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 ن الرحیمالرحمالله بسم 

 فصل فی االشتراکال جمعینأدائم علی أعدائهم الطاهرین واللعن ال لهآد وموصلی الله علی سیدنا مح

 الحادی عشر: االشتراکالتنبیه 
ال یخفی أن هذا البحث مقدمة للفصل االتی من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد فإن القول بإمکان 
ذلک فی االستعمال الحقیقی فرع القول باالشتراک هذا والمراد به هو وضع لفظ واحد ألکثر من معنی واحد 

سره( بأن المراد منه ما یشمل الوضع الواحد أیضا بأوضاع متعددة ولکنه قد صرح المحقق االیروانی )قدس 
 االصطالحي االشتراك یعم ما النزاع محل ان هو وجوبه أو االشتراك استحالة أدلة من الظاهر ان ،قال: اعلم

 و العام الوضع في کما المعنی متعدد و الوضع متحد به أعني غیره و المعنی و الوضع متعدد به أعني
.اه  له الموضوع  في االستحالة و الوجوب من المراد ثم قال)قدس سره(: ان ،هذا وسیأتی ما یویدهالخاصل

 هو اإلمکان من المراد ان الفعل کما أو الترك في القبح بحکم العقل العملی أعني المنع و الوجوب هو المقام
 ریب ال فانه القضایا مواد من المعدودة اإلمکان و االستحالة و الوجوب ال معا الترك و الفعل في القبح عدم
 محال لزوم لعدم وقوعا ال و واضح هو و ذاتا ال وجوبه أو استحالته عدم و المعنی بذلك االشتراك إمکان في

ذلك )بعبارة أخری إن الوضع واالشتراک أمر اختیاری للواضع  من الضدین أو النقیضین اجتماع من ذاتي
 فالقائل ستحالة شریک الباری ینافی االختیار(فالقول بوجوبه کوجوب واجب الوجود أو استحالته کا

 من فیه لما بعدمه العقل بإلزام قائل باالستحالة القائل ان کما االشتراکي بالوضع یلزم العقل بان قائل بالوجوب
 االشتراکي فالوضع الوضع تعدد مع یحصل ال ذلك و التفهیم حصول هو الوضع من الغرض فان الغرض نقض
 1.اه)فال ینافی القول باالستحالة تحقق االشتراک لکثرة ما وقع من القبائح( عبث و سفه

 دلیل القول بلزوم االشتراک

 متناهیة فالحاجة غیر األمر ونفس الواقع في الموجودة والمعاني متناهیة منها المؤللفة والتراکیب األلفاظ أنل 
 .علیه دال لفظ بال معنی یبقی لئالل  االشتراك لزوم تستدعي جمیعا   المعاني تفهیم إلی

فال  (وإن تعدوا نعمة الله ال تحصوها)وال یخفی أنه لم یأت أحد بدلیل علی عدم تناهی المعانی أما قوله تعالی 
عم التی هی من المعانی نعم ال ننکر إمکان ذلک ألن تدل إال علی عجزنا عن االحصاء ال علی عدم تناهی الن  

إن ال أنه ال دلیل علی ذلک إثباتا بل قام الدلیل علی حدوث العالم نعم قد یقال القدیم یمکنه الفعل القدیم إ
 ما منها و اإلنسان کمفهوم حقیقیا مرکبا یکون ما منها و العدم و الوجود کمفهوم بسیطا یکون ما منها المعاني
 له تناهي ال الثالث فالقسم األولین القسمین تناهي فرض فلو المدینة و الدار کمفهوم اعتباریا مرکبا یکون
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 غیر أمر االنتزاع هذا و االعتباریة الوحدة ثوب إلباسهما بعد أکثر أو أمرین مجموع مالحظة من منتزعا لکونه
 و آخر اعتباري عنوان آخر مفهوم من و منه ینتزع أن یمکن یفترض اعتباري مفهوم أي إذ للتناهي قابل
 .هکذا

 بنفسها هي کلمة کل ألنبل قد یقال إن الدلیل متین ولو قلنا بعدم تناهی المعانی للعلم بأنها أکثر من االلفاظ 
 کذلك جدیدا لفظا یحقق کما لفظي ترکیب فکل األخرى المعاني سائر إلی مضافا المعاني من معنی أیضا
وفیه نظر واضح فإن اللفظ داللته علی  2.فال بدل من االشتراک نفسه عنه التعبیر یراد قد جدیدا معنی یحقق

نفسه ال یحتاج إلی لفظ آخر بل هو بنفسه یدل علی معنیین: ذات اللفظ والمعنی الموضوع له ال یقال هذا 
بأن یوضع اللفظ تارة علی نفسه وأخری علی معناه بنفسه اشتراک ألنا نقول داللته علی نفسه لیس بالوضع 

أما عدم تناهی المرکبات االعتباریة ففیه ما فی الکفایة من أن االعتبار فعل وإنما الوضع للمعنی الثانی فافهم 
المعتبر وهو متناه فال یصدر منه غیر المتناهی ولهذا یقال ال یستحیل التسلسل فی االعداد واالمور االعتباریة 

بر المعتبر یتحقق االعتبار فإذا انقطع انقطع فال تسلسل فی ألنها فی الحقیقة تابعة للفرض واالعتبار فمادام یعت
 والحاصل أنه ال دلیل علی عدم تناهی المعانی.الحقیقة 
 :بوجوه سره( علی هذا الدلیل )قدس الکفایة صاحب المحقق أورد هذا وقد
ل الواضع والمعتبر معقول ألن الوضع یحتاج إلی  غیر المتناهیة غیر المعاني بازاء األلفاظ وضع أنل  :األول

والمفروض أنه ممکن متناه فکیف یصدر الالمتناهی من المتناهی نعم یصح ذلک لو کان المراد تحقق 
االشتراک علی طریق الوضع العام والموضوع له الخاص بأن یکون االعتبار والوضع واحدا والموضوع له غیر 

اهر خروج هذا الفرض عن محط کالم الکفایة، لکن الظغیر المتناهیة جواهرکما لو وضع الدیز لجمیع ال متناه
 األوضاع یستدعی کان ان و المتناهیة غیر المعاني جمیع بإزاء الوضع ان قال المحقق االیروانی)قدس سره(:

 بنحو لها الوضع إلمکان ملزم بال االصطالحي االشتراك نحو علی لها الوضع بلزوم االلتزام ان اال المتناهیة غیر
 وجوب تستدعی ال االشتراك بوجوب القول أدلة ان إلی سابقا أشرنا قد و الخاصل  له الموضوع و العام الوضع

 و منه األعم وجوب تستدعی بل له الموضوع و الوضع فیه تعدد ما به أعني االصطالحي االشتراك خصوص
 3.الخاص له الموضوع و العام الوضع به أعني له الموضوع تعدد و الوضع فیه اتحد مما

 غیر متناهیة أوضاع علی قادر وتعالی وهو تبارك الله  هو الواضع کان إذا کما ذلك إمکان سللمنا لو نلا أ :الثاني
مة الوضع نل لغو لعدم الحاجة إلیه فإ أنله إالل   هو محدود فال یثبت االشتراک. و لالستعمال مقدل

أنل  تتناه لم وإن الجزئیة المعاني أنل  :الثالث  بازاء اللفظ وضع من مانع فال کاأللفاظ، متناهیة الکللیة المعاني إالل
 الهرة لفظ مثال   بها الحاجة یتعلق حسبمابتعدد الدال والمدلول  ومصادیقه أفراده في یستعمل کللي معنی
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 أسماء ألفرادها تکون أن دون من أفرادها من فرد کل في نستعمله ثمل  الخاص الحیوان ذلك لطبیعي موضوع
  .غیره دون االنسان الحیوانات بین من االسم بحسب أفراده المتمایز ونحوه نعم األسد لفظ وکذا خاصة،
 الجمیع في استعماله ویکون المعاني، جمیع بازاء موضوعا   اللفظ کان لو یلزم إنلما المزبور المحذور أنل  :الرابع
 أن من مانع فال واسع المجاز باب فان المحذور یلزم الحقیقة إال أن لنا طریق آخر وهو المجاز فال نحو علی
م ما جمیع مجازیة فمن متعددة معان   حقیقي واحد لمعنی یکون  .بواجب لیس االشتراك أنل  یستبین تقدل

 األلفاظ مواد إنل إن السید الخوئی)قدس سره( أورد خامسا بأن األلفاظ أیضا غیر متناهیة قال)قدس سره(: ثم 
أنل  حرفا ، والعشرین الثمانیة إلی الواحد من ومحدودة مضبوطة کانت وإن  والهیئات منها المؤتلفة األلفاظ إالل

 آحادا   کانت وإن موادها فان األعداد، نظیر النهایة غیر إلی تبلغ اآلخر بعضها إلی بعضها ضمل  من الحاصلة
أنل  العشرة، إلی الواحد من معیلنة متناه نعم  غیر عدد إلی تعددها وتکررها من دون تحدیده یوجب ترکبها إالل

إلمکان  لفظلکن االمر لیس کذلک حتی فی ال فالعدد متناهیمثال لو قیل بلزوم کون التکرار أقل من خمسة 
 4.)تتت( لمعنی ووضع )تتتتت( لمعنی أخر ووضع ماالنهایة له من هذا الحرف لمعنی آخروضع 
أن القیاس مع الفارق فإن عدم تناهی العدد إنما هو فی مقام الفرض وإال فهو فی الخارج کمل منفصل  وفیه

یحتاج إلی جوهر فیکون متناهیا ال محالة نعم کل عدد یفرض فیمکن فرض عدد  فوقه إال أن الکالم فی 
تناهی من المتناهی إال أن یقال المقام فی االستعمال والوضع بغرض التفهیم ومن المعلوم استحالة استعمال الالم

نعم لو  إن هذا الوضع ال نحتاج إلیه فی محاوراتنا ولکنه نفس ما أورده المحقق الخراسانی ولیس إیرادا آخر
کان المستعمل هو الله تبارک وتعالی ألمکنه ذلک لکنه لو وصل الکالم إلیه تبارک وتعالی فهو ال یحتاج إلی 

 .نهایة له من االلفاظ وإن کان خارجا عن جمیع اللغات الموجودة التکرار إلمکان اختراعه ما ال

 دلیل القول باستحالة االشتراک 

قد ذهب المحقق االیروانی )قدس سره( إلی ذلک بحجة أن الغرض من الوضع هو التفهیم بنفس هذا اللفظ ال 
 جمال لتحققه بعدم الوضعبمعونة القرینة وإال لکانت جزءا من الموضوع له کما أن الغرض ال یکون هو اال

 التفهیم حصول اما و اللفظ بنفس التفهیم حصول إال یکون یکاد ال الوضع من الغرض قال)قدس سره(:
 اللفظ ان فرض قد و لمعناه الموضوع اللفظ من جزءا   القرینة کون إلی یفضي غرضا فکونه القرینة بمعونة
وعلیه فال یتم ما أورده المحقق الخراسانی)قدس سره(  المفهمة العلة تمام فهو لمعناه وضع ما تمام هو بنفسه

فإن التفهیم  من إمکان االتکال علی القرائن الواضحة لرفع االجمال وحصول التفهیم من اللفظ المشترک
کما انقدح بذلک عدم تمامیة ما أروده ثانیا من أن الغرض قد یتعلق باالجمال، بالقرینة یوجب لغویة الوضع 
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الوضع فیعبر عنه بکلمة  عدم نتائج من فاإلجمال اإلجمال حصول ال اإلجمال رفع الوضع منأن الغرضبداهة 
  5الشیء الذی هو متوغل فی االجمال.

وفیه إن االجمال کما یحصل بعدم الوضع والتعبیر بکلمة الشیء کذلک یحصل باللفظ المشترک وقد یرید 
والباکیة فیعبر بالعین ولو سلم فغایته أن هذا الوضع لغو زائد لکنه تحدید االجمال بین الشیئین کالعین الجاریة 

ال دلیل علی أن الفصاحة تقتضی االقتصار علی أقل االلفاظ کیف ونحن نری بالوجدان إمکان االختصار فی 
بعض االخبار الشریفة فإن البلیغ هو من یتکلم علی مقتضی الحال مع سالسة البیان وقد یقتضی المقام 

ل بل المختار أنه ال دلیل علی قبح تفویت الوقت واالشتغال بما ال یعنی بعد أداء التکالیف، هذا وقد التطوی
 جزء یکون أن الوضع من اللغویة الحاجة إشباع في قال:یکفي یجاب عن هذا الدلیل بأن الوضع جزء من العلة

 داال یکون ألن اللفظ صالحیة بمعنی اإلجمالي اإلفهام ان :قلت شئت إن له و الموضوع المعنی افهام في العلة
 المعاني أحد إرادة تعیین في یحتاج کان إن و أیضا، المشترك في محفوظ الوضع من الحاصل المعنی علی

ولکنه کما تری لعدم الحاجة إلی الوضع بعد قیام القرینة فالحق فی  6.معینة قرینة إلی اللفظ بإزائها الموضوع
 الجواب ما قلنا.
الخوئی )قدس سره( قد ذهب إلی إمکان االشتراک علی مسلک االعتبار أما علی مسلک التعهد ثم إن السید 

فال للزوم التناقض فی التعهد فإنه إذا تعهد بأنه کلما نطق بهذا اللفظ فهو یرید هذا المعنی فال یمکنه التعهد 
احته إلمکان التعهد بأنی ولکنه غریب عن س 7بعد ذلک بأنه إذا تکلم بنفس هذا اللفظ فهو یرید معنی آخر

 کلما نطقت بالعین ولم أرد العین الجاریة أرید الباکیة فیحصل االشتراک مع تعدد الوضع. 
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