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ئهم امحمد و آالحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی »  «معینج هل الطارهین و لعن علی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

در بحث مشتق، نزاع بین اصولیین به چند صورت تقریر شده است. در بین انحاء چهارگانه ای کهه بهرای محه     که عرض شد 

ظار بود اما در عین نآن ا نزاع تقریر شده نتیجه این شد که نظر مشهور نسبت به سایر انظار عاری از اشکاالتی است که متوجه

 حال ما می توانیم دو دلی  و شاهد هم بر نظر مشهور اقامه کنیم.

)یعنهی  مشتق را برای معنای عام وضع کرده واضع لفظ آیا در واقع در این است که  ،که نزاع در باب مشتق بودنظر مشهور این 

لفظ مشتق برای خصهو   ی شده( یا گذشته بوده و االن منقضبرای متلبس بالمبداء اعم از اینکه تلبس فعلی باشد یا تلبس در 

 وضع شده است؟متلبس بالمبداء فعالً 

در این است که واضع، وضع را به کدام ترتیب محقق کرده است؟آیا موضوع له را معنای عام قرار داده یا یک ی بحث  پس همه

 ؟ قرار داده است معنای خا 

 مشهور ادله نظر

  دلیل اول

 از قدیم االیام تها  اصحابشما به کلمات اگر نزاع لغوی است این است که یک دلی  اول بر اینکه حق با مشهور است و نزاع، 

 ،اینکه ببینیم این نزاع بهر سهر چیسهت    ایبرهم بهترین شاهد  ید که این نزاع یک نزاع لغوی است ومی فهم ،االن مراجعه کنید

مربهو    ،پی می بریم که نزاع آنان ،شودبررسی نزاع کنندگان از اول تا به حال لمات کاگر  .بررسی کلمات نزاع کنندگان است

  ت را پذیرفته اند و عده ای هم قائاز این بزرگان قول به حقیق ای عدهچون  ؛به وضع و واضع است)یعنی یک نزاع لغوی است(

عده ای قائ  به حقیقت بودن هستند و عده ای هم  که شده اند و همین« التلبس عنه ما انقضی»به مجازیت استعمال مشتق در 

ی این است که مسئله از شئون استعمال است و این ربطی به صدق، حم  و اطالق که  این نشان دهنده ،قائ  به مجازیت هستند

 . نداردبرخی مانند مرحوم تهرانی گفته اند 

لهه و   عَض ه استعمال لفظ فی ما وُ»حقیقت یعنی چه؟ استعمال مجاز یعنی چه؟ طبق نظر مشهور حقیقت و مجاز عبارت است از 

لفهظ  اسهتعمال  استعمال شهد )ماننهد    «عنه التلبس انقضیما »لفظ مشتق در  چنان چهپس ، «له عَض استعمال لفظ فی غیر ما وُ

 نهی در واقهع  یع مجاز اسهت یا استعمال حقیقت است این  اگر گفته شد( کسی که در گذشته متصف به ضرب بوده ضارب برای
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ربطی بهه   وضوع  له خودش استعمال نشده است پساین لفظ در موضوع له خودش استعمال شده یا در م این است کهدر  نزاع

 ندارد. آن صدق، حم  و اطالق و امثال

 دلیل دوم 

)ایشهان   «ن حص  منه ضربالضارب مَ یمعن» می گویند مث  ضارب در تفسیر مشتقاز بزرگان از جمله مرحوم عالمه  بعضی

(اگر زید «استعمال کرد «نه التلبسما انقضی ع»در  د که لفظ ضارب را می توان حقیقتاًیواز کسانی است که اعمی است و می گ

أنّ »الل ایشان این است که داستوان به او گفت که ضارب است. ذالک می ت مع «نه الضربنقضی عإ»االن دیروز زننده بوده و 

هم عنوان این  لذامحقق شده است  از او زدن و ضرب،چون معنای ضارب یعنی کسی که  «ن حص  منه الضربمعنا الضارب مَ

و دیگهر االن در حهال   کسی که در گذشته از او ضرب صورت گرفته  شام  می شود و همکه االن در حال زدن است را کسی 

 ضرب نیست را در بر می گیرد.این بیان گواه بر آن است که این نزاع از نوع نزاع لغوی است.

 ایاز ادلهه   بعضیو هم  مشهور داردنظر داللت بر حقانیت ، که در بیان متنازعین وارد شدهمجاز تعبیر حقیقت و  هم نفسپس 

است، داللت بهر   «من حص  له الضرب» ،ضارب معنایه ک بر مدعای خود اقامه کرده اند رحوم عالمهبه اعم مانند مکه قائلین 

  نظر مشهور می کند.

ادله و شواهدی است که می توانیم برای نظر مشهور اقامه کنیم اما مع ذالک اشکاالتی نسبت به نظر مشهور ایهراد  این دو دلی  

 شده که ما باید این اشکاالت را جواب بدهیم .

 ی اشکاالت نظر مشهوربررس

 اشکال اول

در مقاب  ما هم از کلمات قهوم بهرای    ،اگر شما استناد می کنید به کلمات قوم و میخواهید استفاده کنید که این نزاع لغوی است

بلکه مربو  به صدق، حم  و اطالق است. و مربو  به استعمال و وضع نیست، شما شاهد می آوریم که این نزاع لغوی نیست 

مشتق الشترا  بقاء المبداء فی صدق إ»زم استبقاء مبداء ال ،و اطالق مشتقکه برای صدق ذکر شده  کلمات اصحاب مکرراًدر 

آیا آیا بقاء المبداء شر  است یا نه؟( به زید و یا اطالق عالم به زید)اطالق ضارب  ،یعنی برای اطالق مشتق به ذات«و اطالقه

شر  ضرب و علم زید  آیا فعلیتزید عالم باشد باید زید ضارب باشد و یا االن باید یعنی االن قاء الضرب شر  است یا نه؟ب

بلکه نیست،  آنو امثال  عمالع و استاز وض دیگر اینجا سخن .ندارندرا قبول شرطیت  می دانند و برخی هم بعضی شر  است؟

این غیر از استعمال است زیرا  ب را حم  بر زید کرد؟ضار میخواهیم بفهمیم که آیا می توان.چون بحث در اطالق و حم  است

 ست.ی لغوی نی این است که مسئله، مسئلهحم  و اطالق و تطبیق دیگر به واضع ربطی ندارد و این بیانگر 

بر این است که حق با  کلمات قوم شاهد ،شما ادعا کردید وقتی به کلمات قوم رجوع می شودکه  این استن اشکال در ای هدف

اشعار به این دارد که در اینجا نزاع، ادله ای که اقامه کردند، مشهور است زیرا نزاع را بر روی مسئله حقیقت و مجاز برده اند و 
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در کلمات آمده و این عنوان داللت دارد بر اینکه  که مکرراً مطرح کردهعنوانی را  لکن در مقاب  مستشک  همنزاع لغوی است 

 صدق، حم  و اطالق است. مربو  بهبلکه  مربو  به بحث وضع و استعمال نیست، فاقا این نزاع، نزاع لغوی و ات
 بررسی اشکال اول

چون در اینجا درست است که تعبیر صدق و اطالق را بکار برده اند اما مسئله این  ،به نظر می رسد که این اشکال وارد نیست

در حالی که هیچ اختالفی بین معنا و مفههوم   واقع شود،اع در طول سالیان سال الف و نزاخت آیا ممکن است این همهاست که 

نظهر مهی   لذا به  !نباشد! اگر قرار بود که بین معنا و مفهوم اختالف نباشد، این بحث دیگر اینقدر طوالنی نمیشد و ادامه نداشت

بیان کرده اند، در واقع بدون لحاظ خصوصیتی کهه در   «هو اطالق المشتق صدقاشترا  بقاء مبداء فی »در عنوان رسد آنچه را 

واال تقسیم بندی و دسته بندی علماء به دو گروه قائلین به حقیقت و قهائلین بهه مجهاز،    ای صدق و اطالق است گفته شده معن

 خیلی روشن و واضح داللت دارد بر اینکه این نزاع، نزاع عقلی نیست.)البته این اشکال زیاد مهم نیست(

 اشکال دوم

مهم است و آن این است که بالفرض ما قبول کنیم که این نزاع، نزاع لغوی است و از عقلی بودن شکال دیگری وجود دارد که ا

این است که اگر بگوئیم  ،و آن مانع مهم چاره ای اندیشیده شودبرای آن نزاع دست برداریم اما مانع مهمی وجود دارد که باید 

که واضهع   لکن اختالف در این استی این معنا وضع کرده معنایش این است که واضع لفظ مشتق را برا نزاع، نزاع لغوی است،

کهه  بعضهی   .نزاع در موضوع له مشتق اسهت و لفظ مشتق را برای معنای عام وضع کرده یا برای معنای خا ؟ یعنی اختالف 

متلهبس  »شده است یعنی ضارب وضع شهده بهرای    اعمی نامیده می شوند ادعا می کند که لفظ مشتق برای هر دو مورد وضع

کهه أعمهی   کسهی   لکن در گذشته بوده و االن منقضی شده است.تلبس فعلی باشد و یا آنکه  ،اعم از اینکه این تلبس «بالمبداء

بهه عنهوان اسهم    ت ضارب را هیأخواست می واضع وقتی یعنی  باید بتواند تصویری از جامع بین فاقد و واجد ارائه دهداست 

در مباحهث وضهع   هیئت را برای آن معنا وضع کرده است. ما را در نظر گرفته و سپس  معنای جامعی فاع  وضع کند، در ابتدا

یعنی اول معنایی را باید در ذهنش تصویر کند و بعد  «ن أن یتصور معناً ثم وضع اللفظ لهذا المعناالبد للواضع م »بیان داشتیم که 

و قرار دهد.حاال در این بخش، برای متلبس به مبداءفی الحال و برای متلبس به مبداء در ماضی  لفظ را برای آن معنا وضع کند

.مثال  میگوئیم که لفظ بحر برای دریها  باشد در هر دو حقیقت استعمال هیئت تار کنیم یگذشته، ناچاریم که جامعی را تصو یا و

قدر مشترکی بین دریاها وجود داشته باشد که این لفظ، برای آن است لذا باید  وجود دارداقسام و انواع دریاها  پسوضع شده 

و  «مبهداء فعهالً  ذات متلبس بال»چه جامعی بین ی بین فاقد و واجد وجود دارد؟ معنا وضع شده باشد. در این بحث، چه جامع

در حال زدن است و  الًمیخواهیم بگوئیم که ضارب وضع شده برای کسی که فعوقتی وجود دارد؟ مثال  «عنه التلبس ما انقضی»

 باید قدر مشترک بین این دو را در نظر بگیرد. واضعدر این صورت  ،االن در حال زدن نیست لیکسی که در گذشته می زده و

زدن اسهت و آن  که در حهال   آن کسییعنی  تصاف به مبداء فعالًو واجد هم یعنی واجد إ تصاف به مبداء فعالًیعنی فاقد إفاقد 
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بایهد   ،که نزاع را لغهوی مهی داننهد    آنان آیا می توان تصویری برای جامع فاقد و واجد ارائه کرد؟ زده بود. حالکه قبال  کسی

 ؟مشتق برای آن وضع شده است که می گویندمشک  را ح  کنند. باید روشن شود که اعمی ها چه جامعی را تصویر می کنند 

 وجوه تصویر جامع

  وجه اول

ذات یعنی خود زید است. یعنی همین زید بوده که دیروز زد و همین زید است کهه  خود  جامع شودیک وجه آن است که گفته 

ت أهی» ات و نفس ذات با هم مشترک هستند.یعنیاین است که فاقد و واجد در خود ذ یک وجهاالن در حال زدن است. پس 

 .است لفظ ضارب برای نفس ذات وضع شده مثال بگوییم« ت لنفس ذاتعَض اسم فاع  وُ

 بررسی وجه اول

است که کسهی   آن لفظ ذات را نمیتوان قدر جامع قرار داد زیرا اگر قائ  شویم که مشتق برای نفس ذات وضع شده الزمه اش

تحقق ضرب در آینده همه اتفاق دارند که مجاز مورد داخ  در نزاع کنیم. چرا نسبت به را هم که ضرب هنوز از او صادر نشده 

پس چه دلیلی  .را بپذیریم آن مورد هم باید داخ  در مح  نزاع شود وجهاگر این  دانند؟و آنرا از مح  نزاع خارج می  ؟است

ین دو وجهود نهدارد!   ستقبال تفکیک می کنیم؟ فرقی بین او ا ؟ به چه دلی  بین ماضیوجود داردفرض  اینبرای خارج کردن 

ذات را نمهی تهوانیم    لذا نفساست و  واردبه نظر ما این اشکال  .وجود دارد موضوع له است در آینده هم ذات ،ذات اگر خود

 .جامع قرار دهیم

 وجه دوم

ایهن ذاتهی کهه از او     .یعنی ذاتی که از او ضرب صادر می شهود باشد  «الذات الصادر عنها الضرب» جامعکه دوم هم این وجه 

روز زده کسی دیوجود دارد. «تلبسالعنه  انقضی ما»وجود دارد و هم در  «متلبس بالمبداء فعالً»ضرب صادر می شود هم در 

کسی هم که االن در حال زدن است و تلبس  هست و« ذات الذی صدر عنها الضرب»و االن در حال زدن نیست داخ  در این 

ی صدر ذات الت»معنای . پس موضوع له لفظ مشتق به می باشد «ضربالذات الذی صدر عنها »داخ  در عبارت  نیزفعلی دارد 

 چه مشکلی دارد؟وجه این . «اسم الفاع  وضع لذات التی صدر عنها الفع »پس در این وجهمی باشد. «عنها الضرب

 بررسی وجه دوم

حال آنکهه بحهث در ایهن     خذ کنیم،م مشتق را در موضوع له أاین است که در واقع قب  الوضع ناچاریم مفهو این وجهمشک   

در واقع در حال وضع  مشک  این است که «الضارب هو الذات التی صدر عنها الضرب» که گفته شدهاست که این فع  چیست؟ 

و این درست و ممکن نیست زیرا تا مادامی که وضع صورت نگرفتهه نمیتهوان    اخذ می شودمفهوم در موضوع له قب  از وضع 

 وجه هم باط  است.پس این ه دخی  کرد. مشتق را در موضوع ل مفهوم

 «الحمد هلل رب العالمین»

 


