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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

بحث در مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند در امر چهارم بیان کرده بودند. ایشان فرمودند که مبادی مشتقات با یکدیگر 

انقضاء اثر د که اختالف در مبادی مشتقات در نحوه تلبس و دنمختلفند و اقسامی را نیز برای مبادی مشتقات ذکر کرد و فرمو

اینکه اختالف  و همچنیناین مطلب کامالً درست و صحیح می باشد  ی تلبس می شود. گذاشته و باعث اختالف در نحوه

 ی در نزاع مورد بحث مشتقات ندارد نیز درست است. تاثیر

کال واقع شد یعنی نقض هایی به بیان ایشان نسبت به اینکه اختالف لکن مرحوم آقای آخوند مطلبی را فرمودند که مورد اش

مشتقات به اختالف مبادی است، وارد شد و نتیجه این شد که اختالف در مشتقات نمی تواند از ناحیه مبادی باشد. زیرا نهایتاً 

 .ی باشندبین تاجر، ضارب و مجتهد فرق وجود داشته و در معنا نیز این موارد با یکدیگر متفاوت م

اینکه اختالف بین مشتقات را به مبادی بر گردانیم و قائل شویم که مبادی در قالب مشتق به حسب حمل بر ذات با  پس

محقق اصفهانی بود. ایشان قصد داشتند که اختالف را به ناحیه حمل  کالمیکدیگر اختالف پیدا می کنند، قابل قبول نیست. این 

 یعنی وقتی حمل بر ذوات می شوند اختالف بوجود می آید. این مسئله از نظر ما مردود است. بر ذات مرتبط نمایندرا مشتق 

فعلیت و در قسم دیگر معنای  قسمیمبادی در مبادی قرار دهیم یعنی بگوئیم  به عبارت دیگر اگر اختالف مذکور را در خود

نیز این سخن که اختالف رجوع به این سه قسم دارد. که   هم ملکه و استعداد مورد نظر است حرفه و صنعت و در قسم سوم

 محل اشکال است. در جلسات قبل بیان شد که

ناشی از  ضارب و مجتهدتاجر، اختالف درنمی توانیم قائل به این شویم ی یعن. نمیتوانیم برگردانیم هم را به هیئت اختالف 

 این سه مثال به نوع واحد است زیرا هر سه مورد دارای هیئت اسم فاعل می باشند. هیئت آنان است. چون هیئت

ل به تعدد در وضع شود. یعنی کسی قائکه اختالف به چه چیزی راجع است؟ عرض شد که ممکن است  اینجاست که اینسوال 

فاعل یکبار عبارت دیگر هیئت به هر یک از مواد و مبادی به نوع مشترک لفظی وضع شده اند. هیئت ها برای  که اساسا دبگوی

یکبار هم به وضع مستق و جداگانه برای تاجر وضع و به وضع جداگانه و مستقل دیگری برای البن وضع برای ضارب وضع و 

این موارد واحد است و التزام به  ردمی دانیم که هیئت  . مازیرا بر خالف وجدان است ست. این کالم نیز کامال باطل استشده ا

تعدد پس  ور جداگانه وضع نماید قابل قبول نیست.برای هر یک از مبادی به طتعدد وضع به گونه ای واضع هیئت فاعل را 

 وضع و اشتراک لفظی نیز مشکل را حل نمی کند. 
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مشکل ما با مرحوم باید مشخص شود که چند مطلب مورد بحث واقع نمی شود. گفتگو معلوم است. نقطه محل بحث و قیقا د

ال خالف  گر متفاوت می باشندحیث معنا با یکدی مشتقات بعضا ازدر چه جایی است. اصل اینکه  آخوند و یا محقق اصفهانی

ه، زیرا باالخره معنای ضارب، تاجر، البن و مجتهد با یکدیگر متفاوت است. البته منظور از تفاوت در معنا اینچنین نیست که فی

 باشد. تاجر از حیث فعلیت و استعدادمثال معنای 

اینجاست که منشاء سوال  هم رجوع ندارد. وضع و به هیئتاختالف  و همچنین مبادی مربوط نیستاختالف به طرفی  از

 اختالف چیست؟

وجوه اختالف مشتقات است. که چرا مشتقات با یکدیگر  دقیقاً ،که درباره آن با مرحوم آقای آخوند گفتگو می نمائیمآنچه 

 راه تا به حال ذکر شد. چند  اختالف دارند؟

  طبق نظر آقای مرحوم آخوند به خود مبادی برگشت پیدا می کند.این بود که مشتقات اختالف اول در وجه 

به اعتقاد یعنی دا می کند. بیان داشتند که اختالف در مشتقات به حمل رجوع پیدوم نیز راه محقق اصفهانی بود. ایشان وجه 

عد تصوری قبل از تشکیل واال در بُ یم مشتق را بر ذات حمل نمائیماختالف زمانی محقق می شود که بخواهمحقق خراسانی 

 وجود ندارد. ، اختالفیحمل بر ذات یا ی حملیه و قضیه

اگر بخواهیم هیئت را به  تمام این موارد واحد است. ودر بخواهیم اختالف را به هیئت برگردانیم، مالحظه شد که هیئت اگر 

این  ،کرد خصوصیات را در آنان لحاظ این وضع آنان را نمود قائل به این شویم که واضع زمانی که قصد یعنی بر گردانیموضع 

 نیز مورد قبول نیست.کالم 
 رحمۀ اهلل علیه امام خمینی کالم 

در عین حال باز هم  ولی به آن اشاره نموده اندرحمۀ اهلل علیه که امام خمینی  کنیممی توانیم ذکر  نیزراه پنجمی را  باید کرد؟چه پس 

 می باشد. دٍعْالیخلو عن بُ

که حرفه او تجارت است ولی مجازاً در کسی و مشخص معلوم  ،تاجر به حسب وضع لغویمعنای گفته شود که است ممکن 

تجارت است وضع شده ولی در او  ی کسی که حرفه ر بدو امر تاجر به نحو مجاز خصوصاست. یعنی د استعمال شدهاست 

یعنی در  ه که مشتق را از مبداء خود جدا نموده است.ای رسید  نی پیدا کرده و به مرحلهوضع تعیُّی کثرت استعمال  ادامه بواسطه

که در این شد  حرفه اش تجارت است استعمالبه کسی که  زااما مجا دهه واضع در نظر گرفته فعلیت اخذ شماده و معنایی ک

 کسی که حرفه اش تجارت است استعمال شد. درو به وضع تعیُّنی  فعلیت کنار رفتصورت 

یعنی آن چیزی که در نظر واضع بوده،  .عبارت اُخری تجارت از نظر لغت عبارت از معامله و داد و ستد به نحو فعلی استبه 

د نظر بوده وضع لغوی اینگونه بوده اند یعنی فعلیت در آنان موراز نظر  کهی مبادی  فعلیت بوده است. مانند خیاطت و همه

تاجر را به کسی که حرفه و یعنی  ی خود را تجارت قرار داد اطالق نمودند. مردم این را به مرور در کسی که حرفهلکن  است

 .اطالق نمودند ،ه باشدبه خالف کسی که تجارت در آن فعلیت داشتشغل او تجارت است 

ی او تجارت است  جدا شده و در کسی که حرفه اواز مشتق به مرور با وضع تعیُّنی فعلیت مبداء در آن فعلیت بوده ولی پس 

 استعمال شده است.
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دارد اطالق می شود اما به  اجتهاد بالفعل کسی که بهمجتهد از نظر لغوی ی امور هم اینگونه است. به طور مثال  مورد بقیهدر 

از مشتق یعنی  .ا دارا است و فعلیت از آن جدا شدی اجتهاد ر مرور زمان به وضع تعیُّنی به کسی اطالق شد که استعداد و ملکه

راه غیر از توجیحات این  .استذکر کرده رحمۀ اهلل علیه امام خمینی . این راهی است که مبداء خود به حسب معنایی جدا می شود

یعنی کالم امام این است که مشتقات در ناحیه مبداء به حسب وضع  ف را به خود مبادی بر نمی گرداندگذشته است و اختال

و حقیقت به آن شده استعمال دیگری در معانی به وضع تعیُّنی و کثرت استعمال هیچ اختالفی ندارند اما مجازاً به مرور زمان 

 .معنا پیدا نمود

دارا بود اطالق شد ولی بعداً و به مرور زمان به کسی که دارای حرفه و شغل  خیاط در ابتدا به کسی که فعلیت خیاطی رامثال 

م یعنی تصور نماییچنین معنایی را می توانیم در تمام مشتقات و کاتب نیز اینگونه هستند. یعنی مجتهد  خیاطی بود اطالق شد.

بعد به مرور زمان از مبداء  شدند و استعمالکه در آن فعلیت دخیل بود  مبداءمشتقات ابتداءً در معنایی غیر از معنای اصلی 

و فعلیت به کنار  استعمال شدند یا شأنیت باشدو د و ملکه در جایی که حرفه یا استعداو  هخود که فعلیت بوده فاصله گرفت

 .گذاشته شد

وضع که در این صورت از مبداء خود جدا نشده و  می شونداستعمال  استموجود فعلیت  هر جایی کداز مشتقات برخی البته 

از ابتدا برای معنای فعلی استعمال که  بْرْضَآنان در معنای خود استعمال شده اند. مانند اساساً زیرا  نیز پیدا نکرده اندتعیُّنی 

مثال هایی . اما ندارد دیُّنی وجومثال وضع تعو در این  ل زدن استمی شود که بالفعل در حاشده فلذا ضارب به کسی اطالق 

حرفه یا شأنیت در آن در معنایی که یُّنی با وضع تعو  و فاصله گرفتند لعدوی خود دبابه مرور از ممانند تاجر، کاتب و مجتهد 

 1ند.ه ایا استعداد مالک است استعمال شد
 رحمۀ اهلل علیه کالم امام خمینیبررسی 
می فرمایند که ال یخلو عن  خود کالمامام در مورد  را می توان پذیرفت؟رحمۀ اهلل علیه کالم امام خمینی آیا سوال اینجاست که حال 

رد. مویدی در این سخن وجود نداکالم بدی به نظر نمی آید اما شاهد و کالم هم خالی از اشکال نیست. البته  یعنی این دٍعْبُ

اما برای معنایی وضع شده تا مادامی که لفظ است  به چه دلیل باید بین مشتق و مبداء فاصله انداخت؟ یعنی مبداء لفظ یعنی

یمه می زمانی که در قالب هیئت مشتق قرار می گیرد از معنای اصلی و مصدری خود فاصله گرفته و معنای دیگری به او ضم

 توجیه این کالم چیست؟ اینکه خصوصیتی از او کسر شده و خصوصیتی دیگر به او اضافه می شود. شود.به عبارت دیگر

معانی را به الفاظ اشراب  اینو شرایطی که محقق شده نیاز به جهت که بپذیریم عرف  توجیه و دلیل این سخن این استراه 

که مربوط به تعدد  مانند توجیحات مرحوم آخوند نسبت به راه ها و توجیحات قبلامکان دارد که محذور آن البته  .نموده است

چون دارای شاهد و  کمتر باشد اما ،هیئت بودوضع اختالف از که مربوط به ناشی بودن محقق اصفهانی توجیه و  وضع بوده

 پس امکان اشکال و ناتمام بودن را داراست. دلیل محکمی نمی باشد
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 "الشیء حُتَتَفْما یُ"به طور مثال مفتاح یعنی  اسم مکان و اسم آلت تطبیق نماییمکالم فوق را نسبت به اگر قرار شد  مخصوصاً

عنوان مفتاح به آن به محض تولید  ه باشد؟ یاح استفاده شداطالق می شود که از مفتا به شیءوقتی مفتاح . آیا که کلید نام دارد

 لق می گیرد.به آن تعو کلید یعنی هنوز هیچ دربی توسط آن باز نشده است اما به محض تولید عنوان مفتاح  اطالق می شود؟

شود هم مسجد به  قبل از آنکه در آن محل نماز خواندهمثال مسجد که برای محل نماز، صالۀ و سجود ساخته می شود اما در 

 د. آن اطالق می شو

سجود به حسب مبداء به معنای سجده کردن است که در آن فعلیت نهفته است. فتح هم به معنای با کزدن است که در آن فعلیت 

یکبار هم آلت مانند مفتاح با توجه به اینکه حتی  مو اس در مورد اسم مکان مانند مسجچطور می شود که د موجود است.

  ؟مرور دارای وضع تعیُّنی شده اند عمال شده و بهفعلیت پیدا نکرده اند اما باید ملتزم به این شویم که مجازاً در آن است

ولی بعد به مرور زمان از مبداء خود  تجارت برای او فعلیت پیدا کردهدر ابتدا اینگونه است که  رمثال تاجدر حداقل زیرا 

  د.این کالم در مورد اسم آلت و اسم زمان مشکل تر می شوتوجیه فاصله گرفته است. به هر حال 

 جلسه آیندهبحث 

که  البته تفاوت هایی هم داردو نظیر سخن مرحوم آقای آخوند می باشد آقای خوئی نیز در این مسئله کالمی دارند که مرحوم 

م باید این سخن را بیان کنیم تا بتوانیم راهی برای توجیه این مسئله پیدا نماییم و یا اینکه مسئله را به حال خود رها کنیم. کال

  بعد یعنی سه شنبه بررسی خواهیم کرد.مرحوم خویی را در جلسه 

  

 

 «هلل رب العالمین الحمد»  


