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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

آنچه ما  ؛تعالی علیه و مرحوم صاحب کفانه در انن نکته با هم اختَلف دارند اللهرضوانمرحوم میرزا  بیان شد
، آنا انن عدم نصبببب نرنبه شبببامل نرنبه مبفصبببله هم (عدم نصبببب نرنبه بر تقیید)در مقدمات حکمت گفتیم 

َلق رنبه متصله در انعقاد اطنعبی صرف عدم وجود ن شودمیاگر گفتیم شبامل نرنبه مبفصبله ن ؟خیرنا  شبودمی
 عَلوه بر عدم نصببب خیر؛مرحوم نائیبی فرمودند که  .انن مببای مرحوم صبباحب کفانه اسببت. کبدمیکفانت 

نرنبه مبفصله را هم احراز کبیم و لو از طرنق فحص. بدون احراز انتفای نرنبه نصب  نرنبه متصبله ما باند عدم
ت، حق با کیست و حق چیس مسئلهبرای انبکه معلوم شبود که در  مبفصبله امکان جرنان اطَلق نیسبت. گفتیم

 باند مباحثی را مطرح کبیم؛

نن نرنبه بر انبکه امتفق هسببتبد  هر دو عالمکه  ایمتصببلهببیبیم انن نرنبه باند مبحث اول انن بود که اول  
عبی نکی از مقدمات حکمت شرط مقدمات حکمت است؛ ن آن است و انبکه نفی و عدم َلقمخل به اطمتصله 

 نم.وبر اتفانشان سربر ببیبیم مراد از انن نرنبه متصله چیست. اول  اول کدام است؛ و شرط جرنان اطَلق است
 بیان استاد شهید در نرنبه متصله سه احتمال وجود دارد: ببا برگفتیم 

و عدمش شرِط در جرنان اطَلق است،  شبودمیانعقاد اطَلق از مانع که  احتمال اول: مراد از نرنبه متصبله
که عموم عام را نفی  ایمتصببلهآن نرنبه  .شببودمیکه مانع از جرنان عموم در عام اسببت  ایمتصببلههمان نرنبه 

 .گیردمیبه همان اندازه جلوی انعقاد اطَلق را  ، همان همگیردمیو جلوی ظهور عام را  کبدمی

 اول .(گیردمیسبه مورد از نرنبه متصله است )که جلوی ظهور عام را  ؛مورد از انن موارد را بیان کردنمسبه 
اشد که جمله متصبله ب ایمتصبلهنرنبه  دوم مثل اکرم العالم العادل، ؛به معبای نید توصبیفی عام ۀمتصبلنرنبه 

که به معبای نید تفسیری باشد نا جمله ناظر بر عام  ایهمتصلنرنبه  سوم هم .مثل اکرم العالم و التکرم الفاسبق
ر عام در و از ظهو زندمیگفتیم انن سبه نو  نرنبه متصله عموم عام را تقیید  .اشبد مثل اکرم العالم اعبی العادلب

 .کبدمیعموم جلوگیری 

که جلو انعقاد اطَلق را  ایمتصلهنرنبه آن  شودمیگفته  ؛ر در عموم نضبیه نداردظهوعام دنگر انن موارد در 
لق ی انعقاد مطجلو که جلوی ظهور عام را نگیرد ایمتصلههمین نو  نرنبه متصبله اسبت؛ و ل ا نرنبه  گیردمی

م آن چون عمو .اکرم العالم و التکرم فاسببقا باشببداز نبیل  ایمتصببلهمثال زدنم مثل نرنبه  .را هم نخواهد گرفت



 7931مهر ماه  8)مباحث اطالق و تقیید(،  دفتر آیت اهلل اراکی                                                                                  2اصول  5جلسه 

 

ظهور عام را در عموم اکرم العالم و التکرم فاسبببقا، که انن  شبببودمیدر چبین جانی گفته  عموم اطَلنی اسبببت
 .بردنمیانبجا ظهور اطَلنی را هم از بین  شودمیگفته  .گیردمین

نی هم که نرنبه متصببله جلوی ظهور عام در عموم را آن جا احتمال دوم انن اسببت که عَلوه بر آن سببه مورد،
بجا با اننعبی  -مثل اکرم العالم و التکرم فاسبببقا جملبه مقیبده مطلق باشبببد مثَلا نظیر آنجبانی کبه -، گیردمین

طَلق مطلق را انن مورد هم جلوی ا گونیممیجلوی عموم عبام را بگیرد؛ اما در احتمال دوم  توانبدنمیاطَلنش 
ن عَلوه بر آن سه مورد نا عَلوه بر آ-مانع از انعقاد اطَلق شود  تواندمیکه  ایمتصبله. ببابرانن آن نرنبه گیردمی

، امببا انن مورد در گیردمیجلوی ظهور عببام را ن انن مورد -گیردمیمواردی کببه جلوی ظهور عبام را در عموم 
 .گیردمیاطَلق جلوی انعقاد اطَلق مطلق را 

م کل اکرم العالم و التکر گفتمیدر چبین جانی اگر  .وند اکرم عالما و التکرم کل فاسبببقاگر بگبرای مثال 
البته انن  .گیردمیلم در عموم را نالتکرم کل فاسببق جلوی ظهور اکرم العا بگونیم که انن توانسببتیممیما فاسببق 

؛ آن ظهور در عموم دارد که شبببامل عالم فاسبببق کردمیپیدا  التکرم کل فاسبببق با او در محل اجتما  تعار 
و در  شودمیو انن هم ظهور در عدم جواز اکرام کل فاسبق است که دال بر عدم جواز اکرام عالم فاسق  شبودمی

 .گیردمیر عموم را در عام ناما جلوی ظهو عالم فاسق نجتمعان

، جلوی اطَلق گرفتنمیانن موردی که جلوی ظهور عموم را در عام  شودمیمطلق گفته  مسئلهانبجا هم در 
 آن افزون بر شبببودمیکه مانع از انعقاد مطلق  ایمتصبببله، پس در انن احتمال دوم نرنبه خواهد گرفتمطلق را 
انن موردی که جلوی ظهور عموم را در عام  .گرفتبدمیا کبه جلوی انعقباد ظهور عام در عموم راسبببت مواردی 

که ای باشبببد جلمبه کبه اگر آن نیبد نبا جملبه مکمبل کببدمیولی ظهور مطلق را در اطَلق نفی  کببدمینفی ن
 تقیید بخورد. با عموم وضعی خواهدمی

 انن شببودمیاصببلی ما مطلقی باشببد گفته  هجلماما اگر  با هم تعار  دارنداگر جمله اصببلی ما عموم باشببد 
اکرم عالما و التکرم کل  .شببودمی بر آن جمله اصببلیمقید  و در محل اجتما  شببودمیعموم وضببعی نید بیان 

، چون قالفاس بین اکرم العالم با التکرم شدمیتعار  م در محل اجتما انبجا در اکرم العالم  عبارتفاسق، اگر 
بگوند اکرم عالما و التکرم کل فاسبببق، انبجا دنگر در و ما گر مطلق بیاورد سبببر جبای خود بود، اهر دو عموم 

ر که اکرم عالما غی شبببودمیچبین اکرم عالما و التکرم کل فاسبببق نتیجه بلکه  کببدنمیمحبل اجتما  تعار  
ر د آن اکرم کل فاسق بیان است و اطَلق به دلیل انبکه؛ شودمیبرانش حاصل ناکرم عالما  اطَلِق انعقاد  .فاسبق

نعبی اگر جمله اول عام بود عموم وضبببعی متونر بر عدم البیان بر نید که  بود؛ ببه عدم البیانجملبه اول مقیبد 
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بگونیم  گونهانن مثَلا  .وم جمله دومموم جمله اول و هم عمهم ع ؛ل ا هر دو عموم سببر جای خود بودند .نیسببت
 ابتهم .زندمیداللت اکرم کل عالم در عموم نانن التکرم کل فاسببق صببدمه به  ،اکرم کل عالم التکرم کل فاسببق

 ؛شببونممیباند چه کار کبیم؟ در محل اجتما  دچار اجمال  . حالشببودمیمتعار   در محل اجتما دو عموم 
 .شونممیدچار اجمال  رم، حالالتک گوندمیاکرم و دنگری  گوندمینکی 

 نه در داللت شونممیدچار اجمال در داللت تصدنقی البته  شونممی دچار اجمال درنتیجهو  شودمیتعار  
ر التکرم، اگ گوندمیاکرم آن  گوندمیاجمال نیسببت اما در مدلول تصببدنقی انن در داللت تصببوری  .تصببوری

اکرم عالما و التکرم کل  ؛طلق بودعموم بود هر دو عموم با هم سببر جای خود بانی هسببتبد، اما اگر جمله اول م
اما جلوی داللت اکرم کل عالم در  گیردمیفاسببق، انن التکرم کل فاسببق جلوی انعقاد اطَلق را در اکرم عالما 

 گیرد.مینرا عموم 

انن  در گرفتمیاحتمال دوم انن اسببت که نرنبه متصببله عَلوه بر موارد سببابق که جلوی عموم عام را پس 
که  ایمتصلهنرنبه  ؛باشد اننمتصله انبجا مراد از نرنبه  و شبامل باشد هم گیردمین مورد که جلوی عموم را هم

 طَلق شرط است.اد ادر انعق اشنفی

، چه بیان از نوعی باشد که شبودمیمانع از انعقاد اطَلق باشبد به مطلق  که متصبل یکل بیاناحتمال سبوم: 
و به شببکل عموم وضببعی  گیردمی، چه بیان از نوعی باشببد که جلوی ظهور عام را نگیردمیجلوی ظهور عام را 

به  صَلا امثل اکرم عالما و التکرم کل فاسبق، چه بیانی باشبد که به شبکل عموم وضبعی هم نیسبت بلکه  آندمی
 کبدیمنعقاد اطَلق که مبع از ا ایمتصلهحتی نرنبه  .د مثل اکرم عالما و التکرم فاسقاشبکل عموم اطَلنی باش

 و کبدمیکه مبع از انعقاد اطَلق  ایمتصبببلهشببامل انن مورد هم شببود. نعبی در حقیقت بگونیم مراد از نرنبه 
از مقدمات حکمت کل بیاٍن متصل به کَلم است.  ایمقدمهعدمش شبرطی از شروط مقدمات حکمت است نا 

نعبی نتیجه اکرم عالما و  ؛شبببودمیعقاد اطَلق در اکرم عالما ل ا حتی اکرم عالما و التکرم فاسبببقا هم مانع از ان
 سه احتمال.هم اکرم عالما غیر فاسق؛ انن  :شودمیالتکرم فاسقا انن 

که مانع از انعقاد اطَلق  ایمتصببلهنعبی نرنبه  پ نرنممیکه ما احتمال اول و دوم را  فرماندمیاسببتاد شببهید 
 نرنبه متصله ونتی شود.هم می نع از انعقاد ظهور عام در عموم استکه ما ایمتصلهشامل آن نرنبه  نطعاا است 

. ببابرانن آن سبه مورد اول که اگر کبدمینفی هم اطَلق مطلق را  اولیطرنقبه نطعاا  کبدمیعموم وضبعی را نفی 
الما ع در اطَلق بگوند اکرم، اگر ل اکرم العالم العادل در عموممث نرنبه متصبببله مثل نرنبه نید وصبببفی باشبببد
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 اد مثل اکرم عالما و التکرم فاسببقنا انبکه به نحو جمله متصببله باشبب .زندمیعادال، انن نید عادال عالم را تقیید 
 .نا به نحو جمله تفسیرنه باشد اکرم عالما اعبی عادال .زندمیبازهم تقیید  که

جلوی اطَلق مطلق را  هموضعی باشد،  عَلوه بر انن سبه مورد در آنجانی که جمله نرنبه متصله ما ن  عام
یم که انن گفتمیاکرم العلماء و التکرم الفسبباق، انبجا  گفتمیاگر  .گیردمیاگرچه جلوی عموم عام را ن گیردمی

اکرم العلما و التکرم الفساق در مورد  ولی ،شبودمیاکرم العلماء ظهور در عموم دارد، ظهور در عمومش مبتفی ن
 انبجا هم انن نرنبه متصله مانع دراما در اطَلق اگر بود اکرم عالما و التکرم کل فاسق  .کببدمیاجتما  تعار  

انن اکرم عالما دنگر اطَلق ندارد نعبی مفاد  اکرم عالما و التکرم کل فاسببق .شببودمیاز انعقاد اطَلق در مطلق 
 .شودمی اکرم عالما غیر فاسق ،و التکرم کل فاسق اکرم عالما

نه عموم وضببعی، اکرم  شببودمیبه نحو عموم اطَلنی  انن جمله نرنبه متصببله اما مورد سببوم نعبی آنجانی که
م فاسقا انن اکر باند در، بزنیم اکرم فاسقا وسیلهبهتقیید اگر ما بخواهیم اکرم عالما را  نعبی عالما و التکرم فاسقا،
 .عالما را به غیر فاسببق تقیید بزنددر اکرم فاسببقا باند اطَلق جاری شببود تا بتواند اکرم  .هم اطَلق جاری کبیم

انن فاسبق شبامل فاسبق عالم هم شود تا بتواند مقید اگر بعدش گفتیم التکرم فاسبقا  چبینهمباند اکرم عالما و 
ش بیان نسبببت به که ممکن اسببت اکرم عالما خود آندمیپیش  انبجا انن اشببکال کهدرحالیاکرم عالما شببود. 

التکرم فاسببقا اطَلنی ندارد که بخواهد با آن  .گیردمیکه جلوی اطَلق التکرم فاسببقا را  التکرم فاسببقا اسببت
جلوی اطَلق اکرم عبالما را بگیرد، در انبجا چه باند کرد؟ آنا انن نو  نرنبه متصبببله نو  سبببوم را مانع از انعقاد 

یسببت؟ چمانعیت نرنبه از انعقاد اطَلق و نکته ر سببِ باند ببیبیم  فرماندمی؟ اسببتاد شببهید خیرنا  دانیممیاطَلق 
ت ؛ اگر نرنبه بیان بود چون بیان اسبباسببت بین بیانیت نرنبه با اراده اطَلق در مطلقوجود ن  تَلزمی  اشنکته

. آنچه شبببرط جرنان اسبببتبه عدم البیان د ؟ چون مطلق مقی، چراگیردمیل ا جلوی انعقاد اطَلق را در مطلق 
در  باشببد که بیانیت آن محرز باشببد، ایگونهبهببابرانن نید باند  ؛اسببت چیسببت؟ عدم البیان القید اسببت اطَلق

ق انن اطَلببابر .انبجا بیانیت بیان محرز اسببت زندمیآنجانی که بیانی وجود دارد که عموم وضببعی عام را تقیید 
 اول. احتمالبه، انن نسبت گیردمیاطَلق در مطلق را  و جلوی انعقاد زندمیمطلق را هم تقیید 

ه باشد که جمله نرنبه متصبله اسبت به عموم وضبعی عموم داشبت ایجملهآنجانی که  ؛در مورد احتمال دوم
ر چیز چون بیانیت متونر ب .محرز است آن نیز بیانیت بالوضع باشد ۀاش سعنعبی عمومش عموم وضعی و سعه

گفت اکرم عالما بعد گفت والتکرم کل فاسق، انبجا  مثَلا  ؛تاس بالوضع ندل علی العموم ظاهراا  .سبتنی یدنگر
انن التکرم کل فاسق عموم وضعی دارد و به دلیل انبکه  .شبودمیمحقق نق انعقاد اطَل اصبَلا اکرم عالما انن در 
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و  شودیمانبجا بیان بر نید دارد که انن اکرم عالما شبامل فاسق ندر پس اکرم عالما  .بیاٌن و نکفی در بیان بر نید
داشتیم که انن نرنبه متصله،  ایمتصبلهن  نرنبه  . اما اگر ماشبودمیدر آن اطَلق مبعقد ن اصبَلا ل ا اکرم عالما 

دارنم که آن هم مطلق  ایمتصببلهسببعه و عمومش اطَلنی اسببت، ما ن  مطلق دارنم اکرم عالما و ن  نرنبه 
 ا بتواندداشته باشد تباند خودش اطَلق است نعبی اگر بخواهد عموم داشته باشد و بخواهد مطلق را تقیید بزند، 

مانع از  امکان دارد جمله اول ؛ به دلیل انبکهبجا محرز نیستاننرنبهبیانیت انن  .اطَلق اکرم عالما را تقیید بزند
اکرم عالما و التکرم فاسببقا، آنا انن التکرم  گوندمی .کبدمیانعقاد اطَلق در آن شببده باشببد و احتمالش کفانت 

شود؟ انبجا دو وجه مینا نه؟ آنا اطَلق دارد که شامل عالم فاسق  شبودمیهم شبامل عالم فاسبق  اصبَلا  فاسبقا
در چون جاری است؛ دومی اطَلق و هم  شودمیجاری اولی اطَلق ن  وجه انن اسبت که بگونیم هم  ؛اسبت

ت و سبببدر کار نی پس بیانی گونیممیچون بیانیت انن نید محرز نیسبببت اولی که عبارت از اکرم عالما هسبببت 
چون بیانیت اولی متونر بر انن  شببودمیاز طرفی جمله دوم هم اطَلنش جاری  .شببودمیجاری اطَلق مطلق 

اطَلق جمله دوم را مبتفی کبد، خب آن هم که  تواندمیاگر اطَلق داشببته باشببد  .اسببت که اطَلق داشببته باشببد
دومی  .َلق است که اطَلق در آن جاری شوداطاصبل انبکه بیان باشبد متونر بر بیانیتش محرز نیسبت، نعبی 

 وولی طَلق . اگر اشببودمیانن هم که اطَلنش جاری ن ؛هم که اصببل انبکه بیان باشببد متونر بر اطَلق اسببت
 .اولی مطلق نیستانن است که  هنتیجکه  گونیممی انبجا در جاری نشد،دومی 

دو در انبکبه  درنتیجبهو  شبببودمیدر دومی جباری و هم بگونیم هم اطَلق در اولی  ؛ونیمنبا عکس آن را بگ
اسببت و جاری  و چون اطَلق هم در اولی کببدمیدر محل اجتما  با هم تعار   هاانن شببودمیاطَلق جاری 

که در عموم  کبیممی، در انبجا همان حکمی را جاری کببدمیو چون در محل اطَلق با هم تعار   هم در دومی
تعار  در  -سببتانن که عموم من وجه با - آنامی داشببتیم و ن  عام معارضببی با اگر ع ؛نمکردمیعام جاری 

ومش بگونیم چون عام عم توانستیممیدر عام  ؛بگونیم توانیمنمیا انبجا . انن مطلب رآمدپیش می محل اجتما 
اکرم العالم و التکرم کل  :هم در اولی و هم در دومی شدمیوضبعی بود و ل ا عموم و ظهور عام در هر دو مبعقد 

اکرم عالما و  اما در .چبین استیم هم اولی عام است و ظهور در عموم دارد و هم انن دومی گفتمیفاسق، انبجا 
نی اطَلق التکرم فاسقا، اطَل نعبی َلنی که شامل فاسق شود محرز نیستاطَلق اکرم عالما، اط ،التکرم فاسقا

 توانیممیدر محل اجتما  نه  شودمیاجمال پیدا  هااننکه شبامل عالم شود محرز نیست، پس در محل اجتما  
 .شونممیر محل اجتما  دچار اجمال پس دعمل کبیم اطَلق دوم به نه و  به اطَلق اول

 شونممینعبی ما انبجا در محل اجتما  دچار اجمال  ؛انن وجه، وجه درستی است فرماندمیاسبتاد شبهید 
و  شببوندمیمتعارضببین  اگر گفت اکرم العالم و التکرم کل فاسببقکه یم گفتمیبرخَلف عام؛ در عام  .نه تعار 
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 که اکرم دهیممینعبی احتمال  کبدمیاجمال وجود پیدا  گونیممیبجا ؛ در انشبببودمیاحکبام باب تعار  اجرا 
، اما اطَلق نه در دهیممیالتکرم فاسقا شامل عالم هم شود، احتمال  دهیممیعالما شبامل فاسق شود، احتمال 

تعار  پیدا  ل ا در محل اجتما  شودمیاز آن دو اطَلق جاری ن ن هیچ؛ چون در ر آنانن جاری اسبت و نه د
 و باند به دلیل دنگری رجو  کبیم. شودمیاجمال پیدا بلکه در محل اجتما   شودمین

ونیم ما معتقدنم در چبین موردی، انبکه بگ ؛بیشتر توضیح خواهیم داد بعداا البته ما انبجا ن  نظری دارنم که 
اسببت که  درجانیانن  شببودمیو بعد تعار   شببودمیاطَلق مبعقد  .ن  بحثی اسببت شببودمیاطَلق مبعقد ن

احتمال بیان ن اما در ما نحن فیه چو نباشبببد، -بگونیبد عموم متونر بر جرنبان مقبدمات حکمت-اطَلق نبا 
 ، احتمال بیان دو گونه است:کبدمیمبع از انعقاد اطَلق  هم در اولی و هم در دومی، احتمال بیان دهیممی

رف صبه عقل  .اصل عدم البیان ؛شودمیاحتمال وجود البیان با اصل نفی  .بیان اسبت: احتمال وجود الن 
 .کببدنمیاعتبا احتمال وجود البیان 

نعبی احتمال نرنبیت  ؛ت، بلکه احتمال بیانیت موجود اسبببتامبا در مبا نحن فیه احتمال وجود بیان نیسببب
قدمات حکمت احراز عدم البیان نکی از م ؛ زنراشبببودمیانعقاد اطَلق  موجود. احتمال نرنبیت موجود مانع از

ری. ا هیچ اصل دنگنه با اصل عقَلنی و نه ب ،عدم البیان باند احراز شود و انبجا احراز عدم البیان ندارنم .اسبت
 آنجانی که ما اما؛ کبدمیاصبببل عقَلنی احتمال وجود بیان را نفی  دهیممیاحتمال وجود البیان  در آنجبانی که

. احتمال نرنبیت الموجود شبببودمیانبجا اصبببل عقَلنی جاری ن دهیممیچیزی دارنم که احتمال بیانیت آن را 
 .شودمیمانع از انعقاد اطَلق در انبجا 

ق هم در اطَل- دهیممیهمین مببای اسبتاد شهید به دلیل انبکه ما در انبجا احتمال نرنبیت موجود طبق  ل ا
در اطَلق دوم، هم در اکرم عبالما و هم التکرم فاسبببقا، در اکرم عالما احتمال نرنبیت التکرم فاسبببقا  اول و هم

ل ا در محل اجتما  نه  -البته در محل اجتما  دهیممی، در التکرم فاسبببقا احتمال نرنبیت اکرم عالما دهیممی
هم احتمال نرنبیت موجود  نن دلیل است کهمجمل اسبت به ا گونیممی. اگر اطَلق دارد و نه دومی اطَلق اولی

 .دهیممیو هم احتمال نرنبیت موجود در دومی  در اولی

 نرنبهعموم  هباانبکنتیجه انن شبد که ببابرانن در مورد نرنبه متصله نو  سوم، چبین نرنبه متصله نو  سومی 
 اما عموم اطَلنی را مبع کبدمیعموم وضعی را مبع ن باانبکهعموم اطَلنی  اطَلنی باشبد نه وضعی، انن متصبله

 هاسببت ک ایجملهنرنبه نو  سببوم( که علی نحو ) اینرنبه چبینانن سببت کهبه انن معباو  کبدمیو مبع  کرده
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حاصبببل انن  .زندمی، نه به انن معبا که تقیید کبدمی، عموم اطَلنی را دچبار اجمبال عمومش اطَلنی اسبببت
 فرمانش استاد شهید است.

 گیرنممیالله فردا پی شاءادامه بحث را ان

 آله و سلمو صلی الله علی محمد و 


