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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

یک  :گفتیمل اوقسم در توضیح  .در مقدمه چهارم ابتدائا به بیان اقسام سه گانه اطالق و تقیید می پردازندعرض کردیم محقق نایینی 

بعضی از قیود متفرع بر  .گیرداین اطالق و تقیید در انقسامات اولیه صورت می. اطالق و تقیید لحاظی است ،قسم از اطالق و تقیید

و حکم  عموضو زیرا قابل تصورند. که پای حکم به میان بیاید و شارع یا موال حکم کند قبل از اینو  حکم و ثبوت حکم نیستند

 «ادلاکرم العالم الع»یا  «اکرم العالم»از ابتدا حکم را به صورت مطلق یا مقید لحاظ کند مثل شارع  .می تواند به دو نحو لحاظ شود

موضوع این حکم قابل تقسیم به دو قسم عادل و غیر عادل است و  به عنوان «عالم» جا قبل از این که وجوب اکرام جعل شوداین

  .مقیدصورت د و هم به وتواند هم به صورت مطلق لحاظ شیم از ابتدا حکم ،چنین است چون این

  اطالق و تقیید ذاتی یا مالکی دوم:قسم 
مات ثانوی یعنی تقسیماتی که پس یمنظور از تقس .شوندقیودی است که در اثر تقسیمات ثانوی پیدا میمربوط به  این قسم در واقع

یعنی تا زمانی که حکم ثابت و مستقر و محقق نشده است این تقسیم و انقسام اصال معنا  .شونداز ثبوت و تحقق حکم محقق می

حکم اقسام پدیدار گاه بعد از ثبوت آن ،توانیم این انقسام را داشته باشیم که حکم ثابت و جعل شده استتنها زمانی می .ندارد

  .شوندمی

مثال علم به حکم یا جهل به حکم از  .شودیعنی تقسیمی که در مرتبه دوم و مرحله بعد از ثبوت حکم حاصل می یهتقسیمات ثانو

از  که مقسمش عبارت است این یک تقسیم است .مکلف یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم :می گوییم. تقسیمات ثانوی است

جا اگر هیچ حکمی هم نباشد آن. اما این یک تقسیم ثانوی است و غیر از تقسیم انسان عالم به عادل و فاسق است ؛لفانسان مک

 و عالم به حکمبه انسان مکلف  تقسیم جااما این ،اصال ارتباطی با حکم ندارد و قابل انقسام به عادل و فاسق است ،انسان عالم

عالم به ، انسان رسد که آیات حکم نوبت به این میبوث زبعد ا .دا می کند که اول حکم ثابت شده باشدوقتی معنا پی، جاهل به حکم

  .این حکم است یا جاهل به حکم

م منظور از تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که بعد از ثبوت و جعل حک .پس برخی از اقسام در اثر تقسیمات ثانویه پدیدار می شوند

 .است یا جاهل به حکم؟ اصال معنا ندارد جعل نشده آیا می شود گفت انسان یا عالم به حکم تا زمانی که حکم. کندمعنا پیدا می

علم به حکم یا جهل . یا جاهل می باشد توانیم بگوییم انسان یا عالم به حکم نماز جمعهنمی ،وقتی حکم نماز جمعه جعل نشده است

  .است مثبوت حک ربه حکم متفرع ب
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اصال امکان ندارد که یک قسم یا قیدی که مربوط به تقسیمات  ،یید حکم به اقسام ثانوی محال استقتقسیمات ثانویه اطالق و تدر 

روزه  «یجب علیکم الصوم ان کنتم تعلمون» :مثال موال در مقام جعل و ثبوت حکم بگوید .در متعلق حکم اخذ کنیمرا ثانوی است 

 قید علم به حکم را در متعلق حکم اخذ کنیم. ویعنی شرط  .انیدبر شما واجب است به شرط این که بد

خر أزیرا از طرفی حکم مت، زیرا مستلزم دور است .خاطرتان هست و قبال بیان شده که اخذ قید علم به حکم در حکم محال است

چه چیزی می خواهد واجب  ،وجوب استحکم  .حکم معنا ندارد ،موضوع نباشد و تا متعلق .است ناز متعلق خودش و متفرع بر آ

بعد وجوب روی متعلق قرار  ،ولو در ذهن ،ثابت شودحکم  پس اول باید متعلق ؟می خواهد تعلق بگیرد زیوجوب به چه چی ؟شود

ودگاه داشته فرباید یک حکم  تا موضوع نباشد حکم معنا ندارد. .برای همین است که موضوع نسبت به حکم جنبه علیت دارد. بگیرد

حال اگر قرار باشد علم به حکم در متعلق حکم اخذ شود  .خر از متعلق خودش استأپس حکم متوقف و مت ند.باشد و جایی بنشی

 ربوقف خر و متأاز طرفی حکم متچون . این دور استو  باشد بعد انسان علم به حکم پیدا کند کماش این است که اول حالزمه

شود می جه اینینت ،است مف بر حکقوآن جا که علم به حکم مت از ،حال اگر جزیی از این متعلق علم به حکم باشد .متعلق خود است

  .ن دور استیو اباشد بر حکم  قفکه حکم متوقف بر علم به حکم و علم به حکم متو

ند در ع نمی تواگفتند شار .تواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ کندگفتیم شارع نمی. قصد امتثال امر داشتیمرا در مطلب این  رنظی

صد زیرا قصد قربت یعنی ق ،نماز بخوانید به قصد قربتقصد قربت را قید کند و بگوید ایها الناس بر شما واجب است  ر،همان ام

آید به همین بیانی که عرض دور پیش می ،من به شما امر می کنم نماز بخوانید به قصد امتثال امر من :اگر شارع بگوید .امتثال امر

را دور زی .قیودی که به نوعی مربوط به تقسیمات ثانویه هستند اخذشان در متعلق حکم غیر ممکن است مبه هر حال تما .کردیم

  .آیدیپیش م

  .در متعلق حکم ممکن نیست هیه و این که اخذ قیود مربوط به اقسام ثانویات ثانومدرباره تقسیبود این مقدمه و توضیحی 

گاهی غرض او مقید به یک صورت  و گاهی می بینیم غرض و قصد موال از جعل حکم مطلق است مطالب بیان شده حال با توجه به

از این حکم اطالع پیدا کند و عالم به جعل شود چه کسی و  که حکمی ثابت گرفته موال به این تعلقغرض مثال گاهی  .خاص است

اهی غرض موال به این گ ولی غرض این است که این حکم به نحو مطلق جعل شود ،حکم شود و چه کسی جاهل به حکم باشد

کسی  یعنی اگر که از آن اطالع دارند. یعنی حکم مخصوص کسانی باشد .که حکم جعل شود ولی مقید به علم باشد تعلق گرفته

  .ثابت نمی شود وحکم شامل او نمی شود و برای ا ،داندنمی

حکم برای همه ثابت است  ،بماند حال چه مصلحتی داشته .اگر غرض موال مطلق باشد بحثی نیست و حکمی را جعل کرده است

برای همه  زوجوب نما .ولی حکم برای همه ثابت است ،کندبرای او عذر درست می هلج که فوقش این است ،چه جاهل و لمچه عا

نماز واجب  .داندکه می کند را مقید به کسی م خودد حکهخوای شارع به هیچ وجه نم ،ثابت است چه برای عالم و جه برای جاهل

 . ندنو چه ندا دنبدان و شامل همه می شود چهاست 

حکم را فقط برای عالم صد دارد قیعنی  .گیردکسی که عالم به حکم است تعلق می خصوصاما بعضی از اوقات غرض شارع به 

نماز صبح را با صدای بلند بخواند و نماز ظهر را اخفاتا مکلف باید که مثال این. برای غیر عالم این حکم ثابت نیست و ثابت کند

ه تآهسرا  خود ته باشد و نماز صبحشاز این حکم اطالع ندا اگر کسی یعنی است.  عالم به حکممتوجه حکمی است که  ،بخواند
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 ده استنشجاهل  شخص جهری متوجهحکم نماز  زیرا .را به جا بیاوردن بخواند اشکالی ندارد و اینطور نیست که بعدا باید قضای آ

 این فرق می کند با اصل وجوب نماز. و

 : یعنی: این دو مطلب را کنار هم بگذارید

 .  حکم ممکن نیستاز یک طرف اخذ قیود مربوط به تقسیمات ثانویه در متعلق  .0

  .به این که حکم فقط برای عالم به حکم ثابت شود متعلق می شودگاهی غرض موال  .2

 را در قید از یک طرف نیز اینو حکم قرار دادم  من این حکم را برای عالم به :از یک طرف می خواهد به مردم بگویدشارع یعنی 

ثانویه است  ماتیاز قیود مربوط به تقس« اذا علمت»زیرا  «اذا علمت ةلوجهر بالصالیجب علیکم » :بگوید بیان کند وحکم نمی تواند 

 و اخذ این قیود در حکم ممکن نیست.

 علم به حکم در حکم باشد ولی چون از قید خواهد. میداهد انجام دهد ولی مانعی دارخوکاری می ؟چه باید بکند شارع این جا

 این جا چه باید بکند؟ ،حکم آن را اخذ کندجعل  زمانتقسیمات ثانویه و متفرع بر حکم است نمی تواند 

مقصود خودش را با یک دلیل دوم که  بایدشارع  :یعنی می گوید .مشکل را از طریق متمم جعل حل کرده استاین محقق نایینی 

یک دلیل  با سپس خوانیدنماز صبحتان را جهرا ب  «جهرا ةاقیموا الصلو» :مثال اول بگوید .عل اول است بیان کندجو  متمم دلیل اول

دلیل  متمم مهم این است که دلیل دیگری به عنوان مکمل و ،چگونه باشد مهم نیست ی باشد وسکچه حال این که به لسان ) ردیگ

دلیل م این اس .واجب است که عالم به حکم باشند یبر آنان خوانده شود، تنهاباید جهرا  گفته شدنماز ی که ن بگوید آجعل کند( اول 

 .اگر هم نیازی به این قید نباشد قهرا چیزی بیان نمی کنندگذاشتند. م جعل را  متمدوم 

راه دلیل دیگر و بوسیله متمم جعل بیان می شود اطالق و تقیید مالکی  نتیجه این بحث این است که این نوع اطالق یا تقییدی که از

ه تقسیمات مربوط ب ،یعنی آن اطالق و تقییدی که مربوط به قبل از حکم است .اطالق و تقیید لحاظی که قسم اول بودنامیده می شود 

زیرا شارع از ابتدا حکم را به نحو  .شدجا اطالق و تقیید فی نفسه مشکلی نداشت و از طریق همان دلیل بیان میآن .اولیه است

اما در این قسم شارع نمی تواند حکم را از  .کندکه می خواست حکم را جعل کند و ثابت  زمانی همان .کردمطلق یا مقید لحاظ می

امر من  حکم و :ند زیرا معنای مطلق بودن این است که بگویداحتی به نحو مطلق نیز نمی تو ،اول به نحو مطلق یا مقید لحاظ کند

انویه وط به اقسام ثنسبت علم به حکم و عدم علم به حکم یکسان است و این یعنی باید علم به حکم را به عنوان یک قید که مرب

  .بگوید نسبت به این مقید نیستن در نظر بیاورد و د همین االاست و بعد از حکم پیدا می شو

ه نشارع که  نداین چنین ا ،ت حکم پدیدار می شوندوهمه اقسامی که بعد از ثب .است همین گونهدر همه اقسام ثانویه این مطلب 

 .کند را بیان اتواند اطالق آن ها را و نه تقیید آن همی

کجا  .ی اطالقش ممکن نیست چه برسد به تقییدت، حتگاهی اطالق و تقیید در خود دلیلی که حکم را بیان می کند ممکن نیسپس 

 .هستند توان در نظر گرفت؟ در مورد قیودی که مربوط به اقسام ثانویهید را در خود دلیل نیز نمیکجا اطالق و تقی؟ این گونه است

ست و آیا راه بسته ا ؟ار کندکاگر در موردی از این قسم شارع نظری داشت باید چ ؟تقیید چگونه باید بیان شود پس این اطالق و

دلیل  یعنی، این موارد ممکن است ولی از طریق متمم جعل در تقیید اطالق و: می گویند ؟د ممکن نیسترق و تقیید در این موااطال

سیله د و به وناینجا راهی باز می کن .ط به اقسام ثانویه استوزیرا قید از قیود مرب، را ندارد اطالق یا تقیید اول و جعل اول تحمل
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کرده بیان نحال اگر آن دلیل دوم به نحوی باشد که هیچ قیدی از این جهت  .دلیل و جعل و حکم دیگر این مقصود را بیان می کند

 ةنتیج»قیدی را بیان کند اسمش می شود  لیل دوم و متمم جعل به نوعی اما اگر د «نتیجة االطالق»مطلق باشد اسمش می شود  باشد

 . «التقیید

اعتق » :یا می گویدموال پس به طور کلی در قسم اول اطالق و تقیید از راه خود دلیلی که حکم را بیان می کند قابل بیان است. 

 «مومنه ةقباعتق ر»تقیید  ،اطالق لحاظی است «اعتق رقبه»ق اطال .به نحو مقید «اعتق رقبه مومنه» :به نحو مطلق یا می گوید «رقبه

  .ن کند و هم تقیید راااطالق را بیهم ند امی تونیز در خود دلیل موال زیرا  ،یک تقیید لحاظی است

در حالی که  «صل صلوتک الصبح جهرا» :گویدد بهمی خوامثل این که  ،یددر خود دلیل قابل بیان نیستیتق گاهی این اطالق وولی 

ی که من بعد بگوید آن حکم ،حکم به نماز صبح جهرا جعل شود ،نماز صبح را اقامه کنید ابتدا باید .تواند بگوید ینمموال این گونه 

 ةنتیج»تقیید است اما تقیدش یک تقید مالکی یا  این االن .مقید به قید علم به آن است ،آن وجوب نماز جهرا در صبح ،جعل کردم

در مورد قصد قربت نیز این گونه  .کندهمان نتیجه را با جعل دوم و متمم دوم حاصل می .نتیجه تقیید را دارد یعنی. است «التقیید

توانست قید قصد قربت و قصد امر نمیموال دراین جا  «ةصلولایجب علیکم » ،واجب است شود که بر شما نمازگاهی گفته می ،است

دستور که  یآن نماز :یدوگیی آید و مسراغ دلیل دوم و متمم جعل م، لذا زیرا این قید از قیود مربوط به اقسام ثانوی است ،را بیاورد

نامیده « الجعل متمم» لی که متضمن بیان این قید استآن دلی و است« التقییدة نتیج»این  .به قصد امر من بیاورید خواندنش را دادم را

 .است« االطالق ةنتیج»اسمش  ،آن دلیل دوم که مبین اطالق است .کند و مقید به قیدی نیستنه چیزی را واجب می می شود که 

 .دهدو در عین حال همان نتیجه اطالق را میدوم متمم جعل اول است  جعل

 ةنتیج»و  «قاالطال ةنتیج»را اطالق و تقییدی است که بوسیله متمم جعل بیان می شوند که اسمشان  ،س قسم دوم از اطالق و تقییدپ

 .خود دلیل وجود ندارد تقیید در زیرا امکان اطالق و می باشد.« التقیید

 جلسه آیندهبحث 
 نه اطالق و تقیید لحاظی ممکن است نه اطالق و تقیید ذاتی. سوم: قسم 

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                           


