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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

تمام شد. در مقام اول بحث در این بود که آیا اساساً امکان  لألخص او لألعم ثبوتاًوضع مشتق  بحث در یعنیمقام اول در بحث 

دلیل که اساسا امکان ندارد مشتق برای اعم وضع شود. دو  این شدا خیر؟ نتیجه بحث وجود دارد ی اعمبرای وضع هیئت مشتق 

به نظر می رسد که حق در مقام اول با لذا این دو دلیل به همراه پاسخ به آن اشکاالت بیان شد. نیز ذکر شد و اشکاالت 

لذا نتیجه بحث  امکان وضع مشتق برای اعم نیست. :معتقدند است که )رحمۀ اهلل(مفهانی و امابزرگانی مثل محقق نائینی، محقق اص

 قهراً قول اخصی ثابت می شود. وجود ندارد این است که امکان وضع مشتق لالعم  معتقد شویمدر صورتی که 

 مقام دوم: اثبات

تق اینکه مشیعنی باید ملتزم شویم به می شود  قول دیگر ثابت قهراًباشد به طور طبیعی در بین دو قول اگر یک قول محال 

برای خصوص متلبس بالمبداء فعال وضع شده است لذا نیازی به اقامه ادله اثباتی نیست اما از آنجا که در کلمات محقق 

البته الزم به  لما ذکرنا فی المقام االول ذکر می کنیم. اًو تایید اًخراسانی و بزرگان ادله ای در مقام اثبات ذکر شده ما آنرا تاکید

ند لذا ما در این مقام، ادله اخصی ها و ادله ه انمودای  ها در مقام اثبات، تمسک به ادله عمی ها نیز مانند اخصیذکر است که ا

 اعمی ها را بررسی می کنیم تا قول حق و نتیجه مشخص شود.

 ادله قول به وضع مشتق برای أخص

 دلیل اول: تبادر

رگرفته تبادر است. در بحث از نشانه های حقیقت و مجاز تفصیال در اولین دلیلی که در کلمات محقق خراسانی مورد اشاره قرا

یا خیر و حدود و  دارندمورد تبادر بحث کردیم. در آنجا عالمات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دادیم که آیا عالمیت 

 قیود آن را ذکر کردیم. 

یعنی اگر متکلم هنگام شنیدن لفظ از است.  «سماع اللفظعند  انسباق المعنا الی الذهن من بین المعانی»تبادر اجماال به معنای 

عالمت آن است  وبین معانی متناسب آن لفظ، یک معنا زودتر به ذهنش خطور کند این نشان دهنده حقیقت بودن آن معنا است 

 که آن لفظ یا هیئت برای آن معنا وضع شده است. 

، خصوص متلبس هیئت مشتق به ذهن انسان خطور می کند آنچه که در هنگام سماع د این است کهادعای مرحوم آقای آخون

این است که زید بالفعل زننده است یعنی االن یعنی زمانی که متکلم می گوید: زیدٌ ضاربٌ، آنچه به ذهن می آید  تاس فعلی

 
 درس خارج اصول استاد حاج سید مجتبی نورمفیدی

 1393ماه  آذر 3 تاریخ:                                                                                                     مشتق     موضوع کلی :

 1436 صفر 1مصادف با:                        اثبات   : دوممقام  -بررسی ادله وضع برای اخصموضوع جزئی: 

 32جلسه:          سال : ششم                                                                                                                

 



 

931 

عال است و این دال بر این است که ذات متلبس به مبداء ضرب است. پس متبادر از هیئات مشتقات خصوص متلبس بالمبداء ف

  هیئات برای این معانی وضع شده اند.

البته در طریقیت و عالمیت تبادر در باب حقیقت و مجاز بحث های مفصلی است که برخی تنها طریق اثبات عالمت را تبادر 

می دانند و سایر عالمات را به تبادر بر می گردانند. از طرفی نیز در مورد خود تبادر اشکاالتی وجود دارد که قبال بیان کردیم. 

نیز تنها  )رحمۀ اهلل(اد نمودند و امام نبه این دلیل استنیز و بزرگان زیادی  ذکر کرده رادلیل ین اما اجماال مرحوم آقای آخوند ا

  ایشان معتقدند: متبادر از هیئت مشتق، خصوص متلبس فعلی است. دلیل در این مقام و مسئله را تبادر دانسته اند.
 بررسی دلیل اول

است و برخی از بزرگان نیز جواب  ها اشاره کرده به بعضی از آنتبادر اشکاالتی مطرح شده که مرحوم آقای آخوند  مورددر 

نیازی به تطویل بحث  واجماال بیان خواهیم کرد مقام اول ، بحث در از  اند. که ما به دلیل فراغ دادههایی به این اشکاالت 

 نیست.
 اشکال اول

تبادر حاقّی. به عبارت تبادر اطالقی و این است که تبادر بر دو نوع است.  اند کردهبر این دلیل  یکی از اشکاالتی که بعضی

معنا از میان معانی به ذهن  آنموجب انسباق لفظ بر یک معنی دیگر گاهی اوقات تبادر مستند به اطالق است که در آن اطالق 

در معنایی استعمال شود به این نحو که در کثیرا اگر لفظی  مثالبه طور  لذا این تبادر عالمت حقیقت و وضع نیست.  می شود

  .تبادر از نوع تبادر اطالقی است این خطور نماید.همان معنا به ذهن  ،حین استعمال

این معنا به ذهن برسد. این  ،اما تبادر حاقی یعنی تبادری که مستند به حاق لفظ است یعنی از خود لفظ با قطع نظر از اطالق

 عالمت حقیقت و وضع است. اطالق

 چه آندرست است مشتق وجود دارد تبادر حاقی نیست.  در مسئلهتبادری که  ی که برخی مطرح کرده اند این است کهاشکال

 نبودهکه با شنیدن لفظ و هیئت مشتق متبادر می شود خصوص متلبس فعلی است ولی این تبادر مستند به حاق هیئت مشتق 

لذا این معنی به خصوص متلبس بالفعل اراده شده  آناز و یعنی چون هیئت مشتق کثیرا اطالق شده  .بلکه بخاطر اطالق است

کسی که در حال زدن است به ذهن می رسد اما علت این تبادر ذهنی  بیشتر ،مثال از لفظ و هیئت ضارب .ذهن متبادر می شود

و این تبادر عالمت حقیقت نیست. این اشکال اولی است که در مورد  کثرت استعمال این هیئت در خصوص متلبس فعلی است

 تبادر مطرح شده است.
  پاسخ 

مشتق کثیراً در متلبس بالفعل استعمال شده  در صورتی کهمرحوم آقای آخوند به این اشکال پاسخ داده اند. ایشان فرموده اند: 

تبادر عالمت لذا کثرت استعمال باعث انسباق معنا شده باشد چنین اشکالی مطرح و  اگرباشد، این اشکال وارد است یعنی 

نیست زیرا استعمال هیئت مشتق در منقضی بیش از استعمال آن در متلبس  واردحقیقت و وضع نخواهد بود اما این اشکال 

ذواتی استعمال در یر ضارب، قاتل، بیشتر کلماتی نظمتوجه می شویم که زمانی که به مردم مراجعه می کنیم  به طور مثالاست. 

 .وارد نیستلبس از آنان منقضی شده است. لذا اشکال تبادر اطالقی می شوند که ت
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 اشکال دوم

 اشکال دیگری هم در ادامه اشکال اول تولید شده است. 

این است که استعمال لفظ یا هیئت  اش  بیشتر از متلبس فعلی باشد الزمه اگر استعمال مشتق در منقضی اشکال دوم این است که

چون خالف حکمت وضع است. زیرا واضع الفاظ را برای معانی  ،و هذا الیصح باشددر معنای مجازی بیش از معنای حقیقی 

بخاطر سهولت در تفهیم و تفهم وضع نموده و سهولت در تفهیم و تفهم اقتضاء می کند که الفاظ بدون قرینه بر معنای خود 

. شود که نیازمند قرینه باشدواضع لفظی را برای معنایی وضع نموده اما اکثر اوقات در غیر ما وضع له استعمال  اگر. داللت کنند

 این خالف حکمت وضع است.
 پاسخ

دارد که  گی ها و لطایفی ویژهاستعمال مجازی بخاطر  زیراندارد با حکمت وضع هیچ منافاتی در معنای مجازی استعمال  کثرت

در غیر آن شده، برای معنایی وضع لفظی که د که اقتضاء می کن مقاصد وجود داردتعبیر مجازی برای بیان در و یا ظرفیتی که 

  معنا استعمال شود و هیچ مشکلی متوجه این استعمال نیست.

بس استعمال می فرض این است هیئت مشتق در اینجا برای خصوص متلبس فعلی وضع شده اما کثیرا در ما انقضی عنه التل

 و محذوری وجود ندارد. شود و در این بیان مشکل

یعنی معتقد شویم که تبادر  عالمیت آن بپذیریمکه در اینجا وجود دارد این است که ما باید تبادر را برای وضع و  مطلبیعمده 

مطرح  هماشکاالتی  ،برای وضع اکثر علماء این مطلب را پذیرفته اند اما نسبت به عالمیت و نشانه بودن تبادرعالمت است. 

بیان  سابقاً در بحث از عالمات حقیقت و مجازباید با تامل بیشتری به این مسئله پرداخت. البته این اشکاالت را  لذا است

 نباشد.کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الیبعد تبادر عالمت حقیقت 

 دلیل دوم: صحت سلب

 معنای حقیقی نیست.  معنا،این صحت سلب دلیل بر این است که 

. مثال می توانیم دبیانگر و نشان دهنده این است که این معنا حقیقی نمی باشاین  ،هیئتی سلب کردلفظ و اگر بتوان معنایی را از 

یعنی سلب عنوان مشتق از ذات دلیل  ،شده لیس بضاربٍ فعالً تلبس از اوبگوئیم: زیدی که دیروز در حال زدن بود و انقضای 

سلب عنوان مشتق چون ما انقضی عنه التلبس وضع نشده لذا این استعمال در او حقیقت نمی باشد.  برایمشتق  بر این است که

صحیح باشد عم وضع شده ما انقضی عنه التلبس یعنی برای أدر صورتی که مشتق برای  تی که تلبس از او منقضی شدهاذاز 

توانیم بگوئیم که لیس بعالمٍ؟ یا کسی که االن در حال زدن است آیا سلب  در مورد کسی که عالم است آیا میچون . مثال نیست

ضرب از او صحیح است؟ مسلما این سلب صحیح نمی باشد لذا روشن است که این استعمال حقیقت است. اما اگر سلب 

  نیست.در آن حقیقت  این سلب داللت دارد بر اینکهمعنایی از ذات صحیح باشد 

مرحوم . و در برخی نیز عدم صحت سلب مطرح شده است عنوان صحت سلب آمده در بعضی از کلمات البته در این مسئله

 مجازیت و عدم صحت سلب نیز دلیل بر حقیقت است. صحت سلب دلیل بر  آقای آخوند تعبیر صحت سلب را بکار برده اند
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سلب المشتق عن المنقضی عنه التلبس یدل علی مجازیته اگر بگوئیم که زید االن ضارب نیست در واقع این سلب صحۀ 

ما انقضی عنه التلبس مجاز است. عدم  درفی الواقع انقضی عنه التلبس و این بیانگر این است که مشتق  چونصحیح می باشد 

کسی که االن به نسبت اگر یعنی دلیل بر حقیقت است عال می باشد صحت سلب نیز نسبت به ذاتی است که متلبس بالمبداء ف

 متلبس می باشد بگوئیم لیس بضاربٍ، چنین سلبی صحیح نیست. 

پس نتیجه این شد که عدم صحت سلب در رابطه با متلبس فعلی و صحت سلب نیز در رابطه با المنقضی عنه التلبس لحاظ می 

 شود.
 اشکال

به تنهایی و با قطع نظر از تبادر، از عالئم  در جای خود گفته شد، عدم صحت سلبزیرا  .ستدلیل مستقلی نیاین دلیل، 

ع به مسئله تبادر برگشت می نماید لذا تشخیص وضع و راه های شناخت حقیقت و مجاز نیست. یعنی صحت سلب در واق

وضع مشتق لالخص  نمی تواندرجوع به تبادر می نماید که در این صورت  حقیقت و مجاز نیست چونبرای ی مستقلی  نشانه

 را اثبات کند.

صحیح است؟ یعنی چرا نسبت به ذاتی که دیروز زده شتق از ذاتی که انقضی عنه التلبس، چرا سلب عنوان ماست که  اینسوال 

تبادر است که به تفصیل در جلسات قبل  سئلهمو االن در حال زدن نمی باشد می توانیم بگوئیم که لیس بضاربٍ؟ ریشه این 

 بیان شد.

در مقام اثبات فقط یک دلیل یعنی تبادر تا کنون  پس است.تبادر در واقع همان دلیل این است که این  اشکالپس محصل 

 ت آنیماین است که بپذیریم تبادر عالمت حقیقت است و در صورتی که عال مبتنی بردلیل اول پذیرش مطرح شده است. البته 

 دلیل نخواهد بود.تبادر نیز  ،را نپذیریم

  تضاد در اوصاف است که در جلسه بعد بررسی خواهد شد. ،دلیل سوم بحث جلسه آینده:

  

 «الحمد هلل رب العالمین»


