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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
انصاری مرحوم شیخ توسط که قائلین به این قول دلیل اول  .عدم امکان رجوع قید به هیئت بودبه بحث پیرامون دلیل اول قائلین 

  .و مورد بررسی قرار گرفتکال به این دلیل بیان سه اش شده بود مورد اشکال واقع گردید. تا کنونبیان 

 اشکال چهارم 

. یعنی وقتی گفته ای متقوم بودن به طرفین استنیت در مورد هیئت و به طور کلی معانی حرفیه به مع: جزئمحقق اصفهانی می فرماید

یک حقیقتی است که این هیئت  ( جزیی است به این معنا است کهدال بر وجوب است یعنی هیئت امر که) «کرمأ»هیئت  شودمی

است  یک معناییکه دارای  ضمن ایندر این بعث و تحریک و وجوب یعنی بعث منظور از  . به عبارت دیگرقوامش به طرفین است

طرفین که  تقوم به طرفین به واسطه این. تبه چیزی متعلق شده و به کسی متوجه گردیده اسبعث هیئت  رازی .استقالل ندارد ولی

چیزی و  بهوجوب مورد نظر است ولی گاهی به معنای کلی  وجوبگاهی . قطعا موجب تضییق است ،تشخص دارندهئیت امر 

امر مضیق می شود. اما نکته ای که قابل  هیئتی دایره قهرا دایره وجوب یعندر این صورت  خطاب به کسی صورت گرفته است.

ید و ان تقیبله اگر تضییق به حدی بود که امک .نباشدمی باشد که موجب تضییق مجدد این تضییق به حدی ن توجه است این است که

وجود یئت ه ایرهدمجدد در ما نحن فیه امکان تضییق و مقید کردن ولی ، انصاری بود حق با مرحوم شیخ تضییق مجدد وجود نداشت

مقید هیئت اکرم  «ان جائک زید فاکرمه» تی گفته می شودوقمثال  .موقعیت دیگریط و ادارد که عبارت است از تضییق به حسب شر

 محذوری هیچ مانع و ناحیه مجئ زید برای هیئت اکرام پیدا شده، ق که از، ولی این تضییاست ک تضییقی شده که قهرا زید به مجئ

اش ود دایرهتباط این هئیت با دو طرف بو به واسطه ارزیرا آن تضییقی که قبل از آن پدید آمده  ،نیست شدنبال به برای تضییق مجدد

یت حقیقی است که در مورد مصادیق خارجی ز آن جزئا: جزئیت در اینجا غیر نه محقق اصفهانی می فرمایندکأ .تر شده استمحدود

قابلیت تضییق ها هم چنان ، اما شرایط و موقعیتبعث به طرفین است هیئت و تقومیت در هیئات به واسطه ئ. زیرا جزوجود دارد

یت رجوع قید به هیئت وجود ندارد و ادعای امتناع بلفرموده قامرحوم شیخ انصاری  که لذا این .دنهیئت فراهم می کن یابر مجدد را

 .قابل قبول نیست نمودند
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 بررسی

به عنوان یک اشکال  در جلسه قبل بیان شد لذا این اشکال نیز به نوعینظیر اشکالی است که ان با مقداری تفاوت در بیاین اشکال 

خاص است، حتی این مقداری که مورد ادعا  ،می شود. زیرا اگر مرحوم شیخ انصاری معتقد است که موضوع له هیئتمبنایی تلقی 

 است نیز برایش تضیقق مجدد  قابل تصور نیست. 

و تضییق مجدد اشکالی  اصفهانی یک تصویری از جزئیت معنای حرفی و هیئت ارائه داده اند که طبق آن تصویر تقییدمرحوم محقق 

قصد دارند آن خاص است در واقع  موضوع له و و وضع آن عامادعا می کنند هیئت جزیی است که انصاری  مرحوم شیخ ندارد، اما

  .مبنایی استیک اشکال  نیز اشکالجود ندارد لذا این وهیچ فضایی برای تقیید و تضییق مجدد بگویند: 

قبول کردیم که این اشکال وارد است( بیان و یم فتیرپذرا سوم در این است که در اشکال سوم )که آن ل اکچهارم با اشاشکال  فرق

 . فرد ممکن نیست ولی به لحاظ حاالت ممکن است که تقیید به لحاظدرست است شد که 

اگر مقصود اما  ،است به بیان دیگر همان اشکال قبلی این تضییق به لحاظ حاالت باشدمحقق اصفهانی منظور ارم در اشکال چهاگر 

  .ستاشکال سوم و چهارم با هم متفاوت ا قهرا کردیم ی است که در اشکال چهارم ما تقریرهمین مطلب

هر له هیئات خاص است ولی  هر چند موضوع کهاین است  م شیخ انصاری وارد استبه هر حال اشکالی که بر دلیل اول مرحو

 یدرا از حیث حاالت مختلف مق توان آنیمی باشند و مسعه مختلف و دارای  و شرائط از حیث حاالتمقدار هم که خاص باشند 

 و... .ه دارد خوابید ،تاده دارد، ایسروز دارد ،درا، شب ددارد موجود در خارج حاالت مختلف ،همین زید متشخصمثال  .کرد

 اشکال پنجم 

 یابربلکه حروف نیستند، قابل تقیید  گفته شوداند تا وضع نشده برای معانی جزیی حقیقیات : حروف و هیئایندرمفخویی میمحقق 

معانی اسمیه مضیق  عبارت است از چیزی که به وسیله آنبه نظر ایشان موضوع له حروف  شده اند.وضع  تضییق در معانی اسمی

در کنار نماز  «فی»کلمه  زمانی کهولی  ستته به چیزی نیسمی و مطلق و مستقل است وابسمثال نماز که یک معنای ا .می شوند

 .می شود نای اسمی صلوةموجب تضییق مع «فی» کلمه« فی المسجد یت یا الصلوةفی الب الصلوة»آورده می شود و گفته می شود 

به همین جهت  .تضییق در معنای اسمی زات ق به حروف می باشند عبارت اسکه ملح تالذا به طور کلی موضوع له حروف و هیئ

 دهند. رار میق ت خاصدر یک شرایط و موقعی و آن را را تضییق می کنند رار بگیرند معنای اسمیحروف در کنار هر اسمی ق

آید. مثال نمید ووجبعد از تضییق اول بتضییق دیگر از  یعهیچ مان ،ای اسمی بدانیمنق در معله معانی حرفیه را تضیی موضوعاگر 

قید دوم   «فی المسجد فی اول الوقت الصلوة»کنار آن آورده شود مثل ی همدیگر قیدو سپس « فی المسجد الصلوة» فته شودگوقتی 

ت در نیز باعث تضییق مجدد درمعنای اسمی شده اس «فی المسجد متطهرا الصلوة»نیز باعث تضییق در معنای اسمی می شود. یا 

این هیئت در حقیقت مثل معنای حرفی است که موجب و یک هیئت است  «متطهرا»حالی ک هیچ محذوری بوجود نمی آید زیرا 

ات . پس مفاد هیئتضییق دوباره برخوردار است لذا از قابلیت ،هم دارد ایتضییق در معنای اسمی می شود اما در عین حال یک سعه

  .دراهمین جهت رجوع قید به هیئت نیز مانعی ندو به قابل تضییق و تقیید هستند 

 

 بررسی 

 اشکال محقق خویی به دو دلیل به مرحوم شیخ انصاری وارد نیست
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ات نزد محقق خویی موضوع له حروف و هیئ . زیرااشکال مبنایی است در این مقام محقق خویی فرمودند یک چه که آن دلیل اول:

اید موضوع له هیئات خاص مرانصاری می ف شیخ . مرحوماوت استانصاری متفشیخ مرحوم به نظر  تاو هیئ وع له حروفضوبا م

حروف عبارت است از تضییق  : موضوع له هیئات ماننددنمی فرمایاما محقق خویی  ند.و جزیی است به نحوی که قابل تقیید نیست

  ل، زمانی که قصد اشکاطور که در گذشته بیان شد همانو مبنایی به مرحوم شیخ است  یک اشکال اشکاللذا این  .در معانی اسمی

. لذا اگر این اشکاالت را به ایشان وارد بدانیم، باشدبا شد که با مبنای ایشان سازگار مبنایی را داریم باید بر اساس شیخ  به مرحوم

  .کنندتوانند با این اشکاالت همراهی یموضع حروف عام و موضع له خاص است نمشهور که معقتدند  دیگر

تقیید  در صورتی قابل اثبات است که تنهاعدم امکان رجوع قید به هیئت است و عدم امکان  بر سر امکان رجوع یا نزاع دلیل دوم:

صل »می گوییم  یمعنای هیئت تضییق می شود. یعنی وقتییم وباید بگ رددهیئت برگ بهقرار باشد قید ر گ. اتضییق باشد مساوی با

ی . حال اگر قید دیگرشودایجاد می که یک تضییقی در صلوةبه مکانی به نام مسجد  مقید می شود«فی»ه بوسیلصل  «فی المسجد

را  «فی المسجد صلوة»همان « فی المحراب» این یک تضییق دوباره است و «صل فی المسجد فی المحراب»اضافه کنیم و بگوییم 

به عبارت دیگر رجوع قید به مفاد  .قید خودش سبب تضییق بشودنه اینکه قید به مضیق خورده ی ن. یعکرده است دوباره مضیق

 .قید به مضیق فرق است بین رجوع قید به تضییق یا بازگشتدر حالی که  .که این قید به تضییق برگردداست  با این هیئت مساوی

د حال اگر قید به این مجموع مجموع آن یک چیز مقید می شو« دجسصل فی الم» بگوییم ماو د ودر مرحله اول ایجاد ش تضییق اگر

خودش با آن قید و جزئیتی که دارد هیئت  . به عبارت سومت از اول خوردهئیهغیر از این است که بگوییم قید به خود آن  بخورد،

 یده مقبه آن مجموع کهیئت بر نمی گردد بلکه این  قید اگر این قید را بخواهیم برگردانیم این قید دیگر به حال  ،یک چیز مقید است

 بر می گردد که فرق بین آنها واضح و روشن است.است 

 اشکال ششم 

 آن را پذیرفته اند.  اخذ کرده و به مرحوم شیخ انصاری ایراد کرده ومحقق خویی در محاضرات اشکالی را از محقق اصفهانی 

و زمانی که آمر از زیرا طلب جزیی است طلب غیر معقول است.  تقییدو طور کلی طلب قابل تقیید نیست  بهمی فرمایند: ایشان 

و نیست  طلب ودر ما نحن فیه بحث از کلی بعث ما بحث  زیرا آن طلب یک جزیی می شود،چیز خاصی را طلب می کند مخاطب 

ای بیان می شود. لذا آمر هیچ گاه به طور کلی نمی گوید من یک زمانی که آمر امر می کند طلب او در ضمن یک هیئت و ماده

ین در ا هانیفکانه محقق اص .تعلیق طلب استنمی باشد بلکه تقیید طلب مشروط کردن مفاد هیئت،  .ی از شما طلب می کنمچیز

چه محال و غیر معقول است تقیید است و  ن. آفرق است بین تقیید و تعلیق: ما هیئت را تعلیق می کنیم نه تقیید و فرماید اشکال می

 شود و تعلیق امر خاص و جزیی اشکالی ندارد.می تعلیقهیئت افتد بلکه نمیی اتفاق تقیید در ما نحن فیه

تقیید هیئت خلط کرده اند. در حالی که بین اطالق و تقیید و بین تنجیز وتعلیق م شیخ انصاری مرحوکانه ایشان قصد دارد بگوید لذا 

معقول  قول است ولی تعلیق جزیی بر خالف تقیید آنغیر مع طلب جزیی است و تقیید جزییزیرا  تسنی لو رجوع قید به هیئت معقو

شده که  به یک شرط خاصی یا امر خاص معلقجزیی  و بگوییم یک فرد خاصکنیم  زیییک جزیی را معلق به چاگر  ین. یعاست

 اشکالی ندارد. کندمیتحقق پیدا مر جزیی اد آن طلب جزیی و ومحقق شاگر آن شرط 
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شیخ و ما با شیخ در این جهت همراهی می کنیم ولی الپس تقیید و تضییق هیئت و طلب معقول نیست چون جزیی است کما ذکره 

 ارد.اشکالی ند و شرطٍ تعلیق جزیی علی امرٍ

 بررسی

  تفکیک قائل شویم سخن صحیحی نیست.بین تقیید و تعلیق  موضوع که این

 ی نیزئجزتعلیق  ستمعقول نی)طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری(  که تقیید جزیی ییلدل به همانکه می شود  با کمی دقت روشن

 تعلیقش نیزبه همان دلیل و با مرحوم شیخ انصاری همراه شویم  ستم که تقیید جزیی ممکن نیی اگر قبول کنین. یعتسمعقول نی

  .تقیید استبه زیرا بازگشت تعلیق  ممکن نیست

باشد  یجزئ یک طلباگر فرض کنیم که طلب اکرام زید « اکرم زیدا»که موال به عبد می گوید:  ؟ مثال زمانیتعلیق چیست یمعنا

 یعنی معلوم باشد که موال طلب چه چیزی را از چه کسی خواسته و مخاطبش چه کسی است معنای تعلیق این طلب جزیی بر مجئ

در زید است  از فرض مجئغیر  است و آن بل اتیانطلب جزیی به شکل دیگر هم قااین  ان فرض کرد کهتومی که زید این است

ن دلیلی که تقیید جزیی محال است ابه همکردیم تقیید و تعلیق با هم مالزمند  لبوق رگحالی که این خالف و خروج از فرض است. ا

محال جزیی نیز  است که در آن صورت تعلیق یدیگرتقیید جزیی را محال ندانیم بحث  بله اگر از ابتدا .تعلیقش هم محال است

و  تنوعی مالزم با تقیید اس دهیم چون تعلیق بهبه تعلیق توانیم تن یمنکه تقیید جزیی محال است قهرا  نیست ولی اگر پذیرفتیم

 ست.جایی که تقیید ممکن نباشد تعلیق هم ممکن نی

 بندی جمع 

ام و موضوع له خاص وضع حروف ع وضع هیئات مانند بر این اساس استوار بود که قائلین به امتناع رجوع قید به هیئت دلیل اول

 کبری و یک دلیل ایشان متشکل از یک صغریدر حقیقت ند. به عبارت دیگر قابل تقیید نیست هیئات خاص هستند است. لذا چون

 می باشد. 

 هستند. جزئی  مانند حروف یئاتهصغری عبارت است از این که 

  .ید نیستقابل تقی جزیی کبری عبارت است از این که

 .کنندنمی به هیئاترجوع قیود  . لذاهیئت قابل تقیید نیستنتیجه عبارت است از این که 

  .استبرای آن ها بیان شده  یاست هرچند تعابیر مختلف روحشان یک چیزها ز آنابه این دلیل وارد شده که بسیاری  اشکاالتی

وضع  شد. به نظر این هاکه از طرف محقق خراسانی و محقق خویی به مرحوم شیخ انصاری وارد  نایی بودت مبیک سری از اشکاال

 نیست.  وضع عام و موضوع له خاص حروف و هیئات

به مرحوم شیخ یک اشکال مبنایی جدی  که این اشکال،عام است  در حروف عام و موضوع له نیزوضع  محقق خراسانی فرمودند:

 انصاری است.

که به هیچ  ستاین معنا نیبودن به ولی این خاص است خاص آن وع له وضوضع حروف عام و م از اشکاالت یگربعضی دبر اساس 

  .قابل تقیید است و شرایط جزیی است ولی به لحاظ حاالتموضوع له  .وجه قابل تقیید نباشد

اما خاص  خاص است آن و موضوع لهوضع هیئات عام که قائل شویم  عبارت است از این که بر فرضاصل اشکال به دلیل اول پس 

که می شود در مورد هیئات گفت  چیزی کمترین .تقیید نباشد ابلق وجهکه هیئت به هیچ  ستنیا بودن موضوع له هیئت به این معن
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تواند میمتصور است قابل فرض است و به حسب آن حاالتی که برایش ی حاالت مختلفی طلب خاص و جزی این است که برای آن

  .لذا رجوع قید به هیئت مشکلی نداردالزم نمی آید. این هیچ محذوری از تقیید هیئت پیش . بنابرشودمقید 

 گفتار نیکو با دوست و دشمن

 امام حسن عسگری)ع( می فرماید: 

 . 1أمّاالْمُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراةِ الِجْتِذابِهِمْ اِلىَ االْیمانِقُولُوالِلنّاسِ کُلِّهُمْ حُسْنا مُؤمِنِهُمْ وَ مُخالِفِهُمْ، أمّا المؤمِنونَ فَیَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ 

 . ن بگویدبا آن ها سخ با خوبی و رفتار و خوش سخن باشید با دوست و دشمن خوش

 که بااست  آننای این سخن به طور کلی مع ه( اما)شیعه و غیر شیعمعنای خاصی دارد و مخالف در لسان روایات من ر به مؤتعبی

با دوست  قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنابه خوبی سخن بگویید.  ندنیست هآنها که با شما هم عقید که با شما هم عقیده هستند و چه کسانی همه چه

منان باید اینکه چرا با دوستان و مؤأمّا المؤمِنونَ  ؛استدالل می کنند (ع )عسگری م حسناماسپس و دشمن به خوبی سخن بگویید 

ن یاأمّا المؤمِنونَ فَیَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ شود یاعث شادابی و نشاط و انبساط خاطر آن ها مب وبی سخن گفت به این جهت است کهه خب

اما نسبت به  ،گو کنندتفبرخورد و گسخن خوش و  باید با هم با روی خوش نمومنی. خوش رویی شما باعث انبساط وجه می شود

به این دلیل که  الِجْتِذابِهِمْ اِلىَ االْیمانِ ،شوندذب حقیقت جها به ایمان و  آنبه این دلیل که  ؟سخن گفت چرا مخالفین باید با مدارا

  به سمت ایمان کشیده شوند. 

فکر کنیم  ،دانیم، کسی را فریب خورده بدانیمگمراه بهم فرض کسی را  بررا ببینید. حال ما من تأثیر سخن خوش در دوست و دش

روی آوردن آن باعث تا  با مدارا سخن بگویید ولی امام حسن عسگری)ع( می فرماید با آن ها تقیم خارج شدهمسیر مس کسی  از

 ید.شوالهی به ایمان و احکام ها 

 هم با مدارادر برخورد با مخالفین و با یکدیگر خوب سخن بگوییم  ، یعنیعمل کنیم (ع )ما به همین دستور امام حسن عسگریاگر 

با اهیم  کسی را وخمی رگ، ات کنیمیامخالفین و گمراهان را هدخواهیم اگر می .چقدر مشکالت حل می شود وییم ببینیدسخن بگ

و اهل بیت  )ص(مالبر گرامی اسمهمان روشی که پیا امثال آن.و ناسزا و توهین و  ان همراه کنیم راهش این است نه سبّخودم

  .به سوی حقیقت جذب کردنددر پیش گرفتند و با این روش دلهای مخالفین و مشرکین را عصمت و طهارت 

 لسان خوش و نیکو با یکدیگرسخن بگوییم. ،لسان خوب ،دهد که با این لسانخدا به ما توفیق 

 «نیمالحمد هلل رب العال»
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