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 مقدمه:

 وضیح حول تعریف العلمت

کنیم این ثباتش میاای از قضاااایا داریم که این قضاااایا را در آن علم تنقیح و تبیین و ی مجموعهمدر هر عل

سائل علم می صطالحاً م ضایا را ا سأله حجیت خ گویند. در همین علممجموعه ق صول مانند م بر واحد یا ظهور ا

 شرط در مفهوم و مسأله حجیت شهرت فتوایی و عدم آن و مسائل دیگر.

سائل بکار می ضایای دیگر هم وجود دارد که برای تبیین و اثبات این م صی تمام در هر علم ق شخ رود. اگر 

صول نمی صول را یاد گیرد او را عالم ا سائل علم ا ضم ست که مگویند، بلکه ق بیّن و مثبت این ایای دیگری ه

احث را مباحث گویند. گاهی به صورت مسامحه مجموع مسائل و مبمسائل است که آن را مباحث علم اصول می

ست و اگر در اثبات از آناطالق می سأله ا سأله را اثبات کردیم م صول آن م کمک گرفتیم مبحث  کنند اگر در ا

 شود.مسأله گفته میفرضیه و بعد از اثباتش شود. به مسأله قبل از اثباتش می

شووقتی تعریفی از علمی ارائه می شامل  سائل علم را  شد که همه م د و باید جامع همه دهیم باید تعریفی با

 مسائل آن علم حتی مسائل اختالفی باشد و مسائل خارج از آن علم را شامل نشود.

 التعریف المشهور لعلم االصول

 تعریف علم اصول:

 یالستنباط الحکم الشرع هاند: القواعد الممهدهور علم اصول را اینگونه تعریف کردهمش

ضیه کلیه، الممهد ستنباط هقاعده یعنی ق شده برای غرض ا شرعی، حکم  یعنی تبیین و تمهید و تثبیت  حکم 

ست این خ ست، نجا ست خمر کلی ا ست مثالً نجا شرعی کلی ا شرعی و مراد حکم   مر جزئیشرعی یعنی جعل 

 است و مراد حکم شرعی واقعی است چه تکلیفی باشد چه وضعی.

 النّقض باالصول العملیّه

 اشکال بر تعریف مشهور:

لم اصااول را مباحث ع 3/1شااود و در زمان ما مباحث اصااول عملیه این تعریف اصااول عملیه را شااامل نمی

شکیل می صحاب و برائت( ت ست شرعیه )ا صول  صول عملیه عبارتند از: ا صول عقلیه )دهد. ا برائت و احتیاط و و ا

 تخییر(.

ه وظیفه عقلی کند نه حکم واقعی و شرعی را و در اصول عقلیبرائت شرعیه وظیفه شرعی ما را مشخص می

 شود نه حکم شرعی.ما بیان می

ام لتی ینتهی إلیها فی مقمرحوم آخوند این اشااکال را یذیرفته و تعریف را تکمیل کرد و اضااافه نمود: )...  و ا

 العمل(

 22/6/84شنبه سه

 از این اشکال دو جواب داده شد:
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باشااد و اصااول عملیه : مراد از حکم شاارعی اعم از حکم واقعی و ظاهری می. جواب مرحوم میرزای نائینی1

 کنند.حکم ظاهری را تعیین می

 مناقشه:

ر اینها حکم زیرا د کند نه اصااول عقلیه را،الف( این جواب بر فرض تمامیتش اصااول شاارعیه را درساات می

شخص می صغرایی می شود.شرعی نداریم فقط وظیفه عقلی م ضاف به  شود که حکم عقل در قاعده مالزمه م

 مورد فعل مکلف باشد نه فعل خداوند.

س ب( شد که در طریق ا شرعی ظاهری داریم ولی در تعریف گفته  شرعیه حکم  صول  سبت به ا تنباط حکم ن

ست نه اینکشرعی قرار گیرد و حال اینکه  شرعی ا شرعیه خود حکم  صول  شرعی در ا صل  ه در طریق مفاد ا

 استنباط حکم شرعی باشد.

شکال وارد ا2 شد ا ستنباط حقیقی با صوص ا ستنباط، خ ست، اما اگر مراد . جواب مرحوم خویی: اگر مراد از ا

ستنب ست. قیاس ا شکال وارد نی شد ا سبت به اثبات  اطیجامع بین اثبات حقیقی و اثبات تنجیزی و تعذیری با ن

 حکم شرعی واقعی دو فرد دارد:

 ( اثبات تعبدی.2( اثبات وجدانی 1

کنیم )مثالً زید انساااان در اثبات وجدانی ما از مقدمات قیاس قطع وجدانی به نتیجه )حکم شااارعی( ییدا می

ثبات حقیقی است. جه ااست و هر انسانی فنایذیر است یس زید فنایذیر است( در اینجا اثبات قیاس نسبت به نتی

به قطع می یاس  مات ق قد ما از م بدی، این را مگاهی  که قطع تع جدانی بل نه قطع و رحوم خویی رسااایم ولی 

 فرماید اثبات تعبدی یا شرعی.می

شد آن چی ست چیزی قائم  ست و اگر خبر ثقه بر نجا ست یس )مثالً خبر ثقه داریم که خمر نجس ا ز نجس ا

ا ضاامیمه ببه کبری قطع تعبدی داریم  مقطوع به قطع وجدانی اساات، خمر نجس اساات( در این قیاس صااغری

صل نمی صل میصغری به کبری قطع وجدانی حا خس مقدمات شود زیرا نتیجه تابع اشود بلکه قطع تعبدی حا

 است.

شرکند یک نتیجهاثبات تنجیزی یعنی مقدمات اثبات می سبت به حکم  ست ای را که آن نتیجه ن عی، منجّز ا

عی، معذّر اساات را که آن نتیجه نساابت به حکم شاارای کند یک نتیجهتعذیری یعنی مقدمات اثبات می و اثبات

شکوک شرب تتن م شکوک هالحرم)مثالً  ست و کل م ست( د هالحرما شرب تتن حالل ا ست یس  ر این حالل ا

الل در ح مثال صااغری مقطوع به قطع وجدانی اساات و کبری مقطوع به قطع تعبدی اساات )به حدیث رفع( و

ست و مقطوع به قطع تعبدی. این ن ست و حالل در نتیجه هم حکم ظاهری ا سبت کبری حکم ظاهری ا تیجه ن

شرعی به واقع  ست که خودش حکم  شته ا سمش را اثبات تعذیری گذا ست. مرحوم خویی ا ست بلکه نمعذّر ا ی

ست زیرا منجّز حکم ست یس اثبات تنجیزی به لحاظ حکم واقعی ا شرعی ا س معذّر حکم  ت. بنابراین ما واقعی ا

 سه چیز داریم:

 . مثبت منجّز و معذّر )اصول عملیه(1
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 . منجِّز و معذِّر )نتیجه قیاس(2

 . منجَّز و معذورعنه )حکم واقعی(.3

 بنا بر جواب مرحوم خویی اصل اشکال مندفع است.

سااتنباط حکم اقیاس کبرای قیاس با نتیجه همیشااه رابطه تطبیق دارد نه توساایط و هیأ مسااأله اصااولی در 

شود بنابراین رابطه شود بلکه معلول مسأله اصولی و نتیجه آن در استنباط حکم شرعی واقع میشرعی واقع نمی

فالوضوء واجب(  اجبالواجب و هالواجب وکل مقدم همسائل اصول با فقه رابطه توسیطی است )مثالً الوضوء مقدم

باشااد لی میمسااأله فقهی اساات که معلول یک مسااأله اصااو الواجب واجب( هکبرای این قیاس یعنی )کل مقدم

ضوء واجب( ح صدق کبری( و نتیجه )فالو ستلزماً لوجوب مقدمته = علت  شیء م کم فقهی واقعی )لکون وجوب ال

 است.

ست  سیطی این ا ست و معنای تو سیطی ا صولی رابطه تو سأله ا ه نتیجه از کرابطه نتیجه قیاس فقهی با م

ت یا اینکه کبری ی نیست بلکه آن مسأله اصولی واسطه در صدق کبری برای نتیجه استطبیقات آن مسأله اصول

 برای اثبات منجِّز و معذِّر است.

ستصحاب و برائت( و نتیجه ست )ا صولی ا قهی نیست حکم واقعی فاش در اصول عملیه کبری نفس مسأله ا

ش شکوک، وکل م شرب التتن م ست )مثالً  شرعی ا شرب التبلکه منجّز و معذّر حکم  تن حالل( کوک حالل ف

ست که معذِّر حکم واقع ست و مراد از حالل در نتیجه حلیت ظاهریه ا شرعیه ا شد. بنابراین ی میکبری برائت  با

ر جایی اساات که اش حکم فقهی واقعی اساات و یا منجّز و معذّر حکم واقعی اساات اولی دقیاس فقهی یا نتیجه

شد و دومی در صولی با سأله ا صو کبری نتیجه م صولی یعنی ا سأله ا ست که کبری خود م شد. جایی ا ل عملیه با

کم واقعی را اثبات حکند که اولی اساات و یا منجّز و معذّر بنابراین توساایط دو قساام اساات یا کبری را ثابت می

 کند.می

 النّقض بالقواعد الفقهیّه

 :اشکال دوم بر تعریف مشهور

شااود مانند قواعد فقهیه قواعد خارج از علم اصااول را شااامل میای از این تعریف مانع اغیار نیساات زیرا یاره

گیریم برای اسااتنباط همچون قاعده الضاارر و الحرج و قاعده التعاد و فراو و تجاوز که از این قواعد کمک می

 حکم شرعی.

شد. آنچه که به نظر ما میجواب شکال داده  ست که ما نوعاً درهایی از این ا سه حکم موارد فقهیه  آید این ا

 داریم )دو تا حکم کلی و یک حکم جزئی(. مثالً در قاعده فراو سه حکم وجود دارد:

 لی است.ک. مفاد خود قاعده )صحت عملی که بعد از فراو از آن شک در صحتش حاصل شد( این حکم 1

صحت. حکم کلی که از موارد تطبیق 2 صالتی که بعد از فراو از آن در  صحت  ست ) شده قاعده ا شک  ش 

س ست که ا صالت( این هم حکم کلی ا ضمون قاعده  ست زیرا م ضمون قاعده نی ست بلکه عمل هم ست که  نی ا

 کند و هم بر غیر آن.تطبیق می ههم بر صال



 6 

 . صحت همین نمازی که خواندم و بعد از فراو، شک در صحتش کردم، این حکم جزئی است.3

شرعی ا ستنباط حکم  سه حکماینکه در نقض آمده قواعد فقهیه برای ا ست اگر  ست کدام یک از این  مراد ا

اساات و قاعده  مراد از ناقض حکم کلی اولی باشااد این اشااکال وارد نیساات زیرا حکم کلی اول مضاامون قاعده

ست بلکه آیات و روایات دلیلش می ست زیردلیلش نی سومی هم مراد نی ست که  ضح ا شند و وا ا ما در تعریف با

شرعی  صول گفتیم مراد از حکم  ست. )علم ا سومی حکم جزئی ا ست و حکم  م مراد از اینکه گفتیحکم کلی ا

 باشد.(یحکم شرعی در تعریف، حکم کلی است بخاطر این است که استنباط در استفاده احکام کلیه م

صلوبنابراین احتمال دوم می صحت  ضوء و ... هماند )حکم کلی دومی مثل  صوم و حج و و د ( این هم مراو 

اعده فراو قرا در  هبخصوص صلو هحکم شرعی در تعریف جعل شرعی است شارع صحت صلو نیست زیرا مراد از

ست و اعمال به عن صحت آن داریم جعل کرده ا شک در  صحت عملی را که  ست بلکه  شان جعل نکرده ا اوین

 مورد تطبیق آن جعل هستند.

آید یس تعریف به ل نمیبنابراین در موارد قاعده فقهیه که ساااه حکم داریم هیچکدام در تعریف علم اصاااو

 شود.قواعد فقهیه نقض نمی

 تنجیز و تعذیر

باشند ظاهری می تنجیز و تعذیر دو صفت عقلی است که در اصول برای اماره و قطع و اصول عملیه که حکم

رود و مفادش کار میبدر جایی که این امور قائم به عدم تکلیف شااوند تعذیر رود. و برای اصااول عقلیه بکار می

ض شد این ماقامت به االمارق ست که اگر در واقع تکلیف با شرطیه ا ست و در جایی که این معذّر آن تکلیف ا هیه 

شد این م ست که اگر در واقع تکلیف با شرطیه ا ضیه  شوند مفادش یک ق  هاقامت به االمارامور قائم به تکلیف 

 منجّز آن است و ثواب و عقاب دارد.

جهل و عدم قطع را معذّر داند و قطع را معذّر نمی اختالف است، آقای تبریزیآیا در قطع معذّریت وجود دارد؟ 

 شود.یداند. ولی در منجّزیت قطع اختالفی نیست و خود حکم به معذوریت و منجَّزیت توصیف ممی

 النّقض بمسائل اللّغه والرّجال

 اشکال سوم بر تعریف:

 شود.رجال نیز مینقض شده که این تعریف شامل مسائل لغت و مسائل علم 

 این اشکال سوم دو تقریب دارد:

شود هم شامل می شود مسائل لغت و رجال را. این تعریف شما همانگونه که مسائل علم اصول را شامل می1

اشااخاص نیز  یعنی همانطوری که فقیه محتاج به حجیت خبر ثقه اساات در طریق اسااتنباط، محتاج به وثاقت

شد و همچنین محتاج به می ستبا صعید در معنای معین ا ست مثل ظهور کلمه  سائل علم لغت ا . یس تعریف م

 مانع اغیار نیست.

 جواب:

 گردد.اوالً، این اشکال مستقلی نیست و به اشکال دوم برمی
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سائل رجال و لغت منطبق نمیهو ثانیاً، در تعریف قید )الممهد ست که بر م شده ا سائل ( اخذ  شد زیرا این م با

 وین نشده است.برای استنباط تد

و ذاتی بین  . این تعریف شااما جامع و مانع اساات ولی اشااکالش این اساات که از این تعریف فرق جوهری2

ین اشکال را قبول آید. این بحث اساسی شده است )چون همه امسأله اصولی با مسأله رجالی و لغوی بدست نمی

ای خواهند ضااابطهیرا بیان کند ولی علماء م اند( ولی الزم نیساات تعریف فرق بین یک علم و علوم دیگرکرده

ینجاساات که علماء از اای ییدا شااد آن را جزو اصااول قرار دهند یا علم دیگر. از بدهند که اگر در آینده مسااأله

 اشد.بای بدهند که ممیّز علم اصول با دیگر علوم خواستند ضابطه مرحوم نائینی تا مرحوم صدر

 نکته:

صع1 سائل لغت: مثل ال سأله یک کل هید معناه کذا، الغنیم. م ضوع این م ست معناها کذا. مو و محمولش مه ا

ستفاده می ست. فقیه در این مسائل از علم لغت ا ستنباط حکم شرعیبمعنا کذا ا ، راجع به این مسائل کند برای ا

شرعی( میلغت می ست آورد و آن )ال( جنس در )الحکم ال صول و لغت را بد شد توان مایز بین ا سائل با زیرا م

لی که در لغوی )صااعید در تیمم و غنیمت در خمس( در اسااتنباط یک حکم دخیل هسااتند بخالف مسااأله اصااو

 دخیل است )مثل ظهور امر در وجوب(.استنباط احکام مختلف 

سائل اصول، م. مسائل علم رجال: هیأ فرق جوهری بین مسائل رجالی و مسائل اصولی نیست منتهی در 2

سائل رجال را م ست وگرنه فرق ذاتیم شده ا بین این دو علم  طرح نکردند بخاطر اینکه علم دیگری متکفل آن 

 باشند در طریق استنباط حکم شرعی.نیست و هر دو در تمام ابواب فقهی دخیل می

 بندی بحث تمهید:جمع

 الستنباط الحکم الشرعی( است. هتعریف رایج در علم اصول )القواعد الممهد

 ف شده:سه اشکال بر تعری

شامل نمی1 صول عملیه را  سائل ا ست زیرا م ص. این تعریف جامع نی ول عملیه هیأ شود بخاطر اینکه در ا

ستنباط را تعمیم شود. مرحوم خویی فرمود: اگر اکنیم تنها وظیفه عملی مشخص میحکم شرعی را استنباط نمی

 ا تعذیری.یم الشرعی الواقعی( دهیم به اثبات حکم شرعی حقیقی یا تنجیزی )اثبات المنجز علی الحک

از قواعد ای هیأ قاعده شود و جواب داده شد که. این تعریف مانع اغیار نیست زیرا قواعد فقهیه را شامل می2

رعی که قبالً بیان شود و قاعده فقهیه در طریق اثبات سه حکم شفقهیه در طریق استنباط جعل شرعی واقع نمی

 باشد.شد نمی

جالی را بیان رو مسااأله  یز ذاتی بین مسااأله اصااولی و مسااأله لغوی و بین مسااأله اصااولی. این تعریف مم3

 کند.نمی

آید که قاعده باید در تمام موارد و ابواب در جواب گفتیم اگر )ال( در )الحکم الشرعی( جنس باشد، بدست می

سأله ا شخص میمتعدد فقه بکار رود نه در یک حکم یا یک باب فقه. با این بیان فارق م شود صولی و لغوی م

شده، در  ست و چون علم دیگر متکفل آن  ستنباط نی سأله ا صولی و رجالی فرق جوهری در م سأله ا ولی بین م
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 مسائل علم اصول بیان نشد. بنابراین تعریف مشهور خالی از اشکال است.

 المدخل

 المبحث االوّل: الدالله اللّفظیه وتفسیرها

 هالداللتعریف 

 مقدمه:

مباحث دچار  مشااتمل بر چند مبحث اساات که اگر این مباحث روشاان نشااوند در مباحث الفاظ و بقیه مقدمه

 شویم.مشکل می

 مبحث اول: حقیقت داللت الفاظ

هی در ذهن ما لفظی که در ذهن ما بین لفظ و معنا یک تالزمی وجود دارد. گامراد از داللت لفظ این اساات 

سموع می سموع وم ست این شود که بین این لفظ م ستتباع ا صورت معنا در ذهن تالزم و ا تالزم را که  بین 

 نامیم.اللفظ علی المعنی می هموطنش ذهن است دالل

 آمدن لفظ در ذهن به مسموعیت است و آمدن معنا، آمدن صورت معنا به ذهن است.

ای ذات لفظ است تضای که مطرح شده این است که آیا این تالزم ذاتی است یا غیرذاتی؟ یعنی آیا مقمسأله

 رسد.ه فعلیت میعین تالزم بین نار و حرارت، یا اینکه عاملی باید باشد که در صورت تحقق آن، تالزم ب

 الدالله وضعیّه الذاتیّه

 در این مسأله دو نظریه وجود دارد:

 . تالزم موضوعی است نه ذاتی.2. تالزم ذاتی است. 1

شده سانی که قائل به تالزم ذاتی  ست به ایناند گفتهک صورت که وقتی لفظ  اند که بین لفظ و معنا تالزم ا

 ز حاصل است.شود همین استلزام در وجود نار و وجود حرارت نیمسموع شود صورت معنا در ذهن متصور می

ست و این نظریه ب سبت داده ا سلیمان ن صاحب قوانین این نظریه را به عَباد بن  ه مرحوم میرداماد نیز مرحوم 

 منسوب است.

صورت یذیرد تا  شرایط و عدم مانعی  ساس این نظریه باید در ذهن  شود بر ا  –مثالً  –داللت ذاتی محقق 

 1مجاورت از شرایط است و عدم رطوبت عدم مانع است تا نار داللت بر احراق کند.

ساس این نظریه وقتی الفاظ را می شت زمانشنویم و معانی به ذهن نمیبر ا ضی از  آید بخاطر گذ موانع و بع

 است که موجب از بین رفتن ذوق طبیعی است.

شکال این نظریه این است که با ارتکازات و وجدانیات ما سازگار نیست خصوصاً در اعالم شخصیه  مثاًل  –ا

 2نام افراد زیادی جعفر است در حالی که هیأ تناسب و تالزمی بین اسم و مسما وجود ندارد. –

                                                        
 . سبب فعلی برای احراق شود. 1

 . و شاید در نظر این قال داللت أعالم شخصیه موضوعی باشد نه ذاتی. 2
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 نظریه موضوعیت:

ه یک عامل خارجی است ه بین طبیعی لفظ و معنا هیأ مالزمه ذاتی وجود ندارد بلکه نیاز بنظریبر اساس این 

ه بین لفظ و معنا تا بعد از آمدن آن این مالزمه برقرار شااود، آن عامل خارجی وضااع اساات که توسااط آن مالزم

 شود.حاصل می

 ه وهمی و خیالی.(حقیقی است ن اند مراد از ذاتیت همین معنا است یعنی این مالزمه واقعی و)بعضی گفته

صیتی  صو صیت را دادر لفظ ایجاد میآن امر خارجی خ صو شد بین لفظ و کند که بعد از این که لفظ این خ را 

ست شود و همانمعنا مالزمه برقرار می ضع ا شد آن امر خارجی و ست بر –مثالً  –گونه که گفته  خورد آب به د

ست می سوختن د صموجب  شود شود اگر آب دارای  شد یعنی اگر حرارت به آب داده  الزمه بین مفت حرارت با

 شود.اصابت آب به دست و سوختن دست حاصل می

عنا مالزمه برقرار دهد که تا لفظ آمد با آمدن مدهد یعنی خصوصیتی به لفظ میوضع همین عمل را انجام می

 کند.

 فصل اول این مبحث در مورد حقیقت وضع است.
 قه الوضعالفصل االوّل: حقی

ضع چه می ست و درایناما اینکه حقیقت و شد اختالف ا صول ذکباره انظار عدیدهبا ست و ما ای در ا شده ا ر 

 کنیم:چهار نظریه را مطرح می

 . نظریه تعهد2   . نظریه جعل واقعی یا جعل سببیت 1

 . نظریه قرن اکید4      . نظریه اعتبار 3

 . نظریه جعل السببیّه1

 :االفکار( هسببیت )مستفاد از کالم مرحوم محقق عراقی در نهای( نظریه جعل 1

ست که عالم واقعیت  ضیاء معتقد ا ست یک بخش از عالم مرحوم آقا سع از عالم وجود )خارجی و ذهنی( ا او

دار یکی از چیزها در عالم واقع تالزم بین حرارت و نار است که امری واقعیت –مثالً  –واقعیت، عالم وجود است 

 1اشد ولی وجود ندارد. همچنین وجود بارئ نه خود بارئ، واقعیت دارد بدون این که وجود داشته باشد. علّیتبمی

دار هم واقعیت دارد ولی وجود ندارد. همچنین اسااات مالزمه بین لفظ و معنا که واقعیت دارد و این امر واقعیت

 نامیم.وضع می غیرذاتی است یس نیاز به جعل دارد و ما جعل مالزمه و سببیت را

توانیم رسد. بله میمیندائره جعل دائره وجود است و در دائره واقعیت ید جعل اشکال این نظریه این است که 

شد یس وضع به این  سببیت( میک صفتی در لفظ ایجاد کنیم که بین لفظ با آن صفت و معنا تالزم با عنا )جعل 

 غیرمعقول است.

                                                        
 . علّت برای معلول. 1
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 . نظریه التعهّد وااللتزام2

 ظریه تعهد و التزام:( ن2

ن قائل شده است آاکبر نهاوندی است و بعد مرحوم آقای خویی به اصل این نظریه از مرحوم آقای شیخ علی

خویی ردان مرحوم آقای سبت داده شد. شاگو در دفاع از این نظریه بسیار سعی کردند لذا این نظریه به ایشان ن

 دید.م آقای خویی شروع شد و به ایشان ختم گراین نظریه را نپذیرفتند لذا این قول از مرحو

آن را تعریف کنیم ولی  توضیح این نظریه: تعهد و التزام امر ذهنی و نفسی است گرچه در مقام تعریف نتوانیم

هد کند و گاهی تعچون امر ذهنی و نفسای اسات، حقیقتش مشاخص اسات. گاهی شاخص با خودش تعهد می

 طرفینی است.

ب نا در ذهن وجود دارد در طول آن مرحوم آقای خویی در  ند: مالزمه واقعیه که بین لفظ و مع قائل فاظ  اب ال

در مقام تفهیم، معنای آب را با لفظ آب ابراز کند.  1شودای که شخص به آن ملتزم میشود صیغهتعهد ایجاد می

 ظ معین ابراز نماید.شود که در مقام تفهیم یک معنای خاص را با لفمتعلق التزام این است که شخص متعهد می

سانفرماید: این تعهد و التزام مرحوم آقای خویی می شدیم که را در همه اطراف و همه ان ها داریم زیرا ملتزم 

ستعمال هر لفظی معنای آن به ذهن می شأش همان تعهد هر معنایی را با لفظ خاص ابراز کنیم یس با ا آید و من

 ین تعهد و التزام وضع است.فرمایند نفس او التزام است و ایشان می

 تذکر چند نکته بنا بر نظر مرحوم آقای خویی:

یه و داللت تصوریه الف( داللت وضعیه دائماً داللت تصدیقیه است نه داللت تصوریه. )توضیح داللت تصدیق

شتداعی می آید( داللت تصوریه تابع وضع نیست بلکه تابع انس ذهنی است و منشأ این داللتبعداً می د مثاًل با

شند اگر روزی یکی را بدون دیگری ببینیم به یاد دیگری می ست دو چیز مکرراً مقارن هم با شأش این ا افتیم من

شابه که با دیدن مشابه تکه دو احساس در کنار هم هستند این را تداعی گویند و چیز دیگری داریم به نام قانون 

 نون تشابه با تداعی متفاوت است.افتیم باید توجه شود که این قابه یاد شبیه آن می

صیب( مرحوم آقای خویی می ضع خا ضع داریم نه اینکه وا ستعملین وا شیم و  فرماید: ما به عدد م شته با دا

فرماید: بله اصااطالحی یتعهد هر فرد ربطی ندارد به اشااخاص دیگر که این تعهد و التزام را ندارند لذا ایشااان م

ضع می ست که به متعهد اول وا سی فرزندی داد به  –مثالً  –گویند شده ا صی که ااگر خداوند به ک شخ ولین 

 متعهد شده است اسمش جعفر باشد واضع گویند.

اد، و این تعهد شاااویم همه ما به رعایت این لغت متعهدیم مانند ساااایر افرای بزرگ میج( وقتی در جامعه

صی ابراز می ست که هر معنایی را با لفظ خا شکنیم لذا ارتکازی ا ساس تا گفته  فهمیم و ود: )آب( میبر همین ا

عهد و التزام تباشااد بنابراین حقیقت وضااع چیزی جز کنیم که متکلم در مقام تفهیم معنای آب میتصاادیق می

ست و همه افراد در یک منطقه یک ارتکاز و یک تعهد ستعملین ا ست و این تعهد به عدد م دارند که در مقام  نی

 لفظ خاصی ابراز کنند.تفهیم هر معنایی را به 
                                                        

 شود.. صیغه التزام و تعهد است که شخص ملتزم می 1
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شاااگردان مرحوم آقای خویی در این مورد سااخت با او مخالفت کردند. نکته ارتکازی مرحوم آقای خویی و 

شااااگردان او چه بود که اینگونه با هم مخالفت نمودند. این که مرحوم آقای خویی فرمودند: این التزام و تعهد را 

س ستی ا صدیقیه الزم داریم مطلب در صدیقیه وجود ندارد. در داللت ت شد داللت ت ت زیرا تا التزام و تعهدی نبا

شااود ای دارند. یس معلوم میفهمند بخاطر این اساات که یک التزام نانوشااتهاینکه مردم کلمات یکدیگر را می

 گوییم.داللت تصدیقیه تابع این التزام است و به آن وضع می

اند و آن این اساات که حقیقت نامگذاری آیا توجه کردهولی شاااگردان مرحوم آقای خویی یک ارتکاز دیگر را 

توان گفت که خود نامگذاری یک نوع تعهد اساات؟ تعهد اساات؟ بله بعد از نامگذاری تعهد وجود دارد ولی آیا می

 خیر، اینگونه نیست اسمش وضع است نه تعهد. دهد؟ری دارد تعهد انجام میآیا نامگذار با نامگذا

 . نظریه االعتبار3

 نظریه اعتبار:( 3

 بر اساس این نظریه حقیقت وضع چیزی جز اعتبار نیست.

امر اعتباری دو معنا دارد: گاهی به معنای امر فرضی است )در مقابل امر واقعی( مانند ملکیت که امر اعتباری 

 است در مقابل زید و عمرو و حتی عدم شریک الباری که امر واقعی هستند.

 باشد.است که امری تکوینی می و گاهی به معنای امر انشایی

نظریه سوم در وضع اعتباری به معنای دوم است یعنی وضع یک نوع انشاء است اما حقیقت انشاء چیست؟ در 

ضع اختیار کردهبحث معنای حرفی بیان می سانی که این نظریه را در و شأ شود. ک صیغه مُن اند در مورد این که 

 اند.د با هم اختالف کردهشومیباشد و در وضع چه چیزی اعتبار چه می

کنیم یعنی کلمه را روی به مرحوم آقای اصفهانی نسبت داده شد که فرمودند ما لفظ را علی المعنی وضع می

کنیم توضیح آن این است که ما یک وضع خارجی داریم مانند گذاشتن تابلو روی زمین که معنای معنا اعتبار می

دهیم و این نهادن لفظ نی به جای تابلو، لفظ و کلمه را روی معنایش قرار میخاصی دارد در وضع الفاظ برای معا

ستبر روی معنا را در ذهن اعتبار می ضع اعتباری ا . خود اعتبار امر اعتباری به معنای دوم )یعنی امر کنیم این و

أ در وضع یک امر انشایی( است و وضع امر اعتباری به معنای اول )یعنی امر فرضی( است به عبارت دیگر مُنش

 فرضی است ولی خود اعتبار انشایی است.

مرحوم ایروانی فرمود وضااع تنزیل اللفظ بالمعنی اساات یعنی لفظ وجود تنزیلی معنا اساات و ما با گفتن لفظ 

 کنیم.وجود تنزیلی معنا را ایجاد می

شده که رایجترین و یذیرفته ضع همیگفته  ست و ترین نظریه در زمان ما در مورد حقیقت و ن نظریه اعتبار ا

اند نه مختلفی که برای این نظریه گفته شده اشکال کردههای اند به صیغهکسانی که بر این نظریه اشکال کرده

 به اصل این نظریه.

ما این نظریه را قبول نداریم زیرا در داللت، یک مالزمه واقعیه بین لفظ و معنا در ذهن وجود دارد و یذیرفتیم 



 

 12 

صفتی ییدا کند که بعد از آن مالزمه بین لفظ و  که این مالزمه ست یس ما باید کاری کنیم که این لفظ  ذاتیه نی

شاء نمی شود و اعتبار و ان صفتی را در لفظ ایجاد کند که بدنبال آن مالزمه بین لفظ و معنا در ذهن برقرار  تواند 

 معنا برقرار شود.

 . نظریه االقتران االکید4

 حوم آقای صدر(نظریه قرن اکید )مر (4

ازتاب شرطی است به این نظریه از فیزیولوژی و روانشناسی اخذ شده است و فهم آن متوقف بر بیان قاعده ب

اگر بدن  –ثالً م –العمل و بازتاب طبیعی دارد های طبیعی، عکسطور کلی بدن تمام جانوران در مقابل محرک

سوزن بخورد بدون اراده خود را عقب می سی  سوزن ک شد  ضوک ست و انقباض ع بازتاب  زدن محرک طبیعی ا

یم که شبیه محرک توانیم کاری را انجام دهطبیعی است. ما یک اموری داریم که محرک طبیعی نیستند ولی می

 دهند.می طبیعی شوند این کار را شرطی کردن گویند یعنی با شرطی کردن کار محرک طبیعی را انجام

سی یک زنگوله در شمند رو سگ غذا می یاولُف دان شت وقتی که به  سگ، داد همزمان باختیار دا ا غذا دادن 

ا چند بار تکرار کرد ربعد از اینکه این عمل  –صدای زنگوله محرک طبیعی نیست  –آورد زنگوله را به صدا درمی

ه ا درآوردن زنگولسوراخی در دهان و در شکم سگ ایجاد کرد و متصل به ظرفی نمود بعد از تکرار عمل به صد

شبه همراه دادن غذا،  سگ غذایی دهد م صدا درآورد بدون اینکه به  اهده کرد غدد بزاقی یک وقت زنگوله را به 

شح کرد. در این تجربه غذا محرک طبیعی بود و ت شیره تر شح غدد و لوزالمعده و لوزالمعده این حیوان بزاق و  ر

له را شرطی کرد یعنی ینکه نامبرده صدای زنگوبازتاب طبیعی بود و صدای زنگوله محرک غیرطبیعی بود بعد از ا

شنیبا محرک  سط  شده به تو شح ایجاد  شد و تر شرطی  صدای طبیعی مقارن نمود این محرک غیرطبیعی  دن 

 زنگوله، بازتاب شرطی نامیده شد.

در مانحن فیه بین مسااموعیت لفظ و آمدن صااورت معنا در ذهن مالزمه وجود دارد و سااابقاً گفتیم حقیقت 

دار اسااات نه امری اعتباری و فرضااای. و همین مالزمه اسااات که گرچه وجود ندارد ولی امری واقعیت داللت

ست که  شاهدش این ا ست(  سموع نی ضای ذات لفظ م ست )یعنی به مقت همچنین گفتیم که این مالزمه ذاتی نی

یدا کند که مالزمه بدون علم، این مالزمه حاصل نیست یس احتیاج به عاملی داریم که با وجود آن لفظ صفتی ی

کنیم قبل در ذهن حاصل شود آن عامل همان اقتران اکید بین لفظ و معنا است مثال زنگوله را در اینجا ییاده می

سات بازتابی داریم که وقتی هر چیزی را از آن باید به یک قاعده سا ست که در باب اح شود و آن این ا شاره  ای ا

فهمیم کند حتی اگر برای اولین بار جانوری را ببینیم میر و شناسایی میکنیم فوراً ذهن ما آن را تصواحساس می

شتباه نمی 1که آن جانور ست و آن را با موجود دیگر ا ست و حیوان ا ساس ا گیریم در این مورد محرک طبیعی اح

 بازتاب طبیعی تصور و شناسایی آن شئ است.

شروع ای که کمدر مانحن فیه یعنی داللت الفاظ، بچه صری برای کند کمبه دیدن میکم  سایی مخت شنا کم 

                                                        
 . شئ. 1
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صل می ساس می –مثالً  –شود او حا سیب را با رؤیت اح سایی هم سیب را فرض کنیم وقتی  شنا کنیم آن را 

شنیدیم وقتی این میوه را با دیدن می سمی از آن ن سمی قرار ندادیم یا ا کنیم فرض کنیم برای این میوه تا االن ا

ساس سایی قرار میقرار می یا بوئیدن مورد اح شنا ساس آن را مورد  سط اح سیب دهیم به تو ساس  دهیم اح

محرک طبیعی اساات و شااناسااایی آن بازتاب طبیعی اساات اگر این احساااس ساایب با لفظ ساایب که روی آن 

ای که بعد از آن هر وقت لفظ شاااود به گونهنامگذاری نمودیم چند بار تکرار شاااود بین این دو تقارن ایجاد می

طبیعی )یعنی شناسایی سیب توسط احساس شود و آن بازتاب شنیده شود معنای آن شناسایی و تصور می سیب

 شود.آن به دیدن( به بازتاب شرطی )یعنی شناسایی و تصور سیب توسط شنیدن لفظ سیب( تبدیل می

یدن سااایب یس در اینجا چهار چیز وجود دارد دو محرک و دو بازتاب داریم یک محرک طبیعی داریم که د

سموع  شرطی داریم که لفظ م ست. و یک محرک  سیب ا سایی کردن این  شنا صور و  ست بازتاب طبیعی آن ت ا

سیب است بازتاب شرطی آن تصور و شناسایی سیب است قبل از این که با کلمه و معنای سیب آشنا شویم با 

سیب معنای آن به ذهن نمی شرطی کردن )یعنی با مقارشنیدن لفظ   –ن کردن محرک غیرطبیعی آمد ولی با 

دفعه آخر بدون محرک طبیعی با سااماع لفظ یعنی دیدن ساایب(  –با محرک طبیعی  –یعنی سااماع لفظ ساایب 

شرطی کردن الفاظ کاری میسیب معنای آن به ذهن می شد یعنی با محرک آید. ما با  شرطی  کنیم که وقتی 

 آید.فظ مسموع شد صورت معنا به ذهن میشود یعنی وقتی لطبیعی اقتران ییدا کرد خود لفظ شرطی می

 شود.مرحوم آقای صدر شرطی کردن لفظ را اقتران اکید نامید که در اصطالح به آن وضع گفته می

ست بلکه  ضع کافی نی سماع لفظ و محرک طبیعی به تنهایی در و ست که اقتران بین  نکته قابل تذکر این ا

شد که شد یعنی به نحوی با شدن اقتران به یکی از دو  اقتران باید اکید با شرطی  شدن و  شود. اکید  شرطی 

 صورت است:

سیب 1 سماع لفظ و دیدن  سی بار این اقتران بین  شد مثالً  شته با صورت  –مثالً  –. عامل کمی وجود دا

 گیرد. )حقیقت وضع تعیّنی همین است(

دهند خدا به ی به او خبر میکسی که منتظر آمدن نوزاد است وقت –مثالً  –. عامل کیفی وجود داشته باشد 2

ست و از او می سم بچهاو بچه داده ا سند ا ست؟ مییر سأله نام فرزند ات چی سین، به خاطر اهمیت این م گوید: ح

 ماند این را وضع تعیینی گویند.در ذهن می

ست.  ضع همین اقتران اکید ا ست و یا به نحو کیفیت و و شدن اقتران یا به نحو کمیت ا مرحوم بنابراین اکید 

و نامگذاری اقتران اکید اساات چون مجدد نامگذاری منشااأ ییدایش علقه خواهد بگوید تساامیه آقای صاادر نمی

 خواهد بگوید که اقتران اکید منشأ ییدایش مالزمه در ذهن است.ذهنی نیست بلکه می

 فرق بین قاعده تداعی معانی و قاعده بازتاب شرطی:

وقتی دو احساس همزمان شود و این همزمانی دو احساس تکرار شود قاعده تداعی معانی مال جایی است که 

ساس دوم نیز در ذهن متخیل می شود اح ساس موجود  ساس شود بدون اینکه هر گاه یکی از دو اح ضوع اح مو

شد. فرض کنیم  شده با ساس  –مثالً  –دوم محقق  ساس یعنی اح صبح زید و عمرو را با هم دیدیم این دو اح
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سبت به زید صری ن ست چندین بار دیگر  ب سبت به عمرو، با هم همزمان ا صری ن ساس ب  –مثالً ده بار  –و اح

شااود یعنی زید را همراه عمرو دیدیم بعد از آن اگر یک بار زید را به تنهایی ببینیم احساااس عمرو هم زنده می

 کنیم این حالت را تداعی معانی گویند.عمرو را هم تخیل می

ن غذا( همزمان که محرک شرطی )مانند صدای زنگوله( با محرک طبیعی )خورد ولی قاعده بازتاب این است

شود اصل میحشود بعد از تکرار همزمانی هرگاه محرک شرطی محقق شود اثر محرک طبیعی )ترشح بزاق( می

 عی است و ترشح بزاق)نه اینکه محرک طبیعی را تداعی کنیم( و این ربطی به احساس قبلی ندارد تخیل غذا تدا

 بازتاب شرطی است یس این دو با هم تفاوت دارند.

ست. این کالم قابل مرحوم آقای خویی می صوریه از باب تداعی معانی ا ست زیرا مفرماید: داللت ت شه ا ناق

 داللت تصوریه از باب بازتاب شرطی است نه تداعی معانی.

تصااور  ومحرک طبیعی اساات  جا احساااسکنیم در اینکنیم آن را تصااور میما وقتی چیزی را احساااس می

ست اگر بین لفظ لیوان  سوس بازتاب طبیعی ا ساس به لیوان ده بار همزم –مثالً  –مح شود بار و اح انی ایجاد 

صورت معنای لیوان به ذهن می شنیدیم  صور تداعی معانیازدهم تا لفظ لیوان را  ست بلکه بازتاب آید این ت ی نی

 شرطی است.

لفظزید بازتاب شرطی  د از لفظ زید تداعی است و تصورِ )= صورت عقلی( او ازخیالی( زینکته: تخیلِ )صورت 

شنیدن لفظ او، عمرو را هم تخیل کنیم )به خاطر اینکه  ست و اگر همراه تخیلِ زید با  شدند( کا راراً با هم دیده 

 شود.تداعی در تداعی می

دهیم. ن را توضیح میاست و ما مختصراً آای به نام قانون اندماج وجود دارد که مختص به علل ذهنیه قاعده

ست و ست مانند نار که علت حرارت ا سوم ا شئ  شئ دوم علت  ست و  شئ دیگر ا شئ علت  حرارت  گاهی یک 

د شود احتراق نیز شود. اگر از غیر نار حرارت ایجاعلت احتراق است علت واسطه همیشه ثابت است و حذف نمی

بدون حرارت باشد  شود مثالً اگر آتشی وجود داشته باشد کهحاصل نمیشود ولی بدون حرارت احتراق ایجاد می

 .شوداحتراق حاصل نمی

شه باقی می شد و « ب»علت « الف»ماند ولی در ذهن اگر این ترتیب در خارج همی شد « ج»لت ع« ب»با با

 کند.را در ذهن ایجاد می« ج»، «ب»بدون وساطت « الف»بعد از تحقق علیت، 

وقتی تخیلش آید حتی بینیم بدمان میسی بخاطر اینکه ما را فریب داد بدمان آید وقتی او را میمثالً اگر از ک

سم او وکنیم بدمان میمی ستیم در اثر اقتران اکید بین لفظ و ا سم او را دان صور او )به خاطر بازتاب  آید وقتی ا ت

سم شرطی( مالزمه برقرار می سماع ا آید بدون این که او را تخیل او، بدمان میشود بعد از برقراری مالزمه، با 

شد را اندماج گو سم او مندمج  شخص( که در لفظ و ا سطه )یعنی تخیل  یند. این قاعده در کنیم این حالت که وا

 نشیند.کند که لفظ به جای خودِ صورت میخورد یعنی کاری میکلی به درد میباب مفاهیم 

شران شما در نظریه اقتران اکید از  ست میقلت:  شرطی بد آورید چگونه طی کردن محرک غیرطبیعی بازتاب 
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 1کنید؟در غیرمحسوسات محرک غیرطبیعی را شرطی می

بیعی مقارن قلت: برای شاارطی کردن دو راه داریم یک راه این اساات که محرک غیرطبیعی را با محرک ط

سیب  سیب محرک غیر –مثالً  –کنیم )وقت دیدن  سماع کنیم کلمه  سیب را  ست و کلمه  سیب دطبیعی ا یدن 

 محرک طبیعی است(.

رنگ بنفش را  راه دوم این اساات که محرک غیرطبیعی را با محرک شاارطی مقارن کنیم مثالً اگر بخواهیم

کنیم قارن میمبرای سیب محرک شرطی کنیم به جای اینکه با احساس سیب مقارن کنیم آن را با کلمه سیب 

 آید.بنفش سیب به ذهن میو بعد از تکرار مقارنت، با دیدن رنگ 

سات الفاظ همین کار را می سو شددر باب ذهن و غیرمح شرطی  مقارنت  کند یعنی وقتی یک لفظ محرک 

شدن کلمه دیگر می شرطی  صورت میکلمه دیگر با این لفظ موجب محرک   –مثالً  –گیرد شود یعنی ترکیب 

شئ را که تا االن ندیدیم تخدر مرتبه تخیّل نمی سبز را تخیل  –مثالً  –توانیم یل کنیم اما میتوانیم یک  سب  ا

سبز را تخیل می سب  صالً وجود ندارد. ذهن ما اینگونه ا سبز ا سب  سبز را کنیم در حالی که ا کند مثالً طوطی 

کنیم زیرا خیل میتدهیم و اسب سبز را ایم در ذهن رنگ طوطی را به اسب میایم و اسب سفید را هم دیدهدیده

 تواند خصوصیات یک شئ را با شئ دیگر تلفیق کند.ن است که میکار ذهن ای

در باب الفاظ همین طور اساات مثالً به جن هیأ ادراکی نداریم اما به شاائ موجود و بدون جساام و نامرئی 

کنیم )موجود فاقد جساام ترسااناک نامرئی( محرک می 2ادراک داریم از ترکیب این چند کلمه موجودی را تخیل

ست این  صور جدیدی ییدا میرا با هم ترکیب میالفاظ شرطی ا کنیم و کنیم و با کلمه جن مقارن میکنیم و ت

شرطی می شد کلمه جن محرک  ست و چند بار که تکرار  شده ا شرطی دیگر ترکیب  شود که از چند محرک 

 بازتاب شرطی آن تصور جن است.

شیم تص گردد و اگر چیزی را به نحویهمیشه تصورات ما به شهود ما برمی ست شهود نکرده با وری به ما د

 دهد لذا کور مادرزاد هیچگاه رنگ را تصور نخواهد کرد.نمی

 بندی فصل اول:جمع

ست از مالزمه بین لفظ و معنا در ذهن به این 1 صوریه عبارت ا سموع م. داللت لفظ و داللت ت عنا که لفظ م

 مستلزم و مستتبع صورت معنا در ذهن است.

ی نیست( مانند مالزمه دار است )و امر فرضی و اعتبارماء است که این مالزمه امری واقعیت. مورد توافق عل2

 نا در عالم ذهن است.بین نار و حرارت. منتهی مالزمه بین نار و حرارت در خارج است و مالزمه بین لفظ و مع

ست )بخالف مالزمه بین نار و حرارت( بلکه بای. 3 شد د عامالزمه بین لفظ و معنا ذاتی نی شته با ملی وجود دا

 است.تا مالزمه در ذهن محقق شود و آن عامل وضع است که منشأ ییدایش مالزمه بین لفظ و معن

 . در حقیقت وضع چهار نظریه مطرح شده وجود دارد که عبارتند از:4
                                                        

 شود.. چون بین لفظ و امر غیرمحسوس اقتران برقرار نمی 1

 . تصور. 2



 

 16 

 الف( جعل سببیت )منسوب به مرحوم آقاضیاء عراقی در نهایه االفکار(

 مربوط به مرحوم نهاوندی و مرحوم خویی(ب( نظریه تعهد و التزام )

 ها با هم اختالف دارند.(ج( نظریه اعتبار و انشاء )رایجترین نظریه بین علمای اصول گرچه در صیاو

د( نظریه اقتران اکید )متخذ از علم جدید اساات و مرحوم صاادر این نظریه را دارد و شاااگردانش این را قبول 

 تیم.(اند و ما تابع این نظریه هسکرده

 



 الفصل الثانی: المعنی والمفهوم والمحکی

 و مدلول یّدوم: معنا و مفهوم و محکفصل 

 ایضاح حول اللّفظ وتقسیماته

در باب الفاظ امور واقعیه متعددی داریم مانند معنا، مفهوم، محکی، فرد، مصاااداق و ما 

مغالطات به خاطر  شاااوند و اکثرانحاء مالحظات معنا را داریم اینها خیلی با هم اشاااتباه می

ای از این مباحث همین اشتباهات است لذا بحث معنا و مفهوم و محکی را عنوان کردیم. یاره

 شود.به صورت یراکنده در کلمات علماء مخصوصاً مرحوم آقای صدر یافت می

ست عرب وقتی خرما را می سته آن را یرتاب میتعریف لفظ از ارتکازیات ا کند خورد و ه

آید به آن کند و چون کلمه از دهان بیرون میدن هسااته خرما به )لَفَظَ( تعبیر میاز یرتاب کر

 گویند.لفظ می

سان( ت صوت معتمد علی مخارج الحروف( یا )مایتلفظ به االن صطالح به ) شده در ا عریف 

 بریم حداقل چهار واقعیت خارجی داریم:به کار می است. ما وقتی لفظی را 

 متکلم. ارتعاش تارهای صوتی 1

 . ایجاد تموج هوای مجاور حنجره2

 . ارتعاش یرده گوش سامع که امری مادی است.3

 . احساس سمعی سامع که امری ذهنی است.4

شود که در فلسفه ارسطویی واقعیت ینجمی هم وجود دارد که به آن صدا و لفظ گفته می

ارتعاش یرده کیفیتی عارض بر هوا در خارج اسااات که بین تموج تارهای صاااوتی حنجره و 

باشد. این نکته در علم جدید یذیرفته نشده است لذا همان چهار واقعیت را گوش )صماخ( می

اند و اسم هر یک لفظ گذاشته شود مهم نیست. صدا و لفظ در ذهن ما است در لفظ یذیرفته

 و عالم، سکوت محض است.

ضوع و لفظ مهمل. و لفظ مهمل بر ست: لفظ مو سم ا ست:  نکته: لفظ بر دو ق سم ا دو ق

به شااود که در هیأ لغتی به لفظی گفته میمهمل مطلق و مهمل نساابی. لفظ مهمل مطلق 

سبی به لفظی اطالق می ست و لفظ مهمل ن شده ا ضع ن ضی از لغات معنایی و شود که در بع

 برای معنایی وضع نشده است.
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 حقیقه المعنی

 حقیقت معنا:

مفهوم و محکیّ به جای دیگری به کار رفته در کلمات بسیاری از علماء هر یک از معنا و 

 است.

ضوع سمّی و مو ست یعنی چیزی که لفظ را به آن نام نهادیم. کلمه مراد از معنا م له لفظ ا

له آن، موجود خارجی است و مسمّای کلمه )زید( که یک لفظ موضوع است مسمّا و موضوع

 شهر معین وضع شده است.)دماوند( کوه معیّن است و کلمه )قم( یک لفظ است که برای 

کلمه )انسااان( هم برای معنایی وضااع شااده اساات و آن معنا ذات و طبیعت حیوان ناطق 

 است. و معنای کلمه )چوب( عبارت از یک جسم قابل احتراق است.

له کلمه انسان است یک طبیعت غیرموجود است و طبیعت حیوان ناطق که معنا و موضوع

ست که در عالم مو صالً ممکن نی سمّای این ا ست فردی از م شد. آنچه که موجود ا جود با

 طبیعت است.

ست )در مقابل  شد که طبیعی به وجود افرادش موجود ا صول گفته  سفه و ا در منطق و فل

کسااانی که منکر وجود طبیعی در خارجند(. مرحوم آقای اصاافهانی در نهایه الدرایه فرمودند: 

وجود است بالتجوز و بالعرض است نه بالذات شود طبیعی به وجود افرادش ماین که گفته می

سفینه  ست مانند حرکات جالس  سان ا ست و بالعرض وجود ان یعنی وجود زید ذاتاً وجود زید ا

سبت داده می ست و بالتجوز به جالس نیز ن سفینه ا شود. بنابراین دو که حقیقتاً حرکت برای 

 گونه معنا و مسمّا داریم:

 ید و دماوند و قمد مانند معنای ز. معنای موجو1

 . معنای غیر موجود مانند معنای انسان و درخت و چوب.2

معنا و مساامای غیر موجود بر دو قساام اساات یک قساام این اساات که افرادش در خارج 

موجودند مانند انسااان و قساام دیگر اینکه افرادش هم در خارج وجود ندارند مانند شااریک 

 الباری و اجتماع نقیضین و محال

شد به او خاص گویند مانند معنای زید و دماوند. و هر در موردی ک شئ موجود با ه معنای 

جا که معنا موجود نباشد به آن معنای عام گویند مانند معنای انسان و شجر. در معنای خاص 

کنند بخالف معنای عام که یک شاائ غیر موجود را نامگذاری شاائ موجود را نامگذاری می
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 کند.نای عام غیر موجود اشاره میکنند و صورت ذهنی به آن معمی

سم معنای عام  ست که معنای حرفی از ق صاحب کفایه این ا در باب حروف نظر مرحوم 

اساات و نظر مشااهور این اساات که معنای حرفی مانند معنای زید و عمرو موجود و معنای 

سم  ست ولی نظر ما این است که هیچکدام درست نیست زیرا تقسیم قبل در مورد ا خاص ا

حرفی  1باشاااد. بحث در این مورد را به بحث معنایو مسااامّی می ت و حرف فاقد معنااسااا

 کنیم.موکول می

 حقیقه المفهوم

 حقیقت مفهوم:

نا و یک مراد از مفهوم صااورت ذهنی یا صااورت عقلیه معنا اساات مثالً لفظ زید یک مع

ست و مفهوم کلمه زید تصو سان معین خارجی ا ر ما از زید )= مفهوم دارد معنای کلمه زید ان

ست  سان که معنای آن ذات و طبیعت حیوان ناطق ا ست و کلمه ان صور( ا فهوم این مزید مت

 کلمه تصور ما از این طبیعت و ذات است.

 ای که دارای معنا است سه چیز دارد: لفظ و معنا و مفهوم.هر کلمه

 الفارق بین المعنی والمفهوم

 ود دارد:بین معنا و مفهوم دو فرق بسیار اساسی وج

زید و  . معنا اگر خودش یا فردش در خارج موجود باشاااد یک امر خارجی اسااات مانند1

جود ذهنی دارد انساااان که اولی خودش و دومی افرادش خارجاً موجودند. ولی مفهوم دائماً و

سان. خود کلمه مفهوم، معنایش مانند معنای ا ست که چه مفهوم زید و چه مفهوم ان سان ا ن

 است ولی افرادش موجودند )البته در ذهن وجود دارند(. خودش غیر موجود

تواند مختلف و متغیر باشد مثاًل . معنا دائماً شئ واحد و ثابت است بخالف مفهوم که می2

کلمه زید، معنایش ذات موجود در خارج اساات و این ذات امر واحد و ثابت اساات اما مفهوم 

صور هر کس از ست که ت صورت ذهنی زید ا صور این مفهوم کامالً می این کلمه  تواند با ت

ست که زید  شد زیرا تصور یک فرد از این مفهوم این ا شخص دیگر از این مفهوم متفاوت با

برادر خالد است تصور دیگری این است که زید یسر عمرو است و تصور سومی این است که 

شناسد ولی میزید یدر بکر است در این مثال هر کس مفهومی که در ذهن دیگری است را ن
                                                        

 مدلول. 1
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حقیقت خارجی در همه اینها یکی اساات بنابراین معنا یکی اساات ولی مفهوم متفاوت اساات 

 المثال و گاهی مفاهیم قابل جمع نیستند.این مفاهیم گاهی قابل جمع هستند کمافی

صداق واحدی وجود ندارد که معنا و مفهوم آن  ست و م سبت بین معنا و مفهوم تباین ا ن

 یک شئ باشد.

ضی  گاهی سطو دو نظر وجود دارد بع ستند مثالً درباره ار شئ قابل جمع نی مفاهیم یک 

ترین فیلسااوف موحد قبل از میالد بوده اساات و بعضاای قائلند که او قائلند که او برجسااته

بینیم صورت ذهنی هر دسته ترین فیلسوف ملحد قبل از میالد است در این مورد میبرجسته

سته دیگر با  صورت ذهنی د صورت ذهنی با هم تناقض با  ستند زیرا دو  هم قابل انطباق نی

 دارند.دارند ولی هر دو اشاره به شخص واحدی 

ست و معنای این لفظ فرد موجود در  سطو ا ست  2500در این مثال لفظ ار سال ییش ا

 ولی مفهوم آن دو چیز متفاوت و کامالً متباین است.

ست مثالً امروز از زید یک صور دیگری درباره  گاهی مفهوم متغیر ا صوری داریم و بعد ت ت

 کنیم در این مثال مفهوم متغیر است.او ییدا می

های متعدد اساات ولی متغیر فرق متغیر و مختلف در این اساات که مختلف به لحاظ ذهن

 در مورد یک ذهن است که نسبت به یک شخص تصورش عوض شده است.

ست هر صورت ذهنیه نیست بلکه مراد شود مفهوم صورت ذهنیه امراد از اینکه گفته می

 گویند.صورت عقلیه است یعنی به صورت عقلیه هر چیز مفهوم آن می

 اقسام الصّور الذّهنیّه

 اند:فالسفه مسلمان تمام ادراکات بشر را به ینج قسمت تقسیم کرده

 ( ادراک حسّی1

 ( ادراک خیالی2

 ( ادراک وهمی3

 ( ادراک عقلی4

 ک حصولی گویند.این چهار ادراک را ادرا

 ( ادراک حضوری )مانند ادراک انسان خودش را(.5

سی )1 ست که ما به یکی از حواس ینجگانه . ادراک ح ساس( این ا سی یا اح صورت ح
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ظاهری چیزی را حس کنیم. شااائ خارجی را محساااوس بالعرض و صاااورت ذهنیه آن را 

نیه است و ادراک ما شود صورت ذهگویند زیرا آنچه که حقیقتاً حس میمحسوس بالذات می

نساابت به صااورت حساای به علم حضااوری اساات )دو تقریب برای آن از مشااهور و مرحوم 

 طباطبایی ذکر شده است.(

. ادراک خیالی یا تخیل: بعد از اینکه محسااوس بالعرض از دید حواس خارج شااد ذهن 2

ست بلکه این قدرت را دارد که صورت آن را دوباره برگرداند منتهی دیگر صورت محسوس نی

 گوییم.صورت خیالی است آوردن آن صورت به ذهن را تخیل می

که محساااوس  ند و یک چیز را  یب ک ند چیز را ترک که چ قدرت را دارد  یال این  قوه خ

سبز را ندیده  سی در تمام عمرش رنگ  سبز. بله اگر ک سب  بالعرض نبود تخیل کند مانند ا

 باشد محال است که رنگ سبز را تخیل کند.

سوس فارق مح شر با مح سوس بالذات مبا ست که اگر مح سوس بالعرض و تخیل این ا

ست و فقط  شد تخیل ا شر با آن نبا ست و اگر مبا ساس ا سی و اح شد ادراک ح بالعرض با

 اشیایی صورت تخیلی دارند که محسوس بالعرض هم داشته باشند ولی آن غائب باشد.

سوس در ام3 ست. گاهی در . ادراک وهمی )توهم( ادراک معنایی غیر مح سوس ا ری مح

شیاء اموری را ادراک می شمش به گرگ ا سفند تا چ ستند مثالً بچه گو کنیم که قابل حس نی

گذارد با اینکه در همه عمرش گرگ ندیده اسااات. زیرا وقتی گرگ را افتد یا به فرار میمی

نیستند  کند در حالی که اینها قابل حس ظاهریبیند حالت ُسبعیت و دشمنی را ادراک میمی

آید یا شود فالنی از من بدش میولی در امر محسوس )= گرگ( وجود دارد. یا مثالً گفته می

شش می ست که به آن ادراک وهمی یا خو سوس ا سوس در امر مح آید اینها اموری غیر مح

 شود.توهم گفته می

سه 4 ست( تمام  صدیق ا سمش ت صور و یک ق سم از آن ت . ادراک عقلی )تعقل( )یک ق

یتی که سه ادراک سابق داشتند از این ادراک منتفی است یس ادراک عقلی این است خصوص

شکل و ابعاد و  ست و آثار ماده )مانند رنگ و  ضر نی سوس بالعرض( در آن حا که ماده )مح

صدا( را ندارد و معنایش وابسته به امر محسوس هم نیست این را ادراک عقلی گویند که هم 

توانیم ادراک حسااای و وجود دارد. با در نظر گرفتن زید هم میو هم در کلیات در جزئیات 

شیم و هم می شته با شیم. ادراک عقلی از توانیم از آن ادراک خیالی دا شته با ادراک عقلی دا
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کنیم شخصی را که مؤلف کتاب خاّصی است و این وصف زید این است که مثالً ادراک می

یا مثالً صااورت ذهنیه ما در مورد دماوند که منطبق بر زید اساات این را ادراک عقلی گویند 

در نزد ما حاضر باشد و آثارش هم ترین کوه ایران است بدون اینکه محسوس بالعرض مرتفع

 در نزد ما حاضر نیست این را ادراک عقلی گویند.

ست که به آن  صور آن چیز ا صورت عقلیه هر چیز ت شود )مانند مفهوم گفته میبنابراین 

صورت طبیعت  صورت عقلیه ما سان  ست یس مفهوم ان سان که طبیعت حیوان ناطق ا از ان

 حیوان ناطق است(.

شود. در . ادراک حضوری به حضور شئ نسبت به خودش بوجوده نه بصورته اطالق می5

این ادراک صورت در کار نیست بلکه خود آن شئ در کار است مانند ادراک خودمان و ادراک 

 شادی و گرسنگی و سیری.حاالت نفسانی خودمان مانند 

حاصاال این بحث ایناساات که در میان این ادراکات ینجگانه به ادراک عقلی یا صااورت 

 شود.عقلیه هر شئ مفهوم آن شئ گفته می

شاااود مرحوم آخوند و شااایخ تفکیک بین معنا و مفهوم گاهی در اساااتعمال رعایت نمی

شان به کار میالرئیس ابوعلی ستعمال میسینا این دو را در جای خود صحیح ا کنند برند و 

 ولی مرحوم عالمه بسیار این دو را به جای یکدیگر استعمال کرده است. 

با توجه به بیان فرق بین معنا و مفهوم باید سااعی شااود که هر یک در جای خود به کار 

 رود.

 تقسیم المفهوم الی المستقلّ وغیر المستقلّ

 بیان دو مطلب در باب مفهوم

صول آن را در بحث مفهوم مطلب اول: حکما ء در بحث وجود دو حرف دارند که علمای ا

 اند.استفاده و تطبیق کرده

وجود »و « وجود فی نفسه»حرف اول: این است که اولین تقسیم وجود در حکمت متعالیه 

 باشد.می« فی غیره

ست مانند وجود واجب و وجود جوهر مثل وجود  ستقل ا سه به معنای وجود م وجود فی نف

 ر و شجر و وجود عرض مثل وجود بیاض و سواد.حج

«  زید ایستاد»و وجود فی غیره به معنای وجود رابط است مانند وجود نَِسب مثالً در جمله 
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ست  سبت بین زید و قیام 3( وجود قیام )عرض( 2( وجود زید )جوهر( 1سه وجود ه ( وجود ن

جود رابط و فی غیره اساات و از و« کون»کنیم. این تعبیر می« کون زید قائماً»که از آن به 

 وجود دو طرفش مستقل نیست.

شده اند و کسانی که بعضی از علمای اصول مانند مرحوم آقای خویی وجود رابط را منکر 

اند بعضی مفاهیم همین وجود را دارند و بعضی از مفاهیم هم وجود فی اند گفتهآن را یذیرفته

 نفسه دارند.

سه  سجد(  سجد 2( مفهوم زید 1مفهوم داریم: در جمله )زید فی الم ( مفهوم 3( مفهوم م

فی. مفهوم زید و مسااجد مفهوم فی نفسااه و مفهوم فی مفهوم فی غیره اساات یعنی از دو 

 مفهوم دیگر جدا نیست و وجود رابط و وابسته دارد.

اند: وجود واجب و وجود حرف دوم: فالساافه وجود فی نفسااه را به دو قساام تقساایم کرده

اند: وجود لنفسه )وجود جوهر( و وجود لغیره ود ممکن را به دو قسم تقسیم کردهممکن. و وج

سم داخلند. )فی غیره و عرض و جوهر و  )وجود عرض( و همه موجودات عالم در این چهار ق

 واجب(

دانند و در نزد آنها هرچه واقعیت ندارد وجود ندارد و فالسااافه وجود را عین واقعیت می

 ود دارد ولی اصولیین قائل هستند که واقعیت اعم از وجود است.هرچه واقعیت دارد وج

اند که مفهوم فی )حرف( وجود فی غیره و رابط است و جماعتی جماعتی از اصولیین گفته

اند همه مفاهیم به ذهن وابسته است منتهی اند که وجود فی نفسه لغیره است اینها گفتهگفته

س ضی با وا سطه و بع ضی از آنها بالوا ستهبع سه دارد و بدون طه واب اند مفهوم زید وجود لنف

واسطه مفهوم دیگر به ذهن وابسته است ولی مفهوم )فی( که لغیره است وجودش به مفهوم 

دیگر متوقف اساات که با واسااطه آن مفهوم به ذهن وابسااته اساات یعنی مفهوم )فی( را 

 ال )زید فی المسجد(.توان تصور کرد مگر با مفهوم دیگر مانند مفهوم مسجد در مثنمی

ست و عرض در وجودش  ست که رابط در ذاتش متقوم به غیر ا )فرق رابط و عَرَض این ا

متقوم به غیر اسااات نه ذاتش. همه وجودات غیر از واجب و رابط ماهیت دارند وجود واجب 

 بخاطر شدت وجودش و وجود رابط به خاطر ضعف وجودش و شدت ضعفش ماهیت ندارند(.

سه لغیره موکول به  تحقیق بحث از اینکه معنای حرفی آیا وجود رابط دارد یا وجود فی نف

ست و در آنجا خواهیم گفت که هیچکدام از این دو  قول را قبول نداریم بحث معنای حرفی ا
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 نه وجود رابط معنای حرفی را و نه وجود لغیره معنای حرفی را.

 المفهوم بالحمل االوّلی وبالحمل الشّایع

توان رحوم آقای صاادر فرمودند: مفهومی که در ذهن اساات به دو گونه میمطلب دوم: م

لحاظ کرد: تاره به حمل اولی و تاره به حمل شایع. گویا این اصطالح از مرحوم آقای صدر به 

ست اما  شده ا شان مطرح  ست و قبل از ای صل این مطلب مال دیگران ا وجود آمد گرچه ا

 اصطالحش از خود ایشان است.

ح ابتدائاً در منطق مطرح بود و بعد به مناساابت در فلساافه نیز به کار رفت و این اصااطال

صدر آن را در مفهوم نیز به کار برد بنابراین دراین صطالح وجود دارد: مرحوم آقای  سه ا باره 

 حمل اولی و شایع به اصطالح منطقی و به اصطالح فلسفی و به اصطالح اصولی.

«  این همانی»برای قضیه هستند در قضیه دائماً در اصطالح منطقی این دو حمل وصف 

ضیه  ست»را داریم مثالً در جمله و ق سم ا سان ج نکته این همانی وجود دارد و معنایش « ان

این است که موضوع و محمول متحدند در منطق اتحاد بین موضوع و محمول را به یکی از 

سته ست و یا اتحاد  مصداقدو نحوه دان ست. یس ما وقتی میاند یا اتحاد مفهومی ا گوییم ی ا

موضااوع محمول اساات یا مراد اتحاد در مفهوم اساات که به آن حمل اولی گویند و یا مراد 

 اتحاد در مصداق است که به آن حمل شایع گویند.

یعنی کلمه انسااان و کلمه حیوان ناطق مفهوماً اتحاد « انسااان حیوان ناطق اساات»مثالً 

ضیه به حمل اولی گ شود دارند این را ق ست»ویند. ولی وقتی گفته  ضاحک ا سان  چون « ان

ضیه حمل  صداق اتحاد دارند حمل در ق ضاحک در م سان و محمول یعنی  ضوع یعنی ان مو

شود شایع است. یس در جایی که حمل اولی و حمل شایع برای قضیه به کار رود فهمیده می

 که اصطالح منطقی مراد است.

گویند انسان به کنند مثالً میلی و شایع متصف میدر اصطالح فلسفی اشیاء را به حمل او

شایع. مراد از  شجر به حمل اولی و به حمل  شایع یا  «  به حمل اولی»حمل اولی و به حمل 

این اصطالح به خاطر این است که بین مصداقش است « به حمل شایع»مفهومش و مراد از 

الباری و خود عدم را به مفهوم و مصداق یک شئ فرق حاصل شود حتی اعدام مانند شریک 

صیف کرده شایع تو شریک الباری به حمل اولی یعنی مفهوم آن که موجود حمل اولی و  اند 

مخلوق للباری اساات یا شااریک الباری به حمل شااایع یعنی مصااداق آن که معدوم و محال 
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 است.

ستند و می صف برای مفهوم ه صول این دو حمل و صطالح ا گویند مفهوم به حمل در ا

 و مفهوم به حمل شایع.اولی 

اند اشاایایی که تصااویر اشاایاء دیگر را منعکس اشاایائی که در خارج ذهن داریم دو دسااته

شیاء دیگر را منعکس نمیمی صویر ا شیایی که ت ستیل و ا کنند مانند کنند مانند آینه و آب و ا

 توان نظر کرد:دیوار و درخت و سنگ. در دسته اول مانند آینه به دو صورت می

ستقاللی است و ه به خود آینه نظر میتار کنیم )مثالً برای خریدن( و این نظر به صورت ا

کنیم کنیم و گاهی در درون آینه تصااویر را نگاه میهیأ توجهی به تصااویر خود در آینه نمی

 کنیم.به نحوی که به خود آینه توجهی نمی

وجود دارد گاهی  وزانش وزان آینه اساات که در آن خصااوصاایت بازتاب و انعکاسمفهوم 

صورت آلی نظر می صادیقش دقت داریم مفهوم را به  کنیم و از خودش غافلیم و به وراء و م

ست»شود مثالً گفته می سان فنایذیر ا ست زیرا « ان صادیق مفهوم ا در این مثال نظر به م

حیات و مرگ های خارجی هستند مفاهیم مرگ ندارند بلکه مصادیق مفهوم انسان که انسان

دهیم که چه مفهومی اسااات مثالً آیا قابل ند. و گاهی خود مفهوم را مورد توجه قرار میدار

 انطباق بر کثیرین است یا نیست؟ تمام حواس روی خود مفهوم است نه مصداق.

 مرآتیه المفهوم للمصداق والمعنی

مرحوم آقای صاادر اصااطالح دارند که اگر به مفهوم به نحو مرآتی نظر شااود مفهوم به 

شود و اگر به خود عنه است و وراء آن دیده میاولی است که در آن خود مفهوم مغفولحمل 

ست و ذهن به آن نظر می شئ موجودی ا کند مفهوم مفهوم توجه کنیم به ما اینکه خودش 

شایع می صطالح به حمل  ست که گاهی به حمل اولی شود. یس در ا صولی این مفهوم ا ا

شود )مرحوم آقای صدر این تعبیر را در بحث لحاظ می شود و گاهی به حمل شایعلحاظ می

سیار به کار می صحاب و غیر آن ب ست ست که گاهی مفهوم به یک لحاظ ا برد. دلیلش این ا

یک حکمی دارد که به لحاظ دیگر آن حکم را ندارد بلکه حکم دیگری دارد. به این جهت 

 .این اصطالح را مرحوم آقای صدر در اصول به کار برده است(

شان فرموده ست یعنی به خود مفهوم نظر ای شایع ا اند: گاهی نگاه ما به مفهوم به حمل 

 بینیم.کنیم و گاهی نگاه ما به آن به حمل اولی است که مصداق را در آن میمی
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ست تفکیک  ست که بین معنا و مفهوم در شده این ا شکالی که در اینجا به آن عنایت ن ا

ه هر وقت مفهوم جهت مرآتی ییدا کند مصااداق مفهوم نکرده اساات لذا فکر کرده اساات ک

 شود ولی این طور نیست.می

مثالً در این سه قضیه دقت کنید:  –گاهی مفهوم مرآه معنا است نه مرآه مصداق خودش 

 میرد.( انسان می3( انسان نوعی از انواع حیوان است 2( انسان مفهوم کلی است 1

ایم مفهوم انسان در مثال اول نسان را تصور کردهما در هر سه قضیه در موضوع، مفهوم ا

و مرآتی لحاظ شااده اساات ملحوظ فیه در مثال به حمل شااایع و در مثال دوم به حمل اولی 

سان می سوم )ان صداق آن و در مثال  ست نه م سان ا سان به دوم معنای ان میرد( مفهوم ان

ال مصداق انسان است صورت مرآتی و حمل اولی لحاظ شده است و ملحوظ فیه در این مث

میرند بنابراین مرآتیت مفهوم میرد بلکه افراد و مصادیق او میزیرا مفهوم و معنای انسان نمی

 گیرد.تنها برای مصداق نیست بلکه گاهی مفهوم مرآه معنا هم قرار می

 الفرد والمصداق

 فرد و مصداق

 الفارق بینهما

شئ اطالق می صداق به یک  ست شوند ولی بین افرد و م ین دو و از دو جهت تفاوت ا

تفاوت اول تفاوت اعتباری اسااات و آن این اسااات که ما فرد را نسااابت به طبیعی و معنا 

سبت به مفهوم میمی صداق را ن سان سنجیم و م سبت به طبیعی ان سنجیم وقتی زید را ن

سبت به مفهوم میسنجیم به آن فرد اطالق میمی گوییم سنجیم میشود و وقتی آن را ن

 صداقی از مصادیق مفهوم انسان است.م

سنجیده  سبت به مفهوم  صداق ن سبت به طبیعی و م ساس که فرد ن سفه بر همین ا در فل

صداق آثار آن را ندارد مثالً زید که فردی از شود میمی شئ را دارد ولی م گویند فرد آثار آن 

یه و ثانویه است دارا طبیعی انسان است آثار طبیعی انسان )= حیوان ناطق( را که کماالت اول

سان می شد ولی مفهوم ان سان با ست ولی زید ان سان از کیفیات ا آثار را ندارد زیرا مفهوم ان

 کیف نیست.

نکته: واجب الوجود یک مفهوم کلی است که یک مصداق در خارج دارد و شریک الباری 

 یک مفهوم کلی است که نه فرد دارد و نه مصداق دارد.
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صااداق را مصااداق این اساات که گفتیم فرد را نساابت به معنا و م تفاوت دوم بین فرد و

 سنجیم.نسبت به مفهوم می

سمند: کلی و جزئی. معنای عام فرد دارد و مفهوم ک صداق دارد معنا و مفهوم بر دو ق لی م

ی کلمه زید اما معنای خاص فرد ندارد در حالی که مفهوم جزیی مصاااداق دارد مثالً معنا

ست صداق هم مکه فرد ندارد و همین کلمه مفهوم دارد و مفهوم آن  موجود خاص خارجی ا

 دارد که همان موجود خارجی است.

 شود:با این توضیح دو نکته روشن می

هار چیز داریم و نکته اول: دائماً در مفاهیم کلی در جایی که مفهوم مصداق داشته باشد چ

( 2( کلمه انسان 1از:  ار چیز عبارتنددائماً مصداق غیر از معنا است. مثالً در مفهوم انسان چه

( 4اطق( ن( مفهوم این کلمه )صاااورت ذهنیه حیوان 3معنای این کلمه یعنی حیوان ناطق 

یم کلی دائماً بین مصداق و فرد که به یک اعتبار فرد و به اعتبار دیگر مصداق است. در مفاه

 معنا و مصداق تفاوت است.

ر آنها دائمًا دریم به خاطر اینکه معنا و مصاااداق نکته دوم: در مفاهیم جزئیه ساااه چیز دا

 متحد است.

 ماحصل بحث فرد و مصداق:

 شوند منتهی با هم دو فرق دارند:فرد و مصداق بر شئ واحد اطالق می

شود یس صفحه اول شود ولی مصداق با مفهوم سنجیده می. فرد با طبیعی سنجیده می1

کند چون کلی وصااف مصااادیقه( اینجا معنا ییدا میکفایه که دارد )الطبیعی وافراده والکلی و

 مفهوم است و طبیعی وصف معنا است.

 . معنای خاص فرد ندارد ولی مفهوم جزیی مصداق دارد.2

 حقیقه المحکی

 محکیّ

سان  صورت مفرد –مثالً  –لفظ زید یا لفظ ان ستند و گاهی در جمله به کار  1گاهی به  ه

سه چیز داریم )معنا و مفهوم روند اگر در جمله به کار بروند می در مورد هر یک از این الفاظ 

دهیم شاائ چهارمی نیز به وجود ای قرار میو مصااداق( اما یکی از الفاظ را وقتی داخل جمله

                                                        
 . منفرد 1
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سااان اگر در جمله )االنسااان فانا( یا هر شااود مانند کلمه انآید که به آن محکی گفته میمی

ست و جمله دیگر قرار گیرد. مراد از محکی چیز صف در جمله مال او ست که حکم یا و ی ا

ست.  ست که حکم )فانا( روی آن رفته ا سان چیزی ا سان فان( محکی لفظ ان در جمله )االن

سان در جمله از آن حکایت می ست و آنچه که لفظ ان سان حاکی ا کند و از این لفظ کلمه ان

 شود.اراده شده است محکی می

 :ین آنها ینج قسم است که عبارتند ازمحکی الفاظ بسیار متعدد است رایجتر

 ( مشابه5( مصداق 4( مفهوم 3( معنا 2( لفظ 1

نجا اتحاد جایی که محکی لفظ است مانند جمله )انسان یک کلمه ینج حرفی است( در ای

ه کار بآید زیرا حاکی لفظ انسااان تلفظ شااده اساات و محکی لفظ حاکی و محکی ییش نمی

هایی که گفته ن کلمه بنوعه اساات یعنی تمام انسااانرفته بشااخصااه نیساات بلکه محکی ای

 شود.می

ست مانند جمله  ست( در این جایی که محکی معنا ا سان نوعی از حیوان ا ثال حاکی م)ان

 لفظ انسان و محکی طبیعی و ذات انسان است )معنا(.

ن در این جایی که محکی مفهوم است مانند جمله )انسان کلی است( که محکی لفظ انسا

 صورت ذهنیه انسان )= مفهوم انسان( است. جمله

حکی مجایی که محکی مصااداق اساات مانند جمله )انسااان فنایذیر اساات( در این جمله 

ی در این جمله انسااان لفظ و معنا و مفهوم آن نیساات زیرا اینها فنایذیر نیسااتند بلکه محک

که  اساات قساام چهارمباشااد. رایجترین قضااایا همین مصااداق انسااان اساات که فنایذیر می

 اصطالحاً به آن شایع صناعی گویند.

ست( که در آن محکی لفظ زید شیر ا ست مثل جمله )زید  شابه ا  1و جایی که محکی م

 انسان شجاع است که با معنای شیر یعنی حیوان مفترس مشابه است.

ست یس محکی در جایی گفته می شد و آن چیزی ا ه از کشود که لفظ در جمله آمده با

 شود و صفت یا حکم در جمله برای آن ثابت است.میاراده لفظ در جمله 

شااود مانند نکته: در جایی که محکی لفظ مصااداق اساات گاهی تمام مصااادیق اراده می

شوند و این بعض مصادیق گاهی معیّنند )االنسان یموت( و گاهی بعضی از مصادیق اراده می

                                                        
 . شیر 1
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وم ترکیبی کلی اسااات که از آن مانند )ر یت صاااباح الیوم بعض العلماء( بعض العلماء مفه

ای ای از علمای معین اراده شده است و گاهی معیّن نیستند مانند )اکرم رجاالً( یعنی عدهعده

ست و از رجال را اکرام کن هر که می صداق ا شند و گاهی هم محکی لفظ یک م خواهند با

م رجالً( محکی این هم بر دو قسم است یا آن یک مصداق معین است مانند )ر یت صباح الیو

لفظ رجل یک مصااداق معین اساات و یا آن یک مصااداق غیرمعین اساات مانند )اکرم عالماً( 

خواهد باشد محکی لفظ عالمیک مصداق عالم نامعین یعنی یک عالم را اکرام کن هر که می

 است.

 المرجع فی تعیین المحکی

 طریقه تشخیص محکی لفظ

دهیم که محکی از این راه تشخیص می رایجترین طریقه مناسبت حکم و موضوع است و

گوید )االنسااان( تا وقتی خبر یا حکم تا محمول را نیاورد متوجه باشااد مثالً متکلم میچه می

شاویم که محکی آن چیسات اما وقتی محمول ذکر شاد از تناساب موضاوع و محمول نمی

شخیص می سب دهیم که محکی چه میت شد تنا شد مثالً اگر محمول )یموت( با موت با با

سان می سفه گاهی ان ست. در حکمت و فل سان ا صادیق و افراد ان ساند که کالم در مورد م ر

رود یعنی کلی هم وصاااف مفهوم و هم وصاااف معنا و ماهیت به کار میکلی به جای عام 

توانیم بفهمیم که مراد از لفظ آید بنابراین اگر در فلساافه گفته شااود )االنسااان کلی( نمیمی

س سان معنا ا صطالح ان شخیص دهیم. ا ت یا مفهوم مگر اینکه به کمک قراین دیگر این را ت

 رایج در معنا این است که )المعنی اما عام واما خاص(.

 تکمله بحث المفهوم: المفاهیم التّرکیبیه

 تکمله بحث مفهوم:

سمند:  سیط 1مفاهیم بر دو ق صورت 2( ب ستند که  سیط مفاهیمی ه ( مرکب. مفاهیم ب

باشند مانند مفهوم زید و انسان و حجر. و مفاهیم مرکب عبارت است از اینکه ذهنیه معنا می

شان ذهن ما این قدرت  صور کند و ترکیب شیاء را با هم ت صورت ا را دارد که در موارد تخیل، 

ای. یعنی رنگ طوطی را به اسب دهد یا بالعکس. ذهن نماید مانند اسب سبز یا طوطی قهوه

تواند مفاهیم را با هم ترکیب کند مثالً اگر انسان هم دارد یعنی میهمین قدرت را در مفاهیم 

و ابیض را در نظر بگیریم هر دو یک کلمه هستند در اینجا دو معنا و دو مفهوم داریم و ذهن 
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االنسااان و کند هر یک از کند و االنسااان االبیض را درساات میاین دو مفهوم را ترکیب می

ض شدهاالبیض در لغت برای معنایی و شده ع  ضع ن سان االبیض برای معنایی و اند ولی االن

کند از دو معنای انسان )= حیوان ناطق( و ابیض )= سفید( است بلکه ذهن آن را درست می

یب می با هم ترک نا و مفهوم را  قل و و این دو مع له تع ند و یک مفهوم مرکبی را در مرح ک

و مانند اینها از همین قبیل است. اینها کند کلمه انسان فاسق و انسان عادل تصور درست می

ضمامی  ست و ترکیب در ذهن ان صورت دو معنای ترکیبی ا شتر ندارند ولی  صورت بی یک 

سوم ییدا می ست یعنی یک مفهوم  ست بلکه اتحادی ا سوطاً در بحث نی شود. این بحث مب

ست و در معنا این دمدالیل هیئات می سیط و مرکب در مفاهیم ا سم ب سم را آید و دو ق و ق

 نداریم.

معنا است اگر مسمی داشته باشد مسمایش را بندی: کلمه یا دارای معنا است و یا بیجمع

ست را  صورت ذهنیه از آن معنا را مفهوم و آن چیزی که مفهوم بر آن منطبق ا معنا گویند و 

 شود به آن محکی گویند.مصداق گویند و آنچه که از لفظ در جمله اراده می

 اقسام وضع فصل سوّم:

 کنیمعنوان مقدمه عرض میقبل از ورود به  بحث دو نکته را به

 شود:نکته اوّل: در اصول کلمة وضع به سه معنا اطالق می

معنای اوّل این اساات که ما گفتیم داللت لفظیه مالزمه بین لفظ و معنا در ذهن اساات و 

ست. بنابراین همان شأ تحقّق این مالزمه ا ضع من شت گونه که در و ضع گذ بحث حقیقت و

 مراد از وضع منشأ تحقّق مالزمه است و این اصطالح در اصول رایج است.

معنای دوّم وضع عبارت از تسمیه و نامگذاری است کثیراً ما در اصول وضع را به این معنا 

گویند: واضااع این لغت کیساات؟ این معنا با اطالق قبلی فرق دارد و برند مثالً میبه کار می

 سمیه و نامگذاری حقیقتش اعتبار است و اعتبار در عالم عقل است.خود ت

معنای سوّم وضع عبارت از علقة وضعیه بین لفظ و معنا است نظیر تعبیر مرحوم آخوند که 

 فرمودند: الوضع نحو اختصاص بین اللفظ والمعنی.

ضع به معنای عگاهی گفته می ست اینجا و ست یا اعتبار ا ضع تعیین ا شأ و لقة شود: من

 کار رفته است.وضعیه به

 وضع به هر سه معنا در اصول رایج است.
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 نکته سوّم: سابقاً گفتیم لفظ یا موضوع است یا غیر موضوع)مهمل(.

 اگر لفظی برای معنایی وضع شده باشد در آن سه چیز داریم:

 ا علقة وضعیه.3له ا موضوع2ا موضوع 1

اند لفظ انسان موضوع ناطق وضع کرده نموضوع خود لفظ است مثالً انسان را برای حیوا

ضوع سمی و مو ست و حیوان ناطق معنا و م ضعیه عبارت از مالزمة بین ا ست و علقة و له ا

 لفظ و معنا در ذهن است.

ضوع و یک  سیم به لحاظ مو ست: یک تق شده ا سیم ذکر  سه تق ضع  وعلی هذا برای و

ضوع سیم به لحاظ مو ضعیهتق سیم به لحاظ علقة و سیم به لحاظ لفظ له و یک تق . )این تق

 وضع است.(

 لهتقسیم وضع به لحاظ موضوع

 له یا عامّ است و یا خاصّ است.اند: موضوعگفته

 شود:به این اعتبار وضع به چهار قسم تقسیم می

له ا وضع عامّ و موضوع3له خاصّ ا وضع خاصّ و موضوع2له عامّ ا وضع عامّ و موضوع1

 له عامّ.ا وضع خاصّ و موضوع4عامّ 

ضیح این صور تو ضع ت ضع حین و شخص وا سمیه و نامگذاری معنایی را که  که در مقام ت

ضوعمی ست و مو ضع خاصّ ا شد و ست و اگر معنا خاصّ با ضع عامّ ا شد و له کند اگر عامّ با

کنند که این معنا یا عامّ اساات و خاصّ یا عامّ یعنی معنایی که لفظ را برای آن نامگذاری می

 ست.یا خاصّ ا

بندی برای وضاااع ) یه معنای تسااامیه و نامگذاری( به لحاط عمومیّت یا این تقسااایم

 له است.خصوصیت موضوع

کنیم بلکه آن را تخیل کنیم ولی لفظ را تصااور نمیدر مقام نامگذاری معنا را تصااور می

آید تخیل شاااود و بعد وقیت دوباره به ذهن میله حس میکنیم یعنی اوّل لفظ مساااموعمی

شااود. تصااور یک لفظ مثل جعفر تصااور یک کلمة چهار حرفی با حروف خاصّ و شااکل می

 خاصّ است و در حال وضع این چنین نیست بلکه فقط تخیل کلمه جعفر است.

شود عقل مدرک کلیات است به این معنا نیست که عقل جزئیات را که گفته مینکته: این

زات عقل اساات یعنی فقط عقل اساات که کند بلکه این کالم در صاادد بیان ممیّادراک نمی



 

 32 

 کند.ادراک کلیات می

 الوضع العام والموضوع له الخاص

 له عامّقسم اوّل: وضع عامّ و موضوع

آوریم و یذهن م کلمه انسااان را هم به کنیم ومثالً معنای عامّ حیوان ناطق را تصااور می

عامّ حیوان ناطق را تصور  کنیم و چون معنایع میضلفظ انسان را برای همین معنای عامّ و

است و بعد که در مقام تسمیه لفظ انسان را برای همین معنای عامّ وضع  ایم وضع عامکرده

 گونه هستند.شود تمام اسماء و اجناس اینله هم عامّ میکنیم موضوعمی

 له خاصّقسم دوّم: وضع خاصّ و موضوع

لفظ حسین اا مثالً اا برای همین یعنی تصور معنای خاصّ مانند بچه متولد شده و وضع 

 معنای خاصّ. تمام اعالم شخصیه از این قسمند.

توانیم لفظ و معنا را تخیل کرده و تسااامیه نماییم ولی در معنای عاّم در معنای خاصّ می

 حتماً باید آن را تصور کنیم.

 له خاصّقسم سوّم: وضع عامّ و موضوع

صور می ضوعکه معنای عامّ ت گیرند یعنی برای له افراد آن عامّ قرار میشود و معنای مو

ضع می سم راو صورت حیوان ناطق کنیم مثالً اکلّ فرد فرد آن معنای عامّ این ا سان را به  ن

کنیم و لفظ بشاار را برای تک تک افراد انسااان به نحو اشااتراک لفظی نامگذاری تصااوّر می

 نماییم.می

این قسم معقول است و ثانیاً آیا مثالی در این قسم دو بحث مطرح شده است که اوالً آیا 

 برای این قسم داریم؟

 بحث اوّل: آیا این قسم معقول است؟

 برای عدم امکان چنین وضعی سه اشکال ذکر شده است:

ای را توانیم کلمهاشااکال اوّل: ما در مقام وضااع و نامگذاری تا معنا را تصااوّر نکنیم نمی

معنای متصااور معنای عامّ حیوان ناطق اساات و  برای آن معنا وضااع کنیم و در مانحن فیه

ست چگونه  شده ا صوّر ن ست وقتی این معانی ت شده ا صوّر ن صه و معانی افراد ت معانی خا

ست بلکه ناظر می صیات فردی نی صو ضع کرد؟ معنای عامّ ناظر به خ توان لفظ را برای آن و

 به حیثیت مشترک بین افراد است.
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اند: دسااته اوّل ناظر به دو دسااته مفاهیم کلّی در ذهن براند که از این اشااکال جواب داده

 ؛حیثیت مشترک بین افراد و غیر ناظر به خصوصیات فردی هستند مثل مفهوم حیوان ناطق

ضع برایاین سان یا حیوان ناطق خورد و نمیافراد به درد نمی گونه مفاهیم در مقام و شود ان

شر را برای افراد خارجی آن صوّر کرد و ب سته دوّم از مفاهیم کلّی ناظر و  را ت ضع نمود. و د و

مشیر به خود افراد و خصوصیات است مثل مفهوم )ما ینطبق علیه مفهوم االنسان( یا مفهوم 

)فرد االنسان( یا مفهوم )االنسان الموجود فی الخارج( اینها مفاهیم افراد انسان )چه موجود و 

وّر اجمالی آن کافی است و الزم نیست تفصیاًل باشند و در مقام تصوّر معنا تصچه معدوم( می

آن را تصااوّر کنیم این نحوه مفاهیمی که به افراد اشاااره دارد مفاهیم ترکیبیه )یا اختراعیه( و 

ست و به این لحاظ با معنای حیوان ناطق  شده ا ست و از خود معنا انتزاع ن ساخته ذهن ما ا

 تفاوت دارد.

 اشکال دوّم: )در کلمات مرحوم صدر(

حقیقت داللت مالزمه بین لفظ و صورت معنا در ذهن است و طرفین مالزمه لفظ مسموع 

صورت معنا در ذهن می ست معنای عامّ و معنای و  سم ا شند و قبالً گفتیم که معنا برد و ق با

ست. در  صورت معنای خاصّ مفهوم جزیی ا ست و  صورت معنای عامّ مفهوم کلّی ا خاصّ، 

ضوع سموعله یا معنجایی که مو شد دقیقاً مالزمه بین لفظ م ست  ا خاصّ با و مفهوم جزئی ا

ص است داللت زید بر معنایش در ذهن یعنی بین لفظ مسموع امثالً کلمة زید که معنایش خ

زید و مفهوم جزیی زید مالزمه اساات در ما نحن فیه وضااع عامّ اساات یعنی معنای عامّ را 

مفهوم مشایر به تمام افراد خارجی اسات و به ی آن را تصاوّر کردیم این تایم وقتصاوّر کرده

خواهد کنیم این نامگذاری چگونه میخصااوصاایات اشاااره اجمالی دارد و بعد نامگذاری می

)بشر( و مفهوم جزیی زید را درست کند؟ این امکان ندارد که وقتی  مالزمة بین لفظ مسموع

رو...( به ذهن بیاید بلکه بین شنویم تمام این مفاهیم جزیی )زید و عمرو و بککلمة بشر را می

ست در این شر مالزمه ا سموع ب ست و لفظ م سان که کلّی ا جا مفهوم کلّی و مفهوم فرد االن

ستند ولی به  صداق یکی ه لحاط مفهومی با هم تفاوت و تباین دارند یکی جزیی گرچه در م

هم قابل صاادق بر کثیرین اساات و دیگری نیساات در نتیجه اینجا هم وضااع عامّ اساات و 

 له عامّ است.موضوع

شکال جواب داده و فرمودند: ذهن ما همان صدر از این ا تواند طوری که میمرحوم آقای 
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کار را تواند اینم بگیرد و صااورت انتزاع کند از مفاهیم ذهنی هم میواز اشاایاء خارجی مفه

به آن معقو که  ند  یک مفهوم دیگر از آن انتزاع ک هد و  قه قرار د مدا ند و مورد  ثانی بک ل 

شیاء خارجی که در ذهن وجود دارد و معقول ثانی  صور ا ست از  گویند. معقول اوّل عبارت ا

 عبارت است از مفاهیمی که از مفاهیم دیگر اخذ شده است.

هوم مرّکب مثالً مفهوم فرد االنسااان مرکّب از دو مفهوم فرد و انسااان اساات و این مف

صادیقش تک ست که م ستند یک مفهوم دیگر هم دتک افراد خارمفهوم کلّی ا اریم و جی ه

باشد این سان( میآن مفهوم )مفهوم فرد االنسان( است که مرکّب از سه جزء )مفهوم، فرد، ان

ر و... مفهوم یک مفهوم کلّی اسااات و مصاااادیقش مفهوم زید و مفهوم عمرو و مفهوم بک

ر مقام وضااع ساات دهسااتند. با توجّه به این نکته مرحوم آقای صاادر جواب دادند که الزم نی

سان( را بیاوریم که ناظر به افراد شد بلکه خارجی می مهوم عامّی مثل مفهوم کلّی )فرد االن با

وم )مفهوم فرد توانیم مفهومی بیاوریم که ناظر به مفاهیم جزئیه در ذهن باشاااد مثل مفهمی

وم زید و ن مفهاالنسان( یا مثل )المفهوم الجزئی من االنسان( اااا این مفهوم کلّی است چو

صور ضع  مفهوم عمور و مفهوم بکر و غیره را در خود دارد ااااا بنابراین معنای مق در مقام و

صل ست با این معقول ثانوی مالزمه بین لفظ و مفهوم جزیی حا شود در می معقول ثانوی ا

اسااات زیرا  داللت مالزمه بین لفظ و مفهوم جزیی وجود دارد و در تسااامیه ناظر به خارج

ندمحکی این مفه ید و مفهوم عمرو و مفهوم بکر و غیره هسااات ها  وم جزیی مفهوم ز و این

 خاصّ هستند.

 اشکال: این فرمایش مرحوم آقای صدر تمام نیست و دو اشکال دارد.

له مفاهیم جزیی آید مسما و موضوعکار بگیریم الزم میاشکال اوّل: اگر معقول ثانی را به

 گذاری کنیم.خواهیم افراد خارجی را ناما میکه مباشند نه افراد خارجی، و حال این

کار اشااکال دوّم: فرض کنیم این کالم درساات باشااد و در مقام وضااع معقول ثانی را به

توانیم با لفظ مسموع همه مفاهیم جزیی له بدانیم ولی نمیبگیریم و مفاهیم جزیی را موضوع

امکان ندارد همه مفاهیم جزئیه خورد را به ذهن بیاوریم چون وقتی کلمه بشر به گوش ما می

 1به ذهن ما بیاد.

جواب مختار: این مساااتشاااکل گفته بود: در معنای خاصّ دائماً بین لفظ و مفهوم جزیی 

                                                        
 آید.به ذهن می« المفهوم الجزئی من االنسان»ـ بلکه مفهوم کلّی  1



 

 35 

مالزمه است ما این ادّعا را قبول نداریم. بمله در تصوّر تفصیل معنای خاصّ این کالم درست 

امگذاری شود در معنای خاصّ است ولی معیار معنای خاصّ این است که یک شیء موجود ن

ضوع شد بلکه همین که مو شد قبول نداریم که مالزمه باید موجود با له یک امر موجودی با

 1شود.معنا خاصّ می

بدانیم  اشااکال سااوّم: این اشااکال بر مبنای این اساات که حقیقت وضااع را اقتران  کید

م حقیقت لی اگر گفتیله خاصّ امکان یذیر نیساات وبراساااس این مبنا وضااع عامّ و موضااوع

 وضع اعتبار و تسمیه است این اشکال وارد نیست.

سابقاً  ست و این ذگفتیم که حقیقت داللت عبارت از مالزمه بین لفظ و معنا در  ما  هن ا

ست بلکه عاملی می صل میمالزمه ذاتی نی شود و آن خواهد که در طول آن این مالزمه حا

ست و در نظریه اقتران ضع ا گیرد ورت میصاکید یک اقترانی بین لفظ و معنا  عامل همان و

ل شود و اکید بودنش و باید این اقتران اکید باشد تا در ذهن این مالزمه بین لفظ و معنا حاص

خواهد اسمش یا عامل کمی دارد و یا عامل کیفی دارد مثالً کسی که صاحب بچه شد و می

که ود مثل اینن اکید خارجاً حاصااال شااارا جعفر بگذارد باید بین آن بچه و لفظ جعفر اقترا

د مالزمه هم یدرش چند بار صاادا بزند جعفر را بیاورید ببینم وقتی اقتران اکید حاصاال شاا

له خاصّ این مشکله له عامّ یا وضع خاصّ و موضوعشود ما در وضع عامّ و موضوعمحقّق می

تیم در باب سات ما گفله خاصّ ارا برای اقتران اکید نداریم مشاکل در وضاع عامّ و موضاوع

ضوع ضع عامّ و مو سمیه و شکالی ندارد ولی در اقتران اکید که برت ای معنای عاّم له خاصّ ا

کرد و اگر این اقتران  شود بین لفظ و معنا اقتران اکید را ایجادمیلیاردها فرد داریم چگونه می

به معنای  وضااع رود، بنابراین درحاصاال شااد وقتی طرف مقارنه زیاد باشااد اثرش از بین می

بخواهیم نام  له خاصّ داشااته باشاایم مثالً اگرتوانیم وضااع عامّ و موضااوعاقتران اکید نمی

سان شر بگذاریم اینان سبه به تکهای قم را ب تک افراد قم بالفظ چنین اقتران و مالزمه بالن

 شود.بشر ایجاد نمی

وانیم به یک نحوه این تمرحوم آقای صااادر از این شااابهه جواب دادند و فرمودند: ما می

له خاصّ تصااویر کنیم ما یک مجموعه از لفظ و یک اقتران اکید را در وضااع عامّ و موضااوع

مجموعه از معانی داریم مجموعه لفظ، لفظ بشاار اساات که هزاران بار توسااط من و دیگران 
                                                        

ـــ و وقتی می 1 که شنیده باشیم رأیت زیداً و فرض این است که زید مشترک بین افراد کثیری ماند شنویم: رآیت بشراً مثل این میـ

 است.
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 شود و مجموعه معانی که عبارت از زید و عمرو و بکر و دیگران است.تکرار می

کنیم یک لفظ در فرماید: مابین کلمه بشاار و زید ایجاد اقتران میای صاادر میمرحوم آق

نا تکرار می بار این لفظ را برای این مع بل یک فرد قرار دارد و چند  تا اینمقا که بین کنیم 

شااود و همین کار را با عمرو و بقیه افراد انجام لفظ بشاار و صااورت زید مالزمه حاصاال می

جاد میدهیم یعنی اقتران امی یه افراد ای مه بشااار و عمرو و بق ید بین کل عد از این ک کنیم ب

شود با آن معنایی که به شر گفته  شود بعد از آن اگر کار رفته اقتران ایجاد میهرگاه کلمه ب

سازی می شابه  شر و آن معنا م شر را روی کس دیگر بردیم ذهن ما بین کلمه ب کند کلمه ب

صدر در حروف مثال زدند و  سیر و کوفه به کار مرحوم  فرموند: اگر کلمه )مِنْ( را یکبار بین 

بار دیگر )مِنْ( را بین سیر و بصره به کار ببریم و ده بار این جمله به گوش انسان بخورد و ده

شود یس دو تر مشابه آن ربط در اینجا هم حاصل میببریم آن ربط مشابه یا به تعبیر درست

های بین سااایر و جاهای مختلف. ا و یکی مجموعه ربطهمجموعه داریم یکی مجموعه مِنْ

وقتی ذهن دائماً ببیند بین لفظ )مِنْ( و ربط خاصّ اقتران و ارتباط هساات اگر یک ربط جدید 

سیر و بصره در ذهن حاصل  شنود از کلمة )مِنْ( ربط مشابه با ربط بین  مثل )مِنَ المسجد( ب

( یک مالزمه و ربط خاصّ مشابه ربط بین و این بازتاب شرطی است که با لفظ )مِنْ شودمی

صل می صره حا چون اقتران اکید بین تعدادی از افراد این مجموعه و افراد ان  شود.سیر و ب

شود همین عمل در وضع عاّم مجموعه حاصل شده است با شنیدن )مِنْ( این ربط حاصل می

 له خاصّ وجود دارد این فرمایش مرحوم آقای صدر است.و موضوع

کال: ما با این فرمایش موافق نیسااتیم زیرا بیان ایشااان اگر تمام باشااد فقط در مثل اشاا

صورت که بین کلمه بشر و این حروف جوابگو است ولی در مثل کلمه بشر جوابگو نیست به

صل  شود اگر در فرد یازدهم یکبار به کار رود این مالزمه بالوجودان حا صل  ده نفر اقتران حا

مرحوم آقای صدر در حروف توضیح این مطلب با واقعیت موجود باشد این شود اگر مراد نمی

لهی برای حروف نیساات تا ببینیم عامّ اساات یا خاصّ دانیم زیرا موضااوعحرف را کامل نمی

طور خواهد مثال بزند که ما حروف را ایناسااات و اگر مراد ایشاااان مثال اسااات یعنی می

ها ن هم مثل بشاار اساات اگر فرض کردیم ربطگوییم خیر، ایتوانیم وضااع کنیم ما میمی

ی را در اینجا  رتِ مِنَ البصااره( گفته شااود ما ربط خاصااّ متباین هسااتند اگر دفعه آخر )سااِ

 فهمیم چون اقتران اکید الزم است.نمی
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ضوعجمع ضع عامّ و مو سوّم بر و شکال  سلک اقتران اکید، ما ا له خاصّ را بندی: بنابر م

 سلک تسمیه این قسم از وضع امکان دارد.قبول داریم ولی بنابر م

صول این  شهور بین علمای ا ست؟ م شده ا ضع در لغت واقع  سم از و بحث دوّم: آیا این ق

سمند و در این ضمائر از این ق شاره و  صوله و ا سماء مو ست که حروف و هیئات و ا ضع ا ها و

یب مفرد مذکر( را در له خاصّ اساات مثالً با کلمه )هذا( مفهوم )مشااار الیه قرعامّ و موضااوع

مذکور( وضاااع میذهن می یه المفهوم ال ما ینطبق عل هذا( را برای ) عد لفظ ) کنیم آوریم ب

شار الیه القریب المفرد المذکر( بنابراین وقتی می صادیق )الم گوییم )هذا الکتاب( الکتاب از م

 است.

سان این حرف را قبول نمی الکِتاب( هذا دو معنا  کند که در )هذا القَلَم( و )هذاولی ذهن ان

 له عامّ است.فرماید: در اسماء اشاره موضوعداشته باشد لذا مرحوم آخوند می

له خاصّ در حروف و ملحقات آن را قبول نداریم زیرا در نزد ما و ما وضااع عامّ و موضااوع

له ندارند و توضااایح این مبنا در بحث معنای حرفی حروف و بقیه ملحقات به آن موضاااوع

 .آیدمی

 له عامّقسم چهارم: وضع خاصّ و موضوع

سان را برای نوع و طبیعی آن که حیوان ناطق مثل این صوّر کنیم و کلمه ان که ما زید را ت

 است وضع کنیم.

صول گفته شهور علمای ا ست معنا را م ست که الزم نی ست ا ست در سم محال ا اند این ق

تواند کافی اساات و مفهوم کلّی می بالتفصاایل تصااوّر کنیم بلکه باالجمال و به عنوان مشاایر

تواند عنوان مشیر و تصوّر باالجمال عنوان مشیر برای افراد و مصادیق باشد ولی خاصّ نمی

که هنگام تصااوّر به واسااطه خاصّ عامّ را هم تصااوّر کنیم که در برای عامّ باشااد مگر این

 شود.له عامّ میصورت وضع عامّ و موضوعاین

صااورت ذهنی از آن  کنیممعنای خاصّ مثل زید را تصااوّر می بعضاای گفتند: وقتی یک

ا حاصل می ا مثالً انسانی که مؤلّف کتاب خاصّی است  شود و در ضمن تصّور معنای خاصّ 

صوّر کرده سان را هم ت صورت ذهنی ان شر( را زید با این  شد کلمة )ب صوّر  سان ت ایم وقتی ان

ر تصااوّر ما اساات بنابراین وضااع خاصّ و کنیم که جزء معنای عامّ دبرای انسااان وضااع می

له عامّ است زیرا ایم و موضوعله عامّ است وضع خاصّ است چون زید را تصوّر کردهموضوع



 

 38 

 ایم.کلمة )بشر( را برای معنای انسان وضع کرده

قساام چهارم معقول نیساات زیرا ما معنا را یا به اجمال و یا به تفصاایل باید تصااوّر کنیم 

صوری از خاصّ بدهد ولو اجماالً، ولی مفهوم جزیی مثل مفهوم مّ میعامفهوم کلّی و  تواند ت

له تواند عنوان مشیر به معنای انسان و جسم و جوهر باشد لذا وضع خاصّ و موضوعزید نمی

 عامّ ممکن نیست.

اشااکال: مفهوم جزیی عبارت از مفهوم کلّی به اضااافه یک قید اساات مثالً مفهوم زید 

انسان به اضافه یک خصوصیت است یعنی انسان با خصوصیات الف مثالً، عبارت از مفهوم 

کنیم یس مفهوم بنابراین در ضاامن تصااوّر مفهوم جزیی دائماً یک مفهوم کلّی را تصااوّر می

 تواند عنوان مشیر برای عامّ باشد.جزیی می

شتمل بر مفهوم عامّ  ست که مفهوم جزیی م ست ا ست نیست البته در  جواب: این بیان در

ها سااؤال کنیم ولی از اینی به آن مفهوم عامّ اشاااره میناساات و با این مفهوم کلّی ضاام

کنید و خواهید عنوان مشیر قرار دهید؟ آیا آن را مستقالً تصوّر میکنیم شما چه وقتی میمی

خواهید عنوان مشیر قرار دهید دهید؟ اگر در ضمن مفهوم جزیی میبعد عنوان مشیر قرار می

ضمنی تحلیل امکان ند شود در حالی که مفهوم  ستقالالً لحاظ  ضع باید معنا ا ارد زیرا در و

خواهیم استقالالً هم را ضمنا لحاظ کردیم می آنه کاست و اگر مراد این است که بعد از این

لحاظ کنیم و به این صورت عنوان مشیر برای عامّ قرار دهیم این امر ممکن است ولی خارج 

خاصّ و  شود یس وضعله عامّ میرا مورد از موارد وضع عامّ و موضوعاز محل بحث است زی

 له عامّ معقول نیست.موضوع

له عامّ مثل اسماء اجناس یس مجموع اقسام متصوره چهار قسم شد: وضع عامّ و موضوع

ضوع ضوعو وضع خاصّ و مو ضع عامّ و مو سلک له خاصّ مثل اعالم و و له خاصّ که بنابر م

ت بخالف مسلک قرن اکید، و مشهور قائل به وقوع این قسم هستند مثل تسمیمه مکن اس

گوییم که حروف از این قسم نیستند و این قسم معانی حرفیه و ما در بحث معنای حرفی می

 مصداق و مثال ندارد و قسم چهارم وضع خاصّ و موضوع له عامّ است که معقول نیست.

 تقسم دوّم وضع: )به لحاظ لفظ یا موضوع(

ضع به ذهن میل صیفظی که در هنگام و شخ ضع  ست که و صه ا شخ  آوریم گاهی به 

 شود.آوریم که وضع نوعی میشود و گاهی به عنوان اجمالی مشیر به ذهن میمی
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 که لفظ به ذهن بیاید از سه حال خارج نیست:این

یئتش به ادّه و هآوریم مثالً کلمة زید را به مگاهی لفظ را به مادّه و هیئتش به ذهن می

 ند.دهیم اسماء اعالم از این قبیل هستآوریم و آن را اسم بچه قرار میذهن می

دهیم ار میآوریم ولی هیئت آن لفظ را برای معنایی قرو گاهی یک لفظی را به ذهن می

کنیم و کاری به آوریم و هیئتش را برای معنایی وضاااع میمثالً کلمه )فاعل( را در ذهن می

 موادّش نداریم.

دهیم مثالً کلمه اش را برای معنایی قرار میآوریم و مادّهای را در ذهم میو گاهی کلمه

م و به هر کنیم و کاری به هیئتش نداریاش برای معنای زدن وضااع می)ضاارب( را به مادّه

ست )گرچه کلمه بدون مادّه یا بدون هیئتی درآید مادّه صوّر هاش به معنای زدن ا یئت قابل ت

 نیست(.

مچنین اگر اند: اگر لفظ را به مادّه و هیئت وضع کنیم وضع شخصی است و هضی گفتهبع

ست و اگر فقط هیئ ضع مادّه را در ضمن هیئت تصوّر کنیم اینجا هم وضع شخصی ا ت را و

ا که بر رکنیم فقط همین هیئت کنیم وضااع نوعی اساات زیرا وقتی لفظ )فاعل( را وضااع می

هایی که کنیم بلکه این عنوان مشیر است برای هیئتی)ف اااا ع اااا ل( ساخته شده وضع نم

که لفظ را مشابه این هیئت در ضمن هر مادّه است یس وضع شخصی دو فرد دارد یکی این

ی معنایی وضاااع ااش برکه لفظ را فقط به مادّهبا مادّه و هیئتش وضاااع کنیم و دیگری این

 است.کنیم ولی وضع نوع فقط یک فرد دارد و آن هم وضع هیئات 

شته ضع مادّه فرق گذا ضع هیئت و و شکال: چرا بین و ضع اولی را ن ا ضع اند و و وعی و و

ا در هر هیئنی که گونه است که مادّه )ضرب( ردومی را شخصی گرفته اند؟ زیرا مادّه نیز این

 شخصی است. باشد به معنای زدن است، بله لفظ به مادّه و هیئتش در جایی وضع شود وضع

شکال ر صل ا ضع کنیم یا هیئت ا ضع نوعی فرق نیست که ما مادّه را و ا قبول داریم در و

را وضع کنیم هر دو وضع نوعی است این را علی المبنی قرار دادیم یعنی این مبنا را بپذیریم 

ضع می شود. ولی در معانی که لفظ تاره به مادّه و هیئتش و تاره به مادّه و تاره به هیئتش و

شااود و جایی نداریم که لفظ به مادّته فقط به مادّه و هیئتش وضااع میگوییم لفظ حرفیه می

 1)یا به هیئتها( برای معنایی وضع شود.

                                                        
 ـ اگر چه هیئت به تنهایی در مواردی وضع دارد. 1
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 )به لحاظ منشأ ییدایش علقة وضعیه( تقسیم سوّم برای وضع:

سیم می سم تق سه ق ضع به این اعتبار به  ستعمالی یعنی مبد  و شود: تعیینی و تعیّنی و ا

 است و تاره تعیّن است و تاره استعمال است.تعیین  علقه وضعیه تاره

سلک اعتبار  ست که ما لفظی را برای معنایی معیّن کنیم مثالً بنابر م ضع تعین این ا امّا و

چه نایی )ب عامّ لفظی را لفظی )مثق جعفر( را برای مع نایی  یا برای مع گذاریم  نام ب ای( 

سلک اقتران اکید ایجاد اقتران اکید  کند یس بین یک لفظ و یک معنا مینامگذاری و بنابر م

 در وضع تعیینی منشأ علقة وضعیه تعیین است.

ست که ما لفظی را برای معنایی نامگذاری نمی ضع تعینی این ا کنیم بلکه یک لفظی و و

شااود و در اثر کثرت اسااتعمال بین لفظ و معنا مالزمه و علقة در یک معنایی اسااتعمال می

 شود.وضعیه در ذهن ایجاد می

ست اگر معنا خاّص ت ست و یا عامّ ا ست یا خاصّ ا سم خارج نی ضیح: معنا دائماً از دو ق و

باشااد به این صااورت اساات که ما لفظی را برای موجودی مکرّراً به کار بریم این اسااتعمال 

کم این لفظ اسااام آن تواند به داعی تعظیم یا اساااتهزاء و یا به دواعی دیگر باشاااد و کممی

شد در شود منشأ موجود می ست و اگر معنا عامّ با ستعمال ا علقة وضعیه در این مورد کثرت ا

ای از جایی که معنا و محکی با هم تفاوت دارد گاهی این لفظ دارای معنای عامّ را در یاره

شود که بریم و در اثر کثرت استعمال معنای جدیدی برای لفظ حاصل میافرادش به کار می

شود  این اطالق می یه ماشین که به یک دستگاه میکانیکهمان حصه خاصه باشد مثالً کلم

برند در حالی که محکی این لفظ معنای باال نیسااات بلکه کار می کلمه را در عرف ما به

شد کم یمحک ست که همان اتومبیل با سیّار ا شین چهار چرح  شین و آن ما کم بین کلمه ما

شااود اتومبیل به کلمه گفته می اتومبیل در ذهن علقه ایجاد شااد به نحوی که هر وقت این

ستگاهذهن می شین احتیاج به قرینه دارد البته قرینه معیّنه آید و اراده د های دیگر از کلمه ما

ه که برای معانی مجازیه است بنابراین در معنای عامّ استعمال لفظ در معنای خودش فنه صار

در عامّ ر معنای اسااات ولی محکی آن لفظ صااانفی از معنای خودش اسااات به عبارت دیگ

 استعماالت یکی است ولی محکی ان با هم فرق دارد.

استعمال است یعنی ما یک  امّا وضع استعمالی این است که منشأ مالزمه و علقة وضعیه

سمیه و نامگذاری اطالق میکلمه صد ت شد در ای را به ق کنیم مثالً گاهی فرزندی که متولّد 
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گوییم نامش را زید گذاشاااتیم و گوییم یعنی میعنی میگوییم یمقام نامگذاری به او زید می

گوییم: زید را گوییم: این زید به دنیا آمده کجاساات؟ یا میکنیم مثالً میگاهی اسااتعمال می

صورت  سمیه نیز  ستعمال ت ست یعنی با همین ا ضع ا ستعمال به داعی و بیاورید ببینیم، این ا

 و این نحوه از مدالیل التزامی کالم خارج است.یذیرد این را مدلول التزامی تکلّم گویند می

سخ شده و یا شبهاتی وارد  سوّم  سم  ست که همة ایندر این ق شده ا ها هایی به آن داده 

ست به این ستعمال گفته میمربوط ا ست؟ و در بحث ا ستعمال چی شود که اینها که حقیقت ا

 استعمال نیست بلکه اطالق و استخدام لفظ است.

 وضع: اقسام تقیید در

ااا علقه وضعیه )مالزمه 3له )معنا( ااا موضوع2ااا وضوع )لفظ( 1در وضع سه رکن داریم: 

ضوع ست و گاهی به لحاظ مو ضوع ا له و بین لفظ ومعنا در ذهن(، و تقیید گاهی به لحاظ مو

 یا به لحاظ علقة وضعیه است.

مثاًل  تقیید در موضااوع این اساات که یکی لفظی را برای یک معنا با قیدی وضااع کنیم

کنیم که این وضع گاهی انسان را برای حیوان ناطق و یا زید را برای موجود خاصّ وضع می

بدون قید و شاارط اساات ولی گاهی وضااع با قید اساات مثالً با تنوین رفع اساات مثالً کلمة 

که  گوییم: موضوعکنیم در این مورد می)انسانٌ( را با تنوین رفع برای حیوان ناطق وضع می

س ضع کردهلفظ ا سان را با قید تنوین رفع و ست یعنی کلمة ان ایم. )تقیید به حرکت ت مقید ا

 شود نه با اضافه کردن حروف(.حاصل می

ضوع صوّر میتقیید در مو ست که گاهی ذاتی را ت ای را برای کنیم و کلمهله و معنا این ا

ضع می صوّر میآن و ست کنیم مثالً ذات حیکنیم و گاهی ذات را مقیّداً ت وان ناطق که عالم ا

کنیم مثالً لفظ )آدم( را برای انسان عالم وضع کنیم و لفظی را برای آن وضع میتصور می را

 کنیم.می

اصل بحث از اقسام تقیید به خاطر همین قسم سوّم مطرح شده است یعنی تقیید در علقة 

ند فرمود: حروف وضعیه، و مرحوم آخوند آن را در معنای حرفی مطرح کرده است مرحوم آخو

دهد و و اسماء برای یک معنا وضع شده است کلمة )ابتداء(  کلمة )مِنْ( یک معنا را افاده می

ست ستند  معنا در هر دو عامّ ا شد که اگر این دو به یک معنا ه شکال  بعداً به مرحوم آخوند ا

ضع کلمة )ابتداء( راکار نمیچرا به جای هم به ضع کرده برای  روند. مرحوم آخوند فرمود: وا و
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ضع کرده برای  شد و کلمه )مِنْ( را و شده با ستقاللی لحاظ  ستعمال به نحو ا این معنا که در ا

ضیح کالم مرحوم آخوند همان معنا مقید به این شد. تو شده با که به نحو آلی و غیری لحاظ 

که  خواهم ببینیمشود با قطع نظر از فرمایش مرحوم آخون میدر بحث معنای حرفی بین می

ضعیه که مالزمه مقید به وجود قید می ست یا آیا تقیید علقه و صوّر ا شود آیا معقول و قابل ت

نه؟ مثالً در احکام شااارعیه داریم که وجوب حجّ مقید به اساااتطاعت اسااات یعنی با وجود 

ستطاعت وجوب حج فعلی می ضی ا ست یا خیر؟ بع ضعیه قابل تعلیق ا شود، حال آیا عقلة و

ضی اثبات کردهاند و نفی کرده صیل دادهبع ضی تف ضعیه اند و بع اند بنابراین در تقیید علقة و

 سه نظریه مطرح است:

توانیم عقله وضااعیه را قید بزنیم این نظریه یک برداشاات از نظریة اوّل این اساات که می

کالم مرحوم آخوند است به این بیان که در معنای اسمی قید علقة وضعیه این است که باید 

ستقاللی شده باشد و در معنای حرفی علقه وضعیه مقید شده که باید لحاظ آلی شده لحاظ ا

 باشد اگر لحاظ آلی باشد بین )مِنْ( و ابتداء مالزمه هست وگرنه مالزمه نیست.

نظریة سااوّم این اساات که علقه وضااعیه قابل تقیید نیساات و ما طرفدار همین مساالک 

 هستیم.

صدر  سلک مرحوم آقای  سوّم م ست که گفتهنظریة  سلک ما ا ضع م اند اگر در حقیقت و

تعهد و التزام باشد علقة وضعیه قابل تقیید است و اگر مسلک ما غیر تعهد )مثل اقتران اکید( 

شد قابل تقیید نیست ایشان فرموده اند: چون بنابر مسلک تعهد حقیقت وضع تعهد و التزام با

نیم که مثالً اگر در روز کلمهة )انسان( را به توایم تعهد والتزام را به قیدی مقید کاست ما می

ایم و اگر این کلمه را در شب به کار بردیم کار بردیم تفهیم معنای حیوان ناطق را اراده کرده

ست چون  ضعیه قابل تقیید نی سلک اقتران اکید علقه و ساس م ست ولی برا چنین التزامی نی

سااات بخالف تملیک که قابل تعلیق ایجاد مقارنه یک امر تکوینی اسااات و تعلیق بردار نی

 برموت است)در وصیت(

ما قائلیم که عقله وضعیه اصال قابل تقیید و تعلیق نیست سابقا گفتیم مداد از علقة وضعیه 

ای مالزمه بین لفظ و صورت معنا در ذهن است و این مالزمه امر تکوینی است عین مالزمه

ست ست  که بین نار و حرارت ه ست تنها فرقش در این ا که مالزمه بین نار و حرارت ذاتی ا

باشد وقتی این مالزمه و مالزمه بین لفظ و معنا در ذهن غیر ذاتی است و منشأش وضع می
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و علقه وضااعیه از امور تکوینی شااد امور تکوینی قابل تقیید نیساات این تعلیق فقط در امور 

ین امر تکوینی محّقق اعتباری معقول اساات زیرا در امور تکوینی الگ علّتش محقّق باشااد ا

اند: بطالن عقد معلّق به همین خاطر است که عقال است )به همین لحاظ مشهور علماء گفته

توانیم معلق باشااد زیرا یا اعتبار حین انشاااء هساات و یا نیساات بنابراین تعلیق عقد معنا نمی

علیق مُنشأ ندارد ولی مرحوم آقای خویی فرمودند که مُنشأ ااا مثل ملکیّت ااا معلّق است و ت

اشااکال ندارد و بطالن عقد معلّق به جهت اجماع اساات ولی به نظر ما بطالن آن به جهت 

 عقالیی نبودن آن عقد است(.

شخص بگوید )در مقام  شکالی دارد که  سلک تعهد چه ا صدر فرمود: بنابر م مرحوم آْقای 

ام این را اراده کردهتفهیم(: اگر در روز کلمه )زید( را به کار بردم ااااا مثالً ااااا حیوان ناطق 

مالزمه بین گفتن زید در روز و تفهیم معنای حیوان ناطق وجود دارد و این داللت تصاادیقی 

 شود.در روز حاصل می

جواب این کالم این است که ما هم قبول داریم که در این مورد قید هست ولی این قید، 

ست یعنی کلمة زید دا ضوع ا ست بلکه قیدِ مو ضعیه نی ست بلکه کلمه زید قید علقه و لّ نی

 گردد.مقید به گفتن آن در روز دالّ است بنابراین قید به موضوع برمی

که چون علقه وضاعیه همان مالزمه اسات و چون مالزمه امر تکوینی اسات و نتیجه این

 شود.امر تکوینی قابل تقیید نیست بنابراین هیأ تقییدی در علقة وضعیه فرض نمی

 شود.داللت بر اراده و در بحث معنای حرفی ظاهر می ثمره این بحث در تبعیت

 فصل رابع: تبعیت داللت بر اراده

کالمی از ابوعلی سینا و خواجه نصیر الدین در کتاب شفا و جوهر النضید نقل شده است 

 اند: داللت لفظ بر معنا تابع اراده متکلم است.که این دو فرموده

صول  سأله در ا ست و مرحوم آخوند نیز درکفایه آن را این کالم باعث طرح این م شده ا

 متعرض شده است.

 کنیم:ما این فصل را در چهار جهت بحث می

 جهت اوّل: توضیح داللت تصودیه و تصدیقیه.

 جهت دوّم: منشأ داللة تصوریه.

 جهت سوّم: منشأ داللت تصدیقیه.
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مین در تبعیت داللت بر جهت چهارم: آیا در این دو داللت اراده تأثیر دارد؟ و مراد این عَلَ

 اراده چیست؟

 جهت اوّل: توضیح داللت تصوریه و داللت تصدیقیه

گوید: اشااکالی بر خواجه نصاایر مطرح کردم و ایشااان مرحوم عالمه در شاارح تجدید می

 جواب داد که داللت لفظ بر معنا ذاتی نیست بلکه تابع اراده است.

گانه )طبعی و های سااهاساات زیرا داللتاصاال داللت یک انتقال ذهنی از دالّ به مدلول 

 عقلی و وضعی( همه در ذهن هستند.

سابقاً گفتیم داللت لفظ همان مالزمه  ست  ضعی عبارت از داللت لفظ بر معنا ا داللت و

 بین لفظ و معنا در ذهن است.

 این داللت لفظی بر دو قسم است: داللت تصوری و داللت تصدیقی.

ل تصوّر یک معنا یا صورت ذهنی ما از معنا است و داّل داللت تصوریه این است که مدلو

لفظ مسموع است ولی در داللت تصدیقیه مدلول ما دائماً یک تصدیق و اعتقاد جزمی )اراده 

شنیدن  ست مثالً با  صدیق )یا علم( به تلفظ الفظ به این لفظ ا ست و دالّ ما ت تفهیم معنا( ا

کند که این لفظ از چه کسااای یا چه چیزی آید و فرقی نمیلفظ آب معنای آن به ذهن می

دالّ و مدلول تصدیق است مثالً از  شنیده شود این داللت تصوریه است ولی داللت تصدیقیه

شااود که زید تفهیم این معنا را به زید شاانیدیم که گفت: آب، برای ما تصاادیق حاصاال می

جا ناشاای ز اینمخاطب اراده کرده اساات )این مدلول داللت تصاادیقی اساات( این تصاادیق ا

شخص عاقل ذی اراده علم ییدا کردیم )این دالّ داللت می صدور این لفظ از  شود که ما به 

 تصدیقی است(.

صدیقی می صوری و ت شنیدن لفظ داللت ت شوند مثالً با  توانند در زمان واحد با هم جمع 

فهیم معنا هم آید و علم به صااادور لفظ از ذی اراده و علم به اراده تآب معنایش به ذهن می

صل می ششود و میحا شته با شد توانند با هم افتراق هم دا شد و دیگری نبا ند یعنی یکی با

گوییم که حقیقت اسااتعمال ایجاد معنا در ذهن غیر به توسااط لفظ )در مبحث اسااتعمال می

ست که  ست در نامگذاری نزاع ا ست و اگر نزاع ه سی نی ست. این جهت اوّل مورد نزاع ک ا

که دو نوع انتقال وجود دارد کساای اشااکال گویند امّا اینت تصااوری را داللت نمیمثالً دالل

 نکرده است.
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 جهت دوّم: منشأ این داللت تصوریه چیست؟

همه قبول دارند که داللت تصااوری ذاتی نیساات و همچنین داللت تصاادیقیه هم ذاتی 

صوری(، در ست؟ )در داللت ت شأ این مالزمه چی ست که من سؤال این ا ست  این مورد دو  نی

ضع هرچه که قول رایج وجود دارد: یکی این ست حقیقت و ضع ا شأ داللت و مالزمه و که من

ضع قبول کردهمی سلک تعهد را در و سانی که م ست و ک شهور ا شد این قول م اند خواهد با

اند که منشأ داللت تصوری وضع نیست بلکه منشأش انس ذهنی و تداعی معانی است گفته

آید این بار زید و عمرو را با هم ببینیم صاااورت عمرو با دیدن زید به ذهن میمثالً اگر ده 

 منشأش انس ذهنی است.

البته این نزاع لفظی اساات و فقط در نامگذاری آن با هم اختالف دارند امّا یک نکته باید 

ست که ذهن ما چون مقارناً چند بار دو  شان این ا شود که قائلین به انس و تداعی مراد دقت 

شود امّا سؤال ما یز را ادراک کرده است بر اساس تکرار یا کماً و یا کیفاً این اُنس ایجاد میچ

سم  ست؟ خیر، و ما ا ست؟ آی چیزی غیر از اقتران اکید ا شأ این اُنس چی ست که من این ا

 ایم.اقتران اکید را وضع گذاشته

ص سابقاً گفتیم که داللت ت ست؟  صدیقیه چی شأ داللت ت سوّم: من دیقیه قابل انکار جهت 

کنیم که متکلم تفهیم این فهمیم و تصاادیق مینیساات مثالً اگر کلمه کتاب را بشاانویم می

شأ داللت  ست؟ من صدیقیه چی شأ داللت ت ست که من ست ولی بحث این ا معنا را اراده کرده ا

تصاادیقیه چیزی جز تعهد و التزام نیساات و شااخص تا تعهد و التزام نداشااته باشااد داللت 

شود اگر شخصی در مقام تلفظ ملتزم به لفظی نباشد و از هر لفظی برای ه ایجاد نمیتصدیقی

ستفاده می خواهم برای ما تصدیق به قصد تفهیم کند مسلماً وقتی گفت: آب میهر معنایی ا

صل می ست و ما هم این را قبول داریم تا معنای آب حا شود این کالم مرحوم آقای خویی ا

صل نمیاین التزام از طرف مت صدیقی برای ما حا شد داللت ت شود منتهی دو نکته را لکم نبا

 باید توجّه داشت.

شخاص چگونه علم ییدا می سی جایی که نکته اوّل: ما به تعهد و التزام ا کنیم تعهد هر ک

نوشته نشده است و این کار الزم هم نیست ما در زندگی که با افراد داریم این التزام را راحت 

وریم با اسااتعمال اشااخاص الفاظ را در معانی خودشااان و در محاورات با آنها آبه دساات می

 فهمیم که اشخاص متعهد و ملتزم به استعمال الفاظ در معانی خود هستند.می
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سوار نکته دوّم: ما با همه مردم که ارتباط مکرّر نداریم گاهی یکبار تا صی را  شخ سی  ک

برد و برای ما داللت تصااادیقی ایجاد ر میکاشاااویم و او لفظی را در معنای خودش بهمی

شود که او تفهیم معنای آن لفظ را اراده کرده است جواب این است این حالبت به غلبه یا می

شود ما در زندگی با افراد زیادی معاشرت کردیم و با هر کسی که حساب احتماال مربوط می

ن انسان متعهدی است این مبنایش شاایم که در کاربرد الفاظ در معانیمعاشرت کردیم دیده

صل می شرت حا ست که با تجربه و معا ساب احتماالت ا شود که با فرد جدید اگر برخورد ح

 کنیم مطمئن هستیم که همان تعهد را دارد.

بینند همه اهالی قم شااوند میگویند افرادی که وارد قم میمثالً در حساااب احتماالت می

ستند با توجّه به ا صل میدارای کاله ه شان اطمینان حا شود که نفر بعدی که ین نکته برای

بینند کاله سرش است ما نحن فیه از همین قبیل است که با اتمام کسانی که معاشرت و می

بینیم افراد متعهدی در کاربرد الفاظ هساااتند در برخورد با هر شاااخص سااارو کار داریم می

صد تمال نمیفهمیم چون احدیگری هم از الفاظ همین معانی را می دهیم معنای دیگری را ق

 کرده باشد.

ست و مرحوم جمع صدیقیه تعهد و التزام ا شأ داللت ت ست که من سوّم این ا بندی جهت 

 گذارد.آقای خویی اسمش را وضع می

 جهت چهارم: آیا داللت تابع اراده هست یا خیر؟

ست زیرا این داللت منشأش ا شن ا صوری و جهش رو سبت به داللت ت قتران اکید خیر، ن

شود بین لفظ و معناست و هر وقت این اقتران صورت بگیرد این مالزمه و داللت حاصل می

صل می صدور الفاظ داللت حا شد و با بنابراین با  شد و چه مرید نبا شود چه متکلم مرید با

شود امّا در داللت تصدیقی مدلول علم به قصد و اراده است یعنی شنیدن لفظ معنا تصوّر می

کنیم که متکلم قصد تفهیم این معنا را کرده است و بالوجدان معنا ندارد که علم م ییدا میعل

شد چون داللت در ذهن مخاطب و  صد و اراده متکلم با صد تفهیم متکلم متوقف برق ما به ق

صد تفهیم معنای  سامع به ق ست و مدلول علم  صدور لفظ ا سامع به  ست )دالّ علم  سامع ا

صدیلفظ می شد(. ق ست؟ آن با سامع نی سامع که متکلم دارد متعلق علم  چه که متعلق علم 

ست نه این ساب احتماالت متوقف ا ست و بر ح ست مال ذهن او ا صد ا که در واقع متکلم ق

صل  سامع حا صدیقیه برای  صد را ندارد ولی داللت ت شد گاهی متکلم این ق شته با تفهیم دا
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 شود.می

ری به اراده اساات مدارشااان اراده متکلم اساات و کا اند داللت تابع ارادهکسااانی که گفته

ست ولی ا شده ا سامع  شأ ییدایش این علم  ین از محل بحث نوعیه ندارند بله اراده نوعیه من

 .خارج است زیرا محل بحث این است که داللت تابع اراده متکلم است یا نیست

شدهامّا کالم علمین که قائل به تبعیت داللت بر اراد شبهه اند بخاطره  ست دفع  ای بوده ا

ته قام گف لت میو در این م نا دال گاهی جزء لفظ بر جزء مع ند:  گاهی نمیا ند و  ند مثاًل ک ک

)غالم زید( غالم بر یک جزء داللت دارد و زید بر جزء دیگر داللت دارد امّا اگر اسم شخصی 

ر یک جزء و اهلل بر که عبد بکند نه اینرا عبد اهلل گذاشتیم مجموع آن بر یک فرد داللت می

ضاف بر  جزء دیگر داللت کند ست؟ عبد اهلل م ضاف با عبد اهلل عَلَم چه فرق ه بین عبداهلل م

ولی عبداهلل بر مجموع و یک چیز داللت دارد این دو عَلَمین فرمودند:  داللت دارد 1دو جزء

ء معنا داللت عنوان وصااف و مضاااف عبداهلل را به کار ببرد این کلمه بر دو جزاگر متکلم به

شیء و یک معنا داللت دارد و هر یک از این دو دارند و اگر به نحو عَلَم به کار ببرند بر یکی 

ستعمال کرده یا به نحو وصفی  2تابع اراده متکلم است که آیا به نحو اسمی و به شکل عَلَم ا

 به کار برده است.

شتر نداریم که عبارتند از داللتجمع صوری و دالل بندی: ما دو داللت بی صدیقی و ت ت ت

ست و هیأ یک امنشأ داللت تصوری اقتران اکید است و منشأ داللت تصدیقی تعهد و التزام 

 از این دو داللت ارتباطی با اراده متکلم ندارد.

 فصل ینجم

ا اشتراک ا  دهیم. )ترادفبه مناسب بحث داللت چهار تا از عناوین مشهور را توضیح می

 مجاز ا کنایه(

 اوّل: ترادف و اشتراک مقام

ست این مالزمه  صوری مالزمه و علقه بین لفظ و معنا در ذهن ا مکرّراً گفتیم که داللت ت

گاهی بین یک لفظ و یک معنا هسااات مانند کلمه اهلل و گاهی بین یک معنا و دو لفظ علقه 

یاید آن معنا هم در ذهن می ه آید مانند کلمهسااات یعنی هر یک از دو لفظ که در ذهن ب

انسااان و بشاار که یک معنا دارند این حالت را ترادف گویند گاهی بین یک لفظ و چند معنا 
                                                        

 .2ـ شیء، ص 1

 ـ اضافه، ص. 2
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 علقه هست مثل اعالم شخصیه و یا مثل کلمه عین، این را اشتراک گویند.

شتراک ممکن است؟ این بحث علماء اصول بحثی را مطرح کرده اند که آیا این ترادف و ا

ست ولی فائده شاهده  ای ندارد زیرامهمّ ا شترک را در لغت م ما بالوجودان الفاظ مترادف و م

خواهیم مطرح کنیم این اسااات که ترادف و بریم بحثی که میآنها را به کار میکنیم و می

ست مثل این شن ا ضع رو سمیه در و شتراک روی نظریه اعتبار و تم فرزند دو  که برای یکا

سنامه شنا سم بگذارند )یکی  سم نامگذاری کنند ای و یکی غیر آن( و یا ا چند نفر را با یک ا

صویر ترادف و  ست که روی نظریه اقتران اکید و یا نظریه تعهد و التزام ت تمام کالم در این ا

 اشتراک چگونه ممکن است؟

شکلی ندارد و اگر بین لفظ )الف( و معنای )ب(  صویر ترادف م سلک اقتران اکید ت بنابر م

عد بین لفظ  جاد کردیم و ب قارن ای جاد کردیم و همینت قارن ای نای )ب( ت طور الی )ج( و مع

شاااود کار ببریم این معنا در ذهن ایجاد میآخر، این اشاااکالی ندارد هر وقت این الفاظ را به

شتراک است اگر بین لفظ )الف( و معنای )ب( ایجاد اقتران کنیم و بعد بین  شکال در ناحیه ا ا

نای )ج( این جام لفظ )الف( و مع نای دیگر دهیم و همینکار را ان ند مع با چ طور این لفظ را 

مقترن کنیم اگردر ناحیه مدلول این کثرت اقتران ایجاد شاااود ذهن حالت تصاااوّر معنا را از 

آید که تصاادیقی اساات یعنی متکلم یک معنا را دهد و فقط یک معنا به ذهن میدساات می

شود البته مالزمه بین یک لفظ و  اراده کرده است ولی امکان ندارد که تمام اینها یکجا تصوّر

ما قبول می حدود را  نای م ند مع با چ یک لفظ  مه  نا را قبول  100یا  50کنیم ولی مالز مع

 کنیم)براساس مسلک اقتران اکید(.نمی

سلک تعهد گفته شکل داریم امّا بنا بر م شتراک م اند: هم از ناحیه ترادف و هم از ناحیه ا

هرکدام را که انتخاب کنیم با یکی از ترادف و اشااتراک  چون نظریه تعهد دو صاایغه دارد و

صد  ست که هر وقت گفتیم )الف( تفهیم معنای )ب( را ق صیغه تعهد این ا شکل داریم یک  م

های متعدّد اساات ولی در اشااتراک دچار در ترادف مشااکلی نیساات زیرا تعهد کنیم اینجامی

شکل می تفهیم معنای )ب( را اراده کردیم و  شویم زیرا باید بگوییم: هر وقت گفتیم )الف(،م

ساااازد و این هر وقت گفتیم)الف( تفهیم معنای)ج( را اراده کردیم و این دو تعهد با هم نمی

شد صیغه دیگر تعهد با معنا شروع می شود امکان ندارد این صیغه اوّل بود که با لفظ شروع 

صورت که می کنیم با این لفظ آن را ابراز میگوییم: هر وقت این معنا را اراده کردیم به این 
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دهیم در حالی که در صاایغه اوّل در شاارط در این صاایغه در شاارط تفهیم معنا را قرار می

شااویم چون دادیم در این صاایغه دوّم در ترادف دچار مشااکل میاسااتعمال لفظ را قرار می

ها با هم ن تعهدهای متعدّد برای تفهیم معنای واحد از الفاظ متعدّد اساات و ایاش تعهدنتیجه

کنیم مگر با این لفظ شاااویم که این معنا را ابراز نمیساااازد زیرا در یک تعهد ملتزم مینمی

کنیم ولی می شااویم که از لفظ دیگر آن معنا را ابرازمثالً لفظ )الف( و در تعهد دوّم ملتزم می

تی ندارند یعنی های متعدّد از این ناحیه با هم منافابا اشاااتراک مشاااکلی نداریم چون تعهد

شتیم بالفظ عین آن را ابراز میمی صد تفهیم ذَهَب را دا کنیم و هر توانیم بگوییم: هر وقت ق

 کنیم.وقت قصد تفهیم فضه را داشتیم بالفظ عین آن را ابراز می

کار برد تا هر دو اشکال برطرف شود مثالً برای ترادف هر دو صیغه را به نتواحال آیا می

 و برای اشتراک از صیغه دوّم استفاده کنیم؟از صیغه اوّل 

سلوک خارجی  شکال دارد زیرا تعهد و التزام ابراز لفظی ندارد بلکه منشأش در  این کالم ا

سر و کار داریم می ست وقتی با افرادی  ستعمال الفاظ و عملی افراد ا بینیم افراد متعهدی در ا

سلوک سنخ  سلوک عملی نداریم بلکه یک  سنخ  ستند و دو  صیغه را  ه عملی داریم و یک 

 بریم.کار میبه

شکال فوق الذکر رابله می صیغه را انتخاب کنیم حل کرد به این توان ا که هر یک از دو 

شکلی ییدا نمی صورت که من بعد از این هر وقت این لفظ را بهم کار بردم این شود به این 

ک تعهد وجود دارد منتهی طرف کنم در این صاااورت یمعنا را یا این چند معنا را اراده می

سلک معنایش ست ) یعنی المعانی( روی م شد مردّد ا صورتی که متعدّد با تعهد، این تعهد  در 

مقدار فوق الذکر در داللت تصادیقیه کافی اسات که  منشاأ داللت تصادیقیه اسات و همین

توانیم صیغه دوّم ایم و میبگوییم: هر وقت )زید( گفتیم یکی از سه نفر را ا مثالً ا اراده کرده

را اختیار کنیم و تردید را به سااوی لفظ متوجه سااازیم مثالً بگوییم: هر وقت قصااد تفهیم 

 بریم.کار میمعنای حیوان ناطق را داشته باشیم یکی از دو لفظ معیّن را به

 مقام دوّم: مجاز 

دو قساام بریم بر هیأ اشااکال و اختالفی نیساات که ما کلماتی را که در جمله به کار می

ست  شیئی به کار می هارتا شیءدر  ست مثاًل  حقیقتاً بریم که آن  صداق معنای لفظ ا فرد و م

گوییم: )زیدٌ انسااانٌ( در این مثال کلمة انسااان را در مورد زید به کار بردیم که او یکی از می
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صداق بریم که آن شیء فرد و مکار میمصادیق انسان است امّا گاهی کلماتی را در اشیائی به

 خواهیم شجاعت او را بفهمانیم.آن کلمه نیست مثل )زیدٌ اسدٌ( وقتی می

سد( در مورد شیئی مثل حیوان مفترس به کار می رود که آن شیء وقتی که لفظی مثل )ا

گوییم ولی در صااورت دوّم وقتی که حقیقتاً فرد معنای آن لفظ اساات به آن لفظ حقیقت می

شیئی به کار می ست آن لفظ مجاز لفظی را در مورد  شیء حقیقتاً فرد آن لفظ نی بریم که آن 

شود تمام اختالفی که در مسأله مجاز وجود دارد در تفسیر و تبیین مدلول مجازی است و می

 که فارق بین مدلول مجازی و مدلول حقیقی چیست؟این

 در این مورد دو نظریه معروف و رایج داریم:

شهور در علم بی ضوع له نظریه اوّل: نظریه م صول: در مجاز لفظ را در غیر مو ان و علم ا

ستعمال می ضوعا سب با معنای مو سد در کنیم البته آن معنا منا ستعمال لفظ ا ست مثل ا له ا

ضوع شجاع، ولی در حقیقت لفظ را در معنای مو سان  ستعمال میان ستعمال له ا کنیم مانند ا

 لفظ اسد در حیوان مفترس.

سکاکی:  ست و هر نظریه دوّم: نظریه  ستعمال نی هیأ فرقی بین لفظ حقیقت و مجاز در ا

ضوع ستعمال میدو در معنای مو شوند یس در خود کلمه فرقی وجود ندارد بلکه فرق در له ا

د را در معنای یک ادعایی اساات که در مواردی که می داً فی المدرسااة( اَسااَ گوید )ر یت اَسااَ

یده است منتهی کسی را که مصداق و فرد مفترس را د خودش استعمال کرده و واقعاً حیوان

د نیساات ادعا می د را در معنای خودش اَسااَ کند که فرد حیوان مفترس اساات بنابراین اَسااَ

ستعمال کرده است ولی به ادعای این که زید مصداق حیوان مفترس است و این تصرّف در ا

 اسناد عقلی است نه تصرّف در لفظ.

ست که این مطلب  ستاد ما فرموده ا ست نه ا ضی از موارد مجاز گفته ا سکاکی در بع را 

همه مجازها. مثالً در )مَنْ قَتَلَ قَتیالً( یا )اَعْتِقْ رَقَبَةْ(، قتیل در مثال به معنای مقتول نیساات 

ست در اینجا هم  شرف به قتل ا ست که م سی ا ست بلکه مراد ک چون مقتول قابل قتل نی

ستعاره قائل به اینجا نمیسکاکی قائل به مجاز است ولی حقیقت ادعایی  آید ایشان تنها در ا

حقیقت ادعایی بوده اسااات یعنی در جایی که عالقه معنای مجازی با معنای حقیقی تنها 

مشابهت باشد بنابراین فرمایش سکاکی در مورد حقیقت ادعایی در مجازات فی الجمله است 

 نه بالجمله.
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جازات قائل به حقیقت ادعایی بوده  ولی مرحوم آقای خویی فرمودند که سکاکی در همة م

فرماید: ما با ارتکاز عرفی همین مطلب است و ایشان همین کالم سکاکی را تأیید کرده و می

 فهمیم.را می

شااویم زیرا با ما نه با نظر مشااهور موافقیم و نه با نظر سااکاکی. ما متعرض ادلّه آنها نمی

شهور و ضوع برای هیچیک از کالم م ضمان مو سکاکی باقی نمی قبول عر ماند و ثانیاً کالم 

 این بحث ثمره عملی ندارد.

 ردّ نظریه مشهور:

سامع و حقیقت  ستعمال یعنی ایجاد المعنی باللفظ فی ذهن ال ست؟ ا ستعمال چی حقیقت ا

ای بین لفظ و معنا در ذهن اساات یعنی هرگاه لفظ در ذهن موجود شااود داللت یک مالزمه

 شود و به دست متکلم و سامع نیست.میقهراً معنا هم در ذهن ایجاد 

وجود لفظ در ذهن یعنی هرگاه لفظ مسااموع شااود و وجود معنا یعین هرگاه معنا در ذهن 

ست ولی مالزمة بین لفظ  شود مانند مالزمه بین آتش و حرارت که این مالزمه ذاتی ا صوّر  ت

زمه را ایجاد خواهد ما در مقام محاوره یک طرف مالو معنا غیر ذاتی اسااات و عاملی می

ستعمال ایجاد شود ولی معنا خود بخود ایجاد میکنیم و مسموع میمی شود و چون حقیقت ا

شود که با لفظ مذکورمالزمه دارد و هرچهمتکلم یا معنی است فقط در ذهن معنایی ایجاد می

شته باشد همان مسامع اراده کند به درد نمی عنا در [ورد بلکه هر معنایی که با لفظ مالزمه دا

شه ذهن ایجاد می سم معنا ندارد چون همی شد دیگر دو ق ستعمال این  شود وقتی حقیقت ا

دهد؟ کار انجام میشاااود که با آن لفظ مالزمه دارد امّا قرینه چهمعنایی در ذهن تصاااوّر می

مان یک محکی نیز داریم محکی ه یک مفهوم و  نا داریم  یک مع ما برای لفظ  که  طوری 

کند ایم قرینه در جمله، محکی ما را معیّن میاز لفظ در جمله اراده کردهیعنی آن شاایئی که 

اگر گفتیم: )رَ َیْتُ اَسَداً فِی الْمَدْرَسَة( قید )فِی الْمَدْرَسَة( داللت دارد که محکی اسد فرد شجاع 

شهور که گفته ست بنابراین م ضوع»اند: ا ست یکی در مو سم ا ستعمال بر دو ق و یکی در  لها

ضوعغیر م ست که در ذهن «لهو ستعمال هر لفظ در آن چیزی ا ست زیرا ا ستی نی ، کالم در

 وجود دارد و این یک چیز است که همان ایجاد معنا با لفظ باشد.

خالصااه اختالف ما با مشااهور در مدلول اسااتعمالی اساات و ما در این جهت با سااکاکی 

 ن مفترس است.موافق هستیم که مدلول استعمالی اَسَد در مثال مذکور حیوا
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 اختالف نظر ما با سکاکی:

ست در  شان در محکی ا ستیم اختالف ما با ای سکاکی موافق ه ستعمالی با  ما در مدلول ا

شان را توجّه می ضر وقتی کالم ای شت میکنیم اینزمان حا کنیم و بین محکی و گونه بردا

شده سکاکی این تفکیک را قائل ن ستیم ولی در زمان  شان معنا تفکیک قائل ه اند از کالم ای

داً فِی شااود که هماناسااتفاده می د( در مثالی )رَ َیْتُ اَسااَ طوری که مدلول تصااوری لفظ )اَسااَ

ست منتهی این فرد،  ست محکی آن هم فردی از حیوان مفترس ا َسة( حیوان مفترس ا الْمَدْرَ

اً فی المدرسة( دسَ اَ تُ یْشود )رَفرد ادّعایی این معنا است یس در نظر سکاکی وقتی گفته می

صوری )اَ ستعمالی و مدلول ت ست و محکی آن فردی از حیوان سَ مدلول ا د( حیوان مفترس ا

گوید: فردی که دیدم ادعایی بود نه حقیقی، چون مفترس اساات و قرینه )فی المدرسااة( می

عایی و من هم مانند ساااکاکی میافراد دو دساااته گوییم مدلول اند: افراد حقیقی و افراد ادّ

د( هم در حقیقت و هم در مجاز یک چیز است )یعنی حیوان مفترس( و اختالف سَمالی )اَاستع

سکاکی محکی )اَ ست در مثال مذکور در نظر  د( فردی از حیوان مفترس سَ ما در محکی آن ا

چه که ی آننمحکی )اََسد( فردی از انسان شجاع است یع است ادعاءً و تجوزاً، ولی در نظر ما

ست و اده کردهمن از این لفظ ار ست و فردیت آن هم حقیقی ا شجاع ا سان  ام یک فرد از ان

طبیعت انسان شجاع با طبیعت حیوان مفترس تناسب دارد و فردی از انسان شجاع مصداق 

ضی )اَ ضی از مثالسَ فر سکاکی را در بع ست ما فرمایش  ها قبول داریم خود فرد ادّعایی د( ا

امه مردم سااازگار نیساات لذا اشااکالی که برکالم خواهد که با ذهن عیک عنایت زیادی می

ست که با وجدانیات و ارتکازات عرفی خودمان نمی شکالمان سکاکی داریم این ا سازد ولی ا

 برکالم مشهور این است که کالمشان معقول نیست.

ست و گفتیم این داللت ذاتی نکته دیگر این ضع ا شأ داللت لفظ برمدلول حقیقی و که من

نیست در مدلول مجازی هم داللت داریم سؤال این است که منشأ این داللت چیست؟ وقتی 

شجاع بهکه می سان  َسد( در مورد ان شأ این داللت چه میگوییم )اَ ست من شد؟ کار رفته ا با

 م تا منشأش مشخص شود؟حقیقت مدلول مجازی را چه باید بدانی

روی مساالک سااکاکی و نظر ما که با هم  شاابیه اساات منشااأش یکی اساات روی نظر 

ساکاکی مرکز تجوز فرد ادّعایی بود و به صاورت عادی ممکن نیسات که فرد واقعی حیوان 

َسد( با )فی  ست از ذکر )اَ شد با قرینه فهمیدیم که فرد حقیقی مراد نی سه با مفترس در مدر
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سه( با  سکاکی فرد ادعایی المدر ست که به نظر  شجاع ا َسد رجل  هم فهمیدیم که مراد از اَ

باشد )به لحاظ شجاعتش( )محکی در نظر سکاکی مدلول تصدیقی است حیوان مفترس می

 و مدلول تصدیقی دائر مدار مالزمه و علقه وضعیه نیست(.

شااود که میده میآید یعنی از قرینه )فی المدرسااه( فههمین بیان روی نظریه من نیز می

ست و از ذکر )اَ سه( فهمیده سَ فرد واقعی حیوان مفترس مراد نی د( به همراه قرینه )فی المدر

َسد( تناسب دارد و آن چیز انسان شجاع است  شود که متکلممی چیزی را اراده کرده که با )اَ

مدلول  )محکی در نظر ما نیز مدلول تصاادیقی اساات(. انّما الکالم در نظر مشااهور چگونه در

صل می سد( و معنای )حیوان مفترس( شود با اینمجازی داللت حا که در ذهن بین کلمة )ا

)محکی روی نظر مشااهور مدلول تصااوری اساات و تصااوّر دائر مدار مالزمه مالزمه هساات 

 است(.

شده و مرحوم  شهور وجوه متعدّدی گفته  شأ مدلول مجازی بنا بر نظر م صویر من امّا در ت

ست )مرحوم آقای صدر قائل به قول مشهورند( ایشان  آقای صدر یکی از آنها را بیان کرده ا

ست و مالزمه بین آن دو ایجاد می ضع اقتران اکید بین لفظ و معنا ا شود فرمودند: حقیقت و

له و معنای مجازی تقارن و تشااابهی هساات و به جهت این مقارنت فی بین معنای موضااوع

ضایی َسد( داللت اقت شجاع را دارد گرچه دالتش فعلیّت ندارد  الجمله کلمة )اَ سبت به رجل  ن

ای را برای اقتضااااء داللت لفظ بر معنای یعنی این تقارن بین معنای حقیقی و مجازی زمینه

کند یس ای را برای اقتضااااء داللت لفظ بر معنای مجازی ایجاد میحقیقی و مجازی زمینه

ا تقارن بین حیوان مفترس 2وان مفترس ا تقارن بین لفظ اسد و حی1سه تقارن وجود دارد: 

شجاع  شابه 3و رجل  ست: )م شده ا شجاع، و از طرفی گفته  سد و رجل  اااا تقارن بین لفظ ا

شود و المشابه مشابه(، یس بین لفظ اسد و معنای رجل شجاع خود بخود مقارنت حاصل می

گیرد قی را میشود قرینه صارفه است یعنی جلوی تصوّر معنای حقیای که ذکر میبعد قرینه

سد و معنای مجازی مانعی ندارد و به فعلیّت  ضعیف بین لفظ ا ضعیف و مقارنه  و آن داللت 

رسد به عبارت دیگر وقتی کلمة اسد برای معنای حیوان مفترس وضع شد و با آن اقتران می

ییدا کرد در ازاء آن تقارن ضااعیفی برای لفظ اسااد و معنای رجل شااجاع که معنای مجازی 

شااود وقتی تقارن قوی بین لفظ اسااد و معنای حقیقی وجود دارد این تقارن یجاد میاساات ا

کند وقتی قرینه صارفه از معنای حقیقی یعنی قید )فی کند و بروز نمیضعیف فعلیّت ییدا نمی
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صوّر معنای حقیقی را می شد جلوی ت سة( در جمله ذکر  ضعیف بروز ییدا المدر گیرد و تقارن 

شود بنابراین منشأ داللت به همین معنای مجازی )یعنی رجل شجاع( میکرده و ذهن منتقل 

ینه صااارفه از معنای ررسااد که قدر مدلول مجازی نفس وضااع اساات و زمانی به فعلیّت می

 حقیقی ذکر شود.

 به نظر ما سه اشکال بر کالم مرحوم آقای صدر وارد است:

تقارن بین معنای حقیقی و معنای اشکال اوّل بر کالم ایشان این است که ایشان فرمودند 

مجازی طبیعی است این فرمایش در همه موارد درست نیست مثالً در جملة )من قتل قتیال( 

 تقارن و تناسبی بین قتیل و مشرف به قتل وجود ندارد.

ستعمال لفظ به ذهن می صوری به مجرد ا ست که مدلول ت شکال دوّم این ا آید و حال ا

شااود یس چگونه با شاانیدن لفظ اسااد معنای مجازی مجاز ذکر می که قرینه بعد از لفظاین

که تا زمانی که قرینه ذکر نشااده اساات معنای حقیقی به ذهن شااود و حال اینتصااوّر می

 رسد کالم ایشان در صورتی درست است که قرینه قبل از لفظ اسد بیاید.می

حقیقی وجود دارد اشااکال سااوّم این اساات که ایشااان فرمودند: قرینه صااارفه از معنای 

صورت  صوّر معنای حقیقی  ست که این ت شان این ا ست؟ اگر مراد شان از این کالم چی مراد

گیرد این خالف واقعیت اسااات و اگر مراد این اسااات که متکلم معنای حقیقی را  اراده نمی

سازد که نکرده است این مربوط به مدلول تصدیقی است و با فرمایش مرحوم آقای صدر نمی

 داند.مجازی را مدلول تصوری میمدلول 

منشاااأ داللت لفظ بر معنای مجازی روی مسااالک مرحوم آقای خویی و حقیقت و مجاز 

براسااااس این مسااالک: عمده فرقی که نظریه مرحوم آقای خویی با نظریه اعتبار و نظریه 

اقتران دارد این اسااات که روی مسااالک مرحوم آقای خویی مدلول وضاااعی لفظ یا مدلول 

در وضع یک مدلول تصدیقی است ولی در دو مسلک دیگر مدلول استعمال مدلول  استعمالی

 تصوری است.

باشاد؟ مطلب اوّل این اسات که حقیقت و مجاز روی مسالک مرحوم آقای خویی چه می

ست یعنی شخصی متعهد می شود بنابر مسلک ایشان مدلول وضعی دائماً مدلول تصدیقی ا

برد تفهیم این معنا را اراده کرده اسااات یس فرقی بین  کارکه هرگاه این لفظ خاصّ را به

معنای حقیقی و مجازی روی این مسلک را همان مدلول تصدیقی است اااا مثالً اااا وقتی 
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فهمیم که متکلم تفهیم معنای حیوان مفترس را شااود میة( گفته میابَٰ غی الْداً فِسااَ اَ تُیْ َ)رَ

سة( سداً فی المدر ست و در )ر یت ا شجاع را اراده  اراده کرده ا سان  متکلم تفهیم معنای ان

ایشان که مرحوم آقای خویی مسلک مشهور در مجاز را قبول کند امّا اگر کرده است بنابر این

سکاکی در مجاز را قبول کند کما این سلک  سلک را قبول م که در حقیقت و مجاز همین م

هیم معنای حیوان شاااود یعنی تفکرده اسااات مدلول تصااادیقی در دو مثال مذکور یکی می

مفترس را اراده کرده اسااات منتهی این حیوان مفترس را در مثال اوّل بر فرد حقیقی و در 

مثال دوّم بر فرد ادعایی تطبیق کرده است یس یک فرق نظریه مرحوم آقای خویی با نظریه 

مشهور این است که در نزد مرحوم آقای خویی مدلول وضعی یا مدلول استعمالی لفظ مدلول 

گونه که صدیقی است نه تصوری امّا تصرّف عقلی است نه تصرّف در مدلول تصدیقی همانت

صوّری نمی ستعمالی و ت صرّف را در مدلول ا صرّف عقلی میسکاکی ت داند نزد داند بلکه ت

مرحوم آقای خویی مدلول حقیقی و مجازی مدلول تصدیقی است ولی در نزد مشهور مدلول 

دو نظریه این اسات که در نزد مرحوم آقای خویی مدلول و  تصاوری اسات و فرق دیگر این

ست و فرقش این  شهور ایجاد معنا ا ست ولی مدلول در نزد م ضع اراده تفهیم معنا ا معنا در و

اساات که مدلول بنا بر قول مرحوم آقای خویی اختیاری اساات ولی بنابر نظر مشااهور غیر 

 اختیاری است.

فظ بر معنای مجازی در نظر مرحوم آقای خویی مطلب دوّم این اساات که منشااأ داللت ل

شان چه می صدر فرمود قبول کردیم ای شهور ما وجهی را که مرحوم آقای  شد؟ در نظر م با

شأ دالل ضع به همراه قرینه من ست امّا روی نظر مرحوم  تفرمودند: و لفظ بر معنای مجازی ا

ست روی ا هآقای خویی ک صدیقی ا ستعمالی دائماً مدلول ت شأ مدلول ا ین نظریه احتیاج به من

ست. ّصی نداریم بلکه نفس قرینه در داللت بر معنای مجازی کافی ا شان وقتی  خا در نظر ای

صدیقی کامل می سة( مدلول ت شود و در مثال مذکور با آمدن )فی المدر شود که جمله تمام 

سد بر  شود که تطبیق لفظکند و معلوم میمدلول تصدیقی بر معنای مجازی تحقّق ییدا می ا

 باشد.معنایش )یعنی حیوان مفترس( ادّعایی می

 مصحّح استعمال مجازی:

ستعمال مجازی نیز غلط و همان صحیح داریم در ا ستعمال حقیقی غلط و  طوری که در ا

صااحیح داریم مثالً اگر برای فرد شااجاع بگوییم )ر یت نمره فی المدرسااة( این اسااتعمال 
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صحّت ست در حقیقت معیار  ست اگر کلمه را در  مجازی غلط ا شن ا ستعمال رو و غلط در ا

ست امّا در مجاز فرد حقیقی به ستعمال غلط ا ست و در غیر آن ا صحیح ا ستعمال  کار ببریم ا

نه اسااات؟ چون فرض کرده نای خودش )نزد مشاااهور( چگو مه در مجاز در غیر مع ایم کل

ستعمال شده است در این موضوع: ذوق عرفی و محاوره است یعنی اگر ذوق  ای افراد معیارا

گوییم اسااتعمال مجازی صااحیح اساات مثل )ر یت اسااداً فی ای آن را بپذیرد میمحاوره

ای عرف آن را امضااااء نکند و قبول نکند مثل )ر یت دبّاً فی المدرساااة(، و اگر ذوق محاوره

المدرسااة( یا )ر یت نمره فی المدرسااة( در حالی که که مراد از )دبّ = فرس( و )نمره( رجل 

ست زیرا ذوق محاوره ستعمال مجازی غلط ا شد این ا سندد و ای عرف این را نمیشجاع با ی

های گوناگون وجود دارد در هر جایی اطالق غلط و صااحیح در چون در مناطق مختلف ذوق

گیرد بنابراین جا صااورت میای همانبه ذوق عرفی و محاوره اسااتعمال مجازی به نساابت

 یح باشد ولی در جای دیگر همان اطالق غلط باشد.تواند اطالقی در جایی صحمی

 تحدید مدلول مجازی

له ما گفتیم اسااتعمال لفظ در غیر معنای خودش مجاز اساات آیا هر معنای غیر موضااوع

ست که کلمه شد؟ مواردی ا شته با صیتی دا صو ست یا باید خ کنند و ای را اطالق میمجاز ا

ست مثالً می سانٌ کلفظش مراد ا ست( یا گوییم: )اِنْ سم فاعل ا ضارِبٌ ا ست( یا ) لمه معرب ا

ست(، در همة این موارد لفظ در معنای  ضی ا َضرَبَ فعل ما ست( یا ) سه حرفی ا )زَیْد کلمه 

 خودش استعمال نشده است ولی مجاز هم نیست یس فارق بین مجاز و این موارد چیست؟

شابه و مناسبت بین آن له( که مدّ نظر است فقط بخاطر تدر مجاز آن معنایی )غیر موضوع

کار گیرد مثالً کلمه حاتم برای شااخص کریم بهله مورد لحاظ قرار میمعنا و معنای موضااوع

شابهت دارد امّا در جایی که رود بخاطر اینمی شخص کریم با حاتم در کریم بودن م که این 

شد به آن مجاز نمی شابه نبا ستعمال برای ت ضاربٌا ضیه ) ضاربٌ در ق سم فاعل گویند مثالً   ا

ست( در معنای خودش به ضارب( در ا ست زیرا بین کلمه ) ست ولی مجاز هم نی کار نرفته ا

ست که بین آن معنا و این ستعمال مجازی این ا شرط ا ست یس  شابهی نی جا و معنای آن ت

بریم حال که کار میمعنای حقیقی تشابهی باشد و ما بخاطر هما تشابه لفظ را در این معنا به

رد مذکور و امثلة فوق الذکر اطالق مجازی در کار نیست سؤال این است که آیا اطالق در موا

سأله بیان ست یا خیر؟ در بحث اطالق لفظ و اراده لفظ این م شود و در می حقیقی در کار ا
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 گوییم که این اطالق از استعمال خارج است.آنجا می

مشهور: مدلول استعمالی مجاز ااا نظر 1بندی بحث مجاز: در مجاز سه نظریه داریم: جمع

اااا نظر سکاکی: مدلول استعمالی و محکی در معنای 2له است. معنای مشابه معنای موضوع

حقیقی و معنای مجازی یکی اسات فقط محکی در یکی حقیقی و در دیگری ادعایی اسات. 

ا نظر ما: مدلول استعمالی در معنای حقیقی و مجازی یکی است ولی محکی این دو با هم 3

که دالّ بر تفاوت دارد چون محکی در مجاز فردی از انسااان شااجاع اساات نکته دیگر این

مدلول مجازی نزد مشااهور داللت وضااعیه اساات و نزد سااکاکی و نزد ما خود قرینه دالّ بر 

ای اساات و مراد از معنای مجازی اساات و مصااحح اسااتعمال مجازی ذوق عرفی و محاوره

اساات که بخاطر تشااابه و تناسااب این معنا با معنای مدلول مجازی آن معنای غیر حقیقی 

 شود.حقیقی لفظ در آن استعمال می

 کنایه

یه از این نا ید کثیرالرماد( ک ند )ز مان ند  ندار با هم اختالفی  یه  نا ثال ک ماء در م که زید عل

 ای است.انسان کریم و بخشنده

سعی کرده سکاکی  را بیان کنند مثاًل  اند که فارق بین مجاز و کنایهعلماء ادب من جمله 

، «در کنایه ذکر الزم و اراده ملزوم است ولی در مجاز ذکر ملزوم و اراده الزم است»اند: گفته

 اند.اند اشکال وارد کردهولی به همة آنچه که گفته

باشاد؟ در مجاز گفتیم در محکی لفظ کنیم چه میامّا فرقی که ما به ارتکاز خود درک می

صرّف می شجاع کنیم یعنی ت سان  سة فردی از ان سداً فی المدر سد در جمله )ر یت ا مراد از ا

گوییم )زید کثیر اسااات ولی در کنایه محکی لفظ عین محکی در حقیقت اسااات وقتی می

 الرّماد( محکی ما فردی از کثیر المراد است.

فرق کنایه و مجاز در مراد جدّی از کالم اسااات و در مراد جدّی از کلمه با هم مختلف 

س ست ولی تند وقتی مینی سد یکی ا ستعمالی و مدلول حقیقی در ا سدٌ( مدلول ا گوییم: )زیدٌ ا

این دو در مراد جدّی از اساااد با هم اختالف دارند و ما اسااام مراد جدّی از کلمه را محکی 

ایم محکی اسااد حقیقی با محکی اسااد مجازی دو تا اساات در کنایه مراد جدّی )یا گذاشااته

الی در کثیر الرّماد یکی اسااات ولی مراد جدّی از جملة )زید کثیر محکی( و مدلول اساااتعم

الرّماد(، زیدٌ جوادٌ اساات لذا در این جمله کلمة زیدٌ در معنای حقیقی خودش اسااتعمال شااده 
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ست منتهی مراد جدّی  شده ا ستعمال  ست و کلمة کثیر الرّماد نیز در معنای حقیقی خودش ا ا

از کلمه در مجاز با مراد جدّی از کلمه در حقیقت با هم  :ند امّا مراد جدّیاز کالم فرق می

تفاوت دارد یس در کنایه مراد جدّی از کالم با مراد اساااتعمالی آن با هم تفاوت دارد ولی در 

 مجاز مراد جدّی از کلمه با مراد جدّی از کلمه در حقیقت با هم تفاوت دارد.

شود: )زیدٌ کثیرُ الرّماد(، محکی فته میبندی: روی منبای ما در مجاز، در کنایه وقتی گجمع

صّرف  ست. در مجاز ت ست ولی مراد جدّی از کالم این معنا نی کثیر الرّماد همان کثیر الرّماد ا

در کلمه است و در کنایه تصرّف در کالم است و صدق و کذب نسبت به مراد جدّی از کالم 

 شود.سنجیده می

 مبحث دوّم: حقیقت استعمال

ته میدر این بحث ن نابراین این کاتی گف یاز داریم ب به آن ن نده  باحث آی شاااود که در م

 مبحث، مبحث مهمّی است.

 مقدمه:

ای به نام علقه وضاااعیه وجود دارد این مربوط به ما گفتیم بین لفظ و معنا مالزمه و علقه

سان ست بخاطر این مالزمه ما ان سامع ا ستخدام شخص  ها در مقام محاوره این الفاظ را ا

گویند و این در جایی اساات و کارگیری و اسااتخدام لفظ در معنا در اسااتعمال میکنیم بهمی

ست که همة ما آن  ستعمال لفظ امری ا شد ا ست که بین لفظ و معنا مالزمه با سامعی ا برای 

 اند که حقیقت استعمال چیست؟دهیم ولی علماء ما این مسأله را مطرح کردهرا انجام می

 رد بیان شده است:سه نظریه در این مو

مسلک اوّل یا مسلک عالمیت و مسلک دوّم یا مسلک ایجاد معنا که خودش دو مسلک 

سته از مسلک دوّم یعین ایجاد معنی، دارد و مجموع سه مسلک می شود که دو مسلک برخا

ایجاد معنا در خارج و ایجاد معنا در ذهن است این بحث در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا 

 دارد. تأثیر

مرحوم آقای خویی مسلک اوّل را مشهور دانسته و آن را یذیرفته است و استاد ما هم این 

 مسلک را قبول دارد.

ست ما گاهی  ستعمال ایجاد عالمت بر اراده تفهیم معنا ا سلک حقیقت ا ساس این م برا

شانه می ضع با تلفظ گذاریم اینچیزهایی را برای ن ست که بعد از و شان این ا عالمتی ها نظر
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 باشیم.کنیم که در مقام تفهیم معنای این لفظ میرا ایجاد می

 آید.نقد این مسلک بعد از بیان مسلک مختار می

 مسلک دوّم )ایجاد المعنی(:

 ا ایجاد المعنی فی الذهن2ا ایجاد المعنی فی الخارج 1اند: اینها دو دسته شده

سته ار مرحوم سلک اوّل از این دو د صفهانی و مرحوم میرزای نائینی آخوند و مرحو م م ا

تر اسات ایشاان در نهایة الدرایة گفته اند تعبیر مرحوم اصافهانی د این مورد دقیققائل شاده

اساات: مثالً اگر ساانگ را در نظر بگیریم یک وجود حقیقی دارد )وجود خارجی( و یک وجود 

(، وقتی در یک ذهنی دارد )صورت سنگ در ذهن( و یک وجود لفظی دارد )یعنی کلمة سنگ

کنیم بریم طبیعت و ذات سنگ را به یک وجود لفظی ایجاد میکار میجمله کلمة سنگ را به

وجود خارجی عینی و  یا مثالً معنای انسااان طبیعت حیوان ناطق اساات که سااه وجود دارد:

سان را در جمله سان(، وقتی کلمة ان صوّر در ذهن( و وجود لفظی )کلمه ان ای وجود ذهنی )ت

کنیم کلمة بریم طبیعی انساااان را به وجود لفظی )نه خارجی و نه ذهنی( ایجاد میر میبکا

انسااان بالذات و حقیقةً وجود لفظ اساات و بالعرض و بالعنایة والمجاز وجود معنا اساات مانند 

در سفینه است بنابراین  حرکت سفینه که بالذات حرکت سفینه است و بالعرض حرکت جالس

ستعمالی ایجا ست که از آن به ایجاد المعنی فی الخارج تعبیر بیان ا د المعنی بوجوده اللفظی ا

 کنند.می

ست  شکال این ا شکال دارد و آن ا سه ا سلک اوّل فی حد نف سلک عالوه بر ایراد م این م

ستعمال به ایجاد اللفظ برمی سان ایجاد که در واقع ا شجر یا ان سلک با گفتن  گردد بنابراین م

ستعمال لفظ کنیم یس بااللفظ می ست زیرا وقتی ا ستعمال نی شد در حالی که ا ستعمال با ید ا

 کار ببریم.شود که لفظ را در جمله بهدر معنا محقّق می

 مسلک سوّم )ایجاد المعنی فی الذهن(: )نظریه مرحوم صدر(

حقیقت اسااتعمال ایجاد معنا اساات امّا این ایجاد معنا در ذهن سااامع اساات نه در خارج و 

ست یعنی ما علّتش را ایجاد قطعاً این  سبیب ا ست بلکه از باب ت شری نی ایجاد معنا ایجاد مبا

صورت ذهنی آن که معنا می شد  ست که وقتی ایجاد  سموع ا صوّر معنا، لفظ م کنیم علّت ت

 شود.است ایجاد می

ا ایشان به سبب اعدادی تعبیر بعد مرحوم آقای صدر می فرماید: این سببیت ناقصه است 
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کنیم و البته اجماالً قصد تفهیم معنا را که گاهی این لفظ را ایجاد میاا به جهت ایناند کرده

شترک را بدون قرینه به ست لفظ م صدمان اجمال ا اگر ایجاد  بریمکار میداریم مثالً وقتی ق

آمد یس حقیقت اسااتعمال لفظ سااببیت تامّه برای ایجاد معنا داشاات معنا به ذهن سااامع می

 هن سامع با ایجاد علّت معدّه آن )یا علّت ناقصه آن( در مقام تفهیم است.ایجاد معنا در ذ

اساااتعمال »اند ما با این فرمایش مرحوم آقای صااادر فی الجمله مخالفیم، آنجا که گفته

موافقیم امّا نه به نحو علّت معدّه یا ناقصه بلکه آن را به « ایجاد المعنی فی الذهن بالعلّة است

شتراک و اجمال بود که این مربوط به مدلول نحو علّت تامّه می شان به موارد ا دانیم نقض ای

تصاادیقی اساات نه تصااوری، یعنی سااامع نفهمد که مراد متکلم از لفظ چه بوده اساات خود 

یذیرد که مدلول تصاادیقی ربط به وضااع ندارد وقتی در ذهن مالزمه مرحوم آقای صاادر می

شنیدن لفظ، معنا به ذهن می شد با  شته آید گربا صد اجمال دا شد چه گوینده ق چه متعدّد با

باشد چه قصد اجمال نداشته باشد یس بنابر نظر ما حقیقت استعمال ایجاد المعنی فی الذهن 

 بالعلة التامة یعنی ایجاد اللفظ المسموع فی مقام التفهیم است.

ست که گفته می ستعبحث دیگر این ا سه اراده داریم: اراده ا ستعمالی  مالی و شود در هر ا

گوییم: )زیدٌ عادلٌ( یک قضاایه لفظیه اساات که دو لفظ اراده تفهیمی و اراده جدّی وقتی می

شود باشد تارهً سه اراده مذکور نسبت به خود کالم سنجیده میدارد و اجزائش زیدٌ و عادلٌ می

سبت به مفردات کالم و اجزاء سه اراده ن آن  یعنی کلمة زیدٌ و کلمة عادلٌ االن بحث از این 

اساات نساابت به )زیدٌ( در جملة )زیدٌ عادلٌ( سااه اراده وجود دارد: اراده اوّل به لفظ زیدٌ تعلّق 

سامع با ایجاد  ست که معنای زید را در ذهن  ست زیرا ایجاد لفظ زید فعل اختیاری ا گرفته ا

 شاااود مراد جدّی از کلمه زید در اینسااابب آن ایجاد کند. وقتی جمله )زیدٌ عادلٌ( گفته می

صداقش و یا مفهومش مراد جدّی چ ست یا م ست؟ آیا لفظ آن مراد جدّی ا ست؟ جمله چی ی

سه متعلق اراده یعنی  سه اراده داریم و  ست یس در واقع  صداق ا مراد جدّی در این مثال م

باشاااد مراد داریم: اراده اوّل اراده ایجاد یک لفظ از آن حیث که با یک معنا مالزمه دارد می

ستعمالی میاین اراده را ار ست و در جایی اده ا ستعمالی ا ستعمالی مراد ا گوییم متعلّق اراده ا

 که حیثیت معنای لفظ در نظر گرفته نشود اراده استعمالی در کار نیست.

اراده دوّم اراده تفهیمی اسااات و مقابلش مراد تفهیمی اسااات این اراده در مرحلة مدلول 

 شود.تصوری محقّق می
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که متعلق اراده در اراده اراده تفهیمی در دو چیز اسااات یکی این فرق اراده اساااتعمالی با

ست فرق دیگر این  ست ولی متعلق اراده در اراده تفهیمی، تفهیم معنا ا ستعمالی ایجاد لفظ ا ا

است که اراده استعمالی ایجاد مباشری است ولی  ایجاد معنی در اراده تفهیمی ایجاد تسبیبی 

 کنیم.د میاست یعنی بالفظ معنا را ا یجا

و اراده سوّم اراده جدّی است یعنی اراده تفهیم معنا تصدیقاً مثالً مراد جدّی از لفظ زید در 

مثال )زیدٌ عادلٌ( در مرحله مدلول تصااادیقی و به تعبیر دیگر محکی ما از لفظ زید در مثال 

صداق آن می ست محکی و مراد جدّی در کالم ما مفهوممذکور م شد ممکن ا شد با  لفظ با

مثالً در )زیدٌ جزئیٌ( اراده اساااتعمالی و تفهیمی از لفظ زید با همین دو اراده از لفظ زید در 

مثال )زیدٌ عادلٌ( یکی اساات ولی مراد جدّی این دو مثال با هم فرق دارد مراد جدّی از لفظ 

 زید در )زیدٌ جزئیٌ( مفهوم آن و در )زیدٌ عادلٌ( مصداق آن است.

که در مقام شوخی به کسی گفته د: در موارد هزل اااا مثل اینآقای صدر فرمودن مرحوم

 شود: شما مجتهد مسلّمی هستید ا مراد جدّی نداریم ولی مراد استعمالی و تفهیمی داریم.

صدر میبه نظر ما در این ست اراده جدّی را که مرحوم آقا  صورت گرفته ا گوید جا خلطی 

 ردات و بحث ما در مفردات کالم است.اراده جدّی از کالم است نه اراده جدّی ار مف

تذکّر: مفردات با منفردات با هم فرق دارند مفرد به لحاظ جزء مرکّب اساات یعنی یکی از 

شااود که به تنهایی ذکر شااود و جزء مرکّب و اجزاء جمله اساات ولی منفرد به کلمه گفته می

 جمله نباشد.

ستعمال ایجاد المعنی باللفظ فی الذجمع سه بندی: حقیقت ا ستعمالی  ست و در هر ا هن ا

 اراده داریم: اراده استعمالی و تفهیمی و جدّی.

مواردی از تطبیقات استعمال وجود دارد که محل بحث و مناقشه قرار گرفته است ما چهار 

 کنیم.مورد از این موارد را مطرح می

 تطبیق اوّل: الوضع باالستعمال

سمیه کلمه را در م ضع و ت شخص در مقام و ستعمال مییعنی  کند مثالً در اعالم عنایش ا

گویند آیا که بگویند اسمش را علی گذاشتیم میشخصی وقتی فرزندی متولّد شد به جای این

ست و یا می ست یا بیدار ا ست؟ یا علی خواب ا شیر خورده ا گویند و زن علی زمانی که علی 

کلمه در معنا وضاااع را محّقق گونه مواردبا اساااتعمال به دنیا آمد چه مقدار بود؟ یعنی در این
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ستعمال به قصد وضع است سؤال این است که آیا این وجه ممکن است می کنند البته این ا

 یا خیر؟

ستعمال برمی ست آیا مطلب به مبنای ما در ا ستعمال نی گردد و روی مبنای ما این عمل ا

ستعمال کلمهو نمی ستعمال ایجاد توان با ا ضع کرد زیرا حقیقت ا سط لفظ ای را و معنا به تو

بود و ایجاد معنا وقتی معقول است که بین لفظ و معنا مالزمه باشد و ایجاد معنا قهری است 

ثبوت مالزمه باید باشد نه  روی این مبنا وضع به استعمال ممکن نیست زیرا استعمال بعد از

شد در جایی که کلمهاین ستعمال با ستعمالی در بریم وای را به کار میکه مالزمه بعد از ا لی ا

برند مثالً در کاربرد )علیّ( برای فرزند تازه به دنیا آمده کار میآن نیسااات تعبیر اطالق را به

شد اگر این کاربرد برای اولین بار تحقّق یابد میصورت مثالبه گویند این کله هایی که ذکر 

 گویند استعمال کرده است.را اطالق کرده است و نمی

داند ااا مورد وم آخوند ااا که استعمال را ایجاد المعنی فی الخارج میولی روی مبنای مرح

ضع باالطالق بحث ما می ست بلکه و صحیح نی ستعمال  ضع باال شد. یس و ستعمال با تواند ا

 صحیح است.

کنیم تطبیق دوّم: اطالق لفظ و اراده شخص آن )مرحوم آخوند( گاهی لفظی را اطالق می

ست مث شخص همین لفظ ا شخص همین لفظ الً میو مراد ما  گوییم: )زیدٌ لفظٌ( مراد از زید 

ایم ساؤال این اسات که آیا این مورد از موارد اساتعمال اسات یا از زید اسات که تلقط کرده

ست  شکال دارد و اگر بگوییم اطالق ا ست یک ا ستعمال ا ست اگر بگوییم ا موارد اطالق ا

 اشکال دیگر دارد.

ست هر یک  صول گفته ا صاحب ف شد دو مرحوم  ستعمال با ست نیست اگر ا را بگوییم در

ست داّل  ستعمال ایجاد المعنی باللفظ ا ست که حقیقت ا شکال اوّل این ا ست: ا شکال وارد ا ا

ست وقتی می ست و داللت در ذهن ا گوییم: )زیدٌ لفظٌ( در این مثال لفظ لفظ و مدلول معنا ا

که آید و حال این و مدلول الزم میزیدٌ دالّ و خود این لفظ مدلول اسااات بنابراین اتحاد دالّ

  داللت انتقال از شیء به شیء دیگر است.

که اختالفشااان به اعتبار اساات یعنی گرچه مرحوم آخوند این اشااکال را جواب داد به این

که لفظ صاااادر از دالّ و مدلول وجوداً یکی هساااتند امّا اعتباراً با هم فرق دارند از حیث این

 از آن حیث که مراد متکلم است مدلول است. متکلم است دال است و
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 اند.بر این کالم مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر اشکال وارد کرده

رحوم آقای خویی: این فرمایش قابل قبول نیساات، مرحوم آخوند بحث را روی اشااکال م

ست و حال این ستداللت عقلیه برده ا ، داللت عقلیه این که بحث ما در مورد داللت لفظیه ا

کند است که هر فعل اختیاری )مثل صدور لفظ( همیشه مراد فاعل است یعنی عقل درک می

 ای صادر شده است.که هر فعل مرادی دارد و از روی اراده

ست  صود مرحوم آخوند مراد تکوینی نی شکال فرمودند: مق صدر در ردّ این ا مرحوم آقای 

یعنی مراد مرحوم آخوند این نیست که این فعل اختیاری بلکه مراد تفهیمی و استعمالی است 

ای اساات بلکه مرادشااان این اساات که با گفتن زیدٌ همین لفظ زیدٌ را اراده کرده )ارای اراده

 است نه چیز دیگر را.

شکال کرده شان بر مرحوم آخوند ا صدر خود ست بعد مرحوم آقای  ست ا اند و فرمودند: در

مانحن فیه به اعتبار اساات ولی اختالف اعتباری کافی نیساات که اختالف دالّ و مدلول در 

گیرد و در داللت تصااوری انتقال از یک زیرا در دالّ و مدلول یک انتقال ذهنی صااورت می

 یذیرد و انتقال از یک شیء به خودش معنا ندارد.تصوّر به تصوّر دیگر صورت می

صدر بر مرحوم آقای خویی شکال مرحوم آقای  ست این به نظر امّا ا شان قابل دفع ا که ای

ست مقصود مرحوم آخوند مراد تکوینی نیست قبول داریم ولی این ست مراد گفته ا که گفته ا

مرحوم آخوند مراد تفهیمی و استعمالی است را قبول نداریم و اشکال ایشان بر مرحوم آخوند 

 را هم قبول نداریم.

جدّی یعنی محکی باشااد. ما در  دهیم که مقصااود مرحوم آخوند مرادما احتمال قوی می

سان( در مثال  ستعمالی و تفهیمی و جدّی  مثالً در کلمه)االن سه اراده داریم: اراه ا ستعمال  ا

سه اراده ضاحک(  سان  ست غرض ما  )االن سان( ا شری ما ایجاد لفظ )االن وجود دارد فعل مبا

ظ کنیم از آن این نیساات که فقط صااوتی ایجاد کنیم بلکه غرض ما این اساات که ایجاد لف

ستعمالی گویند و دیگر این ست این را اراده ا که اراده کرده بحث که این لفظ دالّ ر معنایی ا

ایم معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کنیم این اراده را اراده تفهیمی گویند، یک اراده جدّی هم 

ضاحک سان  سان( در مثال )االن صداق داریم مراد جدی ما )یا محکی( از این لفظ ) االن ( م

ست مرحوم آخوند می سان ا شخص این لفظ را ان فرماید: از لفظ )زیدٌ( در مثال )زیدٌ ثالثیٌ( 

 ایم و مقصود مرحوم آخوند از این کالم مراد جدّی و محکی است.اراده کرده
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امّا اشکال مرحوم آقای صدر بر مرحوم آخوند که فرمودند اختالف اعتباری کافی نیست و 

ل وزان علّت و معلول است در کالم مرحوم آقای صدر خلطی صورت گرفته وزان دالّ و مدلو

اسااات چون ما دو نوع دالّ و مدلول داریم: دالّ و مدلول بالذات و دالّ و مدلول بالعرض، در 

ست که دالّ و  شند ولی در نوع دوّم ممکن ا نوع اوّل دالّ و مدلول باید موجود به دو وجود با

توانند یک د و همچنین دالّ بالذات و مدلول بالعرض هم میمدلول یک وجود داشااته باشاان

گوییم که امور در ذهن تارهً اموری هستند که به دو قسم وجود داشته باشند برای توضیح می

شااوند مثل محبوب و معلوم و محسااوس و مراد، منتهی این بالذات و بالعرض تقساایم می

را علم و حبّ صفت نفسانی هستند تقسیم حقیقی نیست چون یکطرف آن بالعرض هستند زی

و معلوم و محبوب هم باید به نفس متعلق باشااند، زیرا ارتباطی بین صاافات نفساای و خارج 

ستند ست و این دو متباین ه سیم  نی سم بالذات و بالعرض تق و اموری هم داریم که به دو ق

ست و بالذات و بالنمی صدیق و مفهوم، مفهوم امر ذهنی ا صوّر و ت عرض در آن شوند مثل ت

ست و مدلول بالعرض آن مفهوم زید و  صوّر آن ا نداریم )البته خود مفهوم مدلول بالذات آن ت

 مفهوم عمرو و... است(.

شود و معلوم بالذات الزم به ذکر است که معلوم به دو دستة بالذات و بالعرض تقسیم می

 ندارند.شود یس تصوّر و تصدیق بالعرض به دو قسم تصوّر و تصدیق تقسیم می

امّا مدلول کدام یک از دو قسم است؟ داللت انتقال در ذهن از دالّ به مدلول است از علم 

ست و به وجود دخال علم به وجد نار ییدا می ست و مدلول وجود نار ا کنیم دالّ وجود دخان ا

لذات و  با مدلول  یک از دالّ و  نار اسااات هر  به وجود  قال ذهنی از وجود دخان  داللت انت

ض دارند صااورت دخان در ذهن دالّ بالذات اساات و صااورت نار در ذهن مدلول بالذات بالعر

اساات و وجود خارجی آنها دالّ و مدلول بالعرض اساات در عبارت )یا من دلّ علی ذاته بذاته( 

چه که محال است اتحاد دالّ و مدلول بالذات است دالّ و مدلول بالعرض است نه بالذات، آن

دالّ و مدلول بالذات یکی باشاااند ولی اتحاد دالّ و مدلول بالعرض  شاااود در ذهنیعنی نمی

ممکن است مثال در بالعرض ذات خداوند متعال است که دالّ و مدلول در خارج یکی است و 

 یا مثل داللت نور بر خودش که دالّ و مدلول در آن بالعرض است.

)زیدٌ لفظٌ( زید دالّ اساات گوییم: گاهی دالّ بالذات و مدلول بالعرض اساات مثالً وقتی می

ست و  صوّر زید ا ست و مدلول بالذّات آن ت سمعی دالّ بالذات ا سوس به حس  یعنی زید مح
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مراد متکلم از این کلمه در مثال مذکور خود لفظ زید اساات و مدلول بالعرض لفظ زید اساات 

 یس لفظ زید هم دالّ بالذّات و هم مدلول بالعرض است.

صدر شد»که فرمود:  در فرمایش مرحوم آقای  ست دالّ و مدلول متحد با خلطی « محال ا

صورت گرفته است دالّ و مدلول بالذّات قابل اتحاد نیستند ولی دالّ بالذّات با مدلول بالعرض 

شااوند مدلول بالذا صااورت معنا )مدلول تصااوری( اساات و مراد جدّی مدلول با هم جمع می

صدیقی مدلول بالعرض  ست و این مدلول ت صدیقی ا سان در دارد که همان تکت تک افراد ان

 ذهن است.

گونه که گفتیم: معلوم بالذّات یا تصوّر است یا تصدیق، اگر زید را تصوّر کردیم خود همان

زید معلوم بالعرض اساات رنگ و قد و همة چیزهای مربوط به او معلوم بالعرض اساات و در 

صدیق صدیق موجود بودن باری تعالی یا ت صدیق مثل ت ست به این موارد ت سفید ا که قند 

 شود.مدلول بالعرض آن مفهومی است که از آن گرفته می

محکی دائماً مدلول بالعرض است و مدلول بالذّات محکی دائماً یک مدلول تصدیقی است 

نه تصااوری، نفس هیأ ارتباطی با خارج ندارد بلکه صااوری که در خودش هساات احساااس 

که نفسانی است و صور اشیاء محسوس بالذّات است کند بنابراین احساس مادی نیست بلمی

 و خود اشیاء خارجی محسوس بالعرض هستند.

که مدلول بر دو قسم است و آنچه که باید در وجود متعدّد باشد دالّ و مدلول خالصه این

بالعرض، یس مرحوم آخوند خلط  مدلول  لذّات و  با یا دالّ  بالعرض  مدلول  نه دالّ و  لذّات  با

 اند.لکه بعد از او خلط کردهنکرده است ب

در مثال )زیدٌ لفظٌ( لفظ مسموع زید دالّ بالذّات است و موطنش ذهن است مدلول بالذّات 

شه مدلول بالعرض  ست و محکی همی ست و محکی آن لفظ زید ا صورت ذهنی لفظ زید ا

 کنیم.است مدلول بالذّات آن تصدیقی است که بعد از گفتن )زیدٌ لفظٌ( ییدا می

دالّ بالذّات داریم که لفظ مسموع زید است و چهار مدلول داریم: ثال )زیدٌ عادلٌ( یک در م

که متکلم زید خارجی را ااا مدلول بالذّات: تصدیق به این2ااا مدلول بالذّات: تصوّر معنا زید 1

ااااا مدلول 3اراده کرده اساات. برای این دو مدلول، مدلول بالذّات دو مدلول بالعرض داریم: 

ا مدلول بالعرض دومی محکی زید است )یعنی مصداقش(، 4لی زید خارجی است بالعرض او

 یس در این مثال مدلول بالعرضها یکی شده است.
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اااا مدلول بالعرض اوّل که زید خارجی 1و در مثل ) زیدٌ جزئیٌ( مدلول بالعرضها هستند: 

ا مدلول بالعرض دوّم 2است برای مدلول بالذاتی که تصوّر معنا زید )مدلول بالذّات اوّل( باشد 

که متکلم که مفهوم زید اساات برای مدلول بالذاتی که عبارت اساات از تصاادیق ما به این

 مفهوم زید را اراده کرده است.

محکی هم بر دو قسااام اسااات: محکی بالذّات و محکی بالعرض، در مثال )زیدٌ عادلٌ( 

 عرض زید خارجی است.محکی بالذّات مفهوم مصداق )معنای( زید در ذهن است و محکی بال

شود و و در مثل )زیدٌ جزئیٌ( محکی بالذّات مفهوم، مفهوم زید است نه زدی که تصوّر می

 محکی بالعرض مفهوم زید یا صورت زید در ذهن سامع است.

مفهوم، مفهوم االنسان با مفهوم االنسان فرق دارد مفهوم االنسان مصادیقش زید و بکرو 

 مفهوم، مفهوم االنسان مفهوم انسان در ذهن هر فردی است.عمرو... هستند ولی مصادیق 

مرحوم اصااافهانی کالم مرحوم آخوند را قبول کردند و فرمودند اشاااکالی ندارد که ما 

شکال کلمه ست و ا شد و به نظر ما هم ممکن ا ستعمال کنیم و خود لفظ آن مراد ما با ای را ا

 ول( ما قبول نداریم.اند )یعنی لزوم اتحاد دالّ و مدلاولی را که گفته

آید که یک شیء هم به لحاظ آلی اشکال دوّم بر این نوع استعمال این است که الزم می

ست که یک  ست. لحاظ آلی این ا شود و این امر محال ا ستقاللی ملحوظ  و هم به لحاظ ا

شااایء را یُلی و آلتی برای انتقال به شااایء دیگر قرار دهیم مانند آینه که لحاظ آلی آن این 

ستقالالً نگاه می صورت خود را ببیند و یک وقت به آینه ا شخص داخل آینه  ست که  کنیم ا

 اش چه مقدار است؟بینیم چه شکلی دارد و اندازهکه آن را بخریم میمثالً برای این

سان هم غافل و هم ملتفت شود زیرا نمیاند که دو لحاظ یکجا جمع نمیگفته شود که ان

شد زیرا در لحاظ آلی ستقاللی به آن ملتفت  با ست و در لحاظ ا شیء غافل ا سان از خود  ان

اند زیرا حقیقت اساات عین این اشااکال را در باب اسااتعمال لفظ در شااخص خودش گفته

ست مانند نگاه به آینه و نگاه به معنا  ست یعنی نگاه به لفظ آلی ا ستعمال افناء لفظ در معنا ا ا

شخص خودش  ست حال اگر لفظ در  ستقاللی ا شود از آن حیث که بها ستعمال  عنوان داّل ا

ستعمال کردیم و عنوان  ست و از آن حیث که آن را در خودش ا ستعمال کردیم لحاظ آلی ا ا

گونه استعمال دو لحاظ آلی و استقاللی با هم شود یس در اینمدلول دارد لحاظ استقاللی می

 گونه که بیان شد.جمع شده است و این امر محال است همان
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ست به نظر ما حقیقت  به شکال مبنایی ا ست چون یک ا شکال هم تمام نی نظر ما این ا

ست  ستعمال افناء لفظ در معنا نیست بلکه حقیقت آن ایجاد المعنی فی الذهن بایجاد اللفظ ا ا

و لحاظ الفاظ لحاظ استقاللی است نه لحاظ آلی، یعنی متکلم در مقام تکلم الفاظ را به لحاظ 

کند منتهی داعی او برای  ایجاد این الفاظ یک غرض بالتبع اساات و آن اسااتقاللی لحاظ می

غرض  ایجاد معنا در ذهن سامع است استقاللی گاهی در مقابل آلی است و گاهی در مقابل 

ستقاللی در این ست یس لحاظ ا ستقاللی در مقابل آلی ا ست و در ما نحن فیه ا جا با بالتبع ا

وشن کرده شعلة آتش که وجود آتش غرض اصلی نیست بالتبع بودن جمع شده است نظیر ر

صلی که  ست برای غرض ا ست ولی بالتبع این غرض ا شده ا ستقاللی به آن  گرچه لحاظ ا

 ایجاد حرارت باشد.

بر فرض قبول این مبنا که حقیقت اسااتعمال افناء لفظ در معنا اساات در مثال )زیدٌ عادلٌ( 

س ست و معنایش ملحوظ ا ست جمله )زیدٌ عادلٌ( یک محکی کلمه زید ملحوظ آلی ا تقاللی ا

ست حین تکلم به کلمة )زید( التفات آلی  ستعمال فقط مربوط به متکلم ا بالذّات دارد و این ا

دارد و به صورت معنایش التفات استقاللی دارد قصد متکلم از لفظ زید در این مثال و محکی 

ه در ذهن است محکی بالعرض بالذّات آن مفهوم مصداق زید است این مفهوم مصداق زید ک

آن زید خارجی اسااات متکلم به محکی بالذّات لحاظ اساااتقاللی دارد و به محکی بالعرض 

 )یعنی زید خارجی( لحاظ استقاللی ندارد و اصالً لحاظی به آن تعلق نگرفته است.

در مثال )زیدٌ لفظٌ( به کلمة زید حین اسااتعمال لحاظ آلی تعلّق گرفته اساات و به معنایش 

حاظ اسااتقاللی تعلّق گرفته اساات محکی بالذّات، این شااخص از لفظ زید اساات که لحاظ ل

اسااتقاللی به آن تعلّق گرفته اساات ولی محکی بالعرض آن که خود این لفظ باشااد لحاظ 

ست و فقط یک لحاظ به این فقط خورده  ستقاللی ندارد و هیأ لحاظی به آن تعلّق نگرفته ا ا

 آید.لحاظ استقاللی ییش نمی اتحاد لحاظ آلی و است بنابراین در ما نحن فیه

در ذهن لحاظ اسااتقاللی معنا و محکی طولی اساات و لحاظ اسااتقاللی معنا مساابوق به 

 لحاظ  استقاللی در محکی است.

ست همان ستعمال ممکن ا شخص خودش به نحو ا گونه که مرحوم یس کاربرد لفظ در 

گوید این کاربرد به داند و میصحیح نمیاصفهانی فرموده است بخالف مستشکل که این را 

 اند.گونه که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر این را گفتهنحو ایجاد است همان
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ستعمال ایجاد اللفظ بما انه سبب الیجاد المعنی  ستعمال و ایجاد این است که ا فرق بین ا

صوت و ف ست ولی ایجاد یعنی ایجاد اللفظ بما انه  سامع ا ضح فی ذهن ال رق بین این دو وا

 است.

جا این اسااد که کساای نگفته اساات که زید در مثال ) زیدٌ لفظٌ( معنا خالصااة کالم تا این

اساات بلکه محکی اساات این امر اشااکالی ندارد و عقل نظری به محکی بالعرض تا بگوییم 

 لحاظ آلی و استقاللی در یکجا باهم جمع شده است.

ست که آیا جمله )ز ست یا خیر؟ در ایننکته دیگر این ا باره یدٌ لفظٌ( به نحو ایجاد معقول ا

 بین علماء اختالف شده است.

 ایجاد به دو نحوه قابل تصویر است:

گوییم: )زیدٌ( با این گفتن کنیم مثالً مینحوه اوّل این اساات که ما یک کلمه را ایجاد می

دهیم راجع به آن خبر می ای راای یا جملهخواهیم صااوتی را ایجاد کنیم و بعد کلمهفقط می

ای وجود دارد که یک جزء آن معلوم نیسااات و جا یک قضااایهگوییم: )لفظٌ(، اینمثالً می

زنیم و بعد محذوف است یعنی در اصل )هو لفظٌ( است این حالت مثل این است که کف می

است گوییم: )تصفیقٌ( یعنی )هذا تصفیقٌ(، در این قضیه بعضی از اجزاء جمله حذف شده می

 چون معلوم است و کسی در این مطلب اشکال نکرده است.

کنیم ا و نحوه دوّم ایجاد این اساات که کلمة )زید( را بما هو لفظ نه بما هو دالّ تلفظ می

ضیه لفظیه می خواهیم از او خبر آوریم اااا و بعد که میبه جای ذکر دالّ خود مدلول را در ق

گوییم: )زیدٌ لفظٌ( قضاایه در دهیم مثالً میر میدهیم خودش را در قضاایه لفظیه موضااوع قرا

 این مثال مجموع این دو لفظ است.

 این نحوه از ایجاد محل کالم ما است.

ستعمال )زیدْ( در مثال )زیدٌ لفظٌ(، لفظ زید بما هو دالّ به ست ولی در ایجاد )در ا کار رفته ا

 نه بما هو دالّ( کار رفته است)زید( در مثال مذکور، لفظ زید بما هو لفظ به

را در قضاایه قرار دهیم در ما نحن فیه ما لفظ )زیدٌ( را ایجاد کردیم و وقتی خواسااتیم آن

اند اند این امر ممکن اساات و بعضاای گفتهخود این کلمه را موضااوع قرار دادیم بعضاای گفته

 ممکن نیست.

 در ابتداء قضیه لفظیه و ذهنیه و خارجیه باید توضیح داده شود.



 

 69 

ضیه از ست و آن را متکلم ایجاد می ق شود: )زیدٌسنخ قول ا عادلٌ(، این  کند وقتی گفته 

 شود.کالم گاهی به لحاظ سامع و گاهی به لحاظ متکلم سنجیده می

ا قضیه 1رتند از: اگر آن را به لحاظ متکلم بسنجیم سه قضیه در رابطه با آن داریم که عبا

ست و متکلم  سامع ایجاملفوظه که مجموع )زیدٌ عادلٌ( ا کند نه در د میآن را فقط در ذهن 

 نیست. کار خارج، در این قضیه دو لفظ یشت سرهم آمده است و نسبتی بین این دو در

گوید: )زیدٌ عادلٌ(، اگر ااااا قضاایه معقوله یا ذهنیه ) به لحاظ متکلم(، وقتی متکلم می2

 گویند.مدلول قضیه را تصوّر کرده باشد متصور از آن را قضیه معقوله می

قوله به آن ا قضیه محکیه یا خارجیه که عبارت است از آن چیزی که قضیه لفظیه و مع3

ر خارج زید دناظر اساات در مثال )زیدٌ عادلٌ( قضاایه محکیه عدالت زید در خارج اساات ولو 

 تواند قضیه محکیه باشد.عادل نباشد یس قضیه کاذبه هم می

 یه داریم.که در جملة )زیدٌ عادلٌ( سه قضخالصه این

اند: ما در قضیه معقولة اند به نحو ایجاد محال است گفتهدر مثال )زیدٌ لفظٌ( کسانیکه گفته

 کنیم.این جمله به مشکل برخورد می

اند ولی ما آن ردهکار رود مشهور آن را اشکال کجملة )زیدٌ لفظٌ( اگر به صورت استعمال به

صورت ایجاد بهرا یذیرفته صورت دوّم  کارایم و اگر به  صورت دارد  شده محل برود دو  یان 

ست که کلمه با بما هو لفظ نه بما هو دالّ به کار بب ست و آن این ا ریم یعنی خود کلمه نظر ا

م اشکال این است را مورد نظر قرار دهیم و آن را جزء قضیه لفظیه یعنی موضوع آن قرار دهی

ضیه قرار دادهکه گفته حو ایجادبنه حوه دوّم و بخواهیم آن را به ن اند: اگر خود کلمه را جزء ق

 شویم.کار بریم در قضیه معقوله دچار مشکل میبه

در مثال )زیدٌ عادلٌ( دو لفظ داریم در قضاایه معقولة این مثال سااه جزء و سااه دالّ داریم: 

یکی مفهوم زیدٌ و دوّم مفهوم عادلٌ و سااوّم نساابتی که بین این دو مفهوم اساات که هیأت 

یک جزء  1ادلٌ( بر این نساابت داللت دارد ولی در مثال )زیدٌ لفظٌ(، دالّ ما در این مثال)زیدٌ ع

آن اساات )یعنی لفظٌ(، یس این قضاایه بما هو دالّ به لحاظ قضاایه معقوله دو جزء دارد یکی 

فهماند ولی مفهوم موضوع )یعنی زیدٌ( )لفظٌ( و دیگری هیأت جملة )زیدٌ زیدٌ( که نسبت را می

ف دیگر نساابت باید باشااد نداریم و الزمه این امر این اساات که نساابت بدون یک را که طر

                                                        
 ـ به لحاظ قضیه لفظیه. 1



 

 70 

ضیه معقوله به  سبت در ق ست زیرا تقوم ن ضیه معقوله ممکن نی شد واین حالت در ق طرف با

سبت هم  شد ن شته با ضیه مفهوم ندا ست و اگر یک طرف در این ق سبت ا وجود طرفین ن

 ممکن نیست.

شهید شکال جواب داده مرحوم آقای خویی و مرحوم  ستاد ما از این ا اند که در صدر و ا

قضاایة معقولة )زیدٌ لفظٌ( ما سااه جزء داریم: یک جزء مفهوم )لفظٌ( اساات و یک جزء نساابت 

ست یس  سامع ا سموع درذهن  ست زیرا لفظ زیدٌ لفظ م سوّم خود لفظ )زیدٌ( ا ست و جزء  ا

دو طرف نسااابت مفهوم و نسااابت در این قضااایه معقوله هم دو طرف دارد منتهی یکی از 

 که دو طرف نسبت دو مفهوم باشد.دیگری لفظ مسموع است نه این

 به نظر ما این جواب دو اشکال دارد:

ست کردید و ما  سبت را در سامع دو ن شما آمدید در مثال )زیدٌ لفظٌ( در ذهن  شکال اوّل:  ا

از ایجاد لفظ آن را ای است که متکلم قبل گفتیم مراد از قضیه معقوله نفس معنای آن قضیه

گویید؟ وقتی زیٌد کند، سؤال ما در آن قضیه معقوله است در آن قضیه شما چه میتصوّر می

ضیه مربوط به مرحله قبل از  کاررا به نحو ایجاد به صوّر معنای این ق شاید بگویید: ت بردید، 

سامع هستید  ایجاد است و ربطی به مرحله ایجاد ندارد یس شما دنبال قضیه معقوله در ذهن

شما ایجاد  ست یس این جواب  ضیه در ذهن متکلم ا ضیه معقوله ق و ما گفتیم که مراد از ق

 نسبت در ذهن سامع را حلّ کرد نه ایجاد نسبت در ذهن متکلم را.

سبت بین  صورت که ن ست به این  سامع هم محال ا سبت در ذهن  شکال دوّم: ایجاد ن ا

شود و در م سموع جمع  ضیهباحث هیأت میمفهوم لفظ و زید م کلم ای را که مت ید که هر ق

کند و چه برای سامع تصدیق حاصل گوید حتّی قضیه دروو اگر باشد قبالً آن را تصوّر میمی

کند، سؤال ما این است کند در هر دو حالت متکلم آن را تصوّر میشود و چه نشود فرقی نمی

ت اساات یا مجموعا یک تصااوّر بیشااتر که در این موارد آیادو تصااوّر داریم که بینشااان نسااب

نداریم؟ در بحث هیأت خواهیم گفت که فقط یک تصوّر در هر قضیه داریم منتهی ذهن این 

کند: تصوّر موضوع و تصوّر محمول و یک نسبت بین این یک تصوّر را به سه چیز تحلیل می

 دو، البته نظر مشهور خالف این نظریه است.

یک تصوّر وجود دارد واضح است که جواب مذکور درست حال اگر طبق مبنای ما گفتیم 

نیست زیرا یک طرف نسبت زید مسموع نیست چون در هر قضیه فقط یک مفهوم را تصّور 
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توان یک مفهوم کنیم بنابراین تحلیل دو طرف نساابت نداریم و از مجموع )زیدٌ لفظٌ( نمیمی

 قد مفهوم و فاقد مدلول است.واحد را تصوّر کرد زیرا یک جزء قضیه که )زیدٌ( باشد فا

وجود دارد عین این را در قضیة  امّا علی المشهور که در )زیدٌ عادلٌ( دو تصوّر و یک نسبت

ست لفظ  سبت داریم ولی این نظر غیر معقول ا صوّر و یک ن )زیدٌ لفظٌ( هم داریم یعنی دو ت

کات ذهنی هستند مسموع از ادراکات حسی است و مفهوم ادراک عقلی است ا همه اینها ادرا

ست ما بر این کالم برهان نداریم ولی وجدان می کنیم که بین یک اااا موطن هر دو ذهن ا

ادراک با ادراک دیگر که با هم متفاوتند امکان برقراری نساابت نیساات و زانش وزان خارج 

توان ارتباط نسبی برقرار کرد است و بین صورت حسی و صورت خیالی و صورت عقلی نمی

 آید و بالعکس.عقلی که مرحله حس نمی زیرا صورت

در مثال )زیدٌ لفظٌ(، صورت )زید( مسموع صورت حسی است و مفهوم )لفظٌ( صورت عقلی 

 است و بین این دو صورت ممکن نیست نسبت برقرار شود.

اند قابل یس اشااکالی که بر نحوه دوّم ایجاد در قضاایه معقولة جمله )زیدٌ لفظٌ( وارد کرده

ن اشکال این است که در قضیه معقولة جمله )زیدٌ لفظٌ( اگر کاربرد کلمه )زیدٌ( دفع نیست و آ

توان بین مفهوم لفظٌ و لفظ مسموع زیدٌ نسبت برقرار به نحو ایجاد به نحوه دومش باشد نمی

 کرد.

ا به صورت  ا مثالً  فقط ایجاد به نحوه اوّل ممکن است به این صورت که اوّل لفظ )زیدٌ 

صوت ایجاد  شکالی که گفته یک  شد و ا صل )هو لفظٌ( با شود و بعد بگوییم: )لفظٌ( که در ا

 شود.شده به این نحوه از ایجاد اشکال نمی

گوییم: در جمله )زیدٌ لفظٌ( از لفظ زید مشاااخص همین لفظ اراده که میبندی: اینجمع

شامع می ستعمل و گاهی به لحاظ  ست این را گاهی به لحاظ م کلمه سنجیم کاربرد شده ا

 زید در مثال )زیدٌ لفظٌ( به لحاظ متکلم به سه صورت ممکن است:

ستعمالی یعنی ایجاد  شد اراده ا ستعمالی با ست که مرادش از زید اراده ا صورت اوّل این ا

 صوره المعنیفی الذهن. راللفظ بما هو مقتض لحضو

شااد یعنی صااورت دوّم این اساات که عرض از کلمة زید در )زیدٌ لفظٌ( اطالق ایجادی با

ای اسااات که کند و بعد با گفتن )لفظٌ( قضااایهای را ایجاد میمتکلم با گفتن )زیدٌ( کلمه

 نامیم(.موضوعش را ذکر نکرده است ) این صورت را ایجاد به نحوه اوّل می
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کند البته صورت سوّم این است که متکلم لفظ زید را در قضیه لفظیه )زیدٌ لفظٌ( ایجاد می

شابه ق ضیه م ست نه این ق ست زیرا متکلم کلمة زیدٌ را بما هو لفظ ایجاد کرده ا ضیه لفظیه ا

 نامیم(.بما هو دالّ. )این صورت را ایجاد به نحوه دوّم می

شود آیا در ذهن سامع در این سه حالت، سه مدلول و داللت امّا به لحاظ سامع یرسیده می

شتر ندارد؟: جواب این  ست یا یک مدلول بی سامع بیش از برای لفظ زید ا ست که در ذهن  ا

چه که در ذهن سامع است فقط داللت است و یک مدلول در هر سه حالت وجود ندارد و آن

ستعمالی کلمه زیدٌ و همچنین مدلول  سامع مدلول ا ست یعنی در ذهن  ستعمال ا شکل ا به 

صوّر می ستعمالی کلمة لفظٌ ت سامع میا یدٌ( فهمد که محکی کلمة )زشود و بعد از ذکر لفظ 

خود لفظ زید است یس سه شکل کاربرد یک کلمه فقط به لحاظ مستعمل یا متکلم است نه 

 چه که رایج و متعارف است اطالق ایجادی قسم اوّل است نه اطالق استعمالی.سامع. بله آن

رَبَ( یا )مِنْ( را بهنکته دیگر این کار ببریم یعنی که اگر به جای )زیدٌ( در مثال مذکور، )ضااَ

رَبَ لَفْظٌ( این مطلب یک امر ارتکازی اساات که در )زیدٌ لفظٌبگو ( اطالق اسااتعمالی ییم: )ضااَ

 ممکن نیست و فارق بین )زیدٌ( با )ضَرَبَ( یا )مِنْ( در همین نکته است که بیان شد.

ما در بحث اساااتعمال گفتیم که حقیقت آن عبارت اسااات از ایجاد اللفظ بما هو مقتض 

ستعمال لحضور صوره المعنی فی ا لذهن، و در بحث مدلول حرفی خواهیم گفت که حقیقت ا

شن می سم فرق دارد و بعداً رو ستعمال در ا شود که در حروف و هیئات فعلی ذاتاً با حقیقت ا

تواند محقّق شود ااا مدلول بالذّات هیئات افعال و حروف استعمال در ضمن )ضَرَبَ لَفْظٌ( نمی

شود بخالف مدلول بالذّات اسماء انفراد حاصل نمیمدلول خودش استعمال شود و در صورت 

 که مدلول تصوری است و خودش به صورت انفراد هم قابل تصوّر است.

صل  صدیقی حا ضمیر در نظر بگیریم مدلول ت َضرَبَ( را با فاعلش اااا مثالً اااا  بله اگر )

 شود و اطالق استعمالی دارد.می

شخص آن جمع شد مثل )زَیْدٌ لَفٌْظ( بندی: در موارد اطالق لفظ و اراده  سم با اگر آن لفظ ا

یک از اطالق استعمالی و اطالق ایجادی محذوری ندارد که زیدٌ در این مثال اسم است هیأ

شد منتهی آن ست و اگر آن لفظ فعل یا حرف با ست اطالق ایجادی ا چه که رایج و متعارف ا

َضرَبَ لَفْظٌ( یا )مِنْ لَفْظٌ( فقط به نحو اطالق ای ست و در اینمثل ) ست ا گونه موارد جادی در

 اطالق استعمالی در فعل و حرف ممکن نیست.
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 تطبیق سوّم بحث استعمال: اطالق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل.

 ده کنیم.کار ببریم و از آن نوع یا صنف یا مثل آن را ارایعنی ما یک لفظی را به

َضرَبَ فِعْلٌ( یا )زَیْدْ اِ َضرَبَ و لفظ ْسمٌ( در این مثالاراده نوع مانند )  ها مراد طبیعی لفظ 

ایم یا بار دیگر به آن تلفظ ها تلفظ کردهزیدٌ اساات خواه همین کلماتی باشااد که در این مثال

 کنند.کنیم و یا دیگران آن را تلفظ میمی

داخل  مراد از زیدٌ و «(لٌفاعِ دٌیْزِ بَرَضاااَ »فی  «دٌیْزَ)»که بگوییم: اراده صااانف مانند این

َض  ست که زیدی که بعد از  شد و معنایش این ا صنف زید با شود فاعل یواقع م بَرَیرانتز 

 .دای از نوع را صنف گویناست در هر زمان و در هر کالمی که گفته شود. )حصه

ند این مان مراد از زید اّول  و( لٌفاعِ« دٌیْزَ بَرَضاااَ »فی « زیدٌ)»که بگوییم: و اراده مثل 

شیء که شخص زید دوّم ست و دو  سبت به زید اوّل مثل ا شد چون زید دوّم ن دو فرد از  با

 یک نوع باشند مماثل هم هستند.

صورت آیا سه  ست که اطالق لفظ در این  ست یا سؤال این ا ستعمالی ا اطالق  اطالق ا

 ایجادی است؟

ت کاربرد لفظ در این موارد اطالق ایجادی است و محال اس فرمودند: 1مرحوم آقای خویی

 که اطالق استعمالی باشد.

ست و محا ستعمالی ا صدر فرمودند: این کاربرد به نحو اطالق ا شهید  ست که مرحوم  ل ا

 اطالق ایجادی باشد.

 و استاد ما فرمودند: این کاربرد به نحو اطالق ایجادی است.

که همیشه طبیعی به وجود نظر مرحوم آقای خویی: ایشان دو مقدمه دارد: مقدمة اوّل این

ود زید موجود فرد موجود است و وجود فرد عین وجود طبیعی است مثالً طبیعی انسان به وج

د است و بالعرض شود و وجود زید همان وجود انسان است البته وجود زید بالذّات وجود زیمی

 وجود انسان است و طبیعی کلمة زید به وجود شخص لفظ زید موجود است.

ست که در حقیقت سلک افناء و  مقدمه دوّم این ا سلک وجود دارد: یکی م ستعمالی دو م ا

شود و در دیگری مسلک عالمیت )مرحوم آقای خویی( در مسلک افناء لفظ در معنا فانی می

دهیم بنابر مساالک افناء باید دو مساالک عالمیت لفظ را عالمت و معنا را ذو العالمه قرار می
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شد که یکی فانی و دیگری مفنی فی شته با سلک عالمیت هم شیء وجود دا شد و بنابر م ه با

 دو چیز داریم: یکی عالمت و دیگری دو العالمه.

در ما نحن فیه اگر بخواهیم کلمة زید را در )زیدٌ اسااامٌ( به کار ببریم باید زید در طبیعی 

شود و وجودش عین وجود فرد کار رود وقتی گفتیم: زیدٌ طبیعی آن هم وجود میکلمه زید به

باشاایم یکی  لفظ زید را در طبیعی اسااتعمال کنیم باید دو وجود داشااتهاساات حال اگر این 

عالمت و دیگری ذوالعالمه، و فرض این اسااات که در ما نحن فیه طبیعی به یک وجود، به 

 شود نه دو وجود.وجود این فرد موجود می

ا به جای مرحوم آقای خویی می ا مدلول استعمالی را که طبیعی لفظ است  فرمایند: شما 

یاورید خود فرد را که وجود طبیعی کلمه زید به وجود آن موجود اسااات ینا که دالّ آن را ب

دهید یس در اینجآ استعمال ممکن نیست بنابراین اطالق لفظ آورید و راجع به آن خیر میمی

 زید در طبیعی زید اطالق ایجادی است.

شااود نف و مثل اراده می( که صاالٌزیدٌ فاعِ بَرَی ضااَ در مثال )زیدٌ فِ مرحوم آقای خویی

گونه تقسیم کردند که مسلک ما در حروف تحصیصیت است یعنی حرف مفهوم اسمی را این

صه می صه ح صیص ح سجد، در ما نحن فیه حرف لفظ را هم تح صلوه فی الم کند مانند: ال

( لفظ زید بدون تخصیص اسمٌ کند در جملة )زیدٌطور که مفهوم را تخصیص میکند همانمی

ست و َضرَبَ زیدٌ فاعِلٌلی در جملة )ا ست کلمه زیدٌزیدٌ فِی  شده ا صیص  در  ( لفظ زید تح

شامل می ست و هر زیدی را  شامل زید در  شود ولی کلمة زیدٌجمله اوّل عامّ ا در جمله دوّم 

ست مگر ( نمی( و )جائنی زیدٌمثل )ر یت زیداً صنف و مثل عین اراده نوع ا شود یس در اراده 

با ذکراین شاااود چنانچه در مفاهیم، حروف مفاهیم را یک حرف لفظ تحصااایص می که 

 شود.کنند مانند: )الصلوه فی المسجد( که نمازهای در غیر مسجد را شامل نمیتحصیص می

اند ولی آنجا که اساااتاد ما آقای تبریزی تمام فرمایشاااات مرحوم آقای خویی را یذیرفته

 سکوت کردند.اند ایشان اطالق استعمالی را محال دانسته

شات مرحوم آقای خویی صدر تا ذیل فرمای صدر از  شهید  اند را مخالفت کرده و مرحوم 

شکال بر کالم مرحوم آقای خویی وارد کرده شان دو ا شان تمام ای اند و ما باید ببینیم کالم ای

 است یا خیر؟ و بعد ببینیم که آیا کالم مرحوم آقای خویی درست است یا خیر؟

 شهید صدر بر کالم مرحوم آقای خویی: اشکاالت مرحوم
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اشکال اوّل این است که در اراده نوع و صنف مدلول شما کلّی است و ایجاد کلّی در ذهن 

تواند کلّی را ایجاد کند ایجاد مفهوم کلّی در به ایجاد فرد ممکن نیساات و تنها چیزی که می

شود زیرا خودش استعمال می ذهن است )در مثال نوع(، و ایجاد مفهوم کلّی در ذهن المحاله

شود جزیی می ضمن فرد ایجاد  ست و هر وقت که در  شود وقتی مفهوم طبیعی کلمة زید ا

شااود، در گوییم: )زیدٌ( طبیعی کلمة زید در ضاامن همین فرد کهجزیی اساات موجود میمی

زیدٌ اساامٌ( معنایش این اساات که طبیعی کلمه زیدٌ اساام اساات و هرجا که کلمة زیٌد جملة )

 فردی از آن طبیعت است. موجود شود

صه این صهکه آنچه که در ذهن ایجاد میخال ست نه خود طبیعی ای از طبیعی اشود ح

قای خویی می که مرحوم آ یدٌ  مة ز جاد میکل کت آن فرد، طبیعی را ای به بر ید  کنیم و گو

صه سمٌ( ایجاد می ای از کلمة زید که در جملةح صه)زیدٌ ا وجود ندارد های دیگر شود در ح

ای شده بنابراین در این جمله از زیدٌ اراده طبیعی و نوع نشده است بلکه اراده طبیعی در حصه

است و اگر بخواهیم طبیعی بما هو طبیعی را ایجاد کنیم فقط باید مفهومش را در ذهن ایجاد 

سمٌ( معنا و مفنی فیه مفهوم طبیعی کلمة ست که با کنیم در جملة )زیدٌ ا سموع  زیدٌْْ ا زیدٌ م

ستعمالی  ست در نتیجه این اطالق از نوع اطالق ا ست فرق دارد و دو چیز ا که فانی در آن ا

 شود.می

شما  شان فرمودند:  ست ای صنف و مقل ا صدر ناظر به اراده  شهید  شکال دوّم مرحوم  ا

صیص میگفتید همان صیص میطور که حرف مفهوم را تح کند اگر مراد کند لفظ را هم تح

صیص میشما ای ست که حرف وجود لفظ را تح ست و قابل ن ا صی ا شخ کند این موجود 

کند ) مفهوم طبیعی تقیید و تحصیص نیست و اگر مراد این است که مفهوم را تحصیص می

ستعمال می شود که کلمة زیٌد شود نه اطالق ایجادی، زیرا معلوم میکلمة زید(، این از باب ا

 در مفهوم استعمال شده است.

 اشکالت مرحوم شهید صدر جواب

ست و یا به لحاظ مفهوم  صیل یا به لحاظ لفظ زیدٌ ا شکال دوّم فرمود که تح شان در ا ای

ضرات هیچیک از لفظ و مفهوم را مورد نظر قرار  ست مرحوم آقای خویی در کتاب المحا آن ا

ست: وقتی گفته می ست ایشان فرموده ا د فرد و شود: )زیدٌ(، دو وجود داریم: یکی وجونداده ا

صنف  یکی وجود طبیعی، و این دو در خارج عین یکدیگرند ولی در حقیقت دو وجودند ما در 
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کنیم نه به لحاظ فرد، بنابراین به لحاظ و مثل و نوع زید را به اعتبار طبیعی تحصاایصاای می

فرد که وجود شخصی است حصه بردار نیست ولی به لحاظ طبیعی حصه بردار است و حرف 

 کند.عی را تحصیص میوجود این طبی

و امّا نساابت به اشااکال اوّل باید گفت که طبیعی به دو گونه در ذهن موجود اساات: یکی 

طبیعی در ضاامن فرد و یکی مفهوم آن یعنی صااورت طبیعی در ذهن، ما این را قبول داریم 

شود امّا این صوّر  شد باید به نحو مفهوم ت ه نحو که حتماً باید بکه طبیعی اگر بخواهد کلّی با

ستعمال هم می شد یا به نحو غیر ا ستعمال با  توان مفهوم کلّی را ایجاد کرد یعنی با اطالقا

توان مفهوم کلّی را ایجاد کرد؟ توضااایحش بعداً ذکر ایجادی به کمک قرینه مقامی هم می

 شود.می

 نقد کالم مرحوم آقای خویی:

ست آنجا ضی از آنها مبنایی ا ست بع شکال ا شان چند ا ستعمال یا »که فرمودند  کالم ای ا

ست و یا عالمیت صر در این دو نیست و همچنین مبنای ما می« افناء ا ستعمال منح گوییم: ا

 ایشان را در تحصیصیت معنای حرفی قبول نداریم.

شان  شان در ذیل کالم ست ای شان قابل قبول نی شان را بپذیریم باز کالم اگر هم مبانی ای

ست و  صیص ا صیص میفرمودند: حرف برای تح زنیم با آن گاهی مفهوم و گاهی لفظ را تح

آمیزیم که دو مفهوم را با هم در میاشکال این است که حقیقت تحصیص عبارت است از این

ست می سوّم را در ضیقو مفهوم  صداق از مفهوم اوّل  ست مثالً در کنیم که از لحاظ م تر ا

سوّم )ا سان( و )االبیض( را گرفته و مفهوم  سان االبیض( را میمفهوم )االن سازیم در این الن

سومی را  ست بلکه یک مفهوم  صیص نکرده ا سان( را تح مورد مفهوم )االبیض( مفهوم )االن

ساااخته اساات البته )االنسااان االبیض( به لحاظ مصااداقی هم از مفهوم )االنسااان( و هم از 

ذهن  مفهوم )االبیض( مصااادیقش کمتر اساات و این فقط در باب مفاهیم ممکن اساات که

گونه نیساات زیرا با کند ولی در الفاظ اینکار را انجام داده و مفهوم جدیدی را دساات میاین

شود و معنا ندارد که بگویید: تحصیص گفتن )زیدٌ( طبیعی کلمة )زیدٌ( در ضمن زید ایجاد می

رَبَ زیدٌ فاعِلٌ(، تا گف تیم: ایجاد شااد زیرا مفهوم جدیدی در کار نیساات در مثال )زیدٌ فِی ضااَ

شود تا شود و با گفتن )فی( مفهوم جدید دیگری ایجاد نمی)زیدٌ( در ضمن لفظ زیدٌ ایجاد می

 یذیرد. تحصیص صورت
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که اگر این تحصیص را در صنف قبول کنیم در مثل چکار کنیم که با هم اشکال دوّم این

 شود.متباینند در تحصیص هرچه به کلّی قید اضافه شود کلّی از کلّ بودن خارج نمی

ست و در ذهن هم وجود  مرحوم آقای خویی فرمودند: طبیعی با فرد موجود به یک وجود ا

ست و حال این ست و هم وجود طبیعی کلمة زید ه که عالمت و ذو العالمه فرد کلمة زید ه

باید دو تا باشااند بنابراین حقیقت اسااتعمال در اینجا ممکن نیساات یس این کاربرد لفظ در 

 ق ایجادی است.موارد مذکور اطال

تحقیق این اساات که ما در مقام محاوره یک اسااتعمال و یک داللت داریم مثالً در جملة 

ست و یک  ستعمال داریم که مربوط به الفظ و متکلم ا سبت به کلمه زیدٌ یک ا )زیدٌ عادلٌ( ن

داللت داریم که از قبیل فعل نیساات بلکه امر واقعی و تکوینی اساات که همان مالزمة بین 

ستعمال و داللت این  دالّ ست ارتباط بین ا سامع ا شد و موظنش ذهن مخاطب و  و مدلول با

کند بعد از ایجاد دالّ یک انتقال اساات که الفظ با اسااتعمال دالّ را در ذهن سااامع ایجاد می

یذیرد یس حقیقت اسااتعمال دالّ اساات و ذهنی از دالّ به مدلول در ذهن سااامع صااورت می

ساات و مدلول عبارت از تصااوری اساات که برای سااامع حاصاال انتقال ذهنی ا داللت یک

 شود.می

مدلول  یان این اختالف دالّ و  بل از ب ما و نظر مشاااهور اختالفی وجود دارد ق بین نظر 

دهیم: دالّ استعمالی، لفظ مسموع زید است و مدلول استعمالی عبارت استعمالی را توضیح می

س سامع ا صوّر معنای زید در ذهن  ست و مدلول یک یس دا تاز ت سیّه ا صورت ح لّ یک 

 صورت عقلیه است و هر دو صورت ذهنیه هستند.

ضع دالّ و  ست و بخاطر مبنای التزام و تعهد در و مرحوم آقای خویی با این نظر مخالف ا

 داند.مدلول استعمالی را تصدیقی می

ستعمالی در اختیار م ست که مدلول ا شهور بر یک امر ؟؟؟ و آن این ا سلک م تکلم و در م

ستعمال را متکلم می ستعمالی هم در اختیار متکلم است زیرا به تبع ا تواند الفظ است و دالّ ا

گویند مدلول اسااتعمالی یا بالفظ مالزمه دارد یا ندارد در صااورت اولی کافی تعیین کند و می

آید و در صااورت اساات که متکلم لفظ را ایجاد کند مدلول اسااتعمالی خود بخود به ذهن می

تواند وّم که بین لفظ و مدلول اساااتعمالی در ذهن مالزمه نیسااات با کمک قرینه. لفظ مید

تصوّر مدلول استعمالی را در ذهن ایجاد کند مانند لفظ اسد که به کمک قرینة )فی المدرسه( 
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کند بنابراین در مساالک مشااهور در جملة تصااوّر معنای انسااان شااجاع را در ذهن ایجاد می

 شجاع است. مدرسه( مدلول استعمالی لفظ اسد انسان)ر یت اسداً فی ال

ان قلت: مرحومآقای خویی به تبع ساااکاکی قائلند که مدلول اساااتعمالی در مجاز تغییر 

 کند یعنی همان حیوان مفترس است.نمی

قلت: مرحوم آقای خویی و ساااکاکی قائلند که امکان تغییر هسااات ولی به لحاظ بالغی 

کند و بحث ما همان امکان تغییر رای لفظ اسااد تغییر نمیمدلول اسااتعمال حیوان مفترس ب

 مدلول استعمال که به نظر ما ممکن نیست.

که بنبار نظر مشهور مدلول استعمالی به اختیار متکلم است و با وجود مالزمه، خالصه این

ستعمالی را ایجاد می شد متکلم بمتکمل با ایجاد دالّ مدلول ا ا کند و در جایی که مالزمه نبا

 کند.ایجاد قرینه و لفظ مدلول استعمالی را ایجاد می

ست و در اختیار   ستعمالی در اختیار متکلم نی ست که مدلول ا اختالف ما با اینها در این ا

شد با ایجاد  ست و اگر مالزمه با ست بلکه تابع یک امر تکوینی به نام مالزمه ا سامع هم نی

هر نحوی که باشاااد چه قبل و چه بعد از ذی دالّ مدلول اساااتعمالی هم داریم و قرینه به 

ست نه این شجاع ا سد رجل  صرّف در محکی ا ستعمالی آن القرینه بیاید دائماً ت که مدلول ا

رجل شااجاع باشااد بلکه مدلول اسااتعمالی آن همان حیوان مفترس اساات یس در اسااتعمال 

فهمیم ر قرینه میشود )یعنی مدلول استعمالی( ولی با ذکمجازی باز حیوان مفترس تصوّر می

 که محکی آن رجل شجاع است.

شهور مدلول  ست که ما بخالف م شهور خیلی مهم ا سلک م سلک ما و م این فرق بین م

دانیم و به نظر ما مدلول استعمالی در )ر یت اسداً فی الغایة( استعمالی را در اختیار متکلم نمی

صو ست یعنی همان مدلول ت سة( یکی ا سداً فی المدر ری که باللفظ مالزمه دارد و و )ر یت ا

فقط محکی در این دو مثال با هم فرق دارد محکی در اوّل حیوان مفترس و در دوّم انسااان 

 گویند مدلول تصوری این دو با هم فرق دارد.شجاع است بخالف مشهور که می

شجاع سکاکی می صوری همین معنای رجل  ستعمالی و ت ست که مدلول ا گوید: ممکن ا

شد ولی به ستعمال مجازی تغییر نمی با صوری حیوان مفترس در ا کند لحاظ بالغی معنای ت

شد ولی ما می شجاع با ستعمال مجازی  رجل  ستعمالی در ا ست که مدلول ا گوییم محال ا

 چون مدلول استعمالی به دست متکلم نیست بلکه تابع مالزمه )یعنی یک امر تکوینی( است.
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نابراین در مورد در اختیار بودن مد لول اساااتعمالی یا در اختیار نبودن آن دو مسااالک ب

سلک باید بحث کنیم آیا اطالق  سلک مختار( وجود دارد و روی این دو م شهور م سلک م )م

 لفظ و اراده نوع و صنف و مثل از نوع اطالق استمالی است یا اطالق ایجادی؟

سمٌ( که مراد متکلم طبیعی کلمة زید است روی مسلک مشهور که مدلول  در مثال )زیدٌ ا

استعمالی در اختیار متکلم است کملة بزید با صورت معنای زید مالزمه دارد اگر بخواهیم زید 

ای بینشااان نیساات را به کار ببریم و در صااورت طبیع زید در ذهن اسااتعمال کنیم مالزمه

ستعمال  شد وقتی ا ضوع با سبت بین محمول و مو بنابراین احتیاج به قرینه داریم که مثالً منا

ست در اینجا ک ستعمالی مفهوم طبیعی کلمة زید ا ست و مدلول ا سموع زید ا ردیم دالّ لفظ م

شاااود عالمت لفظ مساااموع زید اسااات و فانی و مفنی فیه و عالمت و ذوالعالمه دو تا می

شکالی ندارد که  شهور هیأ ا سلک م ست بنابراین روی م ذوالعالمه مفهوم طبیعی کلمه زید ا

توانیم کلمة زید را به نحو اسااتعمال در مفهوم ی باشااد یعنی میاین موارد اطالق اسااتعمال

 طبیعی کلمه زید به کر ببریم.

امّا اطالق ایجادی: مرحوم شهید صدر گفتند: این نوع اطالق در استعمال لفظ و اراده نوع 

شود و کلّی در یا صنف یا مثل محال است زیرا کلّى فقط در ذهن به صورت مفهوم ایجاد می

 کلّی نیست. ضمن فرد

گوییم: اطالق ایجادی هم ممکن اساات و این فرمایش مرحوم شااهید صاادر را که ما می

اگر کلّی در ذهن به نحو کلّی »که فرمودند: کلّی در ضمن فرد کلّی نیست قبول داریم امّا این

شد شود باید به نحو مفهوم با ست ما می« بخواهد ایجاد  صره نی گوییم اطالق این راه منح

ستعمال  ایجادی سامع دو راه داریم یکی از راه ا ست و برای آوردن مفهوم در ذهن  ممکن ا

جاد میلفظ در طبیعی و یکی این یدٌ( را ای ثل )ز بدون اینکه وقتی لفظی م که آن را کنیم 

در ابتداء. سامع  کنیم مثل )اسمٌ(. با ایجاد آن لفظاستعمال کنیم محمولی را برای آن ذکر می

کند و ذهن این قدرت را دارد که برای این ل موضاااوعی را تصاااوّر میخودش برای محمو

 محمول موضوعی را درست کند و آن موضوع مفهوم کلمة )زید( است.

صدر می شهید  َضرَبَ فعلٌْْ( مرحوم   ستعمال در ) َضرَبَ ا َضرَبَ( در طبیعی کلمة  گوید: )

ست ما می سم ا ست بنابراین این کلمه ا ست و گوییم: این اطالق شده ا ایجاد به نحو اوّل ا

 بما هو دالّ استعمال نشده است بلکه بما هو لفظ اطالق شده است. بَرَضَ
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این مطلبی را که گفتیم روی نظر مشاااهور بود که مدلول اساااتعمالی را در اختیار متکلم 

 دانند.می

ستعمالی را در اختیار متکلم نمی سلک ما که مدلول ا ستعمال فامّا روی م عل دانیم گرچه ا

کند اگر در ذهن این لفظ با مفهومی مالزمه داشااته متکلم اساات و متکلم لفظ را ایجاد می

ضر می شد همان مفهوم حا ضر با شد آن مفهوم حا شته با شود و اگر مالزمه با مفهومی ندا

شااود و قرینه چه قبلی و چه بعد از ذی القرینه بیاید در ایجاد تصااوّر نقشاای ندار فقط در می

صدیقی نقش دارد ما در ما نحن فیه اطالقمحکی و در مد صنف یا  لول ت لفظ و اراده نوع یا 

ایم از دو حال خارج نیساات: یا از الفاظی اساات ها را اراده کردهمثل: این لفظی که از آن این

ا کلمه ضَبَرَکه با هیأ مدلولی در ذهن ما مالزمه ندارد مانند )ریز( و )ضَ وقتی مدلول  بَرَ( 

از جمله باشد و اگر جدای از جمله باشد مدلول ندارد اااا اینجا اطالق ایجادی دارد که جزیی 

است مثل )ریز لفظٌ مهملٌ(، بنابر مسلک ما استعمال در جایی ممکن است که فی نفسه بین 

 لفظ و معنا مالزمه باشد.

گوییم: غیره. مثالً می وگاهی بین لفظ و معنا مالزمه هساات مثل کلمة کتاب و انسااان و

سان اسمٌ( و مراد طبیعی کلمة انسان است سؤال این است که آیا این موارد که اراده نوع االن

 از لفظ انسان شده است آیا به نحو اطالق استعمالی است یا اطالق ایجادی؟

سان را به کار ببریم به داعی این ستعمالی یعنی کلمة ان ناطق و  نکه دالّ بر حیوااطالق ا

و بعد از آمدن محمول به تناسااب حکم و موضااوع فهمیده  مقتضاای تصااوّر این معنا اساات

ست این محذوری ندارد ولی می سان ا ست بلکه طبیعی کلمه ان شود که مراد حیوان ناطق نی

ای دور است زیرا تناسبی بین معنای کلمة انسان با طبیعی کلمة انسان نیست از طبع محاوره

 فی در باب محاورات است.یس اطالق استعمالی اشکالی ندارد ولی خالف طبع عر

گوید نه بخاطر تناسااابی که با معنا امّا اطالق ایجادی به این معنا که کلمة کتاب را می

که از شاانیدن کلمه به طبیعی کلمه منتقل شااویم این اطالق ایجادی دارد بلکه بخاطر این

 دهد که )اسمٌ( یعنی )الکتابُ اسمٌ(.است و بعد خبر می

 الق ایجادی و استعمالی به قصد متکلم است.بنابراین تمییز بین اط

بندی بحث: نتیجه بحث این شد که در اطالق لفظ و اراده نوع )یا صنف یا مثل( سه جمع

اااا اطالق استعمالی است و اطالق ایجادی ممکن نیست )نظریه مرحوم شهید 1نظر داریم 



 

 81 

 صدر(.

وم آقای خویی در ااا اطالق ایجادی است و اطالق استعمالی ممکن نیست )نظریه مرح2

 هر دو جهت و نظریه آقای تبریزی در جهت اثباتی(.

اااا هم اطالق استعمالی ممکن است و هم اطالق ایجادی، ولی آنچه که متناسب ذوق 3

 برد )نظریه مختار(عرفی در محاورات است الفظ این را به نحو اطالق ایجادی به کار می

ا 3ا ممکن است 2ا محال است 1ا اقوال: تطبیق چهارم: استعمال لفظ در اکثر از یک معن

 تفصیالت مهم این است که ما در جهات متعدّدی بحث کنیم:

 جهت اوّل: تنقیح محل نزاع

کنیم در که ما اگر کلمه را اساااتعمال مییک جهت سااالبی مورد اتفاق اسااات و آن این

الی( مجموع االمرین اا بحث روی مسلک مشهور است که مستعمل فیه )یعنی مدلول استعم

شمول  شد یا  شمول هر و با صورت  صورت مجموع چه به  ست اااا در این  در اختیار الفظ ا

شد یکی زید بن  شته با ست مثالً کلمة زید اگر دو معنا دا بدلی، هر دو از محل بحث خارج ا

کنیم و هر دو مراد اساات و عمرو و دیگری زید بن بکر، یکی دفعه لفظ زید را اسااتعمال می

ست زیرا در هر دو  گاهی به نحو بدلیت ست اینها از محل بحث خارج ا )یعنی احدهما( مراد ا

ستعمال کرده ضوعمورد کلمه را در معنایی ا ست که ایم که مو ست محل کالم این ا له آن نی

اند که باید دو اراده اسااتعمالی اسااتعمال در هر دو معنا به نحو اسااتقاللی باشااد و اینجا مانده

 گیرد.یکی است و به فعل واحد دو تا اراده تعلّق نمی که استعمالباشد و حال این

در سابق گفتیم در یک لفظ سه اراده داریم: اراده استعمالی و اراده  تفهیمی و اراده جدّی، 

متعلق در اراده اسااتعمالی فعل مباشااری تلقط اساات و متعلق در اراده تفهیمی فعل تساابیبی 

ستعمال لفظ در اکثر از یک معنا اراده تفهیمی دو تا است  ایجاد معنا در ذهن سامع است در ا

ولی اراده استعمالی یکی است یس مراد از محل بحث این است که مراد تفهیمی دو تا باشد 

 در اینجا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به کار رفته است.

 جهت دوّم بحث: امکان یا استحاله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا.

 یی فرمودند: مشاااهور بین متأخرین قول به اساااتحاله )محال وقوعی(مرحوم آقای خو

باشااد )نظریه مرحوم آخوند و نائینی و آقا ضاایاء و اصاافهانی( و هر یک وجهی را برای می

 اند.استحاله ذکر کرده
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 وجه اوّل ) از مرحوم میرزای نائینی(:

از خود الفاظ  کنیم تمام حواس ما به معنا اسااات به نحوی کهوقتی به چیزی تلکم می

کنیم یس لحاط غافلیم زیرا لحاظ الفاظ لحاظ آلی اسااات گویا در خارج معانی در ایجاد می

ستعمال کنیم مثالً بگوییم: )زید من العلماء( و  ست اگر لفظی را در معنا ا ستقاللی به معانی ا ا

قاء نا یعنی ابن عمرو و ابن بکر اساااتعمال کنیم در آن ایجاد و ال ید را در دو مع دو لحاظ  ز

شیء مستقل داریم در حالی که ذهن و نفس نمی ستقاللی به دو  تواند در آن واحد دو لحاظ ا

 داشته باشد و این امر از قدرت ذهن خارج است.

سفه بردند و به قاعده  صدر این را به باب فل ضی از علماء مانند مرحوم آقای  صدر »بع ال ی

که کالم اند و حال ایناز واحد تمسااک کرده با اسااتحاله صاادور کثیر« عن الواحد اال الواحد

توان در آنِ واحد دو لحاظ استقاللی مرحوم نائینی اشاره به امر عرفی و ارتکاری دارد که نمی

 به دو معنا داشته باشیم.

 عدّه کثیری با مرحوم نائینی مخالفت نموده و برایشان نقض وارد کردند:

 نقض اوّل )از مرحوم شهید صدر(:

با بهما در  نا را لحاظ میکار میب کاربرد لفظ وقتی لفظ را  کنیم بریم هم لفظ و هم مع

 تواند در آنِ واحد دو لحاظ داشته باشد؟یس چگونه ذهن نمی

شاگردانش  ست بلکه  ستقاللی نیامده ا ستحاله دو لحاظ ا جواب: در کالم میرزای نائینی ا

ضیح دادهاین شان را تو ضیطور کالم ای ست زیرا اند بنابراین تو شان وارد نی ح، این نقض برای

یک لحاظ آلی و یک لحاظ اسااتقاللی اساات و این امر به نظر مرحوم میرزای نائینی ممکن 

 دانند.است و ایشان دو لحاظ استقاللی در آنِ واحد در محال می

 نقض دوّم )از مرحوم آقای خویی(:

د مثالً در حالی که رانندگی تواند چند کار را انجام دهدر آنِ واحد انساااان بالوجدان می

تواند دو لحاظ داشاته کند رادیو هم گوش دهد و نگاه هم بکند یس نفس در آنِ واحد میمی

 باشد.

جواب: ذهن این قدرت را دارد که علی التناوب بین چند فعل اختیاری دائماً در حال التفات 

ای که ا مثالً ا در ثانیه رود و این حالت در آنِ واحد نیست بلکهباشد حواسش به هر یک می

 کند.چه را که در آن وقت شنیده بازسازی میخورد آنمی
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 نقض سوّم )از مرحوم اصفهانی(:

کنیم حکم و نسبت بین موضوع و شود و بعد حکم میدر قضیه معقوله که اوّل تصوّر می

شااد محمول در ظرفی اساات که این دو در ذهن باشااد و نباید بین آن دو تصااوّر فاصااله با

 کنیم.بنابراین در ظرف نسبت موضوع و محمول را در آن واحد تصوّر می

سبت نداریم بلکه  صوّر و یک ن ضیه معقوله دو ت سلک ما در باب حکم و ق جواب: بنابر م

صوّر می سبت فقط ت ست یک ن صوّر ثبوت قیام برای زید ا ست و آن ت صوّر ا شود یعنی یک ت

 کند.و نسبت تحلیل میمنتهی ذهن ما آن را به موضوع و محمول 

 نقض چهارم )از مرحوم آقای خویی(

ای که کنیم مثل یک صاافحهما بالوجدان امور متضااادّه را با هم در آن واحد تصااوّر می

ست را تخیل می سیاه ا صف آن  سفید و ن صف آن  ایم یا کنیم یس در آن واحد تخیل کردهن

 ایم.چند رنگ التفات ییدا کردهتخیل صفحه کاغذی که چند رنگ دارد که در آنِ واحد به 

جواب: در ایفا یک لحاظ بیشتر نیست و ملحوظ دو تا است و کالم میرزای نائینی ناظر به 

 دو لحاظ بود.

نابراین نقض اند درسااات نیسااات و هایی که بر کالم مرحوم میرزای نائینی وارد کردهب

 یا خیر؟ درست استماند این است که آیا کالم ایشان ای که باقی مینکته

رساااد و ذهن ما این قدرت را ندارد که در آنِ واحد دو فرمایش ایشاااان دور به ذهن نمی

توان دلیل بر استحاله را کامل شیء را مورد لحاظ مستقلّ قرار دهد امّا آیا با این فرمایش می

دانسااات؟ خیر، زیرا معیار اساااتعمال لفظ در اکثر از یک معنا اراده تفهیمی اسااات نه اراده 

تعمالی، در اراده اسااتعمالی یک اراده بیشااتر نیساات گرچه اراده تفهیمی دو تا اساات ولی اساا

اشکالی ندارد یس اشکالی ندارد که این دو معنا را به نحو مجموع لحاظ کنیم و به یک لحاظ 

 ببینیم.

توان داشاات ولی در فعل در فعل مباشااری )یعنی اراده اسااتعمالی( یک اراده بیشااتر نمی

سبیبی )یعن شت مثل قیام برای تکریم ده نفر در حالی ی اراده تفهیمی( میت توان چند اراده دا

که یک اراده به آن تعلّق گرفته اساات و با آن ده فعل تساابیبی تحقّق ییدا کرده اساات در ما 

کنیم ولی اراده تفهیمی به مجموع تعلق ندارد نحن فیه دو معنا را به نحو مجموع لحاظ می

به هر یار در کثرت و وحدت اساااتعمال اراده  بلکه مساااتقالً  یک از آن دو تعلق دارد و مع



 

 84 

 که معیار اراده تفهیمی است.لاستعمالی نیست ب

 وجه دوّم استحاله )از مرحوم آخوند(:

استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محال است زیرا حقیقت استعمال عبارت از افناء لفظ در 

ت و نگاه به معنا اسااتقاللی اساات وقتی حقیقت معنا اساات و نگاه به لفظ مرآتی و آلی اساا

اش دو لحاظ افناء به یک شیء )لفظ( استعمال افناء است یعنی مفنی فیه دو تا است و الزمه

در آنِ واحد است و این امر محال است زیرا یک شیء )لفظ( محال است که دو وجود داشته 

 باشد و این از قبیل اجتماع مثلین است.

شکال: بر فرض ستعمالیذ ا شان در حقیقت ا ست زیرا  یرش مبنای ای شان وارد نی شکال ا

یک افناء در دو معنا داریم ولی چون معیار کثرت در اساااتعمال اراده تفهیمی اسااات نه اراده 

جا چون دو تا اراده تفهیمی داریم کثرت در اسااتعمال یا اسااتعمال در اکثر اسااتعمالی و این

یرا یک افناء بیشتر نیست و یک اراده استعمالی وجود تحقّق یافته و این جایز و ممکن است ز

 دارد.

باشد نه معیار کثرت و وحدت در استعمال مدلول استعمالی است که تابع اراده تفهیمی می

مفنی فیه، وقتی اراده تفهیمی واحد باشد مدلول استعمالی هم واحد است و اگر اراده تفهیمی 

اساات در ما نحن فیه افناء و مفنی فیه و فانی یکی متعدّد باشااد مدلول اسااتعمالی هم متعدّد 

ستعمالی وجود دارد  ستعمال یک ملحوظ و یک اراده ا ست یعنی حین ا ست مفنی فیه یکی ا ا

 )یعنی مجموع االمرین( ولی مدلول استعمال و اراده تفهیمی دو تا است.

ا در حقیقت که مبنای ایشاان راین اشاکال بر مرحوم آخوند وارد اسات با قطع نظر از این

ست که مرحوم آخوند می شکال این ا صه ا ستعمال قبول نداریم و خال مفنی فیه »فرماید: ا

گوییم: معیار در اکثر از یک معنا شدن و ما می« باید کثیر باشد تا مدلول استعمالی کثیر شود

که مفتی فیه واحد اساات مدلول اسااتعمالی اساات نه مفنی فیه یعنی با این مدلول اسااتعمالی

تواند کثیر باشااد زیرا مدلول اسااتعمالی تابع اراده تفهیمی اساات امّا اراده اسااتعمالی فعل یم

مباشااری اساات و در آنِ واحد فقط یک فعل مباشااری ممکن اساات ولی اراده تفهیمی فعل 

توان چند فعل تساابیبی ایجاد کرد یعنی ایجاد یک فعل که تساابیبی اساات و در آنِ واحد می

 )مراد از فعل تسبیبی اراده تفهیمی است(. سبب برای چند چیز است

ستعمال می ستحاله )از مرحوم اصفهانی(: ایشان در حقیقت ا گویند معنای لفظ وجه سوّم ا
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جاد می جاً ای خار ید( این لفظ دو وجود دارد وجود را  به وجود لفظی(، وقتی گفتیم: )ز کنیم )

که وجود خود زید است ااا وجود  بالذّات لفظ زید که کلمه زید است و وجود بالعرض لفظ زید

به اعتبار قابل وجود است و به اعتبار فاعل ایجاد است ااا یس حقیقت استعمال ایجاد حقیقی 

ستعمال کنیم و دو معنا: یکی زید ست اگر کلمه زید را ا شمی و  لفظ و ایجاد تنزیلی معنا ا ها

ی و هم ایجاد تنزیلی هم ایجاد حقیق کار بردیمد غیر هاشااامی وقتی کلمه زید را بهییکی ز

داریم ایجاد حقیقی یکی اساات یعنی یک لفظ زید را ایجاد کردیم اسااتعمال لفظ در اکثر از 

یک معنا معنایش این اسااات که ایجاد تنزیل دو تا اسااات یس با ایجاد یک لفظ زید و 

اسااتعمالش در دو زید یک ایجاد تنزیلی زید هاشاامی و یک ایجاد تنزیلی زید غیر هاشاامی 

و این محال است زیرا ایجاد تابع وجود است و وحدت و کثرت وجود تنزیلی تابع وجود داریم 

حقیقی اسااات در اساااتعمال لفظ در اکثر وجود تنزیلی به وجود حقیقی در وحدت و کثرت 

ست که تنزی ستعمال وقتی ا شود نه منزل علیهمنافات دارد اااا کثرت ا ها و چون ها متعدّد 

 واحد است.تنزیل یکی است استعمال نیز 

ست و اگر بپذیریم ستعمال ایجاد تنزیلی معنا به لفظ ا که ایجاد و  جواب: اگر بپذیریم که ا

وجود تنزیلی در وحدت و کثرت تابع ایجاد و وجود حقیقی است ا این نکته برای ما مشخص 

تواند چند وجود تنزیلی داشته باشد یا خیر؟ ااا جواب ما به نیست که یک وجود حقیقی آیا می

ستعمالی متعدّد باشد و ا ستعمال لفظ در اکثر از یک معنا باید مدلول ا یشان این است که در ا

ستعمالی، وقتی  ستعمال و اراده ا ست نه تابع ا ستعمالی تابع تعدد اراده تفهیمی ا تعدد مدلول ا

 گفتیم: )زیدٌ عادلٌ( دو اراده داریم یک اراده تعلق گرفته اساات به ایجاد لفظ زید از این حیث

گوییم که بین لفظ زید و بین تصوّر عنای زید در ذهن مالزمه است این را اراده استعمالی می

ا زیرا به حیث مالزمه لفظ را ایجاد کردیم ا در مقابل این اراده استعمالی اراده تفهیمی داریم 

ست که می صورت زید خارجی و اراده تفهیمی این ا صورت معنای کلمه زید را که  خواهیم 

در ذهن ایجاد کنیم یس دو چیز وجود دارد: ایجاد لفظ و ایجاد صااورت معنا، و چون اساات 

ستقیماً نمی ست ایجاد میم شری ما ا کنیم و توانیم دومی را ایجاد کنیم اولی را که فعل مبا

 شود.ایجاد صورت معنا تسبیبی می

شد ا ستند و اگر یکی نبا ستعمال ه ستعمالی و اراده تفهیمی مقوّم ا ستعمالی در کار اراده ا

ست کما این ستعمالی واحد ا ست وقتی گفتیم: )زید(، اراده ا ست و نی ستعمال هم واحد ا که ا
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گوییم اراده تفهیمی و مدلول استعمالی هم واحد است و چون مدلول استعمالی واحد است می

شم ست امّا اگر بخواهیم لفظ زید را در دو معنا )ها شده ا ستعمال  ی و لفظ زید در یک معنا ا

ستعمالی دو تا بشود )یعنی ایجاد تصوّر زید هاشمی و  ستعمال کنیم و مدلول ا غیر هاشمی( ا

جا قطعاً باید اراده تفهیمی تصوّر زید غیر هاشمی، و سامع از آن دو تصوّر داشته باشد( در این

د شودو تا شود و اگر اراده تفهیمی یکی باشد )یعنی مجموع زیدین(، مدلول استمالی یکی می

ست  ست امّا آیا الزم ا شد؟ خیر، زیرا ممکن ا ستعمالی هم دو تا با ست که اراده ا امّا آیا الزم ا

شری متعاقبش چند  ست یک فعل مبا شد؟ خیر، زیرا ممکن ا ستعمالی هم دو تا با که اراده ا

توانیم اااا مثالً اااا ده تا فعل تسبیبی را فعل تسبیبی باشد یس ما با ایجاد فعل مباشری می

کنیم مثالً اگر بخواهیم اتاق روشاان باشااد و گرم هم باشااد آیا باید دو تا آتش روشاان ایجاد 

شن کردن یک آتش می شن کنیم؟ خیر، با رو شنایی و کنیم و یا دو بار آتش رو توان هم رو

و اراده تفهیمی چند تا باشد استعمال لفظ  هم گرما داشت در ما نحن فیه وقتی استعمال یکی

ست شود در اینمیدر اکثر از یک معنا  ست و ایجاد تنزیلی نیز یکی ا جا ایجاد حقیقی یکی ا

 ولی اراده تفهیمی چندتا است.

نتیجه بحث: اساااتعمال لفظ در اکثر از معنای واحد براسااااس مسااالک قوم که مدلول 

ستعمالی را در اختیار متکلم می شخص بگوید: )زیدٌا العلماء(  نَمِ دانند محذور عقلی ندارد که 

که این استعمال ل استعمالی آن هم زید هاشمی و هم زید غیر هاشمی باشد البته اینو مدلو

 که این استعمال صحیح نیز باشد.ممکن است مالزمه ندارد با این

ستعمالی را امری قهری می سلک ما که مدلول ا دانیم و اگر مالزمه بین لفظ و امّا روی م

ستعمالی وجود دارد و اگر  شد مدلول ا ستعمالی هم معنا با شد مدلول ا بین آن دو مالزمه نبا

 نیست بحث در امکان استعمال است نه صحّت استعمال.

خواهیم اسااتعمال کنیم تارهً با بیش از یک معنا مالزمه دارد و تاره با یک لفظی را که می

معنا مالزمه دارد، در صااورتی که لفظ با یک معنا در ذهن مالزمه داشااته باشااد )مثل لفظ 

شنیدن این کتاب(  ستعمال کنیم به نحوی که از  اگر بخواهیم آن را در اکثر از معنای واحد ا

 لفظ چند تصوّر در ذهن ایجاد شود این امر ممکن نیست.

بله در این مورد استعمال در اکثر یک راه دارد و آن این است که مرادمان از محکی دو تا 

جا فرض مفترس و رجل شجاع باشد در این باشد مثالً بگوییم: )ر یت اسداً( و مرادمان حیوان
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این اسااات که لفظ با یک معنا مالزمه دارد )مثالً معنای حیوان مفترس( ولی محکی یا مراد 

شجاع و یک فرد از حیوان مفترس(، به این  سان  ست )یک فرد از ان جدّی ما در اینجا دو تا 

بلکه محکی دو تا است  مدلول استعمالی دو تا نیست صورت استعمال در اکثر ممکن است و

ست بلکه کثرت در  ست، به عبارت دیگر کثرت در لحاظ و اراده نی یعنی مجموع فردین ماردا

 ملحوظ و مراد است.

شترک(، مثاًل  شد ) مثل الفاظ م صورت معنا مالزمه با سامع بین لفظ و دو  و اگر در ذهن 

ظ و هر دو معنا زید مشااترک بین هاشاامی و غیرها هاشاامی باشااد و در ذهن سااامع بین لف

شااود: )زیدٌ من العلماء( و قصااد متکلم تفهیم هر دو معنا )یعنی مالزمه باشااد، وقتی گفته می

ستعمال  شمی(، یس در اینجا دو اراده تفهیمی داریم این از قبیل ا شمی و زید غیر ها زید ها

 لفظ در اکثر از معنای واحد است و این استعمال ممکن است.

ن لفظ و چند معنا در ذهن سامع مالزمه باشد استعمال لفظ در یس فقط در صورتی که بی

 اکثر از یک معنا ممکن است.

ستعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را داریم زیرا  شتراک دائماً از قبیل ا ان قلت: در موارد ا

طور نیست و لفظ را در معنای که بالوجدان اینمدلول استعمالی در اختیار متکلم نیست با این

 کنیم.احد استعمال میو

ست ولی قلت: این ست ایجادش در اختیار ما نی ستعمال در اختیار ما نی که گفتیم مدلول ا

شترک متکلم میدر عدم اراده ست و در موارد الفاظ م تواند غیر از یک معنا را اش اختیار با ما

صوّر دو معنا به ذهن می اراده نکند وقتی لفظ شترک به کار برود گرچه ت صافش آیم د ولی ات

ستعمالی عقیب  ست و مدلول ا ستعمال در دو معنا در اختیار متکلم و به اراده تفهیمی او ا به ا

 شود.که محکی لفظ مشترک کدام است با قرینه فهمیده میاستعمال الفظ است و این

مدلول تصااوری در اختیار متکلم نیساات بلکه تابع مالزمه اساات و هرجا مالزمه هساات 

شود که اطالق نیز هست و زمانی این مدلول متصف به مدلول استعمالی میمدلول تصوری 

که در اینجا مدلول تصوری دو تا است استعمالی عقیب استعمال الفظ ایجاد شود خالصه این

شترک غالباً اراده  ست که  اراده تفهیم آن را داریم و در الفاظ م ستعمالی همان ا ولی مدلول ا

 گیرد و اراده تفهیمی به اختیار متکلم است.یتعلق م تفهیمی به یک معنا

جهت ساااوّم بحث: اگر لفظ مفرد را در اکثر از معنای واحد اساااتعمال کنیم اوالً آیا این 
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استعمال صحیح است یا خیر؟ و ثانیاً علی تقدیر الصحة این استعمال حقیقت است یا مجاز؟ 

مطابق با ظهور عرفی است یا خالف و ثالثاً  این استعمال )چه حقیقی باشد و چه مجازی( آیا 

 کنیم:آن است؟ یس در سه مقام بحث می

 مقام اوّل:

کنیم مانند: زیدٌ من العلماء اااا که از زید هم لفظی را که در اکثر از یک معنا استعمال می

ا اگر بخواهیم مدلول استعمالی را تصریح  هاشمی و هم غیر هاشمی یعنی دو فرد اراده شود 

)زید الهاشمی و زید غیر الهاشمی عالمان( یعنی هیئت جمله از حیث شکل و  گوییم:کنیم می

یذیرد که بگوییم: )زیدٌ عالمٌ( و مراد از ای عرف نمیکند این را طبع محاورهصااایغه تغیر می

ستعمال این  صحیح و غلط بودن ا شد و مراد از  شمی با شمی و زید غیر ها لفظ زید، زید ها

 این را بپذیرد یا نپذیرد. ای عرفاست که طبع محاوره

کنیم هیئت جمله به لحاظ افراد و غیر افراد عوض امّا اگر در جایی که به تعداد تصریح می

ستعمال نمی شمی( ا  شمی و غیر ها شود مثالً در )زید من العلماء( که زید را در دو فرد )ها

یم این را محل بحث آوربه هر دو تصاااریح کنیم باز در خبرش )من العلماء( می ایم اگرکرده

 دهیم که آیا اسااتعمال لفظ در اکثر از یک معنا در این مورد صااحیح اساات یا خیر؟قرار می

سبت به این مورد ما جزمی نداریم که به لحاظ محاوره ست ن صحیح ا ست یعنی  ست ا ای در

هت که بگوییم: )ر یت زیداً( و مراد زید هاشمی و زید غیر هاشمی )یعنی دو نفر( باشد و به ج

 غلط بودن این استعمال ظن داریم.

 مقام دوّم:

 آیا این استعمال علی تقدیر الصحه حقیقت است یا مجاز؟

ستعمالی یا هر دو مدلول حقیقی هستند یا هر دو مدلول مجازی هستند و  این دو مدلول ا

 یا یکی مدلول حقیقی و دیگری مدلول مجازی است از این سه حال خارج نیست.

ست و اگر هر دو مدلول اگر هر دو مدلو ستعمال حقیقی ا صورت ا شند در این  ل حقیقی با

شود و اگر یک مدلول حقیقی و مدلول دیگر مجازی باشد مجازی باشند استعمال مجازی می

هم استعمال حقیقی ااا به لحاظ مدلول حقیقی ااا و هم استعمال مجازی ااا به لحاظ مدلول 

 مجازی ا است.

 مقام سوّم:
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ست ست آیا لفظ در اکثر از یک معنا اگر یذیرفتیم ا صحیح ا عمال لفظ در اکثر از یک معنا 

ای دو دارد )لفظ مشترک(، یا کلمه 1ای دو معنادر این استعمال ظهور دارد یا خیر؟ یعنی کلمه

شد و آن را در این  شترک بین دو نفر با معنای مجازی دارد، اگر بگوییم: )جائنی زیدٌ( و زید م

ست یا ظهورش در یک معنا جمله در هر دو فرد ا ستعمال کنیم آیا ظهورش در هر دو معنا ا

 است؟ مورد اتفاق است که ظهور لفظ در استعمال در یک معنا است.

ستعمال لفظ در دو معنا وجه صحّت ا ست برفرض  شده ا تمام  در این جهت وجوهی ذکر 

ستعمال در دو معنا نادرست و ندر ست که ا ستعمال در دو ت ادر ظهور لفظ در یک معنا این ا

 شود.معنا و کثرت استعمال در یک معنا موجب ظهور در همان یک معنا می

 جهت چهارم:

 آیا استعمال لفظ تثنیه یا جمع در اکثر از یک معنا صحیح است یا خیر؟

سخن ستعمال مفرد در اکثر از مبد  این  ست که فرمود: ا صاحب معالم ا یک معنا  کالم 

اشتریتُ عینین( نیه و جمع در اکثر از یک معنا جایز است مثل )درست نیست ولی استعمال تث

تریت عیناً( و مراد که مراد از عینین، ذهب و فضه باشد استعمال ندارد ولی گر گفته شود: )اش

س صیل مذکور این ا ست، دلیل تف ست نیس و محال ا شد در ضه با ت که از عین، ذهب و ف

لفظ تثنیه را  عین و عین، و برای تسااهیل کارتثنیه در حکم تکرار لفظ اساات و عینین یعنی 

 وعیناً( از هر یک بریم، وقتی تثنیه در قوه تکرار باشاااد اگر بگوییم: )اشاااتریت عیناًکار میبه

توانیم دو می توانیم قصاااد کنیم یس وقتی گفتیم: )عینین(،معنایی خالف معنای دیگر را می

 عین مختلف را اراده کنیم )یکی ذهب و یکی فضه(.

صاحب معالم وارد کرده شکال بر مرحوم  شان قامرحوم آقای خویی دو ا ست که اند ای ئل ا

جمع دو دالّ هساااتند  در تثنیه و جمع تعدّد دالّ و مدلول وجود دارد مادّه و هیئت در تثنیه و

 .ه داللت داردکند و هیئت آن بر تعدّد مادّمثالً ماده )رجلین( داللت بر طبیعی رجل می

 مرحوم آقای خویی: اشکال اوّل

هیئت تثنیه بر دو فرد از معنای مادّه داللت دارد اگر ماده )عینین( در یک معنا اساااتعمال 

شد تثنیه بر دو فرد از آن معنا داللت می ستعمال  کند و اگر مادّه این کلمه درشده با دو معنا ا

شد هیئت تثنیه در دو فرد از هر معنا داللت می ستعمال مفرد  کند و این امر بهشده با همان ا

                                                        
 ـ حقیقی. 1
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 گردد که به نظر شما این استعمال ممکن نیست.در دو معنا برمی

 اشکال دوّم:

پذیریم وقتی میبر فرض این نا را ب یک مع مال مفرد در اکثر از  گوییم: که جواز اساااتع

ست که دو تا از افراد آن  شد باز مراد این ا شتریت عینین( و مراد از )عینین( ذهب و فضه با )ا

را بیاورد ااا یعنی دو تا فضه و دو تا ذهب را ااا باز لفظ )عینین( در دو تا عین استعمال  معنا

ست و در مثال )ر یت ظائفین(، اگر هم طائفه شند تثنیه در معنای خودش شده ا ای ده نفر با

 به کار رفته است )یعنی دو تا معنای طائفه(.

 ست:هر دو اشکال مرحوم آقای خویی مورد مناقشه واقع شده ا

امّا مناقشه بر اشکال دوّم مرحوم آقای خویی )از مرحوم شهید صدر( ما اگر گفتیم: عینین، 

گویند: و مراد ما از ماده این کلمه دوتا عین یعنی ذهب و فضاااه بود مرحوم آقای خویی می

شده  ستعمال  ست که تثنیه در دو معنا ا شکال این ا ست ا شده ا ستعمال  تثنیه در یک معنا ا

ست زیرا ستعمال می ا ساند مثل طائفتین که تثنیه زمانی در یک معنا ا شود که یک دوتا را بر

ساند ولی عینین یک دو تا نمییک دو طائفه را می شود یس هیئت شود بلکه دوتا دوتا میر

در دو دوتا اسااتعمال شااده اساات در حالی که هیئت تثنیه باید یک دوتا را داللت کند یس 

 ا استعمال شده است.هیئت در اکثر از یک معن

 امّا مناقشه بر اشکال اوّل ایشان:

که آیا در )رجالن( دو اگر ما حقیقت تثنیه و جمع را از باب تعدد دالّ و مدلول بگیریم این

دالّ و دو مدلول داریم یا یک دالّ و یک مدلول داریم بحشاااش را به مدلول هیئت موکول 

 کنیم.کنیم و در ضمن نظر مختار آن را بیان میمی

یس این اشکال اوّل بر صاحب معالم بر مبنای مرحوم آقای خویی درست است یعنی اگر 

 بپذیریم که در تثنیه و جمع تعدّد دالّ و مدلول داریم اشکال ایشان وارد است.

 بندی چهار جهت بحث:جمع

جهت اوّل: مراد از وحدت و کثرت در عنوان اسااتعمال لفظ در اکثر از یک معنا، وحدت و 

 ثرت مدلول استعمالی است.ک

 جهت دوّم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقالً ممکن است.

شود  صریح  ست که اگر به دو معنا ت ستیم و آن این ا صورت را غلط دان سوّم: یک  جهت 
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شاااود مثل )زیدٌ عالمٌ(، در این مورد اساااتعمال زید در دو نفر خالف طبع جمله عوض می

ست و در جمحاوره صریح به دو معنا یا چند معنا جمله عرض نمیای عرف ا شود ایی که با ت

با تردید گفتیم که صحیح بودن یا غلط بودن آن روشن نیست، و بر فرض صحیح بودن این 

اساتعمال ساه صاورت برای حقیقت بودن یا مجاز بودن آن بیان کردیم و گفتیم چه حقیقت 

در اکثر از یک معنا خالف ظاهر باشااد و چه مجاز باشااد خالف ظاهر اساات )اسااتعمال لفظ 

 است(.

جهت چهارم: فرمایش مرحوم صاااحب معالم که بین اسااتحاله در مفرد و جواز در تثنیه و 

 جمع تفصیل دادند و مناقشه مرحوم آقای خویی و جواب آن را بیان کردیم.

 مبحث سوّم: عالمات حقیقت و مجاز

شد آن را بر معنای حقیقی حمل یک امری مسلّم است که اگر لفظی در محاوره استعمال 

که قرینه بر مجاز باشاااد بنابراین علماء برای تشاااخیص معنای حقیقی از کنند مگر اینمی

اند که معروف از آنها سه تا است: تبادر و صحّت حمل و معنای مجازی عالئمی را ذکر کرده

 اطراد.

ی آن وضع شده است مراد از معنای حقیقی این نیست که اولین معنایی که این کلمه برا

معنای حقیقی اسااات بلکه مراد از معنای حقیقی این اسااات که در این زمان معنای حقیقی 

ضع تعینی  ضع تعیینی تحقّق یابد یا به و ست که این معنا به و ست؟ و اعم از این ا کلمه چی

محقّق شود یس مراد از معنای حقیقی آن معنایی است که بین لفظ و آن  معنا در ذهن عرف 

 مّ در این زما مالزمه است.عا

ان قلت: اگر از عرف عامّ بدسااات آوردیک که در ذهن بین لفظ یک معنا مالزمه اسااات 

ای در اسااتظهار از آیات و روایات دارد که صاادها )مثل لفظ صااعید و معنای تراب( چه فائده

 اند؟سال ییش وارد شده

صحاب قهقرایی در ای ست صاله عدم نقل و ا صلی به نام ا صل قلت: ا نجا وجود دارد و این ا

عقالیی این اسااات که اگر در یک عصاااری معنایی به عنوان معنای حقیقی برای یک لفظ 

ثابت شود و احتمال دهیم که در گذشته غیر از این معنا بود و در طول تاریخ تغییر کرده است 

ذارند که در گاصلی دارند به نام اصل عدم نقل یا استصحاب قهقری یا اصالة الثبات، و بنا می

شته مراد از لفظ همین مدلول بوده است همچنین است عمل در وقفنامه و وصیتی  عصر گذ
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که در صاادها سااال ییش رساایده اساات مثالً فالن خروار را در جهت خاصّ خرج کنید االن 

دهیم که در زمان وقف معنایی دیگر داشته باشد این اصل را خروار معنایی دارد و احتمال می

 نیم.کجاری می

بینیم بین صااعید و تراب مالزمه و می کنیمان قلت: وقتی در ذهن خودمان بررساای می

توانیم نتیجه بگیریم و تعمیم که ما یک فرد از عرب هستیم چگونه میتبادرا ست و حال این

 کند؟دهیم که در ذهن بقیه عرب نیز معنای تراب از صعید تبادر می

صلی را عقالء دارند به نام اصالة التطابق بین الظهور فرماید: اقلت: مرحوم شهید صدر می

گویند: کنیم وقتی ظهور شخصی ایجاد شد میالشخصی والعرفی، وما به این اصل عمل می

 ظهور نوعی و عرفی نیز همین است.

صالة التطابق نداریم  صلی به نام ا ستیم و ا صدر وافق نی شهید  ما با این فرمایش مرحوم 

ساس همین ذهنبلکه ما مطمئن هستی عرفی است که  م که ذهن ما ذهن عرفی است و برا

ست و اعتبار این صورت گرفته ا ست ذهن خود را تبادر در ذهن ما  که ذهن ما ذهن عرفی ا

کند و بعد به برکت که برای ما تبادر کرد برای عرف هم تبادر میکنیم و هر چهکنکاش می

صالة عدم نقل منتقل می ست و این نتیجه از راه شویم که مراد از آیا ه و روایت همین معنا ا

 اطمینان برای ما حاصل شده است نه از راه اصالة التطابق.

 عالمت اوّل: تبادر

تبادر یعنی انساااباق معنا به ذهن که این را عالمت معنای حقیقی قرار دادند مثالً اگر از 

شمندی،  سباق ییدا کرد نه هر دان گوییم: عالم دین اینجا میکلمة عالم، عالم دین به ذهن ان

 معنای حقیقی لفظ عالم است.

دهد که این ای، نشاااان میوجه: اگر مطلبی به ذهن بیاید از حاق لفظ بدون هیأ قرینه

تبادر منشااأیی به جز علم ما به همان معنای حقیقی و وضااع ندارد و فرض این اساات که 

سباق به نحو انّ  ست یس ان شف میمالزمه بین لفظ و معنا ذاتی نی ضع و ک کند که ما به و

 کنیم.له را کشف میله علم داریم و از آن معنای موضوعموضوع

ضع  شد زیرا تبادر معلول علم به و ست که تبادر عالمت معنای حقیقی با شکال: محال ا ا

شما می ست و  ضع ییدا کنید و این دور میا شود و دور به خاطر خواهید از راه تبادر علم به و

 بین وجود و عدم )یعنی شیء قبل از وجود، عدم است( محال است. تناقض و جمع
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 ای داده شد بعضی از آنها ییچیده و بعضی روشن است.های عدیدهاز این اشکال جواب

 جواب اوّل )از مرحوم آخوند(:

جا آن علمی که تبادر بر آن متوقف اساات غیر از علمی اساات که بر تبادر متوقف در این

ست تبادر بر علم ضع متوقف بر تبادر  ا صیلی به و ست و علم تف ضع متوقف ا ارتکازی به و

 آید.است و علم تفصیلی غیر از علم ارتکازی است یس دور الزم نمی

دانیم ولی به علم توضاایح: مراد ایشااان از علم ارتکازی این اساات که خیلی چیزها را می

دهیم و این کار اری انجام میخود التفاتی نداریم و از آن غافلیم مثالً وقت تکلم بادسااات ک

 دست با فرمان عقد است و با علم است ولی به علم خود التفاوتی نداریم.

 جواب سوّم:

شود انسباق و تبادر متوقف بر علم به وضع است روی مسلک دیگران در که گفته میاین

ضااع وضااع اساات امّا روی مساالک ما در وضااع )یعنی اقتران اکید( تبادر متوقف بر علم به و

ضع نداریم  ست که علم به و صورتی ا سباق و تبادر در  ست روی نظریه تعهد و اعتبار ان نی

انسااباق متفرع وجود مالزمه بین لفظ و معنا در ذهن اساات و مالزمه متفرع اقتران اساات نه 

 علم به اقتران، بنابراین مسلک دور از اصل مرتفع است.

 تعلیقه بر جواب سوّم:

سمیه ر ضع به معنای ت سمیه، مالزمه ما و ا انکار نکردیم منتهی گفتیم به مجرد اعتبار و ت

شأ ایجاد مالزمه شود بلکه قرن اکید هم میدر ذهن ایجاد نمی ست که من ست ا خواهد در

خواهیم ببینیم کلمه برای چه چیزی نامگذاری شااده اساات و قرن اکید اساات ولی وقتی می

ست یا خیر؟ این تبادر قرن اکید  شف مینامگذاری همین ا سمیه و مالزهه را را ک کند ولی ت

رساند، ما تسمیه که این کلمه برای آن معنا نامگذاری شده است را نمیکند و اینکشف نمی

شیم که در اّول  ست اگر دنبال این با شأ تبادر نی ستیم بلکه اقعیت دارد ولی این من را منکر نی

کند )معنای حقیقی آن را کشاااف نمی اند تبادر ایناین کلمه را برای چه چیز نامگذاری کرده

 معنایی است که بین آن معنا و لفظ در ذهن تالزم وجود داشته باشد(.

 عالمت دوّم: صحّت حمل

صحّت عمل عالمت حقیقت است و عدم صحّت حمل عالمت مجاز است و عکسش در 

 صحّت سلب صادق است.



 

 94 

صناعی شایع  سیم کرده مقدّمه: در منطق حمل را به حمل اولی ذاتی و حمل  اند در هر تق

ضیه حملیه می ست مثالً میق سخن از این گوییم: این همان ا ست وقتی   گوییم: زید عادل ا

همانی باشد سخن از اتحاد موضوع و محمول است و این از دو حال خارج نیست اتحاد یا به 

شیء یک ذات و یک وجود دارد در حم ست زیرا هر  ست و یا به لحاظ وجود ا ل لحاظ ذات ا

صناعی این دو وجوداً متحدند  شایع  ست و در حمل  ضوع و محمول ذاتاً یکی ا اولی ذاتی مو

ستند و  ستند. در جملة )زیدٌ عادلٌ(، زید و عادل در وجود یکی ه یعنی موجود به یک وجود ه

ناطقٌ( این همان است در  یک مصداق دارند ای حمل شایع است و در جملة )االنسانُ حیوانٌ

دو یک ذات دارند ااا در این حمل نظر به وجود نیست بلکه نظر به ذات است  ذات یعنی این

 ا این را حمل اولی ذاتی گویند.

ست یعنی اگر لفظی دارای  صحّت حمل از عالئم حقیقت ا شد:  امّا ما نحن فیه که گفته 

 بینیم کهکنیم و میدر ذهن ما بود بعد آن را با یک معنای تفصیلی لحاظ می معنای ارتکازی

جا که معنای تفصاایلی را موضااوع قرار داده آیا این معنا معنای آن لفظ اساات یا خیر؟ در این

سان را بما له من المعنی االرتکازی محمول قرار می دهیم اگر )مثالً حیوان ناطق را( و لفظ ان

کنیم که معنای حقیقی لفظ همان معنا اساات و اگر حمل صااحیح بود علم تفصاایلی ییدا می

بینیم صاااحّت حمل ندارد و نتیجه ر مثل حیوان ماهل را موضاااوع قرار دهیم میمعنای دیگ

 گیریم که این معنا معنای حقیقی لفظ انسان نیست.می

و اگر به حمل شایع خواستیم اختبار کنیم یکی از مصادیق و افراد حیوان ناطق ا مثالً زید 

دهیم اگر صّحت حمول قرار میااا را انتخاب کرده و انسان را بما له من المعنی االرتکازی م

 فهمیم معنای کلمة انسان آن طبیعی است که زید یکی از افرادش است.حمل داشت می

 توان صحّت حمل را عالمت حقیقت قرار داد یا خیر؟آیا این کالم ناتمام است و می

متأخرین گفتند: این بیان ناتمام اساات و صااحّت حمل دلیل حقیقت نیساات امّا در حمل 

که معنای توانیم بفهمیم که این معنا معنای لفظ اسااات امّا ایناتی ما این مقدار را میاولی ذ

ست یا مجازی، این را نمی سانٌ(، این حقیقی ا شایع وقتی گفتیم: )زیدٌ ان فهمیم. و در حمل 

ست )بما له من المعنی االرتکازی(، امّا این سان ا ست که زید فرد حقیقی ان سلّم ا که مقدار م

رسااااند، اگر معنای مجازی؟ این را نمی ای ارتکازی معنای حقیقی اسااات یا معنایاین معن

 شود.مجازی باشد این فرد یعنی زید، فرد حقیقی معنای مجازی می
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 عالمت سوّم: اطّراد

 شود:اطّراد به سه معنا به کار برده می

 معنا اوّل: اطّراد در تطبیق

لفظ داریم و معنایی مشااکوک که معنای اند این اطّراد عالمت حقیقت اساات ما یک گفته

ست یا خیر؟ افراد این معنا را می کنیم اگر گیریم و لفظ را برهر یک از آنها حمل میآن لفظ ا

شود که آن معنا معنای حقیقی لفظ است مثالً کلمة اسد را بر افراد متعدّد حمل شد معلوم می

شجاع، حیوان دانیم معنای این کلمه آیا حیوگیریم و نمیدر نظر می ست یا حیوان  ا مفترس ا

مفترس افراد متعدّدی دارد )نر، مادّه، آسیایی، آفریقایی، کوچک، بزرگ و...( اسد را بر هر یک 

فهمیم شاااود و اطّراد دارد از اینجا میبینیم بر همة آنها حمل میکنیم و میاز آنها حمل می

کار را با معنای حیوان شااجاع نکه معنای حیوان مفترس معنای حقیقی لفظ اسااد اساات و ای

سد را بر افراد متعدّد این معنا حمل میانجام می ضی از کنیم میدهیم یعنی لفظ ا بینیم در بع

افراد حمل صااحیح اساات و در بعضاای از افراد به ذهن عرفی حمل صااحیح نیساات مثالً بر 

سد حمل نمی شجاع لفظ ا شجاع یا بر مورچة  شک  ضی از  شود بنابراین این لفظ درگنج بع

شود و اطّراد در مصادیق حیوان شجاع اطّراد ندارد یس عدم اطّراد عالمت معنای مجازی می

 شود.تطبیق عالمت معنای حقیقی می

شکال: اطّراد نمی شد زیرا نقض میا شود به مواردی که در معنای تواند عالمت حقیقت با

شد اگر افراد دهیم معنای مجازی نیز اطّراد وجود دارد مثالً احتمال می شجاع با سان  سد ان ا

سد بر آنها حمل می شجاع را بیاوریم باز لفظ ا سان  سد در معنای متعدّد از ان شود یس لفظ ا

 انسا شجاع نیز اطّراد دارد ولی این معنا معنای حقیقی لفظ اسد نیست

 معنای دوّم: اطّراد در استعمال بدون قرینه

طور رایج لفظ را ینیم در محاورات عرفی بهبای داریم که معنایش مشکوک است میکلمه

دانیم آیا معنای لفظ اسااد، حیوان مفترس کنند مثالً نمیدر آن معنا بدون قرینه اسااتعمال می

 است یا خیر؟

ستعمال میمی سد را برای حیوان مفترس بارها بدون قرینه ا کنند و این بینیم اهل عرف ا

رد گفته شااده اساات که اطّراد در اسااتعمال بدون اسااتعمال اطّراد ییدا کرده اساات در این موا

قرینه از عالئم حقیقت اساات به این بیان که در بحث حقیقت و مجاز گذشاات که اسااتعمال 
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له مناسااب با له اسااتعمال حقیقی اساات و اسااتعمال در غیر موضااوعلفظ در معنای موضااوع

ضوع ست و برای اینمو ستعمال مجزی ا ستعمله ا شود که مدلول ا شخص  الی حقیقی که م

شد بدون قرینه لفظ را به ست یا مجازی؟ اگر حقیقی با شد لفظ کار میا بریم و اگر مجازی با

بریم و ذکر قرینه بخاطر این اساات که سااامع مدلول مجازی را کار میرا به همراه قرینه به

این بفهمد نه معنای حقیقی را، امّا اگر کلمه را در معنای مجازی بدون قرینه اسااتعمال کنیم 

ستعمالی را متوجه نمی سامع مدلول ا ست ولی  صحیح ا ستعمال  شود در محاورات عرفی ا

برند اگر معنای حقیقی باشااد اسااتعمال کار میمفترس به کلمه اسااد را بدون قرینه در حیوان

خواهد و اگر معنای مجازی باشد استعمال صحیح است ولی سامع درست است و قرینه نمی

اگر معنای مجازی باشااد و سااامع متوجه نشااود این را متکلم در اغلب فهمد، حال آن را نمی

کنیم که این معنا کند، از این اطّراد و رواج استعمال بدون قرینه کشف میمحاورات قصد نمی

ستعمال بدون قرینه عالمت حقیقت  ست یس این را قبول کردیم که اطّراد در ا حقیقی لفظ ا

 است.

 ویی(: اطّراد در استعمالمعنای سوّم )از مرحوم آقای خ

ای داشااتیم که معنایی برای آن مشااکوک بود این کلمه را در معنای مشااکوک اگر کلمه

ستعمال می ست را از آن حدف میا کنیم اگر دیدیم در کنیم و تمام آنچه که محتمل القینه ا

 گیریم مثالً احتمالموارد مختلف اسااتعمال آن صااحیح اساات آن معنا را معنای حقیقی می

سد را برای همین معنای حیوان مفترس می شد کلمه ا سد حیوان مفترس با دهیم که معنای ا

دهیم یک مناسبتی گوییم: )ر یت اسداً( و احتمال میکنیم )بدون قرینه( مثالً میاستعمال می

فهمیم یس لفظ اسااد را در معنای حیوان باشااد که از لفظ اسااد معنای حیوان مفترس را می

کنیم و ای در اساااتعماالت مختلف و جاهای مختلف اساااتعمال میأ قرینهمفترس بدون هی

شف میمی ستعماالت ک صحّت این ا ست از  ست ا ستعماالت در کنیم که بینیم همة این ا

 معنای مستعمل فیه )یعنی حیوان مفترس( معنای حقیقی همین لفظ است.

 اشکال )از مرحوم شهید صدر(.

اساااتعمال کلمه در معنای مجازی بدون قرینه غلط اند که مرحوم آقای خویی فکر کرده

طور نیست بلکه این استعمال صحیح است و ذکر قرینه مقوّم صحّت استعمال است ولی این

ست. سداً( را در معنای رجل  نی سد در جمله )ر یت ا ست مثالً کلمه ا سامع ا بلکه مقوّم فهم 
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صحیح است ولی سامع مقصود توان استعمال کرد یعنی این استعمال شجاع بدون قرینه می

ست متوجه نمی شجاع ا ستعمال متکلم را که معنای مجازی یعنی رجل  شود یس اطّراد در ا

 مختصّ به معنای حقیقی نیست بلکه در معنای مجازی نیز اطّراد در استعمال وجود دارد.

صه این سه معنا بهخال ستعمال بدونکه اطّراد به  ست و تنها اطّراد در ا قرینه  کار رفته ا

 عالمت حقیقت است.

 ثمره بحث عالئم حقیقت

توانیم در نظر بگیریم زیرا در بحث ای برای این بحث نمیاند که ثمرهبعضی اشکال کرده

چه که حجّت است ظهور لفظ است چه آن معنای ظاهر معنای حقیقی ظهورات گفته شد: آن

 م.باشد یا معنای مجازی باشد زیرا ما دنبال معنای ظاهر هستی

صی و  شخ صدر جواب دادند که این قائل بین ظهور  شهید  سوّم مرحوم  شکال  از این ا

ست در حالی که  صی ا شخ ضوع حجّیّت ظهور  ست و فکر کرده مو ظهور عرفی خلط کرده ا

 موضوع حجیّت ظهور نوع و عرفی است نه ظهور شخصی.

سامع ظهور دارد و ظهور عرفی شخص  ست که کلمه در ذهن  صی این ا شخ یا  ظهور 

ستظهار می ست که در بین نوع و اکثریت مردم این مطلب از کلمه ا چه شود و آننوعی این ا

ضوع حجّیّت را  صی، بنابراین ما مو شخ ست نه ظهور  ست ظهور عرفی ا که معیار احتجاج ا

دانیم در که میرا کشاااف کنیم، از این خواهیم این ظهورظهور عرفی دانساااته و از تبادر می

لفظ در معنای خودش ظهور دارد از این تبادر و از این اماریت عرفیه، ظهور  ذهن افراد عرف

شف می شود این بحث ثمرهعرفی را ک ست تا گفته  صی نی شخ ای کنیم یس معیار ظهور 

 ندارد.

ستفاده می شف ظهور نوعی ا صه ما تبادر یا اطّرد را برای ک ضوع حجّیّت خال کنیم و مو

 همین ظهور نوعی است.

ست امّا ما با فرما ضوع حجّیت ظهور نوعی ا ستیم مو صدر موافق نی شهید  یش مرحوم 

آوریم این را قبول نداریم بلکه با تبادر ظهور که با تبادر یا اطّراد ظهور نوعی را بدست میاین

آوریم و اگر ظهور شخصی برای ما حاصل شد و اطمینان داشته باشیم شخصی را بدست می

کنیم که ظهور نوعی نیز ین راه ما اطمینان حاصااال میکه ذهن ما ذهن عرفی اسااات از ا

 همین است.
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کنیم جوابش امّا اشکال مستشکل که نیاز به تبادر نیست بلکه به ظهور شخصی رجوع می

ست و با اختبارات گوناگون  صیلی نی شه مورد التفات تف سان همی ست که امور درونی ان این ا

کنیم و این ظهور شخصی یُلی برای فصیلی ییدا میمثل تبادر و اطّراد به امور درونی التفات ت

 طور که بیان شد.تحصیل ظهور نوعی است همان

 تعارض احوال لفظ

ا استخدام این است که لفظی دو معنا داشته باشد و ما لفظ را به 1حاالت لفظ عبارتند از: 

)دَخَلْتُ  نندیک معنا اسااتعمال کنیم و ضاامیر را برگردانیم به معنایی که اسااتعمال نکردیم ما

 الْجُمُعَةَ وَاَدَّیْتُها(.

 اشتراک: یعنی یک لفظ را به چند وضع در چند معنا وضع کنیم مانند لفظ عین.

 ا اضمار: عبارت است از اسقاط الشیء لفظاً المعنی مانند: واسئلِ القَرْیَة3َ

صر و 4 ستقل ق سبب دلیل م ضی از افرادش به  ست که عامّ را به بع صیص: این ا اااا تخ

 آید بلکه از اوّل خاصّ است ا.حصر نماییم ا اگر دلیل خاصّ متصل باشد عامّی نمی

 ا تقیید: عبارت از قصر مطلق بر بعض آن به دلیل مستقلّ است مانند: اَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنًَة.5

اااا تجوّز: عبارت است از استعمال اللفظ فی غیرها وضع له لمناسبة بینهما مانند: ر یت 6

 فی المدرسة.اسداً 

صار المعنی 7 صلی الی معنی آخر بحیث  ست از نقل اللفظ من معناه اال اااا نقل: عبارت ا

 االول متروکاً.

حال اگر بین این حاالت تعارض واقع شااد مثالً اگر کساای گفت )دخلتُ الجمعةَ وادّیتها( 

ست بین این ستعمامر دائر مدار ا شد یا در ا ضمار با شد یا از باب ا ستخدام با الی امر دائر که ا

ضی از این  شد مرحجاتی برای ترجیح بع شتراک با شتراک یا دائر بین تجوز و ا بین نقل و ا

اند که اصاال و اساااساای ندارند بلکه ما تابع ظهورات احوال نساابت به بعض دیگر ذکر کرده

 اند.عرفیه هستیم و این را علماء تلقّی به قبول کرده

 الحقیقة الشرعیة

 «تطبیقات»

 قت شرعیهالف ا حقی

 ا ثمره بحث2ا ثبوت حقیقت شرعیه 1کنیم: در دو مقام بحث می
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ست  شدها شرعیه: دو معنی برای آن ذکر  شارع مقدس )= ییامبر 1مراد از حقیقت  ااااا 

ضع 9اکرم ست )اعم از و ضع کرده ا شرعیه( و صه ) ( خودش الفظا عبادات را برای معانی خا

 تعیینی و تعیّنی و وضع به استعمال(.

شان و ااااا این ک2 سان ای ستعمال در ل شارع در اثر کثرت ا لمات در همان ابتدای زمان 

اند بدنی معنی که این معانی بالفاصااله بعد از تشااریع، رایج متشاارعه وضااع تعیّنی ییدا کرده

 شدند.

ست زیرا در ثمره شرعیه معنای دوّم ا ای که بر ثبوت و عدم ثبوت حقیقت مراد از حقیقت 

 کند.دوّم کفایت میشرعیه مترتب است معنای 

که این الفاظ حقیقت شااارعیه دارند یا خیر مبتنی بر اشاااکال )مرحوم آخوند )ره((: این

شارع مقدس بهاین شرعیه قبل از  ست که این کلمات به عین همین معانی  شند ا کار نرفته با

اساات که این چه که محقّق اساات ایندر غیر این صااورت حقیقت شاارعیه معنی ندارد و آن

رفتند )گرچه در شااریعت ما با شاارایع دیگر، کار میات قبل از شااارع در معانی خامه بهکلم

حاضر  هعبادات در برخی از اجزاء و شرایط باهم فرق دارند ولی این فرق از قبیل تفاوت صال

 کند(.مسافر در خود شریتع ما است که خالف نظر ما را ثابت نمی هبا صال

شه ست صیام مرحوم آخوند به چند آیه ا اد نمود مانند آیه )یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم ال

لذین من قبلکم لعلکم تتقون( تب علی ا ما ک حدت معنی در 183)بقره ک که و یان  به این ب  )

ضمیر )کتب( دوّم با مرجعش )= الصیام( اقتضاء دارد که صیام در شریعت اسالم همان صیام 

ام در شرایع گذشته واجب بود در شریعت طوری که صیدر شرایع گذشته بوده است و همان

اسالم نیز واجب شده است. و ادعای استخدام در آیه خالف ظاهر آن است. و مانند آیه )واذّن 

شااد مردم را به حج فرابخوان و  7( که خطاب به حضاارت ابراهیم27فی الناس بالحجّ( )حج 

صاله والزکاه ما دمت حیّاً()مریم  صانی بال سی( نقل قو31آیه )واو ضرت عی کند که می 7ل ح

ام نماز و زکات را بجا آورم. در تمام این آیات که که زندهخداوند مرا توصااایه نمود تا مادامی

ست بنابراین این الفاظ در  صه بکار رفته ا ست الفاظ عبادات در معانی خا شاره به انبیاء قبل ا ا

 منتفی است. اند یس حقیقت شرعیهزمان شارع مقدس حقیقت در معانی خاصه نشده

که حقایق این عبادات در شرایع گذشته وجود داشته کند براینجواب: این آیات داللت می

 است و داللت ندارد که این الفاظ نیز به همین شکل در گذشته بوده است.
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تحقیق: در میان الفاظی که ادعا شده معانی شرعیه دارند)مانند صلوه و صوم( هیأ موردی 

معنای شاارعی آن از افراد معنای لغوی و عرفی نباشااد مثالً معنای لغوی را ییدا نکردیم که 

باشد. صاله نیایش و یریتش است و صاله به معنای افعال خاصه فردی از افراد این صاله می

ای در باب استعماالت داریم که اگر لغتی را در فردی از افراد معنایش زیاد به کار ببریم قاعده

صراف ب شترک میکند وقتی به حه همین فرد ییدا میتدریجاً حالت ان سید م شود دّ کثرت ر

ند کلمه موتور که یک معنای عامّی دارد که عبارت اسااات از وسااایله ای که نیروی )مان

سته را تبدیل به نیروی حرکت می کند . همین لفظ در یکی از افراد معنایش که موتور الکتری

صراف شد زیاد به کار رفت و حالت ان ستعمال به آن را ییدا کرد تا این دوچرخ با که با کثرت ا

ستعمال کلمه در این فرد همراه با محجوریت لغوی  سید( حال اگر کثرت ا شتراک ر به حدّ ا

 کند.آن کلمه باشد حالت نقل ییدا می

سالم این لغات )صاله و صوم وبقیه الفاظ عبادات( در عرب بود و  در ما نحن فیه قبل از ا

شت  صوم را واجب کرد که این معنای عرفی دا صاله و  شارع مقدس که آمد اعمالی مثل 

اعمال از افراد همان معنای عرفی در عرب بودند بنابراین شاااارع این الفاظ را در افرادی از 

فاظ همین افراد فهمیده می کار برد و از این ال به  یه  عانی عرف به کثرت م یاز  شاااود و این ن

شار ستعمال ندارد زیرا در کاربرد  صراف و ا ع یک اختراع و عامل کیفی وجود دارد که برای ان

باشد بنابراین وقتی این کلمات در لسان ظهور نیازی به عامل کمّی یعنی کثرت استعمال نمی

شت و به کار میشارع به صراف دا شت و همین که در ابتداء ان رفت در همین اعمال ظهور دا

کاربرد به حد کثرت اسااتعمال له وقتی که اینکند. بحدّ ظهور رساایده بود در ثمره کفایت می

 رسید وضع هم حاصل شد.

ماحصل بحث: آن افعالی را که شارع مقدس تشریع کرده است و این کلمات )مانند صلوه 

و صااوم و بقیه الفاظ عبادات( را درباره آنها به کار برده اینها از افراد آن معانی عرفیه هسااتند 

س شریع کرده ا شارع ت صرف به همین افراد منتهی چون  شان من سان ای ت الفاظ عبادات در ل

تشریع شده است. بنابراین ولو حقیقت شرعیه به صورت وضع را در ابتدای زمان شارع قبول 

 نکردیم ولی نتیجة آن را که ظهور الفاظ در معانی خاصه باشد از راه انصراف ثابت کردیم.

 ثمره بحث:

شویم این ال شرعیه  سان نبی اکرماگر قائل به حقیقت  در روایات  9فاظ عباداتی را که در ل
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کنیم و اگر حقیقت شاارعیه را نتوانسااتیم ثابت کنیم آن را بر آمده بر معانی خاصااه حمل می

 کنیم.معانی عرفیه حمل می

اند این بحث ثمره عملی ندارد زیرا باید در گفته =و مرحوم خویی =مرحوم میرزای نائینی

به ما  :از طرق معصااومین 9داشااته باشااد و چون احادیث نبی اکرمثمره  9اکرم احادیث نبی

صومین ست و قطعاً در زمان ائمه مع سیده ا شده :ر شرعیه حقیقت  اند الفاظ عبادات در معانی 

حادیث نبی اکرم ما از ا نابراین  به ثبوت همین معانی خاصاااه را می 9ب ئل  فهمیم گرچه قا

 حقیقت شرعیه نشویم.

 به احادیث ااااا اگر این بیان را راجع1اند دو اشااکال وارد کرده مرحوم صاادر به این بیان

قبول کنیم راجع به الفاظی که در آیات قرآن آمده اسااات چه باید بگوییم اگر  9ییامبر اکرم

 حقیقت شرعیه ثابت نشود باید آنها را حمل بر معانی عرفیه کنیم.

 :رسیده است ولی ائمه :ار طرق ائمه معصومین 9اااا درست است که روایات ییامبر اکرم2

در روایات رو برو  9را نقل کنند یس ما با الفاظ نبی اکرم 9هتبرکاً مقید بودند الفاظ نبی اکرم

از این الفاظ چه بوده است و اگر حقیقت شرعیه ثابت  9هستیم و باید ببینیم مراد ییامبر اکرم

 نشود ناچاریم آن را بر معنای عرفی حمل کنیم.

ساس نظری که را بر ست که این بحث ا شرعیه بیان کردیم واقعش این ا جع به حقیقت 

شرعیه به حدّ  9زیرا اگر در زمان ییامبر اکرم ؛ثمره عملی ندارد ستعمال این الفاظ در معانی  ا

وضع نرسیده باشد قطعاً انصراف و ظهور در این معانی شرعیه داشته است و وقتی که ییامبر 

به همان عملی منصااارف بودن که خودش اختراع کرده  بردکار می این کلمات را به 9اکرم

یامبر اکرم نابراین الفاظی که در کلمات ی آمده را حمل بر معانی خاصاااه شااارعیه  9بود. ب

 کنیم.می

 

 

 

 

 

  


