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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 کالم در ادله قول به ترکیب مشتق بود. یک دلیل را در جلسه گذشته ذکر کردیم و اشکال آنرا نیز بیان کردیم.

 دلیل دوم

به عبارت دیگر: بنابر قول بساطت مشتق، به هیچ وجه نمی اگر مشتق بخواهد بسیط باشد، قابل حمل بر چیزی نخواهد بود. 

توانیم حمل را تصحیح کنیم، برای اینکه وقتی می گوئیم زید عالمٌ یا زید کاتبٌ، بر فرض بساطت معنای عالم یا کاتب، در واقع 

است که مشتق و مبداء به باید بگوئیم که زیدٌ عالم به معنای زیدٌ علمٌ است چون اگر بگوئیم مشتق بسیط است، به این معن

معنای واحد هستند و تفاوت آنها تنها در اعتبار است. یعنی عالم به معنای علم است با این تفاوت که عالم قابل حمل است 

 ولی علم قابل حمل نیست. یعنی تفاوت بشرط ال و البشرط.

است یا کاتب به معنای  به معنای علم اگر بگوئیم: مشتق بسیط است، معنای مشتق بسیط همان مبداء است یعنی عالم پس

معلوم است که مبداء قابل حمل بر موضوع نیست و نمی توانیم بگوئیم زیدٌ علمٌ یا زید کتابۀٌ یا زیدٌ ضحکٌ یا  کتابت است و

 االنسان ضحکٌ. 

 سومدلیل 

باالخره هر زیرا قابل قبول نیست.  ،اگر مشتق بسیط باشد و بخواهیم تفاوت بین مشتق و مبداء را فقط از ناحیه اعتبار بدانیم

زیرا تفاوت  یا بشرط ال، دلیل اقامه کنیم، مشکلی را حل نمی کند طچند بر تفاوت مشتق و مبداء از ناحیه اعتبار البشر

تفاوت و فرق  بین عالم و علم نه به حسب معنا، و  کند. اگر عالم به معنای علم باشداعتباری تغییری در واقعیت ایجاد نمی 

به معنای زیدٌ علمٌ  ، اینمی گوئید زیدٌ عالمٌوقتی ، هیچ تاثیری در حقیقت این قضیه نمی کند. مثال باشد لکه به حسب اعتبارب

تفاوت بین عالم و علم به نحو بشرط ال و ال بشرط باشد؛ تاثیری ایجاد نمی کند. مهم  حال اگراست زیرا عالم همان علم است 

به ذاتی هستیم که بتواند قابلیت حمل بر موضوع را ایجاد بکند. اگر ذات در مشتق دخیل  این است که برای حمل نیازمند

نباشد، اصال قابل حمل بر موضوع نیست چون مشتق باید عبارت از ذاتی باشد که مثال متلبس به علم است تا بتوانیم بگوئیم 

کان حمل مشتق بنابر قول به بساطت بهترین دلیل زید همان ذاتی است که وصف علم و تلبس به علم را دارد. پس عدم امکه 
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این دلیل را مرحوم  بر بطالن بساطت است. یعنی برای اینکه حمل را تصحیح کنیم، ناچاریم قائل به ترکیب مشتق شویم.

 . ، به تبع ایشان این دلیل را ذکر کرده اند2دیگران هم مانند مرحوم خوئی  .1اصفهانی فرمودند

به هر نحوی اگر بخواهیم قائل به بساطت مشتق  زیراتمامی است  به نظر می رسد این دلیل، دلیلِمام است؟ حال آیا این دلیل ت

 .نیست تصحیحل قاب ،مشتق به معنای مبداء است شویم کهبه این ملتزم قهرا باید حمل مشتق بسیط که  اما شویم

 دلیل سومبررسی 

این  بربر فرض بپذیریم که امکان تصحیح حمل وجود دارد یعنی مثال بگوئیم: از آنجا که مشتق به نحو البشرط اعتبار شده، 

و می گوئیم: علم قابل حمل بر زید نیست اما عالم قابل حمل بر زید است. چون همراه علم در  اثر مترتب می کنیماعتبار 

را با این اعتبار تصحیح  ط عن الحمل است و این قید مجوز حمل است. یعنی حملمعنای عالم، قیدی است که آن قید البشر

 ر جایی است که بخواهیم مشتق را بربه مشکل برخورد می کنیم و آن مشکل دهم نهایتاً باز  بنابر این فرض، ولیمی کنیم. 

زید بود که مشتق نبوده اما در آنجا، مشتق دیگری حمل کنیم. مثال بگوئیم: الکاتب متحرک االصابع. موضوع در مثال قبلی 

ق باشند، الکاتب موضوع قرار مشتقی را محمول قرار دادیم و بر زید حمل کردیم لکن اگر هم موضوع و هم محمول با هم مشت

گرفته که مشتق هم است و متحرک االصابع نیز مشتق است و محمول قرار گرفته است یا مثال کل متعجبٍ ضاحکٌ که متعجب 

و مشتق است و ضاحک هم مشتق و محمول است، حال اگر بخواهیم مشتقی را بر مشتقی حمل کنیم، در اینجا واقعا موضوع 

  حمل می شود؟ بر چیز دیگرچه چیزی 

در مثل الکاتب متحرک  مشتق، بسیط باشد که به معنای مبداء است، در این صورت موضوع و محمول چه چیزی هستند؟اگر 

کتابۀ مشتق به معنای کتابت است که مبداء است، پس بجای الکاتب باید الالکاتب مشتقی است که بنابر قول به بساطت  االصابع

نابر قول به بساطت مشتق، عبارت از تحرک است یعنی معنای متحرک االصابه، همان مبداء است، قرار داده شود، متحرک هم ب

حرک است. آیا واقعا می توانیم اینگونه موضوع و محمول را مبداء قرار حال در اینجا موضوع کتابت است و محمول هم ت

اگر حمل شده اما در اینجا چه باید کرد؟ دهیم؟ گفته شد در زیدٌ عالمٌ با گذشت و اغماض پذیرفتیم که مشتق عالم بر زید 

 د بر چه چیزی حمل کرد؟!مشتق بسیط باشد، این حمل قهراً دچار مشکل می شود چون در چنین مواردی چه چیزی را بای

واضح است که چرا نمی توانیم حمل کنیم. برای اینکه الکتابۀ و التحرّک ذاتا و وجودا متباین هستند و به هیچ نحوی بین این 

هستیم، حتی در قضایای به  حتاج اتحاد ولو من جهۀ االعتباریحال آنکه برای حمل م ،نقطه اتصال و ارتباطی وجود ندارد ،دو

اجمال و تفصیل است مثال می گوئیم که حمل در االنسان حیوان ناطق مثل تفاوت بین موضوع و محمول به اعتبار  ،یحمل اول

درست است زیرا این دو ولو اینکه متحدند ولی تغایری هم دارند که آن تغایر اعتباری است یعنی انسان مجمل است و حیوان 

 اما در اینجا چه باید گفت؟.  .ندارد ا حمل مفصل بر مجمل اشکالیناطق هم مفصل است لذ
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پس بنابر قول به بساطت مشتق و پذیرش امکان تصحیح حمل، باز در مواردی امکان حمل نیست و آن هم در جایی است که 

ند. مانند کل متعجب ضاحک، که طبق این ی موضوع و محمول هر دو مشتق باشقی حمل کنیم یعنمشتقی را بر مشت بخواهیم

مبنا قابل حمل نیست چون طبق این معنا متعجب همان تعجب است و ضاحک هم همان ضحک است. آیا می توان گفت: 

غیر از ضحک نفس تعجب است زیرا حقیقت تعجب  ،نفس الضحک است یا ضحک ،نمی توان گفت که تعجبالتعجب ضحکٌ؟ 

کرد اما در اینجا جایی برای مجاز نیست. بنابراین به استناد این دلیل هم می توان  مشکل را حل مجاز می توان بااست. البته 

 گفت: مشتق بسیط نیست.

 دلیل چهارم

 ته می توان این را دلیل قرار داد و آن اینکه:نمی توان این دلیل را به عنوان دلیل مستقل تلقی کرد بلکه به استناد مطالب گذش

مجموعا شش دلیل بر بساطت معنای مشتق ذکر کردیم و  ه بساطت دلیل دیگری بر ترکیب است چونل ببطالن ادله قونفس 

همه را مورد اشکال قرار دادیم حال اگر بساطت معنایی به هر دلیلی ثابت نشد، دیگر راهی برای پذیرش بساطت باقی نمی 

 مشتق است.ی ترکیب معنا بر ساطت اقامه شد، دلیلماند لذا خود بطالن ادله ای که برای ب

نظر می رسد که غیر از  به . پسمی توانیم ادعا کنیم که مشتق مرکب است آنها مجموعه ادله ای است که به اعتبار ،این موارد

  اما سایر ادله، قابل قبول است.ما نیز به آن اشکال کردیم تبادر است و دلیل اول که 

  کالم امام خمینی
نظری دارند که در واقع این نظر به نحوی جمع بین این مطالبی است که بیان شد و منافاتی هم با آنچه گفته شد،  امام

 ندارد.

مشتق به اعتباری بسیط و به اعتباری نیز مرکب است. مشتق از نظر عقلی چون منحل به بیش از یک معنا ایشان می فرماید: 

است یعنی آنچه انسان از شنیدن لفظ مشتق به ذهنش خطور می کند معنایی واحد  می شود، مرکب است اما از نظر تصور بسیط

است اما وقتی عقل آنرا می سنجد، آن معنا را منحل به دو معنا می کند. لذا این به معنای ترکیب عقلی و بساطت تصوری 

ما در تنقیح محل  .اصفهانی استاست. محقق اصفهانی هم اجماال این مطلب را فرموده اند یعنی اساس این سخن از محقق 

 گفته شدنزاع ما در چیست؟  تا مشخص گرددمنظور از بساطت و ترکیب چیست  در ابتدا باید معلوم شودنزاع گفتیم که 

 البتهقابل انحالل نیست و منحل به دو معنا نشود و مرکب هم یعنی عقال بتواند منحل به دو معنا شود. اینکه بساطت یعنی 

خوند فرموده: نزاع در بساطت و ترکیب مشتق مربوط به مقام تصور و ادراک و لحاظ است یعنی نزاع ما در این مرحوم آقای آ

با شنیدن لفظ مشتق، یک معنا به ذهن می آید یا دو معنا. ما گفتیم که بردن نزاع به آن مقام، صحیح نیست چون  آیااست که 

البته مرحوم آقای آخوند با اینکه معتقدند  می آید. شط یک معنا به ذهنمعلوم است که هر کسی که لفظ مشتق را می شنود، فق

 است اما خود قائل به ترکیب است.  بسیط و مرکب به همان معنانزاع در آن 

 نتیجه
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مرکب است یعنی انحالل به دو معنا  ،به حسب آنچه در محل نزاع بیان شد، مشتقبه نظر می رسد آنچه حق در مسئله است 

 پیدا می کند ولی از نظر تصور و ادراک، بسیط است و این تمام مطلبی است که می شود در این مقام ذکر کرد.

مرکب از چیست؟ یعنی ترکیب از چه چیزی  ،در صورتی که گفتیم مشتق مرکب است و آن اینکهیک مسئله باقی مانده البته 

بحثی است که بنابر قول به ترکیب مشتق به آن بپردازیم. بحثی را هم در تنبیه دوم به آن متعرض شدند و پیدا کرده است؟ این 

آن این است که اگر قائل به بساطت شدیم، چاره ای نداریم که معتقد شویم که معنای مشتق همان مبداء است که در این 

 یر؟  صورت باید بررسی کنیم آیا بین مشتق و مبداء فرقی هست یا خ

 «مد هلل رب العالمینالح»


