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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 بر مباحث گذشتهمروری 

و ان رجوع قید کنصاری امانظر مرحوم شیخ  ن شد بهاکه بیطور  امکان رجوع قید به هیئت بود. همان ان وعدمکپیرامون امبحث 

دم امکان رجوع قید به عارند؛ اول: حقیقت ایشان دو ادعا د وع می کنند. درجاده رمارد بلکه قید و شرط به شرط به هیئت وجود ند

 گردیده. همورد ادعای اول، چند دلیل اقام. دوم لزوم رجوع قید به ماده. در تهیئ

از این که معنای حرفی جزئی است و  تمحصل آن عبارت اسودند که ن نمایاول دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری آن را بدلیل 

معنای حرفی قابل تقیید نیست و چون هیئات ملحق به معانی حرفیه می باشند قابل تقیید نیستند. یعنی  پس تسجزئی قابل تقیید نی

 ت کند.ئرد که قید رجوع به هیاگر معنای حرفی قابل تقیید نباشد دیگر معنا ندا

دلیل اول مرحوم شیخ انصاری از محقق خراسانی، محقق اصفهانی، محقق خویی و ... داده شد  پاسخ هایی به که بیان شدهمانطور 

 .از این جواب ها قابل قبول و برخی دیگر قابل قبول نبودندی عضکه مجموعا شش جواب بود. ب

ان از گرای وجود دارد که بزل نکتهمی فرماید: در دلیل اواوتی نسبت به دلیل اول داشتند. ایشان فمت حب منتقی االصول نگاهاصاما 

یان کردند این باری در دلیل اول م شیخ انصوحرن چه که مر می کنند. ایشان می فرمایند: آلت کرده اند، لذا دلیل را دوباره تقریغف آن

و مفهوم ترکیبی وابستگی ایجاد می بین د اء ذکر می شود،جر یعنوان قید برا که به طور کلی در جمالت شرطیه که شرط به است

به یک مفهوم  اند مقیدتویمند نراچون مفاهیم ترکیبی معانی حرفی د د ووشی مقید به مفهوم ترکیبی دیگر می بم ترکیشود و یک مفهو

ر ظن . بهدنند مشکل را حل کتوایمدند، نوعا نز این دلیل بیان فرمون اگار. لذا ایشان معتقدند جواب هایی که بزترکیبی دیگر شود

 .ه این مشکل را حل کندتسنیز نتوانایشان حتی خود مرحوم شیخ انصاری که قائل به لزوم رجوع قید به ماده می باشند 

ی نیستند. ئنشااجمل خبری و  لومعنا و مدل ءشاء جزد: اساسا اخبار  واننیمی فرما مشکل مطرح شدهخ به ساایشان در مقام پسپس 

نتهی م .بری و انشایی عبارت است از نسبتاد جمله خفن ماشیعنی به نظر ای« امران نفسیان قصدیان»اخبار و انشاء عبارتند از:بلکه 

با توجه به  .قصد تحقق نسبت استجمالت خبر حکایت از ثبوت نسبت است و در جمالت انشائی مقصود متکلم  منظور متکلم در

حرفی قابلیت  یانشود که مع لابرقرار نمی شود تا اشک یدو معنای حرف نیصورت دیگر ارتباط ب نین می فرماید: در اااین مبنا ایش

 اییوت نسبت معنای اسمی دارند(و معبثبوت نسب یا ال ثد)رااسمی د یاکه یک معن ت استبتقیید ندارد زیرا بحث از ثبوت نس

دیگر مرحوم شیخ  . به عبارتیدآ یمم نیل اول به آن اشاره شد دیگر الزن محذوری که در دلآاسمی قابل تقیید و اطالق است و 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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هیچ وجه قابلیت تقیید را ندارند ولی صاحب منتقی االصول در  انصاری می فرماید: چون معانی حرفی و هیئات جزئی می باشند به

 .حقیقت یک معنای اسمی است نه یک معنای حرفی شود درشرطیه مقید می تالمج رد هپاسخ می فرمایند: آن چه ک

ء خارج اشبار و انخا انشای ربه نظن در جمالت خبریه و نشائیه اختیار نموده. چون اشن مبتنی بر مبنایی است که ایاشراه حل ایپس 

و  ین موضوعاز قصد حکایت از ثبوت یا ال ثبوت نسبت ب تاز مدلول جمله خبریه و انشایی است و معنای جمله خبری عبارت اس

   .قصد تحقق این نسبت است زمحمول و معنای جمله انشائی نی

 کالم صاحب منتقی االصولبررسی 

 ب منتقی االصول محل اشکال است چون:حاصکالم 

مل است چون این که ایشان أباشد محل تانشائی می ج از مدلول جمله خبری وراه ایشان فرمودند اخبار و انشاء خاین ک اوال:

وع له این ها یکی است این ضواست که م شائی است، اگر منظورشان ایننا و ه خبریلمج از مدلول جانشاء، خار ر وااخب :گفتند

ت خبریه یک وضع و برای هیئت المجع برای هیئت ضااوت است و ونشائیه متفزیرا وضع هیئت جمله خبریه و ا یست.ل نوبقابل ق

ی ی است و جمله چه خبری و چه انشائکیری و انشائی موضوع له جمله خب :ن گفتاتو نمی لذا .جلمه انشایی وضع دیگری دارد

مالت با هم فرق می کند به که وضع این ج ن این استاشاما اگر مقصود ای .کندموضوع و محمول را داللت می  یننسبت ببه فقط 

به شرط این  لو محمو ضوعوین مت ببهیئت را وضع می کنم برای بیان نسگفته این  المثی راین معنا که واضع هنگام وضع جمله خب

داللت  یای را وضع می کنم برئانشا هلمباشد و در مقام وضع جلمه انشایی مثال گفته این هیئت ج تکه قصد حکایت از ثبوت نسب

 .ع شرط متفاوت استقاق نسبت باشد، در این صورت فی الوکه قصد تحق نیمحمول به شرط ا وع وضوبوت نسبت و اتحاد مبر ث

ی متفاوت ئجمله انشاه خبری با موضوع له لمموضوع له ج نو به سبب آ صی را قرار دادهارط خهنگام وضع یک ش رع دضایعنی و

 هراخبار و حیثیت انشاء خارج از دایع است. لذا این مطلب که حیثیت ضال واین هم ادعای بدون دلیل و خالف ظاهر حا .گردیده

 نیست. از مدلول جمله خبری و انشایی باشند قابل قبولخارج وضع باشند و بلکه 

جمله  ینیع ،وضوع و محمول استبین مصاحب منتقی االصول فرمود: معنای جمله خبری قصد حکایت از ثبوت نسبت  :ثانیا

ی عبارت است ئو معنای جمله انشا« وع و المحمولبوت النسبه او ال ثبوت النسبه بین الموضما قصد بها ث» خبری عبارت است از

ه صرفا ک لب تی در ما نحن فیه نداردیکه قصد حکایت و قصد تحقق هیچ مدخل یدرحال« هاو عدم تحقق ةذه النسبقصد تحقق ه»از 

ماید: خود دو مفهوم ترکیبی معنای حرفی دارند، لذا امکان ن می فراشکه بیان شد ایاخبار است. همانطور  و وت بین انشاءاباعث تف

در جزاء  مفهوم ترکیبی موجود در جمله شرط مقِیدمفهوم ترکیبی موجود نسبت و دو مفهوم ترکیبی به هم وجود ندارد. یعنی تقیید دو 

ه این جمالت معنای اسمی دارد که کلای حرفی وجود ندارد بنجمالت شرطیه اساسا مع نیست لذا در مقام پاسخ می فرمایند: در

 دیگری را.« ثبوت النسبةال »یا « ثبوت النسبه»ازعبارت است 

است؟ آیا در جمله شرطیه وقتی بحث از تعلیق جزاء بر شرط  تنسبی مسئله ثبوت ئه خبری یا جمله انشالما مفاد جعقاآیا وحال 

 یارا معن« الثبوت النسبه»یا « ثبوت السنبه»؟ این کهعنای اسمی دیگر می کنیمماسمی را معلق بر یک  یانمی کنیم واقعا یک مع

  یرخب هشاء خارج از مدلول جملان و ال اول گفتیم اخبارکاشکال اول است در اش زا ریل غاکاین اش .است بحث دانیم محلبجمله 

در . اما می کنید ینصاردیم که شما یک اشکال مبنایی به مرحوم شیخ اوایشان اعتراض نم در حقیقت به. یعنی نشائی نیستندا و
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ه لمه گفته شود معنای جاین ک .ه شرطچناحیه جزاء و  رچه د مما معنای جمله را نسبت نمی دانیاست که  نیا اشکال دوم سخن در

 مل است.أست خودش محل بحث و جای تبوت نسبت است که یک معنای اسمی اثبوت یا ال ث

  دلیل اول بیان کردند قابل قبول نیست. یابر راه حل مقام بیان رچه ایشان د نرسد آیم رجموع به نظدر ملذا 

 ق خوییصاحب منتقی االصول در مورد حل مشکل بر اساس مبنای محقکالم 

محقق خویی در  .حقیقت انشاء نیز قابل حل است رال مذکور با مبنای محقق خویی دکاش :منتقی االصول ابتدا می گویدب حاص

ه مثال انسان یعنی این ک .ار نفسانی استبتانشاء حقیقتا یک اع. یعنی 1نفسانی اعتبار زارت است از ابراعب فرمایند: انشاءباب انشاء می

یا مثال  .شداب او نیز این اعتبار را در افق نفس داشتهگذارد از این به بعد فالن زن زوجه من باشد و در مقابل درون خودش بنا را ب

طبق مبنای محقق خویی هیئت جمله  :می فرمایداز این بعد مال فالنی باشد. ایشان  بابر این بگذارد که این کتبنا را  فسافق ن رد

فعل من افعال »هیئت  لومدله کلشود که معنای حرفی قابلیت تقیید ندارد. ب لاتا اشکانشایی دیگر دال بر یک معنای حرفی نیست 

ر این می گذارد که خانه ای که مال خودش بوده ملک لک در درون خودش واقعا بنا را بمثال ما ینیع .است که ابراز شده« النفس

مکان تقیید ل عدم ااار نفسانی بداند اشکبتی انشاء را عبارت از ابراز یک اع: اگر کسذا صاحب منتقی االصول می فرمایندل .زید گردد

پس به نظر ایشان  .دراتقیید ند یالی برکشم ساز افعال نف یلفع و نفس است رود، زیرا انشاء فعلی از افعالمعنای حرفی از بین می

 ا حل کنیم.یمکن که با مبنای محقق خویی در باب حقیقت انشاء بتوانیم مشکل ر

د بر راشرطیه وجود در جلمه دآن تعلیقی که . زیرا منتقی االصول سپس می فرماید: این بیان نمی تواند مشکل را حل کندصاحب 

شود به این ر وارد میبتجمله شرطیه تعلیق بر مع ه درک حالی ار فعلی است دربتابراز و اعد نمی شود. زیرا ار و ابراز واربتخود اع

یک معنای « ده المکلفهع یکون الفعل عل»ا ایشان می فرماید:لذ« ه المکلفکون الفعل علی عهد» ن که فعل بر عهده مکلف استایب

 .اشکال همچنان وجود دارد. لذا حرفی است نه یک معنای اسمی

 داند.یخ محقق خویی را قابل قبول مسخود به اشکال دادند، به نحوی پا اسخپآن گاه بر اساس مطلبی که در وی 

این که شخص درون خودش ملکیت دیگری را بر ه به نحوی ابراز شود. یعنی ار نفسانی کبتمی فرماید: انشاء عبارت از اعایشان 

بین این دو فرق  .اسمیه است ذمه از معانی رفعل دیعنی ثبوت  ربتست ولی معاعتبار هر چند فعلی ار کند و این مال خودش اعتبا

بین این  تسبارت دیگر فرق ابه ع .«کون الفعل علی عهده المکلف» با مقید می شود «ثبوت الفعل فی الذمه»که بگوییم  این تاس

 ه خصوص این نسبت را مد نظر داشته باشیم که معلق می شود یا ثبوتی که خارج از مدلول هیئت انشایی است.ک

د راز معنای اسمی وجود دالت شرطیه نیر نمودند، مبنی بر این که در جماهظاال کایشان با توجه به بیانی که خودشان در رفع اشلذا 

د و می فرمایند: طبق این ننگاه مبنای محقق خویی را تفسیر می کن با هیمن ،ت قابل تقیید می باشندالماین ج ی حرفی ونه معان

 .ی شود مشکل را حل کردتفسیر با مبنای محقق خویی نیز م

ه کرده را پاسخ ذن در دلیل اول استفااشکه ای اراشکالی  نمشکل را حل نمی کند و نمی تواندآدر یک فرض مبنای محقق خویی پس 

ت انشایی ول هیئم مدلیاینکه ببین .حل کرد نمشکل را به نظر خود ایشان می توا نکنند آد ایشان میوی که خهاما طبق توجی .داد

 اسمی است و قابل تعلیق می باشد. یاد؟ طبق این تفسر این یک معنوشمعلق می  ردیگ زی؟ چه چیزی بر چستچی
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ن ادر بیان محقق خویی بیبر توجیهی که الی که به خود ایشان وارد شد کشهمان ا این توجیه ایشان نیز محل اشکال است وا ام

     .وارد است نیز نددکر

 «الحمد هلل رب العالمین»


