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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 گرفت.  ی قرارسمورد بررو بیان امکان رجوع قید به هیئت  از ادله عدمدلیل اول 

   (محقق نایینی) دلیل دوم

 ،کلی است هر چند معنای حرفی :فرمایندمیایشان  .از راه لحاظ وارد می شوند ثبات عدم امکان رجوع قید به هیئتایشان برای ا

ممکن است که  یو معانا اطالق و تقیید در امور زیر .شودنمی الق و تقیید بر آن واردباشد، اطمی لکن چون ملحوظ به لحاظ آلی

 . 1پس صالحیت تقیید ندارد ،عنای حرفی دارد و ملحوظ به لحاظ آلی استاز آن جا که هیئت مو  لحاظ استقاللی باشند ملحوظ به

است و  ی جزییچون معنای حرف :فرمودندانصاری  مرحوم شیخ و نای حرفی بودتوضیح ذلک: در دلیل اول بحث از جزئیت مع

معنا  و نیست تقییدقابل  یک معنای حرفی استکه  را ندارد و هیئت نیزپس معنای حرفی قابلیت تقیید  ت،سجزیی قابل تقیید نی

عدم امکان ت اباثقصد آن یت جزئو از رهگذر  بود ئیت معنای حرفیاول بر جز در دلیلتکیه مستدل لذا  .آن رجوع کند ندارد قید به

معانی از آن جا که  اما ،اگر چه کلی استای حرفی نمع :فرمایدمحقق نایینی ابتدا می دوم دلیل داشت. اما در ای حرفی رانمعتقیید 

  .امکان مقید شدن را ندارند هیئات به نحو آلی لحاظ می شوند حروف و

همان طور که بیان . از حیث لحاظ است ،ق نائینی فرق معنای اسمی و حرفیجهت توضیح و یادآوری عرض می کنم که به نظر محق

همچنین  .عام است ر حروف و اسماءدوضع و موضوع له : فرمودندحرفی  ودر فرق بین معنای اسمی شد محقق خراسانی نیز 

لحاظ در حروف آلی  بیان کردند این بود کهاسماء  وبین حروف محقق خراسانی  ی کهتنها فرق .نیز در هر دو عام استمل فیه عتمس

مستقال دارد  عنا و مفهوم ابتدامی که به عنوان یک اسم «ابتدا»، شودگفته می «ابتدا»لفظ  یعنی وقتی مثالً .تقاللیاس ءاست و در اسما

ان یک حرف و معنای عنو به «من»اما لفظ  .تصور می شودباشد رسیدن به یک مفهوم دیگر  یابدون اینکه محتاج یا طریق بر و

  ئیت را داشته باشد.دامفهوم ابتو  در نظر گرفته می شود، هرچند کلی باشد آلی به طوره می شود دیکه از آن فهم «ابتداء»

می شود که ابزار تی متصور ردر صوفقط و فقط ، «من»پس فرق معنای ابتدا در کلمه ابتدا و من این است که: مفهوم مستفاد از لفظ 

 معناو « من الکوفه»تا گفته شود  وارد شود در ابتدای آن« من»باشد تا« کوفه»مثال باید لفظ  .باشد یک معنای دیگر یابر و آلت

 رتصورش د ولحاظ آن معنا  است و لحاظ استقاللی یک معنای استقاللی و ملحوظ به« ابتدا»ای متصور از لفظ ناما مع. پیدا کند

ی ابتدا به معنا . هرچنددنک رصوت« ابتدا»را از لفظ« ابتدا»می تواند خود معنایانسان  بلکه ست،نی فهماندن معنای دیگر یرابذهن 

                                                 
 .195، ص 1اجود التقریرات، ج  1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/دی/26:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  16صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 و بررسی آن دلیل دوم -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      
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آن  تام بودن مستقل بودن کلمه با تست اما همان طور که معلوم استام نییاید که خبری کنارش ن یبه عنوان یک لفظ، تا زمان یتنهای

بودن و  ، اما این غیر از مستقلکه یک جمله تام است «من الکوفه»یا  «من البصرة یابتدائ»گوییم: یمتفاوت است. یعنی گاهی م

تنها زمانی « من»مفهوم لفظ اما به صورت مستقل وجود دارد،  «ابتدا»مفهوم امکان تصور  است. زیرا« ابتدا»استقالل داشتن کلمه

  باشد.کوفه  ابتدای از مثل برای نشان دادن یک ابتدای خاصو ابزار آلت قابل تصور است که 

مطابق بیان محقق ، اللیی هستند و معانی اسمی ملحوظ به لحاظ استقحاظ آلکلی ملحوظ به ل رواگر پذیرفتیم معانی حرفی به طپس 

اللی ها استقدارند که لحاظ آنرا ی قابلیت اطالق وتقیید معان تنها چون مورد معانی حرفی مانع اطالق وتقیید است این آلیت درنائینی، 

هم ند مطلق باشد اتویمهم  و مستقال قابل تصور است،اللی است ملحوظ به لحاظ استق . به بیان دیگر چون مفهوم کلی ابتداباشد

م یا ابتدای و ابتدا را مقید به خود یا ابتدای ق د بگوید ابتدای منو هم می توان «االبتداء»:می تواند به طور کلی بگویدمتکلم هم  .مقید

غیر  . یعنی قالبی دارد که این قالب،معنای دیگرای است برابزار  است عنای حرفی چون ملحوظ به لحاظ آلیاما م نماید. فالن طریق

لذا هم به صورت پیدا نکرده  یقالباظ استقاللی است، به لحملحوظ چون  «االبتدا»معنای کلی به عبارت دیگر  .ستقابل تغییر ا

است. زیرا لحاظ آن آلی و  قالب ی شود دارایمفهمیده « من»از  هک اما ابتدائی شود. و هم به صورت مقید، می تواند لحاظمطلق 

تصور  نحو مطلق بیاید یا به نحو مقید امکان ندارد که به ل گرفت دیگری یک معنای دیگر است. زمانی که این قالب شکار براابز

ی است قابلیت بنابراین هر چند معنای حرفی از حیث جزئیت مانعی برای تقیید ندارد اما از حیث این که ملحوظ به لحاظ آل شود.

 «.امتنع رجوع القید الی الهیئه»که گفته می شود  تهت اسین جمقیید ندارد. لذا به هت

 محقق خویی به محقق نائینی دو اشکال وارد نموده اند:

 اولاشکال 

ایشان با این بیان اصل این  .نداشته باشدوجود  یفرقی بین معنای حرفی و معنای اسم ،اظحلاز حیث چه بسا می فرمایند: ایشان 

می تواند ملحوظ  نیزای حرفی نمع است، یاللکه معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استق روو می فرمایند: همانطد نانکار می کنتفاوت را 

را شاهد بیان می کنند و آن ها دو مثال  جهت اثبات سخن خویش و نقض بر فرمایش محقق نایینی ایشان. به لحاظ استقاللی باشد

  .نند ملحوظ به لحاظ استقاللی شونداتوبر این می گیرد که معانی حرفیه می

این که این مسکن ولی معلوم است مکان سکونت او را و کدام مسکن سکنی گزیده  ردانیم دیقین داریم زید وارد شهر شده و می: المث

آن  مشخص نیست کهای ساکن شده ولی رخانهو در یک مسافد وارد قم شده به خصوصه کجا قرار دارد، مشخص نیست. مثال زی

 زیدسوال می کنید که که زیرا شما که یک معنای حرفی است،  قرار دارد لذا سوال از خصوص مسکن زید می کنید مسافرخانه کجا

 زسوال اهمین که شما  این سوال معنا نداشت. اصالاستقاللی نبود، معنای حرفی مورد توجه و التفات  این رگا ؟است ساکن کجا

 می کنید نشان میدهد که به صورت استقاللی معنای حرفی را در نظر گرفته اید.خصوصیت مکان 

لی است و معنای اسمی ملحوظ به لحاظ ه معنای حرفی ملحوظ به لحاظ آدر اصل این مبنا کپس محقق خویی به محقق نائینی 

مورد به صورت استقاللی انی حرفیه گاهی از اوقات مع حقق نائینیم می فرماید: بر خالف نظرایشان  است اشکال می کنند. استقاللی

 . نقض می کندایشان کالم محقق نایینی را واقع  ربیان می کنند. لذا د مثال دو توجه قرار می گیرد و برای اثبات سخن خویش
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 بررسی 

مطابق نظر  اسمی فرق بین معنای حرفی و شد. قبال بیاناشکالش نظر لحاظ بدانیم،  اسمی را فقط از ورفی این که فرق بین معنای ح

ر چها این است که اساسا ازدر باب وضع نظر مختار  البته مشهور این است که موضوع له معانی اسمی و حرفی با هم متفاوت است.)

م موضوع وضع عا .2. وضع خاص موضع له خاص. 1بیشتر نداریم. وضع دو قسم  (همانند محقق خراسانیه بیان شده )ک قسم وضع

می حیث کلیت و جزئیت از  اسماء و حروف رابین می دانند و فرق خاص وضوع له در حروف را طبق نظر مشهور که م (له عام

لیت معنای اسمی قابل الاصل آلیت معنای حرفی و استق حقیقت امر این است که ،و جزئیت را کنار بگذاریمدانند اگر مسئله کلیت 

هم که مواردی   .ا معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استقاللی است و معنای حرفی ملحوظ به لحاظ آلیهمه ج درمسلما . انکار نیست

گفت ها که می توان در مورد این مثالآن چه بلکه عنای حرفی نیست منقض به عنوان آلیت  ض بیان کردند،به عنوان نقمحقق خویی 

ل را امث د اینهیک وقت ایشان می خواد. به عبارت دیگر دارحذوری نشده که ممعنای حرفی مقید به یک قیدخاص این است که 

پاسخ این است که این موارد نقض برای آلیت معنای  .ندارند در بعضی از موارد لحاظ آلیدهد که معنای حرفی بگوید تا نشان 

است. اما اینکه اصال ی است اما قابل تقیید معنای حرفی با این که لحاظشان آل که باشد بر ایناتفاقا می تواند دلیل  .حرفی نیست

ولو »خودش شاهد بر تقیید معنای حرفی است  ند بلکهداللتی بر این موضوع نمی کنست، این مثال ها آلی نی لحاظ معنای حرفی

  «حاظه آلیاکان ل

 اشکال دوم

ه آلیا ای حرفی مع کون لحاظنید معیتق ی ازمنع. اما لیالاستق به لحاظ آلی است نه وظمعنایی است که ملحلمنا که معنای حرفی، س

  نیست.

  محقق خویی می فرماید: تقیید معنای حرفی به دو صورت امکان دارد:

است که لحاظ و تصور در مرحله بعد و یعنی اول تقیید ابتدا معنای حرفی را مقید می کنیم و سپس آن را لحاظ می کنیم.  .1

  منعی ندارد.

 . این امکان ندارد. آلی لحاظ و تصور می کنیم و سپس قصد مقید کردن آن را داریم ابتدا معنای حرفی را به نحو .2

  .سخن قابل قبول نیست آلی است لذا قابل تقیید نیست، معنای حرفی چون ملحوظ به لحاظ این که محقق نائینی می فرمایند:پس 

د کنیم و ی را مقیفنتهی به این نحو که اول معنای حرم فکرد وجود این که لحاظش آلی است مقید می توان معنای حرفی را با زیرا

  .ال محذور فیه ابدا اظ کنیم به لحاظ آلی کهحسپس آن معنای مقید را ل

 بررسی 

آن بلکه باالتر از  ،یمنکن گفته را ادعا می نه تنها آن چه که ایشا . یعنیدرست است ولی ادعای ما وسیع تر از این است سخنیاین 

مانع تقیید آن اظ معنا حآلیت لوجود دارد و  تقییدش ایی به نحو آلی لحاظ شده باشد باز هم امکانیعنی حتی اگر معن .میمی گویرا 

جزئیت معنای بیان شد،  در جزئیت معنای حرفی. همانطور که در دلیل اول تقیید نبود مانعی برایهمانطور که جزئیت معنا  نمی شود،

گوییم. یعنی اگر میوضع حروف در مورد لحاظ آلی را همان مالک  ست. حالخصوصیات نیاز حیث حاالت و ی مانع تقیید حرف

همین معنای ملحوظ آلی وجود دارد. زیرا تقیید آن به یک قید  به لحاظ آلی شده باشد، هم چنان امکانحرفی ملحوظ  یک معنای

  .شودت مجددا تقیید تواند به لحاظ حاالمی
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توانیم در یک صورت میتنها  :فرمایند می شانای .نایینی هر چند صحیح است اما کامل نیستحقق مخویی به محقق پس اشکال دوم 

لحاظ  سپس آن را کنیم که اول معنای حرفی را مقید اینکه عبارت است از که لحاظش آلی است مقید کنیم  معنای حرفی را با آن

شده باشد ابتدا لحاظ معنای حرفی  صحیحی است اما حتی اگردر حالی که طبق نظر مختار اصل سخن، حرف  ،کنیم به لحاظ آلی

 امکان تقییدش وجود دارد.هم باز 

هیئت در جزاء ذکر می  قابل حل نباشد. زیرا چه بسا شخصی بگوید در جمله شرطیه،مشکل چه بسا با پاسخ دوم محقق خویی، 

شما هم امکانش وجودش ندارد. یعنی زمانی  تی طبق نظرححال اگر قصد تقیید آن را داشته باشیم محقق شده  آن لحاظ آلی وشود 

معنای حرفی که در جمله جزاء وجود دارد نسبتش محقق شده و دیگر تقیید  « ان جائک زید»یه گفته می شود: در جلمه شرط که

شود.  اس حل میمشکل از اس قابل تطبیق نیست. اما طبق نظر مختارخویی  نحن فیه، جواب محققبه قید معنا ندارد یعنی درما 

 نظیر آن چه که در دلیل اول بیان کردیم گوییم ولو معنای حرفی ملحوظ به لحاظ آلی باشد ولی تقییدش هیچ مشکلی نداردمی یعنی

  که تقیید معنای جزئی حرفی مانعی ندارد.

 «الحمد هلل رب العالمین»


