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 کل ما یقوله المتکلم یریده جداً و حقیقتاً قاعده احترازیه القیود:

 ما ال یقوله المتکلم ال یریده قاعده حکمت:

قید  نتیجه:     ول المتکلم یریده جداًای گفته است. کبری: کل ما یقصغری: موال چنین جمله  اکرم الفقیر العادل       مثال:

 و حقیقتاً  العداله یریده جداً

 لفظی، وضعی() تصوریه    

 اولی: استعمالیه   داللت

 ثانیه: جدیه

 شود]بدون در نظر گرفتن حال متکلم[آنچه از خود لفظ فهمیده می داللت تصوری:

 هم نظر دارد. حال متکلمآنچه که عالوه بر خود لفظ به  داللت تصدیقی:

 یعنی متکلم از استعمال این لفظ قصد کرده است که معنا در ذهن مخاطب بیاید. داللت استعمالیه:

 کرده بوده.هم خواسته در ذهن مخاطب بیاید جداً این را اراده یعنی این معنائی که متکلم می داللت جدیه:

 التطابق وجود دارد:در اینجا دو اصاله 

گوید همان معنای تطابق میان داللت تصوریه و داللت تصدیقی اولی: اصل این است که وقتی متکلم کالمی را می الف(

 خواسته در ذهن مخاطب ایجاد کند.تصوری آن را می

خواهد این ان که میگوید همچنتطابق میان داللت تصدیقیه اولی و ثانیه: اصل این است که متکلم کالمی را که می ب(

 اراده جدی هم کرده]اال ما خرج بالدلیل[ ،معنا در ذهن مخاطب ایجاد شود همان معنا را

گوییم جمله شرطیه دارای مفهوم وقتی می)پاورقی: انتهای تعریف مفهوم قبل از ضابط المفهوم( در بحث مفاهیم میگوییم: 

از منتفی شدنِ حکم و و گفتیم مراد  ،شودفی شد جزاء هم منتفی مییعنی اگر شرط منت ،است یعنی االنتفاء عند االنتفاء

شود اکرم زیداً ان نه شخص حکم]توضیح: مثالً یک بار گفته می ،شوداین است که کلی حکم و سنخ حکم منتفی میجزاء 

اینکه شود اکرم زیداً اگر صدقه داد؛ و بار دیگر گفته می ،شود اکرم زیداً اگر جهاد شرکت کردیک بار گفته میجائک، 

، نه در مانند که اگر شرط نیامد سنخ حکم و کلی حکم از بین برودیه دارای مفهوم است، آنجاست گوییم جمله شرطمی

رود، زیرا در این صورت دیگر این مثال که چند مورد جایگزین برای اکرام زید وجود دارد و کلی حکم اکرام از بین نمی

 اصاله التطابق

 تصدیقیه اصاله التطابق



توان منتفی شدن جزاء را برداشت کرد از انتفاء شرط نمی ه مفهوم ندارد، چون االنتفاء عنداالنتفاء نیست؛ یعنیجمله شرطی

 [.بیاید است به دلیل دیگر حکم اکرامچون ممکن 

 در قاعده احترازیه القیود مراد از االنتفاء عند االنتفاء چیست؟ سؤال:

شخص حکم و  ،مرادهیم باید طبیعت حکم و سنخ حکم از بین میرفت( )پاورقی: در مفا اینجا بر خالف مفاهیم جواب:

 خاص است نه سنخ حکم و کلی حکم. همین موردِ 

 ما ال یقوله المتکلم ال یریده *اما قرینه حکمت:

اکرم الفقیر     در  مثال: کنیم مراد فقیر عادل بوده یا خیر؟اینجا شک می

م بر اساس اصاله التطابق مطابق داللت تصوریه داللت تصدیقیه اولی ه، نداردداللت تصوریه اختصاص به اطالق و تقیید 

 .است

در نظر  پس قید اضافیّ است، چون متکلم قیدی نگفته پس اراده هم نکردهکه  ،کنیماز قرینه حکمت استفاده می

 یان باشد[اید متکلم در مقام بگوییم مثل اینکه ب]قرینه حکمت شرایطی دارد که بعداً میگیریم.نمی

 ظهور در احترازیه القیود، حالت ایجابی است در مقدمات حکمت حالت سلبی است.

 قوی تر بودن قاعده احترازیه القیود نسبت به اطالق]قرینه حکمت[:

 قاعده احترازیه القیود: کل ما یقوله المتکلم یریده جداً و حقیقتاً 

 ما ال یقوله المتکلم ال یریده قاعده حکمت:

گوییم، پس قوی تر از آن چیزی است که نمی ،گوییمیعنی هر آنچه که میدن احترازیه القیود نسبت به اطالق، قوی تر بو

آنجا که قید هست باید به نفع آنکه قید دارد دست از ظهور مطلق برداریم، چون  ،اگر جائی این دو با هم تعارض کند

 ظهورش قوی تر است.

 شود.ر خالصه میحقیقت اطالق در دو ام مقدمات حکمت:*

 مدلول لفظی کالم است و قیدی برای آن نیامده است. ضوع برای حکم ذکر شده استبه عنوان موتمام آنچه  صغری:

 ال یریده هما ال یقول کبری:

 پس این کالم متکلم مطلق است و هیچ قیدی ندارد. نتیجه:

بلکه مقید  ،کالم مطلق نیسترود، و دیگر در کالم بیاید طبیعتاً صغرای ما از بین می ایشکی نیست که اگر قرینه متصله

 شود.می



 اما بحثی که نیاز به بررسی دارد در دو مورد است: الف( در قرینه منفصله   ب( قدر متیقن در مقام تخاطب

 الف( در قرینه منفصله:

فقط در قرینه متصله است یا شامل قرینه منفصله هم ، ذکر قید از مرادِ [ما ال یقوله ال یریدهگویید ]اینکه می سؤال:

ماند و قرینه منفصله ضرری شود یا به اطالق خود باقی میبه بیان دیگر اگر قرینه منفصله بود آیا کالم مقید میشود؟ می

 زند؟به اطالق کالم نمی

ولی اگر قرینه منفصله بود اطالق  ،شودبود مقید می این است که اگر قرینه متصله ،شودآنچه که عرفاً فهمیده می جواب:

 رود.کالم از بین نمی

 قدر متیقن در مقام تخاطب: ب(

شود یا نه؟ به بیان دیگر یعنی آیا قدر متیقن، اگر قدر متیقنی در کالم بود، آیا این قدر متیقن مانع اطالق کالم می سؤال:

ابتدا مقدمه ای می گوییم تا محل بحث دقیقا مشخص شود، سپس به بیان پاسخ صحیح  زند یا نه؟اطالق کالم را تقیید می

 می پردازیم.

 شود سه حالت دارد:از مولی صادر می کالم مطلقی وقتی مقدمه:

و حکم ممکن  ،این مطلق با هم برابری دارند، یعنی به همان نسبتی که زید انسان است بکر هم انسان است افراد مختلفِ .1

در اینجا )فلش(  متیقنی نه داخل کالم و نه از قرائن خارجیه نداریم، و قدرهر دو بار شودبر بر هر کدام بار شود یا است 

 گیری کرد.توان اطالققرینه حکمت تمام است و می

داللت بر اولویت ای که ، منتهی قرینه(ه حکمی بر آنها بار شودولویتی نسبت به افراد دیگر دارند )کمطلق ابعضی از افراد .2

قرینه حکمت تمام   ،در اینجا هم  شود کند قرینه خارجیه است یعنی از خارج کالم این اولویت فهمیده میمی

 کالم متکلم مطلق آمده است. گیری کرد چون خودِتوان اطالقاست و می

است که داخل  ایکند قرینهاولویت می ای که داللت برو قرینه ،اولویتی نسبت به افراد دیگر دارند ،مطلق بعضی از افراد.3

پرسد آیا منتهی مولی یا متکلم مطلق جواب داده است. مثل جائی که شخصی می ،بلکه اصالً سؤال شخص استکالم است، 

قدر متیقن در مقام ]گویند می را صورت دهد ]اکرم الفقیر[ که اینفقیر عادل را اکرام کنیم و مولی فقط جواب می

 .بحث ما همین جاست محلو  [تخاطب

 جواب:

 توان گفت:ما ال یقوله ال یریده؛نمیشود؛ یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطالق کالم مولی می صاحب کفایه:

منتهی به خاطرکالم سوال کنند میتوانیم فقط گفته اکرم الفقیر و قید عادل بودن را نیاورده  زیرا درست است که موال

ن در مقام تخاطب است مراد مولی اکرم الفقیر العادل چون قدر متیقّبگوییم کالم موال مقید شده و دیگر مطلق نیست، پس 

 بوده است.



باز هم  شود؛ یعنی با وجود قدر متیقن در مقام تخاطبقدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطالق کالم موال نمی شهید صدر:

 توان گفت: ماال یقوله الیریدهمی

، اگر مراد موال اکرام مولی با بیان خود در مقام جعل و بیان تمام حکمش استمولی بیانِ حکم است، یعنی وظیفه زیرا 

جایگاه ر مقام بیانِ تمام موضوع بوده است؛ و با این حال که در این چون د ،الزم بود این قید را ذکر کند بود،فقیر عادل می

 بوده قیدی برای کالمش نیاورده و کالم را مطق، بیان کرده است.

اما به این معنا نیست که قید عدالت در موضوع اخذ شده و کالم  ،درست است که فقیر عادل قدر متیقن کالم مولی است

عدالت داخل مطلق نشده  مولی را مقید کند به فقیر عادل، و اقتضای قرینه حکمت]ظهور کالم در اطالق[ این است که قید

 رساند.هر چند قدر متیقن اطالق را می

 نتیجه کلی بحث:

بر نبودن قدر متیقن در کالم نیست؛ و همچنین متوقف ید منفصل، ق نمتوقف بر نبود اطالق(ظهور کالم در قرینه حکمت)

و فقط در صورت وجود  ،زندنمی ضرری به اطالق کالماین دو باز  ،یعنی حتی اگر قید منفصل یا قدر متیقن در کالم بود

 شود.خورد و مقید میتقیید می ،اطالق ،قرینه متصله

  



 

 تنبیهات اطالق

این ظهور داللتش تصدیقی است نه تصوری و  ، ظهور حالیِ سیاقی است؛ حال میگوییمدانستیم که اساس اطالق تنبیه اول:

 وضعی.

اما اگر گفته شود داللت بر دارد نه مدلول تصوری، کند نظر به مدلول تصدیقی قرینه حکمتی که داللت بر اطالق میزیرا 

جنس، که ما این را قبول  شود برای موضوع له اسمِقید می ،اطالق در این صورت خودِ ،اطالق جنبه وضعی و تصوری دارد

 نداریم.

مطرح است که شهید صدر فقط به سؤال پرسش  کمت نسبت به اطالق شمولی و بدلی دوقرینه حدرباره داللت  تنبیه دوم:

 دهند.اول پاسخ می

شود؛ مانند اینکه موال بگوید: گیرد و شامل تمام افراد میهمه افراد را دربر می ،یعنی موضوع اطالق اطالق شمولی]استغراقی[:

 بر شما واجب است که روزه بگیرید )انجام این حکم بر همه مکلفین واجب است(

شود، ولی اگر یکی از افراد آمد از بقیه ساقط درست است که موضوع شامل همه افراد میق بدلی در اطال اطالق بدلی:

شود؛ مثل اینکه موال میگوید بر شما واجب است که این میت را دفن کنید ) دفن این میت بر همه واجب می شود ولی می

 اگر یک نفر انجام داد از بقیه مکلفین ساقط میشود (

حکم:              (شمولی است ،و به لحاظ موضوع )پاورقی: این مثال به لحاظ متعلق، بدلی است؛در مثال اکرم العالم نکته:

 وجوب          متعلق حکم: اکرام            موضوع حکم: عالم

)همه نوع ق حکمهم شامل متعل ،شودمی )تمام علماء(کنیم این اطالق هم شامل موضوع حکموقتی ما از اطالق صحبت می

 اند.را روی متعلق حکم برده اکرامی(، و مرحوم خوئی اینجا بحث

در حالی که قرینه  دلی را،کند و یک زمان اطالق بچگونه قرینه حکمت یک زمان اطالق شمولی را افاده می سؤال اول:

 اش بر ظهور حالی سیاقی است؟حکمت در هر صورت تکیه

ولی عمالً چطور فرق  ،گاهی افاده اطالق بدلی ،کندقبول کردیم که قرینه حکمت گاهی افاده اطالق شمولی می سؤال دوم:

ای یعنی چه ضابطهق بدلی؛ تمییز قائل بشویم میان موارد داللت قرینه حکمت بر اطالق شمولی و اطالچگونه بگذاریم و 

 دلی؟هست که بفهمیم در این کالم این اطالق شمولی است یا ب

 محقق اصفهانی.3محقق عراقی       .2مرحوم خوئی      .1به چند وجه:  جواب سؤال اول



قرینه حکمت داللت بر هیچ یک از شمولی و بدلی ندارد و اگر بخواهد بر هر کدام از شمولی یا بدلی داللت  مرحوم خوئی:

و جائی که بدلی ممکن نبود شمولی  ،کند نیازمند قرینه است، و قرینه هم یعنی جائی که شمولی ممکن نبود بدلی است

 است.

مانند جائی که  ،هم اطالق شمولی ،ق بدلی در آن ممکن استهم اطال ،مواردی هست که جواب شهید صدر به مرحوم خوئی:

مولی و بدلی بگوییم نه اینکه بگوییم اگر شمولی ممکن نبود اکرم العالم پس باید یک مالک برای تعیین ش :گویدمولی می

 بدلی، و اگر بدلی ممکن نبود شمولی.

 خواهد.برای شمولیت دلیل خاص و قرینه میکند و قرینه حکمت اوالً و بالذات افاده بدلیت می محقق عراقی:

 طبیعت است بدون هیچ قیدی. خودِ  ،حکم کند که موضوعِقرینه حکمت ثابت می صغری:

 شود.طبیعت بدون قید شامل قلیل و کثیر و واحد و متعدد می کبری:

 شود.پس اصل در قرینه حکمت بدلیت است چون با آمدن یک فرد، طبیعت حاصل می نتیجه:

مولی که  ؛خواهدت دلیل خاص و قرینه میو برای بدلیّ ،کندقرینه حکمت اوالً و بالذات افاده شمولیت می اصفهانی: محقق*

مولی تک تک صادیق خارجیه است و در خارج، کالمِ بلکه مرادش م ؛گوید اکرم العالم مرادش صورت ذهنیه که نیستمی

 ایم.اطالق بدلی نیازمند قرینه برای واست ق شمولی در قرینه حکمت اطال ،شود پس اصلافراد را شامل می

د و این اشتباه انهلفظی گرفت وضعیِ ،اطالق شمولی و اطالق بدلی را محقق عراقی و محقق اصفهانی جواب هر دو بزرگوار:

 است.

شمولی  )عالم(موضوع مقتضای قاعده اولیه این است که اطالقِ)پاورقی: در بحث خارجشان، در حلقات نیامده(  شهید صدر:*

 )اکرام( بدلی باشد، و این ظهور عرفی است؛محمول و متعلق حکم باشد، و اطالقِ

در جائی که قرینه بر خالفش داشته باشیم مثالً ما تنوین تنکیر یا تنوین  ،خوردو البته گاهی این قاعده اولیه استثناء می

 یک فرد است. دهد مراد مولیوحدت داشته باشیم که این تنوین نشان می

و الزم  شودبخوانیم امر مولی امتثال می شود، یعنی: اگر یک نمازبدلیت فهمیده می ،گوید: صلّوقتی مولی می تنبیه سوم:

، نه اینکه فقط یک بار باید از همه افراد آن اجتناب کرد :یعنی ،التکذب شمولی استنیست دائما مشغول نماز باشیم؛ اما در 

 .باشددروغ نگوییم کافی 

به بیان دیگر چرا  ؛شمولی است اما در نهی اطالقِ  ،بدلی است، اطالقِ که در امر ،چه فرقی است میان امر و نهی سؤال:

 اما متعلق نهی اطالق شمولی دارد؟ ،متعلق امر اطالق بدلی دارد

ت را بیاوریم آن طبیعت عدر امر وقتی ما فقط یک طبیاالفراد[]الطبیعه یوجد بوجود فرد واحد و تنعدم بجمیع  جواب:

و حتی اگر فقط یک طبیعت از نهی را د آن خودداری کنیم تا طبیعت از بین برود، اما در نهی باید از همه افرامحقق شده، 

عقاب  2گناه کرده و مستحق  2مثالً در ال تکذب اگر مکلف دو بار دروغ بگوید  ،ایمانجام بدهیم امتثال کالم مولی را نکرده



 عصیان کرده؛ 1ف نماز را ترک کند ر امر صَلِّ اگر مکلاما د ،است

 پس متعلق نهی شمولی و متعلق امر بدلی است.

اطالق نیست، بلکه امر عقلی است؛ یعنی  مقام امتثال[ به خاطر اختالف در داللت لفظ واین فرق بین وجوب و حرمت]در 

 مگر با از بین رفتن جمیع افراد. ،رودمیاز بین ن ، وشودواحد موجود می با فردِ ،طبیعتعقل میگوید که 

 ،آیا مولی هم ،کنیم، اطالق شمولی استفاده می)عالم(و ما از موضوع حکم [اکرم العالم]گوید آنجا که مولی می تنبیه چهارم:

زمان جعل حکم تکثر حکم و تکثر موضوع حکم را لحاظ کرده یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مولی زمان جعل حکم همه 

 علماء را لحاظ کرده یا خیر؟

مولی یک موضوع  ،م را، یعنی هنگام جعلم را لحاظ کرده نه افراد عالِطبیعی عالِ ،مولی هنگام جعل حکم ،خیر جواب:

باشد، و م در مرحله مجعول]فعلیت جعل[ مید فعلی را فرض کرده، ولی این تکثر در افراد عالِحقیقی واحد و یک حکم واح

 م، وجوب اکرام الزم است.یعنی به تعداد افراد عالِ ؛افرادش در خارج است تابعِدانیم که فعلیت مجعول، می

نیست، بلکه از شئون عالَم  کالم مولی از شئون مدلول ، وفهمیماز قرینه حکمت میموضوع را د حکم و کثرت پس این تعدّ

 فهمیم(.مجعول است]بخالف عموم که تعدّد و کثرت را از کالم موال می

 از آنجایی که جزوه در حال ویرایش هست، لطفا ایرادات احتمالی را حتما اطالع بدید

42128522120       @abdorreza122        کانال حلقه ثالثهhalqheh3 

 


