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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

همانطور که در جلسه قبل بیان شد، در مورد دلیل اول قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت، صاحب منتقی االصول معتقدند 

 است. قرار نگرفتهاعالم وجه امتناع به درستی مورد توجه 

نای م ترکیبی را که معنمی توانیم یک مفهوی در جمالت شرطیه این است  که مشکل اصلعبارت است از این که  ملخص نظر ایشان

تعلیق » شرطیه طبق نظر اصولیون زیرا مفاد جمله قرار دهیم. که آن هم معنای حرفی است د یک مفهوم ترکیبی دیگرقی حرفی دارد،

این است که  بحث شده. اما «مجئ زید»بر معلق « اکرام» ،«ان جائک زید فاکرمه»در مثل  نددو همه معتقاست  «الجزاء علی شرط

که  چگونه امکان داردیعنی  .باشندیکدیگر بتوانند مقید هستند،  که یک مفهوم ترکبییو جزاء کن است خود جمله شرط چطور مم

که اصولیون در باب وضع معانی حرف و اقوال و مبانی . این مشکل طبق همه شودجزاء ید مفهوم ترکیبی مقشرط مفهوم ترکیبی 

توجه نشده و  غفلت شده و به آن نظر صاحب منتقی االصول در عبارات اعالم از آن بهکه ای  مسئلههیئت بیان کردند وجود دارد. 

د که نحتی ایشان ادعا می کن .نمی تواند در واقع مشکل را حل کندول مرحوم شیخ انصاری به اشکال ا پاسخ اعالمبه همین دلیل 

 .دنمشکل را حل کناند نتوانسته  را اختیار کرده،ماده  رجوع قید بهبه قول  ه به خاطر فرار از این مشکل،کانصاری خود مرحوم شیخ 

به رجوع لذا قائل  هیئت نیست و قید به بیان نمود تا اثبات کند امکان رجوعاین دلیل را انصاری مرحوم شیخ همانطور که بیان شد 

حتی با  دلیل اول بیان شده رشکلی که دآن م :می فرماید مرحوم شیخ انصاری در مقابلصاحب منتقی االصول  شد. قید به ماده

  .ادعای رجوع قید به ماده هم قابل حل نیست

 به اشکال پاسخ صاحب منتقی االصول

 سپس به بیان پاسخ می پردازد. و ای را بیان می کند مقدمه ابتداایشان 

 مقدمه 
به نظر  .و جمله انشایی است حقیقت اخبار و حقیقت انشاء خارج از مدلول جمله خبری :انشاء می گوید در باب اخبار وایشان 

بر نسبت بین موضوع و محمول  ه تنها داللتیه و جمله انشائقصدی هستند و جمله خبری و اخبار و انشاء دو حقیقت نفسیایشان 

است  هکه جمله خبری «زید قائم» یعنی چه در جایی که گفته می شود ،یکسان است یه و انشائیهره خبلداللت در جماین  می کنند و

موضوع نسبت بین مدلول عبارت است از در هر دو جمله  است هیشائنجمله ا که یک  «قم یازید» چه در جایی که گفته می شودو 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/دی/19:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  9صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 کالم صاحب -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      

  درمورد دلیل اولمنتقی االصول                         

 46جلسه:                                                                   سال هشتم 
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 . یعنیبر می گردد به یک امر نفسی و قصدگوینده جمله خبریه و انشائیهیعنی داللت بر نسبت بین زید و قیام. ولی فرق  و محمول

گوینده تحقق آن نسبت باشد جمله انشائیه می اگر قصد  می باشد و جمله خبریهیت از ثبوت نسبت باشد، اگر گوینده قصدش حکا

جمله انشائیه صد متکلم تحقق این نسبت باشد اگر ق وباشد جمله خبریه یت از ثبوت قیام برای زید اگر قصد متکلم حکا مثال باشد.

 . مدلول هر دو یکی است گرنهامر قصدی نفسی است وفقط در آن  بین جمله خبریه و انشائیه پس فرقاست. 

مانند این  .می نماید به بعضی از جمالت که از نظر فرم و شکل جمالت خبری هستند اما قطعا اخبار نیستند استشهادایشان  سپس

حالی که این ، در دادن استخبر در حال ین جمله یک جمله خبری است و ظاهر ا که« ن زیدا قائمعلمت أ» :بگویدکه شخصی 

، زید قائم است که بگوید قصد نداردواقعا متکلم  یعنی .نداردرا زیرا قصد حکایت از تحقق نسبت  ،جمله یک جمله خبریه نیست

متکلم قصد دارد بگوید: من یقین دارم که در این جمله  .جمله است ت از علم و یقین به تحقق مضمون آنحکای بلکه قصد متکلم

به قیام یقین  کهعلم متکلم است  است مهمتنها چیزی که در این جمله  نباشد.قائم  واقعا لی که ممکن است زیددر حا ،زید قائم است

کند علم و یقین  آن چیزی که از آن حکایت میلذا  .داردرا قصد حکایت از علم و یقین خودش با گفتن این جلمه پیدا کرده و زید 

  جمله خبری نیست.یک  ،این جمله :فرماید می صاحب منتقی االصوللذا  .به ثبوت  نسبت است نه حکایت از وقوع  نسبت

 «زید قائم»جمله  می کند. یعنی بر نسبت اتحادی بین موضوع و محمولاسمیه فقط و فقط داللت  پس به نظر ایشان جمله خبریه

تابع قصد  ست بلکه اخبارجمله نی مدلول این ت اخبار جزءیاما خصوص ،که این زید و قیام با هم اتحاد پیدا کردند دارد بر اینداللت 

، همچنین باشد این جمله خبریه می شود داشتهبین موضوع و محمول نسبت  از ثبوتقصد حکایت  متکلم  اگر. یعنی گوینده است

مهم قصد «. زید لیس بقائم» :اگر قصد حکایت نفی ثبوت را داشته باشد باز هم جلمه یک جمله خبریه می شود مثل این که بگوید

از زید قائم نیست قصد عدم حکایت  :گوید میمتکلم  وقتی ثبوت نسبتباشد یا عدم  حکایت از ثبوت نسبتچه  تحکایت اس

و نسبت تحقق م قصد متکل هیه انشائلدر جمهمچنین او حکایت از عدم ثبوت نسبت است. حکایت بلکه  ،نداردزید را  ثبوت قیام

 را دارد.اتحاد موضوع و محمول 

جریان دارد. زیرا  یه هستندشائانبریه یا تی که به ظاهر خالدر جمصاحب منتقی االصول بیان کردند. ه یک ادعای کلی است ک این

 . انشایی ترگاهی به صو شود ومی ن یابه صورت خبریه ب جمله شرطیه گاهی

و تفاوت جمله  انده و انشائیه خارج و مدلول جمله خبری ه و انشائیهانشاء از حقیقت معنای جمله خبری مسئله اخبار و :هخالص

  .به همان امر قصدی نفسی استخبری و انشایی 

 پاسخ 

بی عبارت است از ایجاد ربط بین دو مفهوم ترکی پاسخ می دهد. اشکال را ن اشکال جمالت شرطیهاشای بیان شده مقدمه اساسبر 

و  از معانی حرفیه هستند مفاهم ترکیبی چونو  «ترکیبی علی مفهوم ترکیبی آخر تعلیق مفهوم» و «طرعلی الش تعلیق الجزاء»یعنی 

یمی مفاه ،مفاهیم ترکیبی نیست. زیرا مفهوم ترکیبی دیگر ی حرفیه قابل تقیید نیستند، پس امکان مقید کردن یک مفهوم ترکیبی بانمعا

 . لذا چگونه دو مفهوم ترکیبی می توانندذاتا وابسته به طرفین استم ترکیبی مفاهی بلکه مورد لحاظ قرار نمی گیرند الالهستند که استق

  عبارت است از :که بیان شد  ای وجه اندفاع اشکال با مقدمه ؟یکدیگر را مقید کنند

شود که تا ادعا دیگری  نسبت با نسبتتقیید آن  از دو نسبت بر دیگری نه یکیثبوت از تعلیق است ع عبارت قاشرطیه در وجمله 

معلق کردن ثبوت عبارت است از مفاد جمله شرطیه  لذادر حالی که تقیید آن محال است.  ،استتقیید معنای حرفی  ه این سخنمزال
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ناع در تسر از ام نسبت بر هم معلق هستند تا بگوییم خود این دو و این فرق می کند که از دو نسبت بر ثبوت نسبت دیگریکی 

  .وردبیا

جمالت شرطیه خبری مثل  :به این بیان کهدر جمالت شرطیه خبریه و هم در جمالت انشائیه بیان می کند. هم  ایشان این سخن را

بر ثبوت نسبت  «مجئ زید»وت نسبت از ترتب ثبع متکفل اخبار قادر وری است که یک جمله شرطیه اخبا «مرإن جاء زید یجئ ع»

پس  است و این جمله خبر از این ثبوت می دهد.« عمر مجئوت ثب»بر معلق  «زید ثبوت مجئ»در این جمله  است.« عمر مجئ»

  .اخبار از ثبوت نسبت است نه خود نسبتدر حقیقت در جمالت شرطیه 

یعنی رابطه میان دو نسبت زیرا نسبت یک معنای حرفی است  :اخبار از ثبوت نسبت عبارت است از این که با ،فرق اخبار از نسبت

 ،می گوییم ثبوت نسبت طرف است و استقالل ندارد ولی زمانی کهوابسته به دو  رامعنای حرفی است زییک که « قیام زید»مثل  شئ

عنایی است که وابسته این تحقق نسبت ماست، نسبت  تحقق نسبت یا عدم تحققیعنی زمانی که سخن از  .یک معنای اسمی استاین 

ت و خود بپس بین ثبوت نس .نیست ثابت ثابت است یا جود ندارد، یاو «قیام زید»یا  هست «قیام زید»یا  به چیزی نمی باشد یعنی

از وابستگی و مترتب  قع خبراخبریه در و این جمله شرطیه «عمر إن جاء زید یجئ»گفته می شود  لذا زمانی که .نسبت فرق است

معلق شدن یک معنای  زر اع خبزیرا در واق .ممتنع نیست می دهد که« عمر مجئ»بر ثبوت نسبت « زید مجئ»شدن ثبوت نسبت 

تعلیق یک زیرا تعلیق یک نسبت بر نسبت دیگر است  محال بود ی دهد. در حالی که آن چیزی کهم اسمی بر یک معنای اسمی دیگر

 دارد محال است.رفی معنای حهوم ترکیبی است که مفهوم ترکیبی بر یک مف

و در  شوندیکه در جمله شرطیه دو مفهوم ترکیبی بر هم معلق نمت این اس اند، در پاسخ گفته صاحب منتقی االصول چه که اما آن

، یک نسبت خبر از تعلیق و وابسته بودن و ترتب ثبوت یک نسبت بر ثبوت نسبت دیگر است و چون ثبوت ،ه شرطیه خبریهلمج

 .در تعلیق آن بر یک معنای اسمی دیگر نیستاشکالی  ،است یمعنای اسم

گی و ترتب سترام کن صحبت از تعلیق و واباگر زید آمد او را اک« ن جائک زید فاکرمهإ»مثل رطی انشایی همچنین در جمالت ش

بلکه بحث در این است که جمله  .پیش بیاید نیست تا اشکال مطرح شده توسط صاحب منتقی االصول ریک نسبت بر نسبت دیگ

معلق « اکرام زید»ثبوت ، «ن جاء زید فاکرمهإ» شود . یعنی زمانی که گفته میانشایی متکفل تعلیق تحقق جزاء بر ثبوت شرط است

و تعلیق یک یک معنای حرفی است « اکرام زید»خود ولی یک معنای اسمی است  «اکرام زید»ثبوت  است. «مجئ زید»ثبوت  بر

  .معنای اسمی بر معنای اسمی دیگر ممتنع نیست

حقیقت یعنی  .ج استرانشایی خل جمله خبری و الواز مد است که اخبار و انشاءصاحب منتقی االصول بر این اساس پاسخ پس 

انشاء قصد تحقق نسبت  ررا دارد و ددر اخبار قصد حکایت از ثبوت نسبت ت از دو امر نفسانی قصدی که اخبار و انشاء عبارت اس

  .یکی می باشد است از ثبوت نسبت بین شرط و جزاء که عبارتمدلول دو جمله  را دارد، در عین حال

جمله شرطیه تعلیق یک مفهوم ترکیبی بر مفهوم ترکیبی دیگر یا عبارت است از این که مفاد بر این اساس پاسخ ایشان به دلیل اول 

عنای حرفی و م از آن جا که بود یک نسبت بر نسبت دیگر . اگر مفاد جمله شرطیه تعلیقتعلیق یک نسبت بر نسبت دیگر نیست

یک معنای حرفی دارد نمی شود یک معنای « مجئ زید و عمر»ق شود. نسبت دیگر معلبر نمی تواند  یک نسبتترکیبی  است لذا 

 ربر ثبوت نسبت دیگ نسبت معلق ثبوت یکی از دوعبارت است از جمله شرطیه نمود. لذا  بر یک معنای حرفی دیگر حرفی را معلق
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یک معنای  «ثبوت النسبة». زیرا نسبت دیگر منعی ندارد بر ثبوت سبت معنای اسمی است معلق کردنشاز دو ن و چون ثبوت یکی

هیچ محذوری نداریم از و هم در جمالت شرطیه انشائیه  هم در جمالت شرطیه خبریه :این اساس ایشان می فرماید ر. باسمی است

 له شرطیه مقید شود.و هیئت جملذا چه اشکالی دارد که قید رجوع به هیئت کند کنیم. به شرط د یزاء را مقج این که بخواهیم

ربط و ( تستقیید نی لانی حرفیه)پاسخ ما با فرض این است که معنای حرفی قابید معامتناع تقیبین یان با این بلذا ایشان معتقد است 

  .جمع شده است ترکیبی است یممفاهکه  در جمله شرطیه

شد  اول قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت بیان در دلیل . زیرادوعمده اشکاالتی که به دلیل اول وارد شد اشکاالت مبنایی ب

از که پاسخ هایی  .هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی جزیی است و جزیی قابل تقیید نیست پس هیئت قابل تقیید نیست که

داریم، ی که ما از معنای حرفی طبق تفسیرفرمودند:  به مبنای مرحوم شیخ انصاری بود یعنیناظر شد  سوی اعالم به این دلیل داده

و مشهور انصاری شیخ مرحوم  اول که در دلیل روهمانط ما صاحب منتقی االصول می فرماید:ا .تقیید است لهیئت و معنای حرفی قاب

انی مع دند، ما جمع کردیم بین امتناع تقییتقیید نیست لهستند و قابی موضوع له حروف و هیئات خاص و جزئملتزم هستند که  به آن

ی خود نسبت نیست بلکه ثبوت جمالت شرطیه حقیقتش ربط بین دو مفهوم ترکیبی است ولی آن مفهوم ترکیب رو اینکه د حرفی

 .است النسبة

 «الحمد هلل رب العالمین»


