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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 خالصه جلسه گذشته

بنابراین باید این صور را از حیث حمل مطلق بر مقید مورد بررسی    ،عرض کردیم چون مطلق و مقید دارای صور مختلفی هستند 

 .شوددام صورتها مطلق بر مقید حمل نمی شود و در ک میمطلق بر مقید حمل  صورتها قرار دهیم و ببینیم در کدام صورت یا

مطلق علی المقید و در بعضی  مالحظه کردید که در برخی از این صورت ها البد من حمل ال  ،تا اینجا سه صورت را بررسی کردیم

   .کرده استیعنی تنافی تحقق پیدا ن ، زیرا مهمترین شرط حمل وجود ندارد ،شودحمل نمی از صورتها مطلق بر مقید

 دوم صورت ادامه بررسی 

لکن برای  ، جایی است که امر به مطلق شده و نهی از مقیدشود قسم سوم از صورت دوم که در حقیقت صورت چهارم محسوب می

قسم اول باید مطلق   عرض کردیم اگر نهی تحریمی باشد مثل  «؛نعلم شیئا منهما ال» تحریمی ما معلوم نیست این نهی تنزیهی است یا

بلکه باید حمل بر    ، اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست  ،تنزیهی باشد  آن  اگر مثل قسم دوم باشد یعنی نهی   . را بر مقید حمل کنیم

 .ه الی سایر افرادبنسمرجوحیت اضافی بال ارجحیت غیر یا معنای ارشاد به نی بهیع ،ودکراهت ش

   :دیدگاه وجوددارد لکن در اینکه وجه حمل مطلق بر مقید چیست دو  ،شودا نیز گفتند مطلق بر مقید حمل میاینج

را حمل بر نهی    آن  ااگر م  لکن  ،حریمیتاست یا    تنزیهی  هیدانیم این نهی یک ن درست است که نمی  یک دیدگاه این است که.  1

  مهم هم  ظهور اطالقی جمله    اما از آن طرف  . مطلق را بر مقید حمل کنیم  باید   آید و به ناچارقاعدتا تنافی پیش می   ،تحریمی کنیم

نهی در    ظهور  ،ین دودر دوران بین ا  ،اطالق  فظ ظهور مطلق درتحریم یا ح  پس امردایر است بین حفظ ظهور نهی در.  وجود دارد

  عبارت دیگر در دوران امر بین ظهور   به  .در مقابل اطالق که ظهورش وضعی نیست  ،زیرا ظهور وضعی است  ،شودتحریم مقدم می 

   .شودمقدم می  ظهور اطالقی معلوم است که ظهور وضعی وضعی و

  . اش حمل مطلق بر مقید است کند و نتیجه قطعا تنافی تحقق پیدا می  ، نتیجه این است که اگرما نهی را به ظاهرش حمل بر تحریم کنیم

 1.اندکه محقق نایینی ذکر کرده  این بیانی است

توجه به مالکی    لکن این بیانی که محقق نایینی دارند با  .تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید  برای تقدیم مقید بر مطلق یا بهاین یک وجه  

   .گفتیم قابل قبول نیست برای حمل مطلق بر مقید  که ما

 
 .582ص، 1ج ،فوائد االصول 1
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ه عرف  هفتیم مالک حمل مطلق بر مقید مواجما گ  . کنیم باید آن مالک وجود داشته باشدمطلق را بر مقید حمل می  هک  ییما هر جا.  2

اینجا    ،کند اینجا یک تکلیف بیشتر وجود نداردوقتی که مالحظه می  ، بیندی مدلیل را    عرف وقتی که این دو  ، این دو دلیل است  با 

اصال    ، هم دلیل مقید است  گوید یک دلیل بیشتر وجود ندارد و آناساسا کأنه می  ،مورد درخواست موال باشدتواند دو تکلیف  نمی

عقالء در مواجهه با دو دلیل بنایشان بر این است که باالخره    وقتی عرف و .رودر می توجه به این مقدمات کنا د باو مطلق خود به خ

  گویند که می  اما بنابر قول مشهور   ،نه دلیل دیگری نیستأ جز دلیل مقید ک  ،تعبیردقیق همان بودکه ما گفتیم  ،کنندمطلق را مقید می

ال شما این دو دلیل را به عرف  اص  .کنیمرا بر مقید حمل میبریم که مطلق  ما اینجا این تعبیر را به کار می  ،شودی مطلق حمل بر مقید م

پس به ناچار مطلق بر مقید    این نهی تنزیهی باشد یا عکس است؟گیرد بر اینکه  مطلق را قرینه می   ر بهد عرف امی واقعا ببین،  بدهید

نیست که با دلیل اول بیاید این نهی را    شود اینطوردو دلیل مواجه می  وقتی عرف با این  ،گفتیم  زیرا با آن بیانی که  ،شودحمل می

د که آن بیننهی را قرینه می  ،بلکه مسئله به عکس است ،داندرا بر این قرینه نمین  اصال عرف آ  ،نهی کراهتی و تنزیهی کند  حمل بر 

بیند اصال آن دلیل اول  ، مطلق نیست. البته تعبیر دقیق آن همانی است که ما عرض کردیم یعنی وقتی این دلیل را میامر محدود است

 . با توضیحاتی که دادیمکأنه به نظرش دلیلیت ندارد،  

ر اساس مبنایی که ما بلکه ب  ،چه که برخی مثل محقق نایینی گفتندنشود لکن نه بنابر آاین صورت نیز مطلق برمقید حمل میپس در  

نیست و هیچ گاه از نظر    تکلیف اینجا مجموعا بیشتر   کنند بر اینکه یک ن دو دلیل با هم مجموعا داللت میچون ای.  توضیح دادیم

نهی یک نهی    رود که اینپس این احتمال کنار می  .شودنمیقرینه بر حمل بر نهی بر کراهت محسوب    به مطلق  عرف و عقالء امر 

کند و تنافی که تحقق پیدا کرد  پیدا می  قتحق   تنافی  وقتی نهی تحریمی شد پس  ، است  نهی یک نهی تحریمی  این  لذا  ، تنزیهی باشد

 ه ما گفتیم.مبنایی ک بر اساس همان آن هم مقید حمل می شود  مطلق بر 

 صورت سوم 

اینها  )  «اعتق رقبه مومنه»و    « اعتق رقبه» مثل    ، جایی است که دلیل مطلق و مقید هر دو مثبت و هر دو الزامی باشندصورت سوم  

این مطلق  توانیم بگوییم  ه نمیبار ، یکط کنیماب حکم شرعی را استنتا  با ادله شرعی    ه هابزارهایی است که ما باید بلد باشیم در مواج

شود مبنا در  اینها میکنیم، باید ببینیم این دو دلیل شرایط حمل را دارند یا خیر؟  است و آن مقید و لذا مطلق را بر مقید حمل می 

دو دلیل آیا مثبتند، آیا الزامیند، آیا یکی مثبت است یا یکی منفی است؟  باید ببینیم آن  ،  استنباط حکم شرعی  ه ما با ادله وهمواج

اگر بخواهیم    «اعتق رقبه مومنه»  و  «اعتق رقبه»حال در مثل  هایی است که ما باید در مقام استنباط از آنها استفاده کنیم(؛  فرمول   اینها

وحدت حکم    طتنافی نیز گفتیم به شر   ؟تنافی است یا خیر   بین این دوباید ببینیم    ،باید تنافی احراز شود  ،مطلق را حمل بر مقید کنیم

 این صورت خودش چند قسم دارد:  .بخواهند بیان کنند  تکلیف و یک حکم را یعنی اینها یک ،کندتحقق پیدا می

تعبیر محقق نایینی از    حال یا به  ، ن راهی که باید احراز شودامه  کنیم ازحکم را احراز می رمایند که تارتا ما وحدت  فاینجا می   .1

  ، باشد  اگر وحدت حکم   ،در اینصورت مسئله کامال روشن است  ، ه ما گفتیمک  یاساسا با آن مقدمات  خود این دو دلیل یا از خارج یا

در جایی که یکی مثبت    .کندو ایجاب فرقی نمی  این روشن است زیرا سلب فالبد من حمل المطلق علی القمید.    تنافی تحقق پیدا کند

  ، کردیم  پس اگر ما احراز وحدت حکم  . اما اینجا باید احراز شود  ،دارد  تنافی وجود  آنجا روشن است که این  ،باشد و یکی منفی
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صورت    ،همانطور که صورت دوم را سه قسم کردیم  ،داریم  قسم سوم نیز کأنه سه    صورتدر واقع ما در    کامال حکم مشخص است 

 . میتگف  احکمش ر ،یک قسمش جایی است که وحدت حکم احراز شود: سوم نیز سه قسم است

  : این خودش دو قسم دارد ،حکم احراز نشوداگر وحدت  .2

ده احتمال دخالت  قیدی که در دلیل مقید بیان شن  از آ  ما اساسا غیر   نفس طبیعت رفته در مطلق و  شود که حکم رویگاهی احراز می

ولی یقین    ،احراز نکردیم وحدت حکم را    هنوز  ما   «؛اعتق رقبه مومنه»کنار    در   ، وارد شده  «اعتق رقبه »دهیم مثال  قید دیگر را نمی 

یک دلیل مقید هم داریم که بر    .الرقبه واجب شده است  ة عتق طبیع  یعنی  ت،دلیل مطلق بر طبیعت بار شده اس   داریم که حکم در

قسم دوم از صورت پس    .دهیمالرقبه نمی  ةدخالت قید دیگری را در طبیع  کند و ما احتمالدخالت قید ایمان در این حکم داللت می 

 :  سوم جایی است که

 . اوال وحدت حکم احراز نشده است

  .ست که حکم بر طبیعت بار شده استثانیا برای ما محرز شده ا

   .دهیمثا احتمال دخالت قید دیگر را نمیثال 

  ، شودوحدت حکم احراز    عقال  شود که، باعث می زیرا مالحظه این امور در کنار هم  ،شودمی  رماید مطلق حمل بر مقیدفاینجا می 

مقید هم عبارت    ،مطلق و المقید محال استتعلق االرادتین بال  ،تواند هم مطلق مطلوب باشد و هم مقیددانیم نمی از طرفی میچون  

بیعت رقبه مع قید االیمان را م است اینجا موال یک بار طبیعت رقبه و یک بار ط ومعل.  است  «رقبه مومنه»  از طبیعت مع القیداست  

پس چون    ،این ممتنع است  آید وجتماع الحکمین المتماثلین پیش می هد هر دو را اراده کرده باشد االذا اگر بخو  ، اراده کندتواند  نمی

   .شودر مقید میشود به ناچار مطلق حمل بو وحدت حکم از این طریق احراز میتنافی وجود دارد 

فرض ما    .و آن اینکه عدم قید دیگر احراز نشده باشدیک تفاوت    بامنتهی  قسم دوم گفتیم  ر  دکه  است  دقیقا همان فرضی  قسم دیگر  

دانیم  لکن می  ،وحدت حکم برای ما احراز نشده  ،هر دو الزامی  ، هر دو مثبت  ؛ یک دلیل مقید  این است که یک دلیل مطلق داریم و

  لکن ما احتمال دخالت قید دیگر  ،مثل قید ایمان ، دلیل مقید نیز یک قیدی را بیان کرده ،الرقبه رفته ةدلیل مطلق حکم روی طبیع  در

دخالت  عالوه بر قید ایمان  دهیم رجولیت  یعنی مثال اینجا احتمال می  ،ی ما عدم قید دیگر احراز نشدهبه عبارت دیگر برا   .دهیمرا می

که  و بین این  است   نیمقید معنایش احمل مطلق بر    ،المومنه واجب است  ةبگوییم عتق الرقب   اینکه  بیناست  اینجا امر دایر    .داشته باشد

توانیم  این را دیگرنمی  ،دهیمکند به عتق رقبه و آن قید دیگری که ما احتمال دخالتش را میامر می  دارد واساسا این دو تا امر مستقل  

   .با اطالق نفی کنیم

  ن اینکه آ   یا،شودف مستقل محسوب نمی یک امر مستقل و تکلی   «اعتق رقبه» پس یا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم و بگوییم آن  

  ن یدهیم به صرف ادر معنای خودش دارد و اینکه ما احتمال دخالت قید دیگر را می  بگوییم ظهور  امر را مستقل حساب کنیم و 

فرماید مطلق بر مقید حمل  اینجا نیز می   .پس یا حمل مطلق بر مقید یا حفظ دلیل مطلق   .کنار بگذاریم  اطالق را ن  نیم آتوااحتمال نمی 

   .به همان دالئلی که تا به حال گفته شد شودمی

  است که وحدت حکم   تس در  ،شونداین دو دلیل مواجه می  وقتی عقالء با  ولی  ،مقید  دلیل مطلق داریم و یک دلیل  ما یک  هر باالخ

و ما ناچاریم مطلق را بر مقید حمل کنیم، درست است   آوردوم شده است که سر از تنافی در میچیزهایی معلاحراز نکردند ولی  را



  

213 

 

در مقابل دلیل مقید هم دخالت یک قید را  بینیم در مطلق حکم روی طبیعت رفته و  که وحدت حکم را احراز نکردیم اما وقتی می 

ما اینها را وقتی کنار هم    ؛داشته باشد  دهیم که در حکم دخالتمی هم  را  در حکم بیان کرده است و ما احتمال وجود قید دیگر  

یک    ، اینجا دو تکلیف باشد  شودزیرا نمی  ،به همین دالیلی که گفته شدشود  گوییم مطلق بر مقید حمل می باز هم می   ،گذاریمیم

خب پس   . مطلق و مقید محال است  تعلق االرادتین به  ،واحد محال است  االرادتین به فعل  تعلق  ،جا بیشتر وجود نداردنتکلیف ای 

خواهد و آن هم مقید است، دلیلش هم این است که عرف در مواجهه با این دلیل اینطور  بیشتر نمی ده است و یک چیز اینجا یک ارا 

 فهمد.می

 :سوال

بلکه فرض   ،فرض ما نسخ نیست.  این حسابش جداست  که کنیدر دوم را نسخ دستور اول محسوب میشما دستو  یک وقت  استاد:

اراده    شودنمی  ما قبال توضیح دادیم که  اراده اول به مطلق تعلق گرفته که بیان شده است و دومی به مقید تعلق گرفته،  این است که 

نسوخ شود، بله آن دیگر  گویید تنها در صورتی است که اولی م. آن چیزی که شما میمقید  هم به  هم به مطلق تعلق گرفته باشد و

 یک امر و اراده بیشتر نیست، زمان آن امر اول تمام شده. 

 :سوال

کنیم که در کجا تنافی پیش  ذکر سبب در آن نشده است ... منظور ما این است که سبب ذکر نشده باشد ... ما بررسی می  استاد:

 م. های مختلف هم بیان کردی آید، مثال آید و در کجا تنافی پیش نمیمی

 سوال:

نه فقط آن نیست، مثال آنجا که نهی تنزیهی باشد کجا شما شک دارید؟ ... علت این است که بعضی اینجا نظر دیگری دارند،   استاد:

این درست است شاید نیازی به این تقسیم نبود اما همین جا در همین قسم دوم مثال در مورد تنافی یک دلیل دیگری را محقق  

 است. عمده این است که وجه تنافی باید روشن شود. نایینی گفته 

 صورت چهارم 

جایی است که دو دلیل منفی باشند، »التشرب الخمر« و »التشرب الخمر العنبی« اینجا چه باید کرد؟ اینجا مسلم  صورت چهارم  

وش، چه تنافی بین اینها وجود  گوید خمر ننوش و خمر عنبی ننشود. میبین اینها تنافی وجود ندارد لذا حمل مطلق بر مقید نمی 

ای نباشد تنافی تحقق پیدا  بحث دیگری است ولی اگر قرینه   اینای باشد که بین اینها خصوص مقید منظور است دارد؟ بله اگر قرینه

فهوم این مچون  کند، زیرا معنای »التشرب الخمر العنبی« این نیست که پس یجوز شرب خمر غیر عنبی، این معنایش این نیست،  نمی

 .از آن قابل استفاده نیست کهشود  وصف می

پس ما مجموعا در دسته اول، آنجایی که سبب ذکر نشود هشت صورت داریم. صورت اول را گفتیم، صورت دوم خودش سه قسم  

داشت، صورت سوم نیز خودش سه قسم داشت و صورت چهارم هم که بیان شد. اگر سه قسم صورت دوم و سوم را هر کدام یک  

 .شودی حساب کنیم مجموعا هشت صورت م صورت

 »والحمد هلل رب العالمین« 


