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تیاى کشدم کِ هسألِ اطالق لحاغی ٍ راتی سا لثال دس تؿثذی ٍ تَصیلی تحث کشدین کِ تحث اهکاى اخز لصذ اهش تَد ٍ
تا تَجِ تِ ایٌکِ لصذ اهش تِ اصطالح اص تمسیوات هاهَستِ است.
صالت یک تمسیوات اٍلیِ داسد هاًٌذ سکَؼ ٍ سجَد کِ هی ضَد فشض کشد صالتی تذٍى سکَؼ هاهَستِ تاضذ ٍ هیضَد
فشض کشد صالتی تذٍى سجَد هاهَس تِ تاضذ ایٌْا تمسیو ات اٍلیِ ّستٌذ کِ خَد فؿل همسن ایي تمسیوات است ٍ تَد
ٍ ًثَد ایي تمسیوات دس اجضاء ٍ ضشائط ًواص لاتل فشض است ٍ صالت یک تمسیوات ثاًًَیِ داسد کِ تؿذ اص اهش ضکل
هی گیشد هثال لصذ اهش سا لیذ صالت ٍ جض صالت لشاس دّین .لصذ اهش اص تمسیوات اٍلیِ ًواص ًیست تلکِ تایذ یک اهشی
تاضذ تا تتَاى لصذ اهش سا هطشح کشد ٍ یا هثال صالت هختص تِ جایی است کِ ؾلن تِ ٍجَب صالت تاضذ ٍ تایذ
ٍجَتی تاضذ ٍ ؾلن تِ ٍجَب تؿلك تگیشد ٍ تؿذ تتَاى تحث کشد کِ ایي لیذ ٍجَب اص لیَد است یا ًیست ٍ ؾلن تِ
ٍجَب ٍ لطؽ تِ تکلیف ،ایٌْا ّوگی اص تمسیوات ثاًَیِ است کِ تؿذ اص تؿلك اهش تِ ؾول لاتل تحث است.
نظز محقق نائینی در بحث تعبدی و توصلی درباره اطالق و تقیید
دس هسألِ لصذ اهش اگش تخَاّین لصذ اهش سا لیذ صالت لشاس دّین تحث ضذُ است کِ لصذ اهش فشؼ اهش است ٍ ًویضَد
فشض کشد تا صهاًیکِ اهش ًیاهذُ است صالت همیذ تِ لصذ اهش ضَد .تٌاتشایي دس آًجا تِ ضکل جذی هطشح است کِ تا
تَجِ تِ ایٌکِ اهکاى لیذ ٍ اهکاى اخز لصذ اهش دس صالت هستحیل است ٍ هستلضم تمذم ضی تش ًفس است اطالق اهش
ًسثت تِ لصذ اهش چطَس خَاّذ ضذ؟ هحمك ًائیٌی فشهَدًذ تِ دلیل ایٌکِ تماتل اطالق ٍ همیذ تماتل ؾذم ٍ هلکِ است
اگش اهکاى اخز لصذ اهش ًثَد اص ًثَد ایي لیذ ًوی تَاى احشاص اطالق کشد صیشا اطالق تِ هؿٌای ؾذم هلکِ است دس جایی
کِ ضاًیت هلکِ تاضذ ٍ تایذ اهکاى اخز لیذ تاضذ ٍ اگش لیذ ًطذ اطالق است کوا ایٌکِ هی گَیین اهکاى ایٌکِ صالت
همیذ تِ سَسُ کٌین ٍجَد داسد ٍ اگش دس صالت هَال لیذ سَسُ ًیاهذ تِ دلیل ایٌکِ اهکاى اخز سَسُ تَدُ است اگش سَسُ
ًیاهذُ اطالق داسد .ایي کالم سا ًسثت تِ تمسیوات ثاًَی ًوی تَاى گفت صیشا تمسیوات ثاًَیِ هاًٌذ لصذ اهش اهکاى اخز
ًذاسًذ ٍ لزا ضاًیت لیذ ٍجَد ًذاسد ٍ ؾذم لیذ ًطاى اص اطالق ًیست صیشا تماتل آًْا ؾذم ٍ هلکِ است ٍ ؾذم هلکِ دس
جایی کِ ضاًیت هلکِ ٍجَد داسد دسست است .لزا هحمك ًائیٌی اص استحالِ لیذ ،استحالِ اطالق سا ًتیجِ هیگیشًذ.
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نظز محقق خوئی در بحث تعبدی و توصلی درباره اطالق و تقیید
دس هماتل ایي دیذگاُ کِ اطالق هلکِ ٍ ؾذم هلکِ هی داًذ یک تیاًی اص هحمك خَئی ٍجَد داسد .ایطاى تشای ًمذ تیاى
هحمك ًائیٌی دس دٍ فعا تحث کشدًذ .فعای اٍل ایٌکِ تماتل هطلك ٍ همیذ تماتل هلکِ ٍ ؾذم هلکِ است ٍلی اثثاتا ،یؿٌی
ایٌکِ هطلك ؾذم لیذ است دس جایی کِ ضاًیت لیذ ٍجَد داسد تِ لحاظ لساى دلیل ٍ لفع ٍ ؾالن اثثات است .کالم ایي
طَسی است کِ اگش ضاًیت لیذ سا داضت ٍ لیذ ًیاهذ اطالق داسدٍ .لی تِ حسة ؾالن ثثَت اّوال ثثَتی هستحیل است
ٍ هَال دس ؾالن ثثَت حاکن تِ حکن خَد است ٍلتی هیخَاّذ حکن کٌذ تایذ هَظَؼ حکن خَد سا تصَس کٌذٍ .لتی
هَال حکین هلتفت هَظَؼ حک ن خَد سا تصَس هی کٌذ یا لیذ سا هی آٍسد ٍ یا ؾذم لیذ سا هی آٍسد ٍ یا اطالق است ٍ
هؿٌا ًذاسد کِ دس ؾالن ثثَت ًِ لیذ آهذُ ٍ ًِ اطالق است لزا اگش ضوا لیذ سا اؾن اص ٍجَد ٍ ؾذم کٌیذ ٍس ؾالن ثثَت
هَالیی کِ هی خَاّذ حکن تِ یک ٍجَتی کٌذ ایي ٍجَب سا ٍلتی هی خَاّذ سَاس تش هَظَؾی کٌذ ایي هَظَؼ یا
همیذ تِ یک لیَد ٍجَدی یا ؾذهی است یؿٌی ٍجَد ضی یا ؾذم ضی لیذ هَظَؼ است ٍ یا اطالق داسدً .وی تَاًذ دس
ؾالن ثثَت فشض کشد کِ حاکن ًسثت تِ هَ ظَؼ حکن خَد اّوال کٌذ ٍ ثثَتا اهکاى ًذاسد حاکن هَظَؼ حکن خَد سا
هْول تگزاسد،لزا هحمك خَئی هی گَیذ اّوال دس ؾالن اثثات سا لثَل داسین ٍ کالم هحمك ًائیٌی سا لثَل داسین کِ یک
کالم هی تَاًذ یا هجول یا هْول تاضذ ٍلی ایي تشای ؾالن اثثات است صیشا دس ؾالن اثثات هوکي است یک کالهی سا هَال
ًِ همیذ کٌذ ٍ ًِ اطالق تیاى کٌذ همیذ ًوی تَاًذ تیاى کٌذ صیشا اهکاى لیذ ٍجَد ًذاسد ٍ ًوی تَاًذ هطلك تیاى کٌذ صیشا
اطالق ؾذم هلکِ است دس جایی کِ ضاًیت هلکِ تاضذ یا اصال هصلحت دس اجوال است .دس ؾالن اثثات هی ضَد فشض
اّوال ٍ اجوال کشد ٍ هصلحت دس اجوال است ٍ یا اصال اهکاى اطالق ٍ تمییذ ًیست تا تیاًی کِ ضوا فشهَدیذ ٍلی دس
ؾالن ثثَت اّوال ثثَتی هستحیل است .دس ّویي فعا تِ ضوا ًطاى هی دّین کِ اّوال ثثَتی استحالِ داسد ٍ اص ایي
استحالِ تایذ ًتیجِ گشفت کِ هَظَؼ یا همیذ تِ ٍجَد یا همیذ تِ ؾذم است یا اطالق داسد .لزا تِ هحمك ًائیٌی هی
فشهایٌذ اگش لیذ استحالِ ثثَتی داسد ایي هٌجش تِ ایي هیضَد کِ یا لیذ ظشٍست داسد یا اطالق ظشٍست داسد ٍ چاسُای
دیگشی ٍجَد ًذاسد .دس هاًحي فیِ اگش فشض کشدین لصذ اهش استحالِ ثثَتی داسد یا تایذ استحالِ ثثَتی لصذ اهش هٌجش
ضَد تِ ظشٍست همیذ ضذى تِ ؾذم لصذ اهش ٍ یا هٌجش تِ ظشٍست اطالق ضَد ٍ چَى تمییذ آى ثثَتا تِ ؾذم لغَ است
یؿٌی هَال یک اهشی تکٌذ کِ اّذف آى اص ایي اهش ،هحشکیت ٍ داؾَیت تاضذ ٍ تؿذ تگَیذ کِ ایي اهش هحشکیت ًذاسد ایي
لغَ است .تلِ ًوی تَاًذ همیذ تِ هحشکیت اهش کٌذ ٍلی لطؿا همیذ تِ ؾذم هحشکیت اهش ًوی کٌذ صیشا تمییذ تِ هحشکیت
اهش فشظا استحالِ داسد ٍ تمییذ تِ ؾذم هحشکیت اهش ّن استحالِ داسد التذ اص اطالق است ٍ چاسُای دیگشی ًذاسد.
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دس ؾالن ث ثَت یا لحاظ تمییذ است یا لحاظ اطالق است .هشاد اص تمییذ لیذ ٍجَد یا ؾذم است ،لزا هحمك خَئی هی
فشهایذ تا ایي تحلیلی کِ ها کشدین هؿلَم هی ضَد کِ تماتل هطلك ٍ همیذ ثثَتا تماتل تعاد است ًِ ؾذم ٍ هلکِ صیشا یا
لحاظ لیذ است ٍ یا لحاظ اطالق ٍ دٍ اهش ٍجَد است .یا لیذ تایذ لحاظ ضَد ٍ یا تایذ اطالق لحاظ ضَد هگش ایٌکِ
کسی اّوال ثثَتی لائل ضَد .اهش دائش تیي دٍ لحاظ است ٍ ایي دٍ لحاظ دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ کِ ظذاى الثالث ّستٌذ
صیشا ثالث آًْا اّوال است .لزا ایطاى هیفشهایذ ها خالفا تش هحمك ًائیٌی هی خَاّین تگَیین کِ اگش تمییذ استحالِ پیذا
کشد اطالق ظشٍسی است صیشا ظذاى الثالث ّستٌذ ٍ اص استحالِ تمییذ چاسُای ًذاسین کِ تشٍین سشاـ اطالق صیشا ظذاى
الثالث ّستٌذ ٍ دس هاًحي فیِ تِ دلیل ایٌکِ تمییذ هستحیل است تِ حسة کالم ضوا صیشا لصذ اهش هستحیل است ٍ ؾذم
لصذ اهش ّن لغَ ٍ هستحیل است ٍ هؿٌا ًذاسد پس اطالق ظشٍست داسد صیشا اّوال ثثَتی استحالِ داسد.
دس هشحلِ تؿذ هحمك خَئی هی گَیٌذ ها تٌضل هی کٌین ٍ سشاـ ؾذم ٍ هلکِ هی سٍین .ایطاى هی گَیٌذ ها حتی اگش دس
فعای ؾذم ٍ هلکِ ّن سفتین تاص اص هحمك ًائیٌی سَال هی کٌین کِ ضوا دس ؾذم ٍ هلکِ اّوال ثثَتی سا لائل ّستیذ یؿٌی
ٍالؿا هؿتمذیذ کِ اص تماتل ؾذم ٍ هلکِ اّوا ل ثثَتی دس هی آیذ یا خیش ٍ اگش اص ؾذم ٍ هلکِ اّوال ثثَتی دس ًوی آیذ تاص
تایذ ّویي حشف ها سا تضًیذ یؿٌی ایي هسألِ استحالِ اّوال ثثَتی یا کل تماتل سا تِ ّن هی سیضد ٍ تِ تماتل ظذاى الثالث
هی سسذ کِ کالم ها است ٍ یا حذالل کاسی کِ هی کٌذ ایي استحالِ ثثَتی ایي است کِ ضوا ًاگضیشیذ تیي اّوال اثثاتی
ٍ اّوال ثثَتی فش ق تگزاسیذ ٍ هی ضَد دس ؾالن اثثات کالهی سا هْول یا هجول گزاضت ٍلی دس ؾالن ثثَت ًوی تَاًذ ٍ
اگش ًوی تَاًذ دٍتاسُ ًاگضیشیذ تکلیف ها سا ایٌجا سٍضي کٌیذ ٍ تایذ دست اص کالم خَد تشداسیذ کِ استحالِ تمییذ هٌجش
تِ استحالِ اطالق است ٍ ثثَتا کالم ًِ هطلك است ٍ ًِ همیذ ٍ ایي ثثَتا اهکاى ًذاسد .اگش ایي اّوال ثثَتی تَاًست اثش
کٌذ ٍ ًسثت سا تِ تعاد تثذیل کٌذ اطالق لحاغی هی ضَد ٍ تا حساب اطالق لحاغی ضوا تِ تماتل تعاد هی سٍیذ تا
ّواى تَظیحی کِ دادم اگش ایي اّوال ثثَتی ًتَاًذ تماتل سا تِ ظذاى الثالث ٍ تماتل تعاد ٍ تماتل دٍ اهش ٍجَدی یؿٌی
لحاظ لیذ یا لحاظ اطالق تشگشداًذ حذالل کاسی کِ اّوال ثثَتی هیکٌذ ایي است کِ ضوا هجثَسیذ تؿییي تکلیف کٌیذ
ٍجَب لیذ یا ؾذم لیذ یا احشاص اطالق اص تاب استحالِ اّوال ثثَتی .ؾلت ایي است کِ دس همذهات حکوت ها اصشاس تش
ّواى سِ همذهِ ًذاسین تلکِ همذهات حکوت ّش لشیٌِای است کِ احشاص اطالق کٌذ ٍ هحمك خَئی هیفشهایذ ضوا حتی
اگش لائل ضذیذ تِ ایٌکِ تماتل هطلك ٍ همیذ تماتل ؾذم ٍ هلکِ است استحالِ ثثَتی اّوال خَدش لشیٌِ تش اسادُ اطالق
است .الثتِ هوک است کسی تگَیذ دس ایي صَست تماتل غلط هی ضَد ٍ تماتل تماتل ؾذم ٍ هلکِ ًیست ٍ کسی ّن
هوکي است کِ دس تماتل ؾذم ٍ هلکِ ،ضاًیت ضخصی غیش اص ضاًیت ًَؾی است کِ ایي تحلیل دیگشی است کِ هفصل
تایذ تِ آى تپشداصین یؿٌی حتی تا فشض ؾذم ٍ هلکِ احشاص اطالق سا اص تاب استحالِ ثثَتی اّوال دسست کٌٌذ ٍ ضاًیت
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سا جای دیگش تثشًذ کِ ایي سا دس فلسفِ ّن داسین کِ دس هسألِ ؾذم ٍ هلکِ ضاًیت دس ضخص است یا ضاًیت دس ًَؼ
است.
خالصِ ایٌکِ هحمك خَئی هی خَاّذ تا هسألِ استحالِ اّوال ثثَتا فشهایص هحمك ًائیٌی سا سد کٌٌذ ٍ یا تماتل تعاد سا
تیي دٍ لحاظ ٍجَدی تا لحاظ لیذ ٍجَد یا لیذ ؾذم ٍ یا لحاظ اطالق سا اثثات کٌٌذ ٍ یا حذالل حتی تا هثٌای هحمك
ًائیٌی کِ تماتل ؾذم ٍ هلکِ سا تپزیشین ایي هسألِ استحالِ ثثَتی اّوال لشیٌِای است تش احشاص اطالق است ٍ یا ایٌکِ
گشدى حاکن حکین هلتفت لشاس دّین کِ ًسثت تِ هَظَؼ حکن خَد ثثَتا اّوال کشدُ است.پس هسألِ اّوال اص ًػش
هحمك خَئی ،هثثت اطالق لحاغی است.
نظز شهید صدر در بحث تعبدی و توصلی درباره اطالق و تقیید
دس هماتل فشهایص هحمك خَئی  ،ضْیذ صذس یک ًمذی تِ استاد خَد داسًذ .خالصِ ًمذ ایطاى ایي است جٌاب استاد
ضوا تایذ تیي اطالق لحاغی ٍ اطالق راتی فشق تگزاسیذ .اطالق راتی یؿٌی ایٌکِ طثیؿت ساسی دس افشادش است تلِ ها
لثَل داسین طثیؿت هشآت افشاد ٍ خصَصیات فشدیِ ًیست ٍ فشهایص حعشت اهام سا تاییذ ٍ تاکیذ هیکٌٌذ .طثیؿت
ّویي طَس است ٍ اطالق ّن ایي طَس است صیشا اطالق سفط المیَد است ٍ جوؽ المیَد ًیست .طثیؿی هاًٌذ اًساى
خصَصیات فشدیِ صیذ ٍ تکش ٍ ؾوشٍ سا ًطاى ًویدّذ یا اص تاب ایٌکِ خصَص یات فشدیِ اص تاب ؾَاسض هطخصِ
همَالت ؾطش هاًٌذ کن ٍ کیف ٍ ٍظؽ است ٍ لزا طثیؿی کِ اص همَلِ جَّش است ًوی تَاًذ هشآت همَلِ کن ٍ کیف
تاضذ یا اص تاب ایٌکِ تطخص تِ ٍاسطِ ٍجَد است ٍ هاّیت غیش ٍجَد است ٍ ضوا ًویتَاًیذ طثیؿی سا هشآت ٍجَد
لشاس دّیذ.
هشآتیتی تش خصَصیات فشدیِ ٍ ؾَاسض هطخصِ ٍ تطخص تخص کِ ٍجَد است ًذاسد ٍ اطالق ّن سفط المیَد است
ٍ تِ هؿٌای جوؽ المیَد ًیست ٍ اطالق یؿٌی ایٌکِ ایي طثیؿی توام الوَظَؼ حکن است ٍ ّیچ لیذی دیگش کٌاس آى
ًیست.
اها ضْیذ صذس هیگَیذ ها ایي ٍسط یک چیضی داسین تِ ًام ایٌکِ ّش فشدی ایي طثیؿی سا داسد .صیذ ٍ ؾوش ٍ تکش کِ
هیگَین یؿٌی طثیؿی تا خصَصیات فشدیِ ٍ اگش ایي طَس ضذ ها تِ ایي هیگَیین اطالق راتی .اگش هي سشاـ اطالق راتی
ٍ ٍجَد طثیؿی دس افشاد سفتن دیگِ هسألِ ،هسألِ لحاظ ًیست ٍ ثثَت تِ هسألِ لحاظ تش ًویگشدد .اگش هسألِ تِ ایي
ت شگطت کِ دس ایي فشد ٍ ّوِ افشاد طثیؿی ٍجَد داسد ٍ سشیاى طثیؿی دس افشاد اطالق راتی دس هماتل اطالق لحاغی ضذ
یؿٌی راتا ٍ ثثَتا ایي طَس است ٍ کاسی تِ لحاظ هَال ًذاسین کِ هسألِ سا تِ لحاظ تشگشداًین ٍ اگش ایي طَس ضذ فمط
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یک هاًؽ داسد ٍ آ ى ایٌکِ هي ًمیط آى سا دسگیش کٌن ،یؿٌی تگَین اص ٍجَد طثیؿی دس ّوِ افشاد غشض هي تاهیي
ًویضَد .اگش تخَاّن اص ٍجَد طثیؿی کِ دس ّوِ افشاد ٍجَد داسد تگَین ایي ٍجَد طثیؿی تمییذ کٌٌذ غشض هي ًیست
یؿٌی دخیل کٌن تمییذ تِ ؾذم سا ٍ تگَین ایي ٍجَد کافی ًیست ٍ ایي ٍجَد هَظَؼ ًیست آى هَلؽ تماتل هطلك ٍ
همیذ تماتل تٌالط هی ضَد .هي یا تا ٍجَد طثیؿی طشف ّستن یا تا اؾالم ایٌکِ ایي ٍجَد کاس هي سا توام ًوی کٌذ ،لزا
تِ هحمك خَئی هی خَاّذ اضکال کٌذ کِ ضوا دس فعای اطالق لحاغی هی سٍیذ دًثال تعاد ٍ ها دس فعای اطالق راتی
چاسُای ًذاسین سشاـ ًمیط تشٍین ،لزا خالفا لوحمك ًائیٌی دٍ دیذگاُ دسست هی ضَد .هحمك ًائیٌی تماتل سا تشد ؾذم ٍ
هلکِ کِ ایٌْا هی گَیٌذ ایي تشای ؾالن اث ثات است ٍ دس ثثَت یا هی سًٍذ دًثال ایٌکِ تا لحاظ کاس کٌٌذ لحاظ لیذ یا
لحاظ اطالق ٍ یا دس ثثَت تا ٍجَد طثیؿی ٍ سشیاى طثیؿی دس ّوِ هصادیك کاس هی کٌٌذ ٍ اگش ًخَاٌّذ تا ایي کاس کٌٌذ
تایذ تشًٍذ سشاـ تمییذی کِ ًفی ایي تاضذ ٍ تٌالط هیضَد .لزا ضْیذ صذس هی گَیذ ضوا تایذ تا اطالق راتی کاس کٌیذ
کِ ضوا سا تِ تماتل تٌالط هی تشد ًِ تماتل تعاد کِ اهشاى ٍجَدیاى کِ ظذاى الثالث تاضٌذ .الثتِ اگش اطالق راتی تَد
توام هسألِ دسست هی ضَد یؿٌی رات طثیؿی هَظَؼ است ًِ لحاظ آى رات ٍ ایي رات طثیؿی هطکل ضوا سا حل هی
کٌذ صیشا تمییذ کِ هستحیل ضذ ٍ ًمیط کِ سفت طشف دیگش ظشٍسی است یؿٌی اص جْت ًتیجِ تا فشهایص هحمك
خَئی کِ لائل تِ ظذاى الثالث کِ اگش یکی هحال ضذ دیگش ظشٍسی است یکساى ّستٌذ فمط ایي فشق سا داسًذ کِ
ایطاى تا لحاظ کاس هی کٌٌذ ٍ هي تا اطالق راتی کاس هی کٌن ٍ هاًؽ اطالق راتی ایي است کِ ایي ًمیط تیایذ .فعای
هسألِ اطالق راتی فعایی است کِ اصال تاصگطت تِ تحث اّوال ًذاس د تلکِ فعای ایي است کِ طثیؿی ساسی دس ّوِ
افشاد است ٍ اهش دائش تیي طشفیي ًمیط است استحالِ اجتواؼ ٍ استفاؼ ًمیعیي هحکّن است طثیؿی ساسی دس ّوِ افشاد
هَظَ ؼ ضذ ٍ چیضی کِ هاًؽ آى است ًمیط آى است ٍ تحث لحاظ ٍ ایٌکِ هَال لحاظ کشدُ است ٍ اگش لحاظ ًکٌذ
اّوال الصم هی آیذ ٍ حاکن تایذ هَظَؼ حکن خَد سا لحاظ کٌذ ٍ لحاظ یا لحاظ تمییذ است یا لحاظ اطالق است ٍ یا
اّوال است کِ اّوال فشد ثالث ظذاى ٍجَدیاى است ٍ لزا دٍ فعا ٍجَد داسد یکی فعای اطالق لحاغی تا حذ ٍسط
استحالِ اّوال ثثَتی است ٍ دیگشی فعای اطالق راتی تا کٌاس صدى هسألِ اّوال ثثَتی است.
ّذف ها ای ٌجا ایي است کِ آیت اهلل سثحاًی داسد هسألِ سا تا فعای اطالق راتی کاس هیکٌذ یا تا فعای اطالق لحاغی کاس
هیکٌذ ٍ اصال هی ضَد دس فعای اّوال ثثَتی تا ّش دٍ کاس کشد .خَد آًْا کِ هی گَیٌذ چٌیي کاس ًوی ضَد کشد .خَد
ایي دٍ تضسگَاس کِ سا هطشح کشدًذ لائل ّستٌذ ًوی ضَ د .یک پاٍسلی ّن آیت اهلل ضاّشٍدی داسًذ .خالصِ دٍ فعا
داسین کِ تایذ تتوِای داسد کِ تایذ تیاى ضَد ٍ سپس تِ سشاـ تشسسی کالم آیت اهلل سثحاًی تشهیگشدین.
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