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 با تاکید بر دیدگاه استاد آملي الریجاني  بررسي امکان »وجوب مشروط«
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 2محمدمهدی محفوظی

 دهیچک

معاني حرفي يكي از   است كه »هيئت« از  اين  سوي اصوليان  انكار »واجب مشروط« از  داليل 
و معاني حرفي، جزئي و تقييدناپذ نمي  يرند؛است  مقابل،  پس  در  بازگرداند.  به آنها  را  قيد  توان 

مانند صاحب كفايه، محقق اصفهاني و محقق خو انكار جزئي بودن معناي   ييبزرگاني  بر اساس 
مقيد   همچنين  ،«يئت»ه به صورت  اثبات امكان »تقييد جزئي« به اين گونه كه يا از ابتدا آن را 

بيان  )بر اساس  كنيم  معلق تصويرش  به صورت  نظر مرحوم آخوند( و يا  كنيم )بر اساس  ايجاد 

بازگرداندن قيد به چيزي بيرون   يزو امام خميني( و ن  ييمحقق اصفهاني، محقق عراقي، محقق خو
نيز آن را تقويت كرده است(،  يريه محقق روحاني كه استاد آملئت« )نظياز معناي »ه الريجاني 

اند. اشكال ديگر »وجوب مشروط« اين است استدالل منكران »واجب مشروط« پاسخ داده ينبه ا
. به اين استدالل  پذيرديرو تقييد نم  ينمعناي حرفي آلي و غير مستقل است؛ از ا  «يئتكه مفاد »ه

(، امكان  ييشده است؛ از جمله امكان لحاظ استقاللي معاني حرفي )محقق خوداده    يهاينيز پاسخ
انشاء آلي   نگاه استقاللي پس از  كفايه و محقق اصفهاني(،  )صاحب  آغاز  با قيد از  انشاء همراه 

كه با   يقتحق ين(. اييني)محقق اصفهاني و امام خميني(، رجوع قيد به »مادّه منتسب« )محقق نا

بررسي يدهنتيجه رس  ينانجام شده، به ا لييـ تحل يفيروش توص شده،  كه هيچ يک از دو اشكال 
كند   يتواند مانعي برايعني جزئي بودن معناي حرفي و آلي بودن آن، نمي  .»وجوب مشروط« ايجاد 

مادّه  كلیدی:  واژگان نگاه استقاللي، نگاه آلي،  واجب مشروط، وجوب مشروط، معناي حرفي، 

 منتسب.

 
 hajabolghasem.ir@gmail.com؛ دكتراي علوم قرآن و حديث، 4استاد سطوح عالي، سطح  .1

 fatemehjaberi362@gmail.com.، 4استاد سطوح عالي، سطح  .2
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 مقدمه

انصاري به بعد امكان »واجب مشروط« يا به تعبير دقيق  1اصوليان از شيخ  تر امكان  درباره 

 اند:»وجوب مشروط« دو نظر ابراز كرده

مي1 كه »وجوب مشروط« را ناممكن  تواند به داند؛ چراكه قيد نمي. نظريه شيخ انصاري 

بايد »مادّه« را مقيد كند؛  »هيئت« بازگردد و ناچار 

از ايشان كه »وجوب مشروط« را   نظريه.  2 صاحب كفايه و بسياري ديگر از اصوليانِ پس 

مي جملهممكن  را بر اساس ظاهر  و قيد  مي  شمارند  بر »هيئت« حمل  كنند )نظر  شرطي 

يا راه و نظرية مختار(  كفايه  ارائه ميصاحب  مشكل  ديگري براي حل  دهند كه در  هاي 

 شود.ادامه بيان مي

بودن بازگشت قيد به   بنابراين در يكي ناممكن  انصاري دو ادعا وجود دارد:  نظريه شيخ 

 »هيئت« و ديگري رجوع قيد به »مادّه«.

مهماستدالل از  كه يكي  بيان شده  اول  ادعاي  اثبات  براي  فراواني  جزئي  هاي  آنها  ترين 

ممكن  بودن معناي حرفي و در نتيجه، تقييدناپذير بودن آن است. گفتني است كه پذيرش نا

دومي كه در اين  بودن تقييد امور جزئي در ابواب مختلف اصول و فقه تأثير دارد. اشكال 

از اين جهت  گفتار بدان مي پردازيم، غير مستقل بودن معناي حرفي و عدم امكان تقييد آن 

پاسخ مياست.  ادامه بررسي  كه در  داده شده  اشكال  به هر دو  صحيحي  در  هاي  شوند. 

نيز به اين »واجب مشروط« نتيجه مي  پايان  امكان  در  خللي  يادشده  كه اشكاالت  رسيم 

 كنند.ايجاد نمي

 اشکال نخست: جزئیت معنای حرفی

تقريرات به مرحوم شيخ انصاري نسبت داده شده )ر.ک: كالنتر،  كه در  خالصه اين اشكال 

تقييد نمي45ـ46ص    ،1404 است و  كه »هيئت« معناي حرفي  چنين است  زير(،  ا پذيرد؛ 

بي جزئي  تقييد در  و  و اطالق  است  حقيقي«  »جزئي  حرفي  »جزئي  معناي  در  معناست. 

 

 دهد چنين بحثي پيش از شيخ مطرح نبوده است.ها نشان مي. بررسي1
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تنگ امكان  كلي كه بر امور حقيقي«  در معاني  تر كردن دايره معنا وجود ندارد؛ بلكه فقط 

 كنند، چنين امكاني هست.متعدد صدق مي

استوار است ) بر دو مقدمه  يادشده  و »ج1ادعاي  معاني حرفي  »نسبت« از  حقيقي«  .  زئي 

تقييد نمي2است؛  و اصوليان در هر دو مقدمه و نيز نتيجه استدالل  . »جزئي حقيقي«  پذيرد.( 

رجوع قيد به مادّه( مناقشه كرده مي)لزوم  ادامه به آنها   پردازيم.اند كه در 

 . آیا معنای حرفی »جزئی حقیقی« است؟1

را نپذيرفته و   بودن معناي حرفي  بيانبرخي از اصوليان، جزئي  با  هاي مختلفي  اين مبنا را 

 اند:توضيح داده

كفايه در اين باره   له« معناي حرفي عام است:الف( هم »وضع« و هم »موضوع صاحب 

 گويد:مي

كه   گذشت  »هيئت« قبالً  معناي  در  اطالق  عدم  »مستعملٌ»موضوعٌدرباره  و   فيه« له« 

مانند »وضع« آنها، از چگونگي  حروف،  و خصوصيات  مي  عام است  ناشي  شود؛  كاربرد 

همان گونه كه در »اسم« اين چنين است و تنها تفاوت بين »حرف« و »اسم« در اين است  

وضع شده متعلقات  كه حروف  معاني  براي  حالتي  وسيله و  به صورت  آنها  تا مفهوم  اند 

رود )بر خالف اسم به كار  مستقل، از ويژگيآنها  غير مستقل، مانند نگاه  و نگاه  هاي  ها( 

از »هيئت« م كه  بنابراين طلبي   ... است.  استعمال  مشخصات  از  نيست؛ بلكه  كلمه  عناي 

تقييد است )آخوند خراساني،  برداشت مي  (.97، ص1409شود، مطلق و قابل 

اند؛ اي است كه ايشان در باب معناي حرفي برگزيدهالبته اين سخن آخوند مبتني بر نظريه

با آن  اما در جاي خود اثبات شده كه اگر وا ضع، چيزي را در »وضع« شرط كند، مخالفت 

كه بي در حالي  شود.  »اشتباه« شدن سخن  به جاي  نبايد موجب  »حرف«  استعمال  شك، 

« مانند آنكه به جاي  كالم است.  البصرة»اسم« موجب نادرست شدن  كان من  «  ابتداء سيري 

« البصرةبگوييم:  من  كان  سيري  لفمن  در  واضع  شرط  اگر  كه  صورتي  در  معنا  «.  و  ظ 

كالم مي  انجامد.خصوصيتي ايجاد كند، ناديده گرفتن آن شرط به غلط شدن 
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به معناي وابستگي به دو طرف: اين نظريه برگزيده  ب( جزئي بودن در معناي حرفي 

و  تقييد  و غير قابل  حقيقي«  »جزئي  حرفي،  اينكه معناي  توضيح  است.  اصفهاني  محقق 

به معناي وابستگي به دو طرف است و اين   تخصيص نيست؛ بلكه جزئي بودن در حروف

است، به سه ركن دارد: »واداركننده«، »وادارشده« و »آنچه بدان   جزئيت كه معنايي حرفي 

شود، مانند  نظر گرفته ميوادار شده است«. البته گاهي ويژگي ديگري به صورت شرط در 

، مانند »أكرم زيداً« كه شود»أكرم زيداً إن جاءک«، و گاهي چنين قيدي در نظر گرفته نمي

تنگ دايره  دوم  مثال  با  مقايسه  در  اول  مثال  در  برقرارشده  زيرا شرط  نسبت  تري دارد؛ 

با وجود اين نمي»مجيء زيد« ويژگي اضافه قيد شده است.  توان اين اي است كه در آن 

آورد؛ زيرا وجه جامع ذاتي در آن نيست  معنا را كلي و قابل شمول بر افراد متعدد به شمار 

پذيرش   معناي  به  بودن  كلي  اگر  البته  دهد.  پوشش  را  آنها  و  باشد  افرادي  داراي  كه 

،  1374توان كلي را بر معناي حرفي نيز اطالق كرد )اصفهاني،  مي وجودهاي مختلف باشد،

 (.334، ص1ج

از  به نظر مي اشکال: گرو آگاهي  در  از آن  كه آگاهي  وابسته به دو طرف«  »نسبتِ  رسد 

ا »نسبت« همان  طرفين  حقيقت  دارد؛ زيرا  تفاوت  وابسته به سه طرف«  »نسبتِ  با  ست، 

تغيير خواهد كرد.   تغيير كند، خود »نسبت« هم  وابستگي  و هرگاه طرف  وابستگي است 

را   طرف«  وابسته به چهار  تبديل به »نسبتِ  امكان  وابسته به سه طرف«  بنابراين »نسبتِ 

انقالب   به منزله  تبديلي  و چنين  حرفي،  ندارد  معناي  هر چند  است؛  ماهيت و محال  در 

كه »نسبت«  است  ايشان اين  منظور  اگر  بنابراين  ندارد.  وجودش  از  پيش  ثابتي  ماهيت 

وابسته و بالطبع دايره محدودتري داشته مي تواند از ابتدا به جاي سه طرف به چهار طرف 

نظريه صاحب كف  1باشد، اما اين به همان  است؛  درست  كمابيش  باز ميسخني  گردد.  ايه 

 

. تعبير محدودسازي )تضييق( در اينجا چندان دقيق نيست؛ چون »نسبت وابسته به سه طرف« با »نسبت 1

زيرا تضييق به اين م عنا صرفاً در  چهارطرفه« جامعي ندارد تا بگوييم دومي محدودتر شده اولي است؛ 

نه معناي حرفي.  مفاهيم كلي صحيح است، 
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اگر  ولي  ايراد دارد.  كفايه  صاحب  بر سخن  اصفهاني  محقق  كه خواهيم گفت  حالي  در 

بعد از اضافه شدن قيد است، به انقالب  مقصود ايشان تبديل نسبت سه طرفه به چهارطرفه 

به نسبت  ايجاد شده،  ندارد نسبتي كه بين سه طرف  زيرا امكان  منجر خواهد شد؛  محال 

تب البته اين سخن ايشان كه معناي حرفي جزئي نيست به نظر صحيح  چهارطرفه  ديل شود. 

گونه كه خواهد مي و اين ـ همان  كه گفتيم امكان ندارد  جزء به روشي  تقييد آن  اما  آيد. 

باز مي  گردد.آمد ـ به سخن محقق خراساني 

معاني اسمي وضع شده براي محدود كردن  محقق    اند:ج( حروف  بيان  از  اين سخن 

 آيد:يي برميخو

وضع نشده تنها براي حروف براي معاني جزئي حقيقي  تقييد نباشند؛ بلكه  اند كه قابل 

وضع شده آن  ايجاد خصوصيتي در  و  اسمي  كردن معاني  كه محدود  است  و روشن  اند 

تطبيق است.   قابل  از تقييد و محدوديت، باز هم بر افراد متعدد خارجي  بعد  معناي اسمي 

سر  يا هر دو طرف نسبت در معناي حرفي، مفهومي كلي باشند؛ مثل » مانند جايي كه يكي

الكوفة«   البصرة إلي  كه مفهوم »سير« همچنان كه پيش از محدوديت، كلي و قابل در بر من 

تابع آن نيز  نيز اين قابليت را داراست و معناي حرفي  از آن  بود، پس  افراد متعدد  گرفتن 

ج1417چنين خواهد بود )فياض،    (.326، ص  2، 

وضع شده  اشکال: و ربط  براي نسبت  وابسته به دو طرف  حروف  و »نسبت« امري  اند 

است و كلي قابل انطباق بر افراد نيست؛ بنابراين قابليت تضييق ندارد؛ زيرا تقييد به معناي  

تصور مي كليات  در  فقط  دايره صدق،  بر محدودتر كردن  بيان ايشان  در واقع اين  شود. 

كه دپايه نظريه است  را  اي استوار  الزم  كارايي  ولي  برگزيده است،  حرفي  معناي  باب  ر 

نتيجه معناي اسمي  محدودتر شدن  در معناي  ندارد؛ چون  حروف  كه از كاربرد  اي است 

مثالً كلمه »في« در »الرجل في  آيد؛ نه اينكه موضوعخودشان به دست مي لهِ حروف باشد. 

وضع نشده؛ بل اسمي  محدوديت در معناي  براي مطلق  اين الدار«  »رجل« را در  صرفاً  كه 

محدود مي است كه رابطهعبارت  »نسبت ظرفي«  مفهوم  و اين به دليل  اي است بين  كند 

از وضع  اگر مقصود محقق خوئي  »در بر گيرنده« و »در بر گرفته شده«. به ديگر سخن، 
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اند،  حروف براي تضييق معاني اسمي اين است كه حروف براي مفهوم »تضييق« وضع شده

نادرست است؛ زيرا تفاوت عرفي ميان معناي حروف و معناي تضييق روشن است  سخني  

و مستقل و  و ترادفي نيز بين اين دو وجود ندارد؛ افزون بر اينكه تضييق، مفهومي اسمي 

براي مصاديق تضييق  و وابسته. اما اگر منظور ايشان وضع حروف  اصيل است، نه حرفي 

كه بر مصاديق تضييق داللت دارند،  با اسماش اين است كه لفظ حروف  است، الزمه هايي 

كه اين خالف وجدان  مرادف باشند؛ مثالً »في« و »مصداق تضييق« هم معنا باشند. در حالي 

حكيم،   است )ر.ک:  ج1413است و تفاوت معناي اين دو روشن  از اين115، ص1،  رو  (. 

اين نيست كه ا جز  راهي  حرفي،  معناي  محدود كردن  گفت براي  را به بايد  آن  آغاز،  ز 

صاحب كفايه خواهد آمد.  صورت محدود ايجاد كنيم؛ همان گونه كه در سخن 

اطراف    اشکال دوم: از  حرف  تبعيت  را  حرفي  معناي  تقييد  جواز  مبناي  خويي  محقق 

كلي   از آنها  يا يكي  »نسبت«  دو طرف  كه اگر هر  معنا  به اين  داده است؛  »نسبت« قرار 

و ق اما مشكل اين است  باشد، خود نسبت نيز كلي  انطباق بر افراد متعدد خواهد شد.  ابل 

مبناي خود كه در پاره هستند، بر اساس  جزئي  حرفي،  معناي  موارد كه هر دو طرف  اي 

تعليق  ايشان »نسبت« نيز جزئي مي كه قطعاً  شود و نبايد قابل تعليق و تقييد باشد؛ درحالي 

عب كه در  ملكيت  معناي  مثالً  است؛  صحيح  آنها  «  در  »ـل حرف  با  لزيد«  الدار  »هذه  ارت 

نشان داده شده، دو طرف جزئي حقيقي دارد؛ يعني »زيد« و »هذه الدار«. پس بايد خودش  

با قيدي همچون »بعد وفاتي«  نيز جزئي و تعليق در صورتي كه اين معنا قطعاً  ناپذير باشد. 

اول چشم بنابراين اگر از اشكال  تقييد است.  كنيم، مشكل قابل  »واجب مشروط« با  پوشي 

مي حل  بيان  دامناين  دوم  اشكال  و  از طرفشود  يكي  بود؛ زيرا  نخواهد  آن  هاي  گير 

هميشه كلي است؛ چون   »نسبت« در واجب مشروط، يعني متعلق امر در قضاياي حقيقي، 

خارجي.   نه وجود  است،  كلي  نهي، طبيعت  و  امر  كه متعلق  شده  ثابت  خود  جاي  در 

تقييد خواهد بود. بنابراين »نسبت« نيز به و قابل   تبع آن، كلي 
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 . آیا جزئی غیر قابل تقیید است؟2

در مسأله »واجب مشروط« بر اين اساس شكل گرفته چنان كه بيان شد، برخي از پاسخ ها 

و بيكه معاني حرفي، هرچند جزئي تقييد آنها شدني  در ادامه به بعضي از  اند،  مانع است. 

اشاره مياين پاسخ  شود.ها 

كفايه است؛   ف( ايجاد معنا به صورت مقيد از آغاز:ال ريشه اين نظر در سخن صاحب 

 گويد:آنجا كه مي

اگر بپذيريم كه معناي حرفي »جزئي حقيقي« است، تنها در صورتي امكان تقييد ندارد كه  

از ابتدا به صورت غير مقيد ايجاد شود، نه در جايي كه از اول به صورت مقيد شكل بگيرد  

شود و اين با ايجاد بدون قيد ين صورت معنا ]به جاي يك كلمه[ با دو كلمه منتقل ميكه در ا

 (.97، ص1409معنا در آغاز و تقييد در مرحله بعد متفاوت است )آخوند خراساني،  

متفاوت   بود،  حرفي  نبودن معناي  جزئي  پايه  كه بر  اصفهاني  محقق  پاسخ  با  پاسخ  اين 

گرفته است:  است. به همين دليل محقق اصفهاني چنين اشكال   به محقق خراساني 

انشاء پديد آمده   اين پاسخ در صورتي صحيح است كه جزئي بودن حرف از چگونگي 

نيز دارد، ديگر   كه چه بسا قائالني  باشد  حقيقي  اما اگر معنا به خودي خود جزئي  باشد؛ 

انشاء مقيد را در حروف ايجاد  كند و شايد »فافهم«  اصالً اطالقي در كار نيست كه قابليت 

ج1374كند )اصفهاني،  در سخن آخوند نيز همين را گوشزد مي  (.336، ص1، 

ابتداي انشاء؛ چون   در  تقييد ندارد؛ حتي  به هيچ روي امكان  حقيقي  توضيح اينكه جزئي 

و چيزي نمي داراست  از آغاز  مشخصات را  دايرهتمام  تنگتواند  اما نكته اش را  تر كند. 

جزئ كه  است  مثالً اين  خود.  به خودي  نه  است؛  انشاء  جهت  از  تنها  حرفي  معناي  يت 

به سبب »انشاء« جزئي شده است و پيش   باشد، فقط  »واداشتن« )بعث( اگر جزئي حقيقي 

معناي   زيرا هستي  باشد؛  جزئي  تا  نداشته  وجود  حرفي  معناي  اصالً  »واداشتن«،  اين  از 

انش از  رتبه پيش  و در  وابسته است  به انشاء  است. پس  حرفي  نداشته  اء، ماهيت معيّني 

به صورت   كه از آغاز  ندارد  بنابراين اشكالي  انشاء سرچشمه گرفته و  از  آن هم  جزئيت 

همان گونه كه آخوند گفت. انشاء شده باشد؛   مقيد 



 

 

ال
س

ه 
تم

ش
 

ه 
ار

شم
 ،

26 ،
ار

به
 

14
00

  
 

 

42 

انصاري در   را  نيز برداشت مي  مطارحاز كالم شيخ  معناي حرفي  كه ايشان جزئيت  شود 

از انشاء مي  داند:ناشي 

نوعي و عام براي موضوع»هيئ كه به صورت  امر« از مواردي است  قرار  ت  له خاص 

است و آن موضوع و ارادهله خاص، ويژگيداده شده  الزامهاي مصاديق طلب  آوري  هاي 

انگيزه برانگيخته شدن  از سوي  است كه امركننده در هنگام  اش براي ايجاد عمل مطلوب 

كه  مأمور، تحقق مي تفاوتي  تنها  و  تعدد  بخشد  دارد،  وجود  مصاديق طلب  ذات اين  در 

و آنهاست؛  و خارجي  »طلب  به نام  واحدي  زيرمجموعه عنوان  مصاديق  اين  گرنه همة 

و مطلوب يعني طالب  متعلق طلب،  نظر  از  البته  هستند.  آمدن  منهاراده«  فراهم  از  ، پس 

مي پديد  بين مصاديق  اختالفاتي  ايجاد طلب،  مطلوبشرايط  گاهي  مثالً  و آيد.  فراگير   ،

»زدن« بيبي است، مانند  و قيد  و وسيله  و مكان  و زمان  چگونگي  ويژگي از جهت  هيچ 

اما در همه اين  تمامي مراتبش؛  با  مطلوب، امري ويژه است  و... و گاهي  و سبب  حالت 

اراده و  »هيئت امر« در طلب  البته اقسام،  رفته و  به كار  است،  اي كه درواقع ايجاد شده 

بودن مص بيمطلق  )واسطه در  داق طلب،  زيرا اطالق، امري ذهني  است؛  و ناشدني  معنا 

و  به اطالق  خود  اعتبار معناي  به  الفاظ  وجود(، و  در  )واسطه  نه خارجي  است،  تعقل( 

هاي فردي  شوند و با توجه به اينكه معناي متصور از »هيئت« را از ويژگيتقييد متصف مي

اينكه  از  دانستيم، سؤال  يا مقيد، بيو مصاديق طلب  خواهد بود »هيئت« مطلق است  معنا 

است )كالنتر،  است كه به آن امر شده  يا مقيد است، فعلي   (.46، ص1404و آنچه مطلق 

بي در طلب  تقييد  و  كه اطالق  است  معتقد  انصاري  اساس، شيخ  چون  بر اين  معناست؛ 

د خارجي  طلب از رسته معاني نيست؛ بلكه امري وجودي است و اطالق در مصداق وجو

بنابراين جزئيت معناي حرفي نزد شيخ مستند به انشاء است، نه مستند به ذاتش.  جا ندارد. 

با تعليق و تقييد آن از آغاز ايجاد، ناهمخواني   بودن معناي حرفي  نتيجه اينكه جزئي حقيقي 

 ندارد. صاحب كفايه نيكو گفته است:

التق عن  يمنع  فإنّما  أنّه فرد  لو سلّم  مع أنّه  انشئ من  »...  ما إذا  ، ال  مقيّد  غير  انشئ أواّل  لو  ييد 

، فافهم.« تقييده ثانيا  أواّل ثمّ  ، وهو غير إنشائه  عليه بداّلين  قد دلّ  غاية األمر   ، مقيّدا  حتي    األوّل 
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كه از   تقييد ندارد  صورتي امكان  تنها در  است،  حقيقي  جزئي  حرفي  اگر بپذيريم معناي 

ود؛ نه در جايي كه از آغاز به صورت مقيد شكل بگيرد  ابتدا به صورت غير مقيد ايجاد ش

شود، اين است كه[ معنا ]به جاي يك كلمه[  كه در اين صورت ]تنها تفاوتي كه حاصل مي

مي كلمه منتقل  مرحله بعد  با دو  در  تقييد  و  در آغاز  معنا  بدون قيد  با ايجاد  و اين  شود 

خراساني،    (184ص  ،1ج  ،1409متفاوت است.)آخوند 

اين نظريه نيز از سخنان    زئي قابليت تقييدي را كه به معناي تعليق باشد، داراست:ب( ج

برداشت مي  شود:محقق اصفهاني 

به  تقييد  است،  حقيقي  جزئي  هرچند  انشائي  معناي  كه بگويم  است  اين  موشكافانه 

تنگالوجود را برميمعناي وابستگي به شيء محتمل با اينكه تقييد به معناي  دن  تر كرتابد؛ 

نيست. بنابراين منظور از اطالق نيز وابسته نبودن  انشائي ممكن  دايره وجودي، در معناي 

ها مصداق موجود خواهد بود و روشن است كه آنچه »طلب« بدان وابسته است، از ويژگي

)اصفهاني،   واستقم  فافهم  تنگ كند.  را  تا دايره آن  نيست  »طلب«  ج1374و حاالت   ،1  ،

 (.335ص

 ز به تبعيت از ايشان گفته است:محقق خوئي ني

كه در   تقييد به معناي تخصيص و تنگ كردن دايره شمول  تقييد دو گونه است: يكي 

تعليق كه  تقييد به معناي  قرار دارد؛ ديگري  و شمول  وسعت  برابر آن »اطالق« به معناي 

با توجه به اين   در برابر آن »اطالق« به معناي قطعيت )عدم وابستگي به چيزي( قرار دارد. 

پيش   مشكلي  هم  ]باز  است،  حقيقي«  »جزئي  حرفي  كه معناي  بپذيريم  اگر  حتي  نكته، 

تقييد نيست؛ اما به معناي دوم بهنمي روشني قابل  آيد؛ زيرا[ جزئي به معناي نخست قابل 

انشاء شده، بديهي   ديگري  يا لفظ  كه با صيغه امر  تعليق طلب جزئي  تقييد است و امكان 

و اينكه  مثل  ندارد  است.  اشكالي  كه هيچ  وابسته كنيم  او  به آمدن  را  زيد  اكرام  جوب 

ج1417)فياض،    (.236، ص2، 
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محقق   كرده؛ ولي  اكتفا  بودن آن  و به بديهي  نياورده  امر  اين  بر  استداللي  خوئي  محقق 

از   وابسته است،  بدان  »آنچه طلب  است:  كرده  بيان  گونه  اين  نيز  را  آن  دليل  اصفهاني 

تا دايره آن را تنگ كند«.ها و حاالت  ويژگي  طلب نيست 

به  وجوب  وابستگي  مشروط« به دنبال  »واجب  در  كه ما  است  اين  ايشان  برايند سخن 

چيزي هستيم؛ نه تضييق آن. پس حتي اگر بپذيريم »هيئت« كه معنايي حرفي است، قابليت  

بودن تعليق را نخواهيم پذيرفت؛ زيرا  تعليق، »تضييق« ندارد )چون جزئي است(، ناممكن 

كند تا به اين دليل ناشدني باشد. براي نمونه، هيچ گونه تنگي در معناي »هيئت« ايجاد نمي

از ويژگي جاءک«،  »أكرم زيداً إن  مثال  باعث »مجيء« در  تعليق  تا  »وجوب« نيست  هاي 

 تر شدن دايره »وجوب وابسته به مجيء« نسبت به »وجوب مطلق« شود.تنگ

ب اين نظريه  كه بر  مياشكالي  گونه كه ه ذهن  همان  حقيقي«  »جزئي  كه  اين است  رسد 

و اين دو )تضييق و تعليق( تفكيك ناپذيرند؛  پذيراي تضييق نيست، تعليق را نيز نمي پذيرد 

يكي   دارند:  دو فرد  كه  راه دارد  كلي  مفاهيم  تنها در  تنجيز )ناوابستگي(  و  تعليق  چون 

»استص كه  طور  همان  و  ناوابسته،  ديگري  و  و وابسته  »تعليقي«  قسم  دو  به  را  حاب« 

تقسيم مي»تنجيزي« تقسيم مي كنيم و اگر كنيم، »واداشتن« )بعث( را هم به همان دو قسم 

بدانيم،   حقيقي«  را »جزئي  »منجز« »بعث« ايجاد شده  فقط  يا  يافت،  اينكه هستي  از  پس 

نمي يا تنها »معلق«؛ زيرا اگر »معلق« باشد،  تعليق راست و  ا بپذيرد )تحصيل تواند دوباره 

حاصل خواهد بود( و اگر هم »منجز« باشد، معلق نخواهد شد؛ زيرا چگونگي وجود شيء  

تغيير نمي انشاء هرگز  از  تنجيزي« بعد  »بعث  هو عليه(. پس  عمّا  ينقلب  ال  )الشيء  كند 

البته مينمي تبديل شود.  تعليقي«  به »بعث  معلق  تواند  ابتدا به صورت  از  توان »بعث« را 

وجود انشا چگونگي  گفته شود  تا  يابد  دگرگوني  امر »منجر« به »معلق«  اينكه  نه  ء كرد؛ 

يا تضييق بودن  تعليق  با  كه ارتباطي  است  ديگري  اما اين پاسخ  تغيير نيست.  قابل  شيء 

توان وجوب را از ابتدا به صورت  »وجوب مشروط« ندارد؛ چراكه در فرض تضييق نيز مي

انشاء كرد؛ همان گونه كه  در كالم صاحب كفايه گذشت. مقيد 
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ذاتاً اطالق   حقيقي«  بيان شد كه »جزئي  بر آخوند  محقق اصفهاني  عالوه براين در اشكال 

اينجا نيز مي انشاء كرد و همين نكته را در  مقيد  تا بتوان آن را به صورت  توان بيان  ندارد 

تعليق و تضييق در   در اين موضوع، امكان  با اين همه، ديدگاه درست  حرفي  كرد.  معناي 

يا مضيق انشاء شود. كه از آغاز به صورت معلق   است؛ به شرطي 

بر مرحوم خويي وارد دانسته است: اينجا دو اشكال  نيز در   محقق روحاني 

مي برداشت  چنين  خويي  محقق  فرمايش  از  اينكه  معناي  اول  بودن  حرفي  كه  شود 

اينكه پيش از آن »هيئت« را از م با  ندانسته و آن را  »هيئت« را پذيرفته است؛  حرفي  عاني 

با آنچه در   اينجا  ايشان در  اينكه سخن  بود. دوم  اعتباري نفساني شمرده  ساختن  آشكار 

ادوات  و از جمله  آنجا حروف  نيست؛ زيرا در  گفته است، سازگار  حرفي  بحث معناي 

وضع شده براي تضييق  دانست كه  كلماتي  را  ميشرط  اينجا  در  چگونه  پس  گويد اند. 

رط براي تضييق وضع نشده است«؟ به طور كلي سخنان ايشان با آنچه در بحث »ادات ش

ج1413خواني ندارد )حكيم،  معناي حرفي گفته است، هم  (.143، ص2، 

كالمش اين است كه به نظر مي چون ظاهر  اول بر محقق خوئي وارد باشد؛  اشكال  رسد 

است، نه   مگر اينكه مقصود »هيئت« براي »ابراز« وضع شده است كه معنايي اسمي  حرفي. 

»ابراز«، و  وضع شده به انگيزه  ايشان اين باشد كه »هيئت« براي نسبت »واداشتن« )بعث( 

شود،  انشاء  »تهديد«  انگيزه  به  اگر  كه  طور  )همان  است  »ابراز«  مصداق  جهت  اين  از 

تا معناي اسمي   باشد  مصداق »تهديد« خواهد بود(؛ نه اينكه براي خود »ابراز« وضع شده 

مي البته  آيد.  به فرض  به شمار  تنزل  و  مماشات  باب  اينجا از  در  ايشان را  توان سخن 

خواهد بود.  جدلي  بودن معناي هيئت« دانست كه در آن صورت اشكالي  پذيرش »حرفي 

حرفي   معناي  كه در  تضييقي  از  ايشان  منظور  چون  است؛  روشن  دوم  اشكال  پاسخ  اما 

برابر اط تضييق در  از  اعم  دارد،  ايشان وجود  آنكه  اين سخن  درستي  نشانه  است.  الق 

به گونه كردهتضييق را  تفسير  اسمي  معناي  توضع اند:  اي تخصيص در  لم  الحروف  أنّ   «

تضييق المعاني   على  للداللة  وضعت  وإنّما  للتقييد،  تكون قابلة  حتّى ال  الحقيقيّة  الجزئيّة  للمعاني 

حروف براي معاني جزئي  143،ص2،ج1417)فياض،االسميّة و تخصيصها بخصوصيّة ما ..«  )
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وضع نشده و حقيقي  اسمي  بر تضييق معاني  بلكه براي داللت  تقييد نباشند؛  كه قابل  اند 

 اند ....اي از ويژگي وضع شدهتخصيص آنها به گونه

گونه تعليق،  كه  است  ميروشن  پديد  »طلب«  در  را  ويژگي  دايره اي از  چند  هر  آورد؛ 

را تنگ ايشان ناهمتشمول   خواني نيست.ر نكند. پس بين دو سخن 

اين نظريه محقق عراقي است و امام    پذير است:ج( تقييد جزئي از جهت حالت امکان

هم امكان نيز آن را پذيرفته و گفته است: »تعليق و تقييد جزئي،  است و هم  خميني  پذير 

حالت لحاظ  »زيد« به  مثالً  افتاده است؛  كه اتفاق  مختلفي  ميهاي  قابل  برايش پيش  آيد، 

او  درباره  حكمت  واقع شود، مقدمات  اگر موضوع حكمي  دليل  و به همين  تقييد است 

ج1415قابل اجراست« )خميني،    (.352، ص1، 

اين بيان را نپذيرفته و اين گونه رد كرده است:  محقق روحاني 

معا مفاهيم،  و  است  وجود  جنس  از  بلكه  نيست؛  گونه مفاهيم  از  حرفي  ني  معناي 

اند ... و موشكافانه اين است كه بگوييم اگر ايجادي بودن معاني حروف را پذيرفتيم  اسمي

نيست ...؛ زيرا  و آنها را از گونه وجود دانستيم، ديگر تصور اطالق و تقييد در آنها ممكن 

از ويژگي بر گرفتن  اطالق  در  آن، گستردگي از جهت  چراكه معناي  است؛  مفاهيم  هاي 

تقييد، تنگ شدن دايره شمول، و اين ويژگي تنها در مفاهيم هست مصاديق است و  معناي 

نمي نه در وجود كه بر چيزي صدق  و چه جزئي(،  جز خودش  )چه كلي  و چيزي  كند 

ج1413نيست )حكيم،    (.122ـ  120، ص1، 

مي نيست؛ وگرنه چطور  اسمي  معاني  از  مفهومي  كه هر  است  اين  كه كلمه  اشكال  شد 

كه بدون آن قابل  »في« را در جمله » الدار« به كار ببريم و از آن معنايي را بفهميم  زيد في 

اگر اين معنا   به »زيد« و »دار« وابسته و غير مستقل است؟  حال  همين  نيست و در  فهم 

همچنين اگر آنچه  ارتباط بين »زيد« و »دار« چگونه برقرار شده است؟  حرفي نيست، پس 

مي فهميده  »في«  ماز  اسمي  معناي  مستقل يشود  معناي  سه  يادشده  جمله  در  بايد  بود، 

و معناي  مي الدار«فهميديم  الدار« همسان مي  »زيد الظرفية  بود. در حالي  با معناي »زيد في 

دوم،  كه »في« در جمله  تفاوت نيز اين است  است و علت اين  اين دو آشكار  كه تفاوت 
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تواند  ي كه امر وجودي نمياي بين »دار« و »زيد« ايجاد كرده است؛ در صورتنسبت ويژه

البته  پذيرفتني نيست.  بنابراين وجودي بودن معناي حرفي  ارتباط ايجاد كند.  بين مفاهيم، 

مثل »ظرفيت«   است، با يك معناي اسمي  ناممكن  از آنجا كه تصور مستقل معناي حرفي 

ابه آن اشاره مي ست؛  كنيم و اين بدان معنا نيست كه هر مفهومي، معناي مستقل و اسمي 

و مفهوم وابسته حرفي.بلكه مفاهيم بر دو گونه  اند: مفهوم مستقل اسمي 

مثل زيد   حتي اگر معناي اسمي  حقيقي  امام خميني نيز اين است كه جزئي  اشكال سخن 

تقييد و تعليق نمي لزيد«، ديگر  باشد،  و مثالً اگر به نحو مطلق گفته شود: »هذه الدار  پذيرد 

»دار« قا و  بين »زيد«  انقالب  نسبت  نيست؛ وگرنه  وفاتي«  »بعد  مانند  به قيدي  تقييد  بل 

آيد؛ به اين صورت كه وجود وابسته به دو چيز، به سه چيز وابسته خواهد ماهيت پيش مي

البته امكان بي اثر كردن اعتبار و نسبت قبلي و ايجاد نسبت جديد وابسته به سه طرف  شد. 

د بازگشت به پاسخ  رست محقق خراساني است كه نادرست  وجود دارد و اين در حقيقت 

از ابتدا غير مقيد ايجاد شود؛ نه صورتي كه از   بودن تقييد را در فرضي دانسته بود كه معنا 

از اينجا روشن مي97، ص1409آغاز به گونه مقيد انشاء شده باشد )خراساني،   شود كه (. 

تعتق رو    »اعتق رقبة مؤمنة«هايي مانند تقييد مصطلح در مثال در حقيقت كاشف   قبة كافرة«»ال 

بيان   ضمن دو عبارت  ابتدا به رقبه مؤمنه وابسته بوده، ولي در  كه نسبت، از  از اين است 

شده است؛ وگرنه بايد بگوييم نسبت قبلي منسوخ و نسبت جديدي ايجاد شده است. در  

كرده وارد  خميني  امام  بر سخن  كه معاصران  نقدهايي  از  يكي  است  اند، اينجا شايسته 

كنيم. به گفته آيت  اهلل مؤمن:بررسي 

از جهت تقييد جزئي  آمده و استاد بزرگوار ما نيز آن را پذيرفته كه    آنچه در مقاالت 

امكان ميحاالت  يادشده الزم  مبتالست كه از سخن  است، به اين اشكال  كه آن  پذير  آيد 

و بنابراين »وجوب« قبل از شرشخص در حالت ديگر وجود داشته باشد  ط نيز ثابت  هاي 

)مؤمن   قبل از شرط است  ايشان، نبود وجوب  و مدعاي  كه ظاهر  خواهد بود؛ درحالي 

ج1419قمي،    (.238و237، ص  1، 
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را محدود كرد، وابسته   مقصود اين است كه تقييد به وجود مطلقي كه بتوان دايره شمولش 

بي يك »مطلق  بايد  تقييد  براي  بنابراين  باشاست.  »قيد« داشته  و يك  اين قيد«  الزمه  يم. 

در بحث ما اين است كه »وجوب« مورد تقييد، قبل از تحقق »قيد« موجود باشد؛   فرض 

مي برداشت  از شرط  و  نيست  سازگار  شرطيه  جمله  با ظاهر  كه اين  كه درحالي  شود 

عالوه بر اين، فرض   ابتدا مقيد بوده، بلكه »قيد« قبل از »وجوب« بوده است.  »وجوب« از 

با ادعاي ت كه حقق »وجوب مشروط« نيز نمييادشده  زيرا بر تحقق وجوب مطلقي  سازد؛ 

مقيد مي  شود، داللت دارد.بعداً 

كه تبديل وجوب مطلق به مشروط ناممكن است و آنچه امكان دارد، ايجاد به نظر مي رسد 

صاحب كفايه است.  وجوب مشروط از آغاز است كه همان سخن 

 كند؟الزاماً »هیئت« را مقید می. آیا در »وجوب مشروط«، قید  3

اند برخي از اصوليان در پاسخ كساني كه به محال بودن »وجوب مشروط« باور دارند، گفته

حتي اگر معناي حرفي، جزئي باشد و جزئي هم قابل تقييد نباشد، باز هم »واجب مشروط« 

است؛ زيرا مي صورتي  ممكن  بازگرداند. در  كه اين مبنا توان قيد را به يك معناي اسمي 

به صورت ريشه  اي حل خواهد شد.اثبات شود، اشكال 

معتقدان به اين نظريه بدين قرار است:  برخي از كلمات 

 الف( بازگشت قید به وجود نسبت )نظریه صاحب منتقی(:

انشائيه  و  اسميه  جمله  انشاء از معاني،  دادن و  كه خبر  بايد گفت  اين اشكال  براي رفع 

تنها بر وجود نسبت يگانگي بين موضوع و محمول داللت  نيستند. ... جمله خبر يه اسميه 

مي عارض  آن  بر  نيست؛ بلكه  آن  معناي  از  بخشي  دادن،  و خبر   ... معناي  دارد  و  شود 

مي يا عدم ثبوت اين نسبت است و از اينجا روشن  شود كه اِخبار، قصد نشان دادن ثبوت 

بيرون ندارد؛ بلكه  اخود ثبوت و عدم ثبوت نيز از معناي جمله  بر آنها داللت  ند و جمله 

شود،  هايي كه از نبود ادات نفي استفاده ميكند و ثبوت آن از قرينهتنها بر نسبت داللت مي

از ادات نفي به دست ميبرداشت مي و عدم ثبوت نيز  مثل »ليس« و »ال« و... .  شود  آيد؛ 

يعني انشاء  چرا كه  است؛  همين قرار  مسأله از  انشاء نيز  ايجاد نسبت، نه نشان    در  قصد 
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»هيئت« بيرون است.   دادن وجود نسبت، و خود »تحقق نسبت«، مانند »قصد«، از مدلول 

مي نيز رفع  اشكال  بيان،  ]ادات،[ عهدهبا اين  انشائي،  در جمله   ... دار وابسته كردن  شود. 

و  »هيئت« بيرون است  كه »تحقق« از معناي  و گفتيم  به وجود شرط است   تحقق اجزاء 

وابسته است، معناي   بنابراين آنچه به ثبوت شرط  تقييد و تعليق است.  قابل  معناي اسمي 

نتيجه و   ... حرفي  معناي  از  بيرون  است  چيزي  بلكه  نيست؛  كه حرفي  است  اين  اش 

ج1413يابد )حكيم،  »وجوب« تنها در صورت وجود شرط تحقق مي  (. 142و141، ص2، 

 اين نظريه بر دو پايه استوار است:

يعني قصد تحقق نسبت كه يك انشاء  بيرون است؛ چون  انشاء از معناي جمله شرطي  م ـ 

است؛  از معناي قضيه خارج 

كند كه همان »تحقق وجوب« است  دوم ـ قيد نيز امري بيرون از معناي قضيه را مقيد مي

مي به شمار   آيد.و معنايي اسمي 

نيست. اشكالي   بنابراين در »واجب مشروط« از اين لحاظ 

كه »هيئت« باعث ايجاد »وجوب« مين ايشان از اين جهت پذيرفتني ميسخ شود و نمايد 

و قيد   است و مقصود اصلي از »هيئت« نيز ايجاد همين معناست  »وجوب« معنايي اسمي 

صورت  مي تنها در  وجوب،  يعني  را وابسته كند؛  وجوب  برگردد و  معنا  تواند به همين 

 تحقق شرط ثابت خواهد بود.

يند كه چطور ممكن است سبب )هيئت( مقيد نباشد، ولي مسبب )وجوب( مقيد  شايد بگو

تابع سبب است؟ كه مسبب چه در اصل وجود خود و چه در كيفيتش   باشد، درحالي 

ندارد كه عقال سببي را   اينجا امري اعتباري است و مانعي  بايد گفت: مسبب در  در پاسخ 

مسببش را با   اعتبار كنند ولي  قدري  قرينه معلق قرار دهند؛ مثالً هيئت بيبه گونه »مطلق« 

 را كه در كنار شرط آمده است، سبب ايجاد وجوب مقيد قرار دهند.

پا   سؤال: يا مقيد؟ اگر مقيد باشد كه اشكال  سخن، مطلق است  »هيئت« در مراد استعمالي 

تحقق است،   نيز كه بر مبناي ايشان همان قصد  مراد جدي  باشد،  و اگر مطلق  برجاست 

 ن گونه خواهد بود، نه معلق.هما
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»هيئت« مطلق است و مسبب آن كه وجوب است، در مرتبه مراد   جواب: مراد استعمالي 

و هم معلق است  همسان  كه مي  التطابقاصالة استعمالي  با مراد استعمالي  گويد مراد جدي 

مي كند كه در مرتبه مراد جدي نيز »هيئت« مطلق، و مسببش، يعني »وجوب«، است، حكم 

اينجا وجود دارد اين است كه ظاهر جمله شرطيه، بازگشت   اما مشكلي كه در  معلق باشد. 

است و تا هنگامي كه  با ظاهر، ناسازگار  ايشان از اين جهت  قيد به »هيئت« است و سخن 

اي احراز نشود، بايد از ظاهر پيروي كرد؛ مگر دليلي بر محال  رجوع قيد به مسبب با قرينه

اقامه شود  .بودن آن 

ايشان مي توجيهالبته سخن  بودن تواند  ناممكن  وجوب مشروط حتي در فرض  گر امكان 

كه بايد گفت   آن وجود ندارد. از همين روست  بر درستي  دليلي  تقييد »هيئت« باشد؛ ولي 

يا سخن شيخ را كه مدعي   ايشان را برگزيد و  يا بايد سخن  اگر »هيئت« تقييدپذير نباشد، 

است، به مادّه  قيد  دست    رجوع  در  ايشان بر سخن شيخ  بر برتري سخن  دليلي  و هيچ 

نيست. مگر اينكه ايشان ادعا كند كه جمله شرطيه در اين معنا ظهور دارد، كه سخني است  

مي هرچند  كالم ناپذيرفتني.  به آنچه در  قيد  بازگشت  توجه به احتمال  با  كه  توان گفت 

تنها راه موجود نيس  ت.ايشان بود، رجوع قيد به مادّه، 

داده است كه با   ديدگاه استاد آملي الريجاني: پاسخي  نيز به اين اشكال  استاد الريجاني 

به وجود  قيد را در جايي  استاد الريجاني  دارد.  منتقي نقل شد، شباهت  آنچه از صاحب 

و در جايي ديگر به نتيجه تالي  65، ص1379نسبت و نه خود آن بازگردانده )الريجاني،    )

باشد، نتيجه باز گردانده است؛ شود و قيد نيز اش وجوب ميچون اگر تالي نسبت ارسالي 

البته استدالل ايشان براي نظريه خود 64، ص1379گيرد )الريجاني،  به وجوب تعلق مي  .)

يادشده چنين است: منتقي نيست. برايند استدالل   در سخن صاحب 

تقييد به معناي وابستگي است؛ نه تقييد به مفه وم تنگ شدن دايره معنا.  ظاهر جمله شرطي 

از اين رو مي ندارد؛ بلكه امري وجودي است.  جا  مفاهيم  عالم  توان گفت:  تعليق نيز در 

توان گفت: »خود اين معنا به »وجود اين معنا به وجود معناي ديگر وابسته است«؛ اما نمي

و وابسته مي معلق  آنچه در جمله شرطي،  و   شود، وجودمعناي ديگر وابسته است«. پس 
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به شرط   نتيجه  بنابراين وجود  است.  مسبب آن  نتيجه و  سخن،  به ديگر  و  تالي  تحقق 

وابسته است و اين بيان، دليلي است بر بازگشت قيد به امر سومي غير از »هيئت« و »مادّه«. 

»هيئت«  به  را  قيد  نتوان  اگر  حتي  بود؛  خواهد  مشروط« شدني  »واجب  اين روش  با 

 بازگرداند.

قید    به معنای التزامی »هیئت« )نظریه محقق فیاض(:ب( بازگشت 

رجوع قيد به »هيئت« ]بايد گفت:[  در صورت چشم ايرادات و پذيرش استحاله  از  پوشي 

مدلول   نه در  است،  مولوي  نسبت طلبي  يعني  »هيئت«،  مطابقي  مدلول  در  استحاله  اين 

نكته مطلب  اين  دليل  است.  اسمي  كه معنايي  وجوب  يعني  آن،  كه در  اي  التزامي  است 

كرده بيان  خود  به جاي  و  است  مولوي  نسبت طلبي  امر،  صيغه  مطابقي  معناي  كه  ايم 

و  لوازم آن نسبت باشد[  دارد ]بر اين مبنا كه وجوب از  التزامي بر وجوب داللت  صورت 

بر اين اساس حتي اگر خود نسبت پذيراي تقييد نباشد، الزمه آن كه وجوب است، قابليت  

تقييد خود »هيئت« هم خواه ناخواه به تقييد    تقييد دارد؛ چراكه است؛ بلكه  معنايي اسمي 

ج1427انجامد )فياض،  وجوب مي  (.64ـ63، ص4، 

چنين گفته شود: است در پاسخ   ممكن 

التزامي   و مدلول  انتزاعي است  از امور  نيست؛ بلكه  مجعول شارع  اسمي«  اوالً، »وجوب 

امور   ديگر،  از سوي  نيز نيست.  اگر منشأ كالم  هستند و  انتزاع خود  تابع منشأ  انتزاعي 

باشد، آنها نيز مقيد خواهند  خواهند بود و اگر مقيد  آنها نيز مطلق  انتزاعشان مطلق باشد، 

انتزاع مي »وجوب مطلق«، و آنچه از »هيئت مقيد«  بود. پس آنچه از »هيئت مطلق«  شود، 

مي »هبرداشت  در  تعليق  اگر  و  است  مقيد«  »وجوب  وجوب  شود،  است،  يئت« ناممكن 

 تواند مطلق باشد.منتزع از آن نيز نمي

باشد، ممكن  با مطابقي  التزامي  مدلول  اگر بازگشت قيد به   ثانياً، اگر مخالفت  بايد پرسيد 

جمله كه ظاهر جمله شرطيه است ممكن نشد، چرا بايد احتمال بازگشت   مدلول مطابقي 

التزامي را بر بازگشت به »ما ترجيح داد؛ در حالي  آن به مدلول  دّه« )نظريه شيخ انصاري( 

اثبات وجوب مشروط از اين طريق ناشدني   ندارد؟ پس  كه هيچ يك بر ديگري رجحاني 
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البته مي تعيين رجوع قيد به است.  را به شيخ انصاري نيز وارد دانست و  توان اين اشكال 

كرد. با اين احتمال نفي   »مادّه« را 

 حرفیاشکال دوم: آلی بودن معنای  

به »هيئت«  و مانع از رجوع قيد  ديگري كه در برابر »وجوب مشروط« قرار دارد  اشكال 

يافت  مي ناييني  محقق  در سخنان  ريشه اين اشكال  است.  حرفي  بودن معناي  آلي  شود، 

 شود:مي

بايد معنا به صورت   به »هيئت« وجود ندارد؛ زيرا براي اشتراط  امكان بازگشت شرط 

در   و مستقل  البته اسمي  است.  ناشدني  حرفي،  معناي  و مشروط كردن  نظر گرفته شود 

بودن موضوع و خاص  بودن  جزئي  اين سخن،  گفته دليل  پاسخ  در  تا  نيست  له حروف 

له حروف نيز مثل وضعشان عام است و جزئي نيست؛ بلكه علت، اين است  شود موضوع

بودنش نمي حرفي  لحاظ  با  را  حرفي  آورد؛كه معناي  در نظر  حرفي،    توان  معناي  چون 

مورد توجه  است،  استعمال  هنگام  كه همان  ايجادش  محل  و در  است  ديگري  در  فاني 

انشاء مي و آنچه با چنين هيئتي  شود،  نيست )همان گونه كه در مبحث حروف گذشت( 

بيان »هيئت« اصالً  تقييدپذير نيست؛ زيرا نگاه مستقلي به آن وجود ندارد؛ بلكه در هنگام 

بنابراين »شرط« نمياين معنا مور كه معنايي  د توجه نيست.  تواند به »هيئت« تعلق بگيرد 

است )كاظمي،   ج1417حرفي   (.181، ص1، 

بيان مي با دو  را   توان توضيح داد:اين استدالل 

مورد توجه  اين معنا  استعمال،  زيرا هنگام  وجود ندارد؛  حرفي  تقييد معناي  ـ امكان  يكم 

تقييد نياز كه  حالي  مستقل نيست؛ در  معاني  در  تنها  اين توجه  و  معناست  توجه به  مند 

از  امكان كه  توضيح از ظاهر سخناني  اين  است.  »هيئت« ناشدني  تقييد  پس  است.  پذير 

 آيد.محقق نائيني نقل كرديم، به دست مي

براي دوم ـ معناي حرفي به صورت غير مستقل و وابسته در نظر گرفته مي شود؛ درحالي 

بايد معنا   به در نظر  تقييد  حرفي  تقييد معناي  گرفت. پس  در نظر  مستقل  را به صورت 
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مي منجر  متنافي  كيفيت  دو  عبارت  گرفتن  از  بتوان  شايد  را  توضيح  اين  أجود شود. 

 به دست آورد:  التقريرات

و معناي حرفي در نظر گرفته   به صورت آلي  چون »نسبت« مدلول »هيئت« است، پس 

هاي معاني اسمي مستقل است. پاسخ دادن به  يد از ويژگيشود؛ در حالي كه اطالق و تقيمي

اند، نه جزئي؛ پس قابل تقييدند«، درست نيست؛  اين اشكال با اين بيان كه »معاني حرفي، كلي

دهنده انگاشته، جزئي بودن نيست؛ بلكه مانع، آلي  چون مانع اطالق و تقييد، آن گونه كه پاسخ

 (.131، ص1، ج1368ع نيست )خويي،  بودن معناست كه با كلي بودن قابل دف

 به هر روي، اين ادعا نيز دو مقدمه دارد:

به صورت وابسته و آلي در نظر گرفته مي  شود، نه استقاللي؛ مقدمه نخست: معناي حرفي 

 مقدمه دوم: براي تقييد بايد مقيد را مستقل در نظر گرفت؛

نيست.  نتيجه: تقييد »هيئت« ممكن 

 پاسخ به اشکال

رد ميهاي  پاسخ اول را  مقدمه  كه برخي  داده شده  به اين اشكال  و بعضي  متعددي  كند 

را بررسي ميكند. در ادامه اين پاسخمقدمه دوم را و برخي نيز در نتيجه مناقشه مي  كنيم.ها 

 پاسخ اول

 محقق خويي در مقدمه اول مناقشه كرده است:

صور به  اسمي  معناي  وابسته و  به صورت  حرفي[  نظر  اينكه ]معناي  در  مستقل  ت 

شود، هرچند در ميان علما مشهور است، بر پايه درستي استوار نيست و به همين  گرفته مي

تفاوتي   اسمي  و  حرفي  معناي  بين  جهت  اين  از  گفتيم  حروف(  )مبحث  آنجا  در  دليل 

نيست؛ بلكه گاهي آنچه به صورت مستقل مورد نظر است، فقط معناي حرفي است. مثالً 

محل دقيق سكونتش را  اگر بدانيم »زيد يافته ولي  « وارد شهري شده و در جايي سكونت 

ندانيم، درباره همين محل پرسش خواهيم كرد كه معنايي حرفي است. همچنين اگر بدانيم  

را ندانيم، راجع به آنها مي زمان و مكانش  ولي  پرسيم.  »زيد« وجود دارد و ايستاده است 
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آنچه به صورت م... در چنين مثال ستقل در نظر گرفته شده و مورد توجه و التفات  هايي 

ج1417بوده، معناي حرفي است )فياض،    (.321، ص2، 

گرفته است: محقق خويي اين چنين اشكال  به سخن   جناب فياض 

از در مبحث حروف به كه وابسته است  براي نسبت واقعي  تفصيل بيان شد كه حرف 

وضع شده است و اگر دو طرف    جهت ذات و حقيقت به وجود طرفين در ذهن يا خارج،

در ذهن موجود است.در ذهن باشند، خود نسبت، نه وجود خارجي و اگر در خارج    اش، 

است؛ زيرا وجود نسبت نمي يا ذهن  باشند، نسبت نيز همان گونه خارجي  تواند در خارج 

باشد؛ چون ماهيتي ندارد كه در مرحلة پيش از وجود، ثابت باشد؛ برخالف معاني اسمي؛  

بايد مستقل مييرا اگر نسبت، ماهيت ثابت پيش از وجود ميز بود و اين خالف  داشت، 

بدون در نظر   فرض است و به همين دليل است كه تصور و در نظر گرفتن معناي حرفي 

نيست و هر جا كه نسبت تصور مي ممكن  دو طرف  آن در  آوردن  واقع مفهوم  شود، در 

اسمي است؛ نه وانظر مي تصور و آيد كه معنايي  است و قابل  قعيت آن كه مفهوم حرفي 

كه نسبت،  وجود ذهني است و گفتيم  در واقع همان  لحاظ  تصور و  نيست؛ چون  لحاظ 

خود نسبت اند، نه خودش در ذهن است، نه وجودش. از همين رو ذهن و خارج جايگاه 

اي  توان معناي حرفي را به صورت مستقل در نظر گرفت و مانند معنوجود آن. پس نمي

نتيجه  عارض شود.  بر آن  تقييد  اطالق و  تا  داشت  مستقل به آن  التفات  توجه و  اسمي، 

كه مي استاد  دارد به طور  اينكه سخن  قابليت  اسمي  معناي  هم مانند  حرفي  گويد معناي 

نيست )فياض،   ج1427مستقل در نظر گرفته شود، درست   (.65ـ64، ص4، 

بودنبه نظر مي آلي  كه محقق خويي منكر  ايشان  رسد  نيست و بين سخن  حرفي  معناي 

ايشان بر پايه امكان توجه به معناي حرفي   با اين مطلب منافاتي وجود ندارد؛ چون پاسخ 

كه گفته بود »دليل   محقق ناييني  در برابر سخن  خويي  محقق  است.  نبودن آن  و مغفول 

گ نظر  در  استعمال  هنگام  در  كه  است  اين  حرفي  معناي  در  تقييد  بودن  رفته ناممكن 

داد: بين آلي  نمي است«، پاسخ  حرفي  بودن معناي  نيز آلي  التفات  اين عدم  و علت  شود 

گاهي در برابر نگاه آلي   استقاللي  منافاتي وجود ندارد؛ زيرا نگاه  استقاللي  التفات  بودن و 
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كه از ديدگاه نخست مستقل به كار مي و معناي حرفي  رود و گاهي در برابر عدم التفات، 

دوم مينيست، به م همين قابل  عناي  توجه شود.  به آن  و در استعمال  تواند مستقل باشد 

مانعي   و وابستگي  بودن  آلي  و  است  كافي  حرفي  تقييد معناي  بودن براي امكان  التفات 

 كند.براي آن ايجاد نمي

 پاسخ دوم

را كه از سخنان محقق خراساني برداشت مي تبيين كرده و اين پاسخ  شود، محقق اصفهاني 

اند. در اين پاسخ، به مقدمه دوم استدالل )نياز قق خويي و امام خميني هم آن را پذيرفتهمح

 گويد:تقييد به لحاظ استقاللي( خدشه شده است. محقق خويي در توضيح اين پاسخ مي

مواجه  با اشكال  كرد، تنها زماني  با ديد آلي نگاه  را بايد  اگر بپذيريم كه معناي حرفي 

درمي كه قيد  و   شويم  مقيد شود  نخست  اگر معنا  اما  شود؛  عارض  بر آن  لحاظ  هنگام 

در كار نخواهد  در نظر بگيريم، ديگر هيچ اشكالي  سپس مجموع مقيد را به صورت آلي 

بر طلبي كه قبالً مقيد شده است، مانعي ندارد )فياض،   بود. بنابراين عارض شدن نگاه آلي 

ج1417  (.327، ص2، 

اي از  خويي  محقق  اشكال  اگر منظور  پاسخ  در  اصفهاني  كه محقق  باشد  همان  ن سخن 

ايجاد كنيم، نه اينكه  از ابتدا با چهار طرف  گفته بود )نسبت را  بودن معناي حرفي  جزئي 

انشاء كنيم و بعد تقييدش نماييم(، پذيرفتني خواهد بود؛ به اين صورت  نسبت را سه طرفه 

دارد، مثل متعلق و شرط و...، در نظر  كه ابتدا مراد و هر چيزي را كه در معناي آن دخالت  

با قيدي   را  حرفي  اينكه معناي  انشاء كنيم؛ نه  را  »هيئت« وابسته به آنها  و سپس  بگيريم 

توهمي را   چنين  عبارت  كنيم )البته ظاهر  لحاظ  آلي  به صورت  را  آن  كنيم و بعد  تقييد 

 كند(.ايجاد مي

امام خمين با تفسيري كه بيان شد، در سخن  آلي بودن معناي  همين پاسخ  ي در پاسخ اشكال 

آمده است:  حرفي 

امكان حرفي  براي تقييد معناي  محاورات  بسياري از  است و در  بلكه پركاربرد  پذير، 

و فهميدن معناي حرفي به كار مي تنها بخواهد رود و كمتر پيش ميفهماندن  آيد كه متكلم 
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حرفي   انتقال معاني  بنابراين خواست اصلي متكلم،  انتقال دهد.  معناي اسمي را به ديگران 

بايد به گونه و  به است  باشد.  ممكن  و وصف كردن آن  كه تقييد  گرفته شود  اي در نظر 

كردنش در   مقيد  نيست؛ ولي  و به وسيله حرف ممكن  از حرف  ديگر خبر دادن  عبارت 

 ميانه كالم مُجاز است و به كار هم رفته است.

از  چيزي كه  نيست؛ بلكه براي تقييد، همان  استقاللي  نيازمند نگاه  تقييد  كلي  به طور 

ميدل سخن   از واقع به دست  ببيند كه حاكي  نمونه اگر متكلم  از باب  است.  كافي  آيد، 

جمعه در خانه نشسته و بخواهد اين اتفاق را گزارش كند و براي اين كار   »زيد« در روز 

از الفاظ )كه ظرف معاني هستند( بهره ببرد، در واقع از تقييد و قيد و مقيد خبر داده است،  

باشد چيزي غير از معاني اسمي و حرفي را همان گونه كه هست،   بدون اينكه نيازي داشته

حروف كه به صورت   ديگر  اما درباره  و خبري؛  حاكي  حروف  اين درباره  در نظر آورد. 

معاني و الفاظ را به ذهن ميانشائي به كار مي بيند  آورد و ميروند، متكلم پيش از استعمال، 

خواس مورد  خاص  وضعيتي  در  تنها  آنكه مطلوبش  اوست.  كه ت  را  كلمات  وقتي  گاه 

اند به زبان آورد، »هيئت« ناچار مقيد خواهد بود؛ بدون اينكه الزم باشد  ظرف معناي ذهني

بدان نگاه استقاللي داشته باشد. اگر به وجدان خويش مراجعه كنيد، درستي   وقت استعمال 

خواهد شد )امام خميني،   آشكار  ج1415اين سخن   (.351، ص1، 

 پاسخ سوم

بيان كرده و امام خميني و شهيد صدر نيز آن را پذيرفته اند.  اين جواب را محقق اصفهاني 

است و تقييد به لحاظ استقاللي   اين است كه اگر بپذيريم معناي حرفي آلي  خالصه پاسخ 

ثانوي  نگاه  با  آن  تقييد  زيرا  نيست؛  »هيئت«  تقييد  در  اشكالي  هم  باز  دارد،  نياز  مقيد 

بي ثانوي باعث امكان وجوب مشروط است.ماناستقاللي   ع است و تقييد »هيئت« با نگاه 

و   توضيح پاسخ بر اساس بيان محقق اصفهاني: اگر مبناي ما اين باشد كه معناي حرفي 

يكي ذاتاً  متفاوتاسمي  لحاظ  تنها از جهت  در اين صورت مياند و  توان نگاه دومي  اند، 

داشت و آن را به صورت مستقل در   تقييدش كرد و چون ذات معنا  به معنا  و  نظر آورد 

تبديل معناي آلي به استقاللي مشكلي نخواهيم  در هر دو لحاظ يكي است، ديگر از جهت 
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صورت ديگر با حفظ مادّه   يك صورت و پوشيدن  مانند در آوردن  داشت؛ چون اين كار 

به منزله و استقاللي  اند. هرچند  صورت است. ذات معنا در اينجا به منزلة مادّه، و نگاه آلي 

مادّه   بدون  ديگر  صورت  به  صورت  تبديل يك  يا  ديگر  صورت  بر  صورت  يك  ورود 

به در   و صورتي را از آن  است، اگر مادّه مشترک ثابت وجود داشته باشد  مشترک محال 

و بي  مانع خواهد بود.آورديم و صورت ديگر بر آن بپوشانيم، ممكن 

ذاتي   تفاوت  اگر مبناي ما  گمان  اما  اين  است  ممكن  باشد،  و اسمي  حرفي  معناي  ميان 

به  حرفي  معناي  تبديل  موجب  چون  است؛  ناممكن  ثانوي  نگاه  با  تقييد  كه  بيايد  پيش 

شود. اما اين حرف درست نيست و تقييد شدني است؛  اسمي بدون وجود مادّه مشترک مي

ن« كه به صورت مستقل زيرا معناي اسمي در معنون خود فاني است. مثالً عنوان »برانگيخت

بنابراين  لحاظ شده، فاني است.  در نظر گرفته شده، در آن نسبت حقيقي كه به صورت آلي 

وارد مي اسمي  تقييدي كه بر معناي  و  معناي  اطالق  كه به وسيله  به معناي حرفي  شود، 

مي نمايان  مياسمي  باز  ميشود،  گونه مقيد  »هيئت« اين  و  اصفهاني،  گردند  )ر.ک:  شود 

ج1374  (.338، ص1، 

 به گفته شهيد صدر:

از امكان   و آليت را مانع  است  توجه استقاللي  اگر بپذيريم كه اطالق و تقييد نيازمند 

نفس به معنا بدانيم، مي به واسطة  توجه استقاللي  توان مشكل را از راه تقييد معناي حرفي 

كه نشانمعناي اسمي ايند وضع حروف  دهنده آن است، حل كرد؛ همان طور كه در فراي 

موضوع و  »وضع عام  مياز طريق  عمل  بر معناي  له خاص«  حكم  خود، نوعي  كه  شود 

بنابراين تقييد معناي حرفي »هيئت« ممكن است )هاشمي شاهرودي،   ،  1433حرفي است. 

 (.196، ص2ج

بيان وارد كرده است: بر اين  دو اشكال   محقق اصفهاني 

تنها در  تقييد به معناي تعليق كاربرد دارد، نه در تقييد  يكم ـ اين جواب اگر درست باشد، 

 به معناي تضييق؛ زيرا:
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اطالق و تقييد به معناي توسعه و تضييق، در واقع به معناي نگاه به معنا به صورت البشرط  

مي آيند. ولي اطالق و و بشرط شيء هستند و به همين دليل از اعتبارات اوليه معنا به شمار 

از اعتبارات معنا نيستند؛ بلكه »تعليق« وابسته  تقييد به معناي »تعليق تعليق« اصالً  « و »عدم 

كردن شيء مستقل است و در نتيجه نيازمند نگاه ثانوي است و »عدم تعليق« نيز اصالً نيازمند  

 ، پاورقي(.338، ص1، ج1374توجه و نگاه جديدي نيست )اصفهاني،  

از اينكه ايشان »تقييد به معناي تضييق« را  مي  البته  اوليه معنا  خطابات  اعتبارات  داند، در 

شرعي صحيح است؛ چون درباره شارع غفلت از مصالح و مفاسد معنا ندارد؛ بنابراين اطالق 

نظر مي تقييد را از آغاز در  ابتدا  و  به »تقيد« )از  تقييد در كالم شارع  گيرد؛ يعني در واقع 

ت بيان شده است؛ وگرنه چگونه ممكن  گردد و اين معنا با دو عبارداراي قيد بودن( باز مي

تبديلي  چراكه اين  وابسته شود؟!  ديگر  به شيء  وابسته است،  كه به شيئي  نسبتي  است 

يا بايد به »نسخ« برگرداند و يا به »تقيد« و راه سومي در   بنابراين »تقييد« را  است.  ناشدني 

ان »تقيد« است و يا مطلق گيريم كه همكار نيست؛ چون معنا را يا از آغاز با قيد در نظر مي

ميلحاظ مي  آيد.كنيم كه در اين صورت، تقييد بعدي آن »نسخ« حكم قبلي به شمار 

ثانوي است، چون وابسته كردن يك  تعليق نيازمند نگاه  اما اين سخن كه »تقييد به معناي 

اول  نيز از اعتبارات  كه تعليق و عدم آن  با اين ايراد مواجه است  يه موجود مستقل است«، 

مي نظر  در  كه  آغاز  همان  در  معنا  يك  چون  هستند؛  وابسته به معنا  صورت  به  يا  آيد، 

شود و يا غير وابسته، و اگر از ابتدا وابسته لحاظ شد، ديگر نيازمند نگاه  ديگري تصور مي

در حقيقت   بعدي آن  تعليق  گرفته شد،  اگر نخست غير وابسته در نظر  ولي  دوم نيست. 

لحاظ اول ا تعليق هم مثل تضييق يا به »تعلق« )وابستگي از آغاز( باز  »نسخ« آن  ست. پس 

شود كه در همان  گردد و يا به »نسخ«، و چون »نسخ« باطل است، پس »تعلق« ثابت ميمي

مي واقع  نخستين  نيز نگاه  تعليق  معناي  به  تقييد  در  حتي  يادشده  پاسخ  بنابراين  شود. 

است.  نادرست 

ا درباره  وحيد خراساني  چنين  استاد  اصفهاني  بر محقق  بودن معناي حرفي  جزئي  شكال 

چگونه بين تقييد و تعليق فرق مي گذاريد و اولي را در معناي حرفي،  ايراد گرفته كه شما 
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مي و دومي را ممكن  تقييد تالزم دارد؛ زيرا تعليق  ناممكن،  كه تعليق با  در حالي  شماريد؛ 

معنا دارد كه آن   تنها در حالي  پس الزمه  و وابستگي شيء،  باشد.  داراي دو حالت  شيء 

الريجاني،   است )ر.ک:  تقييد  ص1379تعليق،  اينجا 72،  در  تقريرات استاد(.  به نقل از   ،

باشد، نه ثانوي.   بايد مانند آن نگاه اولي  تقييد همراه است،  با  نيز بايد گفت كه اگر تعليق 

نيازمند   تعليق  »عدم  اينكه گفتند:  اما  است.  باقي  ما  اشكال  نيز پس  نيست«  ثانوي  نگاه 

معناست؛   نظر گرفتن  تعليق، غير وابسته و منجز در  است؛ چون مقصود از عدم  نادرست 

تعليق به  باشد.  و بالتكليف  مهمل  از اين جهت  تا  نگيريم  در نظر  اينكه اصالً چيزي  نه 

با   جهت  اين  از  و  است  البشرط  نگاه  به معناي  تعليق  عدم  و  بشرط شيء،  نگاه  معناي 

 رقي ندارد.تضييق ف

جملة شرطيه،   اثبات و ظهور  اما از نظر  ثبوت مربوط بود؛  به مقام  بيان شد  ـ آنچه  دوم 

اي ثانوي اين پاسخ را خالف ظاهر دانسته، جمله شرطيه را دال بر مالحظه  محقق اصفهاني

در نظر گرفتن قيد نمي در خالل  هر نوع تقييدي  براي مقيد  امام خميني  از نظر  ولي  داند. 

اسمي باشد:به ن ثانوي وابسته است؛ حتي اگر در معاني   گاه 

مثالً در »رأيت العالم  تقييد تنها از راه نگاه ثانوي ايجاد مي شود؛ حتي در معاني اسمي. 

شود،  العادل« كلمه »عالم« فقط بر معناي خودش داللت دارد و وقتي به »عادل« متّصف مي

چيزي و چنين  اتصاف است  اين  ثانوي موجب  نيز امكان  نگاهي  حرفي  معاني  پذير  در 

ج1415است )خميني،    (.351، ص1، 

اثباتاً به »تقيد« باز مي ثبوتاً و  بنابراين ديگر به »تقييد اثباتي« گفتني است كه »تقييد«  گردد. 

انشاء شده )ثبوتاً و اثباتاً( و با دو  از آغاز به صورت مقيد  نيازي نيست؛ زيرا معناي حرفي 

است. پس ديگر نيازي نداريم كه دوباره »هيئت« را قيد بزنيم تا اشكال  عبارت بيان گرديده 

اينكه تقييد   تقييد نيست. بنابراين ادعاي ايشان مبني بر  گرفته شود كه معناي وابسته، قابل 

مي ثانوي شكل  با نگاه  هم  معاني اسمي  ندارد؛ زيرا امكان دارد آن  حتي در  گيرد، وجهي 

 لول بازگردانيم؛ همان گونه كه در بيان محقق اصفهاني گذشت. را به تقيد با تعدد دال و مد
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آنچه بيان شد،زندهاستاد شب در نقد  اثبات به   دار  تا هنگامي كه قيد در مقام  گفته است: 

به  قيد  اثباتي  بازگشت  و  ندارد  اثباتي« وجود  »تقيد  كشف  براي  راهي  نگردد،  باز  مقيد 

و بد است  محال  پاسخ»هيئت« نيز از ديدگاه شيخ  نميون  به داليل استحاله،  توان  گويي 

بايد ابتدا تكليف ارجاع   قيد را به »هيئت« بازگرداند و »واجب مشروط« را ثابت كرد. پس 

اثبات را روشن كنيم و بعد با كمك اصل تطابق بين اثبات و ثبوت،  قيد به »هيئت« در مقام 

 »وجوب مشروط« را ثابت نماييم.

امام آنچه  معاني  خم  اما درباره  بايد گفت  ثانوي است،  با نگاه  تقييد هميشه  گفته كه  يني 

يابد، قيد نيز در پي  اسمي به چنين نگاهي نياز ندارند؛ زيرا هنگامي كه معنا به ذهن راه مي

كند. البته در معاني حرفي چون امكان نگاه مستقل وجود ندارد،  آيد و آن را مقيد ميآن مي

ثانو  ي هستيم.براي تقييد نيازمند نگاه 

ثبوتاً به تقيد باز مي آن است كه اگر تقييد  اين سخن  گردد، پس »هيئت« از ابتدا به اشكال 

را كشف مي تقيد سابق  قيد،  است و آوردن  انشاء شده  مقيد  بنابراين محال  صورت  كند. 

ايجاد نمي كند؛ چراكه اين استحاله مربوط بودن بازگشت قيد به »هيئت« در اينجا اشكالي 

باشد.  به صور گرديده  مقيد  و سپس  انشاء شده  مطلق  به صورت  كه »هيئت«  است  تي 

بتوان آن را   يادشده  راه حل  با  و  به »هيئت« باشد  بازگشت قيد  جمله  بنابراين اگر ظاهر 

 شود.تصحيح كرد، »وجوب مشروط« اثباتاً احراز مي

 پاسخ چهارم

را استاد مؤمن ايشان مي اين پاسخ   گويد:بيان كرده است. 

متمركز مي تحقق شرط  ادات شرط بر ظرف  با آوردن  را[ امركننده  و ]مخاطب  شود 

به سوي خواسته اينجا مثل ساير موارد در  اش برميدر اين ظرف  انگيزش در  انگيزد. پس 

مي و آنچه مستقل بدان نگاه  ... به ديگر سخن،  نظر گرفته شده  تحقق است.  شود، ظرف 

تعليق است   اينجا ]نوعي[  نيست كه »معلق« مستقل در نظر گرفته شود  تقييد در  و نيازي 

ج1419)مؤمن قمي،    (.238، ص1، 
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بايد از ايشان پرسيد: آيا بين انگيزش )بعث( و ظرف مورد نظر ارتباط و تقيد وجود دارد؟  

مي تقييد »هيئت« باز  استحاله  اشكال  به اگر وجود دارد،  مشروطي  گردد؛ وگرنه وجوب 

اشتراط و تقيدي را در مظروف خود در پي ندارد و الزمه    دست نخواهد آمد؛ چون ظرف،

شرط است. وجوب امتثال امر حتي پيش از تحقق خارجي   اين سخن، 

 پاسخ پنجم

اي طوالني كه در ضمن آن به امكان تقييد محقق فياض در اين پاسخ پس از آوردن مقدمه

استقاللي به حرف قائل شده  معناي حرفي از راه مقيد كردن اطراف نسبت بدون نياز به نظر 

قابل تقييد نيست )چون هستياست، مي اش وابسته  گويد: »درست است كه معناي حرفي 

با اين  تقييد باشد(،  تا قابل اطالق و  چيزي نيست  و بدون آنها  نسبت است  به دو طرف 

با نگاه به متعلّقش امكان تقييد و اطالق آن   (.68، ص2، ج1417پذير است« )فياض،  حال، 

كه به نظر مي رسد اين است كه »هيئت« به سه چيز وابسته است: امركننده، مخاطب  اشكالي 

بيامر و مأموربه )مبعوث آمر و مخاطب  تقييد  با توجه به اينكه  و  ناچار  إليه(،  معناست، 

در حالي   تقييد مأموربه، يعني طبيعت آن باشد؛  تقييد متعلق نسبت،  از  بايد مقصود ايشان 

تقيي با اينكه بر مبناي ايشان به تضييق دي به تقييد مادّه باز ميكه چنين  تقييد مادّه  گردد و 

كاري از پيش نمي»هيئت« مي ميانجامد،  اينجا دنبال  زيرا آنچه در  كنيم، بازگرداندن  برد؛ 

تا »وجوب مشروط« به دست آيد، و سخن  قيد به »هيئت« است، بي مادّه مقيد شود  آنكه 

 كند.جوب مشروط« را تصحيح نميايشان به هيچ روي »و

 نکته پایانی: نظریه محقق نایینی

لحاظ  تقييد نيازمند  و  است  آلي  يادشده )معناي حرفي  دو مقدمه  با پذيرش  محقق ناييني 

استقاللي است(، تصوير وجوب مشروط را از راه رجوع قيد به مادّه منتسب تصحيح كرده  

 يد شده است، چهار احتمال وجود دارد:است. توضيح اينكه در آنچه به وسيله قيد، مق

مثال1ً به متعلق:  قيد  بازگشت  به »إكرام« بازگردد    .  قيد  جاءک«  »أكرم زيداً إن  در جملة 

 گردانند، همين نظر را دارند(؛)كساني كه قيد را به مادّه بازمي

تركيبي كه همان نسبت ايجادشده به وسيله »هيئت« است؛2  . بازگشت قيد به مفهومي 
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كه از »هيئت« برداشت  .  3 يعني طلبي  »هيئت« انشاء شده است؛  بازگشت قيد به آنچه با 

 گردد؛شود، مقيد ميمي

. بازگشت قيد به »محمول نسبت داده شده« كه در واقع به تقييد همان معناي ايجاد شده  4

تفاوت اعتباري دارد.باز مي با آن  و حرفي   گردد؛ اما از نظر معناي اسمي 

باطل ميمحقق ناييني  چهارم،  را به جز احتمال  داند، با اين استدالل  تمامي اين احتماالت 

تركيبي بازگردد  كه شرط نمي بايد به مفهومي  مفرد و بسيط برگردد؛ بلكه  تواند به مفهوم 

برمي جمله  از  ميكه  برداشت  همين  نيز  شرطيه  جمله  تعريف  از  كه  چنان  شود:  آيد؛ 

آن به وجود يك نس»جمله كه در  مياي  وجود نسبتي ديگر حكم  شود«.  بت در صورت 

همچنين نمي اول نادرست است.  توان شرط را به معناي ايجادي »هيئت« بنابراين احتمال 

تعليق است و نه بازگرداند، به گونه انشاء نه قابل اشتراط و  اي كه به انشاء برگردد؛ زيرا 

تقييد متصف مي و  يا نيست.به اطالق  يا هست و  دوم نيز باطل    شود؛ بلكه  پس احتمال 

نيست؛ زيرا براي  نيز ممكن  )طلب(  با »هيئت« ايجاد شده  بازگشت شرط به آنچه  است. 

وارد   حرفي  بر معناي  و شرط  گرفت  نظر  را در  مستقل اسمي  يك معناي  بايد  اشتراط 

حرفي بودنش توجه يافت؛ چون فاني  شود؛ چراكه نمينمي با حفظ  توان به معناي حرفي 

مورد غفلت است. پس احتمال    در ديگري )هنگام استعمال(،  است و در جايگاه تحققش 

است.  سوم نيز نادرست 

مي منتسب« باقي  »محمول  يعني  چهارم،  احتمال  تنها  داراي سه  بنابراين  خود  كه  ماند 

است:  احتمال 

اين احتمال  1 زماني(:  )از نظر  تحقق نسبت  از  به »محمول منتسب« پس  قيد  بازگشت   .

بيايد، »نسخ« را در   مستلزم »نسخ« است؛ زيرا اشتراط اگر مثالً بعد از وجوب إكرام پيش 

 پي دارد؛

نيز نادرست  2 اين احتمال  منتسب« بازگردد:  انتساب به »محمول  جايگاه  در همان  قيد   .

 شود؛است؛ چون باعث رجوع قيد به مفهوم مفرد بسيط مي
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انتساب،3 منتسب« با وصف  قيد به »محمول  »إكرام واجب«   .  يا  مثالً به »وجوب إكرام« 

همين است.  بازگردد كه احتمال درست، 

در جمالت  به بيان روشن و نتيجة طلب  حملي  بايد به نتيجة حمل در جمالت  تر، شرط 

جملة   در  مثالً  بازگردد.  موجود«،طلبي  فالنهار  طالعة  الشمس  کانت  نهار«    »کلّما  »وجود 

جاءک  »إنْ  جمله  در  و  است  إكرام«   مشروط  »وجوب  يا  واجب«  »إكرام  فأكرمه«،  زيد 

كاظمي،   ج1417مشروط است )ر.ک:   (.182ـ181، ص1، 

 اشکاالت

بر اين نظريه وارد كرده است كه از اين قرارند:  محقق اصفهاني سه اشكال 

»هيئت«، همان تقييد  ـ  ندارد و مييكم  را  گونه كه توضيح داديم، مانعي  آلي  توان معناي 

صحيح در »واجب مشروط« در آنچه مستقل در نظر  گرفت و آن را قيد زد. پس احتمال 

 محقق نائيني گفت، منحصر نيست.

و هماني« است و نتيجة آن ثبوت »ايندوم ـ معناي حمل »اين اما »طلوع شمس«  هماني«. 

مصحح حمل يادشده(  مثال  نيز نتيجه »وجود نهار« )در  انشائي  جمله  نه نتيجه آن. در  اند 

 1وب اكرام« است، نه اتصاف »إكرام« به »وجوب« )إكرام واجب(.انشاء »وج

اگر اسمي باشد، با اين اشكال   سوم يا حرفي؟  ـ اين انتساب يا اتصاف، معنايي اسمي است 

يك مواجه مي ربط  چون مضمون جمله شرطي،  كه اين معنا در جمله نيامده است؛  شود 

انجمله به جمله ديگر است و اگر جزاء، جمله ارتباط اي  شائي باشد، معناي جمله شرطي، 

انشائي« به »نسبت حكمي« است كه در شرط وجود دارد. با وجود اين،  دادن »نسبت بعثي 

هيچ اثري از آن نيست )محمول  چطور قيد را به چيزي بازمي گردانيد كه در جمله شرطي 

 منتسب(؟

باشد:  اما اگر معناي حرفي 

 

تواند نتيجه انشاء باشد كه به عنوان احتمال مطرحش  . منظور اين است كه »إكرام واجب« چگونه مي1

 ايد؟كرده
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جمله شرطي   انتساب، مضمون  اين  انگيزشي«  اوالً  »نسبت  از عارض شدن  نيست؛ بلكه 

 توان آن را قيد زد؟شود. پس چگونه مي)بعث( بر مادّه برداشت مي

خود محقق نائيني باشد،  همان »نسبت انگيزشي«  اگر منظور از اتصاف حرفي،  آن را    ثانياً 

  نپذيرفته است و اگر چيزي باشد كه از نظر زماني پس از نسبت به وجود آمده است، در

نسبت  )چون  است  نامعقول  باشد،  انگيزشي  نسبت  همان  اطرافش  از  يكي  كه  صورتي 

»هيئت« نمي مفاد  باشد،  وجوب  اسمي  كه مفهوم  صورتي  و در  بگيرد(  قرار  تواند طرف 

تا طرف اتصاف باشد.  نيست و در كالم هم اثري از آن وجود ندارد 

)بعث(، غير   مثل »نسبت انگيزشي«  هم  »اتصاف حرفي«  با امور آلي  ثالثاً  و  مستقل است 

برمي دوباره  ندارد. پس اشكال  تفاوتي  تقيد،  استحاله  اصفهاني،  ديگر از نظر  گردد )ر.ک: 

ج1374 پاورقي(.335، ص1،   ، 

استاد الريجاني به اشكال سوم محقق اصفهاني چنين ايراد گرفته است كه منظور از اتصاف 

است و با اين حا ياد شده بر ايشان وارد  در سخن محقق نائيني، اتصاف حرفي  ل، اشكال 

اتصاف حرفي چيزي است  نيست؛ چون مقصود از  نيست؛ بلكه  انگيزشي  نسبت  همان   ،

مي وجود  به  آن  از  ميكه پس  برداشت  آن  از  و  نسبت آيد  كه  نيست  الزم  پس  شود. 

گرفت،  تعلق  »هيئت« به »إكرام«  مثالً وقتي  بگيرد.  قرار  حرفي  اتصاف  طرف  انگيزشي، 

از اين وجوب از معناي جمله بيرون است؛ همان طور  آن برداشت مي  وجوب  شود. پس 

بنابراين آنچه در واقع در جمله  كه ثبوت »اين خبري بيرون است.  هماني« از معناي جمله 

نه  است،  وجوب  يعني  مادّه،  بر  انگيزشي  نسبت  ورود  نتيجه  است،  شده  معلق  شرطيه 

بيان، عبارت »مد با اين  تالي.  جمله  مقدم  مدلول  وابسته و معلق بر جمله  تالي  جمله  لول 

است«، تعبير دقيقي نيست؛ بلكه درست اين است كه بگوييم: »نتيجه تالي كه از ورود مادّه  

برمي بازگشت  بر هيئت  يعني  ايشان،  آخر  البته اشكال  است«.  معلق  مقدم  بر ثبوت  آيد، 

تقييد معناي حرفي در نظرية مادّه منتسب، قابل پذيرش    است.اشكال 

اين است كه محقق نائيني تصريح اي كه درباره سخن استاد الريجاني به نظر مينكته رسد 

اين است كه در احتمال سوم قيد به مفهومي كه  كرده كه فرق بين احتمال سوم و چهارم 
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باز مي قيد به با »هيئت« ايجاد شده  چهارم  در احتمال  است، ولي  حرفي  گردد كه معنايي 

با اين توضيح گردد كه اچيزي برمي است؛ برخالف آنچه استاد گفته است.  ز معاني اسمي 

محقق اصفهاني در سخن  ياد شده  از شقوق  بود،   برخي  الريجاني  استاد  كه مورد اشكال 

مي بازگردانده است:    شود؛ زيرا محقق نائينياز محل بحث خارج  اسمي  قيد را به معناي 

معناي حرفي،  »اشتراط وابسته به اين است كه معنا اسمي و م ستقل باشد و مشروط شدن 

است« )كاظمي،   ج1417ناشدني  بر 181، ص1ـ2،  محقق اصفهاني  اينجاست كه اشكال   .)

قيد را به ايشان وارد مي نيست. پس چطور  در جمله  با معناي اسمي  شود: »مادّه منتسب 

 گردانيد؟«آن بازمي

جملة شرطيه   بگوييم اين معنا از ظاهر  پاسخ  اينكه در  ميمگر  همانبرداشت  گونه شود؛ 

گفته بود و استاد الريجاني   حرفي  جزئيت معناي  به اشكال  در پاسخ  كه محقق روحاني 

اول و دوم محقق اصفهاني را نمي به هر روي اشكال  داد.نيز آن را پذيرفت.   توان پاسخي 

 گیرینتیجه

بو آلي  و  حرفي  معناي  بودن  جزئي  يعني  شده،  بررسي  اشكال  دو  از  يك  آن،  هيچ  دن 

 تواند مانعي بر سر راه »وجوب مشروط« ايجاد كند.نمي

جزئي بودن، اين سخن صاحب كفايه است كه مي به اشكال  توان »هيئت« را  بهترين پاسخ 

كه استاد الريجاني   محقق روحاني  انشاء كرد. همچنين اين پاسخ  از آغاز به صورت مقيد 

توان قيد را به وجود و تحقق نسبت نيز آن را پذيرفت: در صورت همراهي فهم عرفي، مي

 بازگرداند.

نيز يا به همين دو سخن باز ميديگر پاسخ  گردد و يا قابل پذيرش نيست.ها 

است:   نيز دو جواب قابل قبول  حرفي  بودن معناي  آلي  به اشكال  بودن 1در پاسخ  . آلي 

نيست تا نتوان تقييدش كرد؛ بلكه توجه به آن  التفات  مانع از  براي  معناي حرفي  اجمالي 

است؛   كافي  مي2تقييد  بلكه  نيست؛  آن  به  استقاللي  نگاه  نيازمند  »هيئت«  تقييد  توان . 

انشاء كرد.  »هيئت« را از آغاز به صورت مقيد 
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