب یک حصه خاصهنیز این است که ئت معنای تقیید هی

  . طابقی تقیید هیئت چیستممعنای که پس کامال معلوم است  .وجوب علی فرض مجئ ،دزید بیای شود کهمی

 .شودقید متعلق  د ماده به آنالزمه تقیید ماده این است که وجوب به تقیّ ،یک الزمه دارداز تقیید ماده و تقیید هیئت هر کدام  حال

ب ومجئ شده. یعنی این که  متعلق وجفرض اکرام علی  به این است که وجوب متعلق لامث رد، معنایش است اگر گفتیم ماده مقید

مورد  ای از آنحصه خاصه یکاکرام که  ییعن ،قی دارد یک معنای التزامیک معنای مطابتقیید ماده یپس می شود.  یک شی مقید

و هیئت  ست کاری به وجوبمعنای مطابقی ا نای «اکرام علی فرض مجئ»از  ارت استنظر است معنایش این است که واجب عب

وجوب  این است که شود یداکرام مقاین که  شود. الزمهکرام مقید می ماده مقید می شود یعنی ا «الماده تتقید»وقتی می گوییم  .نداریم

   .بشود به اکرام مقیدمتعلق 

تزامی لیک مدلول اهمچنین تقیید هیئت نیز  مقید، که وجوب متعلق شده به ماده ینتقیید ماده عبارت است از ا یپس مدلول التزام

معنای . استمورد نظر  یحصه خاص، بلکه نیست رنحو مطلق منظو یعنی وجوب به ،ئت مقید شدهتی می گوییم هیقویعنی  .دارد
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این وجوب را مفروض  که از اینالتزامی آن نیز عبارت است  یامعن .زید است که مقید به مجئیعنی وجوبی  تقیید الهیئة بقیدٍمطابقی 

  .میبگیرالوجود 

. معنی التزامی یارد و یک معنای مطابقی دایک معن هملهیئه . تقیید االتزامی یامعن یکو مطابقی دارد  یاپس تقیید الماده یک معن

  ،یید الهیئه معلوم استاده و تقالمتقیید ه مین کلممطابقی از ه

اگر گفتیم هیئت مقید می شود  ،نظر است دروکه یک حصه از ماده م معنایش این است ،ید می شودیم ماده مقتگف رگا راز طرف دیگ

به عبارت دیگر این که وجوب  م متباین هستننداست و این دو حصه باه رنظ درکه یک حصه خاصی از هیئت مو است ینش ایامعن

اکرام  . وجوباست «مجی زید»واجب مقید به غیر از  «زید مجئ»وجوب مقید به  .شود مقیداین است که واجب  غیر از مقید شود،

 ها نیست و کامال کی بین آندو حصه متباین هستند وچون اشترا . این دو،استبه مجی زید مقید به مجی زید غیر از اکرام  دزید مقی

  .دارد هائداحتیاج به یک قرینه و مؤونه ز داراده کنها را  ینهر کدام از ا اگر متکلم بخواهد متباین هستند،

  «عین»و اگر قصد گفتن  دارد الزمای یک مؤونه چشم باشد،از عین و منظورش  را داشته باشد «عین» مثال اگر متکلم قصد گفتن

 .ای چشمه تباین استنچشم و عین به مع ینابه معبین عین  یک مؤونه دیگرالزم دارد زیرا مقصودش چشمه باشدشد و ابرا داشته 

که  یقید بگوییماین گونه  نیست که  لذا. نیاز دارد ونه زائد و عنایت بیشتربه یک مؤ م بخواهد اراده کندلم را که متکالذا هر کد

مثال رجوع قید  .وجود دارد ینیک قدر متیق ه مشترک ووج یک بینشان ی کند یا قیدی که رجوع به ماده می کندمرجوع به هیئت 

، نه این دو کامال با هم متفاوت اهیم رجوع به هیئت را اراده کنیم نیاز به یک موونه زائد داریمواگر بخو  به ماده قدر متیقن است

 . زائد دارد ج به موونهیااکثر احت و هدراراده کرا  اقل باشد قدر متیقنی کهلم ککه بگوییم مت ر نیستاقل و اکثن آن ها بت بینس هستند.

 و اگر قرار باشد هیئت اراده شود، به ماده قدر متیقن استانصاری این است که رجوع قید شیخ  مرحوم نظرمثال فرض کنید بگوییم 

هر ی متباین شدند توقو  متباین استبا هم  الهیئت و معنای تقیید ماده کام تقییدمعنای  . در حالی کهزائد دارد ونهج به یک مؤاحتیا

پس هر دو در شرایط مساوی  ند باید یک قید خاص و موونه زائدی برای آن لحاظ کند.متکلم بخواهد اراده ککه ا راز این دو  مکدا

 ست.نی انی بینشانحجهیچ ر دارند و به موونه و قرینه زاندازه نییک ابه تقیید ماده و اراده تقید هیئت اراده  .هستند

نای مطابقی یک معتقیید هیئت نیز  .التزامی یاو یک معنیید ماده یک معنای مطابقی دارد تقاین بود که ناحیه اول خالصه مطلب در 

 یننیز یعمعنای مطابقی تقیید ماده و است  رنظ هیئت موردحصه خاص از  نی. معنای مطابقی تقیید هیئت یعیمی التزاادارد و یک معن

 .این که حصه ای خاص ازماده مورد نظر است

کدام بخواهد اراده شود نیاز به  هر ،ن نیستشانمال با هم متباین هستند و هیچ وجه اشتراکی بیحصه کاود که این دو این ب مناحیه دو

 .رینه خاص داردق

  نتیجه

یک  آن دلیل مطلق آورده است از عبد زارد موال با یک دلیل منفصل که بعد ای  مکلف یقین دب این است که  وقتنتیجه این دو مطل

یا رجوع می کند قید به ماده  چون شک داریم این ،حاال یا حصه خاص وجوب یا حصه خاص واجب ،طلب کردهحصه خاصی را 

هر دو  و از طرفی نیز ماده مقید شده یا هیئت یا  مندایم چون را با هم اراده نکرده،هر دو  از طرفی نیز یقین دارد که موالهیئت و 

زمانی که موال دلیل  ین. یعمانداطالق باقی نمی تمسک به یا، قهرا جایی برها تباین استآن بین راتواند اراده کند زییمهم ن را با
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پس عبد نه می تواند با قید منفصل رفع ید  .شوداز اعتبار ساقط می بین می رود و کالماز کانه حجیت کالم منفصل را بیان می کند 

 ید از اطالق ماده کند.منفصل رفع  قید تواند بااز اطالق هیئت کند و نه می

احتمال این که هیچ  داند کهمی همچنینو  کدام است دداناما نمی ،حتما مقید شده است ب یا وجوبجوا داند یکی ازدرحالی که می

ین نه اطالق هیئت را از ب .و نه دست به اطالق وجوبواند دست به اطالق واجب بزند نه می ت . پسنیز نیست قید نشده باشندکدام م

ندو ای زای وجود این علم اجمالی به این که مراد و منظور موال یک چون با ،شودمجمل می برای عبدلذا را.  و نه اطالق ماده ببرد

حیه ثانیه تکاذب پیش می نا ر کلی بین دو اطالق در ناحیه اولی و نیز دو اطالق دربه طو ،ب مقید یا وجوب مقیدحصه است یا واج

کنند را تکذیب مییکدیگر ها نکه آ دیدید .یا باید حصه خاصه از وجوب مورد نظر باشد یا واجبد آیآید بین اینها تنافی پیش می

پس به این  لذا این دو یک دیگر را تکذیب می کنند. .شومباید مقید من  :می گوید نیز مادهو  موشباید مقید  من :هیئت می گوید

 علم امکان پذیر نیست. زیرا که هر دو بخواهند ادعای تقیید کنند این ست ومقید نی و دیگری تنتیجه می رسیم که یکی مقید اس

را به طور کلی این کالم می شود که  لذا باعثو محصص به یک حصه خاصه شده است  تعلق گرفته یکی از این دوتقیید اجمالی به 

 .از حجیت ساقط بدانیم

  در مقام مقتضای اصل عملی

. زیرا اگر قید نه قید منفصل دستمان به جایی بند نیستو نه در قید متصل  می فرمایند: از نظر لفظی است که محقق خوییاین ه نتیج

می رویم. یعنی اگر شک در سراغ اصل عملی  . لذامانع حجیت استمنفصل باشد اگر قید و جلوی ظهور را می گیرد متصل باشد 

طالق و اصول لفظیه دسترسی ه برویم به عبارت دیگر وقتی به اصاله االل عملیوسراغ اص اشیم بایدبماده داشته  هیئت یا ع قید بهرجو

ق خویی بحث اصول عملیه محقالبته  و به طور کلی اطالق نیز در هیئت و ماده ساقط می شود باید سراغ اصول عملیه رفت.نداریم 

 را در کتاب خود مطرح ننمودند.

  .یکی مقتضای اصول عملیه ،یکی مقتضای اصول لفظیه ،دو مقام باید بحث کنیم رفرمایند: ما دبحث می در ابتدای ایشان

قید منفصل، ولی کانه  متصل نه در اصل لفظی نداریم نه در قید ید که ایشان قائلند که در این بحثاز نظر اصل لفظی مالحظه فرمود

 چیست مطلبی را بیان کنند. ی اصل عملیامقتض هبخش دوم ک رد که دفراموش کردن

 ؟یی دارداضرجوع می کند یا ماده، تکیف چیست؟ اصل عملی چه اقتیم به قیدی که شک داریم به هیئت ه اکردد برخورحال ما 

  تکلیف چیست؟ امر دائر بین تقیید ماده و تقیید هیئت استدرجایی که 

شود . زیرا اگر شک کردیم که قید حاصل میاصل برائت از وجوب است ن بین تقیید ماده و تقیید هیئت،گوید در دورااصل عملی می

یامده این است که تا قید ن م قید رجوع به هیئت می کند معنایشما بگویی ر، اگکانه شک داریم وجوب محقق شده یا نه ؟شودیا نمی

؟ پس در واقع شک داریم در این که این واجب مقید است یا نیست ین، یعگردداگر شک کنیم قید به ماده بر می ست،نیاصال وجوب 

 ،یه اصل عدم وجوب استبوشبهات وج شک در تعلق وجوب یا عدم تعلق وجوب است و در ،وع قید به هیئت یا مادهشک در رج

 جوب ثابت نیست.لذا الزمه اصل برائت این است که با فرض عدم قید و

هیئت  زیرا مشهور می گویند قید رجوع به .این محصل نظر محقق خویی است که در حقیقت کانه یک نظر سومی در مسئله است

ظی قید نه مرحوم خویی می گوید از نظر لف می کند. ماده به ، قید رجوعفرض شک ردانصاری می گوید مرحوم شیخ  .می کند

با توجه به این مطلب می  لذا ایشان است.اصل برائت مجرای که برویم غ اصل عملی ، باید  سراماده هرجوع به هیئت می کند ن
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صحیح  هیچ یک که محقق نایینی گفته ه، نه آن که محقق خراسانی فرموده و نه آنفرمودانصاری شیخ مرحوم که  : نه آنفرماید
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