
  



 



 



 



 



 



  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا
  .على حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم امجعنيوالصالة والسالم 

ــ   إن هذه البحوث األصولية املستفادة من منري سيدنا األستاذ السيد علي السيستاين           
 التارخييـة   من خالل عـرض مـسريته      ،   ـ متثل املالمح العامة للفكر األصويل      دام عطاؤه 

وطـرح   ،   وبيان حمور أحباثه ونظرياته   ،   األخرى   وحتليل عالقته بالعلوم   ،   ومراحله التكاملية 
 ،  بعض املسائل الشاهدة على مستواه عند املدرسة اإلمامية يف العمق والدقة وصفاء الـذوق             

األخـرى   مع استعراض املناهج املقترحة يف طريقة تنظيمه وتبويبه يف اطار التناسب مع العلوم      
  .وعالقته ا

  :وتتلخص هذه البحوث يف عشرة هي 
  .يف املدرسة اإلمامية األصول  أمهية علم:األول 
  . األدوار التطورية اليت قطعها أثناء مسريته الصاعدة:الثاين 

  . عالقته بعلم الفقه واألدب والفلسفة:الثالث 
  . املنهج املختار يف طريقة تنظيمه وترتيبه:الرابع 
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  . ألوان االسناد احلقيقي واازي:س اخلام
  . موضوع علم األصول:السادس 
  .األصولية املسألة  ميزان:السابع 
  . حقيقة الوضع:الثامن 
  . مسألة استعمال اللفظ يف عدة معاين:التاسع 
  . املشتق: العاشر

ـ  يف اعتقادي  ـ وقد قمت بصياغتها وحتريرها باألسلوب املنسجم      مـع االجتـاه     ـ
  .ملتجدد عند السيد األستاذ دام فضلهاألصويل ا

ـ  وما فيها من قصور    ،   فما فيها من حماسن فهو غيض من فيض املعرفة لدى مساحته          
  .والكمال هللا وحده ـ فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم

  .اب االنتفاع ا انه جواد كرميأسال اهللا تعاىل أن ينفع ا طالب املعرفة وان يؤتينا ثو
   منري السيد عدنان القطيفيالسيد

    ه١٤١٤ / ٣ / ١٧
  القطيف احملروسة



 ٩ .............................................................................................أمهية علم األصول 

  املبحث األول

  عند املدرسة اإلمامية األصول علم
 األصـول   قيمة علم يف   ـ مدرسة احملدثني ومدرسة االصوليني    ـ اختلفت املدرستان 

ض يف  وحنن ال نريد اخلو    ،   عند علماء اإلمامية ومدى اهتمامهم به على مدى التاريخ الفقهي         
،  األصول   لعدم ارتباطه دفنا وهو تقدمي أطروحتنا العامة يف علم         ،   هذا البحث بتمام فصوله   

ولكن من باب التمهيد للدخول يف صميم البحوث األصولية نستعرض بعض اجلوانب املفيدة             
ونبدأ ذلـك بعـرض      ،   وأمهيته التارخيية والفعلية بالنسبة للفقيه     األصول   يف جتلية واقع علم   

مـشائخ صـاحب    أحد   ـ )١(رات من كتاب هداية األبرار للكركي نقالً عن القطيفي          عبا
ملفق من علوم عدة ومسائل متفرقة بعضها حق         األصول   فاعلم أن علم   «: قال   ـ الوسائل

ومل يكن   «: وقال   ،   »وضعه العامة لقلة السنن عندهم الدالة على األحكام          ،   وبعضها باطل 
لوجود كل ما ال بد منه من ضروريات         ،   يف لعدم احتياجهم إليه   الفقه تأل  أصول   للشيعة يف 

 أصـول   أن جاء ابن اجلنيد فنظر يف      إىل    ، املنقولة عن أئمة اهلدى    األصول   الدين ونظرياته يف  
 وهذا الكـالم    .»العامة وأخذ عنهم وألف الكتب على ذلك املنوال حىت أنه عمل بالقياس             

  : ينحل لثالث دعاوى
  .بل هو بنظره جمموعة من املسائل امللفقة ، األصول لية علم ـ إنكار استقال١
  وأول من ألف فيه من ، هم العامة األصول  ـ إن الواضع األول لعلم٢

__________________  
  .٢٣٤ و ٢٣٣هداية االبرار ) ١(
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  .الشيعة ابن اجلنيد حىت أنه عمل بالقياس
 ونظرياتـه يف أحاديـث      لوجود ضروريات الدين  ،   األصول   اإلستغناء عن علم   ـ ٣

  .:األئمة 
 األصول من املسائل املطروحة يف علم كثرياً  من الواضح ان :الدعوى األوىل ونقاشـها     

وحبـوث   ،   فبحث تعارض األدلة الشرعية وطرق عالجـه       ،   ال مناسبة بينها وبني علم آخر     
،  وحبـث الظـن اإلنـسدادي      ،   حجية الطرق واألمارات كخرب الواحد والشهرة واإلمجاع      

 ،  اللفظية كبحث تعارض العام واخلاص واملطلق واملقيد والناسخ واملنـسوخ          األصول   وموارد
كل هذه البحوث ال عالقة هلا بعلم اللغة وال بعلم الفقه وال بعلم الرجال وال غريهـا مـن                   

فاملناسب هلا هـو    ،   املسألة   ألا تتعلق حبجية الدليل الفقهي الذي هو مناط أصولية         ،   العلوم
كبحـث الوضـع     األصـول     وجمرد وجود بعض املسائل اللغويـة يف علـم         .األصولعلم  

وكـذلك   ،   واالستعمال وعالمات احلقيقة وااز مما ذكر متهيداً لبعض البحوث األصـولية          
بعض البحوث الكالمية والفلسفية كبحث احتاد الطلب واإلرادة وحبث اعتبارات املاهيـة يف             

فهذه ال ختـرج تلـك       ،   استطراداً أو   لبعض البحوث األصولية  املطلق واملقيد مما ذكر متهيداً      
 ،  املسائل السابقة عن كوا مسائل أصولية وكون العلم املشتمل عليها علماً مستقالً برأسـه             

  .حتقيقه سيأيت فيها كما موجوداً األصولية املسألة ما دام مناط

  :الدعوى الثانية وجواا 
  :ونذكر هنا أمرين 

ويف  ،   هو رسـالة الـشافعي     األصول   ف ملدرسة أهل السنة يف علم     إن أول مؤلَّ   ـ ١
ـ  فقد كتب ابن أيب عمري    ،   أيضاً    األصول تلك الفترة كتب الشيعة رسائل خمتلفة يف علم         ـ

يف عالج احلـديثني     ـ     ه ٢٠٨املتوىف عام    ـ ويونس بن عبدالرمحن   ـ     ه ٢١٧املتوىف عام   
  يف العام واخلاص أيضاً وكتبا ، املختلفني



 ١١ ................................................................................تأليف الشيعة يف علم األصول 

وليس الشافعي أقدم    ،   والناسخ واملنسوخ كما يالحظ عند مراجعة ترامجهم يف كتب الرجال         
 بينما يونس بن عبدالرمحن ادرك      7 بعد وفاة الصادق        ه ١٥٠فقد ولد عام     ،   منهما زماناً 

فلـم   ، مقارباً لوقت وفاة يونس بن عبـدالرمحن          ه ٢٠٤ وتويف الشافعي عام     7الصادق  
 بل الشيعة كتبـت يف علـم       ،   هو مدرسة أهل السنة    األصول   ألول لعلم يثبت أن الواضع ا   

مث جاء أبو سهل النـوخبيت وكتـب    ،  يف نفس الفترة الزمنية لوالدته عند أهل السنة       األصول  
واألخـرى يف مناقـشة رسـالة        ،   احدامها يف بطالن القياس والعمل خبرب الواحد      : رسالتني  
 ابن اجلنيد واملفيد واملرتضى يف الذريعة والطوسـي         على يد  األصول   مث توسع علم   ،   الشافعي
عدم كون ابن اجلنيد هـو أول مؤلـف شـيعي يف علـم      أيضاً وبذلك يتبني لنا ،  يف العدة 
  .األصول
عدة كتب ولكننـا حنتمـل أن        يف   إن نسبة العمل بالقياس البن اجلنيد وردت       ـ ٢

فلعل املراد ذه الكلمة هو  ،  لقياستكون النسبة يف غري حملها مبقتضى تتبعنا الستعمال كلمة ا         
  .عنه باملوافقة الروحية للكتاب والسنة ما نعرب

فسروا األحاديث اآلمرة بعرض اخلربعلـى       املتأخرين   إن معظم األصوليني  : بيان ذلك   
 باملوافقة واملخالفة   )١(»  ما وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف فذروه        «: الكتاب والسنة حنو  

 أو  أن يعرض اخلرب على آية قرانية معينة فإن كانت النسبة بينهما هي التبـاين             مبعىن   ،   النصية
ولكننا ،   أخذ   العموم املطلق  أو   وإن كانت النسبة هي التساوي     ،   العموم من وجه طرح اخلرب    

اإلسـالمية   األصـول  توافق مضمون احلديث مع أي نفهم أن املراد باملوافقة املوافقة الروحية 
ظاهره اجلرب فهو مرفوض ملخالفتـه    مثالً   فإذا كان اخلرب   ،   من الكتاب والسنة  العامة املستفادة   

  املستفادة من الكتاب والسنة بدونقاعدة األمر بني األمرين 
__________________  

  .٣٣٣٦٢ / ١١٨ : ٢٧الوسائل  ، ٢٠ / ٢٣٥ : ٢البحار ) ١(
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ـ        ،   مقارنته مع آية معينة     رب عنـه علمـاء احلـديث    وهذا املفهوم الذي نطرحه هو الذي يع
العامـة واألهـداف    األصـول  مقارنة مضمونه مـع    أي    ، بالنقد الداخلي للخرب  املتأخرون  
إذن  ،   )١( » فقسه على كتاب اهللا   « : حنو ،   وهو املعرب عنه يف النصوص بالقياس      ،   اإلسالمية

ة يف قبـول  فمن احملتمل كون املراد من عمل ابن اجلنيد بالقياس هو كونه من املدرسة املتشدد 
يف  ،   احلديث اليت تلتزم بنظرية النقد الداخلي للحديث واملوافقة الروحية فيه للكتاب والسنة           

 األصـول   مقابل مدرسة احملدثني اليت تعتقد بقطعية صدور أكثر األحاديث دون مقارنتها مع           
 الـسيد   ومما يؤيد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس ألعاظم اإلمامية كما يف رجال            ،   اإلسالمية

فقد ذكر السيد املرتضى يف رسالة له يف أخبار األحاد أنه قد كـان              « : قال   ،   )٢(حبر العلوم   
كالفضل بن شاذان ويونس بـن عبـدالرمحن         ،   يف رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس      

ـ  الصدوق ـ وحكى  «: )٣( وقال يف كشف القناع      .» ومجاعة معروفني  يف مواضـع    ـ
وفيهم من األوائل مثل زرارة بـن اعـني          ،    من اساطينهم العمل بالقياس    متفرقة عن مجاعة  

وال يتصوريف حق هؤالء األعاظم العمل بالقياس الفقهي        . »ومجيل بن دراج وعبداهللا بن بكري     
 ،  أن املقصود بالقياس هو التشدد يف قبول احلديث بالعمل بنظرية النقد الداخلي            إىل   مما يشري 

خـرب  : قال شيخنا املفيد    : السادسة   املسألة   «: قال   ،    يف املعارج  )٤(ويؤيده ما حكاه احملقق     
ورمبا يكون ذلـك     ،   العلم إىل   الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن بدليل يفضي بالنظر فيه         

  .» حاكماً من قياس أو إمجاعاً أوشاهداً من عقل
__________________  

  .٥٢ / ٢٤٤ : ٢البحار  ، ٣٣٣٨١ / ١٢٣ : ٢٧الوسائل ) ١(
  .٢١٥ : ٣رجال السيد حبر العلوم ) ٢(
  .٨٣: كشف القناع ) ٣(
  .١٨٧:  األصول معارج) ٤(



 ١٣ .............................................................................. علم األصول يف النصوص وجود

  :الدعوى الثالثة وجواا 
  :ونقدم هنا مالحظتني 

  ال يلغـي علـم     :إن وجود القواعد الشرعية يف روايات أهل بيت العصمة           ـ أ
منها  ،   لى عدة عناصر أصولية   فإن استفادة القاعدة واحلكم من احلديث يتوقف ع       ،  األصول  

كالبحـث يف األوامـر      األصول   حتقيق الظهور من خالل مباحث األلفاظ املطروحة يف علم        
 ،  ومنها اإلعتراف بكربى حجية الظهور     ،   والنواهي واملفاهيم والعام واخلاص واملطلق واملقيد     

 ، لـنص معـارض  ومنها إجراء قواعد التعارض لو كان ل ، ومنها االعتراف حبجية خرب الثقة    
فمجـرد وجـود القواعـد      ،   األصـول    وهذه العناصر كلها مدونة يف علم واحد هو علم        

  .واألحكام يف النصوص املعصومية ال يلغي احلاجة لعلم األصول
كالروايات الدالة   ،   إن وجود القواعد األصولية نفسها يف النصوص والروايات        ـ ب

وقواعد  ،   الرباءة واإلستصحاب  أصالة   جيةوح ،   وعدم حجية القياس   ،   على حجية خرب الثقة   
بل يؤكد لنا انبثاق هذا العلم من منبعه الصايف وهـم            األصول   ال يلغي قيمة علم    ،   التعارض

 فوجود هـذه املـسائل      .كما ذكر بعض احملدثني    األخرى    ال من املدارس   :أهل البيت   
حنو مـا    ،   قهيةالنصوص كوجود بعض البحوث األصولية يف ضمن البحوث الف         يف   األصولية

ذكره الكليين يف الكايف يف كتاب الطالق عن الفضل بن شاذان انه استدل على بطالن بعض                
كذلك ما صنعه صاحب     ،   وهي قاعدة أصولية   ،   )١( النهي يقتضي الفساد   بأن   صور الطالق 

كل ذلك ال يلغـي      ،   )٢( احلدائق عندما حبث حجية اإلمجاع ضمن حديثه عن صالة اجلمعة         
  ليته عن لغريه منواستقال األصول مأمهية عل

__________________  
  .٩٤٥  /٩٣ : ٦الكايف ) ١(
  .٣٦١ : ٩احلدائق الناضرة ) ٢(
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ذكـرت   سواءاً    ، األصولية كوا باحثة عن حجية الدليل الفقهي       املسألة   فإن ميزان  ،   العلوم
ة كل علـم    ومن طبيع  ،   ضمن كتب الفقه   أو    ، يف ضمن كتب احلديث    أم    ، بصورة مستقلة 

كما يف علم املنطق حيث ذكر الشيخ الـرئيس          ،   تكامله على حنو التدريج ال الدفعة الواحدة      
 فكون  )١(اكمل ما وصل إليه من هذا العلم         وإنما   أرسطو ما وضع علم املنطق     بأن   يف الشفاء 

مث اجتمعـت بـصورة تدرجييـة        أخرى   كانت متفرقة يف علوم    األصول   بعض مسائل علم  
العلـم   بأمهيـة    ال يـضر   األصول    هدف واحد حتت علم واحد يسمى بعلم       الشتراكها يف 

  .واستقالليته
__________________  

  .٦: املقوالت  : ١الشفاء ) ١(



 ١٥ ........................................................................................أدوار الفكر األصويل 

  املبحث الثاين

  أدوار الفكر األصويل
إذ رمبا متـر     ،    إن معيار الدور حبسب تصورنا ال يرتبط باملرحلة الزمنية للعلم          :مقدمة  

معيـار   وإنمـا     ، تطور وجتديد يف مسرية العلم وتكامله      أي   ن دون حصول  املرحلة الزمنية م  
 لإلمام  الدور املتميز عن غريه من األدوار هو بربوز النظريات املتطورة اليت تدفع مبسرية الفكر             

فكما أن اتمعات تترقى     ،   وهذا إمنا حيدث عادة نتيجة التنافس العلمي واملبارزات الثقافية        ،  
فكر كان   أي   فكذلك تطور  ،   ة نتيجة التنافس االقتصادي والثقايف فيما بينها      يف سلم احلضار  

حيتاج لنوع من الصراع احلاد بني أقطاب هذا الفكر ليساهم ذلك الصراع يف بلورة النظريات           
سنحدد أدوار الفكر األصويل     ـ أساس صراع األفكار  أي   ـ وعلى هذا األساس   ،   وجتددها

  .عند الشيعة اإلمامية
ومن  األخرى    وهو عبارة عن موقف علماء الشيعة من املدارس الفكرية         : األول   الدور

  .العلماء الشيعة املتاثرين ذه املدارس
: ومهـا    ،    إن هناك مدرستني متصارعتني يف جمال حتديد احلكم الشرعي          :بيان ذلك 

فاء فمدرسة الرأي بدأت شرارا من بعض الصحابة واخلل        ،   مدرسة الرأي ومدرسة احلديث   
م الشخـصية   راالذين منعوا من تدوين السنة ألهداف سياسية معينة وأخذوا بآرائهم وتصو          

وامتدت هذه املدرسة للقرن الثاين حيث كانت هـي الطـابع    ، فيما يناسب املصلحة العامة   
العام للعراقيني أتباع أيب حنيفة الذين قالوا حبجية القياس واالستحـسان والتزمـوا بالنقـد               

  وأما مدرسة ، العامة يف اإلسالم األصول ألحاديث مبقارنتها معالداخلي ل
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احلديث اليت نشأت كرد فعل المتداد مدرسة الرأي وجتسدت يف املذهب احلنبلي واملـالكي              
أكثر من بقية املذاهب فقد أفرطت يف االعتماد على احلديث مبجرد كونه خرب ثقة مـن دون          

كي واحدة من املدرستني بعض علماء الشيعة كما ح       وقد تأثر بكل     ،   مالحظة القواعد العامة  
         خر مـا يناسـب أقـوال       آكي عن بعض    عن ابن اجلنيد يف قوله بالقياس إن صح ذلك وح

 لذلك ومن هذا املنطلق خاض علماء الشيعة الفكر األصويل وبدأ الدور األول مـن        .احلشوية
ـ            ، ن علمـاء اإلماميـة  مسريته يف مواجهة مدرسة الرأي ومدرسة احلديث ومن تأثر ما م

فكتبت رسائل يف عدم حجية القياس ويف احلديثني املختلفني من بعض بين نوخبت وغريهـم               
وذكر الشيخ الطوسي يف الفهرست والـسيد املرتـضى يف           ،   كما يالحظ يف كتب الرجال    

 الشيخ املفيد رسالة يف بطالن      )٢(كما كتب    ،   )١(االنتصار معارضات حادة ملنهج ابن اجلنيد       
وهذه الرسائل اعطـت الفكـر       ،   الرد على أهل األخبار    يف   لقياس وكتاب مقابيس األنوار   ا

مث استمر الفكر األصويل بعد      ،   األصويل نضجاً وتطوراً ملحوظاً كما يف عدة الشيخ الطوسي        
ففي عصر الدياملة تقدم بعض اخلطوات لوجود التنـافس         ،   رحيل الطوسي بني تطور وتوقف    

 ،  ن حركة التطور يف عصر السالجقة لوجود الـضغط والتـضييق          الفكري ولكنه توقف ع   
ورجع للتفوق بعد غزو التتار النفتاح آفاق احلرية الفكرية آنذاك فقد أبرز احملقق والعالمة يف               

وهذه الفترة الزمنية وإن كانت      ،   التذكرة واملعترب مدى عمق الفكر األصويل يف الفقه املقارن        
فقد ذكر أبو   ،   األخرى    حىت على فكر بعض علماء املذاهب      قصرية إال أا وضعت بصماا    

كما يظهـر مـن      ،   ر بالفقه الشيعي املعاصر له    أن ابن تيمية تأثّ   )  ابن تيمية  (زهرة يف كتابه    
  وبعد ، بعض مسائل الطالق يف فقهه
__________________  

  .٨: االنتصار  ، ٦٠١ / ١٣٤: الفهرست ) ١(
  .١٠٦٧  /٣٩٩: جال النجاشي ر ، ٧٠٦ / ١٥٧: الفهرست ) ٢(
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انتهاء هذه الفترة رجع الفكر األصويل والفقه اخلاليف للركود فال يالحظ يف كتب الـشهيد               
بل ذكر الشهيد الثاين     ،   األول إشارة للفقه املقارن ومواطن إبداع اإلمامية يف الفكر األصويل         
مـع   ، )١(ملنطق واألصول يف كتاب القضاء أنه يكفي للطالب دراسة خمتصر ابن احلاجب يف ا   

  .أن هذا الكتاب ال ميثل اإلبداع اإلمامي
  . وهو عبارة عن الصراع الفكري بني املدرسة األصولية واألخبارية:الدور الثاين 
 أن الشيعة بعد استقرارهم السياسي يف عهد الصفوية يف أوائـل القـرن              :بيان ذلك   

ـ       العاشر برزت فيهم املدرسة األخبارية املتمثلة يف       ثر بـه   أ املال أمحد أمني االسترابادي ومن ت
وكان مـن عوامـل      ،   كالسيني والفيض الكاشاين واحلر العاملي والشيخ يوسف البحراين       

بروز هذه املدرسة تصور بعض علماء الشيعة أن القواعد األصولية املسامهة يف استنباط احلكم              
عاد احلكم الشرعي عن مـصادره      الشرعي تعتمد على الفكر الكالمي والفلسفي مما أدى البت        

ومن هنا بدأ الصراع الفكري احلاد بني املدرستني         ،   :الصافية وهي روايات أهل البيت      
واستفاد الفكر األصويل تطوراً كبرياً من هذا الصراع وتقدم تقدماً عجيباً على يد الوحيـد               

  .البهبهاين واحملقق القمي وصاحب الفصول والعالمة األنصاري
  . وهو عبارة عن املرحلة الفعلية اليت نعيشها: لثالدور الثا

مبقتضى العوامل االقتصادية والـسياسية متثـل        اآلن    أن الفترة اليت نعيشها    :بيان ذلك   
فال بـد مـن      ،   على خمتلف األصعدة   األخرى   الصراع احلاد بني الثقافة اإلسالمية والثقافات     

  وقـد ركزنـا يف     .احلضاري املعاش وصياغته باملستوى املناسب للوضع      األصول   تطوير علم 
  حبوثنا على بعض الشذرات الفكرية

__________________  
  .٦٥ : ٣شرح اللمعة ) ١(
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من خالل االستفادة من العلوم املختلفـة قـدميها    األصول اليت تلتقي مع حركة التطوير لعلم  
 التجديـد   وحديثها كالفلسفة وعلم القانون وعلم النفس وعلم االجتماع ومن خالل حماولة          

 (على مستوى املنهجية وعلى مستوى النظريات الكربوية استمداداً من كلمـات األعـالم              
  .يف عدة حقول)  قدهم

ورتبنا عليهـا    األصول    هناك عدة نظريات فلسفية ذكرناها يف علم       :احلقل الفلسفي   
 لـيس   منها نظرية التكثر اإلدراكي واليت تعين أن الذهن البـشري          ،   بعض األفكار األصولية  

الـذهن   بـأن    صندوقاً أميناً يف استقبال املعلومات اخلارجية كما كان يذكر قدماء الفالسفة          
بل الـذهن قـد      ،   البشري كصفحة املرآة يرتسم فيها صور احملسوسات بال تغيري وال تبديل          

يتلقى بعض الصور بعدة وجوه وأشكال حلكومة العوامل اخلارجية والنفسية على الذهن أثناء             
 اإلنـسان  فقـد نتـصور   ، ما تتحرك القوة املتخيلة إلدراك الشيء على عدة أحناء  تصوره ك 

البشر وقد نتصوره بصورة تفصيلية مركبة ونعرب        أو   بصورة إمجالية بسيطة ونعربعنها باإلنسان    
وهذا دليل علـى الفعاليـة الذهنيـة يف كثـرة      ، عنه باحليوان الناطق مع أنه حقيقة واحدة    

ه على هذه النظرية الفلسفية حتليل مفهوم الوجود الرابط الـذي يعتقـد            ومما رتبنا  .مدركاا
أغلب الفالسفة أنه وجود واقعي حقيقته عني الربط والتعلق بطرفيه ومها اجلوهر والعـرض              

زيد وقيام وربط واقعي بينـهما       مثالً   فكما يوجد يف اخلارج    ،   وأنه يتحقق يف الذهن كذلك    
 الوجود الرابط جمرد عمل إبداعي ذهين يـرتبط ـذه           نألكننا نعتقد    ،   فكذلك يف الذهن  

النظرية وهي نظرية التكثر اإلدراكي فاخلارج ال حيوي غري وجودين جوهري وعرضي كزيد             
فإن عرضية العرض متقومة بكون وجوده يف نفـسه عـني          ،   والقيام بال حاجة للربط بينهما    

عندما يتلقى صورة القيـام     والذهن   ،   وجوده لغريه من دون حاجة لوجود رابط وراء ذلك        
  :يتلقاها على حنوين مبقتضى نظرية التكثر االدراكي  مثالً وزيد

  وهذا لون من ،  ـ اهلوهوية واالحتاد بني الوجودين وكأما وجود واحد١
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  .ألوان الوجود الرابط
ثبوت شيء لشيء آخر فيحتاج الذهن حينئٍذ لعمل إبداعي وهو الدمج والربط             ـ ٢

خر من ألوان الوجود الرابط الذي طرحه األصوليون يف حبـث املعـىن             آذا لون   وه ،   بينهما
ويف حبـث   ، ويف حبث اجتمـاع األمـر والنـهي    ، وحبث بساطة املشتق وتركيبه    ،   احلريف

نظرية حتليل املعـىن     أيضاً   ومما رتبناه على نظرية التكثر االدراكي      ،   استصحاب العدم األزيل  
  :يف الفارق بينه وبني املعىن االمسي على قولني  األصول علماءاحلريف الذي وقع الرتاع عند 

 وهو الذي ذهب له معظم األصوليني حيث قالوا        ،   أن الفارق بينهما فارق ذايت     ـ ١
أن الثاين يعرب عن الوجود      ـ الظرفية ـ ومفهوم لفظة  ـ يف ـ الفرق بني مفهوم لفظة   بأن  

عن الوجود االندكاكي يف الطـرفني الـذي ال         بينما األول يعرب     ،   النفسي للحلول والظرفية  
  .حىت مفهوم التعلق بالطرفني فإنه مفهوم امسي ال حريف أصالً مفهوم له
حقيقـة املعـىن     بأن   :وقال   ،   وذهب له صاحب الكفاية    ،   أن الفارق حلاظي   ـ ٢

إال أن الذهن تارة يتصور هذا املعىن علـى          ـ مثالً ـ واحدة ومشتركة وهي حقيقة الظرفية    
ـ  املرآتيـة  أو   و االستقاللية ويعرب عنه باملعىن االمسي وتارة يتصوره بنحو اآللية         حن علـى   ـ

وهذا التفنن يف التصور هو      ،   )١(ويعربعنه باملعىن احلريف     ـ اختالف يف حتليل مطلب الكفاية    
هبنا لكننا ذ ،   أيضاً   وحنن قد اخترنا القول الثاين     ،   ما نعرب عنه بنظرية التكثر اإلدراكي الذهين      

 ، لكون الفارق اللحاظي بني املعنيني ليس هو االستقاللية واآللية بل هو اخلفـاء والوضـوح       
ولكننا تارة نتصور هـذا املعـىن        ـ مثالً ـ وهو حقيقة احللول   واحداً   مبعىن أن هناك معىن   

  بالظرفية فهذه الكلمة تعكس مفهومبصورة تفصيلية واضحة ونعربعنه 
__________________  

  .١٢: كفاية ال) ١(
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وتارة نتصوره بصورة جمملة داكنة ونعرب عنه بلفـظ          ،   احللول بنحو تفصيلي واضح السمات    
عرضها يف   يأيت   الذي يعكس املعىن نفسه بنحو من اإلمجال واخلفاء لعوامل متعددة          ـ يف ـ

  .حبث املعىن احلريف
  .رية وحدة املوجوديف حبوثنا األصولية نظ كثرياً ومن النظريات الفلسفية اليت تم ا

  أن النظرية املشهورة يف الفلسفة التقليدية هي تعدد املوجود جلوهر وعرض           :بيان ذلك   
ال يف موضوع والوجود العرضي ما كان وجـوده          موجوداً   وأن الوجود اجلوهري ما كان    ،  

اجتمعا هل هـو     إذا   واختلف أصحاب هذه النظرية يف كون التركيب بينهما        ،   يف املوضوع 
ولكننـا  ،  مـثالً  تركيب انضمامي كانضمام احلجر للحديد يف بناء الدار       أم   احتاديتركيب  

وبعـض فالسـفة     ـ روسوا ـ خنتار ما طرحه بعض فالسفة الغرب كالفيلسوف الفرنسي       
وذلك  ،   الشرق وهو آقا علي مدرسي من احتاد هذين املفهومني ومها اجلوهر والعرض وجوداً            

ج إال أنه يعيش حركة تطورية تكاملية واألعراض ما هـي           ألن املوجود لشيء واحد يف اخلار     
 أخـرى   إال أحناء وجوده التطوري وألوان حركته التكاملية املتجددة ال أا وجودات حممولية           

منـها   ، من البحوث الفلسفية كثرياً وقد رتبنا على هذه النظرية ،  ترتبط بوجوده وتنضم إليه   
 أننا  باعتبار ،   كما هو املشهور يف الفلسفة     خارجاً   عدم احلاجة لدعوى واقعية الوجود الرابط     

إمنا حنتاج للقول بالوجود الرابط نتيجة تعدد املوجود ولكن مع وحدته ال نرى حاجة لوجود               
كذلك بعض البحوث األصـولية     ،   أصالً   رابط متعلق بطرفني إذ ال يوجد طرفان يف اخلارج        

مر والنهي قد ربطه احملقق النـائيين بنظريـة         حبث اجتماع األ   فمثالً    ، اليت ترتبط ذه النظرية   
تعدد املوجود حيث قال يف مثال اجتماع الصالة والغصب يف صـورة واحـدة يف األرض                

إن قلنا يف مثال اجتماع الصالة والغصب أن حيثية الغصب والصالة حيثيتان             بأننا   :املغصوبة  
  بة عمل يرتبط مبقولة الوضع والغصمبعىن أن الصال ، تقييديتان
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فاحلركتان اجتمعتـا    ،   حركة ترتبط مبقولة األين واألعراض اجناس عالية متباينة بتمام الذات         
وبالتايل ال مانع من اجتماع األمر والنهي لتعدد         ،   على حنو التركيب االنضمامي ال االحتادي     

 احتـادي  احليثيتني تعليليتان وجمتمعتان يف هوية واحدة فالتركيب بينهما    بأن   وإن قلنا  ،   املتعلق
ودخول حبث اجتماع األمر والنـهي       ،   وبالتايل نقول بامتناع االجتماع    ـ حبسب نظره  ـ

ألن التنايف بينهما ثبويت يف نفس مرحلة اجلعل الستحالة          ،   يف حبث التعارض ال حبث التزاحم     
  .)١( اجتماعهما يف هوية واحدة ووجود فارد

 ال ألوان الوجود التطوري للجوهر    األعراض ما هي إ    بأن   أما حنن فنقول يف هذا البحث     
فال نقول بوجود أجناس عالية متباينة بتمام الذات وأنه ال يلتقي األين والوضع يف وجـود                ،  

واحد؛ إذ كل ذلك ال وجه له بناًء على نظرية وحدة املوجود االمكـاين فلـيس هنـاك اال           
اسـاس للبحـث    فال   ،   مفهوم الصالة ومفهوم الغصب   : موجود واحد ينتزع منه مفهومان      
 ، انـضمامي  أو تعليليتان وأن التركيب بينهما احتادي   أو   املطروح وهو أن احليثيتني تقييديتان    

 ومع ذلك فنحن من القائلني جبواز االجتماع       ،   ألن كل ذلك فرع تعدد املوجود وال تعدد له        
 اجلعـل   ألن املبىن الصحيح عندنا تعلق األحكام بالعناوين االعتبارية املوجـودة يف وعـاء            ،  

ومبا أن العنـاوين     ،   تعدد أم   احتد املعنون  أصالً سواءاً    االعتباري نفسه ال باملعنونات اخلارجية    
 غاية األمـر أن وحـدة العمـل        ،   متعددة يف نفسها فذلك كاف يف القول جبواز االجتماع        

  .تدخل حبث االجتماع يف باب التزاحم ال باب التعارضخارجاً 
ا عند حبثنا حول بناء العقالء وسـرية املتـشرعة عـدة       لقد طرحن  :احلقل االجتماعي   

  ل كالتفريق بني العادات واألعرافنظريات مهمة يف هذا اا
__________________  

  .٣٥٤ : ١أجود التقريرات ) ١(
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 ، واملناشىء النفسية واإلجتماعية لبناء العقالء وارتكـازام  ، وبيان أقسام العرف ،   والتقاليد
 رجوع األصويل لبناء العقالء لالستدالل به وبني رجوع الفقيه للعرف مـن             وبيان الفرق بني  

  .أجل تشخيص املوضوع
اعتمدنا على الدليل الرياضي املعـروف وهـو دليـل حـساب             أننا   :احلقل املنطقي   

االحتماالت الذي هو عبارة عن تراكم االحتماالت حول حمور معـني يف عـدة نظريـات                
 إذا  الشبهة احملصورة وغري احملصورة حيث إن درجة االحتمـال        منها حتليل مفهوم     ،   أصولية

مستوى عدم الباعثية واحملركية فالشبهة غري حمـصورة         إىل   تضاءلت يف أطراف العلم اإلمجايل    
ومنها شرح معىن    ،   كانت درجة االحتمال حمتفظة بقوا وباعثيتها فالشبهة حمصورة        إذا   وأما

 ،  إلمجايل الذي يعتمد قوامه على تـراكم االحتمـاالت        التواتر وأقسامه املعنوي واللفظي وا    
ومنها ما ذكرناه يف حبث القطع من الفرق بني اليقني الذايت واليقني املوضوعي فـإن الـيقني               
الذايت هو الناشىء عن العوامل النفسية واملزاجية واحمليطية وهذا ال قيمـة لـه يف املنجزيـة                 

والـيقني   ،   كون حجية القطع ذاتية مطلقـاً        إىل واملعذرية حبسب نظرنا وإن ذهب األعالم     
املوضوعي هو النابع عن مقدمات علمية وقرائن موثوقة باالعتماد علـى دليـل حـساب               

  .االحتماالت ومتركزها حول حمور معني
 لقد طرحنا يف بعض البحوث بعض النظريات األدبية املسامهة يف حتليل            :احلقل اللغوي   

 ،   نظرية التورية وانقسامها للتورية البديعية والتورية العرفيـة        ومن مجلتها  ،   املفاهيم األصولية 
وقد اسـتفدنا    ،   قريب وبعيد مع إرادما جداً    : فالتورية البديعية تعين إطالق لفظ له معنيان        

 مـن علمـاء    من معىن حيث ذهب كثري     من هذه النظرية يف حبث استعمال اللفظ يف أكثر        
وذهبنا جلواز ذلك استناداً لوقوعه يف شعر        ،   اين املتعددة لعدم جواز االستعمال يف املع    األصول  

العرب وخطبهم والوقوع خري دليل على اإلمكان ومن شواهد الوقوع هو التورية البديعيـة              
  : كقول الشاعر



 ٢٣ ..........................................................................................علم اللغة واألصول 

  
ــذي   ــن ال ــروم مث م ــان ت   أي املك

  متــضي إليــه أجبتــه املعــشوقا        

   
وقد ذكرنـا يف     ،   عي بعدة أساليب  والتورية العرفية هي الستر على املراد اجلدي الواق       

حبث علل اختالف األحاديث يف باب تعارض األدلة الشرعية أن مـن أسـباب اخـتالف                
 « : : للتورية العرفية كما ورد عنهم       : هو استخدامهم    :احلديث الصادر عنهم    
  .)١(»  لنا منها املخرج وجهاً سبعني إىل إن كالمنا لينصرف

وقد  ،    بيان الفارق بني االعتبار القانوين واالعتبار األديب       ومما يرتبط بالنظريات األدبية   
لكننا نذكر   ،   بالعلوم األدبية  األصول   شرحنا ذلك مفصالً يف هذا الكتاب يف حبث عالقة علم         

 يف املقام مثاالً أصولياً مترتباً على ذلك هو مثال احلكومة اليت هي عبارة عن تصرف دليل يف                
قال املوىل أكرم العلماء مث قال زيد ليس بعامل مع أنه عامل             إذا   اتصرفاً موضوعياً كم  دليل آخر   

 )٢(وقد وقع الرتاع يف مالك تقدمي الدليل احلكم على احملكوم فقال بعض املعاصرين               ،   حقيقة
املالك هو القرينية فاحلاكم يعد قرينة شخصية على احملكوم كما أن املخـصص قرينـة      بأن   :

أن احلاكم ناظر للـدليل      أي   هو النظر »  د بالقرينية الشخصية  واملقصو « ،   نوعية على العام  
احلكومة لون مـن الـوان       بأن   وحنن نقول  ،   )٣(احملكوم ومتصرف يف موضوعه سعة وضيقاً       

 ،  يف صـورة التـضييق     أم   يف صورة التوسعة   سواءاً   االعتبار األديب ألا حتتوي على الترتيل     
 فمثالً   ، م االصطدام املباشر مع مرتكزات العرف     واالعتبار األديب حيتاج ملصحح واملصحح عد     

قال أكرم العلماء مث قال زيد ليس بعامل فهنا املراد اجلدي هو إخراج             إذا   يف احلكومة التضييقية  
  ثبوتـاً  مة والتخصيص وهذا املراد اجلدي مشترك بني احلكو      ،   زيد من األمر إخراجاً حكمياً    

  الفارقوإنما 
__________________  

  .٥٠: نوادر االخبار  ، ٢: اين االخبار مع) ١(
  .١٦٦: لعل املقصود به السيد الصدر يف ـ تعارض االدلة الشرعية ـ ) ٢(
  .١٤٢: صفحة  يف تعرضنا هلذا البحث) ٣(
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فالتخصيص هو تعبري صريح عن املراد اجلـدي         ،   بينهما إثبايت يف مقام الصياغة األدبية فقط      
واملصحح له أن    ،    بعامل تعبري غري مباشر عن املراد اجلدي       بينما احلكومة وهي قولنا زيد ليس     

املرتكز اإلجتماعي قائم على مشول احلكم الوارد على الطبيعة لألفراد فإذا قال وال تكرم زيداً               
العامل فهذا بيان يصطدم مع االرتكاز االجتماعي املذكور للتصريح فيه بعدم الشمول لـذلك          

لوب حمافظة على عدم إثارة االرتكاز العام ضـد القـانون           فيتجنب املقنن هذا األس    ،   الفرد
ويقول زيد ليس بعامل فيخرجه عن احلكم بلسان إخراجه عـن املوضـوع حـىت ال يقـع                  

فاملصحح لتقدمي الدليل احلاكم على الدليل احملكوم هو رفع الترابط بني حكـم              ،   االصطدام
ته ال النظر والقرينية الشخصية فهذا الطبيعة والفرد مبا ال يصطدم مع مشاعر اجلمهور ومرتكزا       

  .مثال من أمثلة االعتبار األديب يف األصول
عندما حتدثنا عن حجية قول اللغوي يف مبحثه املخصص لـه            أننا   ومما يرتبط باألدب  

 إىل  ووصلنا ،   وتاريخ علماء اللغة ومعرفة طريقة التدوين      ،   تناولنا بالبحث تاريخ تدوين اللغة    
من عوامل عدم االعتماد على قول اللغوي هو أن اللغـويني يتـأثرون             نتيجة مهمة وهي أن     

 فبعض اللغويني من املتكلمني وبعضهم من الفقهـاء        ،   مبذاهبهم الفكرية يف تفسريام اللغوية    
فينعكس أجتاهه املذهيب يف تفسريه وشرحه للمفردات اللغوية فال يكون كالمه تعبرياً عن             مثالً  

  .الفهم العريب الصايف
 قد حبثنا يف باب حجية خرب الواحد عن املسلك العقالئي يف األمارات             :قل الروائي   احل

ومن هـذه    ،   واخترنا أن املعتمد عليه عند العقالء هو الوثوق الناشىء عن مقدمات عقالئية           
فهذه العناوين   ،   جممعاً عليه  أو   كون املضمون مشهوراً   أو   املقدمات كون اخلرب صادراً من ثقة     

هي مقدمات للوثـوق     وإنما   قة والشهرة واإلمجاع ال موضوعية هلا عند العقالء       وهي خرب الث  
  املوافقة الروحية مبعىن أن مضمون أيضاً  ومن مقدمات الوثوق.الذي هو احلجة الواقعية



 ٢٥ .....................................................................................علم احلديث يف األصول 

إن  « : :وهذا معىن قـوهلم   ، اخلرب موافق لألصول اإلسالمية والقواعد العقلية والشرعية    
هذا مسلكنا   ،   )١(»  كل صواب نوراً فما وافق كتاب اهللا فخذوه       على كل حق حقيقة وعلى      

يف مقابل املسلك التجزيئي وهو اعتبار خرب الثقة حجة مستقلة وكذلك الشهرة واإلمجـاع              
املنقول حجتان مستقلتان لو قيل حبجيتهما ال أن هذه األمور مقـدمات تكوينيـة للحجـة                

لى مسلك الوثوق فقد طرحنا حبثاً يف تاريخ تدوين         وبناءاً ع  ،   الواقعية كما يراه املسلك األول    
احلديث وكيفيته لنتعرف من خالله على الكتب احلديثية عند الشيعة والسنة ومدى كفـاءة              

وهذا يفيدنا معرفة قيمـة      ،   مؤلفيها يف االعتماد على نقلهم وطريقة التأليف واجلمع عندهم        
الضبط والدقة بني الكتب األربعـة      أحاديث الشيعة وقيمة كتب احلديث باملقارنة من حيث         
ألنه قد يدعى عكس ذلك حبجة       ،   ويفيدنا أوثقية أحاديثنا بالنسبة ألحاديث الصحاح الستة      

أن أحاديثهم أقرب لعصر الرسالة لكن االطالع على تاريخ تدوين احلديث عند أهل الـسنة               
  . نقلها وتدوينهابصرية بضعف أكثر األسناد وعدم الضبط يف اإلنسان وطريقة تأليفهم يفيد

حبث أسباب اختالف احلديث فإنه حبث مل يطرح         أيضاً   ومما يبتين على مسلك الوثوق    
طرحاً خمتزالً بـدون شـواهد       املتأخرين   عند السابقني وطرحه بعض    األصول   يف كتب علم  

ن أهم حبوث تعارض األدلة هو حبـث أسـباب          أوحنن نرى    ،   حديثية وروائية على البحث   
احاط ذه األسباب استطاع اجلمع بني األحاديث املختلفـة          إذا   إن الفقيه اختالف احلديث ف  

  ،روايات العـالج  إىل مجعاً عرفياً من خالل خربته باسباب اخلالف من دون حاجة للرجوع   
بني ما هو غري تام داللة وما هو غري تام سنداً حىت محلـها صـاحب الكفايـة علـى        فإنها  

  ارخيية واحلديثيةالبحث ومألناه بالشواهد التوحنن قد فصلنا هذا  ، االستحباب
__________________  

  .٣٣٣٤٣ / ١٠٩ : ٢٧الوسائل ) ١(
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  .وموارد التطبيق يف الفقه األصول حبيث يرى الطالب العالقة العملية الوثيقة بني كربيات علم
  :وقد طرحنا عدة نقاط يف هذا البحث 

وحىت املرحلة اليت توسـعت فيهـا       تاريخ مشكلة اختالف احلديث منذ بدايتها        ـ أ
  .وظهرت يف الكتب احلديثية

  .العقائدية والفقهية للمشكلةاآلثار  ـ ب
تصدي العلماء لعالج هذه املشكلة على صعيد مدرسـة املـتكلمني وصـعيد              ـ ج

  .مدرسة احملدثني وصعيد علم األصول
ود أسباب داخلية وأسباب خارجية واملقـص     : أسباب االختالف وهي قسمان      ـ د

باألسباب الداخلية هي األسباب اليت صدرت من قبل أهـل البيـت أنفـسهم واملقـصود                
فاألسباب الداخلية عدة    ،   باألسباب اخلارجية هي األسباب اليت صدرت من الرواة واملدونني        

  :منها 
 لآليـة   :وحتدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت            :النسخ   ـ ١

وأقسام النسخ من النـسخ التبليغـي        ،   ي واحلديث املعصومي السابق   القرآنية واحلديث النبو  
 لكنهم يقومون بتبليغه    6 من قبل الرسول     :الذي يعين كون الناسخ مودعاً عندهم       

والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءاً وهذا يبتين على ثبوت              ،   يف وقته 
 أيـضاً    وقد طرحنا هذا املوضـوع     6  ،  كما كان ثابتاً للرسول    :حق التشريع هلم    
  .ضمن حبث النسخ

  :قسمني  إىل  ـ انقسام احلكم الصادر٢
  .أ ـ حكم قانوين

وهذا من اسباب اختالف االحاديث الختالف نـوع احلكـم           ،   حكم والييت  ـ ب
  فارق بني احلكمني وعن وجودمها يفوهناك نبحث عن ال ، الصادر



 ٢٧ .....................................................................................أسباب اختالف احلديث  

ع بيان حدود والية ألفقيه وانقسامها للواليـة العامـة          أحاديثنا وعن حدود احلكم الوالييت م     
  .والوالية يف االمور العامة

كتمان بعض االمور الواقعية يف حديث وذكرها يف حديث آخر           أي   :الكتمان   ـ ٣
يف إثبـات  :  أوالً ، أربعة أمـور  وحتدثنا يف حبث الكتمان عن ، فيحصل االختالف املذكور 

  : يف أسباب الكتمان وهي متعددة :وثانياً  ، :حق الكتمان هلم 
  :اختالف اسلوب التبليغ على نوعني : منها

وهو طرح الكربيات الشرعية على الفقهاء من أصحام كزرارة وحممد          :التعليم   ـ أ
  .بن مسلم
وهو طرح نتيجة تطبيق الكربى على الصغرى من دون إشارة لعمليـة   :  االفتاء ـ ب

 أو  يتم مع عوام الناس الذين يستفتون أهل البيت شـفاهاً         وهذا االسلوب    ،   التطبيق املذكور 
لكتمان بعـض    أيضاً   ومنشأ ،   واختالف اسلوب التبليغ سبب يف اختالف احلديث      . مكاتبة

حيث إن االفتاء يتعلق باحلكم     ،   مثالً   األحكام كاحلكم الكلي حني استخدام اسلوب االفتاء      
  .اجلزئي ال الكلي

ملصطلحات القانونية مما يضطر االمام الستخدام اسـلوب        ومنها فقر اللغة العربية من ا     
فيحدث االختالف بني االحاديـث نتيجـة    ، واحد كاالمر والنهي لبيان نوعني من القوانني    

كما لو قام االمـام بتبليـغ الوجـوب الـشرطي            ،   اختالف املضمون مع وحدة االسلوب    
وهذا النوع من التبليغ فيه      ،   والوجوب املولوي كليهما باسلوب االمر مع اختالفهما مضموناً       

نوع من الكتمان لبعض القوانني اليت ال ميكن اظهارها باالسلوب الـصريح لعـدم وجـود                
  .مفرداا يف اللغة العربية

حـديث   أو   مداراة ظروف السائل يف كونه ملحداً      أي   ومن اسباب الكتمان املداراة   
  الصريحالتشيع فال يلقى له احلكم حديث عهد ب أو عهد باالسالم
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اصـحاب املـذاهب     أو   املقـصرين  أو   كونه من الغـالة    أو    ، حفاظاً على شعوره وهدايته   
الفكرية فيحذر االمام ان يلقي له احلكم الواقعي فيكـون مؤيـداً             أو   السياسية أو   االقتصادية

كونه يعيش يف بيئة منحرفة ال تتحمل هذا احلكم فرياعي           أو    ، خلطه املنحرف الذي يدعو له    
  . بيئته وحميطه7االمام 

من املذهب   أو   وهي التقية من السلطة احلاكمة     ،   ومن اسباب الكتمان التقية بانواعها    
واستعمال االمام للتقية تارة بالقـاء       ،   من التيارات الفكرية املناوئة    أو   املشهور عند اجلمهور  

 ،  لرواياتاالختالف بني الشيعة حىت ال يطمع فيهم اعداؤهم نتيجة الختالفهم كما ورد يف ا             
  .وتارة باخفاء احلكم الواقعي

 احلكم املستحب بـدون     7ومن اسباب الكتمان السوق للكمال فقد يبدي االمام         
  .قرينة على الترخيص يف تركه رغبة منه يف سوق املكلفني لدرجات الكمال املعنوي

،  البحث يف طرق الكتمان وهي السكوت والتورية بقسميها البديعية والعرفية         : ثالثاً  
 ،  بيان مطلب آخـر    إىل   العدول عن سؤال السائل   : منها  ،  أيضاً   أنواع   والتورية العرفية على  

  .املختلف أو القاء اجلواب امل: ومنها 
ونوع االحكام الـيت     ،   يف حتديد نوع االحكام اليت يصح فيها طريق السكوت        :  رابعاً

 .ق القاء االختالف بني الـشيعة ونوع االحكام اليت يصح فيها طري ، يصح فيها طريق التورية   
  .وهذا بيان امجايل لالسباب الداخلية الختالف احلديث

  :فهي ما قام ا الرواة واملؤلفون وهي متعددة : وأما األسباب اخلارجية 
الـدس بـني    أو وحتدثنا فيه عن أهدافه وأنواعه من تـأليف كتـاب      : الوضع   ـ ١
  .الزيادة والنقيصة يف الرواية أو النصوص
  . ـ النقل باملعىن وأخطاره٢
  ؤلفني بإدراج تعليقه على احلديثاحلديث املدرج ويعين قيام بعض امل ـ ٣
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  .يف ضمن احلديث بدون فرز بينهما
  . ـ التقطيع للروايات٤
  . ـ تشابه اخلطوط٥
  . ـ التصحيح القياسي٦
  .لراويقهاء يف سياق واحد من قبل ااخللط بني كالم االمام وكالم غريه من الف ـ ٧

فهذا جممل حبث علل اختالف احلديث الذي هو من اهم البحوث االصولية وامـسها              
 وكتـب   :وقد طرحنا فيه الشواهد الكثرية من أحاديث أهل البيت           ،   بعملية االستنباط 

  .احملدثني
 ،   من املفاهيم القانونية اليت طرحناها مفهوم متمم اجلعـل التطبيقـي           :احلقل القانوين   

لشارع املقدس بتطبيق املاهية االعتبارية على مصاديق معينة بلحـاظ أن األمـر             ومعناه قيام ا  
حيتاج انطباقه عليها لتـدخل      وإنما   االعتباري ال ينطبق على مصاديقه قهراً كاالمر التكويين       

املفهوم الذي يراد تطبيقه جمعوالً شرعياً كالصالة اليت هي          أصل   سواء كان  ،   اجلعل واالعتبار 
  ، ني اخلضوعي يف مجيع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة           عبارة عن الل  

كان جمعوالً عقالئياً كمفهوم الدينار اليت ختتلف املؤسسات املالية يف مقام تطبيقـه علـى               أم  
 ونظرية متمم اجلعل التطبيقي هلا عالقة ببحث احلقيقة الـشرعية وحبـث             .املصداق الورقي 

وهـي   ،   نظرنا لقاعدة االضطرار  إذا   فمثالً    ، واضح وحبث التزاحم  الصحيح واالعم كما هو     
 ودار عنوان املضطر إليـه بـني        )١(»  ما من شيء حرمه اهللا إال وقد أحله ملن أضطر اليه           «

 يـأيت  فهنا ، لعنوان املضطر إليه مصداقاً حمرمني على حنو التزاحم فما هو املقدم منهما ليكون     
  دمدور متمم اجلعل التطبيقي ليق
__________________  

  .٧١١٨ ذيل احلديث  /٤٨٢ : ٥الوسائل ) ١(
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بطبعه هو املضطر إليه يف      اإلنسان   يعترب ما ينتخبه   أو    ، العقالء أو   أحدمها المهيته عند الشرع   
  .على اآلخر أحدمها صورة تساويهما وعدم أمهية

عندما  األصول   علماءفإن   ،   ومن املفاهيم القانونية اليت طرحناها حبث القدرة وأنواعها       
الفرق بني التزاحم والتعارض حيث إن التعارض   : أ   ،   يدخلون حبث التزاحم يذكرون نقطتني    

وجعالً والتزاحم هو تنافيهما يف مرحلة االمتثال لقصور القدرة عـن            ثبوتاً   هو تنايف الدليلني  
  أننا لتزاحم هي بينما طريقتنا يف حبث ا     ،   مرجحات باب التزاحم  :  ب   .اجلمع بني االمتثالني  

إن شاء فعـل      :    عنها ب  الفعل املعرب  أصل   وهي القدرة على   ،   القدرة أنواع   حتدثنا عن : أوالً  
 والقدرة على املوافقة القطعية واملخالفة القطعية والقدرة على اجلمع بـني            .ن يشاء مل يفعل   إو

 أم  ة يف مرحلة اجلعـل    فهل هي دخيل   ،   حتدثنا عن دخالة القدرة بانواعها    : وثانياً   ،   االمتثالني
وعلى بعض الـصور يـدخل       ،   هي دخيلة يف مرحلة التنجز     أم   هي دخيلة يف مرحلة الفعلية    

املتنافيان يف عنوان التعارض وعلى بعضها يدخالن يف عنوان التزاحم وعلى بعـضها تـصح               
  .خرنظرية الترتب وال تصح على البعض اآل

مـن خـالل     األصول    تطوير علم  هذا متام احلديث حول بعض احملاوالت املسامهة يف       
  .ماالستفادة من العلوم املختلفة واالستمداد من أطروحات علمائنا األعال
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  املبحث الثالث

  منهج علم األصول
  :وطريقة تبويبة وترتيبة  األصول هناك منهجان يف تصنيف علم

  . ـ املنهج التقليدي١
  . ـ املنهج املقترح عندنا٢

  :ألربعة أقسام  األصول  يقسمون علم كان القدماء:املنهج األول 
املقدمة يف الوضع واالستعمال والصحيح واألعم واحلقيقة الـشرعية واملـشتق            ـ ١
  .وحنوها

مباحث األلفاظ كباب األوامر والنواهي والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملفهوم           ـ ٢
  .واملنطوق
حجيـة ظـواهره    وهو إما مسعي كالكتاب الذي يبحث عن         ،   مباحث الدليل  ـ ٣

والسنة اليت يبحث عن كيفية ثبوا وما يتعلق به من تعارض اجلـرح والتعـديل يف الـرواة                  
 ،  واالمجاع وأنواعه من احملصل واملنقول     مثالً   وحتقيق واقعية بعض كتب احلديث كفقه الرضا      

وإما عقلي ويبحث فيه عن احلسن والقبح العقليني وقاعدة املالزمة بني حكم العقل وحكـم               
  .الشرع واصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ومبحث االستصحاب والقياس

  . ـ اخلامتة يف التعادل والتراجيح٤
كما ذكـر الـسيد املرتـضى يف        األصول   ولعل السر يف هذا املنهج ان موضوع علم       

  هو األصول فلما كان حمور علم ، الدليل يف الفقه: الذريعة هو
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وعوارضه  ،   ثه حول الدليل نفسه وأقسامه من السمعي والعقلي       الدليل الفقهي كان مدار أحبا    
الثبوتية كاالطالق والتقييد والتعادل والتراجيح والتضاد والتالزم واالثباتية كمباحث األوامر          

  .والنواهي والعام واخلاص واملنطوق واملفهوم
لـى  هو االعتراض ع  : األول   ،   وهناك اعتراضان مهمان على طريقة املنهج القدمائي      

حيث أبدله الشيخ األنـصاري   ، القدماء للبحث عن الدليل وأقسامه    أصول   القسم املدون يف  
على طبق احلاالت الوجدانية للمكلف عند التفاته للحكـم الـشرعي    األصول   بتصنيف علم 

  :فهنا أقسام  ، وهي القطع والظن والشك
  . ـ حبث القطع التفصيلي واإلمجايل١
ومنها الظواهر املبحوث عنها     ،    مبا يشمل سائر الظنون    حبث الظن املعترب وغريه    ـ ٢

من حيث الكربى وهي حجية الظهور ومن حيث الصغرى وهي تنقيح املصاديق كمباحـث              
فإنه راجع للبحـث     أيضاً   ويدخل يف ذلك حبث التعادل والتراجيح      ،   األلفاظ السابق ذكرها  

أن حيصل الظن بأحـدمها      فأما   تقابال إذا   فإن الدليلني  ،   وإن ذكر يف اخلامتة    أيضاً   عن الظنون 
وإما أن ال حيصل الظن بـشيء        ،   املضمون وهذا هو الترجيح    أو   الصدور أو   من حيث اجلهة  

قلنـا   أو    ، من ذلك وهو التعادل املرتبط حبثه بباب الظن سواًء قلنا بالتخيريعنـد التكـافؤ             
  .بالتساقط
 .كوا وظيفة الـشاك   العملية األربعة ل   األصول   حبث الشك الذي يشتمل على     ـ ٣

  :ب تتلخص يف أموريولعل النكته اليت دفعت بالشيخ األعظم الختيار هذا التبو
مقدمة لعلم الفقه ومن الطبيعي عدم امكان حتديد مالمح املقدمة           األصول   إن علم  ـ أ

  .اال مبعرفة مالمح ذي املقدمة فإن ذلك مقتضى مقدميتها
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 األصـول    احلكم الشرعي فاملناسب لعلم    ملا كان علم الفقه يبحث عن حتديد       ـ ب
وملا كانت الطرق ختتلـف بـاختالف        ،   البحث عن الطرق املوصلة لتحديد احلكم الشرعي      

باعتبار أن قطع املكلف بشيء مينع من عملـه        ،   الواقع النفسي للمكلف حني توجهه للحكم     
صل علـى بعـض     ن الظن باخلالف مينع من األخذ باالمارة واأل       أكما   ،   األصل أو   باالمارة

فحينئـٍذ يكـون     ،   وكذلك على القول بالظن االنسدادي ال جمال للعمل بغري الظن          ،   املباين
  .مطابقاً للحالة الوجدانية للمكلف األصول تصنيف علم
حيث أن االجتاه النفسي للمكلف حني التفاته للحكم الـشرعي إمـا القطـع               ـ ج
  .منظماً على طبق ذلك األصول ويب علمالشك فيه كان املنهج يف تب أو الظن به أو باحلكم

  :وقد اعترض على املنهج املذكور باعتراضني 
من املباحث احليوية ذات     كثرياً   ن التصنيف الناظر للحاالت النفسية قد أغفل      إ : األول

إذ ال مناسبة واضحة بينها وبني هذا التـصنيف          ،   الربط املباشر باجلانب العملي لدى الفقيه     
وحبـث   ، وحبث املالزمة بني حكم العقل وحكم الـشرع  ،   ح العقليني كبحث احلسن والقب  

وحبث شرائط حجية خرب الواحـد       ،   طرق ثبوت السنة بالتواتر واألحاد وحبث أقسام التواتر       
وحبث مناشئ الوثاقة كقول الرجايل الـذي        ،   من صحة املضمون عقالً وشرعاً ووثاقة الرواة      
 أو  من باب شهادة العدلني    أو   ه من أهل اخلربة   يبحث عن حجيته وأا هل هي من باب كون        

فهذه البحـوث رغـم     ،   وحبث متييز املراسيل املعتمدة من غريها      ،   من باب حجية خرب الثقة    
كوا مهمة وعملية إال أا ال تنسجم مع التصنيف املذكور املرتب على حـاالت القطـع                

 املبين على النظر للدليل الفقهي      بينما جندها منسجمة متاماً مع منهج القدماء       ،   والظن والشك 
  .العقلي والسمعي وطرق إثبات هذا الدليل
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 إن هذه احلاالت النفسية الثالث ال عالقة هلا باحلكم الـشرعي وال بـالطرق               :الثاين  
أما بالنسبة للقطع فما هو املـربر        ،   املؤدية له فال وجه جلعل التصنيف األصويل دائراً مدارها        

اً لعدة من البحوث ؟ فإن كان املربر للبحث عنه كونه واسـطة يف              للبحث عنه وجعله حمور   
جعل احلكم الشرعي فذلك مستحيل ألن ثبوت احلكم الشرعي بسبب القطع به دور باطـل         

فعليـة احلكـم     يف   وان كان املربر للبحـث كونـه واسـطة        ،   األصول   كما ذكر يف علم   
قطع توجب البحـث عنـه      كموضوعية الزوال لوجوب الصالة فهذه ليست ميزة خاصة بال        

ن كـان املـربر     إو ،   بعنوانه بل هي متوفرة يف كل موضوع بالنسبة ألي حكم من األحكام           
 بأن   األصول لذلك كون القطع منشأ للحكم العقلي باملنجزية واملعذرية كما اشتهر يف كتب           

قطع حىت منشأ املنجزية واملعذرية ليس القطع مبا هو    بأن   فيالحظ عليه  ،   حجية القطع ذاتية له   
يكون ذلك مصححاً ومربراً للبحث عن القطع بعنوانه بل منشأ املعذرية وعدمها هـو روح               

فإن سار املكلف مع املقدمات بروح احملاسـبة     ،   املسؤولية وروح التقصري يف مقدمات احلكم     
 ،  يف ذلك وجود القطع وعلمه     سواءاً   ال فهو مدان  إعند خمالفة الواقع و    واملسؤولية فهو معذور  

ننا ذكرنا يف حبث القطع الفرق بني اليقني الذايت واليقني املوضوعي فاليقني املوضوعي هـو               فإ
وهذا العمل بذاته عمل معذر      ،   عن تراكم االحتماالت والقرائن يف حمور واحد       الناشئ   اليقني

 واليقني الذايت هـو    ،   ال أم   كان هناك قطع   سواءاً   ألنه مستبطن للمسؤولية واحملاسبة الداخلية    
وهذا ليس معذراً بنظر العقـالء       ،   عن العوامل املزاجية والنفسية كاحللم واالستخارة     لناشئ  ا

معني  بأمر فإن قائد اجليش لو اعتمد على معلومات ناشئة عن مصادر واهية أوجبت له القطع            
وليس السر يف ذلك     ،   فرتب عليه آثار احلرب والسلم ال يكون معذوراً أمام القانون والشعب          

القطع مبا هو قطع ليس هو مدار املعذرية واملنجزية بل املدار علـى روح املـسؤولية                اال أن   
  ولذلك نرى القرآن ، ال أم كان هناك قطع سواءاً وروح التقصري يف مقدمات احلكم
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 ،  ظنون وجهاالت ال يعذرون فيها     بأا   يعرب عن عقائد اجلاهلية مع أا عقائد قطعية عندهم        
  . موضوعية مهمة للقطع مبا هو قطع حىت يكون حموراً للبحوث العلميةوبناءاً على ذلك فال

وأما البحث يف االمارات كخرب الواحد واالمجاع بقسميه والشهرة وقول اللغوي فهو            
بل هو دائر مـدار الكـشف        ،   ال يدور مدار الظن الشخصي كما هو ظاهر تقسيم الشيخ         

  .رع املقدسالش أو النوعي وتتميمه من قبل اتمع العقالئي
كما أن البحث يف حجية الظاهر يدور مدار امليثاق العقالئي على االلتزام وااللزام ذا              

  .ال أم كان هناك ظن شخصي سواءاً عليه اآلثار الظاهر وترتيب
فـإن   ، العملية فهو ال يرتبط حبالة الشك وتساوي الطـرفني        األصول   وأما البحث يف  

 ،   هو عدم العلم وعدم تنجز العلم االمجـايل ال الـشك           الرباءة عقالً وشرعاً   أصالة   موضوع
  . أيضاًوموضوع االستصحاب هو عدم العلم بانتقاض احلالة السابقة ال الشك

فتبني لنا من خالل هذا العرض عدم مدخلية هذه احلاالت النفسية يف البحث األصويل              
  .املنصب على حتديد الطريق املوصل للحكم الشرعي

على طبق   األصول   رنا عن تقسيم الشيخ األنصاري لبحوث علم      ولكننا مع ذلك اعتذ   
هناك عاملني يساعدان على هذا      بأن   وقلنا،   سيأيت   حاالت نفس املكلف يف حبث القطع كما      

  :التقسيم 
لوجود  ،    إن احمليط الثقايف الذي كان يعيش فيه الشيخ فرض عليه هذا التصنيف            :أوالً  

دثني املفرطة يف اجلمود على احلـديث دون النظـر          مدرسة احمل : مدرستني متطرفتني آنذاك    
 الظنـون  لألدلة العقلية القطعية ومدرسة بعض األصوليني املفرطة يف االعتماد علـى بعـض         

  الشخصية حبجة انسداد باب
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وهـي   ، ثار الشيخ حركة تنهج االعتدال والتوسط بني هاتني املدرسـتني أف ،  العلم والعلمي 
دلة القطعية العقلية من جهة وهي املندرجة حتت عنـوان القطـع            املدرسة اليت تعتمد على األ    

والرجـوع عنـد     ،   وهي املندرجة حتت عنوان الظن     أخرى   واألدلة الظنية السمعية من جهة    
  .فقدمها لألصل العملي اعول وظيفة عند الشك

 إن املكلف يشعر يف أعماق وجدانه باحلاجة للتأمني من عقوبة ترك التكاليف             :وثانياً  
وطرق التأمني حبسب التقسيم الوجـداين      ،   الواقعية فهدفه املنشود هو حصول األمن املذكور      

  :ثالثة 
  . ـ ما هو علة تامة حلصول األمن وهو القطع١
  . ـ ما هو مقتضى حلصول األمن النفسي وهو الظن٢
 ما هو فاقد للعلية التامة واالقتضاء وهو الشك فتحتاج طريقيته للتأمني للرجوع            ـ ٣

  .القطع وهو الطريق األولىل إ
  .واخلالصة أن أمثال هذه املربرات ساعدت الشيخ على اختيار التصنيف الثالثي

حول التوسـع  ) قده(ما طرحه احملقق االصفهاين : على منهج القدماء   االعتراض الثاين   
ن إن ما يرتبط م   : فنقول   ،   وحنن نعرضه بنحو أعمق وأمشل     ،   )١(األصويل يف مباحث األلفاظ     

 ،  كقولنا هل أن صيغة األمر ظـاهرة يف الوجـوب          ،   البحوث بعامل األلفاظ نزر ضئيل جداً     
 وبعض حبوث املفاهيم والعام واخلاص واملطلق واملقيد       ،   وهل أن صيغة النهي ظاهرة يف احلرمة      

 فمـثالً   ،ولكن معظم األحباث اليت وضعها القدماء يف مباحث األلفاظ ال ربط هلا بـذلك         ،  
  م الواجب للواجب التوصليم احلكم للتكليفي والوضعي وانقساحبث انقسا

__________________  
  .٢٢: للمحقق االصفهاين  األصول حبوث يف ، ٨ ـ ٧ : ١الفقه للمظفر  أصول )١(
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والتعبدي والتعييين والتخيريي والعيين والكفائي والنفسي والغريي واملوسع واملضيق واملطلـق           
وكـذلك حبـث     ،   ال أم   كان مدلوالً لفظياً   سواءاً   الواجب مبا هو  واملشروط كلها مرتبطة ب   

عوارض األحكام كاالحنالل االستقاليل والضمين واالطالق والتقييـد الثبـوتيني والتـضاد            
كما يف حبث مقدمة الواجب ومسألة الضد الباحثني عن تالزم الوجوب النفـسي              ،   والتالزم

وحبث ارتباط احلكم بالقدرة ودرجاـا       ،   ضدهوالغريي وتالزم األمر بالشيء مع النهي عن        
فهذه البحوث ال ربط هلا بعامل اللفـظ حـىت تنـدرج يف     ،  املختلفة الذي هو حبث التزاحم    

ولكننا نستطيع وضع بعض املربرات والتوجيهات لتوسعة مباحث األلفاظ          ،   مباحث األلفاظ 
  :حبيث تشمل هذه البحوث 

 سـواءاً   املعاين األصولية املذكورة يف االعتراض ال ريب يف داللة األلفاظ على هذه      ) ١
ومع وجود داللـة االلفـاظ عليهـا         ،   بااللتزامية أو   بالداللة التضمنية  أو   بالداللة املطابقية 

  .فاملصحح إلدراجها يف مباحث األلفاظ واضح وهو داللة اللفظ عليها
 لية يف النفوس واملشاعر   إن االعتبارات األدبية والقانونية هلا نوع من اخلالقية والفعا        ) ٢

كـان يف    إذا   حيققها وإنما   وال ريب أن جمرد االعتبار مبا هو ال حيقق هذه اخلالقية املطلوبة           ،  
فاللفظ املناسب لالعتبار األديب والقانوين يربز خالقية االعتبار وتـاثريه           ،   ضمن لفظ مناسب  

  .السحري يف النفوس واملشاعر الذي هو املطلوب
فمـسلك الـسيد االسـتاذ       ،   ني يف عالقة اللفظ باملعىن االنشائي     إن هناك مسلك  ) ٣
 ،  أن اللفظ حاك عن املعىن االنشائي ومـربز لـه          أي   مسلك احلكاية واالبراز  ) قده(اخلوئي  

ومسلك املشهور أن عالقة اللفظ باملعىن االنشائي عالقة االجياد فاللفظ موجد للمعىن ال حاك              
 هذه  ة موجودة بني االنشاء واللفظ لذلك كان التعرف على        ومبا أن هذه العالقة الوثيق     ،   عنه

  االعتبارات من خالل ألفاظها
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ألنه يعكس املعىن من ثنايا اللفظ الذي وجد به خبالف ما لو حبـث         ،   املوجدة هلا تعرفاً دقيقاً   
  .عنه جمرداً عن كل خطاب ولفظ

فاللغة املتكاملة   ،   تمعاللغة دليل حضارة ا    بأن   لقد قال علماء االجتماع والتاريخ    ) ٤
تعكس تكامل اتمع فسعة آفاقها واشتماهلا على املفردات القانونيـة والـصناعية والفنيـة              

 كما أن اللغة لسان معرب عن نوع التفكري االجتماعي         ،   كاشف عن حضارة اتمع وتطوره    
 طـرفني موضـوع     اجلملة االسنادية يف اللغة العربية حنو زيد قائم ال تشتمل اال على            فمثالً   ،

وحممول مما يدل على كون النسبة االسنادية باملفهوم العريب تعين احتـاد الطـرفني وجـوداً                
بينما هذه اجلملة يف اللغة الفارسية واليونانية حتتاج لرابط وهـي   ،  واهلوهوية املصداقية بينهما  

ن لوجود املوضوع واحملمول مما يدل علـى كـو        مضافاً   ـ استني ـ أو ـ است ـ كلمة
وهـذا   ـ ثبوت القيام لزيد  أي   ـ مفهومها يف الفكر الفارسي عبارة عن ثبوت شيء لشيء        

املفهوم حيتفظ بالغريية واالثنينية بني طريف القضية خبالف املفهوم العريب الذي يعكس الوحدة             
 أيـضاً   ومثال آخر على ذلـك     ،   فاللغة إذن دليل على نوع التفكري االجتماعي       ،   واالندماج

فهل مفهومها النسبة االغرائية كمـا       ،   صوليني يف مفهوم صيغة افعل حنو اضرب      اختالف األ 
اعتبار  أي النسبة التسخريية أو    ، النسبة االيقاعية كما يرى النائيين     أو    ، يرى احملقق االصفهاين  

فهذه املفاهيم   ،   )قده(املخاطب أداه لتحقيق هذا احلدث يف اخلارج كما يراه صاحب امليزان            
فكـل   ،    تعكس الفكر االجتماعي الذي ينتسب له كل واحد من هؤالء األعاظم           يف الواقع 

 جمتمع خيتلف حتليله لبعض االعتبارات القانونية نتيجة اختالف حضارته وثقافته عن اتمـع            
وبناءاً على هذه العالقة الوثيقة بني اللغة وبني املفهوم الذى حتمله بني ثناياها حبيـث               ،  اآلخر  

مقومات املفهوم كما الحظنا يف اختاليف مفهوم        أو    لزالت بعض خصوصيات   لو تغريت اللغة  
  يك حينئٍذ بني االعتبار القانوينيصعب التفك ، اجلملة االسنادية عند العرب وغريهم
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عنه حبيث نبحث عن االعتبار جمرداً عن ثوبه اللفظي مـع أن هـذه الـصياغة               واللفظ املعرب 
  .ملفهوم ومساتهاللفظية حتافظ على بعض خصوصيات ا

ومبا أن االعتبـار األديب متقـوم        ،   إن االعتبار القانوين متولد عن االعتبار األديب      ) ٥
باللفظ فكذلك االعتبار القانوين املتفرع عنه شديد العالقة باللفظ حبيث ال يفيد البحث فيـه               

  .مستقالً عن لفظه
صل تعربعن شخص معني    نراها يف األ   حامتاً   كلمة مثالً   عندما نالحظ  أننا   :بيان ذلك   

ومبـرور الوقـت     ،   يف صفة الكرم   حامتاً   متصف بالكرم مث اطلقت على كل شخص يشابه       
خلقياً وهـو    مفهوماً   تطبيقها على كل كرمي اكتسبت الكلمة      أي   وكثرة االستعمال والتطبيق  
مسعت ال يتبادر لألذهان سوى معىن الكرم مـن دون التفـات            إذا   نفس مفهوم الكرم حبيث   

فاالعتبار األديب قد يتحول مبرور الوقت ملفهوم معني فكـذلك          ،   أصالً   حامت الطائي لشخص  
فكلمة امليتة أساساً تعين ما مات حتف أنفـه مث أطلقـت    ، بالنسبة لعالقته باالعتبار القانوين  

على حنو االعتبار األديب القائم على عالقة التشابه على احليوان املذبوح على غـري الطريقـة                
ومبرور الوقت وكثرة االستعمال والتطبيق اكتسبت هذه الكلمة اعتبـاراً قانونيـاً             ،   ةالقانوني

  .وهو أن امليتة تعين املذبوح على غري الطريق القانوين من دون نظر ملعناها اللغوي
فهو يف األصل يعين مثقاالً من الذهب تقاس به قيمة األشـياء           مثالً   ومثلها لفظ الدينار  

مث صار يطلق على حنو االعتبار األديب على األوراق          ،   اوي مائة دينار  كقولنا هذه األرض تس   
النقدية من أجل أن يتعامل معها اتمع معاملة الدينار األصلي يف كونه وسـيطاً يف تبـادل                 

ومبرور الوقت وكثرة االستعمال حتول هذا االعتبـار         ،   السلع ومقياساً لتحديد قيمة األشياء    
 فاصبح الدينار يعين نفس الورقة النقدية اليت هي مقياس القيم وواسطة            األديب لالعتبار القانوين  

  واملفروض ،  وإذا اتضح لنا أن االعتبار القانوين وليد االعتبار األديب.التبادل
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 أن االعتبار األديب متقوم باللفظ ألن االعتبار األديب هو اعطاء حد شيء لشيء آخر ـدف               
ومبا أن االعتبار القـانوين      ،   نفصل االعتبار األديب عن اللفظ    يف مشاعر املخاطب فال ي    التأثري  

متولد منه فال حمالة ال ميكن التفكيك يف البحث بني نفس االعتبار واللفظ املساهم يف حتققـه      
  .وفعاليته

فهذه بعض املربرات اليت نتصورها يف توسعة مباحث األلفاظ عند القدماء وإن كـان              
على فصل حبث مقدمة    ) قده(ك فقد أصر احملقق االصفهاين      ومع ذل  ،   بعضها موضع املناقشة  

باعتبار أن البحث فيهما يرتبط باملالزمة العقلية        ،   الواجب ومسالة الضد عن مباحث األلفاظ     
 ،  املدركة بالعقل النظري بني وجوب شيء ووجوب مقدمته ووجوب شيء وحرمة ضـده            

  .ثان من مباحث األلفاظوال ربط هلذه املالزمات بعامل األلفاظ حىت يكون البح
يف بعض النظرات بالنسبة ملقدمة الواجـب       ) قده(ولكننا خنتلف عن احملقق االصفهاين      

  :يف مقدمة الواجب  أوالً واحلديث ، ومسألة الضد
  :معاين  أربعة فإن املالزمة املبحوث عنها هناك تتصور على

حكم بوجوب شيء يـرى      إذا   مبعىن أن اجلاعل   ،   التالزم بني االعتبارين تكويناً    ـ ١
فهناك جعالن اال    ،   نفسه جمبوراً على جعل وجوب آخر ملقدمة ذلك الشيء مبقتضى املقدمية          

لكننا لو سلمنا هذا املعىن الفاسد يف نفـسه حيـث أن            ،   قهري واآلخر   اختياري أحدمها   أن
ني املعتـربين   اجلعل االعتباري اختياري ال قهري فاملالزمة حينئٍذ بني االعتبارين واجلعلني ال ب           

بينمـا   ،   واملدعى دخول حبث مقدمة الواجب يف املالزمات العقلية بني األحكام          ،   اعولني
على هذا املعىن يدخل حبث مقدمة الواجب يف املالزمات العقلية بني االعتبارات نفسها ال بني               

  .املعتربات
أن الوجوب  أي   املالزمة بني الوجوب النفسي والغريي على حنو الترشح املعلويل         ـ ٢

  وجرب النفسي لذي املقدمة على حنوالغريي للمقدمة يترشح من ال
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وهذا املعىن لوضوح بطالنه حيث انه ال يعقل الترشح املعلـويل يف             ،   ترشح املعلول من علته   
  .به األصول االعتباريات بل االعتباري خاضع للجعل واالبداع فال وجه لربط تصنيف علم

أنشأ الوجوب لشيء فمن املستهجن عنـد   إذا مبعىن أن اجلاعل: املالزمة العرفية   ـ ٣
 فإن عالقة املقدمية التكوينية بينـهما تولـد        ،   العرف والعقالء عدم إنشاء الوجوب ملقدمته     

 فإن اعتبار شخص أباً عند العقالء مالزم العتبار الطـرف          ،   يف االعتبار كاملتضايفني  تالزماً  
التفكيك بينهما يف االعتبار لعالقة التضايف فكذلك يف حبث         ابناً له ويستهجن العقالء     اآلخر  

وهذا املعىن على فرض صحته يف نفسه ال يدرج حبث مقدمة الواجـب يف               ،   مقدمة الواجب 
  .املالزمات العقلية بني األحكام

بـني   تالزمـاً   لكونـه  مـضافاً     ، فإن التالزم حبسب هذا املعىن تالزم عريف ال عقلي        
  .عتربين اال ثانياً وبالعرضاالعتبارين ال بني امل

ومعناه أن العرف يرى أن وجوب املقدمة مستبطن ومندمج         : االندماج االثبايت    ـ ٤
رأى أن الوجوب النفسي     إذا   للقيام جبعلني ولكنه   ثبوتاً   فاملوىل وإن احتاج   ،   يف وجوب ذيها  

 الوجوبني على   إثباتا مستبطن للوجوب الغريي فيكتفي بالصياغة الواحدة اليت تعرب عن هذين          
وسنشري ألسباب االندماج يف حبث مقدمة الواجب ولكن نقول          ،   حنو االندماج واالستبطان  

لعل من أسباب االندماج تقارن اجلعلني يف احلمل مبعىن أنه محل الوجوب الغريي على              : هنا  
يث حب اآلخر   يف أحدمها   دت االندماج بينهما واستبطان   مورد الوجوب النفسي فترة طويلة ولَّ     

ونظري ذلك فكـرة     ،   ال ميكن للجاعل التفكيك بينهما إال خبلق أسباب أقوى لعدم االندماج          
فالنجاسة مستبطنة لوجـوب االجتنـاب       ،   االندماج يني احلكم الوضعي واحلكم التكليفي     

وكذلك فكرة االنـدماج   ، دت اندماجهما تقارن اجلعلني يف احلمل فترة طويلة ولَّ       باعتبار أنّ 
  ، مثالً ع وخيار الغنبيف عقد البي
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أن منشأ خيار الغنب يف عقد البيع هـو الـشرط الـضمين             ) قده(حيث ذكر احملقق النائيين     
  .)١( االرتكازي وهو عدم زيادة مالية املنتقل عنه عن املنتقل إليه

لعل من أسباب ارتكازية الشرط املذكور واندماجه يف نفس العقد تقارن           : وحنن نقول   
ومثله االندماج بني مفهوم االلزام ومفهوم الوعيد فمعـىن          ،   رة كافية يف ذلك   االعتبار هلما فت  

وذلك لكثرة تقارن الوعيـد مـع        ،   الوجوب بنظرنا هو البعث املستبطن للوعيد على الترك       
 أي وبناءاً على هذا التصور لوجوب املقدمة ال يوجد       ،   إصدار البعث فحصل االندماج بينهما    

حىت يدخل حبث املقدمة يف حبث املالزمات العقلية بل هو اندماج           تالزم عقلي بني الوجولني     
يف ادخال حبث مقدمة الواجب حتـت        وجهاً   إذن على مجيع املعاين للمالزمة ال نرى       ،   إثبايت

 ال ينـسجم مـع املالزمـات        بني معىن باطل يف نفسه ومعىن      فإنها   عنوان املالزمات العقلية  
  .العقلية

  .حبث مقدمة الواجب يف حبث املالزمات العقليةهذا هو تعليقنا على ادخال 
وهي أن األمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضـده العـام             ،   وأما حبث مسالة الضد   

  :ال ففيها ثالثة مسالك  أم واخلاص
وعلى هذا املسلك    ،   وجود املالزمة بني األمر بالشيء والنهي الشرعي عن ضده         ـ أ

مبعىن أن العقل النظري يدرك وجـود        ،   ت العقلية يصح إدخال مسألة الضد يف حبث املالزما      
  .مالزمة بني األمر بشيء والنهي شرعاً عن ضده

وجود املالزمة بني األمر بالشيء شرعاً والنهي عن ضده عقالً ال شرعاً وكفاية              ـ ب
وعلى هذا املعىن فال يدخل حبث الضد يف املالزمات          ،   هذا الردع العقلي عن الردع الشرعي     

  . األحكام الشرعية إذ ال يوجد حكمان شرعيانالعقلية بني
__________________  

  .٢٠ص : حاشية النائيين على املكاسب ) ١(



 ٤٣ ..................................................................................معاين املالزمة يف حبث الضد  

واملقصود بـذلك لـيس العينيـة        ،   العينية االعتبارية بني الوجوب واحلرمة هنا      ـ ج
 »لصالة  ال تترك ا  « وقوله   » صلّ« بني قول املوىل     مفهوماً   املفهومية فإنه من الواضح الفرق    

بل املقصود أن اعول االعتباري واحد والفارق يف الصياغة االثباتية املربزه فاعول هـو              ،  
أن  أو  اال أن هناك عبارتني مربزتني هلذا االعتبار إما على حنـو األصـالة             ،   االلزام مع الوعيد  

  .إحدامها هي التعبري األصيل واألخرى اعتبار أديب حاك عنه
  .ذكر يف حبث التالزم بني النهي عن شيء واألمر بضدهونفس التحليل قد ي

  .وعلى هذا املعىن فال يوجد حكمان حىت نبحث عن وجود املالزمة بينهما وعدمها
على مبىن صـحيح     بناءاً   أن صحة ادخال مسألة الضد يف حبث املالزمات       : واخلالصة  
  . على املباين األخرىيف حبث املالزمات حىت املسألة ال يعين اندراج ، بنظر القائل بذلك
أن املناقشات العديدة اليت عرضناها أوضحت لنا النكتة يف توسعة مباحث           : واخلالصة  

  .بيانه سيأيت األلفاظ عند القدماء بال حاجة لتغيري هذا املنهج اال ملنهج أفضل كما
  : وهو عندنا طريقتان :املنهج املقترح 

  .أ ـ البحث حول حمور احلجية
  .ور االعتبارب ـ البحث حول حم

وضع كمقدمة لعلم الفقه فالبد أن يكون تصنيفه         األصول    مبا أن علم    :الطريقة األوىل 
وحيث أن علم الفقه هو العلم الباحث عن حتديـد احلكـم    ، ومنهجه منسجماً مع مقدميته   

أن يدور مدار احلجة املثبتة للحكم الـشرعي فـإن    األصول   الشرعي فاملناسب لتصنيف علم   
   ،نافع يف مقدميته لعلم الفقهذلك هو ال
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بيانه هو احلجة يف الفقه فاحباثـه تـدور    سيأيت كما األصول  ولذلك اخترنا أن موضوع علم    
  :على ثالثة أقسام  األصول وبناءاً على هذا يصح تصنيف علم ، حول حمور احلجية وعدمها
  .أ ـ قسم االحتمال
  .ب ـ قسم الكشف

  .ج ـ قسم امليثاق العقالئي
  : وهو على مخسة أصناف : االحتمال :األول 

  . ـ االحتمال الواصل لدرجة القطع والبحث يف حجيته حبث يف حجية القطع١
  . ـ االحتمال الواصل لدرجة االطمئنان والبحث عنه هو املتعلق حبجية االطمئنان٢
االحتمال املعتمد على قوة احملتمل وإن كانت درجة االحتمال ضـعيفة وهـو              ـ ٣

 والبحث عن حجيته هـو البحـث املتعلـق       ،   موارد األعراض واألموال والدماء   املتحقق يف   
  .االشتغالبأصالة 
االحتمال املعتمد على العلم االمجايل وهو يكتسب قوة من خالل استمداده من             ـ ٤

موهومية االحتمال يف أطراف العلـم       إىل   بلغت األطراف كثرة تؤدي    إذا   اال ،   العلم االمجايل 
مبباحث العلم االمجايل والـشبهتني احملـصورة وغـري          املعرب عنه     البحث هو  وهذا ،   االمجايل
  .احملصورة
  .االحتمال الذي ال يستند لقوة يف درجته وال أمهية يف احملتمل وهو على نوعني ـ ٥
 االحتمال املصطدم باحتمال معاكس له لوجود علم امجايل باجلامع وهذا مـورد            ـ أ
  .التخيريأصالة 

   ،الرباءة أصالة لغري مصطدم باحتمال معاكس وهو موردب ـ االحتمال ا



 ٤٥ ................................................................................املنهج املقترح يف علم األصول 

ن مل  إورد من الشارع بيان لعدم أمهيته فهذا هو الرباءة الـشرعية و            إذا   وهو على قسمني ألنه   
  .يرد بيان فهذا هو الرباءة العقلية

  .إذا فعنوان حجية االحتمال هو العنوان اجلامع بني هذه البحوث
فالكـشف   ،   شف على نوعني إدراكـي وإحـساسي       والك :حجية الكشف   : الثاين  

اتمـع العقالئـي     أو   االدراكي هو املتوفر يف االمارات العقالئية والشرعية اليت قام الشرع         
  .وهذا هو حبث حجية االمارات والطرق ، بتتميم الكشف فيها

أحس بشيء  إذا   اإلنسان   فإن ،   والكشف االحساسي هو املتوفر يف حبث االستصحاب      
 بـأن   ب الشيء عن وعيه فإنه قد يبقى ذلك الكشف االحسامي عنده وهو شعوره            ما مث غا  

وهذا حبـث    ،   ال أم   فهل هذا الكشف االحساسي حجة     ،   كما كان  موجوداً   الشيء ما زال  
  .االستصحاب

 واملقصود به كل طريق تباىن عليه اتمع العقالئـي          :حجية امليثاق العقالئي    : الثالث  
كان ذلك التباين بسبب الكاشفية النوعية هلذا الطريق         سواءاً    ، ثارهكميثاق يؤخذ بلوازمه وآ   

ولعل الظـواهر    ،   للمصلحة االجتماعية العامة   أو    ، عن الواقع كما يدعى ذلك يف خرب الثقة       
من هذا الباب فيبحث عنها من حيث الكربى وهو حجية الظهور ومن حيـث الـصغرى                

 ،   واملطلق واملقيد وحنوها من مباحث األلفاظ      كالبحث يف صيغة األمر والنهي والعام واخلاص      
 كما أن حبث تعارض األدلة داخل يف صورة الترجيح ألحد اخلربين يف قسم حجية الكـشف        

وأما علـى    ،   وكذلك يف صورة التكافؤ مع القول بالتخيري       ،   قسم حجية امليثاق العقالئي   أو  
  .قسم حجية االحتمالالقول بالتساقط والرجوع لألصل العملي فيدخل البحث فيه يف 
املبنية علـى حمـور      األصول   فهذه هي الطريقة األوىل من املنهج املقترح لتصنيف علم        

  .احلكم الشرعي إىل احلجية للدليل املستخدم عند الفقيه للوصول
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ومـن  ،   األصـول    ولكن لبعد هذه الطريقة عن املألوف يف التصنيف احلوزوي لعلم         
 مستنكرة ما دامت خطوات التدريج كافية يف حتقيـق          شرائط فن التصنيف أن ال يعد طفرة      

  .لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف املألوف ، اهلدف
 حيث إن املبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فال حتتـاج   :الطريقة الثانية   

لفقه ملـا   وعلم ا  ،   للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث يف علم آخر يكون مقدمة هلذا العلم            
احتجنا لعلم آخر يبحث عـن   ، كان حمور حبثه هو احلكم الشرعي واحلكم نوع من االعتبار   

وذلك باحلديث عن االعتبار بصفة عامـة واالعتبـار          ،   املبادئ التصديقية للحكم الشرعي   
 وذلك العلـم هـو علـم       ،   الشرعي بصفة خاصة وعوارض هذا االعتبار وأقسامه ولواحقه       

التصنيف املقترح يدور حول االعتبار وشؤونه وتفصيالته يف مخـسة          بأن    :فنقول،  األصول  
  :عشر حبثاً وهي 

  . ـ تعريف االعتبار١
  . ـ تقسيمه لالعتبار األديب والقانوين٢
  . ـ العالقة بني االعتبارين٣
  . ـ اسلوب اجلعل لالعتبار القانوين٤
  . ـ مراحل االعتبار القانوين٥
  . ـ أقسام االعتبار القانوين٦
  . ـ العالقة بني هذه االقسام٧
  . ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي٨
  . ـ عوارض األحكام القانونية٩
  .ـ وسائل ابراز احلكم القانوين١٠
  . ـ وسائل استكشافه١١



 ٤٧ .....................................................................................تعريف االعتبار وأقسامه    

  . ـ وثاقة هذه الوسائل١٢
  . ـ التعارض االثبايت والثبويت بني وسائل االستكشاف١٣
  .تبارات القانونية حني التطبيق ـ التنايف بني االع١٤
  . ـ تعيني القانون عند فقد الوسيلة االعالمية١٥

 إن الفارق بني األمر االعتباري والتكويين يتلخص يف كـون   : تعريف االعتبار : األول  
التكويين حقيقة واقعية ال ختتلف باختالف االنظار والتوجهات وتكون نسبة الذهن البشري            

 أو  بينما األمر االعتباري عمل ذهين إبداعي يقوم به الفـرد          ،   ايل ملعلومه هلا نسبة العلم االنفع   
فلذلك خيتلف بـاختالف     ،   اتمع وتكون نسبة العقل البشري له نسبة العلم الفعلي ملعلومه         

  .النظرات والتوجهات واتمعات
والفـارق   ،  ينقسم األمر االعتباري لالعتبار األديب واالعتبار القانوين     : اقسامه: الثاين  

يف إحساس اتمـع     التأثري   بينهما أن االعتبار األديب هو اعطاء حد شيء لشيء آخر دف          
 ومشاعره كإعطاء حد األسدية للرجل الشجاع دف زرع اهليبة واالكبار لـه يف نفـوس              

 مـضافاً    ، وهو اعتبار غري متأصل لعدم كونه ظاهرة اجتماعية بل هو عمل فردي           ،  اآلخرين  
 مثالً  فإن املراد االستعمايل من ذكر األسد      ،   ق املراد االستعمايل فيه مع املراد اجلدي      لعدم تطاب 

هو معناه املعروف بني الناس ولكن املقصود اجلدي هو العناية يف تطبيق ذلك املعىن على فرد                
  .ادعائي وهو الرجل الشجاع

وهو  ،   االجتماعية  أو أما االعتبار القانوين فهو صنع القرار املناسب للمصلحة الفردية        
لتطابق املراد االستعمايل فيه مع املـراد        مضافاً    ، اعتبار متأصل لكونه ظاهرة اجتماعية عامة     

أمـا   ، إذن فاالعتبار األديب خيتلف عن االعتبار القانوين حقيقـة وهـدفاً وصـفة     ،   اجلدي
االعتبار القـانوين   اختالفهما يف احلقيقة مع أما من مقولة االعتبار والعمل االبداعي فهو أن             

  لعمليقرار مرتبط باجلانب ا
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باسلوب غري مباشر كمـا يف       أو    ، للفرد واتمع باسلوب مباشر كما يف القوانني التكليفية       
 ،  غري مباشر  أو   فالقانون هو احملرك العملي والزاجر الفعلي بشكل مباشر        ،   األحكام الوضعية 

يـرتبط باجلوانـب الذوقيـة       وإنما   لي لالنسان بينما االعتبار األديب ال يرتبط باجلانب العم      
  وأما اختالفهما يف اهلدف فإن اهلدف من االعتبار القـانوين قيـادة إرادة             .والنفسية لإلنسان 

على  التأثري   بينما اهلدف من االعتبار األديب هو      ،   لتحقيق املصلحة والبعد عن املفسدة    اإلنسان  
  .أحاسيس اجلمهور ومشاعرهم وميوهلم

وعدم تطابق املراد    خارجاً   صلهأالفهما يف الصفة فصفة االعتبار األديب عدم ت       وأما اخت 
مـع تطـابق    خارجـاً  وصفة االعتبار القانوين هو التأصل ،  االستعمايل فيه مع املراد اجلدي    

  .املرادين فيه
 إن عالقة االعتبار األديب باالعتبار القانوين تـربز يف          :العالقة بني االعتبارين    : الثالث  

فإن االعتبار القانوين يف بدايـة وجـوده يكـون     ، لد االعتبار القانوين من االعتبار األديب     تو
وهو  ،   اعتبار املال مملوكاً لزيد حقيقته اعطاء حد شيء لشيء آخر          فمثالً    ، اعتباراً أدبياً صرفاً  

 ،  نـه اجلوارحية واجلواحنية لألمور األجنبية ع     اإلنسان   اعطاء لوازم األمور الشخصية كافعال    
ومنعاً فكذلك املال االجـنيب عنـه        حتت ارادته قبضاً وبسطاً واعطاءاً     اإلنسان   فكما أن فعل  

فهي اعتبار أديب يف مبدأ وجوده لكنه        ،   وهذه هي حقيقة امللكية    ،   يكون حتت تصرفه وارادته   
ـ    إىل   يتحول مبرور الوقت وبعد اقرار اتمع العقالئي له وكثرة استعماله          رتبط اعتبار قانوين ي

 فيـه للمـراد     صالً متصفاً مبطابقة املراد االسـتعمايل     أمت أمراً   ويكون ،   بعمل الفرد واتمع  
  .اجلدي

  : أربعة عناصر القانون :عناصر القانون وأسلوب جعله : الرابع 
  .املفسدة املوجودة يف املتعلق أو  ـ املالك وهو املصلحة١
  واالعتبار ال يكون ذا ، حيث ان احلكم نوع من االعتبار:  ـ املصحح ٢



 ٤٩ ................................................................................عناصر القانون وأساليب جعله  

واملصحح لالعتبار القـانوين هـو       ،   فاعلية وتأثري يف اتمع العقالئي حىت يكون له مصحح        
وهذا املصحح هو مالك احلكم نفـسه        ،   صدق عنوان الداعي للخري والزاجر عن الشر عليه       

  .التابع للمالك املوجود يف متعلقه وهو املصلحة واملفسدة
  .القانون تأسيس ميم والعزم على ـ االرادة وهي التص٣
اتمع حنـو    أو   الصياغة وهي صب القانون باسلوب مؤثر يف قيادة إرادة الفرد          ـ ٤

مفـسدة   مثالً   فإذا كان املالك   ،   وهل يراعى يف هذه الصياغة نوع املالك       ،   فعل متعلق األمر  
 أم   ، غة بعثيـة  فاملناسب كون الصياغة زجرية وإذا كان املالك مصلحة فاملناسب كون الصيا          

 تناسبت مع نوع املـالك  سواءاً يراعى فيها املستوى النفسي للمكلفني فيختار الصياغة املؤثرة    
  .يف حبث الضد يأيت ؟ واجلواب عن ذلك الأم 

وأما أسلوب جعله فإن االساليب املستخدمة يف صياغة االعتبار األديب كااز املرسل            
وأما أساليب صـياغة     ،   لتفصيل يف كتب علم البيان    واالستعارة والكناية وحنوها مذكورة با    

  :االعتبار القانوين فهي على نوعني 
 خارجـاً  أ ـ اسلوب القضايا احلقيقة الراجعة لقضية شرطية مقدمها وجود املوضوع 

كقولنا كل مستطيع جيب عليه احلج الشامل للفرد املوجود بالفعل           ،   وتاليها ثبوت احملمول له   
  . الواجد هلا وللفرد املقدر الوجودالواجد للشرائط وغري

وضعي لألفـراد    أو   ـ اسلوب القضايا اخلارجية الراجعة لتوجيه خطاب تكليفي        ب
فاالسلوبان يفترقان من حيث املفهـوم       ،   املوجودين بالفعل الواجدين لشرائط اخلطاب فقط     

وضوع الفرضي  فإن مفهوم اجلعل احلقيقي متقوم بامل      مفهوماً   أما افتراقهما  ،   واملصحح واألثر 
وأما افتراقهما يف املـصحح فاملـصحح        ،   ومفهوم اجلعل اخلارجي متقوم باملوضوع الفعلي     

صحح للخطاب اخلارجي هو    للجعل القانوين الكلي هو الداعوية والزاجرية باالمكان بينما امل        
  الداعوية
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الـشمول لألفـراد   وأما افتراقهما يف األثر فإن أثر اخلطابات احلقيقية هو          ،   والزاجرية بالفعل 
بينمـا أثـر     ،   املقدرة الوجود باعتبار مرور احلكم مبراحل كمرحلة االنشاء والفعلية والتنجز         

اخلطاب اخلارجي هو انطواء مرحلة اجلعل يف مرحلة الفعلية ومرحلة الفعلية يف مرحلة التنجز              
  .وعدم الشمول اال لألفراد الفعلية

 عتبار القانوين له أربـع مراحـل يف نظـر          إن اال  :يف بيان مراحل القانون     : اخلامس  
  :من األصوليني املتأخرين 
 وهي مرحلة وجود مالك احلكم ومناطه ويعترب وجود املـالك         : مرحلة االقتضاء    ـ أ
وجوداً للحكم بالعرض وااز باعتبار أن روح احلكم يف مالكه وغايـة جعلـه يف               خارجاً  

  . يف وجود مالكهللحكم وجود اقتضائياً بأن ولذلك يقال ، مناطه
وهي حقيقة احلكم فإن فيها تتم صياغة احلكم وحتديد         : مرحلة اجلعل واالنشاء   ـ ب

صدرت ممن لـه أهليـة       إذا   فاحلكم باحلمل األويل هو هذه املرحلة اجلعلية       ،   معامله وشؤونه 
  .اجلعل واالنشاء

  وفعليتـه  وهي يف نظر احملقق النائيين عبارة عن حتقق املوضـوع         . مرحلة الفعلية  ـ ج
وفعلية املوضوع منشأ لفعلية احلكم فإن نسبة احلكم ملوضوعه نسبة املعلـول لعلتـه              خارجاً  

يف مرحلة االنشاء من دون أن       املأخوذة   وهذه املرحلة انعكاس جلميع القيود واحلدود      ،   التامة
 نظـر   وأما يف ) قده( هذا بنظر النائيين     .ختضع هذه املرحلة ألي تصرف قانوين من قبل املوىل        

اللـوائح   إىل خروج القانون من مؤسسة اجلعـل  أي  خوند فهي عبارة عن مرحلة الفاعلية     اآل
فـال   ،   االعالمية اليت ا يكون القانون ذا فاعلية وتأثري حبيث لو علم به املكلف لتنجز عليه              

هي مرتبطة بوصول احلكم للوسائل     وإنما   خارجاً   ربط هلذه املرحلة يف نظره بتحقق املوضوع      
  .ملربزة لها

وهي مرحلة وصول احلكم للمكلف حبيث تصح ادانته به وتتم          :  مرحلة التنجز  ـ د
  .مسؤوليته عنه



 ٥١ .......................................................................................أقسام االعتبار القانوين 

  : قسم األصوليون االعتبار القانوين لثالثة أقسام :أقسام االعتبار القانوين : السادس 
  .ـ حكم تكليفي١
  . ـ حكم وضعي٢
  :نصرين فاحلكم التكليفي متقوم بع ،  ـ املاهية املخترعة٣
 أو  استبطانه للحكم اجلزائي فإن الوجوب واحلرمة مستبطنان للوعيد على الترك          ـ ١

فحيثية التضمن للحكم    ،   الترك أو   الفعل واالستحباب والكراهة مستبطنان للوعد على الفعل      
  .اجلزائي مقومة للحكم التكليفي

لـذلك ورد    ،   يارتباطه املباشر بعمل الفرد فهو متوجه ومتعلق بالفعل اخلارج         ـ ٢
جعل الزاجر يف نفس املكلـف حنـو         أو   االنشاء بداعي جعل الداعي    بأنه   تعريفه يف كلمام  

  .الفعل
واحلكم الوضعي متعلق بالعمل اخلارجي ال على حنو املباشرة كاحلكم التكليفـي وال             

  .وعداً أم كان وعيداً سواءاً على حنو االستبطان للحكم اجلزائي
تكون عبادة كالصالة واحلج وقد تكون موضوعاً كامليتة واملذكى         واملاهية املخترعة قد    

  .وقد تكون معاملة كالبيع والصلح وسيأيت حبث ذلك يف الصحيح واألعم
 أما العالقة   :العالقة بني احلكم التكليفي والوضعي وبني أقسام احلكم التكليفي          : السابع  

ـ           فاختـار الـشيخ     ،   صحاببني احلكم التكليفي والوضعي فهو حبث طرح يف باب االست
تفرع األحكام الوضعية على األحكام التكليفية وأا جمعولة بتبع جعلـها ال          ) قده(األنصاري  

عكس ذلك وهو انتزاع احلكم التكليفـي مـن احلكـم     إىل وذهب بعضهم ، جبعل مستقل 
نية واستبطان احلكـم الوضـعي      وذهب آخرون للعي   ،   )قده(الوضعي كالسيد الشاهرودي    

  للحكم
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 للتفصيل يف األحكام الوضعية فبعضها منتزع من احلكم         )١(وذهب بعض األعاظم     ،   التكليفي
التكليفي كاجلزئية املنتزعة من األمر باملركب وبعضها جمعول باالستقالل كامللكية والزوجية           

 وأما العالقة بني األحكام التكليفية نفسها فهي        .وسيأيت اشباع البحث يف حمله     ،   وشبه ذلك 
فعالقة التنافر والتضاد هي اليت سنشري إليهـا يف حبـث    ، القة التنافر وإما عالقة التالزم    إما ع 

وأما عالقة التالزم فهي املبحوث عنها يف مقدمة الواجب ومسألة الـضد        ،   عوارض األحكام 
 ال أم   هناك أنه هل يوجد تالزم بني وجوب ذي املقدمة ووجوب املقدمة شرعاً            حيث يذكر 

  .ال أم حرمة شيء ووجوب ضده أو زم بني وجوب الشيء وحرمة ضدهوهل يوجد تال، 
 ينقسم القانون التكليفي لألحكام اخلمسة      :أقسام القانون التكليفي والوضعي     : الثامن  

فعلى مسلك احملقـق     ،   أموراً نسبية واقعية   أم   وهي اليت وقع البحث يف كوا أموراً اختراعية       
 بة بني املوك وبني فعل املكلف وهي إما نسبة القبـول الطهراين من كون احلكم عبارة عن نس    

وعلى املسلك املشهور من كون احلكم عبارة عـن االعتبـار            ،   الرفض يتم الرأي الثاين   أو  
الوعيد يتم الرأي األول وبناءاً عليه فهل الفارق بـني الوجـوب             أو   املولوي املستبطن للوعد  

 أم  ة والضعف كما يراه احملقق العراقـي      والندب وبني احلرمة والكراهة فرق تشكيكي بالشد      
  .وسيأيت البحث عن ذلك يف حمله ، تغاير ذايت جيعلهما وجودين خمتلفني

والتعبـدي   ،   والعيين والكفائي  ،   وينقسم الوجوب منها للوجوب التخيريي والتعييين     
 .ي وينقسم املباح للمباح االقتضائي واملباح الالاقتـضائ       .وسيأيت شرح ذلك كله    ،   والتوصلي

وسيأيت البحث   ،   والطريقي واإلرشادي  ،   وينقسم االلزام بصفة عامة لإللزام النفسي والغريي      
   ،حول الفرق اجلذري بني هذه األقسام

__________________  
  .٧٣ : ٢اخلميين  لإلمام  األصولذيب) ١(



 ٥٣ .............................................................................تكليفي والوضعي أقسام القانون ال

ز بـني   حول املائ  األصول   ويبحث يف  ،   للمولوي واإلرشادي  ـ أيضاً ـ كما ينقسم االلزام  
كـون   إىل   فهل مها خمتلفان بالذات حيث ذهب بعـض األصـوليني          ،   املولوي واإلرشادي 

مها خمتلفان بلحاظ املالك حيث      أم    ، املولوي من سنخ االنشاء واالرشادي من سنخ االخبار       
مها خمتلفان  أم  ،أن املولوي نابع من مالك يف نفسه واالرشادي نابع عن مالك فيما يرشد إليه          

حلكم اجلزائي بلحاظ أن املولوي إلطاعته ثواب ولعصيانه عقاب وليس كـذلك            من حيث ا  
كما وقع   ،   األمر االرشادي فالثواب على فعل ما يرشد اليه والعقاب على ترك ما يرشد إليه             

االرشادية حيث ذهبنا لكون األصـل       أم   يف أن األصل يف األمر هل هو املولوية        أيضاً   البحث
وأن ضابط األمر االرشادي     ،   نة املقامية وهي صدور األمر من املوىل      هو املولوية مبقتضى القري   

هو إدراك العقل النظري أن وراء األمر غرضاً وهدفاً معيناً ال ميكن الوصول لـه إال بفعـل                  
متعلق األمر فإذا أدرك العقل ذلك اهلدف بعينه فاألمر إرشادي ال مولوي تعبدي وإال فهـو                

  .مولوي
منها انقسامه للحق واحلكم فما هو الفارق        ،    عدة تقسيمات  وينقسم القانون الوضعي  

متحدان كما ذهب إليـه االسـتاذ        أم   بني احلق واحلكم فهل مها متغايران كما هو الصحيح        
فهذا البحث ليس من البحوث الفقهية بل هو من املبادئ التـصورية             ،   )قده(السيد اخلوئي   

  .ألنه من أقسام االعتبار القانوين األصول وحنن نطرحه يف أحباث علم ، لعلم الفقه
أن الفرق بني البحث األصويل والبحث الفقهي أن البحث األصويل حبـث             إىل   مضافاً

عـن   األصـول    فكما صح البحث يف    ،   عن النظرية والبحث الفقهي حبث يف عملية التطبيق       
  .حلكمحقيقة الوجوب العيين الكفائي يصح البحث فيه عن حقيقة احلق والفارق بينه وبني ا

عن صـفات احلكـم      األصول    يقع البحث يف علم    :عوارض احلكم القانوين    : التاسع  
  :فمن عوارضه أربع صفات  ، القانوين وعوارضه
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وتقابل االطالق  : املتعلق   أو   االطالق والتقييد يف مرحلة الثبوت بالنظر للموضوع       ـ أ
فكل هذا حبـث عـن       ،   جيابالسلب واإل  أم   امللكة والعدم  أم   والتقييد هل هو تقابل التضاد    

  .عوارض القانون وسيايت تفصيله
 أم  تـضاد اعتبـاري    أم   وهل هو تضاد حقيقي   : التضاد بني األحكام اخلمسة      ـ ب

ومما يتفرع على البحث حول تـضاد        ،   مرحلة املنتهى  أو   تضاد عرضي باعتبار مرحلة املبدأ    
امتناعه والبحث حول    أو   اناألحكام البحث حول امكان اجتماع األمر والنهي مع أما ضد         

  .كيفية اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي مع تضادمها
حول حقيقة بعـض االعتبـارات     األصول   يبحث يف علم  : البساطة والتركيب    ـ ج

هل هو طلب الفعل مع املنع من        ـ مثالً ـ فالوجوب ،   مركبة أم   القانونية فهل هي بسيطة   
 ، املتـأخرين  هو االلزام بالفعل كما يراه بعض أم  ،كبمر أمر الترك كما يقول القدماء فهو 

هـو مبعنـاه    أم  ،)قده(هو اعتبار الفعل على ذمة املكلف كما تراه مدرسة احملقق النائيين         أم  
هو االعتبار املستبطن    أم    ، بسيط أمر   اللغوي وهو الثبوت كما يف كلمات احملقق العراقي فهو        

بعث املستبطن للوعيد على الترك واحلرمة هي الزجر        أن الوجوب هو ال    أي    ، للحكم اجلزائي 
املستبطن للوعيد على الفعل واالستحباب هو البعث املستبطن للوعد على الفعل والكراهـة             

  .مسلكنا هي الزجر املستبطن للوعد على الترك كما هو
 ،  حبث بعض األصوليني يف امكان احلركة يف االعتبـارات        :  احلركة االشتدادية    ـ د

ن احلركة االشتدادية يف مراتب الوجود اخلارجي ممكنة وواقعة فهل تتصور هذه احلركة             أمبعىن  
ن ذلـك تـابع ملقـدار       أ أم   فيكون الوجوب ضعيفاً مث يصبح مؤكداً      ،   ال أم   يف االعتبارات 

  .االعتبار فإذا أعتربه املوىل مؤكداً فهو كذلك وإال فال تعقل فيه احلركة االشتدادية
  صول األ وهي ما يسمى يف:راز احلكم القانوين وسائل إب: العاشر 



 ٥٥ .....................................................................................الوسائل االثباتية للقانون   

 ،  خصوص املتلبس باملبدأ   أو   الظهور كالبحث حول ظهور املشتق يف األعم       أصالة   بصغريات
والبحث حول   ،   والبحث حول ظهور صيغة األمر ومادته يف الوجوب النفسي العيين التعييين          

والفارق احلقيقي   ،   اجلملة االمسية ظهور صيغة النهي ومادته وصيغة الفعل املضارع واملاضي و        
ومباحث العـام واخلـاص      ،   بني اجلملة اخلربية واإلنشائية وبني االطالق احلقيقي واازي       

واملطلق واملقيد واملنطوق واملفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكالمية واخلطابية اليت يتخـذها             
  .املقنن واجلاعل إلبراز احلكم القانوين من خالهلا

 وسائل استشكاف القانون وحتديد نوعـه       :وسائل استكشاف القانون    :  عشر   احلادي
  .ودرجته ومقدار مشوليته هي وسائل ابرازه السابقة ال غريها

 إنه ال ميكن لالنسان أن يستند لقانون يف مقام العمـل            :توثيق الوسائل   : الثاين عشر   
عنـصر  : صوهلما ومهـا    فهناك عنصران البد من التأكد من ح       ،   حىت يثق بظهوره وصدوره   

الظهور للخطاب يف القانون الكذائي وعنصر السند والثبوت واال فال يكون العمـل بـذلك         
عنصر الظهور فبعد احرازه بالوجـدان جتـري         فأما   .علم حجة عند العقالء إلنه عمل بغري     

وأـا هـل تـشمل       ،   ثبوا وحدودها  أصل   قاعدة حجية الظهور اليت حبث األصوليون يف      
 أم  وهل تشمل حالة الظن خبالفهـا      ،   ختتص باملقصودين فقط   أم   دين باالفهام وغريهم  املقصو

 وأما عنصر الثبوت والصدور فقد حبـث عنـه   .ال أم وهل هي مشروطة بالظن بالوفاق   ،   ال
وقسموا احلجة حلجة ذاتية وعرضية فاألوىل هي العلم والثانية الظن املعترب بدليل             ،   األصوليون

والشهرة واالمجـاع املنقـول      ،   اخلرب املوثوق به   أو   أسيسي كخرب الثقة  ت أو   يئشرعي إمضا 
  .وأصالة الظهور وحنو ذلك ، على الكشف بناءاً والظن االنسدادي

 أما التعارض االثبـايت     :التعارض االثبايت والثبويت بني األحكام القانونية       : الثالث عشر   
  ة االثباتملستقر املتحقق يف مرحلفاملقصود به التعارض الغري ا



  الرافد يف علم االصول....................................................................................... ٥٦

كالتعارض بني العام واخلاص واملطلق واملقيد والعامني من وجه          ،   بدون سرايته ملرحلة الثبوت   
والناسخ واملنـسوخ واحلـاكم واحملكـوم واملنطـوق          اآلخر   ظهوراً على  أحدمها   مع أقوائية 
 بـني    واملقصود بالتعارض الثبويت استقرار التعارض بني الدليلني حبيث يعد تنافيـاً           .واملفهوم

عـن املرجحـات ألحـد     األصول فيبحث يف علم ،   املدلولني بالذات وبني الدالني بالعرض    
وعلى فرض تكافؤمها فهل النتيجة هـي        ،   اجلهة أو   املضمون أو   املتعارضني من حيث السند   

  .التخيري بينهما وسيأيت حبث ذلك أم التساقط والرجوع لألصل العملي
 إن التنايف بني القوانني إما يف      : يف مقام العمل والتطبيق      التنايف بني القوانني  : الرابع عشر   

وإما يف مرحلة التطبيق والعمل وهو املسمى        ،   مرحلة اجلعل وقد سبق حبثه يف أقسام التعارض       
ببحث التزاحم الذي يبحث فيه عن ترجيح األهم من املتنافيني على املهـم وعلـى فـرض                 

وهي البحث حـول     أخرى   ذا البحث بصياغة  وقد صغنا ه   ،   التساوي فالوظيفة هي التخيري   
 أم يف مرحلة التنجـز  أم يف مرحلة الفعلية أم  فهل هي دخيلة يف مرحلة اجلعل      ،   دخالة القدرة 
  .)١() قده(العجز مانع من التنجز كما يراه بعض األعاظم  وإنما  أصالًأا غري دخيلة

 بعضها يـدخل يف     وعلى بعض هذه الفروض يدخل تنايف القوانني يف التعارض وعلى         
  .حبث التزاحم كما شرحناه يف حمله

مل تتحقق الوسـيلة االعالميـة       إذا   :تعيني القانون عند قصور الوسيلة      : اخلامس عشر   
فما هـو القـانون      أخرى   تعارضها مع وسيلة   أو   إمجاهلا أو   الكاشفة عن القانون إما لفقدها    

فإذا مل يكن هناك علم إمجايل       ،    يكون فتارة ال يكون هناك علم إمجايل وتارة       ،   املطبق حينئذٍ 
  خيتص أم فهل احتمال التكليف منجز

__________________  
  .٣٠٨ : ١ األصول ذيب) ١(



 ٥٧ .................................................................................تعيني الوظيفة عند فقد البيان   

 ، امهية احملتمل كما يف الدماء واألعراض وإن كان االحتمال ضـعيفاً         أو   ذلك بقوة االحتمال  
 أصـل   أن يقـوم علـى    فأما   وإذا كان هناك علم إمجايل     ،   وهذا هو حبث الرباءة واالحتياط    

مع  أو    ، التخيري أصالة   وهذا مورد  ،   التكليف مع دورانه بني احملذورين ومها الوجوب واحلرمة       
الرباءة وإما أن يقوم على تكليف معني مع الشك          أصالة   دورانه بني األقل واألكثر وهو مورد     
ألصـل العملـي   ل األصـول   وتنقسم.االشتغال أصالة يف الفراغ منه حني العمل فهذا مورد  

كما يقع البحـث يف كـون       ،   الصرف واألصل الترتيلي واألصل احملرز وسيأيت البحث عنها       
ويف تعيني   ،   العملية األصول   ويف عدم حجية مثبتات   ،   األصول    أم االستصحاب من األمارات  

  .بعضها مع البعض اآلخر األصول الوظيفة عند تعارض
وهـو   ، وطريقة تبويبه وترتيبه األصول لمهذا متام الكالم موجزاً حول منهج أحباث ع 

كما تراه ال ختتص فائدته مبجال استنباط احلكم الشرعي من أدلته املقررة حبيـث ال يكـون                 
كالقضاء واحملامـاة وسـائر      أيضاً   بل هو مفيد حىت يف ااالت القانونية       ،   نافعاً إال للفقهاء  

  .البحوث احلقوقية فال يستغين عنه باحث قانوين
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  حث الرابعاملب

  االرتباط بني الفكر األصويل والفلسفي
  :والكالم يف هذا البحث يف ثالثة جوانب 

  . يف تأثر الفكر األصويل بالفلسفة:األول 
  . يف عوامل التأثر:الثاين 

  . يف آثار هذا التأثر:الثالث 
 ال إشكال يف تاثر الفكر األصويل باملفـاهيم الفلـسفية واخـتالط             :اجلانب األول   

حاته باملصطلحات الفلسفية عند الشيعة والسنة كما يالحظ يف الكتب األصولية بصفة            مصطل
قد وجدت بعض من أفـرد      « : فقال يف الذريعة    ) ره(وقد تنبه لذلك السيد املرتضى       ،   عامة

فتكلم على حد العلـم  ،  كثرياً الفقه وأسلوا وختطاها أصول كتاباً قد تشرد عن األصول   يف
غري ذلك من الكالم الذي      إىل    النظر العلم ووجوب املسبب عن السبب      والنظر وكيف يولد  

  .)١( الفقه أصول هو حمض خالص ألصول الدين دون
  : عوامل التأثر املذكور وهي متعددة  :اجلانب الثاين

 األصـول   وجود جمموعة كبرية من علماء الفلسفة وعلم الكالم يف عداد علماء           ـ ١
 فهؤالء مع كوم من رواد علم      ،    والعالمة احللي وأمثاهلم   كالسيد املرتضى والشيخ الطوسي   

   الوقت من املتكلمني املاهرين يففهم يف نفساألصول 
__________________  

  .٣ : ١الذريعة ) ١(
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  .وهذا عامل فعال يف اختالط املفاهيم واملصطلحات ، علم الكالم
  : احلاجة للمصطلحات الفلسفية وبيان ذلك يف مقدمتني ـ ٢
إن اللغة العربية مل تكن لغة قانونية فهي رغم كثرة مفرداا وتعدد أساليب التعبري               ـ أ

وذلك بسبب عدم معاصرا     ،   والتجوز فيها اال أا ال تضم بني طياا مفردات قانونية دقيقة          
ومن هنا حينما أراد الشرع املقدس إيصال األفكـار          ،   لكيان حضاري مهم يف عهد اجلاهلية     

ية كالوجوب واحلرمة واالستحباب والكراهة والطهارة والنجاسة واحلقـوق كحـق           القانون
وهي لغة األمـر والنـهي       ،   الرهانة والغرامة واجلناية ألذهان املسلمني استخدم اللغة املولوية       

إذ ال ميكن طرح هذه املفاهيم حبدودها الدقيقة لعدم وجـود مفـردات              ،   والوعد والوعيد 
وقد تعرضنا هلذا البحث يف مبحـث علـل     ،   ية تعرب عنها تعبرياً واضحاً    قانونية يف اللغة العرب   

وذكرنا أن القرآن واحلديث قد يعرب عـن         ،   اختالف احلديث ودور اللغة يف ذلك االختالف      
وعاِشـروهن   (: يقـول القـرآن      مثالً   القانون التكليفي والقانون الوضعي بصيغة واحدة     

 وهو حكم وضعي   )٢( ) فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  (: ويقول   ،   لويوهو حكم مو   )١( ) ِباملَعروِف
فهذا االشتراك يف الصيغة سبب من أسباب اختالف احلديث          ،   شرطية العدة يف الطالق    أي   ،

  .ومنشأه فقر اللغة العربية من املصطلحات القانونية
املـصطلحات  إن األصوليني عندما حبثوا حول قواعد االستنباط وأرادوا وضع           ـ ب

فيها وجدوا أن اللغة العربية فقرية من املفردات الصرحية الوافية بتحديـد املعـىن األصـويل                
عن  اللغة العربية للتعبري   إىل   فاستخدموا املصطلحات الفلسفية املترمجة    ،   القانوين حتديداً دقيقاً  

  فمثالً ، ذلك
__________________  

  .١٩ : ٤النساء ) ١(
  .١ : ٦٥الطالق ) ٢(
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يعربون عن االرتباط بني احلكم التكليفي وموضوعه بالشرط فيقولون الزوال شرط لوجوب             
ويعربون عن االرتباط بني احلكم الوضعي وموضوعه بالسبب فيقولون الغسل سبب            ،   الصالة
مع أنه ال توجد سببيبة وعلية واقعية بني احلكم وموضوعه بل املوجود هو االرتباط               ،   للطهارة

وهذا عامل يؤثر يف فهم الفكر األصويل واستيعابه لبقاء رواسب الفكـر             ،   لواقعياجلعلي ال ا  
  .الربهنة عليه سيأيت الفلسفي يف نفس هذه املصطلحات مما يؤدي الختالط االفكار كما

 حينما دخل علم الفلسفة أوساط اتمع العريب احتاج         :ترمجة الفلسفة   : العامل الثالث   
علـى   سـواءاً     ، ار الفلسفية وانتخاب الفاظ عربية للتعبري عنـها       علماء العرب لترمجة األفك   

بالنسبة للمركبـات نـرى أن اجلملـة         فمثالً    ، على مستوى املفردات   أم   مستوى املركبات 
 االسنادية حنو زيد قائم خيتلف تصورها يف االرتكاز العريب عن تصورها يف االرتكاز الفارسي             

وجـود زيـد     ،    تعرب عن هوهوية واحتاد بني وجودين      فاجلملة يف العرف العريب    ،   اليوناينأو  
بينما مفهوم هذه اجلملـة يف    ،   ووجود القيام من دون أن تشم رائحة الغريية واالثنينية بينهما         

العرف الفارسي واليوناين يعين ثبوت شيء لشيء آخر فهو حيافظ على الغريية واالثنينية بـني           
 ـ أستني ـ  يف الفارسية و   ـ است ـ ما كلفظ ولذلك حيتاج لوجود الرابط بينه     ،   الطرفني

وحيث إن الفكر املنطقي بدأ على يد اليونانيني لذلك أصبح التصور املنطقـي              ،   يف اليونانية 
العربيـة   إىل   وحينما ترجم علم املنطـق     ،   للقضية وهي اجلملة اخلربية موافقاً للعرف اليوناين      

موضوع وحممـول   ـ  العربية ثالثة أطرافلكن ملا مل يوجد يف اللغة أيضاً   ترجم هذا التصور  
ألن العرف العريب ال يرى القضية مبعىن ثبوت شيء لشيء بل مبعىن احتاد الوجودين               ـ ورابط

للتعبري عن الـرابط     ـ هو ـ استعار العلماء لفظ   ،   فال حتتاج لوجود رابط حبسب ارتكازه     
القضية ثالثية األطراف حنو زيد     : ا  فقالو ،   حمافظة على التصور املنطقي املتأثر بالعرف اليوناين      

  .هو قائم
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فلفظ العلم يف اللغة العربية يعـين        ،   وأما مثال املفردات فهو لفظ العلم والظن والشك       
صـبح  أو ،   البصرية والوضوح لكن يف مقام ترمجة الفلسفة حتول مدلوله لالعتقـاد اجلـازم            

على هذا املعىن مع أنه اصـطالح       األصوليون والفقهاء حيملون النصوص املتضمنة للفظ العلم        
  .حادث

كذلك لفظ الظن فهو يف اللغة العربية والقرآن الكرمي مبعىن االعتقاد الذي ال يـستند               
ولفظ الشك يعين مقابل  ، لدليل لكنه حتول ملعىن االعتقاد الراجح عند ترمجة الفلسفة اليونانية        

  .هو تساوي االحتمالني اآلن اليقني لكن معناه الشائع
اصل أن بعض املفردات واملركبات اللغوية اكتسبت مدلوالً جديداً عند دخـول            واحل

واعتمد األصوليون عند استعمال هذه املفردات علـى مـدلوالا    ، اللغة العربية إىل   الفلسفة
 عنـد اسـتنطاق   اخـتالط املعـاين   إىل وهذا مما يؤدي ، الفلسفية ال على مدلوالا اللغوية  

  .النصوص والروايات

  :نتائج التأثر الفلسفي : انب الثالث اجل
بالفلسفة وقوع اخللط بني القوانني التكوينية واالعتباريـة         األصول   من أهم نتائج تأثر   
  :منها  ، وأمثلتنا على ذلك كثرية

القول بامتناع الشرط املتأخر الستحالة تقدم املعلول على علته زمانـاً مـع أن               ـ أ
  .من التكوينياتالشرط املتأخر من االعتباريات ال 

 ،  استحالة القول بالكشف االنقاليب يف اإلجازة املتأخرة عن البيـع الفـضويل            ـ ب
حيث ذهب بعض العلماء للقول بالنقل وذهب بعضهم للقول بالكشف احلقيقي وبعـضهم             

ـ   أيضاً وهو مسلكنا  اآلخر   للقول بالكشف احلكمي وذهب البعض     للقـول بالكـشف     ـ
حني االجازة وحبـصوهلا ينكـشف       إىل    مبلكية املالك للمبيع واقعاً    مبعىن االلتزام  ،   االنقاليب

 زمـان البيـع     وبذلك حيصل انقالب يف امللكية ما بني       ،   حصول امللك للمشتري منذ البيع    
  وزمان االجازة وهلذا
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فالقائلون باستحالته يستندون لقاعدة استحالة انقالب الـشيء         ،   عرب عنه بالكشف االنقاليب   
  .ع أا قاعدة تكوينية فكيف جتري يف االعتباراتعما وقع عليه م

القول بامتناع اجتماع األمر والنهي وامتناع اجتماع احلكم الواقعي والظاهري           ـ ج
  .مع أنه ال تضاد يف االعتباريات مبا هي ، الستحالة اجتماع الضدين واملثلني

وذلك يف   ،   التقييد أو   مبتمم اجلعل املفيد فائدة اإلطالق    ) قده(قول احملقق النائيين     ـ د
 مورد كون القيد للحكم من التقسيمات الالحقة له ال السابقة كقصد االمتثال بالنسبة لألمر             

فهنا ال يصح كون اجلعل مقيداً بقصد االمتثال لتأخره عنه رتبة وال كونه مطلقاً بالنسبة له                ،  
وحيث أن اإلمهال    ،   والعدماستحال التقييد استحال االطالق لتقابلهما تقابل امللكة         إذا   ألنه

ولكن حيث ال ميكن االطالق      ،   مطلقاً أو   يف الواقعيات مستحيل فالبد من كون اجلعل مقيداً       
 ،  التقييد أو   والتقييد يف اجلعل األول يف مقام االثبات حنتاج ملتمم اجلعل املفيد فائدة االطالق            

اقعيات مع أنه قانون تكويين ال      وهذا القول كما ترى مبين على قانون استحالة االمهال يف الو          
  .جيري يف االعتبارات

انكار احملقق النراقي بيع الكلي يف الذمة كبيع صاع من احلنطة يف الذمة مستنداً               ـ    ه
ن امللكية يف املقام عرض موجود فكيـف        أوحيث   ،   الستحالة حتقق العرض بدون املعروض    

  . اسراء التكوينيات لالعتباراتوهذا من باب ، معدوم وهو الكلي يف الذمة بأمر تتقوم
االعتراض على مسلكنا القائل مبتمم اجلعل التطبيقي الذي طرحنـاه يف حبـث              ـ و

ومفاده أن الشرع الشريف كما قام باختراع بعض         ،   احلقيقة الشرعية وحبث الصحيح واألعم    
 اليت  فالصالة،  اً   أيض قام بالتدخل االعتباري يف مقام التطبيق      مثالً   املاهيات االعتبارية كالصالة  

  هي عبارة عن اللني اخلضوعي
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الـشارع قـام     وإنمـا    أمام اخلالق ال تنطبق قهراً على صالة احلضر والسفر وصالة الغريق          
انطباق الكلي علـى فـرده       بأن   وقد اعترض على هذا املسلك     ،   بتطبيقها على هذه االفراد   

على  طباق الكلي على فرد قهراً أو     مع أن البدية ان    ،   انطباق قهري ال وجه لتدخل اجلعل فيه      
مـانع   فأي    ، اجلزء التحليلي للفرد كما هو الصحيح قانون تكويين ال جيري يف االعتباريات           

وهذا ما   ،   من تدخل املقنن يف تطبيق املاهية االعتبارية كامليتة واملذكى والدينار على أفرادها           
  . أيضاًجعل املاهية ويف تطبيقهاأصل  يسمى مبتمم اجلعل التطبيقي فيكون االعتبار متدخالً يف

ذلك مستلزم للتفكيك بني اللوازم      بأن   االعتراض على عدم حجية األصل املثبت      ـ ز
مع أن هذا قانون تكويين ال وجه لتسريته         ،   وامللزوم واالنفكاك بني الشيء ولوازمه مستحيل     

مع  ،   ه االشتباهات أدى ملثل هذ   األصول   واحلاصل أن دخول الفلسفة يف علم      ،   لالعتباريات
علـى   أن قوانني الفلسفة قوانني تكوينية ال متتد لالعتباريات الىت هي فرضيات خمترعة للتأثري            

ختتلف باختالف األنظار وتتطـور      وإنما   ال ختتلف فيها األنظار    أمور   فهي،   اآلخرين   سلوك
 ،  رية وكثرـا  بتطور اتمعات كما نرى يف عصرنا هذا من توسع املعامالت البنكية والتجا           

حبيث يكون من اخلطأ عند الفقيه أن يقوم مبحاولة ارجاع املعامالت اجلديـدة للمعـامالت               
فإنه ال موجب لذلك بل هي معامالت جديدة تنـدرج حتـت             ،   الشائعة يف زمان النصوص   

بال حاجـة إلرجاعهـا لعنـاوين        ،   عمومات الصحة ما مل تتعارض مع كتاب اهللا والسنة        
معـامالت   بأـا  بل نقـول  ،  ة كالبيع واالجارة والصلح والشركة وحنوها     املعامالت القدمي 

اعتبارية جديدة فإن التطور االقتصادي للبشرية يدفعها لتاسيس معـامالت جديـدة بقـدر         
والقانون العام يف باب املعامالت هو عمومات احلل والصحة ما مل تعـارض              ،   حاجتها إليها 

  .الكتاب والسنة
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  املبحث اخلامس

  بالعلوم األدبية األصول عالقة علميف 
  :والكالم هنا يف مطلبني 

  . يف شواهد االرتباط بني األدب وعلم األصول:األول 
  . يف الفارق بني االعتبارات األدبية والقانونية:الثاين 

  :بعلم األدب نوعان  األصول  إن الشواهد على ارتباط علم:املطلب األول 
ألصولية واألدبية يف مؤلف واحد كالشهيد الثـاين يف         مجع العلماء بني القواعد ا     ـ أ

ومائة قاعـدة مـن      ،   فانه ذكر مائة قاعدة أصولية مع فروعها الفقهية        ،   كتابه متهيد القواعد  
من أعظم مقدمات الفقه علـم      « : قال يف مقدمة كتابه      ،   العلوم العربية مع فروعها الفقهية    

فال جرم رتبنـا هـذا       ،    والثاين مسلكه وسبيله   أصوله وعلم العربية إذ األول قاعدته ودليله      
يف حتقيق القواعد   :  أحدمها    ، الكتاب الذي استخرنا اهللا تعاىل على مجعه وترتيبه على قسمني         

يف تنقيح املطالب العربية وترتيب ما      : والثاين   ،   األصولية وتفريع ما يلزم من األحكام الفرعية      
 كل قسم منها مائة قاعدة متفرقة من أبوابه ليكون          واخترنا من  ،   يناسبها من الفروع الشرعية   

  .)١( »ذلك عوناً لطالب الفقه 
  منتهى الوصول لعلمي الكالم(تابه وكما أن قيام العالمة احللي يف ك

__________________  
  .١: متهيد القواعد ) ١(
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كمـا  صول   األ باجلمع بني العلمني املذكورين دليل على عالقة علم الكالم بعلم         ) واألصول  
وكما أن مجع الشيخ البهائي يف كتابه الزبـدة بـني القواعـد              ،   )١( الشيعة تأسيس   ذكر يف 

فكذلك مجع الشهيد بني القواعد األصولية والعربية        ،   املنطقية واألصولية دليل على ارتباطهما    
  .دليل ارتباطهما

 وهي على   يف منهجه املعاصر على كثريمن املباحث اللغوية       األصول   اعتماد علم  ـ ب
  .ثالثة أصناف

كالكالم حول حقيقة الوضـع واالسـتعمال وانقـسام          ،   مباحث االستعمال  ـ ١
  .وعالمات احلقيقة وااز وحبث تعارض األحوال ، االستعمال للحقيقي واازي

سواء أكانت استقاللية كالبحث عن مادة األمر ومادة         ،   حبوث املفاهيم االفرادية   ـ ٢
كانت حرفية كالبحث    أم    ، رمة واملبهمات من املوصول واسم االشارة     النهي والوجوب واحل  

  .حول املعىن احلريف واهليئات االفرادية كهيئة املشتق وصيغة األمر والنهي
كالبحث عن اجلملة اخلربية واالنـشائية ومباحـث         ،   حبوث املفاهيم التركيبية   ـ ٣
وهو مباحـث    األصول   من علم فهذه كلها حبوث لغوية طرحت يف القسم األول          ،   املفاهيم

 األصول  وهو حبوث  األصول   كما أن القسم الثاين من     ،   األلفاظ مما يدل على عالقة العلمني     
العملية وحبوث احلجج واالمارات هلا ارتباط وثيق باالعتبـارات األدبيـة والقانونيـة الـيت             

  .سنتحدث عنها فيما يأيت
فارق بني االعتبـار األديب واالعتبـار        قد حتدثنا يف أول الكتاب عن ال       :املطلب الثاين   

 ـدف  اإلنـسان    االعتبار األديب ظاهرة فردية وعمل شخصي يقوم به        بأن   وقلنا ،   القانوين
  وحقيقته اعطاء حد شيء لشيء،  اآلخرين يف مشاعرالتأثري 

__________________  
  .٣٩٨: الشيعة  تأسيس )١(
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وهـذا   ،   عتبار القانوين ظاهرة اجتماعية   بينما اال  ،   خر كاعطاء حد األسد للرجل الشجاع     آ
أن اجلعل الشخصي ال أثر له ما مل يكن هناك امضاء وموافقـة مـن                أي   معىن كونه متأصالً  

 ألنه ال يتوقف    .خبالف االعتبار األديب فهو إبداع فردي غري متأصل        ،   اجلهاز العام  أو   اتمع
  .على اقرار اتمع وإمضائه

تتطابق فيه االرادة االستعمالية مع االرادة اجلديـة خبـالف          كما أن االعتبار القانوين     
كما أن الغاية من االعتبار القانوين قيـادة         ،   االعتبار األديب فهو متقوم بعدم تطابق االرادتني      

إذن فهما  ،   اآلخرين   يف مشاعر  التأثري   ارادة الفرد واتمع حنو اخلري بينما غاية االعتبار االديب        
فإن استـصحاب االعتبـار القـانوين        اآلثار   يف أيضاً   وخمتلفان ،   ة واهلدف خمتلفان يف احلقيق  

إذ االستصحاب من قواعد الـسلوك       ،   صحيح بينما استصحاب االعتبار األديب غري صحيح      
ومع وضوح الفرق بينهما موضوعاً وحكمـاً        ،   وال ربط بني االعتبار األديب ومقام السلوك      

وعلم الفقه من بعض األعالم ونضرب أمثلـة علـى           األصول   فقد وقع اخللط بينهما يف علم     
  :ذلك 

كل شيء لـك    «  : 7 قاعدة الطهارة املعرب عنها يف النصوص بقوله         :املثال األول   
 والسؤال املطروح هنا هل أن مفاد هـذا         )١( » نظيف حىت تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر        

مفـاده االعتبـار القـانوين       بأن   قلنافإذا   ،   االعتبار األديب  أم   احلديث هو االعتبار القانوين   
وهو املسمى بالطهارة    ،   فاملقصود حينئٍذ جعل حكم ظاهري خاص حبالة عدم العلم بالقذارة         

انكشف اخلـالف فـاالجزاء حينئـٍذ        إذا   فإنه ،   الظاهرية اليت ال متتد ملا بعد العلم باخلالف       
  .إذ النجس ال جيزي عن الطاهر ، خالف القاعدة حيتاج لدليل خاص

  قصود حينئٍذ ترتيل املشكوك مرتلةمفاده االعتباراألديب فامل بأن  قلنا)٢(وإذا 
__________________  

  .٤١٩٥ / ٤٦٧ : ٣الوسائل ) ١(
  .١٤٢: تعرضنا هلذا البحث يف صفحة ) ٢(



 ٦٧ ............................................................................الفرق بني االعتبار األديب والقانوين 

التكوينيـة   اآلثـار    الطاهر ترتيالً أدبياً جمازياً كترتيل الشجاع مرتلة األسد بلحـاظ مجيـع           
حكم شرعي ال واقعاً وال ظاهراً ولذلك مل يقيد مفادها حبالـة         أي    من دون جعل   والتشريعية

الشك بل قيد احلالة عدم العلم الشاملة للجهل املركب والغفلة والنسيان فال يتصور حينئـٍذ               
من باب تغري املوضوع ال مـن بـاب    ـ حصل العلم بالقذارة فهو إذا انكشاف اخلالف بل  

  .» فإذا علمت فقد قذر« عليه التعبري املوجود يف النص انكشاف اخلالف كما يساعد 
  :وأما اإلجزاء حينئٍذ فيتوقف على نوع األثر الذي يراد ترتيبه فإن النجس له أثران 

 ،  ما كان أثراً للنجس مبا هو جنس كعدم جواز التطهري بـه وجناسـة مالقيـه                ـ ١
 يف القول بعدم اإلجزاء بعد تـبني        وبلحاظ هذا األثر ال فرق بني االعتبارين القانوين واألديب        

  .النجاسة
ما كان أثراً للنجس بواسطة اجلعل الشرعي كمانعيته للصالة يف لباس املـصلي              ـ ٢

وبلحاظ هذا األثر الثاين خيتلف القول باإلجزاء وعدمـه الخـتالف            ،   ومانعيته من السجود  
أدلة اشـتراط الطهـارة يف   فإذا كان مفاده االعتبار القانوين فهو حاكم على  ،   مفاد احلديث 

  .وال جمال لالجزاء حينئٍذ ، اللباس واملسجد حكومة ظاهرية ترتفع بانكشاف اخلالف
 ،  وإذا كان مفاده االعتبار األديب فهو حاكم على أدلة اشتراط الطهارة حكومة واقعية            

كـم  ومقتضى ذلـك احل    ،   فيكون الشرط حينئٍذ شامالً للطهارة الواقعية والطهارة الترتيلية       
فبعد العلم بالقذارة يكون اإلجزاء موافقاً للقاعدة باعتبار         ،   بتحقق شرط الطهارة حني الشك    

ألن ثبوتـه باجلعـل      ،   قلنا باإلجزاء يف خصوص األثر الثـاين       وإنما    ، حتقق الشرط املذكور  
نه أل ،   واالعتبار فال ميتنع تبديله باعتبار آخر خبالف األثر األول الثابت بنفس ثبوت النجاسة            

  .مستبطن فيهاومنتزع منها
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املعـرب   أيـضاً  يف قاعدة احلل  يأيت   ونفس هذا التحليل الذي ذكرناه يف قاعدة الطهارة       
كما أنه متـصور يف   ، )١(، »  كل شيء لك حالل حىت تعلم أنه حرام       « : 7عنها بقوله   

فإن مفـاد    ،   )٢(»  رفع ما ال يعلمون   « الرباءة الشرعية املعرب عنها يف النصوص        أصالة   مدلول
مفاده ترتيل احلكم الواقعي     أم    ، النص هل هو الترخيص الظاهري على حنو االعتبار القانوين        
  عند عدم العلم به مرتلة املعدوم على حنو االعتبار األديب ؟

قـوة   أو   بطبعه ال يندفع حنو عمل ما اال ألمهيـة احملتمـل           اإلنسان   أن  :وبيان ذلك 
فمفـاد  » رفع ما ال يعلمون      «فإذا قال له الشارع املقدس       ،   مااالحتمال عند املقايسة بينه   

 »احتط لدينك   «ويف مقابله قوله     ،   هذا القول هو بيان عدم أمهية احملتمل وترتيله مرتلة عدمه         
قد  اإلنسان   باعتبار أن  ،   بيان أمهية احملتمل   أو   مفاده تقوية االحتمال   أيضاً    فإنه اعتبار أديب   )٣(

 احتماالً ضئيالً ال حيركه حنو عمله فيقوم الشرع بتقوية ذاك االحتمال حىت             حيتمل شيئاً مهماً  
أن املكلف قد ال يدرك مدى أمهية احملتمـل فيـامره الـشارع           أو    ، يكون حمركاً حنو العمل   

  .باالحتياط كناية عن أمهية احملتمل
ييز بني  إذن ففي هذه األمثلة قد وقع اخللط من بعض األعالم بسبب عدم الدقة يف التم              

  .االعتبار األديب واالعتبار القانوين
،  )٤( »فما أدى فعين يؤدي      « 7 جعل العلمية والطريقية يف مثل قوله        :املثال الثاين   

وقد ،   )٥( أن معىن حجية االمارة هو اعتبارها علماً تعبداً        إىل   )قده(حيث ذهب احملقق النائيين     
  ضعه أن جعل العلمية هل هو اعتبارقلنا يف مو

__________________  
  .٢٢٠٥٠ / ٨٨ : ١٧الوسائل ) ١(
  .٢٠٧٦٩ / ٣٦٩ : ١٥الوسائل ) ٢(
  .٣٣٥٠٩ / ١٦٧ : ٢٧الوسائل ) ٣(
  .٣٣٤١٩ / ١٣٨ : ٢٧الوسائل ) ٤(
  .١٠٢ : ٢اجود التقريرات ) ٥(



 ٦٩ ............................................................................اخللط بني االعتبار القانوين واألديب 

أن اجلعـل املـذكور    أم  ،قانوين حبيث يستتبع حكماً ظاهرياً ال بقاء له بعد انكشاف الواقع      
  .ل واعتبار اديب ال يستتبع حكماً ظاهرياً يف مورده أصالًترتي

  جعل بعض األحكام الوضعية كاجلزئية والشرطية واملانعية جعالً مستقالً         :املثال الثالث   
عدم امكـان    إىل   )قده(وذهب االستاذ السيد اخلوئي      ،   فقد وقع البحث يف ذلك مفصالً     ،  

 األمر باملركب من عدة عناصر لينتزع من هذا         ذلك بل البد للموىل يف مقام جعل اجلزئية من        
املانعية فالبد   أو   وكذلك لو أراد املوىل جعل الشرطية      ،   األمر باملركب جعل اجلزئية لعناصره    

عدمي لينتزع من األمر باملقيـد معـىن الـشرطية     أو   له من األمر بشيء مقيد بقيد وجودي      
  .)١( واملانعية

مانع عقالً من جعل اجلزئية والشرطية ابتـداءاً        أنه ال    إىل   )قده(وذهب بعض األعاظم    
فاالعتبار األديب   ،   قد وقع اخللط هنا بني االعتبار األديب واالعتبار القانوين         بأنه   وحنن نقول .)٢(

صل له يف اتمع فقد يتذوقه اتمع وقد يرفضه بينما االعتبـار القـانوين              أإبداع فردي ال ت   
     ذا االعتبار  ظاهرة اجتماعية تنبع من اقرار ا باعتبار امللكية لشخص ما     اإلنسان   فقيام ،   تمع

ال يكون اعتباراً قانونياً حىت ميضيه اتمع وتتعهد السلطة التـشريعية والتنفيذيـة حبمايتـه               
وحينئٍذ فإن كان جعل الشرطية واجلزئية مما له         ،   والدفاع عنه فهو اعتبار متأصل كما ذكرنا      

 اآلثـار   ئي فهو اعتبار قانوين يصح إبداعه مستقالً وتترتب عليه        ارتكاز اجتماعي واقرار عقال   
  .اعتبار أديب فقط ال يصل ملستوى اجلعل القانوين املستقل. واال فهو ، املطلوبة

  ا بني االعتبار االديب واالعتبارهذه بعض النماذج اليت وقع اخللط فيه
__________________  

  .٨٢ : ٣ األصول مصباح) ١(
  .٣٧١ : ٢اخلميين  لإلمام ألصول اذيب) ٢(
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  .القانوين يف علم األصول
  :وأما بعض األمثلة يف الفقه فمنها 

وقد وقع   ،   )١( »اوساخ أيدي الناس     « بأا    التعبري يف بعض النصوص عن الزكاة      ـ أ
الزكاة حـق للفقـراء يف أمـوال         بأن   اإلشكال يف ذلك من بعض األدباء واألقالم املعاصرة       

مع أن الزم ذلـك احتقـار الفقـراء     ، االسالم هذا احلق من االوساخ يف يعترباالغنياء فك 
واهانتهم وحدوث الطبقية بينهم وبني االغنياء ما دام االسالم يعترب حقوقهم من الفـضالت              

  .واألوساخ
هذا التعبري لون من ألوان االعتبـار        بأن   :ولكن اجلواب الصحيح عن ذلك أن يقال        

إعطاء حـد    سابقاً   بلحاظ أن االعتبار األديب حقيقته كما ذكرنا       ،   قانويناألديب ال االعتبار ال   
ويف املقام عندما أقبل بنـو       ،   يف احاسيس املخاطب ومشاعره    التأثري   شيء لشيء آخر دف   
 وطلبوا منه أن جيعلهم من عمال الصدقات حىت ينالوا نـصيباً            6عبد املطلب للرسول    

ولعله بسبب أن ال تكون مجيع وظـائف         ،   )٢( إبعادهم عن ذلك     6منها أراد الرسول    
ألن ذلك عامل منفر ومؤلب للقلوب عليهم بأم استبدوا          ،   الدولة االسالمية بيد بين هاشم    

 استخدام تعبري يبعدهم عن الوظيفة املعينة       6فحاول الرسول    ،   جبميع الوظائف واملراكز  
 أديب كما قلنا قصد منه تـنفري  وهو تعبري ، الصدقات أوساخ ما يف أيدي الناس  بأن   فقال هلم 

القانونيـة   اآلثـار    نفوسهم واحاسيسهم عن العمل املذكور ال أنه تعبري قانوين حبيث تترتب          
  .كوجوب إزالتها عن املسجد كسائر النجاسات ، لألوساخ على الصدقات

   فإن)٣( »على اليد ما أخذت حىت تؤدي   «6 قوله ـب 
__________________  

  .١١٩٩٣ / ٢٦٨:  ٩الوسائل ) ١(
  .١١٩٩٣ و ١١٩٩٢ / ٢٦٨ : ٩الوسائل ) ٢(
  .٩٥ : ٦سنن البيهقي  ، ١٠٦ / ٢٢٤ : ١عوايل الآليل ) ٣(



 ٧١ ................................................................................اخللط بني االعتبارات يف الفقه 

 ،  على ذمة األخذ   املأخوذ   أغلب الفقهاء اعتربوا هذه املقالة اعتباراً قانونياً مفاده استقرار مالية         
  .التلف فقطمع أنه يف نظرنا جمرد تعبري أديب للكناية عن الضمان عند 

كون الفرق بينهما    إىل   )قده(فقد ذهب احملقق النائيين      ،    الفرق بني احلق وامللك    ـ ج
تشكيكياً فكالمها عبارة عن االختصاص بالشيء ولكن امللك أقوى مرتبة من احلق يف هـذا               

 ماهية االختصاص إما أن تكـون      بأن   )قده( واعترض عليه احملقق االصفهاين      )١(االختصاص  
وكال املقـولتني مـن      ،   من مقولة اإلضافة   مأخوذة   ن مقولة اجلدة وإما أن تكون     ممأخوذة  

  .األعراض البسيطة اليت ال تقبل التشكيك والتفاوت بالشدة والضعف
ولكن الصحيح بنظرنا أن اعتبار ماهية االختصاص إن كان اعتباراً أدبيـاً فحينئـٍذ ال          

 لة شيء تكويين فيكون األصل املرتل عليه      مرت أمر   ألنه ترتيل  ،   يتصور التشكيك والتفاوت فيه   
غـري قابـل لـذلك       أيضاً   وحيث أن أصله التكويين غري قابل للتشكيك فهو        ،   فيهحمفوظاً  
وإن كان اعتباراً قانونياً كما هو الصحيح فهو وإن كان مبـدأه االعتبـار              ،   أيضاً   التشكيك

قـانوين لظـاهرة اجتماعيـة      ولكن لتحول هذا االعتبار ال     ،   تكويين أصل   األديب املرتل على  
فيه فيقبل التـشكيك     حمفوظاً   وتأصله يف مرتكزات اتمع العقالئي ال يكون األصل التكويين        

مبعىن أن املقنن تارة جيعل نوعاً من االختصاص بنحو مؤكد ويسميه ملكاً             ،   االعتباري حينئذٍ 
نه تفاوت   أ ال ،   اجلعلوتارة جيعله بنحو غري مؤكد ويسميه حقاً فيحصل التفاوت باالعتبار و          

فإن احلركة مستحيلة يف االعتباريات فهذه جمموعة        ،   بطبعه وحركة اشتدادية تكوينية بنفسها    
  .من األمثلة يف الفقه واألصول على حصول اخللط بني االعتبارات األدبية والقانونية

__________________  
  .٩٢ : ١اآلملي بقلم حممد تقي ) تقريرات النائيين ( املكاسب والبيع ) ١(



  الرافد يف علم االصول....................................................................................... ٧٢

  املبحث السادس

  بعلم الفقه األصول عالقة علم
  :علم الفقه على نوعني 

  . الفقه اخلاليفـ ١
  . الفقه املذهيبـ ٢

 وتعريفه أنه متهيد القواعد لتثبيت املذهب املعتقد ورد املذاهب          :الفقه اخلاليف   : األول  
  .األخرى

 لسنة والشيعة منذ القرن الثاين للهجرة      أن الفقه اخلاليف نشأ عند الفريقني ا       :بيان ذلك   
فبالنسبة للمسلمني من أهل السنة كان السبب        ،   وعوامل وجوده ختتلف من مذهب آلخر     ،  

 أربعـة   يف وجوده تعدد املذاهب الفقهية اليت حصرت بسبب عوامل سياسـية معروفـة يف             
قـوم بتأسـيس    اختار مذهباً من هذه املذاهب األربعة ي       إذا   فكان الشخص املتفقه   ،   مذاهب

 األخرى  قواعد وأصول يرتكز عليها يف الدفاع عن آراء املذهب املختار عنده ونقض املذاهب            
  .وكأن مذهبه صادر عن شخص معصوم ال يقبل اخلطأ فالبد من الدفاع عن رأيه وفتواه، 

ومن  ،   املمهدة للدفاع عن الرأي املختار هي املسماة بعلم الفقه اخلاليف          األصول   وهذه
مـا وضـع اال      األصـول    حيث أن علم   ،   بعلم الفقه  األصول   عرف على ارتباط علم   هنا نت 

دور حترير الكـربى     األصول   فدور علم  ،   كوسيلة لعملية االستنباط واالستدالل على احلكم     
 األصول  اهلدف من كربيات علم    وإنما    ، ودور علم الفقه دور تطبيق الكربى على صغرياا       

  خمتلف فتارة يكون اهلدف



 ٧٣ ........................................................................................الفقه اخلاليف واملذهيب 

 وهذا ما يسمى بالفقه املذهيب ،   وضعها التوسل ا الستنباط احلكم الشرعي يف علم الفقه         من
وتارة يكون اهلدف من متهيدها وحتريرها الدفاع ـا عـن املـذهب              ،   الفقه االستداليل أو  

  .وهو املسمى بالفقه اخلاليف،  األخرى املختار ونقض املذاهب
اال أن  ،   األصول   لفقه املذهيب يعتمدان على علم    إذن فكال النوعني من الفقه اخلاليف وا      

والفقه املذهيب يعتمد    ،   يف تثبيته وتركيزه للمذهب املختار     األصول   الفقه اخلاليف يعتمد على   
  .عليها يف مقام استنباط احلكم الشرعي

حكام أوأجرى اخلالف بني املتمسكني واآلخذين ب     «  : )١(قال ابن خلدون يف مقدمته      
وجرت بينهم املناظرات يف تـصحيح       ،   عة جمرى اخلالف يف النصوص الشرعية     املذاهب األرب 

صحيحة وطرائق قومية حيتج ا كل على مذهبـه          أصول   كل منهم مذهب إمامه جتري على     
وكان يف هذه املناظرات بيان مآخذ هؤالء األئمـة ومثـارات اخـتالفهم             ،   الذي متسك به  

والبد لصاحبه من معرفـة      ،   مى باخلالفيات وهذا الصنف من العلم يس     ،   ومواقع اجتهادهم 
إال أن اتهد حيتـاج      ،   استنباط األحكام كما حيتاج إليها اتهد      إىل   القواعد الىت يتوصل ا   

إليها لالستنباط وصاحب اخلالفيات حيتاج إليها حلفظ تلك املسائل املستنبطة من أن يهدمها             
  .»وهو لعمري علم جليل الفائدة  ، دلتهأاملخالف ب

علـى علـم     أيضاً   فهو يعتمد  األصول   وكما كان علم الفقه اخلاليف يعتمد على علم       
وأما اجلدل وهو معرفة آداب املنـاظرة       «  : )٢(قال   ،   اجلدل واملناظرة كما ذكر ابن خلدون     

فإنه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول متـسعاً           ،   اليت جتري بني املذاهب الفقهية وغريهم     
  اظرين يف االستدالل واجلواب يرسلن املتنوكل واحد م

__________________  
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦: مقدمة ابن خلدون ) ١(
  .٤٥٧: مقدمة ابن خلدون ) ٢(
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أن يضعوا   إىل   فاحتاج األئمة  ،   عنانه يف االحتجاج ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ          
  .قبولآداباً وأحكاماً يقف املتناظران عند حدودها يف الرد وال

فاحلاصل أن علم الفقه اخلاليف عند أهل السنة هو عبارة عن القواعد األصولية واجلدلية         
  .املستخدمة لتثبيت املذهب املختار ورد املذهب املعارض

والقواعد للـدفاع    األصول   وأما الفقه اخلاليف عند الشيعة فهو عبارة عن جمموعة من         
وبيان ذلك   ،   6عن سنة الرسول    رى   األخ عن مذهب أهل البيت وإثبات بعد املذاهب      

  :يف ثالثة أمور
  . منشأ وجود الفقه اخلاليف عند الشيعةـأ 

  . االحتجاجات واملناظرات يف هذا امليدانـب 
  .ائل اليت كتبت يف الفقه اخلاليف الكتب والرسـج 

 هي موروثة عنـد     6 إن الشيعة تعتقد أن السنة احلقيقية للرسول         :األمر األول   
لو كنا نفيت الناس برأينا وهوانا لكنا من        «  : 7كما ورد عن الصادق      ،   :أهل البيت   

لذلك فإن   ،   )١(»  كابراً عن كابر     6علم نتوارثها عن رسول اهللا       أصول   اهلالكني ولكن 
التـشريعات   سواءاً    ،  بعيدة عن سنته   6سائر التشريعات اليت حدثت بعد وفاة الرسول        

غاء سهم املؤلفة قلوم وسهم ذوي القرىب وهـو اخلمـس           اليت حدثت يف القوانني املالية كإل     
يف األمور العبادية كإلغاء متعة احلج وبعض فصول         أم    ، والقول بالعول والتعصيب يف املرياث    

يف القضايا املعاملية كاشتراط صـحة النكـاح حبـضور           أم    ، األذان ووضع صالة التراويح   
وحـدوث هـذه     ،   املتعة وشبه ذلك  شاهدين وعدم اشتراط ذلك يف الطالق اللغاء نكاح         

  هالتشريعات البعيدة يف نظر الشيعة عن سنة الرسول صلى اهللا علي
__________________  

  .7 عن ايب جعفر الباقر .٣  /١٧٢ : ٢البحار  )١(



 ٧٥ .....................................................................................الفقه اخلاليف عند الشيعة 

الذي هو عبارة عن جمموعة من       ،   م هو السبب يف وجود الفقه اخلاليف عند الشيعة        وآله وسلّ 
  اعتماداً علـى   6ت اليت تنقض التشريعات احلادثة بعد وفاة الرسول         املناظرات واملناقشا 

  .وقواعد معينةأصول 
ألن علم الكالم يبحث عن اخلالفات العقائدية بـني          ،   وهذا العلم امتداد لعلم الكالم    

ولذلك نالحظ االرتباط الوثيـق      ،   الفريقني وهذا العلم يبحث عن اخلالفات الفقهية الفرعية       
 مما دعى أمثال الشيخ املفيد     ،   وعلم الفقه يف كثريمن البحوث     األصول   وعلمبني علم الكالم    

 ،  كتابة رسالة االعالم يف الفقه اخلاليف كتكملة لكتابه أوائل املقاالت املدون يف العقائـد             إىل  
كما أن كتاب االنتصار للسيد املرتضى يعد شرحاً لكتاب االعالم للمفيـد لتطابقهمـا يف               

  .اراتالعناوين وبعض العب
حيـث   ،   ومما يدل على الربط بني العلوم الثالثة ما كتبه العالمة احللي يف ج احلـق              

  :جعله مشتمالً على ثالثة أبواب 
  .الدين أصول ـ ١
  .الفقه أصول ـ ٢
  . الفقه املقارنـ ٣

 حبـسب   6فالفقه اخلاليف عند الشيعة هو التعرض لالراء املخالفة لسنة الرسول           
 سمى يف علم التاريخ بالتشيع الثقايف الذي خيتلف عن التشيع السياسي          وهذا ما ي   ،   معتقدهم

كمـا حـدث مـن أيب ذر     ،  فإن التشيع السياسي هو حركة املناهضة لألوضاع الفاسدة       ،  
  .8الغفاري واإلمام علي وقت خالفته واإلمام احلسني 

ويعـين   ،   7أما التشيع الثقايف فهو الذي بدأت بذرته بالنمو منذ زمن اإلمام الباقر             
افراز املذهب الشيعي ككيان فكري وعملي له أصوله وقواعده املعينة من بني بقية املـذاهب               

  استناداً لكتاب اهللا والسنة األخرى والفرق
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وهذا ما أثار حفائظ بعض الكتـاب كـابن          ،   :النبوية املوروثة عند أهل بيت العصمة       
 احلجازي املالئم ملـذهب مالـك       بعد تقسيم الفقه للفقه    ـ خلدون حيث يقول يف مقدمته    

  : ـ والفقه العراقي املالئم ملذهب أيب حنيفة والفقه الظاهري
وبنوها على مذهبهم يف تنـاول       ،   وشذ أهل البيت مبذاهب ابتدعوها وانفردوا ا      « 

« : وقال   ،   »وعلى قوهلم بعصمة األئمة ورفع اخلالف عن أقواهلم          ،   بعض الصحابة بالقدح  
 ،  اهية ومل حيتفل اجلمهور مبذاهبهم بل أوسعوها جانب االنكار والقدح         و أصول   وهي كلها 

فكتـب   ،   فال نعرف شيئاً من مذاهبهم وال نروي كتبهم وال أثر لشيء منها اال يف مواطنهم              
  .)١( »الشيعة يف بالدهم وحيث كانت دولتهم قائمة يف املغرب واملشرق واليمن 

منها ما ذكره الكـايف     ،   األخرى   ملناقشة اآلراء  يف املناظرات اليت وقعت      :األمر الثاين   
ومنها ما ذكره الكايف من املنـاظرة        ،   )٢(يف مسألة العول     اآلخرين   من مناظرة ابن عباس مع    

 ،  )٣( الواقعة بني اإلمام الصادق والفقيه الشامي الذي ادعى أنه من أهل الفقـه والفـرائض              
خياطب  ـ  رجال أواسط القرن الثالث    من ـ عن محدان القالنسي   ،   ومنها ما ذكره الكايف   

من أين زعم أصحابك أن من طلق ثالثاً مل يقع الطالق ؟ فقلـت              : عمر بن شهاب العبدي     
قال فما تقول فيمن طلق على       ،   زعموا أن الطالق بالكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما        

« : أن يقـول      إىل  ، »أخرجها فاعتدت يف غري بيتـها ؟       أو   الكتاب والسنة فخرجت امرأته   
 وهومن وكالء ـجبته جبواب ومل يكن عندي جواب عنه ومضيت ولقيت أيوب بن نوح  أف

والظاهر من ترمجته أنه من الفقهاء احملـدثني ال مـن الفقهـاء              ،   اإلمام اهلادي والعسكري  
  : فاخربته بقول عمر فقال ـاألصوليني كيونس بن عبد الرمحن 

__________________  
  .٤٤٦: خلدونمقدمة ابن ) ١(
  .٣ / ٨ ٠ ـ ٧٩ : ٧الكايف ) ٢(
  .٤ / ١٣٠ : ١الكايف  )٣(



 ٧٧ ...................................................................................شيعي املناظرات يف الفقه ال

ـ  ـ فلقيت علي بن راشد ، ليس حنن أصحاب قياس إمنا نقول باآلثار      ـ  روهو وكيل آخ  ـ
فسألت معاوية بن    ،   قد قاس عليك وهو يلزمك    : وسألته عن ذلك وأخربته بقول عمر فقال        

  .)١( مثل الطالق وبينهما فرقليست العدة : حكيم عن ذلك فقال معاوية 
 وواقع ،   )٢(نقل يف الكايف عن الفضل بن شاذان جوابا شبيهاً بذلك           ) ره(مث إن الكليين    

  :املثارة يف الرواية أن هناك آيتني املسألة 
  .)٣( ) فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن (:  ـ قوله تعاىل ١
 بأن  والسؤال ملاذا قال الشيعة    ،   )٤( ) ِتِهنال تخِرجوهن ِمن بيو    (:  وقوله تعاىل    ـ ٢

ن املطلقة لو خرجت من بيت زوجها فطالقهـا         إمن طلق لغري العدة فطالقه باطل بينما قالوا         
 ، مع أن مفاد اآليتني واحد وهو تقييد الطالق بالعدة وتقييده بالبقاء يف بيت الزوج           ،   صحيح

نة بني اآليتني نوع من القياس وحنـن ال         وقد تصور أيوب بن نوح وعلي بن راشد أن املقار         
بينما معاوية بن حكيم والفضل بن شـاذان         ،   وهذا لون من التفكري البدوي     ،   نقول بالقياس 

األوىل لـسان    اآليـة    وهو أن لسان   ،   حيث إما ميلكان التفكري األصويل فرقا بني اللسانني       
 اآليـة   بينما لسان  ،    احلصة إرشادي للحصة اخلاصة فيفيد عدم االمضاء للطالق يف غري تلك         
  .الثانية هو النهي املولوي الذي ال يلزم من خمالفته الفساد الوضعي
فيها لرأينـا    تأملنا   وحنن لو  ،   إذن فهذه املناظرات مصداق من مصاديق الفقه اخلاليف       

كما يظهر من الرواية األخرية من الفرق بني اللـسان           ،   يف الفقه اخلاليف   األصول   دخالة علم 
  .شادي واملولوياالر

__________________  
  .٩٣ ـ ٩ ٢ : ٦الكايف ) ١(
  .٩٣ : ٦الكايف ) ٢(
  .١ : ٦٥الطالق ) ٣(
  .١ : ٦٥الطالق ) ٤(
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  : فيما كتب يف الفقه اخلاليف :األمر الثالث 
ما ذكره الصدوق يف كتاب االعتقادات من رواية سليم بن قـيس اهلـاليل يف            : منها  

وقواعد لرفع اللبس عند اختالف      أصول   هذه الرواية تتضمن عدة   و ،   باب اختالف احلديثني  
 ، )١(كقواعد التمييز بني العام واخلاص والناسخ واملنـسوخ واحملكـم واملتـشابه          ،   الفريقني

  .)٢( يف نفس الباب 7ومثلها رواية املسمعي عن اإلمام الرضا 
 احلج ويف املواريث    ما كتبه يونس بن عبد الرمحن يف املتعة ويف االختالف يف          :  ومنها

)٣(.  
 ما ذكره الشيخ املفيد يف أوائل املقاالت من البحث حول القيـاس واالمجـاع      .ومنها

وما فصله يف شرح اعتقادات الصدوق يف مبحث احلظر واالباحة           ،   )٤(وخرب الواحد والنسخ    
ردت وقد كانت هذه البحوث تذكر ضمن البحوث الكالمية مث أف          ،   )٥(واحلديثني املختلفني   

هذا متام الكالم حول الفقه اخلاليف وسعته عند املـذاهب االسـالمية             ،   بالتدوين والتحرير 
  .ومقدار ارتباطه بعلم األصول

مدرسة أهل البيـت     ـ  واملقصود بالفقه املذهيب عند املدرستني     :الفقه املذهيب   : الثاين  
غريها  أو   اللغوية أو   وليةوهو تطبيق الكربيات األص    ،    هو الفقه االستداليل   ـ ومدرسة العامة 

ولـذلك ال    ،   ألجل التوصل للحكم الشرعي ال ألجل تثبيت مذهب ونقض مذهب آخـر           
مدرسة أهـل    مثالً    ، تطرح البحوث املتسامل عليها يف مذهب معني يف جمال الفقه االستداليل          

  البيت عندما تتحدث عن
__________________  

  .١٠٩: اعتقادات الصدوق ) ١(
  .٣٣٣٥٤ / ١١٣ : ٢٧الوساثل ) ٢(
  .٨٠٩  /١٨١فهرست الشيخ  ، ١٢٠٨  /٤٤٦: رجال النجاشي ) ٣(
  .١٤١ ـ ١٣٨: اوائل املقاالت ) ٤(
  .١٠٨ ـ ١٠٧شرح اعتقادات الصدوق ) ٥(



 ٧٩ .......................................................................................الفقه وحاجته لألصول 

بينما عندما تتحدث عـن      ،   الفقه اخلاليف تطرح حبوث القياس واالستحسان وما شابه ذلك        
وميتاز الفقـه    ،   للتسامل على بطالا يف هذه املدرسة     الفقه االستداليل ال تطرح هذه البحوث       

  :االستداليل عند الشيعة عن الفقه االستداليل عند غريهم بأمرين 
وهـذا   ،  ومشوهلا ألحـاديثهم :زمان أهل البيت  إىل امتداد السنة املعصومية   ـ أ

 املذاهب اليت  يشكل ثروة فقهية متعددة احلقول يف الفقه االستداليل الشيعي أكثر من غريه من            
  .6قصرت السنة على أحاديث الرسول 

ممـا أدى    ،   انفتاح باب االجتهاد عند الشيعة نظرياً وعملياً حىت زماننا هـذا           ـ ب
واشتماله على حبوث وقواعـد جديـدة مل يـسبق           األصول   لوجود حاجة ماسة لتطور علم    

دنا والفكـر األصـويل   وهذه ميزة فاصلة بني الفكر األصويل عن ، طرحها يف األزمنة السابقة 
 حبوث العلم االمجايل وألوان تنجزه واحناللـه وجريـان         فمثالً    ، عند بقية املذاهب االسالمية   

يف  األصـول    يف أطرافه وتفاصيل االشتغال واالستصحاب كلها ال وجود هلا يف علم          األصول  
يد بعلم الفقـه علـى صـع       األصول   ويهذا العرض تبني لنا ارتباط علم     ،   األخرى   املذاهب

  .االحتجاج وصيد االستدالل
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  املبحث السابع

  يف االسناد

  االسناد االعتباري واازي
إن هلذا البحث آثاراً علمية مهمة على صعيد العلوم األدبية والعلوم العقليـة والعلـوم            

  :مفصالً يف ثالث نقاط  عرضاً فلذلك نتعرض له ، االعتبارية كالفقه واألصول
  . أقسام الواسطةـأ 

  .رات البحث مثـب 
  . أقسام الواسطة يف العروضـج 

  :تنقسم لثالثة أقسام :  أقسام الواسطة :النقطة األوىل 
  . واسطة يف الثبوتـ ١
  . واسطة يف االثباتـ ٢
  . واسطة يف العروضـ ٣

 ،  أما الواسطة يف الثبوت فهي منشأ الوجود الشامل للعلة الفاعلية وهي ما منه األثـر              
املوجبة لفاعلية الفاعل باعتبار تأثري تصورها ذهناً يف حدوث االرادة حنـو            والعلة الغائية وهي    

 وأما الواسطة يف    .ما كان منشأ للوجود الواقعي     ـ الواسطة يف الثبوت   ـ فاملراد ا  ،   العمل
واملراد ا ما كان موجبـاً لثبـوت         ،   االثبات فهي املعرب عنها يف علم املنطق باحلد األوسط        

وإن  ، علة للنتيجة فالربهان ملـي  أي    أيضاً فإن كانت واسطة يف الثبوت     ،   احملمول للموضوع 
  كانت معلوالً للنتيجة
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  .الن كانا متالزمني فهو إين من القسم الثاين ، فالربهان إين من القسم األول
ألن ثبوت احملمول للموضوع يف بـاب        ،   إذن فالنسبة بني الواسطتني عموم من وجه      

اً ال حيتاج لواسطة إثباتية كثبوت احلرارة للنار فهذا مورد للواسـطة يف      القضايا إن كان بديهي   
ن إو ،   باعتبار حاجة كل معلول للعلة يف صميم وجـوده         ،   الثبوت دون الواسطة يف االثبات    

كان ثبوت احملمول للموضوع نظرياً حمتاجاً لواسطة إثباتية مع كون تلك الواسطة هي العلـة               
وإن كانت الواسطة االثباتيـة معلـوالً        ،   ورد اجتماع الواسطتني  الواقعية يف الثبوت فهذا م    

  .للنتيجة ال علة هلا فهذا مورد للواسطة يف االثبات دون الثبوت
 أوالً  وأما الواسطة يف العروض فاملراد ا أن تكون الواسطة متـصفة بـصفة معينـة              

فالواسطة يف اجلريان     ، كقولنا جرى النهر   ،   وبالذات ويتصف ا ذو الواسطة ثانياً وبالعرض      
 ،  يتصف ا النهر ثانياً وبالعرض     وإنما   وبالذات أوالً   هنا هو املاء وهو املتصف بصفة اجلريان      

وهذا مقابل الواسطة يف الثبوت فان ذا الواسطة فيها يتصف بالصفة حقيقة وبالذات ال ثانيـاً      
ال أن املـاء متـصف حقيقـة        فإن غليان املاء بواسطة النار ا      ،   كقولنا املاء يغلي   ،   وبالعرض

فبني الواسطة العروضية والثبوتية نسبة التبـاين كمـا هـو            ،   وبالذات بالغليان ال بالعرض   
 أيضاً   وكذلك فإن النسبة بني الواسطة العروضية والواسطة االثباتية هي نسبة التباين           .مالحظ

  :وراً ولتوضيح الفرق بني الواسطة يف العروض والواسطة يف الثبوت نستعرض أم، 
 إن قيام الصفة بالواسطة الثبوتية قيام صدوري وقيام الصفة بالواسطة العروضية            :األول  

واملراد بالقيام الصدوري األعم من تأثري العلة الفاعلية كتأثري النار يف حرارة املاء              ،   قيام حلويل 
 األحكـام   ومنه تأثري مالكـات    ،   وتأثري العلة الغائبه كتأثري صورة اجللوس يف صنع الكرسي        

  .ألن املالك غاية للجعل ، الشرعية يف جعل احلكم الشرعي



  الرافد يف علم االصول....................................................................................... ٨٢

 إن اسناد الصفة للشيء مع الواسطة الثبوتية إسناد حقيقي ومن باب وصـف              :الثاين  
ولو جتوزاً   ،   الشيء حبال نفسه بينما إسناد الصفة للشيء مع الواسطة العروضية إسناد جمازي           

 بأنـه  وهو املعرب عنه يف مصطلح علم البيـان     ،   بيانه سيأيت   عقلياً إن مل يكن جتوزاً أدبياً كما      
حيث  ،   وحبسب االصطالح الفلسفي يعرب عنه بالسبق باحلقيقة       ،   وصف الشيء حبال متعلقه   

وهـذا   ،   يتصف ا ذو الواسطة بالعرض     وإنما   أن الواسطة هي املتصفة حقيقة بالصفة املعينة      
  .قيقةلون من السبق يف االتصاف يسمى بالسبق باحل

 إن الصفة العارضة للشيء مع الواسطة يف العروض فرد واحد مـن الـصفة               :الثالث  
بينمـا   ،   وبالذات للواسطة حنو جرى امليزاب وعارض بالعرض لذي الواسـطة          أوالً   عارض

عارضاً لذي الواسـطة حقيقـة   واحداً  فرداً الصفة العارضة مع الواسطة يف الثبوت قد تكون     
 عارض للواسـطة حقيقـة     أحدمها   وقد تكون فردين   ،   واسطة النار كعروض الغليان للماء ب   

حيث أن هنا فردين من      ،   عارض لذيها حقيقة كالنار املوجبة التصاف املاء باحلرارة       واآلخر  
  .عارض للنار واآلخر عارض للماء أحدمها احلرارة

ا  إن الصفة العارضة للشيء مع الواسطة يف الثبوت حيث أن الشيء متصف              :الرابع  
 أو  للزوم حمذور اجتماع النقيـضني     ،   ضدها حقيقة  أو   حقيقة فيستحيل أن يتصف بنقيضها    

بينما الشيء املتصف بوصف مـع       ،    نعم ال مانع من اتصافه بالنقيض والضد جمازاً        .الضدين
واسطة يف العروض مبا أنه غري متصف بالوصف حقيقة فال مانع من اتصافه بنقيضه وضـده                

  .على ذلك حمذور اجتماع النقيضني والضدينإذ ال يترتب  ، حقيقة
إن هلذا البحث مثرات علمية كثرية على صـعيد األدب          :  مثرة البحث    :النقطة الثانية   

  : وحنن نستعرض بعض الثمرات ، والفقه واألصول
  ا ذكره الفقهاء من أن صاحب الدار من الثمرات الفقهية للبحث مـأ 
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من هذا الكالم أن الصداقة واسطة يف        عرفاً    فاملفهوم لو قال لرجل ادخل الدار فإنك صديقي      
 وإنما  وبالذات أوالً   أن احلكم وهو جواز الدخول مترتب على عنوان الصديق         أي    ، العروض

ليس بصديق   بأنه   فلو علم املخاطب   ،   يتوجه للمخاطب باعتبار انطباق موضوع احلكم عليه      
كم هو عنوان الصديق اال أن صاحب       ألن موضوع احل   ،   لصاحب الدار فال جيوز له الدخول     

الدار أخطأ يف التطبيق وليس موضوع احلكم هو املخاطب حىت جيوز له الدخول على كـل                
من ذلك أن الصداقة واسطة      عرفاً   فاملفهوم» ادخل الدار ألنك صديقي     « ولو قال له     ،   حال

 وإنما  الصديقأن موضوع احلكم جبواز الدخول هو ذات املخاطب ال عنوان            أي    ، يف الثبوت 
فهنا حىت مع علم املخاطب بعدم كونه صديقاً جيوز له           ،   الصداقة من دواعي األذن بالدخول    

  .الدخول ما دام هو املوضوع للحكم باجلواز
من الثمرات األصولية اليت تترتب على هذا البحث تفريق العلماء بني احليثيـة              ـ ب

 التعليلية راجعة للواسطة يف الثبـوت واحليثيـة         حيث أن احليثية   ،   التعليلية واحليثية التقييدية  
مـا  : منـها    ،   ويرتبط بذلك مجلة من البحوث     ،   )١(التقييدية راجعة للواسطة يف العروض      

حكم  فمثالً    ، ذكروه من أن احليثيات التعليلية يف األحكام العقلية راجعة للحيثيات التقييدية          
املقدمة واجبة ومن بـاب   بأن حلكمهالعقل بوجوب نصب السلم ألنه مقدمة للواجب راجع   

لذلك ال مانع من اجتماع االستحباب الذايت مع         ،   التطبيق على الفرد املذكور حكم بوجوبه     
للوضوء مبا هو وضـوء والوجـوب        مثالً   فاالستحباب الذايت  ،   الوجوب الغريي يف املقدمة   

  .ومع اختالف اجلهة فال مانع من اجتماعهما ، الغريي له مبا هو مقدمة
__________________  

  .٤٩٩ ـ ٤٩٨ : ١اجود التقريرات ) ١(
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ال  «:يف باب مفهوم املوافقة من أن املوىل لو قال          ) قده( ما ذكره احملقق النائيين      ـ ج
 ، فظاهر اجلملة أن االسكار واسطة يف العروض وحيثية تقييديـة    » تشرب اخلمر فإنه مسكر     

يتصف اخلمـر باحلرمـة ثانيـاً        وإنما   ن اخلمر فاملوضوع للحرمة حقيقة هو املسكر ال عنوا      
وحينئٍذ فيستفاد من التعليل املذكور عموم مفهـوم   ،   وبالعرض باعتبار انطباق املوضوع عليه    

  .املوافقة لكل مسكر ما دام املوضوع للحرمة هو عنوان املسكر
 لكفاملفهوم من ذ  » إلسكارها   أو   ال تشرب اخلمر ألنه مسكر    « : وأما لو قال املوىل     

وأن املوضوع للحرمة واقعاً هـو       ،   أن اإلسكار واسطة يف الثبوت وحيثية تعليلية فقط       عرفاً  
 ،  من دواعي جعل احلرمة له اسكاره ال أن موضوع احلكم هو عنوان املـسكر              وإنما   اخلمر

وغري ذلـك مـن      ،   )١(واملستفاد حينئٍذ عدم سعة مفهوم املوافقة لغري اخلمر من املسكرات           
  .الثمرات
 للواسطة يف العروض ثالثة تقسيمات    :  يف أقسام الواسطة يف العروض       :لنقطة الثالثة   ا

:  
  . باعتبار الوضوح واخلفاءـأ 

  . باعتبار التغاير الوجودي واملفهوميـب 
  . باعتبار النسبة بني الواسطة وذي الواسطةـج 

  .جلية وخفية وأخفى إىل  وهو انقسام الواسطة يف العروض:التقسيم األول 
 وهي ما يعد عند العرف من باب االسناد لغري ما هو له كقولنا جرى              :الواسطة اجللية   

 حيث يرى العرف هنا أن اجلريان حقيقة للماء ال للميزاب فالواسطة يف املثال جلية              ،   امليزاب
  بيوت متحركة مع أن احلركة واقعاًوكقولنا ال، 

__________________  
  .٤٩٨ : ١اجود التقريرات ) ١(
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قـال  إذا   فمثالً    ،  ومن األمثلة الفقهية للواسطة اجللية متعلقات األحكام       .لألرض ال للبيوت  
فإن العرف الساذج قد يتصور أن الصالة اخلارجية هـي املعـروض             ،    جيب الصالة  .املوىل

ففـي الكفايـة يف حبـث        ،   للوجوب حقيقة بل رمبا طرح ذلك يف كلمات العلماء األعالم         
ـ  بعد دعوى التضاد احلقيقي بني األحكام اخلمسة   ـ هياجتماع األمر والن    بـأن  ذكـر  ـ

مع أن هـذا املفهـوم ال يقـره     ، )١(املعروض الواقعي للحكم هو العمل اخلارجي للمكلف     
  : العرف املتأمل وذلك لعدة أمور

اعتباري وال ميكن أن يتشخص يف وعاء االعتبار اال حبد معني            أمر    ألن الوجوب  :أوالً  
إذ من املستحيل تشخص ما هو       ،   هو طبيعي الصالة املوجود بالوجود االعتباري     وهذا احلد   

فمن املستحيل كون الصالة اخلارجيـة  ،  أيضاً اعتباري مبا هو خارجي كما يستحيل العكس   
  .حدا للوجوب االعتباري

غريه فيلزم من ذلك تقـوم       أو   لعصيان خارجاً    على فرض عدم حصول الصالة     :ثانياً  
  .وذلك مستحيل ، الوجوب االعتباري باملعدوم وهو الصالة اخلارجيةاملوجود وهو 
لـذلك   ،    إن العمل اخلارجي مسقط للتكليف فكيف يكون معروضـاً لـه           :وثالثا  

فاملتصف حقيقة بالوجوب هو املاهية املوجودة يف وعاء االعتبار واتصاف الفرد اخلارجي بـه        
ألن االنطباق إمنا يكـون      ،   ال االنطباق وهي واسطة التطابق     ،   من باب الواسطة يف العروض    

للماهية املوجودة يف وعاء االعتبار بل هو مطابق         فرداً   بني الكلي وفرده والعمل اخلارجي ليس     
  .يف املطلب تأمل وهذه الواسطة جلية ملن ، ومشابه هلا

سناداً حقيقيـاً وإن    إوهي ما كان االسناد فيها حبسب النظر العريف           :الواسطة اخلفية 
  ومثاله احلد األوسط يف ، ن حبسب النظر العقلي إسناداً جمازياًكا

__________________  
  .١٥٨: الكفاية ) ١(
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كل إنسان حيوان وكـل     « : كقولنا   ،   كان علة للنتيجة وكان الربهان ملياً      إذا   باب الربهان 
 ،  فهنا االحساس وصف للحيوان مبا هـو حيـوان         ،   »حيوان حساس فكل إنسان حساس      

ن كان إسناداً حقيقياً بنظر العرف ولكنه حبسب النظرة العقلية إسـناد            إضه لإلنسان و  وعرو
  .باعتبار كون هذا الثبوت مستنداً لواسطة وهي احليوانية ، جمازي

أن : بيان ذلك    ،   واملثال الفقهي املرتبط بذلك باب املعقول الثاين باصطالح الفالسفة        
خارجي كارتباط البياض باجلسم وهذا معقول أويل       إما   ،   املعقول قد يكون له ارتباط واحد     

وهذا معقول ثانوي باصطالح     أصالً   وإما ذهين كالكلي العقلي الذي ليس له ارتباط باخلارج        
ارتباط مبعروضه الذهين وارتبـاط مبوصـوفه        ،   وقد يكون له ارتباطان    ،   املناطقة والفالسفة 

مكان فإن املعروض له ذهنـاً هـو        كاال ،   فهو معقول ثانوي باصطالح الفالسفة     ،   اخلارجي
  .هو املوجود اخلارجي خارجاً املاهية املعلولة واملتصف به

فإن معروضهما الذهين هـو العنـوان        ،   ومثاله من األحكام الفقهية النجاسة وامللكية     
 أيـضاً    ومثاله .هو عني الدم وعني املال     خارجاً   بينما املتصف ما  ،   مثالً   الذهين للدم واملال  

ارتباط اعتباري بعنوان املـستطيع      ،   فإن الوجوب له ارتباطان    ،   حلج على املستطيع  وجوب ا 
فاملستطيع اخلارجي   ،   وهو ارتباط املقيد بقيده يف وعاء التقييد وارتباط خارجي باملعنون نفسه          

  .ليس هو املعروض للوجوب حقيقة اذ يستحيل تقيد االعتباري باألمر اخلارجي
لكـن عالقـة     ،   وجوب هو املستطيع يف الوعاء االعتباري     وإمنا املعروض احلقيقي لل   

التطابق بني ما يف اخلارج وما يف االعتبار الذهين أوجبت اسناد الوجوب للمستطيع اخلارجي              
وهوإسناد جمازي بنظر العقل لرجوعه لواسطة التطابق وإن كان هو           ،   على حنو العروض عليه   
  . العروض كما هو مذكور يف كتب احلكمةاال أن االتصاف غري ، متصفاً بالتكليف حقيقة



 ٨٧ ...........................................................................مثرات البحث حول أقسام الواسطة 

  :ويترتب على هذا البحث عدة مثرات أصولية 
مـع أن    ،   للحكم مرتبتني مرتبة االنشاء ومرتبة الفعلية      بأن   ما ذكره األصوليون   ـ أ

إذن فمقصودهم ما ذكرنا من أن وجوب        ،   احلكم اعول واحد وليس له وجودان متعاقبان      
وهذه هي مرحلة    ،   ارتباط مبعروضه وهو املستطيع يف وعاء االعتبار      ،   له ارتباطان  مثالً   احلج
مرحلـة   أي    ، وهذه هي مرحلة الفعلية    ،   وارتباط مبوصوفه وهو املستطيع اخلارجي     ،   اجلعل

واال فليس هناك تعدد يف وجـود احلكـم         ،   مثالً   اتصاف ما يف اخلارج بكونه مكلفاً باحلج      
  .إطالقاً

يف االشكال على جريان االستـصحاب      ) قده(د اخلوئي   ما طرحه االستاذ السي    ـ ب
  ،)١(يف الشبهات احلكمية من أن استصحاب عدم اجلعل معارض باستصحاب بقاء اعـول              

استصحاب بقاء حرمة وطء احلائض بعد نقائها وقبل غسلها معارض باستصحاب عدم            فمثالً  
ر يف كلمـات احملقـق      ذكوكما هو م   ـ وقد يالحظ عليه   ،   سعة اجلعل ملا بعد فترة احليض     

ولعلـه ألن استـصحاب      ،   )٢(استصحاب عدم اجلعل يف املقام مثبت       بأن   ـ )قده(النائيين  
عدمه متقوم باالرتباط األول وهو ارتباط احلكم مبعروضه بينما استصحاب اعول            أو   اجلعل

 اآلخـر   ضفاحد االستصحابني ال يعار    ،   متقوم باالرتباط الثاين وهو ارتباط احلكم مبوصوفه      
  .إذ ال توجد نقطة جامعة بينهما فكل منهما مرتبط مبرحلة معينة ، وال ينفيه
الشرط املتـأخر    بأن    األصول حيث أورد بعض علماء    ،   مسألة الشرط املتأخر   ـ ج

لكن صـاحب    ،   مستلزم لتقوم املتقدم باملتأخر الراجع لتقوم املوجود باملعدوم وهو مستحيل         
فالوجوب مقيـد    ،   قات يف وعاء الزمان جمتمعات يف وعاء االعتبار       املتفر بأن   الكفاية قد ذكر  

   إذ البد)٣( حقيقة بالقيد املوجود يف وعاء االعتبار
__________________  

  .٤٠ ـ ٣٦ : ٣ األصول مصباح) ١(
  .١٩٠ ـ ١٨٩ : ٢اجود التقريرات ) ٢(
  .٩٤ ـ ٩٣الكفاية ) ٣(
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فما هـو قيـد      ،   أنه مقيد بالقيد املتاخر زماناً    ال   ،   من اجتماع املقيد والقيد يف وعاء واحد      
عنه  للوجوب حقيقة هو العنوان االعتباري وهو مقارن للحكم ال متأخر عنه وما هو املتأخر             

  .ليس بقيد له بل هو مطابق للقيد احلقيقي
 ،  فتبني لنا من خالل هذه البحوث أمهية التعرف على أقسام الواسـطة يف العـروض              

ففي املثال إسناد الشرطية للمتأخر وجوداً وإن كان إسـناداً   ، اجللية منهاوالفرق بني اخلفية و 
وهي واسطة التطابق بني ما يف اخلـارج         ،   حقيقياً بنظر العرف لكنه مع الواسطة يف العروض       

والشرطية للقيد االعتباري املقارن ال      ،   فهو إسناد جمازي بنظر العقل     ،   وما يف وعاء االعتبار   
  .ملتأخرللوجود اخلارجي ا

 وهي ما كان االسناد فيها بنظر العقل إسناداً حقيقياً ولكن حبسب            :الواسطة األخفى   
يعد إسناداً حقيقياً بنظر     أبيض   قولنا اجلسم  فمثالً    ، الدقة الفلسفية العقلية يكون إسناداً جمازياً     

ـ            ،   العرف والعقل  رض ولكن حبسب الدقة الفلسفية املبنية على تعدد الوجود للجـوهر والع
 وهذا االسناد جمازي باعتبار ارتبـاط الوجـودين        ،   فاألبيض يف الواقع هو البياض ال اجلسم      

ومثله قولنا زيد موجود     ،   االنضمامي على اخلالف فيه    أو   على حنو التركيب االحتادي   خارجاً  
فإنه إسناد حقيقي بنظر العرف والعقل لكنه إسناد جمازي بنظر الفيلسوف املتأمـل باعتبـار               

 ،  ينسب للماهية ثانياً وبـالعرض     وإنما   فاملوجود حقيقة هو الوجود    ،   الوجود بأصالة   القول
إذن فالواسطة يف هذه األمثلة اخفى من الواسطة يف املوردين السابقني ألن التنبه هلـا حيتـاج       

  .لدقة فلسفية
 ال شك أنه البد من وجود االرتباط بـني الواسـطة وذي الواسـطة    :التقسيم الثاين  

واال ملا صح إسناد وصف الواسـطة لـذي          ،   لية واحمللية والعلية واملعلولية وشبه ذلك     كاحلا
والبد من التغاير بينهما إما حبسب الوجود وإما حبسب املفهـوم وإمـا              ،   الواسطة ولو جمازاً  

ذو الواسطة فهنـا ثالثـة       واآلخر   واسطة أحدمها   ولوال ذلك ملا كانا شيئني     ،   بلحاظهما معاً 
  .أقسام



 ٨٩ ....................................................................................التغاير بني الواسطة وذيها  

  .وهو على قسمني ،  التغاير الوجودي واملفهومي بني الواسطة وذيها:ول األ
كالسفينة واجلـالس   ) التغاير يف الوضع     (    ما ميكن فيه االشارة احلسية ويسمى ب       ـ أ

فإذا قيـل   ، فإما متغايران وجوداً ومفهوماً مع إمكان التفريق بينهما باالشارة احلسية    ،   فيها
  . إسناد جمازي لغريمن هو لهراكب السفينة متحرك فهو

قيل إذا   فمثالً    ، ما ال ميكن فيه االشارة احلسية كما هو بني العرض وموضوعه           ـ ب
وذلـك ألن    ،   مستقيم فاالسناد هنا جمازي لوجود الواسطة يف العـروض         أو   اجلسم منحين 

هو الكـم   االحنناء واالستقامة من الكيفيات العارضة للكميات فاملتصف باالحنناء واالستقامة          
 أعراضه وهو الكم   أحد   وهو اخلط يف املثال ال اجلسم نفسه لكنه أسند للجسم جمازاً بواسطة           

على  بناءاً   وبني العرض وهو الواسطة واجلوهر املوضوع له وهو ذو الواسطة تغاير وجودي           ،  
املسلك املشهور من تعدد الوجود للجوهر والعرض ال على مسلك آغا علي مدرسـي مـن             

 وبينهما تغاير مفهومي   ،   عرضية وهو املختار عندنا    أطوار   متطوراً بعدة  واحداً   داًكوما وجو 
  .لكن ال ميكن التفريق بينهما حبسب االشارة احلسيةأيضاً 

  :ونذكر له ثالثة أمثلة  ،  التغاير الوجودي مع الوحدة املاهوية:الثاين 
أفق النفس هي املعلـوم       يف فالصورة املرتسمة  ،   املعلوم بالذات واملعلوم بالعرض    ـ أ

فتسمية ما يف اخلارج معلوماً ال بنحو االسـناد          ،   بالذات ومطابقها اخلارجي معلوم بالعرض    
وهي مرآتية ما يف الـذهن ملـا يف          ،   احلقيقي بل هو جمازي معتمد على واسطة يف العروض        

ـ  أمر واال فيستحيل أن يكون األمر اخلارجي حداً ملا هو      ،   اخلارج فهنـا   ، منفسي وهو العل
 ألن ،   يوجد بني الواسطة وهي املعلوم بالذات وذيها وهو املطابق اخلارجي تغاير وجـودي            

على املسلك املشهور    بناءاً   وعائه اخلارج لكنهما متحدان ماهية     واآلخر   وعاؤه الذهن أحدمها  
  .من كون املعلوم نفس املوجود اخلارجي
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 للعب الكـرة فـاملراد  مثالً  اإلنسان   فإذا اشتاق  ،   املراد بالذات واملراد بالعرض    ـ ب
وبالذات هو العنوان النفسي احملدد لإلرادة النفسية يف وعائها واملراد ثانياً وبالعرض هـو              أوالً  

  .فاالسناد جمازي مع الواسطة يف العروض ، اللعب نفسه
هنا جند أن املعروض    تأملنا   إذا    أننا حيث ،   متعلقات األحكام كالصالة الواجبة    ـ ج

ألن نسبة متعلق االعتبار لالعتبار نفسه نسبة        ،   وب حقيقة هي املاهية االعتبارية للصالة     للوج
ويستحيل أن يكون األمر     ،   وهي كما يقال يف احلكمة نسبة احلد للمحدود        ،   املاهية للوجود 

االعتباري حمدوداً حبد خارجي فاملعروض االعتباري احملقق للوجوب االعتباري خيتلف وجوداً           
وهذه الوحدة املفهومية    ،   ل اخلارجي احملقق لالمتثال لكنهما يتحدان ماهية ومفهوماً       عن العم 

  :ونذكر لذلك مثالني  لآلخر واسطة يف عروض أوصاف كل منهما
ألن هذا الوجوب وإن كان عارضـاً        ،   إن الصالة اخلارجية تتصف بالوجوب جمازاً     ) أ

عتبار مع ما يف اخلارج صح توصيف ما        على الصالة االعتبارية حقيقة ولكن لتطابق ما يف اال        
وكذلك الصالة االعتبارية تتـصف بكوـا ذات        . يف اخلارج بوصف ما يف وعاء االعتبار      

ألن الواجد للمالك حقيقة هو الصالة اخلارجيـة ال الذهنيـة لكـن         ،   مصلحة ومالك جمازاً  
  .لتطابقهما يف املاهية صح اتصاف ما يف االعتبار بصفات ما يف اخلارج

فهنا املعروض احلقيقي للنـهي      ،   باب النواهي كما لو قال املوىل ال تشرب اخلمر        ) ب
االعتباري هو طبيعي اخلمر ولكن املالك وهو املفسدة يف الشرب موجود يف الفرد اخلـارجي      

فلو قصرنا النظر على وعاء االعتبار لقلنا بعدم احنالل النهي لعـدة             ،   للخمر ومتعدد بتعدده  
ألن ما هو متكثر يف اخلارج ليس معروضاً للنهي وما هو معروض لـه               ،   رادنواهي بعدد األف  

 تأملنـا وجـدنا أن   ولكن لو  ،   يف وعاء االعتبار واحد ال كثرة فيه وهو طبيعي شرب اخلمر          
  اخلمر االعتباري
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وحينئٍذ تتحقق مرآتية ما يف الذهن ملا       ،   مفهوماً   واخلارجي متغايران وجوداً اال أما متحدان     
 ،  بنحو الواسطة يف العـروض     لآلخر   اخلارج ومع هذه املرآتية تسري أوصاف كل منهما       يف  

  .فالكثرة اخلارجية لألفراد واملفاسد ملحوظة يف طبيعي شرب اخلمر حني ورود النهي عليه
وهو أن اجلاعل عندما يالحظ املاهية املنهي عنها ملـالك   ، وهذا ما ندعيه من االحنالل 

يصب يه على املاهية ال علـى حنـو          خارجاً   متعدد بعدد أفراد املاهية   فيها ويرى أن املالك     
خالفاً ملن ينكـر     ،   صرف الوجود بل مبا هي مرآة حاكية لألفراد املتعددة الواجدة للمفسدة          

  .)قده(االحنالل كالسيد الربوجردي 
   :ولذلك عدة أمثلة منطقية وفقهية ،  التغاير املفهومي مع االحتاد الوجودي:الثالث 

كاإلنـسان   ،   ما ذكر يف علم املنطق من وجود املاهيات الطولية بوجود واحد           ـ ١
بواسطة االحتـاد   لآلخر   أحدمها   واحليوان فإما يوجدان بوجود واحد فيمكن نسبة صفات       

وهذا  ،   حساس مبا هو حيوان واحليوان ناطق مبا هو إنسان         اإلنسان   فيقال ،   الوجودي بينهما 
  .للواسطة يف العروض وهي الوحدة الوجوديةاالسناد جمازي مستند 

على وجودها بوجود منشأ انتزاعها      بناءاً    ، األمور االنتزاعية مع مناشىء انتزاعها     ـ ٢
فهنا يتحقق االحتاد الوجـودي بـني مـاهيتني     ،   )١( بالعرض ال بالتبع كما حرر يف األسفار      

إسناد  ـ مثالً ـ فيصح،   فيمكن إسناد صفات إحدامها لألخرى بواسطة االحتاد الوجودي       
  .لعنوان الغصب املنتزع منه وبالعكس خارجاً صفات عمل السرقة

  فهل يصح ، متحدان وجوداً مفهوماً الطبيعي مع فرده فإما متغايران ـ ٣
__________________  

  .٢٧٥ ـ ٢٧٤ : ١االسفار ) ١(
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 ذهب صاحب الكفاية    ؟ ال أم   بواسطة االحتاد الوجودي بينهما   لآلخر   أحدمها   سناد صفات إ
صحة جريان استصحاب الفرد إلثبـات       إىل   يف حبث األصل املثبت وحبث استصحاب الكلي      

الحتادمها وجوداً حبيث ال يرى العرف ثنائيـة         ،   )١( اثار الكلي باعتبار خفاء الواسطة بينهما     
  ذلـك كون إىل بينما ذهب األعالم ، بال تفكيك لآلخر آثار أحدمها بينهما بل يرى أن آثار 

يف لآلخـر   أحـدمها  مثبتاً وأن وجود الواسطة يف العروض بينهما ال يسوغ إسناد آثار       أصالً  
  .العملية الترتيلية األصول لكونه من ، باب الترتيالت الشرعية كاالستصحاب

ه ان قلنا يف هذا     نأ: وتوضيحه   ،   حبث اجتماع األمر والنهي كالصالة والغصب      ـ ٤
فال شاهد فيه وان قلنا باالحتاد الوجودي على حنـو التركيـب            البحث باالجتماع املوردي    

وإن قلنا باالحتاد الوجودي على حنو التركيب االحتادي بـني           أيضاً   االنضمامي فال شاهد فيه   
 لآلخـر   هل يسري  أحدمها   حيث يتم البحث يف أن مالك      ،   املاهيتني فهذا موضع االستشهاد   

 فـالقول  .ال أم تج عنه القول بامتناع االجتمـاع     فيكون املورد من قبيل تزاحم املالكات وين      
بالسراية مبين على ما ذكرنا من كون إالحتاد الوجودي بني املاهيتني واسـطة يف عـروض                

  .صفات احدامها لألخرى
من أن اجلزء كالسجود يف الصالة مع اتصافه         ،   ما ذكر يف حبث مقدمة الواجب      ـ ٥

فيـسري   ،   بالوجوب النفـسي الـضمين    بالوجوب الغريي لكونه مقدمة للكل هل يتصف        
أم  مفهومـاً  الوجوب النفسي من املركب ألجزائه بواسطة احتادمها وجوداً وان كانا متغايرين          

  .ال
  .وغري ذلك من مثرات البحث يف الواسطة وأقسامها

__________________  
  .٤١٤ و ٤٠٦: الكفاية ) ١(



 ٩٣ .........................................................................................نسبة الواسطة لذيها 

الواسطة يف العروض بلحاظ نسبتها     تنقسم   ،    يف نسبة الواسطة لذيها    :التقسيم الثالث   
  :أقسام أربعة  إىل لذيها

  . نسبة التباين كما هو بني السفينة واجلالس فيهاـ ١
  . ـ نسبة العموم من وجه كالصالة والغصب يف مورد اجتماعهما٢
نسبة التساوي كاألجزاء باألسر مع الكل فإما شـيء واحـد واالخـتالف              ـ ٣
  .مفهومي
نـه  إطلق حيث تكون الواسطة أعم مطلقاً حنو ال تشرب اخلمر ف          نسبة العموم امل   ـ ٤

  .تكون الواسطة أخص مطلقاً كقولنا احلريان ناطق مبا هو إنسان أو  ،مسكر
وذا يتضح لنا احلاجة املاسة ملعرفة الواسطة يف العروض وأقسامها حـىت ال نقـع يف                

  . ذلكعلى اآلثار ا بالذات وترتيباملغالطة جبعل ما بالعرض مورد م
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  املبحث الثامن

  موضوع العلم
البد من طـرح     األصول   قبل الدخول يف البحث الصغروي وهو حتديد موضوع علم        

وقد طرح الفالسفة تعريفـاً      ،   البحث الكربوي وهو احلديث عن موضوع العلم بصفة عامة        
واصبحت  ،   »موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية          « : وهو ،   ملوضوع العلم 

 العبارة مثاراً للمناقشات الفلسفية واالصولية وذكرت فيها خمتلف التفـسريات ولكـن             هذه
لذلك نكتفي بعـرض     ،   الدخول يف صميم تلك املناقشات خيرجنا عن اطار البحث االصويل         

  :تفسرينا هلذه العبارة وبيان مقدماته ودفع االيرادات عنه فالكالم يف ثالث نقاط 
  . مقدمات التفسريـأ 

  .ان املعىن بيـب 
  . دفع املناقشاتـج 

  : وتشتمل على عدة مقدمات :النقطة األوىل 
 من الواضح أنه ليس املراد بالعلم هنـا اإلدراك           :يف بيان املراد بالعلم    ـ املقدمة األوىل 

بل املراد به نفس املسائل اموعة بوحدة تركيبية معينـة     ،   الذهين املنقسم للتصور والتصديق   
ودليل ذلك التبادر العريف مـن       ،   مل يدركها أم   اإلنسان   أدركها سواءاً   اسب هلا يف وعائها املن  

 األصـول   فعندما يقال درسـت علـم      ،   إطالق كلمة العلم املضافة لعنوان إعتباري خاص      
 ان املقصود بذلك هو     وكتبت يف علم النحو هذا كتاب يف علم الفقه ال ينسبق للذهن العريف            

  االدراك فإن



 ٩٥ ..........................................................................................بيان معىن املوضوع   

بل املقصود هو نفس املسائل يف وعائهـا املناسـب هلـا ألن              ،   رس وال يدون  االدراك ال يد  
  .الدرس والتدوين معقول يف ذلك

  :معاين  أربعة  ان املوضوع يطلق على: يف بيان معىن املوضوع ـاملقدمة الثانية 
 أم  لفظية كانـت   ـ  فإن املناطقة ذكروا أن القضية     :املوضوع مقابل احملمول    : األول  

له ان كانت محلية فهي مركبة من        ،   ن كانت شرطية فهي مركبة من مقدم وتايل       إ ـ ذهنية
 والثبوتية كما حتتاج ملوضـوع مقـرر يف         .سلبية أو   كانت ثبوتية  سواءاً    ، موضوع وحممول 

فإن ثبوت شيء    ،   لوجود املوضوع يف ظرفه احملكي عنه      أيضاً   الذهين حتتاج  أو   الوعاء اللفظي 
كانت سلبية كما يف قولنا زيد ليس بقائم         إذا   ولكن ،   ال الثابت لشيء فرع ثبوت املثبت له      

كفاية تقرر املوضوع يف الوجود اللفظي والذهين مـن أجـل تـأليف             إىل   فقد ذهب املعظم  
اد من كالم احملقق النـائيين      بينما قد يستف   ،   القضية بال حاجة لوجود املسلوب عنه يف الواقع       

حتياج السالبة احملصلة لوجود املوضـوع يف وعائـه   يف حبث استصحاب العدم األزيل ا    ) قده(
  .)١(املناسب مما يترتب عليه إنكار جريان استصحاب العدم األزيل 

  .أن هناك مسلكني يف باب القضايا :وبيان ذلك 
  . ـ القول بالوجود الرابط١
  . ـ القول بعدمه٢

باعتبار ،   فالقول األول يعين تركب القضية من ثالثة اطراف موضوع وحممول ورابط          
أن هناك وجودين حمموليني وجود اجلوهر ووجود العرض فإذا مل يكن بينهما وجود رابط ال               

فإذا كانت القضية موجبة حنو زيـد  ،  اآلخر  على أحدمها   يتم ارتباطهما واقعاً وال يصح محل     
 لألن االجياب يعين الربط بني املوضرع واحملمـو        ،   قائم فالبد فيها من وجود املوضوع واقعاً      

  والربط حيتاج لطرفني يتقوم ما
__________________  

  .٤٤٥ ـ ٤٤٢ : ٤ األصول فوائد) ١(
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كانت القضية سـالبة     إذا   بينما ،   فالبد من وجود املوضوع حينئٍذ ليتقوم به الوجود الربطي        
 والسلب يعين عدم الربط فال يوجد حينئٍذ وجود رابط حىت حيتاج ملوضوع موجود يتقوم به              

  .تاج السالبة احملصلة لوجود املوضوعفال حت، 
 هو القول بعدم الوجود الرابط     ـ )١( )قده(وهو خمتار احملقق النائيين      ـ والقول الثاين 

وذلك ألن االرتباط الواقعي بني املوضوع واحملمول حاصل بنفس عرضية احملمول فإن معىن             ،  
جة لوجود رابـط بينـه      عرضية احملمول هو كون وجوده يف نفسه عني وجوده لغريه بال حا           

وحينئٍذ إن كانت القضية موجبة فتارة يالحظ وجود احملمول العرضـي يف             ،   وبني املوضوع 
 ،  وتارة يالحظ وجوده للموضوع وهو معـىن عرضـيته         ،   نفسه وهذا هو الوجود احملمويل    

  .وذا اللحاظ حيتاج لوجود املوضوع ألن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت له
عنه  عرضي يالحظ تارة عدمه يف نفسه ويعرب       أمر   ضية سالبة فاملسلوب  وإن كانت الق  

وتارة يالحظ سلبه عن املوضوع وحينئٍذ يكون مفاده مفاد ليس الناقصة وهو             ،   بالسلب التام 
لـشيء   ـ ولوكان سلباً  ـ ألن ثبوت شيء   أيضاً   وهو ذا حيتاج للموضوع    ،   العدم النعيت 

 بني القضية املوجبة والسالبة يف احلاجة لوجود املوضـوع           إذن فالتفريق  .فرع ثبوت املثبت له   
وعدمه راجع لالعتراف بالوجود الرابط املتحقق يف املوجبات فيحتاج لوجود املوضوع وعدم            

وأما مع انكاره فال فرق      ،   حتققه يف السوالب فال حاجة لوجود املوضوع لعدم تقوم شيء به          
اً والعرض متقوم مبوضوع جـوهري مبقتـضى        بني املوجبة والسالبة يف كون احملمول عرضي      

وبناء على هذا فالقضايا الـسالبة ترجـع      ،   عرضيته فيحتاج لوجود املوضوع على كل حال      
ألن  ،   فال ميكن االستـصحاب العـدمي حينئـذٍ        ،   كلها حلمل العدم النعيت على املوضوع     

الة سـابقة حـىت     استصحاب العدم احملمويل ال يثبت العدم النعيت والعدم النعيت ليست له ح           
  ونقاش املبىن ، يستصحب

__________________  
  .٢٢ ـ ١٥ : ١اجود التقريرات ) ١(



 ٩٧ .........................................................................................بيان معاين املوضوع   

  .يف باب االستصحاب يأيت والبناء
 ذكر احلكماء يف بيان العرض واجلوهر أن العرض         :املوضوع يف مقابل العرض     : الثاين  

ـ  ،  ماهية لو وجدت كان وجودها يف نفسها عني وجودها ملوضوعها          وهر ماهيـة لـو   واجل
فاجلوهر يف غىن عن أعراضه وإن مل يكن يف غىن عن جوهر             ،   وجدت وجدت ال يف موضوع    

  .فاملادة مع كوا جوهراً ال تستغين يف وجودها عن الصورة النوعية احملصلة هلا ، آخر
 ذكر ارباب العلوم أن لكل علم أصوالً موضوعة يعرب          :املوضوع مبعىن األصل    : الثالث  

 وعلـم  ،   يف علم آخر   أو   وهذه املبادىء البد من ثبوا بالبداهة      ،   املبادىء التصديقية عنها ب 
  .كاالذعان مبوضوعه وغايته وحنو ذلك أيضاً له مبادىء تصديقيةاألصول 

 وهو حمور البحث واحلديث يف كل كالم وعلم فال          . املوضوع باملعىن اللغوي   :الرابع  
  .لمام بلفظ املوضوعوهذا هو املقصود يف ك ، خيلو عنه علم

  :فاملعىن األول غري مقصود لوجهني 
عدم احنصار القضايا املستعملة يف العلوم بالقضايا احلملية حىت يفسر املوضـوع             ـ أ

  .مبوضوع القضية بل قد تكون شرطية مؤلفة من مقدم وتايل
إن موضوع العلم ال جيب أن يقع موضوعاً للمسائل املدونة بل قـد يكـون                ـ ب
موضـوع احلكمـة     فمـثالً    .فاملهم وجود احملور للبحوث فقط     ،    فيها وقد ال يكون    حمموالً

 ال أم   للقضية كقولنا النفس موجود   املتعالية هو املوجود مبا هو موجود مع انه قد يقع حمموال            
  .؟ وقد يقع موضوعاً حنو املوجود واجب وممكن

  .لوجهني أيضاً واملعىن الثاين غري مقصود
فإن موضوع بعض العلوم خارج عـن اجلوهريـة          ،   لسائر العلوم عدم اطراده    ـ ١

فإن موضوعه الوجود مبا هو وجود والوجـود         ،   والعرضية كموضوع اإلهليات باملعىن األعم    
  على بناءاً بل هو منشأ انتزاعهماخارج عن اجلوهرية والعرضية 
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  .اصالته
العراض لكان املراد   لو كان املقصود باملوضوع اجلوهر املستغين يف وجوده عن ا          ـ ٢

إذ ال يوجد للجوهر عوارض ذاتية تعرض لـه بـال            ،   بالعوارض الذاتية هو االعراض التسعة    
واسطة اال املقوالت التسع واملفاهيم االنتزاعية الشاملة لذايت باب الربهان واخلارج احملمـول             

رض اعتباريـة   من العوارض املبحوث عنها يف العلوم عـوا        كثرياً   مع أن  ،   واملفهوم التحليلي 
وهي عـوارض غريبـة بالنـسبة        األصول   كاالحكام اخلمسة يف علم الفقه واحلجية يف علم       

وغرابة عروضها عليها باعتبار وجـود       ،   ملعروضاا من الصفات واالفعال واجلواهر واالدلة     
فعروضـها علـى     ،   الواسطة اخلفية ألا تعرض يف وعاء االعتبار ملوضوعها يف ذلك الوعاء          

  اخلارجي إمنا هو بواسطة انطباق ما يف االعتبار عليه وهي واسطة خفية يف العروض              املوضوع
  .فالعارض حينئٍذ غريب ال ذايت، 

فلو فسرنا املوضوع هنا باجلوهر املعروض لألعراض التسعة وللمفاهيم االنتزاعية خلرج           
 للجوهر ال   ألا عوارض غريبة بالنسبة    ،   البحث عن العوارض االعتبارية عن موضوع العلم      

مع أن العلوم االعتبارية كالفقه واألصول قائمة على البحـث عـن هـذه               ،   عوارض ذاتية 
  .العوارض االعتبارية

وأما املعىن الثالث للموضوع فعدم إرادته واضح ألن مقدمة العلم تنقسم لثالثة أقسام             
:  

  . ـ موضوع العلم١
  . ـ تعريفه٢
  . مبادئه التصورية والتصديقيةـ ٣

 املوضوع للعلم هو عبارة عن مبادئه التصديقية مل يكن قسماً ثالثاً يف مقابلها              ولو كان 
 وهو أن معىن املوضوع هو     ،   وبعد بطالن إرادة املعاين الثالثة تعني املعىن الرابع        ،   وهو خلف 

  غريأم  عرضاً  أمكان جوهراً سواءاً حمور حبوث العلم



 ٩٩ .............................................................................................معاين العوارض  

  .ذلك

  :اتية يف بيان العوارض الذ: املقدمة الثالثة 
املقصود بكلمة العوارض مجع عارضة كفواطم مجع فاطمة اخذاً من العروض مبعـىن             

من احملمـوالت    أم    ، كان العارض من املقوالت التسع يف إضافتها للجوهر        سواءاً    ، االضافة
من احملموالت اإلعتبارية كـالوجوب      أم    ، االنتزاعية كاالمكان والوجوب املضافني للوجود    

إن الوجـود   « : من سنخ الوجود الضافته للماهية كما قالوا         أم    ،  لالفعال واحلرمة املضافني 
 ،  من سنخ اجلوهر كاضافة الصورة النوعية اجلوهريـة للمـادة          أم    ، »عارض املاهية تصوراً    

  .االنضمامي أو التركيب االحتادي أو فالعروض مطلق اإلضافة بنحو احلمل
يف نظر من عرب بلفظ األعراض كالشيخ       وهذا هو املقصود يف كلمام بالعوارض حىت        

إذ لو كان نظره خلصوص املقوالت التـسع مل يكـن            ،   )٢(  والنجاة )١(الرئيس يف االشارات    
موضوع العلم شامالً لسائر املوضوعات يف سائر العلوم كالعلوم االعتبارية مثل علم النحـو              

  .والعلوم احلقيقية كعلم الفلسفة ، والفقه واألصول
  :معاين  أربعة  فلهوأما الذايت

وهـو خـارج عـن       ،   وهو النوع واجلنس والفصل   : ذايت باب االيساغوجي     ـ ١
ألن املراد يف املقام بالذايت هو احملمول املضاف بال واسطة جلية سواء أكـان               ،   املقصود هنا 

بينما ذايت باب الكليات اخلمـسة هـو         ،   من عرضياته  أم   هذا احملمول من ذاتيات املوضوع    
فبينـهما   ،   املقوم للذات مقابل العرضي الالحق للذات بعد تقومها بذاا وذاتياـا          احملمول  

  .عموم وخصوص مطلق
__________________  

  .٩٣ ـ ٩١ : ١ االشارات) ١(
  .٤٩٤ و ١٧: النجاة ) ٢(
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عن ذاتيات املوضوع لكنه حممول عليـه        خارجاً   وهو ما كان  : اخلارج احملمول    ـ ٢
وهـو   ،   بضميمة واسطة معينـة    أي   ممكن مقابل احملمول بالضميمة   ن   اإلنسا بال واسطة حنو  

  .شامل للواقعيات واالعتباريات
كـان   أو   واملقصود به ما كان مأخوداً يف حد موضـوعه        : ذايت باب الربهان     ـ ٣
ما كانت الذات كافية النتزاعـه   أخرى   وبعبارة ،   مقوماته مأخوداً يف حده    أحد    أو موضوعه

  .ومثاله األنف أفطس ، م مطلقاً من ذايت باب االيساغوجيفهو أع ، بال واسطة
 فـإن  ، لكنه غري مراد يف املقام الختصاصه باالمور الواقعية كما يظهر مـن تعريفـه           

الواقعية بينما تعريف موضوع العلم شامل لسائر        يف احلدود البد من كونه من األمور      املأخوذ  
  .العلوم حىت االعتبارية منها

وهو املستبطن يف ذات املوضوع كقولنا الولد حيتاج لوالـد          : حليلي  املفهوم الت  ـ ٤
مـستبطن يف   خبالف قولنا الولد حيتاج ملكان فإن احملمول هنـا غـري   ،   واملعلول حيتاج للعلة  

فإن الذايت هنا شامل     ،   لكنه غري مراد هنا    ،   تركيبياً ال حتليلياً   مفهوماً   املوضوع لذلك يسمى  
  .للمفاهيم التركيبية

وتعريفه أنه ما كان     ،   وهو املعرب عنه يف كلمام باألويل     : باب احلمل واالضافة     ـ ٥
وهو أعم   ،   ألن عروضه عليه بال واسطة جلية      ،   اسناده للموضوع إسناداً حقيقياً بنظر العرف     

 ،  مطلقاً من ذايت باب االيساغوجي وذايت باب الربهان واخلارج احملمول واملفهوم التحليلـي            
  . يف حمل كالمناوهو املقصود

 :وبعد اتضاح املقدمات السابقة واتضاح أقسام الواسطة يف العروض فيما سبق نقول             
امليزان يف الفرق بني العارض الذايت والعارض الغريب هو الواسطة اجللية يف العـروض ال               بأن  

 فمىت كان االسناد بواسطة جلية يف العروض حبيث يعد جتوزاً بنظر علمـاء البيـان               ،   غريها
أخفى فهو عارض    أو   واسطة خفية  أو   فالعارض غريب حينذاك ومىت كان االسناد بال واسطة       

  ويقع ، ذايت



 ١٠١ ................................................................................وجود املوضوع يف كل علم 

  .)٢(  وحاشيته على األسفار)١(كما ذكر السبزواري يف منظومته  ، البحث عنه يف العلوم
 حبث األصوليون حبثاً مفصالً حول الدليل على وجود موضوع لكـل            :املقدمة الرابعة   

  .وطرحت ثالثة أدلة على اعتبار املوضوع ، هعلم وعدم
واملسائل مبا هي كـثرية ال       ،   يتحقق مبعرفة مسائله   واحداً    إن لكل علم غرضاً    :األول  

فال حمالة تكون وحـدة      ،   ألن الواحد ال يصدر اال من واحد       ،   تؤثر يف الواحد مبا هو واحد     
ويبتين على ذلك    ،   بني مسائله الغرض كاشفة عن وحدة املؤثر فيه وهو موضوع العلم اجلامع           

 وبعض حواشي   )٣( وهذا االستدالل طرح يف احملاضرات       .اعتبار وجود املوضوع يف كل علم     
  .الكفاية ونوقش مناقشات عديدة ال يهمنا التعرض هلا

مل جند أحداً من الفالسفة واألصوليني استدل على وجـود           أننا   منا تعليقنا على ذلك   إو
لواحد من الكثري حىت نتجشم مناقشته واالشكال عليـه كمـا           املوضوع بكربى ال يصدر ا    

  .عرفت
موضوع كل علم ما يبحث فيه عن        « الكربى املطروحة يف كلمات الفالسفة       :الثاين  

حيث استفاد منها بعض األصوليني أا تدل على لزوم وجـود موضـوع       » عوارضه الذاتية   
لزوم املوضوع لكل علم واألخـرى      وتعليقنا على ذلك أن هنا كربيني إحدامها         ،   لكل علم 

والثانية ال تثبـت األوىل      ،   ما يبحث يف العلم عن عوارضه الذاتية       بأنه   تفسري ذلك املوضوع  
  .كما هو واضح واحلديث إمنا هو عن الثانية بعد فرض تسليم األوىل

  فإن العقل ،  املالزمة العقلية بني فائدة العلم ووجود املوضوع:الثالث 
__________________  

  .١٥٤: ١شرح املنظومة ) ١(
  .٣٢ / ١: حاشية السبزواري على االسفار) ٢(
  .١٦: ١الفقه  أصول حماضرات يف) ٣(
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جمال بدون حمـور   أي علم يف أو حبث أو النظري يدرك أنه ال ميكن حصول فائدة ألي كالم     
 لغاية العلم   ولو كان هذا احملور عبارة عما يؤدي       ،   ومركز يدور عليه الكالم والبحث والعلم     

وهدفه فوجود املوضوع مبعىن حمور البحوث واملسائل ضروري لكل علـم سـواء أكـان                
  .فالبد من وجود املوضوع واحملور لكل علم ، وهو الصحيح،  متعدداً أم واحداً املوضوع

موضوع كل علم ما يبحـث فيـه عـن          « العبارة السابقة     يف تفسري  :النقطة الثانية   
  :هنا تفسريان و ، »عوارضه الذاتية 

  . أخصـ ١
  . أعمـ ٢

 واحملقـق   )١( ما قد يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس يف االشـارات            :التفسري األخص   
 املتـأخرين  عضب و)٣( والتفتازاين يف أوائل شرح املقاصد)٢(الطوسي يف شرحه على االشارات    

يت تكون حمموالا من    من نظر هذا التعريف للعلوم الربهانية ال       ،   )٤( يف حاشيته على االسفار   
فال ينطبـق علـى      ،   لواقعية منشا انتزاعها  أو   خارجاً   إما لواقعية ما حبذائها    ،   االمور الواقعية 

العلوم االعتبارية كالعلوم األدبية وال على العلوم القانونية كعلم الفقه وإن كان هلا موضـوع               
  .حمقق

الثالثـة املتعاليـة    بأقسامها   والنكتة يف اختصاص التعريف بالعلوم الربهانية كاحلكمة      
كون املراد بالعارض الذايت هو ذايت باب الربهان الذي هو من االمـور  : والطبيعية والرياضية  

  .الواقعية الربهانية فمن الطبيعي حينئٍذ اختصاص التعريف بالعلوم الربهانية
__________________  

  .٣٠١ : ١االشارات ) ١(
  .٣٠٤ ـ ٣٠٢: ١شرح االشارات ) ٢(
  .١٧١: ١شرح املقاصد ) ٣(
  .٣٢/  ١: حاشية الطباطبائي على االسفار) ٤(



 ١٠٣ .........................................................................» موضوع كل علم « تفسري عبارة  

 واملال  )١( وهو ما قد يستفاد من كالم القطب الرازي يف شرح املطالع             :التفسري األعم   
 يف حاشيته علـى     )٢(امساعيل يف حاشيته على الشوارق نقالً عن بعض مشاخيه والسبزواري           

 إذا  فإن املوضوع  ،   اعتباري أو   ذكور شامالً لكل علم حقيقي    من كون التعريف امل    ،   االسفار
اريد به ما كان حمور البحث والكالم فال موجب لتخصيص العارض الذايت حينئٍذ بذايت باب               

  أم سواء أكان العارض واقعيـاً     ،   الربهان بل يكون منطبقاً على كل عارض على ذلك احملور         
أم  واحـداً    سواء أكان املوضوع   ،   العروض يف   يةبشرط كونه عارضاً بال واسطة جل     اعتبارياً  
  .متعدداً

وهو مشوليته لـسائر العلـوم       ،   وبذلك يتبني لنا وجه تقدمي التفسري الثاين على األول        
والفنون مع عدم املوجب لتخصيص العارض الذايت بذايت باب الربهان بعـد كـون املـراد                

  .متعدداًأم   واحداًكان سواءاً باملوضوع مطلق حمور الكالم والبحث
 موضوع كل علـم   « الواردة على الكربى املذكورة      يف دفع املناقشات  : النقطة الثالثة   

  .بالتفسرياملختار هلا» ... 
 ، يف تعليقة اجود التقريـرات ) قده( ما ذكره االستاذ السيد اخلوئي :املناقـشة األوىل    

 ،  ال واقعية لـه    أمر   ووه ،   )٣(أن مقتضى الكربى املذكورة وحدة موضوع العلم        : وحاصله  
موضوعه الكلمة والكالم حيث     مثالً   فعلم النحو  ،   فإن موضوع بعض العلوم متعدد ال واحد      

 ،  وصفية أو   أن هناك أحواالً للكلمة كإعراب املضارع وأحواالً للكالم ككون اجلملة حالية          
  ولكن املالحظ على هذا

__________________  
  .٢٠ ـ ١٨: شرت املطالع ) ١(
  .٣٣ ـ ٣٢ / ١اشية السبزواري على االسفار ح) ٢(
  .٣ : ١اجود التقريرات ) ٣(
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  :املناقشة أمران 
 إن العبارة املذكورة بصدد تعريف موضوع العلم بعد الفراغ عـن كـربى              :األول  

 فال تكون هذه الكربى متعرضـة للكـربى       ،   متعدداً   أم واحداً   كان سواءاً   وجود املوضوع 
 أم واحداً   بل بيان ملعىن املوضوع سواء أكان      ،   دة موضوع العلم  حىت تفيد وح  أصالً  األخرى  

  .كثرياً
 ،   إن الفالسفة الذين طرحوا هذا التفسريملوضوع العلم مل يعتربوا الوحدة فيـه            :الثاين  

كانت هناك جهة تناسب بني املوضوعات املتعـددة         إذا    متعدداً بل ال مانع عندهم من كونه     
واال كان تعدد املوضوع بال جهة جامعة موجباً لتعدد         ،  حداً   وا حىت يصح اعتبار العلم علما    

 ،  )٢(يف حاشيته عليه     أيضاً   وذكره الطوسي  ،   )١(العلم كما ذكر الشيخ الرئيس يف االشارات        
وأجـزاؤه وأحوالـه واالدويـة       اإلنسان   ومثل له بعلم الطب فإن موضوعه متعدد وهو بدن        

 كما أن وحدة جهة التناسب      .لعلم بتعددها متعدداً  واالغذية ولوال جهة التناسب بينها لكان ا      
ألن املوضوع هو نفس الكثرات بـدون مدخليـة          ،   ال تستلزم وحدة املوضوع مبعىن احملور     

  .تناسبها يف املوضوعية
أن العارض الـذايت    : وحاصلها  ،   أيضاً    ما يف تعليقة أجود التقريرات     :املناقشة الثانية   

فإن عوارض بعض العلـوم مـع        ،    ال يطرد لسائر العلوم    وهو اخلايل عن واسطة يف العروض     
 على حنو القضية املهملـة  ـ يف علم النحو لو قيل الكلمة فمثالً واسطة يف العروض ال بدوا   

ومـع وجـود     ،   فـاعالً  أو   أمرفوعة فإن الرفع من عوارض الكلمة بواسطة كوا مبتد         ـ
ـ    الواسطة يف العروض فقد عد الرفع والنصب من احلاالت         ها يف علـم     اإلعرابية املبحوث عن

  النحو مما يدل على عدم
__________________  

  .٢٩٨ : ١االشارات  )١(
  .٢٩٨ : ١شرح االشارات ) ٢(
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  .اشتراط كون العوارض ذاتية بل يصح جعلها من مسائل العلم ولو كانت غريبة
تعريف ما كان   أن العارض الذايت املقصود يف ال     : والذي نالحظه على هذه املناقشة هو       

فال يرد عليه النقض بعروض الرفع  ،   أصالً   بال واسطة جلية يف العروض ال ما كان بال واسطة         
الفاعلية ألا واسطة خفية لعدم التمايز احلسي بني نفس الكلمـة            أو   للكلمة بواسطة االبتداء  

  .بومع خفاء الواسطة فاالسناد حقيقي بنظر العرف والعرض ذايت ال غري ، وفاعليتها
من العلوم تتعلق    كثرياً   إن:  وحمصله   )١( )قده( ما طرحه بعض األعاظم      :املناقشة الثالثة   

ـ  أو   حبوثها بأمور انتزاعية كالبحث يف احلكمة عن االمكان والوجـوب واالمتنـاع            مور أب
فال وجه لتخصيص تعريف موضوع      ،   اعتبارية كالبحث عن األحكام اخلمسة يف علم الفقه       

  .األعراض التسعةالعلم بالبحث عن 
 فإننا ،   ولكن احلق عدم ورود هذه املناقشة على كال تفسريي عنوان العوارض الذاتية           

اخترنا تفسري العوارض الذاتية بذايت باب الربهان مشل التعريف حينئـٍذ البحـث عـن               إذا  
 بالعارض  وإذا اخترنا تفسري الذايت هنا    ،   أيضاً   األعراض املقولية املتأصلة واحملموالت االنتزاعية    

 ، بال واسطة جلية يف العروض فشموله للمقوالت التسع واالنتزاعيات واالعتباريات أوضـح          
وتفسري العوارض الذاتية باالعراض التسعة بال وجه وال قرينة على التفسري املـذكور بعـد               

  .وصفها بالذاتية
  إن نسبة: وحمصلها ،  أيضاً )٢( األصول  ما يف ذيب :املناقشة الرابعة

__________________  
  .٦ : ١اجود التقريرات ) ١(
  .٧ : ١ األصول ذيب) ٢(
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وعوارض اجلـزء   ، موضوعات املسائل يف بعض العلوم ملوضوع العلم نفسه نسبة اجلزء للكل 
عوارض الكل مع الواسطة اجللية يف العروض حبيث يكون االسناد جمازياً ال حقيقيـاً بنظـر                

غرافيا هو األرض بينما يتم البحث يف بعض مـسائله عـن            موضوع علم اجل   فمثالً    ، العرف
اجلرم السماوي يف العامل العلوي مـع        مثالً   وكذلك موضوع علم اهليئة    ،   أحوال أرض معينة  

وذلك كاشف عن عدم اختـصاص العـوارض         ،   أنه قد يبحث يف أحوال جرم خاص فيها       
ل املبحوث عنـه مطلـق      املبحوث عنها يف العلوم بالعوارض بال واسطة جلية يف العروض ب          

  .)١( العوارض
أن الظاهر من املنقول عن أرباب هذه العلـوم كـون           : ويرد على املناقشة املذكورة     

اجلغرافيا علم الغرض منه    « : ففي دائرة املعارف لفريد وجدي      ،   واحداً   ال متعدداً   موضوعها
  .)٢(» ا وصف األرض ودرس احلوادث اليت حتدث على سطحها وتقسيماا املتفق عليه

قـال   ،   )٣(اجلغرافيا كلمة يونانية مبعىن صـورة األرض        « : وذكر يف كشف الظنون     
األقاليم واجلبال واألار وما     إىل   إنه علم باحوال األرض من حيث تقسيمها      « :  الشيخ داود 

 وظاهر هذه الكلمات أن موضوع اجلغرافيا متعـدد ال          .)٤(» خيتلف حال السكان باختالفه     
  .مبثابة الكل وباقي موضوعات املسائل أجزاؤهواحد يكون 

 ، علم اهليئة يعرف به أحوال األجرام البـسيطة والعلويـة  « : وقال يف دائرة املعارف     
   وظاهره أن موضوعه األجسام على)٥(» وموضوعه األجسام املذكورة 
__________________  

  .٧ : ١ األصول ذيب) ١(
  .١١٩ : ٣دائرة املعارف ) ٢(
  .٥٩٠ : ١ كشف الظنون )٤ و٣(
  .٦٢٨ : ٦دائرة املعارف  ) ٥(



 ١٠٧ ....................................................................................مناقشة ذيب األصول  

وعلـى فـرض     ،   فاملوضوع حينئٍذ متعدد ال واحد     ،   حنو العام االستغراقي ال العام اموعي     
  . للكلءوحدته فنسبة موضوعات املسائل له نسبة اجلزئي للكلي ال نسبة اجلز

: أن ظاهر العبارة املـشهورة  : وحاصلها ،  أيضاً )١( ما يف التهذيب :املناقشة اخلامسة   
من البحوث   كثرياً   وجود املوضوع لكل علم مع أن     »  ... موضوع كل علم ما يبحث فيه     « 

،  أصـالً    يف خمتلف العلوم تكون مسائلها من قبيل السالبة احملصلة اليت ال حتتاج للموضـوع             
نقول وحنـو   عن عدم حجية القياس والشهرة الفتوائية واالمجاع امل        األصول   كالبحث يف علم  

  .)٢( فال وجه حينئٍذ الشتراط وجود املوضوع لكل علم ، ذلك
  :ولكن هذه املناقشة غري واردة لوجهني 

 أصل   قد سبق أن العبارة املذكورة بصدد تفسري موضوع العلم بعد الفراغ عن            :أوالً  
  .وجوده فال ظهور فيها الشتراط وجود املوضوع وعدمه

يف مقابل حمموهلا فالبد منه حـىت يف         املسألة   ع موضوع  إن أريد بكلمة املوضو    :ثانياً  
املنفي حاجة السالبة احملصلة لوجود احملكي عنـه يف وعائـه            وإنما    ، القضايا السالبة احملصلة  

واال  ،   اخلاص ال حاجتها للموضوع يف مقام التقرر اللفظي والذهين فإنه من املستحيل عدمه            
ملوضوع مبعىن حمور الكالم ومركزه فالبد منه عقـالً         وإن أريد به ا    ،   ملا صارت القضية قضية   

  .سلباً أم كان حمموهلا إجياباً سواءاً يف كل حبث ومسائله
إنه ال وجه لتخصيص    : وحاصلها   ،    ما يف تعليقة أجود التقريرات     :املناقشة السادسة   

  وم بالعوارض الذاتية وال مانع منالعوارض املبحوث عنها يف العل
__________________  

  .٩ ـ ٨ : ١اخلميىن  لإلمام  األصولذيب) ١(
  ٩ ـ ٨ : ١اخلميين  لإلمام  األصولذيب) ٢(
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فإن املدار يف تعيني العارض املبحوث عنه على الغرض         ،   أصالً   مشول البحث للعوارض الغريبة   
فإذا كان حصول الغرض يتوقف على البحث عن العارض الذايت فيصح البحـث            ،   من العلم 
وال موجب  ،   أيضاً    كان يتوقف على البحث عن العارض الغريب صح البحث عنه          عنه وإذا 

  .)١( عقالً للتخصيص بالعارض الذايت
  :وميكن املالحظة على هذه املناقشة بوجهني 

إن عدم توسعة العوارض املبحوث عنها للعوارض الغريبة لعدم وجود الـداعي             ـ ١
 احلاجة لغو ال يليق بـصناعة التـصنيف         فإن البحث عنها مع عدم     ،   واحلاجة للبحث عنها  

كـان   إذا وذلك ألن العارض الذي يتوقف حصول الغرض على البحـث عنـه   ،  والتدوين
فهو ليس غريباً عن الواسطة يف العروض بـل   املسألة موضوع أو غريباً بالنسبة ملوضوع العلم  

ـ  ذاتياً وإذا كان ،  هلا واال مل تكن واسطة يف عروضه       ذاتياً   يكون طة فاملناسـب لفـن   للواس
التدوين جعل الواسطة نفسها موضوعاً للمسألة ال جعل ذي الواسطة هو املوضوع فإنـه ال               

  .وحينئٍذ فال تعم العوارض املبحوث عنها للعوارض الغريبة،  أصالً حاجة له
العلـم دون جعـل ذي       أو   إن جعل الواسطة يف العروض موضوعاً للمـسألة        ـ ٢

 أو   ، الختالف وسائط العروض يف كل مسألة أحيانـاً        ،   وضوعالواسطة قد يستلزم تعدد امل    
يكون عـارض غريبـاً      أو    ، غريباً بالنسبة ملوضوع العلم    املسألة   ملوضوع ذاتياً   كون العارض 

) قده(وتعدد موضوع العلم ال مانع منه يف نظر السيد           ،   ملوضوع مسألته  ذاتياً   ملوضوع مسألة 
  .ة تناسب بني املوضوعات كما سبق بيانهكانت هناك جه إذا بل يف نظر الفالسفة

__________________  
  .٦ : ١اجود التقريرات ) ١(



 ١٠٩ ...............................................................................................متايز العلوم  

  املبحث التاسع

  متايز العلوم
وما مالك وحدة املـسائل املختلفـة        ،   ما هو املعيار يف متايز العلوم بعضها عن بعض        

 وتطـرح هنـا     وما هو مالك كثرا حبيث تصري علوماً متعددة ؟        ،   واحداً   حبيث تصري علماً  
  :مخس نظريات 

 ما ذهب له قدماء الفالسفة من كون املعيـار يف الوحـدة والكثـرة       :النظرية األوىل   
فاملسائل املتحدة موضوعاً علم واحد واملختلفـة موضـوعاً علـوم            ،   والتمايز هو املوضوع  

  .متمايزة
 ار التمايز معي لكفاية واحملقق االصفهاين من كون     ما ذهب له صاحب ا     :النظرية الثانية   

وتعدده يعين تعدد العلم     ،   فالغرض جامع للمسائل املختلفة بوحدته يف علم واحد        ،   بالغرض
  .)١( ولو احتدت املسائل موضوعاً وحمموالً

من كون مالك    ،   لبعض الفالسفة  تبعاً   )قده(ما طرحه بعض األعاظم      : النظرية الثالثة 
وجود التسانخ الذايت جيمع املـسائل يف علـم        ف ،   الوحدة والكثرة التسانخ الذايت بني املسائل     

وبناءاً على هذه النظريات الثالث تكون وحـدة العلـم   .)٢( واحد وعدمه يوجب تعدد العلم    
وحدة واقعية باعتبار كون اجلهة اجلامعة بني املسائل جهة واقعية وهي املوضـوع والغـرض               

  بينما ، والتسانخ الذايت
__________________  

  .١٩: للمحقق االصفهاين  األصول حبوث يف علم ، ٨: الكفاية ) ١(
  .٩ : ١ ذيب االصول) ٢(
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  .على ضوء النظريتني الرابعة واخلامسة تكون وحدة العلم اعتبارية ال واقعية
 ،  يف تعليقة أجود التقريـرات    ) قده( ما طرحه االستاذ السيد اخلوئي       :النظرية الرابعة   

فـإذا   ،   ه خمتلف حسب اختالف غرض التدوين للعلم      من كون امليزان يف وحدة العلم وكثرت      
كما يف علم احلكمـة      مثالً   كان الغرض من تدوين العلم هو البحث عن حقائق املوجودات         

 وإذا كان الغرض منه البحث عن بعض احملموالت كاحلركـة          ،   فاملعيار حينئٍذ هو املوضوع   
وإذا كـان    ،    فامليزان باحملمول  جوهراً أم   كيفاً أم   موضوع كان سواء أكانت أيناً     أي   يفمثالً  

الغرض من البحث متعلقاً مبا يوصل لغاية معينة وهدف معني فاملعيار حينئٍذ بالغرض كعلـم               
  .)١( فال يصح جعل ميزان واحد للتمايز واالجتماع ، املنطق املوصل لعدم اخلطأ يف الفكر

  :وبياا يف جانبني  ،  وهي الصحيحة عندنا:النظرية اخلامسة 
الصحيح عندنا أن وحدة العلم وكثرته باالعتبار والوضع ال أن الوحدة والكثرة             ـ ١

وذلك لوجود الفرق الكبري بني األمر الواقعي واألمر االعتباري فإن الـواقعي    ،   أمران واقعيان 
ال وال يتغري بتغري األنظار واالجتاهات خبـالف األمـر          أم   اإلنسان   علم به  سواءاً   شيء ثابت 

 ومـن هنـا     .ولذلك خيتلف باختالف األنظار واآلراء     ،   ن واقعيته باعتبار املعترب   االعتباري فإ 
جتتمـع   أو    ، وعلم اهلندسة  مثالً   نرى أن العلم الواحد قد يتحول لعلوم متعددة كعلم الطب         

ممـا يرشـدنا     ،   العلوم املتعددة يف علم واحد كعلم املعرفة وعلم الوجود يف احلكمة املتعالية           
  .واقعي ال يتخلف وال خيتلف أمر لم وكثرته مدار االعتبار ال أالدوران وحدة الع

   العتبار املعترب ولكنها ال تكون الوحدة االعتبارية وإن كانت خاضعةـ ٢
__________________  

  .٧ : ١اجود التقريرات ) ١(



 ١١١ .................................................................................الوحدة االعتبارية يف العلم 

واملنبعث العقالئية اال مع وجود املصحح املنسجم مع املصاحل العقالئية           اآلثار   موضعاً لترتيب 
لو أراد اجلهاز االداري يف بلد مـا         فمثالً    ، عن متام اجلهات الدخيلة يف تشكيل هذه الوحدة       

اعتبار منطقة من املناطق مدينة مستقلة يف شؤوا البلدية واالقليمية فالبد يف تشكيل هـذه                
 ومقدار بعـدها عـن   ، كحدود املنطقة ، الوحدة من مالحظة متام اجلهات الدخيلة يف ذلك   

وإمكانيـة   ،   وعدد السكان يف بلوغه النصاب الكايف لالستقالل وعدمـه        ،   األخرى   املناطق
فال يكتفـي يف     ،   وتوحد اللغة السائدة وكثرا    ،   وعدمه األخرى   التعايش مع سكان املناطق   

مقام اعتبار الوحدة بوجود جهة واحدة بل البد من مالحظة متام اجلهات الدخيلـة ليكـون    
  .عليه اآلثار  مع املصاحل العقالئية وموضعاً لترتيباالعتبار منسجماً

فاملصنف واملدون لعلم معـني البـد لـه يف    ،  أيضاً وهذا هو املراعى يف وحدة العلم  
وجـود   أو    ، تشكيل الوحدة من مالحظة متام اجلهات الدخيلة يف ذلك كوحـدة اهلـدف            

مالحظة الفترة الزمنية الستيعاب     أو    ، احملمول بني مسائل العلم    أو   التسانخ الذايت يف املوضوع   
 علم تستغرق ال حمالة ثلث عمر      أي   فإن هذه جهة مهمة فإن أقصى مدة لدراسة       ،   أيضاً   العلم

ثاره يف اتمـع العقالئـي وإال فـالعلم         آاالعتيادي حبيث ميكنه االنتفاع به وإبراز       اإلنسان  
علم الطب كـان     فمثالً   ،واحداً   يف دراسته ال يعد عند العقالء علماً       اإلنسان   املستغرق لعمر 

ولكن ملا   ،   بعد ذلك طبيباً   اإلنسان   يكتفى يف دراسته قدمياً بكتاب القانون البن سينا ويصبح        
اتسعت جهاته حبيث ال ميكن للشخص العبقري التخصص يف أكثر من ثالئة فروع حـسب               

بني هذه العلوم   وإن كان    ،   العمر االعتيادي لالنسان أصبح علوماً متعددة وختصصات خمتلفة       
  .احملمول أو تسانخ يف املوضوع

  بعاً فيما سبق لعلم احلساب وأصبحوكذلك علم اهلندسة حيث كان تا
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 .كاهلندسة املعمارية والبترولية واملدنيـة والكهربائيـة والـصوتية         ،   بعد ذلك علوماً خمتلفة   
م املـصاحل واجلهـات     فالنتيجة أن املعيار يف وحدة العلم وكثرته االعتبار اخلاضع لرؤية متـا           

 أو  ال خصوص جهة معينة كاملوضوع واحملمـول واهلـدف         ،   الدخيلة يف التدوين والتصنيف   
  .اختالف ذلك باختالف األغراض

  .هذا متام الكالم حول النظرية اخلامسة
وأما النظرية األوىل وهي جعل معيار الوحدة والكثرة يف وحدة املوضـوع وكثرتـه              

  :فيالحظ عليها أمران 
إن القائلني ذه النظرية فسروا العارض الذايت يف تعريف موضوع العلم بـذايت              ـ ١

ومبا أنه من األمور الواقعية الربهانية فال حمالة خيتص التعريف بالعلوم الربهانية             ،   باب الربهان 
ومن املعلوم الواضح أن املعارف احلكمية متحدة باحتاد موضـوعها          ،   بأقسامها   وهي احلكمة 

بينما على   ،   وحدة العلم بوحدة موضوعه نظراً لواقع العلوم الربهانية        بأن   ؤالءلذلك صرح ه  
املختار من تفسري العارض الذايت مبا يعرض بال واسطة جلية ال خيـتص التعريـف بـالعلوم                 
الربهانية املتحدة باحتاد موضوعها بل يشمل سائر العلوم املتحدة باالعتبار اخلاضع للمـصاحل             

  . حينئٍذ جلعل معيار الوحدة هو املوضوع فقطفال موجب ، العامة
قلنا فيما سبق إن من اجلهات الدخيلة يف توحيد العلم عدم استغراق دراسته ملا               ـ ٢

وحينئٍذ فالوحدة بوحدة املوضـوع غـري كافيـة          ،   االعتيادي اإلنسان   يزيد على ثلث عمر   
  .العتبار وحدة العلم ما مل يضم هلا سائر اجلهات الدخيلة يف ذلك

وأما النظرية الثانية وهي كون معيار الوحدة والكثرة بالتسانخ الذايت بـني املـسائل              
  :فيالحظ عليها أمران 

 الصنفي أم   النوعي أم   فهل املراد منه التسانخ اجلنسي     ،   إن التسانخ كلي مشكك    ـ أ
  ؟



 ١١٣ ............................................................................مناقشة النظريات يف متايز العلوم   

فمع عدم حتديد ضابط يف ذلك ال ميكن جعل املسائل املتساخنة ولو يف جـنس بعيـد            
  .فإنه مستهجن عند العقالء،  واحداً علماً

إن جمرد التسانخ ال يكفي يف الوحدة االعتبارية كما سبق ما مل يضم له اعتبـار                 ـ ٢
  .االعتيادي وأشباهه اإلنسان عدم زيادة فترة دراسة العلم ملا يزيد على ثلث عمر

دها فـيالحظ   وحدة العلم وكثرته بوحدة الغاية وتعـد       بأن   وأما النظرية الثالثة القائلة   
وهو أن وحدة الغرض والغاية كلي مشكك يصدق على االحتـاد           ،   سابقاً   عليها ما ذكرناه  

الغرض من علم الطب هو الـصحة مـع          بأن   نظري ما يقال   ،   الصنفي أو   النوعي أو   اجلنسي
لعدم كفاية وحدة الغرض يف وحدة العلم ما مل يراعى فتـرة   مضافاً  ، تفاوت األفراد يف ذلك   

  .لعلم ودراسته وحنوهااستيعاب ا
معيار الوحدة خمتلف باختالف املوارد يف غرض البحث         بأن   وأما النظرية الرابعة القائلة   

الغاية كلياً مشككاً فال ميكـن       أو   احملمول أو   من كون وحدة املوضوع   ،   أيضاً   ففيه ما سبق  
 كفاية تلك املعايري    لعدم مضافاً   جعله معياراً للوحدة مع تفاوت مصاديقه وأفراده تفاوتاً كبرياً        

  .بدون حلاظ فترة استيعاب العلم ودراسته
هو مالحظة مجيع ما هو دخيل يف الوحدة االعتبارية املعتربة يف اتمـع             : فالصحيح  

  .العقالئي ال كفاية واحد منها الذي خيتلف تعيينه باختالف املوارد
يف  اآلثـار    احلتني لترتيب إن املدار يف الوحدة والكثرة االعتباريتني الص      : وبعبارة أدق   

 اتمع العقالئي على االعتبار الناشىء عن مراعاة املصاحل العقالئية واجلهات الدخيلة يف ذلك            
وليس املدار علـى الغـرض الشخـصي         ،   بعضها أو   كانت مجيع االمور املذكورة    سواءاً   ،

واهلدف كما ذكر   للمدون والباحث يف تعلقه تارة باملوضوع وأخرى باحملمول وثالثة بالغاية           
 الغاية وحـدها  أو احملمول وحده أو وال على املوضوع وحده ،  )قده( االستاذ السيد اخلوئي    

  التسانخأو 
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فإن كل هذه األمور ال تكفي يف بعض املوارد لتشكيل الوحـدة االعتباريـة               ،   الذايت وحده 
هلا  أخرى   عها جهات العامة ما مل يالحظ م     اآلثار   حبيث تكون يف نظر العقالء موضعاً لترتيب      

  .مساس بذلك



 ١١٥ .....................................................................................موضوع علم األصول 

  املبحث العاشر

  موضوع علم األصول
وعالقتـه   متعدداً أم واحداً وكونه األصول  حبث األصوليون حول حتديد موضوع علم     

فـإن  ،   املسألة   ألنه يتبني به املعيار يف أصولية      ،    وهذا البحث مهم جداً    .مبوضوعات مسائله 
غريها من املسائل املسامهة يف عملية االستنباط يتوقف        األصولية و  املسألة   الفارق اجلذري بني  

  .معرفته على معرفة موضوع علم األصول
  : أربعة وهنا مسالك

وهـو الكلـي    األصـول    موضوع علم « :  ما طرحه صاحب الكفاية بقوله       :األول  
  .)١( »املنطبق على موضوعات مسائله انطباق الكلي على أفراده 

ليس هو األدلة األربعة ال مبا هي هي وال مبا هـي            ل   األصو  أن موضوع علم   :وبيانه  
بل هو جامع واقعي واحد منطبق على مسائله         ،   أدلة كما وقع البحث يف ذلك عند القدماء       

فإن العنونة   ،   وكون هذا اجلامع الذايت جمهول العنوان ال ضري فيه         ،   انطباق الكلي على أفراده   
  .ال مدخلية هلا يف موضوعية املوضوع أصالً

  :نورد هنا مالحظتني و
وبيـان   األصـول    كان مقصود صاحب الكفاية تعريف موضوع علـم        إذا   :األوىل  

أن غاية ما يدركه العقل النظري ضـرورة        : خصائصه الدخيلة يف موضوعيته فيالحظ عليه       
  ور واملركز ألحباث العلم كما مروجود موضوع مبعىن احمل

__________________  
  .٨: الكفاية ) ٢(
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ومن الواضح أنه ال مدخلية للوحدة وال للكثرة وال للجامعية الذاتية وال             ،    احلديث فيه  سابقاً
للجامعية العرضية يف احملورية واملركزية كما ال دخالة للعنوان يف ذلك كما صرح به صاحب               

  .الكفاية نفسه
بـني   ذاتيـاً    وجامعـاً  واحـداً     األصول فال وجه حينئٍذ العتبار كون موضوع علم      

متصف ـذه    األصول   أن موضوع علم   إىل    وإذا كان مقصوده االشارة    .ت مسائله موضوعا
الصفات من الوحدة واجلامعية الذاتية وإن مل تكن هذه الصفات دخيلة يف موضوعيته فـريد               

  .عليه كلمات املسالك الثالثة اآلتية
عات ملوضـو  ذاتياً وموضوعها جامعاً  األصول    إن اجلمع بني كون حمور أحباث      :الثانية  

وذلك ألن مركز البحـوث      ،   املسائل وبني وجود موضوع لكل مسألة باستقالهلا ال وجه له         
 املسألة  كان هو الكلي اجلامع بني موضوعات املسائل فال خصوصية يف موضوع           إذا   األصولية

 نرى أن صناعة تصنيف العلوم ومنـها علـم         أننا   مع ،   يف جهة احملورية بل املفروض إلغاؤه     
مما يكشف عن عدم كون املوضوع       ،   على جعل موضوع وحممول لكل مسالة     قائمة  األصول  

  .بني موضوعات املسائل ذاتياً واحملور لألحباث العلمية جامعاً
من  ،   على النهج احلديث   األصول    ما طرحه احملقق االصفهاين يف كتابه      :املسلك الثاين   
لعرض بلحاظ إضافتها   متكثرة بالذات متحدة با    أمور   عبارة عن  األصول   كون موضوع علم  

  : وبيان ذلك يف ثالثة أمور ، )١(للغاية والغرض 
موضوع  فمثالً    ، عبارة عن موضوعات متعددة بالذات     األصول   إن موضوع علم   ـ أ

بينمـا   ، البحث يف األوامر نفس الصيغة واحملمول هو الظهور يف الوجوب التعيـيين العـيين          
واملوضـوع يف حبـث    ،  احملمول هو احلجية  املوضوع يف حبث حجية الظواهر نفس الظهور و       

  دمة الواجب املالزمة الشرعية بنيمق
__________________  

  .٢١: للمحقق االصفهاين  األصول حبوث يف علم) ١(



 ١١٧ ......................................................................مسلك االصفهاين يف موضوع األصول 

واملوضوع يف حبث خرب الواحد احلكاية       ،   الوجوبني وحمموهلا الوجود على حنو اهللية البسيطة      
وضوع يف حبث االستصحاب نفس اليقني السابق مـع         وامل ،   عن السنة واحملمول هو احلجية    

ومن الواضح وجود التباين الذايت بني هذه        ،   الشك الالحق واحملمول هو إثبات البقاء به تعبداً       
  .املوضوعات فهي متعددة ال واحدة بالذات

فعلى  ،   إن التباين الذايت بني هذه املوضوعات ال مينع وجود جامع عرضي بينها            ـ ب
  . وجود جامع بني موضوعات املسائل يكفي وجود هذا اجلامع العرضي بينهاالقول بلزوم
فإن الغرض من    ،   إن اجلامع العرضي املتصور يف املقام هو حيثية االضافة للغرض          ـ ج

فاجلامع حينئٍذ بني املوضـوعات هـو       ،   اإلنسان   إقامة احلجة على حكم عمل     األصول   علم
وهو جامع عرضي يصلح ألن يكون موضوعاً لعلم          ، إيصاهلا إلقامة احلجة على حكم العمل     

  .األصول
  .وهنا عدة مالحظات تتجه على هذا املسلك

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن       «  إنه مبين على تفسري املوضوع يف قوهلم         :األوىل  
 لذلك استدل على تعدد موضوعات علم      ،   مبوضوع القضية مقابل احملمول   » عوارضه الذاتية   

مع أن الصحيح يف تفسري املوضوع هو        ،   ود جامع بني موضوعات املسائل    بعدم وج األصول  
كان هو حيثيـة     أم   حمموالً أم   كان موضوعاً يف املسائل    سواءاً   ما كان حمور الكالم والبحث    

وبناءاً على هذا فعدم احتاد موضوعات املسائل بالذات ال يدل على            ،   االضافة للغرض والغاية  
  .ىن احملور للبحثمبع األصول تعدد موضوع علم

بالذات ووحدته بالعرض فرع عـدم   األصول  إن الذهاب لتعدد موضوع علم  :الثانية  
وسيأيت تصويره يف   ،   األصول   تصور موضوع واحد بالذات جامع بني حماور البحوث يف علم         

  .املسلك الرابع فال حاجة هلذا املسلك حينئٍذ
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عد املوصلة إلقامة احلجـة علـى       مطلق القوا  األصول   كان موضوع علم   إذا   :الثالثة  
ملشاركة بعـض   ،   األصول   حكم العمل فالزمه دخول ما ليس من املسائل األصولية يف علم          

ومـسامهة   ،   الظهور املوصل إلقامة احلجة على حكم العمل       أصل   العلوم األدبية يف تشخيص   
  .فال يكون التعريف مانعاً،  أيضاً البحوث الرجالية يف ذلك

قق اإلصفهاين نفسه يف بعض كلماتـه خـروج مباحـث الـرباءة              ذكر احمل  :الرابعة  
مع أن عليها مـدار     ،   األصول   األصولية ودخوهلا يف خامتة علم     املسألة   واالشتغال عن حرمي  

  .)١( البحث األصويل وركائز االستنباط يف الفروع
  :والسر يف إخراجها أمران 

واملراد  ،   جة على حكم العمل   األصولية هي ما كانت نتيجتها حتقق احل       املسألة   إن ـ أ
العملية ال كاشفية هلـا      األصول   ومن املعلوم أن   ،   باحلجة البيان الكاشف عن حكم الشارع     

  .عن احلكم الشرعي فال تسمى حبجة وال يكون البحث فيها أصولياً
واصطالحاً هي املنجزيـة واملعذريـة    عرفاً ولكن املالحظ على هذا التعليل أن احلجية  

 األصـول  ومن الواضح صحة إطالق احلجة ذا املعـىن علـى      ،   ان مفيداً هلما  فاحلجة ما ك  
منجزيـة   مثالً   ومفاد االشتغال  ،   حيث أن مفاد الرباءة املعذرية عن احلكم اهول        ،   العملية
وليست احلجة خصوص البيان     ،   احملتملني أو   االحتمالني أحد   ومفاد التخيري منجزية   ،   الواقع

بل هي كل ما حيتج به من املوىل على العبـد            ،   شرعي فإنه بال خمصص   الكاشف عن املراد ال   
  .وبالعكس
  الرباءة أصل النهج احلديث من كونعلى  األصول ما ذكره يف ـ ب

__________________  
  .٢٢: للمحقق االصفهاين  األصول حبوث يف علم) ١(



 ١١٩ ......................................................................مسلك االصفهاين يف موضوع األصول 

وذلك ألن مفاد حـديث      ،   )١(الشرعية حكماً شرعياً بنفسه ال أنه دليل يستنبط منه احلكم           
 ،  الرفع وأمثاله جعل الشارع لعدم احلكم واالباحة يف موارد احتمال التكليف الغري املنجـز             

بل هـي   ، فإذا كان مفاد أدلة الرباءة حكماً شرعياً مل تكن الرباءة حجة موصلة حلكم العمل             
كقاعـدة   ،   لفقهيةنفسها حكم كلي يقوم الفقيه بتطبيقه على املوارد اجلزئية كبقية القواعد ا           

اليد والتجاوز والفراغ وال ضرر اليت تكون عالقتها باحلكم اجلزئي عالقة االنطباق ال عالقة              
  .التوسيط االثبايت كالقواعد األصولية

يف حمله عدم    سيأيت   وتعليقنا على هذه النظرة أن املستفاد من أدلة الرباءة الشرعية كما          
ال أن مفادها إنشاء رفـع       ،   ليف واقعاً مبرتلة عدمه   تنجز احتمال التكليف وترتيل وجود التك     

واال لكان عدم    ،   جعل الترخيص واطالق العنان حىت يكون مؤادها حكماً شرعياً         أو   احلكم
 فتصبح األحكام عشرة ال مخسة وال قائل بذلك        أيضاً   كل من األحكام اخلمسة حكماً شرعياً     

اهلا يف مورد احتمـال التكليـف واسـطة      فإذا مل تكن الرباءة الشرعية حكماً شرعياً فاعم       ،  
  .وهذا بنفسه كاف لعدها من لب املسائل األصولية ، إلثبات املعذرية عن التكليف احملتمل

كان مفاد الرباءة الشرعية عدم تنجز احتمال التكليف فهو متحد مـع             إذا   :فإن قلت   
 ،   عنها والغور يف أدلتها    فال فائدة يف البحث    ،   مفاد الرباءة العقلية وهي قبح العقاب بال بيان       

  .العقاب بال بيان ظلم قبيح بأن لالستغناء عنها حبكم العقل العملي
 هناك فرق واضح بني مفادي الرباءتني حبيث ال يستغىن بالبحـث يف الـرباءة               :قلت  

ألن الرباءة الشرعية أقوى ضماناً وأشـد تأمينـاً          ،   العقلية عنه يف الرباءة الشرعية وبالعكس     
  .وذلك لوجهني ،  العقوبة احملتملة عند احتمال التكليف من الرباءة العقليةللمكلف من

__________________  
  .٢٢: للمحقق االصفهاين  األصول حبوث يف علم) ١(
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إن مفاد الرباءة العقلية قبح العقاب بال بيان ومفاد الرباءة الشرعية بيـان عـدم                ـ أ
ومن الواضح أن قبح العقـاب       ،   )١(» لمون  رفع عن أميت ما ال يع     «  : 6العقوبة لقوله   

  .مع البيان على عدمه أشد من قبحه مع عدم البيان
حلـصول   ،   إن حيثية االمتنان يف الرباءة الشرعية أظهر منها يف الرباءة العقليـة            ـ ب

  :االمتنان يف الشرعية من وجهني 
  . رفع تنجز احتمال التكليفـ ١
  .الذي بيده التكليف والعقوبةورود هذا على لسان الشارع نفسه  ـ ٢

كما أن البحث يف الرباءة الشرعية ال يلغي الكالم يف الرباءة العقليـة لعـدم جريـان           
كما يف مورد دوران األمر بـني        ،   الشرعية يف بعض املوارد مع جريان العقلية فيها وبالعكس        

كما أن هنـاك     ،   األصل املثبت على بعض املباين     أو   األقل واألكثر االرتباطيني لشبهة الغرض    
من انكر الرباءة العقلية مطلقاً عند احتمال التكاليف الشرعية مع قوله جبريان الرباءة الشرعية              

  .فالبحث يف إحدى الرباءتني ال يلغي البحث يف االخرى ، فيها
من  ،   )قده( ما يستفاد من كالم احملقق النائيين واالستاذ السيد اخلوئي           :املسلك الثالث   

هو القانون املمهد الستنباط احلكم الشرعي بدون ضم قـانون           األصول   علمكون موضوع   
  .وبيان ذلك يف ثالث نقاط ، )٢( اخر

» موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضـه الذاتيـة       « إن العبارة املشهورة     ـ أ
 أو مع أنه ال دليل مـن عقـل   ، تدل على وجود موضوع واحد بالوحدة احلقيقية لكل علم       

فـال   ،   املوضوع فضالً عن وحدته بالوحدة احلقيقيـة       أصل   ئي على لزوم وجود   اعتبار عقال 
   واحداًفضالً عن كونه األصول موضوع لعلم

__________________  
  .٢٠٧٦٩  /٣٦٩  :١٥الوسائل ) ١(
  .٨٠ : ١الفقه  أصول حماضرات يف ، ٣ : ١اجود التقريرات ) ٢(



 ١٢١ .....................................................................................يين  مناقشة مسلك النائ 

  .بالذات وال ضرورة للبحث عن ذلك
األصولية وغريها هو استغناؤها عن      املسألة   كروا أن الضابط الفاصل بني    إم ذ  ـ ب

حيث قال النائيين    ،   ضم قانون آخر هلا يف عملية االستنباط وإن اختلف تعبري العلمني يف ذلك            
بوقوعها كربى يف دليل االستنباط اليت لو انضمت هلا صغراها ألفـادت        املسألة   اصولية) قده(

قانون مساهم يف اسـتنباط      فإنها   وذلك الخراج القاعدة الرجالية    ،   )١(احلكم الشرعي الكلي    
ولكنها ال تقع كربى يف االستنباط بل هي حمققة لصغرى دليل االسـتنباط              ،   احلكم الشرعي 

  .وهي حجية اخلرب
األصولية ما كانت كافيـة يف اسـتنباط         املسألة   «: بينما االستاذ السيد اخلوئي قال      

وذلك كاف يف إخـراج      ،   )٢( » أصويل آخر ال صغروياً وال كربوياً        احلكم بدون ضم قانون   
وقـع كـربى     سواءاً    ، القاعدة الرجالية ألا ال يكتفى ا يف االستنباط بدون قانون أصويل          

األصـولية   املسألة   ومن هذا الضابط الفاصل بني     .فال حاجة لقيد الكربوية    ،   صغراه أم   الدليل
وهو القانون املمهد السـتنباط احلكـم        ،   وحمور حبوثه ول   األص وغريها نتصيد موضوع علم   

الشرعي بدون ضم قانون آخر له وإن مل يصرح العلمان بذلك بـل قـاال بعـدم وجـود                   
  .املوضوع
إن هذا املسلك متحد مع ما قبله يف القول بعدم وجود موضوع واحد بالذات               ـ ج

واحـد باحلقيقـة اجلـامع    حيث نفاه املسلك األول بامتنـاع املوضـوع ال  ،  األصول  لعلم
ونفاه املسلك الثاين بعـدم الـدليل        ،   للموضوعات املتباينة بالذات وهي موضوعات املسائل     

ومـن   ،   العقلي والعقالئي على ضرورة وجود املوضوع لكل علم فضالً عن وحدته باحلقيقة           
  .ذلك علم األصول

  ضافةوهو حيثية اال ، وأيضاً املسلكان متحدان يف وجود اجلامع العرضي
__________________  

  .٣٠١أجود التقريرات ) ١(
  .٨: الفقه ا  أصول حماضرات يف) ٢(
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وعرب عنـها    ،   عنها املسلك األول بإقامة احلجة على حكم العمل        للغرض من العلم اليت عرب    
 ،  يف حقيقة هذا الغرض نفـسه      أيضاً    بل مها متحدان   .الثاين باستنباط احلكم الشرعي الكلي    

واملراد مبفهـوم    ،   ة احلجة على حكم العمل هي عملية استنباط احلكم الشرعي         حيث أن إقام  
ما يشمل إثبات املنجزية واملعذرية جتـاه       ) قده(االستنباط يف كلمات االستاذ السيد اخلوئي       

العملية وإن مل تكن نتيجته حتديد احلكم الـشرعي كمـا يف    األصول احلكم الواقعي كما يف 
  .األدلة االجتهادية

حيث  ،   خيتلف املسلكان يف قيد االستغناء عن ضم قانون آخر يف مقام االستنباط           نعم  
  .مل يقيد به املسلك األول وقيد به املسلك الثاين
  :ويالحظ على هذا املسلك مالحظتان 

ال تـدل اال    » اخل   ... موضوع كل علم  « أن العبارة املعروفة     سابقاً    ذكرنا :األوىل  
 وال تدل على لزوم وجوده وال على وحدتـه         ،   اغ عن وجوده  على تفسري املوضوع بعد الفر    

أن من املالزمات العقلية املدركة بالعقل النظري توقف الفائدة العلمية           سابقاً   وذكرنا،  أصالً  
  .والعملية ألي علم على وجود موضوع له مبعىن احملور ألحباثه ومفاهيمه

 ق على موضوعات مسائله حىت    ال ينطب  األصول    إن التعريف املطروح ملوضوع    :الثانية  
كالبحث يف   ،   الظهور أصالة   وذلك ألن من املسائل األصولية املهمة حبث صغريات       ،  عرضاً  

والبحث عن ظهور صيغة األمر يف الوجـوب         ،   األعم أو   ظهور املشتق يف خصوص املتلبس    
مع أن مرحلـة     ،   والبحث عن ظهور صيغة الشرط يف املفهوم وعدمه وأمثال ذلك          ،   وعدمه

االستنباط للحكم ال تعتمد على هذه القوانني فقط بل تتوقف على ضم كربى حجية الظهور               
فال يصدق على هذه املسائل أا قوانني ممهدة الستنباط احلكم الشرعي بدون ضم             ،   أيضاً   هلا

  .قانون أصويل آخر إليها



 ١٢٣ .............................................................................البحث حول صغريات الظهور 

  :وأجاب األعالم عن هذه املالحظة بوجهني 
الظهور  أصالة   من كون هذه املباحث املتعلقة بصغرى      ، األصول    ما يف فوائد   :األول  

 األصـول   حبث عنها علمـاء    وإنما    ، موضوعاً األصول   مباحث لغوية خارجة عن موضوع    
،  أخرى   ملدخليتها يف مقام االستنباط من جهة وعدم تنقيح علماء اللغة واألدب هلا من جهة             

وبني البحث عن ظهور لفـظ      واال فال فرق بني البحث عن ظهور صيغة األمر يف الوجوب            
اال أن املثال الثاين منقح يف كتب اللغـة          ،   خصوص التراب  أو   الصعيد يف مطلق وجه األرض    

  .)١( دون األول
  : وبيانه يتضح يف ثالثة أمور ، )٢( ما يف تعليقة أجود التقريرات :الثاين 

اؤه يف  وهو اسـتغن  ،   األصول   موضوع أو   إن الضابط املذكور للمسألة األصولية     ـ أ
مقام االستنباط عن قانون أصويل آخر يشاركه يف عملية االستنباط ال يراد به املوجبة الكليـة       

هذا الضابط على حنو القضية املهملة ولو يف بعـض   أخذ بل ،  مبعىن االستغناء يف مجيع املوارد    
ألصولية ا املسألة   فاحلاجة لقانون أصويل مشارك يف بعض مناذج االستنباط ال يسلخ          ،   املوارد

 واال فكما أن مباحث صـغريات ،  األخرى عن أصوليتها ما دامت تستغيت يف بعض النماذج       
فكـذلك نفـس     ،   الظهور تفتقر يف مرحلة االستنباط لضم كربى حجية الظهور هلا         أصالة  

مشاركة هلا يف عمليـة االسـتنباط        أخرى   كربى حجية الظهور تفتقر أحياناً لكربى أصولية      
ومع ذلك فهذا ال خيرجها عن كوا مسألة أصولية عند من يراها             ،   ثقةككربى حجية خرب ال   

  .كذلك
   عقالئي ال ريب فيه ولذلك مل يقل إن قانون حجية الظهور ميثاقـب 

__________________  
  .٢٦ : ١ األصول فوائد) ١(
  .٣ : ١أجود التقريرات  ) ٢(
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 املباحـث األصـولية وجعلـه مـن         فحينئٍذ من اللغو إدخاله يف     ،   بالسالبة الكلية  أحد   فيه
إذن فافتقـار مباحـث      ،   للفراغ عن حجيته عند اتمع العقالئي      األصول   موضوعات علم 

الظهور هلذه الكربى دائماً يف مقام االستنباط ال خيرج هذه املباحـث عـن               أصالة   صغريات
سلم بـه   لكوا مل تفتقر لقانون أصويل آخر بل احتاجت لقانون عقالئي م           ،   كوا أصولية 
  .عند العقالء
الظهور بـل الـرتاع      أصالة   كما ذكرنا يف األمر السابق أنه ال نزاع كربوي يف          ـ ج

  :صغروي يف ثالثة جوانب 
  . يف دخول ظواهر الكتاب حتت كربى حجية الظهور وعدمهـ ١
  . يف دخول الظاهر بالنسبة لغري املقصود باالفهام حتت الكربى املذكورة وعدمهـ ٢
عدم الظن بالوفـاق حتـت    أو   ل الظهور مطلقاً حىت مع الظن باخلالف      يف دخو  ـ ٣

  .الكربى املذكورة وعدمه
وبعد وضوح كون اخلالف صغروياً فلو ارتفع يف مورد لصح االعتماد عليه يف مقـام               

 يف خـرب   أمر   لو وردت صيغة   فمثالً    ، االستنباط بدون حاجة لضم قانون أصويل مشارك له       
وال حيتاج االعتمـاد عليـه       ،    يشمله الرتاع يف ظواهر الكتاب     حبيث ال  ،   مقطوع الصدور 

وكان سامع اخلربمن أمثال زرارة ومجيـل حبيـث ال           ،   لكربى حجية خرب الثقة لكونه قطعياً     
وقد حصل هلذا الـسامع   ، حنتاج ملسألة حجية الظهور بالنسبة لغري املقصود باالفهام وعدمها       

فال يشمله الرتاع الصغروي     ،   عدم الظن باخلالف  الظن على وفق الظهور الذي يكون الزمه        
  . أيضاًالثالث

فحينئٍذ يتم استنباط احلكم يف مثل هذا املورد اعتماداً على قانون أصويل واحد وهـو               
إذ املفروض انتفاء الرتاع     ،   بدون ضم قانون أصويل آخر     مثالً   ظهور صيغة األمر يف الوجوب    

   حجيةواحلاجة لكربى ، الصغروي يف هذا املورد



 ١٢٥ ...............................................................................مناقشة السيد اخلوئي ودفعها  

لعدم كوا مـن قـوانني علـم     ، كما ذكرنا يف األمر الثاين    املسألة   الظهور ال ختل بأصولية   
  .االصول

 املـسألة   فيكون قانون ظهور صيغة األمر يف الوجوب أصولياً مندرجاً حتت ضـابط           
واحتياجه يف اجلوانب الثالثة من الرتاع الصغروي لقانون        ،   األصول   األصولية وموضوع علم  

مل  اآلخـر    ملا ذكرنا من أن ضابط االستغناء عن القانون        ،    آخر ال خيرجه عن أصوليته     أصويل
  .يؤخذ على حنو املوجبة الكلية

  :ن املناقشة يف ذلك بثالثة وجوه وميك
إن عدم وجود قائل بالسالبة الكلية يف حجية الظهور ال خيرجهـا عـن كوـا                 ـ أ

وهو وقوعها كربى يف مقام االستنباط بـدون        ،   فيها موجوداً   أصولية ما دام مناط األصولية    
كما أن عدم القول بالسلب الكلي ال جيعل البحث عـن            ،   حاجة لضم كربى أصولية إليها    

 فإن موضوع هذه الكربى غري حمدد سعة وضيقاً        ،   لغواً األصول   كربى حجية الظهور يف علم    
 ، ال أم قـصود باالفهـام  فيصح البحث عنه من حيث سعته ومشوله للظاهر بالنسبة لغري امل     ،  

وهذا املقدار   ،   وأمثال تلك البحوث   ،   ال أم   مع الظن خبالفه   أو   وللظهور مع عدم الظن بوفاقه    
  .من البحث كاف يف أصولية الكربى وعدم لغوية عدها يف ضمن علم األصول

 بنـاءاً  ، األصول   الظهور من علم   أصالة   إن اعتبار املسائل الباحثة عن صغريات      ـ ب
يف أمثال املورد السابق     أخرى   ماد مقام االستنباط عليها من دون ضم كربى أصولية        على اعت 

 اجلامع بني كون اخلرب مقطوع الصدور وكون سامعه مقصوداً باالفهام وواجداً للظن بالوفاق            
 إمنا هو اعتماد على مورد نادر بل معدوم يف العصور املتاخرة اليت هي عصور تدوين علـم                ،  

 ،  وليس من احلسن يف االعتبار العقالئي ملقـام التـصنيف          ،   روز معامله وتطوره وب األصول  
  .إخراج عنه أو والتدوين االعتماد على موارد نادرة إلدخال حبث يف ضمن علم معني

   األصولالظهور يف علم أصالة  كما أمكن إدخال حبوث صغرياتـج 
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،  أخرى   ن ضم كربيات أصولية   بدو ـ كما يف املورد السابق    ـ الستناد االستنباط هلا أحياناً   
 فمثالً   ، بنفس املالك املذكور   األصول   من البحوث اللغوية يف علم     كذلك ميكن إدخال كثري   

ال يصلح وما شاكل قد تعـد مـن املـسائل            أو   ظهوركلمة الصعيد وظهوركلمة ال ينبغي    
فهـام  ألا قد ترد يف خرب مقطوع الصدور مع كون سامعه مقـصوداً باال            ،   أيضاً   األصولية

 وواجداً للظن بالوفاق فال حيتاج مقام االستنباط بعد االعتماد عليها اال لكربى حجية الظهور             
واملفروض كوا قانوناً عقالئياً مسلماً ال مسألة أصولية فينطبق الضابط للمسألة األصـولية      ،  

  .من األصوليني أحد مع أنه مل يقل بذلك ، عليها األصول وملوضوع علم
 يف جواب ذلك بوجود الفارق بني الظهورات املبحوث عنـها يف علـم            اال أن يقال    

وهو مـا    ،   وبني الظهورات اليت يتعرض هلا الفقيه يف مقام استنباط احلكم الشرعي          األصول  
األربعة  األصول   العملية يف  األصول   يف مبحث الرباءة عند حصر     ـ أشار له صاحب الكفاية   

األربعة عنـصراً مـشتركاً يف       األصول   من كون  ـ رةاملعروفة وعدم مشوهلا ملثل قاعدة الطها     
عمليات االستنباط للحكم الشرعي خبالف قاعدة الطهارة فهي عنصر خاص بباب الطهـارة             

كظهور صيغة   األصول   فكذلك يف حمل كالمنا فإن الظهورات املبحوث عنها يف         ،   دون غريه 
 مثالً  ف ظهور لفظ الصعيد   األمر وظهور املشتق عناصر مشتركة بني عمليات االستنباط خبال        

فال وجه لقياس الظهورات اللغويـة علـى حبـوث           ،   )١(خاص بباب التيمم دون غريه       فهو
  .الظهور أصالة صغريات

  :ولكن مع ذلك ميكن املالحظة على ذلك من زاويتني 
أن  األصـول    األصولية وموضوع علـم    املسألة    إنه ينبغي أن يقال يف حتديد      :األوىل  

  خرآعدم اختصاصه بباب دون  ، متقومة بقيدينأصولية القانون 
__________________  

  .٣٣٧: الكفاية ) ١(



 ١٢٧ .........................................................................املسلك املختار يف موضوع األصول 

 بـأن   فراراً من اإلشكال على ذلك     ،   واستغنائه يف مقام االستنباط عن إضافة قانون آخر إليه        
بعض القوانني الدخيلة يف مقام االستنباط مشتركة بني األبواب الفقهية ولكنها ال تستغين عن              

وبعض القوانني املستننية عن إضافة قـانون        ،    كربى أصولية إليها كقواعد علم الرجال      إضافة
 مـثالً   أصويل هلا يف مقام االستنباط قوانني لغوية كظهور لفظ الصعيد يف مطلق وجه األرض             

األصـولية بقيـد     املـسألة    اال أم اكتفوا يف تعريف     ،   وهي غري مشتركة بني أبواب الفقه     
  .شتراكاالستغناء دون اال
مائزاً بني القانون األصويل وغريه إن أريـد بـه    املأخوذ  إن عنصر االشتراك  :الثانيـة   

وإن ،   أصالً   الدخول يف مجيع األبواب الفقهية فهوال ينطبق على قانون من القوانني األصولية           
أريد به الدخول يف كثري من األبواب الفقهية اندرج يف ذلك بعـض الظهـورات اللغويـة                 

مع أـا    ،   ال بأس وأمثال ذلك   أو   ـ حيرم ـ ة يف عدة أبواب فقهية كظهور كلمة      املتكرر
  .ليست من صميم املسائل األصولية

 األصـول   وهو أن موضوع علم    ،   )قده( ما طرحه السيد الربوجردي      :املسلك الرابع   
انينا وسنطرحه مبا يوافق مب    أيضاً   وهذا هو خمتارنا   ،   »القانون الذي يعد حجة يف الفقه       « هو  

  :فنقول قبل توضيح املسلك املذكور هناك عدة تنبيهات  ، وأفكارنا
 من تعريـف علـم     أخرى   من األعالم جتشم إضافة قيود وحذف قيود       كثرياً    إن ـ أ

حبيث  ،   فعالً األصول   وتعريف موضوعه دف احملافظة على التصنيف املوجود لعلم       األصول  
 وال تدخل له مسألة مل تدون فيـه حـسب        ال خترج منه مسألة فيه حسب التصنيف احلاضر       

مل خيـضع    املتأخرين   مع أن هذا التصنيف والتدوين خصوصاً على أيدي        ،   التصنيف املذكور 
األصولية تعريفـاً ال   املسألة لنا أن ال نعرف ملزماً حبيث يكون ، لضوابط مسلمة عند اجلميع   

ث فيه كمبحـث ال ضـرر     البحو مع وضوح استطرادية كثريمن    ،   عكساً أو   يتفق معه طرداً  
  وقاعدة
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  .اليد وأصالة الصحة وأشباهها
قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة باالعتبار الناشـىء              ـ ب

وحينئـٍذ فـال معـىن     ، عن مراعاة متام املصاحل واجلهات الدخيلة يف جعل الوحدة املذكورة     
وهـو   ،   ن اخلالف راجعاً ملنشأ االعتبـار     للتخطئة واالختالف يف الوحدة االعتبارية بل يكو      

وال مـانع حينئـٍذ مـن        ،   احنفاظ املصاحل واألهداف املنشودة يف الوحدة االعتبارية نفسها       
األصولية نتيجة لالختالف يف أقرب االعتبـارات حلفـظ          املسألة   اختالف االنظار يف حدود   
  .املصاحل واألهداف املطلوبة

عبارة عن القـانون املتخـذ       األصول    علم املسلك املذكور وهو كون موضوع     ـ ج
  : حجة يف الفقه يرشدنا ألمور

 سيأيت   إن التعريف جامع ذايت بني مجيع املسائل األصولية إذ ال ختلو مسألة كما             :أوالً  
كـان   سـواءاً   ،هو احلجة يف الفقه    ـ مبعىن حمور البحث فيها    ـ اال وموضوع البحث فيها   

 األصـول  إذن ال مانع من كون موضوع علم ، حمموالً فيهاو أ املسألة موضوعاً يف  هذا احملور 
  .بني املسائل ذاتياً جامعاً

 هو القانون املتخذ حجة يف الفقه فتعريف علـم         األصول    مبا أن موضوع علم    :وثانياً  
  .هو العلم الباحث عن القانون املعترب حجة يف الفقهاألصول 

األصـولية   املـسألة  الفارق بنيول  األص يتبني من خالل تعريف موضوع علم     :وثالثاً  
فاملسألة األصولية هي القانون الذي قد يعد        ،   وغريها من املسائل املسامهة يف عملية االستنباط      

  .حجة يف الفقه
  :  ويتضمن ذكر ثالثة أمور:توضيح التعريف 

وهو ما يصح االحتجاج     ،   إن املقصود باحلجة يف التعريف هو املصطلح اللغوي        ـ ١
 وىل على العبد وهو املعرب عنه باملنجزية ومن العبد على املوىل وهو املعرب عنه باملعذرية              به من امل  

  نطقي وهو احلد األوسط الذي يكونال املصطلح امل، 



 ١٢٩ ..................................................................................حمول األصول هو احلجية 

وإن مل  فإنهـا  العملية األصول ولذلك يشمل املفهوم املذكور حىت    ،   واسطة يف إثبات النتيجة   
تفيد املنجزية كقاعدة االشتغال وتفيـد املعذريـة        تكن واسطة يف إثبات نتائج معينة لكنها        

  .فهي مندرجة حتت عنوان احلجة ، كقاعدة الرباءة
هو الظاهر  » القانون املعد حجة يف الفقه      «      ب  األصول إن تعريف موضوع علم    ـ ٢

 عرب   ، )١(» املوضوع هو البيان     بأن   «: فقد قال الشافعي يف رسالته       ،   من كلمات املتقدمني  
الفقه إمنا هو    أصول   اعلم أن الكالم يف   « : قال   ،   يد املرتضى يف الذريعة بدليل الفقه     السعنه  

ومعرفة  األصول   والقدماء هم األقرب لبداية بذرة علم      ،   )٢(» يف احلقيقة كالم يف أدلة الفقه       
  .واقع هذا العلم

علـى   األصول لقد سبق منا يف أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا يف تصنيف علم     ـ ٣
 األصـول   يف تصنيف علـم    أخرى   نقدم أطروحة واآلن   ،   أساس االعتبار وألوانه وتفاصيله   

  .وهو حتديد موضوع علم األصول ، وتبويبه على أساس احلجية الرتباطها مببحثنا
  :فنقول إن للحجية ثالث جماالت 

  . جمال االحتمالـأ 
  . جمال الكشفـب 
  . جمال امليثاق العقالئيـج 

فمحـور احلجيـة يف جمـال    ،  اآلخر كل جمال خيتلف عنه يف اال     وحمور احلجية يف    
مبعىن أن االحتمال يف حد ذاته       ،   االحتمال نفس االحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه        

 ،  ال أم   هل ميلك الباعثية والزاجرية ولو ألمهية احملتمل وخطورته وان كان االحتمال موهوماً           
 مـثالً   فخرب الثقـة   ،    درجة احلكاية والكشف عن الواقع     وحمور احلجية يف جمال الكشف هو     

قدس على هذه الوسيلة من حيث      مىت يعتمد العقالء والشرع امل     بأنه   عندما نبحث عنه نقول   
  درجة

__________________  
  .٢١: الرسالة ) ١(
  .٧ : ١الذريعة  )٢(
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  .فاملدار فيه على مستوى احلكاية والكشف ، كاشفيتها عن الواقع
: ومقصودنا بـاألول     ،   كشف عقلي وكشف حسي   : ن الكشف على نوعني     أكما  

مسع خرب الثقة مـع معرفتـه       إذا   اإلنسان   فإن ،   ادراك العقل النظري للواقع عرب وسيلة معينة      
ن خرب الثقة غالب املطابقة للواقع حصل له        أحبكم االستقراء املبين على حساب االحتماالت       

  .بالكشف العقلي نعرب عنه وهذا ما  ،يف ذهنه إدراك راجح بصدق اخلرب
 اإلنـسان   مارسإذا   فمثالً    ، الشعور الوجداين بالشيء  : ومقصودنا بالكشف احلسي    

 ،  عمل الكتابة فإن له توجهاً وجدانياً حال الكتابة وشعوراً باسـتمرارية العمـل وتواصـله              
صورة حديقـة   ل اإلنسان   كذلك لو نظر   ،   والشعور الوجداين بالشيء غري التوجه العقلي له      

 اإلنسان  ولو كان  ،   كأن الصورة ما زالت أمام بصره      وجداناً   معينة مث أطبق عينيه فإنه يشعر     
كأنه ما زال    وجداناً   يف مكان صاخب باألصوات واألضواء مث انتقل ملكان هادئ فإنه يشعر          

بالكشف احلسي الوجداين الذي ربطنا بـه        نعرب عنه    وهذا ما  ،   يف موجة الصخب والضجيج   
طريق فإنه يبقى لـه      أي   تيقن بوجود شيء عن   إذا   اإلنسان   حيث أن  ،   عدة االستصحاب قا

  .شعور وجداين ببقاء ذلك الشيء بعد فترة طويلة
مارس عمالً مـن األعمـال      إذا   اإلنسان   حيث أن  ،   وكذلك قاعدة الفراغ والتجاوز   

 ، ة العمـل فكما يلتفت للعمل بعقله وفكره فكذلك يكون له شعور وجداين ارتكازي مبسري       
فهل مثل هـذا    ،   موجوداً   حبيث لو غاب االلتفات العقلي عن العمل فالشعور النفسي يبقى         

ال ؟ وأما حمور احلجية يف جمال امليثاق العقالئي فهي نفس            أم   الكشف الوجداين احلسي حجة   
ال مـن بـاب      مـثالً    فإن العقالء قد يعتمدون على الظواهر      ،   بناء العقالء سلوكاً وإرتكازاً   

الكشف ودرجته وال من باب املقارنة بني درجة االحتمال وأمهية احملتمل لتحصيل الوثـوق              
   إذن.بل من باب انسجام هذا االعتماد والبناء مع مصاحلهم ونظامهم ، النفسي
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  .فهذه ااالت ختتلف يف حمور احلجية فيها

  :اال األول يف االحتمال 
اصة ميارسون عملية املقارنة بني درجة االحتمـال        ن العقالء يف معامالم العامة واخل     إ

 فكما يتعامـل  ،   اإلنسان   والشرع الشريف قد اعترب أحكامه مبرتلة مقاصد       ،   ودرجة احملتمل 
مع مقاصده اخلاصة والعامة بالتأمل يف درجة االحتمال واحملتمل فكذلك يتعامـل            ،  اإلنسان  

  .هئمضاإمع األحكام الشرعية احملتملة مبقتضى اقرار الشرع و
  :واالحتمال ينقسم خلمسة أقسام 

بالقطع الـذي ذهـب      املعرب عنه    وهو أصالً   االحتمال بدرجة ال حتتمل اخلالف     ـ أ
حبثه يف   سيأيت   وحنن نقول باحلجية العقالئية كما     ،   للقول حبجيته الذاتية   األصول   معظم علماء 

  .حمله
 ،   ومهياً ال يعتىن بـه     االحتمال الواصل لدرجة يكون احتمال اخلالف احتماالً       ـ ب

كان ناشـئأ عـن    إذا وهو حجة بنظرنا ، وهذا هو املعرب عنه باالطمئنان والوثوق الشخصي      
وهو الذي نصطلح عليـه بـاليقني        ،   دليل حساب االحتماالت وتراكمها حول حمور واحد      

  .املوضوعي يف مقابل اليقني الذايت الناشىء عن العوامل املزاجية والشخصية
فإن العلم االمجايل املتعلق باجلـامع يعطـي         ،   ل املستند للعلم االمجايل   االحتما ـ ج

 لالحتمال املوجود يف االطراف احملصورة قوة نفسية تكون باعثة وزاجرة لإلرادة عند العقالء            
  .وهذا ما يعرب عنه مبباحث العلم االمجايل، 

ذاته ضعيفاً لكنـه    فقد يكون االحتمال يف      ،   االحتمال املعتمد على أمهية احملتمل     ـ د
علمت أمهية احملتمل ببيان الشرع      سواءاً    ، يعد رادعاً وباعثاً عقالئياً نظراً ألمهية احملتمل نفسه       

 ، كما يف موارد الدماء واألعراض واألمـوال  ، علمت من خالل ثقافة اتمع نفسه  أم   نفسه
  .االحتياط بأصالة وهذا هو املعرب عنه
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  :لى لونني االحتمال الساذج وهو ع ـ  ه
لعدم بيـان الـشارع      ،   احتمال ال يعتمد على قوة يف نفسه وال قوة يف حمتمله           ـ ١

لبيان الشارع عدم امهيته وهـو املـسمى بـالرباءة           أو    ، ألمهيته وهو املسمى بالرباءة العقلية    
فنحن نعتقد عدم حجية هذا االحتمال خالفاً للمدرسة األخباريـة الـيت تعتقـد        ،   الشرعية
بلحاظ ان الرتاع بني املدرستني ليس نزاعا كربوياً بل اجلميع متفق علـى كـربى                 ، حبجيته

 ال أم   الرتاع صغروي وهو هل أن احتمال التكليف بيان        وإنما    ، قاعدة قبح العقاب بال بيان    
 ،  احملتمـل  بأمهيـة    كونه بياناً نظراً العتضاد هذا االحتمال      إىل   فذهبت املدرسة األخبارية  ،  

 ، ل هو التكليف املولوي الصادر عن املولوية الذاتية ال عن املولوية االعتباريـة      حيث أن احملتم  
  .ما ال نوافق عليه وهو ، وهذا بنظرهم كاف العطاء االحتمال درجة من احملركية والباعثية

خر معاكس له بنفس الدرجـة مـن القـوة يف           آاالحتمال املصطدم باحتمال     ـ ٢
التخيري الـيت    أصالة   وهذا مورد  ،   م على حنو مانعة اخللو    احلك بأصل   لوجود يقني  ،   االحتمال

االحتمالني لقوة حمتمله اعتماداً على قانون أن دفع املفسدة          أحد   وقع البحث فيها حول حجية    
  إذن ظهر  .عدم حجية شيء لعدم صدق البيان على شيء منهما         أو ،   أوىل من جلب املصلحة   

  .حتمال كله يدور حول احلجية وعدمها جمال االيفلنا من خالل هذا العرض أن البحث 
  : والكشف على قسمني :جمال الكشف 

  : الكشف العقلي ـ ١
  . الكشف احلسيـ ٢

فتارة  ،    إن اتمع العقالئي يف اعتماده على الكشف يتخذ تصرفني         :الكشف العقلي   
  .وتارة يقوم بتطبيق املكشوف ، يقوم بتتميم الكشف

  ارد حجية احلجج كالشهرة واالمجاعويف م  وهو:تتميم الكشف : األول 
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ففي  ،   املنقول والظن االنسدادي وقول اللغوي وخرب الثقة يف األحكام والبينة يف املوضوعات           
  :هذه املوارد يوجد مسلكان 

وهو الذي يرى أن هذه العناوين يعرب كل واحد منها عـن             ،   املسلك التجزيئي  ـ ١
ن الكشف والعقالء من أجل تنظـيم مـصاحلهم         له درجة م   مثالً   فخربالثقة ،   حجة مستقلة 

 ،  العامة يتممون هذه الدرجة ويعتربونه كاشفاً تاماً مبستوى العلم اعتماداً على وثاقة املخـرب             
 ،  بغض النظر عن قوانني املقارنة بني االحتمال واحملتمل اليت سبق عرضـها يف اـال األول               

  .وهذا هو املسلك املشهور
وفحواه أن أغلب هذه العناوين مـا هـي اال           ،   هو خمتارنا املسلك املوضوعي و   ـ ٢

 فمـثالً    ، واحلجية هلذا االطمئنان ال ملقدماته     ،   مقدمات تكوينية حلصول االطمئنان والوثوق    
خرب الثقة بعد دراسة وثاقة رواته ودراسة مقارنة مضمونه مع القواعد العامة وقد ينضم لذلك               

واحلجية هلذا   ،    حيصل للفقيه الوثوق باحلكم املستفاد منه      االمجاع املنقول  أو   الشهرة الفتوائية 
الوثوق املوضوعي املستند لدليل حساب االحتماالت ومجع القرائن حول حمور واحد ال خلرب             

 وبناءاً على هـذا  .االمجاع بل هذه جمرد قرائن تولد قوة االحتمال وتاكده  أو   الشهرة أو   الثقة
  .حلجج واالمارات يف جمال االحتمال ال جمال الكشفاملسلك الثاين يدخل البحث يف باب ا

 أحد  فإنه حبث عن حجية    ،   ومما يرتبط ببحث خرب الثقة حبث تعارض األدلة الشرعية        
  .حجية الوثوق املتعارضني إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحو

 ال إشكال يف كاشفية العلم االمجايل عـن اجلـامع بـني             :تطبيق املكشوف   : الثاين  
ولكن الذي أصبح مثار البحث عند األصوليني هو هل أن كشف العلم االمجايل              ،   األطراف

عن اجلامع يعد بنظر اتمع العقالئي كشفاً عن الفرد حبيث يعتربون التكليـف احملتمـل يف                
ال وهذا ما يسمى بالكشف العقالئي للعلم االمجايل يف مقابـل الكـشف          أم    ، الفرد متنجزاً 

  وعلى هذا ، الذايت
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فإذن مباحث العلم االمجايل يصح تناوهلـا مـن          أيضاً   ساس يتم البحث يف العلم االمجايل     األ
  . زاوية الكشف حسب اختالف املباينـ ٢ . زاوية االحتمالـ ١: زاويتني 

 إن اخلالف يف حجية االستصحاب وعدمها راجـع للخـالف يف            :الكشف احلسي   
 ـ كما يقول علماء النفس  ـنسان   اإلأن: بيان ذلك  ، اعتبار الكشف االحساسي وعدمه

فهو يتأثر بالشخص الذي يراه منـذ النظـرة         ،   كثرياً   خملوق إحسامي يعتمد على إحساسه    
وقد يرى طفالً صغرياً بدرجة معينة من التفكري         ،   األوىل ويتعامل معه على ضوء تلك النظرة      

فهذا االعتماد على   ،   مثالً   فيتعامل معه مبستوى درجته حىت بعد كربه وصريورته من العلماء         
انه اعتماد على شعور  أي    ، النظرة األوىل اعتماد على كشف إحساسي ال على كشف عقلي         

  .وجداين باستمرار النظرة األوىل
 أم  فهل العقالء يعتمدون على الكشف االحساسي السابق ويرونه ممتداً يف عمود الزمن           

  ؟ ال
حبث قاعدة الفراغ    أيضاً   بذلك ورمبا يرتبط    .هذه هي اطروحتنا يف حبث االستصحاب     

مارس عمالً معيناً فالتفاته احلسي للعمل أثناء أدائه قـد يكـون            إذا   اإلنسان   فإن ،   والتجاوز
ولعل هذا فحوى ما يف النصوص مـن         ،   ذهوله العقلي عنه   أو   اقوى من تركيزه العقلي عليه    

الوجداين بـاداء  مبعىن أن شعوره . )١(»  هو حني وضوئه أذكر منه حني يشك«  : 7قوله  
  .العمل أثناء أدائه حجة يعتمد عليها

 وهو البحث عن كل إمارة تباىن عليها العقالء ألجل مصاحلهم           :جمال امليثاق العقالئي    
  فإن ، وقد ميثل له ببحث الظهور ، ال مبالك الكشف النوعي

__________________  
  .١٢٤٩ / ٤٧١ : ١الوسائل ) ١(
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مبا يظهـر مـن     ملزماً   اإلنسان    هل يرى  .أن اتمع العقالئي    إىل البحث عن الظهور راجع   
ظاهرة يف الوجـوب العـيين       مثالً   صيغة األمر  بأن   فالقول ،   ال أم   سكوته أو   فعله أو   كالمه

  .التعيين معناه أن امليثاق العقالئي قائم على االلزام وااللتزام بذلك عند صدور صيغة األمر
فـال يركـزون     ،    املوضوعية ال على حنو الطريقية     فهم يتعاملون مع الظواهر على حنو     

تركيزهم على درجة تفاعل العرف مع النص        وإنما    ، على حصول الوثوق الشخصي وعدمه    
وقـع البحـث يف املـدلول        سواءاً    ، ال أم   وأا هل تبلغ مستوى انقياد اتمع العقالئي هلا       

يف املدلول التضمين    أم    ، عدمهاملطابقي للظاهر كالبحث يف طهور صيغة األمر يف الوجوب و         
يف املدلول االلتزامي كالبحث يف أن       أم    ، ال أم   كالبحث يف أن العام املخص حجة يف الباقي       

  .ال أم األمر بالشيء هل يدل على حرمة ضده ووجوب مقدمته
وهو القانون املعترب حجة يف      ـ  األصول وأما الربط بني هذه البحوث وموضوع علم      

  :ن البحث يف الظواهر على نوعني فتوضيحه أ ـ الفقه
  . ما يكون حمور البحث فيه هو احلجية وعدمهاـأ 
فمن النوع األول البحث عن حجية العام        ،   ما يكون راجعاً لذلك مع الواسطة      ـ ب

وحجية االطالق االثبايت يف كاشفيته عـن     ،   وحجية العام املخصص يف الباقي     ،   قبل الفحص 
ه عن إرادة احلصة كاطالق صيغة األمر الدال على احلصة التعينية           كاشفيت أو    ، االطالق الثبويت 

وظهور صـيغة    ،   ومن النوع الثاين مباحث ظهور اجلملة الشرطية يف املفهوم         ،   من الوجوب 
  .األمر يف الوجوب

 وهذه البحوث وإن كانت صغروية يف النظر الظاهر لكنها راجعة للبحث عن احلجية            
داللتها على املفهوم ولكـن     أصل   يف   ال إشكال عند األصوليني     مثالً فاجلملة الشرطية ،  أيضاً  

جـة  أا بدرجة الظهور املعترب ح     أم   تلك الداللة هل هي بدرجة االشعار      بأن   الكالم عندهم 
  عند العقالء حبيث يرتبون عليه
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  .فالبحث بالنتيجة راجع للحجية ، ثاراآل
 أصـل   وذلـك ألن   ،   ك النكته ميكن ارجاعه لتل   أيضاً   ن الكالم يف صيغة األمر    أكما  

نالحظ أن   أننا   ومما يكشف عن ذلك    ،   ظهور صيغة األمر يف االلزام ال نزاع فيه عند العرف         
كـالوجوب الـشرطي واحلرمـة       األخرى   الشارع املقدس يتوصل لبيان املفردات القانونية     

 زام بالفعل االل أصل   بصيغة األمر والنهي مما يكشف عن الفراغ عن داللتها على          مثالً   الشرطية
باعتبار أن املفردات القانونية كالوجوب املولوي والشرطي مل تكـن متداولـة يف         ،   التركأو  

ومل توضع جهة تشريعية للقيام بوضع هـذه         ،   اللغة العربية يف زمان اجلاهلية وصدر االسالم      
  .املفردات كااميع اللغوية يف العصر احلاضر

ستخدم نفس صيغة األمر الـيت يـستخدمها يف         أراد بيان الشرطية ا    إذا   فكان الشارع 
ِإذَا قُمتم ِإلَـى الـصالِة       (  :ويقول ،   )١( ) فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  (: فيقول   ،   البعث املولوي 

 كُموهجي النيب  « : مادته حنو  أو    وإذا اراد بيان املانعية استخدم صيغة النهي       )٢( ) فَاغِْسلُوا و
الداللة يف   أصل   وذلك مما يكشف عن تسليم    » ال تبع ما ليس عندك      «  و   )٣( » عن بيع الغرر  

فيعود البحث  ،   أيضاً   ولذلك تستخدمان يف بيان االلزام الشرطي      ،   األمر والنهي على االلزام   
 عن ظهور األمر والنهي يف الوجوب واحلرمة للبحث عن كون هذا الظهور مبستوى احلجيـة              

بعد تسليم كربى حجية الظهور فالبحـث يف درجـة الظهـور             بأنه   ؟ ولكن قد يقال    الأم  
  روي يدور حول الظهور نفسه ال أنهال حبث صغ أم وكوا مبقدار احلجية

__________________  
  .١ : ٦٥الطالق ) ١(
  .٦ : ٥املائدة ) ٢(
  .٣٣٨:  ٥سنن البيهقي  ، ١٧ / ٢٤٨ : ٢عوايل الآليل ) ٣(
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من كون  ) قده(أن يلتزم مبا ذكره احملقق النائيين        فأما   هاحبث كربوي دائر حول احلجية وعدم     
هذه البحوث حبوثاً لغوية حبثها األصوليون لعدم تنقيح أهل اللغة هلا وإما ان يلتزم مبا ذكـره                 

لكثري من موارد االستنباط وهو      عاماً   األصولية عنصراً  املسألة   صاحب الكفاية من اعتبار كون    
 مثالً   عنوان القانون والقاعدة ال يصدق على ظهور لفظ الصعيد         الذي عربنا عنه بالقانون فإن    

فهو مسألة لغوية ولكنه يصدق على ظهور صيغة األمر لعمومها لكثري من موارد االسـتنباط               
 واحلاصل أنه ظهر من خالل استعراضنا للبحـوث األصـولية حبـسب        .فتعد مسألة أصولية  

ر أحباثه هو القانون الـذي يـستخدم   وحمو األصول التصنيف الذي طرحناه أن موضوع علم 
  .حجة يف جمال االستنباط
وحمور أحباثه هو االعتبـار القـانوين        األصول   موضوع علم بأن   أيضاً   وميكن أن يقال  

املنهج املقتـرح هـو دوران       بأن    األصول وعوارضه وأحكامه ملا ذكرناه ين حبث منهج علم       
  .صيل السابقمدار االعتبار القانوين بالتف األصول البحث يف علم
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  املبحث احلادي عشر

  األصولية املسألة ميزان
والفـارق   املـسألة    يتبني لنا امليزان يف أصولية     األصول   بعد تعرفنا على موضوع علم    

 ،  وهو عبارة عن القانون املبحوث يف حجيته ملرحلة االستنباط         ،   اجلوهري بينها وبني غريها   
  .رجالية والفقهيةاللغوية وال املسألة وذا حيصل امتيازها عن

اللغوية حمققة للموضوع واملسألة األصولية هي       املسألة    إن :اللغوية   املسألة   امتيازها عن 
القانون االستداليل بعد تنقيح املوضوع وأما الفاصل بني البحث عن ظهور صيغة األمـر يف               

  لغوياً فهو  ظهور لفظ الصعيد حبيث يعد حبثاً      يف   الوجوب حبيث يعد حبثاً أصولياً وبني البحث      
  :أمرين أحد 

الظهور اال   أصالة   إن البحث يف صيغة األمر وإن كان يبدو كونه حبثاً يف صغرى            ـ ١
داللة الصيغة على االلزام مسلمة      أصل   مبعىن أن  ،   أن لب الكالم ومرجعه للبحث عن احلجية      

وهذا  ،   لتهابدرجة تباين العقالء على االلزام وااللتزام بدال       أم   ولكن هل هي بدرجة االشعار    
  ، الظهـور والداللـة    أصل   خبالف البحث يف لفظ الصعيد فإنه حبث عن        ،   هو معىن احلجية  

  . وقد سبق النقاش يف ذلك.وهذا حبث لغوي ، ال أم ترتب عليه حكم شرعيسواءاً 
األصولية خيرج البحث عـن ظهـور        املسألة   عنوان القانونية يف تعريف    أخذ   إن ـ ٢

  وذلك ألن مثل،  األصول  لغوياً عن حرمي علملفظ الصعيد مما يعد حبثاً



 ١٣٩ ..................................................................امتياز املسألة األصولية عن اللغوية والرجالية  

ظهور صيغة األمر لتكرره يف األبواب الفقهية كان البحث عنه يف كل مسألة فقهيـة غـري                 
وذلك ما مت    ،   فاملناسب افراد حبث عنه مستقل عن الفقه       ،   منسجم مع طبيعة البحث العلمي    

  .يف علم األصول
ية خاصة من باب فقهي معني فهو ال يشكل         لكونه زاو  مثالً   بينما ظهور لفظ الصعيد   

ولذلك لو قمنـا باسـتقراء       ،   لعدة أبواب فقهية حىت يعد من املسائل األصولية        عاماً   قانوناً
الروايات املعصومية وحصلنا على صيغ كثرية الورود والتكرر يف جماالت االستنباط كان من             

كما يدعى   ،    مستقل عن الفقه   حبيث تبحث بشكل   أيضاً   املناسب عدها من املسائل األصولية    
فـإن   ،   وحنوها ـ ال بأس  ـ ولفظ ـ ال يصلح  ـ ولفظ ـ ال ينبغي  ـ ذلك يف مثل لفظ   

 ،  استقرائي ال عقلـي    األصول   حصر مباحث األلفاظ والظهورات يف الصيغ املعروفة يف علم        
  .لباًهذا بغض النظر عن األمر السابق وهو كون البحث فيها راجعاً للبحث يف احلجية ولو 

وحنو قاعـدة    ،    إن القواعد الرجالية حنو مراسيل الثالثة      :الرجالية   املسألة   امتيازها عن 
وكذلك البحـوث الرجاليـة      ،   ال أم   وحنو هل ترحم االمام يفيد الوثاقة      ،   أصحاب االمجاع 

إمنا هي تنقيح لصغرى قانون االستنباط ال       ،   مثالً   اجلزئية كالبحث عن وثاقة املعلى بن خنيس      
قاعـدة   بـأي    احراز الصغرى وهي وثاقة اخلـرب      إىل   فإننا حنتاج يف مقام االستنباط     ،   رباهلك

 إىل  حجية الوثوق لنـصل    أو   مث حنتاج لتمامية الكربى وهي حجية خرب الثقة        ،   رجالية كانت 
فالقاعدة األصولية هي بنفسها القانون املوصل لنتيجة االسـتنباط بينمـا            ،   نتيجة االستنباط 

غوية والرجالية تساهم يف حتقيق موضوع هذا القانون وصغراه ال أا هي القـانون              القاعدة الل 
  .االستداليل

  : إن املسائل الفقهية على نوعني  :الفقهية املسألة امتيازها عن
  ث عن احلجية فيكون خروجه عن حرمي ما ال ربط بينه وبني البحـأ 
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عدة ال تنقض السنة الفريضة حبـسب       هناك قاعدة نسميها بقا    فمثالً    ، واضحاً األصول   علم
وهذه القاعدة مفادهـا     ـ ال تعاد  ـ اطروحتنا وحبسب اطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة      

  .االجزاء وعدمه ال أن مفادها احلجية يف عملية االستنباط
ال تعاد الصالة اال مـن      « : إن القاعدة املذكورة وردت يف حديث أوله        : بيان ذلك   

 أخـذ   وقد ،   )١(» التشهد سنة والقراءة سنة وال تنقض السنة الفريضة         و« : وآخره  » مخسة  
وهي عـدم اعـادة      ،   مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصالة     بأن   الفقهاء بصدر الرواية فقالوا   

  .الصالة عند وقوع اخللل يف غري اخلمسة واعادا عند وقوع اخللل يف اخلمسة املذكورة
قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتـألف مـن          تأسيس   ومفاده ،   وحنن أخذنا بذيلها  

 ولو على   6فالفرائض ما فرضه اهللا يف كتابه والسنن هي ما جعله النيب             ،   فرائض وسنن 
  .حنو الوجوب

ومؤدى القاعدة املذكورة    ،   وذكر الصالة يف أول احلديث من باب التطبيق ال احلصر         
سنن لعذر فعمله صـحيح دون      بال أحد   فلو أخل  ،   نفي االرتباط املطلق بني الفرائض والسنن     

وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب االجزاء حني امتثال األمر          . ما لو كان اخالله بغري عذر     
ولكـن لداللـة     ،   فإن اجزاء الناقص عن الكامل خالف القاعدة       ،   الظاهري أو   االضطراري

  .ءالصحيحة على نفي االرتباط بني الفرائض والسنن يف صورة العذر يقال باالجزا
إذ البحث فيهـا     ،   األصولية املسألة   وذا اللحاظ خترج القاعدة املذكورة عن ضابط      

حول حكم معني وهو االجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها يف مقام االستنباط حـىت               
   كما أن حبث االجزاء خارج عن.تعد مسألة أصولية

__________________  
  .٧٠٩٠ / ٤٧١ ـ ٤٧٠ : ٥الوسائل ) ١(



 ١٤١ .........................................................................الفرق بني املسألة األصولية والفقهية 

  .لعدم تعلقه بالبحث عن احلجية أصالً ، صول داخل يف علم الفقهاأل
أن : ومن القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الـيت مفادهـا              

صاحب املال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد املشتري بالعقد الفاسد فهـل تعـد يـد                  
ولـيس   ،   ال أم   )١(» ذت حق تؤدي    على اليد ما اخ   « : املشتري يداً ضمانية مبقتضى قوله      

كما ذهب لـذلك     ـ  ومثلها قاعدة ال ضرر اليت يكون مفادها       .البحث فيها مرتبطاً باحلجية   
وال  ،   حتديد االحكام االسالمية بغري احلكم املتولد من جعله ضرر         ـ )قده(الشيخ االنصاري   

تبار أن نتيجة البحـث  باع ،    فهذه القواعد فقهية ال أصولية     .ربط لذلك باحلديث عن احلجية    
  .يف هذا النوع من القواعد هي تشخيص الوظيفة الشرعية ال تشخيص حجية قانون استداليل

فيقـع   ،   النوع الثاين من املسائل الفقهية ما كان متعلقاً بالبحث عن احلجيـة            ـ ب
 نفسه املعـرب عنـها     اإلنسان   كأصالة الصحة يف عمل    ،   األصولية املسألة   االلتباس بينه وبني  

 ، وإمارية اليد على امللكيـة     ،   وأصالة الصحة يف عمل الغري     ،   بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز   
فإن البحث يف هذه القواعد يدور حول حجيتـها يف مقـام             ،   وحجية البينة يف املوضوعات   

  .االستنباط وعدمه فتتداخل مع املسائل األصولية
القاعدة  بأن   :فقالوا   ،   االستنباطبقيد   األصول   إال أن األعالم أخرجوها عن حرمي علم      

واملقصود باالستنباط التوسـيط االثبـايت       ،   األصولية هي ما كانت حجة يف مقام االستنباط       
بينما مفاد هذه    ،   فإنه قاعدة تساهم يف استنباط حكم كلي       ،   إلثبات حكم كلي كخرب الثقة    

دها اجلزئيـة ال اسـتنباط   ووظيفة الفقيه جتاهها هو التطبيق على موار    ،   القواعد أحكام كلية  
  فال تقع هذه ، حكم كلي منها

__________________  
  .٩٥ : ٦سنن البيهقي  ، ١٠٦  /٢٤٤: عوايل الآليل ا ) ١(
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 ،  هي حجة يف مقام التطبيق على املورد اجلزئـي         وإنما   القواعد حججاً يف طريق االستنباط    
 األول منها وهو الـذي ال يـرتبط         وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حىت النوع        

  .البحث عنه بالبحث عن احلجية
وهي املعرب عنـها يف      ،   لكن يبقى اإلشكال املثار عند األعالم بالنسبة لقاعدة الطهارة        

وهي تنطبق تـارة علـى املـوارد     ، )١( »كل شيء نظيف حىت تعلم أنه قذر       « : النصوص  
وارد الكلية كاثبات طهارة الكتايب ا عنـد        وتارة على امل   ،   اجلزئية كطهارة الثوب واملكان   

 املـسألة   فخروجها عن ميزان   ،   الشك يف طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على النجاسة         
ولكـن   ،   لعدم كوا حينئٍذ حجة يف مقام االسـتنباط        ،   األصولية يف املوارد اجلزئية واضح    

  .خروجها عن املسائل األصولية يف املوارد الكلية مشكل
القاعدة األصولية   بأن   فافاد ،   اول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية واالشتراك      وح

 وهذه القاعدة خاصة بباب الطهارة وببعض املـوارد         )٢( قانون مشترك بني عدة أبواب فقهية     
  .وسبق كالمنا يف ذلك ، األصولية املسألة الكلية فيها فتخرج عن ضابط

ذكرنا يف حبث الفرق بني االعتبـار القـانوين          أننا   :ولكن قد يقال يف وجه إخراجها     
  : أن قاعدة الطهارة هلا تفسريان )٣(واالعتبار األديب 

 وهـذا هـو االعتبـار       .كون مفادها حكماً ظاهرياً بالطهارة يف مورد الشك        ـ ١
القانوين املؤدي حلكومة قاعدة الطهارة على األدلة األولية املتعرضة الشتراط الطهـارة فيمـا       

حبيث يكون االجزاء بعـد      ،   حكومة ظاهربة متقيدة حبالة عدم العلم باخلالف       ،   هتشترط في 
  وبناءاً على. ف على خالف القاعدةانكشاف اخلال

__________________  
  .٤١٩٥ / ٤٦٧ : ٣الوسائل ) ١(
  .٩ ـ ٨: الكفاية ) ٢(
  .٦٦: صفحة ) ٣(



 ١٤٣ .......................................................................................مفاد قاعدة الطهارة  

تعين أا وظيفة عملية للـشاك يف       اليت   ،   العملية األصول   هذا التفسري فقاعدة الطهارة كسائر    
 املسألة  لكوا مشمولة لتعريف   . فال مربر حينئٍذ الخراجها من علم االصول       .احلكم الواقعي 

  .)وهو كوا حجة يف مقام العمل  (األصولية 
التكوينيـة   اآلثـار    كون مفادها ترتيل املشكوك مرتلة الطاهر الواقعي يف مجيع         ـ ٢

  . جمازياً كترتيل الشجاع مرتلة األسدوالتعبدية ترتيالً أدبياً
 ،  الذي يعين عدم وجود أى جعل شرعي يف قاعدة الطهارة          ،   وهذا هو االعتبار األديب   

بل قيد حبالة عدم العلـم الـشاملة         ،   ال واقعاً وال ظاهراً ولذلك مل يقيد مفادها حبالة الشك         
ولية املتعرضـة الشـتراط     للجهل املركب والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم على األدلة األ         

  .الطهارة حكومة واقعية
قرينة نوعية كالتخصيص كاشفة عـن       ،   )١(واحلكومة كما شرحناها يف أول الكتاب       

 وهـي   . فهو تصرف يف احلكم    .الفرق بينها وبني التخصيص فرق إثبايت      وإنما    ، املراد اجلدي 
توسعة دائرة الشرطية يف    . على هذا التفسري   بناءاً    فمؤدى قاعدة الطهارة   .املوضوع يف   تصرف

كعدم جـواز    اآلثار    نعم بالنسبة لبعض   .ملا يشمل الطهارة الواقعية والترتيلية     ،   األدلة األولية 
  .التطهري بالنجس تكون حكومتها حكومة ظاهرية كما سبق بيانه

 لعدم كوا طريقاً كاشفاً عن احلكـم        .وحينئٍذ فال تعد قاعدة الطهارة مسألة أصولية      
  .وال حكما ظاهرياً جمعوالً للشاك يف مرحلة احلرية العملية  ،الشرعي

__________________  
  .٢٣: صفحة ) ١(
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  حقيقة الوضع
  :والبحث هنا يف مقامني 

  . يف بيان عالقة اللفظ باملعىن:األول 
  . يف بيان حقيقة الوضع:الثاين 

ولكن  ،   ظ واملعىن  ال شك يف وجود عالقة االختصاص واالقتران بني اللف         :املقام األول   
  : وتوضيح ذلك يف ثالث نقاط ، على حنو اهلوهوية أم هل هذا االقتران على حنو السببية

  . بيان حقيقة العالقة املذكورةـ ١
  . بيان منشئهاـ ٢
  . بيان الشواهد الدالة عليهاـ ٣

  .بيان حقيقة العالقة املذكورة:  النقطة األوىل :أوالً 

  :باملعىن املوضوع له هنا تصويران لعالقة اللفظ 
فهنـاك   ،   عالقة السببية اليت تعىن ان تصور اللفظ سبب لتصور املعىن يف الذهن            ـ ١
فكما يتحقق   ،   صورة املعىن غري ان األول سبب للثاين       واآلخر   صورة اللفظ  أحدمها   وجودان

مبا هـو جـوهر      مثالً   يف اخلارج وجودان وجود اللفظ مبا هو كيف مسموع ووجود لزيد          
وهذا هو املعـروف    ،   اآلخر   سبب لتصور  أحدمها   ين فكذلك يف الذهن وجودان إال ان      انسا

  .بني األصوليني
 ،  عالقة اهلوهوية وتعين اندماج صورة املعىن يف صورة اللفظ فال اثنينية بينـهما             ـ ٢

  :وبيان ذلك حيتاج لطرح ثالث مقدمات 
  :ثة أقسام  قد ذكر األصوليون أن الداللة على ثال : تقسيم الداللةـأ 



 ١٤٥ .............................................................................................الداللة أقسام 

وتعين خطور املعىن يف الـذهن عنـد         ،    املعرب عنها بالداللة التصورية    :الداللة االنسية   
عن طريق اللمـس     أم   عن طريق الرؤية   أم   كان عن طريق السمع    سواءاً    ، االحساس باللفظ 

 وال تتقوم هذه الداللة بالقصد وااللتفات بل حىت لو صدرت           .كما هو عند بعض املكفوفني    
  .توجب خطور املعىن يف الذهن فإنها فاظ من غري امللتفتاالل

 ،   وهي اليت تتقوم بقصد املتكلم اخطار املعىن يف ذهـن الـسامع            :الداللة التفهيمية   
  .فاملنسبق للذهن عند صدور الكالم من امللتفت القاصد يسمى مدلوالً تفهيمياً

بظـاهر   ملزماً   كلم امللتفت املت بأن    وهي عبارة عن ميثاق عقالئي     :الداللة التصديقية   
  .فاملراد التفهيمي لكالمه هو مراده اجلدي الواقعي ما مل ينص على خالفه ، كالمه

ال ريب ان الداللة التصديقية ليست داللة لفظية وضعية بل هي داللة سـياقية               ـ ب
ـ   ملزماً   وميثاق عقالئي راجع لبناء العقالء على كون املتكلم يف مقام البيان            ،  هبظاهر كالم

وأما الداللتان األوليان ومها االنسية والتفهيمية فهما مركز الداللة اللفظية الوضـعية عنـد              
 أم  هل هي الداللة االنـسية     أوالً   وان اختلفوا يف كون الداللة الناجتة عن الوضع        ،   األصوليني

  .الداللة التفهيمية
 هي الداللة االنسية    على املسلك املعروف من كون الداللة الوضعية       بناءاً   وكالمنا هنا 

  :إن هلذه الداللة أربع مراحل : فنقول  ، ينصب على الداللة االنسية
  أو كما ينتخب األب امساً لولده     انتخاباً فردياً    سواء كان  ،    االنتخاب :املرحلة األوىل   

وانتخـاب   ،   مجاعياً كظاهرة اللغات اليت تتكامل مفرداا مبسامهات اجتماعية عامة        انتخاباً  
لذلك تكون االمساء الـيت      ،   للمعىن تتدخل فيه العوامل الدينية والعرقية والبيئية والثقافية       لفظ  
   اآلباء أبناءهم ا دليالً علىيسمي
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  .دوافعهم النفسية ومستويام الثقافية
حيث ان جمرد انتخاب لفظ معـني وجعلـه          ،    مرحلة االشارة للمعىن   :املرحلة الثانية   

ما مل تضم الطالق اللفـظ عوامـل كميـة     ،  نسباق املعىن يف الذهن   بازاء املعىن ال يؤدي ال    
  .ككثرة االستعمال وعوامل كيفية كاحتفاف الكالم بالقرائن املشرية للمعىن

تأكدت عالقة اللفظ بـاملعىن   إذا ومعناها أنه ،    مرحلة التالزم والسببية   :املرحلة الثالثة   
عن القرائن املشرية وصار اللفـظ سـبباً        وترسخت استغىن اللفظ يف مرحلة اخطاره للمعىن        

وقد اعترب كثري من االصوليني هـذه   ، أن تصور اللفظ مستلزم لتصور املعىن    أي   خلطور املعىن 
  .مع أن الصحيح عندنا أا املرحلة الرابعة ، املرحلة هي العالقة الوضعية بني اللفظ واملعىن

 تعين اندكاك صورة املعىن يف صورة       اليت ،    مرحلة االندماج واهلوهوية   :املرحلة الرابعة   
فال يرى الوجدان الذهين صـورتني صـورة للفـظ      ،   األخرى   اللفظ ذهناً وفناء احدامها يف    

  .وصورة للمعىن وكون األوىل سبباً للثانية كما هو يف املرحلة السابقة
 ،  ولتوضيح هذه املرحلة نتعرض ملالحمها املميزة هلـا        ،   تصوير مرحلة اهلوهوية   ـ ج

  :ي ثالثة وه
الوجـود   بأن   فقد قالوا  ،    ما طرحه الفالسفة من تعدد املاهية للوجود الواحد        :األوىل  

 باعتبار ان املاهية منتزعة من الوجود فهي حد        ،   الواحد ال تكون له ماهيتان يف عرض واحد       
وهـو  الوجود احلاكي ملرتبته الواقعية ولو كان له ماهيتان لكان الشيء الواحد يف ذاته شيئني               

أن احـدامها   أي لكن ال مانع من أن يكون للوجود الواحد ماهيتـان طوليتـان           ،   مستحيل
 ،  فال يلزم احملذور السابق من كون الشيء الواحد شـيئني          ،   ويف طوهلا  األخرى   متفرعة على 

د مبا هـو مقتـرن      حد للوجو  األخرى   ألن املاهية األوىل حد للوجود مبا هو يف ذاته واملاهية         
  سابقةباملاهية ال
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  .فلم يكن للوجود الواحد ماهيتان يف عرض واحد بل يكون له ماهيتان طوليتان
ماهية تكوينية وهي ماهيته القرطاسية الورقية       ،   فمثالً الدينار وجود واحد له ماهيتان     

كـذلك لفظـة     ،   وماهية اعتبارية وهي كونه الوسيط يف تبادل السلع وميزاناً لتقييم االشياء          
ماهية انسانية وهي شخص عريب من بين طـي          ،   حصول ماهيتني ألمر واحد    إىل   حامت تشري 

  .وماهية اعتبارية وهي كونه القدوة يف الكرم واجلود
فكذلك يف حمل كالمنا نتيجة كثرة استعمال اللفظ يف املعىن حيصل للفـظ ماهيتـان               

 وهي صورة   ماهيته الذاتية وهو كونه من مقولة الكيف املسموع وماهيته العرضية          ،   طوليتان
فيكون وجود اللفظ وجوداً ملاهيته التكوينية الكيفية وحضوراً         ،   املعىن املندجمة يف صورة اللفظ    

 ،  الفالسفة بالوجود اللفظـي للمعـىن      يعرب عنه    وهذا ما  ،   ملاهيته املعنوية وهي صورة املعىن    
  .وجودات أربعة حيث يقولون إن للمعىن

  . الوجود اخلارجي احملمويل للمعىنـ ١
  . الوجود الذهين له وهي صورته املنطبعة يف الذهنـ ٢
  . الوجود اللفظي لهـ ٣
  . الوجود الكتيبـ ٤

فاعتبار وجود اللفظ عندهم وجوداً للمعىن دليل علـى حـصول عالقـة اهلوهويـة               
حضور للمعـىن    خارجاً   حبيث أن حضور اللفظ    ،   واالندماج بني صورة اللفظ وصورة املعىن     

  .مث االنتقال منه لتصور املعىن كما هو مبىن السببية والتالزم أوالً ظبال حاجة لتصور اللف
فاللفظ قـد   ،  ما ورد يف ألسنة االصوليني من حصول الفناء بني اللفظ واملعىن           : الثانية
فإذا ذكر اللفظ ينتقل     ،   ما به ينظر واملعىن ما فيه ينظر       درجة أن اللفظ صار    إىل   فين يف املعىن  

  للفظ مع عدم التفاتهللمعىن عرب االذهن 
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  .اللفظ وخصوصياته الصوتية والبنائية واالعرابية إىل اطالقاً
فلوال اندكاك صـورة     ،   وهذه احلالة املعرب عنها بالفناء هي عالقة اهلوهوية واالندماج        

املعىن يف صورة اللفظ حبيث ترى صورة واحدة ملا كان اللفظ مغفوالً عنه حـني االنتقـال                 
فرؤية النار اليت تنقل الذهن لتصور       ،    ال يغفل عنه حني االنتقال للمسبب      اذ السبب  ،   للمعىن

الدخان ال تستوجب الغفلة عن النار وخصوصياا مع أا سـبب واالحتـراق              أو   االحتراق
اذن فلو كانت عالقة اللفظ باملعىن عالقة السببية مل تستلزم هذه العالقة حـصول               ،   مسبب

فهذا دليل على كـون العالقـة هـي          ،   ا الفناء والغفلة حاصلة   الفناء والغفلة عن اللفظ بينم    
  .اهلوهوية والعينية ال السببية والتالزم

وبيان ذلك أن    ،   من حتقق املرآتية بني اللفظ واملعىن      أيضاً    ما طرحه االصوليون   :الثالثة  
  :تصور الشيء على قسمني 

  .تصور زيد بنفسه إذا  تصوره بنفسه كماـ ١
ـ  فتصور الكلي املطـابق    ،   تصور الكلي املطابق له    إذا   كماتصوره بوجهه    ـ ٢  ـ
وقد ذكر هذا التعليل بالنـسبة      ،   ال بنفسه بل بوجهه    ـ بالفتح ـ تصور ملطابقه  ـ بالكسر

للفظ فإنه تارة يتصور املعىن بنفسه كتصور املولود قبل وضع اسم له وتارة يتـصور املعـىن                 
لفظ تصوراً للمعىن بوجه كان اللفـظ مـرآةً         بوجهه وذلك بتصور اللفظ وملا كان تصور ال       

ومعىن املرآتية وجود صورة واحدة طبيعتها املرآتية للمعىن الواقعي ال وجود صورتني            . للمعىن
  .متالزمتني كما هو معىن القول بالسببية

  .فهذه مالمح عالقة اهلوهوية بني صورة اللفظ وصورة املعىن
إذ من الواضح الفرق املفهومي بـني اللفـظ        وأن املقصود ليس هو اهلوهوية املفهومية       

أن املوجود يف الذهن صـورة اللفـظ ذات          أي   ولكن املقصود اهلوهوية املصداقية    ،   واملعىن
   املعىن إما على حنو دخول التقيدالطبيعة املرآتية احلاكية عن
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اءة املعىن  والقيد فهي صورة مركبة حاوية ملاهية اللفظ واملعىن وإما على حنو دخول التقيد بإر             
  .وخروج القيد

أمـا   ،    يف منشأ عالقة التالزم والسببية ومنشأ عالقة اهلوهوية واالحتاد         :النقطة الثانية   
وهـو قـانون     ،   منشأ عالقة السببية فهو القانون املطروح يف املدرسة التحليلية لعلم النفس          

  .هينتالزمها واقراا يف اخلطور الذ أي تداعي املعاين
  :كور له ثالثة عوامل والقانون املذ

 اقترنا يف االحساس   إذا   فإن الشيئني  ،   كثرة التقارن يف االحساس   : العامل األول    ـ ١
فإما يتالزمان يف اخلطور    ) هو ابن مالك     (ولفظ  )  قال حممد  (كانا لفظني كلفظ     سواءاً   ،

ن ذهنـاً   فامـا يقترنـا    ،   كانا معنيني كطلوع الشمس وصحوة الناس من النوم        أم    ، ذهناً
  .وحساً خارجاً لتقارما
كان شبهاً كبرياً يكون عـامالً       إذا   فإن شبه شيء بشيء    ،    التشابه .العامل الثاين  ـ ٢

 كالتشابه بني الـصورة الفوتغرافيـة وبـني        ،   يف تصور الشبيه عند خطور شبيهه يف الذهن       
  .املصور ا اإلنسان املصور فإن تصور الصورة عامل يف تصور نفساإلنسان 
فإن التضاد احلقيقي بني الشيئني اللذين ال ثالث هلمـا           ،   التضاد: العامل الثالث    ـ ٣

  .كما قيل ان االشياء تعرف بأضدادها ، كالظلمة والنور يكون عامالً يف تقارما ذهناً
واملرتبط مبحل كالمنا هو العامل األول فقد ذكروا يف مقام تقريره أنه اقيمت جتربـة               

حيث قام شخص بالقرن احلسي فترة طويلة بني إحضار الطعام وطـرق              ، عملية مع الكلب  
وهـذا   ،   اجلرس فكانت النتيجة أنه كلما طرق اجلرس سال لعاب الكلب استعداداً للطعـام            

 فكذلك يف حمل كالمنا ينطبق القانون نفسه بنفس         .التالزم الذهين سببه كثرة التقارن احلسي     
  ني اسم مولوده وبني املولود نفسهبالقرن االحساسي بقام األب  إذا فإنه ، العامل املذكور
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واستخدم يف ذلك القرائن واملثريات املوجبة لتصور املعىن تتحقق العالقة الوثيقة بني اللفـظ               
وهو مـا يعـرب عنـه        ،   وهي عالقة السببية والتالزم لعامل االقتران احلسي املؤكد        ،   واملعىن

  .باالقتران الشرطي عند علماء النفس
ا منشأ عالقة اهلوهوية بني اللفظ واملعىن فهو وإن مل يتعرض له الفالسـفة لكـن                وأم

  :وبيان ذلك يتم يف أمرين  ، حتديده بنظرنا راجع لكثرة احلمل
فاألول محل هـو هـو       ،   مواطاة واشتقاق  ،   إن الفالسفة قسموا احلمل لقسمني     ـ أ

 ،   النسبة االسنادية يف القـضية     والتقسيم املذكور امنا هو حبسب ظاهر      ،   والثاين محل ذو هو   
حيث ان املسند إن صح اسناده للموضوع بال واسطة فاحلمل مواطاة وان احتـاج اسـناده                

والتحليل هو   التأمل   لكن كال القسمني عند    ،   لتوسيط مفهوم ذو وصاحب فهو محل اشتقاق      
وع واحملمـول   اذ املفهوم احلقيقي للحمل هو خلق االحتاد وااللتحام بني املوض          ،   محل مواطاة 

للموضوع إال أن يكون مقصودهم حبمل االشتقاق أنه مـصداق           وجهاً   حبيث يكون احملمول  
  .جمازي للحمل ال مصداق حقيق ألن حقيقة احلمل معناها اهلوهوية كما ذكرنا وسيأيت بيانه

ن أ: إن الفارق اجلوهري بني كثرة التقارن احلسي بني امرين وبني كثرة احلمل              ـ ب
ذيب االثنينية بني الطرفني وال يزيل الفواصل الغريية عنهما وإن أوجب تالزمهمـا             األول ال ي  

متحو الفواصل واالثنينية بني املوضـوع       فإنها   أما كثرة احلمل  ،   اآلخر   حلضور أحدمها   وسببية
  .حبيث تتحقق عالقة اهلوهوية واالحتاد بينهما اآلخر لباس أحدمها واحملمول وتلبس

 سواء يف جانبه الكمي وهو الكثرة      ـ محل اللفظ على املعىن   ي  أ ـ إذن فعامل احلمل  
يف جانبه الكيفي وهو انضمام املثريات واالساليب الدعائية واالعالمية املختلفـة يوجـب             أم  

للمعىن وتندمج صورته يف صوره      وجهاً   حبيث يصبح اللفظ   ،   رسوخ العالقة بني اللفظ واملعىن    
  نظري محل الكرم ، املعىن ذهناً
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لفاظه وقصصه واجيابياته على حامت فإنه يؤدي بالنتيجة الكتساب اللفظ ماهية اعتبارية وهي             با
  .ملاهيته التكوينية مضافاً ماهية الكرم

أدت  األخـرى     أن كثرة محل اللفظ على املعىن مع مسامهة بعض العوامل          : فاخلالصة
للمعىن فانياً فيـه     وجهاً   فصار اللفظ  ،   حلصول اهلوهوية واالندماج بني صوريت اللفظ واملعىن      

  .واملعىن تتجلى صورته من نفس صورة اللفظ
احلمل له عدة مثرات علمية يف الفكـر االصـويل      تأكد   وهذا االندماج احلاصل نتيجة   

كوا منتزعـة    إىل   يف مبحث االحكام الوضعية قد ذهب الشيخ االنصاري        فمثالً    ، والفقهي
لعينية وأن االحكام الوضعية هي عني االحكـام        من االحكام التكليفية بل نقل عن بعضهم ا       

 وحنن نرى رجوع القولني ملسلك واحد وهو مسلك االندماجية بني احلكمني           ،   )١( التكليفية
وذلك ألن محل احكام على حمور واحد بصورة متكررة يؤدي حلصول االندماج بينـهما              ،  

  .لآلخر أحدمها واستبطان
 احلسي واالعتباري وترتب مجيع شؤون السلطنة       جلواز التصرف  مثالً   فاستبطان امللكية 

فكثـرة   ، حصل نتيجة كثرة محل هذه األحكام على حمور واحد وهو العقد املفيد للملكيـة   
محل األحكام القانونية على العقد أدى الندماج هذه األحكام التكليفية يف ماهيـة امللكيـة               

ية اال جواز التصرفات وال معىن هلا       حبيث اصبح أنه ال معىن للملك      ،   واقتراما كماهية واحدة  
  .اال بامللكية

وكذلك يف مبحث مقدمة الواجب حيث اخترنا هناك أن وجوب املقدمـة وجـوب              
لكن علـى حنـو الوجـوب        ،   )قده(شرعي ال عقلي كما ذهب له االستاذ السيد اخلوئي          

تعليقه فكان كثرة محل وجوب املقدمة و      ،   االندماجي املستبطن يف نفس وجوب ذي املقدمة      
على مورد وجوب ذيها وربطه به أنتج اندكاك الوجوب الغريي يف النفـسي علـى حنـو                 

  .الوجوب الواحد اثباتاً
__________________  

  .٦٠١ : ٢ األصول فرائد) ١(
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خيار ختلف   إىل   )قده(وكذلك يف حبث خيار الغنب الذي ارجعه االستاذ السيد اخلوئي           
 العقالء وهو عدم نقصان ما قبض عمـا دفـع يف   الشرط لوجود شرط ضمين ارتكازي عند    

الشرط االندماجي مبعىن أن املعاوضة بني املبيع والـثمن مـستبطنة          إىل   وحنن ارجعناه  ،   املالية
وهذا االستبطان نتج عن كثرة محل هذا الشرط على كل مـن اوجـد    ،  ملساواما يف املالية  

  .ية االندماجية واهلوهوية فيها وغري ذلك من البحوث اليت ميكن تصوير نظر.املعاملة
 يف عرض الشواهد الدالة على كون العالقة الوضعية هي عالقة اهلوهوية            :النقطة الثالثة   

  :وهي مخسة شواهد  ، واالحتاد بني اللفظ واملعىن
فـإن قـانون    ،   اإلنـسان     الفارق بني قانون تداعي املعاين وظاهرة اللغة عند        :األول  

 ،  وختطـيط تأمـل    إىل   ود عند مجيع احليوانات فال حيتاج تطبيقه      التداعي قانون غريزي موج   
فاحليوان بطبيعته وغريزته يصدر اصواتاً تعرب عن األمل واصواتاً تعرب عن اجلوع واصواتاً تعـرب               

الدجاجة كما يـذكر يف عـامل    فمثالً  ، عن الفرح ويفهمها افراد نوعه بقانون تداعي املعاين       
تضرب مبنقارها األرض مث تصدر اصـواتاً معينـة    فإنها  غارهاارادت ان تغذي ص    إذا   احليوان

  .تفهمها صغارها وتستجيب للحضور
فالقانون الذي دفع الدجاجة األم هلذا العمل ودفع الصغار للحضور هو قانون تداعي             

بينمـا اللغـة    ،  فكري أو   املعاين وهو مركوز يف غريزة احليوان ال حيتاج اجراؤه لعمل عقلي          
 حية كما يعرب عنها علماء االجتماع وتعترب الدليل علـى ثقافـة اتمـع               ظاهرة حضارية 

 ،  باعتبار اا البد أن متر باملراحل األربع اليت ذكرناها         ،   وحضارته ومستواه الفكري واملادي   
  .وهي مرحلة االنتخاب ومرحلة االشارة ومرحلة التالزم ومرحلة اهلوهوية

 إىل  عي املعاين الذي يعين االنتقال مـن امللـزوم        وهذه املراحل ال حيتاج هلا قانون تدا      
  ألنه قانون غريزي فال يتوقف ، الالزم كاالنتقال من النار لالحتراق
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مرحلة  فإنها   على هذه املراحل املخططة عقالً خبالف العالقة الوضية اللغوية بني اللفظ واملعىن           
 ) علَّمه الْبيـانَ  *  خلَق اِإلنسانَ  ( :الكرمية   اآلية    ولعل .راقية للتطور االبداعي عند االنسان    

حيث اعتربت البيان نعمة خاصة باالنسان مع ان األصوات اخلاصـة            ،    تشري هلذه النقطة   )١(
 ، باحليوانات واحلركات اليت يقوم ا للتعبري عن حاالته النفسية واجلسمية نوع مـن البيـان      

  فلماذا خص اهللا نعمة البيان باالنسان ؟
ان بيانية اللغة البشرية أعمق وأرسخ من بيانية بقية األصوات           إىل    ذلك اشارة  فلعل يف 

وعمق البيانية يتقوم برسوخ العالقة بني اللفـظ واملعـىن           ،   احليوانية يف الداللة على املقاصد    
حبيث تعد مرحلة أرقى من مرحلة التالزم والسببية املوجودة حىت يف لغة احليوانـات وبقيـة                

  .هي مرحلة اهلوهوية واالحتادو ، املالزمات
مع أن كليهمـا منـدرج       ـ يف الفرق بني اشارات األخرس ولغة الفصيح       تأملنا   وإذا

وجدنا أن بيانية اللفظ ملعناه أرسخ واقوى من بيانية االشارة الصادرة            ـ حتت عنوان الداللة  
ممـا   ، ي املعـاين على نظرية تداع بناءاً من األخرس لنفس املعىن مع وجود قانون السببية فيها 

  .وهي عالقة اهلوهوية ، يكشف عن كون العالقة الوضعية أرقى من عالقة السببية
  : ويتضمن أمرين :الشاهد الثاين 

  :إن حركة الذهن على لونني  ـ أ
  . حركة االستنتاجـ ١
  . حركة االستمتاع واالستذكارـ ٢
ألا انتقال مـن     ،   داًما حركة االستنتاج فهى حركة تصديقية تستتبع جزماً واعتقا        أف

  وهذه ، القانونية وشبهها أو املقدمات للنتائج كحل املسائل الرياضية
__________________  

  .٤ و ٣ : ٥٥الرمحن ) ١(
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  :احلركة كما ذكر الفالسفة تتضمن ثالثة انتقاالت 
  . انتقاالً حنو املعلومـ ١
  . انتقاالً بني املعلوماتـ ٢
  .لمجهول انتقاالً من املعلوم لـ ٣

وقد ذكر ابن سينا واحملقق الطوسي يف شرح االشارات ان هذه االنتقاالت الذهنيـة              
 أو  والسر يف ذلك أن هذه احلركة ملا كانت تصديقية تستتبع اذعاناً           ،   )١( ذهنية بألفاظ   تكون
تشكيكاً من النفس فالبد من صياغتها على شكل قضايا تعرض على النفس لتحدد              أو   رفضاً

يتعلق بالتـصورات    وإنما   إذ العلم التصديقي ال يتعلق بالتصورات االفرادية       ،   ههاموقفها جتا 
إذن فحركة االستنتاج واالستدالل واالنتقال من املعلوم للمجهول تتقوم بقيـام            ،   االسنادية

االشكال األربعة   أحد   طارأالذهن بصياغة املعاين املعلومة على شكل القضايا املرتبة املؤطرة ب         
ذهنية كما ذكر احملقـق      بألفاظ    وهذا هو معىن كون االنتقاالت الذهنية تتم       .ملنطقيللقياس ا 
  .)٢( الطوسي

 وأما حركة االستذكار فهي كمن يقوم باستعراض ذكريات طفولته يف ذهنه من أجل            
التمتع وكمن يقوم مبشاهدة لوحة فنية زاهية ألجل االستمتاع فإن هذه احلركـة ال              أو  التأمل  

ألا حركة تصورية ال تستتبع اذعاناً من الـنفس فـال     ،   م ألفاظ ذهنية معها   حتتاج الستخدا 
  .حاجة لصياغتها من قبل النفس يف شكل القضايا االسنادية

ان احلركة الذهنية االستداللية املتقومة بااللفاظ الذهنية ال ميكن ان يكون دور             ـ ب
وذلك ألنه لو كانت هذه      ،   واالحتاداللفظ فيها دور السبب املستلزم ملسببه بل دور اهلوهوية          

   اخطار املعاين املعلومة املعدةاأللفاظ الذهنية سبباً يف
__________________  

  .٢٢ : ١االشارات ) ١(
  .٢٢ : ١االشارات ) ٢(



 ١٥٥ ................................................................................ارتباط طريقة التفكري باللغة    

لالستنتاج الستغىن عنها بعد حضور املعاين ومتت االنتقاالت بعد ذلك بني املعـاين نفـسها               
 من خطور اللفظ سببيته خلطور املعىن فال حاجة له بعد حـضور             اذ اهلدف  ،   بدون األلفاظ 

  .مع أن هذه االنتقاالت ال ميكن حتققها بدون األلفاظ ، املعىن
واال فـإن    ،   فال حمالة يكون عالقة اللفظ هنا باملعىن املعلوم عالقة اهلوهوية واالحتـاد           

مع خطور املعـاين     أيضاً   ةعالقة السببية بني اللفظ واملعىن لو كانت موجودة يف هذه الصور          
إذ  ،   وحضورها يف الذهن وعدم حاجتها لأللفاظ فهي من باب حتصيل احلاصل وهو حمـال             

فالبد أن تكـون   ، الغاية من تصورها هو تصور املعاين واملفروض أن املعاين متصورة حاضرة          
ور املعـاين   حبـض  تتـأثر    عالقة اللفظ ذه املعاين املعلومة عالقة اهلوهوية واالحتاد الـيت ال          

  .وخطورها
 لقد ذكر علماء النفس أن طريقة التفكري ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغـة             :الشاهد الثالث   
فإن اللغات العاملية ال ختتلف اختالفاً لفظياً فقط بل ان كـل لغـة               ،   املستخدمة عند التفكري  

ت ختتلف عن اللغـة     كثريمن اللغا  فمثالً    ، تتضمن بني ثناياها طريقة معينة للتفكري والتحليل      
العربية يف تقدمي املسند على املسند اليه بعكس اللغة العربية وهذا له تأثري كـبري يف طريقـة                  

  .التفكري والتحليل الذهين
كما أن اللغة الفارسية واليونانية تستلزم تصور القضايا احلملية على أا من باب ثبوت            

 ،  ) اسـتني  أو   اسـت  (واحملمول وهو   لذلك يذكر فيها الرابط بني املوضوع        ،   شيء لشيء 
بينما اللغة العربية تصور للذهن أن القضية احلملية من باب اهلوهوية بني املوضوع واحملمـول               

ـ  ولذلك عندما يعربون عن نسبة الربط فيها يذكرون ضمري الشأن وهو           ،   حنو زيد قائم    ـ
  .ـ لفظ هو

 عن تصورها على النحـو      ومما ال شك فيه أن تصور القضية على النحو األول خيتلف          
بني طبيعة اللغـة     تالزماً   فلو كان ارتباط اللفظ باملعىن ارتباط السبب باملسبب مل جند          ،   الثاين

  اللفظ حينئٍذ اخطار املعىن فقط شأن إذ ، وطريقة التفكري
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بينما تأثر   ،   فال يتغري نوع تصور املعىن لتغري طريقة اللفظ        أخرى   لفظ من لغة   بأي   كاخطاره
 التفكري باللغة املستخدمة كاشف عن عالقة االندماج واهلوهوية بني اللفظ واملعـىن             اسلوب

  .وانعكاس املعىن يف اللفظ نفسه
حينما يستعمل اللفظ فتـارة      اإلنسان   ان:  االستعمال غري التفهيمي     :الشاهد الرابع   
كهـدف   أخـرى    تفهيم نفسه وتارة يستخدمه ألهداف    أو   اآلخرين   يكون مقصوده تفهيم  

بألفـاظ   اإلنسان   لو تلفظ  مثالً   فبالنسبة هلدف الدعاء   ،   الترويح النفسي  أو   التلقني أو   لدعاءا
املناجاة مع اهللا تبارك وتعاىل فهنا ال يقصد الداعي تفهيم املخاطب لعلمه بعلم اهللا جبميع مـا                 

 وأيضاً ال يقصد من طرح هذه األلفاظ اخطار معانيهـا يف ذهنـه         ،   خيلد يف ذهنه قبل النطق    
ولو قصد اخطارها بتلك األلفاظ لكان مـن       ،   قبل تلفظه بالفاظها   مسبقاً   حلضور هذه املعاين  

  .قبيل حتصيل احلاصل وهو حمال
فلـوال شـعور     ،   وإمنا مقصوده بذلك اظهار العبودية والذلة أمام احلق تبارك وتعاىل         

إذ لو   ،   م الدعاء الداعي حبضور املعاين الروحية يف نفس حضور األلفاظ ملا استخدمها يف مقا           
كان دور اللفظ بالنسبة ملعناه دور السبب بالنسبة للمسبب مل تكن هناك حاجـة للـتلفظ                

لكن اندفاعه للتلفظ ذه املعاين كاشف عن شعوره اليقيين باندماج           ،   حلضور املعاين يف ذهنه   
حبـضور   خارجاً   احضر اللفظ فقد احضر املعىن     إذا   حبيث أنه  ،   صورة املعىن يف صورة اللفظ    

  .اللفظ
ومقصوده االساسي هو حتقيق تلك      ،   ومعلوم أن العبودية أمنا هي يف املعىن ال يف اللفظ         

فلوال ادراكه عالقة االندماج بني صورة اللفظ وصورة املعـىن           ،   املعاين الروحية خارج ذهنه   
  .وحضور املعىن حبضور اللفظ ملا قام بالتلفظ يف مقام الدعاء واملناجاة

كالم مع النفس دف التلقني النفسي الذي ذكرت املدرسة السلوكية          وكذلك عند ال  
  ه من طرق العالج لألمراض النفسيةيف علم النفس أن
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العملية  أو   يف حياته بظروف قاسية سببت تأخر مسريته العلمية        اإلنسان   فإذا اصيب  ،   الكثرية
املرض هـو عمليـة     ومن طرق العالج ملثل هذا       ،   فقد يصاب مبرض القلق والتوتر النفسي     

  .التشجيع والتحضيض والدفع ملواصلة مسريته بألفاظ يتحدث مع نفسه بأن التلقني النفسي
 مـسبقاً   فعملية التلقني مل يكن املقصود ا اخطار املعاين يف الذهن خلطور هذه املعاين            

ومل يكن املقـصود ـا       ،   قبل األلفاظ فتحصيلها باللفظ من باب حتصيل احلاصل وهو حمال         
بل املقصود يف تلقني الـنفس كفاءـا         ،   ألن اخلطاب مع النفس ال مع الغري       اآلخرين   تفهيم

وحينئٍذ لو كانت عالقة اللفظ باملعاين التشجيعية عالقة السببية مل يكن هناك حاجة             ،   وقدرا
احضر اللفظ   إذا   لكن ادراك املتكلم اندماج صورة املعىن يف صورة اللفظ حبيث أنه           ،   للتلفظ

حيث أن عالج مرضه يف املعـىن   ،   د احضر املعىن التشجيعي للنفس هو الذي دفعه للتلفظ        فق
  .ال يف اللفظ فلوال حضور املعىن حبضور اللفظ ملا متت عملية التلقني

تفرحيها مـن خـالل      أو   توبيخها أو   ليمهاأت وكذلك أساليب الترويح عن النفس أو     
دان املتكلم وهوية صور األلفاظ وصـور  األمل والفرح كاشف عن شعور وج   بألفاظ   التلفظ
 وكون املعـىن ماهيـة     ،   وحضور املعاين حبضور اللفظ على حنو االندماج واالحتاد        ،   املعاين

  .قد اكتسبها اللفظ مع ماهيته التكوينية كما سبق بيانهأخرى 
  .اللفظ إىل  سراية احلسن والقبح من املعىن:الشاهد اخلامس 
لشعور بكراهة بعض األلفاظ كلفظ هتلر ويزيد لقبح معانيها         ا وجداناً   مما ال ريب فيه   

فلـوال عالقـة    ،   كاحلسن وعلي وحممد حلسن معانيهـا      األخرى   واستحسان بعض األلفاظ  
  .اللفظ إىل االندماج بني اللفظ واملعىن واحتاد صورتيهما ملا سرى احلسن والقبح من املعىن
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 يكشف عن كون عالقة اللفظ مبعناه       كراهة اللفظ واستحسانه ال    بأن   :لكن رمبا يقال    
فهذه السببية خلطور القبـيح   ،   عالقة اهلوهوية بل ألن ذكر اللفظ سبب ألخطار املعىن القبيح         

  .أوجبت النفور من اللفظ ال لكون العالقة بينهما هي عالقة االحتاد واالندماج
اللفظ  إىل   عىنولكن الذي يظهر بالتامل الوجداين هو داللة سراية احلسن والقبح من امل           

وذلك ألن القبح واحلسن مبعىن النقص والكمال وعاءه هو          ،   على وحدة العالقة واندماجيتها   
وسـريانه   ،   يسري للصورة الذهنية أوال مث منها اعد اللفـظ         وإنما   املعىن بوجوده اخلارجي  

فض للصورة الذهنية واأللفاظ ال مبعىن الكمال والنقص الواقعيني بل مبعـىن القبـول والـر              
ولوال احتاد الصورة الذهنية مع ما يف اخلارج يف ماهية واحدة وذات فـاردة ملـا                 ،   النفسيني

فكذلك لوال وحدة الصورة الذهنية      ،   سرى احلسن والقبح من املعىن اخلارجي للمعىن الذهين       
 للمعىن ملا سرى احلسن والقبح من       اًللمعىن مع صورة اللفظ حبيث يعد حضور اللفظ حضور        

  .اللفظىل  إاملعىن
فإن داللة اللفـظ     ،    ان املناطقة قسموا الداللة للمطابقية وااللتزامية      :الشاهد السادس   

 ، ما هو خارج عنه الزم لـه التـزام   أو على متام معناه مطابقة وداللة اللفظ على جزء معناه    
 خارجاً  نحيث ان الكل واجلزء متالزما     ،   لرجوع الداللة التضمنية يف الواقع للداللة االلتزامية      

لفظ الـشمس موضـوع      فمثالً    ، وذهناً مبعىن كون حضور الكل حضوراً للجزء وال عكس        
للجرم الناري وداللته مطابقية ولكن لتالزم هذا اجلرم مع الشعاع صارت داللة لفظ الشمس              

  .لكون اللزوم من اللزوم البني باملعىن األخص ، على الشعاع داللة التزامية
ت عالقة اللفظ باملعىن عالقة امللزوم بالالزم مل يكن هناك فرق           لو كان : وحينئٍذ نقول   

حيث أن داللة اللفظ علـى      ،   أصالً   بني الداللة املطابقية والداللة االلتزامية يف اخلطور الذهين       
  قي باملالزمة لتالزمهما ذهناً يفمعناه املطاب
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هما ذهناً نتيجة تالزم املعىن     باملالزمة لتالزم  مثالً   وكذلك داللة اللفظ على الشعاع     ،   اخلطور
  .املطابقي وااللتزامي يف االحساس

نعم بينهما فرق يف مرحلة االنتخاب باعتبار أن اللفظ قد انتخب للداللة على املعـىن               
لكن هذا الفرق مل ينعكس على مرحلة االشارة وال          ،   املطابقي ال للداللة على املعىن االلتزامي     

اللفظ ملزوم لكليهما دال عليهما من باب السببية واملالزمة مع          فإن   ،   مرحلة التالزم والسببية  
أن الفرق بينهما واضح عند الوجدان وأن انتقال الذهن للمعىن املطابقي أرسخ وأقوى مـن               

  .انتقاله للمعىن االلتزامي
ولو كانت درجة االنتقال للمعىن االلتزامي مساوية لدرجة االنتقال للمعىن املطـابقي            

فالفرق الوجداين بني الداللتني من حيث القـوة         ،   اللتزامى مطابقياً بال اشكال   لكان املعىن ا  
والضعف كاشف عن كون عالقة اللفظ باملعىن عالقة االندماج واهلوهوية وهي حاصـلة يف              

  .فعالقة اللفظ به عالقة السببية واملالزمة ، املعىن املطابقي ألنه املعىن الوضعي دون االلتزامي
سببية اللفظ خلطور املعىن     بأن   الفارق بني الداللة املطابقية وااللتزامية    أن   ب :ورمبا يقال   

،  أوالً   املطابقي بال واسطة بينما سببية اللفظ خلطور املعىن االلتزامي بواسطة خطور املطابقي           
  .فهذا هو الفارق بني الداللتني واال فكالمها مندرج حتت عالقة السببية بني اللفظ واملعىن

 ،  حضور ثالث صور ذهنية يف الداللة االلتزاميـة        وجداناً   ال نرى  أننا   يحولكن الصح 
صورة اللفظ وصورة املعىن املطابقي وصورة املعىن االلتزامي بل ال نرى غري صـوريت املعـىن                

أن الفالسفة فرقوا بني اللزوم البني باملعىن األخـص والـبني       إىل    مضافاً  ، املطابقي وااللتزامي 
األول ما كان تصور امللزوم كافياً يف تصوره دون الثاين وبنـوا             بأن    البني باملعىن األعم وغري  

هـذا التحديـد يف     على   بناءاً   فال حيتاج حينئذٍ   ،   الداللة االلتزامية على البني باملعىن األخص     
  االنتقال للمدلول



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ١٦٠

  .تصور اللفظ أبداً بل تصور امللزوم وهو املعىن كاف يف تصور الالزم إىل االلتزامي
لو كانت عالقة اللفظ باملعىن املطابقي عالقة السببية لكان تصور املعىن املطابقي بعد             ف

ليدل على املعىن االلتزامـي      أخرى   ذلك كافياً يف تصور الالزم بال حاجة لتصور اللفظ مرة         
وهي الـتالزم    ،   كوا عقلية  إىل   بالواسطة وتتحول الداللة االلتزامية حينئٍذ من كوا لفظية       

مع أن املناطقة يعدوا من الدالالت       ،   )قده ()١(وهذا ما التزم به بعض األعاظم        ،   عاينبني امل 
  .اللفظية

عالقة اللفظ باملعىن عالقة اهلوهوية فتصور اللفظ هو تصور للمعـىن            بأن   بينما لو قلنا  
 فيصح حينئٍذ أن ينسب خطور املعـىن       ،   وتصور املعىن املطابقي مالزم لتصور املعىن االلتزامي      

كانت عالقة   خبالف ما لو   ،   اللفظ وتبقى الداللة االلتزامية داللة لفظية ال عقلية        إىل   االلتزامي
 ،  تصور اللفظ بتصور املعىن عالقة السببية فإن اللفظ ينتهي دوره مبجرد تصور املعىن املطابقي             

 ،  لصورة اللفظ واالنتقال حينئٍذ للمعىن االلتزامي يكون بواسطة املعىن املطابقي نفسه بال نظر            
  .خرآفال تكون الداللة لفظية بل عقلية وللبحث مقام 

واحلاصل بعدعرض هذه الشواهد هو كون عالقة املعىن بـاللفظ املوضـوع عالقـة              
واما عالقة االشارة والسببية فهي من مبادئ العالقة الوضعية ال هـي             ،   اهلوهوية واالندماج 

  .نفسها
كمن يتذكر   ،   ذهان بالنسبة لبعض األلفاظ   وعدم حصول عالقة اهلوهوية يف بعض األ      

ال يكون انتقاله للمعىن عرب اللفـظ ومـن خاللـه         أو    ، بالعكس أو   اللفظ وهو ناٍس للمعىن   
فهذا مل تتحقق العالقة     ،   كاملتعلم للغة معينة الذي ينتقل ذهنه للمعىن بنحو السببية ال اهلوهوية          

  فإن ، الوضعية بالنسبة له
__________________  

  .٧٠ : ١السيد اخلميين يف كتاب البيع ) ١(



 ١٦١ ............................................................................الوجدان شاهد بعالقة االندماج 

ذهين خيتلف باختالف األذهان والظروف ففي بعض األذهـان لـبعض            أمر   العالقة الوضعية 
  .العوامل رمبا مل تتحقق بعد ولكنها حتققت يف غريه

عندنا أنه بعد االحساس باللفظ تكـون        وجداناً   أن امللحوظ :  إذن فما نريد قوله هو    
 يف الذهن وهي صورة اللفظ وهذه الصورة نفسها مشرية للمعىن على حنو             هناك صورة واحدة  

وليس هناك صورتان احـدامها      ،   يكون املفهوم اللفظي مغفوالً عنه والتوجه األساسي للمعىن       
والشواهد اليت عرضناها حماوالت لتقريب هذه الفكرة عندنا واال         ،   األخرى   مستلزمة حلضور 

  .نفسية والذهنية هو الوجدانيا الفالدليل الوحيد يف القضا
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  بيان حقيقة الوضع: املقام الثاين 
وقبـل   ،   اختلف األعالم يف حتديد حقيقة الوضع وطرحوا عدة نظريات يف هذا املقام           

التعرض ملناقشات نظريام يف الوضع نذكر مقدمة نشرح فيها وجهة نظرنا يف حقيقة الوضع              
  .ومعرفة كيفية مناقشتهاخرى  األامجاالً مما يساعدنا على فهم النظريات

  : أمور أربعة  وتتضمن:املقدمة 
ومن هو   ،   ومىت بدأت أول كلمة على لسان البشر       ،   ان البحث يف نشأة اللغات     ـ أ

  :حبث ال نتعرض له لوجهني  ، وكيفية تكامل اللغات وتطورها ، الواضع اللغوي
أدلـة قاطعـة     إىل    اآلن عدم وصول العلماء يف الفلسفة واللغة واألصول حـىت         ـ ١

  .وقناعات كافية يف هذا اال وما زال الرأي ختميناً وتقريباً فقط
لعدم توقف البحث األصويل عليـه       ،   عدم مدخلية ذلك يف البحوث األصولية      ـ ٢

لذلك نقتصر على بيان حقيقة الوضع اللغوي يف العـصر           ،   على الصعيدين العلمي والعملي   
 وفهم حقيقة الوضع اللغوي املعاصر يفيدنا يف حتديـد      .ورهوبيان مراحله وصور تط    ،   احلاضر

 فطرياً عند أمراً مادام االندفاع حنو عملية الوضع والقيام ا      اإلنسان   انطالقة اللغة ونشأا عند   
 ،  واألمر الفطري ال يتغري بتغري العصور واحلضارات واتمعات        ،   ومقوماً النسانيته اإلنسان  

اية اللغة وتطورها من خالل حتديد حقيقة الوضـع يف العـصر            فيمكن استكشاف كيفية بد   
  .احلاضر

   املوضوع له كما سبق متر مبراحلان العالقة بني اللفظ واملعىن ـ ب



 ١٦٣ .................................................................................مراحل عالقة اللفظ باملعىن 

  :أربع 
  .وهي املسماة عندهم بالوضع:  مرحلة االنتخاب ـ ١
كيفية تـساعد    أو   وهي االشارة باللفظ للمعىن لعوامل كمية     : مرحلة االشارة    ـ ٢

  . ذلكعلى
  .وهي كون صورة اللفظ سبباً لتصور املعىن:   مرحلة التالزم والسببية الذهنيةـ ٣
  .وهي اندماج تصور املعىن يف تصور اللفظ: مرحلة اهلوهوية  ـ ٤

  :وهنا حبثان يتعلقان ذه املراحل 
 هل ان نتيجة املرحلتني األوليني حصول املرحلة الثالثة فقط حبيـث تكـون              :األول  

 إىل  تتطور العالقـة   أم    ،  الوضعية بني اللفظ واملعىن هي مرحلة التالزم والسببية فقط         العالقة
مستوى املرحلة الرابعة حبيث تكون هي حقيقة العالقة الوضعية وما قبلها مبادئ ومقـدمات              

  ؟ حلصوهلا
واخترنا التصور الثاين وهو كون العالقـة        ،   يف املقام األول   سابقاً   وهذا ما تعرصنا له   

  .عية عبارة عن اهلوهوية واالندماج بني تصور وتصور املعىنالوض
ـ  العالقة الوضـعية   بأن   سواء قلنا  أننا   وهو ،    يتعلق باملرحلتني األوليني   :الثاين   أي  ـ

تعين اهلوهوية ما هو الطريق املمهد       بأا   قلنا أو   تعين التالزم  ـ الوضع باملعىن االسم املصدري   
   عنه بالوضع باملعىن املصدري ؟وهو املعرب ، حلصول هذه العالقة

غري ذلـك مـن    أو القرن املؤكد أو التعهد أو وهل هذا الطريق عبارة عن التخصيص 
  النظريات ؟

  .وهذا ما يتم البحث عنه يف هذا املقام الثاين
 وهي مرحلة االنتخاب حبسب مسلكنا ووجهة نظرنا       ،   يف حتليل املرحلة األوىل    ـ ج

  الوضع باملعىن املصدري هلا حقيقةومرحلة االنتخاب : فنقول ، 
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فإن االعتبار االديب معناه     ،   أما حقيقتها فهي اعتبار اديب من االعتبارات األدبية        ،   وهلا مصحح 
فعندما يقـال    ،   وتوجيهها حنوه  اآلخر   اعطاء حد شيء لشيء آخر لنقل االحاسيس للشيء       

جاع هنا قد اعطى حـد      على سبيل االستعارة جاء أسد ويقصد به الرجل الشجاع فإن الش          
األسـد اـازي وهـو     إىل األسد املفترس لنقل احاسيس اهليبة واخلوف من األسد احلقيقي   

فعندما يقال هذه نار     ،   فكذلك عملية الوضع لون من ألوان االعتبار األديب        ،   الرجل الشجاع 
لنار للفـظ   ويكرر االطالق فامنا املقصود بذلك اعطاء حد النار وهو الصورة اخلاصة ملفهوم ا            

  . أيضاًنفسه ولتظل احلالة االحساسية لالنسان عندما يرى النار موجودة مع مساع لفظ النار
وأما املصحح هلذا االعتبار األديب فهو التمهيد حلصول العالقة الراسخة بـني اللفـظ              

فالوضع واجلعل والتخصيص اعتبار أديب غري متأصل قصد به التمهيد حلصول العالقة             ،   واملعىن
فاالعتبار يف بدئـه     ،   ملا ذكره علماء البيان من كون ااز طريقاً للحقيقة         ،   ني اللفظ واملعىن  ب

أديب غري متأصل وبوصوله ملرحلة االشارة والتفهيم يتحول االعتبار لكونه حقيقـة متأصـلة              
  .تكوينية بني اللفظ واملعىن

  :ربز يف نقاط ة نظرنا يف الوضع ت يف بيان نظريتنا يف الوضع ؛ خالصة وجهـد 
 إن األصوليني عندما حبثوا عن حتديد حقيقة الوضع كـانوا مهـتمني بعـدة               :األوىل  
منها ان اهلدف األساسي من الوضع هو الوصول للعالقة الذهنية الراسخة بـني              ،   مالحظات

ولذلك تسائلوا عن اقرب الطرق وأقوى األسباب املؤثرة يف حدوث العالقـة             ،   اللفظ واملعىن 
  .جعل املالزمة أو القرن أو التعهد أو فهل هذا السبب القريب هو التخصيص ، املذكورة

   وهي جعل اللفظ بازاء املعىن غريومنها ادراكهم ان العملية االعتبارية



 ١٦٥ ......................................................................................ترابط مراحل الوضع  

 تالزمـاً   فإن مليار تعهد ومليار جعل وختصيص ال خيلق        ،   كافية يف حدوث العالقة املذكورة    
وهي مرحلة وضوح املعىن من      ،   تنضم املرحلة الثانية إليه   بني تصور اللفظ وتصور املعىن ما مل        

مبرحلـة   سـابقاً    عنـها   املعرب .كيفها أو   اللفظ عرب القرائن املسامهة يف هذا الوضوح بكمها       
  .االشارة

ومنها أن املرحلة الثانية ال تنفصل عن املرحلة األوىل يف حيثية التمهيد للعالقة الراسخة              
 مترتبة على املرحلة األوىل ترتباً طبعياً كترتـب اجـزاء العلـة             بل هذه  ،   بني اللفظ واملعىن  

فمن الواضح ان املرحلة الثانية هي مرحلة اظهار املعىن باللفظ واظهـار املعـىن               ،   االعدادية
 اعتباريـاً   باللفظ ولو بالقرينة فرع وجود ربط واختصاص بني اللفظ واملعىن ولو كان ربطاً            

رحلة الثانية متفرعة من املرحلة األوىل يف مقام التمهيد للعالقـة           فامل ،   الذي هو املرحلة األوىل   
  .مرحلة االتباع فرع مرحلة االختراع بأن  األصولكما قال علماء ، الوضعية

وبناءاً على هذه املالحظات الثالث حياول كل مسلك من املسالك املذكورة يف بـاب              
ملدخليتهما معاً يف حدوث     ،   الثانيةالوضع صياغة الوضع صياغة جتمع بني املرحلتني األوىل و        

 وظنوا ان ذلك هـو أقـرب        .العالقة الوضعية وعدم انفكاك الثانية عن األوىل وتفرعها عنها        
  .األسباب والطرق حلدوث العالقة الوضعية املذكورة

لتصوره أن   ،   )١( فقال بعضهم كصاحب الكفاية مبسلك االختصاص بني اللفظ واملعىن        
ملسلك ) قده(وذهب االستاذ السيد اخلوئي      ،   بني املرحلتني املؤثرتني  االختصاص عنوان جامع    

وقد يعمم للتعهد الفردي والعقالئي والتعهد باجلعل والتعهد عرب االستعمال حىت            ،   )٢( التعهد
  يكون شامالً

__________________  
  .٩: الكفاية ) ١(
  .١٢ : ١يرات تعليقة أجود التقر ، ٤٣ و ٣٨ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ٢(
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 ،  كون الوضع هو القرن املوثق بني اللفظ واملعـىن         إىل   وذهب بعضهم  ،   للمرحلتني األوليني 
  .اخل

 ان هذه املسالك املذكورة ان كانت تعرب عن مرحلة واحـدة مـن املراحـل     :الثانية  
مرحلة الترابط بـني     أو   مرحلة االستعمال مع القرينة    أو   وهي مرحلة اجلعل   ،   الثالث للوضع 

ألن  ،   فهي غري وافية بعكس حقيقة الوضع وجتليتها على واقعها         ،   صورة اللفظ وصورة املعىن   
حقيقة الوضع تعىن تدرج هذه املراحل ومسامهتها معاً يف حصول الترابط الوضعي بني اللفظ              

  .فال ميكن فصل مرحلة منها عن مرحلة اخرى ، واملعىن
حتاول أن تـدمج املرحلـة       ـ ابقةكما ذكرنا يف النقطة الس     ـ وان كانت املسالك  

الن  ،   األوىل والثانية وتصهرمها يف صياغة واحدة تعرب عن حقيقة الوضع فهذا خطأ واضـح             
املرحلتني متغايرتان فاألوىل وهي مرحلة اجلعل اعتبارية والثانية وهي مرحلة اظهـار املعـىن              

 إىل  قرائن املولدة لالنتقـال   باللفظ مع القرينة مرحلة واقعية تكوينية ترجع لسببية اللفظ مع ال          
  .املعىن بكمها وكيفها

فدمج املرحلتني حينئٍذ يف صياغة واحدة ولو بعنوان انتزاعي جامع بينهما ال يعكـس              
فهـذا التـدرج    ، وتفرع الثانية على األوىل وترتبها عليها التأثري اختالف املرحلتني يف درجة  

 مث حلصول الترابط بني اللفـظ واملعـىن ال          والترقي من بداية اجلعل مث لالستعمال مع القرينة       
  .ينعكس يف صياغة واحدة جتمع املرحلتني

 ان حقيقة الوضع يف نظرنا هي اهلوهوية بني تصور اللفـظ وتـصور املعـىن                :الثالثة  
  :احلاصلة من مقدمات ثالث 

  . اجلعلـ ١
  . االستعمال مع القرينةـ ٢
  . التالزمـ ٣



 ١٦٧ ..................................................................................خالصة نظريتنا يف الوضع  

وتعىن جعل اللفظ    ،    عملية اعتبارية كما سبق بيانه     أما مرحلة اجلعل واالنتخاب فهي    
منها التخصيص ومنـها     ،    وهذا االعتبار األديب ميكن صياغته بعدة صور وألوان        .بإزاء املعىن 

فهذه املسالك كلـها     ،   جعل املالزمة ومنها جعل اهلوهوية ومنها التعهد ومنها القرن املؤكد         
 ، ألا صياغات متعـددة العتبـار اديب واحـد    ، مقبولة عندنا على مستوى املرحلة األوىل     

واختالفها يكشف عن اختالف املستوى الثقايف والذوقي والظرف احلضاري الذي ينمو فيه            
  .هذا التفكري وهذا املسلك

وأما مرحلة االشارة فقد تكون عملية مقصودة من قبل الواضع يف تكراره االستعمال             
ويف الغالـب ال تكـون    ، ة للعالقة بني اللفظ واملعىنوتكثري القرائن املشرية والعوامل املرسخ  

وهو كثرة االستعمال واالطالق ومحل اللفظ على املعىن         ،   تكويين أمر   عملية مقصودة بل هي   
توافر قرائن سياقية ومقامية مع عوامل مـثرية   أو   ، مع القرائن وهذا ما يسمى بالعامل الكمي      

  . واملعىن وهذا ما يسمى بالعامل الكيفيالعالقة الوضعية بني اللقظ تأكد تساعد على
وهي سببية   ،    مرحلة حتقق العالقة الوضعية يف نظرية املشهور       ٤وأما املرحلة الثالثة فهي   

والعالقة عندنا   ،    وهي عندنا مقدمة قريبة حلصول العالقة الوضعية       .تصور اللفظ لتصور املعىن   
 ،   صورة اللفظ وصورة املعىن    هي درجة أرقى من ذلك وهي حصول اهلوهوية واالندماج بني         

  .وهذا ما تعرضنا لشرحه سابقاً
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  املسالك يف حقيقة الوضع
  : وهي عدة مسالك ونظريات نتحدث عنها تفصيالً

  :وبيانه يتم بذكر نقطتني ) قده( وقد طرحه احملقق العراقي :مسلك املالزمة : األول 
 الوضع هو املالزمة االعتبارية   أن   ب :فتارة يقول    ،   ان تعبريات احملقق العراقي خمتلفة     ـ أ

وصار هذا سبباً لاليراد على احملقق املذكور من قبـل           ،   املالزمة الواقعية  بأنه   :وتارة يقول   ،  
املالزمة االعتبارية ختتلف عن املالزمة الواقعية فهما مسلكان متغايران ال مسلك            بأن   االعالم

  !؟ واحداً واحد فكيف جعلهما مسلكاً
أن الوضع عبارة عن كلي املالزمـة       ) قده(ن مقصود احملقق العراقي     ولكن الصحيح أ  

فهذه املالزمة يف املرحلة األوىل من مراحـل الوضـع           ،   اجلامع بني مراحل الوضع ودرجاته    
 وهذه  .وهي عبارة عن جعل التالزم بني اللفظ واملعىن واعتبارمها متالزمني          ،   مالزمة اعتبارية 

وهي عبارة عن استلزام تـصور       ،   خرية من الوضع مالزمة واقعية    يف املرحلة األ   أيضاً   املالزمة
واال  ، فاختالف التعبري عن املالزمة ناظر الختالف مراحلها ودرجاـا  ،  اللفظ لتصور املعىن  

وهو عنوان املالزمة الشامل للمالزمـتني       ،   فالوضع باملعىن العام الشامل هو العنوان االنتزاعي      
  .االعتبارية والواقعية

إذ  ،   وهو املفاعلة القائمـة بـالطرفني      ،   ليس املقصود باملالزمة معناها اللغوي     ـ ب
االستلزام هنا قائم بطرف واحد وهو اللفظ لكون تصور اللفظ مستلزماً لتصور املعـىن وال               

 فال توجد مالزمة لغوية     .عكس حيث ال يكون تصور املعىن مستلزماً لتصور اللفظ يف نظرهم          
 اذن فاملقصود باملالزمة طبيعي التالزم القائم بتصور اللفظ        ،   فظ فقط بل استلزام من طرف الل    

  كلفظ املهاجرة، 



 ١٦٩ .....................................................................................ك املالزمة مناقشة مسل 

  .)١( واملسافرة املراد منه طبيعي املبدأ ال املشاركة القائمة بالطرفني
  :وتعليقنا على هذا املسلك يتلخص يف مالحظتني 

 الواقعية بني اللفظ واملعىن     املالزمة اجلامع بني املالزمة    بأنه    ان التعبريعن الوضع   :األوىل  
  :واملالزمة االعتبارية ال يكشف عن حقيقة الوضع ألمرين 

 ألن هذا اجلامع هو عني املالزمتني املذكورتني وكالمها ال يعربان عن حقيقـة              :أوالً  
فاملالزمة الواقعية يالحظ عليها أنا قد اقمنا الربهان فيما سبق على كـون الوضـع                ،   الوضع

 املصدري هو اهلوهوية واالندماجية بني تصور اللفظ وتصور املعىن ال املالزمـة             باملعىن االسم 
واملالزمة االعتبارية يالحظ عليها أا لون من ألوان االعتبار األديب واالعتبار            ،   بني التصورين 

وهو جعل املالزمة بني اللفظ واملعىن ألجـل      سابقاً   واملصحح املذكور  ،   األديب حيتاج ملصحح  
هـذا املـصحح     ،    واالعداد حلصول املالزمة الواقعية بني صورة اللفظ وصورة املعىن         التمهيد

مشترك بني صياغات االعتبار األديب املختلفة اليت منها التعهد ومنها القرن املؤكـد ومنـها               
فمـا   ،   فال يوجد مصحح معني هلذا االعتبار األديب اخلاص وهو جعل املالزمة           ،   االختصاص

  ه خبصوصه ؟هو املصحح العتبار
 ان هذا التعريف للوضع فاقد لركيزة مهمة يف مسرية العالقة الوضعية بني اللفظ              : ثانياً

وهي املرحلة الثانية من مراحل الوضع اليت هي عبارة عن سببية اللفظ مع القرينـة                ،   واملعىن
ملرحلـة  اشارة هلـذه ا  أي املالزمة بأنه حيث ال يوجد يف تعريف الوضع ، املعىن إىل   لالنتقال

  .وهي مرحلة سببية اللفظ مع القرينة للمعىن ، الضرورية ملسرية الوضع
ن املالزمة ان قصد ا املالزمة الواقعية فهـي         ا:  ما طرحه يف احملاضرات بقوله       :الثانية  

  تارة تقاس بالنسبة للجاهل بالوضع وتارة تقاس بالنسبة للعامل
__________________  

  .١٥ ـ ١٣: مقاالت االصوليني ) ١(
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إذ ال ميكن للجاهل بالوضع ادراك املالزمـة      ،   فإن قيست بالنسبة للجاهل فهو مستحيل      ،   به
كان هناك مالزمة واقعية بني اللفظ       إذا   بني اللفظ واملعىن واال الستحال اجلهل باللغات كلها       

لكنـها  وان قيست بالنسبة للعامل بالوضع فهي حاصلة عنده          ،   واملعىن شاملة للجاهل والعامل   
  .متفرعة عن الوضع مترتبة عليه ال أا هي الوضع نفسه

وان أريد ا املالزمة االعتبارية فتارة تالحظ بالنسبة للجاهل بالوضع وتارة تالحـظ             
فإن لوحظت بالنسبة للجاهل بالوضع فصدورها لغو ألن اجلاهل بالوضع           ،   بالنسبة للعامل به  

تصور املعىن فاعتبار املالزمة يف حقه ال جيدي شيئاً         ال علم له به حىت ينتقل من تصور اللفظ ل         
وان لوحظت بالنسبة للعامل بالوضع فريد عليها أا حتصيل حاصـل ألن العـامل               ،   وال اثر له  

بالوضع عنده مالزمة ذهنية بني اللفظ واملعىن فتحصيل هذه املالزمة باعتبارها يف حقه حتصيل              
  .)١( وهو من أردأ أحناء حتصيل احلاصل ، ما هو حاصل بالوجدان عن طريق التعبد

  :ولكن هذا النقاش مدفوع 
خنتار ان املراد باملالزمة الواقعية هي املقاسة بالنسبة للعامل بالوضع ال بالنسبة             أننا   :أوالً  

هذه املالزمة ليست هي بالوضع بل هي متفرعـة          بأن   للجاهل به ومع ذلك ال يرد االشكال      
على نوعني الوضع باملعىن املصدري والوضع باملعىن االسـم         وذلك ألن الوضع     ،   عن الوضع 
واملالزمة الواقعية وان كانت متفرعة عن األول لكنها هي الوضع باملعىن الثـاين              ،   املصدري

 ،  ومراد صاحب هذا املسلك عندما يعرف الوضع باملالزمة الواقعية هو املعىن الثاين ال األول             
  .فال يرد االشكال املذكور

   يف التعريف املالزمة االعتباريةقد خنتار أن املراد باملالزمة أننا :وثانياً 
__________________  

  .٤٠ ـ ٣٩ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ١٧١ ......................................................................................بيان مسلك اهلوهوية  

واالشـكال   ،   لكن يف حق اجلاهل بالوضع ال يف حق العامل به لئال يلزم حتـصيل احلاصـل               
م انتقاله من اللفظ للمعىن مبجرد هـذه  املالزمة االعتبارية يف حق اجلاهل لغو لعد  بأن   املذكور

ان اعتبار املالزمة يف حق اجلاهل مل يقصد منه حصول االنتقال للمعـىن عـن               : املالزمة فيه   
بل املقصود   ،   طريق اللفظ بعد اعتبار املالزمة مباشرة وبدون واسطة حىت يرد اشكال اللغوية           

 نية وهي سببية اللفظ مع القرينة للمعىن      منه حصول االنتقال للمعىن بواسطة املرور باملرحلة الثا       
فاالعتبار للمالزمة مع شريطة املرحلة الثانية من مراحل الوضع ال يكـون لغـواً بالنـسبة          ،  

  .للجاهل ذا الوضع

  :مسلك اهلوهوية : املسلك الثاين 
جمتمعاً هو جعـل   أو مؤسسةأو  فرداً ان االعتبار األديب الصادر من الواضع  : وحاصله  

 )قده (السيد اخلوئي  وقد أورد االستاذ   ،   ية بني اللفظ واملعىن دف الوصول للهوهوية      اهلوهو
  :على هذا املسلك ثالثة ايرادات 

 إىل  ان ترتيل شيء مكان شيء آخر حيتـاج       : ما ذكر يف احملاضرات وحمصله       :األول  
 (لـشارع  يف قـول ا  فمـثالً   ،مصحح واملصحح للترتيل ترتيب آثار املرتل عليه على املرتل       

 نوع من الترتيل مل يصح ذلك اال باعتبار ترتيب آثـار الـصالة              )١( ) الطواف بالبيت صالة  
وهنا يف مقامنا عندما يقوم الواضع جبعل اهلوهوية بني اللفظ واملعىن            ،   ولوازمها على الطواف  

نـه ال   مع أ  ،   ترتيل وجود اللفظ مرتلة وجود املعىن للهوهوية بينهما        أي   فهذا نوع من الترتيل   
  .)٢( النفور منه على اللفظ مبجرد هذا الترتيل فال مصحح له أو تترتب آثار املعىن من طلبه

  ر اهلوهوية بني صورة اللفظ وصورةاعتبا بأن ويالحظ على هذا االيراد
__________________  

  .٢٢٢ : ٥سنن النسائي  ، ٢١٥  :١عوايل الآليل ) ١(
  .٤١ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ٢(
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واملصحح كما   ،   املعىن لون من ألوان الترتيل واالعتبارات األدبية املتوقفة على وجود املصحح          
اال ان هذا الترتب يكفي يف كونـه مـصححاً           ،   ذكر هو ترتب آثار املرتل عليه على املرتل       

  .حصوله ولو بالواسطة وال وجه لتوقف مصححيته على الترتب املباشر
ن اهليبة والعظمة يف النفوس يتم ولو بواسطة كثرة احلمل          فترتيل الشجاع مرتلة األسد م    

وكذلك يف حمل كالمنا يكفي يف ترتيـل         ،   الترتب املباشر  إىل   واالطالق وال حيتاج املصحح   
ثاره على الوجود   آوجود اللفظ مرتلة وجود املعىن واعتبار اهلوهوية بينهما ترتب لوازم املعىن و           

  . واالطالق بدون حاجة للترتب املباشرالذهين للفظ ولو بواسطة كثرة احلمل
ومـن   ،   داللة اللفظ على املعىن    أي    إن اهلدف من الوضع هو حصول الداللة       :الثاين  

الواضح ان الداللة تتوقف على طرفني متغايرين دال وهو صورة اللفظ ومدلول وهو صـورة               
 النوع من الوضـع     اذن هذا  ،   املعىن فجعل اهلوهوية بينهما ال ينسجم مع اهلدف وهو الداللة         

  .)١( وهو جعل اهلوهوية ال يتالئم مع هدف الوضع من حصول الداللة املتوقفة على الطرفني
ان الداللة يف نظر املورد عبارة عن عالقة السببية والتالزم          : ويالحظ على هذا االيراد     

 ،  ة بينهما بني تصور اللفظ وتصور املعىن لذلك يراها متقومة بطرفني فال وجه العتبار اهلوهوي            
من كون الداللة والعالقة الوضعية عبارة عن اهلوهوية واندماج          سابقاً   بينما الصحيح ما ذكرنا   

صورة املعىن يف صورة اللفظ لذلك يكون اعتبار اهلوهوية بينهما منسجماً متاماً مـع نتيجـة                
  .الوضع وهدفه
عمق يف النظر    إىل   ج ان تفسري الوضع باهلوهوية بني اللفظ واملعىن تفسري حيتا         :الثالث  

  الذهان العامية اليت بيدها عمليةودقة يف التفكري وهذا بعيد عن ا
__________________  

  .٤٢ ـ ٤١ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ١٧٣ ................................................................مناقشة السيد اخلوئي ملسلك اهلوهوية ودفعها  

ميسوراً يصدر حىت من االطفـال       أمراً   يف حقيقة الوضع جندها   تأملنا   إذا   بينما ،   الوضع غالباً 
يف يصح تفسري هذا األمر امليسور ذا املعىن الدقيق الـذي ال            واانني بل من احليوانات فك    

  .)١( تناله االفهام السطحية الساذجة
  :ويالحظ على هذا االيراد 

مع ايراد هذا االعتراض    ) قده( النقض مبسلك التعهد فإن االستاذ السيد اخلوئي         :أوالً  
أنين مىت ذكرت   أي   ـ فسهعلى مسلك اهلوهوية يتبىن مسلك التعهد النفساين بني الواضع ون         

وهـو   ،   مع أن مسلك التعهد مورد لنفس االشكال       ـ اللفظ الكذائي فاقصد املعىن الفالين    
  .اًبعده عن االذهان العامية الساذجة اليت متارس عملية الوضع غالب

ألنه لون   التأمل   سهل يسري ال حيتاج لعمق الفكر وال دقة        أمر    ان جعل اهلوهوية   :ثانياً  
وهذا ما يقوم    اآلخر   الشيئني لباس  أحد   إلباس أي   وهو ما يسمى باالستعارة    ،   اازمن ألوان   

قوهلم فالن أسد وهي قمر وجاءين أسد ال اشكال          فمثالً    ، به أغلب أبناء العرف يف حماورام     
وهي اعتبار اهلوهوية بني النوعني وأن الرجل الشجاع مـصداق           ،   أنه من مصاديق االستعارة   

  .سد حقيقيلألسد بل هو ا
  :وكقول الشاعر

  قامــت تظللــين ومــن عجــب   

  مشــس تظللــين مــن الــشمس        

   
يا كلب   (بل اعتبار اهلوهوية يصدر حىت من األطفال كما يف مقام الشتم حيث يقال              

 فإذا كان اعتبار اهلوهويـة      .فإن هذا االطالق استعارة حقيقية واعتبار للهوهوية      ) بن الكلب   
 باملعىن املصدري مبعىن    ذهان اتمعات فال مانع من تصوير الوضع      من املرتكزات املستقرة يف أ    

  اهلوهوية
__________________  

  .٤٣ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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  .ودخوله حتت هذا املرتكز العام وإن مل يعربهذا املفهوم عن متام مراحل الوضع ودرجاته
وهلـم  أ،   األصول   عالمأن   وقد ذهب اليه جمموعة م     : مسلك التعهد : املسلك الثالث   

واحملقق احلـائري يف كتـاب      ،   األصول   كما نعلم احملقق مال علي النهاوندي يف كتابه شرح        
ووافقهم االسـتاذ اخلـوئي      ،   )٢(وآغا رضا االصفهاين يف كتاب وقاية األذهان         ،   )١( الدرر

  .)٣( )قده(
مل علـى   وقبل استعراض املالحظات الواردة على هذا املسلك نطرح مقدمـة تـشت           

  :تصويره 
الداللة االنسية وهي خطور املعىن عنـد خطـور          إىل    سبق ان قسمنا الداللة    :مقدمة  

والداللة التفهيميـة    ،   من باب اهلوهوية   أو   اللفظ وحتدثنا عن حقيقتها وأا من باب التالزم       
يقية والداللة التصد  ،   وهي احلكم على كون املتكلم امللتفت قاصداً لتفهيم الظاهر من كالمه          

وهي احلكم على كون املتكلم مريداً للمعىن الظاهر من كالمه ارادة جدية فالظاهر حجة له                
  .وعليه

كـون   أي   من األقسام هو القسم الثاين وهو الداللة التفهيميـة         اآلن   وما نركز عليه  
وأما الداللة االنسية فقد سبق البحث عنها وعن         ،   املتكلم امللتفت قاصداً لتفهيم معىن كالمه     

 أي   ، وأما الداللة التصديقية فليست داللة لفظية بل داللة سياقية مقامية          ،   حقيقتها ومنشئها 
 وكالمنـا  ،   ظاهر كون املتكلم يف مقام البيان والتفهيم هو كونه مريداً واقعاً للمعىن الظاهر            

داً وداللة الكالم على كون ظـاهره مـرا        ،   الداللة املستندة للفظ   أي   يف الداللة اللفظية  اآلن  
املـتكلم يف كـون     جدياً للمتكلم وان اكتسبها اللفظ ولكن حقيقتها هي ظهـور حـال             

  ظاهركالمه مراداً
__________________  

  .٤ : ١درر الفوائد ) ١(
  .٦٢: وقاية األذهان ) ٢(
  .٤٣ و ٣٨ : ١الفقه  أصول حماضرات يف ، ١٢ : ١اجود التقريرات ) ٣(



 ١٧٥ .....................................................................................منشأ الداللة التفهيمية 

وكالمنا يف الداللة    ،   وبالذات وداللة لفظية ثانياً وبالعرض      أوالً فهي داللة مقامية   ،   جدياً له 
  .اللفظية النابعة من اللفظ

داللـة   أم   فاحلديث خمتص بالداللة التفهيمية وبيان حقيقتها وأا هل هي داللة عقلية          
  :فهنا نظريتان  ، عقالئية
  .على قانون السببية بناءاً وهو كوا عقلية  ، ـ خمتارنا١
  .على قانون التطابق بناءاً من كوا عقالئية) قده(الستاذ السيد اخلوئي خمتار ا ـ ٢

 فهو ان الداللة التفهيمية عبارة عن حكم العقل بكون املـتكلم امللتفـت              :أما خمتارنا   
  .على قانون السببية بناءاً قاصداً لتفهيم معناه

  : يف ثالث مقدماتوشرح قانون السببية 
فبالنسبة لذاته ال يكون ساهياً وال نائماً        ،   بيان ذاتاً وقصداً  كون املتكلم يف مقام ال     ـ أ

وبالنسبة لقصده أن ال يقصد بالتلفظ هدفاً نفسياً يعود لذاته كالتـدريب             ،   وال فاقداً للوعي  
وطريق احراز كون املتكلم يف مقام البيـان         ،   الدعاء أو   التخفيف عن النفس   أو   على الكالم 

  .القرائن احلالية والعقلية
بعد متامية املقدمة السابقة فإننا ندرك أن لكل فعل غاية سواء كانـت غايـة                ـ ب

والغاية عندهم علة لفاعلية الفاعل بوجودها الذهين ومعلولة لفعلـه           ،   غاية عقالئية  أم   سفهية
فالبد له من غاية بعد احراز كون املتكلم يف مقام           اإلنسان   والكالم فعل من أفعال    ،   اخلارجي

  .البيان
حكم العقل ان من اوجد سبباً معيناً وهو ملتفت ملسببه فال حمالة يريد بـذلك                ـ ج

فمن وضع املاء على النار وهو ملتفت لكون النار سبباً للحـرارة             ،   السبب التوصل للمسبب  
  .فهو قاصد بذلك العمل التوصل لتسخني املاء

بيان واحـراز ان    بعد احراز كون املتكلم يف مقام ال      : وتطبيق ذلك يف املقام أن يقال       
  واملفروض ان املتكلم قد اوجد ، لكالمه غاية مبقتضى حكم العقل
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السبب وهو اللفظ مع التفاته للمسبب وهو كون ذكر اللفظ سبباً خلطور املعـىن يف ذهـن                 
اذن فهو قاصـد     ،   على حنو اهلوهوية   أم   سواء كان ذلك اخلطور على حنو التالزم       ،   املخاطب

  .م املعىن من اللفظللتوصل للمسبب وهو تفهي
وبالذات ويكتـسبها    أوالً   وهذه هي الداللة التفهيمية اليت هي يف احلقيقة حكم عقلي         

مع أا يف الواقع مصداق من مـصاديق        ،   اللفظ ثانياً وبالتبع حبيث تعد من الدالالت اللفظية       
لقيـد  هـذا ا   ـ ان من أوجد سبباً وهو ملتفت لسببيته      : قانون السببية الذي يكون حمصله      

واحلكـم   ،   فهو قاصد للتوصل ملـسببه     ـ اشارة للمقدمة األوىل وهي احراز التفات املتكلم      
فغايته التوصل الخطار املعىن     ،   قاصد مبقتضى املقدمة الثانية وهي ان لكل فعل غاية         بأنه   عليه

  .بعد التفاته للسببية املذكورة
ذكرت اللفظ   إذا    بأين موهذه الداللة كما ترى ال تتوقف على وجود تعهد من املتكل          

حتققت املرحلة الثانية من مراحـل       إذا   أريد املعىن الفالين بل هي تتحقق وحتصل       فأنا   الفالين
متت هذه املرحلة وترسخت     إذا   فإنه ،   املعىن إىل   الوضع وهي سببية اللفظ مع القرينة لالنتقال      

فإن  ،   على حنو اهلوهوية   أم   زمسواء أكانت العالقة على حنو التال      ،   واملعىن ،   العالقة بني اللفظ  
سواء أكان هناك يف املرحلة األوىل للوضع عملية تعهـد           ،   الداللة التفهيمية تتحقق بعد ذلك    

بل كانـت    ،   مل تكن هناك هذه العملية     أم   نفساين من الواضع بذكر اللفظ عند ارادة املعىن       
  .غريه من املسالك أو جعل املالزمة أو للوضع كالتخصيص أخرى صياغة

 ،   من كون الدالالت التفهيمية ناشئة عن التعهـد        ) :قده(خمتار االستاذ السيد اخلوئي     
  :وبيانه يف مخس نقاط 

اجتماعياً بالطبع احتاج للتعايش مع  اإلنسان  ملا كان:للتعهـد    اإلنسان   حاجة: األوىل  
   ،والتعايش ال يتم اال عن طريق التفهم والتفهيم ، اتمع



 ١٧٧ .......................................................................................عناصر نظرية التعهد  

أريـد   فأنا   كلما ذكرت اللفظ الفالين   بأين   اإلنسان   ت غري وافية بذلك تعهد    ومبا أن االشارا  
وهدفه من هذا التعهد تكوين العالقة الراسخة بني اللفظ واملعىن حبيث يستطيع        ،   املعىن الفالين 

  .حاجة لالشارات يف مقام التفاهمعن طريق اللغة بال  اآلخرين تفهيم مقاصده وتفهم مقاصد
فكما  ،    ال فرق يف اجراء وثيقة التعهد بني الواضع واملستعمل         :  التعهد مشولية: الثانية  

أن الواضع تعهد باطالق اللفظ عند ارادة املعىن فكذلك املستعمل تعهد السري علـى هـذا                
ولوال تعهد املـستعمل     ،   القانون املوضوع وهو ذكر اللفظ الفالين عند ارادة املعىن الكذائي         

  .لتفهيمية بني ابناء اللغةكالواضع مل حتصل الداللة ا
حيـث أن   ،    ان الطرف الذي يتعلق به التعهد هو قصد التفهيم         : متعلق التعهد : الثالثة

مل جيعل متعلق    وإنما    ، صياغة التعهد هي أين أذكر اللفظ الفالين عندما اقصد املعىن الكذائي          
 جعـل املتعلـق     بل ـ يقول كلما ذكرت اللفظ خطر املعىن     بأن   ـ التعهد هو خطور املعىن   
  :قصد التفهيم لوجهني 

اختيارياً وقصد التفهـيم     أمراً   أن التعهد عملية اختيارية فال بد أن يكون متعلقها         ـ أ
  .غري اختياري فكيف يتعلق به التعهد االختياري أمر بينما خطور املعىن ، عمل اختياري

طلق لـشرارة   ومادام املن  ،   الوضع إىل   أن موضوع عملية الوضع حتدده احلاجة      ـ ب
الوضع هو احلاجة للتفهيم والتفهم فال حمالة البد ان يكون متعلق التعهد الوضعي هو قـصد                

  .والنتيجة حبدود بواعثها وأسباا ، ألنه الباعث لنفس عملية الوضع ، التفهيم
 لقد اتضح من النقاط السابقة ان الداللة املتفرعة         :الداللة املتفرعة عن الوضع     : الرابعة  

إذ ال وجه لتفرع الداللة التصورية عنه مع كـون           ،   لوضع هي الداللة التفهيمية مباشرة    عن ا 
  لداللة التفهيمية فكيف تتفرع عنهمتعلقه هو ا



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ١٧٨

ومؤدى ذلك   ،   الداللة اخلالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس املقدمات وال تكون اوسع منها           
 ، نتزاعية ال من األمور الواقعيـة املتأصـلة  كون الداللة التصويرية األنسية من قبيل األمور اال      

وهو قصد تفهيم    خارجاً   وهي اليت هلا ما بازاء يف اخلارج كالداللة التفهيمية حيث ان وراءها           
وال من األمور االعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أديب هدفه التمهيـد               ،   املعىن

  .لعالقة اللفظ باملعىن
ن األمور االنتزاعية الناشئة عن ترتب الداللة التفهيميـة علـى           بل الداللة التصورية م   

فإن كثرة حصول الداللة التفهيمية بعد التعهـد     ،   التعهد واملندرجة حتت قانون تداعي املعاين     
  .املعىن مبجرد مساع اللفظ ولو مل يكن معه تعهد أصل االستعمايل توجب خطور

احلكم أي  ـ ول التفهيمي عند مساع اللفظ    ان االنتقال للمدل   :نتيجة التعهد   : اخلامسة  
 اإلنسان  وهو أن  ،   عقالئي أصل   منشأه ـ على املتكلم بكونه قاصداً لتفهيم املعىن من اللفظ       

 ،  الصحة يف عمل الغري    أصالة   وهذا هو مدرك   ،   العاقل يسري على وفق القانون الذي التزم به       
  .السالمي الذي يدين به ويلتزم بهاملسلم يسريعلى طبق القانون ا اإلنسان فإن أساسها أن

وكذلك يف املقام فإن االنتقال للمدلول التفهيمي ال يستند لقانون السببية بـل هلـذا               
 أو  ومبا أنه تعهـد كواضـع      ،   األصل العقالئي وهو سري العاقل على القانون الذي التزم به         

هو قصده تفهـيم    مستعمل بذكر اللفظ عند ارادة املعىن فمقتضى األصل العقالئي املذكور           
  .املعىن الكذائي بعد ذكره اللفظ الفالين

  .هذا متام الكالم يف شرح مسلك التعهد
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  راضات الواردة على مسلك التعهدتاالع
  .العقد االجيايب والعقد السليب ،  ان صياغة التعهد تتصور على عقدين:األول 

ـ  ١: ن  وله صيغتا  ،    وهو املوجود يف كلمات احملاضرات     :العقد االجياب    كلمـا   ـ
  .أريد تفهيم املعىن فأنا ذكرت اللفظ

  . ـ كلما أردت تفهيم املعىن ذكرت اللفظ٢
ويرد على كال الصيغتني أما غري وافيتني بتحقيق الداللة التفهيمية حبيـث ال ميكـن               

لكون النسبة بني ذكر اللفظ واردة       ،   استكشاف املدلول التفهيمي من خالل الصيغتني فقط      
فقد يذكر اللفظ من باب التمرين      ،   اآلخر   على أحدمها    العموم من وجه فال يدل     تفهيم املعىن 
وقد يقصد تفهيم املعىن من غـري        ،   التغين أو   الدعاء أو   بداعي التلقني النفسي   أو   على النطق 

فلما كانت النسبة   ،   خارجاً   احضار املعىن بنفسه   أو   طريقة ذكر اللفظ بل عن طريق االشارة      
فهذا العقد   ،   م من وجه مل يصلح ذكر اللفظ للكشف عن املدلول التفهيمي          بينهما هي العمو  

مع أا اهلدف األسـاس هلـذا        ،   االجيايب لصياغة العهد غري واف بتحقيق الداللة التفهيمية       
  .املسلك

  :وله صيغتان  ، للنهاوندي األصول  وهو املطروح يف كلمات تشريح:العقد السليب 
  . قصد تفهيم املعىنال أذكر اللفظ اال عند ـ ١
  . ال أقصد تفهيم املعىن اال وذكرت اللفظـ ٢
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ويرد على كال الصيغتني أما وان كانتا كافيتني الستكشاف املراد التفهيمي خبـالف      
ولذلك يعد هذا التعهد    ،   خارجاً   العقد االجيايب اال أما ال يتطابقان مع واقع استعمال اللفظ         

 لعدم وفائه حينئٍذ بتلبية مجيع األهداف املنشودة وراء استعمال          تعهداً غري عقالئي وغري قانوين    
فإن اطالق اللفظ ال ينحصر اهلدف منه بقصد تفهيم املعىن بل قد يكـون بـداعي                 ،   اللفظ

 أو  بداعي الدعاء  أو   بداعي التلقني النفسي   أو   بداعي التمرين على النطق    أو   االمهال واالمجال 
فحصر اللفـظ بقـصد      ،   هداف متعددة تبعث على التلفظ    فهناك دواعي وأ   ،   بداعي التغين 

فتعهده باحلصر املذكور    ،   ودواعيه النفسية املختلفة   اإلنسان   تفهيم املعىن ال يتطابق مع حاجة     
  .تعهد غري عقالئي لعدم وفائه باحلاجات البيانية عند االنسان

ع مع االستعمال ال جيتم بأنه  على مسلك التعهد)١( ما أورده بعض املعاصرين  :الثـاين   
على العقد الـسليب     بناءاً   فإن املتعهد بعدم ذكر اللفظ اال عند ارادة املعىن الكذائي          ،   اازي

ملسلك التعهد كيف يتسىن له ااز وهو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له وهو املعىن املتعهد                 
  .فإن هذا خمالف لتعهده السابق ، به

املعنيني على حنو العرضية بينهما صـار        أحد   د ارادة وإن تعهد بعدم ذكر اللفظ اال عن      
  .االستعمال اازي استعماالً حقيقياً لرجوعه للوضع

وان تعهد بعدم ذكر اللفظ وحده وبدون قرينة اال عند ارادة املعىن احلقيقي حبيـث ال                
يتناىف مع  فإن هذا التعهد     ،   يتناىف ذلك مع االستعمال اازي املستلزم لذكر اللفظ مع القرينة         

إذ يصدق عليه أنه ذكر اللفظ وحده بال         ،   غري القرينة اللفظية   إىل   االستعمال اازي املستند  
  .قرينة لفظية ومع ذلك اريد به غري معناه املتعهد به

__________________  
  .٧٩ : ١لعل املقصود به السيد الصدر يف حبث الوضع من أصوله ) ١(
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 عند ارادة املعىن الكذائي فإذا مل يكن مـراداً فـاملعىن            وإن تعهد بعدم ذكر اللفظ اال     
فهذا يعين   ـ املالزمة املصححة للتجوز واستعمال اللفظ فيه      أنواع   نوع من بأي   ـ املالزم له 

  .)١( وهو خالف مسلكه يف هذه النقطة ، ن مصحح االستعمال اازي هو الوضع ال الطبعأ
  :ألن االستعمال اازي فيه مسلكان  ، ولكن الصحيح عدم ورود االعتراض عليه

  . استعمال اللفظ يف غري ما وضع له بقرينةـ أ
مبعىن أن املعىن املـستعمل فيـه    ، عدم تطابق املراد االستعمايل مع املراد اجلدي      ـ ب

اللفظ واملراد تفهيمه يف مرحلة الداللة التفهيمية هو املعىن احلقيقي لكن هذا املعىن ليس مراداً               
  .لى صيد الداللة التصديقيةجدياً ع

وبناءاً على ذلك    ،   يف حبث ااز هو املسلك الثاين     ) قده(وخمتار االستاذ السيد اخلوئي     
إذ ال تنايف بني مسلكه يف الوضع وهو التعهـد           ،   فال يرد عليه هذا االشكال جبميع تفريعاته      

ز وهو استعمال اللفـظ يف      بعدم ذكر اللفظ اال عند ارادة املعىن الكذائي وبني مسلكه يف اا           
نفس املعىن املتعهد به على صعيد الداللة التفهيمية مع عدم كونه مراداً جدياً علـى صـعيد                 

  .فإنه ذا النحو من الصياغة ال يتناقض مع تعهده األول وال خيالفه ، الداللة التصديقية
عـدم ذكـر    التعهد ب  بأن   كان مسلكه يف ااز هو األول لورد االشكال عليه        نعم لو   

  .اللفظ اال عند ارادة املعىن احلقيقي ال جيتمع مع استعمال اللفظ يف غريه وهو املعىن اازي
على  أو    ،  إن نظرية التعهد أما أن تالحظ على صعيد الوضع باملعىن املصدري           :الثالث  

  تالحظ على أو  ،مستوى الوضع باملعىن االسم املصدري
__________________  

  .٧٩ : ١ األصول لمحبوث يف ع) ١(
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أما بالنسبة للوضع باملعىن املصدري فصياغة التعهـد يف   ،   صعيد استكشاف املدلول التفهيمي   
 جمرد اعتبار أديب كسائر االعتبارات األدبية      ـ وهي مرحلة االنتخاب واجلعل    ـ تلك املرحلة 

ني له من   فإن االعتبار األديب حيتاج ملصحح مع      ،   لكن ال يوجد له مصحح خبصوصه     األخرى  
فإن اهلدف من هذا     ،   بني االعتبارات األدبية املختلفة وال يوجد ذلك بالنسبة لصياغة التعهد         
وهـذا مـصحح     ،   االعتبار األديب هو التوصل والتمهيد للعالقة الراسخة بني اللفظ واملعىن         

 أو  القـرن  أو   كمسلك التخصيص  األخرى   مشترك بني مسلك التعهد وغريه من االعتبارات      
  .ويةاهلوه

وهو متهيده للعالقـة     ،   جعل اهلوهوية له مصحح خاص به كاعتبار أديب       بينما مسلك   
ومن التناسب الفين والذوقي هو      ،   الوضعية اليت هي اهلوهوية بني تصور اللفظ وتصور املعىن        

التشاكل بني املعد واملعد له ومبا أن املعد له هو عالقة اهلوهوية فمقتضى التناسب واملـشاكلة                
  . أيضاًعد هو جعل اهلوهويةكون امل

وهو عبارة عـن     ،   وان لوحظ مسلك التعهد بالنسبة للوضع باملعىن االسم املصدري        
فقد ذكر االستاذ    ،   اهلوهوية أو   وأا عبارة عن التالزم    سابقاً   الداللة التصورية اليت حبثنا عنها    

رأى واضعاً   إذا   الذهنان   أي    ، ان هذه الداللة منتزعة من مسلك التعهد      ) قده(السيد اخلوئي   
فالداللة  ،   يتعهد بعدم ذكر اللفظ اال عند ارادة املعىن فإنه ينتزع من هذا التعهد تصور املعىن              

  .انتزاعي من نفس عملية التعهد أمر التصورية
ان األمر االنتزاعي واقعيته مبنشأ انتزاعه واذا ارتفع منـشأ          : ولكن يالحظ على ذلك     

بينما نرى بالوجدان ان حصول الداللة التصورية سواء أكانت هـي            ،   انتزاعه فال وجود له   
وهـي العوامـل    ،  اهلوهوية ال تتوقف على التعهد بل تتوقف على مرحلة االشارة          أو   التالزم
  كيفية املولدة للعالقة بني اللفظال أو الكمية



 ١٨٣ ......................................................................................مناقشة مسلك التعهد  

 جري اتمـع  فقد يوجد تعهد وال حتصل هذه العالقة لعدم ، ال أم  وجد تعهد  سواءاً   واملعىن
،  األخرى   وفق ذلك التعهد وعدم احترامه وقد ال يوجد تعهد لكنها حاصلة بسبب العوامل            

وحينئٍذ فال تتوقف الداللة التصورية على التعهد توقف املنتزع على           ،   فبينهما عموم من وجه   
  .املنتزع منه

أن منشأ  حيث ذكر    ،   وقد اعترف بذلك السيد نفسه يف تعليقته على اجود التقريرات         
 مع أنه ذكر يف التعليقة نفسها أا منتزعة من عملية           )١(الداللة التصورية هو كثرة االستعمال      

  .)٢( التعهد
 تالزماً   لو قصدنا بالتعهد التعهد الشخصي من قبل الواضع فحينئٍذ ال نرى           :فإن قلت   

التـصورية علـى    لعدم توقف الداللة     ،   بينه وبني الداللة التصورية كما ذكرمت يف االعتراض       
تعهد  أي    ، ولكن املقصود بالتعهد هو التعهد العقاليت العام      ،   األخرى   ذلك بل على العوامل   

واذا كان املقصود بالتعهد هو هذا فهو نفـس          ،   بالصياغة املذكورة  أيضاً   الواضع واملستعمل 
فال  ،   اضععن تعهد اتمع مبا تعهد به الو       أخرى   كثرة االستعمال فإن كثرة االستعمال عبارة     

وال ينتفي بذلك كون عالقة الداللة التصورية        ،   )قده(افت بني الكالمني يف عبارات السيد       
  .بالتعهد عالقة املنتزع باملنتزع منه

  عالقة الداللة التصورية بكثرة االستعمال      لو سلم ما ذكر لكن يبقى انّ       : أوالً   :قلت  
  .قة املنتزع باملنتزع منه كما هو واضحغريها من العوامل عالقة املسبب بسببه ال عالأو 

سواء أكان مـن     ،    ان السبب املعد للعالقة التصورية ليس هو التعهد النفسي         :وثانياً  
  بل هو نفس ذكر اللفظ مع القرينة ، من اتمع أم الواضع

__________________  
  .٣١ : ١اجود التقريرات ) ١(
  .١٢/  ١اجود التقريرات ) ٢(
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سواء أكان هنـاك     ،   للمعىن فإن هذا هو الدخيل يف حصول العالقة التصورية        بقصد االشارة   
فالتعهد نفسه ال دخالة له اطالقاً يف حصول هـذه           ،   مل يكن  أم   تعهد نفساين من قبل اتمع    

  .الداللة التصورية ال على حنو االنتزاع وال على حنو السببية
ال نرى له شـواهد ومالمـح يف   اماً   ع  أن دعوى كون التعهد تعهداً اجتماعياً      :وثالثاً  

بل نرى اتمع يسريعلى ج االستعمال التابع ملا حدده الواضع مـن دون    ،   اتمع العقالئي 
  .قيامه بتعهد نفساين كما هو املدعى

أن : وإن لوحظت نظرية التعهد بالنسبة ملرحلة استكشاف املدلول التفهيمي فريد عليه            
 قاصداً تفهيم املعىن ال ينحصر يف العلم بالتعهد بل له طريق            الطريق الستكشاف كون املتكلم   

بـه املـدلول     اإلنسان   يستكشف سابقاً   فهذا القانون كما ذكرنا    ،   خر وهو قانون السببية   آ
اذن فال يوجد    ،   مل يكن  أم   كان هناك تعهد   سواءاً    ، التفهيمي وكون املتكلم قاصداً للتفهيم    

  .عدةمربر لنظرية التعهد على خمتلف األص



 ١٨٥ ..........................................................................حبث استعمال اللفظ يف عدة معاين  

  استعمال اللفظ يف عدة معاين
  :واحلديث عن ذلك يف مقامني 

  . يف بيان حمل الرتاع:املقام األول 
  . يف شواهد الوقوع:املقام الثاين 

  : يف حترير حمل الرتاع ونطرح عدة نقاط :األول 
تاريخ هذا البحث لوجدنا أن صياغته تدور حول اإلمكـان   إىل  لو رجعنا  أننا   :األوىل  

 الذي نسب اجلواز    )٢( وشرح النهج للشيخ ميثم      )١(ففي الذريعة للسيد املرتضى      ،   تحالةواالس
الذي نسب اجلواز    األصول   وكتاب الشوكاين يف   ـ للشافعي والباقالين والقاضي عبد اجلبار    

واالمتناع أليب هاشم شواهد واضحة على أن مورد البحث عندهم حـول             ـ ألئمة الزيدية 
  .)٤(  وغريها)٣( كما يظهر من الكفاية املتأخرون ى حذوهموحذ ، األمكان وعدمه

فإذا تبني لنـا تـوفر      ،   ولكن األوىل بالبحث األصويل صرف احلديث للوقوع وعدمه       
الشواهد على وقوع استعماىل اللفظ يف عدة معاين فالوقوع أقوى دليل على االمكان وان مل               

ليه مثرة عملية يف مقـام تـشخيص        يتحقق الوقوع فالبحث عن األمكان حينئٍذ ال تترتب ع        
  .الظواهر كما ال خيفى

__________________  
  .١٧ : ١: الذريعة ) ١(
  .١٦ : ١شرح ج البالغة ) ٢(
  .٣٦ ـ ٣٥: الكفاية ) ٣(
  .٢١٠ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ٤(
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 أنه هل يصح استعمال اللفظ يف عـدة       :  ان العبارة السائدة عند الباحثني هي        :الثانية  
 بينما مناط البحث شامل ملوارد االستعمال واالجياد وملوارد تعدد املراد اجلـدي   ،   ال أم   معاين
  :ببيان ذلك إن اطالق اللفظ على قسمني  ، مع وحدة املراد االستعمايلأيضاً 

  . إطالق إجياديـ ١
  . إطالق استعمايلـ ٢

 إذا   مثالً  ، ر إسنادي فاالطالق االجيادي هو ذكر اللفظ بدون قصد ملعناه بل يذكر ألم          
معىن بل املقصود هو الكلمة نفسها وأن هذه الكلمة          أي   فهنا ال يقصد بزيد   ) زيد لفظ    (قلنا  
إجياد موضوع القضية بنفسه يف اجلملة بدون حاجة جلعل          أي   وهذا ما يسمى باإلجياد    ،   لفظ

  .حاك عنه ومشري إليه
فنحن نريـد   )  زيد من الزيادة   ( قلنا   فإذا ،   فهذا اإلجياد داخل يف حبثنا امكاناً ووقوعاً      

 أيـضاً   وحنن نريد  ،   من مادة الزيادة   مأخوذ   ألن مقصودنا أن اللفظ    ،   هنا اإلطالق اإلجيادي  
فجمعنـا يف    ،   استعمال لفظ زيد يف معناه اللغوي وهو معىن الزيادة         أي   االطالق االستعمايل 

  .ندرج يف البحث إمكاناً ووقوعاًوهذا م ، إطالق واحد املعىن اإلجيادي واملعىن االستعمايل
  : إطالق اللفظ مع القصد ملعناه فهو على نوعني أي وأما االطالق االستعمايل

وهذا هو حمـط     ،   خمتلفني أم   جمازيني أم   كانا حقيقيني  متعدداً سواءاً    كون املعىن  ـ ١
  .البحث يف املقام

 بناءاً  وذلك يف ااز  ،   لكن املراد اجلدي متعدد    واحداً   كون املعىن املستعمل فيه    ـ ٢
فإذا قلنا أسد يرمي     ،   على كون ااز عبارة عن عدم تطابق املراد االستعمايل مع املراد اجلدي           

  حلقيقي جداً وهو احليوان املفترسوأردنا املعىن ا



 ١٨٧ ......................................................................................وحدة املعىن وأنواعها 

املراد االسـتعمايل   ـ يف املثال ـ فهنا ، وهو الرجل الشجاع أيضاً وأردنا املعىن اازي جداً 
وإطالق اللفظ مع إرادة معنيني منه جداً وأحدمها مـراد           ،   اال أن املراد اجلدي متعدد    واحد  

  .حمل البحث إمكاناً ووقوعاً يف داخل اآلخر استعمايل دون
مع تعدد املستعمل    ،   اذن فمحل البحث هو الشمول ملوارد اإلجياد وملوارد االستعمال        

  .ال استعمايلوااز مراد جدي  ، فيه ومع وحدته ككونه جمازاً
 مورد البحث هو اطالق اللفظ مع ارادة عدة معاين على حنو يكون هذا            :النقطة الثالثة   

الرادة كل معىن باستقالله مـن       ،   االطالق الواحد يف حكم االطالقات املتعددة بعدد املعاين       
ومىت اريد باللفظ وحدة جامعة بني كثرات املعاين خرج االطالق عن مـورد         ،   اطالق اللفظ 

  .البحث
  :أقسام  أربعة والوحدة املتصورة على

وتعىن ارادة اجلامع املنطبق على املعاين انطباق الكلي علـى            ،  الوحدة احلقيقية  :األول  
 قد استعمل فيه لفـظ      )١( ) ِإنَّ اَهللا ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي      (: قوله تعاىل    فمثالً    ، فرادأ

ال أن املستعمل فيه متعدد كما       ،   ة اهللا وصالة املالئكة وهو العطف     الصالة يف اجلامع بني صال    
  .صالة اهللا رمحته وصالة املالئكة استغفارهم بأن حيث قالوا ، هو ظاهر بعض املفسرين

أَلَم تر أَنَّ اَهللا يسجد لَه من ِفي السماواِت ومن ِفـي اَألرِض      (: ومثل ذلك قوله تعاىل     
سمالشو  ومجالنو رالْقَمفاملستعمل فيه لفظ السجود معىن واحد وهو اخلـضوع وان           )٢( )  و 

ال ان املستعمل فيه متعدد باعتبار ان سجود املالئكـة هـو          ،   كان خضوع كل شيء حبسبه    
اخلشوع وسجود البشر وضع اجلبهة على األرض وسجود الشمس انقيادها التكويين ألمـر             

  .اخلالق عز وجل
__________________  

  .٥٦ : ٣٣االحزاب ) ١(
  .١٨ : ٢٢احلج ) ٢(
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املعـاين فـإن هـذا     أحد وتعين استعمال اللفظ يف عنوان ،    الوحدة االنتزاعية  :الثاين  
املـراد   بأن   فيه البعض  تأمل   وان ،   االستعمال استعمال اللفظ يف معىن واحد ال معاين متعددة        

طل لوضوح عدم الترادف بني اللفـظ وعنـوان         باألحد ان كان األحد باحلمل األويل فهو با       
وان كان عنوان االحد باحلمل الشائع فال وجود لألحد الالبعينه ال يف اخلـارج وال                ،   األحد

املعاين بنحـو الوضـع العـام     أحد على حنو يكون وضع اللفظ لعنوان     ولو صور . يف الذهن 
االشكال يف صـحة     سيأيت   نلك ،   واملوضوع له اخلاص فاملستعمل فيه حينئٍذ متعدد ال واحد        

  .االستعمال املذكور
وتعين عندهم استعمال اللفظ يف جممـوع املعـاين ال يف          ،    الوحدة االعتبارية  :الثالث  

 وأشكل على ذلك احملقـق االيـرواين يف   .فإن اموع معىن واحد ال معاين متعددة  ،   مجيعها
ال أنه خـارج     أيضاً    حمل البحث  استعمال اللفظ يف اموع هو     بأن   )١( حاشيته على الكفاية  

إذ ال ميكن ارادة معاين متعددة من اللفظ اال مع تصور اموع حبيث حتصل صـورة                 ،   عنه
  .حلاظية واحدة للمعاين كلها

  : ولكن الصحيح أن اطالق اللفظ مع ارادة املعاين على صور
 معىن جزءاً   أن يراد باملعاين صورة واحدة تشكل ائتالفاً حلاظياً حبيث يكون كل           ـ ١

وال اشكال يف خروجه عـن مـورد         ،   وهذا هو مقصودهم بلفظ اموع     ،   من هذا الكل  
  .البحث لوحدته وعدم تكثر املعاين

أن يراد بذلك خطور مجيع املعاين يف حلاظ واحد من دون وحدة اعتبارية بينها               ـ ٢
ل يف مورد البحـث     وهذا داخ  ،   حبيث يكون اطالق اللفظ كاإلطالقات املتعددة بعدد املعاين       

  .قطعاً لتكثر املعىن
  معاين بلحاظات متعددة متتالية معأن املراد بذلك تصور الذهن لل ـ ٣

__________________  
  .باب االشتراك: حاشية االيرواين على الكفاية ) ١(



 ١٨٩ ....................................................................شواهد اطالق اللفظ مع ارادة عدة معاين 

بعنـوان   املعرب عنـه     وهو ،   وهذا داخل يف مورد البحث     ،   اطالق اللفظ وارادة تلك املعاين    
  .اجلميع

يطلق اللفظ ويراد به     بأن    ، وهي الوحدة يف عنوان املسمى     ،    الوحدة العنوانية  :الرابع  
  .وهو خارج عن موضوع الرتاع لوحدته وعدم تعدده ، املسمى ذا اللفظ من مجيع األشياء

  : ويدور حول مخس جهات :املقام الثاين 
وذلك حيتـاج   ، املتعددة يف طرح شواهد وقوع اطالق اللفظ مع ارادة املعاين     :األوىل  

  :ملقدمة خالصتها ان التورية على قسمني 
  . التورية البديعيةـ ١
  . التورية العرفيةـ ٢

أما األوىل فتعين اطالق اللفظ مع إرادة عدة معاين منه متساوية يف الظهور كما قيـل                
  :شعرا 

ــاءً  ــرو قبــ ــاط يل عمــ   خــ

ــواءً        ــه ســ ــت عينيــ   ليــ

   
  .فإن املراد اجلدي واملراد االستعمايل متعدد،  هجاء أم فلم يعرف أن ذلك مدح

ويكـون   ،   خفـي  واآلخر   جلي أحدمها   ما الثاين فتعين طرح اللفظ الذي له معنيان       أو
كما نقل ابـن     ،   املراد اجلدي للمتكلم هو املعىن اخلفي لكن املتبادر للسامع هو املعىن اجللي           

 7 الشيعة أن يتربأ من علي    أحد   ان خارجياً طلب من   « : قتيبة يف كتابه اختالف احلديث      
 وقد خلط بعض أهل البـديع يـني         .)١( »أنا من علي ومن عثمان بريء       : فقال   ،   وعثمان
  .واملناسب ملورد االستشهاد هو التورية البديعية كما هو واضح ، القسمني

__________________  
  .٣٩: تأويل خمتلف احلديث ) ١(
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  :ى الوقوع وهي على قسمني وبعد هذه املقدمة نستعرض الشواهد عل
  . ما يتعلق باطالق اللفظ مع ارادة عدة معاين:األول 
  . ما يتعلق باستعمال اللفظ يف عدة معاين:الثاين 

وله عـدة    ،   مثله مع ارادة معناه    أو   نوعه أو    وهو اطالق اللفظ وارادة صنفه     :األول  
  :أمثلة 

أن أبا عبداهللا الفيومي أنشد ما ذكر يف مقدمة كتاب الصحاح يف اللغة للجوهري           ـ أ
يف حضرة األمري حممد املصري شعراً يذم به كتاب الصحاح ويثين على كتاب القـاموس يف                

  : اللغة وهو
  هللا قــــاموس بطيــــب وروده 

  أغىن الـورى مـن كـل معـىن أفخـر               

   
ــرمن  ــه والبح ــصحاح بلفظ ــذ ال   نب

ــوهري       ــحاح اجل ــي ص ــه يلق   عادات

   
الـصحاح ال   : فقال األمـري   ،   صحاح مكسور الصاد  ولكن حني االنشاد قرأ لفظ ال     

  :وظاهر ذلك أنه أطلق لفظ الصحاح وأراد أمرين  ، )١( تكسر
إذ املكسورمجع صحيح وهـو ال يريـد         ،   نفس اللفظ فإنه مفتوح ال مكسور      ـ ١

  .اجلمع بل يريد املصدر
 وقوله ال تكسر كناية عن قيمة الكتاب       ،   معناه وهو كتاب الصحاح للجوهري     ـ ٢

  .واا ال ميكن كسرها
  .وهذا شاهد على اطالق اللفظ مع ارادة عدة معاين

وهذا من باب اطـالق     ) قلب رام ما رهب      : (ما ذكر عن بعضهم أنه قال        ـ ب
  :اللفظ وارادة أمرين 

 ،  أن لفظ رام لو قلبت كانت ما رهب فهو يريد أن ينبه على مقلوب اللفـظ                ـ ١
   فإنها تنقلب ،كل يف فلك:  وحنو ، الفرسسر فال كبا بك : حنو قوهلم 

__________________  
  .١١١: مقدمة الصحاح  )١(



 ١٩١ ....................................................................شواهد اطالق اللفظ مع ارادة عدة معاين 

  .كنفسها يف اللفظ
ما ختوف مـن األعـداء       أي    ، أن املراد ببهرام هو رجل شجاع فقلبه ما رهب         ـ ٢
  .وهذا شاهد على اطالق اللفظ وتعدد املراد منه ، لشجاعته

  :فإنه اطلق اللفظ واراد أمرين  ، قاسكل ساق قلبه :  ما قال بعضهم ـج 
  .كلمة قاس إىل  القلب اللفظى لكلمة ساقـ ١
  .وهو شاهد على حمل البحث ،  القلب املعنوي فإن قلب الساقي بنظره قاٍسـ ٢

ذكرهـا   ،    يف ذكر شواهد استعمال اللفظ يف عدة معاين وهي كـثرية           :القسم الثاين   
  :وقاية األذهان منها احملقق أبو اد االصفهاين يف كتابه 

   :9 ما ورد يف مدح الرسول ـأ 
ــى  ــى بعم ــى واملبتل ــي يف دج   املرمت

ــا        ــي دين ــأً واملبتغ ــشتكي ظم   وامل

   
ــة   ــل ناحي ــن ك ــدته م ــاتون س   ي

ــا       ــه عين ــن نعمائ ــستفيدون م )١( وي
  

   
  :معاين  أربعة فلفظ العني قد استعمل يف املقام يف

  . دجى الشمس وهو املناسب لقوله املرمتي يفـ ١
  . اجلاري وهو املناسب لقوله املشتكي ظمأًـ ٢
  . الباصرة وهو املناسب لقوله املبتلى بعمىـ ٣
  . الفضة وهو املناسب لقوله املبتغي ديناـ ٤

  : قال بعضهم ـب 
ــذي   ــن ال ــروم مث م ــان ت   أي املك

ــشوقا         ــه املع ــه أجبت ــضي إلي )٢(مت
  

   
_________________  

  .٨٧: وقاية االذهان ) ١(
  .٨٧: وقاية األذهان ) ٢(
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  :فلفظ املعشوق استعمل يف معنيني 
  .وهومن تعلق به العشق ،  املعشوق الوصفيـ ١
وهو قصر بسامراء مقابل قصر العاشق كمـا ذكـر بعـض       ،   املعشوق االمسي  ـ ٢
  .)١( املؤرخني

  : ما ذكر يف جواهر البالغة ـج 
ــيض  ــشعرعندهم بغــ   ورب الــ

ــو واىف بــه هلــم حبيــب          )٢(ول
  

   
وقد استعمل لفظ حبيب يف املعىن الوصفي وهو احملبوب واملعىن االمسي واملراد به أبـو               

  .متام
  .) وما لليلي وما هلا فجر : ( ما قاله بعضهم ـ د

  :وأراد بلفظ الفجر معنيني 
  . الوقت التايل لذهاب الليلـ ١
  . انفجار الدماميل املنتفخة يف بدنهـ ٢

وتـتلخص يف عـدة      ،   الستشهاد ببعض الشواهد املتقدمة    يف مناقشة ا    :اجلهة الثانية 
  : موارد

املراد بكلمة الفجر يف الشاهد الرابع اجلامع بني انفجـار الـضوء            :  قد يقال    :األول  
وهو مطلق االنفجار كما ذكر الراغـب االصـفهاين يف           ،   عقيب الظالم وانفجار الدماميل   

  .)٣( مطلق االنشقاق:  مفرداته أن من معاين كلمة الفجر
  :ولكن املناقشة غري وجيهة لوجهني 

  شعري ال يتحقق اال مع إرادة معىن إن اللطف األديب واالبداع الـأ 
__________________  

  .٨٧: وقاية االذهان ) ١(
  . وقائله سراج الدين الوراق٣٦٣: جواهر البالغة ) ٢(
  .٣٧٣: املفردات ) ٣(



 ١٩٣ ....................................................................................مناقشة الشواهد ودفعها  

ومـع ارادة    ،   خة حىت حيصل التماثل بني طريف البيت      يقابل الليل ومعىن يقابل الدماميل املنتف     
  .اجلامع بني الفردين ال يتحقق هذا احلسن يف املقابلة

لو تصورنا اجلامع بني املعنيني يف هذا البيت مل يتصور ذلك اجلامع بني اللفـظ                ـ ب
هر اذ ال جامع بني الكيف املسموع وهو اللفظ واجلو         ،   قلب رام ما رهب   : واملعىن يف قوله    

وكذلك ال يتصور اجلامع بني معاين كلمة عني يف البيت الوارد يف مدح              ،   املادي الصنوبري 
  .والعني الباصرة مثالً إذ ال جامع بني الشمس ، 9الرسول 

املراد بلفظ املعـشوق     بأن   ) اجبته املعشوقا  : ( قد يناقش يف االستشهاد بقوله       :الثاين  
للعالقـة   ،    املعشوق احلال يف القصر املسمى باملعشوق      احلبيب أي    ، اجلامع بني احلال واحملل   

  .واجلامع معىن واحد ال متعدد ، االرتباطية بينهما
  :ولكن هذا النقاش مردود بوجهني 

إن ظاهر املقابلة بني السؤال واجلواب هو تعدد املقصود من اجلـواب كتعـدد               ـ أ
 وعن املكـني   ـ ملكان تروم اأي   ـ فكما أن السؤال وقع عن املكان      ،   املقصود من السؤال  

  . فكذلك اجلواب فيه حتديد للمكان وللمكنيـمث من الذي متضي اليه  ـ
تصورنا العالقة االرتباطية بني املعنيني هنا لعالقة احلال واحملل فال نتـصورها     إذا   ـ ب

ألن اللفظ وان كان بينـه وبـني    ، بني املعاين األربعة للفظ العني وبني لفظ الصحاح ومعناه      
ملعىن عالقة احلكاية لكنها ليست عالقة عرفية توجب استعمال اللفظ يف اجلامع بني احلاكي              ا

خبالف ما بني احلال واحملل يف املقام فإنه قد يتصور وجود جامع احملبوبيـة بـني                 ،   واحملكي
  .احلبيب احلال واحملل احملبوب حلب احلبيب

لبيت الوارد يف مـدح الرسـول       يف املقصود بلفظ عني يف ا      أيضاً   وقد يناقش  :الثالث  
  ني اجلامع العنواين بنيلعل املراد بلفظ ع:  ويقال 9
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 ،  أن املراد به اجلامع االعتباري وهو مفهوم امـوع         أو    ، املعاين األربعة وهو عنوان املسمى    
ألن موضوع البحث هو استعمال اللفظ يف عـدة          ،   فيخرج الشاهد حينئذ عن مورد البحث     

  .فكان االستعمال الواحد استعماالت متعددة ، ادة كل معىن منها وحدهمعاين على حنو ار
وأما لو أراد جمموع املعاين ال بقيد الوحدة يف كل معىن منها خلرج عن كونه استعماالً                

  .للفظ يف عدة معاين بل استعمال للفظ يف معىن واحد
  : ثاين بوجهني الشواهد من القسم الولكن ميكن دفع هذه املناقشة الواردة على مجيع

 تعدد الطالب والطلب للرسول     9إن ظاهر البيتني الواردين يف مدح الرسول         ـ أ
ومقتضى ذلك تعدد املطلوب فال حيسن ارادة معىن واحد من لفظ العـني حبـسب                ،   9

قبح كون املطلوب هلؤالء احملتاجني هو عنوان املسمى بلفظ العني ال            إىل    مضافاً .الذوق األديب 
  .قعية امللبية حلاجاماملعاين الوا
يف حتريـر    سابقاً   وذلك ملا طرحناه   ،   من املناقشة غري واضح    اآلخر   ان الطرف  ـ ب

  :موضوع البحث من تصور حاالت ثالث 
حبيث تعد  مثالً   ـ اطالق اللفظ وارادة الصورة املؤلفة من األربعة للفظ الشمس         ـ أ

وال .  متعدد فيخرج عن حمـل الكـالم       وهذا معىن واحد ال    ،   الصورة كال واملعاين اجزاء هلا    
 9ألن احملتاجني للرسول     ،   اشكال يف امكانه ووقوعه لكنه غري مراد يف هذا البيت وأمثاله          

يستفيد كل طالب منهم مطلوبـه       وإنما   ال يستفيدون من اموع املؤلف من األمور األربعة       
  .فالظاهر هو تعدد املراد ال وحدته ، الوايف حباجته اخلاصة

اطالق اللفظ وارادة املعاين املتعددة احلاضرة يف حلاظ واحد على حنو القـضية              ـ ب
   ،وهذا هو حمل الرتاع امكاناً ووقوعاً ، احلينية ال املشروطة واملركبة



 ١٩٥ ...............................................................عمال اللفظ يف عدة معاين  القانون العريف يف است

  .وقد عرفت الشواهد على وقوعه
 أيـضاً   وهـذا  ،   اطالق اللفظ وارادة املعاين املتعددة املتعاقبة يف اللحاظ الذهين         ـ ج

  .يف مورد البحث لشمول ادلته له امكاناً ووقوعاًداخل 
وما قيل من كون مورد البحث هو ارادة املعاين من اللفظ على حنو يكون املراد منـه                 

  .كل معىن بقيد الوحدة
فهـذا   األخرى   ان كان املراد بقيد الوحدة مقابل العقييد والتركيب مع املعاين         : ففيه  

وان كـان    ،   تعـدده  أو   اليت ال تتناىف مع وحدة اللحاظ     راجع للصورة الثانية اليت ذكرناها و     
املراد بقيد الوحدة عدم ارادة معىن اخر معه من اللفظ يف حلاظ واحد فقد ذكرنا ان وحـدة                  

وان كـان    ،   اللحاظ بنحو القضية احلينية فتعدده ال دخل له يف مالك البحث امكاناً ووقوعاً            
 مطلقاً ال يف حلاظ واحـد وال متعـدد فهـذا            املراد بقيد الوحدة عدم ارادة معىن آخر معه       

ال من باب استحالة استعمال اللفظ يف عدة معاين بل من بـاب اسـتحالة ارادة                 ،   مستحيل
سـواء   ،   الستحالة اجتماع الضدين الراجع الجتماع النقيضني      ،   معىن وحده مع ارادة غريه    
  .مل يستعمل أم استعمل اللفظ يف ذلك

والشاهد على االمكـان     ،   لفظ مع ارادة املعاين املتعددة    فالصحيح هو امكان اطالق ال    
  .وقوعه يف باب التورية البديعية املعروفة يف علم البديع

وبه يتضح عدم ورود االشكاالت اليت طرحت        ،    يف بيان القانون العريف    :اجلهة الثالثة   
  .روفةالثبات استحالة استعمال اللفظ يف املعاين املتعددة يف الكتب األصولية املع

وهي ان األصوليني قسموا داللة اللفظ على معناه لثالثة          ،    ذلك حيتاج ملقدمة   وتفصيل
  :أقسام 

  . الداللة التصورية:االول 
  . الداللة التفهيمية:الثاين 
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  . الداللة التصديقية:الثالث 
 هي املتفرعة من حصول العلقة الوضعية بني اللفظ واملعىن علـى            :فالداللة التصورية   

املسلك املشهور من كون العلقة الوضعية عبارة عن         ،   املسلكني يف حقيقة العلقة الوضعية    كال  
واملسلك املختار من كوا عبارة عن اهلوهوية بني اللفظ          ،   استلزام تصور اللفظ لتصور املعىن    

  .مستلزم لآلخر أحدمها واملعىن وكون تصور اللفظ مندجماً يف تصور املعىن ال أن
إذ ال  ،   فيكون الوجود اللفظي وجوداً للمعـىن      خارجاً   الذهنية تنعكس وهذه اهلوهوية   

 ،  مانع يف الفلسفة من أن يكون للوجود الواحد ماهيتان احدامها باألصالة واألخرى بـالتبع             
 أي  فالوجود اللفظي له ماهية باألصالة هي مقولة الكيف املسموع وماهية بالتبع وهي املعىن            

ماهية عند االحساس بوجودهـا   أي  شأا شأن   ،  اطالق اللفظ  الصورة الذهنية احلاضرة عند   
  .املشخص هلا

لظهور حال املـتكلم     ،    هي ظهور اللفظ يف كون املعىن مقصوداً       :والداللة التفهيمية   
  .وهي متفرعة على التصورية ، امللتفت يف ارادة تفهيم معىن اللفظ

احملاورة العرفية يف كون    اليب   بأس  هي ظهور مقام املتكلم العارف     :والداللة التصديقية   
  .وهي متفرعة على التفهيمية ، املراد االستعمايل مراداً جدياً له
 ،  القسمان األوالن  ـ وهو استعمال اللفظ يف عدة معاين      ـ وما يرتبط مبوضوع حبثنا   

  .ال أم سواء كان التعدد مراداً جدياً للمتكلم
  :وبعد بيان هذه املقدمة نقول ان عندنا صورتني 

  .)الصحاح ال تكسر (  اطالق اللفظ مع ارادة شخصه ومعناه كقوله :األوىل 
  . استعمال اللفظ يف عدة معاين:الثانية 

  :واحلديث عن الصورتني من جانبني 
  . الداللة التصوريةـ ١



 ١٩٧ ................................................................................القانون العريف املتبع يف املقام 

  . الداللة التفهيميةـ ٢
لحاظ  وهو البحث عن القانون العريف املصحح لالطالق يف الصورتني ب          :اجلانب األول   

  .الداللة التصورية
  .فاملصحح هلا اندراجها حتت قانونني من قوانني احملاورة العرفية: ما الصورة األوىل أ

 يتلخص يف عدم احلاجة يف مقام احلكاية جلعل احلاكي مـادام مـن              :فالقانون األول   
ان يتحدث عن نسبة معينـة فـإن كـان           اإلنسان   فإذا اراد  ،   املمكن احضار احملكي بنفسه   

ملوضوع بنفسه حاضراً فال حاجة لوضع لفظ حاك عنه بل تقتصر القضية اللفظية حينئٍذ على               ا
وهـو  )  الصحاح ال تكسر (فإذا قال  ،   وهذا ما ينطبق على الصورة املذكورة      .ذكر احملمول 

يقصد لفظ الصحاح فاملوضوع الواقعي للنسبة حاضر بنفسه فال حاجة جلعل لفظ حاك عنه              
  .فكال املثالني حتت قانون واحد ، زيد لفظ ـ مثالً ـ كما لو قلنا

 أنه يصح لالنسان استعمال اللفـظ     : ومؤداه   ،    وهو قانون االستعمال   :القانون الثاين   
فكما يصح لك استعمال لفظ قائم لتـضمنه         ،   كانت هناك علقة وضعية بينه وبني املعىن      إذا  

عىن اللفظ وهـو كتـاب      للعلقة الوضعية كذلك يصح استعمال الصحاح ال تكسر بقصد م         
  .الصحاح

أن اجتماع القانونني يف هذا االطالق الواحد هو املصحح العريف لـه يف             : فاخلالصة  
  .مقام احملاورة واخلطاب

وهي استعمال اللفظ يف عدة معاين فالقانون املخول له هو نفس           : وأما الصورة الثانية    
 بأن  فسواءاً قلنا  ،   ية بني اللفظ واملعىن   قانون االستعمال العريف املبين على وجود العلقة الوضع       

اهلوهوية فال اشكال يف كـون   بأنه قلنا أو هو االستلزام  ـ باملعىن االسم املصدري   ـ الوضع
ـ        ،   متحداً معها  أو   اللفظ الواحد مستلزماً لعدة معاين     انع على التصوير السابق من عـدم امل

  العقلي يف كون الوجود الواحد
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  .دة فتصوره تصور لعدة معاينله ماهيات طولية متعد
عدم علـم    أو   ندرته أو   وال ينايف ذلك عدم انسباق بعض املعاين حني التصور هلجرانه         

ففي مثل هذه املوارد مل يتحقق الوضع مبعىن اهلوهويه ال أنـه             ،   الشخص باستعمال اللفظ له   
  .حتقق على حنو آخر كاالستلزام مثالً

كان الوضع عبارة عـن      سواءاً    ، معاين ممكناً اذن فما دام حتقق الوضع للفظ يف عدة         
اذ ال يـراد باالسـتعمال      ،   أصالً   مل يكن اشكال يف االستعمال     ،   عن اهلوهوية  أو   االستلزام

  .حبسب الداللة التصورية اال اطالق اللفظ مبا يتبادر منه لذهن السامع ال أكثرمن ذلك
 املتبع يف اطـالق اللفـظ        وهو يدور حول البحث عن القانون العريف       :اجلانب الثاين   

وهنا  ،   ويف استعمال اللفظ يف عدة معان بلحاظ الداللة التفهيمية         ،   وارادة شخصه مع معناه   
  .مسلكان يف وجود هذا القانون وعدمه

أن االرتكاز العقالئـي    : وحمصله   ،   تار وهو مسلك السببية   خ وهو امل  :املسلك األول   
ب ما مع التفاته للـسببية فهـو قاصـد          قائم على أن كل شخص تصدى الجياد سبب ملسب        

سواء يف ذلك األمور التكوينية كتصويبه رصاصاً جتاه شخص معني مع التفاتـه              ،   للمسبب
أوجد البيع يف اخلارج مع التفاتـه حلـصول          إذا   األمور االعتبارية كما   أو   لكونه سبباً للقتل  

ن مصاديق هذه الكربى ما هو      كذلك م ،   أيضاً   امللكية بعده فيعد قاصداً العطاء امللكية لغريه      
  .حمل كالمنا

لغة كانت وسائل وأسباب الجيـاد املقـصود الـواقعي     أي فااللفاظ عند العقالء من 
 إذا  الجياد املعىن يف ذهن املخاطـب كمـا        أو   قلنا زيد لفظ   إذا   كما خارجاً   واحضاره بنفسه 

 مل يكن كال طرفيهـا  والسببية املذكورة سببية واقعية وان ، اشارة للمسمى به  » زيد  « قلت  
  .خارجيني

  الداللة التفهيمية عالقة السببيةوكون العالقة بني اللفظ واملعىن يف مقام 



 ١٩٩ .....................................................................................مسلك السببية والتعهد 

 ال ينايف كون العالقة بينهما هي عالقة اهلوهوية على صعيد الداللة التصورية والعلقة الوضعية             
ـ    ،   ورة اللفـظ ال  ألن العالقة الوضعية على املسلك املختار هي اندماج صورة املعـىن يف ص

فال تالزم بـني     ،   اندماج صورة قصد تفهيم املعىن اليت هي الداللة التفهيمية يف صورة اللفظ           
  .الداللتني

أن قانون السببية عند العقالء هو املصحح الطالق اللفـظ          : فالنتيجة يف حمل الكالم     
 عـدة  وهو املصحح الستعمال اللفـظ يف   ،   وارادة شخصه مع معناه حنو الصحاح ال تكسر       

 سـيأيت   مع التوسل لذلك بالقرينة ال مع عدمها كما        ،   معاٍن كلفظ العني يف معانيه املختلفة     
  .بيانه

: و بيانه كما يف احملاضرات       ،   )قده( ما هو مبىن االستاذ السيد اخلوئي        :املسلك الثاين   
العمـل مـع    مقام االستعمال والداللة التفهيمية هو قانون تطابق         يف   ان القانون العريف املتبع   

ـ  والوضع،   أيضاً   الصحة أصالة   وهو قانون عقالئي يؤخذ به يف حبث       ،   املعتقد بـاملعىن   ـ
ذكر اللفظ الكـذائي فهـو    إذا املتكلم بأن   ملا كان عبارة عن التعهد الشخصي      ـ املصدري

يريد املعىن الفالين كان اطالع العرف على ذلك منشأ حلصول االرتباط بني ذكـر اللفـظ                
  .تفهيمية اليت هي الداللة الوضعية على هذا املبىنوالداللة ال

فاملـصحح   ،   وأما الداللة التصورية فهي داخلة يف باب تداعي املعاين ال باب الداللة           
على قانون تطابق العمل مع      بناءاً   لالستعمال والتفهيم هو العالقة احلاصلة من التعهد وااللتزام       

  .)١( املعتقد
وذلك  ،    حمل الكالم وهو استعمال اللفظ يف عدة معاين        ولكن هذا القانون ال جيري يف     

ألن  ،   ألن االرتباط العرىف احلاصل بني اللفظ واملعىن نتيجة التعهد غري واضح يف هذا املقـام              
  لة التفهيمية ال يتصور يف املقامالتعهد املقوم للدال

__________________  
  .١٠٥ ـ ١٠٣ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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  :رتني اال بصو
أريد املعىن الكـذائي     فأنا   مىت ما ذكرت اللفظ الفالين    « :  أن يقول املتعهد     :األوىل  

اراد استعمال نفس اللفظ يف معان متعددة علـى حنـو اجلميـع ال               إذا   وحينئٍذ» باستقالله  
أين « : فالبد ان يتوسل لذلك بتعهد آخر وهـو        ،   اموع فال جيتمع ذلك مع تعهده السابق      

وهو منـاقض للتعهـد     » باستقالله   اآلخر   أريد املعىن الفالين   فأنا   كرت هذا اللفظ  مىت ما ذ  
  .األول

» املعاين   أحد   اريد فأنا   ذكرت اللفظ الفالين   إذا    بأين «:  ان يتعهد من البداية      :الثانية  
واذا اراد بعد ذلك اسـتعمال اللفـظ يف          ،   واملوضوع له خاصاً   عاماً   على حنو يكون الوضع   

ومع عدم التطابق بينـهما فـال    ، اين مل حيصل التطابق بني املتعهد به واملستعمل فيه   مجيع املع 
  .يوجد قانون عريف مصحح هلذا االستعمال وموجب لظهور اللفظ يف مجيع املعاين

اذن فاستعمال اللفظ    ،   نعم لو نصب قرينة على ذلك صح االستعمال جتوزاً مع القرينة          
وهذا هو الذي اختاره االستاذ      ،   ان وعدم الصحة اال جتوزاً    يف عدة معان دائر بني عدم االمك      

علـى   بناءاً   استعمال اللفظ يف عدة معانٍ     بأن   :يف احملاضرات حيث قال     ) قده(السيد اخلوئي   
  .)١( صحيح على حنو ااز ال على حنو احلقيقة أو مسلك التعهد يف الوضع إما غري صحيح

  :سلك التعهد اليت يتبني ا أمران بعض املالحظات على م اآلن ولكننا نطرح
أا تصحح استعمال اللفظ يف     ) قده(إن الصياغة اليت ذكر االستاذ السيد اخلوئي         ـ ١
  .على مسلك التعهد جتوزاً ال حقيقة غري نافعة حىت على حنو ااز بناءاً عدة معاٍن
  عمال اللفظ يف عدة معاٍن على حنوتصحح است أخرى  وجود صياغةـ ٢
__________________  

  .٢٠٩ ـ ٢٠٨ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ٢٠١ ......................................................................................مناقشة مسلك التعهد  

  .على مسلك التعهد بناءاً احلقيقة فضالً عن ااز
  :إن صياغة التعهد متصورة بثالثة أحناء : فنقول 
 ،  »أذكر اللفظ الفـالين      فأنا   اردت تفهيم املعىن الفالين    إذا    بأين « أن يتعهد    :األول  

ألن اللفظ قد يـذكر بقـصد        ،    ذكر اللفظ منشأ للداللة التفهيمية     وبناءاً على هذا ال يكون    
على التلفظ وقد يذكر بداعي احلديث مع النفس فال ينحصر ذكره يف تفهيم              التدريب للغري 

ومن الواضح عدم داللة الالزم األعم على ملزومه فال يوجد حينئٍذ قـانون عـريف                ،   املعىن
  .ستعمال يف معىن واحد وال يف معاٍن متعددةمصحح لالستعمال وحمقق للظهور ال يف اال

على حنـو  » املعاين  أحد أريد فأنا ذكرت اللفظ الفالين إذا  بأين« أن يتعهد :الثـاين   
وبناءاً على هذا ال يصح االستعمال يف مجيع املعـاين ال            ،   الوضع العام واملوضوع له اخلاص    

وذلك  ،   دوا بل يكون االستعمال غلطاً    ب أو   على حنو احلقيقة وال على حنو ااز مع القرينة        
ألن املتعهد به هو تفهيم العام البديل واملستعمل فيه هو العام االستغراقي ومع عدم التطابق ال                

  .يكون االستعمال حقيقياً كما هو ظاهر
تستعمل الكلمـة    بأن   ليس يف الكلمة  ) قده(ألن ااز يف نظره     ،   أيضاً   وال يصح جمازاً  

 له مع القرينة بل اازعنده عبارة عن عدم تطابق املراد االستعمايل الذي هو           يف غريما وضعت  
كاستعمال لفظ األسد يف معنـاه وهـو احليـوان           ،   عبارة عن املوضوع له مع املراد اجلدي      

  .بقرينة ثبوتاً املفترس مع ارادة الرجل الشجاع
  :فالتجوز متقوم بعنصرين 

على نظريته من أن الوضـع هـو    بناءاً  ،ع لهكون املراد االستعمايل هو املوضو   ـ ١
  .التعهد املستلزم حلصر املدلول الوضعي يف املدلول التفهيمي

  ويف املقام عند ،  عدم تطابق ذلك املراد االستعمايل مع املراد اجلديـ ٢
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 ،  استعمال اللفظ يف العام االستغراقي مع ان املوضوع له هو العام البديل مل يتحقق التجـوز               
 ، فلم حيصل العنصر الثـاين  ، بق املراد االستعمايل وهو العام االستغراقي مع املراد اجلدي        لتطا

فلم حيـصل العنـصر      ،   ولعدم كون املراد االستعمايل هو املدلول الوضعي وهو العام البديل         
  .فال يفيد نصب القرينة عليه أصالً ونتيجة ذلك عدم صحة هذا االستعمال ، األول

ال وحينئٍذ يـرد    » أنه كلما ذكر اللفظ الفالين فهو يريد املعىن         « د   أن يتعه  :الثالث  
هذا التعهد ال جيتمع مع استعمال اللفظ يف عدة معـاين كمـا ذكـر يف               بأن   االشكال عليه 

  .)١( احملاضرات
ولكن طريق التخلص من االشكال ال ينحصر يف النحو الثاين الذي سبق تصويره وهو              

بل هناك طريق آخر يلتقـي مـع         ،   )قده(ين كما ذكر السيد     املعا أحد   وضع اللفظ لعنوان  
أريد املعـىن األول اال   فأنا ذكرت اللفظ إذا  بأين«يقول املتعهد  بأن وذلك ،   القوانني العرفية 

أريد املعىن الثاين اال أن أنصب قرينة        فأنا   ذكرت اللفظ  إذا   أن أنصب قرينة على عدمه وأتعهد     
 اللفظ يف كال املعنيني مع قرينة ارادما فاالستعمال حقيقي          واذا استعمل » على عدم ارادته    

وحينئذ فلهـذا    ،   ومطابق للموضوع له   ،   واحد منهما  أي   لعدم نصب قرينة على عدم ارادة     
االستعمال حىت على مبىن التعهد قانون عريف مصحح له وموجب لظهور اللفـظ يف كـال                

  .هوحد أحدمها املعنيني مع ذكر قرينة على عدم ارادة
وهذا القانون العريف املتبع يف استعمال اللفظ يف عدة معاٍن هو نفـسه املتبـع عنـد                 

 من دوران هذا االستعمال بني      )٢(فما ذكره يف احملاضرات      ،   استعمال اللفظ يف املعىن الواحد    
   أوعلى النحو الثالث من صياغة التعهد بناءاً عدم الصحة

__________________  
  .٢٠٣ ـ ٢٠٢ : ١الفقه   أصولحماضرات يف) ١(
  .٢٠٩ ـ ٢٠٨ : ١الفقه  أصول حماضرات يف )٢(



 ٢٠٣ ...................................................................إطالق اللفظ مع تعدد املراد حقيقة أم جماز 

 بناءاً  بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانني احملاورة       ،   صحته مع القرينة على التجوز غري تام      
  . أيضاًعلى النحو الثالث من صيغ التعهد

ـ  أم  يف أن اطالق اللفظ مع تعدد املراد هل هو حقيقـة           :اجلهة الرابعة    وهنـا   ، ازجم
  :صورتان 

  .الصحاح ال تكسر: كقوله  ،  اطالق اللفظ مع ارادة شخصه وارادة معناه:األوىل 
  .كاستعمال لفظ العني يف عدة معاين ،  استعمال اللفظ يف عدة معاين:الثانية 

ألن اطالق اللفظ مع     ،   أما الصورة األوىل فال ريب أا ليست جمازاً على مجيع املباين          
 ليس من باب االستعمال يف شيء واحلقيقة وااز من شـؤون االسـتعمال ال            ارادة شخصه 

وأما ارادة معىن اللفظ فهو استعمال للفظ يف معناه املوضـوع لـه فهـو                ،   مطلق االطالق 
  .استعمال حقيقي ال جمازي

 أم  هل هو حقيقة   ،   أعين استعمال اللفظ يف عدة معاين      ،   وامنا الكالم يف الصورة الثانية    
  ؟ جماز

فـاألول   ،   ضح املطلب باستعراض املسالك يف احلقيقة وااز وهي ترجع الجتاهني         توي
  .والثاين هو القائل بااز يف الكلمة ، ااز يف احلمل وإنما هو القائل ال جماز يف الكلمة

ونشري  ،   التعرض هلا يف حبث احلقيقة وااز      سيأيت   أما االجتاه األول فله صياغات ثالث     
  :وهي كما يلي  ، هنا بصورة موجزةإليها 

وذلـك   ،   )١(عقلي ال لفظي     أمر    ما هو منقول عن السكاكي ان التصرف يف        :األوىل  
  رأيت أسداً يرمي على أو قيل زيد أسد على حنو ااز املرسل إذا ألنه

__________________  
  .٥٩ : ١يرات اجود التقر ، ٩٣ : ١الفقه  أصول حماضرات يف ، ٣٦٩: مفتاح العلوم ) ١(
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يراد به الرجل الشجاع واال مل       بأن   حنو االستعارة فليس التجوز والتصرف هنا يف لفظ األسد        
بل التصرف   ،   يكن فرق بني قولنا زيد أسد وقولنا زيد شجاع والفرق الوجداين ال ريب فيه             

سـد يف   من أفراد األسد ادعاءاً مع استعمال لفظ األ        فرداً   وذلك باعتبار زيد   ،   عقلي أمر   يف
  .فالتجوز حبمل لفظ األسد مبا له من املعىن على زيد ، نفس مفهومه
ااز عبارة عن عدم تطابق املـراد        بأن   )قده( ما طرحه االستاذ السيد اخلوئي       :الثانية  

ففي قولنا زيد أسد يراد بلفظ األسد احليوان املفترس على صيد            ،   االستعمايل مع املراد اجلدي   
  .)١( ة والرجل الشجاع على صعيد الداللة التصديقيةالداللة االستعمالي

 ما هو املختار عندنا من أن ااز عبارة عن اعطاء حد شيء لشيء آخر بدافع                : الثالثة
لو قلنا رأيت أسـداً يرمـي        أننا   :وبيان ذلك    ،   االحساسي من املشبه به للمشبه     التأثري   نقل

ول الـشجاع حمـل األسـد يف اجلملـة         ألن حل  ،   فليس املراد بلفظ األسد الرجل الشجاع     
ليس زيد شجاعاً فقط بـل       أو   فإننا لو قلنا زيد شجاع بل أسد       ،   مستهجن يف الذوق العريف   

هو أسد لعد ذلك اضراباً وترقياً مستلطفاً مع أنه لو كان املراد بلفظ األسد الرجل الـشجاع              
  .لكان هذا االضراب مستهجناً

بدافع  اإلنسان    احليوان املفترس وهو األسد لزيد     فالتجوز احلقيقي حينئٍذ يف اعطاء حد     
 .زيد الـشجاع   إىل   االحساسي لشخصية األسد يف النفوس املولد للهيبة واخلوف        التأثري   نقل

  .وبني هذه الصياغات الثالث فروق تعرضنا هلا يف حبث احلقيقة وااز
  ظاته الثالث هو كون استعمال اللفوالنتيجة على ضوء هذا االجتاه بصياغ

__________________  
  .٩٣ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ٢٠٥ ....................................................................................التجوز العقلي واللفظي 

الستعمال اللفظ يف معانيه املتعددة بال تصرف يف االسـناد           ،    استعماالً حقيقياً  يف عدة معانٍ  
  .واحلمل أصالً

اسـتعمال   ـ كما عرب عنه يف علم البيان      ـ وهو ،    ان ااز يف الكلمة    :االجتاه الثاين   
  .ضع له مع القرينة يف مقام التخاطباللفظ يف غري ما و

كون استعمال اللفظ يف معانيـه املتعـددة اسـتعماالً      أيضاً   والنتيجة على هذا االجتاه   
 أم  جعل اللفظ بازاء املعىن   بأنه   ـ باملعىن املصدري  ـ فسرنا الوضع  سواءاً    ، حقيقياً ال جمازياً  

ـ  أما على األول فألن لفظ العني      ،   )قده(فسرناه بالتعهد كما يراه االستاذ السيد اخلوئي          ـ
ـ  على حنو اجلميـع ال امـوع       ـ ملا وضع بازاء معانيه األربعة فاستعماله فيها       ـ مثالً  ـ

 فقد ذكرنـا   ـ وهو مسلك التعهد   ـ وأما على الثاين   ،   استعمال فيما وضع له فهو حقيقي     
  :أن صياغته على ثالث أحناء سابقاً 

وعلى هـذا النحـو يكـون       » ني عند ذكر اللفظ     بارادة معىن مع  «  التعهد   :األول  
استعمال اللفظ يف املعاين املتعددة غري معقول ملناقضته للتعهد السابق اال أن يكـون وضـعا                

  .تعهدياً جديداً
 )قـده (وهو ما اختاره السيد     » املعاين عند ذكر اللفظ      أحد   بارادة«  التعهد   :الثاين  

 ، مع أنه اسـتعمال غلـط   ، عاين جمازاً مع القرينة  وبىن عليه كون استعمال اللفظ يف مجيع امل       
وليس حقيقة لعدم التطابق بني املتعهد به واملستعمل فيه وال جمازاً يف احلمل لوجود التطـابق                

 أو  ولكنه جماز يف الكلمة لو وجد له مصحح وضـعي          ،   بني املراد االستعمايل واملراد اجلدي    
  .ملأووجوده حمل ت ، طبعي

ارادة املعىن عند ذكر اللفـظ مـا مل         « وهي   ،   بالصيغة اليت طرحناها   التعهد   :الثالث  
تكن قرينة على اخلالف مث التعهد بارادة معىن آخر عند ذكر اللفظ ما مل ينصب قرينة علـى                  

ومع استعمال اللفظ يف اجلميع يكون أستعماالً حقيقياً لعدم نصب قرينـة علـى              » اخلالف  
  .خالف أحدمها

  ظ بدونر حول القاعدة املتبعة عند اطالق اللف وتدو:اجلهة اخلامسة 
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  :وهنا صورتان  ، جمموعها أم مجيع املعاين أم نصب قرينة على ارادة معىن واحد
  .ارادة مجيع املعاين من اللفظ أو دار املقصود بني ارادة معىن خاص إذا ـأ 
 أو  غراقياالستعمال بني ارادة مجيع املعاين على حنو العـام االسـت           أمر   دارإذا   ـ ب

  .اموع على حنو العام اموعي
  :أما بالنسبة للصورة األوىل فهناك رأيان 

  . محل اللفظ على ارادة مجيع املعاينـ ١
  . احلكم باالمجال والرجوع لألصل العمليـ ٢

 وبعض قدماء العامة واخلاصة كما      )٢( والفصول   )١(وذهب لألول مجاعة كما يف املعامل       
 بينما ذهـب األكثـر      )٤( )قده(السيد الربوجردي    املتأخرين    واختاره من  )٣( يف هداية األبرار  

  .للثاين
  :ويتلخص يف أمرين : دليل القول األول 

املقصود بني ارادة    أمر   مبا أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع مجيع املعاين فاذا دار           ـ أ
  .اجلميعاحلقيقة احلمل على ارادة  أصالة ارادة اجلميع فمقتضى أم معىن واحد

وأما لو   ،   جمازاً أم   احلقيقة موردها دوران االستعمال بني كونه حقيقياً       أصالة   ان: وفيه  
دار االستعمال بني استعمالني حقيقيني كما يف املقام فإن استعمال اللفظ يف معـىن معـني                

ونتيجة ذلـك احلكـم     ،   اآلخر   كاستعماله يف مجيع املعاين حقيقي فال مرجح الحدمها على        
  .الباالمج

__________________  
  .٣٨:  األصول معامل) ١(
  .٥٣: الفصول ) ٢(
  .٢٤٣: هداية األبرار ) ٣(
  .١٠٧ : ١تقريرات الربوجردي ،  األصول احلاشية على كفاية) ٤(



 ٢٠٧ ............................................................................وران املعىن بني الواحد واملتعدد د

ان القانون العريف الكاشف عن االرادة التفهيمية هو املقتضى حلمل اللفظ على             ـ ب
وهو  ،   حسب املبىن املختار هو قانون السببية الذي مر شرحه        والقانون العريف    ،   مجيع املعاين 

 ، أن كل من أوجد سبباً ملسبب ما مع التفاته للسببية فهو قاصد الجياد املسبب عند العقـالء         
 بنـاءاً   ، ومبا أن اللفظ ذو علقة وضعية مع مجيع املعاين فالبد من محله على ارادة مجيع املعاين               

  .مع عدم نصبه قرينة على املقصودعلى قانون السببية املذكور 
فبما أن متعلق التعهد هو مجيـع املعـاين    ،   وكذلك لو اخترنا مسلك االلتزام والتعهد     

  .فالبد من محل اللفظ عليها جرياً على وفق التعهد املذكور
 ان النكتة العرفية اليت يبتين عليها قانون السببية هي نكتة الفرار مـن حمـذور                :أوالً  

لك الن املوجد لسبب يؤدي ملسبب ما مع التفاته للسببية امنا يتعني محله علـى               وذ ،   اللغوية
وفراراً من هذا احملـذور      ،   ارادة املسبب للزوم للغوية من اجياده للسبب لو مل يقصد املسبب          

 حيمل على ـكما عليه سريم يف مجيع األمور   ـ وصوناً ألفعال العقالء عن اللغوية والعبث
وكذلك يف عامل األلفاظ امنا حيمل على ارادته للمعىن الكذائي صـوناً             ،   أنه قاصد للمسبب  
  .لكالمه عن اللغوية

ومن املعلوم أنه يكفي يف دفع حمذور اللغوية يف املقام محل اللفظ على ارادة معىن واحد                
 بال حاجة حلمله على ارادة مجيع املعـاين       ـ وان مل يعرف اثباتاً    ثبوتاً   معني ـ من بني املعاين  

وانتقال الذهن جلميع املعاين على فـرض        ،   خصوصاً مع عدم القرينة على ارادة مجيع املعاين       
  .حصوله فهو من لوازم العلم بالعلقة الوضعية

وال يصح جعله مقصداً وغاية وهدفاً نظر اليه املتكلم مع عدم مساعدة قانون السببية               
  .أوضح من أن خيفىوالفرق بني النتيجة الالزمة والغاية  ، على احلمل عليه
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 ان املتفاهم العريف يف مقام االستعمال هو استعمال اللفظ يف معىن واحد وأمـا               :ثانياً  
ولعل هذا هـو     ،   ال يصار اليه اال مع القرينة      عرفاً   استعماله يف عدة معان فهو خالف املتبادر      

ألن جعـل     ،  عندما أخذا يف املوضوع له قيد الوحـدة        )١(مقصود صاحب املعامل والقوانني     
مـن   إذ ال جيتمع ذلك مع قصد معىن آخـر         ،   الوحدة جزءاً من املوضوع له واضح الفساد      

 الوحدة يف مقام الظهور ال يف مرحلة الوضع        أخذ   فاملناسب حينئذٍ  ،   اللفظ ال حقيقة وال جمازاً    
  .من االستعمال هو استعمال اللفظ يف املعىن الواحد عرفاً مبعىن أن الظاهر، 

لبناء العقالئي على محل اللفظ على معىن واحد ال متعدد يف مجيع شؤون             ولذلك ترى ا  
فعندما حيصل اقرار من شخص باشتغال ذمته مبال لزيد وكان زيداً مـردداً بـني                ،   احملاورة

ولو طلق رجل زوجته فالنة وكان امسها مـشتركاً          ،   اشخاص ال حيكم العقالء بارادة اجلميع     
وكذلك الفقهـاء يف مـشتركات       ،    العقالء بطالق اجلميع   أكثر ال حيكم   أو   بني زوجتني له  

فلو اسند صاحب التهذيب رواية ألمحد بن حممد املردد بني ابن عيسى وابن خالـد                ،   الرواة
  .فام ال يسندون الرواية للجميع

وهذه كلها شواهد على تبادر الوحدة يف مقام االستعمال وان املتكلم يقـصد معـىن          
  .م القرينة عليه اثباتاً حيكمون باالمجاللكن لعد ثبوتاً معيناً

على مسلك التعهد يف الوضع فالنتيجة يف دوران اللفظ بـني ارادة معـىن               بناءاً   :ثالثاً  
وذلك على كـال صـيغيت       ،   عند العقالء  أيضاً   معاين متعددة هو احلكم باالمجال     أو   واحد
 أحد  وهي التعهد بارادة  ) قده (أما على الصياغة اليت اختارها االستاذ السيد اخلوئي        ،   التعهد

ستظهار العريف  لكونه خالف اال   مضافاً   املعاين عند ذكر اللفظ فحمل اللفظ على ارادة اجلميع        
  كما سبق فهو خالف

__________________  
  .٦٨ : ١القوانني  ، ٣٩:  األصول معامل) ١(



 ٢٠٩ ..........................................................................الدوران بني اموعي واالستغراقي 

  .فال يصار له اال مع القرينة ويتعني احلكم باالمجال ، املتعهد به
وهي التعهد عند ذكر اللفظ بارادة معىن معني اال          ،   وأما على الصياغة املختارة عندنا    

فأيضاً ال يوجـد بنـاء       ،   مبثل ذلك ملعىن آخر    أخرى   مع القرينة على اخلالف مث التعهد مرة      
وذلك ألخذ الوحـدة يف مقـام        ،   عقالئي على محل اللفظ على اجلميع مع عدم قرينة دالة         

  .حلكم باالمجالالظهور فاملتعني ا
ولكن هـل قـصد      ،   املتكلم اراد أكثر من معىن من اللفظ       بأن    العلم :الصورة الثانية   

قـصد الكثـرة     أو    ، الكثرة على حنو أجزاء ملركب واحد وهو املعرب عنه بالعموم اموعي          
  :وهنا احتماالن  ، العرضية وهو املعرب عنه بالعموم االستغراقي

الظهور تعني كون املراد هـو       أصالة   اليت هي من صغريات   احلقيقة   أصالة    أن :األول  
باعتبار ان استعماله يف العموم اموعي جماز واسـتعماله يف العمـوم             ،   العموم االستغراقي 

  .االستغراقي حقيقة فهو املتعني
 وذلك ألن داللة اللفظ على العموم اموعي خالف الظاهر         ،    احلكم باالمجال  :الثاين  

ومحله على العام االسـتغراقي      ،    يتبادر ألذهام صورة مركبة من جمموعة معاين       اذ ال ،  عرفاً  
 أصـالة   ومل يقم بناء من العقالء علـى جريـان         أحدمها   وال قرينة تعني   عرفاً   خالف الظاهر 

 ،  احلقيقة تعبداً بل يرون جرياا يف مورد تكون األصالة منقحة للظهور فيه ال خمالفـة لـه                
  . والرجوع لألصل العمليفالنتيجة هي االمجال
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  املشتق
ظاهر يف   أم   حبث األصوليون يف أن لفظ املشتق ظاهر وضعاً يف خصوص املتلبس باملبدأ           

وذهب للقول باألعم املعتزلة واملتقدمون من علمائنا وذهـب للقـول باخلـصوص              ،   األعم
  :وكالمنا يف هذا البحث يف مقامني  ، )١( منا واملتأخرون االشاعرة

  . حترير حمل الرتاع يف:األول 
  . يف دوافع القول باألعم ومناقشتها:الثاين 

  : على عدة مقدمات  حترير حمل الرتاع يعتمد:املقام األول 
فهل املراد باملشتق املبحوث عنه املشتق باالصـطالح         ،   يف بيان معىن املشتق   : األوىل  

  املشتق باالصطالح األصويل ؟ أم النحوي
  :ه اصطالحان  أن املشتق ل:وبيان ذلك 

من لفظ آخر مـع توافقهمـا يف         املأخوذ   ويراد به اللفظ   ،   االصطالح النحوي  ـ ١
املشتقات كاسم   أصل   ن املصدر أويعتقد البصريون    ،   احلروف وترتيبها كالضارب والضرب   

 بينما يعتقد الكوفيون    )٢( الفاعل واسم املفعول واسم الزمان واملكان واملصادر املزيدة وحنوها        
بل األصل   املتأخرين   وكالمها غري تام بنظر األصوليني     ،   )٣(صل يف االشتقاق هو الفعل      أن األ 

  .عندهم هو املادة السارية يف مجيع املشتقات
__________________  

  .٤٥:  األصول كفاية) ١(
  .٢٣٥: االنصاف لألنباري ) ٢(
  .٢٣٥: االنصاف لألنباري ) ٣(



 ٢١١ ............................................................................................أصل االشتقاق  

املشتقات من   أصل   ال خيلو : نقول   بأن   قوالولكننا نسجل مالحظة على مجيع هذه األ      
املادة فهي وإن كانت موجودة حبروفهـا   فأما  ،اسم املصدر أو املصدر أو  أن يكون هو املادة   

 أصـالً  وذلك ألن كوا ، لالشتقاق أصالً وترتيبها ومعناها يف مجيع املشتقات اال أا ليست   
هيئة كانت وضعاً نوعياً تتعاقـب       أي   عنجمردة   أوالً   أن الواضع وضعها  : للمشتقات معناه   

  .عليه اهليئات املختلفة
والوضع النوعي ارد املدعى يف املواد واهليئات بعيد عن ذهنية الواضع البـدائي األول    
الذي يقوم بوضع الكلمات إما بدافع احلاجة للتفهيم والتفاهم وإما بداعي التغين كما يـراه               

 وف والفزع من حادث كوين معني كما يراه بعض آخر         الفيلسوف جون لوك وإما بداعي اخل     
الدوافع  بأحد   فاملتصور يف الواضع البدائي الساذج هو الوضع الشخصي للكلمة مادة وهيئة          ،  

فإنه حالة متطورة من االبداع الفكري البعيـد عـن الواضـع             ،   املذكورة ال الوضع النوعي   
  .األول

 أصـالً   اعل ما فـال يـصح جعلـه       وأما املصدر وهو الدال على احلدث املنتسب لف       
باعتبار أن األصالة إن أريد ا كونه أول لفظ موضوع فذلك حيتـاج لـدليل                ،   للمشتقات

  .تارخيي
ن أريد ا سريان املعىن والصياغة البنائية يف مجيع املشتقات فاملصدر ال يطرد معناه               إو

ملستفاد من املـصدر فكيـف      فإن معناه يغاير املعىن ا    ،   مثالً   يف مجيع املشتقات كاسم املصدر    
كما أنه ال ميكن سريان اهليئة البنائية جلميع املشتقات الستحالة كـون             ،   يكون متفرعاً عنه  

  .املادة متشكلة يئتني متغايرتني
االشتقاق هو الفعل وأما اسم املصدر      أصل   بأن   وبنفس هذا االيراد نورد على القائلني     

   أصل به الداللة علىفإن أريد ، وهو الدال على احلدث مبا هو
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احلدث مع كونه ال بشرط بالنسبة حليثية االنتساب لفاعل ما فهذا هو اجلامع االنتزاعي بـني                
 بعد مروره على ألفاظ     .وهو فكرة متطورة يتوصل هلا الذهن البشري       ،   مجيع معاين املشتقات  

  .هلا أصالً فاملناسب كونه متأخراً عن املشتقات يف الوضع ال ، املشتقات
إن أريد به الداللة على احلدث مع كونه بشرط ال عن معىن االنتساب فهو مغـاير                و

  .هلا أصالً حينئٍذ ملفاهيم بقية املشتقات فال يصلح كونه
خـارج   أمـر    وهو العنوان املنتزع من الذات بلحاظ انضمام      : املشتق األصويل    ـ ٢
  :وهذا العنوان له عنصران  ، عنها هلا

  .الذات نفسها منشأ االنتزاع وهو ـأ 
والفـرق بـني منـشأ االنتـزاع      ، مصحح االنتزاع وهو املبدأ املنضم للذات ـب  
بينما املـصحح    ،   أن املنشأ هو الذي حيمل عليه العنوان االنتزاعي محالً هوهوياً         : ومصححه  

  .هو املادة اليت يصاغ منها العنوان االنتزاعي من دون صحة محله عليه
  :مخسة أقسام  إىل اظ املبدأ الذي يصاغ منهوينقسم املشتق األصويل بلح

وهي املقـوالت التـسع كالقـائم        خارجاً   ما كان املبدأ من االعراض املتأصلة      ـ ١
  .فإن مبدأمها من القيام والقعود ومها عرضان خارجيان ، والقاعد
باعتبار انضمام الوجوب    ،   ما كان املبدأ من األمور االعتبارية كالواجب واحلرام        ـ ٢

  .رمة لشيء ماواحل
 ما كان املبدأ من األمور االنتزاعية الواقعية لواقعية منشأ انتزاعها كـاالبن واألخ          ـ ٣

وهذه مفاهيم انتزاعية حممولة على الذات من بـاب          ،   من األبوة والبنوة واألخوة   املأخوذين  
  .اخلارج احملمول ال من باب احملمول بالضميمة كالقسمني السابقني
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على كون مبدئه هـو التمـر        بناءاً    ، بدأ من اجلواهر كالالبن والتامر    ما كان امل   ـ ٤
  .وسيأيت مناقشة ذلك ، واللنب مث أطلق املشتق على املتلبس ببيعها

ما كان املبدأ من سنخ الوجود والعدم ال من سنخ املاهيات بشىت أنواعها مـن                ـ ٥
  .وجود ومعدومومثاله لفظ م ، املتأصلة واالعتبارية واالنتزاعية واجلوهرية

لشمول األول للمصدر املزيد الذي      ،   وبني املشتق النحوي واألصويل عموم من وجه      
ومشـول   ،   ال يندرج حتت الثاين لعدم محله على الذات محالً هوهوياً بل حيمل عليها بالعناية             

  .الثاين للجوامد احملمولة على الذات كالزوج والرق واألم
املـشتق   أم   املشتق املبحوث عنه هو املشتق النحوي     هل املراد ب  : نطرح السؤال   واآلن  

  :وقد أجيب عن ذلك جبوابني  ، األصويل
 املأخوذ  ألنه هو معىن املشتق لغة فإن املشتق لغة هو         ،   إن املراد به املشتق النحوي     ـ أ

نلتزم باخلروج احلكمي    وإنما    ، فيتالئم املفهوم النحوي مع املفهوم اللغوي      اآلخر   من الشيء 
املصادر املزيدة وأمساء املصادر وإن      فمثالً    ، املشتقات والدخول احلكمي لبعض اجلوامد    لبعض  

لعدم تصور الرتاع فيها     ،   كانت من املشتق موضوعاً لكنها خارجة عن حرمي البحت حكماً         
كما أن بعض اجلوامد كاألخ والرق داخلـة يف          ،   بعد عدم محلها محالً هوهوياً على الذات      

  .باعتبار صحة جريان الرتاع فيها ، خرجت عن املشتق موضوعاًالبحث حكماً وإن 
ملالئمته املعـىن اللغـوي باعتبـار    :  أوالً وذلك ، إن املراد به املشتق األصويل ـب  

فإن االشتقاق العقلي كاف يف صـحة        ،   هلا أمر   اشتقاقه وانتزاعه من الذات بلحاظ انضمام     
  .تسميته باملشتق وإن مل يكن هناك اشتقاق لفظي
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املراد باملشتق املـشتق     بأن   إن قانون انتخاب األسهل هو الذي يعطينا القناعة       : وثانياً  
ووافياً بتحديد موضوع البحـث      موجوداً   باعتبار أنه ما دام االصطالح األصويل      ،   األصويل

  .استدراكات فال حاجة لتبين االصطالح النحوي مث تعقيبه باالستثناء أو بدون استثناءات
  : يف بيان مفهوم التلبس باملبدأ وفقدانه بالنظر الفلسفي والعريف :لثانية املقدمة ا

يف األعم إمنا يتصور بعد      أم   خصوص املتلبس  يف   إن الرتاع يف كون لفظ املشتق ظاهراً      
حبيـث يعـد الوجـدان       ،   حالة تلبس الذات مببدئه وحالة فقداا      ،   كون املشتق ذا حالتني   

  .على الذات مع عدم تغري حقيقتهاوالفقدان من احلاالت الطارئة 
حبيث تكون الذات حقيقتني متغايرتني عنـد       ،   ذاتياً   وأما لو كان التباين بني احلالتني     

إذ ال يصح إطالق حد حقيقة علـى         ،   التلبس وعدمه فليس ذلك داخالً يف البحث بال ريب        
  .اال جتوزاً أخرى حقيقة

 أو   وحالة الفقدان واعتبارمها حـالتني     يف معيار التمايز بني حالة التلبس      اآلن   وكالمنا
  عريف ؟ أم فهل املعيار فلسفي ، حقيقتني

اليت ا ميتاز عن غريه ويكون حقيقـة         ـ ال ريب أن شيئية الشيء    : وبعبارة أوضح   
ولكن ما هو املعيار يف الصورة الفاصـلة         ،   بصورته ال مبادته   ـ  األخرى منفصلة عن احلقائق  

  النظر الفلسفي ؟ أم للحقيقة هل هو النظر العريف
 ويرى الفالسفة أن الصورة املقومة للحقيقة هي الصورة النوعية املعرب           :املعيار الفلسفي   

تراب فاإلنسان باق    إىل   فلو حتول اجلسم   ،   بناطقيته ال جبسمه   مثالً   فاالنسان ،   عنها بالفصل 
  .باعتبار عدم تغري صورته االنسانية وهي روحه الناطقة

  واآلثار وهو الذي يرى متايز االشياء بالصورة الشكلية :املعيار العريف 
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  .امللموسة عند العرف
 بعد فقدانه للحياة يراه العـرف      ـ مثالً ـ فاجلسد البشري  ،   وبينهما عموم من وجه   

بينما الفالسفة   ،   واملوت واحلياة حاالت طارئة ال حقائق خمتلفة       ،   وأنه مات  اإلنسان   هوبأنه  
يت إنساناً بل يعتربونه مجاداً واالنسان غريه فيختلفان حقيقـة بـاملوت            ال يعتربون اجلسد امل   

الحتـاد   ،   وذات واحدة فلـسفة    عرفاً    كما أن احلليب واللنب املصنوع منه حقيقتان       .واحلياة
  .الصورة النوعية فيهما

املعترب يف الصورة الفاصلة للحقيقة هو النظر العريف ال          بأن   :وبعد البيان املذكور نقول     
  :لنظر الفلسفي لعدة أسباب ا

فرمبا يكون املعيار الواقعي     ،    إن الرؤية الفلسفية ال دليل على واقعيتها وصحتها        :أوالً  
وخلـق  « : يف الفصل بني األشياء هو الفصل بالعوارض واآلثار كما ورد يف بعض الروايات   

  .)١(» خلقاً خمتلفاً بأعراض وحدود
ولعل االجتاه الفلسفي يف     ،   ور النوعية والفصول  كون الفاصل بالص  وال دليل على لزوم     

عن عرف خـاص يف اتمـع        جعل معيار التمييز مبنياً على الصور النوعية والفصول تعبري        
ومن الواضح أن األعراف واتمعـات ختتلـف يف          ،   اليوناين الذي نشأت فيه بذرة الفلسفة     

احليوانـات حتـت     أو   الفواكهمعيار التمييز كما نالحظ اختالف اتمعات يف جعل بعض          
  .عناوين متعددة أو عنوان واحد

كون الفلسفة اليونانية يف اعتمادها على الصور النوعيـة كمعيـار           فمن احملتمل جداً    
للتمييز بني احلقائق تعرب عن عرف خاص ورؤية إنسانية معينة ال أن ذلك هو املعيار الواقعي                

  .املعتمد
  الطالع على احلقائق الواقعية غريأن ا  قد ذكر الفالسفة أنفسهم:ثانياً 

__________________  
  .١ضمن ح  ، ٦٥باب  ، ٤٣٠: التوحيد ) ١(
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ـ  فالناطق ،   متيسر والفصول اليت يطرحوا ما هي اال فصول مشهورية ال فصول حقيقية             ـ
الذي جعل فصالً لإلنسان إن أريد به النطق فهو كيف مسموع وإن أريد به الفكـر     ـ مثالً
ومن املعلوم عندهم عدم تقوم اجلـوهر بـاألعراض مـن     ، فعل ذهين  أو   كيف نفساين فهو  

أنـه كيـف   :  ونتيجة ذلك    .إذن فالناطق فصل مشهوري ال فصل حقيقى       ،   الكيف والفعل 
ـ  ميكن لنا أن نعترب املعيار يف متييز احلقائق هو النظر الفلسفي مع قصوره             كمـا صـرح     ـ

  .الواقعيات وحتديدهايف الوصول لفرز  ـ الفالسفة أنفسهم
األعم حبث لغوي يرجع يف      أو    إن البحث يف ظهور املشتق يف خصوص املتلبس        :ثالثاً  

  .البحوث الفلسفية إىل العرف واللغة ال إىل تشخيصه
  :ولكن هنا سؤاالن 

وهـذا   ،   فلسفي أو   يف املائز احلقيقي بني الشيء وغريه وأنه مائز عريف        إن حبثنا    ـ ١
  اللغة والعرف ؟ إىل اً لغوياً حىت يرجع فيهحبث عقلي وليس حبث

إن الظهور يعتمد على عناصر مندجمة يف نفس الظهور حبيث تكون هنـاك             : واجلواب  
إذا  فمـثالً   ،وحدة وائتالف بني الظهور وعناصره وال ميكن البحث يف الظهور منفصالً عنها  

لظهور معتمد على عنـصر     ال فالبحث يف هذا ا     أم   حبثنا يف أن صيغة افعل ظاهرة يف الوجوب       
وكال األمرين وحدة مترابطة تقـع  ،  أيضاً آخر وهو ما يستظهره العرف من عنوان الوجوب    

  .مورداً للبحث
األعم متفرع على مـا      أو   فإن البحث عن ظهور املشتق يف املتلبس       ،   كذلك يف املقام  

نـصر منـدمج يف     وهذا الع  ،   يفهمه العرف من التلبس وعدمه مع بقاء احلقيقة مقابل تغريها         
االعم اال مع ظهور مفهوم      أو   الظهور نفسه حبيث ال يتحقق ظهور عريف للمشتق يف املتلبس         

فتبني أن البحث يف املقام حبث لغوي يرجع فيه للمفهـوم            ،   التلبس وعدمه يف أذهان العرف    
  .التحقيق الفلسفي إىل العريف ال
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كانت الرؤية   إذا   وحينئٍذ ،   اال ريب يف اختالف األعراف يف مفاهيمها وأفكاره        ـ ٢
تعين أن الفاصـل احلقيقـي بـني         أو   األعم أو   تعين أن املشتق ظاهر يف املتلبس      اآلن   العرفية

املاهيات هو باألعراض واآلثار فال يعين ذلك ان االرتكاز العريف يف زمان الـنص الـشرعي                
  كذلك ؟

املشتق املوجـود يف    إن كالمنا يف ظهور املشتق بصفة عامة وليس خاصاً ب         : واجلواب  
ثبت ما   إذا   أنه إىل    مضافاً  ، النصوص الشرعية حىت نركز على العرف املعاصر للنص الشرعي        

هو املرتكز يف عرفنا رأينا كيف نتوصل للعرف يف زمان النص من عدة طرق طرحناهـا يف                 
  .حبث عالمات احلقيقة وااز

ألصوليون هل أن املشتق ظـاهر يف       عندما يقول ا  : يف بيان معىن احلال      :املقدمة الثالثة   
  يف األعم فماذا يقصدون من لفظ احلال ؟ أم املتلبس باملبدأ يف احلال

  :هناك ثالثة معاين للحال 
  . حال النطقـ ١
  . حال النسبةـ ٢
  . حال التلبسـ ٣

  : فهو غريمراد قطعاً لوجهني :أما املعىن األول 
 دالة على الزمان وليست كذلك      لو كان زمان النطق مدلوالً لكانت األوصاف       ـ ١

 إىل  واسـنادها  ،   فيقال الزمـان مـسرع     أصالً   نفس الزمان بدون عناية    إىل   بدليل اسنادها 
فإذا صـح    ،   اردات اخلارجة عن وعاء الزمان حنو اهللا عامل وخالق واملالئكة قائمون وحنوه           

ناية تبني خلوها مـن     إطالقها على ارد عن الزمان وعلى الزمان نفسه وعلى الزماين بال ع           
فانسباق زمان النطق يف بعض االستعماالت حنو زيد قائم الحتاد زمـان      ،   الداللة على الزمان  

ال تكـرم  « ظهـور حنـو   فلو مل يتحدا مل يتحقق هذا ال ، النطق مع زمان اجلري واالنطباق    
  فإن» الفاسق 
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  .الظاهر منها فعلية الفسق حني االكرام ال حني النطق باجلملة
لعـدم   ،   جمـازاً  قائماً   إن الزم هذا القول كون قلنا زيد قائم أمس وكان زيد           ـ ٢

  .التلبس حال النطق مع انه حقيقة بال ريب عندهم
حـال انتـساب     أي    ،  وهو أن املراد باحلال حال اجلري والنـسبة        :وأما املعىن الثاين    

ره أن البحث يف املشتق     فظاه ،   قارن أم   تأخر أم   تقدم عليه النطق   سواءاً    ، احملمول للموضوع 
أنه بعد الفـراغ     أي    ، حبث يف مرحلة التطبيق واالسناد ال حبث يف املدلول األفرادي للمشتق          

 ،  عن املفهوم املتبادر من لفظ املشتق مبا هو لفظ نبحث يف صدقه وتطبيقه علـى املوضـوع                
يـصح   أم   هل يشترط يف صدقه على املوضوع تلبسه باملبدأ حال النسبة واالسـناد           : فنقول  

إذن فعلى هـذا     ،   صدقه عليه مبجرد تلبسه به يف الزمان السابق وإن مل يكن متلبساً به فعالً             
القول ال يكون البحث حبثاً لغوياً حول مدلول لفظ املشتق بل هو حبث متعلق مبقام االسـناد           

  .والنسبة
ث لغـوي   أن البحث يف املقام حب    : فمحصله   ،   وهو املختار عندنا   :وأما املعىن الثالث    

 حول مدلول لفظ املشتق وأن هذا املدلول يف حد ذاته هل هو واسع شامل حلني وجود املبدأ                
فسواءاً  ،   ضيق خاص حبني حتقق املبدأ بغض النظر عن عامل االسناد          أو   وحني انقضائه خارجاً  

مل يكن فإن البحث متصور يف لفظ املـشتق بلحـاظ مدلولـه              أم   كان هناك مجلة وإسناد   
  .االفرادي

هـل أن لفـظ   : فنقول  ،   أصالً   فال حنتاج الضافة قيد احلال للبحث     وعلى هذا املعىن    
من دون داعي ألضافة قيد احلال مادام املراد منه هـو            ،   األعم منه  أم   املشتق ظاهر يف املتلبس   

 ،  عليها حنتاج إلضافة قيد احلـال      بناءاً   للفظ احلال فإننا   اآلخر   خبالف املعاين  ،   نفس التلبس 
وبيان هذا البحث بصورة أوضح وأعمق يعتمـد علـى           ،   فها معىن عن معىن التلبس    الختال

  .البحث اآليت
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حبث لغـوي فهنـا      أم   هل هو حبث عقلي    ،   حول البحث يف املشتق    :املقدمة الرابعة   
  :نظريتان 

وذلك ألن مفهوم املشتق مفـروغ    ،    إن البحث يف املشتق حبث عقلي فلسفي       : األوىل
  .لون من ألوان الواجدية فال نزاع يف مفهومه بأي لمبدأعنه وهو الواجد ل

كون املوضوع احملمول عليه املشتق هل هو من مصاديق املشتق وأفراده           وإمنا الرتاع يف    
فالبحث متعلـق   ، أنه من مصاديقه حني التلبس فقط    أو   مطلقاً حىت بعد انقضاء تلبسه باملبدأ     

ولـذلك خيـتص البحـث       ،   للغوي للمفهوم مبرحلة الصدق والفردية ال مبرحلة التشخيص ا      
إذن فالبحث  ،   بالقضايا واجلمل االسنادية ألا تعرب عن مرحلة الصدق وال ربط له باملفردات           

  .يف املقام تصديقي ال حبث تصوري يف مفهوم املشتق
وقد ذهب هلذه النظرية احملقق الطهراين صاحب احملجـة والتربيـزي يف املـشتقات              

  .)٢(  وبعض األعاظم)١(الت والسيد الربوجردي والبهبهاين يف املقا
 أو  املقام حول ظهور لفظ املشتق يف خصوص املتلـبس باملبـدأ           يف    إن البحث  :الثاين  

فهو حبث لغوي حول مدلول كلمة معينة وأن هذا املدلول هل هو واسـع يـشمل                 ،   األعم
 الدائرة بني األقـل      وهذا ما يسمى بالشبهة املفهومية     .ضيق فيختص حبني التلبس    أم   املنقضي

 ،  الشامل هلا وملرتكب الصغرية    أو   واألكثر كالرتاع يف مفهوم الفاسق اخلاص مبرتكب الكبرية       
  . أيضاًومثله الرتاع يف الصحيح واألعم

__________________  
  .١١٢ : ١تقريرات الربوجردي ،  األصول احلاشية على كفاية) ١(
  .١٠٠ ـ ٩٨ : ١ األصول ذيب) ٢(
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وقد ذهب   ،   ال أم   كان هناك مجلة اسنادية    سواءاً   بحث هنا حبث لغوي تصوري    إذن ال 
  .)٤(  وهو خمتارنا أيضا)٣( واالصفهاين )٢( والعراقي )١(هلذا الرأي احملققون الثالثة النائيين 

  :النظرية األوىل وتقريبها وما يرد عليها من املالحظات  اآلن ونستعرض
  :وجهني  أحد احملقق الطهراين يف احملجة إن ما نتصوره من كالم : تقريبها

محل املواطـاة فـيعين      فأما    ، محل مواطاة ومحل اشتقاق    ،   إن احلمل على نوعني    ـ أ
ومع حـصول    ،   اهلوهوية بني املوضوع واحملمول واهلوهوية تقتضي االحتاد الوجودي بينهما        

ول ومن أفراده احلالية    االحتاد املذكور فاملوضوع البد وأن يكون من املصاديق الفعلية للمحم         
 وال ،   إذ ال يصح أن يقال للسائل أنه ماء بعد حتوله خبـاراً            ،   واال مل يصح محل املشتق عليه     

  .يصح أن يقال للمائع أنه خل بعد حتوله مخراً
فعليـاً   مـصداقاً    فحمل املواطاة متقوم باهلوهوية الوجودية اليت تعين كون املوضـوع         

  .للمحمول
محل املبدأ على الذات اليت تلبست بـه فلـيس معنـاه            : عناه  وأما محل االشتقاق فم   

إذ ال هوهوية بني املبدأ وبني الذات ولذلك ال يصح محله عليها فـال               ،   اهلوهوية بني الطرفني  
  .الذات إىل انتساب هذا املبدأ أي بل معناه جمرد االنتساب ، يقال زيد جلوس اال مع التاويل

  تقاق الراجع ملعىن االنتساب هلشوحينئذ يقع البحث يف أن محل اال
__________________  

  .١١١  و٩٣ و ٨٢ : ١ األصول فوائد) ١(
  .٥٩ و ٥٧ : ١أجود التقريرات ) ٢(
  .٥٧ ـ ٥٦: مقاالت االصوليني ) ٣(
  .٦٨ : ١اية الدراية ) ٤(
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يف زمن من   يكفي جمرد ارتباط املبدأ بالذات       أو   يعترب فيه فعلية التلبس باملبدأ حىت يصح احلمل       
ومبـا أن   ، فالرتاع عقلي يف حبث فلسفي وهو حبث محل االشـتقاق        ،   األزمنة لصحة احلمل  

 محل املشتق كقولنا زيد عامل من مصاديق محل االشتقاق ألن عنوان املشتق عنوان انتزاعـي              
 محل للمبدأ على الذات    فحمله يف الواقع وعامل الثبوت هو     ،   مثالً   من املبدأ وهو العلم   مأخوذ  
 لعدم صحة محل املبدأ على الذات صراحة فيحمل عليها بواسطة ذو فيقال زيد ذو علم              وإنما  

  .بواسطة املشتق فيقال زيد عامل فاحلمل لباً وثبوتاً للمبدأأو 
وألجـل وجـود     ،   منه املأخوذ   ومبا أن محل املبدأ محل اشتقاق فكذلك محل املشتق        

ال فيـسري هـذا اخلـالف     أم علية التلبساخلالف يف حبث االشتقاق وأنه هل يشترط فيه ف   
  .لصغرياته ومصاديقه ومن مجلتها املشتق

هـو   وإنمـا    إن اخلالف املذكور ليس كربوياً دائراً حول محل االشتقاق نفسه          ـ ب
مبعىن أن محل االشتقاق يفترق عن محـل املواطـاة           ،   يف خصوص املشتق   أي   حبث صغروي 
 احملمول يف محل املواطاة عنوان منـدمج مـع عنـوان            فكما خيتلفان يف أن    ،   افتراقاً جوهرياً 

املوضوع متحد به وجوداً كقولنا هذا حجر واحملمول يف محل االشتقاق هو املبدأ املنفصل عن               
فكذلك خيتلفان   ،   للجوهر والعرض  خارجاً   على تعدد املوجود   بناءاً    ، ووجوداً مفهوماً   الذات

 من األفراد الفعلية للمحمول وال يعترب ذلـك يف          يف أن املعترب يف محل املواطاة كون املوضوع       
  .بل يكفي جمرد انتساب املبدأ للموضوع يف زمان سابق ، محل االشتقاق

الرتاع يف الصغرى وهو املشتق نفسه وهل أنـه          وإنما    ، فهذه الكربيات ال نزاع فيها    
ب محل االشتقاق   أنه مندرج يف با    أم   مندرج يف باب محل املواطاة فالبد فيه من فعلية التلبس         

  .فال يعترب فيه الفعلية
ومبا أنه ال يـصح محـل        ،    أن محل االشتقاق يعين محل املبدأ على الذات        :بيان ذلك   

  يلة لتصحيح احلمل وهو إما لفظ ذواملباين على مباينه فالبد من وس
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  : رتانا قيل زيد عامل فهنا توجد نظفإذ ، علم وإما لفظ املشتق فيقال زيد عامل فيقال زيد ذو
 أصالً  أن كلمة عامل عنوان حاك عن العلم مرشد إليه وال موضوعية للفظة عامل             ـ ١

وحينئذ مبا أن محل املبدأ على الذات محل اشتقاق ومحل االشتقاق ال يعترب فيه فعلية التلبس                ،  
عن محل كلمة علم وهي      أخرى   ألن محل عامل عبارة    ،   فال يعترب يف محل املشتق فعلية التلبس      

  .بدأ نفسهامل
 صـريح  أحـدمها  محل عامل على الذات يعين حتقق محلني مندجمني بأن   أن نقول  ـ ٢
فالضمين هو محل املبدأ نفسه على الذات وهو محل اشتقاقي ال يعتـرب فيـه            ،   ضمينواآلخر  

والصريح هو محل عنوان عامل وهو عنوان متحد وجوداً مع الـذات فحملـه               ،   فعلية التلبس 
للمحمول فالبد   فعلياً    فرداً ومبا أنه يعترب يف محل املواطاة كون املوضوع       ،   عليها محل مواطاة  

خصوصاً وأنه عنوان انتزاعي وال وجود للمنتـزع اال          ،   يف محل املشتق   أيضاً   من اعتبار ذلك  
  .بوجود مبدأ انتزاعه فإن وجوده بدونه من قبيل بقاء املعلول بال علة

حتت  أم   نه مندرج حتت باب محل املواطاة     إذن فالبحث صغروي حول عنوان املشتق وأ      
  .باب محل االشتقاق
الوجهان املتصوران يف املقام إلثبات أن حبث املشتق حبث فلـسفي يـدور      وهذان مها   

  : وهناك عدة اعتراضات على هذه النظرية بكال تصويريها ، مدار الصدق واالنطباق
  :وملخصه أمران ،   حاشيته على الكفاية ما عن احملقق االصفهاين يف:األول 

  مل يعين اهلوهوية بني إن احلمل احلقيقي هو محل املواطاة ألن احلـ ١
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اال أن اهلوهوية إما مفهومية مع املغايرة االعتبارية وإما مـصداقية مـع              ،   املوضوع واحملمول 
وأما محل االشتقاق وهو محل املبدأ على الذات الذي يتوصل له إما بلفظ              ،   التغاير املفهومي 

 ،  )١(و وإما بالوصف املشتق فهو محل جمازي كما ذكر احملقق الطوسي يف شرح االشارات               ذ
  .وليس محالً حقيقياً حق يتصور الرتاع فيه كما قرر يف الوجه األول

على زيد إمـا محـل       مثالً   وهو أن محل كلمة عامل     ،   إن هذا الترديد والتشقيق    ـ ٢
ان كان تشقيقاً لـنفس      ،   شتقاق فال يعترب فيه ذلك    مواطاة فيعترب فيه فعلية التلبس وإما محل ا       

ألن  ،   أن محل املبدأ على الذات يتصور فيه هذان االحتماالن فليس هذا حمل كالمنا             أي   املبدأ
 مـثالً  ـ  وان كان تشقيقاً للمشتق نفسه وأن محل كلمة عامل         .كالمنا يف املشتق ال يف املبدأ     

لوجود اهلوهويـة    ،   ملشتق محل مواطاة بال ريب    إن محل ا  : يتصور فيها االحتماالن ففيه      ـ
واالحتاد الوجودي بني الذات والعناوين االشتقاقية وال يتصور يف محل املشتق رجوعه حلمـل              

  .)٢( فال يتم التصور الثاين للنظرية،  أصالً االشتقاق
ـ  وذلك ألن مقصود احملقق الطهراين     ،   ولكننا ال نوافق على هذا االعتراض      كمـا   ـ

 أم  كان مبـدأ   سواءاً    ، أن التشقيق والترديد للحمل ال للمحمول      ـ ن راجع كالمه  يظهر مل 
  :ولذلك صياغتان  ، مشتقاً

قلنا زيد عامل فنتسائل ما هو احملمول هل هو املبدأ ولفظة عامل ما هي اال                إذا   نناإ ـ أ
ـ    ، وسيلة لتصحيح احلمل ومفادها مفاد كلمة ذو   دأ فمعىن احلمل حينئٍذ هـو انتـساب املب

ـ  على تسليم الكربى  بناءاً   ـ حبمل االشتقاق الذي يكفي فيه     نعرب عنه     وهذا ما  .للذات  ـ
  باملبدأ يف الزمان السابق وإن ملجمرد ارتباط الذات 

__________________  
  .٣١ـ ٣٠ : ١شرح االشارات ) ١(
  .٦٩ : ١اية الدراية ) ٢(
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  .يكن هناك تلبس فعلي
فإن العنـوان    ،    فقط واملبدأ ما هو اال مصحح لالنتزاع       أم أن احملمول هو عنوان العامل     

االنتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح محله عليه وهو الذات يف املقام ومصحح انتزاع وهو                
هو مصحح االنتزاع فقط   وإنما   فاملبدأ ليس دخيالً يف احلمل وال جزءاً من احملمول         ،   املبدأ هنا 

  .واال فاحملمول هو العنوان
أن عنـوان    إىل    مضافاً  ، اً على ذلك فاحلمل محل مواطاة فيعترب فيه فعلية التلبس         وبناء

  .املشتق عنوان انتزاعي وال بقاء للعنوان االنتزاعي مع زوال مصحح انتزاعه
 .إذن فهذا التسائل معقول وال يرد عليه االعراض املطروح من قبل احملقق االصـفهاين             

على زيد هو محل عنوان املـشتق ال         ـ مثالً ـ عاملمن محل لفظة     نعم قد يدعى أن الظاهر    
ولكن املفروض يف كالم احملقق الطهراين أن البحث عقلي يدور مدار            ،   محل املبدأ املصحح له   

  .احلمل ال أنه حبث لغوي يدور مدار الظهور
 واآلخـر   مواطاة أحدمها    ، قلنا زيد عامل فهنا ال يوجد محالن باألصالة        إذا   أننا ـ ب

لتباين احلملني فال جيتمعان يف محل واحد كما هو واضـح السـتحالة اجتمـاع                 ، اشتقاق
فيوجد محل لعنوان    ،   بالعرض واآلخر   باألصالة أحدمها    ، ولكن يوجد هنا محالن    ،   املتباينني

  .املشتق على الذات ومحل للمبدأ على الذات
  ؟ احلملني باألصالة أي :والسؤال حينئٍذ 

للمبدأ فاملقصود جمرد االنتساب وهذا هو املعرب عنه حبمل         فإذا كان احلمل األصيل هو      
وإن كان احلمل األصيل للمشتق فاحلمـل محـل          ،   االشتقاق الذي ال يعترب فيه فعلية التلبس      
  .مواطاة وهو الذي يعترب فيه فعلية التلبس

 وبناءاً عليه فيصح التساؤل املذكور     ،   معقول أمر   إذن فتصور وجود محلني يف القضية     
   احملقق الطوسي من ااز يف محلذا هو مقصودوه، 
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وهو محـل   ـ مثالً ـ املشتق هو محل  أن احملمول باحلقيقة يف محل املشتقات      أي    ، االشتقاق
ال أن محل االشتقاق بتمـام       ،   واملبدأ احملمويل محل االشتقاق حممول على حنو ااز        ،   مواطاة

ن جمرد االنتساب واالرتباط وهذا املدلول      صوره محل جمازي بل هو محل حقيقي قصد منه بيا         
 نعم ظاهر بعض كلمات احلكماء      .مدلول واقعي فالتعبري عنه بلفظ ذو تعبري حقيقي ال جمازي         

أن محل االشتقاق بتمام صوره محل جمازي ألن حقيقة احلمل متقومة باهلوهوية واحلاصل أن              
  .بالعرض وإن كان الظاهر واآلخر هنا محلني محالً باألصالة

يف صورة محل املشتق على الذات كون احملمول باحلقيقة هو عنوان املـشتق واملبـدأ               
  .حمموالً بالعرض وااز

كما أن الظاهر أن الكربى املذكورة يف التصوير األول للمحقق الطهراين متفق عليهـا        
رى وهي  الرتاع يف الصغ   وإنما    ، يف الفلسفة وهو أن محل االشتقاق ال يعترب فيه فعلية التلبس          

 اال أن التصوير الثاين معقول وال يرد عليـه  .محل املشتق ال يف الكربى فال يتم التصوير األول    
  .)قده(اعتراض احملقق االصفهاين 

 وحمصله أمران   )١( يف أجود التقريرات     )قده( ما طرحه احملقق النائيين      :االعتراض الثاين   
:  

يف املشتق متعلقاً مبرحلـة الـصدق       إن ما ذكره احملقق الطهراين من كون الرتاع          ـ أ
حيث اختار رجوع ااز لإلسـناد ال        ،   والتطبيق مبين على مسلك السكاكي يف حبث ااز       

  .للكلمة
فإذا قلت رأيت أسداً يرمـي       ،    أن املشهور ذهبوا لكون ااز يف الكلمة       :بيان ذلك   

أن  إىل كي ذهـب اال أن الـسكا  ، فالتجوز يف لفظ األسد حيث أريد به الرجل الـشجاع       
  لفظ يف التجوز يف إسناد لفظ األسد للفظ يرمي ال

__________________  
  .٥٩ : ١اجود التقريرات ) ١(
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  .سداأل
وبناءاً  ،    على مسلك املشهور يكون احلقيقة وااز من عوارض الكلمة وصفاا          فبناءاً

  .على مسلك السكاكي يكونان من عوارض االسناد
 حبث املشتق عندما نتكلم عن كون املشتق حقيقـة يف املتلـبس             وحينئٍذ فالبد لنا يف   

حيث ال حقيقـة     ،   كونه حقيقة يف األعم أن ننظر ملرحلة االسناد واحلمل         أو   وجمازاً يف غريه  
فال يصح البحث عـن      ،   وال جماز اال فيه ونفس الكلمة مبا هي ال تكون ال حقيقة وال جمازاً             

 بل جيب أن ينصرف البحث لإلسناد وكونه حقيقياً        ،   تقاملدلول احلقيقي واازي للفظ املش    
  .إذن فما أفاده احملقق الطهراين يتفرع على مسلك السكاكي ، جمازياًأم 

مبا أن األساس لنظرية احملقق الطهراين هي نظرية السكاكي يف باب ااز فـإذا               ـ ب
  .بطل األساس بطل ما تفرع عليه

يانه ا بطالن مسلك السكاكي فنقول يف بأم:  
  :إن القضايا على قسمني 

  . حقيقيةـ ١
  . خارجيةـ ٢
وذلك ألن القضية    ،   ما القضايا احلقيقية فال يتصور فيها التجوز يف الصدق والتطبيق         أف

املوضوع فيها هو طبيعي العنوان بعـد        وإنما   احلقيقية ال نظر فيها لعامل الصدق والتطبيق أبداً       
قلنا املستطيع جيب عليـه  إذا  فمثالً  ،ه املفروضة الوجود الفراغ عن صدقه وانطباقه على أفراد     

فاملوضوع  ،   فرض صدقه على فرد فيجب عليه احلج       إذا   أن طبيعي املستطيع  : احلج فمحصله   
  .للقضية هو طبيعي العنوان وجهة التطبيق على األفراد أخذت مفروضة الوجود مفروغاً عنها

  قضية شرطية مقدمها وجود مرجعها لالقضايا احلقيقية بأن :ولذلك قيل 
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  .املوضوع وتاليها ثبوت احملمول له
اذن فما دامت جهة التطبيق جهة مفروضة ومفروغا عنها يف القضايا احلقيقية فال ميكن            

  .أن يكون ااز فيها بلحاظ عامل التطبيق واإلسناد
  : سامثالثة أق إىل الصدق واالنطباقوأما القضايا اخلارجية فهي تنقسم حبسب مرحلة 

  .خفاء حنو الفرات ماء ما يكون الصدق فيها حقيقياً بال ـ ١
  .»الكربيت ماء « ما يكون الصدق فيها حقيقياً مع نوع من اخلفاء حنو ـ ٢
والتوسعة هنا إما يف     ،   ما يكون الصدق فيها متوقفاً على التوسعة حنو زيد أسد          ـ ٣

توسعة يف املوضوع فهو إما بإرادة احليـوان     ال فأما    ، املوضوع وإما يف احملمول واما يف االسناد      
وإما باعتبـار زيـد      ،   طبع أو   املفترس من لفظ زيد وهذا استعمال ال مصحح له من وضع          

  ،حيواناً مفترساً مث حيمل عليه لفظ األسد وهو تكلف ال حاجة له بعد التجوز يف لفظ األسد             
  .يف إسنادهأو 

وهو  ،   د الرجل الشجاع فهذا هو مطلوبنا     يراد بلفظ األس   بأن   وأما التوسع يف احملمول   
  .كون ااز يف الكلمة ال يف االسناد

إذ بعد احملافظة على مفهوم زيد ومدلوله بال جتوز          ،   وأما التوسع يف االسناد فهو باطل     
محل للمباين علـى مباينـه       اآلخر   على أحدمها   واحملافظة على مدلول األسد بال جتوز فحمل      

فالتجوز يف االسناد ال وجه لـه بعـد          ،   وهو غلط وليس جمازاً     اإلنسان كحمل احلجر على  
  .كون طريف االسناد متباينني

ان مسلك السكاكي وهو رجوع ااز لإلسناد ال للكلمة ال صحة له ال             : واخلالصة  
واذ بطل املسلك املذكور بطل ما تفرع عليـه          ،   يف القضايا احلقيقة وال يف القضايا اخلارجية      

  .)١( شتق متعلقاً باالسنادمن كون حبث امل
__________________  

  .٥٩ : ١اجود التقريرات ) ١(
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  :ولكننا ال نوافق على هذا االعراض لوجوه 
عـدم   أو   إن البحث يف صدق املشتق على املوضوع واشتراطه بفعليـة التلـبس            ـ أ

ي ومـع   فيمكن لنا القول مبسلك السكاك     ،   اشتراطه ال يبتين على مسلك السكاكي يف ااز       
  .ذلك نرى ان مسألة املشتق مرتبطة بالظهور الفردي للكلمة ال باالسناد

لو اخترنا أن ااز يف االسناد ال يف الكلمة كما قال بـه الـسكاكي                أننا   :بيان ذلك   
وهو البحـث حـول      ،   فيمكن لنا مع ذلك اختيار املذهب املشهور يف البحث حول املشتق          

وال تنايف   ،   ضيق خاص باملتلبس   أم   شمل املنقضي عنه املبدأ   مفهومه االفرادي وهل أنه واسع ي     
  .بني البحث عن املفهوم االفرادي للمشتق واختيار كون ااز يف االسناد ال يف الكلمة

كما أنه ميكن اختيار كون ااز مرتبطاً بالكلمة ال باالسناد كما عليه املسلك املشهور              
احلقيقة وااز من أوصـاف      بأن   :فيقال   ،   قهومع ذلك يصح البحث يف اسناد املشتق وصد       

الكلمة نفسها ولكن املفروض املفروغية عن مدلول وصف املشتق وأن املراد به معلوم وهـو               
البحث  وإنما   فالبحث حينئٍذ ليس عن مدلوله لوضوحه      ،   الواجد للمبدأ يف زمن من األزمنة     

 أم  نه املبدأ على حنو احلقيقـة     عن مرحلة الصدق واالسناد وانه هل يصح إسناده للمنقضي ع         
  .ال

إذن فال تالزم بني مسلك السكاكي يف حبث ااز وبني تعلق البحث يف املشتق مبرحلة               
كما ال تالزم بني مسلك املشهور يف حبث ااز وبني تعلـق البحـث يف    ، الصدق واالسناد 

  .املشتق مبفهومه األفرادي
سناد يف القضايا احلقيقية لعدم اشتماهلا      إن ما ذكره من عدم تصور ااز يف اال         ـ ب

وذلك ألن القضايا احلقيقية ال ختلو عـن جهـة           ،   على جهة التطبيق والنظر لألفراد غري تام      
  .التطبيق

  : ان احلمل على نوعني :بيان ذلك 
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  . ـ محل ضمين٢.  ـ محل صريح١
مـل  واحل ،  ومقصودنا باحلمل الصريح ما كان هو املقصود األساسي مـن االسـناد           

 أم  ذكر الطرفان للحمل الضمين املستبطن     سواءاً    ، الضمين ما كان مستبطناً يف احلمل الصريح      
وإذا قلنا زيد العامل جـاءين فاحلمـل         ،   قلنا زيد عامل فهذا محل صريح     إذا   فمثالً    ، مل يذكرا 

 الصريح هو محل ايء على زيد إذ هو املقصود األساسي يف اجلملة واحلمل الضمين هو محل               
قلنا جـاءين   إذا وكذلك ، العلم عليه لرجوع األوصاف لألخبار كرجوع األخبار لألوصاف     

  .العامل فيوجد هنا محل ضمين وهو محل العامل على الفرد املعهود
القضايا احلقيقية ال تشتمل على جهة التطبيـق بلحـاظ           بأن   وإذا اتضح ذلك فنقول   

  .ق بلحاظ احلمل الضميناحلمل الصريح فيها ولكنها تشتمل على جهة التطبي
الحظنا احلمل الصريح يف اجلملـة       إذا   قلنا كل مستطيع جيب عليه احلج فهنا       إذا   فمثالً

وهو محل الوجوب على املستطيع ال نرى نظراً لعامل التطبيق بل عامل التطبيق مفروغ عنه عند                
 بدون النظـر   ومفاد اجلملة حينئٍذ ما فرض مستطيعاً وجب عليه احلج         ،   إرادة احلمل الصريح  

بينما إذ الحظنا    ،   لألفراد بل املنظور هو طبيعي العنوان املفروض صدقه وانطباقه على األفراد          
احلمل الضمين وهو محل املستطيع على املوضوع الواقعي فهو حينئٍذ مـشتمل علـى جهـة        

ن إذ املنظور هنا هو تطبيق عنوان املستطيع على املوضوع الواقعي فيمكن أن يكـو              ،   التطبيق
  .هذا التطبيق حقيقياً وميكن أن يكون جمازياً

احلمـل يف    بأن   ومما يدل على اشتمال القضايا احلقيقية على جهة التطبيق قول املناطقة          
ليـة  محوأن عقد الوضع عبارة عن قضية  ، عقد الوضع وعقد احلمل   ،   القضايا يرجع لعقدين  

فقـال الفـارايب     ،    الرئيس فيـه    وقد اختلف الفارايب والشيخ    .مستبطنة يف القضية األساسية   
  فإذا قلت ، الوضع للقضية املمكنةبرجوع عقد 
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فاملراد بعقد الوضع كل مـا هـو ج باالمكـان فهـو ب             ـ مثالً ـ كل ج ب باالمكان   
ألن االمكان هو أعم اجلهات فهو القدر املتيقن من االسناد فترجـع القـضية يف              ،   باالمكان

كل مـا هـو ج       أي    ، )٢( رئيس برجوعها للقضية الفعلية   وقال الشيخ ال  .)١( عقد الوضع إليه  
ألن الفهم العقالئي العام لباب القضايا مرتكـز علـى الفعليـة             ،   بالفعل فهو ب باالمكان   

  .واالطالق العام
فهذا التحليل ملوضوع القضية احلقيقية دليل على وجود محل ضمين مشتمل على جهة             

القضايا احلقيقية راجعة لقضايا شـرطية       بأن   ما يقول   كثرياً بل احملقق النائيين نفسه    ،   التطبيق
ومعلوم أن القضية الـشرطية تنحـل        ،    له )٣( مقدمها وجود املوضوع وتاليها ثبوت احملمول     

قضية محليـة    إىل   فرجع املوضوع يف القضايا احلقيقية     ،   لقضيتني محليتني تربطهما أداة الشرط    
  .قوهذا معىن االشتمال على جهة التطبي ، ناقصة

بعد أن اتضح لنا اشتمال عقد الوضع يف القضايا احلقيقية على جهة التطبيق فال               ـ ج
 أم  رجع للمجـاز يف الكلمـة      سواءاً    ، فرق بينها وبني القضايا اخلارجية يف ورود ااز فيها        

فإن العنوان املذكور يف املوضوع ان كان هو املراد باالرادة اجلدية            ،   رجع للمجاز يف االسناد   
وان مل يكن مراداً باالرادة اجلدية مـع       ،    هو مراد باالرادة االستعمالية فاالطالق حقيقي      كما

  .كونه مراداً باالرادة االستعمالية فاالطالق جمازي
لفظ األسـد امـا      بأن   قلنا كل أسد حتترم أقواله يف احلرب فهنا يصح القول          إذا   مثالً

وإمـا   ،   يعين رجوع ااز للكلمـة    مستعمل يف غري ما وضع له وهو الرجل الشجاع وهذا           
   مفهومه احلقيقيمطبق على الرجل الشجاع مع استعماله يف

__________________  
  .٥٣: الكفاية  ، ٩٢ : ١ األصول فوائد) ١(
  .٥٣: الكفاية  ، ٩٢ : ١ األصول فوائد) ٢(
  .١٧٨ ـ ١٧٧ : ١ األصول فوائد) ٣(
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وعلى كال املسلكني فاـاز متـصور يف         ،   سنادوهو احليوان املفترس وهذا هو ااز يف اال       
  .القضايا احلقيقية كالقضايا اخلارجية

قلنا زيد اسد فهنا ال يوجد توسعة يف املوضوع ألنه           إذا   بالنسبة للقضايا اخلارجية   ـ د
أريد به مـا يـشمل الرجـل         بأن   كذلك ال يوجد توسعة يف احملمول      ،   تكلف ال حاجة له   

   أو  ال نتصور هذا املعىن عند اإلضـراب       أننا   باعتبار ،   از يف الكلمة  الشجاع وهو املسمى با 
  .النفي

كان املراد باألسد هنا الرجل الشجاع على حنـو          قلنا زيد شجاع بل أسد لو      إذا   مثالً
قلنا مـا    إذا   وكذلك،   أصالً   التوسعة يف مدلول اللفظ مل يكن هناك وجه للترقي واالضراب         

ىن للنفي واالثبات لو كان املراد باألسـد هـو الرجـل            زيد شجاع لكنه أسد فال نرى مع      
  .الشجاع

تدل على عدم رجوع ااز      ـ كما طرحناها يف حبث ااز     ـ فهذه الشواهد وحنوها  
فتعني كون ااز يف االسناد بعد استعمال كال اللفظني املعربين عن املوضوع             ،   ملدلول الكلمة 

  .واحملمول يف معنامها احلقيقي
الزم ذلك هو محل املباين على املبـاين بعـد           بأن   )قده(كره احملقق النائيين    وأما ما ذ  

: ففيه   ،   )١( فهذا احلمل جمازفة وقضية كاذبة     لآلخر   احتفاظ كل منهما مبعناه احلقيقي املباين     
إن احلمل ليس محالً حقيقياً حىت يعد كذباً وجمازفة بل هو محل جمازي راجع العطاء حـد                  

  .االحساسي من املشبه به للمشبه كما ذكرناه غري مرة التأثري نقلخر دف آشيء لشيء 
  .بل هو املناسب للبالغة والتفنن الكالمي أصالً فال يوجد كذب وال جمازفة

لى مبىن احملقـق الطهـراين      اليت نسجلها ع   وهو بعض املالحظات     :االعتراض الثالث   
  ) :قده(

__________________  
  .٦٠ : ١اجود التقريرات ) ١(
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مندرج يف محـل     أو    ان البحث عن محل املشتق وأنه مندرج يف حل املواطاة          :األوىل  
إذ ال يصح االنتقال لعملية احلمل       ،   االشتقاق متأخر رتبة عن البحث يف نفس مدلول املشتق        

واذا كان البحث يف مدلول احملمول وهو املشتق يغىن عـن البحـث              ،   اال بعد معرفة طرفيه   
مـع أن    ،    فال مربر للطفرة باالنتقال ملا هو متأخر رتبة والبحث فيـه           حوىل احلمل ونوعيته  

  .البحث فيما هو متقدم رتبة مغين عنه
 ان الرتاع يف محل املشتق على املنتفي عنه املبدأ إمنا يصح بعد الفراغ عـن                :بيان ذلك   

  .معرفة مدلول املشتق نفسه
واجدية غري واضحة سـعة     ألن ال  ،   ودعوى أن مدلوله واضح وهو الواجدية غري تامة       

إذن فمفهومه غري واضح سـعة       ،   الواجدية الفعلية  أم   وضيقاً فهل املراد ا الواجدية الواسعة     
ومع عدم حتديد مفهومه ال يصح االنتقـال         ،   األعم أم    فهل املراد به خصوص املتلبس     وضيقاً

  .ملرحلة احلمل املتأخرة رتبة عن حتديد املفهوم
وذلك ألنـه لـو    ، ضيقا يكون البحث حول احلمل لغواً     أو   وبعد حتديد املفهوم سعة   

اخترنا أن مدلول املشتق يعين خصوص املتلبس فال حمالة يكون محله على املنقضي عنه املبـدأ                
الكلمة كما يراه املشهور وإما بنحو ااز يف االسناد كمـا هـو              يف   إما بنحو ااز   ،   جمازاً

ه األعم فيصح محله حقيقة على املنقضي عنه املبـدأ          ولو اخترنا أن مدلول    ،   مسلك السكاكي 
فالبحث اللغـوي يف مفهـوم     ،   اشتقاقاً أو   بال حاجة للبحث يف نوعية احلمل وكونه مواطاة       
  .املشتق يغين عن البحث الفلسفي يف كيفية احلمل

اشتقاق متفرع على    أو   نالحظ أن اختالف احلمل من كونه محل مواطاة        أننا   :الثانية  
كان عبارة عن عنـوان انتزاعـي        إذا   وذلك ألن مفهوم املشتق   ،   أيضاً   هوم املشتق حتديد مف 

  وجود له بدون املبدأ املنتزع منهوالعنوان االنتزاعي ال 
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  .فحينئٍذ ال حمالة يكون محله على الذات محل مواطاة فتعترب فيه فعلية التلبس
بنفس الدور الذي تقوم به     وإذا كان مفهوم املشتق عبارة عن املبدأ املنتسب فهو يقوم           

لفظة ذو فيكون محله على الذات حينئٍذ محل االشتقاق الذي يكفي فيه جمرد االنتساب ولـو             
إذن الرتاع يف كيفية احلمل راجع يف الواقع للرتاع          ،   يف زمان سابق فال تعترب فيه فعلية التلبس       

ه على الذات محل املواطاة     إذ لو كان مفهومه املبدأ املنتسب مل يصح محل         ،   يف مفهوم احملمول  
ولو كان مفهومه العنوان     ،   إذ ال معىن للهوهوية اليت هي مناط محل املواطاة بني املبدأ والذات           

االنتزاعي مل يصح محله على الذات محل االشتقاق ألن العنوان االنتزاعي متحد مع الـذات               
  !؟ اطاة ال حيمل على الذات محل املووجوداً فبينهما هوهوية مصداقية فكيف

 ،  إذن فالبحث الفلسفي حول نوعية احلمل راجع للبحث اللغوي يف مفهوم احملمـول            
  .فال موضوعية له مقابل البحث اللغوي

لو سلمنا جدالً عدم ورود املالحظة األوىل لعدم تقدم البحـث حـول              أننا   :الثالثة  
املالحظة الثانية ألن   عدم ورود    أيضاً   وسلمنا ،   مفهوم املشتق رتبة على البحث يف كيفية محله       

البحـث حـول    بأن فمع ذلك نرى ، البحث يف احلمل ال يتوقف على حتديد مفهوم املشتق    
  .يغين عنه احلمل ال يلغي البحث اللغوي حول مفهوم املشتق وال

وذلك ألننا لو اخترنا أن محل املشتق على الذات هو محل املواطاة الحتادمها وجـوداً               
باعتبار أن العنوان    ،   نتزاعي فإن هذا ال يرفع الرتاع يف سعة املدلول        وأن عنوان املشتق عنوان ا    

فاالول ما حيمل عليه العنوان محالً هوهوياً وهـو   ، االنتزاعي له منشأ انتزاع ومصحح انتزاع     
 ومـصحح   .والثاين ما كان له مدخلية يف حتقق العنوان وصياغته وهو املبدأ           ،   الذات يف املقام  

  :االنتزاع على قسمني 
   ما يكفي حدوثه يف االنتزاع فال يدور املنتزع مداره حدوثاً وبقاءاًـ ١
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فإن مصححه إما انعقاد النطفة يف الرحم وإما الوالدة على اخلالف الفقهي يف              ،   كعنوان األم 
  .فإن عنوان األم باق حىت بعد زوال مصححه ، الولد أم حبث

فإن مصححه عنوان    ،   اءاً كاملمتلئ ما يدور مداره العنوان االنتزاعي حدوثاً وبق       ـ ٢
  .االمتالء ومع زواله ال بقاء للعنوان االنتزاعي

وإذا اتضح لنا اختالف احناء املصحح االنتزاعي صح لنا البحث يف املشتق حىت بعـد               
زوال مبدئه يف أنه وإن كان حمموالً على الذات محل املواطاة ولكن هل يدور صدقه احلقيقي                

  .ال أم وثاً وبقاءاًمدار مصحح انتزاعه حد
وهذا حبث لغوي حول سعة املفهوم وضيقه وإن كان حمموالً محل املواطاة على منشأ              

ألن عالقة العنوان االنتزاعي مبنشأ انتزاعـه        ،   انتزاعه وهي الذات اليت ال يصح انتزاعه بدوا       
شأ االنتزاع  فال وجه للخلط بني من     ،   كعالقة املعلول بعلته خبالف عالقته مع مصحح االنتزاع       

فإن ذلك غري تام     ،   العنوان االنتزاعى ال يصح اطالقه بعد زوال مبدئه        بأن   ومصححه والقول 
ألن املبدأ مصحح انتزاع وليس منشأ له فال يدور العنوان االنتزاعي مداره دائمـاً وجـوداً                

  .اخترنا أن محل املشتق على الذات محل املواطاة إذا  هذا.وعدماً
محله على الذات محل االشتقاق الذي يعين جمرد انتساب املبدأ للذات           أما لو اخترنا أن     

 ال اهلوهوية بينهما كما يف محل املواطاة فمع ذلك ال يرتفع الرتاع حول مفهوم املشتق نفـسه    
 قلنا زيد ذو دار فال ريب أن هذا احلمل محل اشتقاق يعين جمرد انتساب الدار له               إذا   فمثالً   ،

عن  وأنه شامل حىت ملا بعد انتقال الدار       ـ ذو ـ بحث حول مفهوم  ولكن ذلك ال يلغي ال    ،  
  .ال أم ملك غريه إىل ملكه

ما يرادفها من املشتقات فقلنا زيد مالـك دار وكـان       إىل   وكذلك لو غرينا كلمة ذو    
احلمل محل االشتقاق فيصح الرتاع حينئذ حول سعة مفهوم مالك وأنه شامل ملرحلة ما بعد               

  ويصح اختيار عدم ذلك وأنه ، الم  أانتقال الدار عنه



 ٢٣٥ ..................................................................................... اسم الزمان  البحث يف

  .موضوع لألخص ال لألعم
اشتقاق ال يلغي البحث اللغوي يف مفهوم املشتق         أو   إذن فتعيني نوع احلمل من مواطاة     

  .ومدلوله
فالصحيح أن البحث يف املشتق حبث لغوي حول سعة املفهوم وضيقه ال حبث فلسفي              

  .حول احلمل ونوعه
ألن النظر نظر    ،    من لفظ احلال وأن املراد ا حال التلبس        وبناء على ذلك يتضح املراد    

وليس املراد باحلـال   ، اسناد وال مجلة أي لغوي ملدلول املشتق يف حد ذاته وإن مل يكن هناك     
فإن هذا التفـسري للحـال ال        ،   حال اجلري والنسبة الذي يتوقف على وجود مجلة إسنادية        

مـع أن    ،   اً فلسفياً متعلقاً مبرحلة الصدق والنسبة     يتناسب اال مع كون البحث يف املشتق حبث       
  .البحث يف املشتق يف مرحلة أسبق من ذلك وهي البحث حول مفهوم املشتق نفسه

  . يف دخول اسم الزمان يف حمور البحث:املقدمة اخلامسة 
إن مورد البحث يف املشتق إمنا هو يف صورة انقضاء املبدأ املصحح النتزاع املشتق مع               

حيث يبحث يف أن اطالق املشتق على الذات بعد انقضاء املبدأ عنها إطـالق               ،   ذاتبقاء ال 
كان انقضاء املبدأ مالزماً لزوال الذات فال يعقل البحـث املـذكور             إذا   وأما ،   ال أم   حقيقي
كلفـظ   ،  )١(خبروج اسم الزمان عن حمل الـرتاع         األصول   ولذلك قال بعض علماء    ،   حينئٍذ
بلحاظ أن مدلولـه وهـو       ،   وغريه) ع(طلق على زمن قتل احلسني      الذي ي  ـ مثالً ـ مقتل

  .الزمان ال يعقل فيه البقاء مع زوال املبدأ الواقع فيه
وقد طرح عني هذا االشكال يف باب االستصحاب يف مسألة استصحاب الزمان وأنه             

  .كيف يصح استصحابه مع عدم بقائه
__________________  

  .٦٠: فصول الغروية ال ، ٨٩ : ١ األصول فوائد) ١(
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األعالم على هذا االشكال دف إدخال اسم الزمان يف حمل البحث بعدة             أجاب   وقد
  :أجوبة 

 بأن  )قدمها( ما طرحه احملقق االصفهاين واختاره االستاذ السيد اخلوئي          :اجلواب األول   
 بـأن   حيث يالحظ عليهـا    ،   هذا االشكال يرد يف صورة وجود صيغة خاصة باسم الزمان         

كان هناك صيغة مشتركة بـني اسـم    إذا وأما ،   دلوهلا ال يعقل فيه البقاء بعد انقضاء املبدأ       م
  .الزمان وغريه فال يرد االشكال املذكور واألمر كذلك واقعاً

 فصيغة مفعل هيئة مشتركة بني إسم الزمان وإسم املكان ال على حنو االشتراك اللفظي             
بل على حنو االشـتراك      ،   وضعها خلصوص الزمان  بالنسبة ل  أخرى   واال لعاد االشكال مرة   ،  

وحينئٍذ فعدم معقوليـة    ،   املعنوي وذلك بوضعها للجامع بينهما وهو جامع الوعائية والظرفية        
الرتاع يف بعض مصاديق الوعاء وهو املصداق الزماين ال يعين عدم معقولية الرتاع يف اجلـامع                

هو الفرد املكاين الذي يتصور فيه بقـاء  ولو بلحاظ بعض أفراده و ، نفسه وهو مفهوم الوعاء   
  .)١( الذات بعد انقضاء املبدأ

  :وقد سجل بعض األعاظم على هذا اجلواب مالحظتني 
إن الثابـت يف    : وملخصها   ،   )قده(اليت سجلها بعض األعاظم      هي املالحظة    :األوىل  

رنة ال عالقة الوعائيـة     عالقة املقا  أيضاً   الفلسفة أن عالقة الزمان بالفعل وعالقة املكان بالفعل       
فالعمل والزمان واملكان موجودات ممتدة يف أوعيتـها وال يوجـد احتـواء وال               ،   واالحتواء

وحينئٍذ فال وجه لفرض جامع الوعائية والظرفية بني         ،   اشتمال من الزمان واملكان على العمل     
  لئة مفعل ويكون الرتاع يف املدلوالفردين الزماين واملكاين حىت توضع له هي

__________________  
  .٧١ : ١اية الدراية  ، ٢٣٤ ـ ٢٣٣ : ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ٢٣٧ ...................................................................................جواب احملقق االصفهاين 

  .)١( إذ ال وعائية يف الزمان ، العام هلذه اهليئة
والسبب يف ذلـك    ،   األصول   ولكننا ال نوافق على هذه املالحظة املذكورة يف ذيب        

مقارنني للعمل ال وعائني له ال دليـل علـى          أن النظرة الفلسفية للزمان واملكان يف اعتبارمها        
وهي رؤية الوعائية والظرفية كمـا    ،   واقعيتها يف مقابل الرؤية العقالئية العامة للزمان واملكان       

  .االحتواء واالشتمال بأدوات تدل عليه اللغات البشرية املعروفة يف تعبريها عن الزمان واملكان
فاظ يف مقام وضعها مل تالحظ مداليلـها        وعلى فرض صحة النظرية الفلسفية فإن األل      

  .وضعت للمفاهيم العرفية العقالئية وإنما الفلسفيه
ومبـا   ، وال ريب أن العقالء يرون عالقة املكان والعمل هي عالقة الوعائية واالشتمال     

وذلك ألن اتمع العقالئي إمنا تصور الزمان وقام برمسه         ،   أيضاً   أن املكان وعاء فالزمان وعاء    
فإنه ملا احس بطلوع نور الـشمس علـى األرض رسـم         ،   نتزاعه من خالل زاوية املكان    وا

وعندما نظر ملسرية القمر     ،   مفهوم النهار وعندما حل الظالم على األرض رسم مفهوم الليل         
ليل باعتبـار الظلمـة      اآلن   نرى العرف يقولون   أننا   كما ،   وتأمل فيها انتزع مفهوم الشهر    

  .للكرة األرضية هو ار اآلخر نفسه يف النصفآلن  ااملكانية بينما هذا
ولذلك عرب بعض الفالسفة     ،   فهذه شواهد على اندماج الزمان يف املكان وارتباطه به        

مشرياً لعالقة االندماج بني الزمان واملكان حبيـث أن         ) زمكان(     ب املعاصرين عن هذه الرؤية   
ومبا أن املكان يستبطن الوعائية      ،   ة املكان اتمع البشري مل ينطلق لتصور الزمان اال من نافذ        

للجـامع   ـ مثالً ـ وحينئٍذ فيصح جعل هيئة مفعل     ،   والظرفية فكذلك الزمان املنتزع منه    
  الوعائي بني الزمان

__________________  
  .١٠٤ : ١ األصول ذيب) ١(
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  .)١( ويتم الرتاع يف مفهومها ، واملكان
  :وخالصتها أمران  ، )قده(ها شيخنا الشيخ احللي  وهي اليت سجل:املالحظة الثانية 

باعتبار أن الزمان يعين مقولة املىت واملكان يعين         ،   إنه ال جامع بني الزمان واملكان      ـ أ
  : )٢( مقولة األين كما يف املنظومة

ــان   ــشيء يف املك ــون ال ــة ك   هيئ

  أيـــن مـــىت اهليئـــة يف الزمـــان     

   
 الذات فال يوجد هلا جامع حىت يكـون اللفـظ           واملقوالت أجناس عالية متباينة بتمام    

  .موضوعاً بإزائه
على فرض وجود اجلامع بني املقولتني فهو جامع انتزاعي ال وجود له يف مقـام       ـ ب
خصوص املكان ومل    أو   فإن هيئة مفعل ال تستعمل اال يف خصوص الزمان        ،   أصالً   االستعمال

امع غري ملحوظ للمستعمل وال متبادراً يف       فإذا كان اجل   ،   جند من استعملها يف اجلامع بينهما     
 وعلى هذا فال يبعد كون اهليئة مشتركاً لفظيـاً حيتـاج         .مقام التخاطب فوضع اللفظ له لغو     

  .للقرينة املعينة كبقية املشتركات
  :وجوابنا على هذه املالحظة من وجوه 

يت بينـهما وإن     إن كون مقولة املىت ومقولة األين مقولتني مستقلتني ال جامع ذا           :أوال  
كون مجيع األعراض    إىل   وذلك لذهاب بعض الفالسفة    ،   كان هو املشهور ولكنه غري مسلم     

ولكن ينتزع منه عناوين متعددة بلحـاظ تفـنن          ،   وهو العرض النسيب  واحداً   عرضاً   النسبية
  .الذهن يف ابداع احناء النسبة وألواا واملعنون اخلارجي واحد وهو العرض النسيب

  ض النسبية وغريها ألواناً للتطوركون مجيع األعرا إىل عضهمبل ذهب ب
__________________  

  .٤٩٠ : ٢شرح املنظومة ) ١(



 ٢٣٩ ...............................................................................دفع ما أورد على االصفهاين 

فعلى هذين املسلكني ال تـرد       ،   الوجودي اجلوهري بدون وجود حممويل بإزائها يف اخلارج       
  .وهي عدم وجود جامع ذايت بني املقوالت العرضية) قده(مالحظة الشيخ احللي 

للجامع الوعـائي   ـ مثالً ـ  ما ذكر يف االعتراض من لغوية وضع هيئة مفعل   :ياً  وثان
 بـأن   :ميكن أن يقال     بأنه   مع عدم استعماهلا فيه وال تبادره عن التخاطب واحملاورة مدفوع         
املكان من القرينة مـن      أو   املستعمل فيه دائماً هو اجلامع الوعائي واستفادة خصوصية الزمان        

إذا  فمـثالً   ،واملدلول ال من باب اشارة القرينة للمراد االستعمايل من اللفظ   باب تعدد الدال    
فاملستعمل فيه لفظ املقتل هـو مطلـق الوعـاء          )  )ع(اليوم العاشر مقتل احلسني      : (قلنا  

فكلمة اليوم العاشـر دالـة علـى     ، وخصوصية الوعاء الزماين مستفادة من دال لفظي آخر    
ا مشرية ملدلول كلمة مقتل وأن املراد به هو الوعـاء الزمـاين             خصوصية الوعاء الزماين ال أ    

  .كما يدعى ذلك يف قرينة املشترك اللفظي
  :حيتمل فيه وجهان )  )ع(اليوم مقتل احلسني  : (ن قولنا أواحلاصل 

وهي كلمـة اليـوم      ،   كون لفظة مقتل مشتركاً لفظياً يتعني املراد منه بالقرينة         ـ ١
وهذا هو مـدعى الـشيخ       ،   ها االشارة للمدلول اللفظي لكلمة مقتل     العاشر اليت يكون دور   

  .)قده(احللي 
وكلمـة اليـوم دال    ،   كون اللفظة مشتركاً معنوياً مستعمالً يف اجلامع الوعائي        ـ ٢

  .آخر على مدلول آخر وهو خصوصية الوعاء الزماين
بدون عنايـة وال     عرفاً   ألننا نرى استعمال اللفظ يف اجلامع      ،   واالحتمال الثاين أقرب  

فإن مـراده    ـ )ع(مقتل احلسني    ـ كتب املؤلف على صفحة غالف كتابه      إذا   جتوز كما 
فـإن  ) ع(احلسني  ،  وكما لو قال لك شخص اشرح يل مقتل        ،   مطلق الوعاء كما هو ظاهر    

  .مراده هو اجلامع الوعائي مع خصوصياته الزمائية واملكانية وغريها
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  : التقريروهنا سؤاالن قد يردان على هذا
يريد بـه    ـ )ع(مقتل احلسني    ـ لعل الكاتب عندما يكتب على غالف كتابه       ـ أ

اشرح يل مقتل احلسني     ـ استعمال اللفظ املشترك يف معانيه املتعددة وكذلك قول من يقول         
ال أن   ،   جائز وواقع كما سبق بيانه     أمر   وهو ،   يريد به استعمال اللفظ يف عدة معاين       ـ )ع(

 يف املوردين هو اجلامع الوعائي حىت يستشهد بذلك على وقوع استعمال اللفظ             املستعمل فيه 
  .يف اجلامع

إن استعمال اللفظ يف عدة معاين وان كان جائزاً وواقعاً ولكـن            : واجلواب عن ذلك    
أن املتبادر يف مقام االستعمال هو قيد الوحـدة          سابقاً   ولذلك ذكرنا  ،   حيتاج لقرينة مفقودة  

  .املقامية أو تفاهم العريف فيحتاج للقرينة اللفظيةوالتعدد خالف امل
لو استقر بنا استعمال اللفظ يف اجلامع الوعائي ووقوعه يف احملاورات العرفيـة              ـ ب

 لكن ال دليل على كونه استعماالً حقيقياً فلعله استعمال جمازي مصححه عالقة الكل واجلزء             
كاين فاستعماله يف مطلق الوعـاء جمـاز        امل أو   باعتبار أنه موضوع خلصوص الوعاء الزماين     ،  

  .ءمنوط بعالقة الكل واجلز
 إن عالقة الوعاء الزماين واملكاين مبطلق الوعاء عالقة اجلزئي بالكلي ال            : أوالً   واجلواب

  .عالقة اجلزء بالكل حىت تكون هذه العالقة مصححة لالستعمال اازي
فإن كان التجوز يف االسناد كما هو        ،   لمة ان ااز إما يف االسناد وأما يف الك        :وثانياً  

االحساسي مـن    التأثري   مسلكنا فااز االسنادي هو اعطاء حد شيء لشيء آخر لداعي نقل          
األصل للفرع وأي تأثري احساسي يف املقام للجزء حىت يكون نقله للكل مصححاً للتجـوز               

  .االسنادي
 والكـل بـني احـدى       ان تالحظ عالقـة اجلـزء      فأما   وإن كان التجوز يف الكلمة    

  هذا ترجيح بالاخلصوصيتني الزمانية واملكانية بعينها وبني مطلق الوعاء و
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واما أن تالحظ العالقة بني احدى اخلصوصيتني ال بعينها وبني الكل وهذا ال يكون               ،   مرجح
ألن املصحح له هو مالحظة العالقة بني املعىن احلقيقي واازي واحـدى            ،   مصححاً للتجوز 

ألن ما وضع له اللفظ كما هو املدعى كل          ،   صيتني ال بعينها ليست هي املعىن احلقيقي      اخلصو
  .خصوصية بعينها ال احدامها ال بعينها

ان املستعمل فيه يف هذه املوارد العرفية هـو اجلـامع الوعـائي             : ونتيجة ذلك كله    
 هو املتبادر بال عناية     واستفادة اخلصوصية الزمانية واملكانية من باب تعدد الدال واملدلول فهذا         

وحينئٍذ فوضع لفظ اسم الزمان هلذا اجلامع ال يكون لغواً ما دام هذا املعىن مستعمالً                ،   وجتوز
  .ومتبادراً يف احملاورات العرفية

فالصحيح هو متامية اجلواب األول الذي طرحه احملقق االصفهاين واالسـتاذ الـسيد             
وهو ان الرتاع    ،   دخول اسم الزمان يف حمل الرتاع     لدفع االشكال الوارد على     ) قدمها(اخلوئي  

وعدم تصور بقـاء الـذات بعـد     ، يف املقام يف هيئة مفعل مبعناها اجلامع وهو مطلق الوعاء   
ال يستلزم عدم تصور ذلـك يف        ـ وهو املصداق الزماين   ـ انقضاء املبدأ يف بعض مصاديقه    

ننا ا  اال .اديقه وهو املصداق املكاين   ولو بلحاظ بعض افراده ومص     ،   املفهوم مبا هو جامع عام    
املطروحة  األخرى   ال نلجأ هلذا اجلواب كجواب فاصل يف البحث اال بعد عدم متامية االجوبة            

  .يف البحث
 ،  معقول أمر    ان بقاء الذات الزمانية مع انقضاء املبدأ الواقع يف خالهلا          :اجلواب الثاين   
  :تصويرين  بأحد وبيان معقولية ذلك

  .ر الزمان كلياً اعتباـأ 
  . اعتبار الزمان كالًـب 

 ويشتمل هذا النظر على    ،    وهو النظر للزمان بنحو احلركة التوسطية      :التصوير األول   
  :أربعة أمور 



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ٢٤٢

السيال الذي تكـون     اآلن   ان معىن احلركة التوسطية هو ان يؤخذ الزمان مبعىن         ـ ١
 بـأن   وملحوق بأن   فهو مسبوق  ،   وافرادهنسبته لآلنات املتصلة املتعاقبة نسبة الكلي جلزئياته        

  .وهذا هو مرادهم باحلركة التوسطية ، آخر
 ،  ال امتداد له بالنظر ملاهيته بل املاهية حمدودة حبد قبلها وحد بعدها            اآلن   إن هذا  ـ ٢

  .واتصاهلا اآلنات ولكنه ممتد بالنظر لوجوده بلحاظ تعاقب
طة ال تقبل االنقـسام يف األبعـاد        غري قابل للتقسيم بل هو كالنق      اآلن   إن هذا  ـ ٣

  .باعتبار حلاظه حداً مندجماً فيما بعده ومرتبطاً مبا قبله ، الثالثة
ببقاء أفراده املتصلة املتعاقبة كما ذكر يف القسم الثالـث مـن         اآلن   ان بقاء هذا   ـ ٤

إن االتـصال الوحـداين     « : وقد قيل يف الفلـسفة       ،   القسم الثالث من استصحاب الكلي    
فاآلن الـذي    ،   مساوق لوحدا وجوداً   اآلنات   فاتصال هذه  ،   » للوحدة الشخصية    مساوق

  .ن انقضى احلدث الواقع فيهإيقع فيه احلدث باق ببقاء هذا االتصال الوحداين و
ويشتمل هذا النظر علـى      ،    وهو النظر للزمان بنحو احلركة القطعية      :التصوير الثاين   

  :أمرين 
 هو مالحظة قطعة الزمان بنحو الكل املركـب حبيـث           ان معىن احلركة القطعية    ـ أ
 ساعة كالً مركبـاً مـسمى بـاليوم      ٢٤كما لو اعتربنا     ،   أجزاءاً هلذه القطعة   اآلنات   تكون

  .والدقائق اجزاءه
ألن معىن التركيب    ،   إن الكل املركب من أجزاء الزمان مفهوم متقوم باالمتداد         ـ ب

إذن فمفهوم الكل امتـدادي      ،   لك االجزاء واآلنات  من أجزاء الزمان هو امتداد املركب يف ت       
ولذلك نسميه باحلركة القطعيـة اشـارة       ،   أيضاً   يف حد ذاته وبالطبع يكون وجوده امتدادياً      

ألنـه   ،    وذا التصوير يكون بقاءه بعد انقضاء املبدأ الواقع فيـه معقـوالً            .المتداده وسريته 
  .وال املبدأ الواقع فيهموجود ممتد بامتداد أجزائه فهو باق حىت بعد ز
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ومهي تقوم بـصياغته القـوة       أمر    إن وجود الزمان بنحو احلركة القطعية      :فإن قلت   
كما تقوم املتخيلة برسم النقطة النازلة خبط مستقيم بصورة خط مائي           ،   اإلنسان   املتخيلة عند 

  .وبرسم الشعلة اجلوالة دائرة نارية متصلة ، مستقيم
املركب  بأن   الزمان بنحو احلركة القطعية حكم العقل النظري      ومما يدلنا على موهومية     

فإن عنوان الكل هو نفس عنوان األجزاء باألسر فما مل           ،   ال يوجد اال بوجود أجزائه باألسر     
  .جتتمع هذه األجزاء فحينئذ ال يوجد الكل املركب منها

 إذا  زء الزمـاين  ألن اجل  ،   وبناءاً على ذلك فإن احلركة القطعية يف الزمان ال وجود هلا          
وجد فهو موجود حبده اخلاص الذي به يتميز عن بقية األجزاء الزمانية وهو ـذا احلـد ال                  

ولذلك ال يصح محل الكل عليه اال        ،   يكون وجوداً للكل للتغاير املفهومي والوجودي بينهما      
لزمـان  ألن ا ،   موجوداً   واملفروض أن وجود بقية األجزاء مستحيل مادام هذا اجلزء         ،   جتوزاً

 ،  كم تدرجيي غري قار الذات فما مل ينصرم اجلزء السابق فيستحيل وجود اجلـزء الالحـق               
وحينئٍذ يكون وجود الكل الزماين بوجود كل جزء مفروض التحقق وامتداد هـذا الكـل               

  .ومهياً تصنعه القوة املتخيلة عند االنسان أمراً بامتداد هذه األجزاء
الفالسفة بواقعية الزمان امللحوظ على حنو احلركـة  نعتقد كما يعتقد بعض  أننا   :قلت  

لوحظ حبـده    إذا   باعتبار أن اجلز   ،   وأما وجوده بوجود اجلزء الزماين فال مانع منه        ،   القطعية
اخلاص فهو مقيد بشرط ال عن بقية األجزاء وذا اللحاظ يكون مغايراً للكل فال يصح محله                

  .عليه وال وجوده بوجوده
فهو بـذرة الكـل      ـ كما هو مقتضى جزئيته    ـ حو الالبشرط لوحظ بن  إذا   ولكنه

فاملركب إما دفعي الوجود فال حتقق له اال بعد اجتمـاع اجزائـه يف               ،   الزماين ولبنة وجوده  
وإما تدرجيي الوجود كالزمان والزماين السيال كالصالة        ،   الوجود كالكرسي والبيت وحنوها   

فهو يتحقق بأول جز من أجزائـه املتـصلة         ارجاً   خ واخلطبة وال حتقق له اال بتدرجيية أجزائه      
  .املتعاقبة وميتد بامتدادها
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  :وخالصة التصويرين السابقني أن الزمان ميكن حلاظه بلحاظني متقابلني 
 فيصح أن يقال حينئـذٍ     ،   حلاظه بنحو الكلي وهو املعرب عنه باحلركة التوسطية        ـ ١

  . مثالًشهر ربيع األولواآلن يوم السبت واآلن ليل اآلن 
علـى   بناءاً   فيصح أن يقال   ،   حلاظه بنحو الكل وهو املعرب عنه باحلركة القطعية        ـ ٢

شـهر   أو   يوم أو   ليل اآلن   جزء من الليل واليوم والشهر وال يصح أن يقال         اآلن   هذا اللحاظ 
واقعي وإذا مل تكونا كـذلك       أمر   وإذا كانت هاتان احليثيتان واقعيتني فكال اللحاظني       ،   كذا

 اظان عبارة عن تفنن ذهين راجع لنظرية التكثر االدراكي الذهين اليت سـبق عرضـها              فاللح
  .إمجاالً

واحد منهما هو    أي    املذكورين للزمان يقع الكالم فعالً يف أن       وبعد اتضاح التصويرين  
وقد اختـار    ،   األنسب بالبحث يف املشتق لتصور بقاء الذات فيه وإن انقضى املبدأ الواقع فيه            

  .واختار احملقق العراقي كما يف بدائع األفكار التصوير الثاين ، هراين التصوير األولاحملقق الط
 إن بقاء الذات مع انقضاء املبـدأ معقـول يف التـصوير األول      :خمتار احملقق الطهراين    

ـ  مثالً ـ يوم العاش ) ع(نظرنا لآلن الذي وقع فيه قتل احلسني         إذا   وذلك ألننا  ،   للزمان  ـ
وبعد انقضاء ذلك    ،   على حنو احلقيقة  ) ع(الذي يعرب عنه بلفظ مقتل احلسني       فهو آن التلبس    

ومع بقاءه   ،   ذلك اليوم مازال باقياً لبقاء أفراده املتصلة املتعاقبة        آنات   احلدث فاآلن السيال من   
 ـ )ع(مقتل احلسني    ـ هل ان اطالق  : نقول   بأن   فيصح الرتاع املعقود يف باب املشتق فيه      

  ؟ )١(جمازي  أم من يوم العاشر إطالق حقيقيات  اآلنعلى بقية
__________________  

  .٧١ : ١اية الدراية ) ١(
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  :وقد تسجل ثالث مالحظات على خمتار احملقق الطهراين 
 إن النظر للزمان بنحـو    : وبياا  ) قده( ما طرحها احملقق االصفهاين      :املالحظة األوىل   

املتتالية انطباق الكلي على أفراده مـصحح للـرتاع يف     اآلنات   السيال الذي ينطبق على   اآلن  
الذي قتل فيـه     اآلن   الحظنا إذا   فإننا ،   أبد الدهر وبطالن ذلك واضح جداً      إىل    اآلنات مجيع

انطباق الكلي على فـرده فمقتـضى        اآلنات   السيال املنطبق على   اآلن   على حنو ) ع(احلسني  
مـصاديق   اآلنات   ألن هذه  ،   أبد الدهر   إىل  اآلنات ذلك صحة اطالق لفظ املقتل على مجيع      

  .حقيقية لآلن السيال
 آنـات   وحينئذ ال موجب لتخصيص الرتاع بآنات يوم عاشوراء بل يصح الـرتاع يف            

 ، جمازاً على اخلالف يف حبث املـشتق    أو   ويصح االطالق حبسبها إما حقيقة     ،   الزمان بامجعها 
  .وروال قائل بذلك كما ال يلتزم به صاحب التصوير املذك

وذلـك ألن   ، )قده(ولكننا ال نوافق على هذه املالحظة اليت طرحها احملقق االصفهاين      
السيال ال يفرق بني افراده      اآلن   ما طرحه وإن كان صحيحاً تاماً حبسب النظر الفلسفي ألن         

 أبد الدهر فال وجه لتخصيص الرتاع بقطعة زمنية معينة مادام معقـوالً يف مجيـع               إىل   املمتدة
واملتبـع يف مقـام االطـالق        ،   اال أن هذا املعىن غري تام حبسب النظر العريف         ،   زمانالآنات  

  .واحملاورة هو النظر العريف ال النظر الفلسفي
الـسيال يف ضـمن      اآلن   والوجه يف ذلك ان اتمع العقالئي إمنا يتصور الزمان بنحو         

لزمان على حنو احلركـة     فالنظرة العقالئية ل   ،   تصوره للزمان على حنو التركيب والتحصيص     
كـة  التوسطية اليت تعىن عالقة الكلي بأفراده مندجمة يف ضمن النظرة للزمان على حنـو احلر              

  القطعية اليت تعين عالقة الكل
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  .بأجزائه
الـسيال   اآلن   بنحو) ع(وحينئٍذ يكون تصورنا لآلن الذي اشتمل على قتل احلسني          

قبة انطباق الكلي على فرده يف ضـمن تـصورنا        املتعا اآلنات   واحلركة التوسطية املنطبق على   
 اليت تعين وجود كل مركـب مـن        ،   لآلنات املتقاربة مع آن القتل على حنو احلركة القطعية        

  .متتابعة مسمى باليوم العاشرآنات 
الالحقـة ألن القتـل      اآلنات   فالرتاع املعقود يف باب املشتق إمنا يصح عند العقالء يف         

الندماج تصور الكلي الزماين يف تـصور        ،   ر ال املمتدة ألبد الدهر    احملدودة حبدود يوم العاش   
 أو  كما يصح هذا الرتاع يف األيام الالحقة ليوم العاشر احملدودة حبدود الشهر            ،   الكل الزماين 

السنني الالحقة لـسنة     أو    ، يف الشهور الالحقة لشهر حمرم احملدودة حبدود السنة        أو    ، السنة
القرون الالحقة للقرن األول احملـدودة حبـدود         يف    أو  ، لقرن األول احملدودة حبدود ا       ه ٦١

  .املركب الزماين العام
فال ميكن التفكيك بينهما يف      ،   وكل ذلك الندماج التصورين عند العقالء وارتباطهما      

األعم  أو مقام البحث عن ظهور لفظ املشتق لدى العرف العقالئي يف خصوص املتلبس باملبدأ       
  .ب النظر الفلسفيوإن صح ذلك حبس

املتتابعة حبيث ال يتخلـل      اآلنات    إن االتصال الوحداين والتعاقب بني     :املالحظة الثانية   
 ،  العدم بني اتصاهلا ال حيقق صدق عنوان البقاء بالنسبة لآلن الذي اشتمل على املبدأ احلدثي              

لتباين الذايت واالخـتالف   ومع هذا ا   ذاتياً   وذلك لتباين اهلويات الزمانية واآلنات املتصلة تبايناً      
 ،  الواقعي بينها فال ميكن أن يقال أن الزمان الذي احتوى على املبدأ ما زال باقيـاً حقيقـة                 

حبيث نتسائل يف أنه هل ميكن صدق املشتق صدقاً حقيقياً على هذا الزمان بعد انقضاء املبدأ                
  .ال أم منه

  دأ حبده وخصوصياتهي وقع فيه املبالذ اآلن الحظنا إذا  بأننااال أن يقال
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وال جيدي يف تصور بقاءه      ،   ال يعقل بقاءه   اآلن   فهذااألخرى   اآلنات   على حنو بشرط ال عن    
الحظنا آن احلدث بنحو الالبشرط الـذي ال         إذا   وأما،   اآلنات   حتقق االتصال الوحداين بني   

ف يف  وسلمنا مبا هـو معـرو      ،   من حيث مصداقيتها لآلن السيال     اآلنات   يتميز به عن بقية   
حبيث تكـون كـل      ،   احلكمة من بقاء الكلي الطبيعي ببقاء أفراده ولو على حنو التحصيص          

،  أيـضاً    فهي مظهر ومصداق للكلي الطبيعي     أخرى   حصة منها كما هي هوية مغايرة هلوية      
زمان احلدث ما زال باقياً وإن انقضى املبدأ الواقع فيه ويـتم عقـد               بأن   فحينئٍذ يصح القول  

  . أيضاًهحبث املشتق في
كـان هـذا    إذا على هذا التصوير بناءاً ولكن الرتاع يف اسم الزمان إمنا يكون معقوالً      

صدر من زيد املعـني     إذا   فمثالً    ، التصوير عقالئياً عرفياً واال فاملالحظة املذكورة واردة عليه       
يف ضرب مث انقضى هذا املبدأ وانتهى فهل يصح عند العرف العقالئي تصور الرتاع املعقـود                

حبجة أن الطبيعي باق ببقاء أفراده ومن أفراده عمـرو     اآلخر   باب املشتق بالنسبة لعمرو الفرد    
 اإلنـسان   مصداق آخر لكلي   عمرواً   فاملبدأ وإن صدر من زيد ال من عمرو اال أن          ،   الفالين

  .وحينئٍذ يعقد الرتاع يف اطالق لفظ الضارب عليه بعد انقضاء مبدأ الضرب عن زيد
 ،  على هذا التصوير تعتمد على الرؤية العقالئية       بناءاً   رتاع يف اسم الزمان   ذن فصحة ال  إ

املتصلة صح الرتاع يف     اآلنات   فإذا كانت الرؤية العقالئية قائمة على بقاء الذات الزمانية ببقاء         
  .اسم الزمان واال فال

مـان   إن صحة الرتاع املذكور يف باب املشتق وجريانه يف اسـم الز            :املالحظة الثالثة   
  : يتوقف على ثالثة عناصر

  . احتواء الزمان على املبدأـ ١
  . انقضاء املبدأ الواقع فيهـ ٢
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  . بقاء الذات الزمانية بعد انقضاء املبدأ الواقع فيهاـ ٣
وأمـا   ،   وجداين ال حيتاج إلقامة الربهان     أمر   والعنصر الثاين وهو انقضاء املبدأ وزواله     

لزمانية بعد انقضاء املبدأ الواقع فيها كمـا طرحـه احملقـق            العنصر الثالث وهو بقاء الذات ا     
 السيال املعرب عنه باحلركة التوسطية املنطبق على       اآلن   عند النظرة للزمان بنحو   ) قده(الطهراين  
  .فرادهأفبقاءه بعد زوال املبدأ ببقاء  ، املتتابعة انطباق الكلي على فردهاآلنات 

السيال على املبدأ    اآلن   العنصر األول وهو احتواء   ولكن هذا التصوير ال يثبت لنا توفر        
لسري الزمن ال ميكن تقديره بلحظـة        اآلن   وذلك ألن  ،   احلدثي مع أنه أول العناصر وأساسها     

  !وال ثانية فكيف يتصور احتواؤه على املبادئ احلدثية مع أا أوسع منه مساحة وحجماً ؟
 واملماسة وحنو ذلك قـد يعقـل        نعم يف بعض املبادئ النادرة كاالتصال واالنفصال      

وأما يف أغلب املبادئ احلدثية فال يعقل ذلك اال أن تؤخذ قطعـة      ،   عليها اآلين   احتواء الزمان 
وهذا يعـين    ،   زمنية أوسع من ذلك كالساعة والدقيقة ليمكن احتواؤها على احلدث الواقع          

  .النظر للزمان بنحو الكل املركب ال بنحو الكلي الذي هو حمل كالمنا
فتبني لنا ذه املالحظة أن العنصر األول املصحح جلريان الرتاع يف اسم الزمان مفقود              

على حنو الندرة اليت ال يعـول عليهـا يف البحـوث             موجوداً   وقد يكون  ،   يف أغلب املبادئ  
  .العلمية

عندما نالحظ الزمان على حنو      أننا   : وبيانه   )قده( خمتار احملقق العراقي     :التصوير الثاين   
 حلركة القطعية فإنه يرتسم يف أذهاننا كالً تدرجيياً يوجد بوجود أول أجزائه بالقوة ال بالفعل              ا

 أحد  وبعد انقضاء املبدأ الواقع يف     ،   لكونه تدرجيياً متصرم األجزاء فال يوجد بتمامه بالفعل       ،  
  أجزائه ال يزول بزوال ذلك



 ٢٤٩ .......................................................................) قده( العراقي املالحظات على مسلك

فيصح الرتاع حينئٍذ يف أن اطـالق        ،   ليةاملبدأ لبقاءه مبا هو كل مركب يف بقاء األجزاء املتتا         
  .جمازي أم املشتق على بقية األجزاء املمثلة للكل اطالق حقيقي

وقعت يف ساعة معينة من يوم عاشوراء        فإنها   )ع(نظرنا حلادثة قتل احلسني      إذا   فمثالً
 وبعد انقضاء هذه الساعة مع احلدث الواقع فيها يصح الرتاع املذكور يف بقيـة الـساعات               

  .احملدودة حبدود املركب التدرجيي وهو يوم عاشوراءألخرى ا
وهي  ،   وقد يرد على هذا التصوير بعض املالحظات وحنن نكتفي بعرض واحدة منها           

  :ان النظر للزمان بنحو احلركة القطعية والوجود التركييب االمتدادي على لونني 
اجلمعة وشـهر مجـادى     الزمانية كيوم السبت ويوم     حلاظ التغاير بني اموعات      ـ أ

وشهر رجب وعام احلرب وعام الصلح وذا اللحاظ ال يعقل بقاء الذات بعد انقضاء املبـدأ            
فساعة القتل من يوم عاشوراء مغايرة ذاتاً للساعة اليت بعدها ويوم العاشر مغاير              ،   الواقع فيها 

ذات املتلبـسة باملبـدأ     وبعد ذهاب هذا الوقت املقارن للمبدأ ال يعقل بقاء ال          ،   ذاتاً ملا بعده  
ومع عدم معقولية بقاء الذات فـال يعقـل          ،   ملغايرة الذات الزمانية املوجودة للذات السابقة     
  .جريان الرتاع يف إطالق املشتق على املنقضي

حلاظ التداخل بني اموعات الزمانية كالساعة بالنسبة لليوم واليوم بالنـسبة            ـ ب
الشهر بالنسبة للسنة وذا اللحاظ ال يتـصور انقـضاء          لالسبوع واالسبوع بالنسبة للشهر و    

  . أيضاًفال يعقل الرتاع أصالً املبدأ
فإذا ) الكم   (وتارة من زاوية    )  املىت ( إن الزمان تارة ينظر إليه من زاوية         :بيان ذلك   

نظر إليه من الزاوية الثانية فهو عبارة عن مقدار احلركة والعمل كما لو قيل كم استغرقت يف                 
وال فالزمان ذا اللحاظ مساٍو للعمل ال يزيد عليه          ،   فيجاب عشر دقائق  ) ع(يارة احلسني   ز

  ينقص عنه وعالقته به من هذه
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والذي يرتبط مبحل كالمنا هو عالقة الظرفية        ،   الزاوية عالقة مقدارية ال عالقة وعائية ظرفية      
عد زوال املقدر ذا املقدار بينمـا       ألن عالقة املقدارية ال بقاء هلا ب       ،   ال عالقة املقدار الكمي   

حمور الرتاع يف حبث املشتق يقتضي بقاء الذات املتلبسة حىت بعد زوال املبدأ وهذا إمنا يتالءم                
  .مع عالقة الظرفية واالشتمال ال مع عالقة الكمية واملقدار

ـ                ان وإذا نظرنا للزمان من الزاوية األوىل وهي زاوية املىت اليت تعين نسبة الـشيء للزم
املشتمل عليه فقد ذكر الفالسفة أنه يتحقق التلبس باملبدأ مبجرد اشتمال الزمان بسعته علـى               

  .ذلك املبدأ حيناً من األحيان
مل يستغرق يف عمود الزمن اال بعض الدقائق لكنه يكفـي يف            ) ع(فمثالً قتل احلسني    

ل الـساعة الثانيـة     فيقا ،   الزمان آنات   صدق التلبس به حقيقة جمرد االشتمال عليه يف بعض        
ويقال شهر عاشوراء مقتل احلـسني      ) ع(ويقال يوم العاشر مقتل احلسني      ) ع(مقتل احلسني   

  .)ع(ويقال القرن األول مقتل احلسني ) ع(مقتل احلسني    ه٦١ويقال عام ) ع(
مما يكشف عن كـون   عرفاً وكل هذه االطالقات على نسق واحد بال عناية وال جتوز    

توجهت للمجموعات الزمانية املتداخلة فـال يتـصور         إذا   و الكل املركب  النظرة للزمان بنح  
بل كلما وسعت الرؤية موعة زمانية أوسع من اموعات االوىل           ،   حينئٍذ انقضاء املبدأ أبداً   

باعتبـار تـداخل اموعـات       ،   رأيت التلبس باملبدأ مازال صادقاً ومازال االطالق حقيقياً       
ومع عدم انقضاء املبدأ ال يصح الرتاع يف كون اطـالق     ،    واحد واندراجها حتت عمود زمين   

  .جمازياً أم املشتق حقيقياً
السيال ال تصحح جريـان حبـث        اآلن   ان رؤية الزمان بنحو الكلي وهو     : فاخلالصة  

إما لعـدم   ،   أيضاً   وعلى حنو الكل املركب ال تصحح جريان الرتاع        ،   املشتق يف اسم الزمان   
  د انقضاء املبدأ وذلك بلحاظات بعتصور بقاء الذ



 ٢٥١ .............................................................................خالصة البحث يف املقام األول 

  .اموعات املتغايرة وإما لعدم تصور انقضاء املبدأ بلحاظ اموعات املتداخلة
وينحصر اجلـواب    ،   فال يصلح كال التصويرين لتصحيح جريان الرتاع يف اسم الزمان         
وهـو كـون    ) قده(الصحيح يف هذا اال يف اجلواب األول الذي طرحه احملقق االصفهاين            

بعـد زوال املبـدأ      ـ وهو الفرد املكاين   ـ الرتاع يف هيئة مفعل بلحاظ بقاء بعض أفرادها       
  .ر البحث والكالم يف املشتق وهذا متام الكالم يف املقام األول وهو بيان حمو.وانقضائه
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  :املقام الثاين 
 ،  أ املختار عندنا هو القول بوضع املشتق خلصوص املتلبس باملبد         :مناشئ القول باألعم    

وذلك  ،   ولكن ذهب جمموعة من العلماء للقول بوضعه لألعم من املتلبس واملنقضي عنه املبدأ            
  :ألربعة مناشئ 

ـ  ٣ .تشخيص املوضوع  ـ ٢. حتديد دائرة التلبس   ـ ١ املوضـوعية واملعرفيـة     ـ
  .البساطة والتركيب يف املشتق ـ ٤. للمشتق

 حتديـد دائـرة التلـبس يف بعـض     إن اخلطأ يف ،   حتديد دائرة التلبس  : املنشأ األول   
  :أمرين  أحد وسبب هذا اخلطأ ، املشتقات أدى للقول بالوضع لألعم
  .أ ـ عدم تشخيص مفاد اهليئة

  .ب ـ عدم تشخيص املبدأ
  :وفيه موردان : األمر األول 

فإن القائل باألعم ختيل أن مفاد اهليئة يف         ،   كاملفتاح واملكنسة واملنشار   اآللة   أمساء ـ أ
مع  ،    له هو النسبة الفعلية فحينئذ يزول التلبس باملبدأ مبجرد عدم استعماله يف املعد            اآللة   أمساء

املخصوصة يف حني عدم الفتح اطالق حقيقي ال         اآللة   على ـ مثالً ـ أن اطالق لفظ مفتاح   
  .وذلك دليل الوضع لألعم ، عناية فيه

هو النسبة االعداديـة     اآللة   اءوذلك ألن مفاد اهليئة يف أمس      ،   إال أن هذا التخيل خاطئ    
وحينئذ تتسع دائرة التلبس باملبدأ لـصورة عـدم   ،  أصالً   ولو مل تستخدم يف الغرض املعد له      

ولذلك صح االطالق احلقيقي للفظ املفتاح       ،   االستخدام ما دامت احليثية االعدادية موجودة     
فال موجب للقـول     ،   داديلوجود التلبس االع   أصالً   الغري مستخدمة  اآللة   على ـ عرفاً ـ

  .باألعم من جهة هذا املورد
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فإن القائل باألعم تصور أن مفاد اهليئة يف اسـم الزمـان هـو               ،   أمساء الزمان  ـ ب
 ،  النسبة االقترانية فيختص بالقطعة الزمانية املقارنة للحدث دون غريها من حصص الزمـان            

ة الغري املقارنة للحـدث بلحـاظ       مع أنه يصح إطالق اسم الزمان على بقية احلصص الزماني         
فيقال لليوم الذي وقـع   ، اموعات الزمانية املتداخلة عند رؤية الزمان بنحو احلركة القطعية   

مع  عرفاً   على حنو االطالق احلقيقي    ،   أنه مقتل  ،   وللعام وللقرن  فيه القتل ولألسبوع وللشهر   
ممـا   ، داخلة على حنو احلركة القطعيةانقضاء زمان التلبس باملبدأ يف هذه احلصص الزمانية املت      

  .يدل على الوضع لألعم
وذلك ألن مفاد اهليئة يف اسم الزمان هو النسبة الظرفية ال            ،   ولكن هذا التصور خاطئ   

والظرفية مبعىن وعاء احلدث صادقة حقيقة على سائر احلصص الزمانية املتداخلة يف             ،   االقترانية
بدأ ما زال متحققاً ذا اللحاظ ومل حيصل انقضاء له حىت           فالتلبس بامل  ،   مسار احلركة القطعية  

  .يؤدي ذلك للقول باألعم
إن عدم متييز املبدأ اجللي من املبدأ اخلفي يؤدي لتضييق دائـرة التلـبس              : األمر الثاين   

 ومقصودنا باملبدأ اجللي مبدأ االشتقاق عند النحـويني         .باملبدأ ويستلزم القول بالوضع لألعم    
ومقصودنا باملبدأ اخلفي هو نفس مبـدأ  ،  عرفاً املصدر مبا له من املعىن الواضحأو   وهو الفعل 

ولذلك عدة أمثلة    ،   االشتقاق لكن مع إشرابه وتطعيمه معىن اخر ال ينصرف له الذهن العريف           
:  

فإن لوحظ هذا املبـدأ      ،   ما كان املبدأ مبعىن امللكة حنو االجتهاد يف لفظ اتهد          ـ ١
 ،   وهو فعلية االستنباط ضاقت دائرة التلبس وكان ذلك موجباً للقول بـاألعم            باملعىن اجللي 

وإن لوحظ املبدأ مبعنـاه      ،   على غري املتلبس باالستنباط الفعلي     عرفاً   لصحة االطالق احلقيقي  
اخلفي وهو ملكة االستنباط اتسعت دائرة التلبس باملبدأ وصح االطالق احلقيقي للفظ اتهد             

  .كة االستنباط وإن مل يستنبط فعالًعلى من تلبس مبل
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  :وهو قسمان  ،  ـ ما كان املبدأ فيه بنحو احلرفة والصناعة٢
فإن املبدأ اجللي هلذه األوصـاف هـو    ، ما كان مبدؤه حدثياً كالطبيب والنجار   ـ أ

ا بينما املبدأ اخلفي هل  ،   وذلك هو سبب القول باألعم     ،   الطبابة والنجارة مبعىن املمارسة الفعلية    
أدى للقـول    اآلخـر    عـن  أحدمها   وعدم متييز  ،   هو معىن االحتراف والقدرة على الصناعة     

  .باألعم
فإن املبدأ اجللي بيـع      ،   ادما كان مبدأه عيناً من األعيان كالتامر والالبن واحلد         ـ ب

ـ                ة التمر واللنب ولكن املبدأ اخلفي اختاذ بيع هذه االعيان حرفة ومهنة ال جمرد املمارسة الفعلي
  .وعدم فرز املبدأ اخلفي من املبدأ اجللي أدى للقول باألعم ، لبيعها

فـإن   ،   ما كان املبدأ فيه بنحو االقتضاء ال الفعلية حنو السم قاتل والنار حمرقـة              ـ ٣
  .املبدأ اجللي هلا مبعىن الفعلية بينما املبدأ اخلفي مبعىن االقتضاء واالستعداد

فإن املبدأ اجللي له هـو القطـع         ،   حنو السيف قاطع  ما كان املبدأ مبعىن الشأنية       ـ ٤
  .الفعلي بينما املبدأ اخلفي هو شأنية القطع

ما كان املبدأ مبعىن املضي واحلدوث حنو الضارب مبعىن من صدر منه الـضرب               ـ ٥
املبدأ اجللي هنا وهو الضاربية واملـضروبية        أخذ   فلو ،   واملضروب مبعىن من وقع عليه الضرب     

املبدأ اخلفي وهو الضرب الواقع مل يكن هناك         أخذ   ذلك للقول باألعم ولكن لو    الفعلية أدى   
  .موجب للقول باألعم

عدم معقولية الرتاع املعقـود يف بـاب         إىل   ذهب) قده(إن احملقق النائيين    : بيان ذلك   
لعدم تصور االنقضاء فيه حىت يتنازع يف اطالقه بعد االنقضاء وهل            ،   املشتق يف اسم املفعول   

 من وقع عليه الضرب    ـ مثالً ـ فإن املقصود بلفظ املضروب    ،   جمازي أم   إطالق حقيقي هو  
  وهذا املعىن ال يقبل الزوال حىت
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  .)١(فإن الشيء ال ينقلب عما وقع عليه  ، يتصور الرتاع بعد زواله
  :أما النقض فبأمرين  ، ولكننا نالحظ على هذا الرأي نقضاً وحالً

فإنه ذا املعـىن   ، مبعىن من صدر منه الضرب   ـ مثالً ـ اسم الفاعل كالضارب   ـ أ
مع أنه خصص عدم الرتاع باسم      ،   أيضاً   فال يعقل الرتاع فيه    أصالً   ال يتصور فيه انقضاء املبدأ    

  .املفعول
 ،  فإن االمتالء يتصور وجوده ويتـصور زوالـه       ،   مثالً   اسم املفعول كاململوء   ـ ب

  .مبدأ االمتالء وزوالهولذلك فالرتاع فيه معقول بعد انقضاء 
 ،  واملبـادئ االسـتمرارية    ـ عرفاً ـ وأما احلل فيتم ببيان الفارق بني املبادئ اآلنية       

وهلذا  ،   غري قابل لالمتداد يف عمود الزمان      ـ عرفاً ـ مبدأ آين  ـ مثالً ـ فالضرب والقتل 
بس به وكانـت    ضاقت فترة التل   ـ وهو البقاء والتحقق   ـ لو أخذنا هذا املبدأ مبعناه اجللي     

ولكن لو أخذنا هذا     ،   صحة االطالق احلقيقي له بعد انقضاء التلبس دليالً على الوضع لألعم          
فال يتصور فيه االنقضاء حينئٍذ كما ال يتصور         ـ يف واحلدوث  ـ وهو ـ املبدأ مبعناه اخلفي  

ـ  أيضاً ـ  اآلين يف اسم الفاعل املتضمن هلذا احلدث      ـ أيضاً ـ االنقضاء كالـضارب   ـ
  .والقاتل

ومقابل ذلك توجد مبادئ استمرارية ممتدة يف عمود الزمان كاالمتالء والنقش فيقـال    
ويف مثل هذا ال يوجد مبدأ خفي وجلي خيتلف باختالفهما األثر بل له مبدأ               ،   مملوء ومنقوش 

  .فيتصور فيه االنقضاء واالستمرار ويكون الرتاع فيه معقوالً ، بنحو الفعلية مأخوذ واحد
فإن مبدأه وهو البيع إن لوحظ مبعناه اجللي         ،   حنو املبيع  اعتبارياً   ا كان املبدأ فيه   م ـ ٦

 تكويين وهو العقد نفسه فبهذا اللحاظ تضيق دائرة التلبس         أمر   وهو البيع املصدري الذي هو    
  البيع أي اه اخلفي وهو اململوكيةوإن لوحظ مبعن، 

__________________  
  .٨٤ ـ ٨٣ / ١: أجود التقريرات ) ١(
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  .اعتباري ميتد بامتداد االعتبار أمر ألنه ، باالسم املصدري فهو باق مستمر
أن من أسباب القول بالوضع باألعم عدم حتديد دائرة         : وخالصة الكالم يف هذا املنشأ      

عدم حتديد   لعدم تشخيص مفاد اهليئة أو     ،   واخللط بني حالة االنقضاء وحالة التلبس      ،   التلبس
  .املبدأ

إن القائل باألعم يتـصور أن موضـوعات         ،    عدم تشخيص املوضوع   :أ الثاين   املنش
: فإذا قيل    ،   األحكام على نسق واحد وهو دوران احلكم مدار صدق عناوينها حدوثاً وبقاءاً           

 (: وحنوه قوله تعـاىل   ، فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثاً وبقاءاً   )  د العادل قلِّ (
 السو اِرقا  السمهِديوا أَيا ِمائَـةَ         (  و )١( ) اِرقَةُ فَاقْطَعمهناِحٍد موا كُلَّ وِلداِني فَاجالزةُ واِنيالز

مـع أن    ،   فإن ظاهره دوران احلكم باحلد مدار هذه العناوين حدوثاً وبقـاءاً           ،   )٢( ) جلْدٍة
 عرفـاً    احلد بل ال ميكـن تقارمـا       التلبس مببدأ السرقة والزنا ال بقاء له عند احلكم بإقامة         

  .وشرعاً
فإنه ما دام احلكم يدور مدار صدق العنوان حـدوثاً           ،   وهذا دليل على الوضع لألعم    

وهـذا ممـا     ،   حني احلكم بإقامة احلد    إىل   وبقاءاً فال بد من الصدق احلقيقي لعنوان السارق       
  . التجوز والعنايةيؤكد الوضع لألعم خصوصاً مع شهادة العرف خبلو هذا االطالق عن

أن هذا خلط بني موضوعات األحكام ناشئ مـن تـصور أن            : وتعليقنا على ذلك    
ممـا أدى    ،   وهو دوران احلكم مدار صدق عناوينها حدوثاً وبقاءاً        ،   مجيعها على نسق واحد   
  .ترتب احلكم على بعض املوضوعات مع زوال التلبس باملبدأ فيه إىل للقول باألعم استناداً

  :أن املوضوعات على ثالثة أقسام والصحيح 
__________________  

  .٣٨  /٥: املائدة ) ١(
  .٢ / ٢٤: النور ) ٢(
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وهـذا هـو     ،   د العادل العامل  ما يدور احلكم مدار عنوانه حدوثاً وبقاءاً حنو قلِّ         ـ أ
وهي أن تعليق احلكم على الوصف مشعر بالعلية ودوران احلكـم            ،   املطابق للقاعدة العرفية  

فال يصح اخلروج عن هذه القاعدة االستظهارية العرفية اال بقرينـة            ،   ار الوصف والعنوان  مد
  .بيانه سيأيت لفظية كما أو مقامية أو عقلية

حنو  أصالً   ما يكون عنوانه مشرياً للموضوع الواقعي من دون دخالته يف احلكم           ـ ب
ويف هـذا املـورد      ،   ني مشرياً لزرارة بن أع    )١( »خذ دينك من هذا اجلالس      «  ،   7قوله  

مدار العنوان املعلق عليه بالقرينة      عرفاً   خرجنا عن مقتضى القاعدة العرفية وهي دوران احلكم       
اال أن هذا املورد  ،   وهي حكم العقل بعدم دخالة اجللوس يف التعلم واالستفادة قطعاً          ،   العقلية

املشرية للموضوع الـواقعي    باعتبار أن استخدام العناوين      ،   ال وجود له يف األحكام الشرعية     
إمنا يتصور يف القضايا الشخصية واخلطابات الفعلية لوجود مناسبة خاصة يف التعـبري ـذا               

بينما األحكام الشرعية جمعولة علـى حنـو        ،   أصالً   العنوان املشري مع عدم دخالته يف احلكم      
 ،   فيها املناسبات اخلاصة   القضية احلقيقية اليت ال نظر فيها ملرحلة الفعلية واالمتثال حىت تراعى          

  .فال يستخدم فيها اال العناوين الدخيلة يف احلكم القانوين
الساِرق والساِرقَةُ فَـاقْطَعوا     (ما يدور احلكم مدار عنوانه حدوثاً ال بقاءاً حنو           ـ ج

م بقاء  فإن السرقة يف املثال يكفي حدوثها يف ترتب احلد على السارق مع عد             ،   )٢( ) أَيِديهما
خرجنا يف هذا املورد عن القاعـدة   وإنما  ،وقت ترتب احلكم باحلد عليه إىل   التلبس بالسرقة 

  ـ وهي تعليق احلكم على ة السابقةالعرفي
__________________  

  .٣٣٤٣٤ح  ، ١٤٣ / ٢٧: الوسائل ) ١(
  .٣٨ / ٥: املائدة ) ٢(
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 ،  وهي مناسبة احلكم للموضـوع     ،   ـ باعتبار وجود القرينة املقامية     الوصف مشعر بالعلية  
فال وجه حينئـذ لـدوران       ،   احلكم حبد السارق حني سرقته     ـ عادة ـ حيث أنه ال ميكن   

  .احلكم مدار العنوان حدوثاً وبقاءاً
وبعد اتضاح أقسام موضوعات األحكام يتبني لنا أن الدليل الذي اعتمد عليه يف القول              

فاملقدمة األوىل أن األحكام     ،   من مقدمتني ونتيجة  وذلك ألن الدليل مؤلف      ،   باألعم غري تام  
تدور مدار عناوين املوضوعات حدوثاً وبقاءاً للقاعدة العرفية القائلة إن تعليق احلكم علـى              

واملقدمة الثانية ان مقتضى الدوران مدار عنوان املوضوع بقاء الصدق         ،   الوصف مشعر بالعلية  
 إىل  )١( ) الساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما    (:   احلقيقي لعنوان املوضوع يف مثل قوله تعاىل      

والنتيجة أن مقتضى بقاء الصدق احلقيقي للعنوان حني ترتب احلكم حىت    ،   حني ترتب احلكم  
  .مع زوال التلبس باملبدأ هو القول باألعم

 ،  ألحكامولكننا بعد أن ناقشنا املقدمة األوىل وأوضحنا اختالف عناوين موضوعات ا          
  .فال يتم هذا الدليل بنظرنا وال يصح االعتماد عليه يف القول باألعم

  :موروفيه بيان ثالثة اُ: ملحق 
وهو ما   ،    قد يقال بعدم حتقق القسم الثالث من عناوين موضوعات األحكام          :األول  

مـا املـانع    أ  ، وذلك ملانع ثبويت ومانع إثبايت     ،   يدور احلكم مدار العنوان فيه حدوثاً ال بقاءاً       
عالقة احلكم مبوضوعه عالقة املعلول بعلته التامـة         بأن   أن األصوليني قالوا  : الثبويت فخالصته   

فكما يستحيل وجود املعلول وبقاؤه بدون بقاء علته التامة فكذلك يستحيل وجود احلكم مع              
  .زوال موضوعه

  كاملعدلية اتفقوا على تبعية األحإن ا: وأما املانع اإلثبايت فمحصله 
__________________  

  .٣٨ / ٥: املائدة ) ١(
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ومعىن ذلك أن ارتباط احلكم مبوضوعه نابع من االرتباط مبـالك معـني     ،   للمصاحل واملفاسد 
عنوان موضوعه   وهذا االرتباط يؤدي لدوران احلكم مدار      ،   ومصلحة كامنة يف هذا املوضوع    

  .اال بشاهد واضحفال ميكن اخلروج عن هذه القاعدة  ، حدوثاً وبقاءاً
 إما  )١( )  فَاقْطَعوا أَيِديهما  والساِرق والساِرقَةُ  ( اآلية   وحينئذ فإطالق لفظ السارق يف    
فإن كان االطالق جمازياً فالزمه أن املوضوع قد زال          ،   أن يكون جمازياً وإما أن يكون حقيقياً      

وهو ارتباط احلكم مبالكـه      ،    بينهما وانتهى ومع زواله فال يعقل بقاء احلكم لالرتباط الوثيق        
وإن كان االطالق حقيقياً فالزمه الوضع لألعم لزوال التلبس مببدأ الـسرقة حـني          ،   ومناطه

  .وهذا هو املطلوب ، فعلية احلكم
  :واجلواب عن هذا االيراد بعدة وجوه 

فإن   ، هي عالقة اعتبارية   وإنما   إنه ال توجد عالقة تكوينية بني احلكم وموضوعه        ـ أ
املصلحة الكامنة يف املوضوع ال تستلزم تكويناً وضع هذا احلكم االعتباري املعني كما هـو               

علة احلكم حمدثة ومبقيـة   بأن مانع من القول فأي فإذا كانت العالقة عالقة اعتبارية ،  واضح
  .!؟وأن موضوع احلكم يكفي حدوثه يف حدوث احلكم وبقائه 

عالقة احلكم مبوضوعه عالقـة   بأن   : تكوينية حىت يقال     فإن املالزمة بينهما اعتبارية ال    
  .وأن احلكم يدور مدار عنوان موضوعه حدوثاً وبقاءاً ، املعلول بعلته التامة حدوثاً وبقاءاً

ن وإإن ظاهر تعليق احلكم على الوصـف العنـواين       : وبعد إنكار هذه القاعدة نقول      
  هذا الظاهر أحياناًكننا خنرج عن كان دورانه مداره حدوثاً وبقاءاً ل

__________________  
  .٣٨ / ٥: املائدة ) ١(
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فإن هذه القرينة تقتضي كفاية حدوث       ،   لبعض القرائن ومنها قرينة مناسبة احلكم للموضوع      
يف آية السرقة والزنا نقول      فمثالً    ، العنوان يف ترتب احلكم وإن زال التلبس بالعنوان بعد ذلك         

لموضوع كفاية حدوث السرقة والزنا يف ترتب احلكم باحلـد          إن مقتضى مناسبة احلكم ل    : 
فـإن   ، )١( ) ال ينالُ عهـِدي الظَّـاِلِمني   (وكذلك يف آية العهد  ، الستحالة تقارما عادة  

مناسبة احلكم للموضوع تقتضي كفاية حدوث الظلم يف زمان للحكم بعدم تقلد منـصب              
  .بيانه سيأيت االمامة كما
 ، ما سبق أنه قد يقع اخللط بني املبدأ اجللي للمشتق واملبدأ اخلفـي       قد ذكرنا في   ـ ب

وهو ذا املعـىن ال      ،   مبدؤه اجللي هو السرقة مبعىن التحقق والبقاء       ـ مثالً ـ فلفظ السارق 
  .والزم ذلك القول بالوضع لألعم ، فعلية له حني ترتب احلكم

ضي واحلدوث حبيث يكون املراد     بينما عندما نالحظ مبدأه اخلفي وهو السرقة مبعىن امل        
فاالطالق حقيقـي    ،   بالسارق من صدر منه السرقة فحينئذ ال يتصور انقضاء هذا املبدأ أبداً           

  .لعدم انقضاء التلبس ويدور احلكم حينئذ مداره حدوثاً وبقاءاً لعدم انتهائه
 مـدار   وبناءاً على هذا اجلواب ال حنتاج ملناقشة القاعدة القائلة بلزوم دوران احلكـم            

بل نقول حىت مع التسليم ذه القاعدة وكون عالقة احلكم           ،   عنوان موضوعه حدوثاً وبقاءاً   
فإن ترتب احلكم باحلـد   ، مبوضوعه عالقة املعلول بعلته التامة ال نرى يف املثال خرقاً للقاعدة   

  .مقارن للصدق احلقيقي لعنوان السارق ما دام مأخوذاً بنحو املضي واحلدوث
 وهو أن املوضوع يف آيـة الـسرقة       )قده(تفاد من كلمات احملقق العراقي      ما يس  ـ ج

  على حنو ـ  السارق وعنوان الزاينعنوانأي  ـ والزنا إن كان هو العنوان
__________________  

  .١٢٤ / ٢: البقرة ) ١(



 ٢٦١ ................................................................ كفاية حدوث عنوان املوضوع يف بقاء احلكم 

مـه  هذا العنوان قد زال حني فعلية احلكم والز        بأن   فحينئذ يرد االشكال   ـ احليثية التقييدية 
ـ  كما هـو الـصحيح     ـ وإن كان املوضوع   ،   عدم دوران احلكم مدار موضوعه     ذات  ـ

السارق وذات الزاين مع كون العنوان حيثية تعليلية فقط وليس هو متام املوضوع وال جـزءه                
  .حىت يدور احلكم مداره حدوثاً وبقاءاً فحينئذ ال يرد االشكال املذكور

ل  االشكاولكن هذا اجلواب غري واف برد:  
كون العنوان حيثية تقييدية يـدور       اآلية   ألن الظاهر من التعليق على العنوان يف      : أوالً  
  .احلكم مداره
ألن املراد باحليثيـة     ،   على فرض كونه حيثية تعليلية الينحل االشكال املذكور       : وثانياً  

 احلكم  أن عنوان السارق علة لثبوت     أي    ، التعليلية ما كان واسطة يف ثبوت احلكم ملوضوعه       
 إذا  ألن ثبوت احلكم ملوضـوعه    ،   أخرى   وحينئذ يعود االشكال مرة    ،   باحلد لذات السارق  

 كان معلوالً لعنوان السرقة فكيف يعقل بقاء هذا الثبوت مع زوال علته وهو عنوان الـسرقة               
  !؟

فيكفي حدوثها   ،   ة اعتبارية أن يلتزم باجلواب األول وهو كون العلية علي        فأما   وحينئذ
املبدأ  أخذ   وإما أن يلتزم باجلواب الثاين وهو      ،   ث احلكم بدون حاجة لبقائها يف بقائه      يف حدو 

 وهو مبدأ املضي واحلدوث ال مبدأ الفعلية والتحقق        ،   اخلفي يف عنوان السارق والزاين والظامل     
  .جواباً جديداً غري ما سبق) ره(فال يكون ما ذكر يف كلمات احملقق العراقي ، 

إن القضايا على   : وحمصله   ،    يف احملاضرات  )قده(ستاذ السيد اخلوئي    ما طرحه األ   ـ د
فالقضايا اخلارجية مبا أا ناظرة للخارج فمن املعقول يف العناوين           ،   قسمني حقيقية وخارجية  

فلو ورد فيها حكم معلق علـى        ،   املطروحة فيها التلبس الفعلي باملبدأ وانقضاء ذلك التلبس       
  ء االشكالنوان زال التلبس به جلاع
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  .وهو أن الزم ذلك عدم دوران احلكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً ، املذكور
وأما القضايا احلقيقية فبما أا غري ناظرة للخارج الفعلي بل مرجعها لقضية شـرطية              
مقدمها وجود املوضوع وتاليها ثبوت احملمول له فال يتصور فيها حال االنقضاء أبداً حىت يرد               

  مرجعها )١( )  فَاقْطَعوا أَيِديهما  والساِرق والساِرقَةُ  (املذكورة  اآلية   فمثالً    ، ابقاالشكال الس 
ألن  ،   أن من كان سارقاً فحكمه قطع يده فال يتصور حينئٍذ انقـضاء مبـدأ الـسرقة               إىل  

ـ غـري واف بـرد       بنظرنا ـ ولكن هذا اجلواب   .)٢(املوضوع مفروض التحقق واحلصول     
  :مرين األشكال أل

 إنه ال فرق بني القضايا اخلارجية والقضايا احلقيقية يف التعليق على عنوان فعلى             :األول  
كرم زائر احلـسني    أكرم العامل ويقال    أ ـ مثالً ـ فيقال أخرى   تارة وعنوان زال التلبس به    

فاألوىل قد علق فيها األمر باالكرام على عنوان فعلي التلبس والثانية قد علـق فيهـا                 ،   7
  .األمر على عنوان زال التلبس به حني احلكم

يف  فعليـاً     إن الفارق اجلوهري بني القضايا احلقيقية واخلارجية كون املوضوع         :الثاين  
وكونه مفروض احلصول ال يعين دوران احلكم مداره حدوثاً          ،   اخلارجية مفروضاً يف احلقيقية   

حلقيقية فرض حدوث املوضوع واملـراد      فمن احملتمل كون املراد باملقدم يف القضية ا        ،   وبقاءاً
فـإن مناسـبة احلكـم       ،   ال أم   بقي ببقائه  سواءاً   بالتايل فعلية احلكم عند حدوث املوضوع     

وقد  ،   للموضوع يف القضية احلقيقية قد تقتضي تقارما حدوثاً وبقاءاً حنو خذ بقول العادل            
قية قد فرض فيهـا حتقـق       مع أن اجلميع قضية حقي     ،   تقتضي عدم تقارما حنو اجلد الزاين     
  .املوضوع ليترتب عليه احلكم املزبور

  القضايا أي  الثاين من القضايا ـوحل االشكال حينئٍذ يف النوع
__________________  

  .٣٨ / ٥: املائدة ) ١(
  .٢٥٧ ـ ٢٥٦  /١: الفقه  أصول حماضرات يف) ٢(



 ٢٦٣ ........................................................يف عدم الفرق بني القضايا احلقيقية واخلارجية يف املقام  

بقاءاً وإما بأخذ املبدأ يف عنـوان  إما بإنكار دوران احلكم مدار املوضوع حدوثاً و  ـ احلقيقية
  .املوضوع على حنو املضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً

والـساِرق   (الكرميـة    اآلية   الحظنا إذا    ،  يف حقيقية االطالق وجمازيته    :األمر الثاين   
 منا عدة صور  جمازي فأما  أم   االطالق حقيقي  بأن    وتأملنا فيها  )١( )  فَاقْطَعوا أَيِديهما  والساِرقَةُ

  .وذلك ألن املبدأ إما أن يؤخذ بنحو املضي واحلدوث وإما بنحو الفعلية، 
لعدم تـصور    ،   أن يؤخذ املبدأ بنحو املضي واحلدوث فاالطالق حينئٍذ حقيقي         ـ ١

  .حيثية تقييدية أم كان العنوان حيثية تعليلية سواءاً  ،انقضاء التلبس يف هذه الصورة
وهـو   ،    الفعلية مع كون االطالق بلحاظ حال التلـبس        أن يؤخذ املبدأ بنحو    ـ ٢

  .)٢( )ره(حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكفاية 
أن يؤخذ املبدأ بنحو الفعلية مع كون االطالق بلحاظ حال اجلري واالسناد فهو              ـ ٣
ويرد على  ،   باألخص   وجمازي على القول   ،   على القول باألعم وال إشكال عليه      بناءاً   حقيقي

 ،  ل يف هذه الصورة إشكال عدم دوران احلكم مدار موضـوعه حـدوثاً وبقـاءاً              هذا القو 
  .واجلواب عنه ما سبق من كفاية العلة احلدوثية

  .)٣( ) ال ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني (:  اآلية  يف حتليل معىن:األمر الثالث 
لـبعض    تبعـاً  7على اعتبار العصمة يف االمـام        اآلية   استدل علماء االمامية ذه   
   كما يظهر:النصوص الواردة عن أهل البيت 

__________________  
  .٣٨ / ٥: املائدة ) ١(
  .٤٤ ـ ٤٣:  األصول كفاية) ٢(
  .١٢٤ / ٢: البقرة ) ٣(
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  ، تنفي لياقة الظامل مبنـصب االمامـة       اآلية   أن:  وخالصة االستدالل    .)١( من تفسري الربهان  
إذ  ،   والزم ذلك اعتبار العصمة يف منصب اإلمامة      ،   سابقاً   اًكان ظامل  أم   كان ظاملاً فعالً  سواءاً  

وإن كانت العصمة    ،   ال واسطة بني الظلم وبني العصمة فانتفاء الظلم مستلزم لثبوت العصمة          
وأدىن مراتبها انتفاء    ،   مثل الشجاعة والكرم   األخرى   ذات مراتب تشكيكية كسائر امللكات    

  .وفعالً سابقاً الظلم ظاهراً وباطناً
االستدالل باآلية على عدم لياقة الظـامل بالفعـل         بأن   وأورد على ذلك الفخر الرازي    

مبنصب االمامة ال    سابقاً   ولكن االستدالل ا على عدم لياقة الظامل       ،   مبنصب االمامة واضح  
فبناءاً على الصحيح مـن   ، يتم اال على القول بوضع املشتق لألعم وهو قول خالف املشهور    

فـال يـتم     ،   بنفي اللياقة عن الظامل الفعلي دون غـريه        اآلية   لألخص ختتص وضعع املشتق   
  .)٢( االستدالل ا على العصمة

 إن االستدالل باآلية على نفي لياقة غري املعصوم باالمامـة           :واجلواب عن هذا االيراد     
  :ومتاميته بوجهني  ، تام وإن قلنا بوضع املشتق لألخص

رينة عرفية ارتكازية تقتضي كفاية حدوث الظلـم        إن مناسبة احلكم للموضوع ق     ـ أ
 ، ظاهراً لعدم تقلد منصب االمامة الذي هو أعلى منـصب يف االسـالم      أو   ولو آناً ما باطناً   

من الدول متنع من تقلد بعض املناصب املهمة مـن           كثرياً   ويؤيد ذلك االرتكاز العقالئي فإن    
ففي حسنة  ،   أيضاً   عية ترشد لذلك  والنصوص الشر  ،   قبل من كانت له سابقة خملة بالشرف      

   واألبرص وانون واحملدود وولدال يصلني أحدكم خلف اذوم « 7زرارة عن الباقر 
__________________  

  .١٤٩ / ١: تفسريالربهان ) ١(
  .٤٦ / ٤: التفسري الكبري) ٢(



 ٢٦٥ ......................................................................... )ال ينال عهدي الظاملني  (يف آية 

  .)١( » الزنا واألعرايب ال يؤم املهاجرين
 ال يليق به من له سابقة سيئة فكيف بأعظم منصب يف  فإذا كانت إمامة اجلماعة منصباً    

والظامل فعالً ودالـة علـى       سابقاً   على هذه القرينة شاملة للظامل    بناءاً   اآلية   فتكون ،   اإلسالم
على حنـو املـضي واحلـدوث        أخذ   مبدأ الظلم  بأن   قلنا سواءاً    ، اعتبار العصمة يف االمامة   
على حنو الفعلية مع حلـاظ حـال اجلـري     أخذ دأاملب بأن قلنا أو  ،فاالطالق حقيقي حينئذ  
 أم  حقيقياً اآلية   إذن فكون االطالق يف    ،   على الوضع لألخص   بناءاً   والنسبة فاالطالق جمازي  

  .جمازياً ال ينايف االستدالل ا على اعتبار العصمة
  ال خيلو مـن    7أن مطلوب إبراهيم    : وحاصله   ،   ما نقل عن بعض األعالم     ـ ب

  :وجوه أربعة 
  . ـ طلب االمامة للظامل فعال١ً
  . ـ طلب االمامة للظامل مستقبال٢ً
  . ـ طلب االمامة للظامل سابقا٣ً
  .صالًأ ـ طلب االمامة ملن مل يظلم ٤

 بأمهية   عاقل عارف  7ألن إبراهيم    ،   ن يكون مطلوبه الوجه األول والثاين     أال ميكن   
فإن ذلك تعريض مبنصب     ،   ملستقبليف ا  أو   منصب االمامة فكيف يطلب تقليده للظامل بالفعل      

  .اإلمامة للضياع واخلطر
باعتبـار  ،   أصالً   وال ميكن أن يكون مطلوبه خصوص الوجه الرابع وهو من مل يظلم           

فـتعني أن    ،   املباركـة  اآلية   اعطاء املنصب للظامل ولوال مشول طلبه للظامل ملا نفته         اآلية   نفي
فلما جـاء    ،   ال أم   صدر منه ظلم يف السابق    ءاً   سوا يكون مطلوبه اعطاء االمامة للعادل فعالً     

   االهلي بنفي لياقة الظامل مبنصبالتصريح
__________________  

  .١٠٧٩٧ح  ، ٣٢٥/  ٨: الوسائل ) ١(
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فقط وبقية الوجوه خارجة موضـوعاً       سابقاً   االمامة عرف أن املراد بالظامل املنفي هو الظامل       
كان االطالق فيها    سواءاً    ، االمام يف   لى اعتبار العصمة  حينئذ ع  اآلية   فتتم داللة  ،   كما ذكرنا 

  .جمازياً بلحاظ حال اجلري والنسبة أو حقيقياً بلحاظ حال التلبس
والحقاً وظاهراً وباطناً يف     سابقاً   على اعتبار العصمة وانتفاء الظلم     اآلية   وإذا ثبت داللة  

  :وجهني وذلك من  ، االمامة دلت على كون االمامة بالنص ال بالشورى
ِإني جاِعلُـك    (: حيث قال    ،   املباركة اآلية   نسبة جعل االمامة هللا جل وعال يف       ـ أ

  .ولو كانت بالشورى ال باجلعل االهلي ملا نسبها اهللا لنفسه يف اآلية ، )١( ) ِللناِس ِإماما
أنه  أي    ، هذا اجلعل جعل خاص صادر على حنو القضية اخلارجية         بأن   ولكن قد يقال  

لكل إمامة على    عاماً   وال دليل على كونه   ،   عموماً   باألنبياء أو   7اص بشخصية إبراهيم    خ
  .حنو القضية احلقيقية

ملـا   اآلية   باعتبار أن  ،   تدل باللزوم العقلي على اعتبار النص يف االمامة        اآلية   إن ـ ب
 ،  االمـام لزوم انتفاء الظلم ظاهره وباطنه وسابقه والحقه يف          أي   دلت على اعتبار العصمة   

دلت على كون االمامة     لإلمام   خفي ال ميكن االطالع عليه من قبل البشر املنتخبني         أمر   وذلك
خفي يف اإلمامة    أمر   ألنه لو كانت االمامة باالنتخاب والشورى فهذا يعين اشتراط         ،   بالنص

  .وهو مجع بني املتنافيني ، من ال ميكنه التشخيص إىل مع إيكال تشخيص توفره
  . أيضاًعلى اعتبار العصمة يف االمام مستلزم العتبار النص فيه اآلية أن داللة: فالنتيجة 

__________________  
  .١٢٤  /٢: البقرة ) ١(



 ٢٦٧ ............................................................................املوضوعية واملعرفية يف املشتقات 

 اخللط بـني العنـوان  ) املشتق موضوع لألعم    بأن   من مناشئ القول    (:املنشأ الثالث   
خـذ  « : عندما نقول    فمثالً    ، على حنو املوضوعية   املأخوذ   على حنو املعرفية والعنوان   املأخوذ  

علـى   مأخوذ   فاملوضوع االثبايت هو املوضوع الثبويت ألن عنوان العامل       » الدين من هذا العامل     
 فهنا حيكم العرف العقالئـي    » خذ الدين من هذا اجلالس      « : قلنا   إذا   بينما ،   حنو املوضوعية 

على حنـو املعرفيـة       مأخوذ أن العنوان وهو اجللوس    ـ بقرينة مناسبة احلكم للموضوع    ـ
  .فاملوضوع االثبايت خمتلف عن املوضوع الثبويت ، للموضوع الواقعي
 ،  العنوان على حنو املوضوعية    أخذ   أن ظاهر تعليق احلكم على عنوان معني      : واحلاصل  

 ،  عقالئية كما سبق يف املثال الثاين      أو   مقامية أو   ولكن قد خيرج عن هذا الظاهر بقرينة لفظية       
  .ان مأخوذاً على حنو املعرفيةفيكون العنو

يف  املـأخوذة   فتصور أن مجيع العنـاوين     ،   وقد خلط بعض العلماء بني هذين النوعني      
وبناءاً على ذلك فال وجه لتعليق احلكم على عنـوان           ،   على حنو املوضوعية   مأخوذة   القضايا

 إذا »جلـالس  خذ دينك من ا« كما يف املثال السابق  ـ زال التلبس مببدئه حني فعلية احلكم     
فإنه على القول بوضعه لألخـص ال        ،   قلنا بوضع املشتق لألعم    إذا   اال ـ  قائماً صار اجلالس 

لكننا نرى شيوع مثل هذه القـضايا   ، يتصور تعليق احلكم ألنه تعليق على عنوان ال فعلية له       
  .وصحة التعليق فيها مما يدل على الوضع لألعم

كم قد يكون مأخوذاً على حنو املوضـوعية فـال          والصحيح أن العنوان املعلق عليه احل     
املبدأ مبعـىن املـضي      أخذ    إذا اال ،   »د العادل   قلِّ« يعقل فعلية احلكم بعد انتفاء فعليته حنو        

كـان   أو    ، كان العنوان مأخوذاً بنحو احليثية التعليلية ال احليثيـة التقييديـة           أو    ، واحلدوث
كما سبق طرح هذه الوجوه يف آيـة الـسرقة           ،   ئيةمأخوذاً على حنو العلية احلدوثية ال البقا      

  .والزنا
  املعرفية للموضوع الواقعي من دونوقد يكون العنوان مأخوذاً على حنو 
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فال يوجد هنا تعليق على     » خذ دينك من هذا اجلالس      « حنو   أصالً   دخالة العنوان يف احلكم   
بل التعليق على ذات     ،   وضع لألعم نقول بال  أو   العنوان حىت ينتفي احلكم بانتفاء فعلية العنوان      

  .املشار إليه ال على عنوانه
  : ومما يتعلق باحلديث حول هذا املنشأ ذكر ثالثة أمور

 إن الفرق بني هذا املنشأ وسابقه أن احلديث يف املنشأ السابق كان بعد الفراغ عن          ـ أ
املوضوع الثبويت هل   أن العنوان االثبايت بعد كونه هو        أي    ، العنوان على حنو املوضوعية   أخذ  

وأما احلـديث يف     ،   هذا هو املنشأ السابق    ،   حدوثاً فقط  أم   يدور احلكم مداره حدوثاً وبقاءاً    
 أم  على حنو احليثية التعليليـة     ثبوتاً   هذا املنشأ فهو أن العنوان االثبايت هل له مدخلية يف احلكم          

بل  أصالً   ال دخالة له يف احلكم     أم    ، احملدثة فقط  أم   وعلى حنو العلة احملدثة واملبقية     ،   التقييدية
  .فالفرق بني املنشأين واضح ، هو مشري ومعرف باملوضوع الواقعي

أن انقسام العناوين للمأخوذ    ) قده(لقد جاء يف كلمات األستاذ السيد اخلوئي         ـ ب
 على حنو املوضوعية خاص بالقضايا اخلارجية دون القضايا احلقيقية         واملأخوذ   على حنو املعرفية  

 ،  علـى حنـو املوضـوعية      مأخوذة   يف القضايا احلقيقية دائماً تكون     املأخوذة   فإن العناوين ،  
باعتبار رجوع القضايا احلقيقية لقضية شرطية مقدمها وجود املوضوع وتاليها ثبوت احملمول            

يف املقدم ذا دخالة يف احلكم املذكور يف التايل إذ لـوال             املأخوذ   فالبد أن يكون العنوان    ،   له
  .)١( دخالته فيه مل يعقل اشتراطه به وتعليقه عليه

فكما تنقسم القضايا اخلارجية للنوعني املذكورين       ،   ولكن الصحيح عدم الفرق بينهما    
والسر يف ذلك أن الفرق بني القضية احلقيقية واخلارجية ليس        ،   أيضاً   فكذلك القضايا احلقيقية  

  ياً حىت يتصور االنقسام االثبايتفرقاً إثبات
__________________  
  .٢٥٧/  ١: الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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أن القضية اخلارجيـة     إىل   بل الفرق بينهما ثبويت راجع     ،   للعناوين يف اخلارجية دون احلقيقية    
والقـضية   ،   يف املـستقبل   أم   يف احلال  أم   كان يف املاضي   سواءاً    ، متقومة باملوضوع الفعلي  

  .ي من دون نظر للفعلية يف زمان من األزمنة الثالثةاحلقيقية متقومة باملوضوع الفرض
 ،  وأما بالنظر ملقام االثبات فال يوجد فرق بني القـضيتني          ،   هذا حبسب مقام الثبوت   
أكرم هذا العامل   «  على حنو املعرفية و   » أكرم هذا اجلالس    « فكما يقال يف القضية اخلارجية      

مـع  »  معـصوماً    اتبع من كان  « حلقيقية  على حنو املوضوعية فكذلك يقال يف القضية ا        ،   »
اتبع مـن   « ويقال   ،   على حنو املوضوعية لدخالتها يف وجوب االتباع       مأخوذة   كون العصمة 

مع كون االعجاز مأخوذاً على حنو املعرفية لعدم دخالته يف وجـوب    » كان معجزاً يف أفعاله     
 أو التباع وهـو الـنيب  بل هو جمرد معرف ومشري للموضوع الواقعي لوجوب ا   أصالً   االتباع
  .7االمام 

ن الصالة يف وبر كل شيء حرام       إ«  ،   7عن الصادق    يف املوثق عن ابن بكري     ـ ج
واملالحـظ   ،   )١( »أكله فالصالة يف وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد             

ـ  ،   وهر مشتق من املشتقات   ) حرام أكله    (هنا أن احلكم بالفساد قد علق على عنوان          إن ف
على حنو املوضـوعية فالزمـه      مأخوذ   ـ وهو عنوان احلرام   ـ يف املوضوع  املأخوذ    بأن قلنا

اضـطرار   أو   عند انتفاء احلرمة لطرو إكراه     ـ وهو احلكم بالفساد   ـ انتفاء احلكم الوضعي  
  .رافع للحرمة

على حنو املعرفية واملوضوع الواقعي هو نفس        مأخوذ   يف املوضوع  املأخوذ    بأن وإن قلنا 
احليوانات احملرمة األكل كالثعالب واألرانب فال ترابط حينئذ بني احلكم الوضعي وهو الفساد             

  فارتفاع احلرمة ، واحلكم التكليفي وهو احلرمة
__________________  

  .٥٣٤٤ح  ، ٣٤٥ / ٤: الوسائل ) ١(
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الـرأي  وقد ذهب هلـذا   ،  االضطرار ال يعين ارتفاع احلكم الوضعي وهو الفساد        أو   لإلكراه
  .)١( يف رسالة اللباس املشكوك )قده(احملقق النائيين 

  .هو القول بتركيب املشتق) من مناشئ القول بالوضع لألعم   (:املنشأ الرابع 
مفهوم العامل مفهوم بسيط وأنه عبارة عن نفس املبدأ وهو           بأن   قلنا إذا    أننا :بيان ذلك   

الحظ العلـم   إذا   ال باللحاظ الذهين فإن الذهن    بني العلم والعامل ا    أي   وال فرق بينهما   ،   العلم
على حنو الالبشرط عن االنضمام للذات فيعرب عنه بلفظ العامل وهو املشتق وإذا الحظه بنحو               

فال يوجد فرق واقعي بني املبـدأ        ،   البشرط ال عن االنضمام للذات فيعرب عنه باملبدأ واملصدر        
  .وهذا هو معىن القول ببساطة املشتق ، الفرق بينهما حلاظي فقط وإنما  أصالًواملشتق

كان هو نفس املبدأ بال فـرق واقعـي        إذا   ألن املشتق ،   باألخص   ويترتب عليه القول  
  .إذن فهو موضوع خمصوص باملتلبس ، بينهما فمع زوال املبدأ ال بقاء لعنوان املشتق حقيقة

 ،   هلـا العلـم    مركب فمعناه ذات ثبت    ـ كالعامل ـ مفهوم املشتق  بأن   قلنا إذا   وأما
ويترتب على ذلـك القـول       ،   فرق ذايت ال حلاظي    ـ وهو العلم  ـ والفرق بينه وبني املبدأ   

انتسب هلا املبدأ صادق حقيقة حـىت   أو ألن عنوان الذات اليت ثبت هلا املبدأ    ،   بالوضع لألعم 
 إذن فالقول بالبساطة الزمه القول بالوضـع لألخـص والقـول           ،   بعد زوال املبدأ وانتفائه   

  .بالتركيب الزمه القول بالوضع لألعم
ال مدخلية هلـا يف      ـ جهة التركيب والبساطة  أي   ـ هذه اجلهة  بأن   ولكن قد يقال  

قد خنتار القول بالتركيب ومع ذلك نذهب للقول بوضـع املـشتق             أننا   باعتبار ،   حمل الرتاع 
   ،فإن مفهوم املشتق هو الذات الواجدة للمبدأ ، لألخص

__________________  
  .١٢٢/  ١:  األصول فوائد ، ٧٩ / ١: أجود التقريرات ) ١(



 ٢٧١ ...............................................................................لبساطة والتركيب يف املشتق ا

  .واملقصود بالواجدية هي الواجدية الفعلية ال املطلقة حىت يتناسب مع القول بوضعه لألعم
باعتبار أن   ،   وقد خنتار القول بالبساطة ومع ذلك نذهب للقول بوضع املشتق لألخص          

  :عنوان االنتزاعي له عنصران وال ، املشتق عنوان انتزاعي بسيط ال مركب
  .وهو الذي يصح محله عليه ،  منشأ انتزاع يدور مداره حدوثاً وبقاءاًـ ١
  . مصحح انتزاعـ ٢

فبالنسبة للمشتق منشأ انتزاعه هو الذات اليت يصح محل املشتق عليها ومصحح انتزاعه             
 ،   التلبس باملبـدأ   فما دامت الذات موجودة فيصح إطالق املشتق حقيقة وإن زال          ،   هو املبدأ 

ألن عالقة املشتق باملبدأ عالقة االنتزاعي مبصحح انتزاعه فال يدور مـداره حـدوثاً وبقـاءاً             
 إذن فال تالزم بـني القـول        .وهذا هو معىن القول بالوضع لألعم      ،   خبالف عالقته بالذات  

 ،  لألخصوال تالزم بني القول بالبساطة والقول بالوضع         ،   بالتركيب والقول بالوضع لألعم   
  .)قده(تقريرات احملقق النائيين كما يظهر من بعض 

  البساطة والتركيب
قبل بيان املختار يف هذا البحث نطرح مقدمة تساعد على وضوح حمل الرتاع وفهـم               

  : واملقدمة تشتمل على أمور ، املصطلحات الفلسفية واألصولية املطروحة فيه
  : أربعة وهي  ،طة يف بيان معاين التركيب والبسا:األمر األول 
وهو الذي عرب عنه علماء النحو وعلمـاء املنطـق           ،    التركيب اللفظي  :املعىن األول   

  كغالم زيد حيث يدل كل» زء معناه املركب ما دل جزؤه على ج« بقوهلم 
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« ويقابله قولنـا     ،   من املضاف واملضاف إليه على جزء من املعىن بنحو تعدد الدال واملدلول           
  .ولذلك يعد مفرداً ال مركباً ، ل جزء اللفظ هنا على جزء املعىنحيث ال يد» زيد 

  ؟ ال أم هل أن هذا املعىن من التركيب متحقق يف املشتق:  والسؤال املطروح هو
وتقريب ذلك  ،   أيضاً   نعم هذا التركيب صادق على املشتقات     : وقد يقال يف اجلواب     

وضع شخصي ملوادها ووضع     ،   وضعنياملشتقات مشتملة على     بأن   قالوا األصول   أن علماء : 
قد وضعت مادته وضعاً شخـصياً لطبيعـي        )  ضارب (بالنسبة للفظ    فمثالً    ، نوعي هليئآا 

فهنـاك   ،   ملن صدر منه هذا احلـدث      ـ وهي هيئة فاعل   ـ احلدث املعني ووضعت هيئته   
ـ       سواءاً    ، وضعان وضع شخصي للمادة ووضع نوعي للهيئة       و كان السبب يف حتقق اهليئة ه

ـ  ( و) رب  ض (تغري احلركات حنو     أو   )ضارب   ( و) اب  ضر (زيادة احلروف حنو     رب  ض (
  .باملبين للفاعل واملبين للمفعول

يكون املشتق مركبـاً مـن       ـ من تعدد الوضع يف املشتقات     ـ وبناءاً على ما ذكر   
طبيعي املعىن  فإن املادة تدل على      ،   جزئني مادة وهيئة وكل واحد منهما يدل على جزء املعىن         

  .واهليئة تدل على كيفيته
وبيان ذلك بصياغتني    ،   ولكن الصحيح عدم مشول هذا املعىن من التركيب للمشتقات        

:  
وال  ،   إن املقصود باجلزء يف تعريف املركب هو اجلزء العريف ال اجلزء التحليلـي             ـ أ

ى جزء املعىن مستقالً عن     حىت يكون لفظاً مستقالً ميكن حلاظه داالً عل        عرفاً   يعد امللفوظ جزءاً  
يف شرح الوافية يـضيف قيـد       ) ره(ولذلك نرى الرضي    )  غالم زيد  (كما يف    اآلخر   اجلزء

» املركب ما يدل جزءه املتعقب بلفظ على جـزء املعـىن            « : فيقول   ،   التعقب يف التعريف  
  ليفيد أن املراد باجلزء هو اجلزء
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ادة إذ مها جزءان حتليليان يعينهما العقل بالتحليل        العريف الذي ال ينطبق على كل من اهليئة وامل        
  .والتأمل

انتزعه العلماء بعد حتقق ظاهرة      أمر   قد ذكرنا يف حبث الوضع أن الوضع النوعي        ـ ب
وذلك ألن اللغة ظاهرة اجتماعية تنبع من حاجة اتمع          ،   اللغة ال أنه قانون اخترعه أهل اللغة      

ائية اليت انطلقت منها شرارة اللغة كانت تقوم بالوضع من          واتمعات البد  ،   للتفهيم والتفهم 
ومن الواضح أن الوضع الذي يليب هذه احلاجات هـو الوضـع             ،   وحي احلاجات الشخصية  

بال حاجة للوضـع     أيضاً   الشخصي للمشتق مبادته وهيئته معاً ملعىن معني كالوضع يف اجلوامد         
  .النوعي للهيئة اردة

ي إبداعاً عقلياً يكشف عن تطور عقلي حضاري يف ذهنية           لكون الوضع النوع   مضافاً
انتزاعي توصل لـه   أمر  إذن فالوضع النوعي  .وهو غري متصور يف اتمعات البدائية      ،   الواضع

حادث بعد اللغة ال أنه      أمر   فهو ،   العلماء بعد استقرائهم لأللفاظ املشتركة يف حروف معينة       
  .شتق تركيب لفظي من مادة وهيئة كما ذكرفال يوجد يف امل ، من مقومات ظهور اللغة

خطر يف الـذهن   إذا ن لفظ املشتقأ: واملقصود منه  ،  التركيب اللحاظي:املعىن الثاين   
)  زيـد ضـارب    (لفظ   اإلنسان   مسعإذا   فمثالً   صورة واحدة ؟   أم   فهل ختطر معه صورتان   

وهذا هـو التركيـب     ،   خطرت يف ذهنه صورتان متقارنتان يف اخلطور الذهين لزيد ولضربه         
فإنه خيطر يف ذهنه صورة واحدة حلاظـاً وإن          اإلنسان   لفظة اإلنسان   مسع إذا   بينما ،   اللحاظي

اال أن هذا التعدد حتليلـي ال ينـايف          ،   لت بالتعمل العقلي لصورتني ومها احليوان والناطق      حنا
  .الوحدة اللحاظية

بـسيط يـستلزم     أم   مركب يستتبع يف الذهن صورتني     ـ كعامل ـ فهل لفظ املشتق  
  ؟ صورة واحدة
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أن املراد بالتركيب والبساطة املبحـوث عنـهما يف          إىل   )قده(ذهب صاحب الكفاية    
وأن الصحيح هو الوحدة اللحاظية للمشتق فهو        ،   املشتق هو هذا التركيب اللحاظي وعدمه     

  .بسيط حبسب اللحاظ ال مركب
شتق ليس املراد ما التركيـب      لكن احلق أن التركيب والبساطة املبحوث عنهما يف امل        

  :اللحاظي وعدمه 
ألن الدليل على التركيب والبساطة اللحاظيني هو الوجـدان بينمـا الـدليل             : أوالً  

  .املستخدم لالستدالل يف هذا البحث عند األصوليني هو الربهان العقلي ال الوجدان
فال يصح جعل ذلك     ،   يف البساطة اللحاظية للمشتق    أحد   عند وجداناً   ال ريب : وثانياً  

  .حمل الرتاع بني علماء األصول
العقلي جلزءين   التأمل   احنالل املاهية عند  : واملراد به    ،    التركيب املاهوي  :املعىن الثالث   

ماهيـة   أم   كان املتصور ماهية حقيقية    سواءاً    ، ومها ما به االشتراك وما به االمتياز       ،   عقليني
 وهذا  .بسيطة كاألعراض  أم   يف واقعها كاجلوهر املادي   وسواءاً كانت ماهية مركبة      ،   اعتبارية

باعتبار أنه ال ختلو منه ماهية من املاهيات وال         ،   أصالً   املعىن من التركيب ليس هو حمل الرتاع      
  .مفهوم من املفاهيم فاملشتق مركب ذا املعىن قطعاً ال بسيط

ملشتق هل هو مفهـوم     أن مفهوم ا  : واملقصود به    ،    التركيب االسنادي  :املعىن الرابع   
بغض النظر عن كون     ،   أنه مفهوم إفرادي ال دخالة للذات فيه       أم   إسنادي أخذت الذات فيه   

بل  ،   ال ربط له ببحث التركيب     أمر   مركبة فإن ذلك   أم   ماهية املشتق يف واقعها ماهية بسيطة     
  .املرتبط به هو دخالة الذات يف مفهوم املشتق وعدم دخالتها

وهـذا   ، رى أن مفهوم املشتق مفهوم إسنادي مشتمل على الذات       فالقائل بالتركيب ي  
  :املبىن يستلزم أمرين 
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باعتبار اشتمال مفهومه على الـذات      ،   ذاتياً   كون الفرق بني املشتق واملبدأ فرقاً      ـ ١
 أمر  بينما مفهوم املبدأ كالعلم    ،   الذي يكون معناه ذات ثبت هلا العلم       ـ مثالً ـ كلفظ عامل 
  . لذلك ال يصح محله عليها اال جتوزاًمغاير للذات
 وعنوان ذات ثبت هلا العلم فرقاً حلاظياً       ـ مثالً ـ كون الفرق بني عنوان عامل     ـ ٢

فتارة  ،   مبعىن أن الذهن مبقتضى نظرية التكثر االدراكي قد يتصور الشيء الواحد بعدة صور            ،  
ذات      ب  حنو التفصيل ويعرب عنه    عامل وتارة يتصوره على        ب يتصوره على حنو االمجال فيعرب عنه     

  .واحليوان الناطق اإلنسان كالفرق اللحاظي بني ، ثبت هلا العلم
فال فرق بينه وبـني      ،   وأما القائل بالبساطة فهو يرى أن مفهوم املشتق مفهوم افرادي         

على حنو البشرط ال واملـشتق      مأخوذ   ـ مثالً ـ حيث أن املبدأ كالعلم    ،   املبدأ اال باللحاظ  
إن لوحظت مبـا هـي       ـ مثالً ـ مبعىن أن صفة العامل    ،   على حنو الالبشرط   مأخوذ   املكالع

بنحو البشرط ال الذي ال يصح محله علـى          املأخوذ   عرض نفساين له حده اخلاص فهي املبدأ      
  .الذات اال جتوزاً املعرب عنه بالعلم

خوذ  املـأ  من شؤون اجلوهر وطور من أطواره فهو املشتق        شأن   وإن لوحظت مبا هي   
  .بنحو الالبشرط املعرب عنه بالعامل

قبل الدخول يف حبث البـساطة      من األمور اليت ينبغي معرفتها يف املقدمة          (األمر الثاين 
  .يف بيان معىن االعتبار وأقسامه) : والتركيب 

وله أقسام ثالثة  ، الةواالعتبار عمل إبداعي تقوم به النفس مبقتضى خالقيتها الفع:  
حبيث ال تترتب عليـه   ،  وهو االعتبار املتقوم بالصياغة اللفظية: اللفظي  االعتبار ـ ١

عليه من إبرازه مبربز     اآلثار   آثاره الفردية واالجتماعية مبجرد إبداعه النفسي بل ال بد يف ترتب          
  :وينقسم لنوعني  ، معني

  يف أحاسيس التأثري االعتبار الراجع العطاء حد شيء لشيء آخر دف ـ أ
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  .ويسمى باالعتبار األديب ، ن كقولنا زيد أسداآلخري
 اآلخرين  صنع القرار املوافق للمصلحة العامة املؤثر يف سلوك        إىل   االعتبار الراجع  ـ ب

 وقد سـبق يف     .وهو املسمى باالعتبار القانوين كاألحكام التكليفية والوضعية       ،   فعالً وتركاً 
  .هذا الكتاب بيان الفرق بني القسمني

 وهو االعتبار املتقوم باملقارنة واملقايسة بني ماهيتني املـسمى          : القياسي    االعتبار ـ ٢
  .عند الفالسفة بباب اعتبارات املاهية

  خملوطــــة مطلقــــة جمــــردة

ــوردة       ــا م ــارات عليه ــد اعتب   )١( عن

   
  :وحتليله بثالث نظريات  ، بباب املطلق واملقيد األصول ويسمى عند علماء

 ماهية إىل   قيست إذا   األصوليني من أن املاهية كالرقبة    ما طرحه احلكماء ومشهور      ـ أ
وإمـا أن تالحظـا      ،   أن تالحظا متقارنتني وهو املعرب عنه بشرط شيء        فأما   كاإلميانأخرى  

وإما أن ال تالحظا ال بلحاظ التقارن وال بلحاظ التنـافر   ، بشرط ال املعرب عنه  متنافرتني وهو 
نوعيه البـشرط    بأحد   عند األصوليني مقابل التقييد   وهو االطالق    ،   وهو املعرب عنه ال بشرط    

  .شيء والبشرط ال
إمـا أن يقـوم    أخرى ماهية إىل   ما ذهبنا إليه من أن الذهن عند مقايسة ماهية         ـ ب

وإمـا أن   ، خبلق حالة من االلتحام واالرتباط بني املاهيتني وهو التقييد املعرب عنه بشرط شيء        
وإما أن ال يقـوم      ،   وهو التقييد املعرب عنه بشرط ال     خرى   األ يقوم بالربط بني احدامها وعدم    

وهذا هو االطالق الـذي      ،   لون من ألوان االرتباط بني املاهيتني املالحظتني       أي   الذهن خبلق 
 ويقابله التقييد .عدمي راجع لعدم الربط بني املاهيتني يف املورد القابل للتقييد       أمر   هو يف واقعه  

   ،عمل النفسي خبلق حالة من االلتحام واالندماج بني املاهيتنيالذي هو يف نظرنا نوع من ال
__________________  

  .٣٣٨ / ٢شرح املنظومة ) ١(



 ٢٧٧ .............................................................................................أنواع االعتبار 

  .ال جمرد حلاظهما مقترنتني تصوراً وحلاظاً كما طرحه الرأي املشهور سابقاً
ن التقييد عبارة عن حلاظ املاهيـة       أمن  ) قده(ما ذهب له األستاذ السيد اخلوئي        ـ ج

واالطـالق   ،   عدماً كالرقبة الغري عربية    أو   وجوداً كالرقبة املؤمنة   األخرى   حصصة باملاهية مت
 فالتقييد واالطالق بنظره حلاظـان      .عبارة عن حلاظ املاهية مرسلة رافضة للقيود والتحصيص       

خبالف النظريتني السابقتني القائلتني بأمـا وجـودي         ،   وجوديان يتقابالن تقابل الضدين   
  .)١(ابالن تقابل امللكة والعدم ال تقابل الضدين وعدمي يتق

 ،   وهو االعتبار املتقوم بلحاظني ملاهية واحدة عنـد احلمـل          :االعتبار احلملي    ـ ٣
 إذا  فإن العقل  ،   ومثاله ما ذكره الفالسفة يف بيان الفارق بني اجلنس والفصل واملادة والصورة           

مـا بـه     واآلخـر    ما به االشتراك  مها   أحد عنصرين إىل   موجود مادي قام بتقسيمه    أي   تأمل
 ،  وما به االشتراك إن لوحظ مبا هو قوة واستعداد حمض فهو ملحوظ حبده اخلاص              ،   االمتياز

وإن لوحظ مبا هو متحد مع حمصله ومبا هو متقوم           ،   وهذا هو املعرب عنه بشرط ال وهو املادة       
  .ال بشرط وهو اجلنس   ببه فهذا هو املعرب عنه
ز إن لوحظ مبا هو فعلية صرفة هلا حد خاص فهذا هو املعرب عنه بـشرط               وما به االمتيا  

وإن لوحظ مبا هو حمصل ومقوم للجهة املشتركة فهذا هو املعـرب عنـه ال                ،   ال وهو الصورة  
 بنحو الالبشرط من اجلنس والفصل قابلني للحمل       املأخوذ   ولذلك كان  ،   بشرط وهو الفصل  

  .الصورة غري قابلني للحملبنحو البشرط ال من املادة وواملأخوذ 
لوحظت بلحاظني وكانت بالنظر ألحدمها قابلـة للحمـل          إذا   إذن فاملاهية الواحدة  

  تبار احلملي املعرب عنه بال بشرطغري قابلة للحمل فهذا هو االع لآلخر وبالنظر
__________________  

  .٣٤٤  /٥: الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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  .وبشرط ال
ومبـا   ذاتياً   فإن العرض ماهية إن لوحظت حلاظاً      ،   ا هو حمل كالمنا   م أيضاً   ومن أمثلته 

 مثالً  ويعرب عنه حينئٍذ باملبدأ كالعلم     ،   هلا من احلد اخلاص املقابل للجوهر فهذا هو البشرط ال         
ويعرب  ،   من شؤون اجلوهر وطور من أطواره فهذا هو الالبشرط         شأن   وإن لوحظت مبا هي   ،  

  .عنه حينئذ باملشتق كالعامل
 ،  وإما غـريه   ،   أن االعتبار إما متقوم بعنصر االبراز وهو االعتبار اللفظي        : فاخلالصة  

وإما حلاظان   ،   وغري املتقوم إما حلاظ واحد ملاهيتني عند املقارنة بينهما وهو االعتبار القياسي           
  .ملاهية واحدة بالنظر ملرحلة احلمل وهو االعتبار احلملي

  :فهنا جهتان  ،  ومصححهيف البحث حول احلمل) :  مةاملقد أمور من  (األمر الثالث
  . تعريف احلملـ ١
  . ـ مصحح احلمل٢

  :وهو مستند ألمرين  ،  تعريف حقيقة احلمل:األوىل 
مبعىن أن إذعان النفس بقيـام       ،   إن احلمل من مقولة الفعل ال من مقولة االنفعال         ـ أ

عكاس ما يف اخلـارج يف صـفحة        الذي هو عبارة عن ان     ـ مثالً ـ زيد ومشيه يف اخلارج   
وهي  ،   احلمل عملية إبداعية تقوم ا النفس      وإنما    ، الذهن مع تسليم النفس به ال يعد محالً       

 ودليلنا على ما ذكرنا هو الوجـدان ملـن        ،   إجياد االندماج واهلوهوية بني املوضوع واحملمول     
  .فيهتأمل 

وضوع واحملمـول لـذلك     لربط امل  اإلنسان   مبا أن احلمل عمل نفسي يقوم به       ـ ب
فيختلف احلمل باختالف اللحاظ واالعتبار مما يكـشف         ،   يكون لالعتبار واللحاظ دور فيه    

عن كون احلمل عمالً نفسياً يرتبط بنوع اللحاظ واالعتبار للموضوع واحملمول ال انفعـاالً              
ملادة والفـصل   من الفرق بني اجلنس وا     سابقاً   بالنسبة ملا ذكرناه   فمثالً    ، عما يف اخلارج فقط   

  حيث أن كل ماهية هلا ، والصورة



 ٢٧٩ ..............................................................................تعريف احلمل وبيان مصححه    

عنصران ما به االشتراك وما به االمتياز فما به االشتراك إن لوحظ مبا له من احلـدود الـيت                   
وإن لوحظ مبا هو مبهم متام االام ال حتصل له اال بالصور             ،   تفصله عما به االمتياز فهو املادة     
  .النوعية والفصول فهو اجلنس

لى اللحاظ األول يكون ما به االشتراك معترباً يف الذهن بنحو البشرط ال عن              وبناءاً ع 
ويصح  ،   وبناءاً على اللحاظ الثاين يكون معترباً يف الذهن بنحو الالبشرط عن احلمل            ،   احلمل

على االعتبار الثاين وال يـصح   بناءاً حيوان اإلنسان   :فيقول   ،   للذهن محل اجلنس على النوع    
  .على االعتبار األول بناءاً دة على الصورة النوعيةللذهن محل املا

فتبني لنا من خالل هذا املثال أن احلمل ليس انفعاالً حمضاً عما يف اخلارج بل هو عمل                 
كما أن هذه االعتبارات ليـست جمـرد         ،   نفسي يتأثر ويتغري بتغري اللحاظ واالعتبار الذهين      

 به االشتراك يف املاهيات الواقعية له حيثيتـان  ما فمثالً  ،فرض واختراع بل هلا مناشيء واقعية   
كونه مبهماً تامـاً    : وثانيتهما   ،   كونه ذا حد خاص يتميز به عن غريه       : إحدامها   ،   واقعيتان

 فإذا ادرك الذهن هاتني احليثيتني فإن الحظه باحليثية األوىل أخذه           .االام لوال حتصله بالفصل   
وإن الحظه باحليثيـة الثانيـة       ،   له على الذات  وترتب على ذلك عدم مح     ،   بنحو البشرط ال  

  .وترتب على ذلك صحة محله على الذات ، أخذه بنحو الالبشرط
ـ  مثالً ـ فإن العلم  ،   وكذلك مثال العرض املرتبط مبحل كالمنا      كعـرض مـن     ـ

أنه ماهية هلا حدها اخلاص ووجودهـا النفـسي         : إحدامها   ،   األعراض له حيثيتان واقعيتان   
 .اجلوهر وشأن من شؤونه وصوره     أطوار   أنه طور من  : وثانيهما   ،   وجود اجلوهر املتميز عن   

وهذا هو املعرب عنه     ،   فإن الحظه الذهن من الزاوية األوىل أخذه بنحو البشرط ال عن احلمل           
وهذا هـو    ،   وإن الحظه من الزاوية الثانية أخذه بنحو الالبشرط عن احلمل          ،   باملبدأ كالعلم 

  . كالعاملاملعرب عنه باملشتق
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إذن فاحلمل عمل ذهين مسبوق بنوع من االعتبار واللحاظ الناشىء ذلك االعتبار من             
  .مناشىء واقعية وحيثيات تكوينية كما ذكرنا

  :وفيه ثالثة مطالب  ،  مصحح احلمل:اجلهة الثانية 
 إن احلمل يتوقف على نوع من التغايربني املوضوع واحملمـول           :مصحح احلمل    ـ أ

ولوال االحتـاد    ،   فلوال التغاير بني الطرفني ملا كانا طرفني وما صح احلمل          ،   حتادونوع من اال  
  .لكان محل احملمول على املوضوع من باب محل املباين على املباين

  :للحمل نوعان :  أقسام احلمل ـ ب
وهو ما كان متقوماً باالحتاد املفهـومي بـني املوضـوع      ،   احلمل الذايت األويل   ـ ١

بإيهـام   أو حيوان نـاطق  اإلنسان ولو باالمجال والتفصيل حنو  ،   التغاير االعتباري واحملمول و 
  .سلب الشيء عن نفسه مث إثباته له حنو الناطق ناطق

وهو ما كان متقوماً بالتغاير املفهومي بني املوضـوع          ،   احلمل الشائع الصناعي   ـ ٢
 اإلنـسان   حنو،   خارجاً    أو وعاء من أوعية الوجود ذهناً     أي   واحملمول واالحتاد الوجودي يف   

  .ناطق واإلنسان كلي
تارة يدخل محل املشتق يف احلمل الذايت األويل حنو الناطق          : أقسام محل املشتق     ـ ج
  :وهذا على أقسام  ، وتارة يدخل يف احلمل الشائع ، ب يف صحته كما سبقير ناطق وال
للتغـاير   ،   ة محله ممكن وال ريب يف صح     اإلنسان   ما كان من االنتزاعيات حنو     ـ ١

  ، املفهومي بني الطرفني واالحتاد الوجودي الذهين لو كان املراد باالمكان االمكان املـاهوي            
  .االحتاد الوجودي يف اخلارج لو كان املراد باالمكان االمكان الوجودي مبعىن الفقر الذايتأو 

 صـحة   ما كان من االعتباريات حنو اخلمر حمرم والصالة واجبة وال ريـب يف             ـ ٢
  فإن املعروض ، للتغاير املفهومي واالحتاد يف وعاء االعتبار ، احلمل فيه



 ٢٨١ ..............................................................................................أقسام احلمل 

الشتراط وحدة الوعـاء يف      ،   للحرمة االعتبارية هو طبيعي الصاله املوجود يف وعاء االعتبار        
  .خرآمحل شيء على 

وهذا القسم قد    ،   قائم وقاعد  اإلنسان   ما كان من األعراض املقولية املتأصلة حنو       ـ ٣
قلنا زيد قـائم فاحلمـل       إذا    أننا :وبيانه   ،   يورد عليه بإيراد مبين على القول ببساطة املشتق       

التغاير املفهومي   فأما    ، املذكور محل شائع صناعي متقوم بالتغاير املفهومي واالحتاد الوجودي        
يف فإننا إن اخترنا القول بالتركيب       ،   فهو حاصل بال ريب ولكن الكالم يف االحتاد الوجودي        

املشتق فال ريب حينئٍذ يف وحدة املوضوع واحملموىل وجوداً ألن املـراد بـاحملمول الـذات                
اخترنا القول ببساطة    إذا   ولكننا ،   الواجدة للقيام وهذا املفهوم متحد وجوداً مع زيد اخلارجي        

الفرق اعتباري وهو حلاظ الالبشرط عـن   وإنما املشتق وأن لفظ قائم معناه نفس معىن القيام       
فإن زيـداً يعـين      ،   احلمل والبشرط ال عنه فحينئذ ال يوجد احتاد وجودي بني زيد والقيام           

 القائم  .الوجود اجلوهري القائم بنفسه والقيام يعين وجوداً حممولياً آخر وهو الوجود العرضي           
  !باملوضوع فمع حتقق الوجودين كيف حيصل االحتاد الوجودي املقوم للحمل الشائع ؟

  :هناك مسلكني يف وجود األعراض إن : واجلواب 
أن األعراض ليس هلـا     : وحمصله   ،   مسلك اآلقا علي املدرس وهو املختار عندنا       ـ ١

الوجود اجلوهري يعيش يف صميمه حركة تطورية تتشأن بعدة          وإنما   وجود حممويل خاص ا   
نئذ ليس  فحي ،   شؤون وتتلون بعدة ألوان واالعراض هي ألوان ذلك الوجود اجلوهري املتطور          

عندنا وجودان يف اخلارج بل وجود واحد واالعراض نابعة من صميم هذا الوجود الواحـد               
نظري املادة اهليوالئية املتصورة بعدة صور نوعية مـن          ،   من دون أن توجب تعدداً وجودياً له      

وعلى هذا املسلك فاالحتاد     ،   دون أن يكون للمادة وجود آخر غري وجود الصورة احملددة هلا          
  .جودي املقوم للحمل حاصلالو
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مسلك املشهور من تعدد الوجود ملوجود جوهري قائم بنفسه وموجود عـرض         ـ ٢
  .على هذا املسلك بناءاً واالحتاد الوجودي املعترب يف احلمل حاصل حىت ، قائم مبوضوعه

  :إن الفالسفة قسموا احلمل الشائع لقسمني : بيان ذلك 
  . محل حقيقي ذايتـ ١
  .ي عريف محل جمازـ ٢

واملراد بالقسم األول ما كان احملمول فيه منتزعاً من ذات املوضوع من دون وجـود               
حنو الوجود موجود والضوء     ،   ال واسطة يف الثبوت وال واسطة يف العروض        ،   واسطة بينهما 

وال إشكال يف صحة هذا احلمل للتغاير املفهـومي بـني الطـرفني          ،   أبيض   مضيء والبياض 
 الالبشرط يف مفهوم احملمول ودخالة حيثيـة البـشرط ال يف مفهـوم              بلحاظ دخالة حيثية  

  .املوضوع ولالحتاد الوجودي بينهما
  :وهو نوعان  ، واملراد بالقسم الثاين ما كان احملمول فيه أجنبياً عن املوضوع

ما يعد بنظر العرف جتوزاً ال حقيقة حنـو امليـزاب            أي    ، احلمل اازي األديب   ـ ١
مل هنا محل جمازي حىت بنظر العرف لعدم االحتاد الوجودي بني املوضـوع             فإن احل  ،   جاري

وهذا النوع مـن     ،   محل عليه لواسطة جلية يف العروض وهي جريان املاء فيه          وإنما   واحملمول
  .احلمل خارج عن حمل كالمنا

ما يعد بنظر العرف محالً حقيقياً وإن كـان بنظـر           أي    ، احلمل اازي العقلي   ـ ٢
ألن هذا احلمل مستند لواسطة يف العروض ولكن خلفاء هذه الواسـطة             ،   الً جمازياً العقل مح 

ومثال  ،   عند العرف عده العرف حقيقياً وجلالئها عند العقل املتأمل كان احلمل جمازياً عنده            
ولكن ألجل وجـود     اإلنسان   فإن املوجود يف احلقيقة هو الوجود ال       ،   موجود اإلنسان   ذلك

فهـو محـل    ،   اإلنسان   ون املاهية حداً للوجود صح محل املوجود على       واسطة خفية وهي ك   
  خلفاء الواسطة عرفاً حقيقي



 ٢٨٣ .......................................................................................أقسام احلمل الشائع 

  .ومحل جمازي عقالً ملعرفة الواسطة عند العقل
فإن األبيض يف الواقع هو البياض ال اجلـسم         ،   أبيض   اجلسم ـ أيضاً ـ ومثال ذلك 

فـسرنا هـذا التقـوم    واءاً  س ،لكن لوجود واسطة وهي تقوم وجود البياض بوجود اجلسم       
فسرناه بالتركيب االحتادي كما هـو       أم   بالتركيب االنضمامي كما هو رأي بعض الفالسفة      

خلفاء الواسطة جمازي عقالً للعلم ا عنـد         عرفاً   منهم فهذا احلمل حقيقي    رأي البعض االخر  
  .العقل

ير املفهـومي   ومها التغـا   ،   إذن فهذا احلمل الشائع حنو زيد قائم واجد لكال عنصريه         
والوحدة الوجودية العرفية كافيـة يف       ،   واالحتاد الوجودي ولكن بنظر العرف ال بنظر العقل       

  .تصحيح احلمل الشائع
 بعد فراغنا من شرح املصطلحات الدائرة يف حمل البحث نشرع يف بيان             :مورد الرتاع   

للقول ببـساطة   ) قده (ذهب احملقق النائيين  : فنقول   ،   اآلراء املطروحة يف البساطة والتركيب    
مبعىن أن مفهومه خال من االشتمال على الذات وأن املوضوع له فيه هو نفس املعىن                ،   املشتق

املوضوع له املبدأ وال فرق بينهما اال تضمن املشتق حليثية الالبشرط عن احلمل وتضمن املبدأ               
حيث إن كليهمـا    هو نفس مفهوم العلم      ـ مثالً ـ فمفهوم العامل  ،   حيثية البشرط ال عنه   

يعربعن الكيفية النفسانية اخلاصة وهي كيفية االنكشاف بدون اشتمال فيهما علـى معـىن              
غاية األمر ان لفظ العامل حيكي عن معىن االنكشاف بنحو الالبشرط ولفـظ             ،   أصالً   الذات

 فيصح محل األول على الذات دون الثـاين        ،   العلم حيكي معىن االنكشاف بنحو البشرط ال      
)١(.  

وحنـن   ،   )قـدهم (صار مورد اعتراض األعالم     ) قده(هذا املسلك للمحقق النائيين     و
  .نستعرض هذه االيرادات مع مناقشتها

__________________  
  .١٢٠ / ١:  األصول فوائد) ١(
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  :وخالصته أمران  ،  ما طرحه بعض األعاظم:االيراد االول 
ي يف احلمـل األويل واالحتـاد   إن احلمل متقوم بشرط واقعي وهو االحتاد املفهوم   ـ أ

بال  اآلخر   على أحدمها   فإذا مت هذا الشرط بني طرفني صح محل        ،   الوجودي يف احلمل الشائع   
وإذا مل   ،   الطرفان بنحو البشرط ال    أخذ   حاجة العتبار الالبشرط بل احلمل صحيح حىت ولو       

فاحلمل انعكاس  إذن   ،   الطرفان بنحو الالبشرط   أخذ   يتحقق هذا الشرط فال يصح احلمل وإن      
  .)١( عن الواقع ال ينفصل عنه وال يتأثر بتدخل االعتبارات املختلفة فيه

وهو أن املاهية قد تؤخذ بنحو       ،   إن ما ذكره احلكماء يف باب اعتبارات املاهية        ـ ب
 ،   ال ميكن محله على ظاهره     )٢(الالبشرط وقد تؤخذ بنحو البشرط ال وقد تؤخذ بشرط شيء           

  .ري الواقعيات بتغري االعتبارات وهو مستحيلوذلك ألن ظاهره تغ
 يف مـشاعر  التـأثري  إن االعتبار معناه االختراع والفرض الذهين ـدف : بيان ذلك  

وهذا يتناسب مع العلوم األدبية الذوقية وأما العلوم احلكمية الباحثـة            ،   وعواطفهماآلخرين  
مـن الواقـع شـيئاً       عتبار ال يغري  ألن اال  ،   عن احلقائق الواقعية فال مدخلية لالعتبارات فيها      

فال بد أن حيمل الكالم على       ،   بشرط ال ال يغري من حقيقتها شيئاً       أو   فاعتبار املاهية ال بشرط   
فإن واقع املاهية أـا قـد        ،   وهو أن هذه االعتبارات انعكاس عن الواقع نفسه        ،   غري ظاهره 

باينة لغريها وهو البشرط    تكون منضمة للعوارض وهذا ما يسمى بالبشرط شيء وقد تكون م          
ال أن هذه احليثيات اعتبارات      ،   ال وقد تكون خلواً من االعتبارات يف الذهن وهو الالبشرط         

  .حمضة وفرضيات ذهنية
__________________  

  .١٢٦/  ١:  األصول ذيب) ١(
  .٣٤٠/  ٢: شرح املنظومة ) ٢(



 ٢٨٥ ....................................................................................مناقشة ذيب االصول  

  : ولكننا ال نوافق على هذا االيراد لعدة أمور
فإن الوجدان   ،   أن احلمل عمل نفسي ال أنه إدراك للواقع فقط         سابقاً   ذكرنا أننا   :أوالً  

بعد إدراكه للواقع وانفعاله به يقوم حبمل شيء على شيء خبلق اهلوهويـة       اإلنسان    بأن شاهد
ال أن نفس االدراك واالنفعـال هـو         ،   الوجودي بينهما  أو   بينهما استناداً لالحتاد املفهومي   

ؤيد ذلك تدخل االعتبارات يف صناعة احلمل فأنت ترى أن محل الشيء علـى     ومما ي  ،   احلمل
ولكن بعد قيـام الـذهن       ،   نفسه غري صحيح لعدم املغايرة بينهما واملغايرة شرط يف احلمل         

بعد قيامه باعتبـار     أو    ، حيوان ناطق  اإلنسان   :باعتبار االمجال والتفصيل يصح احلمل فيقال       
فهنـا   ،   إنسان إلثبات عدم االمكان املذكور     اإلنسان   :قال  امكان سلب الشيء عن نفسه في     

  .نالحظ تدخل االعتبار يف صناعة احلمل
 على أحدمها   قد نرى شيئني متحدين وجوداً ولكن ال يصح محل         ـ أيضاً ـ وكذلك

فاملادة والصورة النوعية متحدان وجوداً ألن املادة عني         ،   مبجرد ذلك االحتاد الوجودي   اآلخر  
ومع هذا االحتاد الوجودي بينهما وهـو        ،   ستعداد والصورة عني الفعلية والتحصل    القوة واال 

فإذا قام الذهن باعتبار املـادة  ،  اآلخر   على أحدمها   احتاد املتحصل بالالمتحصل ال يصح محل     
جهة االام فيها وأا ال حتصل هلا اال بالصورة والفصل كانت            إىل   على حنو الالبشرط والنظر   

فاحلمل ليس انعكاساً عن الواقع متقوماً باالحتـاد         ،   لها على النوع والفصل   جنساً وصح مح  
بل هو عمل نفسي يقوم به الذهن ويكـون          ،   الوجودي واملفهومي بني الطرفني كما ذكرنا     

  . أيضاًخاضعاً لالعتبارات الذهنية
ية وبـاب   باب اعتبارات املاه   يف   ال ننكر أن االعتبارات الذهنية املذكورة      أننا   :وثانياً  

ولكن  ،   اجلنس والفصل ليست جمرد فرض ذهين فقط بل هلا مناشئ واقعية وحيثيات وجودية            
  : أنواع فاالعتبارات على ثالثة ، وجود املنشأ الواقعي ال ينايف حتقق األعتبار
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 ـدف  أو   اعتبار ال يستند ملنشأ واقعي بل هو جمرد اختراع ذهين بال هـدف             ـ ١
  .عواطف كاالعتبارات األدبيةعلى املشاعر والالتأثري 

  ، اعتبار يستند ملنشأ واقعي استناد املدعو إليه للداعي كاالعتبـارات القانونيـة            ـ ٢
 ،  يف اعـول   أم   كان يف اجلعل   سواءاً    ، ناشئة عن املصاحل واملفاسد    ـ عند العدلية  ـ فإنها

ليها استخدم االعتبـار    إيصال املكلف إ   أو   فإذا أدرك املقنن مصلحة معينة وأراد الوصول هلا       
فهذا االعتبار صار مدعوا إليه كوسـيلة لتحقيـق          ،   القانوين وسيلة للوصول لتلك املصلحة    

  .اهلدف
ومـن مـوارده     ،   اعتبار يستند ملنشأ واقعي على حنو االقتضاء ال العلية التامـة           ـ ٣
  :موردان 

ـ  مـثالً  ـ اكهفإن الذهن بعد إدراكه ملنشأ االنتزاع كادر       ،   االنتزاعيات: ل  األو  ـ
فبناءاً على ان املوجود االنتزاعي موجود       ،   لنسبة األرض للسماء ينتزع عنوان الفوقية والتحتية      

بالعرض كما هو الصحيح ال موجود بالتبع كما ذهب له بعض احلكماء فليس لـه وجـود                 
 ،  ارجبل هو اعتبار ذهين يتسبب على حنو االقتضاء ال العلية التامة عما يف اخل              أصالً   خارجي

وبالذات ملا يف اخلارج وهو منشأ االنتزاع        أوالً   الوجود وإنما   واال فليس له وجود يف اخلارج     
  .وينسب ثانياً وبالعرض للعنوان االنتزاعي

الـذهن ال تعـين    إىل   حيث ان انتقال صورة اخلارج     ،   مورد الكثرة االدراكية  : الثاين  
بل الذهن حبكم العوامل     ،   ية كما هي عليه   كون الذهن صندوقاً أميناً حيتفظ بالصورة اخلارج      

النفسية واالجتماعية والرواسب الثقافية يستخدم خالقيته وفعاليته يف تصور املعلوم على عدة            
كما تقوم النفس أثناء النوم خبلق صور وأشكال تتناسب مع رواسب العقل البـاطن               ،   صور

  .كما يذكره بعض مدارس علماء النفس
  نألذهنية ال يعين منشأ خارجي للصورة اإذن فالصحيح أن وجود 



 ٢٨٧ ......................................................................................االعتبارات ومناشئها   

فاعتبـارات املاهيـة الالبـشرط     ، اعتبار استناداً هلذه املناشئ الواقعيـة    بأي   الذهن ال يقوم  
ليست جمرد انعكاسات عن الواقع من دون تـدخل          ـ مثالً ـ والبشرط ال والبشرط شيء   

حيـث   ،   ناه يف األمثلة السابقة   الذهن يف صناعة االعتبار املتالئم مع املنشأ الواقعي كما شرح         
أن األمور االنتزاعية اعتبارات يصنعها الذهن لوجود مناشئ واقعية تستلزم هذا االعتبار ولـو          

ال باألصالة   خارجاً   على عدم وجود االمر االنتزاعي     بناءاً    ، على حنو االقتضاء ال العلية التامة     
  .العرضينسب إليه الوجود ب وإنما وال بالتبع ملنشأ انتزاعه

كما أن الصور الذهنية املختلفة لشيء واحد يقوم الذهن خبلقها ملناشئ واقعية تـدعو              
فاالعتبارات اليت طرحها الفالسفة يف باب اعتبارات املاهيـة          ،   خلق تلك الصور   إىل   النفس

فـال   ،   وباب اجلنس والفصل اعتبارات فرضية ناشئة عن حيثيات واقعية كما أوضحنا ذلك           
 راجعاً اعتبارياً    كون املشتق متحداً يف املعىن مع املبدأ وكون الفرق بينهما فرقاً           مانع حينئذ من  

علـى   بناءاً االعتبارين وال يصح  أحد   على بناءاً   الالبشرط والبشرط ال حبيث يصح احلمل     إىل  
 وال دليل عندنا على أن كل اعتبار البد أن يكون قابالً للزوال باعتبار يغايره             ،   اآلخر   االعتبار

فإن ذلك خاص باالعتبارات األدبية وحنوها وأما االعتبار الناشئ عن حيثية واقعية فال يزول               ،
  .ما دام املنشأ الواقعي له موجوداً

أن االعتبارات اازية ال جمال هلا يف العلوم العقلية مـع  ) قده(إن ظاهر كالمه  : وثالثاً  
ها للواسطة يف الثبوت والواسـطة يف       أن الفالسفة قد عقدوا حبثا يف تعريف الواسطة وانقسام        

إذا  فمثالً    ، العروض والواسطة يف العروض راجعة لإلسناد اازي املبين على االعتبار الذهين          
فإن هذه اجلملة وإن كانت حبسب نظر العرف إسناداً حقيقياً اال أا اسناد              أبيض   قلنا اجلسم 

أسـند للجـسم     وإنمـا    قع ال اجلسم  ألن األبيض هو البياض يف الوا      ،   بنظر العقل  ،   جمازي
  رتباط البياض به على حنو التركيبوهي حيثية ا ، لواسطة يف العروض
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  .التركيب االحتادي على اخلالف يف حبث األعراض أو االنضمامي
ألن املوجوديـة    ،   موجود إسناد جمازي بنظر العقل يف الواقـع        اإلنسان   بل حىت قولنا  

فإذن احلكماء   ،   اسند هلا بواسطة كوا حداً وقالباً للوجود      للوجود ال للماهية ولكن الوجود      
 ، ويعربون عنـه بالواسـطة يف العـروض    ، يرون االعتبار الذهين دخيالً يف االسناد واحلمل 

مما يدل علـى  ،  مثالً   موجود اإلنسان   ويستخدمونه يف أكثر القضايا العقلية والواقعية كقوهلم      
 العلوم الفلسفية وشيوع استخدامه عندهم ودوره الفعال يف         دخالة االعتبار اازي العقلي يف    

  .صناعة احلمل
 ما طرح يف كلمات السيد األستاذ يف احملاضرات يف حبث املشتق وحبث             :االيراد الثاين   

  :وحاصله يرجع لنقطتني  ، عالمات احلقيقة وااز
  :مناقشة القول ببساطة املشتق من عدة زوايا : األوىل 

واحتادمها حقيقـة    مفهوماً    الشائع يعترب فيه مغايرة املوضوع للمحمول      إن احلمل  ـ أ
  .ووجوداً

 قائمـاً   إن العرض له وجود حممويل خيتص به غري وجود اجلـوهر وإن كـان              ـ ب
  .باجلوهر
مبا أن املشتق هو نفس املبدأ العرضي واملبدأ العرضي مغاير يف الوجود لوجـود               ـ ج

  . واحملمول احتاد وجوب مصحح للحملالذات إذن فال يوجد بني املوضوع
،  مثالً   إن هذه املغايرة ليست اعتبارية حىت تتغري باعتبار آخر كاعتبار الالبشرط           ـ د

وهي املغايرة احلقيقية بني املبدأ      ،   بل هذا االعتبار لو لوحظ ألف مرة ال يغري من الواقع شيئاً           
  .)١(والذات 

__________________  
  .٢٨٨ ـ ٢٧٥/  ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ٢٨٩ .....................................................................................ايراد احملاضرات ودفعه 

  .إذن فعلى القول بالبساطة يف املشتق ال يصح محله على الذات كما ذكرنا
إن املختار عندنا هو    : وتوضيحه   ،   على القول بالتركيب   بناءاً   تصحيح احلمل : الثانية  

وبناءاً على هذا يـصح محـل        ،   القول بتركب املشتق فهو عبارة عن الذات الواجدة للمبدأ        
  .على الذات محالً شائعاً لتحقق االحتاد الوجودي العرضي بينهمااملشتق 

إن الوجود الذي يكون به االحتاد املصحح للحمل إما أن يكون وجـوداً             : بيان ذلك   
فإن الطبيعي يوجد بوجـود فـرده        ،   لكال الطرفني بالذات كما يف محل الطبيعي على فرده        

فلو قلنا زيد إنسان فكـال الطـرفني         ،   فينتسب الوجود حقيقة وبالذات للفرد وللكلي معاً      
 وإما أن يكون الوجود ألحـدمها بالـذات ولآلخـر           .موجودان بوجود واحد هلما بالذات    

فإذا قلنا زيـد عـامل       ،   بالعرض كما يف محل العناوين العرضية على الذات ومنها املشتقات         
واملصحح حلمل لفـظ    ،   ينسب ثانياً وبالعرض لعنوان العامل     وإنما   فالوجود احلقيقي هنا لزيد   

خر يف نفـس اجلملـة      آالعامل على زيد مع عدم احتادمها حقيقة وبالذات وجود محل ضمين            
وهو محل كلي العلم على الفرد اخلارجي منه القائم          ،   يشتمل على األحتاد الوجودي احلقيقي    

  .ينهماومن املعلوم أن محل الكلي على فرده محل حقيقي لالحتاد الوجودي احلقيقي ب ، بزيد
فاحلمـل   ،   ضمين واآلخر   صريح أحدمها   قلنا زيد عامل فهنا محالن     إذا    أننا :واحلاصل  

الصريح هو محل عنوان العامل املركب على زيد واحلمل الضمين هو محل كلي العلـم علـى        
والـسبب يف    ،   واحلمل األول راجع للحمل الثـاين      ،   الفرد اخلارجي من العلم القائم بزيد     

  :ل للثاين أمران رجوع احلمل األو
إن عنوان العامل منتزع من العلم فال بد أن يكون احلمل للعامل راجعاً للحمـل يف         ـ أ

  .صفة العلم
  وحيث إن ، إن ما بالعرض يرجع ملا بالذات: إن الفالسفة قالوا  ـ ب
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محل لفظ العامل على زيد حيتاج ملصحح واملصحح له االحتاد الوجودي العرضـي فريجـع ال      
وهـو االحتـاد     أيـضاً    فإن محله يعتمد على مصحح     ،   محل كلي العلم على فرده    ىل   إ حمالة

فرجع بالنتيجة االحتاد الوجودي العرضي بني زيـد والعـامل لالحتـاد             ،   الوجودي احلقيقي 
  .فما بالعرض يرجع ملا بالذات ، الوجودي احلقيقي بني كلي العلم وفرده

وأما يف محل العناوين العرضية علـى   ،   وهذا كله يف محل العنوان العرضي على الذات       
واملـصحح لـه االحتـاد       ،   مصحح إىل   بعضها حنو الكاتب ضاحك فإن هذا احلمل يستند       

الوجودي العرضي بينهما الراجع لالحتاد الوجودي احلقيقي بني كلي الكتابة وفرده اخلارجي            
جل بعـض    ولكننا نـس   .)١(وكلي الضحك وفرده اخلارجي كما شرحناه يف احلمل السابق          

  : )قده(املالحظات على ما ذكره السيد األستاذ 
هو : فاملسلك األول    ،   أن هناك مسلكني يف وجود األعراض      سابقاً   قد ذكرنا : األوىل  

غـري الوجـود    أخرى الوجود اجلوهري ال أا وجودات حممولية     أطوار   األعراض بأن   القائل
 املصحح للحمل الشائع متحقق بـني       وبناءاً على هذا املسلك فاالحتاد الوجودي      ،   اجلوهري

  .املشتق والذات احملمول عليها وإن قلنا ببساطة املشتق وأنه عني املبدأ العرضي
وبناءاً علـى هـذا      ،   واملسلك الثاين هو القائل مبغايرة وجود العرض لوجود اجلوهر        

،  املسلك فاالحتاد الوجودي العريف حاصل بني املشتق والذات وهو كاف يف صحة احلمـل             
زيد عامل فالعامل يف احلقيقة هو العلم ال زيد ولكن القتران العلم بزيد              ـ مثالً ـ قلنا إذا   فإننا

 اال أنه محل مع الواسـطة      ،   االنضمامي صح محل العامل عليه     أو   على حنو التركيب االحتادي   
  يف العروض ومن أجل خفاء الواسطة

__________________  
  .٢٢٠ ـ ١٦٦ / ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(



 ٢٩١ .................................................................................االحتاد الوجودي يف احلمل 

لالحتاد الوجودي بني الطرفني بنظر العرف وهو كاف       عرفاً   عرفاً يعد هذا احلمل محالً حقيقياً     
فال يتم ما ذكره السيد األستاذ يف النقطة األوىل من عدم وجود املـصحح               ،   يف صحة احلمل  

  .على القول بالبساطةبناءاً  ـ  وهو االحتاد الوجوديـ للحمل
إن ما ذكره يف النقطة األوىل من أن املغايرة احلقيقية بني املوضـوع             : املالحظة الثانية   

  :واحملمول ال تتغري باعتبار الالبشرط حىت يصح احلمل ذا االعتبار يرد عليه أمران 
كل  فمثالً    ، أن احلمل عمل نفسي يتأثر بتدخل االعتبارات فيه        سابقاً    ما ذكرناه  ـ أ

وما به االشتراك لو لوحظ حبده       ،   شتراك وما به االمتياز   ما به اال  : ماهية تتألف من عنصرين     
ولو لوحظ مبا هو مبهم متام       ،   اخلاص فال يصح محله على الذات وهذا معىن اعتبار البشرط ال          

إذن فاالعتبارات هلا    ،   االام لوال الصورة النوعية صح محله وهذا هو معىن اعتبار الالبشرط          
  .هتأثري واضح على صناعة احلمل وتغري

اعتبار الالبشرط واعتبار البشرط ال جمرد فـرض ذهـين ال            بأن   :ال نقول   أننا   ـ ب
بل نقول  ،   هذه االعتبارات ال تأثري هلا يف احلمل       بأن   منشأ له يف الواقع حىت يشكل على ذلك       

أدرك االحتاد الوجودي بني الطرفني ولو كان احتاداً عرفيـاً قـام باعتبـار               إذا   الذهن بأن   :
 ،  وهو معىن احلمل   ،    يف احملمول حىت تتحقق حالة اهلوهوية واالندماج بني الطرفني         الالبشرط

  .فهذه االعتبارات هلا مناشئ واقعية ال جمرد فرض ذهين
إن املصحح حلمل املشتق على الذات يف نظره هو االحتاد الوجودي           : املالحظة الثالثة   

وهـذا الكـالم     ،   دأ وفرده اخلارجي  العرضي الراجع لالحتاد الوجودي احلقيقي بني كلي املب       
  :يتصور على وجوه 

  هو االحتاد ـ مثالً ـ  إن املصحح حلمل لفظ املشتق كعامل على زيدـأ 
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 ،  وبالذات لزيد وثانياً وبالعرض للمـشتق      أوالً   مبعىن أن يكون الوجود    ،   الوجودي العرضي 
 إىل  ابت لزيـد بالـذات    ما هو املالك املصحح لنسبة الوجود الث      : والسؤال املطروح حينئذ    

  :أمرين  أحد أن املصحح: العنوان املشتق ثانيا وبالعرض ؟ واجلواب 
 ،  املصاحبة يف الوجود بني الذات ومبدأ املشتق على حنو التركيب االنـضمامي            ـ ١

املـشتق   إىل   يف الوجود سوغ لنا نسبة الوجود الثابت للذات        لآلخر   فإن انضمام كل منهما   
  .دأ املنضم هلااملنتزع من ذلك املب

فـإن الوجـود     ،   إال أن هذا املصحح متحقق حىت يف احلمل اازي حنو امليزاب جار           
وبالذات نسب للميزاب ثانياً وبالعرض لتصاحبهما على حنو الظرفية          أوالً   الثابت جلريان املاء  

إذن فهذا املصحح وهو االحتاد الوجودي ولو بالعرض متحقق حىت يف احلمـل              ،   واملظروفية
  .ازي فال يكون مربراً مقبوالً للحمل الشائع الصناعي احلقيقي الذي هو حمل الرتاعا

وبني الـذات علـى حنـو        ـ مثالً ـ إن االرتباط بني املبدأ العرضي كالعلم      ـ ٢
التركيب االحتادي هو الذي سوغ نسبة الوجود الثابت للذات باحلقيقة للعنوان املنتزع مـن              

  . وبالعرض وهو املصحح حلمله عليهذلك املبدأ العرضي ثانياً
فإن احتاد الذات مـع      ،   ومن املعلوم أن هذا املصحح ال يربر كون احلمل محالً حقيقياً          

نعـم لـو     ،   مبدأ االنتزاع ال يستلزم االحتاد بني الذات والعنوان االنتزاعي اال على حنو ااز            
طة وكون مفهـوم املـشتق هـو    من القول بالبسا  ) قده(رجع كالمه ملا ذكره احملقق النائيين       

مفهوم املبدأ فوجود االحتاد احلقيقي العريف بني الذات واملبدأ معناه وجود نفس هذا االحتـاد               
  .وهو املصحح للحمل الشائع احلقيقي ، بني الذات والعنوان املشتق

إن املصحح حلمل املشتق على الذات هو االحتاد الوجودي العرضـي الراجـع              ـ ب
  لرجوع ما ،  احلقيقي بني كلي املبدأ وفرده اخلارجيلالحتاد الوجودي



 ٢٩٣ ...........................................................................املصحح حلمل املشتق على الذات 

  .بالعرض ملا بالذات
؟ فحمل   مصححاً لآلخر  أحدمها   إنه ال يوجد ربط بني احلملني فكيف يكون       : وفيه  

العامل على زيد خمتلف موضوعاً وحمموالً عن محل كلي العلم على فرده اخلارجي القائم بزيد               
  ين ؟ احلمل األول للثاعفكيف يصح رجو
حيـث إن    ،   السبب يف رجوع احلمل االول للثاين هو قانون االنتزاع         بأن   :فإن قلت   

ومبا أن   ،   عنوان العامل منتزع من العلم فحمل العنوان االنتزاعى راجع للحمل يف منشأ انتزاعه            
احلمل يف منشأ االنتزاع واجد لالحتاد الوجودي احلقيقي فهذا كاف يف صحة احلمل الشائع              

  .وهو املشتق ، للعنوان املنتزعاحلقيقي 
أن العنوان االنتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح محله           سابقاً   ذكرنا أننا   : أوالً   :قلت  

 ،  ومنشأ االنتزاع بالنسبة للمشتق هنا هو الذات ومصححه هو املبدأ          ،   عليه ومصحح انتزاع  
لعدم كونـه    ،    املبدأ احلمل يف مصحح انتزاعه وهو     إىل   فال موجب لرجوع احلمل يف املشتق     

  .منشأ النتزاعه حىت يدور مداره يف احلمل
إن قانون رجوع ما بالعرض ملا بالذات يقتضي رجوع االحتـاد الوجـودي             : وثانياً  

االحتاد الوجودي احلقيقي بني زيد ومبدأ االشتقاق الذي        إىل   العرضي بني زيد والعنوان املشتق    
االحتاد الوجودي بني كلي العلم وفرده اخلـارجي           إىل ال ،   هو منشأ االنتزاع عند القائل به     

  .فإنه ال ربط له باألول
مركباً يعـين الـذات      مفهوماً   قلنا زيد عامل فعنوان عامل مبقتضى كونه       إذا   نناإ ـ ج

انطباق عنوان الذات على زيد وهذا هو        ،   وحينئذ يكون له انطباقان قهريان     ،   الواجدة للعلم 
فمقصود من   ،   علم على فرده القائم بزيد وهذا هو احلمل الثاين        احلمل األول وانطباق كلي ال    

اال أنه ال دليل وال موجـب        ،   يقول بالتركيب هو اشتمال لفظ املشتق على انطباقني ومحلني        
  رجوع احلمل األول للثاين واعتمادل
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  .مصححه على مصححه كما أوضحنا ذلك مفصالً
إن املصحح حلمل املشتق على الذات      : له  وحمص ،   )١( ما يف احملاضرات     :االيراد الثالث   

اجلـوهر   أطوار   وهو حلاظ العرض مبا هو طور من      ) قده(املطروح يف كلمات احملقق النائيين      
كان املشتق من العناوين العرضـية       إذا   بالالبشرط هذا خاص مبا    املعرب عنه    وشأن من شؤونه  

 ،  له وهذا معىن البـشرط ال     فإنه تارة يالحظ من حيث وجود النفسي فال يصح مح          ،   املقولية
أمـا لوكـان     ،   وأخرى يالحظ مبا هو نعت للجوهر فيصح محله عليه وهذا معىن الالبشرط           

العدمية كاألعمى   أو   االعتبارية كالواجب واململوك   أو   املشتق من العناوين االنتزاعية كاملمكن    
يصح محلها ـذا    فهذه العناوين ليست أطواراً وال شؤوناً للوجود اجلوهري حىت           ـ مثالً ـ

  .)٢(املشتق  أنواع جلميع عاماً إذن فاملصحح املذكور ليس ، اللحاظ املعرب عنه بالالبشرط
  :وابنا عن هذا االيراد يتم يف أمرين جو
ومعىن االحتاد الوجـودي     ،   ذكر الفالسفة أن احلمل مشروط باالحتاد الوجودي       ـ أ

ال متحصالً   واآلخر   الطرفني متحصالً   أحد بني املوضوع واحملمول حبسب عبارانم هو كون      
ماله وجود وفعلية بإزائـه يف اخلـارج    أي فإن محل املتحصل،  اآلخر  على أحدمها   ليتم محل 

ولـذلك ذهـب     ،   ممكن المتناع اجتماع الفعليتني يف موضوع واحـد        على املتحصل غري  
 معاً الزمها كـون     فإن دعوى أصالتهما   ،   الوجود وإما ألصالة املاهية   أصالة   إىل   احلكماء إما 

عدم صحة محل املاهية على الوجـود      أيضاً   والزمها ،   كل شيء شيئني وهذا مناف للوجدان     
فال ،   اآلخر   فال يصح أن يقال زيد موجود المتناع محل املتحصل كما ذكرنا على املتحصل            

  متحصالً واحملمول ال ـ مثالً ـ بد من أجل تصحيح احلمل من كون املوضوع
__________________  

  .٢٨٠ ـ ٢٧٩ / ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
  .٢٨٠ / ١الفقه  أصول حماضرات يف) ٢(



 ٢٩٥ .............................................................................احلاجة ملالحظة النعتية وعدمها  

  .متحصالً لتتم عملية احلمل
 على ما ذكر يف األمر األول ال بد من التفصيل يف محل املشتق على الذات              بناءاً   ـ ب

  : أنواع حيث أن املشتق على، 
ويف هذا النوع إن قلنا مبسلك       ،   لضاحكما كان من األعراض املقولية كالعامل وا       ـ أ

اآلقا علي املدرس من وحدة وجود اجلوهر والعرض فال ريب يف صحة محل العرض حينئـذ                
وإن قلنا مبسلك املشهور مـن       ،   على اجلوهر لكونه من باب محل الالمتحصل على املتحصل        
 ، ار املصحح لـه تدخل االعتب  إىل   تعدد الوجود للجوهر والعرض فهنا حنتاج يف عملية احلمل        

إذن  ، وذلك بالنظر للعرض مبا هو طور وشأن من شؤون اجلوهر ليصح احلمل بعـد ذلـك              
كان  إذا   هو خاص مبا   وإنما   جلميع املشتقات  عاماً   فقيام الذهن باعتبار الالبشرط ليس مالكاً     

حيث أنه حينئذ يكون وجوداً متحـصالً يف مقابـل وجـود             ،   املشتق من األعراض املقولية   
  .تدخل االعتبار كما ذكرنا إىل على املسلك املشهور يف األعراض فيحتاج محله بناءاً وهراجل

ما كان املشتق من العناوين االنتزاعية كاملمكن واملمتنع وال ريـب يف صـحة               ـ ب
وذلك ألننـا    ،   مالحظتها مبا هي طور وشأن للذات احملمول عليها        إىل   احلمل فيها بال حاجة   

حاظ عند كون املشتق من االعراض املتأصلة وأما عندما يكون املشتق مـن             إمنا حنتاج هلذا الل   
من صميم الذات املنتزع منها فهي متحدة مع منشأ انتزاعهـا وجـوداً              املأخوذة   االنتزاعيات

فشرط احلمل موجود فيها بال حاجة للحاظ النعتية         ،   ونسبتها له نسبة الالمتحصل للمتحصل    
  . أيضاًقع نعت وشأن من شؤون الذاتمع أا يف الوا،  أصالً فيها

ما كان من العناوين االعتبارية كقولنا الصالة واجبة والكتاب مملوك وال ريـب      ـ ج
لالحتاد االعتباري مع متعلقه يف وعاء االعتبار حيث إن نسبة متعلق            ،   يف صحة احلمل حينئذ   

  د احملدود ونسبة املاهية للوجوداالعتبار لالعتبار نسبة احل



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ٢٩٦

فال مانع من محله عليه بال حاجة للحاظ النعتية مع ثبوا            ،   سبة الالمتحصل للمتحصل  وهي ن 
  .واقعاً

وال ريـب يف صـحة    ـ مثالً ـ ما كان املشتق من العناوين العدمية كاألعمى    ـ د
ألن املراد بالعمى عدم البصر يف املوضوع القابل لـه ال           ،   أعمى   محله على الذات فيقال زيد    

لعـدم فعليتـه     مضافاً    ، ذا املعىن يعد نعتاً وطوراً ملوضوعه فيصح محله عليه        وهو   ،   مطلقاً
  .وحمصليته لكونه عدماً فال ميتنع محله على املتحصل

أن الفرق املذكور بني املشتق     : وحاصله  ،   أيضاً    ما ذكر يف احملاضرات    :االيراد الرابع   
 ،  رق بني املصدر واسـم املـصدر      واملبدأ وهو الفرق بالالبشرط والبشرط ال هو يف الواقع ف         

حيث أن املصدر هو احلاكي عن العرض باعتبار وجوده النعيت وهذا ما نعرب عنه بالالبـشرط       
واسم املصدر هو احلاكي عن العرض باعتبار وجوده النفسي احملمويل وهذا ما نعـرب عنـه                

  .بالبشرط ال
  :وفيه مالحظات 

ر مع داللة كل منهما على طبيعـي        إن الفارق اجلذري بني املصدر واسم املصد       ـ أ
ال  ،   احلدث أن املصدر دال على احليثية الصدورية من الفاعل واسم املصدر فاقد هلذا املدلول             

بنحو البشرط ال مـن      مأخوذ   أن الفارق بينهما هو اعتبار البشرط ال والالبشرط فإن كليهما         
  .)١(فال يصح إسنادمها للذات اال جتوزاً  ، ناحية احلمل

هو داللة األلفاظ على املعاين الواقعية      ) قده(ن املبىن املختار عند السيد األستاذ       إ ـ ب
فكيف يكون مدلول املصدر هو العرض بلحـاظ وجـوده           ،   العارية عن قيد الوجود والعدم    

  مدلول اسم املصدر هو العرض بلحاظالنعيت و
__________________  

  .٢٨٤ ـ ٢٨٣ص و ، ٢٧٨ ـ ٢٧٧/  ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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فإذا  ،   وجوده احملمويل ؟ مع أن الزم ذلك عدم صحة محل الوجود والعدم على اسم املصدر              
ضرب موجود فمؤداه التكرار لرجوعه لقولنا الوجـود احملمـويل للـضرب             ـ مثالً ـ قلنا

وكالمهـا مرفـوض يف    ، التجوز يف الكلمة بإلغاء داللتها على الوجود احملمويل أو   ، موجود
 وإذا قلنا ضرب معدوم فمؤداه تناقض طريف اجلملة لرجوعه لقولنا الوجـود             .جدان العريف الو

 ،  التجوز يف الكلمة بإلغاء داللتها علـى الوجـود احملمـويل           أو    ، احملمويل للضرب معدوم  
  .فالصحيح عدم متامية االيراد املذكور

صحيح يف الفلـسفة    بل ال  ،   إن تقابل الوجود النعيت مع الوجود احملمويل غري تام         ـ ج
بني الوجود الرابط وهو مفاد كان الناقصة والوجود احملمويل وهو مفاد كان             أوالً   هو التقابل 

والوجود احملمويل ينقسم لوجود نفسي وهو وجود اجلواهر ووجود غريي نعيت وهو             ،   التامة
يء فجعل الوجود النعيت مقابل الوجود احملمويل من باب جعل قسم الـش            ،   وجود األعراض 

  .قسيماً له
ن املـصحح املطـروح يف      أ: وتقريبـه   ،   أيضاً   )١( ما يف احملاضرات     :االيراد اخلامس   
حلمل املشتق على الذات وهو مالحظة املبدأ العرضي مبـا هـو            ) قده(كلمات احملقق النائيين    

لعـدم   اآلخـر  اجلوهر وشأن من شؤونه خاص ببعض املشتقات دون البعض  أطوار   طور من 
  :ومنها ثالثة موارد  ، ض املبادئتصوره يف بع

فإن مقتضى القول ببساطة املشتق هـو       ،   مثالً   اسم الزمان واملكان كلفظ مقتل     ـ أ
 ، وكون مفهومه هو مفهوم املبدأ نفسه وهو القتل يف املثـال       أيضاً   القول ببساطة اسم الزمان   

 خاص فهو املبدأ املعترب     لوحظ مبا هو حدث    إذا   مبعىن أن القتل   ،   وال فرق بينهما اال باالعتبار    
 بنحو البشرط ال فال يصح محله على اهلوية الزمانية واملكانية وإن لوحظ مبا هو طـور مـن                 

  موضوعه فهو املشتق املعتربأطوار 
__________________  

  .٢٤٠ ـ ٢٣٠ / ١الفقه  أصول حماضرات يف) ١(
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كان لعدم معقولية كـون     ولكن هذا اللحاظ غري ممكن يف اسم الزمان وامل         ،   بنحو الالبشرط 
مكانه بل عالقته ما عالقة الظرفية واحللـول ال عالقـة            أو   زمانه أطوار   احلدث طوراً من  
حلمل اسـم الزمـان    ـ على القول بالبساطةبناءاً  ـ فال مصحح حينئذ ،   الناعتية والصفتية 

يـة املبـدأ    ألن املصحح هو حلاظ الالبشرط الذي يعين رؤ        ،   املكان أو   واملكان على الزمان  
  .العرضي مبا هو طور وشأن ملوضوعه وهذه الرؤية غري متصورة يف اسم الزمان واملكان

 اآللة  فإنه ال يتصور فيه كونه طوراً وشأناً من شؤون        ،   مثالً   كمفتاح اآللة   أمساء ـ ب
والزم ذلك عـدم     ،   اخلاصة بالفتح بل عالقته ا عالقة االستعانة ال عالقة الناعتية والصفتيه          

لعدم وجود مصحح للحمل     ،   على القول بالبساطة   بناءاً   حة محله على الذات املخصوصة    ص
  .ال ريب فيها عرفاً مع أن صحة احلمل ، حينئذ

  :حيث إن اسم الفاعل على قسمني  ،  بعض أمساء الفاعلنيـج 
  . ما كان قيام املبدأ به قياماً حلولياً كالقاعد والقائم وال شاهد يف هذا القسمـ ١
ما كان قيام املبدأ به قياماً صدورياً كالضارب واملؤمل وحمل االشكال هو هـذا               ـ ٢

 ،  باعتبار أن احلدث الصادر من فاعله ال يتصور فيه كونه طوراً وشأنا من شـوونه               ،   القسم
 أطـوار   ألن عالقته به عالقة املعلول بالعلة ال عالقة النعت باملنعوت فليس املعلول طوراً من             

فان ،   مثالً   من نعوا خبالف عالقته باملفعول به الواقع عليه احلدث وهو املضروب          علته ونعتاً   
الضرب قد يعد طوراً مات أطواره على حنو املضروبية باعتبار نسبته إليـه نـسبة العـرض                 

  .إذن فالمصحح حلمل املشتق يف بعض أمساء الفاعلني ، ملوضوعه
حلمل املـشتق علـى   ) قده(النائيين إن املصحح املذكور يف كلمات احملقق : واحلاصل  

  ط ورؤيته بصورة النعتية والصفتيةالذات وهو حلاظه بنحو الالبشر
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  : واجلواب عن هذا االيراد بوجهني )١(ال اطراد له يف سائر املشتقات 
  .إن املشتقات على قسمني: الوجه األول 

معـىن  ما كان اختالف معناه الختالف هيئته كاختالف معىن الضارب عـن             ـ ١
  .املضروب
ما كان اختالف معناه الختالف املبدأ اخلفي املالحظ فيه كـاختالف مفهـوم         ـ ٢

ال يصح اطالقه على الذات بعـد زوال         ـ مثالً ـ فإن لفظ العامل   ،   العامل ومفهوم السارق  
تلبسها بالعلم اال جمازاً بينما لفظ السارق يصح إطالقه بال عناية على الذات بعد زوال مبـدأ     

فعدم صحة االطالق احلقيقي يف األول وصحته يف الثاين مـع اشـتراكهما يف        ،   رقة عنها الس
 مأخوذ  يف لفظ العامل   املأخوذ   فإن املبدأ  ،   اهليئة دليل على اختالف املبدأ اخلفي يف كل منهما        

يف لفظ   املأخوذ   على حنو الفعلية لذلك ال يصح إطالقه حقيقة بعد زوال التلبس باملبدأ واملبدأ            
على حنو املضي واحلدوث ال الفعلية ولذلك صح اطالقه بال جتوز بعـد زوال       مأخوذ   سارقال

  .التلبس باملبدأ الفعلي
) قده(املوارد الثاللة اليت طرحها السيد األستاذ        بأن   :وبعد وضوح هذا املطلب نقول      

ا وإما من   إما من قبل هيئا    ،   واجدة ملصحح احلمل وهو حلاظ النعتية والصفتية ومتوفرة عليه        
  :وبيان ذلك بعرض املوارد الثالثة  ، قبل املبدأ اخلفي فيها

  :إن اسم الزمان واملكان له حلاظان : األول 
هو مفهوم القتل نفـسه   ـ مثالً ـ مبعىن أن يكون مفهوم مقتل ، النسبة الفعلية  ـ ١

  وبلحاظ هذه النسبة يرد االشكال ، وال فرق بينهما اال باالعتبار
__________________  

  .١٥٠ : ١ األصول فوائد) ١(
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وال  شأناً   فإن مبدأ القتل ليس    ،   املذكور يف احملاضرات من عدم معقولية مصحح احلمل حينئذ        
  .مع أن صحة احلمل ال ريب فيها عند العرف ، مكانه أو زمانه أطوار طوراً من
هـو   ـ مثالً ـ مبعىن أن يكون املراد بلفظ مقتل      ،   النسبة الوعائية واالحتوائية   ـ ٢

وذا اللحاظ يصح محل اسم الزمان واملكان على اهلويـة           ،   االحتواء والوعائية حلدث القتل   
لوجـود   ، 7 وكربالء مقتـل احلـسني    7الزمانية واملكانية فيقال اليوم مقتل احلسني       

مان الز أطوار   فإن النسبة الوعائية طور من     ،   املصحح هلذا احلمل وهو اعتبار الناعتية والصفتية      
عدم وجـود   وهو) قده(فاالشكال الذي طرحه السيد األستاذ  ،  واملكان وشأن من شؤوما   

 املصحح حلمل أمساء الزمان واملكان لعدم تصور الناعتية فيها لنفس الزمان واملكان مبين على             
مفهومه بنحـو    أخذ   بينما لو  ،   مفهوم اسم الزمان واملكان بنحو النسبة احلدثية الفعلية       أخذ  
  .بة الوعائية لكان احلمل متوفراً على مصححه وهو حلاظ الناعتية والصفتيةالنس

كما اختاره الـسيد   ، نعم استفادة النسبة الوعائية إما من ناحية اهليئة وهي هيئة مفعل    
باعتبار اختصاص هذه اهليئة باسم الزمان     ،   نفسه يف حبث الرتاع يف اسم الزمان      ) قده(األستاذ  
احية املبدأ اخلفي لعدم اختصاص هيئة مفعل باسم الزمان واملكان بل هي            وإما من ن   ،   واملكان

  .كما يف قولك قتل زيد مقتالً عظيماً،  مثالً شاملة حىت للمصدر امليمي
وحينئذ لو كانت النسبة الوعائية مستفادة من ناحية اهليئة لتحقق هذا املدلول حىت يف              

ن يكون هذا املدلول مستفاداً من املبدأ اخلفي        فال بد أ   ،   املصدر امليمي وهو مفقود بالوجدان    
هو النسبة احلدثية الفعلية     ـ مثالً ـ مبعىن أن املبدأ اجللي للفظ مقتل      ،   السم الزمان واملكان  

 النسبة الوعائية اليت    اليت يرد االشكال املطروح يف احملاضرات بالنظر إليها واملبدأ اخلفي له هو           
  يصح احلمل
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  .لله بالنسبة للمورد األوبالنظر إليها هذا ك
  : أيضاً له حلاظان مثالً كلفظ مفتاح اآللة أمساء: املورد الثاين 

 اآللـة  علـى  اآللـة  وعند حلاظ هذه النسبة ال يصح محل اسم     ،   النسبة الفعلية  ـ ١
 وذلك لعدم تصور كون مبدأ الفتح طوراً مـن     ،   احلديدية نفسها لعدم وجود مصحح احلمل     

  .جية ونعتاً من نعوااخلاراآللة أطوار 
اخلارجية لتصور   اآللة   على اآللة   وذا اللحاظ يصح محل اسم     ،   النسبة االعدادية  ـ ٢

احلديدية وطـوراً مـن أطوارهـا        اآللة   باعتبار كون االعداد نعتاً من نعوت      ،   االحتاد بينهما 
  .فمصحح احلمل موجود ومتحقق

وإمـا  ،   اآللة   قلنا باختصاصها باسم   إذا   واستفادة النسبة اإلعدادية إما من ناحية اهليئة      
حـىت   ـ مثالً ـ على فرض مشول اهليئة وهي هيئة مفعال       اآللة   من ناحية املبدأ اخلفي السم    

املبدأ  بأن   :وحينئذ يصح لنا أن نقول      ،   مثالً   كصيغ املبالغة يف قولنا زيد مقدام      اآللة   لغري اسم 
في له هو النسبة االعدادية اليت يصح احلمـل         اجللي للفظ مفتاح هو الفتح الفعلي واملبدأ اخل       

  .بلحاظها
اسم الفاعل الذي يكون قيام الفعل به قيامـاً صـدورياً ال حلوليـاً              : املورد الثالث   

فإن املبدأ اجللي له وهو الضرب الفعلي ليس مصححاً للحمل باعتبار عدم            ،   مثالً   كالضارب
 املبدأ اخلفي له وهو احليثيـة املـصدرية         الذاى ونعتاً من نعوا ولكن     أطوار   كونه طوراً من  

  .مصحح للحمل لكونه نعتاً للذات وطوراً من أطواراها
من االشكال يف املوارد الثالثة مبين علـى مالحظـة          ) قده(فما ذكره السيد األستاذ     

واملفهـوم   ،   النسبة الفعلية دون حلاظ النسبة الشأنية من املفهوم الوعائي يف اسـم الزمـان             
  .واملفهوم املصدري يف اسم الفاعل،  اآللة  اسماالعدادي يف

  :أن احلمل الشائع على قسمني  سابقاً قد ذكرنا: الوجه الثاين 
  اد الوجودي احلقيقي بني املوضوعوهو املتقوم باالحت ، محل حقيقي ـ ١
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  .واحملمول حنو الضوء مضيء والبياض أبيض
مبعىن أن العـرف يـرى       ،   ريفوهو املتقوم باالحتاد الوجودي الع     ،   محل جمازي  ـ ٢

وكونه محالً حقيقياً مع أنه بنظر العقل محـل جمـازي            اآلخر   الطرفني على  أحد   صحة محل 
فإن هذا احلمل بنظر العـرف محـل        ،   أبيض   لوجود الواسطة اخلفية يف العروض حنو اجلسم      

ألن محـل   ، حقيقي لوحدة الطرفني وجوداً حبسب نظره مع أنه محل جمازي بنظـر العقـل        
ألبيضية على اجلسم مستند لواسطة خفية بينهما وهي واسطة التركيب االحتادي بينهما واال             ا

  .فاألبيض يف احلقيقة هو البياض ال اجلسم
املوارد الثالثة املطروحة يف احملـاظرات داخلـة         بأن   :وبعد وضوح هذا املطلب نقول      

جودي احلقيقي بني املبـدأ     وذلك ألن عدم االحتاد الو     ،   حتت القسم الثاين من احلمل الشائع     
وزمانه ومكانه حبيث ال يعد املبدأ من أطواره ونعوته ال يـستلزم عـدم               ـ مثالً ـ كالقتل

فيقال اليوم مقتـل     ،   صحة احلمل الشائع مطلقاً بل يصح القسم الثاين من احلمل الشائع فيه           
 حبيث يرى    باعتبار االحتاد الوجودي العريف بينهما     7 وكربالء مقتل احلسني     7احلسني  

  .املبدأ طوراً ونعتاً لزمانه ومكانه
وأمساء الفاعلني املتلبسني بالنسبة الـصدورية ال        اآللة   ونفس التحليل نطرحه يف أمساء    

ففي هذه املوارد كلها يكون القول ببساطة املشتق مستلزماً لعدم صـحة احلمـل               ،   احللولية
 موضوعاا فال ترى نعوتاً وال أطواراً       الشائع احلقيقي لعدم تصور االحتاد الوجودي بينها وبني       

لكن ذلك ال ينايف صحة احلمل الشائع اازي لتصور االحتاد العريف فيها             ،   هلذه املوضوعات 
  .ولكن هذا الوجه ال خيلو عن املناقشة ، حبيث ترى بنظره نعوتاً وأطوارا ملبادئها

 وطوراً من أطواره    من شؤون معروضه   شأناً    إن تصور كون العرض    :االيراد السادس   
إذ ال   ،   كان املعروض من اجلواهر ال من األعراض       إذا   حبيث يصح محله عليه إمنا حيتمل فيما      

  عرض أطوار يتصور كون العرض طوراً من
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 باعتبار أن الزمان لو قلنا     ،   وحينئذ ال ينطبق املصحح املذكور للحمل على اسم الزمان         ،   آخر
 بعد انتزاعي فهو بالنتيجة عرض ألنـه مـن الكميـات            بعد واقعي ال بعد موهوم وال     بأنه  

 مثلها عرضاً   من شؤونه مع كونه    شأناً   التدرجيية املتصلة ال من اجلواهر فكيف تكون األعراض       
  !؟

إن تصور النعتية والصفتية ال يتوقف على كون املنعوت واملوصوف جوهراً           : واجلواب  
ولـذلك   ،   مـن األعـراض   ضاً   عر بل يصح ذلك حىت مع كون املنعوت       ،   كما هو واضح  

يوصف اخلط باالستقامة واالحنناء مع كوما من األعراض ويوصـف الـسطح بـالتعرج              
مما يدل على صحة اتصاف العرض بعرض آخـر         ،   أيضاً   واالستواء مع كوما من األعراض    

  .وهو الذي عرب عنه احملقق النائيين مبتمم املقولة
  :حيتني  وهو إشكال لغوي من نا:االيراد السابع 

من املعلوم يف اللغة عدم ورود اجلمع والتثنية على املصادر اال ما شذ كاألشـغال                ـ أ
فلـو   ،   )١(واحللوم كما ذكر يف تاج العروس ويف لسان العرب ويف شرح الكافية للسرخسي              

كانت املشتقات عني املصادر يف املعىن وال فرق بينهما اال باالعتبار مل يـصح ورود التثنيـة                 
  .ع عليها مع صحة أن يقال ضاربون وضاربان بال ريبواجلم

 ، إن املالحظ يف اللغة دوران التثنية واجلمع مدار تعدد الذات ال تعدد احلـدث        ـ ب
فلو تعدد احلدث مع وحدة الذات مل يصح اجلمع وال التثنية فال يصح أن يقال ضاربان لذات                 

 وحدة احلدث صـح اجلمـع       ولو تعددت الذات مع    ،   واحدة صدر منها فردان من الضرب     
  . لذوات متعددة اشتركت يف حدث واحد7والثثنية فيقال قتلة احلسني 

__________________  
  .١٧٩ : ٢شرح الكافية  ، ١٤٦ : ١٢لسان العرب ، ٥٣٦ : ٢تاج العروس ) ١(
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والنتيجة أنه لو كان املراد باملشتقات هو املراد باملصادر لورد عليها التثنية عند تعـدد               
بينما  ،   دث وإن احتدت الذات فيقال ضاربان لشخص واحد مع أنه غري صحيح بال ريب             احل

تصح هذه التثنية مع تعدد الذات وإن احتد احلدث مما يدل على التركيب ودخالة الـذات يف                 
  .مفهوم املشتق

إن املدعى على القول بالبساطة هو وجود الفارق االعتباري بني          : واجلواب عن ذلك    
فالعرض عند حلاظـه     ،   بدأ وكون هذا الفارق االعتباري ناشئاً عن حيثيات واقعية        املشتق وامل 

وذا اللحاظ   ،   حبده اخلاص ال يصح محله وعند حلاظه مبا هو طور ملوضوعه يصح محله عليه             
ألنه حاك عن الذات ووجهها املعرب عنها فيكتسب خاصـية           ـ أيضاً ـ يصح تثنيته ومجعه  

  . واجلمع عليه حني تعدد الذات وإن كان احلدث واحداًوهي ورود التثنية ، الذات
فمفهومه عندهم   ،   لتركيب املشتق  املتأخرين    ذهب معظم األصوليني   :تركيب املشتق   

 وهذا مبىن صار مورد     .ذات ثبت هلا العلم    ـ مثالً ـ أن معىن عامل   أي    ، ذات ثبت هلا املبدأ   
ن نستعرض االيـرادات الـواردة عليـه        وحن ،   االعتراض وااليراد من قبل القائلني بالبساطة     

  .بالتفصيل
  : أنواع  إن املشتقات على ثالثة:االيراد األول 

فإن  ،   وواقعاً حنو زيد عامل    مفهوماً   ما يعقل فيه التركيب لتغاير املبدأ والذات فيه        ـ ١
  .معقوالً أمراً لذلك كان التركيب فيه ، ووجوداً واضح مفهوماً التغاير بني زيد والعلم

كصفات الباري عز امسـه يف       مفهوماً   ما يتحد املبدأ والذات فيه واقعاً وخيتلفان       ـ ٢
ولفظ العامل هنا مما ال يعقل التركيب فيه الحتاد الذات املقدسـة             ،   اهللا عامل  ـ مثالً ـ قولنا

  .خالفاً ملن قال بالزيادة وتعدد القدماء ، مع صفاا
  وجوداً كما يف احلمل الشائعو مفهوماً ما يتحد املبدأ والذات فيه ـ ٣
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فهنا ال يعقل التركيـب لعـدم تـصور          ،   ومثاله الوجود موجود والضوء مضيء     ،   احلقيقي
  .التركيب بني الشيء ونفسه

 املشتق ال يف مجيع أنواعه     أنواع   واحلاصل أن القول بتركيب املشتق إمنا يعقل يف بعض        
 اختيـار القـول بالبـساطة ال القـول          فاملناسب الطراد املبىن ومشوله جلميع األنواع هو      ،  

  .بالتركيب
  :ولكننا جنيب عن هذا االيراد بعدة وجوه 

إن مراد القائلني بالتركيب يف املشتق هو رجوع مفهومه بالتحليل العقلي لنسبة             ـ ١
وهذا املفهـوم ال     ،   إسنادية ناقصة حمصلها الذات الواجدة للمبدأ والذات اليت ثبت هلا املبدأ          

الثبوت هو املعـىن التـشكيكي      أو   ألن املقصود بالواجدية   ،   املشتقات أنواع   عضيتناىف مع ب  
العام احلاوي ملراتب خمتلفة أعالها واجدية الشيء لنفسه وثبوته لنفسه وأدناها واجدية الشيء             

  .املشتق كما هو واضح أنواع وهذا املعىن العام صادق على مجيع ، لغريه وثبوت غريه له
املشتق  أنواع   مسلك التركيب بعدم معقوليته يف النوع الثالث من        إن االيراد على   ـ ٢

  :وبيان ذلك ،  أيضاً وارد على مسلك البساطة
على مسلك التركيب وغري     بناءاً   محل صحيح  أبيض   إن قولنا الوجود موجود والبياض    

وذلك لوجود الفرق الواضح بني قولنا الوجود وجـود          ،   على مسلك البساطة   بناءاً   صحيح
فإن احلمل األول محل أويل لالحتاد الوجـودي واملفهـومي بـني             ،   نا الوجود موجود  وقول

واحلمل الـشائع    ،   املوضوع واحملمول والتغاير االعتباري بينهما بينما احلمل الثاين محل شائع         
وال يتصور هنا التغاير املفهومي إال       ،   متقوم بالتغاير املفهومي واالحتاد الوجودي بني الطرفني      

أن  : ( املفهوم من املوضوع والواقعية من احملمول حبيث يكون حاصل معـىن اجلملـة               بإرادة
 بأصـالة  الوجود يف مقابل القـول   بأصالة   على القول  بناءاً    ، )مفهوم الوجود واقع ومتحقق     

  .املاهية
   ،على القول بالتركيب بناءاً إذن هذا احلمل محل صحيح واجد لشرائطه
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حيث إن احلمـل     ،   بساطة محل غري صحيح لعدم واجديته لشرائطه      على القول بال   بناءاً   لكنه
واالحتـاد   ،   بالتغاير املفهومي واالحتاد الوجودي بني طرفيه      ـ كما ذكرنا  ـ الشائع متقوم 

إال أن التغاير املفهـومي      أبيض   الوجودي وإن كان حاصالً يف قولنا الوجود موجود والبياض        
ف يـتم التغـاير      املراد باملوضوع احملمول عليه فكي     ألن املراد باملشتق هو عني     ،   غري متحقق 

  .فاحلمل حينئذ فاقد لعناصره ومقوماته فال يكون محالً صحيحاً! ؟ املفهومي بينهما
هو حلاظ احملمـول    ) قده(إن املصحح للحمل الشائع يف نظر احملقق النائيين         : فإن قلت   

عوت املوضوع وطـور مـن      مالحظته مبا هو نعت من ن      أي    ، بنحو الالبشرطية عن احلمل   
  .وهذا املصحح معقول يف قولنا الوجود موجود والبياض أبيض ، أطواره

ومع  ،   وواقعاً مفهوماً   إن مؤدى اجلملة على القول بالبساطة هو احتاد الطرفني        : قلت  
إذ ال يتـصور كـون       ،   وحدما فال وجه لكون احملمول نعتاً للموضوع وطوراً من أطواره         

فاملصحح املطروح يف كلمات احملقـق النـائيين         ،   نفسه أطوار   ه وطوراً من  الشيء نعتاً لنفس  
  .املشتق أنواع للحمل الشائع غري معقول يف النوع الثالث من) قده(

علـى القـول     بناءاً   أن احلمل يف قولنا الوجود موجود محل شائع صحيح        : واحلاصل  
ولكنه  ،   ضوع والواقعية من احملمول   بإرادة املفهوم من املو    مفهوماً   لتغاير الطرفني  ،   بالتركيب

  .ووجوداً مفهوماً الحتاد الطرفني ، على القول بالبساطة بناءاً غري صحيح
ألن  ،   على القول بالتركيـب    بناءاً   متضمن حلمل صحيح   أبيض   كما أن قولنا البياض   

ومؤداها فمحصل اجلملة    ،   املراد باملوضوع هو طبيعي البياض واملراد باحملمول األبيضية الذاتية        
فاحلمل فيها محل   )  بياض كل لشيء بالبياض وبياضية البياض بذاته ال ببياض آخر            أنّ: ( هو

   بينما على القول. أيضاًصحيح
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فـال   ،   ووجـوداً  مفهوماً   باعتبار احتاد الطرفني   ،   بالبساطة ال نرى مصححاً للحمل املذكور     
فإنه اعتبار ال يولد التغاير      ،   لالبشرطمحالً شائعاً مبجرد اعتبار ا     اآلخر   على أحدمها   يصح محل 

  .املفهومي املعترب يف احلمل الشائع
صـياغات   ـ  أبيض وحنو البياض  ،   حنو الوجود موجود   ـ إن هذه الصياغات   ـ ٣

روا عدم صحة احلمل الشائع     أن الفالسفة حينما قر   : بيان ذلك    ،   فلسفية ال لغوية وال عرفية    
ملفهومي اصطدموا ببعض صور احلمل الشائع الـيت ال تتـوفر   إال باالحتاد الوجودي والتغاير ا  

 مفهومـاً   فإن اجلسم والبياض أمران متغـايران     ،   أبيض   على الشرطني املذكورين حنو اجلسم    
أن مثـل هـذا احلمـل     إىل  لذلك ذهبوا!؟ووجوداً فكيف يتصور االحتاد الوجودي بينهما       

حيـث إن مـا      ،    الوجودي الـذايت   مشتمل على االحتاد الوجودي العرضي الراجع لالحتاد      
فـإن  ،   أبـيض    لقولنا البياض  أبيض   فيعود قولنا اجلسم   ،   بالعرض البد وأن يعود ملا بالذات     

  .بياض اجلسم بالبياض وبياضية البياض بذاته ال ببياض آخر
أن هذه األمثلة إمنا طرحها الفالسفة لتصوير االحتاد الوجودي بني الطرفني           : واحلاصل  

من اللغة والعـرف حـىت       مأخوذة   وليست أمثلة ،   أبيض    زيد موجود واجلسم   يف مثل قولنا  
فعدم تصور التركيب يف     ،   يكون مفهومها ذا مدخلية يف حتديد مفهوم املشتق بساطة وتركيباً         

  .مثل هذه األمثلة الفلسفية ال يعين القول بالبساطة يف األمثلة اللغوية والعرفية
الـذات يف مفهـوم      أخذ   من لغوية ) قده(قق النائيين    ما يف كلمات احمل    :االيراد الثاين   

  :وبيانه يتم بأمرين  ، )١(املشتق 
 ،  إن املنطلق الذي انطلقت منه احلركة اللغوية هو احلاجـة للتفهـيم والـتفهم              ـ أ

  وزيادا على مقدار حاجة التفهيمومقتضاه عدم حشوية اللغة 
__________________  

  .٧٨ ـ ٦٤ : ١أجود التقريرات ) ١(
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كانـت  أم   األصـول    كانت اللغة ظاهرة فردية كما يتصوره معظم علماء        سواءاً    ، والتفهم
  .ظاهرة اجتماعية كما هو املختار

  : إن املتكلم يف مقام االسناد حيتاج لتفهيم ثالثة مداليل ـب 
  . املوضوعـ ١
  . احملمولـ ٢
  . الربط بينهماـ ٣

 ،  زيد ومعىن الكتابة والـربط بينـهما      فإذا قال زيد كاتب فهو حمتاج لتفهيم شخص         
والدال على املوضوع لفظه والدال على احملمول لفظ املشتق والدال على الـربط مالحظـة               

 وذه الدالالت الثالث تتم بنية اجلملة االسنادية بال حاجة لتفهـيم  .احملمول بنحو الالبشرط  
 ببساطة املشتق منـسجم  فالقول ، وهو ذات املوضوع يف ضمن تفهيم احملمول     ،   مدلول آخر 

تارة  ،   مع مقدار احلاجة للتفهيم بينما القول بالتركيب مستلزم لتفهيم موضوع القضية مرتني           
 بعنوانه اخلاص من خالل لفظ املوضوع وتارة بالعنوان العام املنطبق عليه وهو عنوان الـذات              

ع مقـدار احلاجـة     وهذا التكرار يف االشارة للموضوع لغو ال ينسجم م         ،   يف املشتق املأخوذ  
  .)١(للتفهيم والتفهم 

  :ويالحظ على هذا االيراد مالحظات ثالث 
الذات يف مفهوم املشتق ناشئ من تكرار الداللة على املوضـوع            أخذ   إن لغوية  ـ ١

وهذا املنشأ غري مطرد جلميع مـوارد        ،   يف اجلملة االسنادية املعتمدة على األعالم الشخصية      
صاف املشتقة تاره تعتمد على املوصوف على سبيل النعتية حنـو           فإن األو  ،   استعمال املشتق 

ويف هذه املوارد يتصور اشـكال   ، وعلى سبيل اإلخبار حنو زيد كاتب     ،   جاءين زيد الكاتب  
   وتارة ال تعتمد على.اللغوية

__________________  
  .٧٨ ـ ٦٤ : ١أجود التقريرات ) ١(
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 هذه املوارد ال يتصور حمذور اللغوية لعدم        ويف ،   املوصوف حنو الكاتب عندي وعندي كاتب     
 ،  بالتفصيل) قده(ا أن يلتزم احملقق النائيين       إم وحينئٍذ ،   االشارة للموضوع فيها إال مرة واحدة     

الذات يف مفهوم املشتق يف موارد عدم االعتماد على املوصوف وعدم أخـذها يف               أخذ   وهو
النعقاده على وحـدة     ،   رتكاز العريف قطعاً  وهو خالف اال   ،   املشتق يف موارد االعتماد عليه    

  .مفهوم املشتق يف سائر موارد استعماله
 ،  الذات يف مفهـوم املـشتق      أخذ   عدم أي    ، وإما أن يلتزم بالبساطة يف مجيع املوارد      

ألن العـرف ال   ، وهذا ال ينسجم مع موارد استعمال املشتق مسنداً إليه حنو عندي كاتـب         
وإال مل يكـن   ، ية يف هذه املوارد بل يرى االسناد للمتلبس ـا يرى االسناد للمبادئ العرض  

  .مع أن الفرق بينهما واضح عرفاً ، فرق بني قولنا عندي كاتب وقولنا عندي كتابة
 وهوأخذ الذات يف مفهوم املشتق يف مجيع موارد االستعمال         ،   وإما أن يلتزم بالتركيب   

  .وهو مدعى القائل بالتركيب، 
غوية الناشى عن تكرار االشارة للذات تارة على حنـو الـصراحة            إن حمذور الل   ـ ٢

فإن القائل   ،   وأخرى على حنو االندماج مشترك الورود بني القول بالبساطة والقول بالتركيب          
ومالحظة  ،   مفهوم املشتق هو نفس مفهوم املبدأ مالحظاً بنحو الالبشرط         بأن   بالبساطة يرى 

فيكون تصورمفهوم املشتق مـستلزماً   ، ل عليه ذهناً  الالبشرط عن احلمل تستلزم تصور حممو     
  .لتصور ذات حممول عليها

فرق حينئذ بني القـول      فأي    ، داللة لفظ املشتق على الذات بااللتزام     : ونتيجة ذلك   
فإن الزم القول بالتركيب تكرار الداللة       ،   بالبساطة والقول بالتركيب يف ورود حمذور اللغوية      

راحة من خالل لفظ املوضوع وتارة بالتضمن من خـالل لفـظ            على الذات تارة بنحو الص    
تارة بنحو الـصراحة مـن      ،   أيضاً   والزم القول بالبساطة تكرار الداللة على الذات       ،   املشتق
  لفظ املوضوع وتارة بنحو االلتزامخالل 
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  .من خالل لفظ املشتق بالبيان املذكور
اجة للتفهيم والـتفهم عنـد      إن اللغة ميثاق عريف وتسامل عقالئي ناشئ عن احل         ـ ٣

 لتحديد مقدار احلاجة هلا بيد البناء العريف نفسه ال بيد العقل           تبعاً   فتحديد دائرة اللغة   ،   اتمع
 واالرتكاز العقالئي العريف ال يرى تكرار االشارة للذات خمالً مبقدار احلاجة للتفهيم والتفهم            ،  
فـين   أو   لوجود غرض بالغـي    ،   زيد قائم كان هذا التكرار على حنو الصراحة حنو         سواءاً   ،

  .كان على حنو االندماج كما يف املشتق أم  ،معني
علـى القـول     بنـاءاً    فإذا قيل زيد قائم فهو     ،   واالستعماالت العرفية شاهدة بذلك   

،  عرفاً   ومن الواضح عدم اللغوية يف هذا االسناد       ،   بالتركيب مفاده مفاد زيد ذات هلا القيام      
  .تارة على حنو الصراحة وأخرى على حنو العموم ،  للذات فيهمع تكرار االشارة
والزم ذلك   ،   فيه حيث إن الفعل متضمن لفاعل مستتر      ،   برقلنا زيد ض   إذا   وكذلك

 وهكذا شبه ذلك من االستعماالت العرفية اليت تشتمل علـى           .تكرار اإلشارة للذات مرتني   
  .اًمع أنه استعمال مقبول عرف ، اإلشارة للذات مرتني
 إن الربهـان  : وخالصـته   ،   أيضاً   )قده( ما يف كلمات احملقق النائيين       :اإليراد الثالث   

إن املشتق لو كان مركباً لكـان       : بيان ذلك    ،   قائم على بساطة املشتق ال على تركيبه      اآلين  
 وكل ،  والنسبة معىن حريف فيكون املشتق متضمناً ملعىن حريف        ،   متضمناً ملعىن النسبة االسنادية   

فالزم ذلك كـون   ، حبسب القاعدة النحوية ،  ما هو متضمن ملعىن حريف فهو مبين ال معرب        
  .)١(واعرابه دليل بساطته وعدم تركيبه  ، ولكنه معرب ، املشتق مبنياً

  :ة على هذا اإليراد من عدة وجوه وميكن املالحظ
__________________  

  .٦٥ :١أجود التقريرات ) ١(
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باعتبار أن اللغة العربية قدمية جـداً وعلـم          ،   قعية العلل النحوية  ال دليل على وا    ـ أ
فما ذكره النحاة يف كتبهم من التعليالت على صعيد االعراب والبناء            ،   النحو علم مستحدث  

واال فاتمع العريب البدائي الذي انطلقت منه ظاهرة اللغة العربية           ،   منا هو تعليل بعد الورود    إ
مل يكن يف مستوى هذا الفكر الفلسفي الـذي طرحـه            ـ ة والبنائية بتشكيلتها اإلعرابي  ـ

  .النحاة على حنو العلل واألسباب لظاهرة االعراب والبناء
كان التشابه املعنوي مع احلرف سبباً مقبوالً لبناء الكلمة بنظر احملقق النائيين            إذا   ـ ب

  :فالبد له من االلتزام بأمرين ) قده(
وتضمن  ،   والنسبة معىن حريف   ،   باعتبار تضمنه ملعىن النسبة   بناء الفعل املضارع     ـ ١

  .مع أن الفعل املضارع معرب ال مبين باالتفاق ، املعىن احلريف سبب للبناء
بناء مجيع املشتقات حىت بناًء على مسلك البساطة الذي هو مـسلك احملقـق               ـ ٢
يئة ذات معىن حريف يف نظـر       واهل ،   وذلك إلحتواء مجيع املشتقات على اهليئة      ،   )قده(النائيين  

  .فال بد من بناءها مع أا معربة ، )قده(احملقق النائيين 
غري تام علـى مجيـع      ) قده(املذكور يف كلمات احملقق النائيين       اآلين   إن الربهان  ـ ج

  :إن هناك مسلكني يف وضع املشتقات : بيان ذلك  ، املباين املطروحة يف وضع املشتقات
مـادة  : إما بلحاظ اشتمال املشتق على عنـصرين         ،   وضوع له تعدد الوضع وامل   ـ أ
 أخـذ   مع ،   فاملادة تدل على طبيعي احلدث واهليئة تدل على النسبة االسنادية للذات           ،   وهيئة

وإما بلحاظ داللة احلـرف     . عنه واجلزئية للتقيد به    خارجاً   قيداً أو   الذات جزءاً للموضوع له   
الكلمـة علـى طبيعـي       أصل   مع داللة  ،   بة االسنادية على النس )  قائم (لف يف   الزائد كاأل 

  .احلدث
  اظ وضع املشتق بتمامه مادة وهيئةبلح ، ب ـ وحدة الوضع واملوضوع له
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 وبعد وضوح املـسلكني يف      .للنسبة االسنادية وضعاً شخصياً كما هو املختار يف ظاهرة اللغة         
بتعدد الوضع واملوضوع له على     القائل   ـ إن أخذنا باملسلك األول    بأننا   :وضع املشتق نقول    

وهو تضمن املعـىن     ،   فال يصدق حينئذ على املشتق سبب البناء       ـ حنو تعدد الدال واملدلول   
ـ  ألن املشتق بناًء على هذا املسلك من قبيل الكلمتني اللتني إحدامها اسم            ،   احلريف وهـو   ـ

على النسبة االسنادية   وهي اهليئة الدالة     ،   واألخرى حرف  ـ املادة الدالة على طبيعي احلدث    
ال انضمام االسم للحرف     ،   وسبب البناء هو تضمن الكلمة الواحدة للمعىن احلريف        ،   للذات

  .كما هو واضح
  .املذكورعلى البساطة بناًء على املسلك األول اآلين إذن فال يتم الربهان

ـ  القائل بوحدة الوضع واملوضوع له كما هو املختار        ـ وإن أخذنا باملسلك الثاين     ـ
والسر يف ذلك أن السبب املوجب للبناء تـضمن         ،   أيضاً   فسبب البناء غري متحقق يف املشتق     

حيث إن االستفهام هو     ،   لالستفهام)  مىت (كتضمن كلمة    ،   االسم للمعىن احلريف التفصيلي   
بينما وجود املعىن احلريف يف مفهوم االسم على حنو          ،   ) مىت (املعىن التفصيلي الصريح لكلمة     

فـإن مـدعى القائـل       ،   حليل واالندماج غري كاف يف بنائه كما هو حاصل يف املشتق          الت
النـسبة االسـنادية يف      أخذ   ومؤداه ،   بالتركيب هو داللة املشتق على الذات الواجدة للمبدأ       

وهذا غـري كـاف يف       ،   مفهوم املشتق ال على حنو التفصيل بل على حنو التحليل واالندماج          
  . أيضاًاملذكور على هذا املسلك اآلين انفال يتم الربه ، البناء

فإن  ،    ما ذكره احملقق الشريف اجلرجاين يف حاشيته على شرح املطالع          :االيراد الرابع   
  واعترض عليه  » جمهول   إىل   معلومة للتوصل  أمور   أنه ترتيب «      ب ف الفكر صاحب املطالع عر

عريف بالفصل وحده كما لو قلنا      لعدم انطباقه على الت    ،   هذا التعريف غري جامع    بأن   الشارح
 املثال مـع كوـا     فإن عملية التعريف يف    ،   املسمى باحلد الناقص  » هو الناطق    اإلنسان   «: 

  نشاطاً فكرياً
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 بـأمر   باعتبار متاميتها  ،   »...  أمور   ترتيب« وهو   ،   للتحديد السابق للفكر   مصداقاً   ليست
  .التعريف املطروح للفكر غري جامعف،  أمور واحد وهو الفصل وحده بدون حاجة لترتيب

وإن كـان حبـسب      ـ مثالً ـ الفصل كالناطق  بأن   الشارح عن اعتراضه   أجاب   مث
 ،  إال أنه حبسب التحليل العقلي ينحل ألمرين شـيء ونطـق          واحداً   أمراً   التصور االدراكي 

 لتوصلل أمور   ترتيب« اهول مصداق لقوله الفكر      إىل   فترتيب هذين األمرين ذهناً للتوصل    
كان  إذا   مفهوم الناطق  بأن   :ولكن احملقق الشريف أشكل على جواب الشارح        . »جمهول  إىل  

أن يراد بالشيء الـذي      فأما   وإذا كان مركباً من الشيء والنطق      ،   بسيطاً فال حمذور يف ذلك    
ـ  وهو مفهوم الـشيء  ـ هو جزءه مفهوم الشيء فيلزم من ذلك دخول العرض العام        يف  ـ

ألن الفصل جوهر بسيط ال يدخل فيه حىت اجلنس فضالً عن العرض             ،   يلالفصل وهو مستح  
وال يعقل كون املعلول     ،   باعتبار أن نسبة الفصل للجنس نسبة العلة احملصلة للمعلول         ،   العام

فال يكون دخيالً فيه     ،   اجلنس جنس للنوع ال للفصل     بأن    لذلك قال املناطقة   .جزءاً من العلة  
 ،  فإن الفصل من الذاتيات والعرض العام من العرضيات        ،   ام فيه فضالً عن دخول العرض الع    

  !فكيف يكون العرضي جزءاً من الذايت ؟
فـإن   ،   ما أن يراد بالشيء مصداقه فيلزم انقالب القضية املمكنة للقضية الضرورية          إو

إنسان له الكتابـة دخـل يف        اإلنسان   قولنا إىل   احنل بالتأمل العقلي   إذا   كاتب اإلنسان   قولنا
والنتيجة هي   ،   باعتبار أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع         ،   القضايا الضرورية 

  .)١( بساطة املشتق ال تركيبه
  مالحظاتنا على أما ،  على هذا االيراد بكال شقيهوعندنا عدة مالحظات
__________________  

  .١١: حاشية الشريف على املطالع ) ١(
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  :الشق األول فهي 
ذا البحث بتمامه إشكاالً وجواباً مبين على سنخ التفكري الفلسفي التقليدي           إن ه  ـ أ

ما به االشتراك وهـو     : الذي يرى أن معرفة احلقائق الواقعية يتم من خالل معرفة عنصرين            
إال أن هذا السنخ من التفكري غري مقبول عندنا لوجهني           ،   اجلنس وما به االمتياز وهو الفصل     

:  
  . قاطع على صحته ـ عدم وجود برهان١
 وقد اعترف بـذلك     .كونه عقيماً يف االيصال ملعرفة واضحة السمات واملالمح        ـ ٢

لذلك فالطريقـة    ،   فقالوا بعدم امكان الوصول للواقعيات وكنه حقائقها       ،   املناطقة أنفسهم 
وهـي معرفـة     ،   املثمرة يف الوصول ملعرفة احلقائق هي الطريقة اليت طرحتها الفلسفة احلديثة          

 ولعل ما يف الرواية الرضـوية       .شياء من خالل آثارها احلسية وعوارضها الفعلية واالنفعالية       اال
  .)١(» وخلق خلقا خمتلفا بأعراض وحدود «  : 7إشارة هلذه الطريقة حيث قال 

على  مأخوذة   الفصول املطروحة يف العلوم لتحديد الواقعيات      بأن   ذكر املناطقة  ـ ب
الناطق فصل مشهوري معـرف      فمثالً    ، يقية ال على حنو املوضوعية    ة للفصول احلق  يحنو املعرف 

 لإلنسان ذاتياً   واال فال يعقل كون الناطق     ،   النفس الناطقة  أي   وهو مبدؤه  ،   بالفصل احلقيقي 
وإن كـان    ،   فإن املراد بالنطق إن كان هو النطق اجلارحي فهو من مقولة الكيف املسموع            ،  

االضافة على   أو   مقولة الفعل  أو   ن مقولة الكيف النفساين   هو النطق اجلاحني االدراكي فهو م     
وعلى كال التفسريين فالناطق من العرضـيات ال         ،   اختالف املباين يف حبث العلم يف الفلسفة      

  .فال يكون فصالً مقوماً حلقيقة االنسان ، من الذاتيات
  نع من دخول مفهوم الشيء يف مدلولما فأي وبناًء على هذه املقالة

__________________  
  .١ضمن حديث  ، ٦٥باب  ، ٤٣٠: التوحيد للصدوق ) ١(
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  .لعدم كونه فصالً حقيقياً كما ذكرنا،  ذاتياً عرضياً ال أمراً ما دام هذا املدلول بذاته ، الناطق
باعتبار أن الرتاع    ،   إن هذا االيراد قد يعد خلطاً بني مقام االثبات ومقام الثبوت           ـ ج

 ،  مركباً نزاع ثبويت دائر حول واقع الفصل وحقيقتـه         أم   بسيطاً أمراً   صلاملنطقي يف كون الف   
بينمـا   ،   غري مركبة  أم   من العرض العام والصفة    أم   وأا مركبة يف الواقع من اجلنس والصفة      

اخلالف األصويل املعقود حول بساطة املشتق وتركيبه خالف إثبايت دائر حول لفظ املـشتق              
  .ال أم أن العرف املتامل هل يفهم النسبة االسنادية من املشتقو ، ومدلوله اللغوي العريف

فإن األول ناظر خلـصوص     ،  لآلخر   أحدمها   فال وجه خللط املبحثني واالستمداد من     
لـذلك   ، والثاين ناظر للمشتق بلحاظ مدلوله اللغوي العريف ،  الفصل بلحاظ حقيقته الواقعية   

 وحاشيته على املطـول وحاشـيته علـى       نرى الشريف اجلرجاين يف حاشيته على الكشاف        
 ،  لكنه يف علم املنطق يرى بساطة الفصل املشتق        ،   للحاجيب يصرح بتركيب املشتق   األصول  

  .مما يدل على عدم التنايف بني املقامني واختالفهما موضوعاً وحكماً
مفهـوم الـشيء يف      أخذ   وهو استلزام  ،    األول من االيراد   هذه مالحظاتنا على الشق   

  .شتق لدخول العرض العام يف الفصلمدلول امل
مصداق الـشيء يف     أخذ   وهو استلزام  ـ وأما مالحظتنا على الشق الثاين من االيراد      
  : فبياا يتوقف على ذكر أمور ـ مدلول املشتق النقالب القضية املمكنة للضرورية

  : عناصر أربعة إن القضية حتتوي على ـ أ
  .ـ موضوع١
  . ـ حممول٢
  .ـ نسبة٣
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  .كيفية ثبوت النسبة ـ ٤
  .وبلحاظ عامل االثبات تسمى جهة ، وهذه الكيفية بلحاظ عامل الثبوت تسمى مادة

  :ب ـ إن اجلهات أربع 
  . ـ الضرورة١
  . ـ االمكان٢
  . ـ الدوام٣
  . ـ االطالق املعرب عنه بالفعل٤
  وهناك .ومن ألوان التداخل انقالب املمكنة للضرورية      ،   إن اجلهات قد تتداخل    ـ ج

  :ثالثة موارد حيتمل فيها االنقالب من االمكان للضرورة 
وهـو املعـرب عنـه       ،   الكاتب كاتـب   اإلنسان   احملمول يف املوضوع حنو   أخذ   ـ ١

ن كانت ثابتة لإلنسان باالمكان اال أـا ثابتـة          وإن الكتابة أل   ،   بالضرورة بشرط احملمول  
  .ة للضرورية فهذا املورد من موارد انقالب املمكن.للكاتب بالضرورة

 (على حنو يكون قيـد       ،   كاتب باإلمكان  اإلنسان   دخول اجلهة يف احملمول حنو     ـ ٢
وهذا املورد من    ،   ال بنسبة احملمول للموضوع    ـ وهو كاتب  ـ مرتبطاً باحملمول ) باالمكان  

 ممكن أمر   باعتبار أن ثبوت الكتابة مبا هي لإلنسان       ،   موارد انقالب القضية املمكنة للضرورية    
وهذا التصور ليس خاصـاً جبهـة        ،   ضروري أمر   اال أن ثبوت الكتابة املقيدة باالمكان له       ،

  . أيضاًاالمكان بل هو عام لسائر اجلهات
 ،  رجوع مجيع القضايا املمكنة للـضرورية      إىل   وقد ذهب شيخ االشراق السهروردي    

وبرهانـه   ،    للموضوع ال مرآةً معربة عن نسبة احملمول      ،   اجلهة قيداً يف احملمول    أخذ   باعتبار
  أن الظاهر األويل: وهو ، على ذلك برهان إثبايت



 ٣١٧ ............................................................................انقالب اإلمكان للضرورة ودفعه  

هنا راجعاً للمحمول فهو    )  باالمكان (فلو كان قيد     ،   لكل ظرف كونه ظرفاً لغواً ال مستقراً      
والظهور العريف منعقد على رجوع      ،   ولو كان راجعاً للنسبة فهو ظرف مستقر       ،   ظرف لغو 

  .ومقتضاه حتول القضية املمكنة للقضية الضرورية،  القيود للمحمول دون النسبة
أن البحث يف عناصر القضايا حبث ثبويت واقعي        : ولكننا نالحظ على هذا االستدالل      

ألربعة  التأمل   فإن القضية واقعاً وثبوتاً تنحل عند      ،   فال وجه للتشبث فيه بالظهور     ،   ال إثبايت 
فال ميكن دخول اجلهة يف احملمول       ،    مقابله ومن املستحيل دخول املقابل يف     ،   عناصر متقابلة 

واحملمول ممـا فيـه      ،   فاجلهة مما به ينظر ألا مرآة معربة عن كيفية النسبة واقعاً           ،   وتقيده ا 
  !؟ قيداً لآلخر أحدمها فكيف يكون ، ينظر ألنه طرف االسناد

وضوع احملمول يف امل   أخذ   وهو (املوضوع يف احملمول بعكس املورد األول       أخذ   ـ ٣
 كاتب فبناءاً على التركيب تنحل القضية لقولنا       اإلنسان   قلنا إذا    فأنا  ، حمل كالمنا : ومثاله  ). 

  !؟ ال أم فهل هذا املورد من موارد انقالب املمكنة للضرورية ، إنسان له الكتابةاإلنسان 
 ما ذكره  واآلخر    ، ما طرحه صاحب الكفاية    أحدمها   :وهنا تقريبان لتصوير االنقالب     

  .صاحب الفصول
إنسان له الكتابة مشتمل على      اإلنسان   أن قولنا :  وخالصته   : )١( تقريب الكفاية  ـ أ

وعلـى عقـد     ـ للموضوع الواقعي  اإلنسان   وهو عبارة عن معرفية عنوان     ـ عقد الوضع 
وقيد ،   اإلنسان   مقيد وهو : املتضمن لثالثة أجزاء     ـ وهو قضية إنسان له الكتابة     ـ احلمل

واملعىن احلريف حقيقته املرآتية ألطـراف       ،   وهذا التقيد معىن حريف    ،   وتقييد ا  ،   ابةوهو الكت 
  أن يكون مرآة فأما  ،القضية

__________________  
  .٥٣ ـ ٥٢: الكفاية ) ١(
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وإمـا أن    ،   وهذا ما يعرب عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد         ،   ملالحظة ذات املقيد يف نفسه    
وعلى كـال    ،   وهو ما يعرب عنه بدخالة التقيد والقيد معاً        ،   يد نفسه يكون مرآة ملالحظة الق   

  .معقول أمر الشقني فانقالب االمكان للضرورة
 ـ يف املثال  اإلنسان   وهو كون التقيد مرآة لذات املقيد وهو       ـ أما على الشق األول   
 اإلنسان  اقولن إىل   ألن مرجع القضية حينئذ    ،   الضرورة واضح  إىل   فالتحول حينئذ من االمكان   

 من دون دخالة له يف احلمل      ،   حيث ال دور للتقيد بالكتابة اال املرآتية لذات احملمول         ،   إنسان
  .ومن املعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع، أصالً 

 للقيد حبيث يكون القيـد داخـالً يف         وهو كون التقيد مرآةً    ـ وأما على الشق الثاين   
إحـدامها ضـرورية    : قضيتني بلحاظ عقد احلمل      إىل   تنحل القضية ف ـ  أيضاً ضمن احلمل 

  :مقالتني إىل  ـ بناًء على التركيب ـ كاتب اإلنسان ألن مرجع قولنا ، واألخرى ممكنة
  .إنسان اإلنسان  ـ١
  .له الكتابة اإلنسان  ـ٢

رورية فأوىل القضيتني ض  ،   أيضاً   باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد يف احلمل        
  .)١( هذا هو تقريب ما يف الكفاية من دعوى االنقالب .واألخرى ممكنة

أما الشق األول فريد عليه عـدة       : فنقول   ،   ولكننا نناقش يف هذا التقريب بكال شقيه      
  :وجوه 
وذلـك   ،   )قده(إن مسلكنا يف املعىن احلريف خيتلف عن مسلك صاحب الكفاية            ـ أ

  عىن احلريف واالمسي باخلفاءألن مسلكنا هو كون الفارق بني امل
__________________  

  .٥٣ ـ ٥٢: الكفاية ) ١(



 ٣١٩ ........................................................................................التقييد ال مرآتية له  

املبىن  أصل   فمع املناقشة يف   ،   )١( كما هو مسلك الكفاية    ،   ال باآللية واالستقاللية   ،   والوضوح
  .ال يتم ما بين عليه

ف بل هو عمل إبداعي تقوم به النفس د        ،   إن التقييد ليس معىن حرفياً مرآتياً      ـ ب
وأن يكـون    ،   موضوعية يف احلمل   أي   وحينئٍذ فال يعقل أن ال يكون له       ،   الربط بني ماهيتني  

بل التقييـد دخيـل يف      ،   تقييداً   فإن املرآتية ال تسمى    ،   القيد أو   جمرد مرآة حاكية عن املقيد    
ـ     وإنما    ، التقيد جزء ال حمالة    بأن   ولذلك قال احلكماء  ،   أيضاً   احلمل د خالفهم يف جزئية القي

  .وعدم جزئيته
 ،  إما أن يكون مرآتاً لذات املقيد مبا هـي ذات         : على مرآتيته    بناءاً   إن التقييد  ـ ج

فإن كان مرآة لذات املقيد مبـا هـي ذات           ،   وإما أن يكون مرآة لذات املقيد مبا هي مقيدة        
 وهو ـ ألن الذات بعد معرفتها بعنواا التفصيلي املذكور يف املوضوع         ،   فالزم ذلك اللغوية  

  .من خالل مرآتية التقييد أصالً أخرى ال حاجة ملعرفتها مرة ـ اإلنسان
 إىل   لذات املقيد مبا هي مقيدة فال يلزم من ذلك االنقالب من اإلمكان            وإن كان مرآةً  

فثبوت االنسانية املقيدة بالكتابة     ،   ألن محل احلصة على الكلي ليس محالً ضرروياً        ،   الضرورة
  .ضرورياً كما هو واضح ثبوتاً لإلنسان ليس

  .هذه مناقشتنا للشق األول من تقريب كالم الكفاية لدعوى االنقالب
  :وأما الشق الثاين من كالمه فريد عليه وجهان 

بناًء على التركيب   ) االنسان كاتب    : (إن التحليل العقلي لعقد احلمل يف قولنا        :  أوالً
 إما عدم االنقالب وإما االنقالب الصحيح     : أمرين على سبيل منع اخللو     بأحد   يقتضي االلتزام 

 واألخـرى  ، انـسان  اإلنـسان  :إحدامها   ـ قضيتني إىل   وذلك ألن إحنالل كلمة كاتب    ،  
  ال يعين أن ـ له الكتابةاإلنسان 

__________________  
  .٤٢ ـ ١٢: الكفاية ) ١(
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لعدم  ،   دون األوىل بل املقصود باحلمل هو القضية الثانية        ،   كلتا القضيتني مقصودتان باحلمل   
وإذا كان املقصود باحلمل هو القضية الثانيـة   ، الفائدة يف محل القضية األوىل كما هو واضح   

متهيداً للقضية الثانيـة ال      ،   فاألوىل مذكورة على سبيل الضمنية واالندماج يف مدلول احملمول        
  .أا هي مركز احلمل

ن كون القضية املمهدة ضرورية ال      فإ ،   وهذا التمهيد ال يسمى انقالباً كما هو ظاهر       
  .ما دام مركز احلمل هو القضية االمكانية ، يستلزم انقالب احلمل من االمكان للضرورة

مركز احلمل واملقصود األساسي منه هو القـضية األوىل فـاالنقالب            بأن   نعم لو قلنا  
تفسريه الذي كان صاحب الكفاية بصدد       ـ بينما مدعى الشريف اجلرجاين    ،   حينئٍذ صحيح 

يف مدلول املشتق إن     املأخوذ   نأب : (فإن الشريف قد قال      ،   هو االنقالب الفاسد   ـ وتقريبه
 فـالكالم   )١( ) وهو فاسد  ،   كان هو مصداق الشيء فالزم ذلك انقالب املمكنة للضرورية        

فكيف يكون الكالم املفسر وهو كالم       ،   املفسر وهو كالم اجلرجاين ناظر لالنقالب الفاسد      
 ـ أن مركز احلمل إن كان هو القضية الثانية       : فاخلالصة   ،   ة ناظراً لالنقالب الصحيح   الكفاي

ـ  وهـي إنـسان   ـ وإن كان هو القضية االوىل ، فال يوجد انقالب  ـ وهي له الكتابة    ـ
  .فاالنقالب صحيح

قـضيتني  إىل   ـ وهو قولنا إنسان له الكتابة     ـ إن دعوى احنالل عقد احلمل    : وثانياً  
بلحاظ أجزائه اليت    ،   على حنو العموم االستغراقي    ـ وهو لفظ كاتب   ـ احملمول أخذ   معناه

احملمول على حنـو     إىل   مع أن القول بالتركيب يقتضي النظر      ،   ينحل إليها بناًء على التركيب    
 أحـد   وهو كون احملمول عبارة عن وحدة تركيبية اعتبارية تنتفي بانتفاء          ،   العموم اموعي 

   حينئٍذفال توجد ، أجزائها
__________________  

  .٦١: الفصول ) ١(



 ٣٢١ ...................................................................................ول تقريب صاحب الفص 

  .قضيتان خمتلفتان جهة وحمموالً كما هو املدعى
  :تقريب صاحب الفصول لدعوى االنقالب : ب 

ـ  مقيدة بالوصف  املأخوذة   ألن الذات « : نقل صاحب الكفاية عن الفصول قوله         ـ
واالّ صـدق الـسلب      ،   ةإن كانت مقيدة به واقعا صدق اإلجياب بالضرور        ـ فعالً أو   قوة

  :وحكي هذا املثال بعبارتني  ، مث أردف ذلك باملثال ، )١( »بالضرورة 
ال  مـثالً    «: وهـي    ،   ما يف النسخة املصححة عند املشكيين شارح الكفاية       : األوىل  

ـ  بالفعـل  أو   بالقوة ـ يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب        كاتـب   ـ
  .)٢(»  بالضرورة

ال  مـثالً    «: وهـي    ،   )قده(ما يف النسخة املصححة عند احملقق االصفهاين        : الثانية  
بالضرورة  ـ الفعل أو   بالقوة ـ يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد زيد الكاتب        

  .واختالف العبارتني أوجب اختالف التفسري لكالم الفصول بصورتني ، )٣(» 
وبياا  ،   ري كالم صاحب الفصول   وهي خمتار صاحب الكفاية يف تفس     : الصورة األوىل   

 الضرورة إىل   إن ما طرحه صاحب الفصول راجع للمورد األول من موارد انقالب االمكان           : 
ومعنـاه مـا ذكـره       ،   احملمول يف املوضوع املعرب عنه بالضرورة بشرط احملمول        أخذ   وهو،  

 أو  ن الوجوب الالحق  م:  )٥(  وصدر املتأهلني يف األسفار    )٤( احلكيمان السبزواري يف املنظومة   
  فإن ، االمتناع الالحق

__________________  
  .٥٣: الكفاية ) ١(
  .٨٠ : ١شرح املشكيين على الكفاية ) ٢(
  .٨٩ : ١اية الدراية ) ٣(
  .٢٧٦ ـ ٢٥٥ : ٢شرح املنظومة ) ٤(
  .٢٢٤ : ١االسفار ) ٥(
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السابقة عبارة عـن  فالضرورة  ، ضرورة سابقة وضرورة الحقة: املوجود حمفوف بضرورتني    
  .إن الشيء ما مل جيب مل يوجد:    بوهذا ما يعرب عنه ، متامية علته وانتظارها لوجوده

وجد فوجـوده طـارد      إذا   فإن الشيء  ،   والضرورة الالحقة عبارة عن وجود الشيء     
وهذا هو معـىن     ،   حبيث يكون العدم ممتنع العروض على هذا الوجود        ،   بالذات لعدم نفسه  

 اإلنـسان   يف قولنا  ـ  مثالً فإن املوصوف بوصف معني كالكتابة     ،   ط احملمول الضرورة بشر 
فإن كان واجداً    ،   وإما أن يكون فاقداً هلا     خارجاً   إما أن يكون واجداً هلذه الكتابة      ـ كاتب
وإن كان فاقداً هلا     ،   ألن وجودها طارد بالذات لعدمها     ،   فثبوا له ضروري   خارجاً   للكتابة

وهو عدم وجود املعلول عنـد       ،   امتناع سابق : ألن املعدوم حمفوف بامتناعني      ،   فثبوا ممتنع 
 : فيصح لنا أن نقـول  .وهوعدمه الطارد بالذات لوجوده ،   وامتناع الحق  ،   عدم متامية العلة  

 هذا هو تفسري صاحب الكفاية لكالم صـاحب         .كاتب بالضرورة  خارجاً   الكاتباإلنسان  
  .الفصول

  : ولكن يرد عليه عدة وجوه
 أخـذ   هـل أن  :  فإن حمل البحث هو    ،   إن هذا التفسري خارج عن حمل البحث       ـ أ

بينما التفسري   ،   ال أم   الضرورة إىل   مصداق الشيء يف مدلول املشتق مستلزم النقالب االمكان       
 ألن األول يعين   ،   إذن فهما متقابالن   ،   املذكور ناظر ألخذ احملمول وهو الكاتب يف املوضوع       

  أحـدمها  فكيف يكـون   ،   احملمول يف املوضوع   أخذ   احملمول والثاين يعين  املوضوع يف   أخذ  
  !؟ لآلخرتفسرياً 

احملمـول يف    أخـذ    أن حمذور انقالب االمكان للضرورة الناتج عـن       : ويؤيد ما قلنا    
فإننا حىت لو اخترنا القول ببساطة       ،   املوضوع مشترك بني القول بالتركيب والقول بالبساطة      

ملن كان واجداً للكتابـة      ـ مثالً ـ ون ثبوت هذا املبدأ الذي هو الكتابة      املشتق فال حمالة يك   
   فال خيتص.ـ ضرورياً وسلبه ممتنعاً خارجاً ـ



 ٣٢٣ ..........................................................................أخذ احملمول يف املوضوع وعكسه 

 احملمول يف املوضوع مبقالة التركيب     أخذ   حمذور االنقالب من االمكان للضرورة املسبب عن      
ـ  به وتفسريه الذي كان صاحب الفصول بصدد تقري      ـ بينما مدعى الشريف اجلرجاين   ،    ـ

وهذا املدعى   ،   دون القول بالبساطة   ،   هو استلزام القول بالتركيب خبصوصه حملذور االنقالب      
وهو دخول مصداق الشيء يف مفهوم       ،   ال يتم اال بناًء على املورد الثالث من موارد االنقالب         

  .لكفايةاحملمول يف املوضوع كما أفاد يف ا أخذ املوضوع يف احملمول ال أخذ  أي ،املشتق
املوضوع بـشرط    أخذ   وهو ـ إن األساس الذي يترتب عليه حمذور االنقالب       ـ ب

  :ام يف املوجهات تغري  ـ احملمول
مستلزم لعدم الفائدة يف     ـ احملمول يف املوضوع   أخذ   وهو ـ إن هذا االشتراط  : أوالً  

  .كاتب بأنه ال فائدة يف اإلخبار عن زيد الكاتب إذا  ،االخبار
ألن جهة القضية تعـين املرآتيـة        ،   دم تناسب اجلهة مع االشتراط املذكور     ع: وثانياً  

 أخـذ   وكيفية ثبوت احملمول للموضوع تـستدعي      ،   لكيفية ثبوت احملمول للموضوع واقعاً    
الضرورة  أو   الدوام أو   الفعلية أو   حىت يتصور االمكان   ،   املوضوع ال بشرط من ناحية احملمول     

 ،  وضوع باحملمول فال يتصور حينئٍذ إال الثبوت الـضروري        ومع اشتراط امل   ،   يف هذا الثبوت  
أن جهة القضية واشـتراط     : فاحلاصل   ،   عامل الواقع ملعرفة كيفية الثبوت     إىل   بال حاجة للنظر  

ألن معىن جهة القضية هو مالحظـة عـامل الثبـوت            ،   املوضوع باحملمول أمران ال جيتمعان    
ىن اشتراط املوضوع باحملمول هو تعـني الـضرورة         ومع ،   والواقع ملعرفة كيفية النسبة ولوا    

ال توجـد    بأنـه    لذلك قد يقـال    ،   إذن فهما أمران متقابالن    ،   بدون مالحظة عامل الثبوت   
  .ضرورية بشرط احملمول يف املوجهات

  كما ، ال ربط بني الضروره بشرط احملمول وبني الوجوب الالحق ـ ج
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فـإن الـضرورة بـشرط       ،   )٢( احب األسفار  وص )١(يتوهم من عبارة احلكيمني السبزواري      
بينما الوجوب الالحق يعين نفـس       ،   احملمول تعين التقييد االثبايت بغض النظرعن عامل اخلارج       

  .فبينهما فرق واضح ، الوجود اخلارجي الطارد للعدم بغض النظر عن عامل االثبات
الراجعة ) قده(اين   وهي املطابقة للنسخة املصححة عند احملقق االصفه       :الصورة الثانية   

 وبيان ذلك يتم بذكر     .وهو كون اجلهة جزءاً من احملمول      ،   للمورد الثاين من موارد االنقالب    
  : أمور

 اإلنسان  كقولنا ـ وهي اليت يصح السكوت عليها     ـ ال فرق بني النسبة التامة     ـ ١
التعدد اللحـاظي   إال ب  ،   الكاتب اإلنسان   والنسبة الناقصة كالنسبة التقييدية يف قولنا      ،   كاتب

فإن الذهن تارة يالحظ الوصف واملوصوف علـى حنـو           ،   الراجع لنظرية التكثر االدراكي   
وتارة يالحظهما على حنو االندماجية      ،   االنفصالية وتعدد الوجود فهذا هو ميزان النسبة التامة       

  .اظفالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللح ، ووحدة الوجود فهذا هو معيار النسبة الناقصة
) زيد الكاتب : ( ألننا عندما نقول    ،   وهذا هو السر يف حتقق الضرورة بشرط احملمول       

 واحـداً   على حنو النسبة التامة فقد كررنا معىن      ) كاتب  : ( على حنو النسبة الناقصة مث نقول       
 ـ الكاتب اإلنسان   : وهو ـ نفسهإىل   ـ كاتب:  وهو ـ وأسندنا الشيء  ،   بلحاظ متعدد 
فتتحقق بذلك القضية الضرورية بشرط      ،   نفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع     إىل   ءوإسناد الشي 

قيام الذهن بتصور النسبة الوصـفية علـى        :  إذن مناط الضرورة بشرط احملمول هو     .احملمول
   وليس املناط.وربطه بهلآلخر  أحدمها مث نسبة ، لون االندماج ولون التفصيل: لونني 

__________________  
  .٢٧٥  :٢نظومة شرح امل) ١(
  .٢٢٤ : ١االسفار ) ٢(
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من رجـوع   :  يف الضرورة بشرط احملمول ما يتوهم من عبارة السبزواري وصاحب األسفار          
  .حقيقة ثبوتية بل الضرورة بشرط احملمول عملية ذهنية إثباتية ال ، الوجوب الالحق إىل ذلك

حلقيقة فكـذلك ال فـرق      مبا أنه ال فرق بني النسبة التامة والنسبة الناقصة يف ا           ـ ٢
فكما أن النسبة التامة حتتاج للجهة املعربة عن كيفيتها الواقعية فكذلك            ،   بينهما يف األحكام  

  . أيضاًالنسبة الناقصة حتتاج للجهة
 قولنـا  إىل   كاتب باالمكان راجـع    اإلنسان   فقولنا: بناًء على القول بالتركيب      ـ ٣
ال فرق بني النسبة التامـة والناقـصة يف احلقيقـة    ومبا أنه  ،   إنسان كاتب باالمكان  اإلنسان  

كوـا جهـة    إىل  واألحكام فكلمة باالمكان اليت كانت قيداً للنسبة التامة وجهة هلا حتولت          
سبة نفال تنسلخ عن جهتيتها ومراتيتها لل      ،   للنسبة الناقصة املستفادة من تركيب كلمة كاتب      

ال جهة للنسبة التامة املؤلفـة مـن املوصـوف          الواقعية غاية األمر أا جهة للنسبة الناقصة        
فتحتاج النسبة التامة املذكورة    ) االنسان الكاتب باالمكان     : (وهي قولنا    ،   والوصف واجلهة 

ألنه من املستحيل رجوع جهة واحـدة        ،   غري هذه اجلهة الراجعة للنسبة الناقصة      أخرى   جلهة
فـإن الزم    ،    من احملمول يف إحدامها    حبيث تكون هذه اجلهة نفسها جزءاً      ،   لنسبتني طوليتني 

  .وهذا مستحيل ، ذلك كون هذه اجلهة جهة لنفسها
 ملا ذكرناه  ،   هي الضرورة  األخرى   وهذه اجلهة  ،   للنسبة التامة  أخرى   فال بد من جهة   

حتولت جزءاً للمحمول كانت جهة القضية املشتملة علـى تلـك            إذا   جهة أي   من أن سابقاً  
 :فنقول   ،   فالبد لنا يف الصياغة الثانية من إضافة قيد الضرورة         ،   ةاجلهة املتحولة هي الضرور   

  .الكاتب باإلمكان بالضرورة اإلنسان هواإلنسان 
الزم القول بالتركيب هو حمذور انقـالب        بأن   :وبعد وضوح األمور املذكورة نقول      

  والسبب يف هذا االنقالب ما ، القضية املمكنة للقضية الضرورية
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  :وهي  ، ورذكرناه من األم
 إنسان كاتب باالمكان   اإلنسان   قولنا إىل   كاتب باالمكان  اإلنسان   رجوع قولنا :  أوالً

يف مدلول املشتق هـو مفهـوم الـشيء          املأخوذ   سواًء كان  ،   على القول بالتركيب   بناءاً   ،
فإن هذا احملذور مشترك الـورود       ،   هو مصداق الشيء واالنسان    املأخوذ   كان أم    ، واالنسان

ولذلك قال صاحب الفصول بعموم االشـكال لكـال الـشقني            ،   شقني املطروحني بني ال 
  .املذكورين

إذ ال فرق    ،   رجوع جهة االمكان للنسبة الناقصة املستفادة من مدلول املشتق        : وثانياً  
كاتـب   اإلنـسان    :وهي   ـ بني النسبة الناقصة املذكورة والنسبة التامة يف القضية األصلية        

  .يقة واألحكاميف احلق ـ باالمكان
كوا جـزًء    إىل   يعين حتول هذه اجلهة    ،   ارتباط جهة االمكان بالنسبة الناقصة    : وثالثاً  

 أخرى  محل جديد حيتاج جلهة   ) االنسان كاتب باالمكان     : (فيتولد من قولنا     ،   من احملمول 
  .الكاتب باالمكان اإلنسان هو اإلنسان :وهو قولنا ، 

فإن كـان    ،   د يعرض على الواقع لتعرف جهته الواقعية      إن هذا احلمل اجلدي   : ورابعاً  
االنـسان   (وملا كـان     ،   وإن كان كاذباً فاجلهة هي االمتناع      ،   صادقاً فاجلهة هي الضرورة   

من موصـوف    ـ صادقاً يف الواقع كان ثبوت هذا احملمول بتمامه        أمراً   )الكاتب باالمكان   
 : (فريجـع قولنـا      ،   الضرورةفتكون اجلهة هي     ،   للموضوع بالضرورة  ـ ووصف وجهة 

الكاتـب   اإلنـسان  هـو  اإلنـسان  : على التركيب لقولنا  اًبناء)  االنسان كاتب باالمكان  
زيد زيـد   ) : قده(كما يف النسخة املصححة عند احملقق االصفهاين         أو   .باالمكان بالضرورة 

  .الكاتب باالمكان بالضرورة
ن احملمول كانت اجلهة الواقعية هلذا      أصبحت جزءاً م   إذا   اجلهة بأن   :وهذا معىن قوهلم    

وحيث أن االمكان هنا أصبح جزءاً من احملمول فاجلهة العامـة   ، احملمول بتمامه هو الضرورة  
  هو ـ املقيد باالمكان ـ  احملمولهلذا
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  .الضرورة
 ،  أن القول بتركيب املشتق يستدعي القول باشتماله على نسبة تقييديـة          : فاخلالصة  

قيداً هلا كاشفاً   ) باالمكان   (فيكون لفظ    ،   اجلهة إىل   ية كالنسبة التامة مفتقرة   والنسبة التقييد 
وإنه وإن أصبح جزءاً من احملمول إال أنه مل ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته              ،   عن كيفيتها الواقعية  

  .للنسبه التقييدية
للمحمول املؤلـف مـن املوصـوف        أخرى   وبناًء على ذلك فال بد من وجود جهة       

فتحقـق االنقـالب مـن االمكـان         ،   وليست تلك اجلهة إال الضرورة     ،   واجلهةوالوصف  
  .للضرورة

بـل   ،   وأما لو قلنا ببساطة املشتق فال توجد حينئذ نسبة تقييدية حتتاج جلهة االمكان            
فال ينقلب االمكان من كونه جهة لتمام        ،   ليس يف اجلملة إال النسبة التامة مع جهة االمكان        

 وبـذلك   .وال يتحقق االنقالب من االمكان للضرورة      ،   ءاً من احملمول  كونه جز  إىل   القضية
وهي احنصار جهات القـضايا يف جهـة         ـ يتبني لنا أن دعوى شيخ االشراق السهروردي      

الرتبـاط سـائر اجلهـات       ،   على القول بتركيب املشتق    بناءاً   تامة وصحيحة  ـ الضرورة
 ،  كوا جزءاً من احملمـول     إىل    املشتق وحتوهلا  املذكورة حينئٍذ بالنسبة التقييدية املستفادة من     

 .وليس إال جهة الـضرورة     ،   غري اجلهات املذكورة فيها    أخرى   فتحتاج القضية باسرها جلهة   
هذا متـام   ، أما لو قلنا بالبساطة يف املشتق فال تتم هذه الدعوى كما هو واضح مما سبق بيانه  

النقالب املطروحة يف كلمات احملقـق  الكالم حول تقريب كالم الفصول يف شرحه لدعوى ا      
  .الشريف اجلرجاين

  : وتعليقنا على هذه التقريبات كلها يتم بعرض أمور
  :أ ـ إن التوصيف على نوعني 

  . ـ تقييدي١
  . ـ إخباري٢
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فإن كان املوصوف كلياً وكان الوصف أخـص        ،   جزئياً أو   فإن املوصوف إما أن يكون كلياً     
وتضييق دائرة املوصوف حبيث يعد      ،   التوصيف حينئذ للتقييد  من وجه فمرجع     أو   منه مطلقاً 

وماهية خاصة مغايرة ملاهية املقيد وحـده وماهيـة   ،  واحداً   مفهوماً   املؤلف من املقيد والقيد   
  .القيد وحده

 ،  نعم لو كان الوصف مساوياً للموصوف الكلي فال يتصور التقييد والتضييق حينئـذ            
  .حياً ال قيداً احترازياًبل يكون هذا الوصف إخباراً توضي

 وإن كان املوصوف جزئياً فال يتصور فيه التقييد والتضييق لعدم سعته وتعدد حصصه            
  .واجد للوصف الكذائي بأنه بل يرجع وصفه لالخبار، 

فإن حالـه مطلـق ذو       ،   يصح تقييد اجلزئي بلحاظ حاله ال بلحاظ ذاته       : فإن قلت   
  .حصص متعددة فيصح تقييده بلحاظه

 ،  فإن مورد كالمنا يف تقييد اجلزئي وعدم تقييده        ،   هذا خارج عن حمل الكالم    : قلت  
 تقييداً  إال أن تقييده ال يعد     ،   وأما حال اجلزئي فهو كلي طبيعي يتصور فيه التقييد والتضييق         

  .للجزئي
وما ذكرناه من الفرق بني عنوان التوصيف التقييدي والتوصيف االخباري هو املطابق            

بعتـك   : (البائع لو قال     بأن   ولذلك ذكر الفقهاء   ،   يف املعول عليه عند الفقهاء    لالرتكاز العر 
وعلى البائع دفع املـصداق      ،   فالبيع صحيح  أخرى   مث دفع للمشتري حنطة   )  احلنطة العراقية 
له حصة خاصة ال تنطبق على مـا         ـ بعد التوصيف التقييدي   ـ فإن املبيع  ،   احلقيقي للمبيع 
  .لبائع تسليم مصداقها الواقعيفعلى ا ، دفع للمشتري

فمرجع الوصف حينئـذ لالخبـار   )  بعتك هذه احلنطة العراقية  : (وأما لو قال البائع     
فالوصف  ،   ال للتقييد لعدم كون املوصوف كلياً قابالً للتقييد        ،   عراقية بأا   وااللتزام الضمين 

لوصف ال يكون البيع باطالً     ومع ختلف ا   ،   البيع بأصل   يف احلقيقة التزام آخر يف ضمن االلتزام      
   ،البيع بأصل لبقاء االلتزام األول
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وهو االلتـزام    ،   ولكن يكون للمشتري خيار ختلف الوصف الراجع لتخلف الشرط الضمين         
  .فهذا التفصيل هو املطابق لالرتكاز العريف ، بواجدية املبيع للوصف الكذائي

كان بسيطاً فال يوجد     إذا   املشتقن   بأ :ما ذكر يف األمر السابق نقول       على  بناءاً   ـ ب
وإذا كـان    ،   إخباريـاً  أو توصيفاً    توصيف حىت نبحث عن كونه توصيفاً تقييدياً       أي   حينئذ

وتارة يدعى كونه مركباً     ،   املشتق مركباً فتارة يدعى أنه مركب من مفهوم الشيء واحلدث         
ي مفهـوم   وهو تركيبه من عنـصر     ـ فعلى الشق األول   ،   من مصداق الشيء مع احلدث    

باعتبار أن املوصوف كلي     ،   يكون املشتق مشتمالً على توصيف تقييدي      ـ الشيء واحلدث 
  .والتوصيف التقييدي ال حيتاج جلهة حىت يتصور حمذور االنقالب فيه ، ال جزئي

  :والسر يف ذلك يتوقف على بيان مقدمتني 
تحـام  وهو خلـق نـوع مـن االل    ، إن التقييد عبارة عن عمل إبداعي نفسي  ـ ١

فاحلادث بعد   ،   حبيث تتولد ماهية خاصة ثالثة مغايرة ملاهية الطرفني        ،   واالندماج بني ماهيتني  
مفهـوم   اإلنـسان    كما أن صورة   أي    ، ال قضية إسنادية  .التقييد مفهوم واحد وصورة فاردة    

 : وتارة بعنوان توصيفي فيقال   ) االنسان   : (واحد ذهناً يعرب عنها تارة بعنوان افرادي فيقال         
مفهوم واحد يعرب   أيضاً   ـ على التركيب بناءاً   ـ فكذلك مدلول املشتق  ) احليوان الناطق    (

وتارة بعنوان ما ينحل لـه املـشتق وهـو     ـ وهو عنوان أفرادي ـ عنه تارة بعنوان املشتق 
  .توصيف تقييدي

يت إن اجلهة من القيود الراجعة للقضايا وهي اجلمل املشتملة على النسب التامة ال             ـ ٢
حـني   ـ مثالً ـ ما يرجع للقضايا كالشرط يف القضايا الشرطية       أو    ، يصح السكوت عليها  

وأما التوصيف التقييدي الذي ينحل له املشتق فقد ذكرنا          ،   حتليله وارجاعه جلملة خربية تامة    
 .أنه مفهوم واحد وليس قضية باالصطالح املنطقي حىت يكون له جهة من اجلهات املنطقية             : 

  فكما أن
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ال يعد قضية باالصطالح املنطقي      ـ توصيف تقييدي  إىل   وإن احنل بالتأمل   ـ  اإلنسان عنوان
فكذلك عنوان املشتق ال يعد قضية باالصطالح املنطقـي وإن         ،   حىت حيتاج جلهة من اجلهات    

فال يكون مقيداً جبهة من      ،   على القول بالتركيب   بناءاً   احنل بالتأمل العقلي لتوصيف تقييدي    
  .املنطقيةاجلهات 

 ،  راجعاً ملـدلول املـشتق    )  باالمكان (فإذا قلنا زيد كاتب باالمكان ال يكون قيد         
فال تتحول   ،   ما دام ال يعد قضية باالصطالح املنطقي       ،   باعتبار اشتماله على توصيف تقييدي    

 كوا جزءاً من احملمول حبيث حيتاج جمموع املوصوف والوصف واجلهـة           إىل   اجلهة االمكانية 
 إذن  .القضية الـضرورية   إىل   وتنقلب القضية املمكنة   ،   وهي جهة الضرورة   أخرى   جهةإىل  

وهو التركيب من    ،   قلنا بالتركيب التقييدي   إذا   حمذور االنقالب ال يرد على القول بالتركيب      
  .مفهوم الشيء واحلدث ملا ذكرناه

ع وأا جهـة    الشيخ والفارايب قد اختلفا يف اجلهة الراجعة لعقد الوض         بأن   :فإن قلت   
كـل   : (قلنا  إذا   فمثالً    ، مع أن عقد الوضع عنوان مفرد ال قضية        ،   جهة الفعلية  أم   اإلمكان

عنوان مفرد اال أن املناطقة أرجعـوه        اإلنسان    فهنا مع أن عنوان    )١()  إلمكاناإنسان كاتب ب  
 ذكورعلى اخلالف امل   ـ بالفعل أو   كل ما صدق عليه إنسان باالمكان     : وهي   ،   لقضية تامة 

مل  ـ ناقصة أم   كانت تامة سواءاً   ـ فلوال حاجة كل نسبة للجهة     ،   فهو كاتب باالمكان   ـ
  .خيتلف احلكماء يف تعيني جهة عقد الوضع

حيتاج جلهة من  ـ كل توصيف ـ ولو كان تقييدياً  بأن إن املناطقة ال يقولون: قلت 
 عقد احلمل قضية موجهة جبهة      مع أم ال يرون    ،   واال لقالوا بذلك يف عقد احلمل      ،   اجلهات

  قالوا بذلك يف عقد الوضع الم وإنما  ،معينة
__________________  

  .٥٣: الكفاية ) ١(



 ٣٣١ .......................................................................أخذ مصداق الشيء يف مفهوم املشتق 

 ،  قضية شرطية مقدمها وجود املوضوع وتاليها ثبوت احملمول لـه          إىل   أرجعوا مجيع القضايا  
صـار عقـد    مقام مجلة الشرط    قائماً   ـ حبسب اصطالحهم  ـ فلما كان عنوان املوضوع   

إذن فال داللة يف اخـتالفهم يف       ،   الوضع عبارة عن توصيف إخباري حمتاج جلهة من اجلهات        
  .ولو كانت نسبة ناقصة وتوصيفاً تقييدياً ، جهة عقد الوضع على حاجة كل نسبة للجهة

وهو تركيب املشتق مـن مفهـوم        ،   هذا متام تعليقنا على الشق األول من التركيب       
  .الشيء واحلدث

ـ  وهو تركيب املشتق من مصداق الشيء واحلدث ـ تعليقنا على الشق الثاين وأما    ـ
 ،  بلحاظ أن املوصوف باحلدث جزئـي الـشيء        ،   أن حمذور االنقالب مستحكم فيه    : فهو

فتوصيفه ال حمالـة توصـيف       ،   غري قابل للتقييد   ـ كما ذكرنا يف األمر السابق     ـ واجلزئي
خباري يستلزم وجود نسبة متقومـة بطـرفني        والتوصيف اإل  ،   إخباري ال توصيف تقييدي   

 ،  وال يتطابق معها اال اجلهة املذكورة يف القضية        ،   فالبد له من جهة من اجلهات      ،   مستقلني
وحينئذ تتحول اجلهـة     ،   ) االنسان كاتب باالمكان   : (يف قولنا    ـ مثالً ـ كجهة االمكان 

من موصوف ووصف وتوصيف     ـ مهواحملمول بتما  ،   كوا جزءاً من احملمول    إىل   االمكانية
ونتيجة ذلك هو انقالب القـضية املمكنـة         ،   وليست اال الضرورة  ،   أخرى   حيتاج جلهة  ـ

علـى القـول    بناءاً   ـ فما ذكره صاحب الفصول من دعوى االنقالب       ،   للقضية الضرورية 
  .وغري تام بالنسبة للشق األول منهما ، صحيح وتام بالنسبة للشق الثاين ـ بالتركيب
يف مدلول املشتق إما أن يراد به اجلزئي احلقيقي وإما أن يراد             املأخوذ   إن اجلزئي  ـ ج

فإن كان املراد هو اجلزئي احلقيقي فمحذور انقالب املمكنة للـضرورية            ،   به اجلزئي االضايف  
وذلك إما الستلزامه احملال العادي وإما ملنافاتـه         ،   اال أنه احتمال باطل يف نفسه      ،   وارد عليه 

  .جدان العريفللو
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يف مـدلول    ـ وهو اجلزئي احلقيقي   ـ إن دعوى دخول مصداق الشيء    : بيان ذلك   
  :طريقني  أحد املشتق ال تتم اال عن

جلميع األفراد االنـسانية     ـ مثالً ـ يوضع لفظ الكاتب   بأن    ، املشترك اللفظي  ـ ١
وذلك مـستلزم    ،   لقيامةمنذ أن اخترعت الكتابة وحىت يوم ا       ،   فعالً أو   املتلبسة بالكتابة قوة  

واحداً ووضع املشتق بإزائه على حنو تعدد الوضـع   واحداً التصور الواضع مجيع هؤالء األفراد 
  .وهذا مستحيل عادة بالنسبة لإلنسان الواضع هلذه األلفاظ ، واملوضوع له

مبعىن أن ما تصوره الواضع حني الوضع هو         ،   الوضع العام واملوضوع له اخلاص     ـ ٢
ولكن ما قصد وضع اللفظ لـه نفـس املـصاديق          ،   داق الشيء وجزئيه احلقيقي   عنوان مص 

حبيث يكـون    ،   والزم ذلك التغاير املعنوي بني املشتقات      ،   اخلارجية واألفراد املتلبسة باملبدأ   
 ،  املتبادر من لفظ كاتب حني اطالقها على زيد مغايراً للمتبادر منها حني اطالقها على بكر              

حيت يرى العرف جريـان االطالقـات يف         ،    للوجدان العريف قطعاً   وهذا خمالف  ،   وهكذا
  .املشتق على نسق واحد

إذن دعوى دخول مصداق الشيء يف مفهوم املشتق مستلزم لورود حمذور االنقـالب             
  .اال أا دعوى بينة الفساد يف نفسها ، كما سبق بيانه

لشيء فهو كلي يف احلقيقة     يف مدلول املشتق هو اجلزئي االضايف ل       املأخوذ   كان إذا   وأما
ومبـا أن التوصـيف      ،   وتوصيف الكلي ال حمالة توصيف تقييدى ال إخبـاري         ،   ال جزئي 

  .التقييدي ال جهة له فال يتصور حينئذ حمذور االنقالب أصالً
  : أن القول بتركيب املشتق حمتمل لصور: فاخلالصة 

وصـيفه توصـيف    وت ،   وهو كلي  ،   يف مدلوله هو مفهوم الشيء     املأخوذ   كون ـ ١
  .فال يتصور فيه حمذور االنقالب ، تقييدي ال جهة له

والزم ذلك ورود    ،   يف مدلوله هو مصداق الشيء وجزئيه احلقيقي       املأخوذ   كون ـ ٢
  .اال أنه احتمال ضعيف يف نفسه ، حمذور االنقالب



 ٣٣٣ ............................................................................................أنواع التركيب 

بدأ عنوان ما ميكن تلبسه بامل    :  أي    ، يف مدلوله هو اجلزئي االضايف     املأخوذ   كون ـ ٣
  .وهو كلي ال يرد عليه حمذور االنقالب كما شرحنا ، عادة

  :وبيانه حيتاج الستعراض عدة نقاط 
  : أنواع أن التركيب على سابقاً قد ذكرنا: األوىل 

  .لبساطته ووحدة صورته ذهنا ، وهو منفي يف املشتق ،  ـ التركيب اللحاظي١
  :ـ لعنصرين  التأمل وهو رجوع ماهية الشيء ـ عند،   ـ التركيب املاهوي٢

  .ما به االشتراك املعرب عنه باجلنس: األول 
  .ما به االمتياز املعرب عنه بالفصل: الثاين 

  .للحيوان الناطق اإلنسان وذلك كرجوع ماهية
وهو اشتمال مفهوم املشتق على نـسبة تقيديـة        ،   التركيب االسنادي التحليلي   ـ ٣

 أنـواع   وهذا النوع الثالث مـن    )  اجدة للمبدأ ذات و  (حبيث يكون مفاد املشتق      ،   ناقصة
  .وهو املختار عندنا ، التركيب هو املبحوث عنه يف حبث املشتق

وهو كون املبـدأ واملـشتق       ،   )قده(ما القول بالبساطة الذي اختاره احملقق النائيين        أو
ـ      إذا   مبعىن أن احلدث   ،   متحدين باحلقيقة خمتلفني باللحاظ    شتق لوحظ بنحو الالبشرط فهو امل

  :فهذا القول موضع للمالحظة من ناحيتني  ، ذا لوحظ بنحو البشرط ال فهو املبدأوإ
بني املبدأ واملشتق فارق حلاظي مرتبط      ) قده(إن الفارق الذي طرحه احملقق النائيين        ـ أ

نرى بالوجـدان أن الفـارق       أننا   مع ،   وليس فارقاً بني املبدأ واملشتق مبا مها       ،   مبرحلة احلمل 
  . أعمق وأوسع من مرحلة احلمل على الذاتبينهما

   ،هذا احلدث ضرب : (فاملبدأ يصح محله على احلدث اخلارجي فيقال 
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،  أيـضاً    وبالعكس ،   عليه )ضارب   : (وال يصح محل املشتق وهو    )  وضربك ضرب شديد  
 كما أن املشتق يتعدد بتعـدد       .فإن املشتق يصح محله على الذات وال يصح محل املبدأ عليها          

واملـشتق قابـل     ،   لذات وإن احتد احلدث واملبدأ يتعدد بتعدد احلدث وإن احتدت الـذات           ا
  .للتأنيث والتذكري دون املبدأ
بني املشتق والذات فارق حلاظي مرتبط      ) قده(طرحه احملقق النائيين    بينما الفارق الذي    

اظ الالبـشرط   أن حل  إىل    مضافاً .وليس فارقاً بينهما يف مجيع احلاالت      ،   باحلمل على الذات  
أنه من   أي    ، ال من الفواصل بني احملموالت وغريها      ،   والبشرط ال من مقومات احلمل وعدمه     
ولذلك نرى احملمويل الواحد خيتلف محله باختالف        ،   مقدمات احلمل ال من مقومات احملمول     

  .اللحاظ املذكور
الواجـد   ( :يكون مفهومه هـو    ـ على القول بالتركيب  بناءاً   ـ فمثالً املشتق نفسه  

وهذا املفهوم لو لوحظ مبا له من احلدود واملالمح اليت متيزه عن مفهـوم الـذات مل          ) للمبدأ  
بينما هذا املفهوم لو لوحظ مبا هـو         ،   وهذا معىن حلاظه بنحو البشرط ال      ،   يصح محله عليها  

 .بـشرط وهذا معىن حلاظه بنحو الال ، مرآة حاكية عن الذات املتلبسة باملبدأ صح محله عليها        
 مركباً أم   كان احملمول بسيطاً   سواءاً    ، إذن فلحاظ الالبشرط من مصححات احلمل ومقدماته      

  .)قده(ال من مميزات احملمول ومقوماته كما صوره احملقق النائيين ، 
وهـو خـالف     ،   إن القول بالبساطة يقتضي االلتزام باحلمل الشائع اـازي         ـ ب

وكان املقصود باألبيض هو البياض فـال       )  أبيض   اجلسم  (:قلنا   إذا   فإننا ،   االرتكاز العريف 
  وكـذلك  .فاحلمل ال حمالة محل جمازي     ،   يوجد احتاد وجودي بني املوضوع واحملمول حينئذٍ      

محل على   وإنما   فإن املقتل يف احلقيقة هو القتل ال مكانه        ،   7قلنا كربالء مقتل احلسني     إذا  
فإن احلرام يف احلقيقة هـو احلرمـة ال          ،   نا اخلمر حرام  قل إذا   وحنوه ما  ،   كربالء محالً جمازياً  

مع أنه هـو     ،   وكل ذلك خالف االرتكاز العريف جزماً      ،   يتصف ا اخلمر جمازاً    وإنما   اخلمر
  املرجع يف



 ٣٣٥ ...............................................................................يب املاهوي واالسنادي  الترك

  .تشخيص املفاهيم واملداليل مما يكشف عن ضعف القول بالبساطة
والعناوين االنتزاعية بسيطة يف عامل      ،    إن خمتارنا هو كون املشتق عنواناً انتزاعياً       :الثانية  

  .التصور مركبة يف عامل التحليل
رأى شخصاً يصدر منه حدث الضرب فإن ذهنه ينتـزع          إذا   اإلنسان   إن: بيان ذلك   
وإن كانت متضمنة علـى حنـو االنـدماج          ،   وهو صورة بسيطة حلاظاً    ،   مفهوم الضارب 

  :ومها  ، واالندكاك عنصرين
  .وهو الذات اليت حيمل عليها املشتق ويتعدد بتعددها ،  ـ منشأ االنتزاع١
وهو احلدث واملبدأ الذي بلحاظه تتم عملية االنتزاع وتتعدد          ،   مصحح االنتزاع  ـ ٢

 وهذه الصورة البسيطة يف عامل اللحاظ يقوم الـذهن بتحليلـها            .العناوين االنتزاعية بتعدده  
  .وإرجاعها للعنصرين اللذين انتزعت منهما

والتركيب التحليلي املتحقق    اإلنسان    التركيب املاهوي املتحقق يف مفهوم     والفرق بني 
  :يف مفهوم املشتق أمران 

وهـو دور    ،   إن العناصر اليت ينحل هلا املفهوم املاهوي لإلنسان ذات دور واحد           ـ أ
ناصر بينما الع ،   اإلنسان   فإن احليوانية والناطقية كالمها عنصران مقومان ملفهوم       ،   تقومي املاهية 

ـ  فإن مفهوم املشتق ينحل ملنشأ االنتزاع      ،   اليت ينحل هلا مفهوم املشتق ذات دور خمتلف         ـ
فإن دور  ،   اآلخر   ودور كل منهما خيتلف عن     ،   ومصحح االنتزاع وهو املبدأ    ـ وهو الذات 

ولذلك يتعـدد    ،   مبعىن أنه دخيل يف وجود العنوان االنتزاعي       ،   منشأ االنتزاع دور وجودي   
 ،  دور مـاهوي   ـ وهو املبدأ  ـ بينما دور مصحح االنتزاع    ،   عدده وان احتد املبدأ   املشتق بت 

ولذلك تتعدد العناوين االنتزاعيـة وختتلـف بـاختالف          ،   مبعىن انه دخيل يف ماهية املنتزع     
  .إملبادئ

بينما التركيـب التحليلـي      ،   طارئ عليه  اإلنسان   إن التركيب املاهوي ملفهوم    ـ ب
  ر ماهيةألن الذهن عندما يتصو ، عليه والحق بهملفهوم املشتق سابق 
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فيقسمها ملا بـه     ،   فيها والتأمل   مث يقوم بتحليلها   ،   كاالنسان يتصورها بصورة حلاظية واحدة    
  .وما به االمتياز وهو الفصل ـ وهو اجلنس ـ االشتراك

يب بينما املفهوم االنتزاعي كاملشتق مسبوق بالترك      ،   فهنا التركيب طارئ على املفهوم    
فيتصور صـورتني    ،   الذات واحلدث : ومها   ،   عنصرين أوالً   ألن الذهن يدرك   ،   وملحوق به 

مث يقوم بتحليله وإرجاعه للعناصر      ،   وهو مفهوم املشتق   ،   مث يقوم بانتزاع عنوان بسيط منهما     
  .إذن فالتركيب التحليلي يف املشتق سابق عليه والحق به. اليت انتزع منها

وهو البساطة اللحاظية مع التركيب التحليلي       ـ دليلنا على خمتارنا   إن   :النقطة الثالثة   
املتبادر العريف من لفظ املشتق حني اطالقـه هـو           بأن   فإن الوجدان شاهد   ،   هو الوجدان  ـ

  .العقلي يتبني التركيب التحليلي فيه التأمل ولكن مع ، صورة واحدة ال متعددة
نـشعر   أننـا    مبعـىن  ،   مقام الثبوت كما أن الوجدان شاهد بتناسب مقام االثبات و       

كما يف   ،   العقلي يف املعىن   التأمل   باستفادة التركيب التحليلي للمشتق من نفس اللفظ ال من        
 اإلنـسان  حني إطالق لفظ وجداناً فإن املنعكس يف الذهن ،   اإلنسان   التركيب املاهوي للفظ  

،  أصـالً  تركيب يف اللفظرائحة ال اإلنسان  من دون أن يشم    ،   هو الصورة اللحاظية الواحدة   
بينما يف لفظ املشتق     ،   العقل يف املعىن هو الذي أوصله للتركيب املعنوي املاهوي         تأمل   ولكن

االّ أنه يـشعر     ،   ة حني اطالق لفظ املشتق    دن استفاد صورة حلاظية واح    وإنرى أن الوجدان    
بتحليـل هـذه    حبيث لو قام     ،   بتضمن هذه الصورة لعنصرين على حنو االندماج واالمتزاج       

  .تصور العنصرين املذكورين تفصيالً إىل الصورة اللحاظية لرجعت
وما هو منـشأ     ،   وبعد وضوح هذه الرؤية الوجدانية فما هو التفسري العلمي حلقيقتها         

  بني مقام االثبات ومقام الثبوت ؟ وجداناً التناسب امللحوظ
  دة فمن أينالصورة اللحاظية الواحكان هو  إذا فإن املتبادر من اللفظ



 ٣٣٧ ...........................................................................مناشئ التركيب التحليلي للمشتق   

  ؟ نستفيد التركيب التحليلي املذكور
  :واجلواب عن ذلك يتلخص يف طرح ثالث نظريات حمتملة 

إن التركيب التحليلي للمشتق مع بساطة مفهومه حلاظاً وتصوراً راجع للتركيب            ـ أ
فاملادة موضوعة وضـعاً شخـصياً       ،   حيث إن املشتق مشتمل على مادة وهيئة       ،   اللفظي فيه 

 ،  واهليئة موضوعة وضعاً نوعياً للذات املتلبسة بذلك املبدأ والصفة         ،   احلدث والصفة لطبيعي  
  .فمنشأ التركيب التحليلي ملفهوم املشتق هو التركيب اللفظي يف املشتق

  :ولكننا ال خنتار هذه النظرية لوجهني 
ا وهو جتريد اهليئة عن املادة ووضـعه       ـ ما ذكرناه مراراً من أن الوضع النوعي       ـ ١

تفكريحضاري متطور ال يتصور يف اتمـع        ـ وضعاً نوعياً ملن قام باحلدث وتلبس بالصفة      
  .البدائي الذي انطلقت منه شرارة اللغة

إن مقتضى التركيب اللفظي للمشتق من مادة وهيئة هو تعدد الوضع واملوضوع             ـ ٢
 ـ بيعي الصفة وهو ط  ـ صورة ملدلول املادة  : وذلك يستدعي انسباق صورتني للذهن       ،   له

اال صـورة    وجـداناً    ال نرى  أننا   مع ،   وصورة ملدلول اهليئة وهو طبيعي الواجد لتلك الصفة       
  .حلاظية واحدة مستبطنة للتركيب التحليلي

إن مقتضى التركيب اللفظي وتعدد الوضع واملوضوع له هو انـسباق           : وبعبارة أدق   
للذهن  ـ وجداناً ـ بينما املنسبق  ،   صورة تركيبية يف الذهن على حنو التركيب االنضمامي       

وبينـهما   ، عند اطالق املشتق هو صورة حلاظية واحدة على حنو التركيب االحتادي التحليلي       
  .فرق وجداين واضح

أن )  النظرية الثانية املفترضة لتفسري التناسب بني مقام االثبات ومقام الثبوت          ( ـ ب
 ، بتين على التركيب اللفظي من املادة واهليئـة التركيب التحليلي املستفاد من لفظ املشتق ال ي      

  .بل يبتين على قانون تداعي املعاين وقانون االختراع واالتباع
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  : هناك قانونني ذكرنامها يف مبحث الوضع إنّ: بيان ذلك 
عنـد   أحـدمها    إن التشابه بني الشيئني موجب خلطور     : قانون تكويين حمصله    : وهلماأ

  .بقانون تداعي املعاينوهو ما يسمى ،  اآلخر طورخ
إن الطبيعة االجتماعية للبشرية بنيت على االختراع       : قانون عقالئي حمصله    : ثانيهما  

  .واالتباع
 ،  رأى رجـالً يـضرب     مثالً   وبناءاً على ذلك فمن احملتمل أن شخصاً من األشخاص        

يقـصد  من دون أن    )  ضارب (ها من باب االتفاق لفظ      آفوضع لتلك احلالة الفاعلية اليت ر     
 بل وضع متام اللفظ للمعىن الفاعلي من باب االتفاق         ،   وضعاً للمادة ووضعاً للهيئة   : وضعني  

مشاة لتلك احلالة فـرض قـانون        أخرى   وحيث حتقق لآلخرين مشاهدم حلالة فاعلية     ،  
اليت وضعها الواضع األول للحالة     ) ضارب   (وهي لفظ    ،   تداعي املعاين خطور الكلمة األوىل    

روا علـى   جو،   مثالً   قائم وقاعد : مشاة هلا يف اهليئة فقالوا       أخرى   فوضعوا كلمة  ،   ةالفاعلي
  .استعماالم بقانون االختراع واالتباع كما ذكرنا يف ذلك

وملا جاء العلماء املاهرون يف اللغة واالشتقاق انتزعوا جامعاً نوعيـاً بـني الكلمـات               
 وضع نوعي للهيئـة  أي واال فال يوجد ،  وحنوهاكهيئة فاعل ومفعول  ،   املتشاة ومسوه اهليئة  

  .بل املوجود هو اجلامع االنتزاعي بعد ورود اللغة، 
  .إال أا حتتاج للشواهد الكثرية إثباتاً ثبوتاً وهذه النظرية حمتملة

أن التركيب التحليلي املستفاد مـن لفـظ        )  النظرية الثالثة املفترضة يف املقام     ( ـ ج
وبيان ذلك يعتمد علـى ذكـر        ،   الدال واملدلول يف جذور اللغة العربية     املشتق راجع لتعدد    

  :أمرين 
ظـاهرة حيـة كـسائر الظـواهر         ـ كما ذكر علماء االجتماع    ـ إن اللغة  ـ ١

قـد   ـ اللغات أم   اليت هي  ـ ةفاللغة السامي  ،   خاضة لقانون التغري والتشعب    ،   االجتماعية
  للغة العربية بنفسهاوا ، انشعبت ملا يقرب من ثالثة اآلف لغة
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  .آالف اللهجات املختلفة إىل تفرعت
يف التوصـل    اإلنسان   الذي هو قانون طبعي عند     ـ إن قانون انتخاب األسهل    ـ ٢
كما هـو مـشاهد يف       ،   يقتضي أحياناً النحت والدمج واالدغام بني الكلمات       ـ ملقاصده

 ملحـوظ يف    وكمـا هـو   ،  )  شـنهو  ،   شـسمك  : (حيث يقولون    ،   اللهجات العامية 
تبين هـذه    إىل   لذلك ذهب بعضهم   ،   ) الكهرمائية والبترمائية  : (االصطالحات احلديثة حنو  

مث )  لـف  ( و)  قط : (أصله   بأن   :حيث قال    ،   ) قطف : (النظرية يف بعض الكلمات حنو    
  .بدافع قانون انتخاب األسهل وصارت الكلمتان كلمة واحدة اآلخر اللفظني يف أحد ادمج

 مجيع احلروف راجعة لألمساء    بأن   :فقال   ،   ضهم هذه النظرية يف باب احلروف     وتبىن بع 
)  خـالء  ( إىل   اجلـارة )  خال (ورجوع  ،   مثالً   ) عالء ( إىل   اجلارة)  على (حنو رجوع   ،  
  .فاحلروف ما هي إال بقايا األمساء واألفعال انتخبت كرموز دالة على معانيها. مثالً

كلمـة تـدل    : املشتق كلمتان    أصل   ين فنحن حنتمل أن   األمر ذكر من    وبناءاً على ما  
وحبكم تغري اللغة وقانون انتخاب األسهل أدغمت        ،   على احلدث وأخرى تدل على الفاعلية     

يستشعر منـها بالوجـدان التركيـب        ،   فصارتا كلمة واحدة   األخرى   احدى الكلمتني يف  
حنو تعدد الدال واملدلول يف     على   ،   التركيب اللفظي  إىل   التحليلي الذي هو راجع يف احلقيقة     

  .جذور اللغة
  .ولعل هذه النظرية أقرب النظريات املفترضة يف املقام

  : تعرضنا يف حبث املشتق ملقامني :خالصة البحث 
  . ـ يف حترير حمل الرتاع١
 فتعني عندنا القول   ،   وناقشنا مجيع األسباب املذكورة    ،   يف أسباب القول باألعم    ـ ٢
 وتعرضنا لبحث   .كالتبادر وصحة السلب وأشباهها    ،   قامة األدلة عليه  بال حاجة ال  باألخص  

   ،البساطة والتركيب يف ضمن أسباب القول باألعم
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  .واخترنا القول بالبساطة اللحاظية مع التركيب التحليلي بالبيان السابق
لسيد وقد انتهينا من حترير هذه احللقة بعد املقارنة بني ما استفدناه من السيد اُألستاذ ا              

السيستاين دام ظله يف الدورة الثالثة وما طرحه يف الدورة الثانية بقلم العالمة السيد هاشـم                
بـالقطيف       ه ١٤١٤ صـفر    ٢٦اهلامشي حفظه اهللا يف الساعة الثانية من ليلة األحد املوافق           

  .احملروسة
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  ٢٣٨ ......................................   واجلواب االول عليها       املالحظة الثانية  

  ٢٤١ ................................................   وله تصويران  اجلواب الثاين    

  ٢٤١ .................................................  اعتبار الزمان كلياً   أ ـ

  ٢٤١ ................................ النظر للزمان بنحو احلركة القطعية    ب ـ   

  ٢٤٤ ................................................... االنسب من التصويرين 

  ٢٤٤ ......................................................  خمتار احملقق الطهراين   

  ٢٤٥ ...................................................   عليهوىل املالحظة اال   

  ٢٤٦ ........................................................ املالحظة الثانية  

  ٢٤٧ ........................................................ املالحظة الثالثة  

  ٢٤٨ ..........................................  خمتار احملقق العراقي    التصوير الثاين 

  ٢٤٩ ...............................................  من املالحظات الواردة عليه     

  ٢٥٢ .......................................  املنشأ االول    :  عم القول باالىءمناش

  ٢٥٦ ..............................................................  املنشأ الثاين 

  ٢٥٨ ...........................................   ثالثة امور  وفيه بيان  :  ملحق 

  ٢٥٨ .........................................................  األمر االول   

  ٢٦٣ ..............................   يف حقيقة االطالق وجمازيته     : األمر الثاين  

  ٢٦٣ ........................................................ األمر الثالث 

  ٢٦٤ ....................................................  ايراد الفخر الرازي  

  ٢٦٤ .....................................................  اجلواب عن االيراد    



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ٣٤٨

  ٢٦٧ ............................................................. املنشأ الثالث 

  ٢٧٠ .............................................................. املنشأ الرابع 

  ٢٧١ ..........................................................  البساطة والتركيب 

  ٢٧١.................................لتركيب والبساطة  ول يف بيان معاين ا    مر اال  اال

  ٢٧١ ...........................................................  ول املعىن اال  

  ٢٧٣ ............................................................  املعىن الثاين 

  ٢٧٤ ........................................................... املعىن الثالث 

  ٢٧٤ ...........................................................  املعىن الرابع 

  ٢٧٥ .................................... ما ينبغي معرفته يف املقدمة  :  لثاينمر ا اال

  ٢٧٥ .....................................................  يف بيان معىن االعتبار  
  ٢٧٥ ........................................  االعتبار اللفظي :  اقسام االعتبار   

  ٢٧٦ ....................................................... االعتبار القياسي 

  ٢٧٧ ........................................................  االعتبار احلملي 

  ٢٧٨ ......................  يف البحث حول احلمل    : املقدمة  أمور  مناألمر الثالث  

  ٢٧٨ .............................................  تعريف احلمل :  جهتا البحث  
  ٢٨٠ ...........................................................  مصحح احلمل

  ٢٨٣ ..........................................  خمتار احملقق النائيين   :  مورد الرتاع  

  ٢٨٣ .........................................  ينااليرادات على خمتار احملقق النائي     
  ٢٨٤ ..........................................................  االيراد االول   

  ٢٨٨ ...........................................................  االيراد الثاين  

  ٢٩٤ ......................................................... االيراد الثالث 

  ٢٩٦ ..........................................................  االيراد الرابع 

  ٢٩٧ ........................................................  االيراد اخلامس  

  ٣٠٢ ........................................................  االيراد السادس 

  ٣٠٣ .........................................................  االيراد السابع 



 ٣٤٩ ............................................................................................. فهرس احملتوى

  ٣٠٤ ................................  بيان االيرادات الواردة عليه       :  تركيب املشتق

  ٣٠٤ ..........................................................  ولااليراد اال   

  ٣٠٧ ...........................................................  االيراد الثاين  

  ٣١٠ ......................................................... يراد الثالث اال

  ٣١٢ ..........................................................  االيراد الرابع 

  ٣١٣ ........................................   على االيراد الرابع  مالحظات 

  ٣١٤ .................................  املالحظة على الشق االول من االيراد      

  ٣١٥ ..................................  املالحظة على الشق الثاين من االيراد    

  ٣١٧ ................................................  التقريبان لتصوير االنقالب 

  ٣١٧ ...................................................  تقريب صاحب الكفاية 

  ٣١٨ ................................................ املناقشة يف هذا التقريب   

  ٣٢١ ..................  الصورة األوىل    :  تقريب صاحب الفصول لدعوى االنقالب    

  ٣٢٢ ................... االيراد على هذا التقريب حبسب تفسري صاحب الكفاية   

  ٣٢٤ ......................................................... الصورة الثانية 



  الرافد يف علم االصول..................................................................................... ٣٥٠

  ٣٢٧ ..........................................  أمور التعليق على التقريبات ببيان  

  ٣٢٧ ..................................... التوصيف على نوعني  :  االمر االول    

  ٣٢٩ ..........................................................  : االمر الثاين  

  ٣٣١ ......................................................... :االمر الثالث  

  ٣٣٣ ......................... بالتركي أنواع   النقطة االوىل  :  استعراض عدة نقاط 

  ٣٣٣ .....................  املالحظة األوىل     :  ما يالحظ على خمتار احملقق النائيين    

  ٣٣٤ ........................................................ املالحظة الثانية  

  ٣٣٥ .......................................................... النقطة الثانية

  ٣٣٦ .......................................................... النقطة الثالثة

  ٣٣٩ .......................................................... خالصة البحث  

  ٣٤١ .................................................................  فهرس احملتوى   

* * *  


