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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

نعنی بحث ما در اطَلق مبتنی بر مقدمات حکمت بود و گفتیم مقدمات حکمتت  ؛در مقدمات حکمت بودبحث 
نکه در مقام بیان تمتام متراد ان اننکه در مقام بیان باشد و سوم ، دومبر تقیید نباشد ایقرننهانن است که  اولما  ازنظر
وان الله تعالی علیته بتر است که صاحب کفانه رض ایمقدمهدر  بحث امروز .بحثی هم در انن مقدمات کردنم .باشد

نکتی اننکته در مقتام  ؛نه بیشترمشهور مقدمات حکمت دو مقدمه هستند  ازنظرگفتیم  .افزاندمیدو مقدمه مشهور 
 بیان باشد و نکی اننکه قرننه نصب بر تقیید نکند. 

قتدر  ننکه اگراضافه کرده است که قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد و ا ایثالثهمرحوم صاحب کفانه مقدمه 
قابلیت ستعه  نفسهفیاطَلق را بفهمیم حتی اگر اننکه  توانیمنمیدر مقام تخاطب باشد ما دنگر از کَلم متکلم  متیقن

چترا متانع  حاال .شودمیچون قدر متیقن در مقام تخاطب دارنم، انن مانع از انعقاد اطَلق  اما .در کَلم متکلم باشد
که چون ممکن است متکلم اراده تقیید کرده باشد و در مقام بیان قید اعتمتاد بتر  فرماندمی؟ شودمیاز انعقاد اطَلق 

وقتتی عتدم القیتد  ،که عدم القیدش در اننجا کاشف از اطَلق مرادش نخواهتد بتود ستلذاقدر متیقن کرده باشد و 
عدم القید بتواند کاشف از عتدم  اگر .قید به معنی عدم ارادة القید استکاشف از اطَلق مراد هست که بدانیم عدم ال

التقیید داللت بر اطَلق المتراد  خود عدماز عدم التقید کشف اطَلق کنیم چون  توانیممیاالرادة القید باشد اننجا ما 
آنجتانی کته قتدر متتیقن در مقتام تخاطتب  اما است که عدم التقیید چنین کاشفیتی داشته باشد؛ درجانیدارد. انن 

م بتر انتن قرننته اعتمتاد متیقن در مقام تخاطب ممکن است بیان باشد نعنی ممکن است متکل خود انن قدر دارنم،
 بااننکتهامتا چترا قیتد نیتاورده ؛ نه چون اطَلق مراد اوست، بلکه چون تقیید مراد او بوده .و قید نیاورده باشدکرده 

ذا وجتود قتدر متتیقن در مقتام ؟ چون اعتماد بر انن قدر متیقن در مقام تخاطب کترده استت. لتاستتقیید مرادش 
 اطَلق مراد متکلم خواهد بود. تخاطب مانع از کاشفیت عدم التقیید از 

: انتفاء القدر المتیقن فی مقام تخاطتب، بانتد در مقتام فرماندمی . انشانت مرحوم صاحب کفانه را بخوانیمعبار
فتی البتین فانته  یتر  الخارج عن ذالک المقتامتخاطب قدر متیقنی وجود نداشته باشد، و لو کان المتیقن بمَلحظه 

اگر قدر متیقن داشته باشتیم امتا انتن قتدر متتیقن، قتدر متتیقن در مقتام  فرماندمی .فی رفع االخَلل بالغرض مؤثر
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قرننیتت بتر تقییتد  تواندنمیقدر متیقنی که خارج از مقام تخاطب باشد  ؛طب نباشد، انن مخل به اطَلق نیستتخا
 داشته باشد. 

مخاطبین همه خودشان از علمای فقیه و  وقتنکاکرم العالم،  گوندمیوقتی  مثَلا  دو گونه قدر متیقن دارنم، ما
عالمانی کته مخاطتب او هستتند  مثَلا و  کندمیدر دانشگاه صحبت  گوندمیاکرم العالم که  وقتنکمتفقه هستند، 

اکرم العالم الطبیب، قید نیاورده استت؛ امتا  گوندمیآنجانی که مخاطبش پزشکان هستند او ن .پزشک هستند فرضاا 
، احتمتال احترام بگذارنتد به علما و دانشمندان اکرم العالم گوندمیکه  کندمیاننجا که صحبت  دهیممیما احتمال 

م تخاطب اننجا نک قدر متیقن در مقا .مخاطب او هستند اآلنکه مراد خصوص انن دانشمندانی باشند که  دهیممی
اننجا قدر متقین در مقتام تختاطبش خصتوص  کندمی. با فقها که صحبت است خصوص دانشمند طبیب نم کهدار

شتامل  عتالم و نا خصوص فقها بلکه گفتته اکترم العتالم فقیه هایعالمدانشمندان فقیه است. نگفته اکرم خصوص 
ودند اننجا در مقتام تخاطتب نتک اما در مقام تخاطب چون مخاطبش فقط فقها ب؛ شودمیفقیه و  یر فقیه از علما 

 انن عالم فقیه است.  زقدر متقین دارنم که قدر متیقن عبارت ا

چتون مختاطبینش فقیته بودنتد  امتا ،بگوند اکرم العالم فقیه خواستهمیکه از ابتدا  آندمیخب جای انن احتمال 
از اکترم  و تخاطتب و اراده تقییتد کترده نن قدر متیقن در مقامدنده است که دنگر نیاز نیست فقیه بیاورد، اعتماد بر ا

، مترادش اکترم العتالم استتنکترده  نکرده است، اراده اطَلق از انن اکرم العالمرا العالم اراده وجوب اکرام کل عالم 
 نکرده است؟ چون اعتماد بر قدر متیقن در مقام تخاطب کترده استت. پتی اننجتا چرا بیانالمقید به انن قید بوده؛ 

 .  کندمیقید کاشف از اطَلق مراد نیست، احتمالش هم که بدهیم کفانت عدم البیان ال

معتمد متتکلم بتوده و  ،انن قدر متیقن در مقام تخاطب دهیممیحرف مرحوم صاحب کفانه انن است که احتمال 
اده اطتَلق پی اننجا عدم بیان بر قید کاشتف از ار است. متکلم بر انن قدر متیقن اعتماد کرده و بیان بر قید نیاورده

هتا عتالم و  یتر آناما نک قدر متقین خارج از مقام تخاطب دارنم نعنی مخاطبینش انواع مردم هستتند در ؛ نیست
اگتر  گتونیممی بتازهم اننجا گفته اکرم العالم، خب ما اگر خارج از مقام تخاطب بخواهیم فکر کنیم وجود دارد.عالم 

 بتازهمنا انن اکرم، اکرم خصوص عالم فقیته باشتد،  است هاعالمهمه  اکرم امر دانر باشد بین اننکه مراد از انن اکرم،
بترای اکترام  ترمستحقانن فقیه را اراده کرده است چون فقیه  قطعاا  هرحالبهبگونیم  توانیممیخارج از مقام تخاطب 

و  هستتند قدر متقین هاانننا فرض کنید که عالمی که طب ابدان و طب ادنان داشته باشد  .از هر عالم دنگری است
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نتدارد. فترض کنیتد کته نتک بته عتالم فیزنتک و عتالم نجتوم کتار  هرحالبه که زنیممیحدسی  چنین از خارج ما
بودجته مخصوصتی بترای پت وهش متا بانتد  گونتدمیدر نتک صتحبت عمتومی  جمهوررئیینا نک  گذاریقانون

پ وهشی که  مراد از جا دارنم و آن انن است کهپ وهش مطلق است دنگر، اما نک قدر متقین خارج در انن .بگذارنم
امتا انتن ؛ اقتصتادی استت شرانط، شرانط اآلنرشته اقتصاد است، چون  مثَلا پ وهش در خصوص  گوندمیانشان 

قدر متقین، قدر متقین خارج از مقام تخاطب است. اگر قدر متیقن خارج از مقام تخاطتب باشتد، انتن ضترری بته 
اگر اراده اطَلق نکرده بود و اگتر مقیتد  گونیممیاطَلق را کشف کنیم؛ چون  توانیممیتقیید و از عدم  زندنمیاطَلق 

 ده کرده است. احاال که نیاورده پی اطَلق را اراما  آوردمیقید  حتماا را اراده کرده بود او 

اما قدر متیقن در مقام تخاطتب بته اطتَلق صتدمه  زندنمیبه اطَلق  ایصدمهقدر متیقن خارج از مقام تخاطب 
رمانشی ف ننا .کنیمکشف اراده اطَلق نمی آنجانی که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد ما از عدم التقیید . لذازندمی

 .است که مرحوم آخوند دارند

بته اطتَلق  ایهصتدمکه چرا قدر متتیقن ختارج از مقتام تخاطتب  کندمیالبته اننجا فرمانش دنگری هم اضافه 
هستتم  در مقتام بیتان همته متراد ختود اآلن؟ برای اننکه اگر بنا باشد که متکلم در مقام بیان انن باشد که من زندنمی

گفته شود آن قیتد  وقتآنکه  لم در مقام بیان تمام المراد استگفت که کَلم چنین داللتی ندارد که متک شودمیاننجا 
چون فرض بر انن است که اگتر  .مقام تخاطب هم ممکن است صدمه به اطَلق بزنداز  متقین خارج قدرآنخارج نا 

در مقام بیان تمام مراد هستم، خب اگر در مقام بیتان  اآلنمتیقن خارج را بیان نکرده باشد با انن قاعده که من  قدرآن
یتد ختارج از مقتام تخاطتب را کته آن ق شودمیمعلوم  اینیاوردهتمام مراد هستی و آن قید خارج از مقام تخاطب را 

کته آن  ن تمام المتراد استت بیتان نکتردهچون در مقام بیا و ستابیان تمام المراد  در مقام؛ چرا؟ چون اینکردهده اار
ننکه آن قیتد قید، قید خارج از مقام تخاطب مرادش نیست. چون بیان نکرده که مرادش نیست پی صرف احتمال ا

 .  شودمیمخل به اطَلق هم مرادش باشد 

باند بیان  حتماا ما برای اخذ اطَلق نیازی ندارنم که متکلم در مقام بیان انن باشد که هر قیدی را که من اراده کنم 
که ما بگونیم قیتد  انن باشد که پی اراده نکرده است که هر قیدی را که بیان نکرد ولو قید محتمل انن کاشف از کنم

و اگر هم نخواهد بانتد بگونتد متن اراده  کنممیده کند باند بگونم من اراده اارخارج از مقام تخاطب را اگر آن قید را 
 ؛نته انتن الزم نیستت گونتدمیپی محتمتل استت آن قیتد را اراده کترده باشتد.  امنکرده. چون نگفته اراده امنکرده



 4931مهر ماه  41                                                                                      دفتر آیت اهلل اراکی )مباحث اطالق و تقیید(، 2اصول  8جلسه 

 

تمتام المتراد  گتونممیچته الزم نیست در مقام انن هم باشد کته آن و ام بیان تمام مراد باشد کافی استدر مق کههمین
پتی نخواستته  گونیممیهمین کافی است که در مقام بیان تمام مراد باشد، وقتی در مقام بیان تمام مراد است  .است

. خواهتدنمیپتی  آنچته نگفتته استت و خب گوندمیاست، چون گفتیم مبتنی بر انن قاعده است که آنچه بخواهد 
، انن همان اطَلق خواهدنمی را نگفته است انن است که آنچه اشمعنی گوندمی خواهدمیآنچه  گونیممیی وقتنک

در مقام انن  گوندمی؛ صاحب کفانه خواهممیتمام آن چیزی است که من  امگفتهبگوند آنچه  خواهدمیاست؛ نکی 
بتود نعنتی چنتین  گونتهانن؛ بنتابرانن اگتر ختواهممیتمام آن چیزی است کته متن  امگفتهنیست که بگوند آنچه من 

قید متقین خارج از مقتام تخاطتب  پی خواهممیاست که من  آن چیزیتمام  امگفتهکه آنچه من  انمداشته ایقاعده
 .خواهممیاست که من  آن چیزیتمام  امگفتهبنابرانن چون نگفته است و گفته است آنچه من  .را نگفته است دنگر

، آنچته هستت انتن ختواهممیاست که متن  آن چیزیتمام  امگفتهما چنین چیزی ندارنم که بگوند آنچه من  اما
نخواستته استت. انتن  راآنچته نگفتته  کنیممیبنابرانن از انن استفاده را  گونممی خواهممیبگوند من آنچه  است که

استت. گرچته متا حتاال   یرازآنانن  زنرا ستا خواستهمیتمام آن چیزی است که  مبنای اطَلق است نه آنچه گفته
توضتیح ختواهیم داد. انتن خَلصته فرمتانش مرحتوم  بتازهم بعداا و  انمدادهتوضیح  قبَلا و  انمداشته حرفینکاننجا 

 صاحب کفانه است.

 ؛کندمیاستاد شهید چند انراد بر انن مبنا وارد 

انتن  -مبنانی به معنی انراد اساسی نه مبنانی مصتطلحانراد -اساسی است، ی و مبنان، دقیق یانراد اول که انراد 
انشتان  ؟لاست نا مربوط به مقام امتثا آنا مربوط به مقام جعل ؟مربوط به چه مقامی است اصَلا است که قدر متیقن 

 خواهتدمینعنی مکلف کته ؛ مربوط به مقام جعل نیست بلکه مربوط به مقام امتثال است اصَلا قدر متیقن  گوندمی
بعتد  حتال گفته اکرم العتالمو که حکم چیست، حاکم جعل کرده  معلوم شد بعدازاننکهحکمی را امتثال کند و برود 
عتالم فقیته استت، قتدر  ،متتیقن از آن عتالم گوندمیدر مقام عمل  و لذا به انن اکرم العالم عمل کند خواهدمیانن 

. قدر متیقن کار کیست؟ کار مکلف است، کار خود آمر کته نیستت. آمتر کته قتدر آندمیمتیقن در مقام امتثال پیش 
آمری  قدر متیقن در مقام تخاطب نعنیبگوند.  خواهدمیچه  داندمیمتیقن و  یر قدر متیقن ندارد، آمر که خودش 

متتیقن  م برای خودش قتدردر مقام جعل حک در مقام جعل حکم معنی ندارد بگونیم کندمیکه خودش جعل حکم 
و کَلمش را منطبتق  داندمیدانره جعل خودش را خودش  و بگوند خواهدمی چه داندمیخودش  ننکها .وجود دارد
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نتا اطتَلق مترادش استت نتا  هرحالبته. چه قدر متیقنی در اننجا قابل فرض است؟ گوندمیبر دانره جعل خودش 
ند که حاال اننجا اطَلق مترادش استت نتا تقییتد تقیید؛ اننجا دنگر برای او شک معنی ندارد که خود جاعل شک ک

کتار  قتدر متتیقن مراد است و شما بگونید قدر متیقن را اراده کرده است. قدر متیقن در مقام جعل معقتول نیستت.
مطلتوب متولی  کهاننبه  کنممیانن مقدار عمل کردم نقین پیدا به که اگر من  گوندمیمکلفی است که در مقام امتثال 

آنتا  داندمی. فرض کنید که نامکردهکه مطلوب مولی را امتثال  کنممینقین پیدا  ،، انن قدر متیقن استامدادهرا انجام 
متیقن انتن استت کته نتک روز قضتا بتر  گوندمینا ده روز قضا،  ردنش است نا دو روز نا سه روزنک روز قضا به گ

واجتب  خواهتدمیخوِد جاعل کته  .مشکوک است او برای مابقی و دهدمیگردن من است، نک روز قضا را انجام 
آن جعلتی کته  هرحالبته معنی نتدارد. کهانننک روز قضا است،  کنممیجعل  وت قدر متیقنی که برای گوندمیکند 
استت نتا  است نا جعل اکرام عالم است نا جعل اکرام عتالم فاستقضا نا جعل ده روز قضنا جعل نک روز ق کندمی

و ؛ قدر متیقن مربوط به مقام مجعتول آندمیدر مقام جعل بحث قدر متیقن پیش ن . لذاجعل اکرام عالم عادل است
از کجتا جعتل  بحث ما در انن است کتهاما به مقام امتثال است، مربوط به مقام فعلیت خارجی حکم است.  مربوط

 ختواهیممیچته کنتیم؟ متا  خواهیممیما از طرنق اطَلق  ؟انره جعل جاعل سعه دارد نا نداردجاعل را بفهمیم که د
داشتته  توانتدمیقدر متیقن در مقام تخاطب چه نقشتی  م، در کشف سعه جعل جاعلسعه جعل جاعل را درک کنی

 جای قدر متقین نیست.لذا در اننجا باشد؟ 

کتَلم کتار  آوردن؟ ختودِ  قرننته کتار کیستت، قرننته بتر کتَلم شود ترروشنمن نک عبارت دنگر بیاورم تا اننکه 
متتیقن نتا  امتا؛ مولی استت کارهم  قرننه آوردن و اراده قرننهپی کار متکلم، جاعل و مولی است. کَلم،  !کیست؟

جعتل جاعتل تمتام شتد حتاال بترای او چته نقینتی حاصتل  بعدازاننکهکه  کار مکلف است و عبدکار متیقن نبودن 
، دانره متیقن او چقدر است، دانره متیقن او ربطی به جعل جاعل ندارد، مگر اننکه شما فرض کنید چیتزی شودمی
قرننیت داشته باشد که ربطی بته قلتب و  تواندمی آنچه .وجود داشته باشد قرننیت داشته باشد تواندمی نفسهفیکه 

ست که در علم سامع قدر متیقن هستت نتا نیستت. م علم سامع اعالَ  مربوط به مع ندارد، قدر متیقننقین و علم سا
از آن طرنتق  و سامع به تکلیتف ختود علتم پیتدا کنتد قرننه باند خارج از علم سامع باشد تا اننکه از طرنق آن قرننه

قرننیت داشته باشد خارج از دانتره علتم ختود مکلتف  تواندمیبتواند دسترسی به علم به تکلیف پیدا کند. باند آنچه 
تحصتیل علتم نبانتد  پیدا کند، انتن روشرا ابزار نا راه نا روش برای تحصیل علم  خواهدمیباشد؛ چون مکلف تازه 

قرننه خارج از دانره علم جهتل مکلتف بانتد قرننیتت داشتته باشتد. انتن و جهل خود مکلف باشد، علم  مربوط به
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 ت که اگر من نقین داشتم قرننیت دارد و اگر نداشتم قرننیت ندارد. قرننیت نباند بته علتم و جهتلانن اس اشمعنی
باند چیزی باشد که خارج از دانره علم و جهل مکلف قرننیت داشته باشد. اگتر  او مکلف ارتباط داشته باشد، خود

در )و اگتر  زنتدمیمتولی را تقییتد  تکلیف در انن صورتچیزی که خارج از دانره علم و جهل مکلف قرننیت دارد، 
 انن کار را کند. تواندنمی ( نباشدخارج از دانره علم و جهل مکلف قرننیت نداشته باشد

حتال  فرضتاا همه،  نه انن دنگر ربطی به قدر متیقن ندارد، اگر ما نک قرننه حالیه داشتیم، قرننه حالیه نعنی حال
نتک قرننته  وقتتنک. متثَلا نجب اکرام فَلن نعنتی اکرامته فتی المصتاب  گوندمیهمه حال مصیبت است، اننجا 

انن قرننه حالیه وجتود  ،مکلف نا مخاطب است ای وجود دارد که انن قرننه حالیه خارج از دانره علم و جهلحالیه
لف کنیتد، دارد و ربطی به علم و جهل مکلف ندارد اما اگر شما بخواهید قرننیت قرننه را مربوط به علم و جهل مک

تکلیف باند قبل از علم مکلف شکل پیدا کند، تتا علتم  سازدنمی، تکلیف را آوردمیعلم مکلف فعلیت برای تکلیف 
برای متا کاشتف از دانتره  تواندمیآنچه  ،بفهمیم دانره تکلیف مولی را خواهیممی اآلنمکلف به آن تعلق پیدا کند؛ ما 

لف باشد. حرف ما انن است. انن انراد به نظر متا انتراد کن و علم و جهل متکلیف مولی باشد باند خارج از دانره نقی
 متینی است.

از علتم و جهتل  نظرصرفمکلف نعنی  و جهلعلم  مسئلهقرننه باند قرننیت داشته باشد قبل از  گونیممیاننکه 
 متعلتق علتم جهتل باشتد خواهتدمیباند قرننیت داشته باشد تا اننکه آن قرننیت در آن تکلیفی کته  نفسهفیمکلف 

خب انن تکلیف باند اول شکل بگیترد تتا قتدر متتیقن  است. قدر متیقن از تکلیف دنگرعبارتبه؛ دخل داشته باشد
دختل در ستعه و ضتیق تکلیتف داشتته  تواندنمیقدر متیقن  لذا خود تکلیف است گیریشکلپیدا کند. بحث ما در 

 باشد.

الله تعالی علیه انن است که اگر هم ما فرض کنیم کته قتدر متتیقن در مقتام انراد دوم مرحوم استاد شهید رضوان 
انن معنا کته قابلیتت اعتمتاد متتکلم در  به ، نعنی اگر بنا باشد که انن قدر متیقن خللی در اطَلق انجاد کندتخاطب

کنتد؛ ختب چته  تیقنمجای نصب قرننه اعتماد بر قدر ه قرننیت بر آن داشته باشد، نعنی قابل انن باشد که متکلم ب
بته  توانتدمیکته متتکلم  طورهمان ؟ن خارج از مقام تخاطب استمتیقن در مقام تخاطب با قدر متیقفرقی بین قدر 

شاند اعتماد کند به قدر متیقن خارج از مقام تخاطب، شتاند اعتمتاد کترده؛  قدر متیقن در مقام تخاطب اعتماد کند
نک حکمی قدر متیقن داشته باشد، اگتر قتدر متتیقن بتودن دختل در اعتمتاد بتر  ناقدر متیقن  چیزینک کههمین
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بیانیت مولی داشته باشد چه انن قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطب باشد نا قدر متیقن خارج از مقتام تخاطتب 
داشتته باشتد  قرننیتت توانتدنمیخدشه وارد کند؛ اگر قدر متیقن خارج از مقام تخاطتب  تواندمیدر هر دو صورت 

قرننیت داشته باشد چون مَلک در مانعیتت از اطتَلق متتیقن بتودن  تواندنمیخب قدر متیقن در مقام تخاطب هم 
قضیه است؛ خب وقتی انن متیقن است چه متیقن بودنش مال مقام تخاطب باشد و چته متتیقن بتودنش ختارج از 

ما چرا در انن قدر متیقن، خصوص قتدر متتیقن . ششودمیمقام تخاطب بودن باشد، در هر دو صورت خدشه وارد 
. انتن قراردادندانعقاد اطَلق  و عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را شرط در م تخاطب را مانع از انعقاد اطَلقدر مقا

 اشکال دنگر استاد شهید.

ن استت کته فترق آدفع است. خَلصه دفع انن انتراد  معتقدنم که انن اشکال قابل و ما بر انن اشکال انراد دارنم 
از قتدر متتیقن در مقتام بین قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارج از مقام تخاطب انتن استت کته  فلتت 

قابل نعنی اگر نک قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم انن قدر متیقن برای همه عقَل  ؛یت نداردنتخاطب عقَل
ت از قتدر متتیقن در مقتام تخاطتب لچون  ف عقَلنی نیست.  فلت از قدر متیقن در مقام تخاطب درک است زنرا
 قتدرآنمتکلم و سامع متوجه بته  حتماا انن است که اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب هست  اشمعنیعقَلنی نیست 

چنین است ممکن است متتکلم اعتمتاد بتر انتن قتدر متتیقن کنتد نعنتی متتکلم  . حال به دلیل اننکهمتیقن هستند
همین وجود قتدر متتیقن بترای بیتان قیتد کفانتت  و از انن قدر متیقن  افل باشد تواندنمیسامع  حتماا که  گوندمی
اما اگر قدر متتیقن، قتدر متتیقن ختارج از مقتام تخاطتب ؛ کندمیچون  افل نیست، از قدر متیقن  فلت ن کندمی

ختارج از مقتام  متتیقنت از قدر باشد ممکن است که سامع  افل انن قدر متیقن خارج از مقام تخاطب باشد،  فل
امتا عقتَل  دانندمی الوقوعمحتمل و یر عقَلنی نیست، عقَل وجود چنین  فلتی را محتمل و واقع  ی فلت ،تخاطب

وجتود قدر متتیقن در مقتام تختاطبی اگر  گونندمی و دانندمیرا ملغی  احتمال  فلت از قدر متیقن در مقام تخاطب
 کننتدنمیقدر متیقن در مقام تخاطب را الغتا  احتمال  فلت از انن قدر متیقن است، سامع متوجه حتماا داشته باشد 

 وقتتآناما احتمال  فلت از قدر متیقن خارج از مقام تخاطب را ممکن است ملغی بدانند، خب چون چنین استت 
بترای تقییتد ختودش  توانتدنمیعقتَل متتکلم  ازنظرنعنی  زندنمیقدر متیقن خارج از مقام تخاطب صدمه به اطَلق 

 .  دهدمیرا اعتماد بر قدر متیقن خارج از مقام تخاطب کند، چون احتمال  فلت سامع 

 از آن بعتد توانتدنمی، اگتر بیتان نیتاورد کنتدباشد باند بیان متیقن خارج از مقام تخاطب  قدر آن مراد او فلذا اگر
 گونتدمیچرا انن قید را در مقام امتثال رعانتت نکتردی، احتجاج بر سامع کند که من آن قید را اراده کرده بودم و تو 



 4931مهر ماه  41                                                                                      دفتر آیت اهلل اراکی )مباحث اطالق و تقیید(، 2اصول  8جلسه 

 

خب من متوجه نبودم کته چنتین قتدر  گوندمیمتیقن بود،  قدرآن گوندمی که آن قید مراد توست، دانستممیمن چه 
بگونتد متن متوجته انتن قتدر  تواندنمیاما اگر قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطب باشد او ؛ متیقنی وجود دارد

یقن نبودم فلذا اگر قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطب باشد چون عقَل احتمال  فلتت ستامع را از انتن قتدر مت
 اگتر گوننتدمی، چتون دانندمیملغی  اعتماد متکلم در اراده قرننه بر چنین قدر متیقنی رانعنی  دانندمیمتیقن ملغی 

پتی ممکتن  متکلم متوجه به انن قتدر متتیقن هستت حتماا احتمال  فلت ملغی است پی  باشدچنین قدر متیقنی 
است متکلم اعتماد بر انن قدر متیقن در مقام بیان قید کرده باشد لذا اگر نیاورد قید دال بر انن قدر متیقن را از عتدم 

   .کنندنمیالقید کشف اطَلق 

متتیقن در مقتام بیتان  قتدرنآاما اگر انن قدر متیقن خارج از مقام تخاطب باشد اننجا احتمال اعتماد متکلم بتر 
متتیقن  قدرآن به معنی امکان( اننکه سامع  فلت کند ازاحتمال ) ؛ زنراانز نیست، نعنی احتمال وارد نیستقرننه ج

معقول است، چون چنین احتمالی معقول است لذا  احتمالی ملغی نیست وعقَل چنین  ازنظرخارج از مقام تخاطب 
 متیقن خارج از مقام تخاطب در بیان قید اعتماد کند. قدرآنمتکلم حق ندارد بر 

که اشکال اول وارد نیست و اننکه قدر متیقن  کنیممی، فرض دارنمبرمیکه از آن در اشکال دوم دست  گونیممی
قرننیتت داشتته باشتد، وقتتی انتن را قبتول کتردنم نعنتی از  تواندمیدر مقام مجعول، قدر متیقن در مقام امتثال هم 

از اشکال اول کردنم اشتکال دوم  ند رفعانن است دنگر نعنی وقتی  که آندمیاشکال دوم  وند کردنم  رفع ل اولاشکا
 .شودمیمطرح 

التفات هم داشته باشد، انن التفات شخصی است نعنی سامع بسبب من االسباب التفات به انن قتدر متتیقن اگر 
 .چون متکلم باند عقَلنی صتحبت کنتد کند بر آنارد اعتماد خارج از مقام تخاطب دارد، اما معذالک متکلم حق ند

بدانتد کته  فرضتاا قدر متیقن خارج از مقام تخاطب عقَلنیت ندارد و لو اننکته  که عبارت است از ایقرننهاعتماد بر 
 عقَلئیا قرننیت نتدارد نفسهفیعالم و ملتفت به قدر متیقن خارج از مقام تخاطب است، اما چون خوِد انن  اآلنانن 

 اعتماد کرد. تواننمیبر چیزی که قرننیت ندارد 

 کنتدمیمعنتای ختارج، ختارج  بتر آننعنی کَلم را از استعداد داللتت  کندمیانصراف ضیق در کَلم انجاد  البته
 .متیقنکه انصراف ندارد فی ذاته  در ما نحن فیه، نه کَلمی کهدرحالی


