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

  .ذکر کردند ای حکم از حیث اطالق و تقییدبر یاهدر مقدمه چهارم اقسام سه گان ینییمحقق نا میکرد عرض

م از ابتدا با حکاست و  ریمورد حکم قابل تصو رکه قبل از ثبوت حکم د یدییاطالق و تق یعنی .بود یلحاظ دییقسم اول اطالق و تق

ل هاز ج شیکه قبل از ثبوت حکم و پ یاقسام یعنی بود. هیمربوط به انقسامات اولکه این قسم  شود یجعل م دییتق ایمالحظه اطالق 

  .باشند یحکم قابل انقسام م

مثل علم به  ،رندیکه بعد از ثبوت حکم قابل تصو یاقسام یعنی بود. هیط به انقسامات ثانوومربکه  بود یذات دییقسم دوم اطالق و تق

ا نباشد اساس یاگر حکم .کنند یم دایهستند که بعد از ثبوت حکم معنا پ یحکم دو قسمبه عالم و جاهل . حکم و جهل به حکم

از آن  یول دیبه نحو مق یو گاه شود یبه نحو مطلق جعل مگاهی  ودیق نیحکم نسبت به ا میلذا گفت .جعل و علم به حکم معنا ندارد

وم جعل د یعنی ،از راه متمم جعل دیبا ردیصورت گ یاطالق ای دییتققرار است اگر ، ندیآیم دیاقسام بعد از ثبوت حکم پد ینجا که ا

 .کنند یم زین «دییالتق ةجینت» ای «االطالق ةجینت»به  ریتعب نآشود که از  انیبدوم  لیو دل

 : استحاله اطالق و تقیید لحاظی و ذاتیسوم قسم

تر حکم به عبارت واضح. باشد یوضع در خطاب م یبرا یحکم ثابت و موجود است و مقتض ینییمحقق نا ریبه تعبدر این قسم 

 «ظاانحف»کم که ح نیکنند به ا یم ریتعب این اقتضاءاز  یگاه .وجود خودش را دارد یاقتضا ذاتاً یزیچ ریعدم تقد ای رینسبت به تقد

  .است یمربوط به احکام وجوبموضوع  نیا .اقتضا ثبوت خودش را دارد و دنبال حفظ خودش است یعنی، دارد

 .به ترک خودش است یمیانحفاظ حکم تحر یاست ول ظافانح نیز یمیدر احکام تحر .است نیچنن یا زین یمیدر مورد احکام تحر

حکم  انیاطاعت و عص ر این قسمت مطرح کردهد ینییمحقق نا ی کهمثال .بشود دیآن کار نبا و رفع است یبرا یخطاب مقتض یعنی

  :رایز .یو نه ذات دارد یظلحا دییتق آن حکم نه اطالق و انینسبت به اطاعت آن حکم و عص یحکم هر و است

 ثل این کهم ردیمورد توجه قرار گ یلحاظ دییو تق قالبه نحو اط یعنینسبت به حکم بخواهد به نحو قسم اول  انیاطاعت و عصاگر 

 شینامع، در این صورت ردیدر نظر بگ دیمسئله امتثال را به عنوان قمی خواهد  زین طرف دیگراز  ،خواهد نماز را واجب کندبشارع 

. زیرا این مسئله به دو نحو قابل تصویر محقق است انیقبل از جعل حکم و قبل از ثبوت حکم عنوان اطاعت و عص هاست ک نیا

 است:

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7931/آذر /71 :تاریخ                                                                       اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441 ربیع االول 93مصادف با: حکم از حیث     اقسام سه گانه  – چهارم محقق نایینیمقدمه – ترتب: جزئی موضوع       

 (سومقسم )و تقیید اطالق                               
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ارع ش مثال. ثال مکلفتام دیبه ق شود دیوجوب نماز مق یعنی .شرط امتثال کنم به یمن نماز را بر شما واجب م :دیشارع بگو

 ر حالی کهد شود به اطاعت و امتثال دیوجوب نماز مقو  توثباصال  یعنی «بشرط االمتثالة الصلو کمیعل جبیالناس  هایا»بگوید:

واجب کلف مبر  یبه شرط مثال بگوید: به امتثال واجب کند داًیمقشارع تکلیف را اگر  .حاصل است لیتحص رایز .محال است  نیا

اگر  ،ندامتثال ک آن را شود که مکلف یواجب م تکلیف نیا ؟ستیج یوجوب برا گرید ،امتثال شد یوقت ،درا امتثال کن آناست که 

  .ردیبگ رارق حکم دیبه عنوان قنمی تواند پس اطاعت و امتثال  ، حاصل لیتحص یعنیبه امتثال شود د یقرار باشد وجوب مق

 «تیصالصلوه ان ع کیعل جبت» :دیبگو شود و شارع انیبه عدم امتثال و عص دیمق یلحاظ دییبه نحو تقاگر حکم چنین است هم 

کند به  دیمق نیز شارع تکلیف راجا  نیا می کرد( عادل ریبه عادل و غ دیمقعالم را که  ییاجمثل ) ،کند انیبه عص دیمقو تکلیف را 

 نیمع بطلب ج این نیز محال است زیرا مخالفت کنید.با امر به نماز  هک نیط امردم نماز بر شما واجب است به شر دیبگو و انیعص

نه أک نماز. د به انجام ندادننک یم دیوجوب را مقدیگر طرف  از ،حکم نماز را واجب کند نیخواهد با ایطرف م کیاز  .است نیدض

 پس.نیالضد نیطلب الجمع ب و این خواندخواهد هم نماز بخواند و هم نماز ن یشارع از مکلف م ،در کالم واحد و خطاب واحد

 دییو تقبه نح انیعص ایبه اطاعت  دیشود حکم مق ینمو اساسا محال است  یلحاظ دییتق انیعص زینسبت به اطاعت و امتثال و ن

  شود.  یلحاظ

 نیاربناب ،دباش دییاست که امکان تق ییاطالق در جا رایز .ممتنع است زین یاطالق لحاظ ،ممتنع بود یلحاظ دییتق یمورداگر در ال ح

 دییسبت اطالق و تقاگر ن( «دهییتق مکنی ما یف دییعدم التق» یعنیاطالق ) میرا نسبت عدم و ملکه بدان دییو تق طالقا نیکه ما نسبت ب

هیچ گاه  هک یینایو ب یمثل کور نش باشداکه امک ینباشد در حال دیق ییجاچنانچه که  است نیا شینسبت عدم و ملکه باشد معنا

اقتضا  رایز .نایناب تتوان گف یم ندیب یکه نم یانسان کیبه  یول ستین آن در یینایبء ضااقت رایز ،نایناب مییبگو می توانیمن واریبه د

 کونیان  مکنیا م یف دییعدم التق» یعنیاطالق  ،میرا نسبت عدم و ملکه دانست دییاگر نسبت اطالق و تق وجود دارد.در انسان  یینایب

 .وجود دارد دشییکه امکان تق یزیدر چ دییعدم تق، «دایمق

سبت ن دییاطالق و تق نینسبت ب رایشود ز یمحال م زین یپس اطالق لحاظ ،محال بودو ممنوع  یدر مورد یلحاظ دییاگر تق حال

 . عدم و ملکه است

 یذات دییقاطالق و ت ؟ممکن است یذات دیاطالق و تق ،انیامتثال و اطاعت و عص نسبت به ایکه آ یذات دییو تق اطالق غسرا مییآ یم

د تا بعد ثابت باش یحکم دیاول با. مثل علم به حکم و جهل به حکم میگفت .است هیط به انقسامات ثانووکه مرب میداد حیرا توض

انقسام بعد از جعل حکم  نیا رایز . یهانقسامات ثانو ندیگویمبه آن لذا  ؟ریخ ایدارد  تیحکم مدخل بوتعلم به آن حکم در ث مینیبب

 نیچن نیتوانند ا یاطاعت و امتثال نسبت به حکم م ایآ مینیببباید لذا  .و در مرتبه دوم بعد از جعل ثبوت حکم حاصل شده است

  ؟باشد یذات دییتق لیاز قب دشانییتقاطالق و  یعنی ؟لحاظ شوند

متمم جعل  قیاز طر میخواه یم مییبگو میکن فرض .وجود دارد زیمورد ن نیبود در ا یاطالق لحاظو  دییکه در تق یمحذور همان

امکان اخذش در  رایز ،شود یم انیجعل ب از راه متمم دییگونه بود که اطالق و تقنیقسم دوم اکنیم. به امتثال حکم  دیحکم را مق

از  ساسا قبلا رایز. است که بعد از ثبوت حکم امکان اخذش وجود دارد یودیاز قهم  علم و امر قصدخود جعل اول وجود ندارد.

ه به عنوان ک یگرید لیبعد در دل .دیمثال خداوند متعال ابتدا فرموده بر شما واجب است که نماز بخوان .وجود ندارند یاقسام نیچن آن
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 .اطاعت است دیق به دیب کردم وجوبش مقجکه بر شما وا یآن نماز :دیگومی استنماز وارد شده  وجوب یعنی یاولمتمم جعل 

 دارد.  را یلحاظ دییهمان محذور تق ؟دارد یچه اشکال نیا .کند انیمتمم جعل ب لهیبوس ودوم  لیدل لهیرا بوس دییتق نیا یعنی

دلیل بلکه در دلیل دوم و در متمم جعل بیان کند مشکلش همان  نامتثال را نه در خود آبخواهد اینجا تقید حکم به قید شارع اگر 

 د داشت به عینه همان مشکلوقید در خود دلیل وج ذ امتثال به عنوانخه اجمتو یعنی دقیقا همان مشکلی که .تحصیل حاصل است

 ةیجب علیکم الصلو» :توانست بگویدنمیشارع اگر  .اهد صورت بگیرد پیش می آیدون جا که تقیید بوسیله متمم جعل می خیدر ا

آن نمازی که بر تو  بگوید:عل جتواند با دلیل دوم و متمم طور نمینیهم ،بر تو واجب می شود نماز خواندی اگر نماز ؛«تطعان ا

چه در قالب  و همان دلیل اولزیرا اگر بخواهد پای این قید را باز کند چه در خود  است به قید اطاعت و امتثالکردم، مقید واجب 

هر  بهکه می خواهد بیان کند که بخواهد با متمم جعل یا قانون دوم چیزی را شارع اگر  می شود.تحصیل حاصل باز هم دلیل دوم 

یرا زاست. این هم محال و غیر  ممکن است،  حکم مقید به قید عصیان :بگوید مثل این که دلیل در قانون اول امکان بیانش نبود

ن م جعل ممکه قید امتثال و عصیان بوسیله متمپس تقیید حکم ب .شودجا پیدا میایننیز همان محذور . طلب الجمع بین الضدین است

 . ممکن نیست نیز اگر این چنین باشد اطالقش .نیست

نمی ه همان طور ک .ق باشدمی تواند نسبت به قید اطاعت و عصیان مقید باشد و نه می تواند مطل نه حکم پس مالحظه کردید اینجا

بت ل و عصیان به حکم نسااین جا نیز نمی توان اطالق و عدم تقید حکم را نسبت به امتث ادتوان عدم البصر را به دیوار نسبت د

به  م.با قیدی مثل اطاعت و امتثال بسنجی این حکم را نباید .خودش است ،حکم انحفاظ دارد همین است گویند:این که می .دهیم

سبت به این حکم ن ؛است شدهن «تعطان ا»ط به ومشر چوناین حکم نسبت به اطاعت مطلق است  مبگویی معبارت دیگر نمی توانی

و  زیرا اطالق  لحاظی، مطلق است م:بگویی متوانیحتی نمی .و در کالم شرطی نیامده است مشروط نشده چون ،است عصیان مطلق

 . اطالق ذاتی در مورد قید اطاعت و امتثال ممکن نیست زیرا تقییدش ممکن نیست

حکم  :گوینداین موارد میدر  ،اساسا نسبت به آن معنا نداردبلکه  .و نه قید عصیان است امتثال نه قید ،در قسم سوم حکمپس 

البته معنایش این  .ه امتثال شود و چه نشودچ ،اقتضای ماندن دارد ،این حکم ،این ذات ،حکم می خواهد باشد .اقتضاء ثبوت دارد

انحفاظ به کار می برند اینجا تعبیر به  .ممکن نیست حتی اطالق هم :گوییمزیرا می .نیست که نسبت به امتثال و اطاعت اطالق دارد

نحو  یعنی به هیچ .تقیید لحاظی در آن ممتنع است و هم اطالق و تقیید ذاتی یعنی هم اطالق و ،این حکم انحفاظ دارد :گویندو می

این جا . پس اطالقش هم محال است ،چون تقیید محال است ،توان اخذ کرددر متمم جعل نمی این قید را نه در خود این دلیل نه

 .عصیان اقتضاء ثبوت و ماندن را داردچه در فرض این حکم انحفاظ دارد چه در فرض اطاعت و  :گویندمی

به مکلف  نمی تواندخطاب و حکم  .تواند مقید به عاصی و ممتثل شودکم به هیچ وجه نمیه این که به طور کلی خطاب و حجنتی

 .مقید شودممتثل یا به مکلف عاصی 

 فرق قسم اول و دوم با قسم سوم
 .حاظیاطالق و تقیید ل :لذا گفتند .اطالق هم ممکن است ،قبل از انقسام حکم در بعضی از موارد ممکن است سم اول و دوم تقییدقدر 

تواند از راه متمم اقسامی ثابت شد که حکم می ،یعنی بعد از آن که حکم ثابت شد ،در بعضی  از موارد گفتند اطالق و تقیید ذاتی

  .اساسا چنین نیست در قسم سومولی  .جعل مقید به قیدی شود



  

161 

 

سم یعنی هم در ق .از طریق اطالق و تقیید ثابت می شود فرق اصلی بین این سه قسم این است که در قسم اول و دوم حکم اساسا

 ،اسقدل است یا فافرض کنید گفتیم که عالم یا ع .وجودی نداردو اول و هم در قسم دوم حکم با قطع از نظر اطالق و تقیید ثبوت 

فرض  حال .سیمات اولیه استامکان تقسیم عالم به عادل و غیر عادل می باشد و این از تق ،حکم وجوب اکرام بیایدکه قبل از این 

 جا این وجوب اکرام مطلق است که این اکرام با قطع نظر از این که وجوب مسئله این است بیاید،کنید حکم وجوب اکرام روی عالم 

ه نحو ب وجود داردیا اگر  وجود ندارداین حکم یا  .با قطع نظر از اطالق و تقیید لحاظی در اینجا حکمی نیست، یا مقید به قید عادل

باالخره از اول که شارع می خواهد این حکم را جعل کند و  .حکم دائر مدار این اطالق و تقیید استثبوت  است. مطلق یا مقید

 .حکم اساسا ثبوتی ندارد ،با قطع نظر از اطالق یا تقییدو  ثابت کند یا به نحو مطلق است یا مقید

حکم اگر می خواهد باشد یا  :طور نیست که بگوینداین .ثبوت و انحفاظ دارد حکم ،تقیید قسم سوم با قطع نظر از اطالق و اما در

و  مانحفاظ دارم و ثبوت و وجود دار ،مقتضی وضع در من می باشد :این حکم می گوید .به نحو مطلق باید باشد یا به نحو مقید

  .کاری به اطالق و تقیید ندارم

لحاظی است و در دومی اطالق و تقیید ذاتی است  اطالق تقیید واولی دوم که در  قسم اول وکه این دو این است  یفرق اساسپس 

حکم بخواهد ثابت شود و وضع شود و جعل شود یا باید مطلق جعل شود یا  اگر باالخره قدر مشترک این دو قسم این است که

اما در ، مان خطاب دلیل اول درست می شودمنتهی در قسم اول این قالب در هد. الب باشقاز این دو  یپس اول باید در یک .مقید

صال قالب پذیر نیستم و حکم اساسا نه قالب اطالق ا من از :ویدگقسم سوم می  یول .قسم دوم به وسیله متمم جعل درست می شود

که  نتقیید اعم از ای و با قطع نظر از اطالق حکم و وجود در قسم سوم حکم انحفاظ دارد یعنی ثبوت .می پذیرد نه قالب تقیید

  .لحاظی باشد یا ذاتی باشد
 

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                              


