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

  .مقدمه چهارم محقق نایینی در بحث ترتب مورد اشکال قرار گرفت

د لحاظی به نحو اطالق و تقیی انحفاظ حکم و ثبوت حکم تارة :فرمود محقق نایینی .اقسام سه گانه بود به تقسیماشکال اول در مورد 

ربطی  نآانحفاظ  خود حکم اقتضای انحفاظ دارد و. یعنی به سبب خود حکم است ه نحو اطالق و تقیید ذاتی و ثالثةاست و اخری ب

یان محقق ب. لحاظی اطالق و تقیید ذاتی و چهاطالق و تقیید محال است چه  ندارد بلکه اطالق و تقیید در مورد آن به اطالق و تقیید

  .ذکر کردیمدر جلسه قبل خویی در اشکال به این مطلب را 
 امام خمینی کالم 

 ند.شبیه اشکالی است که محقق خویی مطرح کرده ا ،تفاوتمقداری ایشان با اشکال 

ه نحو مطلق یا ب یاحکمش که متکلم ، امری است مربوط به واقع هبلک ،اطالق و تقیید صفت لفظ نیستند، ی متعتقد استامام خمین

د غیر واجد قی یا اعم از واجد قید واراده کرده خصوص مقید را متکلم جعل می کند یا  نحال یا حکم را بر آ .مقید در نظر می گیرد

  پس چیست؟اشد، صفت لفظ نبطالق وقتی  ا  .را

را بدون  یتطبیع این که اطالق یعنی؛ «جعل الطبیعه موضوعا للحکم من غیر تقییدها بقید لیس اال»اطالق  معنای :ایشان می فرماید

 .باید کفاره بدهد و رقبه ای را آزاد کند ،مثال وقتی کسی ظهار می کند ،این که مقید به قیدی کند متعلق یا موضوع حکم قرار دهد

چه که برای متکلم موضوعیت دارد آن، طبیعت رقبه به عنوان موضوع حکم قرار داده شده است «اعتق رقبة: »گویدمی موالوقتی 

عقالء  ه،قیدی نیاورد چونباید قیدی می آورد و  ،غیر از این بود و تمام طبیعت مقصود نبودمقصود او زیرا اگر . تمام طبیعت است،

پس به نظر عقالء کالمی مطلق است که در آن طبیعت تمام الموضوع  است.  ملرای حکم متکوع بضطبیعت موتمام کشف می کنند که 

بلکه چیزی است که عقالء آن را از کالم متکلم کشف می  ،د است که اطالق و تقیید از دالالت لفظی نیستندقتلذا ایشان مع .باشد

ء عقال ،است موال موضوع حکمش را طبیعت قرار داده و هیچ قیدی را کنار این طبیعت نیاورده شاهده می کنندمزمانی که  .کنند

این کاشف از این است که تمام الموضوع عبارت از خود این طبیعت و الموضوع است  ت طبیعةکشف می کنند آن چه مراد متکلم اس

 طبیعتی که قیدی کنارش نیست. ،است

انقسامات  دریست، فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه ن ،نتیجه می گیرند که اگر معنای اطالق این باشد از این مطلب امام خمینی

 عقالتی وقولی  ،کنار طبیعت بگذارد استمد نظرش که به هر دلیل موال نمی تواند قیدی  و تقیید محال استاین که ثانویه ولو 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 یدر دلیل دیگر نیز قیدو  (زیرا در آن خطاب آوردن قید محال است) ده استنیاوردر کالم خود که متکلم قیدی  ه می کننددشاهم

 ،حال باشدمهم  به عبارت دیگر حتی اگر جایی تقیید .الغیر کشف می کنند که تمام الموضوع نزد متکلم طبیعت است و، نیاوده

پس اطالق  ،تقیید لحاظی ممتنع و محال است هات ثانویدر انقسام: مرحوم نایینی گفتند ،خالفا للمحقق النایینی ،اطالق ممکن است

زیرا  .دلیل نمی شود که اطالق لحاظی نیز ممتنع باشد ،اگر تقیید لحاظی ممتنع بود :امام خمینی می فرماید؛ اما لحاظی نیز محال است

نمی زیرا ) ی نیاوردهاین طبیعت است و چون متکلم در کالم اول خود قیدمتکلم یعنی تمام موضوع اطالق  ،اطالق صفت لفظ نیست

می توانست ن و متکلم علم به حکم از قبیل تقسیمات ثانویه استچون ؛ «ان علمت بوجوبها ةتجب علیک الصلو» :توانست بگوید

شود که اطالق لحاظی ممتنع است؟ خیر نتیجه این می  آیا، در دلیل دوم نیز ذکر نکرد (در همان دلیل اول و خطاب اول اخذ کند

تنع مم هم اطالق لحاظی :چرا شما می گویید ت.اس الطبیعه ماتم و ه که مقصود موال است مطلقچشف می کنند آن عقالء ک بلکه

  ؟است

ع  به اطالق و تقیید ذاتی در واق .قابل قبول نیست و این ها دو قسم  نیستند خمینی واقع اطالق و تقیید ذاتی به نظر امام درپس 

همان  ،در انقسامات اولیه قید با همان کالم اول بیان می شود .فرق می کندنحوه بیان این ها  ،بله .اطالق و تقیید لحاظی بر می گردد

قبل از این که حج واجب شود  .زیرا استطاعت از قبیل انقسامات اولیه است« ان استطعت یجب علیک الحج» :گویدمیموال اول 

انست قید می توموال در همین خطاب  .این از قبیل انقسامات اولیه است ،«عاما مستطیع او غیر مستطیالمکلف : »توانیم بگوییممی

کشف می کنند موضوع حکم  ،دهمد وقتی قیدی در کالم متکلم آنعقال می بین .را آورده« ان استطعت»قید . آوردآن را بیاورد و 

 عقالء کشف ،بود وردهخطاب اول نیا قید استطاعت را در همان هم موالاگر  .متکلم عبارت است از مکلف مقید به قید استطاعت

 است. طبیعت ، ند که موضوع حکم وجوب حجدکرمی

فرض این است که از اول متکلم در ذهنش می تواند لحاظ کند که من این وجوب را برای همه  ،قسمات ثانویهنا سراغ ممی آیی

د ناگر عقالء ببین ؟آیا این لحاظ به این شکل ممکن نیست .م به حکم می خواهم قرار دهمالبرای عبلکه تنها  خواهم قرار دهمنمی

یاورد بنمی توانست  قید را داشت نیز، نقصد آوردگر حتی ازیرا  ،قید علم به حکم را نیاورده است خود، که متکلم در خطاب اول

می توانست در خطاب دوم  . اماخطاب اول نمی توانست بیاورد اصال این را در لذا است علم به حکم از انقسامات ثانویه چون

 .وجوبش برای کسی است که حکم را بداند، است آن نماز جهری که گفتم واجب :بله می توانست با خطاب دومی بگوید .بیاورد

اگر عقالء ببینند که خطاب دومی نیز در کار  د.اما در خطاب دوم می تواناین قید را بیان کند، توانست در همان دلیل اول نمی متکلم

عقالء یا آ .طبیعت مکلف بدون این که علم به حکم داشته باشد. مکلف است ،نیست کشف می کنند که تمام الموضوع نماز جهری

 اب اولدر خطکه پس چرا محقق نایینی در جایی . این همان اطالق استمی توانند و  را کشف کنند؟ بلهمطلب نمی توانند این 

 ؟رفتسراغ اطالق ذاتی  و دانستن ممکن نآدر را اطالق لحاظی  ،قیدی از قبیل انقسامات ثانوی بود وامکان تقیید نبود 

 حتی در جایی که نمی تواند تقیید را .پس امام می فرماید حتی در جایی که تقیید لحاظی ممکن نیست اطالق لحاظی ممکن است

 متکلم تمام موضوعش طبیعت است بدون که دنکشف می کن ، عقالباشد وجود نداشته ب دوم نیزاگر خطاولی  در خطاب اول بیاورد

یک  قییداطالق و ت اصالکنیم. زیرا لحاظی  اطالق و تقیید معنا ندارد که اطالق را تقسیم به اطالق و تقیید ذاتی و پس .هیچ قیدی

اطالق  ،زیرا اطالق و تقیید از صفات لفظیه نیست .ا روش دیگر. منتهی گاهی بیانش با یک روش است و گاهی بندارد قسم بیشتر
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تقیید  ق ومعنای اطال ،«قیدمع الجعل الطبیعه موضوعا للحکم »و یا  «جعل الطبیعه موضوعا للحکم بدون قید»وتقیید در واقع یعنی 

  .همین است

مقیدا موضوعا  ةیعجعل الطب»ی و گفتیم تقیید یعن «موضعا للحکم من غیر تقیید ةجعل الطبیع»اگر گفتیم اطالق عبارت است از  حال

مینی می خ اطالق چیست؟ امام .است تاین فعل اختیاری متکلم ملتف .تار استخجعل الطبیعه کار کیست؟ کار یک فاعل م ؛«للحکم

س پ متکلم است،کار کیست؟  این قراردادن کار. عنوان موضوع حکم به یقراردادن خود طبیعت بدون هیچ قید یعنیاطالق  :گوید

یاید و یا نیاید کنارش چیزی باین که لفظی  .تقیید فعل متکلم است و ربطی به لفظ ندارد ،فعل گوینده است ،اطالق .فعل متکلم است

ود خ بدون هیچ قیدی مختاری است که موضوع حکم را تمتکلم ملتف ،که موضوع را طبیعت قرار می دهد کسی آن .نیست مهم

  .تطبیعت قرار داده اس

و  یاییم ب بعد سراغ قسم سوم ،معنا ندارد بگوییم یک اطالق و تقیید ذاتی داریم و یک اطالق و تقیید لحاظی امام خمینی می فرماید:

صال معنا ا .آن نیست امکان اطالق و تقیید لحاظی نیز در، ذاتی در آن نیست که امکان اطالق وتقییدهم وجود دارد قسمی : بگوییم

 . این جهت فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست در .ندارد که چنین تقسیمی را قبول کنیم

این  .رداثر دا در خیلی از مواضعی أاین ر بیشتر در آثار محقق حایری مطرح شده است ولیمطلب البته این  ،این مبنای مهمی است

  .ه آثار مهمی بر آن مترتب استبدانیم در بحث های آیند هکه حقیقت اطالق را چ

را طبیعت بدون قید قرار می دهد و گاهی طبیعت همراه با خود  متکلم گاهی موضوع حکم .اطالق کاری است که متکلم می کند

 کلمتیک فعل اختیاری است که از م کهقرار بگیرد  تیعنی طبیعت بدون هیچ قیدی موضوع سخن و حکم متکلم ملتف اطالق .قید

 ،انقسامات اولیه و ثانویه از این لحاظ فرقی ندارند .دیگر این تقسیمات معنا ندارد باشد،اگر حقیقت اطالق این  .سر می زند تمتلف

دو از دید  هر ،هم قید استطاعت و هم قید علم به حکم که اولی از قبییل انقسامات اولیه است و دومی از قبیل انقسامات ثانویه است

د انقسامات اولیه بخواهند بیان شوند بای ، یعنی اگرفرق دارندبا هم اولی و دومی  درست است که ند.می شو لحاظ به یک نحومتکلم 

کی ی آن ها ولی حقیقت ،خطاب دوم باید بیان شوند انقسامات ثانویه اگر بخواهد بیان شوند در و در همان خطاب اول بیان شوند

لق متکلم از اول یا مط .تاثیری در آن مقصود و منظور متکلم ندارد، یا دو خطاب این که این را در قالب یک خطاب بیان کنیم .است

 جود نداردوسخن قیدی نیست و خطاب دومی نیز  نعقال می بینند که متکلم سخنی گفته که در آ ا لحاظ کرده یا مقید را و وقتیر

این یعنی  ،موضوع حکمش طبیعت بدون قید است یعنی .د که مقصود متکلم مطلق استنکشف می کن ،که قیدی را بیان کرده باشد

چرا می گویید لحاظ یا اطالق لحاظی در انقسامات ثانویه ممکن نیست در حالی که ممکن  .این همان اطالق لحاظی است ،اطالق

 .بیشتر نداریم نوع اطالق و تقییدزیرا یک  ،است

 سوال

ه به که از اصول لفظیه است چق با اصاله االطال .یعنی به شما می فهمانند که مراد متکلم چیست ،خطاب و دلیل کاشف است :استاد

 است وگاهی دو تا. ییم خطاب گاهی یکیومی گ، این جا نیز همین است .می کنید کشف مراد متکلم ؟آورید میدست 
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امام  .نیست التقیید خود تقییدة یا گفتند نتیج ،تو خود اطالق نیس است االطالق ةاین است که اسم دومی نتیج یسخن محقق نایین

ه با یک در هر صورت چزیرا  ،التقیید ةاالطالق و به آن می گویید نتیج ةخمینی حرفشان این است که چرا به این می گویید نتیج

 که یا مطلق است یا مقید. است مراد متکلم شود که آن همخطاب و چه با خطاب دوم یک چیز کشف می 

خواست بیاورد اگر میحتی قیدی نیاورده و خطاب اول  وقتی می بینیم که متکلم در. حقیقت اطالق حرف قابل قبولی است تحلیل

  .است اطالق  ممکن پس .کشف می کنیم که مراد متکلم مطلق است، خطاب دومی نیز در کار نیست و نمی توانست

واست بگوید اگر می خ ؛«ان علمتم ةیجب علیکم الصلو»نگفت  شارع یعنی ،نیامده «ةالصلوا اقیمو»اگر ببینیم علم به حکم در دلیل 

بت نتیجه می گیریم که وجوب نماز نس .کار نیست می بینیم خطاب دومی نیز در ، بعد از جستجودر خطاب اول نمی توانست بگوید

کم را حیعنی می فهمیم از اول متکلم  .بدون تقیید به علم به حکم است نمازیعنی مراد متکلم وجوب  ،به علم به حکم مطلق است

می گوید در این موارد اطالق لحاظی ممکن محقق نایینی چرا پس  .اطالق لحاظی در موردش ممکن استو  هاین طور لحاظ کرد

این  اصال حقیقت اطالق این است. حال گاهی «موضوعا للحکم من غیر التقیید بقید ةجعل الطبیع»ا حقیقت اطالق یعنی رنیست. زی

  .خمینی باطل است پس ریشه این تقسیم  به نظر امام .از یک خطاب می فهمیم و گاهی از دو خطاب کشف می کنیم را

که گاهی از نظر عقالء ادله به نحوی می باشند که موال می تواند با تمسک  ر گفتاین طو به طور کلی باید :ایشان می فرماید سپس

هم  لیههر دو می توانند ع .اطالق در برابر موال احتجاج کند هتمسک ب اعبد نیز می تواند ب ،کند به اطالق ادله بر علیه عبد احتجاج

ه در ننه در خطاب اول که می توانست بگوید و  . اگردر انقسامات اولیه و ثانویه که بیان شد مطلب از این قرار است .کنند احتجاج

مقابل  ،با تمسک به اطالقو  احتجاج کنداین جا عبد می تواند در برابر موال  بیان کرده،مطلق را کالم  و قیدی نیاورد دیگرجای 

 هرجا ،موال می تواند به اطالق دلیل در برابر عبد تمسک کند ،طور استهمین زعکسش نی ی.موال بایستد و بگوید شما قیدی نیاورد

ند اج کند و موال نیز بتواند در برابر عبد احتجاج کجوال احتابر مرچه از قبیل انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه که عبد بتواند در ب

  .جا اطالق و تقید ممکن است نآ

عبد می تواند در برابر موال احتجاج کند و نه موال مثل نسبت به قیودی که نفس  یعنی نه .احتجاج نیستمکان اما در بعضی موارد ا

 همان قسم سومی که محقق نایینی بیانیعنی  .انحفاظ و ثبوت دارد که خود حکم فی نفسهاست جایی  و آن خطاب اقتضاء می کند

و عصیان  امتثال ،ترک. در جایی که بحث فعل و ترک مطرح است تعبیر دیگر فعل و قسم سوم مثل امتثال و عصیان یا به .کردند

ق باشد نه نه می تواند مطل دارد، فی نفسه اقتضاء انحفاظ و ثبوت نسبت به فعل و ترکحکم  :محقق نایینی می فرماید ،مطرح است

ع زیرا حکم با قط ،ممکن نیست تقیید به هر دو قسمش در این موارد اصال اطالق و .ذاتیبه اطالق نه به اطالق لحاظی و نه  مقید

  .دارد تقسیمات اقتضاء بقاء نظر  از آن

امکان تقیید ذاتی دارد و نه امکان ، نه ان اطالق ذاتیمحقق نایینی این بود که در این موارد نه امکان اطالق لحاظی است نه امک سخن

  .لذا اصال نمی توانیم با نبود قید بگوییم این مطلق است .تقیید لحاظی

بلکه  ،نیست که شما می گویید به این جهتمطلق نیست حکم ن موارد می گویند یدر ااگر عقال امام خمینی حرفشان این است که 

بگوید  اندتو ییعنی عبد به موال نم. به این جهت است که این جا نه عبد می تواند در برابر موال احتجاج کند و نه موال در برابر عبد

 .امکان احتجاج نیست پس اطالق نیز قابل کشف نیستچون جا ناصال ای ،خودت این قید را نیاوردی
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ه اطالق ب می تواند جاهایی است که عبد ،ولی جاهایی است که قابل کشف نیست کنند،کشف می را اطالق عقال  بعضی اوقات پس

  .تواند به اطالق ادله احتجاج کند یولی جاهایی است که عبد نم ،ادله احتجاج کند

 واند بهکجا عبد نمی ت .در همه انقسامات اولیه و ثانویه ؟د در برابر یکدیگر به اطالق ادله احتجاج کنندنکجا عبد و موال می تواندر 

 در قسم سوم از قیود در مثل اطاعت و امتثال.؟ اطالق ادله در برابر موال احتجاج کند و بالعکس

 «والحمدهلل رب العالمین»


