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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 االصول  صاحب منتقیکالم 

که در جلسات قبل بیان شد؛ در مورد دلیل اول قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت اشکاالتی مطرح شد که مورد همانطور 

تعرض و بررسی قرار گرفت. اما بعضی از بزرگان اساسا معتقد است، روح دلیل اول که توسط مرحوم شیخ انصاری بیان شده است، 

 بیان شده  توسط مرحوم شیخ انصاریتواند مشکلی که ایشان داده شده هیچ کدام نمی توسط اعالم درک نشده، لذا جواب هایی که به

به نظر صاحب و حتی راه حل خود مرحوم شیخ انصاری مبنی بر رجوع قید به ماده نیز نمی تواند این مشکل را حل کند. ا حل کند. ر

. هر 1واقعی این اشکال از یک نکته مهم غفلت کردندمحقق خویی در درک  ومحقق اصفهانی کتاب منتقی االصول محقق خراسانی، 

 اند. به این نکته اشاره کرده انمحقق نایینی در بعضی عباراتش چند

از ادله قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت توسط مرحوم شیخ انصاری بیان شد که از ناحیه تا کنون یک دلیل به عبارت دیگر 

در جلسات قبل آن اشکاالت را بیان و بررسی نمودیم. اما صاحب کتاب منتقی االصول شد که ، شش اشکال به ایشان وارد اعالم

  .د و سعی دارد مشکل را به نحو دیگری حل کندندیگری را ادعا می ک مطلب

 عبارت بود از: اول دلیل

 .صغری: معنای حرفی جزیی است

  .جزیی قابل تقیید نیستکبری: 

 امکان تقیید هیئت توسط قید نمی باشد. لذا .ستهیئت قابل تقیید نینتیجه: 

 وارد شدند تا مشکلجدا گانه راهی  از هر یکخویی محقق و  ینمحقق اصفها محقق خراسانی، محقق نایینی،در پاسخ به این دلیل 

بیان  یراه حل هاهیچ یک از  صاحب کتاب منتقی االصول می فرمایند:اما  .را حل کنند مطرح شده توسط مرحوم شیخ انصاری

  است. توجه نشدهمشکل زیرا به اصل  ،کندمشکل را حل نمی شده توسط اعالم

عبارت است  ن چه که به هم ربط پیدا می کندآ وجود دارد وجزاء یک شرط و  ،در هر جمله شرطیهبه طور کلی فرمایند: ایشان می

« یجئ عمر»عبارت است  اء نیزجزو  «ذا جاء زیدإ»شرط عبارت است از « ن جاء زید یجئ عمرإ» در. مثال دو مفهوم ترکیبیاز 

پس آمدن  .می آید نیز اگر زید بیاید عمرگردیده( یعنی  زید بر مجئی مجئ عمر معلق یعن) شده بر شرط در این مثال جزاء معلق

                                                 
 .140تا  136، ص 2منتقی االصول، ج  1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/دی/18:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  8صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 کالم صاحب -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      

  درمورد دلیل اولمنتقی االصول                         

 45جلسه:                                                                   سال هشتم 
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عبارت  شرطیه هلمفاد جممعتقدند که همه  و تاس همه اصولیون تعلیق جزاء بر شرط مورد قبولمفاد  .گردیده به آمدن زید عمر منوط

بعضی می گویند این ناشی از  .مورد اختالف است منشاء و سبب تعلیق چه چیزی است هک اما این ،است از تعلیق جزاء بر شرط

 ادات شرط است و برخی معقتدند نفس ترتیب جزاء و شرط موجب این معنا است.

یک مفهوم ترکیبی در ناحیه جزاء  ،عبارت است از دو مفهوم ترکیبی ،شان ارتباط ایجاد می شودبینالت شرطیه آن چه که مج ردلذا 

و  « زید مجئ» و مفهوم ترکیبی شرطاست  «عمر مجئ»بیان شده  مثال ر، مفهوم ترکیبی جزاء دو یک مفوم ترکیبی در ناحیه شرط

 . زیرااست «مجئ»خود از  غیر« مجئ زید» .است «مجئ» خود غیر از «عمر مجئ» .شده «زید جئم»بر معلق  «عمر مجئ»

نای حرفی می معهیئت هستند که دارای یک « مجئ زید» و  «مجئ عمر»اما  دارای یک معنای اسمی است.دن که یعنی آم« مجئ»

  .دارای یک معنای اسمی است است که «مجئ»غیر از مطلق و کلی « مجئ زید» و « مجئ عمر»باشند. لذا 

که آیا حقیقتا زید می آید یا خیر تا بخواهد بگوید داند نمی دهد،می «عمر اء زید یجئاذا ج» ازخبر  هوقتی گویندبر این اساس 

دو جزء جمله شرطیه یک ربطی  بین و در این صورت «آمدن عمر معلقا علی آمدن زید است»او ر بلکه خب ،حقیقتا عمر می آید

  ترکیبی اند.مفهوم همان گونه که قبال اشاره شد نیز طرفین این ربط و ایجاد شده 

است مقصود  «زیدمجئ »با  مرتبط« عمر مجئ»گوییم یعنی زمانی که می .یک نسبتمنظور از مفهوم ترکیبی عبارت است از  ایجاد 

به  «مجئ»، «زید مجئ»در مثل ین نمچ، هترکیب شده« عمر»و  «مجئ»از ارتباط بین  وم ترکیبی است کههیک مف «عمر مجئ»از 

د آی وجودب« زید»و « مجئ»باطی بین تیک ار زمانی کهولی  ست.یبی نیهوم ترکبه تنهایی مف نیز« زید» ،یستن ایی مفهوم ترکیبیهتن

 بیانوجود دارد که هر دو طرف مفهوم ترکیبی هستند و با دو طرف شکل می گیرد. پس در جمله شرطیه در واقع  مفهوم ترکیبی یک

می شود، به خالف جمله های غیر شرطی که در آن ها  مفهوم ترکیبی ایجاد وآن ها به صورت شرط و جزاء  یک ربطی بین آن د

اذا جاء زید »زمانی که گفته می شود اما  می دهد، عمرزید یا خبر از آمدن تنها  هک« عمر ءجا» یا «جاء زید» مثال گفته می شود

 می شود. «مجئ زید»بر معلق« مجئ عمر»می شود و جاد یک ارتباط ای «عمرئ مج»و  «دزی مجئ»بین « عمر یجئ

زمانی که با ادات  ولی مفهوم ترکیبی نیست ربط ایجاد شودبینشان و بدون این که  جداگانهبه صورت اگر جزاء  د شرط وخومعنای 

  .هم جمله جزاءو مله شرط یک مفهوم ترکیبی دارد . پس هم جایجاد می شود یک ارتباطی بینشان شرط می آیند

«. عمر مجئ»و « زید مجئ»مثل خودش یک معنای حرفی است و هر مفهوم ترکیبی  می باشندنی حرفیه از معاهم مفاهیم ترکیبی 

، از آن جا که ربط بین دو مفهوم ترکیبی ممکن جمالت شرطیه دو مفهوم ترکیبی بدانیم راگر جمله شرط و جمله جزاء را دآن گاه 

 یا یگر ربط داده شودنای حرفی دنمی تواند به یک مع تسچیزی که خودش معنای حرفی انیست دچار اشکال می شویم. زیرا 

 تقیید کند.  رار یگمعنای حرفی د نای حرفی است نمی تواندخودش معچیزی که 

بین رطیه در جمالت شکه توسط مرحوم شیخ انصاری بیان شده است این است که چون اول  به نظر ایشان اصل و روح دلیلپس 

م ترکیبی یا دو فهومربط دادن دو ، نی حرفی هستندابی همه از معمفاهیم ترکیاز طرفی چون جاد رابطه می کنیم و دو مفهوم ترکیبی ای

نمی  رابطه بین شرط و جزاء نیست. و ایجادمکان ا، ای که در شریعت وارد شدهدر جمالت شرطیه یعنی .ای حرفی ممتنع استنمع

بله حرف و معنای  ست.نیدو معنای حرفی بین امکان ارتباط  رازیکنیم.  طمفهومی شربر معنای  معلقرا ی جزاء بیتوانیم مفهوم ترک

 ند معنایاتواما معنای حرفی نمی ،یک معنای اسمی را مقید کندیا این که  ایجاد کندارتباط د بین دو معنای اسمی توانمیحرفی 
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انی در باب حروف این علی جمیع المب ،گونه تحلیل کردیم نایجمله شرطیه را می فرماید: اگر ن اشلذا ای حرفی دیگر را مقید کند. 

فرمودند، ات حروف و هیئ باب رد اصفهانیمحقق  خویی و محقق نایینی، محقق ی،سانارمحقق خ . یعنی آن چه کهید ممتنع استتقی

 . کارایی ندارد هیچ کدام

 صحیح نیست.روف مانند اسماء عام می باشد که موضوع له ح مبنی بر اینپاسخ محقق خراسانی لذا به نظر ایشان 

حروف و هیئات  رنموده اند که وضع داشکال  دلیل اول مرحوم شیخ انصاریبه شد محقق خراسانی  بیاناشکال اول همانطور که در 

باشد امکان مقید کردن آن نیز می باشد. پس هیئت می موضوع له عام لذا زمانی که  .عام است آن نیز وع لهوضمثل اسماء عام و م

  .عام و کلی است له آن موضوعشود. زیرا مقید تواند 

است و د رابط ونوعی از وجمعنای حرفی فرمود محقق اصفهانی به دلیل اول نیز صحیح نیست زیرا  همچنین پاسخ محقق اصفهانی

 د مقید شود. و وجود نمی توان جود استوچهارمی از وجود رابط، نوع 

ه کلی و دایر . زیرا معانی اسمیه اند برای تضییق معانی اسمیهوف وضع شدهمبنی بر اینکه حر چه که محقق خویی بیان کردند نیا آ

معانی حرفیه  و فوحر ،به مخاطب منتقل شود ی اینکه قابل فهم شوند و یک فرد خاص و حصه خاصا. لذا بروسیع استآن ها 

تضییق معانی  یا. پس وضع حروف و هیئات برمعانی کلی را ضیق کند تا بتواند منطبق بر یک فرد خاص شوداختراع شدند تا آن 

 . شندباقابل تقیید نت و این گونه نیست که اسمیه اس

می باشد، نه آن چه که شهور گفته اند موضوع له در حروف نه آن چه که مبیان کرده اند مبنی بر این که یا آن چه که محقق نایینی 

  .این نسبت کالمی قابل تضییق است و قابل تقیید استکه موضوع له حروف نسبت کالمی است  محقق خراسانی بیان کرده اند. بلکه

ین اهر چند  .گشا نیست ات در ما نحن فیه راههیئ و : هیچ کدام از مبانی در وضع باب حروفصاحب منتقی االصول می فرماید

ت اشکاال ی اینم، تماهمانطور که در جلسات قبل بیان شد اند اماتکیه نموده این مبانی ی براعالم در پاسخ به مرحوم شیخ انصار

حل  هیئت است مشکلی که در رجوع قید به طبق این مبانی نیزحتی می فرماید: االصول  صاحب منتقیولی مبنایی می باشند 

 زیرا: تهیئت نیس امکان تقییدبیان شد، ای که هیچ یک از مبانی پنج گانهبه عبارت دیگر طبق  شود.نمی

شدند و سپس نتیجه گرفتند که هیئات نیز قابل تقیید می باشند باید حرفی مطابق قول محقق خراسانی که قائل به عام بودن معنای 

درست است که موضوع له در می فرماید: فرق گذاشته اند. ایشان  بین معنای اسمی و معنای حرفیگفت: خود محقق خراسانی 

 .معانی حرفی آلی است ردت ولی لحاظ در معانی اسمی استقاللی اسدارند چون فرق  در لحاظ آن ها اماو اسماء عام است،  فوحر

سمی لحاظ در معانی حرفی آلی است و در معانی او بگوییم را در نظر بگیریم  ی که توسط محقق خراسانی بیان شدهفرق حال اگر

موضوع له زیرا هر چند  .امکان ندارد و معنای حرفی که هر دو لحاظ شان آلی استمفهوم ترکیبی یا د وربط بین داللی، باز هم استق

بین معنای اسمی و فرق فرماید: در فرق معنای اسمی و حرفی میحروف و هیئات عام است و لذا قابل تقیید است اما خود ایشان 

مورد استقالال خودش و در معنای اسمی و طریق است  در معنای حرفی لحاظ آلی .لیت لحاظ استالدر آلیت لحاظ و استق حرفی

یک معنای  فی با لحاظ آلی مرتبط بهبگوییم یک معنای حر باشد چگونه می توانیمآلی  لحاظ معنای حرفی اگر. حال نظر است

 که معقول نیست.اجتماع دو لحاظ آلی است  ن می شود. الزمه این سخ حرفی دیگر با لحاظ آلی



197 

 

 . زیرا وع قید به هیئت نیستنیز امکان رجند ندارا نسبت های کالمیه می تاموضع له حروف و هیئنایینی که محقق مطابق مبنای 

 ند.به یکدیگر نیست قابل تقیید از سنخ مفاهیم نیستند بلکه از سنخ وجود می باشند و لذا ،این نسبت های کالمی

برای تضییق معانی اسمیه حروف  ند کهو معتقد دانندتضییق معانی اسمی میخویی که موضوع له معنای حرفی را مطابق مبنای محقق 

تضییق وضع نشده اند چون مفهوم تضییق  برای مفهومت و حروف ااین هیئ ازیر ست.امکان حل این مشکل نی نیز وضع شده اند

دیگر قابل تقیید و ربط نیست چون قابلیت سعه و ضیق  معنای اسمی نیست بلکه برای واقع تضییق وضع شده اند و واقع تضییق

  لذا امکان ایجاد ارتباط بین این دو جزء نیست. .استدیگر یک مصداق  «مجئ عمر»یک مصداق است و  «مجئ زید» . یعنیندارد

عبارت است از این که مانع رجوع قید به هیئت است  صاحب کتاب منتقی االصول معتقد است اشکال اساسی کهبه طور کلی  سپ

و هم جزاء هر کدام یک مفهوم ترکیبی هستند. حال ما قصد هم شرط  ویک جمله شرطیه داریم که متشکل از شرط و جزاء است  ما

ربط بین دو معنای ترکیبی که هر دو معنای حرفی هستند امکان  در حالی که ایجاداد کنیم بین آنها ربط ایج داریم با جمله شرطیه

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                          .ندارد


