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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 

  .است شدهاین مدعا اقامه باشد و در جلسه قبل بیان شد که چند دلیل بر بحث پیرامون ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت می

نای حرفی نیز یک جزیی معنای حرفی دارد و مع این بود که هیئت یکگردیده،  اقامهانصاری مرحوم شیخ توسط که  یدلیل اول

یم نمی باشند. به عبارت دیگر مفاهلذا قابل تقیید  ،عام و موضوع له خاص استبه نحو  وضع در حروف و هیئات چون حقیقی است

ای برخوردار باشند در حالیکه این سعه و کلیت در معنای حرفی از یک کلیت و سعه الجملهند که فیمی باشو معانی قابل تقیید 

  وجود ندارد.

 ی و کبری می باشد. به این بیان که:متشکل از یک صغرانصاری شیخ مرحوم دلیل در حیقیت 

   .ی حرفی استکه، هیئت معنا صغری عبارت است از این

 .فی قابل تقیید نیستنای حرمعکبری عبارت است از این که، 

  .خاص است ع له آنضووعام و مای حرفی نمعوضع زیرا  .تسکه هیئت قابل تقیید نی ایننتیجه 

ایراد  محقق خراسانیتوسط نموده اند. اشکال اول که متوجه این دلیل  وانیات فرهمانطور که در جلسه قبل بیان شد بزرگان اشکاال

 در جلسه قبل بیان شد. هشد

نه جزیی حقیقی و نه  ،ستای جزیی نینمعیک ای حرفی نمع که بود این به مرحوم شیخ انصاریمحقق خراسانی  خالصه اشکال اول

ن برخالف شا. ایوضع عام و موضوع له عام است وضع حروف و هیئات که ملحق به حروف می باشند به نحوزیرا  ،جزیی خارجی

 هموضوع ل وعام آن ها نیز هیئات ملحق به حروف هستند وضع و چون  عام و موضع له عام است فوضع در حرور معتقدند ومشه

 عام و موضوع له خاص را قبول ندارند.وضع . لذا ایشان اصال عام است در آن نیز

 بررسی اشکال اول محقق خراسانی به دلیل اول

. لذا اگر قرار باشد است به مرحوم شیخ انصاری مبنایییک اشکال اشکال ن اما مسئله ای که این جا مطرح می شود این است که ای

  .یمید از طریق دیگری وارد شوباانصاری اشکالی را وارد کنیم،  م شیخمرحو به

وضع در ند مشهور معتقد انصاری مانندمرحوم شیخ  است که ین اشکال یک اشکال مبنایی است اینا که گفته می شود اینمقصود از 

باشد. )این عام می له نیز ضوعمو و عام توضع هیئامحقق خراسانی بر این عقیده اند که لکن  ،است صاموضوع له خ و ، عامهیئات

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/دی/14:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  4صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 سوم و ،دوم، اول لیلد -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      

 بررسی آن ها                        

 43جلسه:                                                                   سال هشتم 
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 ،عام است هاوضع حروف عام و موضوع له آن: می گوییم بحث قبال مطرح شده و نیازی به تکرار و اعاده نیست( یعنی زمانی که

هیئت اسم فاعل و ل شود مثحروف ملحق میو آنچه که به  «، الینمِ»قصد وضع حروفی مثل زمانی که واضع معنایش این است 

معنی ال»منظور  عام  وضع )وقتی گفته می شود .را تصور نمودهمعنای کلی  را تصور کرده سپس آن لفظ یا هیئت را داشته،اسم مفعول 

 ین. یعاستفاده کرد« معنی المتصورال»کلمه  از می توان کلمه وضعبه جای « وضع عام»لذا زمانی که گفته می شود  .است «المتصور

به ازاء آن قرار مقصود معنایی است که لفظ  موضوع له کند و زمانی که گفته می شودی که واضع در هنگام وضع تصور میآن معنای

 ( .رار دهدن را به عنوان موضوع له قتصور شود سپس آزیرا ابتدا باید معنا توسط واضع می شود  داده

 یارا بر «نمِ»بعد لفظ  است و ابتدا نای کلیعمتصور کرده « نمِ»ضع در هنگام وضع لفظ او ی کهمعنای :محقق خراسانی می فرماید

 قصد وضع واضعزمانی که چون به نظر ایشان  .ی اسمیه افتاده استنای که در معاتفاق است. دقیقا مانند معنای کلی ابتدا قرار داده

رار را موضوع له ق ابتدا معنای کلی ابتدا را تصور کرده و همین معنای کلیرا داشت، ابتدا  (معنای اسمی است که یکلفظ االبتداء )

 نیز که ملحق به حروف هستندهم  در هیئات. در اسماء چه در حروف و چه ،لذا در هر دو وضع عام و موضوع له عام است .داده

 ناشایاست، االبتدا و من و اسماء و حروف  بینمحقق خراسانی سوال کند چه فرقی منتهی اگر کسی از  .مسئله از همین قرار است

 پاسخ می دهد که موارد استعمال آن ها باهم متفاوت است.

 انصاری که در ما نحن فیه . مرحوم شیخاز قبیل وضع عام و موضوع له خاص است فووضع حرند، دقتانصاری معاما مرحوم شیخ 

که مشهور در مسئله وضع حروف و هیئات  رو. یعنی همانطمسئله با مشهور هم عقیده است مقابل مشهور قرار گرفته در آن رد

  می باشد. همین عقیدهنیز بر یخ انصاری ش ،معتقدند وضع عام موضوع له خاص است

 ،در مقام تصورابتدا ، معنایش وضع کند را برای «نمِ»لفظ زمانی که واضع قصد داشت  یعنیمنظور از وضع عام و موضع له خاص 

من گوید: یعنی واضع می .را موضوع له قرار نداده معنای کلی ابتدانمود، )همانند وضع در اسماء( ولی خود را تصور  دانای کلی ابتمع

وضع شده برای  «نمِ» ظلف به عبارت دیگر .می باشدخاص  لذا موضوع له آن ،معنای کلیرا برای مصادیق « نمِ»م لفظ وضع می کن

ابتدایی که در این هر یا از تهران  ابتدای من امروز از قم یا ابتدای شما را شامل می شود مثل هر مصداقی از ابتدا که ابتدای خاص

 .قرار می گیرد موضوع له ،باشدبه عنوان یک مصداق از ابتدا عالم 

 زیرا .شمرده می شود مبناییاشکال  یکانصاری  اول مرحوم شیخلیل اشکال اول محقق خراسانی به د با توجه به مطالب بیان شده

 ،ات خاص بوداگر موضوع له هیئ است و خاص هاو موضوع له آن عامات وضع هیئ انصاری بر این عقیده هستند کهشیخ مرحوم 

ضوع وات عام و مهیئدر  وضعمحقق خراسانی بر این عقیده هستند که  ند در حالی کهستقابل تقیید نیمی باشند و جزیی  پس آن ها

دلیل حقق خراسانی به م می تواند آن را مقید نماید. پس اشکال را عام بداندهیئات قطعا کسی که موضوع له  و عام است له آنان نیز

  .استاشکال مبنایی  یکانصاری شیخ اول مرحوم 

نای برا با م مهم این است که بتوانیم حرف مستدلاگر چه محقق خراسانی یک اشکال مبنایی به مرحوم شیخ انصاری نموده اند ولی 

 لذا محقق خراسانی اشکال دیگری به مرحوم شیخ انصاری نموده اند. .دهیم تا ریشه حرف از بین برود خودش پاسخ

 دوم محقق خراسانی به دلیل اول اشکال 

کنیم که یما مسئله را به نحوی تصویر مولی  .جزیی قابل تقیید نیستبگوییم و  جزیی باشد وله هیئات خاص  سلمنا که موضوع

وضع  نیمقبول کاین که بر فرض  یعنی (است انصاری شیخمرحوم دوم با فرض پذیرش مبنای خود  لااشک) .قابل تقیید باشدهیئت 
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جای به اشکال این است که  ند،تسقابل تقیید نی جزیی هستند، معنای حرفی و هیئتچون  خاص است وآن ات عام و موضوع له هیئ

 شود.می، از ابتدا یک طلب جزیی انشاء دوشطلب مقید  شود و سپس آنابتدا طلبی انشاء که  ینا

 :انشاء به دو صورت ممکن استبیان ذلک: 

در این  می شود. زید به مجئ دیابتدا طلب انشاء می شود سپس طلب مقاین جا  «ان جائک زید فاکرمه» گاهی مولی می گوید:.1

، چون طلب هیئت است و موضوع له ن طلب انشاء شدازیرا وقتی چیزی به عنوصورت سخن مرحوم شیخ انصاری صحیح است. 

ی از مکلف خواسته به عبارت دیگر موال به طور کلی امر اکرم را بیان نکرده بلکه به صورت جزی است، قابل تقیید نیست. جزیی آن

 ی که هیئت امر جزیی است، دیگر نمی تواند مقید به مجئ زید گردد.زید را اکرام کند. لذا از آن جای

طلب  . یعنی این طور نیست که ابتدا یک طلبی را انشاء کند سپس آنقاء می کندگاهی مولی از ابتدا انشاء را به صورت مقید ال.2

. مثل می کند را انشاء یدیک طلب مق ابتدا به چیزی کند تا محذور عدم امکان تقیید جزیی الزم بیاید. بلکه از دنشاء شده را مقیا

 طلب اکرام مقید به مجئ زید که دیگر آن اشکال و محذور را ندارد.

 بعثکه قصد تحریک و بعث او از طرف موال می باشد و این ت معنایش این اس داده می شودوقتی به شخص خاصی دستور یعنی 

 لیه و یک مبعوث.اوث یک مبع و باعث دارد یک. یعنی ر و اطرافی استطلب متقوم به عناصو 

بعث کلی نیست ولی در عین حال  هرچند این  ،شودمیمحقق و خاص د یک بعث جزیی ونشجمع می هم بازمانی که این عناصر 

تحریک می کند برای اکرام زید  را عمرو به عمر می شود  مثال بعثی که توسط موال .می باشدقیود شروط و  زاقابل تضییق به بعضی 

  .ندارد یذورید هیچ محانشاء طلب مق ؟ لذادراد ی. این چه اشکالزید شود به مجئید می تواند مق

ای ندارد. در حالی شما فرض را بر این گذاشته اید که هیئت قبل از انشاء یک سعه ای دارد ولی بعد از انشاء دیگر سعه: ان قلت

د ای در آن نیست تا بخواهیم در مرحله انشاء آن را مقیطلب، جزیی حقیقی است و به طور کلی هیچ سعهکه فرض این است که 

به عبارت دیگر یا این طلب قابل اطالق و تقیید می باشد یا نمی باشد. اگر قابل تقیید و اطالق نیست و در ذاتش جزئیت نهفته  کنیم 

آن  قصد داریدشما لی یا اینکه در ذاتش جزئیت نیست و ،به صورت مقید انشاء کنیدتوان آن را است دیگر در مرحله انشاء نیز نمی

 که این خروج از فرض است.  ء کنیدشاانمقیدا را 

یعنی در طلب اکرام زید  .صورت یک کلی است رفته بهگتعلق ن یان نشده و امر به آنانشاء تا زمانی که هنوز ب این طلب و :قلت

یک جزیی  مفاد هیئت :دنهم که میگوی انصاری حتی مرحوم شیخ وجود دارد.قبل از انشاء این سعه  وچه نخواهید دیچه بخواه

 نیز شده و قابل تقیید یک مصداق از طلب تحقق پیدا کرده و تمام ،یعنی وقتی امر محقق شد ند.نظر به بعد االنشاء دارحقیقی است 

ن تقیید نیست. ولی چه مانع و محذور عقلی وجود امکابه علت جزیی بودن هیئت درست است که بعد االمر و بعداالنشاء  .نیست

 مقید تعلق گرفته باشد. ی خارجیقبه یک جزیی حقیقصد امر داشته از اول امرش  یوال وقتمدارد که  
 اشکال سوم

  .ریشه این اشکال مربوط به محقق اصفهانی است

و اطرافش بعث شخص  استیعنی هر چند طلب اکرام زید یک خاص و جزیی . جزیی حقیقی به لحاظ حاالتش قابل تقیید است

، همین اکرام زید ،همین زید ،جزیی ینولی هماکرام زید است، تحریک کردن و  ک یک شخص خاص برای اکرام زیدتحریو  خاص
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 ، می دود و ... . ود، می آیدتصور کنیم که ایستاده، راه می ردارد زیدی را  یحاالت مختلفی برایش قابل تصویر است. چه اشکال

 هتعلق گرفت طلب به آن ویک جزیی حقیقی است که اکرام زید ی است مثل یقجزیی حقند هیئت که میگویانصاری مرحوم شیخ  حتی

می گوید وضع عام موضوع له  انصاری مرحوم شیخخود  .تصور کردبرای آن حاالت مختلف  این نیست که اصال نشود شانمنظور

 برای آن قابل تصور است وهای مختلف  حالتیک مصداق نظر دارد ولی که به خاص اینکه موضوع له خاص است درست است 

و در جزیی حقیقی  رفتهجزیی حقیقی به کار تعبیر د که وگفته ش تاس بله ممکن .د کنیمار حاالت مختلف مقیاعتب آن را به متوانیمی

جزئی حقیقی هم  یاای باشد. و اال بریک تعبیر مسامحه این پاسخ این است که چه بساوجه حاالت مختلف متصور نیست. به هیچ 

 حاالت مختلف قابل تصویر است.

 «الحمد هلل رب العالمین»


