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

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

 صلهاین قرینه مت در مورد. استاد شهید شودیمد که مانع از اطَلق بو یامتصللهبحث در تبیین مراد از قرینه 
 یامتصلللهاز قرینه متصللله همان قرینه  احتمار اور این بود که مراد .اندکردهمانع از اطَلق سلله احتمار را بیان 

متصله  هکه قرین آنجایی. گفتیم که سه مورد برای این کار وجود دارد؛ زندمیباشلد که عمو  وععی عا  را تییید 
و  عا  با عم نآ نسبتای باشد منتها اینکه جمله مستیله دو  موردالم العادر. قید وصلفی باشلد؛ مانند اکر  الع

در م ه. مورد سو  باشد نسلبت اص  و اعم باشلد یعنی اص  مطلم مانند اکر  العالم و ت تکر  العالم الفاسلم
که قرینه تفسیری باشد؛ اکر  العالم عنی الفییه یا عنی العادر. این مواردی است که قرینه متصله اسلت  آنجایی

مین ه شودیمکه مانع از انعیاد اطَلق  یامتصله. اگر بگوییم مراد از قرینه زندمیتییید  هم مو  وعلعی عا  راع
 موارد است.

چهارمی هم باشد که این مورد  مورد ،مورد که مراد از قرینه متصلله عَلوه بر این سله احتمار دو  این اسلت
مو  صاص ع نآ نسبتجمله مستیله متصله باشد اما  اینکه نسلبت قرینه متصله، آنو  زندینمیید عمو  عا  را تی

. مانند اکر  العالم و ت تکر  الفاسم. من وجه باشد نسبت به آن ذوالیرینه نآ عمو بلکه و اص  مطلم نباشلد، 
م عمو  من وجه کر  العالبین او به دلیل اینکه بین او  ؛زندینمگفتیم اینجا این ت تکر  الفاسم عمو  عا  را تییید 

ق به این شکل هم اطَل متصلللهیعنی این قرینه  شلودیمشلامل هم بگوییم که این قرینه را  مثَلا اسلت. در اینجا 
 .کندینمگرچه عمو  عا  را نفی  زندمیمطلم را تییید 

طَلق ااست که  جاییاین مورد در بیان متصل باشد. ال کُل  ،احتمار سلو  این اسلت که مراد از قرینه متصله
 شکل این آنجا به شود. در احتمار دو  نآ شاملباشد اطَلقی هم  عمو اگر  و وجود دارد قرینه متصللهو جمله 

با عا  عمو  من  نآ نسبتبود که عمو  قرینه متصلله عمو  بالوعلع باشد. گفتیم اگر بالوعع باشد به دلیل اینکه 
طلم معمو  من وجه است. اما اگر اطَلقی باشد؛  آنبا  به دلیل اینکه رابطه ؛زندینموجه است عا  را تخصی  

 . این احتمار دو  است.اندازدیمرا از اطَلق 

باشد باز هم در  وجهن مبا مطلم عمو   بوده واطَلقی متصله  این جملهعمو  اگر  گوییمیمدر احتمار سلو  
 عمو  داشلته باشدعالما  اگراکر  عالما و ت تکر  فاسلیا که در اینجا . مانند شلودیماینجا مانع از اطَلق مطلم 

اگر عمو  عا  -و  عا  را . این عمو  اطَلقی عماستاطَلقی  تتکر  فاسلیا همعمو  اطَلقی اسلت و آن عمو  
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 زندیماطَلق مطلم را تییید  یاآ، اما زندینمتییید  -باشد و  و صصوص من وجهعمها آنبین و اگر شیم داشته با
 یا صیر؟

 هانآبه دلیل اینکه در بیانیت  شللودیمدر مطلم اسللتاد شللهید فرمودند قرینه نول اور مانع از انعیاد اطَلق 
ه ، بیان است. قرینه متصله نول دو  کزندمیجای شل  نیسلت. قرینه نول اور به دلیل اینکه حتی عا  را تییید 

 -د.ععی است بیان داشته باشوبه دلیل اینکه نسبت به اطَلق مطلم عمو  او  یعنی–علعی داشلته باشد عمو  و
فاسم ل ککل فاسم به دلیل اینکه عمو  این ت تکر   مانند اکر  عالما و ت تکر  کل فاسلم. اکر  عالما و ت تکر 

 .  زندمیس اکر  عالما را اطَلق بیان برای اطَلق است پ قطعاا وععی است 

نه  دارداطَلقی  عمو  ،یا که این قید یا قرینه متصللللهاما اگر به این شلللکل بود؛ اکر  عالما و ت تکر  فاسللل
وجه است.  دو عمو  من نآ ینباطَلقی باشد و عمو  قرینه اطَلقی است و  هذوالیرینبناست عمو  وععی. هم 

ه ک نسبت به فاسیی ت تکر  فاسلیا همعمو  کان فاسلیا به این شلکل اسلت.  همانعمو  دارد و  هم اکر  عالما
 ؟صیربیان باشد یا  تواندیماین آیا . حار داردعالم باشد عمو  اطَلقی 

طَلق تتکر  فاسیا با ا ا واطَلق اکر  علم در اینجا دو اطَلق متزاحم صواهیم داشت؛ گویدیماسلتاد شهید 
. داندیمایشان اجمار را نتیجه تزاحم  ؛ یعنیشودیمکه در نتیجه تزاحم اجمار ایجاد  کندیمهمدیگر تزاحم پیدا 

به دلیل اینکه نه . شودیمهم یعنی اینکه اطَلق هم در اولی است و هم در دومی و در هر دو اطَلق منعید تزاحم 
از  ی یچه و قرینیت داشته باشد تواندیمبرای اولی قرینیت داشلته باشلد و نه اولی برای دومی  تواندیمدومی 

به  بیان برای جمله اصللل باشللد تواندینم (متصلللهیعنی جمله )بیان برای دیگری باشللد. دومی  تواندینماین دو 
    .دلیل اینکه اگر بخواهد بیان برای اصل باشد باید کاشفیت داشته باشد

بین  که شللودیمنکته بیانیت قرینه این اسللت که قرینه بیان بر اراده تییید اسللت. بنابراین اطَلق وقتی جاری 
د اگر کاشف نباش کشف از اراده اطَلق کند و ،اراده اطَلق تَلز  باشلد که عد  نصل  قرینه قرینه با عد  نصل 

لیل به د فرمایدیم. باید بین عد  نصلل  قرینه و اراده اطَلق تَلز  باشللد. ایشللان شللودینمدیگر اطَلق منعید 
برای اولی بیان باشد، پس در اینجا ما بیان بر تییید نداریم؛  تواندیممی و نه دودومی برای  تواندیماینکه نه اولی 

س ؟ نتیجه انعیاد اطَلق اسللت؛ پبیان بر تییید چیسللتعد  نتیجه  با توجه به اینکه در میا  بیان هم هسلتحار 
اطَلق در هر دو جاری است به دلیل اینکه نه اطَلق اور بیان بر تییید  یعنی شلودیمهم اولی و هم دومی مطلم 

و نه اطَلق دو  به این شکل  شلودیم. پس نه اطَلق اور مواجه با مانع به این شلکل اسلتجمله دو  نه دارد و 
دو اطَلق  که عالم فاسم است هاآندر محل اجتمال ما . زنندیمکه تنه به تنه هم  هسلتاسلت. پس دو اطَلق 
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عالم  زیرا در که یج  است یا ت یج ؛ دانیمینم آصرکه  آیدیمو در نتیجه اجمار به وجود  کنیمیممتزاحم پیدا 
 اند.این دو اطَلق اجتمال کردهفاسم 

مگر -فرمایش اسللتاد تعالییی داریم؛ یعنی اعتیاد داریم به این شللکل برای ما مفهو  نیسللت  رما در اینجا ب
ت هم بعید اسللل بوده و الیدریلجلهم ر میرر بی اندازیم، حار به دلیل اینکه میرر موارد گناه را ب گونهایندر  آنکه

 ما اعتیاد داریم که در این کَل  چند اشکار است: رحارهبه -اشتباه کرده باشد.

چه و چگونه این تزاحم اطَلقین منجر به اجمار  یعنیتزاحم اطَلقین  دانیمینمکه ما  اشللکار اور این اسللت
اطَلق اما اگر اطَلق است پس دیگر اجمالی در کار نیست. البته تعارض  گویدیماینکه استاد ؟ به دلیل شودیم

اما تزاحم اطَلقین یعنی چه؟! این مسللهله برای ما نامفهو  اسللت. به دلیل اینکه  .اطَلقین حرف دیگری اسللت
زاحم ت منشأ یم میا  عملعیعنی  ؛اصل تکلیف در میا نه  گیردیمتزاحم در میا  امتثار و عمل شلکل  اسلاسلاا 

ین را ا اگر بخواهیم حارهم گفته نماز بخوان و هم گفته ازاله نجاست کن.  مثَلا دو عمل را گفته است؛  .شلودیم
املا هر دو  .میانجلا  ده توانلدینمم دیگر این را یرا عملل کن نآ میبخواهتوانم و اگر را نمی نآیم، دیگر کنعملل 

اگر در صود دو دلیل باشد تعارض است نه تزاحم. صلل وجود تکلیف که بحثی نیسلت. تکلیف وجود دارد؛ در ا
   عارض است.که دیگر این ت  اجتمال وجود داشته باشد داگر بین صود دو دلیل ع

اجمار به معنای عد  الطَلق اسلللت و اگر اطَلق  طَلقین بلا فرض اجملار منلافاا دارد؛مچنین تزاحم اه
هم اطَلق دارد پس در محلل اجتمال تعارض الطَلقین  آنوجود دارد پس اجملالی نیسلللت. این اطَلق دارد و 

جمار کنیم و بعد هم اسللت. اگر اطَلق در کار اسللت که همه بگوییم اطَلقین وجود داشللته باشللد، بعد ادعای ا
 برای ما نامفهو  است. این حرفبگوییم تزاحم اتطَلقین، 

ت در اینکه دلیلین اسبیانین و در حیییت باب تزاحم بیان نیست؛ به دلیل اینکه بحث ما در اینجا در تعارض 
 ؛ستمیا  تزاحم نی اصلَلا که در اینجا  گوییممیچه نسلبتی داشلته باشلد. ما  توانندیمدلیل با هم  آناین دلیل و 

در  دیگرعبارابهدلیل چیست؟ یعنی  نآ مفهو  وکه مفهو  این دلیل  کنیمیمدر اصل مفهو  دو دلیل بحث  بلکه
م میا  تزاح ،. پس میا کدا یچهیا  آنکه در محل اجتمال دلیل ما این است یا  کنیمیماصل وجود الدلیل بحث 

ه ک دانیمینمباشلللد ما  . هرچهجمار معنایی نداردپس دیگر ا کنندیمتعارض  یعنینیسلللت. اگر اطَلق اسلللت 
هم ادعای اجمار زیرا د، کنمیو بعد هم ادعای اجمار  کردهادعای تزاحم بین اطَلقین  اسللتاد چگونه اسللت که

 با اطَلق سازگار نیست و هم تزاحم اتطَلقین برای ما مفهو  نیست.
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نعید اگر اطَلق م یگر چگونه با اجمار قابل جمع اسلللت؟اگر تزاحم بین اطَلقین اسلللت در این صلللورا د
 اطَلق کدا یچهتزاحمی وجود دارد؟ لذا آیا پس  شلودینمپس دیگر اجمار نیسلت و اگر اطَلق منعید  شلودیم

سلللیو   ،در همچنین موردی قاعده گوییممیو  کنیمیمما این را انتخاب  اتفاقاا نلدارند. حرف ما این اسلللت و 
ایشلللان را قبور داریم منتها طریم به و نتیجه فرمایش  . ما اجمارکندیماتطَلقین را در محلل اجتملال بحث 

ار اما چرا اجم کنندیمقبور داریم که این دو دلیل در محل اجتمال اجمار پیدا این نتیجه را قبور ندار ؛  اثبلاا
ی دوم پس مانع انعیاد اطَلِق  باشلللدبرای دومی  ایینهقراولی احتمار دارد که ؟ بله دلیلل اینکله کننلدیمپیلدا 

، این دو جمله هم مربو  به قرینه متصلللله مجمل برای اولی باشلللد ایینهقر، دومی هم احتمار دارد شلللودیم
ه به اجمار قرینه متصلیعنی  ؛کندیماسلت. و گفتیم اگر قرینه متصلله مجمل وجود داشته باشد کَل  را مجمل 

. ما اجمار در محل اجتمال را قبور داریم اما اجمار در محل اجتمال نتیجه عد  کنلدیم یلتسلللرا ذوالیرینله
 دو جمله است نه نتیجه انعیاد اطَلق.اطَلق در عیاد ان

 ،دتلت التزامی هر ی  از این دو جملۀ فرمایندیماین اسلللت که  رسلللدیماشلللکلار دیگری کله به ن ر ما 
ظهور سللیاقی حار متکلم در اراده اطَلق. یعنی اگر متکلم  . دتلت التزامی این معنا؛کندیماقتضللای اطَلق را 

ر باشللد و قرینه ب نآ درسللعه داشللته باشللد یعنی قابلیت اطَلق  ذاتاا و  صودصودبهبیاورد این جمله  یاجملهی  
متکلم به دلیل اینکه در میا  بیان این سیاق است و در میا  بیان بودن سیاق حار در اینجا سلیاق که تییید نیاورد 

 د.َلق را دارپس اراده اط آیدینماوست. این کسی که در میا  بیان قرینه بر تییید 

هم جمله دو ؛ اما حرف ما این اسللت که چطور  در اینجا هم جمله اور چنین اطَلقی دارد فرمایدیمایشللان 
دومی چنین  شللودیمچطور و َلق داشللته باشللد اما دومی بر اطَلق صود باقی بماند! هم جمله اور اط شللودیم

دتلتی داشللته باشللد و اولی بر اطَلق صود باقی بماند و بعد تزاحم اطَلقین پیش بیاید. اگر در اولی این دتلت 
ومی هم هر صلللورا فرض کردیم ددر که در دومی منعید شلللود. اگر  دهلدینمالتزامی را بپلذیریم دیگر اجلازه 

 .شودینمهمچنین دتلت اطَلقی دارد پس دیگر در اولی اطَلقی منعید 

یح صواهیم بیشتر توع یندهآدر گذشته اشاره کرده و در که البته ما در اینجا ی  اصتَلفی با استاد شهید داریم 
دتلت بر  منشللأ آنچهکه  کنندیمهم ایشللان این مطل  را اشللاره  کراراا که  اسللتاین فرمایش اسللتاد شللهید  .داد

اطَلق اسللت ظهور سللیاقی بر حار متکلم اسللت؛ یعنی متکلمی که در میا  بیان اسللت و سللوق کَل  برای بیان 
 فرمایدیمیعنی سلوق کَل  برای بیان میصود یا بیان مراد. ایشان  ؛. این معنی سلیاق حار متکلمکندیممیصلود 
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مراد او اطَلق  شلللودیمپس معلو   آوردینمقش دارد قرینه هم برای تییید بیان و اطَل یکسلللی کله چنین حلال
 است. 

 هایزهباانگاصل عیَلیی است؛ اصل عیَلیی تطابم رفتارها  نآ ،اطَلقکه مبنای  یماگفتهما در محل صود اما 
به  شودیمه بر گفتارها هم پیاد و اگررفتاری است  َلیِی که این ی  اصلل عی گفتیم اتفاقاا تطابم ظاهر با باطن.  و

ید این با کندیم که کاری ر هسلتند. اصلل رفتاری اسلت که هر کسیلحاظ این اسلت که گفتارها هم نوعی رفتا
نایی این ب در حار بنایی اسللت انگیزه او از مثَلا باشللد. لذا  کار صودداشللته باشللد که متناسلل  با  اییزهانگکار 

است  یاما انگیزه او جاسوسشده  بنابگوید صانه بسلازد. اگر کسی  صواهدیماو این اسلت که  هچیسلت؟ انگیز
هم  ر اورفتا بنایی کند، صواهدیمسلت انگیزه او همین است که که بنا یکسل آن .به دلیل دارداحتیاج  حرف این

 اثر دارد. یلی صیَل در تفسیر حرف عُ مهمی است و این اصل عیَلیی  یاربس ییعیَلاین اصل  بنایی است. گفتیم

فعلی برای اظهار میصللود  ی اسللت؟ گفتار صود بیان وگفتار از چه نول عملاسللت؛  طوریینهمگفتارها هم 
 میا در ی یعناین  کندیمصود گفتارها و صود اینکه کسللی شللرول لذا اسللت  اسللت. بنابراین به دلیل اینکه چنین

ست. به دلیل اینکه این انگیزه است که با گفتار سازگار ا و به دلیل اینکه انگیزه او بیان میصود است ؛اسلت یانب
نه اینکه ظهور سللیاق حار متکلم شللاید من ور از سللیاق حار  کندیملذا گفتارها کشللف از در میا  بیان بودن 

سوق الکَل  نیست بلکه مسهله این  مسلهله؛ رسلاندینماما عبارا این را  گوییممیکه ما  اسلت کلم هم همینمت
ارد که د اییزهانگ گویندمی یَلعُ هرگاه رفتاری را از ی  عاقلی سللر بزند اسللت که کَل  ی  رفتاری اسللت و 

این  گویندمی ؛باشد انگیزهبییا  داشته اییهودهبرفتاری انجا  دهد و انگیزه  کسیمتناسل  با رفتار اوست. اگر 
غرض و میصللود او از این  دهدیمعاقل کسللی اسللت که وقتی رفتاری انجا   و شللخ  مجنون یا سللفیه اسللت

 متناس  با صود رفتار باشد و این معنای اطَلق است. ،رفتار

َلق در چه میامی اشللکار سللو ؛ بحث ما در اشللکار سللو  تزاحم در دو اطَلق اسللت؛ این تزاحم در دو اط
 اصللَلا ن در میا  ثبوا اسللت یا هر دو؟ در میا  اثباا اسللت یا تزاحم اتطَلقی مراد تزاحم اطَلقیِن  یاآاسللت؟ 

ین یعنی ا آیدیمتعلارض چیسلللت؟ در تعلارض به دلیل اینکه عد  اجتمال در میا  ثبوا بین دو حکم به وجود 
 این واج  است و دلیل دیگری گفت این کهاین اگر ی  دلیل گفت بنابر هم واج  باشد هم حرا  تواندینمفعل 

میا   ردتمانع  آننتیجه  و داردوجود نوعی تمانع در میا  ثبوا  ،حرا  اسللت در اینجا به دلیل اینکه بین دو حکم
باشللد اگر تزاحم در میا   تواندینمتزاحم در میا  ثبوا که  یدفرمایم ثباا صواهد شللد. این تزاحمی که اسللتادا

ت یجتمعان،  اصَلا . اگر تزاحم در میا  ثبوا به این معنا باشد که آنوا باشلد یعنی یا باید این درسلت باشد یا ثب
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 که هم دهدیماطَلق اگر بخواهد تزاحم در میا  ثبوا داشلته باشد معنی این را  آندر این صلورا این اطَلق با 
و به دلیل اینکه این دو مراد قابل اجتمال نیستند پس این  به این شلکل است نآ همو  کندیماین کشلف از مراد 

 دو اطَلق با هم قابل اجتمال نیستند. 

اگر  یعنی ؛شللوندینمجمع  یکدیگراثباا با دتلت قاعده این اسللت که در اطَلقین چنین اسللت که در میا  
 کند که اطَلقتلت د صواهدیمهم  آننیسلللت و  او منطبمبر این بخواهد دتلت بر اطَلق کند با دتلت اطَلق 

س چگونه شما پ ،نیست. حار اگر به این شکل باشد این دو اطَلق با یکدیگر قابل اطَلق نیستند منطبم ینابا 
 ؟ فرماییدیمتصور را تزاحم اطَلقی 

. جمله دو  دو  و نه در جمله شللودیمنه اطَلق در جمله اولی منعید  :چنین بگوییمصللحیح این اسللت که 
 .که اطَلق در دومی منعید شود دهدینمو جمله اور هم از اور اجازه  کندجمله اور منع میرا در ق اطَلانعیاد 

ب اکرا  وبرای اثباا وج توانیمیمه اطَلق اکر  عالما نجا نه بللذا اگر بگوید اکر  عالما و ت تکر  فاسلللیا، در ای
اکرا  عالم فاسللم داشته اطَلق حرمت  دارد که دتلت بر یا اطَلقی تتکر  فاسل عالم فاسلم تمسل  کنیم و نه

اجمار نتیجه اسلت اما این اجمار نتیجه عد  انعیاد اطَلق است نه تساق  اطَلقین بعد از وجود.  باشلد. البته
 شود.نمی معتیددر حیییت اطَلقی 

 ناطَلقی باشللد و نسللبت او بی نآ عمو باشللد که  ایینهقرکه قرینه ما  ییاجنآ که نتیجه پذیریمیمما این را 
به دلیل اینکه اگر  ؛طلمنین موردی باشللد نه صاص مقرینه ما نسللبت عمو  و صصللوص من وجه باشللد در چ

ن در این صلللورا ای عالما و ت تکر  عالما فاسلللیااگر گفت اکر   یعنی .کندیمصلاص مطلم بود قرینیلت پیدا 
صلللورا این جمله دو   یندر ا. املا اگر گفت اکر  عالما و ت تکر  فاسلللیا زنلدمییییلد جملله اور را ت ،قرینله

ه اینکنه  شللودیمدر جمله مانع از انعیاد اطَلق به این معناسللت که  تواندینممیید جمله اور باشللد.  تواندینم
. لذا ما در شودیمو اولی هم مانع از انعیاد اطَلق در دومی  شلودیماولی اطَلق در . مانع از انعیاد زندمیتییید 

نه به صود قرینه  و. اما نه به ذوالیرینه مراجعه کنیم دیگر باید به دلیل محلل اجتملال کله علالم فلاسلللم باشلللد
 به ن ر ما حم این است.تمس  کنیم و  توانیمیمن

 وصلی الله علی محمد و آله وسلم

 


