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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

تمسک نمودند. این ادله به دو دسته تقسیم می شود.  ای به ادلهعرض شد قائلین به وضع مشتقات برای خصوص متلبس فعلی 

 دارد.م اثبات اشاره به مقادسته دوم نیز  وضع برای اعم بوده ویعنی عدم امکان دسته اول ناظر به مقام ثبوت 

 قبل بیان شد که مرحوم آقای آخوند بین مقام ثبوت و اثبات تفکیکی قائل نشدند و مستقیما به ادله اثباتی پرداختند.  در جلسه

وضع مشتق  امکانعدم دو دلیل برای در مرحله ثبوت ابتداءً در مقام ثبوت است. آنان  محقق نائینی و محقق اصفهانی کالملکن 

وضع  چون اگرمرحله اثبات نیست  درل دیگر نیازی به اقامه دلی ها در صورت پذیرش دلیل آنلذا . برای اعم اقامه نمودند

 .باقی نمی ماندرجوع به ادله اثباتی  جایی برایمحال شد دیگر عقال برای اعم از متلبس و منقضی مشتق 

ذکر اصفهانی محقق دیگر را  لیلدمحقق نائینی و  یک دلیل رامقام اول در که  وجود دارددر اینجا پس دو مقام ثبوت و اثبات 

  .کرده اند

یا ترکیب مفهوم  ق برای اخص و اعم مبتنی بر بساطتوضع مشتبه این بود: قول در مرحله اول خالصه دلیل محقق نائینی 

مرکب معتقد به و در صورتی که  را بپذیریم ینظر اخصاگر قائل شویم که مفهوم مشتق بسیط است الزاما باید یعنی  مشتق است.

قهراً امکان  داریمچون دلیل و برهان بر بساطت مفهوم مشتق  را قائل شویم وقول اعم  می توانیم بشویمبودن مفهوم مشتق 

 ندارد. وجودوضع برای اعم 

به تصویر قدر جامع و  مندچون نیازشویم اما بهم محقق نائینی در مرحله دوم فرمودند: حتی اگر قائل به ترکیب مفهوم مشتق 

امکان وضع مشتق برای لذا  چنین تصویری هم ممکن نیستو  می باشیممشترک بین خصوص متلبس و ماانقضی عنه التلبس 

 است که در جلسه قبل تفصیال بیان شد.این خالصه سخن محقق نائینی  .وجود ندارداعم 

 بررسی دلیل اول

درباره در جلسه قبل  در مرحله اول مسئله را مبتنی بر بساطت و مرکب بودن مفهوم مشتق دانست.محقق نائینی بیان شد 

نائینی تمام  دلیل محققآیا که  کنیماجماال توضیحاتی داده شد. در این جلسه باید بررسی  معنای بساطت و ترکیب مفهوم مشتق

در درجه اول اصل این مسئله که مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب باید بررسی شود این مطلب در آینده مورد  است یا نه؟

اگر کسی قائل به ترکیب مفهوم مشتق شود چنانچه بعضی قائل شده اند آن گاه این دلیل ناتمام  رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 خواهد بود.
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به در مرحله دوم  و اشکال مبنایی خیلی دارای اهمیت نمی باشد زیرا محقق نائینیاین مسئله مبنایی بوده بحث در به هر حال 

اصالً امکان وضع مشتق برای اعم مفهوم مشتق چه بنابر بساطت و چه بنابر ترکیب که در صدد بیان این هستند نحو مطلق 

 .وجود ندارد

  می نمائیم. متمرکزلذا بحث را در مرحله دوم 

بر این محور بود که برای وضع مشتق برای اعم ناچاریم که جامعی را تصویر نمائیم در مرحله دوم تکیه محقق نائینی  ی عمده

لذا باید این دو دارای قدر قضی به نحو مشترک معنوی وضع شود زیرا فرض این است که هیئت مشتق بین متلبس و من

  .رک وضع شودکه هیئت مشتق برای آن قدر مشت باشند مشترکی

 محل اشکال واقع شده است.امکان ندارد،  تصویر قدر جامع و مشترککه  در مرحله دوم فرمودندجناب محقق نائینی  آنچه

  محقق خوئیاشکال 

 جامع را به یکیمفهوم مشتق، مرحوم آقای خوئی در اشکال به استاد خود اینگونه می فرمایند: می توانیم علی القول به ترکیب 

 1از این دو وجه تصویر نمائیم.

 نمائیم. تصویر بین متلبس و منقضی به عنوان جامع و قدر مشترک می توانیم اتصاف ذات بالمبداء فی الجمله را  اول: وجه

به مبداء فعلی است و از او ضارب اطالق می کنند و اتصاف ذات به طور مثال کسی که االن در حال زدن است به او عنوان 

اتصاف به مبداء ضرب داشته التلبس بالضرب، که در روز گذشته متصف به مبداء ضرب بوده و انقضی عنه  شخصیطرفی هم 

وجه مشترکی به نام اتصاف ذات بالمبداء  ،اما االن منقضی شده است. پس نتیجه می گیریم که هم در متلبس و هم در منقضی

 وجود دارد. 

به صورت فعلی اما اتصاف برای  وجود دارد این است که اتصاف برای متلبس در اینجاتنها فرقی که بین متلبس و منقضی 

در هر دو فی الجمله اتصاف وجود دارد منتهی برای یکی حین  پساالن از او منقضی شده است.  ومنقضی در روز گذشته بوده 

 و برای دیگری حین الجری و النسبۀ باقی نیست. است الجری و النسبۀ اتصاف باقی 

نفس )زیرا امکان تصویر جامع  ندارد، نیستقدر جامع و مشترک وجود  ،بین متلبس و منقضی اینکه مشکلی مبنی برلذا 

   وجود دارد. (اتصاف ذات بالمبداء فی الجمله

 درن أیۀ خصوصیۀٍ و این هم از صرف وجود االتصاف العاری ع وضع مشتق برای اعم عبارت است در صورتپس موضوع له 

 وجود دارد.منقضی  درمتلبس و هم 

 می باشند نه جامع ذاتی.  انتزاعیآقای خوئی در این وجه در صدد تصویر جامع  وجه دوم:

ایشان فرمودند: سلمنا جامع حقیقی بین الفردین ممکن نیست. یعنی قادر نمی باشیم جامعی را که حقیقتاً در هر دو وجود داشته 

 باشد تصویر نمائیم اما تصویر نمودن جامع انتزاعی ممکن است. 
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را برای احدهما وضع کرده است.  که واضع مشتق معتقد شویمیعنی  نمائیمقدر جامع انتزاعی یعنی ما عنوان احدهما را انتزاع 

نیز بین صحیح و اعم جامع  بحثایشان در آن  کرده چونآنچه در بحث صحیح و اعم فرمودند اشاره به  در اینجا آقای خوئی

 .ه استانتزاعی تصویر نمود

معنایی را  که استناگزیر است توضیح مطلب این است: زمانی که واضع در صدد وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی 

لذا در مقام وضع هر دو را تصور نمود یعنی متلبس بالمبداء و ما انقضی عنه التلبس را با هم تصویر نمود اما  نمایدتصویر 

 و خود را متعهد کرد که در صورت هانتزاع نموداز آندو هیئت را برای چیزی قرار دهد عنوان احدهما را  می خواهدزمانی که 

زیرا مسلک مرحوم خوئی در  و معنای احدهما را از آن اراده کند.ی از ایندو الزاما یکی از هیئات مشتق را ذکر تفهیم یک اراده

 باب وضع، مسلک تعهد است.

خوئی معتقدند که واضع در مقام وضع ابتدا هر دو را تصور نمود و سپس هیئت مشتق را برای عنوان  محققبه عبارت دیگر 

یکی از تفهیم قصد و سپس خود را متعهد نمود که در صورت  قرار داداست  هاحدهما که خود از متلبس و منقضی انتزاع نمود

   احدهما است. موضوع له در این مسئلهپس  .از صورت مشتق استفاده نمایدآن دو 

به طور مثال واضع ذاتی را که االن در حال ضرب است را به همراه ذاتی که در روز گذشته ضرب از او صادر شده با هم 

از صورت اسم فاعل استفاده آن دو و متعهد شد که در مقام تفهیم  هنمود انتزاعآندو  ازرا  احدهماتصور نموده و سپس عنوان 

 .نماید

 نتیجه

لالعم به دلیل اینکه تصویر قدر جامع میسر نیست امکان ندارد. در مشتق وضع  فرموداین شد که محقق نائینی بحث  محصل

امکان تصویر قدر جامع وجود لالعم به وضع مشتق مقابل مرحوم آقای خوئی سخن ایشان را نپذیرفته و فرمودند: بنا بر قول 

 خوئی به محقق نائینی است. محققلذا امکان وضع لالعم نیز وجود دارد. این اشکال دارد 

ر شود وضع مشتق برای اعم حال باید بررسی کنیم که آیا تصویر جامع در اینجا امکان پذیر است یا خیر؟ زیرا اگر جامع تصوی

 به بررسی ادله اثباتی بپردازیم.باید آن گاه  نبوده ولذا مشکلی در مقام ثبوت متوجه به آن  ،ممکن خواهد شد

 خوئی اشکال محققبررسی 

 به هر دو راه حل آقای خوئی اشکال وارد است. 

ذاتی  فی الجمله آیا در نظر ایشان جامعه اول که ایشان برای تصویر جامع ذکر کرده یعنی اتصاف به مبداء باید دید وج اوال:

لو سلمنا ان الجامع » است چون در راه حل دوم می فرماید:  ذاتییا جامع عنوانی؟ به حسب ظاهر کالم ایشان، این جامع است 

 این نشان می دهد در درجه اول یک جامع حقیقی و ذاتی ارائه داده است.« الحقیقی بین الفردین غیر ممکن

ذ که از ذات متلبس و منقضی اخاست به قدر مشترکی جامع ذاتی مورد اساسا قابل قبول نیست چون: لکن جامع ذاتی دراین 

 و اساسا تصویر جامع ذاتی بین متلبس و منقضی حقیقتا امکان پذیر نمی باشد.می شود 
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اگر  یعنیاینگونه نیست.  آنکهحال  باشند یکدیگرجامع ذاتی بین متلبس و منقضی بدین معناست که ذات فاقد و واجد مانند 

جامع ذاتی بین  جامع ذاتی نیست چون ها ولی بین آن یکی استکه تلبس را از دست داده چیزی  ذاتواجد تلبس با  چه ذات

 واجد و فاقد شیء قطعاً وجود ندارد. 

که قبال متلبس بوده و االن از او منقضی شده  ذاتیبین االن دارای تلبس است و نیز  که ذاتیبین  اساسا تمام نزاع در مشتق

مشتق واجد و دیگری فاقد است، حال سوال این است که چه جامعی را می  ی از آن دویک که در این صورت جریان دارد

  وجود ندارد.جامع ذاتی بیان شد که ؟ نمائیمتوانیم بین این دو تصور 

مطلقا جامع ذاتی بین واجد و فاقد تصویر قابل قبول نیست زیرا  وجه اول مرحوم آقای خوئی بنابر فرض جامع ذاتیپس 

 مورد پذیرش نمی باشد. 

وده و قابلیت باشد یعنی عنوان مشترک بین متلبس و منقضی ب جامع عنوانیاتصاف بالمبداء فی الجمله اگر منظور ایشان از  ثانیا:

 انطباق بر هر دو را داراست اما باید بررسی شود که آیا این عنوان واقعا قابل قبول است؟

به طور مثال اگر برای مصادیق انسان عنوان شیءٌ متحرکٌ به عنوان قدر جامع در نظر گرفته شود این هر چند صحیح است 

است لذا نمی تواند به عنوان قدر جامع و مشترک بین چون شیءٌ متحرکٌ شامل تمام مصادیق انسان می شود اما خیلی کلی 

ها و سایر افراد، در حالی که  که بین آن دو مشترک باشد نه بین آنید به نحوی باشد ها تصویر شود زیرا مشترک معنوی با آن

است و آن را هم در بر می گیرد و این قطعا باطل ق این عنوان حتی بر ذاتی که در آینده متلبس به مبداء خواهد شد نیز منطب

آن که گفته شود منظور از است چون در مورد عدم شمول موضوع له مشتق نسبت به آن مورد همه اتفاق نظر دارند. مگر 

اتصاف بالمبداء فی الجمله فقط مواردی است که در آن اتصاف تحقق پیدا کرده ولی این بر خالف ظاهر کالم ایشان است که 

  ف بالمبداء که عاری از هر خصوصیتی است.می گوید: نفس االتصا

که آیا جامع انتزاعی مورد  می نمائیمخوئی را بررسی  محقق جامع انتزاعیوجه دوم یعنی در جلسه بعد  بحث جلسه آینده:

    خواهیم کرد.تصویر قدر جامع را بررسی  سایر وجوهقبول است یا خیر؟ سپس 

 

  

 «الحمد هلل رب العالمین»  


