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ه الرحمن الرحیم
 بسم الل

ه علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین
 وصلی الل

 التنبیه الثالث عشر: فی المشتق 

ال یخفی أنه ال نزاع فی أن استعمال المشتق فی المتلبس بالمبدء بالفعل حقیقة وفیما سیتلبس مجاز والکالم فی 

 قبل الخوض فی أدلة الطرفین من تقدیم أمور تبعا لما فی الکفایة. ما انقضی عنه المبدء وال بد  

 : االمر االول

أن المراد بالمشتق فی االصول هو کل وصٍف یحمل علی الذات ولکنه ال ینقضی الذات بانقضاءه کالضارب 

الکالم  والزوج بخالف یضرب والناطق فإنهما وإن کانا مشتقین بلحاظ علم النحو إال أنهما خارجان عن محل

ألن االول ال یحمل علی الذات والثانی ال یفارقها فال یتصور فیها بقاء الذات بعد انقضاء الوصف حتی نبحث عن 

کونه حقیقة فیما انقضی عنه المبدأ فاتضح بذلک أن النسبة بین المشتق االصولی والنحوی هو العموم من وجه 

بداهة أن المراد من المشتق فی علم النحو هو ما کان الجتماعها فی الضارب وافتراقهما فی الناطق والزوج 

  1لهیئته وضع ولمادته وضع أخر کیضرب فإنه ال وضع لهذه الکلمة بالخصوص.

ثم إن الدلیل علی عموم النزاع لمثل الزوج والحر والرق هو إطالق عنوان البحث وتصریح فخر المحققین )قدس 

 ثنتان زوجات، ثالث لشخص کان لو ی مسألة المشتق وحاصلها أنهسره( بأن النزاع فی مسألة االرضاع یبتنی عل

 بعد ثم   الشرعي الرضاع بمقدار الصغیرة أرضعت الکبیرتین إحدى أن فرض و صغیرة، الثالثة و کبیرتان، منها

 علی الکبیرة األولی تحرم المثال هذا في أیضا أنه الشرعي الرضاع الصغیرة بإرضاع األخرى الکبیرة أخذت ذلك

مات من هي و الزوجة أم   عنوان علیها یصدق سوف أنه باعتبار زوجها  نِسائِکُْم( تعالی: )َوُأمَّهاُت  لقوله المحر 
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 من نعرف کما هي و الزوجة بنت عنوان آنذاك علیها یصدق ألنه الصغیرة، حرمة في إشکال ال أنه کما

مات  .فیها إشکال ال هاتین حرمة إن   بأم ها الدخول شریطة لکن و أیضا المحر 

 کتاب في المحققین فخر ذکر هنا و ال؟ أو تحرم فهل الثانیة الکبیرة الزوجة إلی بالنسبة وقع اإلشکال إنما و

 کانت لمن أم   هي الثانیة الکبیرة فإن المشتق، مسألة علی تبتني حرمتها أن المسالك في  الثاني الشهید و اإلیضاح

 رضاع تمام بعد الفرض حسب زالت قد الصغیرة زوجیة فإن بالفعل، زوجة هي لمن ام ا لیست و سابقا زوجة

 الکبیرة حرمة فیلزم لألعم موضوع -زوجة کلمة أي -المشتق أن علی بني إذا هذا علی بناء و لها األولی الکبیرة

 .النزاع حریم في داخلة -الجوامد من هي التي -زوجة کلمة أن علی واضح منب ه هذا و فال إال   و الثانیة

نعم أورد علیه المحقق االیروانی )قدس سره( بأنه مع عدم اعتبار الدخول فی ما هو المهم من محل الکالم یجری 

النزاع حتی فی المرضعة االولی ألنها ال تکون أم ا إال بعد تحقق الرضاع المحرم وفی نفس هذا الحین بالدقة 

رة االولی أم ا لها نعم هی کانت زوجة قال)قدس العقلیة یصیر الصغیرة بنتا فال زوجیة فعال حتی تکون الکبی

 لبنه اللبن کان إذا األولی المرضعة بالکبیرة الدخول یعتبر ال بل األخیرة المرضعة بالکبیرة الدخول یعتبر سره(:ال

 کما لو اجتذب الرحم المنی من االرض أو أفرغ علیه باآللة الحدیثة( و (الدخول عدم مع معقول امر ذلك فان

 آخر فحلٍ  لبن اللبن کان نعم إذا  بأمها بالدخول منوطة غیر البنت حرمة و بنته انها بعنوان حینئذ لصغیرةا تحرم

 بأم ها، بالدخول منوطة الربیبة حرمة و الربیبة بعنوان تکون حینئذ حرمتها إذ الصغیرة حرمة في بها الدخول اعتبر

 و األمومة عنواني فإن   الثانیة والمرضعة المرضعة األولی بین المشتق نزاع علی الحرمة نشر ابتناء في فرق ثم ال

 لتلك أم ا هذه صارت التي المرتبة ففي للحرمة الناشرة الرضعات تمامیة عند واحدة مرتبة في یحصالن البنتیة

 2سابقٍة.  زوجةٍ  أم   بل فعلیةٍ  زوجةٍ  أم   هذه تکن فلم الزوجیة عن تلك خرجت
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یتسامح فی ذلک ویطلق علی الکبیرة أنها أم الزوجة فعال لکنه کما تری تسامح فی اللهم إال أن یقال إن العرف 

التطبیق لوضوح مفهوم أم  الزوجة وأنها عبارة عمن کانت أما للزوجة فی حین الزوجیة وهی فی المقام ال تکون 

 أم ا للزوجة إال بعد ارتفاع الزوجیة.

ٍص أو من جهة غلبة ثم إنه قد یتوهم اختصاص النزاع باسم الفاعل  ولعله من جهة غلبة التمثیل به وهو غیر مخص 

م أنهما حقیقة فی المنقضی باالتفاق لصدق  ار فتوهِّ کون المبدأ فیه هو الفعل ال الحرفة أو اآللة کالمِکنَسة والنج 

ار حقیقة علی من کانت حرفته ذلک وإن کان نائما بخالف الضارب واآلکل ولکنه کما تری مردود   ألن  النج 

الکالم فی هذه المسألة فی مفاد الهیئة سواء کانت المادة فعال أو حرفة أو غیر ذلک فال ینقضی المبدأ فی مثل 

 النجار إال بعد تغییر الحرفة.

 : االمر الثانی

أنه قد وقع النزاع فی دخول اسم الزمان فی محل الکالم باعتبار أن الذات المتلبس بمبدأ القتل أعنی لحظة وقوع 

لقتل فی نحو )مقتل زید( تنقضی بانقضاء الوصف والمبدأ وقد اعتبرنا فی ما سبق بقاء الذات بعد انقضاء ا

الوصف وهذا االشکال یجری فی کل ذات متصرمة الوجود کالحرکة والجریان فال یصح الحمل الحقیقی فی 

انقضاء الوصف تنقضی الذات  نحو: هذه الحرکة سریعة أو هذا الدم الجاری أسود إال فی حال التلبس أما بعد

 الذات کان مشتق کل یعم بل الزمان باسم یختص ال اإلشکال المتصف أیضا قال المحقق االیروانی)قدس سره(:

 3.الجریان و الحرکة مثل زمانیا أم کان زمانا المتصرمة األمور من فیه الذات کان ما کل بل الزمان هو فیه

عنه المحقق الخراسانی)قدس سره( بأن الکالم فی وضع هیئة اسم الزمان لمفهوم عام أو لمفهوم  هذا وقد أجاب

خاص وإن اختص مصداقه فی الخارج بالخاص کما وقع النزاع فی وضع کلمة )الواجب( لمفهوم عام أو أنه علم  

 له تبارک وتعالی کیف وقد وضع کلمة )شریک الباری( لما ال مصداق له أصال.
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المحقق االیروانی)قدس سره(بأنه إنما یجدی لدفع استحالة الوضع عقال إال أن الکالم فی لغویة هذا  علیهأورد 

الوضع فإن الغرض من الوضع هو التفهیم فإذا لم یتحقق لهذا المفهوم إال خصوص ما کان متلبسا بالمبدأ فیکون 

کلمة الواجب العتقاد الکفار بتعدد  وضعه لألعم لغوا وإن لم یکن فی وضعه له مؤونة زائدة وهذا بخالف

 الجواب انما من قده المصنف أفاده المصادیق له وهذا المقدار یکفی فی عدم لغویة الوضع قال)قدس سره(: ما

 حاله.اه علی باق بعد فهو ثمرة و فائدة بال و لغوا البحث کون إشکال اما و البحث إمکان عدم إشکال یدفع

السید الخوئی)قدس سره(  من أن هیئة المفعل مشترکة بین اسم الزمان والمکان وعدم ما ذکره الجواب الثانی 

 واحد بوضع مفعل وضعت هیئة بقاء الذات فی فرد منها ال یوجب خروجها عن محل الکالم قال)قدس سره(:

 إن ما النزاع ن  أ سبق وقد مکانا ، أو زمانا   یکون أن من أعم الخارج، في الفعل وقوع ظرف وهو کل ي، واحد لمعنی

 عدم ذلك یوجب لم زوالها مع مادة في الذات بقاء یعقل لم فإذا مادة، دون مادة إلی نظر بال الهیئة وضع في هو

 الیعقل وما عنها المبدأ انقضاء مع الذات بقاء فیه یعقل ما بین مشترکة هي التي نفسها الهیئة في النزاع جریان

 4ذلك. فیه

 کل  منهما بوضع علی حدة کالمصدر المیمی. هذا ولکن الظاهر اختصاص

ماأشار إلیه المحقق االیروانی)قدس سره( من أن للزمان عند العرف قطعات کالیوم واللیلة وهی  الجواب الثالث

 لکن المبدأ بتصرم متصرما کان ان و الزمان یجاب بان بسبب اتصالها واحدة باقیة عرفا قال)قدس سره(:ربما

 یُعد   واحد یوم مجموع فان   المبدأ انقضاء بعد باق انه یصدق ربما العرفي الصدق فبحسب اال و الدقة بحسب ذلك

 قد و باقیة الذات وهو الیوم أن   المبدأ انقضاء بعد َصدق المبدأ وهو القتل فیه وقع منه جزء کان فإذا واحدا

 )نعم بعد دخول اللیل ال یصدق بقاء الذات حتی عرفا(. المبدأ عنها انقضی
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بأنه بعد لزوم بقاء الذات فی صدق المشتق حقیقة ال عبرة بتسامح العرف فی التطبیق والحکم ببقاء  أورد علیهثم 

الذات فإن تسامحات العرف إنما یکون حجة فی المفاهیم ال فی المصادیق هذا مع أن  القول بوحدة الیوم یستلزم 

 و المسامحة علی مبنی فیه البقاء ان فیه :وأن یکون إطالق اسم الزمان لما سیتلبس حقیقة، قال)قدس سره(

 المشتق إطالق کان المسامحة تطرقت فإذا للبقاء قابال بذاته المتصرم الزمان یکون ال الحقیقة ففي اال و العنایة

 المتلبس خصوص في حقیقة بأنه القول عن فضال األعم في حقیقة المشتق بکون القول علی حتی مجازا علیه

 إطالقه یصح المذکور بالبیان بل فیه جاریا یکون ال المتلبس خصوص في أو األعم في حقیقة انه في فالبحث

 الجاریة المسامحة فان   بعد یقع لم القتل ان مع زید مقتل الیوم هذا فیقال المبدأ وقوع علی السابقة االجزاء علی

 5أیضا. بالمبدإ التلبس قبل بعینها جاریة االنقضاء بعد

أن الکالم فی صدق اسم الزمان حقیقة بعد مضی  سنین من مقتل زید مثال وغایة هذا الجواب إنما هو  هذا مع

 تصحیح بقاء الذات بسبب االتصال فی نفس ذاک الیوم الذی وقع فیه القتل أما ما انفصل عنه بسنة فال.

الذات فی جریان النزاع بعبارة  عن هذا االیراد أن یقال: أنه ال ملزم للقول بلزوم بقاء هذا والحق فی الجواب

أخری إن النزاع فی مثل اسم الزمان یقع فی وضعه لخصوص الذات المتلبسة أو االعم منها ومما یشابهها من 

اآلنات اآلتیة فإن  الکالم فی مسألة لفظیة ال العقلیة ومن المعلوم أن الوضع أمر اعتباری بید الواضع فدعوی 

الزمان بحیث یکون إطالق المقتل علی یوم عاشوراء فی کل سنة علی نحو استحالة الوضع لما یشابه ذاک 

الحقیقة، کما تری، کیف فإن الغرض من هذا البحث هو االخذ بأصالة الحقیقة سواء کان الموضوع له هو نفس 

اسم الذات الباقیة أو ما یشبهها وعلیه فال وجه لما ذکره االعالم)رضوان ال ه تعالی علیهم أجمعین( وإخراج 

ا هو المهم  من محل النزاع.     الزمان عم 

 : االمر الثالث
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قد ظهر بما سبق أن المراد بالمشتق فی المقام هو کل ما یکون جاریا علی الذات بأن یحمل علیها بحمل هوهو 

فبذلک یخرج المصادر المزید فیها لداللتها علی نفس المبدأ من دون االتحاد إال بضرب من التأویل وکذلک 

فعال لداللتها علی مجرد قیام المبدأ بالذات من االتحاد والهوهویة أم االمصادر المجردة فهی من المجردات اال

حتی فی علم االصول وإن کان المختار عند المحقق الخراسانی)قدس سره( علی ما أشار إلیه المحقق 

ات إال أنه حینئذ یبقی الکالم االیروانی)قدس سره( هو أن المصادر المجردة أیضا کالفعل الماضی من المشتق

 فی ما هو االصل فی المشتقات ولکنه لیس بذی قیمة علمیة.

ثم إنه )قدس سره( قد تعرض لنفی ما ذهب إلیه النحاة من وضع الفعل علی معنی مستقل مقترن بأحد االزمنة 

الثالثة علی خالف الحرف واالسم لداللة االول علی معنی غیر مستقل والثانی علی معنی مستقل غیر مقترن 

إال لزم التجوز وإخراج هذا القید من واختار )قدس سره( عدم دخالة الزمان فی ماهو الموضوع له فی االفعال و

المعنی فیما إذا أسند الفعل إلی نفس الزمان کمضی الزمان) فإن الزمان ال یقع فی الزمان( أو إلی المجرد عن 

الزمان )وهو ال ه تبارک وتعالی کَعلم ال ه تبارک وتعالی بداهة أنه ال مجرد غیره جل جالله( وهو خالف 

علی المستقبل من زمن النطق حقیقة فی نحو سیجیء زید بعد شهر وقد أکمل  الوجدان بل الماضی قد یدل

دروسه وإن کان باالضافة إلی زمن االسناد ماضیا أو المضارع قد یدل علی الماضی من زمن النطق حقیقة فی 

ان فی نحو جاء زید قبل شهر وهو یأکل وإن کان باالضافة إلی زمن االسناد مستقبال،فالصحیح هو عدم أخذ الزم

معنی االفعال نعم لو کان الفاعل زمانیا فال بد من وقوع فعله فی عمود الزمان فزمان الحال فی االنشاء واالخبار 

ظرف  لوقوعهما من دون أخذه ال فی نفس االنشاء بما أنه فعل  وتکلم  وال فی المنشأ ألنه مجرد طلب صدور 

الزمانی هو الوقوع فی زمان الحال أو االستقبال کیف الضرب من المأمور فی مثل )إضرب( والزم امتثاله من 

ولو قلنا بأخذ زمن الحال فی المنشأ للزم القول بداللة االمر علی الفور بل الزمه فی مثل )أضرب غدا( هو التجوز 

بإخراج زمن الحال من مدلول الفعل أو التناقض وهکذا الکالم فی االخبار والمخبر به، ثم  تعرض )قدس سره( 
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ن الفرق الواضح بین الماضی والمضارع بأن کال منهما یدل علی خصوصیة تنطبق عند االطالق واالسناد إلی لبیا

الزمانیات علی واحد من االزمنة الثالثة وتلک الخصوصیة فی الماضی هو التحقق وفی المضارع هو الترقب فلنا 

 أمثلة ثالثة:

هذا المثال یدل علی الترقب بالنسبة إلی زمان المجیء االول: )جاء زید قبل شهر وهو یأکل( فإن المضارع فی 

 ولکنه ال ینطبق علی المستقبل بقرینة تقیید إسناد االکل بزمن المجیء، 

الثانی: )علِم ال ه تبارک وتعالی( فإن قرینیة االسناد إلی غیر الزمانی یوجب عدم انطباق التحقق علی خصوص 

ة الثالثة ومثله )یعلم ال ه جل جالله( فإن الترقب فیه تعالی یعنی ما الزمن المضی بل هو ینطبق علی جمیع االزمن

 وما ال ه  وأراد ال ه  علم :قولنا یتوقع منه من دون انطباقه علی خصوص المستقبل،قال السید الخوئی)قدس سره(:

 کان وإن التکلم، زمن قبل بها الذات وتلبس المادة تحقق عن لإلخبار قاصد المتکلم أن   علی یدل ذلك شاکل

ا الفعل صدور   6زمان. في یقع ال الزمان فوق هو مم 

الثالث:)جاء زید( فإن معنی التحقق فیه ینطبق علی ما مضی من زمن النطق بمقتضی االطالق )وعدم تقیید 

 االسناد بزمان فینصرف إلی تحقق المجیء قبل زمن النطق( واالسناد إلی الزمانی، وبناء علی هذا الفرق یصح

القول بأن المضارع یدل علی الحال واالستقبال بمعنی أنه یدل علی خصوصیة ینطبق علی کل منهما وإال فلو 

أرید به دخالة نفس الزمان فی معناه للزم االشتراک اللفظی فی فعل المضارع  لعدم الجامع بین الزمانین إال فی 

ما أشار إلیه المحقق االیروانی)قدس سره( ولکنه مفهوم انتزاعی وهو مفهوم الزمان أو مفهوم مالم یکن ماضیا ک

  7مفهوم اسمی والهیئة من المعانی الحرفیة.
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والحاصل أن المضارع أو الماضی فی جمیع هذه االمثلة یدل علی معنی واحد وهو تحقق قیام المبدء بالفاعل أو 

 من أکثر الزمان علی الفعل داللة من یعنوا لم النحاة الظاهران و ترقبه منه، قال المحقق االیروانی)قدس سره(:

)بل المراد عندهم هو االشارة إلی المعنی کما یقال إن االنسان  ذلك أمثال في التدقیق علی بنائهم لیس و ذلك

 قولهم هو من یمشی علی رجلین ویتکلم وال یرید بذلک إخراج االبکم أو مقطوع الرجلین من المعرف( لیکون

 انما األفعال استعمال غالب ان حیث و واسطة بال له مدلوال الزمان کون في ظاهرا الزمان علی یدل الفعل ان

 8.الزمان علی الفعل بداللة القول أطلقوا و کالمهم یقیدوا لم الزمانیات إلی اإلسناد موارد في یکون

والمستعمل ثم  إنه )قدس سره( قد أشار إلی معنی الحروف تکملة للبحث وقد سبق مختاره من أن الموضوع له 

فیه فی الحروف هو نفس ما فی االسماء وإنما الفرق بینهما فی کیفیة االستعمال والعلقة الوضعیة وقد أضاف فی 

هذا المقام علی ذلک أوال أنه لو قلنا بدخالة اللحاظ االلی فی المعنی الحرفی للزم القول بدخالة اللحاظ االستقاللی 

وثانیا أنه بما اخترناه یوفق بین جزئیة المعنی الحرفی واالسمی  أیضا فی المعنی االسمی ولم یقل به أحد

وکلی تهما فهما بلحاظ ذات المعنی الموضوع له کلی ان وبلحاظ تقی د الوضع فیهما باللحاظ وهو وجود ذهنی، 

 باللحاظ مقیدا و کثیرین علی یصدق طبیعي کلي نفسه في کلیهما في فالمعنی جزئیان قال)قدس سره(:

 لم ما ءالشي فإن ذهنیا جزئیا کان ذهنا، وجوُده لحاظه أن بمالحظة کان إن و عقلي کلي اآللي أو لياالستقال

 9الذهني. بالوجود کان إن و یوجد لم یتشخص

نعم قد أورد المحقق االیروانی)قدس سره( علی استعمال کلمة "الکلی العقلی" بأنه علی خالف اصطالح الحکماء 

الطبیعة کاالنسان مقیدا بوصف الکلیة  فی قبال الکلی الطبیعی وهو ذات الموصوف  ألن المراد منه عندهم هی

 علی إال یصدق ال و العقل اال له موطن ال ما کل لیس والکلی المنطقی وهو ذات الوصف، قال)قدس سره(:

 االصطالح بحسب عقلیا کلیا ،-بشخصه )لیکون جزئیا( ال اللحاظ بکلی مقید مفهوم کل في کما - ذهنیة أفراد
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 بهذا له موطن ال ال ذي الکلیة بوصف المفهوم هو -والمنطقي الطبیعي الکلي یقابل ما به أعني - العقلي الکلي بل

 به أعني الکلي مفهوم نفس هو ال ذي المنطقي الکلي ان یظهر منه العقل و وعاؤها الکلیة صفة ألن العقل اال القید

 ال للکلیة المعروض المفهوم نفس هو ال ذي الطبیعي الکلي العقل نعم في اال یکون ال أیضا األولی بالحمل الکلي

 في افراده وجود بعین وجوده فیکون العقل في ما علی یصدق کما الخارج في ما علی یصدق العارض بقید

 علی لالنطباق قابال طبیعیا کلیا کان شخصه ال اللحاظ مفهوم به أعني اللحاظ بقید قید إذا فالمعنی الموطنین

 هو ال ذي العلم مفهوم نظیر بالنفوس القائمة الشخصیة باللحاظات الملحوظة المفاهیم بها أعني الخارجیة أفراده

 بقید المعنی قیل إذا انه کما بالنفس القائمة الجزئیة العلمیة الصور بها أعني افراده علی لالنطباق قابل طبیعي کلي

 الخارجي الوجود بقید المعنی نظیر ذلك و الذهن في الموجودة المعنی من حصة کان الخارجي الشخصي اللحاظ

 غایة المعنی حصص من حصة زید في یکون حینئذ فانه مثال زید بوجود موجودا بکونه المقید اإلنسان کمفهوم

 10ذهنیة. حصة باللحاظ المقید المعنی و خارجیة حصة انها األمر

وإن کان هو المرکب من الطبیعة وقید الکلیة إال أنه کما کان هذا ولقائل أن یقول: إن المراد من الکلی العقلی 

للطبیعة مصادیق کاالنسان واالبتداء کذلک وصف الکلیة )أو فقل الکلی المنطقی( یکون له مصادیق کالملحوظ 

 آلیا أو استقاللیا بل ومثل مفهوم االنسان فإن الکلی وهو ما یصدق علی کثیرین صادق علیها فمفهوم االنسان بما

أنه من مصادیق الکلی المنطقی فهو کلی منطقی وبما أنه طبیعة فهو کلی طبیعی، وعلیه فالمراد من الکلی العقلی 

فی عبارة الکفایة هو مصداقه ال مفهومه فلیس ذلک علی خالف االصطالح فإن االبتداء المقید بقید اللحاظ الکلی 

ی الطبیعی أیضا ال موطن له غیر الذهن إذا کان بالحمل من مصادیق الطبیعة الکلیة، فتأمل.هذا وقد سبق أن الکل

        11االولی وإال فهو جزئی.

 :االمر الرابع
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 في الفعلیة کالضرب بنحو مأخوذا یکون بعضها في فالمبدأ مبادئها، حیث من تختلف المشتقات قد سبق أن

ار و في الحرفة کالنجارة بنحو ثالث في المجتهد و في الملکة کاالجتهاد بنحو بعضها في ضارب و  هذا نج 

 أو المتلب س لخصوص موضوعة هي هل المشتق هیئة أن هي و عنها المبحوث الجهة علی یؤث ر ال االختالف

 .لألعم

ار ففي التلب س، صدق علی ذلك یؤث ر قد نعم  مشغوال یکن لم لو حت ی النجارة بصنعة متلب س أنه یصدق النج 

 بخالفه وهذا النجارة صنعة بهجر التلب س یزول إنما یأتي و فیما أو مضی فیما بها مشغوال کان بل فعال بالنجارة

 سابقا ثابتا کان إذا الفعلیة أما بممارسته إال   بالضرب فعال التلب س یصدق ال فإنه الضارب في بالضرب التلب س في

 12انقضی. قد أنه فیصدق

نفس مفاد الهیئة ال فی المادة بداهة أن المادة فی أورد علیه المحقق االیروانی)قدس سره( بأن االختالف فی 

ال واحدة فمنشأ الفرق بینهما فی التلبس هو نفس الهیئة، قال)قدس سره(:  في المبدأ لیس نحو الحامل والحم 

 في اختالف هو انما االختالف و الفعلیة هي الجمیع في المبدأ بل ملکة أو صناعة أو حرفة الموارد من ءشي

 فانه الفعلي المبدأ بذلك التلبس أنحاء أخرى واختالف لنسبة مغایرة نسبة خصوص عن منها کل کیةالحا الهیئات

 علی تدل الناجر أو الناطق أو الحامل فهیئة هکذا و بالملکة القیام بنحو یکون قد و بالفعل القیام بنحو یکون قد

ار هیئة و النسبة من نحو ال علی النج  اق أو الحم   المادة بهذه النسبة لکن واحدة مادة المادة و آخر نحو أو النط 

ار في المادة ان   )باختالف الهیئات کهیئة الفعال والفاعل( ال فیها مختلفة الواحدة  النجارة ملکة في استعملت نج 

 و قاتل و ضارب في التلبس مثل فیها التلبس و ملکة بنفسها جواد و شجاع و عادل مثل في مجازا نعم المادة

 13آکل.
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والمهم أن هذا االختالف سواء کان راجعا إلی المادة أو إلی الهیئة ال یرتبط بالمقام ولعل المحقق  هذا

الخراسانی)قدس سره( أیضا ال یخالف المحقق االیروانی لکنه لفطانته قد أغمض عنه بمجرد االشارة لعدم إمکان 

الف أنحاء التلبس فراجع وسیأتی إن شاء ال ه الغور فی هذه االمور، فإنه قد یعبر باختالف المبادی وقد یعبر باخت

 تعالی تتمة الکالم فی ضمن االقوال.

نعم ذهب السید الخوئی)قدس سره( إلی ما هو قریب من نهایة النهایة من دون االشارة ال إلیها وال إلی إیراد 

ة نحو علی بالمادة التلب س کون علی الکفایة حیث قال)قدس سره(: إن    أن   جهة من یکون قد ،واالستعداد القو 

 المکنس في کما الهیئة من ذلك استفادة جهة من یکون وقد ونحوه، االجتهاد في کما لذلك موضوعة المادة

 فیهما الهیئة ولکن واالستعداد، القابلیة في ال الفعلیة، في ظاهرة والکنس الفتح وهي فیهما المادة فان   والمفتاح،

 ال والکنس الفتح شأنه من لما موضوعان والمکنس فالمفتاح واستعدادا ، شأنا   بها الذات تلبس الفادة موضوعة

 .فعال   الکنس أو بالفتح للمتلبس

 القابلیة دامت فما خارجا ، به الفتح یقع لم ولو للفتح قابلیة فیه ما کل علی حقیقة المفتاح لفظ یصدق هنا ومن

 بکون القول علی فبناء   أسنانه بعض بانکسار ولو عنه القابلیة بزوال فیها االنقضاء ویکون فعلي فالتلب س موجودة

، به والمتلبسة المبدأ عنه المنقضیة الذات بین الجامع للمعنی موضوعا   المشتق  علی علیه أنه مفتاح یصدق فعال 

مجازا   علیه یصدق ال فعال   به للمتلبس موضوعا   بکونه القول الحقیقة وعلی نحو نعم الزم القول باختالف .14إال 

الهیئات أیضا هو االشتراک اللفظی فی هیئة واحدة )کهیئة الفاعل( کالهیئتین لوجود الزارع والضارب فإن 

   .  االول ملکة والثانی فعل 

 اآللة أسماء خروج من سره( )قدس االستاذ شیخنا ذکره ما فساد یظهر ثم قال )قدس سره( بعد ذلک: وبذلك

 کما اآللة أسماء في الهیئة أن   بتقریب سره( الفصول )قدس لصاحب تبعا   النزاع محل عن نالمفعولی وأسماء

 فعال  وأم ا بالمبدأ الذات یتلبس لم وإن حقیقي الصدق وهذا واالستعداد القابلیة علی للداللة وضعت قد عرفت
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ا المعنی وهذا الذات، علی المبدأ وقوع علی تدل ألن وضعت فیها الهیئة فألن   المفعولین، أسماء  فیه یعقل ال مم 

ا ینقلب ال ءالشي أن   ضرورة عنها، انقضاؤه یعقل کیف الذات علی وقع ما ألن   االنقضاء،  علیه وقع عم 

ن أن ها یصدق فدائما   علیها وقع قد الضرب أن   والمفروض  المشتق صدق في یفرق ال إذن الضرب، علیه وقع مم 

 کما االنقضاء فیه یتصور ال بل البین، في عنایة بال واحد نسق علی الحالین کال ففيواالنقضاء  التلبس حال بین

 .مر  

 کان موجودة القابلیة دامت فما شأنا ، بالمادة لالتصاف الذات قابلیة علی دل ت إذا اآللة في الهیئة الظهور: أن   وجه

، الفعلیة إلی القابلیة عن المادة تخرج لم وإن فعلیا   التلب س  لم وإن الفتح شأنه من ما علی یصدق فالمفتاح أصال 

 کان ومعه مثال   أسنانه بعض انکسر لو کما القابلیة عن بسقوطها یکون إن ما التلب س فانقضاء وعلیه أبدا   به یتلبس

 15.المتلبس لخصوص الوضع علی بناء   المجاز نحو وعلی األعم، علی بناء   الحقیقة نحو علی الصدق

فإذا کان المضروب هو من وقع علیه الضرب لکان الضارب هو  16المفعول فألنه واسَم الفاعل متضائفانأما اسم 

من صدر منه الضرب وهو ال انقضاء له أیضا فیلزم القول بخروج اسم الفاعل أیضا عن محل النزاع ولو کان 

من یصدر منه الضرب المقصود من المضروب هو من یقع علیه الضرب لکان المقصود من الضارب أیضا هو 

فیتصور االنقضاء فیهما معا فلعله )قدس سره( قد أخذهما بما لهما من المعنی الغالبی فأخذ الضارب بمعنی من 

یصدر منه الضرب فحکم بدخوله فی محل النزاع وأخذ المضروب بمعنی من وقع علیه الضرب فحکم بخروجه 

لب واالرادة من إنصراف االول إلی االنشائی وانصراف الثانی نظیر ما سیأتی إن شاء ال ه تعالی فی الفرق بین الط

 إلی التکوینی فتوهم لذلک الفرق بینهما مع أنهما مترادفان.  

 :االمر الخامس
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إن المراد من الحال فی عنوان النزاع من أن المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال أو االعم منع 

ال النطق بدلیل الوفاق علی أن مثل کان زید ضاربا أمس أو سیکون ضاربا غدا ومن انقضی هو حال التلبس ال ح

،حقیقة مع عدم التلبس فی زمان النطق وللوفاق علی عدم داللة االسماء علی الزمان مع أنه لو کان المراد من 

ز فی نحو کان ال ه الحال فی عنوان النزاع هو حال النطق للزم القول بداللة المشتق علی زمان الحال وللزم التجو

تبارک وتعالی عالما أو کان الزمان ماضیا لعدم داللتهما علی زمان النطق فالمراد فی الجمیع هو حال التلبس 

وإن کان التلبس فیه تبارک وتعالی دائمیا بال انقضاء ال یقال: لو لم یدل المشتق علی الزمان فلماذا یقال إن اسم 

الحال أو االستقبال فإنا نقول: المراد من ذلک هو داللته علیه بالقرینة من  الفاعل ال یعمل إال إذا کان بمعنی

االنصراف أو بمقتضی االطالق وعدم التقیید بزمان خاص ال من حاق اللفظ فإن قلت: لو کان المراد من الحال 

قیدا للتلبس ال هو حال التلبس فلماذا یقال بمجازیة مثل زید ضارب غدا قلت ال یکون مجازا إال إذا کان الغد 

لإلسناد بأن أسند فعال التلبس المستقبل أما لو کان الغد قیدا لإلسناد نظیر قولک زید سیکون ضاربا غدا )حیث 

 کان الفعل الناقص قرینة علی أن االسناد فی المستقبل( فهو حقیقة بال إشکال.

 :االمر السادس

 مالحظة عدم أصالة فإن  الشك عند علیه ولیع المسألة هذه نفس في أصل ال ذهب فی الکفایة: إلی أنه 

 في اعتبارها علی دلیل ال األعم من المتلبس والمنقضی، مالحظة عدم بأصالة معارضتها التلبس مع خصوصیة

لعدم ترتب أثر شرعی علیه إال بواسطة إثبات الظهور وهو الزم عقلی فإن الحجة هو الظهور  له الموضوع تعیین

الموضوع له یجدی للتمسک بأصالة الحقیقة وأن الموضوع له هو المعنی الظاهر عند  ال الموضوع له نعم إثبات

 عدم قیام القرینة علی الخالف إال أن هذا االصل أثر عقالئی ال شرعی.

أورد علیه المحقق االیروانی )قدس سره( بأنه ال وجه للتعارض لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهیة المهملة 

م یساوق القول باالطالق والوضع للماهیة المهملة وهو متیقن اللحاظ فیحتاج القول بالخصوص فإن القول باالع
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إلی الدلیل واالصل عدمه نعم لو قلنا بوضع اسم الجنس للماهیة بقید السریان )کما هو المختار وفاقا للمتقدمین 

صدق اسم الجنس علی جمیع لوضوح أن الوضع للماهیة المهملة یساوق الوضع للموجبة الجزئیة فیلزم عدم 

 األجناس أسماء کانت أفراده(، یستقر التعارض للزوم لحاظ االطالق حین الوضع کالتقیید، قال)قدس سره(: إذا

 لم العلماء لسلطان وفاقا )قدس سره( المصنف مختار هو کما المطلقة المرسلة دون المهملة للماهیات موضوعة

ا به قوام الماهیة  (الحدود تمام عن خالیة المقسمي الالبشرط الماهیة فان المعارضة لهذه مجال یکن الزائدة عم 

 والمسمی ال عن جمیع القیود وإال لزم صدق الرجل علی المرأة والغنم ألنه اسم جنس! ولهذا فسره بقوله:( بحیث

 مشکوك فاعتبارها الزائدة الخصوصیة اما و اللفظ مدلول في االعتبار متیقن الماهیة نفس سوى جانبها في یلحظ لم

 و اإلرسال حد اعتبار من األجناس أسماء وضع في المشهور إلی نسب ما اخترنا نعم لو عدمها األصل و فیه

 محله في ذکرناه ما علیه یرد )قدس سره( العلماء سلطان مسلك ثم ان  المعارضة هذه لتمت مدلولها في السریان

 حکم في المهملة الماهیة ان إلی مضافا الحکم من ضرب الوضع و علیه یحکم ألن قابل غیر المهمل ان من

 ال لها الوضع کذلك المصادیق جمیع إلی یسرى ال علیها الحکم ان فکما علیها کالحکم لها الوضع و الجزئیة

 ال انه مع مصادیقها جمیع علی للطبیعة الموضوع اللفظ إطالق صحة عدم الزمه و المصادیق جمیع إلی یسرى

 17معناه.اه مصادیق من واحد کل علی الجنس اسم إطالق صحة في إشکال

أن األعمی أیضا یحتاج إلی لحاظ قید زائد علی لحاظ أصل الماهیة وهو الجامع بین المتلبس والمنقضی  وفیه

االقل واالکثر فی فالقول بوضع المشتق لألعم ال یعنی القول بوضعه للماهیة المهملة حتی یکون المقام من قبیل 

اللحاظ نعم لو کان النزاع فی وضع المشتق للماهیة المهملة أو لخصوص المتلبس لکان أصالة عدم لحاظ 

 الخصوصیة بال معارض. 

لو سلم ذلک فمجرد ذلک ال یجدی لدفع التعارض إال إذا قلنا بأن النسبة بین اإلطالق والتقیید هو  هذا مع أنه

لنسبة بینهما هو التضاد کما هو مختار السید الخوئی)قدس سره( فأصالة عدم لحاظ التناقض أما لو قلنا بأن ا
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الخصوصیة ال یثبت االطالق )ألن إثبات أحد الضدین بنفی الضد اآلخر من االصل المثبت( ولو قلنا بوضع اسم 

ع التعارض یبتنی الجنس للماهیة المهملة وأن القول باالعم یساوق القول بالوضع لهذه الماهیة والحاصل أن رف

أوال علی القول باشتراک القولین فی لحاظ المقدار االقل وثانیا علی القول بأن النسبة بین الطالق والتقیید هو 

 التناقض.

والحاصل أن الصحیح هو استقرار التعارض نعم یمکن أن یقال بالنسبة إلی ما أورده)قدس سره( ثانیا من أنه 

المقدس هذا االصل العقالئی المسمی بأصالة الحقیقة وأن اللفظ ظاهر فی المعنی مثبت  بأن مجرد إمضاء الشارع 

الذی وضع له، یکفی لکون االثر شرعیا فإثبات الظهور بنفسه حکم شرعی ال أنه واسطة عقلیة إلثبات الحکم 

 الشرعی وهو الحجیة.

 هذا کله فی مقتضی االصل اللفظی.

کما لو أمر بإکرام العلماء فشک  فی وجوب إکرام من زال عنه التلبس   فی المسألة الفقهیة العملي األصل أما و

بالعلم فإن کان االنقضاء قبل صدور الحکم  فاالصل هو البرائة وإن کان بعده فقد أشار المحقق الخراسانی 

)قدس سره( إلی أن االصل هو االستصحاب فخالفه السید الخوئی)قدس سره( بأن الحق هو جریان البراءة فی 

 کلیهما فال مجال ال الستصحاب الحکم وال الستصحاب الموضوع!

أما استصحاب الحکم فلعدم جریانه فی الشبهات الحکمیة مطلقا ولو سلم فال یجری فی الشبهات المفهومیة لعدم  

إحراز بقاء الموضوع ألن الموضوع هو العالم ونحن نشک فی بقاء هذا الموضوع من جهة الشک فی مفهومه 

بل هذا هو الفرق بین االستصحاب والقیاس فإن القیاس هو جر  الحکم من موضوع  18صحب الحکمفکیف نست

 إلی موضوع آخر واالستصحاب هو جر  الحکم السابق فی الالحق لنفس الموضوع السابق.

هذا ولکنه یرد علیه أن مجرد کون الشبهة مفهومیة ال یمنع من االستصحاب إال إذا کان خصوصیة التلبس 

دأ من القیود والحیثیات التقییدیة وإال بأن کانت من الحاالت والحیثیات التعلیلیة التی ال یقدح إرتفاعها بالمب
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ببقاء الموضوع عرفا فال مانع من إجراء االستصحاب فی الحکم کما قال فی الکفایة ولهذا یجري االستصحاب 

قال فی البحوث: المناط في جریان االستصحاب  في نجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیره ألن التغیر من الحاالت،

هو تشخیص الحیثیة المرتفعة المحتمل دخلها في موضوع الحکم، فإن کانت حیثیة تعلیلیة جرى االستصحاب 

حیثیة تقیدیة ال یجري االستصحاب الحکمي  سواء کانت الشبهة مفهومیة أو حکمیة غیر مفهومیة، و إن کانت

أو حکمیة غیر مفهومیة، فال نتعقل فرقا بین الشبهة المفهومیة الحکمیة و الشبهة سواء کانت الشبهة مفهومیة 

نعم قد ذکرنا فی محله أن تشخیص الحیثیات التقییدیة عن الحیثیات  19الحکمیة غیر المفهومیة من هذه الناحیة.

 التعلیلیة فی غایة الصعوبة.

موضوع بوصف موضوعیته فهو فی الحقیقة استصحاب الموضوع فإن أرید بذلک استصحاب ال أما عدم جریان

راجع إلی استصحاب الحکم لوضوح أن وصف الموضوعیة متأخر عن ثبوت الحکم ومنتزع عن ثبوت الحکم 

لشیء فدعوی أن هذا الشخص کان موضوعا یساوق دعوی أنه کان محکوما، وإن أرید بذلک استصحاب ذات 

فهو مردود؛ ألن منشأ الشک شبهة مفهومیة وال یجری الموضوع وأن هذا الشخص کان عالما واالن کما کان 

من أنه من قبیل االستصحاب  20 االستصحاب فی الشبهات المفهومیة إما لما ذکره المحقق العراقی)قدس سره(

 فی الفرد المردد وقد اختار عدم جریان االستصحاب فیه والتفصیل فی محله، 

الشک فی الخارج وإنما الشک فی عنوان الخارج فال مجال وإما لما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من عدم 

لالستصحاب، قال البحوث: في المقام أمور ثالثة: ما هو مقطوع االرتفاع و هو التلبس بالمبدإ فإن زیدا یقطع 

ن  بارتفاع تلبسه بالعلم وماهو مقطوع البقاء و هو الجامع بین المتلبس و المنقضي عنه التلبس و هو کون زید مم 

م وما هو مشکوك البقاء و هو مدلول کلمة عالم بما هو مدلول، فال یدرى هل أنها تدل علی مقطوع االرتفاع عل

أو علی مقطوع البقاء و إجراء االستصحاب في هذه األمور متعذر، أما االوالن فواضح و أما األمر الثالث، فقد 
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عه، فیجري االستصحاب في مدلول اللفظ لکن یتوهم بأنه مجرى لالستصحاب ألنه یشك في بقاء المدلول و ارتفا

هذا غیر صحیح، ألن الشك و إن کان فیما هو مدلول اللفظ، لکن المدلول بهذا العنوان لیس موضوعا للحکم 

الشرعي، فإن الحکم لیس مترتبا علی عنوان مدلول اللفظ بحیث لو لم یکن هناك لفظ لتعطلت األحکام الشرعیة، 

  21مدلول اللفظ و ما هو بالحمل الشائع عالم، یعني علی المتلبس أو علی األعم.اه بل الحکم متوقف علی واقع

وإما لما ذکره شیخنا االستاذ)قدس سره( من انصراف أدلة االستصحاب عنها فإن الظاهر من أدلته هو اختصاص 

ب الخمر خال أما االستصحاب بما إذا کان الشک فی االمور الخارجیة ال فی مفهوم اللغات کما لو شک فی انقال

لو شک فی مفهوم الغروب وأنه مجرد استتار القرص أو مع ذهاب الحمرة المشرقیة فحیث ال شک  فی الخارج 

)للعلم بوقوع االستتار وعدم ذهاب الحمرة علی الفرض( وإنما الشک فی عنوان الخارج وأنه یصدق علیه 

 22الغروب أم ال فال مجال لالستصحاب.

)کما حققناه فی استصحاب الکلی( فیقال: قد  ان االستصحاب فی الشبهات المفهومیةهذا ولکن المختار جری

کان هذا الشخص عالما وصادقا علیه هذا العنوان واآلن کما کان فیترتب علیه الحکم، فإن قلت: إن الحکم قد 

قع المعنون بعنوان العالم تعلق بالواقع والخارج ال بمدلول کلمة العالم، قلت: نعم إال أن الحکم إنما ترتب علی الوا

ونحن نشک فی بقاء هذا العنوان فیستصحب بقاءه ال ألجل إثبات معنی اللفظ حتی یقال إن االستصحاب ال 

یُثبت اللغات بل ألجل ترتب الحکم وهکذا نقول فی النهار والغروب فیستصحب بقاء الغروب بما له من المعنی 

التمسک بالعام فی الشبهات المفهومیة للخاص خالفا للمشهور حیث والمصداق عند العرف ولهذا قلنا بعدم جواز 

ذهبوا إلی جواز التمسک بالعام لو ورد أکرم العلماء ثم خصص ذلک بال تکرم الفساق من العلماء ودار االمر فی 

معنی الفاسق بین خصوص مرتکب الکبیرة أو االعم منه ومرتکب الصغیرة بحجة أن الحکم قد تعلق بالخارج ال 

بعنوان الفاسق ومن المعلوم أن الشک فی الخارج دائر  بین األقل واالکثر فیکون الشک فی التخصیص الزائد 

                                                           
 1/280و المحاضرات  3/141البحوث  21
 5/269الدروس  22



18 
 

فیرجع إلی عموم العام  کما هو الحال لو کان الخاص هو ال تکرم العالم المرتکب للکبیرة ثم شک  فی تخصیص 

المختار عدم جواز ذلک کما ال یجوز  مرتکب الصغیرة حیث ال خالف حینئذ فی الرجوع إلی عموم العام ولکن

فی الشبهات المصداقیة بداهة أن الحکم وإن کان قد تعلق بالخارج إال أن الموضوع هو الخارج المعنون بهذا 

العنوان فالخاص هو عنوان واحد وهو مردد بین المتبائنین ال بین االقل واالکثر والحاصل أنه ال مانع من 

أن المختار جریان االستصحاب أیضا فی الفرد المردد نعم ال یبعد القول االستصحاب من هذه الجهة کما 

باالنصراف ولعل منشأه هو أن االستصحاب تطبیق لقاعدة عقالئیة فی االمور الشرعیة وهو ال یجری عند العقالء 

أن  فی الشبهات المفهومیة ویختص بالشک فی االمور الخارجیة أو أن االستصحاب یورث الظن بالبقاء بحجة

 العلة المحدثة هی العلة المبقیة غالبا وحصول الظن یختص باالمور الخارجیة. 

هذا کله علی مسلک القوم وإال فالمختار عدم جریان االستصحاب إال فی الطهارة والنجاسة من الشبهات 

لمشهور من الموضوعیة لظهور االلف والالم فی کلمة الیقین فی العهد ال فی الجنس والغریب ما تسالم علیه ا

المتأخرین من ظهوره فی الجنس  مع أنهم قد اعترفوا بأن القدماء )رضوان ال ه تعالی علیهم أجمعین( إلی زمن 

الشیخ البهائی)قدس سره( لم یلتزموا باالستصحاب إال من باب حکم العقل وقد کانت األخبار بمرءاهم وقد أفتوا 

 قلیة حتی یقال بتطور العلم! بمضمونها فی باب الضوء ولم یکن المسألة مسألة ع

فتحصل من ذلک أنه ال وجه لنفی جریان االستصحاب بنحو المطلق فی المقام بل قد یمکن إجراء االستصحاب 

فی الحکم والموضوع نعم قد یکون االصل الجاری هو البراءة کما لو أمر بإکرام عالم علی البدل فشک  فی 

لم فحیث إن المورد من موارد الدوران بین التعیین والتخییر تجری إمکان تطبیق العالم علی من انقضی عنه الع

البراءة عن التعیین کما أنه قد یتشکل العلم االجمالی المنجز کما لو فرضنا أن المکلف ابتلی بتکلیفین کما لو 

ئد فی ورد: )أکرم عادال( و ورد )أکرم کل عالم( فإن إجراء البراءة عن التعیین فی االول وعن الوجوب الزا

الثانی یوجب الترخیص فی المخالفة القطعیة بداهة أن المشتق إن کان حقیقة فی المتلبس فال مجال للبراءة عن 

التعیین وإن کان حقیقة فی االعم فال مجال للبراءة عن التکلیف الزائد إذن فهو یعلم إجماال بأنه إم ا أن ال یجوز 
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إم ا أنه یجب علیه أن یکرم المشکوک، فیحصل العلم له أن یُطب ق خطاب أکرم عادال علی المشکوک و 

االجمالی ببطالن أحد االصلین نعم لو أمکن إجراء استصحاب الوجوب فی العام الشمولی فیجري کال األصلین 

إذ ال تعارض بینهما، ألنهما لیسا نافیین معا بل أحدهما نافي للتکلیف و اآلخر مثبت له فال یحصل العلم 

 23ة من إجرائهما.بالمخالفة القطعی

 بیان االقوال فی المسألة

 بین حدثت أنها إال کثرت إن و المسألة في األقوال أن فاعلم علیك تلونا ما عرفت : فإذاقال فی الکفایة

من الملکة  (مبادیه باختالف المشتق اختالف توهم ألجل المتقدمین بین قولین ذات کانت ما بعد المتأخرین

)کما لو کان محکوما به أو محکوما علیه فقیل  األحوال من یعتریه ما بتفاوت أو المعنی والفعل وغیرهما( في

باالعم فی الثانی دون االول أو کان الذات متصفا بالوصف المضاد للمشتق کإطالق القاعد لمن هو قائم بالفعل 

 اشی لمن یأکل بالفعل( فیکون مجازا أما لو اتصف بما یخالفه من الصفات فیکون حقیقة فی االعم کإطالق الم

 القول االول: الوضع لخصوص المتلبس

 خالفا و األشاعرة و األصحاب لمتأخري وفاقا الحال في التلبس اعتبار قال)قدس سره(فی الکفایة: والمختار

 عنه انقضی عما مطلقا السلب صحة و الحال في بالمبدإ المتلبس خصوص تبادر علیه یدل و المعتزلة و لمتقدمیهم

ثم استشهد علی التبادر وصحة السلب بارتکاز التضاد بین القائم والقاعد کارتکاز  االستقبال في به کالمتلبس

التضاد بین مبادیهما من القیام والقعود فلو کان المشتق حقیقة فی االعم للزم صدقهما معا فی زمان واحد علی 

باالعم فهو متخالفان ال متضادان، فإنه یقال: ال  شخص واحد وهو یعنی اجتماع الضدین، ال یقال: بعد فرض القول

ریب فی ارتکاز التضاد بینهما بما لهما من المعنی )أی مع الغض  عن المعنی( وهذا االرتکاز کاشف إن ا عن 

ودعوی رجوعه إلی التبادر ممنوعة وإال فصحة السلب بما له  حدة علی وجها هذا یقرر قد الوضع للمتلبس بل

 من المعنی المرتکز أیضا راجع إلیه وقد اتفقوا علی کونه عالمة علی حدة. 
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  )قدس سره(قد تعرض لما أوِرد علی کلٍّ من العالمتین:ثم إنه

زید بضارب اآلن وال  بأن یقال: لیس مطلقا صحته السلب بصحة أرید إن فقد أورد علیه بأنه أما صحة السلب

 مفید بأن یقال: لیس زید بضارب اآلن أی فی حال االنقضاء، فغیر مقیدا أرید إن و حالة تلبسه فهو خالف الواقع

المطلق وإال ألمکن القول بأن الرجل قد وضع للعالم إلمکان سلب الرجل  السلب صحة هي المجاز عالمة ألن

 العالم عن الجاهل فهو لیس برجل أصال!

 أن لنا صورتان أخریان یمکن إثبات المعنی بهما: فیه و

االولی: إرجاع القید إلی نفس السلب بأن یقال: لیس اآلن زید بضارب ال بالفعل وال باعتبار ما مضی فإن سلب 

المقید وإن لم یکن عالمة علی الحقیقة إال أن السلب المقید مع کون المسلوب مطلقا عالمة لها بداهة أنه علی 

 باالعم یلزم صدق اللفظ علی جمیع أفرادهالقول 

الثانیة: إرجاع القید إلی المسلوب منه بأن یقال: لیس زید اآلن بضارب فیکون السلب والمسلوب کالهما 

 مطلقین فصدق هذه القضیة دلیل  علی نفی القول باالعم.

االستعمال فی المتلبس من دون منشأ التبادر أو ارتکاز التضاد بسبب کثرة  فأورد علیه بأنه لعلأما التبادر  

 الوضع له کما یتبادرغیر االنسان من الحیوان بسبب االنصراف وکثرة االستعمال فی غیر االنسان!

ال یستند تبادرالخصوص إال إلی الوضع؛ بداهة أن کثرة االستعمال إنما هو المنقضی  عنه)قدس سره( بأنه أجاب

 ال فی المتلبس.

الوضع وهو  حکمة یالئمه ال ربما بعید هذا و مجازا األغلب أو الغالب في کونی أن یلزم هذا علی :قلت فإن

 ذلك فإن مجازات المحاورات أکثر أن االختصار واالکتفاء به عن إتیان القرائن وال ینافی ما ذکرنا ما اشتهر من

فلو قیس المعنی الحقیقی وإال  الواحد الحقیقي المعنی إلی بالنسبة المجازیة المعاني تعدد ألجل هو فإنما سلم لو

 لکثرة مجازي معنی إلی بالنسبة ذلك یتفق ربما بکل واحد من المعانی المجازیة علی حدة لکانت أکثر منه نعم
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کاستعمال االسد فی الرجل الشجاع )مع کونه مجازا وقلما یستعمل فی المعنی الحقیقی  عنه التعبیر إلی الحاجة

یستعمل فی الرجل الشجاع إال بالقرینة وکثرة االستعمال کذلک ال  وال یوجب ذلک الوضع التعینی ألنه ال

 هذا اللفظ الواحد من الهیئة التی لها عرض عریض فی االلفاظ؟! أین یوجب الوضع( لکن

تمامیة التبادر وصحة السلب؛ بداهة أن کثرة االستعمال لعله قد  بعد ضائر غیر االستبعاد مجرد أوال: إن :قلت

بل الواضع قد یضع اللفظ لما یعلم من عدم متابعة الغیر له لغرض من االغراض کما هو الشائع حدثت بعد الوضع 

فی زماننا حیث کان الوالد یسمی ولده بأسماء األئمة )صلوات ال ه علیهم أجمعین( وهو یعلم أن أقربائه ال 

سجیل فی الجنسیة وإعالم یوافقون علی ذلک وینادونه ببعض األسامی الغریبة إال أن غرضه من ذلک مجرد الت

 المخالفة فلعل ال ه تبارک وتعالی یُحدث بعد ذلک شیئا.

وثانیا: ال نسلم أن االستعمال فی المنقضی مجاز بل مقتضی أصالة الحقیقة وحکمة الوضع أن یکون االستعمال  

 ضاربا انک الذي جاء الضرب، عنه انقضی قد و الضارب فی المنقضی بلحاظ حال التلبس فیکون معنی جاء

فیکون المشتق مستعمال فی خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال فیکون کثرة االستعمال أیضا فی المعنی 

 الحقیقی.

: علیهذا یرجع المستشکل ویعید ما ادعاه من أن المنشأ لتبادر الخصوص هو کثرة االستعمال ال الوضع إن قلت

 الحال.وقد اعترفتم بکثرة االستعمال فی المتلبس بالمبدأ فی 

: کال بداهة أنه ال وجه لحمل الضارب علی من کان ضاربا علی القول باالعم ألنه حینئذ حقیقة فی المنقضی قلت

أیضا فال دوران علی قوله بین الحقیقة والمجاز حتی یتمسک بأصالة الحقیقة بل مقتضی أصالة االطالق  و عدم 

وعلیه یبقی علی قد انقضی المبدأ فی زمان النطق  تعیین الزمان هو أن یکون زمان النطق هو زمان الجري و

الخصم وجه تبادر الخصوص من اللفظ مع کثرة االستعمال فی المنقضی وعدم الوضع للمتلبس وال مفر  له من 

هذا االشکال إال بااللتزام بالوضع للمتلبس لفرض اعترافه بکثرة االستعمال فی المنقضی نعم علی المختار ال بد  
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وجیه والحمل دفعا إلشکال حکمة الوضع وحینئذ یکثر االستعمال لما هو الموضوع له وهو المتلبس من هذا الت

من دون أی  محذور والحاصل أن القائل باالعم بعد اعترافه بتبادر خصوص المتلبس ال بد  من اعترافه بالوضع 

 النحصار سبب التبادر بالوضع عنده فیلزم من القول باالعم عدمه.  

 علی کالمه )قدس سره( بأمور: ویمکن اإلیرادهذا 

: ما قیل من منع کثرة االستعمال فی المنقضی حتی علی القول باالعم بحجة أن الجمل إما تطبیقیة االیراد االول

أو غیر تطبیقیة واالولی إما إسنادیة أو حملیة وال دلیل علی االستعمال فی المنقضی إال فی بعض أقسام الحملیة 

ة؟ قال: إذا ورد المشتق في جملة غیر تطبیقیة من الجمل االنشائیة نحو: )أکرم عالما( فإن المستعمِل فأین الکثر

لم یلحظ ذاتا معینة انقضی عنها المبدأ وقد أجرى علیها المشتق لیقال بأن مقتضی اإلطالق أن زمان الجري هو 

ا علی کون االستعمال في المنقضي بل لعله فی زمان النطق و زمن النطق کان بعد االنقضاء! فال یتم  االستشهاد به

 خصوص المتلبس علی القولین.

و أما إذا کانت الجمل تطبیقیة إسنادیة من قبیل )أکرمني عالم( فمن الواضح أن مقتضی اإلطالق هو أن جري 

نقضی فیه لیقال أن زمن النطق قد ا  24المشتق وإسناده بلحاظ زمن صدور اإلکرام عن الذات ال بلحاظ زمن النطق

 المبدأ فیکون مستعمال في المنقضی فاالسناد بلحاظ زمن التلبس علی القولین. 

و إن کانت حملیة فإن کانت الذات منعدمة حین النطق ک)الشیخ المفید)قدس سره( عالم( فمن الواضح أن 

کالجمل  الجري یکون بلحاظ زمن وجود الذات ال زمن النطق ألن بلحاظ زمن النطق ال ذات أصال فحالها

 االسنادیة. 

                                                           
من مجرد ذلک ال یالزم االستعمال فی المتلبس فلعله کان المبدأ منقضیا حتی فی زمن االسناد والمدعی کثرة االستعمال بقرینة فی هذا النحو  24

 الجمل. المقرر 
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و أما إن کانت الذات موجودة حین النطق فمقتضی أصالة اإلطالق هو کون الجري في زمان النطق و لکن ال 

نقول بأن الغالب في زمان النطق فی هذا القسم هو انقضاء المبدأ بل غالبا ما یکون زمان النطق مقارنا مع فعلیة 

 25االستعمال في المنقضي بناء علی األعم!.التلبس بالمبدإ و حینئذ فأین کثرة 

صه السید الخوئی)قدس سره( بعبارات مختلفة من التفصیل بین القضایا الحقیقیة  هذا  ولعله تفصیل  لما لخ 

والقضایا الخارجیة و أنه ال یمکن االستشهاد بالقضایا الحقیقة للقول باالعم لعدم تصور االنقضاء فیها وإنما 

القضایا الخارجیة التی یعلم فیها انطباق المشتق علی من انقضی عنه المبدأ، قال)قدس سره(: یتصور االنقضاء فی 

إال أنه  الجملة في الخارجیة القضایا في محتمال   کان وإن االنقضاء حال بلحاظ المنقضي في المشتق استعمال إن  

 حال فیها یعقل ال بل المنقضي، دون المتلبس في دائما   فیها االستعمال فان   محتمل، غیر الحقیقیة القضایا في

 26االنقضاء.

هذا و لکنه یمکن الذب  عن الکفایة بأن ما ذکر من تفصیل الجمل وإن لم یثبت به کثرة االستعمال فی 

ک باالطالق فیکون  المنقضی لکنه ال یثبت به کثرة االستعمال فی المتلبس أیضا؛ بداهة أن األعمی یتمس 

وال وجه لدعوی أنه ال یتصور االستعمال فی نحو: أکرم عالما وغیره، فی األعم فیحصل کثرة االستعمال فیه 

االنقضاء فی القضایا الحقیقیة، بداهة إمکان تطبیق المشتق فیها علی من انقضی عنه المبدأ وسیأتی لذلک تتمة 

کالم إن شاء ال ه تعالی فی ذیل القول باالعم وحینئذ ال یمکن لألعمی ادعاء أن  منشأ تبادر الخصوص هو کثرة 

ملزَم له إلثبات کثرة االستعمال فی الخصوص بل مجرد احتماله یمنع التمسک االستعمال فیه ،ال یقال: ال 

بالتبادر؛ ألنا نقول: المفروض هو التسلیم بعالمیة التبادر للوضع فلو قلنا بما أشکلنا به سابقا من أن جمیع عالئم 

 خالف مسلک الکفایة.   الحقیقة والمجاز ال یثبت بها أکثر من الظهور للزم من ذلک تعطیل عالمیة التبادر وهو

                                                           
 3/155البحوث  25
 1/293المحاضرات  26
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: أنه ال ملزَم لنفی َمنشئیة االنصراف للتبادر فإن المهم  للفقیه هو إثبات الظهور ولو کان سببه االیراد الثانی

االنصراف فال داعی إلثبات أن منشأه هو الوضع التعیینی کما هو ظاهر الکفایة کما ال داعی لدعوی أن 

بداهة أن االنصراف ال یوجب الوضع 27خالفا لما یظهر من بعض الکلماتاالنصراف بنفسه یوجب الوضع التعی نی 

کما فی الحیوان فإن استعماله فی االنسان أیضا حقیقة ولو سلم فال حاجة إلثبات الوضع أصال والحاصل أنه ال 

یقة أثر عملی لکشف الموضوع له وإنما المهم إثبات الظهور فما ذکر من عالمات الحقیقة والمجاز هی فی الحق

 عالمات لکشف الظهور. 

:أن ما ذکره من أصالة الحقیقة عند دوران االمر فی مثل جاء الضارب بناء علی الخصوص بین االیراد الثالث

کون االستعمال بلحاظ زمن التلبس لیکون حقیقة أو بلحاظ زمن النطق فیکون مجازا مردود  بما سبق منه من 

الجدی ال فی کیفیة االرادة ألن االثر عند العقالء إنما هو للمراد ال اختصاص هذا االصل بما لو شک  فی المراد 

لکیفیة االرادة بل ال مجال له ولو عند الشک فی المراد االستعمالی فضال عن کیفیة االرادة االستعمالیة لعدم 

 قیقة.   ترتب أثر علی ذلک فإن المهم عندهم إنما هو کشف المراد الجدی وبعد إحرازه ال مجال ألصالة الح

: أن أصالة الحقیقة علی تقدیر جریانها تتعارض مع أصالة االطالق فإن الظاهر من جاء الضارب هو االیراد الرابع

کون االسناد بلحاظ زمن النطق ولهذا اعترف )قدس سره( بأن  القول بمجازی ة مثل )زید  ضارب  أمس(، من جهة 

مقتضی االطالق ولم یلتزم فیه بأصالة الحقیقة وتقیید زمن االسناد إرجاع القید إلی التلبس مع کون االسناد فعلیا ب

م عند تعارض قرینة المجاز وقرینة الحقیقة هی االولی والشاهد علیه إنکار المستمع  فإن  من المعلوم أن  المقد 

بأصالة االطالق عندما تقول له زید مجتهد باعتبار تلبسه باالجتهاد فیما مضی وهذا االنکار شاهد  علی أنه قد أخذ 

 وظهور االسناد فی الحال.

                                                           
 1/375البحوث  27
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)قدس سره( قد صرح باستحالة الوضع لألعم ثبوتا ولو قلنا بترکب المشتق من الذات ثمل إنل المحقق النائینی

والمبدأ علی ما سیأتی تفصیله إن شاء ال ه تعالی بداهة أنه علی القول ببساطة المشتق وأنه کنفس المبدأ ال یدل 

رض وأن الفرق بینهما إنما هو فی أخذ العرض فی المشتق ال بشرط الحمل ولذا یحمل علی إال علی نفس الع

الذات وفی المصدر قد أخذ بشرط ال فعلی هذا القول ال بد  من االلتزام بالوضع للخصوص لوضوح توقف الحمل 

یة والمجاز أما علی علی وجود العرض و بعد انقضاء المبدأ ال شیء حتی یصح  حمل لفظه علی الذات إال بالعنا

القول بالترکب وأن الضارب هو ذات نسب إلیه الضرب فقد یتوهم الوضع لمن تلبس بالمبدأ ولو آنام ا فیکون 

قوام المشتق حینئذ ببقاء الذات وهی باقیة بعد االنقضاء فیصح الحمل إال أنه ال ریب فی بطالنه لعدم الجامع بین 

وضوع له إال إذا أخذ قید الزمان فی مدلول المشتق بأن یوضع المشتق الذات المتلبس والمنقضی لیکون هو الم

ض)قدس سره( بعد ذلک إلی  لمن تلبس بالضرب فی زمن الحال أو فیما مضی ولکنه خالف اإلجماع ثم تعر 

بیان الفرق بین الجوامد والمشتقات بناء علی القول ببساطتهما وحاصل کالمه أن حال الذات فی المشتقات 

ن العرضیة حال المادة فی الجوامد والعناوین الذاتیة کالکلب فکما أن الذات خارجة عن مدلولها والعناوی

فکذلک المادة إال أن المشتق وإن کان أسوأ حاال من الجامد ألن المادة فی العنوان الذاتی وإن لم تکن دخیلة 

ظة قبل تحقق الصورة وحینه وبعد فی صدقه لما یقال: من أن  شیئیة الشیء بصورته ال بمادته إال أنها محفو

انقضاءها وصیرورة الکلب ملحا وهذا بخالف المشتق والعنوان العرضی لعدم بقاء شیء بعد انقضاء المبدء، لکن 

مع ذلک یصح  إطالق المشتق علی الذات وحمله علیه بعد االنقضاء مجازا بخالف الجامد فإنه فیه غلط؛ ألن  

عنه إال أنها کانت معروضه وموصوفه وهذا بخالف الجامد ألن  الکلب  الذات فی المشتق وإن کانت خارجة

 من حال في بها التتصف المادة لیس وصفا للمادة أصال کما لیست مأخوذة فیه، قال السید الخوئی )قدس سره(:

 علیها یصدق وال أبدا   باالنسانیة تتصف ال المشترکة والمادة النوعیة بصورتها االنسان إنسانیة األحوال مثال  
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 بعد یتلبس لم وما المنقضي في االستعمال یصح   ال ولذا وحینه وبعده االتصاف قبل موجودة کانت وإن عنوانها

 28.العالئق من ءشي تحقق لعدم مجازا ، حت ی

 فیها المبدأ عدم المنتقض الذات عن عبارة )قدس سره( بأن الجامع علی القول بالترکبأورد علیه السید الخوئی

 انَّ  سل منا لو الوجود وهو صادق علی المتلبس والمنتقض و إلی العدم من فیها المبدأ خروج فُقل أو بالوجود

                                                           
 لخصوص بوضعه القول عن محیص ال المشتقّ  مفهوم عن الّذات خروج و بالبساطة القول بعد وقال فی فوائد االصول: 1/284المحاضرات  28

 اللّفظ یكون حّتى المبدأ عنه المنقضى و المتلّبس بین جامع هناك كان إذا إاّل  یكون ال لألعمّ  الوضع إذا لألعمّ  موضوعا یكون ان یمكن ال و المتلّبس
 كما بشرط ال الملحوظ العرض نفس عن عبارة ح یكون المشتقّ  ألنّ  ذلك و البساطة على بناء جامع البین في لیس و الجامع ذلك بإزاء موضوعا

 وجود على ذلك المعلوم توّقف من و المحمول العرض عن عبارة هو فالمشتقّ  محموال عرضّیا المباین العرض جعل إاّل  الهیئة وظیفة لیس و تقّدم
 .بشرط ال لحاظه یصح حّتى العرض

 المشتقّ  حقیقة كان و المشتقّ  مدلول عن منسلخة الّذات كانت ما بعد إذ حقیقته و المشتقّ  قوام هو ما النعدام موجب المبدأ انقضاء انّ  :الحاصل و
 موجب االنقضاء بإزائه ألنّ  موضوعا اللّفظ یكون الّتلبس و االنقضاء حالتي بین جامع هناك یكون ان یعقل فال بشرط ال العرض نفس عن عبارة
 من محیص فال العدم و الوجود بین جامع ال إذ انعدامه و المعنى وجود حالتي كلتا بإزاء موضوعا اللّفظ یكون ان یعقل ال و المشتقّ  عنوان النعدام

 .المتلّبس لخصوص موضوعا المشتقّ  یكون ان
 و للعرضیات عناوین المشتقّات و للذاتیات عناوین الجوامد كون حیث من إاّل  المشتقّات و الجوامد بین الفارق یرتفع البساطة على بالجملة بناء و
 انعدام یوجب حجرا الحجر یكون بها الّتي الذاتّیة النوعّیة الصورة انعدام ان كما إذ بینهما، فرق فال المتلّبس لخصوص الوضع حیث من اّما

 عنوان النعدام موجب ضاربا الضارب یكون بها التي العرضیة النوعیة الصورة انعدام كذلك بإزائه، اللّفظ وضع ما انحفاظ عدم و العنوان
 و المشتقّات في الّذات و الجوامد في الهیولى إاّل  الحالتین بین الباقي الجامع ثبوت عدم لمكان ذلك بإزائه كلّ  اللفظ وضع ما انحفاظ عدم و الضارب

 .عنه أجنبیة و المعنى عن خارجة الّذات و الهیولى من كلّ 
 المتلّبس بخصوص تقیید غیر من الجملة في الّضرب لها ثبت الّتي للّذات موضوع ضارب مثال لألعّم وانّ  بوضعه یقول ان بالّتركیب للقائل نعم
 القائل یّدعیه ما أقصى ألنّ  ذلك و بالّتركیب القول على حّتى االنقضاء و الّتلبس بین الجامع ثبوت عدم إشكال لتوّجه یستقیم ال ذلك مع لكن و.هذا

 مدالیل عن الّزمان خروج بداهة الّزمان، عن معّرى التقییدیة الّناقصة الّنسبة وجه على بالمبدإ المقّیدة للّذات موضوع المشتقّ  انّ  هو بالّتركیب،
یقول:  ان بالّتركیب للقائل ألمكن المشتق مدلول جزء الزمان كان فلو الزمان إاّل  التلبس و االنقضاء بین جامع هناك لیس انه:المعلوم من و األسماء

 فال اللّفظ مدلول جزء الّزمان یكن لم لو اّما و المتلّبس و الماضي الّزمان على الّصادق ّما زمان في المبدأ لها ثبت الّتي للّذات موضوعة الهیئة انّ 
 إاّل  إلیه منتسبة فلیست فعلّیته عدم مع اّما و المبدأ فعلّیة عند المبدأ إلى تنتسب اّنما الّذات انّ  بداهة بإزائه، اللّفظ یوضع ان یمكن جامع هناك یكون

 .اللّفظ مدلول عن خارج الّزمان انّ  المفروض و الماضي الّزمان باعتبار
 ان یحتمل ال إذ المعنوي، باالشتراك لألعمّ  موضوعا یكون ان اّما و المتلّبس، لخصوص موضوعا یكون ان اما المشتّق، انّ  :الكالم حاصل و

 لألعّم و اّما و للمتلّبس اّما موضوعا یكون ان بدّ  فال اللّفظي، باالشتراك منهما لكلّ  موضوعا أو المبدأ عنه انقضى ما لخصوص موضوعا یكون
 ناحیة من إاّل  االنقضاء و الّتلّبس بین جامع هناك یكون ان یمكن ال و عرفيّ  قریب جامع هناك یكون ان على یتوّقف لألعمّ  الوضع انّ  :المعلوم من

 المتلّبس. لخصوص موضوعا یكون ان بدّ  فال األسماء مدلول عن خارج الّزمان انّ  المفروض الّزمان و
 عبارة إاّل  لیس البساطة على بناء المشتقّ  انّ  من :عرفت لما أوضح، البساطة على األمر كان ان و باألعمّ  القول یالزم ال بالّتركیب فظهر أن القول

 عند اّنه كما فیه حقیقة كونه یتوّهم حّتى حدث یبق لم االنقضاء بعد و المعنى هذا بإزاء موضوعا یكون اّنما اللّفظ و بشرط ال الحدث نفس عن
 .له الموضوع هو ما یبق لم الجوامد في النوعیة الّصورة انعدام

 عن أجنبّیة الباقیة الذات و یبق لم المشتق معنى إذ المبدأ، عنه انقضى ما على المشتقّ  إطالق یصح ال ان ینبغي هذا على بناء اّنه یتوّهم ال و
 معروضة كانت لّما اّنها إاّل  المشتق، في مأخوذة تكن لم ان و الذات فانّ  المبدأ؟ عنه انقضى ما على المشتق إطالق یصح وجه أيّ  فعلى المشتق،
 ( 1/121كان )فوائد االصول  ما بعالقة علیها المشتق إطالق صحّ  الّسابق، في به مّتصفة و للمشتق

 متصفة غیر المادة و صورها بفعلیة كانت فعلیتها ان و الذاتّیة العناوین الن الذاتّیة العناوین من حاال أسوأ االشتقاقیة العناوین ان وقال فی األجود:
 المبادي انعدمت فإذا بسیطة هي و مبادیها عین فانها االشتقاقیة العناوین هذا بخالف و موجودة بعده و االتصاف قبل ان المادة إاّل  أبدا   بالعنوان
 في بعد یتلبس لم من أو عنه المنقضى في االستعمال یصح ال أن و بد ال ذكرت ما قلت: فعلى فان أصال ءشي یبقى ال و بالكلیة العناوین تنعدم

والحال أنا نری صحة زید ضارب مجازا باعتبار تلبسه فیما   الذاتّیة العناوین من حاال أسوأ ذكرت كما فانها أولى بطریق االشتقاقیة العناوین
 العالئق ان و غلط انقضائه بعد و االتصاف قبل فیها االستعمال بان مضی بالضرب وعدم صحة هذا الشیء کلب باعتبار ما کان کما اعترفتم

 مشتقات،ال بخصوص مختصة كلها كان ما عالقة أو المشارفة أو األول من البیان علم في المذكورة
 بخالف فیصح االستعمال بعده و االتصاف قبل موجودة حیث أنها و هي الذات االتصاف حین االشتقاقیة بالعناوین ان المتصف إاّل  قلنا: نعم 

 العناوین في الموصوف بالجملة بقاء و أبدا   الحاالت من حال في بها متصفة غیر المادة و الصورة عناوین لنفس عرفت فانها كما الذاتّیة العناوین
 (1/76المعنى. )أجود التقریرات  في مأخوذا   یكن لم ان و المصحح لالستعمال هو االشتقاقیة
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أحدهما وال  عنوان هو و بینهما انتزاعي جامع تصویر یمکننا انَّه إال ممکن غیر الفردین بین الحقیقي الجامع

 29ملزم لوجود الجامع الحقیقی للوضع.

یحتاج إلی الجامع  مشتق أیضا فهو المنتقض کعنوان االشتقاقي االنتقاض مفهوم أخذ أرید أورد علیه بأنه إن

 مفاد یکون بأن الماضي الفعل بنحو واقع االنتقاض أخذ أرید إن و بالفعل العدم فیه بالمنتقض یختص ال لکي

 هکذا قام و قائم یعنی منو  علم من فعالم یعني المشتق مدلول في مأخوذا   الناقصة النسبة بنحو الماضي الفعل

 .معا   بالمبدإ التلبس عنه المنقضي و المتلبس علی فیصدق

 حینما إال یصدق ال الماضي الفعل ألن المبدأ حدوث آن بلحاظ الذات علی المشتق صدق عدم یلزم :ففیه أوال

 یقال أن یصح   ال إذ المستقبل بلحاظ المشتق إجراء صحة عدم یلزم :ثانیا   و الجري زمان قبل حادثا   المبدأ یکون

 .المستقبل مع وضوح صحة القول بأن زیدا قائم غدا بلحاظ الماضي إجراء عرفیة غدا  لعدم قام من زید

أما الجامع االعتباری فإن کان المراد عنوان أحدهما فهو خالف الوجدان حیث ال یفهم من الضارب هذا العنوان 

تراک اللفظی فی المشتق لعدم الجامع بین المصادیق والمفروض وضع وإن کان المراد مصداقه فهو یالزم االش

 30المشتق للجامع.

هذا ولکن الظاهر تمامیة ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من إمکان فرض الجامع ثبوتا بأخذ مفاد الفعل 

لماضیة ال الماضی فالمشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ بمعنی حدث فیه التلبس وال نسلم أن جمیع االفعال ا

حوا بأن الظالم  ینطبق علی الحال فإن الظاهر من مثل حدَث وتَحقَق هو ما یشمل الزمن الحاضرأیضا ولهذا صر 

فی قوله تعالی: )ال ینال عهدی الظالمین( هو من تلبس بالظلم ولو آنام ا أی ولو فی الزمان الحال أما االیراد 

ل المعلوم الحصول شائع  فمعنی زید  قام غدا هو أنه سیقوم، أما الثانی فغریب  فإن  استعمال الماضی فی المستقب
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سائر المشتقات فحالها کاسم الفاعل فمعنی المفتاح عند االعمی هو ذات تَحقق فیه ملکة الفتح والحاصل أنه ال 

 محذوَر ثبوتی  للقول باألعم.

 القول الثانی:

م الفاعل واسم المفعول وغیرهما بأن اسم الفاعل ما ذکره المحقق االیروانی )قدس سره( من التفصیل بین اس 

موضوع لما یقبل التلبس بالقوة القریبة من الفعلیة ولو لم یتلبس أصال ال فی الحال وال فی ما مضی ک)هذا الُسم  

( واسم المفعول موضوع لما تلبس ولو فیما مضی وسائر المشتقات موضوعة لما تلبس فی الحال فإن قلت:  قاتل 

، قلت: المضائف إن اسم ال فاعل واسم المفعول متضائفان فإذا صدق القاتل فیلزم صدق المقتول ولو لم یُقتل أحد 

السم الفاعل هو المفعول المطلق وهو القتل ألنه أثر الفاعل وهو ال ینفک  عنه أما اسم المفعول فهو کسائر 

یکون أثرا للفاعل وهو جوهر!؟ ففرق  المفاعیل مجرد اصطالح بداهة أن عمروا فی نحو )قتَل زید  عمروا( کیف

بین اسم المفعول والمفعول، فإن قلت: ال یصدق القائم مثال علی من یقدر علیه ما لم یتلبس کذا یلزم صدق 

القاتل علی الکتاب إلمکان صیرورته نفطا فیکون قاتال، قلت: أما القائم فألنه لیس اسم الفاعل أصال بل هو صفة 

عل کطاهر و أما القاتل فقد سبق أن المراد وضع اسم الفاعل لما یقبل التلبس بالقوة مشبهة علی زنة اسم الفا

 یوجب للمشتقات المختلفة األمثلة في الن ظر ان في إشکال ال القریبة ال مطلقا ففی غیره مجاز، قال)قدس سره(:

 اسم و الفاعل اسم بین ثالثیا تفصیال التفصیل هو عندنا المختار و واحد نسق علی جمیعها کون بعدم القطع

 یزید ال مدلوله ألن أصال بالمبدإ التلبس مدلوله في یعتبر ال الفاعل اسم یقال ان بان المشتقات سائر و المفعول

 کان سواء الفاعل اسم مدلول اقتضائیة فاعلیة للمبدإ الفاعل فالذات للمبدإ مصدرا و علة بکونه مقیدة الذات علی

 في بالمبدإ التلبس مدلوله في فیعتبر المفعول اما اسم و یکن لم أم األزمنة إحدى في الخارج في تأثیر هناك

 فعلیة مدالیلها في فیعتبر المشتقات اما بقیة و فیه االقتضائیة القابلیة تکفي ال و االنقضائي و الفعلي من أعم الجملة

 اسما الوزن هذا علی کان ما کل لیس إذا فاعل زنة علی کان مما کثیر القسم هذا في یدخل و بالمبدإ التلبس
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 و ضارب و کقاتل اإلصدار و اإلیجاد نسبة الذات إلی فیه المبدأ نسبة کانت بما الفاعل اسم یختص بل للفاعل

 الصفات في داخلة فانها حلولیة فیه النسبة کانت مما عادل و عالم و قائم مثل دون مکرم و منطلق و شاتم

بالجملة  و أخواتها و طاهر بصیغة فاعل وزن من المشبهة الصفة تختص ال إذ التلبس فعلیة فیها یعتبر و المشبهة

 و مشبهة صفة هو ما منه و التأثیر و الفاعلیة معنی أفاد ال ذي هو و فاعل اسم هو ما منه فاعل، وزن علی کان ما

 زیادة األول القسم في فاعل باب إلی االرتحال من المادة فالذي تکتسبه بالمبدإ الذات تطور مطلق أفاد ما هو

 للتأثیر الموجبة الخصوصیة تلك بالسببیة نعنی و للمبدإ فاعلیته و علیته و الذات سببیة إفادة نفسها معنی علی

 فیهما ثبت إذا حقیقتان القاطع السیف و القاتل فالسم ال أم التأثیر في دخیل هو ما بقیة لوجود فعال أثرت سواء

 االقتضاء االقتضاء من نعم المراد األبد إلی یؤثرا لم لو و بل یؤثرا لم أم الخارج في أثرا سواء التأثیر اقتضاء

 إلی الذات فیه المحتاج البعید ال مانع اقتران أو شرط لفقد التأثیر عن التخلف کان ما هو و الفعلیة من القریب

و  الذات علیة من أزید الفاعل اسم معنی في یعتبر ال الحاصل انه و لالحتراق األخضر الشجر کعلیة االستکمال

 غیره مشارکة مع خاص موضوع علی الفاعل اسم حمل ان هو و شیئا نعم هناك ناقصة علیة المبدأ مصدر کونها

 قرینة جهة من هذا لکن التأثیر فعلیة إال الخصوصیة لیست و فیه خصوصیة عن یکشف االقتضاء في معه

 القسم في فاعل باب إلی باالرتحال المادة تکتسبه اما ال ذي و فیه کالمنا ال ذي اللفظ بمدلول له دخل ال خارجیة

 و التلبس فعلیة هو و المفعول اسم عدى مما االشتقاقیة الهیئات سائر إلی االرتحال من تکتسبه ما بعینه فهو الثاني

 المبادي هذه فعلیات عن خال من علی عادل و عالم و قائم یصدق فال األول القسم خالف علی المبدأ مع المعانقة

 الحال و االنقضاء من أعم الجملة في التلبس مدلوله في المعتبر المفعول اسم هو القسمین هذین البرزخ بین و

 ان من أعم منه االنفعال و المطاوعة و للمبدإ الذات تحمل معنی کسب یوجب المفعول باب إلی المبدأ فارتحال

 یقال: ان ال الوقوع، قابلیة مجرد ال الذات علی الحدث وقوع تؤدى مضروب فصیغة عنه زائال أو فیه ثابتا یکون

 المفعول اسم داللة ذلك الزم الفعل اقتضاء علی فاعل هیئة دلت فإذا المتضایفین قبیل من المفعول و الفاعل اسم

 اما و غیر ال المطلق المفعول هو الفاعل السم یقال: المضایف فانه بینهما؛ للتفکیك وجه فال االنفعال اقتضاء علی
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 و المطلق المفعول هو الحقیقي المفعول انما و المفاعیل کبقیة مجازي مفعول هو و به المفعول فهو المفعول اسم

 کعموم فعل کل في الفاعل اسم صوغ عموم و المتعدیة باالفعال المفعول اسم صوغ اختصاص لذلك یشهد

 منه و الموجود و کالوجود مفعوله و الفاعل فعل بنفسه هو ال ذي الحدث نفس عن عبارة فانه المطلق المفعول

 سائر دون التأثر اقتضاء بالخصوص المفعول هذا معنی کان التأثیر اقتضاء هو کان ان الفاعل اسم معنی ان یعلم

 بالمبدإ التلبس اعتبار عدم أعني االعالم من لذلك تفطن بمن أظفر لم و المقام في المختار هو هذا و المفاعیل

 قوة أفادت الفاعلیة في مبالغة کانت إن أنها و المبالغة صیغ في الحال کیفیة یظهر ذکرناه لعل مما و أصال

 في تؤثر لم ان و لها منشئیته و متکررة لنجارات الذات سببیة تفید مثال نجار فصیغة التأثیر)والقابلیة( و السببیة

 ان ال الملکة صیغتها أفادت االتفاق مجرد دون ملکة و قوة عن إال تکن لم لما السببیة هذه و خارجا منها واحد

 مجرد ال فعال للحدث الذات تحمل تکرر أفادت المفعولیة في مبالغة کانت ان و الملکة هو ابتداء مدلولها

 31القابلیة.

أن وصف السم بأنه قاتل بمجرد القابلیة وإن کان واضحا إال أنه ال یالزم وضع الهیئة لمجرد القابلیة  وفیه

الحتمال کون المبدأ قابلیة القتل فیکون التلبس فعلیا فتکون الهیئة بالنتیجة موضوعة لخصوص المتلبس کما 

 سبق فی اسم اآللة. 

ضمن الهیئات وهو الفعل فال بد  من القول بأن هیئة اسم  إن قلت: ال ریب فی أن المادة لها معنی واحد فی

الفاعل موضوعة لمجرد القابلیة، قلت: مجرد اختالف معنی مادة فی ضمن الهیئات ال یالزم تعدد الوضع فیه 

الحتمال تعدد الدال والمدلول فالقتل لیس له إال معنی واحد وهو الفعل إال أن المبدأ فی نحو السم القاتل هو 

ة القتل عن طریق تعدد الدال والمدلول فتکون الهیئة لخصوص المتلبس هذا مع أنه ال نسلم أن هیئة اسم قابلی

الفاعل موضوعة لمجرد القابلیة مطلقا لوضوح عدم صدق القاتل مثال علی الشجاع ما لم یقتل وحینئذ ال بد  من 
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لسم بمجرد القابلیة بخالف الشجاع فکما تفسیر الفرق بین السم والشجاع حیث نری بالوجدان صدق القاتل علی ا

یحتمل وضع الهیئة بنحو االشتراک اللفظی للقابلیة والفعلیة مع کون المبدأ هو الفعل کذلک یحتمل وضع الهیئة 

لخصوص المتلبس مع کون المادة فی أحدهما بمعنی قابلیة القتل وفی االخری بمعنی فعلیة القتل والحاصل أنه ال 

دس سره( و یکفی شاهدا علی بطالنِه اعترافه )قدس سره( بانفراده فإن  الکالم فی کشف برهان فی کالمه )ق

 الظهور ال فی مسألة عقلیة حتی یتفطن لها عاقل واحد.

 القول الثالث: 

استدل علیه بالتبادر لوضوح صدق القاتل مثال علی الجانی بعد وقوع القتل أیضا وعدم صحة  وقد الوضع لألعم

ما أورده المحقق الخراسانی)قدس سره( من أن المنشأ لهذا التبادر هو تطعیم المبدأ معنی آخر  وفیهسلبه عنه 

کمن صدر منه القتل ال من یصدر منه القتل فعال ومن المعلوم أن استعمال المادة فی معنی مجازی ال یضر  بکون 

کتاب التوراة فالشیخ االعظم)قدس  الهیئة مستعملة فی معناها الحقیقی وهو المتلبس کما أنه لو فرضنا المکاسب

سره( مؤلف  للتوراة المجازی حقیقة، هذا ولکن هذا البیان لتقریب الکفایة ینافی ما ذکره )قدس سره( فی 

  32مسألة قیام االمارات مقام القطع الموضوعی کما أشکل علیه شیخنا االستاذ)قدس سره( فی ذاک البحث.

قد استدل  لهذا القول باستدالل االمام علیه السالم علی بطالن مذهب المخالفین بقوله تعالی: )ال ینال  ثمل إنه

فإن المشتق لو کان حقیقة فی االعم یتم  االستدالل التفاق الکل  علی کفر الثالثة فی فترة من  33عهدی الظالمین(

ص المتلبس فال یکون االستدالل جدلیا ُمسکتا عمرهم قبل تصدیهم للخالفة أما لو کان المشتق حقیقة فی خصو

للخصم وإنما یکون برهانیا مقنعا للنفس لوضوح کفرهم عندنا فی جمیع عمرهم کیف وقد ورد فی الخبر کفُر 

 قَالَ  من شک  فی کفرهم وخلوده فی النار بل قد اعترفوا أنفسهم بذلک قال العالمة المجلسی)قدس سره(:
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َمةُ  ُ  َرِحَمهُ  اْلَعالَّ ا :قَالَ  اْلباَلُذِري   َرَوى وَ  ال ه ِ  َعْبدُ  کَتَبَ  علیه السالم اْلُحَسْینُ  قُتِلَ  لَمَّ  ُمَعاِویَةَ  ْبنِ  یَِزیدَ  إِلَی ُعَمرَ  بْنُ  ال ه

ِزیَّةُ  َعُظَمتِ  َفَقدْ  بَْعدُ  َأمَّا  إِلَْیهِ  َفکَتَبَ  اْلُحَسْینِ  کَیَْومِ  یَْومَ  اَل  وَ  َعظِیم   َحَدث   اإْلِْساَلمِ  فِي َحَدَث  وَ  اْلُمِصیبَةُ  َجلَّتِ  وَ  الرَّ

َدةٍ  بُیُوتٍ  إِلَی ِجْئنَا َفِإنَّنَا َأْحَمقُ  یَا بَْعدُ  َأمَّا یَِزیدُ  َدةٍ  ُفُرشٍ  وَ  ُمنَجَّ َدةٍ  َوَسائِدَ  وَ  ُمَمهَّ  لَنَا اْلَحق   یَکُنِ  َفِإنْ  َعْنَها َفَقاتَلْنَا ُمنَضَّ

لُ  َفَأبُوكَ  لَِغْیِرنَا اْلَحق   کَانَ  إِنْ  وَ  قَاتَلْنَا َحقِّنَا َفَعنْ   َسبَقَ  قَدْ  َأقُولُ  .34َأْهلِهِ  َعلَی بِاْلَحقِّ  اْستَْأثَرَ  وَ  اْبتَزَّ  وَ  َهَذا َسنَّ  َمنْ  َأوَّ

ا َأنَّهُ  اْلُمَسیَّبِ  ْبنِ  َسعِیدِ  َعنْ  بِِإْسنَاِدهِ  اإْلَِماَمةِ  َداَلئِلِ  کِتَابِ  مِنْ  َأْخَرْجنَاهُ  َطِویل   َخبَر   اْلفِتَنِ  کِتَابِ  فِي  نَْعيُ  َوَردَ  لَمَّ

 اْبنِهِ  َعلِيٍّ  قَْتلُ  وَ  ِشیَعتِهِ  مِنْ  َرُجال   َخْمِسینَ  وَ  ثاََلثٍ  وَ  بَْیتِهِ  َأْهلِ  مِنْ  َعَشرَ  ثََمانِیَةَ  قَْتلُ  وَ  اْلَمِدینَةَ  علیه السالم اْلُحَسْینِ 

ابَةٍ  یََدْیهِ  بَیْنَ  ِ  َعْبدُ  َخَرجَ  َذَراِریِّهِ  َسْبيُ  وَ  بِنُشَّ امِ  إِلَی ُعَمرَ  ْبنُ  ال ه  َحتَّی َعلَْیهِ  لِلنَّاِس  ُمْستَْنفِرا   وَ  یَِزیدَ  لِفِْعلِ  ُمْنِکرا   الشَّ

 َعلَی َأنَّهُ  فِیهِ  َأْظَهرَ  وَ  ُمَعاِویَةَ  إِلَی ُعَمرُ  کَتَبَهُ  َطِویال   ُطوَمارا   إِلَْیهِ  َأْخَرجَ  وَ  یَِزیدُ  بِهِ  َفَخاَل  اْلَقْولَ  لَهُ  َأْغلََظ  وَ  یَِزیدَ  َأتَی

دا   َأنَّ  وَ  اأْلَْوثَانِ  عِبَاَدةِ  مِنْ  آبَائِهِ  ِدینِ   بَْیتِهِ  َأْهلَ  یُْکِرمَ  بَِأنْ  َأْوَصاهُ  وَ  بِِسْحِرهِ  النَّاِس  َعلَی َغلَبَ  َساِحرا   کَانَ  ُمَحمَّ

ا ِذْکُرَها َمرَّ  قَدْ  کَثِیَرةٍ  َأْشیَاءَ  فِي َعلَْیَها مِْنُهمْ  َأَحدا   یََدعَ  اَل  وَ  اأْلَْرضِ  َجِدیدِ  َعنْ  یَْجتَثَُّهمْ  َأنْ  فِي یَْسَعی وَ  َظاهِرا    َفلَمَّ

 قُتِلَ  َما قِیلَ  َما لَنِْعمَ  وَ  .َفَعلَهُ  فِیَما َمْعُذور   وَ  بِهِ  َأتَی فِیَما ُمِحق   َأنَّهُ  لِلنَّاِس  َأْظَهرَ  وَ  َرَجعَ  وَ  بَِذلِكِ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنُ  قََرَأهُ 

قِیَفةِ  یَْومِ  فِي إاِلَّ  اْلُحَسْینُ  ِ  َفلَْعنَةُ  السَّ َس  َمنْ  َعلَی ال ه لْمِ  َأَساَس  َأسَّ ِ  َصلََواُت  النَّبِيِّ  بَْیتِ  َأْهلِ  َعلَی اْلَجْورِ  وَ  الظ   َعلَْیِهمْ  ال ه

کیف ومقتضی ما ورد من قوله )صلی ال ه علیه وآله وسلم(: قال ال ه جل جالله: )لو اجتمع الناس  .35َأْجَمعِیَن. اه

کلهم علی والیة علیٍّ ما خلقت النار(
هو أن علیهم ذنب االولین واآلخرین فإن عصیانهم کان شرطا متأخرا   36

أحد بعد ذلک هذا حالهم عندنا أما حال لخلق النار بحیث لواله لم یخلق النار ال أنه لوال غصبهم لم یدخل النار 

تابعیهم فقد صرح السید االمام )قدس سره(فی ذیل البحث عن اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن بأنا قد أمرنا 

ة لعدم أیضا؛ تشملهم ال األخ، علی اشتملت ما بالبرائة من المخالفین فضال عن جواز غیبتهم، قال:  و بیننا األخو 
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تهم، عن و مذهبهم عن و عنهم البراءة وجوب بعد بینهم  37المذهب. أصول اقتضته و األخبار علیه تدل   کما أئم 

نعم قد وقع الخالف فی الحکم بإسالمهم الظاهری ومقتضی ظاهر کلمات السید اإلمام)قدس سره( عدم ذلک 

 لعدم الفرق بین االسالم واالیمان فراجع.

هذا الدلیل بأن استدالل االمام علیه السالم بهذه االیة ال  المحقق الخراسانی)قدس سره( عن هذا وقد أجاب

یتوقف علی القول باالعم بل هو مبتن علی مسألة أخری وهی أن العناوین المأخوذة فی القضایا إما مجرد مشیر 

من دون دخل لنفس العنوان فی ثبوت الحکم أصال کما تقول إسأل هذا الجالس وإما دخیلة فی الحکم إما 

ط کال تصل  خلف المحدود فإن حدوث هذا العنوان وانطباقه علی شخص یوجب حدوث الحکم إلی حدوثا فق

االبد وإما حدوثا وبقاء کما هو الظاهر االولی فی العناوین فلو ثبت أن عنوان الظالم فی المقام من قبیل االخیر 

الثانی بمعنی أن من تلبس بالظلم ولو آنام ا فال یتم  االستدالل به علی العامة إال أنه قامت القرینة علی أنه من قبیل 

وتلک القرینة عِظُم مقام االمامة التی لم تنلها النبی  إبراهیم )علیه وعلی نبینا وآله أفضل  38ال یناله عهد االمامة

 صلوات المصلین( إال بعد ابتالئه بابتالءات فمقام االمامة فوق مقام النبوة هذا مضافا إلی أنه قد ثبت فی الشرع

، للصالة وال بقضاوته ولو بعد توبته فکیف یرضی بإمامة  بأن  الشارع المقدس ال یرضی بإمامة من أقیم علیه الحد 

المشرک علی الناس فی جمیع أمور الدین والدنیا! ال یقال: إن االمامة التی یدعیها الخصم ألئمتهم هی مجرد 

یة الکریمة؛ ألنا نقول: ال ریب فی أنهم یحاولون إثبات ریاسة ال یلزم فیها العدالة فال یمکن إسکاتهم بهذه اآل

 39الخالفة واالمامة بالمعنی الذی نعتقده ألئمتهم ولهذا لم یُجب أحد  من العامة بهذا الجواب فراجع تفسیر الفخر

وغیره کیف وقد حاول الرازی فی تفسیره أن یفسر العهد فی االیة الکریمة بالنبوة تخلصا عن االشکال ولکنه 

ما تری بداهة أن إبراهیم )علیه وعلی نبینا وآله أفضل صلوات المصلین( کان نبیا فأعطی مقام اإلمامة فالتمس ک

ذلک لذریته ولیس فی البین ذکر النبوة أصال والحاصل أنه ال نزاع فی مفهوم االمامة، قال التفتازانی: إن االمامة 
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ولعمری هذه المحاوالت الفشلة التی  40صلی ال ه علیه و سل م(.ریاسة عامة في أمر الدین و الدنیا خالفة عن النبي )

قد یتمسک بها للتقریب بین المذاهب وأنه ال اختالف حقیقی بینها وأن أمیر المؤمنین )علیه السالم( إمام الفقه 

 واالخالق والغاصبین إئمة فی الحکومة والسیاسات، من أوضح تلبیسات الشیطان.

ثم ال یخفی أنه ال منافاة بین ما یقال من أن االصل فی کل  عنوان هو الموضوعیة دون الطریقیة وأن  االحکام 

د العناوین فإن  حکم وجوب االکرام مثال وإن کان یتعلق بالشخص  إن ما تتعلق بالوجودات الخارجیة دون مجر 

علیه عنوان العالم ولهذا العنوان موضوعیة بحیث ال الخارجی فإنه الذی یلزم إکرامه إال أنه یتعلق به إذا انطبق 

 یمکن إلغاءه وجعله مشیرا إلی عنوان آخر. 

ثم إن المحقق االیروانی )قدس سره( قد أورد علی الکفایة بتمامیة االستدالل بهذا الوجه للقول باالعم بداهة أن 

الکریمة ال بالقرینة المنفصلة، قال)قدس سره(: ظاهر استدالل االمام )علیه السالم( إنما هو بمقتضی ظاهر االیة 

 کشف من محیص ال تسلیمه بعد و واقعا بها المراد هو ما و بمؤولها ال اآلیة بظاهر السالم علیه اإلمام استدالل

 41بظاهرها. االستدالل یصح لم لواله إذ األعم في حقیقة المشتق کون عن باآلیة السالم علیه اإلمام استدالل

أنه کیف یتم  االستدالل بالظاهر وإسکات الخصم بعد إمکان أن یجیب الخصم بأنا ال نلتزم بکون المشتق  وفیه

حقیقة فی االعم! نعم لو ثبت من الخارج أن المشتق حقیقة فی االعم لتم  ذلک إال أنه کما تری وحینئذ یظهر 

تلبس بالظلم ولو آنام ا فیتم  االستدالل بها متانة ما فی الکفایة وأن المراد بالظالم فی اآلیة الکریمة هو من 

 إلسکات الخصم وإثبات بطالن مذهبه ولو قلنا بوضع المشتق للخصوص.

هذا أما ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من عدم تصور االنقضاء فی القضایا الحقیقیة التی منها االیة الکریمة 

 ا فی الکفایة أیضا.فقد سبق الجواب عنه بإمکانه فلعله )قدس سره( أراد م
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إن قلت: یمکن التمسک بإطالق قوله تعالی: )ال ینال( فی زمن التلبس بالکفر فال حاجة حینئذ إلی القرینة بل 

الِمِینَ  یعني بذلك أن  هذا هو ظاهر الروایة الشریفة، حیث قال)علیه السالم(:  قوله عز و جل: ال یَناُل َعْهِدي الظَّ

  42د وثنا أو صنما، أو أشرك بال ه طرفة عین، و إن أسلم بعد ذلك.اإلمامة ال تصلح لمن قد عب

 قلت: قد سبق أن هذا االطالق خالف الظاهر ألن الظاهر هو دوران الحکم مدار موضوعه حدوثا وبقاء. 

فإن قلت: یمکن التمسک بإطالق الظالم من جهة أخری ألنه یعم  العاصی فی الخفاء فال یمکن االلتزام بإمامة 

 ال بعد إحراز عصمته ومن المعلوم أنه لم یدع أحد  عصمة الغاصبین.أحد إ

قلت: لو کان الخصم معترفا بلزوم عصمة االمام لکان الدلیل مسکتا له ومبطال إلمامة الغاصبین العتراف الخصم 

 صحة علی اآلیة بهذه فیستدلون الشیعة بعدم عصمتهم إال أنه ال یلتزم لعناده باشتراط العصمة، قال الفخر: أما

 فتبقی الباطن اعتبار ترکنا أنا إال ذلك اآلیة مقتضی :فنقول نحن أما و باطنا   و ظاهرا   العصمة وجوب في قولهم

فحینئذ ال یمکن إسکاته باآلیة الکریمة ودعوی احتمال کونه ظالما، ال یجدی لنفی   43معتبرة. الظاهرة العدالة

 االمامة ؛ألنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

یفصل بین المشتق المأخوذ من الفعل الالزم فیکون حقیقة فی المتلبس کالقائم وبین المأخوذ من  ثم إنه قد

ی االعم ولکنه خلط فی مفاد المبدأ فإن القائم إن کان بمعنی من الفعل المتعدی کالضارب فیکون حقیقة ف

حدث فیه القیام فهو صادق علی المنقضی أیضا وإن کان بمعنی من تلبس بالقیام فعال فهو ال یصدق علیه وهکذا 

الکالم فی الضارب من دون فرق بینهما أصال ومثله التفصیل بین ما إذا کان الذات متلبسا بضد المشتق فهو 

حقیقة فی المتلبس فقط وإال فهو لألعم وفیه أن المشتق مطلقا مجاز فی المنقضی وإن کان مجازیته بعد التلبس 

بالضد أوضح وقد یذکر تفصیل آخر بین وقوع المشتق محکوما علیه فیکون حقیقة فی االعم أو محکوما به 

 و لألعم موضوعا فیکون علیه حکومام وقع السارق لفظ فإن السرقة، آیة :ذلك فیکون حقیقة فی الخصوص مثال
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عنه هذا  انقضت قد هي بل السرقة یزاول ال الحد   إقامة حین ألنه أبدا، السارق علی الحد   إقامة عدم یلزم إال  

بخالف زید ضارب فإنه وقع محکوما به وفیه أوال ما سبق من أن المراد دوران الحکم مدار حدوث الموضوع 

التفصیل  هذا الزم یجری علیه الحد  فال یمکن االستشهاد به علی االعم وثانیا: إن فمن تلبس بالسرقة ولو آنام ا

 تعدد الوضع لکل مادة فی ضمن هیئة الفاعل علی حسب وقوعه محکوما علیه أو محکوما به فتارة یکون

مما  فیها الحال یظهر أخرى تفاصیل هناك إن بعید ثم   أمر هذا و المتلب س أخری لخصوص و لألعم موضوعا

 سبق والمختار هو ظهور المشتق فی المتلبس للتبادر وصحة السلب وارتکاز التضاد.

 بقی أمور:

 االمر االول:فی بساطة المشتق وترکبه

ال یخفی أنه قد أورد علی تعریف الفکر بأنه ترتیب أمور معلومة لتحصیل أمر مجهول، بالحد  الناقص أو الرسم 

؛  ف فیهما الذی قد أوجب کشَف معنی االنسان، أمر  واحد  الناقص کاالنسان ناطق  أو ضاحک  بداهة أن المعرِّ

 . بسیط فأجیب بأن  الناطق مرکب  فهو بمعنی شیء له النطق ال أنه 44ولیس بأمور!

ومقدمة نقول: صریح الکفایة أن النزاع فی مفهوم المشتق ال فی مقام تحلیله فأورد علیه السید الخوئی)قدس 

وأنه لو کان النزاع فی المفهوم لم یکن  ی التحلیل وإال فال خالف فی بساطة مفهوم المشتقسره( بأن النزاع ف

إال أن الظاهر هو کون النزاع فی  45وجه لهذه االصطالحات الفلسفیة بل کان المرجع فی النزاع هو الوجدان

وف وغیرهما فی ذلک المفهوم لظهور ما سیأتی من االستدالل علی البساطة بقضاء الوجدان وعدم تکرر الموص

کیف وقد اختار المحقق النائینی)قدس سره( بساطة المشتق مفهوما وتحلیال وخالفه السید الخوئی)قدس سره( 

واختار فی الکفایة بساطة المفهوم دون المحلل فلو کان النزاع فی مقام التحلیل فقط لم  تحلیالواختار ترکبه 

سره(بنفسه قد استدل علی ما اختاره من الترکیب بالمتفاهم  یکن وجه  لهذه االقوال بل السید الخوئی)قدس
                                                           

 کیف یکون أمرا واحدا وهو ال ینتج التعریف ما لم ینضّم إلیه ما یثبت أن الناطق من خصائص االنسان.المقرر 44
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وعلیه فالنزاع فی  46العرفی وأن المتمثل من کلمة قائم فی الذهن لیس إال ذات  تلبست بالقیام دون المبدء وحده.

 غایته أن بعض االدلة یعم  مقام التصور والتحلیل کالدلیل االول. ،المفهوم

 :وال یخفی أن فی المسألة أقواال

 الذات عن منتزع بسیط معنی علی المشتق داللة من )قدس سره( الخراساني   المحقق ذکره : ماالقول االول

 و تارة الذوات تدرك انها کما الن فس ذلك ان بالمبدء قال المحقق االیروانی)قدس سره(: تقریب تلبسها بلحاظ

 األمور هذه بین أخرى صورة تدرك کذلك ثالثة الذوات و المبادي بین النسبة و أخرى المبادي و المعاني تدرك

 موجودة انها اال الخارج في ءشي بإزائها تکن لم ان و الصورة منها فتلك منتزعة هي انما و بإحداها لیست هي و

هذا ولکنه لم یبین لنا ما  47النسبة. و المبدأ و الذات به أعني الخارج في بإزاء ما له ال ذي انتزاعها منشأ بوجود

 هی حقیقة هذا االمر البسیط فهل هو نفسی المبدء أو غیره؟.

 بأمور:وکیف کان فقد استدل علی نفی الترکیب 

: التمسک بالوجدان بأنا حینما نسمع الناطق ال یخطر بالبال إال مفهوم  واحد  بسیط ال مفهوم  مرکب  الدلیل االول

بسماع قضیة زید قائم ال یتکرر الذات والموصوف نعم هو ینحل  بعد التحلیل إلی من الشیء والنطق کما أنه 

شیئین إال أن الکالم فی المفهوم ال فی التحلیل فمفهوم المشتق بسیط وال یضر  بذلک ترکبه عند التحلیل کما 

بین الموضوع  فاالختال أن االنسان ینحل  إلی جنس وفصل بعد التحلیل وإن کان بسیطا مفهوما ولذا یقال إن

 مفهوم أن هو المراد به و التفصیل و اإلجمال ناحیة من والمحمول فی الحمل االولی )کاالنسان حیوان ناطق( هو

ر إال أن مقام في بسیط واحد مفهوم اإلنسان  الفصل. و الجنس هما جزءین إلی یحل له الحد   مقام في العقل التصو 
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 کالهما و النطق فهذا الشیئ إما أرید به مفهومه أو مصداقه له ءٍ شي عن إن کان عبارة أن الناطق: الدلیل الثانی 

ل أما.باطل م و الفصل في العام العرض دخول الزمه فی مثل الناطق الذی هو من ذاتیات االنسان فألن األو   تقو 

المقوم لالنسان متقوما  الفصل یکون أن الفصل یلزم من جزءا کان عام فإذا عرض   ءالشي مفهوم إذ به، الفصل

 بما هو خارج عن حقیقة االنسان وهو یعنی تقوم الذاتی بالعرضی. 

 أن نفرض و ضاحك نقول: اإلنسان فحینما اإلنسان وال غیر هو له الضحک الذي ءالشي واقع فألن الثاني أما و

 هکذا: اإلنسان ورةالمذک القضیة تصیر أن یلزم الضحك مع الضحك له الذي ءالشي واقع من مرکب الضاحك

 ضروري. أمر لإلنسان اإلنسان ثبوت یعنی انقالب القضیة الممکنة إلی الضروریة ألن هذا و الضحك له إنسان  

ل الشق عن )قدس سره(الفصول صاحب أجاب دوا المناطقة بأن األو   حینما ءالشي مفهوم من ناطق کلمة جر 

ه فصال فهو عندهم بسیط و جعلوها  الکلمة ثم   معنی في تصرفهم بعدم نقطع بأنا الخراسانی)قدس سره(المحقق  رد 

ل الشق عن بنفسه أجاب وال ریب فی متانة  خاص؛ عرض وإال فهو فی الحقیقة مشهوري فصل   الناطق بأن   األو 

عاء أفلیس  ، مجرد اد  هذا الجواب بداهة أن القول بأن الضاحک عرض خاص والناطق أو المدرک للکلیات فصل 

المجنون إنسانا! ال یقال: إن المراد من إدراک الکلیات من یکون کذلک ولو بالقوة؛ ألنا نقول: فالبقر أیضا 

کذلک، بل دعوی ترکب حقیقة االنسان من الجنس والفصل أو المادة والصورة بال دلیل کیف وقد اتفقوا علی 

ل له فعلی هذه الکلم ات کیف یقال إن االنسان مرکب من أن الجنس أمر مردد بین ذا وذاک وأنه ال تحص 

الجنس والفصل!بعبارة أخری إن کان الجنس من الذاتیات ومقوما للنوع فکیف یقال إنه أمر انتزاعی وغیر 

متحصل و أن شیئیة الشیء بصورته ال بمادته وبفصله ال بجنسه بل کیف یقال حینئذ باتحاد الجنس والفصل 

تحصل والال متحصل ال بین المتحصلین وإن کان أمرا مبهما مرددا خارجا فإن االتحاد ال یمکن إال بین الم

فکیف یقال بالترکیب وأن الجنس من الذاتیات ! مع أن ظاهر کلمات الفالسفة أن المادة أمر حقیقی باق بطرو  

و أمر الصور المختلفة علیها فإن االنسان کان منیا ثم صار علقة ثم صار إنسانا وعلیه فالمادة غیر الجنس الذی ه
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مردد ولها حقیقة فی الخارج وحینئذ فکیف یقال بأنه ال فرق بین المادة والجنس إال فی لحاظ المادة مستقال عن 

الذات وبشرط ال ولحاظ الجنس مندکا فی النوع وال بشرط! نعم ال ریب فی وجود الفرق بین االنسان والبقر وأن 

ی أن إدراک الکلیات من ذاتیات االنسان وأن الفاصل بینه االنسان مدرک للکلیات دون غیره إال أنه ال دلیل عل

وبین غیره فی أمر ذاتی فلعل الفرق بینهما فی أمر عرضی مالزم أوجب الفرق بینهما فی اآلثار والحاصل أنه ال 

دلیل علی أن مثل الناطق وغیره من االلفاظ من الفصول بل الفصول من سنخ الوجود وال یمکننا الوقوف علی 

م حتی یکون له لفظ مخصوص وعلیه فال یلزم حقیقته  .فیه محذور ال هو العام و بالعرض الخاص العرض إال تقو 

یمکن تصحیح ما ذکره صاحب الفصول)قدس سره( أیضا بما فسره المحقق االیروانی والمحقق هذا ولکنه 

ضر بذلک اشتماله علی االصفهانی )قدس سرهما( بأن الفصل الحقیقی هو مبدء کلمة الناطق وهو النطق وال ی

غیر المبدأ ویدل علی ذلک أن الفصل والعرض موجودان فی الخارج وال ریب فی أن الناطق أو الضاحک من 

المعقوالت الثانویة الفلسفیة فما هو الفصل الحقیقی أو العرض الخاص أو العام هو النطق والضحک والمشی إال 

نحو االشتقاق بدل التعبیر بحمل االشتقاق بأن یقال االنسان ذو أنها لعدم إمکان الحمل المواطاة فیها أخذوها ب

 مدلوله بتمام کونه بوجه یقتضی ال واقعا الناطق علی الفصل إطالق النطق، قال المحقق االیروانی)قدس سره(:

 و الحق بین فاصل السالم علیه المؤمنین أمیر فان الفصل عن خارج معنی علی مفهومه یشتمل ال بحیث فصال

 48ذلك. وراء وصف له لیس و بذلك السالم علیه وصفه انحصار ذلك معنی لیس و اللظی و الجنة قسیم و الباطل

 المراد یکون محذور بأن دون من حقیقیا فصال الناطق یجعل أن وقال المحقق االصفهانی)قدس سره(: یمکن

 ال یالحظ لم ما الجزء لالنسان لکن حقیقي   الوصف فصل   لهذا مبدأ هي الناطقة بما النفس ناطقة و نفس له ما منه

 من ناطقة أو نفس ذو االنسان :ذي فیقال لفظة إضافة من الحمل تصحیح في یجب فلذا الحمل، یقبل ال بشرط

 ال الجعلي المشتق هذا في ءالشي ناطقة فأخذ له نفس ما ناطق أي االنسان :فیقال جعلي أصلي أو لغوي اشتقاق

 موجودة غیر فالمشتق ات إال   و المبدأ هو الحقیقي الفصل أن بداهة الذاتي؛ في العرض دخول محذور یوجب
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 بالناطقة بمعنی النفس توصیف أن :التحقیق به و حقیق المقوالت فتدب ره فإنه تحت تدخل ال لذا و بالذات

 للتعریف منافاللغة  و العرف یعرفه آخر ال بمعنی ذاتیا و الفصل یکون ال أن للکلیات یوجب المدرکة

 ال لذا و الحمل لتصحیح نحوهما و الذات و ءالشي أخذ أن   من إلیه أشرنا ما کلیة اإلشکال دفع في فالصحیح

ة أن في شبهة  أما و نحوه و اشتقاقي بعنوان الرسم إال   مقام حمله في یصح ال ذلك مع و الضحك هو اإلنسان خاص 

والحاصل أن  49.ال أم نحوه و ءالشي فیه اخذ سواء عنه محیص ال مما فهو حقیقیا فصال لکونه المبدأ صلوح

مبحث االلفاظ ال یهم  المنطقی فتعریف االنسان بأنه ناطق مشتمل علی جزئین من دون محذور ومع ذلک فإنه 

 رسم ناقص لعدم اشتماله علی الجنس القریب.

)قدس سره( قد أورد علی الشق االول بأن ترکب الناطق من مفهوم الشیء والنطق ال  ثم إن المحقق النائینی

یوجب دخول العرض العام فی الذاتی بل المحذور أکثر من ذلک فإن الشیء جنس بعید فیلزم دخول الجنس فی 

 جنس هو بل ء،شي في العام العرض من لیس ءالشي أن   الفصل قال السید الخوئی)قدس سره( نقال عن أستاذه:

 جهة فهي علیها، وتنطبق الماهیات من ماهیة لکل تعرض ،ألن الشیئیةالجمیع بین مشترکة وجهة األجناس

 دخول ال الفصل في الجنس دخول المشتق في ءالشي مفهوم أخذ من فالالزم هذا جمیعها وعلی بین مشترکة

 ألن فیه، الجنس دخول یستحیل کذلك الفصل في العام العرض دخول یستحیل کما البی ن فیه ومن العام العرض

ا ، ذاتا   اآلخر ماهیة تباین ماهیة والفصل الجنس من واحد لکل  فالحیوان لآلخر، ذاتیا   أحدهما یکون فال وحد 

 في الجنس دخول من فیلزم وعلیه أخص، الزم وذاك إلیه باالضافة أعم الزم هو بل وبالعکس، للناطق ذاتیا   لیس

 المشتق مفهوم عن ءالشي مفهوم خروج أن   :النتیجة أصبحت فقد .محال وهو النوع إلی الفصل انقالب الفصل

 فان   مشهوریا ، أم حقیقیا   فصال   الناطق أکان وسواء جنس أو عام عرض ءالشي بأن   أقلنا سواء ضروري، أمر

 50محال. الحقیقي، الفصل في کدخوله الالزم والفصل المشهوری في الجنس دخول
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)قدس سره( بأن القول بکون الشیء جنس االجناس یستلزم القول بإنکار مقوالت أورد علیه السید الخوئی

 الحقیقیة، للمقوالت جنسا   یکون أن یمکن ال ءالشي أن   العشر ألنها متباینات ال یجمعها مقولة قال)قدس سره(:

 فضال   العرضیة التسع المقوالت بین یعقل ال الحقیقي الجامع أن   محل ه في برهن قد بینها بل حقیقي الستحالة جامع

 .51المقوالت جمیع بین الجامع عن

أنا وإن لم نسلم ما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( إال أنه ال برهان علی تعداد المقوالت وأنها متباینات  وفیه

ضوع، فإن قیل: إن المقسم کیف ونحن ندعی أن االعراض التسعة یجمعها مقولة واحدة فإن الجمیع وجود فی مو

فیها هو الماهیة دون الوجود، قلنا: علیهذا فکیف یقال بأن الجوهر مقولة واحدة وأن أقسامه الخمسة تشترک 

تحت مقولة الجوهر وهو الوجود ال فی موضوع وحینئذ فیدور االمر بین القول بأن المقوالت أربعة عشر أو أنها 

ئیة الشیء بصورته فالصورة موجودة فی الخارج وحینئذ نقول: إن الجسم اثنان هذا مع أنهم اتفقوا علی أن شی

الذی هو من الجواهر منطبق علی الصورة التی هی قسم آخر منها بل هو هی! والحاصل أنه ال محذور فی االلتزام 

 بالشق االول.

االنسان المقید فقد أجاب صاحب الفصول)قدس سره( عن محذور االنقالب بأن المحمول هو  أما الشق الثانی

بقید ممکن وهو الضحک فیکون ممکنا ال ضروریا ولکنه لم یقبله المحقق الخراسانی)قدس سره( بحجة أن 

 ) القید إما توضیحی ومشیر  إلی ذات المقید فیکون مرجع قضیة )االنسان ضاحک( إلی قضیة )االنسان إنسان 

( فهو ضروری بالبداهة وإما أنه مستقل  فیکون خبرا بعد خبر  فینحل  القضیة حینئذ إلی قضیتین )االنسان إنسان 

و)االنسان له الضحک( واالولی ضروریة والثانیة ممکنة وهو خالف المرتکز من وحدة القضیة وأن جهتها 

 االمکان.
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ال یقال: إن المحمول مقید ولیس بمتعدد لینحل  إلی قضیتین فهو وصف  ولیس بخبر مستقل؛ ألنا نقول: ال فرق 

ف والخبر إال باالعتبار فإن االوصاف قبل العلم بها أخبار  واالخبار بعد العلم بها أوصاف  ولذا تقول فی بین الوص

 مقام االخبار: زید  عالم  وفی مقام التوصیف: زید  العالُم.

فإن قلت کیف ینحل  المحمول إلی قضیتین؟! قلت: قد ذکروا أن کل قضیة تنحل إلی ثالثة قضایا: ثبوت مبدأ 

( مع الغض  عن  الموضوع لذاته وثبوت مبدأ المحمول لذاته وثبوت المحمول للموضوع فقضیة )االنسان ضاحک 

لها الکتابة والذات الثابت لها االنسانیة مسألة بساطة المشتق أو ترکبه یعنی: ذات ثبت لها االنسانیة وذات ثبت 

ذات ثابت لها الکتابة وقد اختلفوا فی جهة القضیة االولی التی انحل إلیها عقد الوضع فقد اختار بعض لزوم کون 

جهتها الفعلیة بمعنی أنه یلزم ثبوت وصف االنسانیة للذات فی أحد االزمنة واختار بعض کفایة کونها ممکنة وال 

 هکذا: التحلیل بعد تکون ضاحك اإلنسان هذه الجهة، قال المحقق االیروانی)قدس سره(: قضیة یهمنا تحقیق

 ذات الفارابي مذهب علی باإلمکان أو الشیخ مذهب علی األزمنة أحد في و بالفعل اإلنسانیة له الثابت الذات

 52الضحك. له ثابت

من أن القید إما  53ثم ال یخفی أن المحقق الخراسانی)قدس سره( قد ذکر فی هذا المقام ما فی حاشیة االسفار 

خارج عن المحمول وإما داخل فیه ولکنه خالف اصطالح االصولیین وعلی أیٍّ فالمراد ما ذکرنا، قال المحقق 

 :نحوین بأحد إال   المحمول في أخذه مکنی ال الکتابة )فی نحو االنسان کاتب( له قید التبریزی)قدس سره(:

ل  قولنا في اإلنسان علی المحمول یکون بأن أصال فیه دخل بال المحمول إلی اإلشارة لمجرد یکون أن :األو 

 اإلنسان ثبوت ألن   ظاهر؛ فاالنقالب علیه و اإلنسان إلی الکتابة إشارة له قید و فقط اإلنسان کاتب هو اإلنسان

 .ضروري لإلنسان
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 األمرین من کاتب کل قوله اإلنسان في المحمول یکون بأن المحمول في داخال القید یکون أن :الثاني و

 إنسان و اإلنسان إحداهما قضیتین کاتب إلی اإلنسان هي و الواحدة القضیة فتنحل   الکتابة له قید اإلنسان و

 .ممکنة الثانیة و ضروریة الکتابة فاألولی له اإلنسان األخرى

 دائرة یضی ق بأن الذات لمصداق تقییدا جعله المحمول أما لنفس توضیحي   وإما وصف  مستقل   محمول إما فالقید

 و للتقیید قابال وسیعا کان إن و اإلنسان معنی ألن   ممکن؛ فغیر التقییدات، سائر حد   علی المثال في اإلنسان معنی

 إلی باإلضافة التضییق یقبل الوسیع المفهوم أن   إال   ذلك غیر أو الکبیر أو األبیض اإلنسان :یقال کما التضییق

 حیوان الحیوان یقال أن یمکن ال و خاص   حیوان البقر یقال أن یصح مثال نفسه إلی باإلضافة ال آخر معنی

 المحمول دائرة تضییق یمکن فال له مرادفا أو المحمول نفس القضیة في الموضوع کان إذا بالجملة خاص  و

 حرفیا معنی التقیید یؤخذ بأن آخر محموال أو المحمول إلی مشیرا توضیحیا وصفا القید جعل من بد   ال بل بالقید

 54المقید.اه ذات حمل بالحمل المقصود و مقصود، غیر

هذا ولکن االقوی صحة ما أجاب به صاحب الفصول)قدس سره( بداهة أن المعیار فی جهات القضایا هو ما 

یل ومن المعلوم أن الموضوع فی نحو االنسان إنسان له الکتابة قد أخذ بنحو یکون جهة بالفعل ال بعد التحل

االهمال ال بنحو االطالق وإال لزم کذب القضیة ألن بعض أفراد االنسان غیر کاتب کما أن المقید وهو االنسان 

ود القید وحینئذ الثانی قد أخذ بنحو االهمال أیضا لیقبل التقییید وإال لو کان مطلقا لزم التناقض بینه ووج

فالمحمول فی القضیة االصلیة مقید بقید ممکن فال تکون القضیة ضروریة، قال المحقق االیروانی )قدس سره(: 

 ممکن بقید المقیدة الذات ثبوت اما و لنفسها المقیدة الذات أو للذات المهملة الذات ثبوت هو انما الضروري ان

 في القضیة آلت ان و المهملة الذات القضیة أصل في المحمول لیس و ممکنا یکون محالة فال المهملة للذات

 ما علی ال فعال جهاتها هو ما علی القضایا جهات في المدار و المهملة للذات القید ثبوت إلی و إلیها التحلیل مقام
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 تقییده بعد یکون نفسه في عاما عرضا کونه مع فانه ءالشي مفهوم في کما هذا و تحلیلها مقام في جهاتها هو

 55قیده. حکم یلحقه و خاصة الضحك هي التي بالخاصة

هذا وأما ما ذکر من عدم الفرق بین الوصف والخبر فهو وإن کان متینا إال أن الکالم ال یرتبط بهذه القاعدة بل 

فإن  خلق المهم  تحقیق أن  المحمول مرکب  ومقید  بنحو العام  المجموعی أو أنه متعدد بنحو العام  االستغراقی 

القضیة بید العقل وإن لم یتغیر به الواقع وال ریب فی أن المراد فی المقام هو االول فال  مجال لالنحالل سواء 

 کان الکتابة وصفا أو خبرا.

والحاصل أن ما ذکره صاحب الفصول)قدس سره( فی الجواب عن الشق الثانی متین  إال أنه بنفسه قد أورد علی 

ل اإلنسان علی الضحك بقید المقی د الثاني اإلنسان نحمل حینما نفسه بأنه ل اإلنسان هل :نسأل األو   متصف األو 

 الذي -له الثاني اإلنسان ثبوت یکون أن فیلزم به متصفا کان فإن بعدمه؟ متصف هو أو بالضحك ثبوتا و واقعا

 العدم.  ضروري له ثبوته یکون أن فیلزم بعدمه متصفا کان إن و ضروریا، -بالضحك مقی دا کونه فرض

بداهة أن ثبوت  ؛لی قضیة ضروریةإأورد علیه المحقق الخراسانی بأن الزم ذلک انقالب کل قضیة ممکنة 

المحمول للموضوع بشرط المحمول ضروری کما تقول زید الکاتب کاتب بالضرورة إال أن المعیار فی جهات 

 اته وذاتیاته ال مقیدا بالمحمول.  القضایا هو کیفیة ثبوت المحمول لذات الموضوع مقتصرا علی ذ

ثم إن المحقق الخراسانی)قدس سره( قد ذکر أن االنسب فی الشق الثانی أن یقال لو کان المراد من الشیء 

مصداقه لزم دخول النوع فی الفصل )أی إن االنسان إنسان له النطق( وهو مع کونه أنسب بالشق االولی ألیق به 

بنا به عن الشق االول من أن الناطق فصل مشهوری، قال المحقق التبریزی )قدس منه ألنه ال یتأتی فیه ما أج

 فصال کونه تقدیر علی أم ا الفصل مقام أقیم خاصا عرضا أو حقیقیا فصال الناطق جعل سواء تام   سره(: هذا البیان

 فکیف النوع، جزء الناطق أن   المعلوم من و ناطق اإلنسان :قیل إذا فیما الفصل في النوع دخول فللزوم حقیقیا

ة؛ کونه تقدیر علی أم ا منه؟ و جزءا النوع یکون ة فألن   خاص   سائر في کما ذاتیاتها و الذات عن خارجة الخاص 
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هذا ولکنک قد عرفت أن محذور االنقالب مندفع  فهذا  56فیها؟ داخلة بذاتیاتها الذات تکون فکیف العرضی ات،

.  التقریب للشق الثانی متعین 

 بمادته موضوعبسیط مفهوما وتحلیال وأنه  المشتق أن سره( من )قدس النائیني المحقق اختاره : ماالثانی القول

 عن ال بشرط الملحوظ المصدر بخالف الذات، علی الحمل عن بشرط ال ملحوظ أنَّه علی للداللة بهیئته و للحدث

أن القول بالترکیب من الذات فال معنی لهیئة المشتق إال أنه یوجب تصحیح الحمل واستدل علی ذلک ب الحمل

والمبدأ مع کونه لغوا )ألن الغرض من ذلک تصحیح الحمل علی الذات مع أنه یمکن الوصول إلی هذا الغرض 

ال، ال بشرط(، یستلزم بناء بأخذ المبدء فی هیئة المشتق ال بشرط الحمل فهیئة المشتق یصیر ما کان بشرط 

( علی نسبتین، قال فی  المشتق لتضمنه المعنی الحرفی وهی النسبة وأن یشتمل الکالم فی نحو )زید  قائم 

 في یقع لم إال أنه المشتق في ءالشي أخذ إمکان سل منا لو المحاضرات نقال عن المحقق النائینی)قدس سره(: أنه

ة عدم توهم هي المشتق في الذات مفهوم أخذ من مترقبةال الفائدة الخارج لکونه لغوا فإن  الذات علی حمله صح 

 إن بیانه سیأتي ما علی بشرط ال المشتق في المبدأ اعتبار هو للحمل المصحح فان   کذلك لیس األمر ولکن بدونه

 أخذ المشتق في الذات أخذ من محضا  أیضا  یلزم لغوا   فیه والذات ءالشي مفهوم أخذ یصبح تعالی فإذن ال ه  شاء

 عرض في نسبتین علی الواحد الکالم اشتمال حینئذ فیلزم فیه مأخوذ المبدأ أن   المفروض إذ أیضا   فیه النسبة

ا وهذا فقط المحمول في واالخرى القضی ة تمام في إحداهما واحد  الزم أن   علی أصال   به االلتزام یمکن ال مم 

 57.النسبة وهو الحرفي المعنی علی الشتمالها مبنیة المشتقات تکون أن ذلك

أما لزوم البناء فیرد علیه نقضا بالفعل االمر والمضارع فإنهما مع تضمن المعنی الحرفی  وفی الجمیع نظرهذا 

وهی النسبة معربان وباسم الفعل فإنه مبنی من دون تضمن المعنی الحرفی وحال بأن المالک فی البناء واالعراب 

ن الکلمة بتمامه للمعنی الحرفی هو السماع فإن االدبیات ال یخضع للقاعدة  مع أن الموجب للبناء عندهم هو تضم
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کالضمائر ال مجرد اشتماله علی ذلک بحیث یکون المتصور منه معنی مستقل کما فی المقام وأما تعدد النسبة 

فلیس المراد تعدد النسبة التامة حتی یستوحش من ذلک بل المراد اشتمال القضیة علی نسبة ناقصة فی محمولها 

 یح الحمل بمجرد أخذ المشتق ال بشرط الحمل فهو یرتبط باالمر الثانیأیضا وال محذور فی ذلک وأما تصح

ن مجرد تغییر الهیئة ال یصحح الحمل ما لم یتغیر المعنی فی المبدء فإن اللفظ وإن کان بید إ وباالختصار نقول:

قق اللهم إال أن یراد بذلک ما سیأتی إن شاء ال ه تعالی عن المح ،58الواضع إال أن المعنی لیس بیده

االیروانی)قدس سره( فی جواب صاحب الفصول من أخذ اعتبار الالبشرطیة فی الموضوع له فیتغیر بذلک 

  المعنی. 

 نسبته علی بهیئته و الحدث علی بمادته یدل   المشتق أن من )قدس سره( العراقي المحقق ذکره : ماالقول الثالث

 .ذاتٍ  من صادر   قیام   قائم مثال   مدلول فیکون الذات، إلی

 الذات به أعني بسیط واحد مفهوم المشتق مفهوم ان : ما ذکره المحقق االیروانی)قدس سره( منالقول الرابع

الفرق بین هذه  و المزبورة الذات علی اال یحمل ال أجله من و التخصص من بضرب بالمبدإ التخصص بقید مقیدة

 نفس هو عندنا و بالمبدء المتخصصة الذات عن منتزع مفهوم الکفایة عند أنها البساطة وما تقدم عن الکفایة هو

 59عنها. الخصوصیة والقید لخروج بسیطة هي و بالمبدء المتخصصة الذات

 فیکون المبدأ إلیها المنتسب الذات علی المشتق داللة من )قدس سره( ذکره السید الخوئی : ماالقول الخامس 

اختاره المحقق العراقی)قدس سره( ولکنه نفس ما اختاره المحقق القیام علی عکس ما  لها ذات قائم مثال    مدلول

االیروانی)قدس سره( إال أنه صرح فی المحاضرات بأنه أمر مرکب ولعل المراد منه کما هو الظاهر هو 

 الترکیب فی مقام التحلیل.
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ره( إال أن : ما ذکره المحقق االصفهانی)قدس سره( وهو نفس ما ذکره السید الخوئی)قدس سالقول السادس

المأخوذ لیس مفهوم الشیءو ال مصداقه بل أمر مبهم مهمل من جمیع الجهات إال من جهة تلبسه وواجدیته 

 المشتق مفهوم وأن   ومبدئه المشتق بمغایرة اعترف شیخنا االستاذ ما بعد قال السید الخوئی)قدس سره(: 60للمبدء

م لمجرد الجهات جمیع من المبهم األمر هو فیه المأخوذ أن   ذکر الذات علی حمله یصح به ما فیه أخذ قد  تقو 

ة المفاهیم من وال الذات مفهوم من ولیس العنوان  انطباقه جهة من مبهم هو بل ءشي في تحتها المندرجة الخاص 

 زید :قولنا في کما علیه انطباقه عدم جهة ومن أبیض البیاض أو موجود الوجود :قولنا في کما نفسه المبدأ علی

 له نعقل ال ن ا أ لیس أمرا وراء ما ذکرناه ضرورة المبهم األمر بأن   فأورد علیه السید الخوئی)قدس سره( قائم

 61.المفهوم هذا عدا ما معنی  

هذا ولعل مراد المحقق االصفهانی )قدس سره( من التعبیر بأمر مبهم هو إدخال مثل الوجود موجود فی التعریف 

ات أمرا وراء المبدء فال یصدق المشتق علی هذا المثال فال بد  وأن یکون المراد منه ما فإنه لو کان المراد من الذ

یشمل نفس المبدء ولهذا عبر عنه بأنه أمر مبهم ولو کان غیر الذات مفهوما ومصداقا نعم لو کان مراد 

االصفهانی ثم إنه المحاضرات من مفهوم الشیء هو ما ینطبق علی نفس المبدء لکان قوله نفس ما قاله المحقق 

ال یتوهم التناقض بین ما نحن فیه وما قلنا فی بدایة مسألة المشتق من أن الکالم فی ما یبقی الذات بارتفاع 

المبدء  فإن الکالم فعال فی حقیقة المشتق من حیث البساطة والترکیب ال من حیث تلبسه بالمبدء فی الحال أو 

 یئة وإن لم یتصور النزاع فی بعض مصادیقها کاالنسان ناطق.األعم وقد سبق أن هذا النزاع یرتبط باله

بعد ما ذکرناه دوران االمر بین کون حقیقة المشتق هو نفس االمر االنتزاعی کما قاله فی الکفایة أو  والحاصل

أنه نفس منشأ االنتزاع کما قاله المحقق العراقی والسید الخوئی )قدس سرهما( علی فرق مختصر بینهما إال أنه 

بره بالتبادر والوجدان فالمختار عندنا هو حیث لم یبین فی الکفایة وال فی المحاضرات ما هو المنتزع حتی نخت
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ل الخطب أنه وولم یأت أحد  بما یرکن إلیه النفس أو بسیط  أنا ال نفهم حقیقة المشتق وأنه مرکب   الذی یسه 

 لیس لهذا النزاع ثمرة ال فی الفقه وال فی االصول وال فی الفلسفة.

 االمر الثانی: فی بیان الفرق بین المشتق والمبدء

أن المختار عند الکفایة هو بساطة مفهوم المشتق کالمبدء وحینئذ یبقی سؤال الفرق بینهما حیث نری قد سبق 

بالوجدان صحة حمل المشتق علی الذات بخالف المبدء فأجاب عنه المحقق الخراسانی)قدس سره( بأن الفرق 

یه صاحب الفصول)قدس بینهما فی أخذ المشتق ال بشرط الحمل وأخذ المبدء بشرط ال عن الحمل فأورد عل

سره( بأن المشتق یصح حمله علی الذات ولو اعتبر بشرط ال والمبدء ال یصح حمله علیها ولو اعتبر ال بشرط 

فأجاب)قدس سره( عنه بأن المقصود من الال بشرطیة فی المقام هی الالبشرطیة التکوینیة التی یعبر عنه بال 

ر عنه بال بشرط العوارض والطواری توضیح ذلک: أن المفهوم من بشرط الحمل ال ما کانت بید المعتبر الذی یعب

المشتق والمبدء وإن کان بسیطا إال أن المشتق کما سبق ینحل  إلی جزئین ینتزع منهما مفهوم واحد وهذا 

عن الحمل  (المبدء )أعنیبخالف المبدء فإنه بسیط مفهوما وتحلیال فلهما معنیین مختلفین یأبی أحد المعنیین 

ال أن لهما معنی واحد لوحظ تارة ال  ،بسبب تضمنه لمعنی الذات فی مقام التحلیل (المشتق )أعنی آلخرا فبخال

کما تقول: من أفطر فلیعتق رقبة بشرط االیمان أو حتی یکون أمره بید المعتبر والجاعل بشرط وأخری بشرط ال 

الوجودی بینهما ولو اعتبر الباب ال بشرط  ال بشرطه، بعبارة أخری کما ال یصح حمل الباب علی الجدار للتغایر

الحمل فکذلک المبدأ ،ثم استشهد علی ذلک بما یقال فی الفرق بین الجنس والمادة من أن الجنس ال بشرط 

الحمل علی الفصل أو علی النوع بخالف المادة فإنه بشرط ال عن الحمل علی الصورة أو النوع ولیس معنی ذلک 

تغایر بینهما فی مجرد اللحاظ واالعتبار وإال ألورد علیهم ما ذکره الفصول من أن المادة اتحادهما مفهوما وإنما ال
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ال یحمل علی الذات و لو اعتبر ال بشرط الحمل بل المراد أن للجنس سنخ معنی ال یأبی عن الحمل علی الذات 

 62بخالف المادة.

فی أن التغایر بین الجنس والمادة  )قدس سره( بأن کلمات الفالسفة صریحةأورد علیه المحقق االیروانی

 علیه بل لیس الصطالح الالبشرط عتباری وبمجرد اللحاظ ال أن لهما معنیین مختلفین فما ذکره شاهدا له شاهد  ا

ها الخاص فیأبی عن الحمل ولحاظ إال معنی واحد وهو ال بشرط العوارض ومنه لحاظ المادة بحد   أو بشرط ال

الساری فال یأبی عن الحمل مع اتحاد حقیقة الجنس والمادة ومثله المبدأ الجنس فی ضمن النوع ووجوده 

إن لوحظ لوحظ مستقال فال یقبل الحمل للتغایر وفإن والمشتق أو العرض والعرضی فإن لهما معنی واحدا بسیطا 

یغایر الذات أما إیراد الفصول فجوابه أن الحرکة مثال ال یحمل علی الذات لمکان وضعه لما فیقبل الحمل مندکا 

نعم لو أغمضنا عن هذه الجهة فالبشرطیةالالئیة وإن کان اعتباریا إال أن هذا االعتبار داخل فی الموضوع له 

الفصول  صاحب اعتراض یتجه والحظناه کالمتحرک لصح الحمل إال أنه حمل مجازی، قال )قدس سره(: ال

 مقومُ  هو انما الئیة البشرط اعتبارن  فا بشرط الرا اعتب ان و الذات علی الحرکة و العلم حمل بامتناع القوم علی

 بشرط ال أخذه یعقل کیف عنه خارج غیر و له مامقو   کونه مع و عنه خارج   امر   انه ال الحرکة و العلم مدلولِ 

 ال المأخوذ المعنی في اللفظ استعمال و المدلول عن ذلك تجرید من مضایقة ال نعم  الذات علی حمله لیصح

 تقدیر علی یکون انما نحوین علی ءشي اعتبار بالجملة و  أیضا الحمل صحة من مانع فال علیه و مجازا بشرط

 علی اعتباره یصح فال فیه أخذه مع اما و الحقیقي معناه في و اللفظ مدلول في بخصوصه االعتبارین أحد أخذ عدم

 مثل حمل من مضایقة ال االستعمال هذا مع و مجازا فیه المستعمل اللفظ لکون المستلزم بالتجرید الإ خراآل النحو

 أهل مراد ان من المصنف أفاده ما اما و  علیها متحرك و عالم لفظ لمیح کما الذات علی الحرکة و العلم

 و الطواري بلحاظ بذلك التفرقة یکون کي المفهوم وحدة حفظ مع التفرقة هي لیس بذلك التفرقة من المعقول

 بالالبشرطیة المفهومین بین التفرقة هي بها مرادهم فیکون المفهوم تعدد بلحاظ ذکر بما التفرقة انما و العوارض
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 المشتق و المبدأ مفهوم تعدد بذلك أراد نإ فانه  معناه أتحصل ال فکالم عنه الئیة البشرط و الحمل قبول عن

 جعل إلی حاجة غیر من الفصول صاحب إشکال یندفع به و قلناه ال ذي هو فذلك قطف االعتبارین دخل ألجل

 عن الن ظر قطع مع دهماتعد   بذلك أراد نإ و العوارض و الطواري دون الحمل بلحاظ الئیة البشرط و الالبشرطیة

 مرأ في اشتراکها عدم في القتل و الضارب و الحجر و اإلنسان کمفهوم مشتقه و المبدأ مفهوم لیکون االعتبار

 ینسب نأ ینبغي ال مما فذلك یأباه مفهوم االخر و الحمل عن یأبی ال مفهوم المفهومین أحد األمر غایة جامع

 الال من مرادهم ان من ذکرناه لما یشهد و ریب یعتریه ال واضح المفهومین تباین عدم ألن المعقول أهل إلی

 و الجنس بین أیضا بذلك التفرقة إلی ذهابهم باالعتبار المفهومین بین التفرقة هي نماإ الئیة البشرط و بشرطیة

 الصورة و الفصل مفهوم کذلك و المادة و الجنس مفهوم اشتراك لوضوح ذلك و الصورة و الفصل بین و المادة

 ما ان علم ذکرناه مما و المفهوم في االعتبارین بدخل امتیازهما یکون انما و االعتبارین عن الن ظر قطع مع

  63له. ال علیه شاهد   عاهاد   ما علی المصنف به استشهد

أن ما ذکره من أن االستشهاد بالجنس علی المشتق شاهد  علیه ال له وإن کان متینا  إال أنه ال  هذا ولکن المختار

فرق  بین الجنس والمادة وبین العرض والعرضی أعنی وجه أیضا لجعلهما معا من باب واحد، بعبارة أوضح 

إن مجرد  وأن الالبشرطیة فی الجنس اعتباری  وفی المشتق ال بد  وأن یکون تکوینیا، بیان ذلک: المشتق والمبدء

تغییر اللحاظ ال یجدی إال فی ما إذا کان ما فی الخارج واحدا وجودا حتی یحلله العقل إلی شیئین بلحاظین 

وأخری إلی مادة وصورة والفصل  إلی الجنستارة فإنه فی الخارج حقیقة واحدة وإنما العقل یحلله )کاالنسان 

فإن الحمل والقضیة بید العقل فإنه یحلل الواحد الخارجی إلی شیئین فإن الحظهما مستقال ال یصح الحمل لوجود 

فمعنی لحاظ الجنس هو لحاظ الجزء المشترک فی ضمن الکل ومعنی لحاظ  التغایر واالثنینیة بینهما وإال فیصح

بخالف المقام؛ بداهة أن وجود العرض مباین  لوجود الجوهر خارجا فال یصح  وهذاالمادة هو لحاضه مستقال( 

 ن مالک صحة الحمل هو االتحاد الوجودیبداهة أإال مجازا وتسامحا  مجرد اعتبارهما ال بشرطالحمل بینهما ب
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 أخذ أن   ییخف ، قال السید الخوئی)قدس سره(: والبین الالمتحصل والمتحصل فال یمکن االتحاد بین المتحصلین

ا المشتق في الذات  تعالی ال ه  شاء إن سنذکره لما ذلك، إلی موضوعه علی العرض حمل الحتیاج منه، بد   ال مم 

أ وجوده عین نفسه في وجوده کان وإن فیه الجوهر لوجود مباین   الخارج في العرض وجود أن   من  لموضوعه إال 

ة اآلخر ومالك علی أحدهما حمل لیصح خارجا   متحدین الیکونان ن هما ة غیر ذکرناه کما الحمل صح   االتحاد مر 

 ال فان ه معه، اتحاده یوجب ال بشرط ال العرض اعتبار وموضوعه ومجرد العرض بین منتفٍ  وهو الوجود في

ا ءالشي ینقلب  ومن غیره، آخر باعتبار لینتفي باالعتبار لیست المغایرة فان   والمباینة، المغایرة من علیه هو عم 

 .64بشرط ال باعتبار معه یتحد وال نفسه، في الجوهر وجود غیر العرض وجود أن   الظاهر

والحاصل أن مختار الکفایة هو أن الفرق بین المشتق والمبدء فی أخذ المشتق ال بشرط الحمل بسبب تضمنه 

لو کان المقصود تحلیال لمعنی الذات وأخذ المبدء بشرط ال بسبب بساطته مفهوما وتحلیال إال أنه یرد علیه أنه 

ة المتباینة کذلک فإنه ال یصح حمل االنسان علی من الالبشرطیة هی الالبشرطیة التکوینیة فجمیع االمور التکوینی

البقر أو الجدار علی الکتاب إال أنه حینئذ یبقی الکالم فی بیان معنی المشتق وحقیقته التی بها تمتاز عن المبدء 

  .تکوینا ولیس فی الکفایة ما یبین ذلک

جنس والمادة ومنها ما فی باب ن للفالسفة کلمات ال یمکن الجمع بینها منها ما سبق فی الفرق بین الإثم 

األعراض التسعة فتارة یقال: إن العرض إذا وجد فی الخارج وجد فی موضوعه وأنه مرتبة من مراتب الجوهر 

بمعنی أن االنسان فی المرتبة الکذائیة أبیض وفی مرتبة أخری أسود وأخری یقال: إن کل واحد من االعراض 

قیقة بخالف االمور االنتزاعیة والعدم وثالثة یقال: إن العرض وهو التسعة مقولة علی حدة ولها فی الخارج ح

بشرط الالئیة والالبشرطیة لحاظ المبدء ال یقبل الحمل والمشتق أو العرضی یقبله مع أنه ال فرق بینهما إال فی 

ن معنی وإال فهما معا مفهومان بسیطان، فنقول: لو کان العرض مقولة مستقلة فکیف یکون من مراتب الجوهر فإ

ذلک أنه منتزع من تلک المرتبة! أیضا کیف یحمل علی الذات وهما وجودان! نعم نحن نری بالوجدان أنه ال 
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یستقل العرض فی الخارج إال أن ذلک ال یالزم کونه مرتبة من الجوهر بل لعله کالترکیب االنضمامی موجود 

صطالح؛ ألنا نقول: غرض الفلسفة إنما بشرط وجود الجوهر بحیث ال ینفک عنه  ال یقال: إن ذلک خالف اال

ه االلفاظ غایة االمر أنه کما ال دلیل علی الترکیب االنضمامی  هو کشف الحقائق عن الموهومات وال یُهم 

 کذلک ال دلیل علی الترکیب االتحادی.  

 :االمر الثالث

ال ریب فی اعتبار االتحاد من جهة والتغایر من جهة بین الموضوع والمحمول حتی یصح الحمل و االتحاد إما  

فی المفهوم  فیکون التغایر فی االجمال والتفصیل ونحوه کاالنسان حیوان ناطق أو االنسان بشر أو االنسان 

بلحاظ فهم المخاطب وإما فی الوجود فیکون  إنسان إذا کان المخاطب منکرا لثبوت االنسانیة له فیکون التغایر

التغایر فی المفهوم کزید ضارب وقد نقل عن الفصول لزوم اعتبار االتحاد بین الموضوع والمحمول حتی یصح 

ألداءه إلی حمل  الحمل فأورد علیه فی الکفایة بأنه لغو بعد وجود اتحاد المفهومی أو الوجودی بل هو مضر  

موع الموضوع والمحمول لو اعتبر واحدا فیکون المحمول جزءا منه مع أن هذا االعتبار الجزء علی الکل فإن مج

خالف الوجدان فی الحمل االولی والحمل الشائع حیث کان الموضوع بما له من المعنی موضوعا کالمحمول، 

یه االتحاد هذا وقد ذکر المحقق االیروانی)قدس سره( أن مراد الفصول هو اعتبار االتحاد فیما ال یوجد ف

بناء علی  (االنسان جسم  )لذلک ب ثلَ المفهومی أو الوجودی فیتوقف صحة الحمل حینئذ علی اعتبار الوحدة ومَ 

أن الجسم هو عبارة أخری عن الهیولی والبدن فال یکون متحدا مع االنسان ولو مصداقا فال بد  من اعتبار الطرفین 

فإن معنی أخذه ال  جزء مأخوذا ال بشرط سائر االجزاءکون ال واحدا لیحمل الجزء علی الکل وال محذورفیه بعد

 بین الحقیقي االتحاد مع الفصول صاحب یعتبر لم انه یخفی ال قال)قدس سره(: بشرط هو اعتبارالوحدة بینهما،

 االعتبار هذا إلی ألجأه انما و الترکیب مالحظة وجودیا کان أم ماهویا االتحاد کان سواء الموضوع و المحمول

 مفاد ان حیث الحمل صحة في منه بد ال کونه مع النحوین بأحد االتحاد علی تشتمل لم التي الحملیة القضایا
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 اعتبار من بد ال وجوده في ال و مهیته في جسما لیس اإلنسان ان مع جسم اإلنسان مثل ففي االتحاد هو الحمل

 یحصل کذلك اعتبر ان بعد ثم منهما مرکبا و بدن و نفس من مؤلفا القضیة في موضوعا المجعول اإلنسان

 مع متحد الجزء و اجزائه أحد الجسم ألن جسم بدن و نفس من مرکب انه بما اإلنسان یقال ان یصح و االتحاد

 المثال، في الجسم کلفظ بشرط ال محموال الواقع الجزء اعتبار من بد ال نعم باألسر االجزاء اال الکل لیس و الکل

 الجزئیة و بالکلیة المغایرة تخل   فال الحمل یصح لم و االتحاد یحصل لم اال و الجسد و البدن کلفظ ال بشرط ال

 بینهما التغایر و الکل عین االجزاء و باألسر االجزاء عین الخارج في الکل ان عرفت قد و االتحاد حصول بعد

 تمام کحمل الکل علی االجزاء بعض حمل و به مخل انه ال الحمل في منه بد ال مما التغایر هذا و اعتباري

 ال بشرط ال للماهیات من الجنس والفصل العقلیة کاألجزاء بشرط ال مأخوذا المحمول الجزء کان إذا االجزاء

 وال یبعد صحته واالمر سهل. 65الخارجیة من البدن والروح. کاألجزاء

 االمر الرابع والخامس:

قد سبق أن المشتق منتزع من الذات باعتبار تلبسها بالمبدء والزم ذلک وجود التغایر بینهما وحینئذ یقع 

االشکال فی صفاته جل  جالله تارة من جهة أنها عین الذات فال تغایر وأخری من جهة أنه ال تلبس ألن التلبس 

الول بکفایة التغایر المفهومی بین الذات والقیام یقتضی االثنینیة فأجاب المحقق الخراسانی)قدس سره( عن ا

 له فقدانها قبال في للمبدأ الذات واجدیة من التلبس هو المراد والمبدء وإن کانا متحدین خارجا وعن الثانی بأن 

 في الحال هو کما ومفهوما   وجودا   له مغایر هو لما واجدا   ءالشي یکون الموارد فتارة   باختالف تختلف وهي

 کواجدیة مفهوما   یغایره کان وإن مصداقا   وعینه خارجا   معه متحد هو لما واجدا   یکون المشتقات واخرى غالب

 نحو لنفسه وهذا ءالشي واجدیة وهو ومصداقا   مفهوما   معه یتحد لما واجدا   یکون الذاتیة وثالثة   لصفاته تعالی ذاته

 ألن   غیره من الموجود علیه یصدق بأن أولی فالوجود لغیره ءالشي واجدیة من وأشد أتم هي بل الواجدیة من
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 ال بالذات فقیام المبدأ 66بنفسه ءالشي تلبس استحالة الشکال أصل فال هذا ضروري وعلی لنفسه ءالشي وجدان

فال یلزم النسبة بین الذات والمشتق حتی یلزم  العینیة مع یجتمع بل للذات المبدأ مغایرة و التعدد یستدعی

نعم لما کان الغالب فی المشتقات تغایر الذات والمبدء فی الوجود یلزم الترکیب  الترکیب فی ساحته جل جالله

والنسبة بینهما فانقدح بذلک أنه ال وجه لما فی  الفصول من أن مفهوم العالم بالنسبة الخالق جل جالله یغایر 

المخلوق فإن العلم إما بمعنی االنکشاف أو ما یقابله أو غیر مفهوم لنا واالول هو المدعی والثانی کما مفهومه فی 

د لقلقة اللسان.  تری والثالث یوجب کون التلفظ بصفاته تعالی مجر 

 هذا وفی المقام کلمات: 

تی التغایر المفهومی ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من أنه ال یعتبر فی صدق المشتق ح :الکلمة االولی

م قد لصحة قولنا الوجود موجود قال)قدس سره(: ة في أنه یعتبر تقد   من بینهما التغایر ءشي علی ءشي حمل صح 

 عن فضال   مفهوما   حت ی المغایرة اعتبار علی دلیل فال والمبدأ الذات بین وأم ا اخرى، ناحیة من واالتحاد ناحیة،

، کونها  موجود فهو الوجود قضی ة في کما وبالعکس، الذات مفهوم هو بعینه المبدأ مفهوم یکون قد بل حقیقة 

 والذات المبدأ بین تغایر فال الضوء، هو ءالمضي وفي الوجود هو الموجود في فالمبدأ ... وهکذا ءمضي والضوء

 موجود وغیره بالذات موجود ن ه أل غیره، علی إطالقه من أولی الوجود علی الموجود إطالق بل مفهوما   حت ی

 67.بالعرض

: أنه ال یتم  ما أورده المحقق الخراسانی علی الفصول)قدس سرهما( فإن مراده لیس هو نقل المبدء الکلمة الثانیة

عن معناه المتعارف حتی یلزم لقلقة اللسان بل المراد نقل هیئة المشتق فیکون معنی العالم هو معنی العلم فی 

 ساحته تعالی.
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: ما أورده المحقق االیروانی )قدس سره( علی الفالسفة بأنه ما هو الفرق بین انتزاع مفاهیم الثالثةالکلمة 

 به استدل ال ذي الوجه ان معالمتعددة عن الواحد وانتزاع الواحد من المتعدد حیث قالوا بجواز االول ودون الثانی 

 عکسه امتناع یستلزم کثیرا الواحد کونی ان لزوم هو و متعدد منشأ من واحد مفهوم انتزاع امتناع علی

کما أن دعوی عدم جریان قاعدة الواحد بالنسبة إلیه جل جالله کما عن بعض بال دلیل بعد شمول ما 68أیضا.

 یستدل به علی القاعدة.

و قد سبق منا أنه علی القول بالتشکیک العرضی فی الوجود ال یمکن االلتزام بالکلی الطبیعی وأن االنسان مثال 

جامع ماهوی بل ال بد  من القول بأنه جامع اعتباری بداهة أنه إما أن ینتزع عما به االشتراک بین أفراد االنسان 

أو عما به االمتیاز وعلی االول فما به االشتراک هو الوجود وال غیر فیلزم حینئذ صدق االنسان علی الحیوان 

ع الکلیات ال کلی واحد ألن کل فرد من االنسان بناء أیضا الشتراکه فی الوجود أیضا وعلی الثانی یلزم انتزا

 ال اإلنسان علی التشکیک العرضی یباین الفرد االخر وال یمکن انتزاع الواحد من المتعدد بما هو متعدد فمفهوم

المتعدد وهی مفقود إال علی القول بالتشکیک الطولی فقط  ذلك في جامعة واحدة جهة من منتزعا یکون ان بد

بل قد سبق أنه علی هذا کیف یشترک جمیع االفراد فی أثر واحد کالضحک فإن المنشأ له ولون به وهم ال یق

إما ما به االشتراک فیلزم صدوره عن الحیوان أیضا وإما ما به االمتیاز فیلزم نقض قاعدة الواحد فالجمع بین هذه 

 لمتناقضین.القاعدة والتشکیک العرضی وااللتزام بالنوع واالثر المشترک جمع بین ا

: أنه قد ذهب المحقق االیروانی)قدس سره( إلی اتحاد الصفات الذاتیة معه جل جالله ولو مفهوما الکلمة الرابعة

 واحدة ذات من متعددة مفاهیم انتزاع صح لو وإال لم یبق فرق بین الترادف والتباین المفهومی قال)قدس سره(:

 فال علیه و تعالی بالواجب ذلك یختص ال و جهة کل و ذات کل من متعددة مفاهیم انتزاع جواز لزم بسیطة

 کان إذا المفهومین بین میز یکن لم ذلك صح أیضا لو و وحد   ضابطه تحت المنتزعة المتعددة المفاهیم تدخل

 في کما الترادف معنی هو ذلك و االخر مطابق عین أحدهما مطابق و باالخر المحکي عین بأحدهما المحکي
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 هناك المفهوم اتحاد و بالترادف یحکم ضابط فبأي المفهوم تعدد و الترادف بین فرق یکن فلم الغضنفر و األسد

وال یبعد صحته فإنه ال وجه لقیاس الخالق بالمخلوق وقد ورد ال تتفکروا فی ذات ال ه بل تفکروا  69هنا! تعدده و

 العناوین بهذه یراد ان سره(: بجواز فی آالءه أما محذور کون االذکار لقلقة اللسان فقد أجاب عنه )قدس

 و الجاللة لفظ مدلول هو الحي و القادر و العالم لفظ مدلول فیکون المقدسة الذات نفس الذات علی المحمولة

 لمجرد المقدسة الذات بمعنی الجمیع کون مع االخر بعضها علی بعضها حمل و الذات علی الصفات حمل یکون

 إرادة أو اللسان للقلقة العام المعنی إرادة عدم یستلزم فال غضنفر األسد و بشر اإلنسان في کما اللفظ اختالف

 70کبیرا. علوا ذلك عن ال ه  تعالی العام المعنی لذلك المقابل المعنی

 االمر السادس:

أن المشتق قد یسند إلی غیر من هو له فیکون المجاز فی االسناد ال فی کلمة المشتق کما تقول نهر جار مع أن 

المتلبس بالجریان هو ماء النهر ال نفسه فیکون المحمول مستعمال فی معناه الحقیقی وهو المتلبس بالمبدء فی 

الحال کالموضوع إال أنه قد نسب إلی الذات غیر المتلبس به فیکون المجاز فی االسناد کما فی جالس السفینة 

 متحرک.
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