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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                        «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

همچنین  .شیخ انصاری و مشهور در رجوع قید یا شرط به هیئت یا ماده استمرحوم اختالف بین  همانطور که در جلسه قبل بیان شد

  .امکان است ووت مربوط به مقام ثببیان گردید که این نزاع 

معلوم شود این  تا دقیقادر این باره سوال کردند جهت روشن شدن مطلب توضیح بیشتر می دهم  از آن جایی که بعضی از دوستان

 .ای استوار استای و بر چه پایهنزاع در چه محدوده

 توضیح محل نزاع 

وقتی ظاهر  ینکند. یعهیئت می ظاهر رجوع به ها قید یا شرط به حسبآن رمربوط به بعضی ادله ای است که داصل این مسئله 

ین کالم قید در ا «صلاذا زالت الشمس ف»یا مثل  «ائک زید فاکرمهان ج»، قید مربوط به هیئت می باشد. مثل کنیممی کالم را نگاه

گردیده است. یا در عرفیات وقتی  به قید زوال هیئت صل مقید وب وی کانه وجن. یعکندمیو شرط )اذا زالت( رجوع به هیئت )صل( 

پس از نظر ظاهر کالم این  مجئ زید گردیده است.به  کرم مشروطظاهر هیئت اَبه حسب « ائک زید فاکرمهجان » گفته می شود

  .رجوع به هیئت می کند

رجوع به ماده کند. مثل طوری منقعد شده که قید  کالم از اساس یعنیند کقید رجوع به ماده می  هم این است که هلدبعضی از اظاهر 

ت. بلکه نزاع در سوشن رجوع به ماده می کند بحثی نیبه طور واضح و ر لذا در مواردی که قید« رةاتجب علیک الصلوة عن طه»

 . رجوع به هیئت می کندظاهر که به حسب  دی استوارمثل آن م

. داردام ثبوت نقم رو منافاتی با رجوع قید به هیئت د قام اثبات و در ظاهر دلیل مخالفتقید به هیئت در م رجوع معتقدند رمشهو

نیز شرط کند به حسب واقع وع به هیئت یا وجوب قید یا شرط رجکه  کندقواعد عربی اقتضاء می در ظاهر دلیلطور که  یعنی همان

 آید.پدید نمی عقال محالی وع قید به هیئتجر از زیرا وجود دارد. ت تطابقبامقام اث وم ثبوت ابین مق کند وو قید رجوع به هیئت می

زیرا  ت.سچنین نیولی در مقام ثبوت این ،کندهیئت میبه رجوع  قام اثبات قیدم ردهر چند انصاری در مقابل می گوید: مرحوم شیخ 

وجود ندارد. یعنی در  ایشان معتقد است بین مقام ثبوت و مقام اثبات تطابق .د نداردواساسا امکان عقلی رجوع قید به هیئت وج

 به قید یدقمط و وکرم مشرهیئت اَ «فاکرمهزید ن جائک اِ» درمثال و ظاهر دلیل این است وع به هیئت می کند مقام اثبات قید رج

  .کندقید رجوع به هیئت که ال است حعقال مو ن ندارد اکتقیید امقع این ب واولی به حسشده است مجئ 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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به هیئت است منظور مقام  بر امکان رجوع قید انصارینزاع بین مشهور و مرحوم شیخ گردید که  نابیدر جلسه قبل که ن یلذا ا 

رجوع به ، قید ظاهر دلیل هر چند به حسب عتقدندم ثبوتی این بحث است نه اثباتی. به عبارت دیگر مشهور و مرحوم شیخ انصاری

انصاری معتقدند:  شیخ مرحوم قرار است اما یناز هم هلمقام ثبوت نیز مسئ رلکن مشهور معتقدند: د ،کندحکم و وجوب میهیئت و 

 وجود ندارد. لذا با توجه به مطالبی که بیان شد نزاع مربوط به مقام ثبوت است.رجوع قید به هیئت  امکان الاص در مقام ثبوت

 لزوم اقامه دلیل از ناحیه شیخ 

در این از آن جایی که مرحوم شیخ انصاری ادعای عدم تطابق مقام اثبات و مقام ثبوت در ما نحن فیه را می کنند، لذا شخصی که 

بوت و اثبات به تطابق مقام ث ر معتقدوزیرا مشه .است نه مشهور انصاری مرحوم شیخبر مدعای خویش اقامه نماید  دلیلمیان باید 

ع به هیئت قع و مقام ثبوت نیز قید رجواعالم و رد ،کندبه هیئت می قید رجوع در ظاهر دلیلکه  ونهباشند و معتقدند همان گمی

  فعلیت پیدا نمی کند. ب تحقق ووجو موجود نشود، اصالقید  و حکم مقید به قید است و تا کندمی

ئت هی جوع بهاثباتا و به حسب ظاهر دلیل قید رکه چرا با اینکه  دلیل نمایند باید اقامهانصاری بر مدعای خود مرحوم شیخ اما 

قید نمی تواند رجوع به هیئت نماید. به عبارت دیگر چون ایشان حرفی خالف اصل بیان نموده اند )همانطور کند اما در مقام ثبوت می

 به حسب مقام اثبات و نیز اقتضای دیگر و به همین جهتو مقام اثبات  که بیان شد ایشان معتقدند مقام ثبوت یک اقتضایی دارد

 این رجوع امکان ندارد( باید بر مدعای خود دلیل بیاورند.ت وبکند اما به حسبت مقام ثه هیئت میقید رجوع ب ،دلیل

 دو نکته 

 جهت روشن شدن بحث دو نکته قابل توجه است. قبل از بیان ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت

 .متشکل از دو قسمت است انصاری خی مرحوم شیامدع بیان گردیدکه در جلسه قبل همانطور  نکته اول:

 نمی باشد.رجوع قید به هیئت عقلی اساسا امکان  ع قید به هیئت: ایشان معتقدنداستحاله رجو اول:

  لزوم رجوع قید به ماده: دوم

الزمه اش این است مکان ندارد ا قید به هیئتاگر ثابت شود که رجوع  تند؛و ملزوم هس عنا الزمیک م به البته این دو قسمت

می  که قید به ماده رجوع ر اثبات شوداگهمچنین  .زیرا  فرض سوم در ما نحن فیه متصور نیست .به ماده کند عرجوقید که 

  .دنکمین هیئت رجوع بهدیگر قید که  کند الزمه اش این است

 اگر باشد که اقامه نموده اند که لعل به این جهتمدعای خود دلیل دوم  تت اول و هم بر قسممرحوم شیخ هم بر قسماما 

تزام رجوع قید لو باالثابت می شود  رجوع قید به هیئتدلیل اقامه گردد بالمطابقه عدم بر عدم امکان رجوع قید به هیئت 

تزام لباال و دلیل اقامه گردد، بالمطابقة این مطلب ثابت می شودقید به ماده رجوع بر لزوم و اگر  می شود هبه ماده فهمید

 .رجوع قید به هیئت فهمیده می شودامکان عدم 

آورده شود،  بر عدم امکان رجوع قید به هیئتل لیکه د همین برای هر دو قسمت دلیل بیان شود وست الزم نیپس به حسب واقع  

ی هر دو بخش ادعابر انصاری مرحوم شیخ می شود. لکن ت باثمدعای مرحوم شیخ انصاری نیز بااللتزام دوم بخود، قسمت خود

 خویش دلیل اقامه نموده است.

 

 



183 

 

 مانند مرحوم ینایینمحقق باشند. هم عقیده میجوع قید به هیئت ی رنف در ینایینمحقق و  انصاری شیخمرحوم  نکته دوم:

که  ادعای مرحوم شیخ انصاریقسمت دوم  ولی با. کند یمئت نقید رجوع به هیبر این عقیده می باشند که  انصاری شیخ

به ماده منتسبه بر این عقیده هستند که قید رجوع  نایینیمحقق می کند مخالف است زیرا به ماده  قید رجوع می فرمایند:

با ایشان هم عقیده هستند. لذا در بخش سلبی  مرحوم شیخ انصاری اختالف وبا بخش ایجابی  می کند. لذا محقق نایینی در

شود و هم انصاری بیان می مرحوم شیخ هم ادلهقید به هیئت می باشد،  ان رجوعکذکر ادله عدم ام در مقام اول بحث که

  .نایینی محققادله 

 ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت 

 به بیان ادله عدم امکان رجوع قید بر هیئت می پردازیم. توجه به مطالب بیان شدهبا 

 دلیل اول

به طور عنای اسمی و معنای حرفی در بحث وضع درباره م .معنای حرفی استدارای یک انصاری می فرماید: هیئت  مرحوم شیخ 

دارای یک یک  که مثل هیئت اسم فاعلهیئات می باشند  ،معانی حرفی هلاز جمو در همان بحث بیان شد که  مبحث کردیمفصل 

طرفین  قائم به بیان شد معنای اسمیهمانطور که قبال  .یک معنای اسمی داردکه  بضراست نه اسمی بر خالف معنای معنای حرفی 

ضرب یک معنای کلی است و  به عنوان مثال .یک معنای کلی است دارای است کهاین  رین خصوصیت معنای اسمیمهمتو ت سنی

ن حرف مِمعنای مثال در مورد . ت. اما معنای حرفی یعنی معنایی که قوامش به طرفین اسشدابهزار مصداق داشته  ای تواند ده هم

یک « االبتدا»خود معنای کلی ابتدا یعنی  . یعنیمعنای اسمی استگرفته می شود که یک  نظر ردا دتارتا به عنوان ابتن شد که بیا

ای از قم دابتیعنی باید مشخص شود که منظور  .زیرا دال بر ابتدای خاص است داردمعنای اسمی ن« من»ی است ولی ممعنای اس

لذا معنای حرفی  .می کنددا نیامش به طرفین است تا طرفینش موجود نشوند اصال تحقق پچون قوو ،یا تهران یا کوفه یا نجفاست 

   .یک معنای جزیی است

 یک معنای جزیی. یفمعنای حرو است که معنای اسمی یک معنای کلی است این ی اسمی و حرفی معناهای تفاوت  ی ازیکپس 

باشد تا  ینای حرفی مشخص نشود امکان استفاده از آن نیست. یعنی باید زیدمنظور از معنای جزیی نیز این است که تا طرفین مع

 وز خاص شود.شهر خاص و زمان خاص و ر به زید در آن ابتداء قائم تا آن« ذهبت من قم الی التهران» :دبتواند بگوی

فی یک مصداق است مثل انسان ق نمی شود. زیرا معنای حراین ابتدای خاص محق لذا تا طرفین معنای حرفی وجود نداشته باشند

انی یک معنای جزیی است و هیئت هم از مع گفتیم معنای حرفی . اگرال زید پسر ارقم استکه یک معنای کلی دارد و  مصداقش مث

یک معنای ست پس معنای حرفی نیز قابل تقیید نیست. آن معنایی که قابل تقیید است جزیی قابل تقیید نی ، چونباشدمی حرفیه 

 ق متعدد است.یدمصا ت که دارای حصه ها وکلی اس

ی است و جزیی حقیقی قابل قیقی یک جزیی حفئت یک معنای حرفی است و معنای حرهی انصاری:خالصه دلیل مرحوم شیخ 

 امکان رجوع قید به هیئت نیست. لذا  ه شود؟دئت برگردانهیه ب قیدنباشد چگونه و اگر هیئت قابل تقیید  تستقیید نی
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 به دلیل اول خراسانیاشکال محقق 

 می فرمایند معنای حرفی، یک معنای جزیی است و هیئت به عنوان یک معنای حرفی، جزیی است پس انصاری شیخمرحوم این که 

معنای  نمی باشد.معنای حرفی جزیی معتقدند خراسانی محقق و همانطور که قبال بیان شد  نیست ست حرف صحیحیقابل تقیید نی

 .ی ذهنیو نه جزئاست  یی خارجحرفی نه جزئ

  .رجات یا خجزییت یا به لحاظ ذهن اسایشان می فرمایند:  

اشیایی که در خارج تحقق دارد. حال با توجه به باشد مثل  اشاره لخارجی و قاب هایک ما بازدارای باید یت خارجی شئی جزئدر 

نی ی ذهستند. همچنین هیئت و معنای حرفی جزئنیقطعا جزیی خارجی  ؟هستندای حرفی جزیی خارجی نآیا هیئت و معاین مطلب 

؟ اگر نه جزیی می شودچگوشود  بخواهد جزیی ایی در ذهننمع رگا .حاصل می شود ظایت در ذهن با لحنیز نمی باشد، زیرا جزئ

نشده جزیی  لحاظشئی یا معنای حرفی تا زمانی که بوجود آورده اید، لذا یک جزیی ذهنی  ،یدلحاظ کن ذهندر اکنون  هم را معنایی

خود این یک  می شود،لحاظ  یشمعنانای کلی است، زمانی که یک مع معنای انسان کهنیز وجود ندارد. به عبارت دیگر  ذهنی

ه حاضر شد در ذهندر یک زمان خاص و یک مکان خاص انسان معنا و مفهوم   زیرا در حال حاضر .دهدوم می هفجزئیت به این م

ه آن ک وجود دارد و زمانی معلومات مختلف ری است که در آنانبااین ذهن مانند ی جزیی است. معنااین معنای انسان یک است. 

که در پس جزئیت ذهنی نیز با لحاظ و تصور است می شود. جزیی حاضر می شود تبدیل به یک  معلومات و تصورات در ذهن

ل کند استعما وقتی انسان یک لفظی را ییعن ،دشو میل محقق ام استعماقیت در ذهن و لحاظ در مجزئ .ایجاد می شود استعمال نزما

از آن لفظ در ذهن  ییمعناکلمه ای را می گوید و یک  زمانی که مخاطب یا د ودش می بنقن ذهن ران آن معنای انسان دسد انگویو ب

  .لحاظ تابع استعمال و در رتبه استعمال استدر حقیقت پس  .دندشما نقش می ب

 فی همچنان وجود دارد و لذا معانی حرفی نه جزئی ذهنی استکلیت معنای حر ی که استعمالی وجود ندارد،ز زماندر ما نحن فیه نی

 و نه جزئی خارجی.

است پس نه  ییقای حرفی جزیی حقکه چون هیئت معنای حرفی دارد و معن این به انصاری استدالل نمودندشیخ  مرحوم خالصه:

  .تقیید لاست نه قاب قالقابل اط

 آنتقیید ی. لذا نخارجی و نه جزیی ذهنه جزیی  ستند.هیئت جزیی نی که معنای حرفی ومحقق خراسانی به ایشان اشکال نمودند 

 . هیچ اشکال ندارد

مبنای  طبق یلوتقیید هیئت صحیح است  محقق خراسانیمبنای  مبنایی است و طبقبگوید این اشکال شخصی است  ممکنالبته 

  .نیستح انصاری صحیشیخ مرحوم 

 «الحمدهلل رب العالمین»

 


