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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 .مورد بررسی قرار گرفت دلیلعدم امکان رجوع قید به هیئت دو از ادله تا کنون 

 دلیل سوم 

یعنی اگر ملتزم شویم که قید رجوع به هیئت می کند، سر از تناقض در  .محال است این به هیئت مستلزم تناقض است و رجوع قید

 .یک قیاس استنثنایی استسوم  صورت دلیل . به عبارت دیگر کندع به هیئت نمی، لذا قید رجوض هم محال استتناق و می آورد

 «.التناقض باطل فال یرجع القید الی الهیئةتناقض و الیستلزم  الهیئة قید الیالان رجع » به این بیان که:

 «اقیموالصلوة»گوید . یعنی زمانی که موال میبعث مطلق به سوی مطلوب است ،تا قبل از آمدن قید« افعل»هیئت  :توضیح ذلک

شود انشاء میلذا اولین چیزی که توسط شارع  .کندمی به سوی نمازبدون هیچ قیدی، مکلف را به طور مطلق بعث و تحریک واقع  در

بر هیئت امر وارد می شود زمانی که قید  لذا .دارددی نیکه هیچ ق ،ی مطلقعبارت است از وجوب نشأمُیعنی  .مطلقا توجوب اس

دارد. تناقض با وجوب مطلق  مطلب و این .آخر ثابت نیست علی فرضٍ ثابت است و این وجوب علی فرضٍ معنایش این است که

 به نحو مطلق وجوب نماز را «لوةالصاقیموا »گوید: موال می است و زمانی که به سوی مطلوب بعث مطلق« افعل»معنای هیئت زیرا 

یدی نمائیم، این هیئت و وجوب را مقید به یک ق رگ. حال اثابت استنماز همه فروض و حاالت وجوب  ری دنکند. یعانشاء می

. لذا نیست ی نیز در کاربووج وجود نداشته باشد قید و اگر قید ثابت است ه این وجوب تنها در فرض ثبوتاین است ک شمعنای

در حالی  نمی باشد، بتاثوجوب در غیر این فرض  و« ة ای الوجوب ثابت فی فرض خاصیئاله »معنای تقیید هیئت عبارت است از

، است مطلقوجوب  ،مُنشأ . زیرا زمانی که گفته می شوداز وجوب مطلقاأ عبارت باشد شن است که مُنبا ایکه این مطلب متناقض 

قید نباشد گر آن ا همعنایش این است ک که هیئت امر را مقید کنیم، زمانی، ولی ثابت استوجوب هم نباشد  یقید یعنی حتی اگر

نیست، در حالی که این  ثابتوجوب  و هم تکه هم وجوب ثابت اس به این می شویمی در یک فرض منتهلذا  .تسثابت نی بوجو

  .و محال است تناقض

  .محال استاین  هیئت مستلزم تناقض است و رجوع به قیدبه قول  :ل سومیخالصه دل

 بررسی دلیل سوم 

 به این دلیل دو اشکال وارد شده است. 

 

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/دی/27:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  17صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 دلیل سوم و چهارم  -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      

 49جلسه:                                                                   سال هشتم 
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 اشکال اول 

مقید کردن هیئت مشکلی ندارد طالق باشد ولی اگر تقیید قبل اال ،االطالق باشددلیل سوم در صورتی صحیح می باشد که تقیید بعد 

 و تناقضی نیز در کار نیست.

 یح ذلک: تقیید هیئت امر به دو صورت قابل تصور است:توض

و  و قیود است وجوبخود هیئت سر بر بحث ) را بوجو لمتعا خداوندمثال ی نیع ،شودتدائا به نحو مطلق انشاء وجوب اب .1

انشاء به طور مطلق  را زماوقتی خداند متعال وجوب نمتعلق به واجب می باشند مورد نظر نمی باشند، یعنی شروطی که 

مثل   شرایط عامه تکلیفهمچنین،  .شودمیبرداشته ن آناز ب ووج باقی است و هیچ گاهنماز کرد، در هر صورت وجوب 

به قبال  که آن وجوبی که کندبیان یدی ق ث خارجند( به نحو مطلق انشاء کرد و پس از آنز محل بح... نیز ا و بلوغ و عقل

بعضی از  روجوب د معنای این سخن این است کهشود، به یک قید یدمق ،ه و در همه حال وجود دارددشنحو مطلق انشاء 

. پس اگر تقیید هیئت محال است و ضقاتن این و  از بین می رود موال لحاظ شده ی که توسطقید، در صورت نبودن شرائط

  .داردبه دنبال را تناقض محذور اطالق هیئت باشد از  بعدو ز انشاء حکم بعد ا

و سپس آن را  کندد به یک قید خاص یوجوب را مق ابتداشارع ی یعنلحاظ شود، آن طالق ز انشاء و اقبل اوجوب تقیید  .2

آن در این صورت دیگر  نسبت به حج استطاعت پیدا کند.است که مکلف  واجب تیرحج تنها در صو مثالانشاء کند. 

سپس قصد  و شارع از ابتدا حج را به نحو مطلق واجب می کرد رگا مثال .که در دلیل سوم بیان شد الزم نمی آید یتناقض

 ب استجاج علی ای حال وح :دگوییم شارع یک طرفاز  الزم می آمد زیراتناقض  داشت،به استطاعت مقید کردن آن را 

اما اگر  است. تناقض ت گردیده و اینبه استطاعمطلق مقید  بووج رطرف دیگ نموده و از اءنشمطلق ابه طور و وجوب را 

مکلف استطاعت داشت گوید اگر د و بکن به استطاعت یدحج را مق و از ابتداکند  شاءنابه صورت مقید از ابتدا حکم را شارع 

حکم مقید  یئت بعد از انشاء نیست بلکه انشاءه دحج بر او واجب می شود، هیچ محذوری ندارد. به عبارت دیگر این تقیی

 امکان تقیید هیئت وجود دارد. پس  که خالی از اشکال است. است

تالشی که این جا صورت می گیرد برای این است که اثبات کنیم که می توانیم هیئت را مقید کنیم منتهی به این نحو که اول 

 .مقید باشد یعنی از اول مقیدا محقق شود

  اشکال دوم

آن چه که با قید  .جمع است لق قسمی و اطالق مقسمی با قید قاباطالق مقسمی است نه اطال ،مقصود از اطالق در رابطه با هیئت

 قابل جمع نیست اطالق قسمی است.

  :یمراما دو نوع اطالق د توضیح ذلک:

 . ط مقسمی استرالبش ،شود که این ال بشرطشئ ال بشرط لحاظ  یعنی یک .سم لحاظ می شودعنوان مق اطالق به .1

 محاسبه می شود.قسم  یکاطالق به عنوان  .2

  .یط مقسمرال بش.2ط قسمی. رال بش. 1 د؛رط دو قسم دارالبشبه عبارت دیگر 

بودنش شرط  ،این شئ، نسبت به رج از ذاتامر خاتارتا آن مقایسه می کنیم، خارج از ذاتش در با چیزی  را وقتی یک شئیعنی 

نبودنش علی السویه گاهی بودن و  نامیده می شود و بشرط ال که گاهی نبودنش شرط است ،نامیده می شود بشرط شئکه  است



212 

 

 حیثیت ال بشرطیت می شود و یک قید طرخود ال بش ین. یعط قسمی استرالبش ،طراین ال بش .نامیده می شود ال بشرط که است

  .لحاظ می شود آن شئ

نسبت به  . زیرااست مقایسه ، در مرحلهنسبت به این قیود تازه گیرم، آن شئمی رنظ ران مقسم دبه عنو ابتدا زازمانی که شئی را اما 

  .است یمکه ال بشرط، البشرط مقسشود د مقایسه میقیو بقیه ننبود بودن و

 نتهی در جایگاهنای همان البشرطیت است ممع تارتا اطالق به. یعنی اطالق قسمی.2 . اطالق مقسمی.1 پس اطالق بر دو نوع است:

 ال.ض بشرط شئ و بشرط عر رد میقسبه عنوان طیت است منتهی رگاهی اطالق به معنی البشو مقسم 

حکم با  انشاء می شود و انشاء به نحو مطلقست. یعنی هیئت یا وجوب ا یمظر است، اطالق مقسن ردوالقی که در این مقام ماط

 نحوبی که به وجو و استمی سالبشرط مق ،اما این البشرط است. یعنی انشاء حکم به نحو البشرط است، وجوب به نحو مطلق

می باشد. آن  یدق یک به شدن آن دیمقنیز امکان بعدا  اطالق مقسمی انشاء شده، البشرط از قیود به نحو اطالق مقسمی است که

می یت قسطال بشر طیت آنرال بش و اطالقش به نحو قسمی باشد ، وجوب و هیئتی است کهستقابل تقیید نی که و هیئتی وجوب

   .ض در می آوردقانتسر از و ست قابل جمع نی یدبا ق که ، روشن استاطالق به نحو قسمی بود اگرلذا  .باشد

کند به هیئت می عر بگوییم قید رجوگ. یعنی ازم تناقض استاست که اطالق قسمی با تقیید، مستلین دوم به دلیل سوم اپس اشکال 

ناحیه وجوب یا  رد قگر اطالولی ا ،اطالق قسمی باشد نشاءناحیه مُ راطالق د زود ما اصدر صورتی مستلزم تناقض است که مق

  .هیچ منافاتی با تقیید نداردرا مقسمی بدانیم،  هیئت

 دلیل چهارم 

قید به هیئت مستلزم یک امر محال  عواین که رج ز، عبارت است اهیئت در امتناع رجوع قید بهرگان عمده دلیل از بز بعضی به تعبیر

تالش  چهارگانه همه این ادله رای است که در دلیل سوم بیان شد. دود غیر از استحالهشکه در دلیل چهارم بیان میاستحاله ای  .است

دارای چون هیئت  وجود نداشت،ان رجوع قید به هیئت کدلیل اول ام طبق. مستلزم محال بدانندرا قید به هیئت  رجوع ین بود کهابر 

 ادعای استحاله شد یردیگ وبه نح نیست. در دلیل دوم نیزجزیی است و جزیی قابل تقیید و معنای حرفی  ی استیک معنای حرف

است  لحاظ آلی هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی ملحوظ به زیرااست  لیید هیئت و رجوع قید به هیئت محاتق و بیان شد که

 ی حرفی قابل تقیید نیست زیراحاظ استقاللی است امکان تقیید را دارد ولی معناملحوظ به ل مفهومی که. تنها لذا قابل تقیید نیست

هیئت امکان رجوع قید به  قائل به اگر ، به این بیان کهشد یاناستحاله به نحو دیگری ب . در دلیل سوم نیزملحوظ به لحاظ آلی است

جوع بخواهیم قائل به ر، یعنی اگر تقرار اسهمین  که محال است. در دلیل چهارم نیز مطلب از در می آوردتناقض شویم، سر از 

یم قید به هیئت رجوع یگومی ،امر محال و غیر معقول پیش نیاید به جهت این کهلذا . سر از محال در می آوردشویم  به هیئت قید

 .نمی کند

نشاء مساوق تفکیک انشاء از مُ .وجوب است زایجاب ا ونشاء ک انشاء از مُقید به هیئت مستلزم تفکی عورج توضیح دلیل چهارم:

تدل در این مس پس رجوع قید به هیئت غیر معقول است. .ل استایجاد از وجود غیر معقوک تفکی و ایجاد از وجود است یکبا تفک

 .دمی گیرنتیجه عدم امکان رجوع قید به هیئت را ، دلیل با بیان مقدماتی
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، منتهی یی استااستثن سابگوییم یک قیدالل بیان کنیم باید استقالب یک صورت از  ردبخواهم  سخن مستدل را راگ به عبارت دیگر

  د.ندرونش مقدماتی وجود دارد که آن ها نیز باید ثابت شو رد

 .نشاء استالزمه اش تفکیک انشاء از مُ ،کندقید رجوع به هیئت  اگر  در ما نحن فیه عبارت است از این کهصورت اصلی استدالل 

 ان کان المقدم»قیاس استثنایی است و این دقیقا همان  .کندع به هیئت نمیرجوقید  . لذاستنشاء معقول نیلکن تفکیک انشاء از مُ

  .«لکن التالی باطل فالمقدم مثله ،تالیلفا

اولین چیزی  .«یلزم منه تفکیک االنشاء عن المنشاء، اگر قید رجوع به هیئت کند»که  جمله شرطیهاز این  عبارت است :اولمقدمه 

  .اثبات این مالزمه است ،استثنایی باید ثابت شودکه در هر قیاس 

نشاء از انشاء چرا اگر مُکه نیز باید ثابت شود  مطلب این نشاء محال است.انشاء از مُ تفکیککه  این زعبارت است ا :دوممقدمه 

 . غیر معقول است جدا شود

 است.حق با مستدل است و نتیجه ایشان صحیح قهرا  ،شد مقدمه ثابتو این داگر 

اضح وکامال  نشاء از انشاء است،شدن مُمستلزم جدا شدن و تکفیک  ،ندقید رجوع به هیئت ک رگمطلب که ااین : گویدمستدل می

وجود انشاء  بسته به مبانی مختلفی که در باب )می کندرا انشا  یحکم و زمانی که موال زیرا انشاء عبارت است از حکم کردن .است

 (ایجاد وجوب در عالم اعتبار یننا انشاء وجوب یعبطبق این م «ایجاد لفظ بالمعنی»انشاء یعنی  :گویندمی که مشهور  دارد، مثل

 وجود ندارد نشامُ وجود دارد ولی شاءناول ا هبق مقدماطمت کند ئبه هی وعرجاگر قید  موال است، حکمنشا مُشاء فعل موال و نچون ا

. محقق می شود شرط این که قید بیاید بهوجوب  دهد ولیمی باشد را انجام می انشاء موال در زمان حاضر فعل خود که همانچون 

ست. ه حج واجب نیدشنبرای مکلف حاصل استطاعت  زمانی که تااالن وجوب حج را انشاء می کنم ولی گوید: یعنی مثال موال می

به عبارت از او سر زده. شارع و به عنوان یک فعل از افعال جعل می کند  ال آن راوپس انشاء در زمان حاضر وجود دارد، زیرا م

وجود پیدا می کند که آن قید تحقق  ینزماه لکبدر این زمان وجود ندارد ولی خود وجوب شده محقق شاء نادیگر در زمان حاضر 

  پیدا کند.

که در تکوینیات تفکیک  روهمان ط این است که،تفکیک انشاء از منشاء محال است و معقول نیست  همچنین دلیل این مطلب که

 حقیقتا یک چیز می باشند ،زیرا ایجاد و وجود .نشاء معقول نیستایجاد از وجود معقول نیست در تشریعیات نیز تفکیک انشاء از مُ

د وجومعنایش مساوی با وجود است. زیرا تا « اوجد الشی»معتبر است. یعنی وقتی می گوییم:به حسب اعتبار  آن هااختالف  و

حیث فاعل را در نظر  رگایعنی  .قابل تفکیک می باشندهر چند اعتباراً  و ایجاد از وجود جدا شدنی نیست ایجاد معنا ندارد ،شدبان

در مورد خداوند متعال در رابطه با وجودات نامیده می شود. وجود  حیث قابل را در نظر بگیریماگر  نامیده می شود و  ایجاد بگیریم

آن شئ ایجاد شد و اگر حیث قابلیت شئ را در نظر بگیریم می می گوییم گفته می شود: اگر حیث فاعلی خداوند را در نظر بگیریم 

یجاد می کند افاعل همان لحظه که  . زیراجدا کرد شئ را از وجود ایجادبه حسب واقع نمی توان وگرنه گوییم آن شئ موجود شد 

. بله ممکن است استر یک ساعت دیگ نمی توان گفت که فاعل چیزی را ایجاد کرده، ولی وجود آن شئ محقق می شودوجود هم 

 کاشتن بذر است هر چند ، خودولی این چیزی که االن ایجاد شده دیگر موجود شودمحصول شش ماه و بکارد  شخصی بذری را

 د. آن شش ماه دیگر به ثمر برسمحصول 
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ایجاب یعنی واجب کردن که یک  .قابل تفکیک نیستدر تشریعیات نیز ایجاب از وجوب یا به تعبیر دیگر انشاء از منشاء همچنین 

اگر وجوب محقق نشده زیرا  .باشد در کار که وجوبی و زمانی واجب کردن به شارع نسبت داده می شود  استاز افعال شارع فعل 

نامیده می شود. و از همین جا  امیده می شود و به لحاظ قابل وجوبن ایجاب به لحاظ فاعلپس . باشد اصال ایجاب معنا ندارد

 ست. حقیقت ایجاب از حقیقت وجوب قابل تفکیک نی اال به لحاظ و اعتبار است وفهمیده می شود که این نام گذاری تنها 

 هکیک انشاء از منشاء است که مالزمیعنی اگر قید رجوع به هیئت کند الزمه اش تف .ه دوممد و هم مقدشت باث اول هپس هم مقدم

نتیجه این است که رجوع قید  . لذاتوضیح داده شد که تفکیک انشاء از منشاء معقول نیستبیان شد و  دوم نیز ه. مقدمیان شداش ب

 .به هیئت معقول نیست

و بعضی  حقق خراسانیاین دلیل م ز. ااست چهارم دلیلهمین  ه هیئت بیان شدهشاید مهمترین دلیلی که در عدم امکان رجوع قید ب

 از بزرگان جواب هایی دادند که در جلسه بعد به بررسی آن می پردازیم.

 «الحمد هلل رب العالمین»


