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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

له هم شرطیت عدم قرننه منفص ،متصله در اطَلقعَلوه بر قرننه اننکه  بحثدر -اننکه بدانیم برای  بیان شد
 ]در گام اول باند مشخص کنیم که منظور ما از حق با صاحب کفانه است نا میرزای نائینی -خیرمعتبر استت نا 

مقدمه سوم حکمت که شرط انعقاد اطَلق است عَلوه  فرماندمیگفتیم میرزای نائینی  .قرننه متصتله ییستت 
ست. قرننه منفصله هم مانع از انعقاد اطَلق اعدم وجود قرننه منفصله هم شتامل وجود قرننه متصتله، بر عدم 
م . گفتیم برای اننکه معلوداندمیصتتاحب کفانه، عدم قرننه متصتتله را در انعقاد اطَلق کافی  کهدرحالیاستتت 

دنم را بحث کردنم و مشخص کرقرننه متصله  .کنیم که مراد از انن قرننه ییستشتود حق با کیست، اول بحث 
 .دباش تواندمیکه مراد از قرننه متصله یه 

که -لیه تعالی ع اللهرضوانمرحوم میرزا آنا فرمانش ببینیم باند حاال  ؛صتله استنفبحث امروز ما در قرننه م
 صحیح باشد؟ تواندمی -احراز عدم قرننه منفصله هم کنیمباند برای انعقاد اطَلق  فرماندمی

 به نکی از دتوانمیشرطیت عدم قرننه منفصله اشد، نا ب تواندمیمقصود از انن قرننه منفصله نکی از دو نحو 
 دو نحو باشد:

َلمی نعنی متکلم که ک متأخرشرط  .باشد متأخرنحو شکل اول شرطیت: انن است که شرطیت به نحو شرط 
اما  (قرننه متصلی که قید باشد در کَلم نیست)ارد، و در خوِد کَلم قید متصل وجود ند کندمیرا از خود انشتا  

 معنی شرطیت .کندمیبعد از نک ستال، دو ستال نا هر زمان دنیری بعد از زمان تکلم قرننه منفصتله را ملحق 
زمان تکلم اطَلق که از  کندمیآمد کشتت   قتی آن قرننه منفصتتله در زمان خودکه و استتتانن  متأخر شتترطبه

ع فرض کنید ییزی شبیه اجازه ملحق به بی مثَلا  .یید کَلم متکلم از زمان تکلمکش  از تق ؛وجود نداشتته استت
رمانش فرض کنیم که معنی ف توانیممیفضتولی بنا  علی الکش . انن فرض اول نا شکل اول شرطیت است که 

لم اطَلق در نفس متکآمد کشتت  از عدم اراده  متأخرمیرزای نائینی به انن معنا که وقتی قرننه منفصتتله در زمان 
 . انن نک بحث است.کندمی زمان تکلم از

رط مقارن است. شرط دنیر انن استت که بیونیم نه، شترط عدم قرننه منفصتله به نحو شتت فرض نحو دوم: 
د بزند با آن که تقیی ایمتصلهقرننه )متصل نداشت،  قیدمی را انشا  کرد انن کَلم نعنی اگر متکلم کَل هممقارن 

ه که قرننه منفصتتله را ملحق کرد زمانیاننقرننه منفصتتله را ملحق کرد، از  ا بعد از زمانی نا بعد از مدتیام( نبود



 0937مهر ماه  01                                                                                      دفتر آیت اهلل اراکی )مباحث اطالق و تقیید(، 2اصول  7جلسه 

 

از همین زمان اراده  بلکه، کند عدم اراده اطَلق از زمان تکلماز  نه اننکه کشتت  .استتت دنیر اراده اطَلق ندارد
 ؛که قرننه منفصتله را اقامه کرد دنیر دستت از اطَلق برداشتته است اما حالتا حاال اراده اطَلق داشتته  .ندارد

در زمان انتفای قرننه منفصله اطَلق مراد است و از نا به عبارتی نعنی عدم قرننه منفصتله شترط مقارن باشتد؛ 
 .زمان اقتران قرننه منفصله اطَلق منتفی است

نا هر دو هر دو معقول ممکن استتتت نا  ،استتتت معقولانن دو فرض از  نککدامبررستتتی کنیم که  باند حال
 باشد. غیرمعقول

از شتترطیت عدم قرننه منفصتتله برای انعقاد اطَلق انن استتت که،  ناوننی اما فرض اول که بیونیم مراد میرزا
ه ککند میاز عدم اطَلق و عدم اراده اطَلق ُمنُذ زمان التکلم  کشتت  شتتودمیقرننه منفصتتله ملحق  بعدازاننکه

 .است استت. شرط در ییست؟ در اراده اطَلق از زمان تکلم متأخرنجا به نحو شترط اندر  منفصتلهعدم قرننه 
گر و ا قرننه منفصله نیاند متأخراراده اطَلق زمان تکلم شترطش ییستت؟ شرطش انن است که در زمان شترط 

آنچه استتتاد شتت ید  بنا بر بیان، . اننکندمی عدم اراده اطَلق منذ زمان التکلم آمد کشتت  ازهم قرننه منفصتتله 
 هم اشکال حّلی دارد و هم اشکال نقضی. کندمیاشکال وارد 

ارد. و منافات دبلکه با سیره متشرعه مخالفت  اشتکال حّلی آن انن استت که انن با وجدان عرفی و عقَلنی،
قیدی  و ندکمیو او صحبت مطلقی  نشینندمیوجدان عرفی عقَلنی نعنی عرف عقَل وقتی پای صتحبت کسی 

 ،عدم اتیان به قید متصتتتل از کَلم او مجردبه آوردمیکَلمش را مطلق  و کندمیدر جملته بته کَلمش وصتتتل ن
بیونند پس معلوم  وقتآنفوت کند و  تا مانندنمیمنتظر ها آن .اراده اطَلق دارد گوننتدمیو  ف منتدمیاطَلق 

 تواند حرفزنرای معنای انن کَلم آن است که باند تا زمانی که میاراده اطَلق کرده است.  انن شخص شتودمی
فصتتتله صتتتبر کنیم تا ببینیم قرننه من بیونند یون احتمال دارد قرننه منفصتتتله بیاورد مثَلا . منتظر بمانندبزنتد 

 .خیرنا  آوردمی

خصی ش رداننکهمجبهانن است که  کندمیینین نیستت؛ آنچه عرف عقَل و وجدان عقَلنی عرفی اقتضا اما 
؛ ه استودنیفز آنو قرننه داله بر تقییدی بر  کَلمی گفت و از کَلمش دستت برداشتت نعنی کَلمش را تمام کرد

نابرانن ب .طلق بودعلیه بر اننکه کَلمش م انن شتتتخص اراده اطَلق کرد و نحکم علی هذا و نحته به گوننتدمی
 رغملیعشرط در انعقاد اطَلق در کَلم نیست. بلکه عدم قرننه منفصله  که کندمیوجدان عرفی عقَلنی کش  

 البته دکننمیو کَلم را حمل بر اطَلق  کنندنمیعقَل به انن احتمال اعتنا  در آنندهوجود احتمال قرننه منفصتتله 



 0937مهر ماه  01                                                                                      دفتر آیت اهلل اراکی )مباحث اطالق و تقیید(، 2اصول  7جلسه 

 

را  ایلهمنفصبا صرف احتمال اننکه ممکن است متکلم قرننه  لذا بر آن وصتل نشده باشد. ایمتصتلهاگر قرننه 
 .دارندبرنمیدست از اطَلق  ،بیاورد

داشته  کارسرو با کَلم شارع خواهیممیعَلوه بر اننکه اگر بخواهیم به ینین مبنانی ملتزم شتونم، برای ما که 
را آورده و به دست ما نرسیده، انن احتمال همیشه  ایمنفصلهما احتمال دهیم شارع نک قرننه  کههمینباشیم، 
له و از قرائن متص اندفرمودهعلیه السَلم قطع و جزم داشته باشیم که آنچه معصومین  توانیممیما که ن اما استت،

که بعضی از روانات به  دهیممیاحتمال  و نیستت همیی به دست ما رسیده باشد منفصتله و همه آنچه هستت و
اگر  ت. خبفصله به دست ما نرسیده اسکه بعضی از قرائن من دهیممیاحتمال  همچنین دستت ما نرسیده باشد

ستتتد باب عمل به اطَلقات شتتتارع پیش  واز اطَلقات عمل نکنیم  نکهیچنبتانتد به  دهیممیینین احتمتالی 
انن هم دلیل نقضی انن کار؛ دلیل نقضی انن است که  .داردپیش در ؛ نعنی ینین الزم و تالی فاسدی خواهد آمد

که همه  مبینیمی اآلنسیره شرعیه منافات دارد، ما اگر ما بخواهیم ینین عمل کنیم، انن عمل با سیره عقَلئیه و 
احتمال وجود نک قرننه منفصتله دستتت از اطَلق  مجردبهو  کنندمیما به اطَلقات عمل  ۀعلما و همه متشترع

 .دارندبرنمی

اطَلق  آوردمیکه از کَلم متکلمی که قرننه متصتتله بر تقیید ن بینیممیجواب حلی انن استتت که ما بالوجدان 
که اگر بخواهیم بر انن مبنا ملتزم باشیم و عدم قرننه  بینیممیما  ،عَلوه بر انن وجدان عقَلنی .شتونممیمتوجه 

انن تالی فاسد است که به هیچ اطَلقی از اطَلقات شارع نتوانیم تمسک کنیم،  اشالزمهمنفصله را شرط بدانیم 
 اگر مجرد احتمال .رودمیدی که به دست ما نرسیده است بع احتمال وجود قرننه منفصتله ییون در هر اطَلق

م خود مرحوم میرزا ه کهدرحالیما نباند به هیچ اطَلقی عمل کنیم،  شودمیقرننه منفصله مانع از انعقاد اطَلق 
 واطَلقات گذاشتتته استتت  انن بر بنابه اطَلقات شترعی عمل کرده استتت و  همهانن. مرحوم میرزا کندمیعمل 

 هبااننک معذالک است.ه باشتد که به دست او نرسیده منفصتل داشتت یدهایمق ،استت انن اطَلق ندادهاحتمال 
، ما عمل شتتتودمیعمل  بینیممی. اننکه ما کندمیخود میرزا به اطَلقات شتتترعی عمل  رودمیینین احتمالی 

 شتتودمیمعلوم  . لذاوجود دارددی استتت که بر انن مبنا انن دلیل نقضتتی بر انرا کندمی، خود میرزا عمل کنیممی
کَلمی  هکهمینوقتی صرف االحتمال مانع نباشد  و نفصله مانع از انعقاد اطَلق نیستکه صرف احتمال قرننه م

مل بر و ح ف میمتقیید نداشت ما از آن اطَلق میداله بر  ایمتصلهبا اطَلق از سوی متکلمی صادر شد و قرننه 
 القرننه المنفصله شرط در جرنان اطَلق نیست. انن بنا بر فرضیه اول. عدم درنتیجه. کنیممیاطَلق هم 
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که دستتت خود ما نیستتت که  طوریهمین زنرا ،خواهدمیاگر احتمال به معنی عدم باشتتد انن احتمال نافی 
دوتا  و بودهحتمال با عدم االحتمال نکی نعدم نیستتت، ااحتمال که  . معنیاستتتعدم  به معنیبیونیم احتمال 

نه ؟ عَلوه بر عدم قرنقید اطَلق( قیدش ییستانن )، آورندمیقید برای اطَلق معنی اننکه شما  اصَلا د. هستن
احراز  داست نعنی عدم القرننه را بانهم متصتله قیدش عدم قرننه منفصتله استت، انن قید استت و قید واقعی 

 .کنیدنمیاحراز را که شما اراده اطَلق را در کَلم متکلم دهد انن معنا را میاگر احراز نکنید  .کنید

صتترف وجود  گونیمنمی: دهدمیجواب  گونهانن ،دفاع کنداز مبنای خودش  گونهاننحاال میرزا اگر بخواهد 
 عنین .با استتتتصتتتحاب نفی کنیم توانیممیانن احتمال را  ؛ زنراشتتتودمیقرننته منفصتتتله مانع از انعقاد اطَلق 

نبود انن  ایمنفصلهقرننه هم در کار نبود و بعد در زمان دوم و ستوم  ایقرننهوقتی متکلم تکلم کرد که  گونیممی
 .کنیممیعدم قرننه منفصله را استصحاب 

نجام ا خواهیدمیزنرا یه نوع استصحابی را ؛ انن نوع دفاع هم کارانی ندارد و کار اشتتباه و باطلی استتاما 
 به لحاظ ؛اننجا استصحاب شرعی جاری نیستدر استتصتحاب شترعی باشد  ،استتصتحابید؟ اگر مراد از ده

د ر خوو نه ب شودمیبر ظ ور بار  و اثر شرعی عدم القرننه است ، مستصحباثر شرعی ندارد اننکه مستتصتحب
 ش راعدم القرننه الزمبا استصحاب  خواهیدمیشما  وقتآنمنت ا الزم عدم القرننه ظ ور استت.  .عدم القرننه
 .غیر حجت است و ستصحاب، استصحاب ُمثِبت خواهد شدانن ا !اثبات کنید

ا اثر حب، اننجصجانی حجت است که اثر شرعی بر خود مستصحب بار شود نه بر الزم مست استتصحاب در
 آنچه اثر شرعی دارد .صرف عدم القرننه اثر شرعی ندارد با استتصحاب و ،شتودمیشترعی بر مستتصتحب بار ن

ییزی حجت است؟ ت، یون ظ ور استت که موضتوع حجیت استت؛ موضوع حجیت ییست؟ یه ظ ور است
. ظ ور الزم عدم القرننه است، خود شودمیبا استتصتحاب عدم قرننه ظ ور انجاد ن و ظ ور کَلم حجت استت

 شودیمو انن استصحاب مثبت  شودمیاثر شرعی در اننجا بر الزم مستصحب بار  کهدرحالیمستتصحب نیست 
 که حجت نیست.

ت از انن که عبار کنندمینعنی استصحابی که عقَل  ؛از استتصحاب، استصحاب عقَلنی باشداگر مراد حال 
که در آننده هم نخواهد بود. استصحاب به انن معنا که عدم القرننه را  کنیممیییزی نبوده استصحاب  استت که

استتتصتتحاب  انن .کنندمینن به استتتصتتحاب عقَلنی تعبیر از ا ؛هم نخواهد بود بعدازانننبوده و  تاکنونبیونیم 
ود خ نافیییستتتت؟  آن یناف. خواهدمیدلیل  ونفی احتمال وجود قرننه، نافی  ان قرننتهنعنی بنتای بر عتدم ال

نعنی اول شما باند ظ ور کَلم در اطَلق را درست کنید و بعد بیونید حاال که کَلم ظ ور در طَلق ؛ ظ وراستت
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 طوریهمین و خواهدمی. پس نتافی کنتدمیر احتمتال وجود قرننته منتافی بتا انن ظ ور را نفی دارد، انن ظ و
افی و بخواهد عقَلئی نفی شود ن انن احتمال قرننه . اگرکنیممیقرننه را نفی  احتمال مانیستت که شما بیونید 

 نآ قَلئینفی کنید ستتبب ع انن احتمال رااگر بخواهید  احتمال که دادند نعنی وجود دارد() .خواهدمیستتبب 
ون ی گونندمی ؛خوِد ظ ور کَلم متکلم استتت کنندمیآن انن احتمال را منتفی  وستتیلهبهقَل ییستتت؟ آنچه عُ 

واال  کنیممی منتفیمتکلم کَلمی را انشتتا  کرد که ظ ور در اطَلق دارد پس احتمال وجود القرننه را با آن ظ ور 
 ؟آن احتمال را نفی کنید خواهیدمیزی اگر آن ظ ور در کار نباشد با یه یی

ظ ور است.  در ما بحث کهدرحالیخَلصته انن نفی احتمال قرننه خود متوق  بر اصل انعقاد ظ ور است، 
متوق  بر ظ ور استتتت پس نلزم هم ظ ور متوق  بر نفی احتمال استتتت و نفی احتمال  ؛آندمیدور پیش  البتته

 الدور. انن نسبت به فرضیه اول.

نه منفصتتله که عدم قرن گوندمیکه  کندمیگفتیم ببینیم میرزای نائینی از عدم قرننه منفصتتله یه ییزی اراده 
که مراد از شتترطیت  که تا حاال فرض اول را بحث کردنماستتت. دو فرض وجود داشتتت شتترط انعقاد اطَلق هم 

ز اراده کاش  ا متأخرله در زمان نعنی عدم قرننه منفص ؛باشد متأخرعدم قرننه منفصتله، شرطیت به نحو شرط 
 اطَلق در کَلم متکلم از زمان تکلم باشد.

 ؛انن استت که شترطیت عدم القرننه منفصله شرطیت به نحو شرط مقارن باشدهم فرضتیه دوم بیان شتد که 
آن زمان  از یمکنمیو ما دست به قرننه منفصله پیدا  شتودمینعنی به انن معنا که از زمانی که قرننه منفصتله برپا 

به دستتت نیامده باشتتد از زمانی که  قرننه منفصتتله کهمادامینعنی اطَلق منعقد استتت  ،شتتودمیاطَلق منعقد ن
. پس دشومی، از آن زمان دنیر اطَلق منتفی آندمیو از زمانی که قرننه منفصله  آندمیقرننه منفصتله به دستت 

قرننه منفصتله است اطَلق هم هست، تا انن عدم عدم  کهمادامیعدم قرننه منفصتله شترط مقارن استت نعنی 
 .. انن فرضیه دوم استشودمیدنیر اطَلق منتفی  -آمدنعنی قرننه منفصله -قرننه منفصله از بین رفت 

 اشکال حّلی دارد هم اشکال نقضی دارد.دارای انن فرضیه دوم هم 

انقَلب اراده متکلم استتت، یون  یون الزمه ینین حرفی ؛اشتتکال حّلی آن انن استتت که انن معقول نیستتت
قرننه  کهوقتیده کرده بود و اقرننه منفصله اراده نکرده بوده اطَلق را ار کهوقتیانن استت که متکلم تا  اشالزمه

م که کَل گفت توانو نمی کَلم نا مطلق استتت نا مقید هرحالبه .د دنیر اطَلق را اراده نکرده استتتمنفصتتله آم
از همان کَلم دنیر اراده اطَلق به بعد و از انن زمان استتت شتتده تا انن زمان ق از آن کَلم مطلق بوده و اراده اطَل
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ر مطلق باشد و د زماننککه کَلم واحد هم مطلق باشد هم مطلق نباشد، در  زنرا به انن شکل نیست .شودمین
صحبت  متکلم کهوقتی استت؛ دائر بین الوجود و العدم اراده اطَلقامر  مطلق نباشتد؛ نا به تعبیر دنیر زماننک
 و اراد التقیید در هازمانکه بیونیم اراد االطَلق در بعضتتی از  شتتودمین .اراد االطَلق نا لم نرد االطَلق کردمی

ون اننکه ستتبب خاصتتی هم نلزم منه انقَلب اراده متکلم من حال الی حال، بدزنرا ی دنیر، هازمانبعضتتی از 
 ننقلب من حال الی حال و انن معقول نیست. خودخودبه طوریهمین .باشد داشته

 حرف آن اننالزمه  هرحالبه ؛آندمینقض پیش  کردنم اننجا هموارد به فرض اول  همان نقضی که ،اما نقضاا 
ق بعدها از آن اطَل و ان تکلم از آن اطَلق ف میده نشودزمدر و  کندمیاستت که وقتی متکلم کَلمی مطلق بیان 

لم که متکلم تک زمانی دراما  اطَلق از آن ف میده شتتتود. ببینند که قرننه نیامد بعدازاننکه مثَلا  .ف میتده شتتتود
ق تبدنل به عدم انن کَلم منقلب شتتتود و انن االرادة االطَل اا در زمان بعد دفع دهیممییون متا احتمال  کنتدمی

نباند از آن اطَلق بف میم نا باند حداقل عمل به اطَلقش  کنتدمیم تکلم کته متکل اآلنبنتابرانن االرادة شتتتود، 
هم در عرف عقَل و هم در عرف متشرعه وقتی کَلمی از  کهدرحالی .نکنیم یون احتمال تبدل انن اطَلق استت

 َلق عملبه انن اط کهانندر  دانندمیخودشان را مجاز  ع صادر شد و تقیید همراهش نبود،از متکلم ُمشرِّ  شارع،
 شتتوند که قرننه دنیری آمده نا نیامده مأنوسبیذرد تا  هامدتتا  کنندنمیبرای عمل به انن اطَلق صتتبر  وکنند 

 به هیچ اصتتَلا ن استتت که آانن احتمال معنی  دهیممیرا احتمال وجود قرننه منفصتتله غیر واصتتله . وقتی استتت
ز بعد ا، متکلم صتتحبت کرد بعدازآنکه دهیممیاطَلقی از اطَلقات شتتارع نتوان تمستتک کرد؛ یون ما احتمال 

به هیچ م توانینمیبرای تقیید آورده باشد و به دست ما نرسیده است. پس  ایمنفصله قرننهنک ستال، دو ستال 
 و هم اشکال نقضی. شودمیتمسک کنیم. فلذا هم اشکال حلی بر انن مبنا وارد  اطَلقی

ن ، اشتتکالش انن است که انافتدمیکه ببیند بعد یه اتفاقی  کنندنمیهم متشترع و هم عرف عقَل صتبر  لذا
 است.آن  عدم عقَلنی بودن انن فرض پس اشکال کنندمیخَلف آن ییزی است که عقَل به آن عمل 

َلم ملتزم به انن ک نعنی خوِد شخص میرزا ز اشتکال نقضتی استت. اشتکال نقضتیاشتکال حلی غیر ا نکته:
بعد از نک ستتال نا  مثَلا که  ددهنمینا نه؟ آنا احتمال  درکمیبه آن عمل  نک اطَلقی را دند اوخود اگر نیستتت، 

اضافه کرده باشد؟ احتمال  ایمنفصلهنک قرننه علیه الستَلم بعد از دو ستال از صتدور انن کَلم از امام صتادق 
 .دکنمییرا به انن اطَلق عمل  ددهمیمال ؟ اگر احتددهمی

رده نفی کاطَلق را از آن زمان به بعد انن قرننه منفصتتله  حداقلملحق شتتده باشتتد  قرننه منفصتلهبعدها اگر 
. کنیدنمیاعتنا  همقرننه منفصله حتی بعد از زمان  الحاق احتمال بهنعنی  کنیدمیبه اطَلق عمل  اآلن اما است
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زمان صتتتدور هم اعتنا  همان اوِل  از کنیدنمیکه بعد از گذشتتتت زمان اعتنا  طوریهمتان؟ کنیتدنمییرا اعتنتا 
و انن کَلم مطلق را از  بودند علیه الستتَلمکه اگر در زمان امام صتتادق  طوریهمان .نداهکردمیو اعتنا ن کنیدنمی

 هم به همان گذشتهسال نا بیشتر  ی ارصتد هزار وهم بعد از  اآلنند؟ کردمیییونه عمل  شتنیدندمیحضترت 
 به اطَلقو عمل دخلی در تمستتتک  ،عدم احتمال لحوق قرننه قرننه نااحتمال لحوق  نعنی. کنیدمینوع عمل 

 ندارد.

حق با مرحوم صتتتاحب کفانه استتتت؛ نعنی حق انن استتتت که برای انعقاد  کهاننخب تبیین من کل ما ذکرنا 
 مقدمات حکمت است ۀمقدمبنابرانن آنچه  .قرننه متصله نیاز ندارنمدم وجود اطَلق ما شترطی بیش از شرط ع

 د متصل ونه عدم القید مطلق اعم از قی استعدم القید المتصل  مراد از انن مقدمه -عدم القید مقدمهآن  نعنی-
 .قید منفصل

که بازهم تبین مما ذکرنا اننکه عدم القید المتصتتل دخل در اقتضتتای مقتضتتی اطَلق دارد نه مطلب دنیری 
نکی  و جه رسیدنم که نکی از مقدمات حکمتبه انن نتی تاکنونما ف میدنم و  .مقتضتی باشد تأثیراننکه مانع از 

له در اقتضای اطَلق عدم وجود قرننه متصتله استت، حاال انن عدم وجود قرننه متص ،از شتروط انعقاد اطَلق
جَل اکرم رجَل، خود کلمه ر گوندمی ؟شودمیمقتضی با خوِد کَلِم مشتمل بر سعه تام  اننکهدارد نا کَلم دخالت 

آن  یرتأثاکرم رجَل عالما، انن عالما مانع از  گوندمی آندمیاقتضتای اطَلق در آن تام استت، وقتی قرننه متصله 
و  شودمیعدم القید است که اقتضائش تمام  ضمیمهبه. آنا به انن نحو استت؟ نا نه خوِد رجَل شتودمیمقتضتی 

نه اننکه به ستتبب وجود مانع و تمامیت  شتتودمیاگر گفت اکرم رجَل عالما دنیر اقتضتتای اطَلق در آن منتفی 
 .شودمیدر اطَلق منتفی  تأثیرمقتضی 

ید انن عدم ق .شتتودکامل نمی، بدون احراز عدم التقیید متصتتله اطَلق، تبیین از ما ذکرنا که خوِد مقتضتتی
 . خَلصه مقتضی اطَلق دو ییز است:کندمیرا تکمیل  متصل اقتضا

  یمثل لفظ موضوع برای طبیعت الش .داشته باشدرا به صتورت وضتعی خود لفظ قابلیت ستعه  اننکه نک:
 لطبیعة ، آن لفظ وضعالما  آن لفظ وضع لطبیعة لطبیعة التراب، لفظ تراب وضع ؛است تراب و مثل انستان، ما 

 خود لفظ استعداد سعه دارد.االنسان. پس 

ام و انن اقتضای مقتضی ت ستازدمیعدم التقیید تازه اقتضتای مقتضتی را  ضتمیمهبهستعه  دو: انن استتعدادِ 
 و سلم هآلو صلی الله علی محمد و                اقتضای مقتضی است. کملبنابرانن عدم قرننه متصله م؛ شودمی


