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 تطبیق سوّم: مبحث حروف

ست قبل از ورود به بحث بايد ای را مقدمه بحث ما در اين مرحله راجع به مدلول حروف ا
ست که پاره شويم و آن اين ا صول مطرح ميمتذکر  راجع به  شودای از مباحث که در علم ا

ــود مانند مبحث صــحیح و اعمدلول الفاظ اســت از اين مباحث الفاظ تعبیر مي م و مبحث ش
 ث حروف.مشتق و امر و نهي و مفاهیم و عامّ و خاصّ و مجمل و مبین و من جمله مبح

 کنند:اين مباحث الفاظ را به طور کلّي به دو دسته تقسیم مي
ـــت که تمام بحث د ین اين ر آن راجع به مدلول لفظ و تعیدســـته اوّل مباحث ل وی اس

صی ست آيا جامع  سماء معامالت چی سماء عبادات و ا ست مثالً مدلول ا ست يا مدلول ا حیح ا
اعم است؟ و  باشد؟ آيا مدلولش برای متلبس است يا برایجامع اعم؟ و مدلول مشتق چه مي

: تارة در قسم است گويیم و اين خودش بر دوهای ل وی ميها را بحثامثال ذلک. اين بحث
ثالً بحث مشـــود که آيا مدلول دارد يا ندارد؟ شـــود و تارة بحث ميتعیین مدلول بحث مي

ـــد؟ و يا مثالً بحث کنیم در امر که قطعاً مدلول دارد مدلولش چه ميمي کنیم که آيا يمباش
ــرم مدلول مفهومي دارند يا ندارند؟ در اين ــت که گونه موارد مفروغ عنه نادات ش مدلول یس

صل وجود مدلول مفهومي آن بحث مي صحیح و اعم  شود امّا در مثل امر يا مشتق يادارند ا
 شان محل بحث است.ها مدلول دارند منتهي تعیین مدلولعنه است که اينمفروع

ــت  گويیم زيرا بحث از اين مباحث بر عهده علمبه اين مباحث، مباحث ل وی مي ل ت اس
صرف و ن که صول به دوحو و معاني و بیان مياعم از ل ت و  شد منتهي در ا جهت از آن  با

 شود:بحث مي
ا برای ل وی جهت اوّل اين است که تارةً از اين مباحث در علم ل ت بحث نشده است زير

ــت. مثل اين ــان نبوده اس که در عمل ل ت بیان بما هو ل وی و عرف بما هو عرف مد نظرش
ن بحث شده مع صحیح است يا اعم لذا دراصول از آنشده است که معنای اسماء عبادات جا

شباع از آن بحث نبوده ااست يا اين شد به نحو ا ست. مثالً کلمه که اگر در ل ت بحث شده با
اند ولي به نحوی امر در ل ت معنايش آمده است همچنین در ل ت مشتق و هیئات بحث شده

مک بگیرد اين ادلّه لفظیه کخواهد در اســـتنبام احکام از که آن غرض اصـــولي را که مي
 گو نیست بله غرض عرفي را پاسخگو است.جواب
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ــولیون اين مباحث ل وی را که از زاويه ديگ ــت که گاهي اص ری که در جهت دوّم اين اس
ــتنبام دخیل بوده اســت مطرح کرده ــاس ت که اند و اين زاويه مختص به غرض اصــولي اس

ــت و برای عرف عامه به د ــتنبام حکم اس ــولیون گرد نميهمان اس اند که فتهخورد مثالً اص
ي اســت يا اند که اين وجوب آيا مدلول اطالقمدلول صــی ه امر وجوب اســت بعد بحث کرده

خورد يعني در ها به درد نميمدلول وضـعي اسـت يا مدلول انصـرافي؟ برای عرفي اين بحث
کار ندارد  ت ســر وای ندارد امّا برای اصــولي مهم اســت اين مباحث با ل غرض عرفي فائده

ــت امّا اينيعني ل ت حداکثر مي ــی ه امر وجوب اس که اين مدلول، مدلول گويد که مدلول ص
ين بحث ااطالقي اســت يا وضــعي يا انصــرافي، اهل ل ت دنبالش نیســت منتهي برای فقیه 
ست؟ )در بحث امر  سم ا سه ق ست که معین کند مدلول وجوب کدام يک از  ارق بین فمؤثر ا

 شود(.مشخص مي اين آراء
شان را با ا صول ما خود ين مباحث لفظي بنابراين به يکي از اين دو جهت بوده که علماء ا

یم و امثال اند مانند مباحث صـــحیح و اعم و مشـــتق و نهي و امر و مفاهل وی درگیر کرده
 ها.اين

 کنیم:اين يک دسته از مباحث الفاظ است که از آن به مباحث ل وی تعبیر مي
ـــت که از آن به مباحث تحلیلي تعبیر مييک  کنیم در دســـته ديگر از مباحث الفاظ اس

کنند و اين تحلیل برای مباحث تحلیلي مدلول لفظ روشــن اســت و اين مدلول را تحلیل مي
صول مبحث صول اثر دارد مثالً يکي از مباحث علم ا ست ما در اين مبحث  ا معنای حرفي ا

شن کنیم زيرا معاني اينحروف ديگر نميو « الي»و « في»صحبتي از مدلول  ها برای ما رو
کنیم و آنها فهمیم و خودمان هم درست به آنها تکلم مياست لذا کالم ديگران را درست مي

صول بحث ميرا در جای خود به کار مي سنخي ميبريم امّا در ا شد شود که حروف از چه  ب
ست يا غیر مستقل؟ سمیه وضع  آيا مدلول حروف مدلولي مستقل ا و آيا اين مدلول به نحو ت

های ها بحثشده است يا به نحو عالمیت؟ و آيا مدلول تصوری است يا مدلول تصديقي؟ اين
کازاً مي نداريم زيرا آن را ارت با مدلول حرف  ـــت يعني ما کاری  دانیم منتهي در تحلیلي اس

رد مثالً در بعضــي از خوکنیم و اين تحلیل به درد اصــولي مياصــول بحث تحلیلي از آن مي
رسیم که مدلول حروف قابل تقیید نیست و مانند مدلول اسماء ها به اين نتیجه مياين تحلیل

ضي به اين نتیجه مي ست و در بع ست که قابل تقیید ا ست و اين نی سیم که قابل تقیید ا ر
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ــت که مدلول حروف قابل  ــیار مهم برای مدالیل حرفي اس تقیید تقیید يا عدم تقیید ثمره بس
شد فرق نمي شد يا مدلول هیئات با ست حاال مدلول حرفي مدلول حرف با کند امّا مرحوم نی

ــت ما در همین بحث ــت که آخوند قائل بود که مدلول حرفي قابل تقیید اس های تحلیلي اس
فهمیم آيا مدلول حرفي قابل تقیید است يا نیست بحث از مدلول حروف و هیئات و اسماء مي

 الت از مباحث تحلیلي است.اشارات و موصو
دهد بر دو قسم است: ای از مباحث علم اصول را تشکیل ميبنابراين مباحث الفاظ که پاره

 ـ مباحث تحلیلي.2ـ مباحث ل وی 1
کنیم و منظور ما يکي از مباحث الفاظ مبحث حروف اســت و ما بحث از مدلول حرفي مي

 بحث تحلیلي است نه بحث ل وی.
ک ر مهم اســت و اگر روشــن شــود در کلّ مباحث حروف خیلي کمبحث ديگر که بســیا

 کند مبحث تقسیم وضع است.مي
 وضع در باب الفاظ بر دو قسم است: وضع به تسمیه و وضع به عالمیت.

ضــیح خیلي دهیم که در مباحث آينده از اين توءً تســمیه و عالمیت را توضــیح ميابتدا
 شود.استفاده مي

ود نامي را کنیم گاهي برای اشــیاء موجمي اســمائي را انتخابدر تســمیه ما برای اشــیاء 
را دماوند  گذاريم يا اين کوه مشـــخصکه نام اين قطعه زمین را قم ميگذاريم مثل اينمي

ــيء غیر موجود و ذات و طبیعت نامگذاری مينامگذاری مي کنیم مثاًل کنیم و گاهي برای ش
ــتن نامگذاری مياين طبیعت خاصّ را به آب يا چوب يا خوردن  ــس ــمیه يا نش کنیم پس تس

 عبارت از نامگذاری است و اين يک نوع از وضع الفاظ است.
ضع داريم که از آن به  عالمیت تعبیر مي سم ديگر از و صدر جعيک ق لي عالمت کنیم )م

ــع در  ــت وض ــع نامگذاری نیس ــم از وض المیت عو به معنای عالمت قرار دادن( در اين قس
ـــت مثالً من با فرزندم قبل از  عبارت از يک بناء و فتن به مهماني ريا قرارداد طرفیني اس

شین يا قرارداد مي قتي کلمه قلم را وکنیم که هر وقت لفظ آب را به کار بردم يعني مؤدّب بن
  .تلفظ کردم درب را ببند

شيء را نامگذاری سمش را قلم نمينمي در ما نحن فیه  گذاريم بلکه توافقي بین کنیم و ا
صي به شود و ميدو طرف انجام مي شخ شد مثالً  شد و يک طرفه با تواند توافقي در کار نبا
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سنهخادمش مي ست که گر ست اين گويد هر وقت کلمه آب را به کار بردم معنايش اين ا ام ا
ست که آن را به طرف مقابل اعالم م  کند اين قسم از وضع را عالمیتييک بناء شخصي ا

 گويیم در مقابل قسم اوّل که تسمیه باشد.مي
ــت  ــمیه امر رايجي اس ــت منتتس هي اين و عالمیت هم في الجمله بین افراد متداول اس
ست و  ستگاهي به عالمیت گاهي به لفظ ا شاره دست با انگشت ا شاره چشم و گاهي با ا ا

 است و امثال ذلک.

 میه با وضع به عالمیت:های وضع به تسفرق

ست که ما در م سه فارق عمده وجود دارد: فرق اوّل اين ا ضع  سمیه بین اين دو و ورد ت
شد( مان شد و چه معدوم با ند مسمای کلمه يک شيء به نام مسما و معنا داريم )چه موجود با

مثاًل نا نداريم زيد که موجود خاصّ عیني است ولي در مورد عالمیت شیئي به نام مسما و مع
سما و معنای قلم  ستن درب م شتیم که با گفتن قلم درب را ببندد، ب ست لفظ در نقرار گذ ی

 وضع به عالمیت فاقد معنا است ولي مدلول دارد.
ــت ولي  ــوری اس ــمیه مدلول الفاظ دائماً تص ــت که در باب تس ر باب دفرق دوّم اين اس

فوی معنای  لفظ را شنیديمعالمیت مدلولشان تصديقي است. هرجا وضع به تسمیه باشد تا 
صوّر مي شود شودآن ت صوّر مي «زيد». تا گفته  سمای زيد ت که اين کلمه از شود ولو اينم

برای ما تصديق  ديوار صادر شود. امّا در باب وضع به عالمیت مدلول دائماً تصديقي است و
ظ کردم شـــود يعني همین که طرف مقابل علم پیدا کرد که من به لفظ قلم تلفحاصـــل مي
صديق مي شود در اينکند که ميت سته  ست دالّ خواهم درب ب صديقي ا م بايد هجا مدلول ت

شد  شنیده  شد لذا اگر از ديوار  صديقي با سمعي دارم ف «قلم»ت وری مدلول من يک معلوم 
شود که شخص خاصّتصديق برای ما حاصل نمي  اين شود زيرا برای من بايد علم حاصل 

شخص خاصّ هروقت اين لفظ را کار برد زيلفظ را به برد مدلول  کارهبرا قرار اين بود که آن 
 تصديقي )درب را ببیند( برای ما حاصل شود.

ست  سمیه بین لفظ و معنا دائماً در ذهن تالزم ا سلک ت ست که بنابر م سوّم اين ا فرق 
صر يا لمس( فوری سمع يا ب سیله  صوّر مي يعني هرجا لفظ به ذهن بیايد )به و کنیم معنا را ت
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با وجود  مه دائمي  يد مالز یا به ذهن ب حاء  به يکي از اين ان یت وقتي لفظ  باب عالم ّا در  ام
شود و آن وقتي مدلول در ذهن ندارد بله گاهي اگر لفظ موجود شود آن مدلول هم موجود مي

 کار ببرد.قرارداد است لفظ را بهاست که آن شخص خاصّ که طرف 

 کنیم:در باب الفاظ وضع را به دو قسم تقسیم مي ما جمع بندی:

ضع به عالمیت سمیه و و ضع به ت شيء )چه موجو سمیه، ما برای  ضع به ت چه  ود،. در و
ت و نامگذاری کنیم ولي در عالمیت يک بناء طرفیني يا يک طرفه اســمعدوم( نام اختیار مي

 ن شد.نیست و بین اين دو قسم وضع سه فرق اساسي وجود دارد که بیا
فهم است. در اين مسأله تفهیم و ت دوکه يکي از آنما در باب الفاظ دو کاربرد مهم داريم 

يکديگر منتقل  کنیم و به توســـن آن امور ذهنیه خود را بهای از الفاظ ايجاد ميمقام پاره
صورت نميمي شیم اين نقل و انتقال  شته با ضعي ندا گیرد لذا اگر کنیم اگر در باب الفاظ و
گونه نقل و انتقال ذهني ها لفظ را به کار ببريم که وضعي در آنها انجام نگرفته باشد هیچصد

 گیرد.و علمي صورت نمي
ضع لفسؤال که مطرح مي ظ دارد به شود که ما برای نقل ون انتقال علمي که نیاز به و

يم؟ آيا از دارکدام يک از دو قسم مذکور در وضع يعني وضع به تسمیه و وضع به عالمیت نی
ش سم نامعین محتاجیم هرکدام که با سم معین نیاز داريم يا به يک ق د يا به هر دو به يک ق

 نیازمنديم؟
ست که باعث مي سمیه ا شود ما در مقام تفهیم مشهور علماء ما قائل بودند که وضع به ت

دند بو ويي قائلو تفهم بتوانیم از لفظ کمک بگیريم. در مقابل کســـاني مانند مرحوم آقای خ
 کند.که وضع به عالمیت يا تعهد و التزام است که در اين نقل و انتقال کمک مي

شیم  شته با شیم و اگر يکي را دا شته با نظر ما اين است که ما هر دو نحوه وضع را بايد دا
ـــد اگر فرض کنیم در باب الفاظ فقن وضـــع به  هیچگاه موفق به نقل و انتقال نخواهیم ش

ض شیم و و شته با سمیه دا شیم تمام واژهت شته با بريم با کار ميهايي که بهع به عالمیت ندا
شماريم ها شبیه به شمارش اعداداست هر عددی که ميتصوّر معنا مالزمه دارند، کاربرد واژه

مدلول تصـــوری دارد اگر ده هزار عدد را هم بشـــماريم مدلول تصـــوری دارند ولي مدلول 
سامع ايجاد صديقي برای  شتهنمي ت صوری را کنار هم گذا ايم شود زيرا تعدادی از مدلول ت

را که سه تصوّر است داريم  «المسجد»و  «في»و  «زيد»تصوّر  «زيد في المسجد»مثالً در 
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آورد و اگر ای از تصــورات پشــت ســرهم را به ذهن ميکه عین شــمارش اعداد مجموعه
شود پس فقن با ي برای ما حاصل نميدلول تصديقبخواهیم به وضع به تسمیه اکتفاء کنیم م

سمیه نمي ضع به ت ضع به و توانیم مطلبي را به ديگری منتقل کنیم چون فرض کرديم در و
صّور  سموع فقن ت ست با چندين لفظ م صوّر معنا مالزمه ا سموع و ت سمیه تنها بین لفظ م ت

 چندين معنا را داريم نه چیز بیشتر.
ين را انیم و وضــع به تســمیه نداشــته باشــیم و اگر وضــع را فقن منحصــر به عالمیت ک

ع به عالمیت توان به صورت سابق استدالل و ردّ کرد ولي امری وجداني است که در وضنمي
ستفاده مي شیاء داريم که از نام اينها ا گويد هر وقت سي ميکنیم مثالً کيک بنايي را برای ا

ــتن را بیاوري توانیم دربدرب را ببند در هنگام بناء نمي «قلم»گفتم  ــم م جز اينو بس که اس
شخصاين شود  شد و نامگذاری ن شته با سم ندا ستن ا تواند نمي ها را بیاوريم اگر درب و ب

 .به هر دو قسم وضع نیازمنديم مذکور را بگذارد. پس در مقام تفهیم و تفهم
ع حقیقت وض ما معتقديم آنچه که در ذهن علماء غیر از مرحوم آقای خويي بوده است که

ــتند اين بود که اينرا نامگذاری مي اند که اند و ديدهها به يک بخش از الفاظ نگاه کردهدانس
بخش ديگر  شود و مرحوم آقای خويي به يکاگر نامگذاری نباشد تفهیم و تفهم حاصل نمي

نقل و انتقال  فلت نمودند و ديدند اگر تعهد و توافق نباشـــدغنظر کردند و از بخش تســـمیه 
ست گفتهيصورت نم سته در ضع  يعني ما در مقام تفهیم و تفهم اندگیرد و هر دو د هم به و

ها امکان و بدون اين به تسمیه در باب الفاظ و هم به تعهد و توافق در اين باب احتیاج داريم،
ــبوق  ــتفاده کردن از الفا ي که مس ــع بارتبام با ديگران وجود ندارد مگر با اس ه اين دو وض

ای از الفاظ هم بايد وضع ای از الفاظ بايد وضع به تسمیه داشته باشند و پارهههستند يعني پار
شد پذيرش ضع را دارا با شند نه اين که يک لفظ هر دو و شته با سأله در  به عالمیت دا اين م

 خورد.مباحث کلّي به درد مي
دارد  همین مسأله در باب حروف تجلّي پیدا کرده است در اين باب دو اتجاه معروف وجود

يکي مسلک مشهور که قائلند وضع در حروف وضع به تسمیه است يعني حروف مانند اسماء 
مسما و معنا دارند و يک دسته کساني که قائلند وضع به حروف وضع به عالمیت است يعني 

اند يک دسته مانند مرحوم باشند اين دسته دوّم خود به دو دستهحروف فاقد معنا و مسما مي
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سمیه را در باب آقای خويي ک ضع به ت سته ديگر که و سمیه را مطلقاً منکرند و د ضع به ت ه و
 حروف منکرند.

 کنیم.ما بحث مدلول حرفي را براساس اين دو اتجاه مطرح مي
 نکته: مبحث حروف چگونه به علم اصول راه پیدا کرد؟

سماء مدلول دارند و وقتي صولیون ديدند هم حروف و هم ا شود ع ميبه کتب ل ت رجو ا
ست هم معنای کلماتي همچون شده ا سماء و هم برای حروف معنا ذکر  سان و  هم برای ا ان
ي در آن کتاب و شـــجر و حجر در ل ت آمده اســـت و هم معنای حروفي مانند من و في وال

ی اسماء ذکر آمده است ولي چیزی که مورد توجّه است اين است که آن دسته معاني که برا
سم مرادف آن بکار ببريم مثالً در تتوانیم آنشود ما مييم سد گفتهها را به جای ا اند عريف ا
سد مي. «حیوان مفترس» مفترس را به  توان معنايش يعني حیواناينها ديدند به جای کلمه ا

ـ  ـ مثالً  رأيت صباح »توان گفت: مي «رأيت صباح الیوم اسداً»کار برد يعني به جای گفتن 
ـــ به يولي در باب حروف اين نوع جابجايي امکان ندارد  «حیواناً مفترساً الیوم ـــ مثالً ـ عني ـ
ــجد»جای  ــجد»توان گفت: نمي «زيد في المس ــ. «زيد  رفیة المس ماء و چه فرقي بین اس

نای حرفي ای برای اصــولییون بود که گفتند بین معنای اســمي و معحروف اســت؟ اين نکته
ی اسمي و معنای ت اصولیین بر اين بود که جوهره فرق بین معنابايد تفاوت باشد و تمام هم

 گويیم.حرفي را بدست آورند لذا مباحث حروف را مباحث تحلیلي مي
توضیح داديم.  تا اينجا بحث ار مقدمه بود که در آن وضع به تسمیه و وضع به عالمیت را

ه اگر کهم گفتیم  های اين دو قســـم وضـــع را بیان کرديم که ســـه فرق بود و اين رافرق
ستفاده کنیم چاره ضع اين ای نداريم جزبخواهیم در مقام تفهیم و تفهم از الفاظ ا که هر دو و

ده کنیم که مسبوق به توانیم در مقام تفهیم و تفهم استفارا داشته باشیم زيرا لفظ را وقتي مي
المیت بايد باشد عع به ای از آنها وضای از الفاظ وضع به تسمیه و در پارهوضع باشد در پاره

خذ کنیم لذا اين ای را بتوانیم ارا بتوانیم منتقل کنیم و قضــیه ایتا به کمک اين دو قضــیه
ضـع وبحث مطرح شـده که آيا حروف وضـعشـان به تسـمیه بوده اسـت يا به نحو عالمیت 

 اند؟شده
شود مسلک اوّل که مسلک وضع به تسمیه است شعبي دارد يعني به اقسامي تقسیم مي

کنیم شاء اهلل در وضع به تسويه دو مسلک عمده را بیان ميو اقسامش نیز انقساماتي دارند ان
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يکي مسـلک قائل به آلیت و يکي مسـلک نسـبیت و مسـلک نسـبیت دارای اقوال مختلفي 
 است.

ه مربوم به کماند که چرا وضع به تسمیه کافي نباشد و آنچه ای باقي ميجا شبههدر اين
 ديقي است از غیر لفظ استفاده کنیم؟مدالیل تص

ست و لفظ مع ست که يا مراد از غیر لفظ همین حرکات و هیئات ا نای اعمي جواب اين ا
شامل اين شاره يا شود و يا مراد از غیر لفظ امر خارج از لفظ اها نیز ميدارد که  ست مانند ا

ا ديگری که ما ب زمان يا مکان خاصّ. اگر اين مراد باشـــد خالف وجدان اســـت چون وقتي
کنیم لذا وقتي با کور گويیم تمام قضــايای ذهني خود را با همین الفاظ منتقل ميســخن مي

ــخن مي چه که کنیم بنابراين آنگويیم با همین الفاظ امور ذهنیه خود را منتقل ميمادرزاد س
باب الفاظ هم گويیم بايد در دنبالش هســـتیم در باب الفاظ، بايد آن را پیدا کنیم بنابراين مي

سمیه  ضع به ت شیم و تنها و شته با ضع به عالمیت را دا سمیه و هم و ضع به ت رای انتقال بو
 ذهنیات به افراد ديگر کافي نیست.

ته پذيرف مدلول حرفي همه  له ددر مبحث  حا ند پس الم مدلول دار که حروف  ند  اللت ا
 حروف وضعیه است نه عقلیه.

ساس دو اتجاه معروف وجود دارد يکي ضع به  برا ضع در حروف و ست که و سمیه تاين ا
 است و ديگری اين است که وضع در حروف وضع به عالمیت است.

ها به دو اتجاه اوّل: مشــهور قائل شــدند که وضــع در حروف وضــع به تســمیه اســت اين
 اند:مسلک تقسیم شده

سلک اوّل قائل سنخ معنم سمي ذاتاً و ماهیة يک  ستاند معنای حرفي و معنای ا ند و ا ه
 شود.عبیر ميتتبايني بینشان در ماهیت و ذات نیست از اين مسلک به مسلک اتحاد و آلیت 

سمي ذاتاً با هم ت  صال معنای حرفي و معنای ا ست که ا سلک دوّم اين ا اير و تباين و م
 شود.دارند و دو سنخ ماهیت دارند از اين مسلک به مسلک نسبیت تعبیر مي

سلک اتحاد سلک اوّل يعني م شده  م سبت داده  شرح کافیه ن ضي در  ست و ابه مرحوم ر
 مرحوم آخوند از اين مسلک تبعیت کرده است.

براساس اين مسلک ت اير معنای اسمي و معنای حرفي خارج از ذات است مثالً اگر کلمه  
ــت و کلمه  «مِن»را در نظر بگیريم کلمه  «ابتداء»و  «مِن» ــت  «ابتداء»حرف اس ــم اس اس
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واحد و عین يکديگر اســت و حتّي مســتعمل فیه در اين دو هم يکي اســت و معنای اين دو 
ست که ما يک معنا را  ست و آن امر اين ا سما ا اختالف اين دو در يک امر خارج از معنا و م

کنیم و تارة آن هو لحاظ مي توانیم لحاظ کنیم: تارة آن معنا را بما هودر ذهن به دوگونه مي
 کنیم.ظ ميرا بما هو حالة لل یر لحا

صــورت آلي  بريم و اگر بهکار ميرا به «ابتداء»اگر به صــورت مســتقل لحاظ کنیم کلمه 
را در نظر  «بتداءا» يک دفعه خود کلمه بريمکار ميرا به «مِن»وحالة لل یر لحاظ کنیم کلمه 

ست يا ابتداء ديگر، و يک دفعه مي سیر ا بما هو ين کلمه را اگیريم و کاری نداريم اين ابتداء 
 کنیم مثالً بما هو ابتداء السیر.حالة لل یر لحاظ مي

کنیم و اگر بما هو حالة اســـتفاده مي «ابتداء»اگر ابتداء را بما هو هو لحام کرديم از لفظ 
سیر لحاظ کرديم از لفظ  ستفاده مي «مِن»لل ص»گويیم و مي کنیم ا پس . «رةسرت من الب

و   «مِن»ین پس فارق ب.  «سرت من البصرة»گويیم کنیم و مياستفاده مي «مِن»فارق بین 
ست «ابتداء» ست و نه در م شده ا ست که اين لحاظ نه در معنا اخذ  عمل فیه اخذ در لحاظ ا

ست پس معنای  ست به اين «ابتداء»و  «مِن»شده ا ست که وضع مقید ا که اگر به مترادف ا
شود بايد کلمه  ستقاللي لحبه «مِن»نحو آلي لحاظ  شود بايد کلمه کار رود و اگر به نحو ا اظ 

 کار رود.به «ابتداء»
و  پس ما حصـــل فرمايش مرحوم آخوند اين اســـت که هیچ اختالفي بین معنای حرفي

ــت فقن در نحوه لحام دو گونه ــمي ذاتاً نیس د کالمش را در اند. منتها مرحوم آخونمعنای اس
ست و آن  سمّا و مجای ديگر متمرکز کرده ا ست که اين نحوه لحاظ در م ستعمل فیه اين ا

ســت اين ادخیل نیســت و اين مطلب را خواســته اســت اثبات کند ولي مد نظر بحث ما اين 
وند زياد اســت که معنای حرفي و معنای اســمي ذاتاً يکي اســت و اين قســمت را مرحوم آخ

 توضیح نداده است کأنه اين اتحاد دو معنا مفروغ عنه است.
ست بعد مکه با ارتکازات و وجدان ما فرمايش مرحوم آخوند با قطع نظر از ايناين  خالف ا

سعي کرده شکال قرار دهنداز مرحوم آخوند  و برحسب علمي  اند که اين فرمايش او را مورد ا
م ايشــان را کســي در بین اعالم کالم ايشــان را أخذ نکرده اســت. ما اشــکاالت مهم بر کال

 شويم.متعرض مي
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ــکا ــان تاش ــت و مرحوم آقای خويي از ايش بعیت کرده ل اوّل از مرحوم میرزای نائیني اس
ن باشد که است. اشکال اين است که اگر معنا و مسمای اسم و حرف يکي باشد و شرطش اي

ا به کار ببريم الزم ر« ابتداء»و در مورد لحاظ استقاللي کلمه « مِن»در مورد لحاظ آلي کلمه 
را به جای « اءابتد»ويد تبعیت کنیم پس بايد بتوانیم کلمه "اضع مينیست هر شرطي را که و

سرُت »يیم انیم بگوبتو« سرتُ من البصرة الي الکوفه»کار ببريم مثالً به جای به« مِن»کلمه 
، «مِنْ َسیری الیوم»يیم بتوانیم بگو« ابتداءُ سیری الیوم»و به جای « ابتداء البصرة الي الکوفة

که اين از افحش ايم و حال ايناســت که شــرم واضــع را مخالفت کرده زيرا حداکثرش اين
ست که به جای  ستعمال کنیم« في»ابتداء و به جای  «مِن»اغالم ا ولي بر طبق   ريت را ا

 فرمايش مرحوم آخوند اين استعمال بايد صحیحي باشد.
شان فرمودند که ما تو ست. اي ست نی شکال در صدر فرمودند اين ا حي ضیمرحوم آقای 

که ود. اينکنیم که اشـــکال مرحوم میرزای نائیني دفع شـــبرای کالم مرحوم آخوند ذکر مي
رود و کار مياسم به مرحوم آخوند گفته شرم واضع است که اگر به نحو استقاللي لحاظ شد

لتزام ضــمن رود اين از قبیل شــروم فقهي يعني اکار مياگر به نحو آلي لحاظ شــد حرف به
شروم التزام ست. بنا و  شروم و معلّق ا ضعش م ست بلکه در واقع و براين در ضمن عقد نی

ستعم« في»موارد لحاظ  رفیت به نحو آلي حرف  ست در چنین جايي ا شده ا ضع  ال لفظ و
ستعمال لفظ مهمل چه به نحو حقیقت و«  رفیت» ست و ا ست چون مهمل ا ست نی چه در
لن است زيرا دارد و به نحو مجاز غله ننحو مجاز غلن است حقیقت غلن است زيرا موضوعبه

شد و ما آن را شده با ست که لفظ برای معنايي وضع  سب با در مع مجاز فرع بر اين ا نای منا
شود در اموضوع ستقاللي لحاظ  ستعمال کنیم. و وقتي  رفیت را به نحو ا ين حالت کلمه له ا

حوم وضع شده است بنابراين وضعش معلق و مشروم است پس اين فرمايش مر«  رفیت»
 گونه جواب داد.توان اينمیرزای نائیني و مرحوم آقای خويي را مي

کند که شرم در وضع و ر اشکالي مبنايي بر مرحوم آخوند ميمنتها خود مرحوم آقای صد
 تعلیق در آن معنای محصّلي ندارد.
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 اشکال دوّم: )از مرحوم آقای خويي(

ست که در حرف معنا به ص سم اين ا ورت آلي طبق فرمايش مرحوم آخوند معیار حرف و ا
ستقاللي لحاظ مي سم معنا به صورت ا سیاری از موارو در ا سماء معنا را به د در اشود ما در ب

اين «. ر محرقةالنا»که بال اشکال آن کلمه اسم است مانند کنیم با اينصورت آلي لحاظ مي
شکل از دو کلمه  ضیه به« نار و محرقه»جمله مت ست معنای نار که در اين ق ست ا کار رفته ا

یف ک صــورت آلي لحاظ شــده اســت يعني در مصــاديقش فاني اســت وگرنه مفهوم نار کهبه
ست واالّ ذهن ما مي سوزاننده نی ست  ساني و عارض برنفس ا توان گفت سوخت. آيا مينف

شکال « النار»چون  سم است« النار»لحاظ آلي شده است حرف است؟ خیر بال ا و معنايش  ا
 صورت آلي لحاظ کرديم.معنای اسمي است ولي به

گويد با د ميمرحوم آخونمرحوم آقای صدر بر اين فرمايش اشکال گرفتند که آلیتي را که 
 ايد فرق دارد.آنچه شما معنا کرده

ــداق يا افناء عنوان در معن ون و افناء مفهوم در ما دو نحوه افناء داريم: افناء مفهوم در مص
«  ةالنار محرق» مثالي که مرحوم آقای خويي فرمودند: مفهوم. افناء مفهوم در مصـــداق مانند

صاديق بودهرا در ذهن آو« النار»که ما مفهوم  ست لذا محمولي  ريم به نحوی که افناء در م ا
 ه نه مفاهیم.را ذکر کرديم که با مصاديق تناسب دارد نه مفاهیم، يعني مصاديق سوزانند

شد اين ممکن ن امّا معنای افناء چیست؟ اگر معنايش ستهالک با یست زيرا يکي انعدام و ا
ست و معنا ندارد که مفه شيء خاردر خارج و ديگری در ذهن ا ستهلک وم ذهني را در  جي م

 کنیم.
بینیم و راجع ا ميگفتند افناء يعني مرآتیت يعني اين مفهوم آينه است ما در اينه مصداق ر

 کنیم.به مصداق حکم مي
شبیه يا مرآة نیست زيرا در باب مرآة بخا شد که افناء قابل ت صیقلي جواب داده  طر سطح 

سم مي سآن نور به ج لت تابنده شود و چون آينه حاسطح آينه منعکس ميبه  متابد و از ج
یزی نیست فقن چگردد. در آينه دارد همان نوری که به آن تابیده است به چشن بیننده برمي

سکند ولي در مفهوم اين حرفنور زاويه تولید مي ست نه نوری در کار ا ای ت و نه زاويهها نی
 در کار است.
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صوّر  ستداريم که و يک لحاظ، ما يک ت شيء در ذهن ا صورت  صوّر عبارت از  ولي  ت
شیاء  صوّر ا ست. ت صوّر ا شتر يلحاظ عبارت از التفات و توجّه به همین صورت و ت سم بی ک ق

ست من مي صوّر کنی سمان را ت نم ولي وقتي توانم هر يک از زيد و کتاب و آتش و زمین و آ
ي لحاظ ظ تصـــوری و يکتوانم لحاظ کنم يکي لحاخواهم لحاظ کنم به دو نحوه ميکه مي

شايع( در لحاظ به حمل اولي صديقي )يا لحاظ به حمل اولي و لحاظ به حمل  فقن به اين  ت
ه حمل شايع شود و غفلت از آن نیست و در لحاظ تصديقي يا لحاظ بصورت التفات پیدا مي

اين که کنم به اينکه تصديق پیدا ميشود مثل اينبرای من علمي به خود اين شيء پیدا مي
 کیف نفساني است.

صدر ست مرحوم آقای  صوری محض ا ذاری لحاظ افنايي نامگ صورت اوّل را که لحاظ ت
صديقي نامش را لحاظ افنايي نمي ست و در لحاظ ت ست تگذارد در اولي فقن کرده ا صوّر ا

ــت در که خودش مورد التفات قرار گیرد و ذات و ماهیت خودش مدّ نظر نیبدون اين النار »س
صديقي گفته مي« محرقة ست و در لحاظ ت صورت گرفته ا صوری  ست »شود لحاظ ت النار لی

 «.محرقة بل کیفب
ــت ــم دوّم از افناء، افناء مفهوم در مفهوم اس ــأني از نحوی که يک مفهويعني به قس م ش

شود مانند اين سم ميمفهوم ديگر  شؤون ج شأني از  ه مفهوم شود در ما نحن فیکه بیاض 
رفیتي  که  رفیت مســجد « زيد في المســجد»شــود مانند طوری از اطوار مفهوم ديگر مي

ست که متقوّ سجد ميا ستند م به م شد به نحوی که دو موجود و دو مفهوم نی لکه يکي از ببا
 گويند.فهوم ميمدو مفهوم از شؤون مفهوم ديگر است اين قسم را اصطالحاً افناء مفهوم در 

ت. ايشــان آنچه که مرحوم آخوند در معنای حرفي قائل اســت افناء مفهوم در مفهوم اســ
يد مفهومي که در ذهن ميمي ـــت که مفهوفرما فاني در مفهوم ديگر اس يا  م حرفي آوريم 
سمي ميمي در مصداق  شود حاال چه فانيشود و يا فاني در مفهوم ديگر نیست که مفهوم ا

 باشد و چه نباشد.
ست ادر مسلک آلیت که مسلک مرحوم آخوند است و مسلک نِسبیت که مسلک ديگران 

ی تقوّم است چه نحوهوم است منتها اين همه قبول دارند که مفهوم حرف به مفهوم اسم متق
ست که نحوه ست امّا دمرحوم آخوند قائل ا سلک ی تقومش نحو تقوم عرض به جوهر ا ر م

 ست.انسبیت تقوّم مفهوم حرفي به مفهوم اسمي تقوم وجود رابن به وجود مستقلّ 
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 اشکال سوّم:

ست که در فرمايش ايشان سه دعوی و شکال ما بر مرحوم آخوند اين ا د. دعوای جود دارا
ايشان اين  اوّل اين است که وضع در حروف وضع به تسمیه است نه عالمیت و دعوای دوّم

شان اين سوّم اي ست و دعوای  سمي ذاتاً يکي ا ست که معنای حرفي و معنای ا ست که  ا ا
توانیم لحاظ کنیم اختالف در معنای اسمي و حرفي مربوم به لحاظ است چون ما دوگونه مي

 ي )در معنای حرفي( و لحاظ استقاللي )در معنای اسمي(.لحاظ آل
ضع به ضع در حروف و ست و شان قائل ا ست که اي شان اين ا سمیه  امّا دعوای اوّل اي ت

نند اســماء اســت يعني حقیقت و ماهیتي را به حرف تســمیه کرديم به عبارت ديگر حروف ما
ضوع شان )قامو سخن رقباي شان با  سخن اي سما دارند اين  سبیله و م شترک ئلین به نِ ت( م

سمیه مي ضع به ت ضع در حروف را و ست يعني آنها هم و توان نمي دانند پس بر اين دعواا
یت اســـت ذکر شـــاء اهلل نقدش را در بیان اتجاه دوّم که نظريه عالم اشـــکال وارد کرد  ن

 کنیم.مي
ست در اي سمي و حرفي ذاتاً متحد ا ست که معنای ا شان اين ا سه ن دعوای دوّم اي کالم 

سم  ست که معنای هر حرف با معنای ا ترادف آن يکي ماحتمال وجود دارد: احتمال اوّل اين ا
اد ايشان باشد ما مترادف است اگر اين احتمال مر« ابتداء»و معنای « مِن»است مثالً معنای 

مل کنیم و بگويیم  يد بتوانیم يکي را بر ديگری ح تداءٌ»با ما ا« مِنْ اب گويیم که ميينک
بر اين  یلدل که اين حمل وجداناً غلن اســت و غلن بودن اين حملبا اين« االنســان بشــر»

 است که اينها باهم مترادف نیستند.
سن سمي  شد که معنای حرفي و ا شان اين با ست که مراد اي خاً و ماهیة احتمال دوّم اين ا

سنخ معنا هستند مثالً اگر در نظر بگیريم که زيد  شددااتحاد دارند يعني يک  و  خل مسجد با
است و « جوهر»د ما با رقت فلسفي در اين مسأله نگاه کنیم چهار وجود داريم: يکي وجود زي

اصطالح  است و سوّم وجود نسبت بین زيد و مسجد است که در« جوهر»دوّم وجود مسجد 
 جود هیأتي استوکنند و چهارم فلسفي از آن به کون زيد في المسجد يا وجود رابن تعبیر مي

هیأت تعبیر به  خاطر نسبتي که زيد به مسجد پیدا کرده است از اينبه و زيد که برای مسجد
 کنیم که به صورت مقوله اين است.مي و مظروفیت  رفیت
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و از « مســجد»به « مکان»کنیم و از مي« زيد»تعبیر بن کلمه « زيد»در ما نحن فیه از 
یأت» یت»به « ه یت  رف به کنیم و تعبیر مي« و مظروف بت»از وجود رابن  عبیر ت« نســـ

ــت که کلمه مي ــؤال اين اس ــم برای کدام يک از اين حقايق و و« في»کنیم. س جودات اس
ت است الزم چهارگانه است مسلماً برای زيد و مسجد اسم نیست اگر گفتیم اسم برای نسب

سبت فاقد ماهیتمي شود زيرا ن سمي و حرفي ذاتاً و ماهیة دوتا  ست ول آيد معنای ا ي هیأت ا
ــنخ معنا دارند ولي اگر گفتیواجد ماهیت اســت و از مقوالت مي ــد پس دو س م مســمای باش

سنخاً واحد مي« في» سمي و حرفي  ست معنای ا و معنای  شوند زيرا هم معنای زيدهیأت ا
مقوله  از مقوالت اســت منتها يکي مقوله جوهر اســت و ديگری« في»مســجد و هم معنای 

اشــد اشــکال م آخوند از اتحاد معنای اســمي و حرفي اين معنا بعرض اســت. اگر مراد مرحو
حمل کنیم و « في»ای را بر سـابق بر ايشـان وارد اسـت که ما بايد بتوانیم آن ماهیت مقوله

 وجدان غلن است.اين حمل بال که بال اشکالو حال اين« في  رفیةٌ»يا « في هیأةٌ»بگويیم: 
ين موارد افي در « في  رفیة»يا « في هیأة»د گويیای وارد شده است که وقتي ميشبهه

 ه لحاظبمشـــروم به لحاظ آلي اســـت و در اين موارد « في»فاقد معنا اســـت زيرا معنای 
بدانیم از محل  را اسم« في»شود و اگر کار رفته است پس مهمل و فاقد معنا مياستقاللي به

 شود.بحث خارج مي
ستعم ست زيرا غلن بودن ا ست نی شبهه در صورتاين  ي که ال يا مهمل بودن کلمه در 

يد را که اسم زشود که حمل را غلن بدانیم مثالً اگر معنايي را بشخصه حمل کنیم سبب نمي
ستعمال کنیم و بعد بگويیم  ست در آبگوشت ا ل صحیح اين حم« زيد طعام لذيذ»شخصي ا

انیم نتیجه تواسـت اگرچه اسـتعمال زيد غلن اسـت از غلن بودن اسـتعمال نفي حمل را نمي
ست اين شايع ا صورت حمل  ست و به  صحیح ا ضیه و حمل  که طرفیت را بگیريم بلکه ق

یه و حمل حمل کرد به خاطر غلن بودن استعمال است ولي به عنوان قض« في»شود بر نمي
شکال ما بر اين احتمال کالم مرحو ست و ا شبهه وارد نی ست بنابراين  ست ا م آخوند وارد در

 کالم ايشان هم درست نیست. است پس اين احتمال
ست نه اتحاد در  سمي و حرفي تحاد در مفهوم ا ست که اتحاد معنای ا سوّم اين ا احتمال 

ـــ يکي از نظرياتي که بعداً مي« في»معنا يعني مفهوم  آيد با مفهوم اسم از يک سنخ است ـ
فهوم قائل اســت که مفهوم حرف و مفهوم اســم دو ســنخند اينها قائلند که مفهوم اســماء م
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ست مثالً وقتي مي صوری ا سم ديگر، مفهوم هر يک از اينت سان يا هر ا ها گويیم زيد يا ان
و في يک تصور نیست بلکه خود واقعیت  ٰ  يک تصوّر است ولي مدلول هر يک از مِن و اِلي

ست ــــ مراد مرحوم آخوند سبت ا ست همان ن ست اين ا طوری مفهوم درخت يک مفهوم ا
صوّر ا سبت. اينمدلول في هم يک ت ست که ما در ست نه يک ن سجد»طور نی «  زيد في الم

سه چیز داشته باشیم تصوّر زيد و تصوّر مسجد و نسبت بلکه شيء سوّم هم تصوّر است يعني 
تصــوّر نســبت. اگر اين معنا مراد مرحوم آخوند باشــد ما با جهت ســلبي کالم ايشــان موافق 

وجود نسبت بین دو مفهوم را قبول نداريم  ها مدلول حروف نیستند ما اصالًهستیم که نسبت
بر اين است که وضع  امّا جهت ايجابي کالم ايشان که مدلول حروف يک تصوّر است مبتني

شديم مدلول  ضع به عالمیت  شد و اگر در اين مورد قائل به و سمیه با ضع به ت در حروف و
 ايم.شود و ما همین را اختیار کردهحروف تصديقي مي

سوّم مرحوم آخوند در معنای حرفي اين بود که اختالف  سمي در  حرفي و مفهومدعوای  ا
ست زيرا وجود  ستقاللي و وجود  مفهوملحاظ و وجود اين دو ا سمي وجودی ا حرفي  هوممفا

 وجودی آلي و غیر استقاللي است.
 قبل از نقد اين دعوا به دو نکته بايد توجّه شود:

ست که در  سنکته اوّل اين ا ستقل تق ستقل و غیر م سفه که موجود را به م اند یم کردهفل
ست و نه اغیر مستقل بر دو قسم است: قسم اوّل آن موجودی است که نه در ذات مستقل 

ستند يعني ست مانند وجود رابن و نسب که ذاتاً مستقل نی فاقد ماهیت  در وجودش مستقل ا
 متقوّم به غیر هستند.باشند و وجوداً مستقل نیستند يعني در وجودشان مي

ستند ولي وجوداً غی ستقل ه ستند که ذاتاً م ستقلي ه سم دوّم موجود غیر م ستقلق اند ر م
اض( ولي در مانند وجود اعراض که جدا از ماهیت معروض ماهیت مســـتقلي دارند )مانند بی

ستند يعني موجود نمي ستقل نی ضشوند مگر اينوجود م وع ديگری که متقوّم به وجود و مو
 شود.اشند مثالً بیاض بدون وجود موضوع و معروض موجود نميب

شتباه م صوّر و لحاظ خیلي با هم ا سابقاً گفتیم ت ست که  صّور ينکته دوّم اين ا شوند ت
ست و لحاظ غیر شيء در عقل ا صورت يک  شیاء يا  صورت عقلي ما از ا صّور  عبارت از  از ت

کنیم ولي به آنها التفات ئي را تصوّر مياست و عبارت از التفات و توجّه نفس است گاهي شی
 نداريم و گاهي التفات داريم.



 19 

شدن اين دو نکته به کالم مرحوم آخوند بر مي شن  شن فرمودبا رو ند فارق بین گرديم ايا
ستقاللي لحاظ مي ست که يکي به نحو ا سمي و معنای حرفي اين ا شود و يکي به معنای ا

 شود.نحو آلي لحاظ مي
شا سؤال مياوالً از اي ستقل که ميکنیم اينن  صورت م سمي به  ر ذهن دگويید معنای ا

س صوّر معنای ا ست اين نکته را راجع به ت صورت آلي ا ست و معنای حرفي به  مي و حرفي ا
رتبه تصوّر باشد که گويید اگر کالم شما نا ر به ميا آن را راجع به لحاظ اين دو مي گويیدمي

ستقل است مستقلّ است و از معنای حرفي تصوری غیر م تصوّر ما از معنای اسمي تصوری
اتي و وجودی دسؤال ما اين است کدام يک از دو قسم غیر مستقل مراد است آيا غیر مستقل 

 مراد است يا غیر مستقل وجودی مراد است.
ستقل ذاتي و وجودی م شان بفرمايد غیر م ست کهاگر اي شکال اين ا ست ا اين غیر  راد ا

یف کمقوالت نیســت و تصــوّر، عرض و  اســت که از و نســبت ود رابنمســتقل فقن در وج
 نفساني است.

شد  ستقل در وجود با ستقل يعني غیر م شان معنای دوّم غیر م ر اين کالم بو اگر مراد اي
صور ذهنیه د ست که مفاهیم و  شکال برهاني نداريم. معنای اين کالم اين ا سما اند يک و ق

سم ديگر  سبت به ق سم ن ست معروضق سم ديگر عرض ا سبت به ق سم ن  عارض و يک ق
ه در تصوّر آن اند: يکي دسته اين است کاست. به عبارت ديگر معاني خارج از ذهن دو دسته

ست )مانند بیاض آن متقوم ابايد معنای ديگر را هم تصوّر کنیم که معنای حرفي در وجود به 
صوّر  ست که در ت سته ديگر اين ا ست( و د سم ا ست معنای معنايش الزم نکه متقوّم به ج ی

صوّر کنیم مانند اعراض که يک عرض مي شود و تواند بر عرض ديگر عارديگر را هم ت ض 
اگر  تواند همان عرض اوّل بر جوهر عارض شـــود.عرض ديگر بر جوهر عارض شـــود و مي

ست معنايي در مرتبه  شد امکانش وجود دارد ولي خالف وجودان ا شد که تمراد اين با صوّر با
يکســان  نش به تصــوّر معنای ديگر وزان بیاض به جدار باشــد صــور نســبت به يکديگروزا

 هستند. پس غیر مستقل به معنای اوّل و به معنای دوّم درست نیست.
ــتقل ديگر هم داريم که فقن ــت و آن در مفاهیم  يک غیر مس مربوم به عالم مفاهیم اس

فهوم بیاض يا مفهوم علم فرق دارند و مشتقّه است مانند مفهوم ابیض يا مفهوم عالِم که با م
یل ذهني در  يک نحوه تحل عالم و ابیض وجود دارد يعني  یاض در مفهوم  مفهوم علم و ب
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یاض دارد اين مفهم علم و  که درون آن علم و ب یل داريم  عالم و ابیض و از اين قب مفهوم 
مراد مرحوم  بیاض غیر مســتقل اســت و از قبیل مفهوم ترکیبي مانند کتاب زيد نیســت. اگر

آخوند اين معنای غیر مستقل باشد يقیناً اين معنای غیر مستقل )مفهوم بیاض( معنای اسمي 
 است نه مفهوم حرفي.

 پس فرمايش ايشان اگر نا ر به مرحله تصوّر باشد معنای محصّلي ندارد.
عني داشته باشد يو اگر فرمايش ايشان نا ر به مرحله لحاظ باشد و کاری به مرتبه تصوّر ن

ستقلّ صوّر م سمي در مرتبه ت شد که معنای حرفي و معنای ا اند ولي در مرتبه لحاظ معتقد با
کار رفته اســت گرچه که در کالم ايشــان مکرراً کلمه لحاظ بهدو قســم لحاظ داريم کما اين

ر مراد استقالل خاطر عدم تفکیک بین اين دو مراد از لحاظ تصوّر باشد حال اگممکن است به
سمي و معنای حرفي را و عدم  شد يعني وقتي ما معنای ا ستقالل در لحاظ با کنیم صوّر ميتا

فهوم هر دو ماند و يک تصــوّر و يک مفهوم بیشــتر نداريم و در مرتبه تصــوّر هر دو مســتقل
ـــت ولي همین  رفیت را به دو لحاظ  توانیم ت وجه و لحاظ کنیم يکيگونه م رفیت اس

«  رفیت ». وقتي التفات مســـتقل پیدا کرديم از کلمه مســـتقل و يکي لحاظ غیر مســـتقل
 کنیم.اده مياستف« في»کنیم و وقتي التفات غیر مستقل پیدا کرديم از کلمه استفاده مي

توان لحاظ آوريم به دوگونه مياشــکال اين فرمايش اين اســت مفاهیمي که در ذهن مي
هوم را که لحاظ شايع( و گاهي مفتوان لحاظ کرد )لحاظ به حمل کرد: تارة خود مفهوم را مي

حاظ نميمي حاظ ميکنیم خودش را ل که محکي اين مفهوم را ل قای کنیم بل کنیم )مرحوم آ
ه به خارج نیســت( يعني ذهن اين قدرت را دارد ک دقیقکنند که صــدر به مصــداق تعبیر مي
)لحاظ به حمل  کندبلکه به کمک يک مفهوم به خارج نگاه مي خود نگاه کند امّا نه مستقیماً

سیم اينمياولي( از مرحوم آخوند  ستقاللي پر سم لحاظ ا ست اگر مراد اکه گفتید لحاظ در ا
اوّل باشد که خود  قسم اوّل از لحاظ استقاللي باشد و مراد از لحاظ غیر استقاللي شما نحوه

صورت تنها مي ست زيرا در اين  ست نی شود در و  «مفهوم زيد»توانیم بگويیم مفهوم لحاظ 
ذهن اين قدرت را  و امّا نسبت به لحاظ غیر استقاللي گفتیم«. زيد عادل»توانیم بگويیم نمي

کنیم و اين حکي تعبیر ميدارد که مفهوم را پُل قرار دهد و وراء را ببیند که ما آن وراء را به م
ستقراء ذهني ما دو چیز بیشتر نمي ستوراء به حسب ا شد يا مصداق ا ست و يا معن تواند با ا ا

 گونه است.و معنا نیز همین منتها مراد از مصداق اعم از مصداق حقیقي و مجازی است
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ـــد ما نميکه وراءامّا اين آخوند اين را به  توانیم آن را ببینیم. مرحوماش مفهوم ديگر باش
ــمي لحاظ آلي مي توانیم لحاظ آلیت به آن گیرد و به لحاظ مفهوم ديگر نميلحاظ مفهوم اس

يد با مفهوم ديد را ز مفهوم توانوقت با مفهوم کتاب نميباشــیم به عبارت ديگر هیچداشــته 
ــيء را مي ــادق کتاب و معنای توان ديد:کتاب فقن دو ش توان با مفهوم کتاب آن و نمي مص

 مفهوم ديگر را ديد.
هوم ديگر خواهید بگويید لحا ش آلي است يعني آن را حالت مفشما در مفهوم حرفي مي

ست که در اُنمي لحاظ سرش اين ا صداق يا معنای خودش.  س ذهني کنید نه حالت برای م
گیريم بین مي خواهیم به اشـیاء اشـاره ذهني کنیم از لفظ بما له من المفهوم کمکوقتي مي

ــت ذهن اين قدرت را دارد که با  اين مفهوم با آن معنا در اثر ارتباطي که خارجاً پیدا کرده اس
 شاره کرد.اتوان به زيد ه آن کتاب خارجي کند ولي با لفظ کتاب نميلفظ کتاب اشاره ب

هوم  رفیت خواهید لحاظ غیر مستقل داشته باشید مفدر ما نحن فیه وقتي  رفیت را مي
 شود که اشاره ذهني شما به مفهوم زير باشد.گاه باعث نميهیچ

ندی:جمع نای حرفي ب ـــه دعوايي که در مع ند دار فرمايش مرحوم آخوند در س ای دار

شان فکر مي ست که اي شان در اين ا شکاالت کالم اي شه ا ست و ري شکال ا ست که ا کرده ا
 مدلول حروف مدلول تصوّری است و وضع در حروف وضع به تسمیه است.

جود دارد گفته شــد: در اتجاه اوّل که وضــع به تســمیه اســت دو مســلک اتحاد و تباين و
سلک مرحوم آخوند بود که سلک اوّل م شهور علماء م سکل م سلک دوّم م ست  گذشت و م ا

ارند منتها در اين اند معنای حرفي و معنای اسمي دو سنخ معنا هستند و تباين ذاتي دکه قائل
 کنیم.مسلک بین علماء اختالف است و ما چند قول مهم را مطرح مي

گفته خني سقول اوّل در اين مسلک به مرحوم میرزای نائیني منسوب است )زيرا ايشان 
ست و بعدی سیر اين کالم اختالف کردها سیر مذکورها در تف شان  اند پس ما اين تف را به اي

 دانیم(.منسوب مي
ي که معروف به  بیاندر مســلک مرحوم میرزای نائیني  اخطاريت و ايجاديت  بیانخاصــّ

مي و معنای حرفي اين است که است مطرح شده است ايشان فرمودند: فارق بین معنای اس
ــان را مع ــت بعد کالم خودش ــمیه به نحو اخطاری و معاني حرفیه به نحو ايجادی اس اني اس

اند با اين حال در فهم کالم ايشــان اختالف مبســوطاً تبیین کرده و مصــاديقش را ذکر کرده
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شان مي ضیحي که از کالم اي ست لذا تو ست که خودمان آن را قبول شده ا سیری ا دهیم تف
 ايم.کرده

معاني ايجادی  معاني اخطاری و معاني حروف دائماً معاني اســـماء دائماً ايشـــان فرمودند:
سماء معاني مستق ست که معاني ا شده ا شأ  ست و همین اخطاريت و ايجاديت من لّ و معاني ا

 حروف معاني غیر مستقل باشد.
 اند که موجودطور کلّي قائلکنیم: ايشان بهای را ذکر ميبرای توضیح کالم ايشان مقدمه

وه وجود داريم دو قسم است موجود مستقلّ و موجود غیر مستقلّ و به عبارت ديگر دو نح بر
ست که در مرتبه ذ ستقلّ موجودی ا ستقلّ موجود م ستقلّ و وجود غیر م ستقلّ ات وجود م م

قلّ است يعني است و موجود غیر مستقلّ در مرتبه ذات غیر مستقل است. در مرتبه ذات مست
نتها در باری ي دارد مانند وجود باری تعالي و جواهر و اعراض. مخودش برای خودش ماهیت

ــتق ــت و در غیر باری تعالي جواهر و اعراض ذات مس لّي دارند. تعالي ذاتش عین وجودش اس
ست ست يعني ذاتي جدای مقدّمش نيک موجودی هم داريم که غیر م دارد مانند قلّ در ذات ا

سب مثالً اگر زيد از زيد و مسجد که ن دو، شيء سومي اند غیر از ايموجودات مستقل تمام نِ
يد و مسجد است هم داريم )که حکماء و مرحوم میرزای نائیني قائل شدند( و آن نسبت بین ز

ین زيد و و اين نسـبت منشـأ تحقّق هیأت أين اسـت اين نسـبت بین زيد و خانه نیسـت و ب
ست کما اين سه نی ست. مدر سجد هم نی سبت بین عمرو و م سبت ماهکه اين ن یتي و اين ن

سجد ندارد کما اين ستقلّ از زيد و م ستقل از وجود ايذاتي م ست که وجودش هم م ن دو نی
اهیتش مندّک دارد ولي وجودش مندکّ در وجود آن دو است و ماهیت دارد ولي م يعني وجود

رد زيرا فقن در ذات طرفین اســـت به عبارت ديگر به خاطر وجود اندکاکي ماهیت و ذات ندا
کنیم پس ودات مســتقلّ ماهیت دارند ما از اين قســم نســبت تعبیر به نســبت  رفیت ميوج

ــت و مکاني که در آن نماز ميفردی که دارد نماز مي ــمش زيد اس ــمش خواند اس خواند اس
ن نسبتي که آمسجد است مسجد معنای عامّي دارد که اين مکان فرد آن معنای عامّ است و 

سم داريم در سبة الظرفیة است پس سه تا موجود و سه تا ابین زيد و مسجد است اسمش الن
مسجد است  ما نحن فیه اسم هیچک از موجودات خارجي )في( نیست، عابد زيد است و معبد

 در خارج که اسمش )في( باشد نداريم. یو ربن نسبت است چیز
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خارجي تطبیق کرديم در موجود ذهني هم تطبیق  که در موجود  مه را  قد  کنیميماين م
ضیه داريم: لفظیه و معقوله و محکیه. وقتيگويیم )زيد عاوقتي مي سه ق ضیة معقولة  دل(  ق

ا مفهوم زيد و کنیم در آن ســه جزء داريم يک تصــوّر زيد ي)زيد عادل( اجزاتش را تحلیل مي
م عادل اســت دوّم تصــوّر عادل يا مفهوم عادل و جزء ســوّم نســبتي بین مفهوم زيد و مفهو

س سبت نی صوّر ن سجد در خات سبتي که بین زيد و م سبت ايت عین ن رج وجود ت بلکه خود ن
ست مفهوم عادل موجودی م ستقلّ و از اعراض ا ست دارد مفهوم زيد از موجودات م ستقل ا

ست سبت موجودی غیر م ست( ولي ن ستقالل در مرتبه ذات ا ستقالل، ا ست. )مراد از ا قل ا
سه جزء ضیه معقوله )زيد عادل(  ستقل  بنابراين ما در ق يک موجود غیر  وداريم )دو موجود م

 مستقل(.
ست با روشن شدن اين مقدمه کالم مرحوم میرزای نائیني را بیان مي کنیم. ايشان قائل ا
شان مي ست. اي سمیه اخطاريه و معاني حرفیه ايجاديه ا سماء بعد از که معاني ا گويد در باب ا

شنويم به يمقتي يکي از اسماء را علم به وضع صورت معاني همه اسماء در ذهن ما هست و
صوّر موجود ملتفت مي صوّر آن آن ت شان ت کند و فرقي نمي کندمي خطورشويم و به تعبیر اي

 که آن لفظ به تنهايي ذکر شود و يا در ضمن جمله بیايد.
که اين حرف ز ايناکند يعني قبل امّا کار حروف ايجادی است يعني معنا را واقعاً ايجاد مي

ـــامع  را به کند مثاًل يجاد مياکار ببريم اين معنا موجود نبود و حرف آن را واقعاً در ذهن س
شود و تاکلمه مسجد )زيد في المسجد( با گفتن زيد فوری معنای زيد اخطار مي وقتي گفتیم

ــجد( مي ــود التفات به معنای موجود در ذهن )مفهوم مس ــنیده ش ین اين دو کنیم و )في( بش
ــبمفهوم اخطاری يا  کرديم فقن دو مينکند و اگر )في( را ذکر ت را ايجاد ميالتفاتي واقع نس

 يجاد شد.امفهوم اخطاری داشتیم که بینشان نسبت نبود و با گفتن )في( نسبت در ذهن 
سبت ايجاد ميسؤالي مطرح مي سبت را نشود چرا اين شود که اگر با گفتن )في( اين ن

زردگي گوش سامع دانید؟ مثالً صدای بلند که باعث آميو معلول )في( ن دانیدمعنای )في( مي
 شود آزردگي گوش معنای صدای بلند نیست بلکه معلول صدای بلند است.مي

ضوع ست مو ست که قائل ا ساني ا ست يعني بهمرحوم میرزا از ک عدد  له حروف خاصّ ا
سبت سامع و متکلم ايجاد مين ضیه معقوله در ذهن  سمای لفهايي که در ق ظ داريم و شود م

 اينها حکم اعالم شخصیه را دارند.
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ک معنايي بنابراين فرق بین حرف و اسم اين است که معنای اسمي اخطاری است يعني ي
شنیدن ذهن ملتفت مي ست و با  عبارت از  شود ولي معاني حرفیهدارد که در ذهن موجود ا

شود و مي بت ايجادای آن نسنسبت بین معاني اسمیه است که با شنیدن )في( در هر قضیه
َسب ست زيرا )في( به عدد نِ شده يکي از معاني )في( ا سبت ايجاد  دارد و مشترک  معنا اين ن

ــت با اين فرمايش ت ا ــل فرمايش مرحوم میرزای نائیني اس ــت يا ما حص ير معنای لفظي اس
 اسمي و حرفي ذاتي شود.

جواب داده  تقريب ما که با به فرمايش مرحوم میرزای نائیني اشکاالت مختلفي شده است
 کنیم.اند بیان ميشود فقن نقدی را که مرحوم آقای خويي بر ايشان وارد کردهمي

کنیم ولي سؤال ايشان فرمودند:  درست است که با حرف بین دو مفهوم ايجاد نسبت مي
ست که اين حرف معجزه که نمي ار را انجام کند بلکه به کمک مدلول و معنايش اين کاين ا

سبت ميداده  سجدو ايجاد ن ( چون )في( در کند و گرنه اگر به غیر عرب بگويیم )زيد في الم
ــبت و ربن در ذهن او ايجاد نمي ــود پس حرف بذهن غیر عرب معنايي ندارد نس ما له من ش

 یست؟چکند سؤال ما اين است که اين معنا و مدلول المدلول اين ربن را ايجاد مي
ـــت که ربن اماين مطلبي را که مرحوم آقای خ ری غیر از ويي فرمودند مبتني بر اين اس

دلول و معنای خود معنا و مدلول حرفي باشـــد ولي در نظر مرحوم میرزای نائیني خود ربن م
 حرفي است.

م به اين کند ولي شــرطي دارد و آن اين اســت که ســامع عالِبله خود لفظ ربن ايجاد مي
ب و ربنحیثیت باشــد که معنا و مســمای اين حروف همان  مفاهیم  هايي اســت که بیننِســَ

 است پس اين فرمايش مرحوم آقای خويي وارد نیست.
 به نظر ما بر کالم مرحوم میرزای نائیني دو اشکال وارد است.
کند آيا بین دو مفهوم و تصّور اشکال اوّل اين است اين حرفي که ايجاد ربن و نسبت مي

کند؟ در نظر مرحوم میرزای نائیني معنای بن ميکند يا بین دو لحاظ ايجاد رايجاد ربن مي
ست يعني معنا در ذهن وجود دارد و فقن ذهن به معنای موجود التفات پیدا  سمي اخطاری ا ا

کند يا بین دو التفات ايجاد بین آن دو معنا ايجاد ربن مي حرفکند سؤال اين است که آيا مي
کند يا اين دو معنای موجود ايجاد ربن ميکند؟ اگر بین دو معنا ايجاد ربن کند آيا ربن مي

کند؟ً اگر حالت اوّل باشــد معقول نیســت که اين دو معنا را دوباره مرتبن به هم ايجاد مياين
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صورت معنای مرتبن ايجاد کنیم  زيرا  ست که معنای محقّق غیر مرتبن را به  زيرا ممکن نی
ــيء عمّا هو علیه پیش مي ــمي هم ايجادی  آيد. و اگر حالت دوّمانقالب ش ــد معاني اس باش

 د.شومي
ی زيد و کند نه کلمهاگر بگويید اين تصـــوّر مرتبن در زيد و مســـجد را حرف ايجاد مي

 مسجد، پس اسم همان معنای اخطاری دارد نه ايجادی.
ست مي ست نی شان در شد باز فرمايش اي شان زگويیم اگر اين مراد مرحوم نائیني با يرا اي

ست که )في( آن ساس فرمايبا اين کندرا ايجاد مي ربن و نسبت قائل ا شما مدلول که برا ش 
سبت بین اين ن شود: تصوّر مرتبن از زيد و تصوّر مرتبن از مسجد وسه چیز مي« في»کلمه 

 شود.خود نسبت بخصوصه نمي« في»دو تصور. بنابراين مدلول ايجادی 
سؤا شد  شان ايجاد ربن بین دو التفات با سؤال ميل ميامّا اگر مراد اي شود که وقتي شود 

صل مي سجد( آيا با گفتن زيد اين التفاوت اوّل حا شود؟ بله شود يا نميگفتیم )زيد في الم
ست که التفات حاصل مي سؤال اين ا سماء اخطاری است  شما در ا ين التفات اشود زيرا نظر 

عني با آمدن يشود تواند بعد از وقوعش منقلب مستقل است يا مرتبن؟ اگر مستقلّ باشد نمي
 تواند مرتبن شود.نمي« في»

شد  صالًو اگر مرتبن با شود« في»نیازی به  ا شايد حرف ديگری ذکر  ست و  صالً يا  نی  ا
م درست نیست بنابراين فرمايش ايشان را به هر صورتي که بخواهیم تصوير کنی ذکر نشود.

ــجد در کار باشــد ي  لتفات پیدا کنیم.اعني دوبار و اگر التفات ثالثي جدای از التفات زيد و مس
 است. اوّل التفات مستقلّ به زيد و مسجد و بعد التفات مرتبن، اين خالف وجدان

دار يا غیر عیتکه نسبت امر واقاشکال دوّم بر کالم میرزای نائیني اين است که بحث اين
ستیم که نواقعیت ساني ه ست ما از ک ست يا امری موجود يا غیر موجود ا ا امر سبت ردار ا
سبت که وجود رابنداری ميواقعیت سفه ن شود که در فل ست وجود  دانیم منتها بايد دقت  ا

صوير کردهرابن را به دو ستقلّگونه ت ست و اند: تارةً در کنار وجود رابن وجود م شيء ا  يک 
 تارة در کنار وجود رابن وجود مستقلّ دو شيء است.

ستقلّ شد مانند وجود مع اگر وجود م شيء با سبت به وجود علّت مثليک  صورت  لول ن
ست وجو صورت خیالیه معلول نفس ا ست که  سبت به نفس، يک نظر اين ا  معلولد خیالیه ن

 در اينجا وجود رابن است.
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انند و اگر وجود مسـتقلّ دو شـيء باشـد مثل نسـبتي که بین عارض و معروض اسـت م 
نســبتي  وجود بیاض و وجود جســم بین بیاض و جســم يکابیض که در آن دو وجود داريم: 

ستقل دارد بعد فال ست که تعلّق به دو وجود م شه وجود رابن ا سبت همی ست. ن سفه يک ا
ستقلّ يک وجود راای را متنکته ست بین دو وجود م شدند که چطور ممکن ا شته فطن  بن دا

شیم در حالي که وجود رابن جدای از وجود اين  که اين دو وجود از هم جدا و نیست با ايندبا
شد به همین جهت گفتن هستند گفتند بايد سبت با د که ترکیب يک نحوه اتحاد بین طرفین ن

ضمامي. يعن سم( نه ان ست )مثل ترکیب بیاض با ج ي هرجا وجود عرض و معروض اتحادی ا
 باشند وگرنه که بین دو شيء نسبت باشد بايد آن دو شيء در وجود يک نحوه اتحادی داشته

سؤال مي سبت نیست. ما از مرحوم میرزای نائیني  سبت بین کنیم که معنای حرفامکان ن ي ن
ست آيا بین  یدا کند؟ يعني پتوانید ترکیب اتحادی دو معنا و دو صورت ميدو صورت و معنا ا

وّر يک عارض و معروض يکديگر نباشـــند اين امر تصـــموجود به يک وجود شـــوند و هیچ
 شود.نمي

 م در نقد فرمايش مرحوم میرزای نائیني بود.اين تمام کال

 وجه دوّم: )نظريه مرحوم اصفهاني(

 ب خارجیه وضع شده است.سَايشان از کساني است که قائل است حروف برای نِ
شان قائل ست که اي سه قسمتوضیح مطلب اين ا اند: موجود في اند موجودات در خارج بر 
 د في غیره ل یره.نفسه لنفسه و موجود في نفسه ل یره و موجو

ست مانند وجود حق تعالي و وجود جوهر ـــــ البته وجود حق ت ستقلّ ا عالي في موجود م
 نفسه لنفسه است و وجود جوهر في نفسه لنفسه ب یره است ـ .

ست ولي در ذات ستقلّ نی ست که در وجود م سه ل یره ا سم دوّم موجود في نف ستقّل  ق م
ستقلّ از وجود ولي در وجود م اعراض که در ذات ماهیت مستقلّ از معروض دارند است مانند

 معروض نیستند مانند اعداد و بیاض و مقوالت عرضي ديگر.
ست يعني موجودی که در ذات و وجود متقوّم به غیر  سوّم موجود في غیره ل یره ا سم  ق

سیاه را در نظر بگیريم َسب مثالً اگر جسم  ست مانند وجود نِ سواد  ا در آن يک جسم و يک 
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داريم جسم في نفسه لنفسه است و سواد موجود في نفسه ل یره است و نسبتي که بین جسم 
و سواد هست موجود في غیره ل یره است چون ماهیتي جدای از جسم و سواد ندارد في غیره 

 است و چون وجودش جدای از اين دو نیست ل یره است.
 یره است لی موجوداتي که في نفسه لنفسه و في نفسه موده است برامرحوم اصفهاني فر

ـ در مقام تسمیه از اسم استفاده مي« في نفسه»جامع اين دو  ـ کنیم مثالً معروض در است 
سواد مي سم و عارض در آن را  سود را ج سمیه از  نامیم امّا برای موجود في غیره درا مقام ت

 في الجسم. گويیم: السوادکنیم مثالً ميحرف استفاده مي
ست که چون  ست اين ا سه و موجود في غیره ه سي که بین موجود في نف سا يک فرق ا

سه ماهیت دارد و افرادش در خارج محقّق مي سمي را شود لذا ميموجود في نف توانیم يک ا
سان  سمي را برای فرد آن اختیار کنیم مثالً ماهیت حیوان ناطق را ان برای ماهیت آن و يک ا

گذاری ميو فرد آن را ز نام قد يد و عمرو و بکر و غیره  فا که  ّا در موجود في غیره  کنیم ام
شود اگر هم اسم انتخاب شود برای ماهیت است چون ماهیت ندارد اسم برايش انتخاب نمي

ماهیت عنواني و اعتباری اســـت )مانند  رفیت(. ولي برای افرادش به صـــورت وضـــع عاّم 
شود به ثالً هر نسبتي از  رفیت که درخارج ايجاد ميشود مله خاصّ اسم انتخاب ميموضوع

 1گذاريم.نحو اشتراک در لفظ نامش را )في( مي
ب ذ ــَ ــت که مرحوم میرزا نِس ــفهاني اين اس هنیه بین فرق بین نظريه میرزا و مرحوم اص

ــمّای )في( نِمفاهیم را معنای حرفي مي ب خارجیه داند ولي در نظر مرحوم اصــفهاني مس ــَ س
دلول حرفي به نظر مرحوم اصفهاني يک نسبت و يک م مثال )زيد في المجسد( است لذا در

ست گرچه اين لفظ چن سجد ا سبت خارجیه بین زيد و م شتر نداريم که همان ن د بار تکرار بی
سبت و مدلول ح ستعمال اين لفظ ن رفي داريم زيرا شود ولي به نظر مرحوم نائیني به تعداد ا

 .وجود آمده استبه همان تعداد نسبت ذهنیه به 
ای از افراد متعدّد وارد شده است يکي از بر اين فرمايش مرحوم اصفهاني اشکاالت عديده

ايشان سه اشکال بر کالم مرحوم  کساني که بر ايشان اشکال کرده مرحوم آقای خويي است.
 2اصفهاني وارد کرده است.

                                                 
 .51، ص1جلدي(، ج 5ـ نهايه الدراية ) 1
 .77، ص1جلدي(، ج 4المحاضرات)ـ  2
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صالً موجود في  ست که ا ست اين ا شان که مبنايي ا شکال اوّل اي غیره را انکار کرده و ا
سواد و  سم و  شد و يا ج سبت بین اين دو با سجد ن سه چیز که زيد و م فرمودند: ما در خارج 
نســبت بین اين دو باشــد نداريم مرحوم آقای خويي در اين اشــکال به ابطال دلیل قائلین به 

 اند و فرمودند: دلیل اينها مخدوش است.وجود رابن اکتفاء کرده
 م مرحوم آقای خويي اشکاالتي بنايي است.اشکال دوّم و سوّ

شیاء و موجودات  سماء و چه حروف برای ا صالً چه ا ست که ا شان اين ا شکال دوّم اي ا
صیه خارجي و ذهني جعل مي شخ ستند حتّي در اعالم  سم ذوات ه سمای ا شه م شوند همی

ست که هم مي سم يک ذات ا ستند بلکه زيد ا سم موجود خارجي نی عروض تواند ممثل زيد ا
شد و هم مي شیاء وجود با شد مراد از ذات يعني حقیقت انتزاعي که از ا تواند معروض عدم با

ــت و مي ــاوق با داريم ذات به اين معنا حتّي در مورد حق تعالي هم هس توان گفت ذات مس
ـــت موجودات خارجي و ذهني قابل اســـم گذاری نیســـتند زيرا موجود خارجي را هويت اس

توانیم آيد و موجود ذهني را هم نميم زيرا خارجي اســت و در ذهن نميتوانیم تصــوّر کنیمي
گذاری توانیم اسمآيد و موجود ذهني را هم نميتصوّر کنین زيرا خارجي است و در ذهن نمي

ــت دوباره  کنیم زيرا موجود ذهني دوباره به ذهن نمي آيد يعني در عین حالي که در ذهن اس
ــد بنابراين برای موجود بماهو يآيد وگرنه الزم مميبه ذهن ن ــته باش آيد دو وجود ذهني داش

َسب موجود در خارج  سم نِ شما بگويید ا سم نداريم تا  يا « مِن»يا « في»موجود هیچوقت ا
 حرف ديگر است.

بريم که نسبتي کار مياشکال سوّم ايشان اين است که گاهي وقتها حروف را در جايي به
ست مثالً مي کار برديم و حال را به« الم»الوجود ؟؟؟ واجب، در اينجا حرف گويیم: در کار نی

ست اين ست زيرا ذات حق تعالي عین وجود ا سبتي نی که در خارج بین وجود و واجب تعالي ن
سبتي وجود ندارد  گويیم:و يا مي شيء و وجودش ن سان ممکن، در حالي که بین  الوجود لالن

 حروف نسبت نیست.زيرا اين دو اتحاد دارند بنابراين مسمای 
صفهاني ارائه مي سیر ديگری از کالم مرحوم ا صدر تف ساس آن مرحوم آقای  دهد که برا

 شود.اشکاالت مرحوم آقای خويي برايشان دفع مي
فرمايد: مرحوم اصــفهاني قائل نیســت که مســمای حروف نســبت مرحوم آقای صــدر مي

خارجیه است ايشان قائل است مسمای حروف ماهیة النسبة است که اين ماهیة النسبة اواًل 
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سبت هم در خارج وهم در ذهن مي ست و ثانیاً اين ن ستقل ا تواند تعلّقي و اندکاکي و غیر م
یت اندکاکي بین جســم و بیاض و بین شــخص و قیام موجود موجود شــود در خارج اين ماه

ست و ثالثاً تقرّر و تعیّن  ست و در ذهن هم در قضیه معقوله بین موضوع و محمول موجود ا ا
ــت زيرا تقدّر ماهوی آن دائماً در طول وجودش « ماهوی آ ــمي اس به خالف تقرّر ماهوی اس

 است ولي تقرّر وتعیّن اسم قبل از وجودش است.
ست بلکه ماهی مراد سبت يا وجود خارجي نی صفهاني در معنای حرفي ن سبة مرحوم ا ة الن

سبت همان ست که اين ن صريح کرده ا شان ت ست که اي شاهدش اين ا ست  طوری که در ا
شيء ا سخن از وجود  سیطه نیز که در آن  ست در هلیات ب ست موجود هلیات مرکبه موجود ا

شود م ميد شيء نسبت خارجیه نیست پس معلودانیم که بین وجود شيء و خوباشد و ميمي
ست. بله بین مفهوم زيد و مفهوم موجود در  سبت خارجیه نی سمای حروف ن ضیه )زيد قکه م

د عادل( نسبت طور که بین مفهوم زيد و مفهوم عادل در )زيموجود( نسبت برقرار است همان
 برقرار است.

شکال اوّل مرحو شده ا صفهاني اين  ست و م آقای خويي که مبناوقتي بیان مرحوم ا يي ا
ــ اشکال دوّم و سوّم ايشان شود زيرا اين دو اشکال دفع مي بايد در جای خودش بحث شود ـ
صفهاني نموده ست که بر کالم مرحوم ا سیری ا سبت ناند يعني مراد از مبتني بر تف سبت، ن

د از کالم مرحوم افرمايد ما اين تفسیر را قبول نداريم مرخارجیه است و مرحوم آقای صدر مي
سه خصوصیت  اصفهاني اعم از نسبت خارجیه و ذهنیه است چون مراد ماهیة النسبة است که

 مذکور را دارد.
ـــت اين کالم بر مرحوم اين خارجیه نیس گاهي نســـبت  قای خويي فرمود  که مرحوم آ

ــکال نمي ــفهاني اش ــت و مرحوم اص ــبت ذهنیه هس ــود زيرا بین وجود و واجب تعالي نس ش
 1ي اين را منکر نیست.اصفهان

ــکال مرحوم آقای خويي بر  ــفهاني در معنای حرفي و اش ــان و اما با بیان مرحوم اص يش
 تفسیر مرحوم آقای صدر از کالم مرحوم اصفهاني موافق نیستیم.
سه جهت: ستیم به  صدر موافق نی سیر مرحوم آقای  سیر  امّا با تف شان در تف شاهد اي اوالً 

ــیطه هســت و حال اين که هلیّه کالم مرحوم اصــفهاني اين بود که اين نســبت در هلیّه بس
                                                 

 .247/  1ـ بحوث  1
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ــیطه ــان نقض وارد مي بس ــاهد ايش ــبت ندارد ما بر ش ــدر در خارج نس کنیم مرحوم آقای ص
شان مي ست ما از اي سبت بین  رف و مظروف ا سمای )في( ن سیم آيا مراد از فرمودند م پر

بت بین مفهوم سبت بین طرف و مظروف نسبت خارجیه بین زيد و مسجد است يا مراد نسن
شان مي ست. اي سجد ا ست که در زيد و مفهوم م سبت بین  رف و مظروف ا فرمايد: مراد ن

 خارج وجود دارد نه نسبت بین دو مفهوم در ذهن.
شن مي صفهاني رو ضیح فرمايش مرحوم ا شاهد مرحوم ثانیاً با تو صدر شود که  آقای 

صطالح خارجیت به معنای عینیّت در مقابل  صطالح دارد يک ا ست. خارجیت دو ا ست نی در
صطالح خارجیت ست و يک ا شامل وجود خارجي و  وجود ذهني ا ست که  به معنای تحقّق ا

 شود در مقابل وجود وهمي و وجود فرضي و اعتباری.وجود ذهني مي
ت خارجیه به معنای دوّم اسـت نه مرحوم اصـفهاني قائل اسـت که مسـمای حروف نسـب

خارجیه به معنای اوّل يعني هرجا اين نسبت محقّق شود اگر بخواهیم برای اين نسبت لفظي 
کنیم پس مراد خارجیت به معنای عینیت در مقابل ذهنیه را برگزينیم از حروف اســـتفاده مي

 سَب موجود در ذهن.نیست بنابراين نِسَب خارجیه بر دو قسم است نِسَب موجود در خارج و نِ
ضوع سب خارجیه مو ست که ن صفهاني قائل ا سب مرحوم ا ست منتها اين ن له حروف ا

ـــدر گفتند چون تقرّر ماهوی آن در طول وجودش  طوری که مرحومخارجیه همان آقای ص
سبت خارجیه تعیّن  شه برای نسب خارجیه يک لفظي را داريم  حاال اين ن ست المحاله همی ا

ا تعیّن عیني پیدا کند در مثال )زيد في المســـجد( برای يک نســـبت عینیه ذهني پیدا کند ي
نسبت ذهنیه است که هردو نسب  است و هیأت )زيد موجود( که ملحق به حروف است برای

ــتند بنابراين فرمايش مرحوم ــفهاني ربطي به خارجیت در مقابل ذهنیه ندارد  خارجیه هس اص
فرضي است که هم شامل نسب خارجي  وهمي و مراد ايشان از خارجیت، خارجیت در مقابل

 شود.و هم شامل نسب ذهني مي
شان يا اين سیر اي که اين را بیان مستقلّ بگیريم اين بیان في حد ثالثاً بر فرض صحّت تف

ضوع صدر فرمودند مو ست که مرحوم آقای  شکال اين بیان اين ا ست ا ست نی سه در له نف
پرسیم آيا معنای حرف عامّ است يا خاصّ ايشان مي حروف عبارت از ماهیة النسبة است ما از

ها ماهوی ندارند مگر در اند که اينها تعیّنشان قبول کردهاست؟ اگر بگويند عامّ است خود اي
حتماً نسبت خارجیه طول وجودشان، پس معنای عامّ معقول نیست و اگر بگويند خاصّ است 
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ست ست زيرا خاصّ به معنای موجود ا شد و چه موجود در ذهن  مراد ا چه موجود در خارج با
 باشد.

ــدر را اگرچه به بنابراين اين فرمايش مرحوم ــتقلّ در نظر بگیريم آقای ص عنوان بیان مس
 سخن نادرستي است.

صفهاني وارد کرده شکاالتي که مرحوم آقای خويي برکالم مرحوم ا ستیم. با ا اند موافق نی
 ال اوّل مبنايي و اشکال دوّم و سوّم ايشان بنايي بود.اند اشکايشان سه اشکال وارد کرده

در اشکال مبنايي برکالم مرحوم اصفهاني فرمودند: شما گفتید مسمای حروف وجود رابن 
ست بر اين ست اين حرف مبتني ا سبت خارجیه ا شیم و حال و ن شته با که واقعاً وجود رابن دا

 رود.له و همچنین موضوع از بین ميوضوعبنابراين مسما وم که ما وجود رابن را منکريماين
یل قائلین به آن را ذکر  بعد از آن مرحوم آقای خويي در مقام اشـــکال بر وجود رابن دل

ــتفاده کردند که وجود رابن در کار کرده ــکال نمودند و از ابطال دلیل اس اند و بر دلیل آنها اش
 نیست.

که مراد ايشـــان از شـــود مگر اينميما بارها گفتیم که ابطال دلیل موجب ابطال مدعا ن
ست و ما دلیلي بر وجود  سته بگويد دلیل آنها باطل ا ابطال دلیل ابطال مدعا نبوده و فقن خوا

 رابن نداريم.
ست و ما دلیلي بر اثبات و نفي آن نمي ستقلّ ا  توانیم اقامه کنیموجود رابن مانند وجود م

ـــت که يا وجدان مي کنیم و پذيريم و يا وجدان نمينیم و ميکاين امر مربوم به وجدان اس
ايم حسن و قبح پذيريم نظیر اين کالم را در بحث حسن و قبح ذاتي و عقلي عرض کردهنمي

پذيريم و اين امری است که استدالل پذيريم و يا نميدار را يا ميبه عنوان دو صفت واقعیت
ت دارد و يا اين اعتقاد را پیدا شـــويم که حســـن و قبح افعال واقعیدارد يا معتقد ميبر نمي

 کنیم اينها دلیل بردار نیست.نمي
ضیح مي ضیح کمک کند يا امّا اين وجود رابن را که ما به آن قائلیم تو شايد اين تو دهیم 

 دار بودن آن حاصل شود.اذعان به واقعیت
شتباه مي سمش ما را دچار ا سع از عاوجود رابن ا لم وجود کند ما معتقديم که عالم واقع او

ست شيء مي ا شد مثالً وجود باری يعني يک  شته با شد ولي وجود ندا شته با تواند واقعیت دا
شريک الباری هم امری واقعیت شامل تمام تعالي واقعیت دارد و عدم  ست عالم واقعیت  دار ا
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ستحاله شود مثالً مالزمه بین علّت و معلول وجود ندارد ولي واقعیت ها ميمالزمات و تمام ا
رد و همچنین اســـتحاله تناقض وجود ندارد ولي واقعیت دارد يکي از چیزهايي که ما به دا

سم  سواد و ج سود بین  سم ا ست مثالً در ج شیاء ا سبت بین ا واقعیت دار بودن آن قائلیم ن
سبت ما به  ست از اين ن ست اين يک واقعیت ا سم و بیاض نی ست که بین ج سبتي برقرار ا ن

 کنیم.وجود رابن تعبیر مي
عرض ما به مرحوم آقای خويي اين است که اين نسبت واقعیت دارد در )زيد في المسجد( 

دار هستند و دو موجود و سه واقعیت داريم: وجود زيد و وجود مسجد که هر دو امری واقعیت
ــجد که واقعیت دارد بنابراين اين امر واقعیت ــبت بین زيد و مس ــوّم نس ــبت س دار )يعني نس

ست که اين واقع  رفیت( ولو وجود ند صفهاني اين ا ست کالم مرحوم ا شد مهم نی شته با ا
سبت ذهنیه ست ما ن سمّا و معنای )في( ا سجد( م سبت بین زيد و م بین دو  سوّم )يعني ن

ـــیاء در خارج را قبول داريم زيرا در ذهن يک  مفهوم  مفهومرا منکريم ولي نســـبت بین اش
گردد و حقیقت تصديق يک صوّر برميديگر نیست و قضیه معقوله به يک ت مفهوم ،معروض

 اعتقاد است.
ــفهاني اين بود که موجود خارجي يا ذهني  ــکال دوّم مرحوم آقای خويي بر مرحوم اص اش

که تارةً در خارج و تارًة  تواند مسمّا واقع شود بلکه همیشه معنا و مسمّا ذات الشيء استنمي
گويد: موجود و نســـب خارجیه شـــود در حالي که مرحوم اصـــفهاني ميدر ذهن موجود مي

 مسمّای حروف است.
مرحوم آقای خويي موافق نیســـتیم و از جانب خودمان به آن جواب  ما با اين اشـــکال

 دهیم )نه از طرف مرحوم اصفهاني(.مي
معنا دائماً از دو قسـم خارج نیسـت يا معنا خاّص  در بحث معنا و مسـمّا عرض کرديم که

شيء غیر موجود مثل اين ست از يک  ست. معنای عامّ عبارت ا ست و يا عامّ ا که نام يک ا
گذاريم و اين طبیعت غیر موجود است و معنای طبیعت و ذات را انسان يا درخت يا سنگ مي

گذاريم و در اين ی را حسین ميکه نام نوزادخاصّ عبارت است از يک شيء موجود مثل اين
مورد سه چیز داريم: يک موجود در خارج که همان نوزاد است وقتي ذهن اين نوزاد را تحلیل 

بیند که يک وجود و هستي دارد که در آن با موجودات ديگر مشترک است و يک کند ميمي
ه نام نوزاد را کنیم حال کماهیت اســت که از آن به اين موجود خاصّ مثالً حســین تعبیر مي
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کنیم؟ مورد اتفاق اســت که نام حســین گذاشــتیم کدامیک از اين ســه مورد را نامگذاری مي
ــین  ــت بلکه يا اين موجود خارجي )يعني مجموع ذات و وجود( را حس ــین نیس وجودش حس

 نامیم.نامیم و يا آن ماهیت و ذات را حسین ميمي
ذات اسمش حسین است نه موجود  مرحوم آقای خويي از کساني است که قائل است اين

شد در ذهن ما نمي آيد و قابل تصوّر نیست و بعضي خارجي، زيرا اگر موجود خارجي مسمّا با
سم ذات. اين اختالف در معنای خاصّ گفته ست نه ا سین ا سم همین موجود خارجي ح اند: ا

 مسما است. است و در معنای عامّ هیچ اختالفي نیست همه قبول دارند که آن ذات و طبیعت
نا و  خارجي مع که همین موجود  قائلیم  خالفیم و  قای خويي م مايش مرحوم آ با فر ما 

که مرحوم آقای خويي فرمودند که نام ذات زيد را مسمای حسین و دماوند است زيرا اوالً اين
سین مي ست و عرف نام همین موجود ح سمیه کار عرف ا ست و ت گذاريم اين امر عرفي نی

 گذارد نه ذاتي که در اين موجود است.يخارجي را زيد م
شد با قطع نظر از وجود، معنای آن عامّ مي سم ذات با سین ا شود نه خاصّ، و ثانیاً اگر ح

 آيد.زيرا تشخّص همیشه از ناحیه وجود مي
گذاريد و فرق هم دارند ولي و ثالثاً ذات زيد را بالذّات اين فرس يا شــجر يا حجر فرق مي

 ها در وجود و شؤون وجود است.بکر يکي است و اختالف اين ذات زيد و عمرو و
اما اســتدالل مرحوم آقای خويي که فرمودند اگر موجود خارجي اســم زيد باشــد معاني 

ست حتّي چه که به ذهن ميآيد ما در باب معاني گفتیم آننمي خارجیه به ذهن صورت ا آيد 
هماني به حمل اولي اســـت نه به حمل  در معاني کلیه، و مراد فالســـفه از )اين هماني( اين

شــايع مثالً صــورت زيد در ذهن من و شــما به حمل اولي زيد اســت امّا به حمل شــايع زيد 
که خود معنا به ذهن نیست و همیشه در باب معاني صورت عقلي اشیاء در ذهن است نه اين

 بیايد صورت عقلي اشیاء در ذهن مفهوم است.
شان  صوّر به معنای بنابراين اين فرمايش اي صوّر کنم زيرا ت که چگونه موجود خارجي را ت

 رود اين اشکال وارد نیست.صورت اشیاء در ذهن است و موجود خارجي در ذهن نمي
شما مي صفهاني اين بود که اگر  سوّم مرحوم آقای خويي بر کالم مرحوم ا شکال  گويید ا

ود سه واجب( الم بر نسبت گويیم )الوجحروف برای نسبت خارجیه وضع شده است وقتي مي
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صاص داللت مي ست چون اينها با کند و حال ايناخت سبتي نی که بین وجود و واجب تعالي ن
 هم وحدت دارند.

جواب اين اشکال واضح است زيرا برای کاربرد اين کلمه کافي است ما به ديد عرض اين 
سبت سامحي و يا به ديد ادعايي اين ن سبت را ببینیم و يا به ديد م که در را ببینیم کما اين ن

به ديد ادعايي مي يد في المســـجد( و حال ايننگريم و ميموارد دروغ  که او در گويیم: )ز
 مسجد نیست.

ــوند و حال گونه موارد اين کلمات )يعني من و في الم و... ( فاقد معنا ميدر اين نکته: ش

بالوجدان مياين با همکه  ند و اين دو مطلب  مدلول دار ند مثالً مي بینیم  ندار نافي  گويیم ت
شته  ست زيرا بکر ازدواج نکرده تا فرزند دا ضیه دروغ ا صباح الیوم( اين ق )رأيت زيد بن بکر 
شد ندارد امّا مدلول دارد  سمّا ندارد زيرا بکر فرزندی که نامش زيد با شد کلمه زيد معنا و م با

 مدلولش اين است که من بچه بکر را که نامش زيد است ديدم.
ا حصل بحث اين شد که ما سه اشکال مرحوم آقای خويي بر کالم مرحوم اصفهاني را م

 وارد ندانستیم امّا کالم مرحوم اصفهاني را نیز قبول نداريم.
ست خارجیت به معنای  سبت خارجیه ا سمّای حروف ن صفهاني فرموده بود که م مرحوم ا

 شود.اعم که هم شامل نسب ذهنیه و هم شامل نسب عینیه مي
ما دو اشکال بر فرمايش ايشان داريم: اشکال اوّل اين است که اگر کالمشان درست باشد 
بايد بتوانیم حرف را موضـــوع قرار داده و از آن نســـب خارجیه مفهومي بايد بتوانیم حرف را 
موضوع قرار داده و از آن نسب خارجیه مفهومي را انتزاع کنیم و بر موضوع مثالً )مِن( حمل 

ــان کنیم و بگوي ــت و اين امر نش ــت نیس ــبة ابتدائیة( در حالي که اين حمل درس یم )مِنْ نس
 له حروف )مِن( نیست.دهد که نسبت ابتدائیت موضوعمي

اشکال دوّم اين است که در جملة )زيد في المسجد( زيد در نظر شما مدلول تصوری است 
س ضع بالت صوری دارند )زيرا در و سجد( نیز يک مدلول ت میه همه الفاظ مدلول و )في( و )الم

ست سؤال ما اين ا صوری دارند(  صديقي از کجا فهمیده مي ت شود زيرا بالوجدان که مدلول ت
در اين جمله مدلول تصـــديقي وجود دارد. اگر جواب دهید مدلول تصـــديقي از هیئت جمله 

کنید اگر مدلول دهیم که شـــما هیئت را به حروف ملحق ميشـــود جواب ميفهمیده مي
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ــديقي  ــت. مرحوم تص ــمیه نیس ــع به تس ــود پس در اين دو وض از )في( يا هیئت فهمیده ش
 اصفهاني قائل است که وضع در حروف و هیئات يکسان است و وضع هر دو به تسمیه است.

 1نظر مرحوم آقا ضیاء عراقي در نهاية االفکار. وجه سوّم در مسلک تباين:

شان  سب خارجیه نظر اي ست نه ن سب ذهنیه ا سمای حرف ن ست که م شان قائل ا ک ياي
ـــب ذ هنیه مســـمّا و تفاوت با نظر مرحوم میرزای نائیني دارد مرحوم میرزا قائل بود که نس

د و تصّور گويیم )زيد في المسجد( يک نسبتي بین تصوّر زيله حروف است وقتي ميموضوع
سمّا ست و م سامع ا سجد در ذهن  سامع ميم سبت در ذهن  شد ولي آقا ی حروف همین ن با

نظر مرحوم  فرمايند مسمای حروف نسبت دهنیه در ذهن متکلم است. بنابراين درضیاء= مي
ضیاء معنای حروف انبا ست و در نظر مرحوم آقا  ست زيرا میرزا معنای حروف ايجادی ا ئي ا

 اينکند بعد از يم ايجادیه معقوله که بگويد )زيد في المسجد( آن را در قضمتکلم قبل از اين
ست به از ،ايجاد سجد در ذهن متکلم ا سبتي که بین مفهوم زيد و مفهوم الم سیله )في(  ن و

 دهد.خبر مي
سبت ذهنیه معنای حرفي و معناپس علّت اين ست که ن ی ايجادی که مرحوم میرزا قائل ا

ضیاء آن را حکايي و انبائي مي ست و مرحوم آقا  ست داند اختالا ه مرحوم میرزا کف در اين ا
داند و چون متکلم خبر از اين نســبت را در ذهن ســامع و آقا ضــیاء آن را در ذهن متکلم مي

سبت در ذهنش مي ضیاء قائل به انبائیت و اخباريت در معنان شد و دهد مرحوم آقا  ی حرفي 
سامع ايجاد مي سبت با تلفظ در ذهن  ا ايجادی ري شود مرحوم میرزا معنای حرفچون اين ن

 داند.مي
ــبت درکالم مرحوم  ــکاالتي که بر معنای نس ــیاء عالوه بر اش اين فرمايش مرحوم آقا ض
میرزای نائیني و مرحوم اصفهاني وارد است اشکال ديگر هم دارد و آن اشکال اين است که 

ضیاء در جمله سجد( در نظر مرحوم آقا  سه لفظ داريم )زيد و في و الم سجد(  ی )زيد في الم
سجد در ذهن کلمه سبت بین مفهوم زيد و مفهوم م ست که ن ی )زيد( حالي از زيد خارجي ا

سجد خارجي وجود دارد و اين کالم بالوجدان  سبتي که بین زيد خارجي و م ست نه ن متکلم ا
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سبت آن دو  شند ما با )في( حکايت از ن سبت امر خارجي با ست زيرا اگر دو طرف ن معقول نی
 بت در ذهن.کنیم نه نسدر خارج مي

 دانیم.بنابراين اين وجه بیان شده در مسلک تباين را هم مخدوش مي
وجه چهار در مسلک تباين منسوب به مرحوم آقا ضیاء در بدائع االفکار است مرحوم آقای 

 اين نظريه را به ايشان نسبت داده است. 1صدر
ي ب تعالکه غیر از واجايشــان فرمود مســمای حروف اعراض نســبیه اســت توضــیح اين

عرض است  موجودات بر چهار قسمند قسم اوّل جوهر است مانند سنگ و درخت و قسم دوّم
ند سطح شود يک قسم عرض غیر نسبي است که دو قسمند کم مانکه بر دو قسم تقسیم مي

وّم موجودات و حجم و عدد و کیف مانند بیاض و علم و اراده، و قسم دوّم عرض که قسم س
سبي مي ست عرض ن سم چباا سمند و ق هارم از شد غیر از کم و کیف بقیه اعراض از اين ق

سبت بین ع ست مانند ن شيء ا سبتي که بین دو  ستند ن سبت و روابن ه ارض و موجودات ن
اعراض را وجود  معروض و بین کائن و مکان و بین حال و محلّ، اينها را وجود رابن و وجود

ظ از اســم اســتفاده امگذاری جواهر در باب الفافرمايد: برای نرابطي گويند. بعد از ايشــان مي
سان و درخت و سنگ و برای نامگذاری اعراض غیر نسبيمي سم  کنند مانند کلمه ان هم از ا

ز حروف کنند مانند ســطح و حجم و بیاض و علم، ولي برای اعراض نســبیه ااســتفاده مي
رفي عبارت از پس معنای ح کنندکنند و برای نسب و روابن از هیئات استفاده مياستفاده مي

 اعراض نسبیه است.
ــت وجوداتي که در اينجا داريم  ــجد اس ــبیه: فرض کنیم زيد در مس ــیح اعراض نس توض
عبارتند از: زيد، مسجد، نسبت مکانیه و  رفیت بین زيد و مسجد و در طول اين نسبت، زيد 

سجد يک هیئتي پیدا مي سجد نو م امش  رفیت کنند هیئت زيد نامش مظروفیت و هیئت م
است زيد و مسجد جوهرند نسبت بین اين دو وجود رابن است  رفیت عرض نسبي  از مقوله 

ست و مظروفیت نیز همین ضافه ا ست دلیل اينا سبیه ميگونه ا گويند که به اينها اعراض ن
که در طول نسبت يک شيء به شيء ديگر برای آن شيء  اين است که اينها هیئاتي هستند

شوند ما ه اين هیئات اعراض نسبیه گويند زيرا در طول يک نسبت پیدا ميشود بحاصل مي
برای زيد موجود از اسم زيد استفاده کرديم برای مسجد موجود اسمي گذاشتیم که اسم خود 
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اين مسجد نیست بلکه اسم ذاتي است که اين مسجد فردی از آن ذات است هیأت  رفیت 
از اســـم هیئت هســـتند در بین اينها فقن زيد  در مســـجد و هیأت مظروفیت در زيد دو فرد

 موجود اسم خاصّ دارد و بقیه اسم خاصّ ندارند بلکه معاني آنها عامّ است.
ضــع عامّ و وامّا نســبت محل اختالف اســت که آيا اســم خاصّ دارد يا ندارد اگر بگويیم 

ضوع  ضوعمو ضع عامّ و مو سم خاصّ دارد و اگر گفتیم و ست ا سم له عامّ له خاصّ ا ست ا ا
 خاصّ ندارد.

ــیاء در  ــتاين قول ميمرحوم آقا ض و لفظ دالّ بر  فرمايد: لفظ دالّ بر زيد )کلمه زيد( اس
ت  رفیت اين مســجد کلمه مســجد اســت و لفظ دالّ بر هیئت مظروفیت و لفظ دالّ بر هیئ

د في اســت پس در )زي کلمه )في( اســت و لفظ دالّ بر نســبت هیئت )زيد في المســجد(
 المسجد( پنج موجود و چهار دالّ داريم.

 اين توضیح فرمايش مرحوم آقا ضیاء عراقي در بدائع االفکار بود.
 ما دو اشکال بر فرمايش ايشان داريم:

ست که بنا بر مسلک تباين بايد فرق ذاتي و تفاوت جوهر شکال اوّل اين ا ی بین معنای ا
شد شته با سمي و حرفي وجود دا شما اين نتیجه را نمي ا دهد زيرا هم جوهر و ولي فرمايش 

 هم عرض به دو قسمش از مقوالت هستند و با هم تباين ذاتي ندارند.
ظروفیت مو اشــکال دوّم اين اســت که در )زيد في المســجد( بالوجودان هیئت  رفیت و 

مدلول )في( نمي ـــت پس  يک از اجزاء اين کالم نیس ئت  رفمدلول هیچ  ند هی ت و یتوا
 مظروفیت باشد.

 است. 1وجه پنجم در مسلک تباين از مرحوم آقای صدر
س ست بعضي از حورف برای ن سته ا سه د ست حروف در معنای خودش  شان قائل ا بت اي

اند و بعضي از آنها اند و بعضي از آنها برای نسبت واقعیه ذهنیه وضع شدهتحلیلیه وضع شده
شده سمي وضع  دلول ماند ايشان قائل است که حروف در برای خصوصیتي در يک مفهوم ا

 اند.يکي از اين سه دسته
شکیل مي سته اوّل که اکثر حروف را ت سابقاً گفتیم که در هر جامّا د ضیه دهد  سه ق مله 

 داريم: قضیه لفظیه و قضیه معقوله و قضیه محکیه.
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ست شده ا شکیل  ضیه لفظي از همین اجزاء زيد و في والمسجد در )زيد المسجد( ت . در ق
صدر مي شد مرحوم آقای  ضیه محکیه که همان خارج با شش موجود ق فرمايد در ان حداقل 

سه هیئت پیدا مي سجد که از آن  سبت بین زيد و م سجد و ن شود يک هیئت داريم: زيد و م
کنیم و ين هیئت در زيد از آن حیث که نسبت در مسجد که از آن به هیئت  رفیت تعبیر مي

کنیم و يک هیئت در زيد از آن حیث که به هیأت مظروفیت تعبیر مي به  رف دارد و از آن
 کنیم.با مکان نسبت دارد و از آن به هیأت أينیت تعبیر مي

بنابراين در قضیه محکیه حداق شش موجود داريم: زيد و مسجد که از جواهرند و نسبت 
ست و هیأت مظروف ست و در تحت مقوالت ا سجد که وجود رابن ا یت در زيد و بین زيد و م

ضافه سجد که از مقوله ا سبت به مکان هیأت  رفیت در م اند و هیأتي هم که زيد به خاطر ن
سبتي پیدا مي سم از ن ست که برای ج ست )مقوله اَين عبارت از هیأتي ا کند و از مقوله اَين ا

 شود( اينها موجودات در قضیه محکیه هستند.که با مکان دارد حاصل مي
ضیه معقوله ) ستند و آه در ق سه تا از اين موجودات قطعاً نی سجد(  صوّر ما از زيد في الم ت

سه تا هیأت يعني  رفیت و مظروفیت و اَين مي صوری از اين سه موجود  شند زيرا هیچ ت با
سه در قضیه معقوله نیامده است سؤال اين است تصوری که از زيد و از مسجد که قطعاً در 

 يا يک تصورند؟آيد آيا اينها دو تصورند ذهن مي
صوّر از زيد و  شد زيرا بین اين دو ت صوّر با ست که دو ت صدر فرمود: محال ا مرحوم آقای 
مسجد يا شيء هست يا نیست اگر شيء سوّم نباشد پس بايد بین )زيد المسجد( و )زيد في 

شد و حال اين سجد( هیچ فرقي نبا شيء بین اين الم که بالوجدان باهم فرق دارند پس قطعاً 
ن شيء يا تصوّر سومي است و يا نسبت است اگر تصوّر باشد )فرضا دو تصوّر هست حال آ

مفهوم النســبة المکانیة( پس ما در )زيد في المســجد( ســه تصــوّر داريم و تصــديق از جايي 
صوّر فهمیده نمي سوّم ت شيء  صوّر کرديم پس  سه مفهوم جدای از هم را ت شود چون فقن 

سبنمي شد حال آن ن سبت با شد و بايد ن سجد از دو حال تواند با صوّر م صوّر زيد و ت ت بین ت
خارج نیست يا نسبت مکانیه است و يا نسبت غیر مکانیه است اگر نسبت مکانیه باشد باطل 

ست نه اين سبت مکانیه يک جوهر مکان جوهر ديگر ا ست زيرا در ن صوّر مکان ا که يک ت
سبت اقترانیت( با سبت غیر مکانیه )مانند ن شد و اگر ن صوّر ديگر با صوّر ت شد و بگويیم بین ت
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تواند حاکي از قضیه زيد و تصوّر مسجد نسبت اقترانیت است اين نسبت اقترانیت چگونه مي
 خارجي باشد در حالي که نسبت بین زيد خارجي و مسجد خارجي نسبت مکانیه است.

پس اگر در قضیه معقوله دو تصوّر داشته باشیم يکي تصوّر زيد و يکي تصوّر مسجد، همه 
گیريم که در قضــیه معقوله يک تصــوّر بیشــتر ماالت آن باطل اســت بنابراين نتیجه مياحت

کند آن را به اجزايي چون مفهوم زيد و مفهوم نداريم حال ذهن که اين تصـــوّر را نگاه مي
 کند هر يک از اينها مفاهیم تحلیلي هستند.مسجد و مفهوم النسبة المکانیة تحلیل مي

ــدر مي ــیه معقوله فرمامرحوم آقای ص ــبة المکانیه که يک جزء تحلیلي برای قض يد: النس
سمّای  صوّر کنیم م ضمن جمله و جزئي از مفهوم کلّي ت سبت مکانیه را در  ست اگر همین ن ا

 است ولي اگر بخواهیم جداگانه تصوّر کنیم مسمّای )في( نیست.حرف )في(
 اين کالم فرمايش مرحوم آقای صدر در يک قسم از حروف است.

اند مانند االّ واّن ه دوّم حروف آنهايي هستند که برای نسبت واقعیه ذهنیه وضع شدهدست
 و انّما و بل ولکن ونعم و واو عاطفه.

ايشان فرمودند: معاني حرفیه نظیر معاني اسمیه است که بر دو دسته هستند )معقول اّول 
ن بعضــي و زان معقول و معقول ثاني( و زان بعضــي از معاني حرفیه و زان معقول اوّل و زا

 ثاني است.
معقول اوّل و معقول ثاني يک اصــطالح فلســفي دارد و يک اصــطالح منطقي دارد. مراد 

 مرحوم آقای صدر اصطالح منطقي است.
کنیم مانند مفهوم آب، اصــطالح منطقي اين اســت که تارةً مفاهیمي را از خارج انتزاع مي

سان و امثال ذلک. اين صورت عقلي خوردن، کتاب، زيد، ان گونه مفاهیم را معقول اوّل گويند 
 ما از اشیاء خارجي را معقول اوّل گويند.
ها ذهن ما اين مفاهیم را که از خارج انتزاع کرده است قسم دوّم اين است که گاهي وقت

ها انتزاع دهد و برای بار دوّم مفاهیمي را از اينخود اين مفاهیم منتزع را مورد مداقّه قرار مي
ــجر و امثال اينمي ــان و حجر و ش دهد و از نظر قرار ميها را مدکند مثالً مفاهیم زيد و انس

فاهیم دو مفهوم کلّي و جزيي را انتزاع مي فاهیم جنس و نوع و اين م فاهیم، م يا از م ند  ک
شوند همچون کلّي و جزيي و کند اين مفاهیمي که برای بار دوّم انتزاع ميفصل را انتزاع مي

 نوع و فصل و قیاس و استدالل و امثال اينها را معقول ثاني گويند. جنس و
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ــدر مي ــبیه به اين را در بحث معاني حرفیه داريم يعني يک مرحوم آقای ص فرمايد: ما ش
ست داريم مانند سبتي را که خارج از ذهن ا سبت بین معرض و  ن سبت بین زيد و مکان و ن ن

صــورت تحلیلي  خارجي را انتزاع کند اينها را بهواهد اين نســبت خذهن که مي معروض. بعد
آورد نه به صورت مستقلّ بلکه به صورت تصوّر واحدی که به سه مفهوم زيد در ذهننش مي

که ذهن مفاهیمي )چه د از اينعآورد بد در ذهنش ميوشيو مسجد و نسبت مکانیه تحلیل م
سمي و چه حرفي( را به دست آورد مي سبي تواند بین اين مفاهیا ضايا گاهي ن م يا بین اين ق

را در ذهن ايجاد کند که در خارج مابه ازاء ندارد مانند نسبت عطف و نسبت استثناء و نسبت 
اضراب. ما در خارج هیچوقت بین زيد و عمرو نسبتي به نام نسبت اضرابیه نداريم و همچنین 

صالً ستثنائیه نداريم ا سبت ا سبتي بین زيد و قوم به نام ن عنوان  چیزی در خارج بهدر خارج ن
ــد. مجموعه فقن در ذهن اســت ولي در قضــیه  ــتثناء باش مجموعه نداريم تا فردی از آن اس
سبت  ستثنائیه گويند و اين ن سبت ا سبتي واقعا وجود دارد که به آن ن )جائني القوم اال زيداً( ن

 حاکي از نسبتي در ماورائش نیست زيرا در خارج چنین نسبتي را نداريم.
سوّم از حروف آنهايي هستند که اصالً دالّ بر نسبت نیستند نه نسبت تحلیلیه و نه  قسم

 کند مانند )ال(.مدخولش مي نسبت ذهنیه، بلکه داللت بر خصوصیتي در مفهوم
ــیتي در مفهوم کتاب ميوقتي )الکتاب( مي ــوص ــاره به خص کنیم گويیم با آوردن )ال( اش

منطبق است حرف )ال( بر هیچ نسبتي داللت ندارد  يعني آن کتابي که بر آن مصداق خارجي
 کند.بلکه واليت بر خصوصیت مي

يک اشکالي را که ما بر مسلک وضع به تسمیه در حروف داشتیم و بر کالم مرحوم آقای 
صحّت حمل را قبول کنند يعني  ست که قائلین به اين نظريه بايد  ست اين ا صدر نیز وارد ا

ضوع قرار بدهیم و آن معاني را بر اينها بايد قبول کنندکه ما بتوانی م اين حروف با مبتداء و مو
شترک الورود بر که ميحمل کنیم و حال اين شکال م ست اين ا صحیح نی بینیم چنین حمل 

 همه قائلین به وضع به تسمیه در حروف است.
ست که  صدر وارد ا شکاالتي بر کالم مرحوم آقای  شترک، ا شکال م با قطع نظر از اين ا

اند اشــکال اوّل عمومي اســت يعني بر هر ســه قســم از حروف که در کالم ها بر دو دســتهآن
طور شود و بعد اشکاالتي است که بر هر يک از اين اقسام حروف بهايشان ذکر شد وارد مي

 شود.مستقلّ وارد مي



 41 

 اشکال عامّ اين است که بارها گفتیم وضع در حروف وضع عرفي است نه وضع تخصّصي.
ضع ت صحاب علوم و فنون و حِکَم يک کلمهو ست که ا صي اين ا ّص ای را برای معنايي خ

کنند و اگر اين رســند و برای آن اســم اختیار ميکنند اينها به معاني دقیقي مياصــطالح مي
کند ولي وضــع عرفي اين اســت که معنای را به عرف عرضــه کنیم به ذهن آنها خطور نمي

ضع م شکال ما يعامه مردم اين الفاظ را و ست ا صورت ا ضع غالب الفاظ به همین  کنند و و
ــبت ذهنیه واقعیه  ــبت تحلیلیه و نس ــت که نس ــت که به ذهن عرف خطور نکرده اس اين اس
شد تا حروف را برای اين معاني وضع کنند لذا احتمالش هم نیست که اين  مسمّای حروف با

اصالً مورد توجّه و التفات ذهن معاني دقیق مسمّای حروف باشند. به عبارت ديگر اين معنای 
شود تا عرف برای آنها الفا ي را وضع کند. پس التفات و توجّه شرم الزم در عرفي واقع نمي

 باب وضع الفاظ است.
ست  سبت تحیلیه ا سته اوّل موضوع له عبارت از ن شان فرمودند: در د شکال خاصّ: اي امّا ا

شيء تحلیل مي سه  سبت تحلیلیه بین کند مفهوم زيذهن مفهوم را به  سجد و ن د و مفهوم م
 زيد و مسجد.

کنیم آيا مراد از اين جزء سوّم واقع نسبت است يا مفهوم نسبت است از ايشان سؤال مي
کند ســؤال ما اين اســت که اين واقع اگر مراد واقع نســبت باشــد که ذهن آن را تحلیل مي

سبت کدامند؟ در حا سبت متقوم به چیست؟ طرفین اين واقع ن شان مين فرمايد يک لي که اي
شود مفهوم بیشتر نداريم و اگر مفهوم نسبت باشد فرقي بین معنای اسمي و حرفي ايجاد نمي

سنخاً يکي مي ست کما اينو  سمي ا سبت يک معنای ا که مفهوم زيد و شوند زيرا مفهوم ن
 مسجد يک معنای اسمي است.

ست ک سته دوّم حروف اين ا شان در د شکال فرمايش اي شان فرمودند: وقتي گفته و ا ه اي
شــود )جاء زيد بل عمرو( مدلول و معنای )بل( نســبت اضــرابیه اســت که بین مفهوم زيد و 

ـــد من چگونه مي توانم اين راه به ذهن مفهوم عمرو در ذهن من هســـت اگر اين مراد باش
مخاطب منتقل کنم خود ايشــان فرمودند: اگر يک شــیيء و موجودی نامگذاری شــود ديگر 

گويید: جاء زيد بل عمرو، چگونه معنای بل انتقال به ذهن ديگری نیســـت وقتي شـــما ميقا
 کنید.)بل( را که نسبت اضرابیه بین دو مفهوم زيد و عمرو است به ذهن مخاطب منتقل مي
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نتقال ان قلت: شـــما اعالم شـــخصـــیه مانند زيد و دماوند را چگونه به ذهن مخاطب ا
 است. ک در اعالم شخصیه ذات است و نسبت فاقد ذاتدهید؟ قلت: براساس اين مسلمي

اللت بر يک مرحوم آقای صدر در بیان قسم سوّم از حروف فرمودند: اين قسم از حروف د
که با توجّه به اين ه اســت امّاکار بردکند ايشــان کلمه معنا را در جايي بهتعیّني در مفهوم مي

مخدوم است  شود که مراد ايشان از معناصورت کرده است معلوم ميدر جای ديگر تصريح به
جل داللت رگويیم )الرجل( اين )ال( بر يک خصـــوصـــیت و تعیّني در مفهوم مثالً وقتي مي

 کنیم.کند و ما آن مفهوم تعین يافته را به وسیله )ال( منتقل ميمي
ّصلي ندارد عالوه بر ا شان معنای مح ست که کالم اي شکال اين کالم اين ا شکال، ا ين ا

ومي است که  اهر کالم مرحوم آقای صدر اين است که مدلول کلمه )ال( نفس تعیّن درمفه
ه اگر برای يک در ذهن متکلم وجود دارد ايشـــان با مرحوم آقای خويي اين توافق را دارد ک

ــ ــمي را قرار دهند قابل انتقال به ذهن ديگری نیس ــان واقعیت ذهني يا خارجي اس ت از ايش
چگونه  متقوم به مفهوم اســـت و مفهوم متقوم به ذهن متکلم اســـتپرســـیم اين تعیّن مي

 تواند آن را به ذهن مخاطب منتقل کند.شخص متکلم مي
در آن دو  اين مجموعه اقوالي بود که در اتجاه اوّل يعني وضــع به تســمیه بیان شــد و

شد و ما هیچ سلک اتحاد و تباين ذکر  شه تمام اين کم ن بود لمات اييک را قبول نکرديم ري
ه حروف نامگذاری بله دارند يعني اشیايي را اند حروف مانند اسماء موضوعها فکر کردهکه اين
 وافق با ارتکازات است.ماند که قولشان اند و هر يک ادّعا نمودهاند. لذا اين اقوال را گفتهکرده

 اتجاه دوّم در حروف مسلک عالمیت است در اين مسلک دو بیان داريم: 
 کنیم.مرحوم آقای خويي که از آن به مسلک تحصیص تعبیر مي ـ بیان1
 ـ بیان دوّم که معروف به مسلک عالمیت است.2

 در معنای حرفي: 1امّا نظريه مرحوم آقای خويي

ست: معنای خاصّ و معنای عامّ معنای خاصّ فاقد افراد  سابقاً گفتیم که معنا بر دو قسم ا
ست ولي معنای عامّ واجد افرادکثیر  سان که افراد زيادی دارد و معنای ا ست مانند معنای ان ا
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خاصّ فرد ندارد ولي حاالت کثیره دارد مانند زيد در حال نماز و در حال اکل و در حال رفتن 
صوّر مي سوق و هزاران حالت ديگر. وقتي ما معنای عامّ يا معنای خاصّ را ت کنیم مفهوم به 

صدق مي شود اگر مفهوم برای معنای عامّ مانندمي شد برتمام افراد عامّ  سان با کند و در ان
معنای خاصّ خود معنا مصداق مفهوم است و در هر حالتي که باشد مصداقِ آن مفهوم خاصّ 
اســت مثالً اگر زيد بخوابد يا راه برود يا در هر حالت ديگر باشــد مصــداق مفهوم زيد اســت 

قای خويي مي فاهیم کلّي برای مفمرحوم آ يد: اين م ما فاهیم جزيي فر عامّ و م نای  هوم مع
خواهیم در اينها تصـــرفي بکنیم که در اثر آن اين مفهوم برای مفهوم معنای خاصّ، ما مي

کلّي بر همه افراد صــدق نکند يا اين مفهوم جزيي بر مصــداق خودش در بعضــي از حاالت 
ــدق نکند اين کار راه ــت مثالً در )کتص ــافه کردن اس اب زيد( های مختلفي دارد يک راه اض
های زيد تک کتابشودو کتاب من و شما مصداق آن نیست ولي تکمفهوم کتاب ضیق مي

خورد و زيدی که مصداق آن هستند. راه ديگر توصیف است مانند ) زيد النائم( زيدی که مي
خواند مصداق اين مفهوم نیستند. راه سوّم اين است که از حروف کمک بگیريم مثل نماز مي

شــوند مصــداق اين های ديگر خوانده ميالمســجد( که نمازهايي که در مکان) الصــالة في 
ــتند اين ــیله حرف )في( انجام ميمفهوم نیس تواند گیرد از اين باالتر يک حرف ميکار به وس

شد مانند )الصالة في المريخ( پس  کاری کند که يک مفهوم شته با حتّي يک مصداق هم ندا
کنیم مرحوم آقای خويي= ییق و تحصـــیص ميما با کمک حرف مفهوم اســـمي را تضـــ

ای را اراده کند حرف فرمايد: هرگاه شخص بخواهد تضییق در مفهوم اسمي کرده و حصّهمي
برد اينها به نحو عالمیت است نه بان که يک مسمّا و معنايي داشته باشیم بلکه را به کار مي

بريم ه کنیم حرف را به کار ميای از صـــالة يا کتاب را ابراز و ارادهروقت بخواهیم حصـــّه
مرحوم آقای خويي افزودند: در بعضي از حروف تضییق در کار نیست مثل يا حسین و يا اهلل 
و امثال ذلک در مواردی که مدخول حروف جمله يا در حکم جمله اســـت مثل حرف )بل( و 

شان مانند مفاد هیأت ستند بلکه مفاد ضییق نی صیص و ت ست  حروف عاطفه اينها برای تح ا
ستفهام يا تمني يا ترجي را ابراز کنیم از حروف هل ولیت و لعلّ ستفاده مثالً اگر بخواهیم ا  ا

خواهیم بگويیم دو شـــيء در حکم يکســـانند از حروف عطف اســـتفاده کنیم و وقتي ميمي
 کنیم. اين ملخص فرمايش مرحوم آقای خويي در معنای حرفي است.مي
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ـــه فرمايش مرحوم آقای خويي  ـــت که حروف بر دو خالص درباره معنای حرفي اين اس
ــمند: اوّل حروفي که بر جمله وارد مي ــوند و دوّم حروفي که بر مفرد وارد ميقس ــوند و ش ش

سمي مي ضیّق در مفهوم ا شکال موجب تحصیص و ت شان ا شوند ما بر همین بخش ازکالم
 داريم.

ست که نقضي برايشان وارد مي شکال اوّل اين ا ويیم )زيد في المسجد( گشود وقتي ميا
ست آيا مفهوم  به نحو اخبار نه توصیف، در اين مثال که موضوع زيدو محمول في المسجد ا
زيد به لحاظ حاالت تضیّق پیدا کرد؟ خیر، مفهوم زيد همان است و حرف )في( هیچ تضیقي 

گر در مفهوم زيد ايجاد نکرد و اين نقض بر فرمايش مرحوم آقای خويي اســت که فرمودند: ا
 شود.حروف بر مفرد وارد شود موجب تحصیص در مفهوم اسمي مي

کند ما در مفهوم اسمي مي که ايشان فرمودند حرف تضییقاشکال دوّم اين است که اين
توانیم به کمک حرف تضــییق کنیم بلکه حتماً بايد اســم گاه، هیچ مفهوم اســمي را نميهیچ

صالة في ال شد مثالً در مثال )ال شان فرمودهديگری هم با صالة مفهوم مسجد( اي اند مفهوم ال
اوســـعي اســـت و ما آن را با في المســـجد تحصـــیص کرديم. ما اينجا فقن از حرف برای 

ستفاده نکرده ستفاده کردهتحصیص ا سم و حرف ا سم ايم بلکه از ا ايم پس حرف ب کمک ا
 مثال ذلک.شود مانند الصالة علي السطح والسیر من البصرة و اديگر موجب تحصیص مي

شان فهمیده مي ست که از بیان شان اين ا سوّم بر فرمايش اي شکال  شود ما در مبحث ا
به برکت حرف ايجاد تضـــییق حروف يک مفهوم اســـمي را در ذهن مي عد آن را  آوريم ب

کنیم و کنیم مثالً اگر بعد از گفتن )الصالة( في المسجد را بیاوريم اين مفهوم را ضیق ميمي
ست اصل اين وريم مفهوم صالة ضیق نمياگر آن را بیا سعه خود باقي ا شود بلکه به همان 

ــیح مي ــت چند نکته را در باب مفهوم توض ــت نیس ــیق و تقید و تفکر درس دهیم )مثل تض
 شود.تحصیص( که با اين توضیحات ضعف فرمايش ايشان روشن مي

ضیق رامي ضگويیم تقید مياوالً فرق بین تقید و ت شد ولي ت شد ولي هرجا تواند با یق نبا
سان المتعجب( در هر دو  سان االبیض( و )االن شد تقید نیز هست مثالً در مثال )االن تضیق با
تقید هست امّا در يکي تضیق هست و در ديگری نیست در )االنسان االبیض( تضیق هست 

سان سان المتعجب( تضیها اين مفهوم صدق نميزيرا بر بعضي از ان ق :ندولي در مفهوم )االن
توان شیيء را پیدا کرد که مصداق انسان باشد ولي مصداق االنسان المتعجب نیست زيرا نمي
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ــان المتعجب با مفهوم  ــت ولي مفهوم االنس ــان اس ــد. متعجب بودن از لوازم ذات انس نباش
ست  سان المتعجب( تقید ا سان فرق دارد زيرا اولي قید دارد و دومي ندارد. در مفهوم )االن االن

 باشد.یست زيرا هرچه که مصداق انسان باشد مصداق انسان متعجب نیز ميولي تضیق ن
ضیح مي ضیق مفهومي را تو ست که ت ضیق را فقن در نکته دوّم اين ا سع و ت دهیم ما تو

سیعباب کمیاب داريم مثالً مي ست يا اين قطعه زمان از گويیم اين زمین را زمین ديگر و تر ا
تر است. امّا در باب يا اين عدد بزرگتر و آن عدد کوچک تر استتر يا وسیعقطعه ديگر ضیق

ضییق در مفاهیم به  سعه و ت شان معنا ندارد. دائماً تو ضییق به لحاظ خود سعه و ت مفاهیم تو
ست. وقتي مي صاديق ا صاديق لحاظ م ست که م ست معنايش اين ا ضیق ا گويیم مفهومي ا

ق )مانند حیوان ناطق( اســت اين مفهوم کمتر اســت. و هرچه که مصــداق اين مفهوم اضــی
ضیق  شايد مراد مرحوم آقای خويي از ت ست و  سع )يعني حیوان مثالً( نیز ا صداقِ مفهوم او م

ضیق مي شد که هم بات صالة در مفهوم تقید با ضیق مثالً اگر بگويیم )ال سازد و هم با عدم ت
 شود.ميفي مکان( تقید هست ولي تضیقي وجود ندارد زيرا همه مصاديق صالة را شامل 

ـــت که ما هیچگاه مفهوم در ذهن را نه مي توانیم تقید کنیم و نه نکته ســـوّم اين اس
توانیم تضــیق کنیم. مفاهیمي که در ذهن ما اســت بر دو دســته اســت: مفاهیم بســین و مي

مفاهیم ترکیبي. مفاهیم بسین مفاهیمي است که ذهن از يک شیيء )چه ذهني و چه خارجي 
کند امّا ما در ذهن خودمان مفاهیمي را داريم که از چیزی انتزاع و چه فرضـــي( انتزاع مي

موجودش مفهوم جديدی را ساخته است مانند صور  اند منتها ذهن آمده است با مفاهیمنشده
سته شدند و يک خیالیه که بر دو د صور خیالي  سي بودند و بعد  صوری که ح سته  اند يک د

اند؛ مانند کالغ ســبز، که ديگر ســاخته شــدهدســته صــور خیالي هســتند که از صــور خیالي 
شتیم ولي خیلي راحت ذهن آن راهیچ ّسي از آن ندا صورت ح کند عین اين ميتخیّل  وقت 

فاهیم هم صـــورت مي مل در ذهن در مورد م که از  گیرد يعني ذهنع قدرت را دارد  اين 
ضر با اين سان االخ سازد مثل مفهوم االن که اين مفاهیم موجود در ذهن مفهوم جديدی را ب

ست يعني  ضیق ه ست و هم ت ست در اين مثال هم تقید ه مفهوم را از جايي انتزاع نکرده ا
ت بسیاری از مصاديق انسان، مصداق انسان اخضر نیست. اين مفهوم ساخته ذهن انسان اس

سم اين مفهوم را نه اين ساختیم لذا ا شیم بلکه مفهوم ثالثي را  سان را قید زده با که مفهوم ان
 کند.مفهوم ترکیبي گذاشتیم و مرحوم آقا ضیاء از آن به مفهوم اختراعي تعبیر مي
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ــان موافق  اين کالم تمام بیاني بود که بر نظر مرحوم آقای خويي داريم و با فرمايش ايش
 نیستیم.

سلک سلک  م ساس اين م ست برا سلک معروف به عالمیت ا ضع به عالمیت م دوّم در و
حرف فاقد معنا است و مانند اعراب عالمت است چطور رفع )زيد( در جمله )قام زيد( عالمت 
ــب گاهي عالمت مفعول بودن و گاهي عالمت حال بودن  ــت و اعراب نص فالع بودن آن اس

ست وقتي که گفتیم )زي فهمیم که د في المسجد( از حرف )في( ميمنصوب است همچنین ا
ست پس )في( عالمت  رفیت و )مِن( عالمت ابتدائیت و  سجد  رفیت برقرار ا بین زيد و م

ست و خود اين حروف فاقد معنا مي ستعالء ا صولیین )علي( عالمت ا شند. اين نظريه نزد ا با
سأله تفکیک  ضع و م سام و سأله اق ِسرّش اين بود که م شد و  بین معنا و مفهوم پذيرفته ن

شود  ست لذا گفتند اين حرف تناقض دارد که از يک طرف گفته  شن نبوده ا شان زياد رو براي
 حرف معنا ندارد و از طرف ديگر گفته شود که حروف عالمتند.

ما حصل مسلک عالمیت اين است که وقتي متکلم بخواهد  رفیت بین دو شيء را نشان 
ستفاده مي ستفاده ميکند دهد از کلمه )في( ا شان دادن ابدائیت از کلمه )مِن( ا کند و برای ن

ست  سمّا و معنا ندارند بلکه توافقي در بین ه صورت عالمتند و م حروف ديگر نیز به همین 
ستفاده مي که اگر مثالً ستفهام کنیم از کلمه )هل( ا سم يک شيء کنیم نه اينبخواهیم ا که ا

سان اين را وج شیم و ان شته با شیيء دان ميرا )هل( گذا سم  کند که )مِن( و حروف ديگر ا
باشند ما برای تمام اقسام حروف همین کالم را نیستند، بلکه عالمت برای معاني مذکوره مي

 گويیم که حرفي نیست که دارای معنا باشد.مي

سلک  بندی بحث:جمع سي با م سا سه فرق ا سلک عالمیت ثمرات و آثاری دارد و  م

 ابقاً بیان شد.وضع به تسمیه دارد که س
سمّا ندارد و هیچ حرفي از اين  ست و مدلول دارد ولي معنا و م ضع دارد و دالّ ا حروف و

 قاعده مستثني نیست.
 اين تمام بحث در معنای حرفي بود.
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 تطبیق چهارم: مدلول هیئات

کنیم که برای ای را که مشتمل بر سه نکته است ذکر ميقبل از ورود به اين بحث مقدمه
 اين بحث مناسب است. ورود به

اند لفظ موضوع سابقاً گفتیم لفظ را به دو قسم موضوع و مهمل تقسیم کرده نکته اوّل:

ها و لفظ مهمل مانند دير. بعد در منطق لفظ مانند زيد و انسان و آسمان و درخت و امثال اين
ست و يا مرکّب. در ضوع يا مفرد ا سیم کردند و گفتند مو سم تق ضوع را به دو ق تعريف  مو

مفرد گفته شــد، جزيي از لفظ بر جزيي از مفهوم داللت ندارد؛ مانند لفظ انســان که مفهومي 
دارد که هر  زءکند امّا )کتاب زيد( دو جئش داللت بر جزء مفهوم نميدر ذهن دارد و هر جز

 يک از آنها بر جزيي از مفهوم داللت دارند.
ــ  ــ مثالً ـ رساند در اسم بگذارند روی هم يک مفهوم را مياگر اسم نوزاد را محمّد علي ـ

طور نیســت که هر جزئش داللت بر مفهومي جداگانه کند. امّا لفظ مرکّب آن اســت علم اين
 که هر جزئش بر جزيي از مفهوم داللت کند مانند )کتاب زيد( يا عبد اهلل وصفي نه اسمي.

مانند )کتابُ زيد(. اگر لفظ لفظ مرکّب يا تام اســـت مانند )زيدٌ عادل( و يا ناقص اســـت 
مرکّب مشتمل بر اخبار يا انشاء باشد مرکّب تام است مانند )زيد دعادل( و ) اکرم زيداً(. و اگر 
مشتمل بر اخبار يا انشاء نباشد مرکّب ناقص است. جمله شرطیه مانند )ان جاءک زيد( چون 

 مشتمل بر اخبار يا انشاء نیست مرکّب تام نیست.

أت عبارت از صورت و شکل لفظ است و هیچ لفظي از هیأت خالي نیست هی نکته دوّم:

ــ در عالم اجسام هیچ چه مفرد باشد و چه مرکّب باشد هیأت در اين جا در مقابل مادّه است. ـ
سمي را نمي شتیم که در جمیع ج سمي دا شد بله اگر ج شته با شکل ندا توان پیدا کرد که 

طوری که بعضي راجع به فضا اين نکته را قائلند ـ نابعادش نامتناهي بود فاقد شکل بود هما
 پس هیچ لفظي از مادّه و صورت خالي نیست.

سوّم: ست زيرا الفاظ دو  نکته  شده ا صول و هم در منطق مطرح  مبحث الفاظ هم در ا

باعث شد در اصول از الفاظ  هکاربرد مهم دارند يک کاربردشان در باب تفهیم و تفهم است ک
ست زيرادر بحث کنیم و  شده ا شته  منطق از الفاظ بحث  در مقام فکر کردن حديث نفس دا
 و کار داريم. و با الفاظ سر
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امّا در باب تفهیم و تفهم که نیاز به الفاظ است و باعث شد که از آن در اصول بحث شود 
یر کند و تفهم يعني الفاظ مســموع با معاني آنها و به تعبتفهیم يعني متکلم الفاظ را ايجاد مي

ــامع مالزمه دارد من لفظ مســموع را ايجاد ميای از مفاتر با پارهدقیق کنم و هیم در ذهن س
ــاس مالزمه ــامع هم براس ــر س ــت آن مفاهیم به ذهنش حاض ای که تکويناً در ذهنش هس

شد شود و به آن التفات پیدا ميمي سبب  ست که  کند. اين بحث داللت و تفهیم و تفهم ا
ــولي مبحث الفاظ را  ــنت اص ــتند فقه فهم الفاظ کتاب و س مطرح کند چون بخش عمدة مس

 است.
ــولي ــدند که همانها متوجه نکتهاص ــود و مفهومش طوری که لفظ دالّ واقع ميای ش ش

ای از مفاهیم در ذهن مالزمه دارد مثالً هیأت فاعل مدلول است ديدند هیأت الفاظ هم با پاره
بود که اين بحث مطرح شد مدلول هیئات چیست؟ با يک مدلولي در ذهن مالزمه دارد اينجا 

 باشد؟مثالً مدلول هیأت فاعل و هیأت تثنیه و هیأت جمله خبريه و انشائیه چه مي
ست. مفرد و مرکب ناقص و مرکّب تام. در بحث  سم ا سه ق ضوع بر  سابقاً گفتیم لفظ مو

ـــه موضـــوع مي فرد مانند خواهیم بحث کنیم. مدلول هیأت مهیئات از مدلول هیأت اين س
مدلول هیأت مصــدر و اســم فاعل و اســم مفعول و مشــتقات ديگر و تثنیه و جمع، و مدلول 
هیأت جمله جمهل ناقصه مانند مدلول هیأت اضافه و توصیف و جمله شرم و امثال ذلک، و 
ــائیه و  ــمیه و فعلیه( و جمله انش مدلول هیأت جمله تامّه مانند مدلول هیأت جمله خبريه )اس

 .امثال ذلک
ترتیب منطقي بحث اين اســـت که از مدلول هیأت مفرد شـــروع کنیم منتها چون روال 
شان اوّل بحث مدلول هیأت  ست و اي شهید صدر در بحوث ا بحث ما به ترتیب کالم مرحوم 

اند ما هم جمله ناقصــه و بعد مدلول هیأت جمله تامّه و بعد مدلول هیأت مفرد را مطرح کرده
 یم.کنبه همین ترتیب بحث مي

 مدلول هیأت جمله ناقصه:

شبه جمله مانند ) الصالة في المسجد( و همچنین  ضافه و  مراد از جمله ناقصه وصف و ا
ها چیست؟ يعني مدلول هیأت جمله شرم بدون جزء است بحث اين است که مفاد اين جمله
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نسان گويیم )االنسان االبیض( هر يک از اباشد؟ وقتي مياضافه و وصف و شبه جمله چه مي
 و ابیض مدلولي دارند هیأت وصف هم مدلولي دارد مدلول اين هیأت چیست؟

ـ نظر 3. ـ نظر مرحوم آقای خويي2ـ نظر مشهور. 1در اين مورد سه نظريه مطرح شد: 
 آقای صدر.مرحوم

صدر سبت داده 1مرحوم آقای  شهور ن سبت به م اند که قائلند در باب الفاظ و کلمات دو ن
داريم: نســبت تامّه مانند )زيد عادل( نســبتي که در قضــیه معقوله وجود دارد و اين نســبت، 
نسبت تصادقیه است و نسبت ناقصه مانند نسبت در مثل )کتاب زيد( که به آن نسبت اضافه 

ضافه داريم اند در اينجا دو گويند مشهور گفته سبت ا سبت بین آن دو به نام ن مفهوم و يک ن
ضافه نسبت ناقصه و مدلول هیأت جمله تامّه نسبت تام است پس  آنها گفتند مدلول هیأت ا
ست پس مدلول  سبت تامّه ا صه و مدلول هیأت جمله تامّه ن سبت ناق ضافه ن مدلول هیأت ا

ست ک صه ا سبت ناق ست( ن صه )که محل بحث ا ه وعاء تحقّق آن ذهن هیأت مرکبات ناق
 اشخاص است. هر ذهني که اين نسبت را برقرار کند.

اين اســت که مدلول هیأت در جمله ناقصــه با مدلول حروف در  2نظر مرحوم آقای خويي
سمي است. مثالً وقتي  گفته  قسم اوّل يکي است يعني برای تضیق و تحصیص در مفهوم ا

شود )کتاب شود )کتاب( همه کتاب ضافه بیايد و گفته  ها مصداق آن هستند ولي اگر هیأت ا
صــداق آن نیســتند فرق مفهوم کتاب با ها مکند و اکثر کتابزيد( مفهومش تضــیق پیدا مي

 هیأت اضافه و مفهوم آن بدون هیأت اضافه در همین سعه و ضیق بودنش است.
سم اوّل از نظريه سوّم نظر مرحوم آقای صدر است ايشان قائل است که اين هیأت مثل ق

 سه قسم حروف برای نسبت تحلیلیه وضع شده است.
مفهوم  اف و مضاف الیه است و در اصل يکمدلول هیأت اضافه نسبت تحلیلیه بین مض

 کند.داريم که ذهن آن را به دو مفهوم و يک نسبت تحلیل مي
ست که وقتي مي شیم از دلیل اين مدّعا اين ا شته با ضرب زيد( اگر دو مفهوم دا گويیم )

ست اگر  صدوريه ا سبت غیر  ست يا ن صدوريه ا سبت  ست يا بین اين دو ن سه حال خارج نی
باش يا مراد شما مفهو نسبت صدوريه است يا واقع آن است اگر مفهم نسبت نسبت صدوريه 

                                                 
 .263، ص1ـ بحوث، ج 1
 .90، ص1ـ محاضرات، ج 2
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تواند بین دو مفهوم ارتبام برقرار کند و اگر واقع نســـبت دروريه باشـــد مفهوم نســـبت نمي
ست و در ذهن معقول نیست که يکي از دو مفهوم ضرب و  صدوريه دائماً بین فعل و فاعل ا

شود هر د صادر  صادر ميمفهوم زيد از ديگری  ست که مفهوم شوند اينو از نفس  طور نی
شما از  صادر کند. و اگر مراد  ضرب را  صادر کند و مفهوم زيد مفهوم  ضرب، مفهوم زيد را 

آن نسبت  آيد که اين ضرب زيد نتواند ازاين نسبت، نسبت واقعیه غیر صدوريه است الزم مي
سبت ديگر  سبت از ن ست حکايت صدوريه خارجیه حکايت کند چون يک ن که مت اير با آن ا

تواند حالي از نسبت صدوريه باشد لذا مرحوم کند مثالً نسبت اقترانیه يا نسبت اضافه نمينمي
گويیم )ضرب زيد( يک مفهوم داريم و آن را به سه چیز تحلیل آقای صدر قائل شد وقتي مي

صــیف مثل )الرجل کنیم که يکي از آنها نســبت صــدوريه تحلیلیه اســت نه واقعیه. در تومي
 کند.طور است که يک مفهوم است و ذهن آن را به سه چیز تحلیل ميالعالم( نیز همین

ــبت ــت از يک نس ــبت تحلیلیه که مدلول هیأت اس ــان فرمودند اين نس حقیقیه  بعد ايش
ــدوريه تحلیلیه حکايت مي ــبت ص ــرب زيد( که يک جزء تحلیلي مفهوم آن نس کند مثالً )ض

س ست حکايت از يک ن صدوريه واقعیه ميا ست بت  صورت ا سبت حقیقیه دو  کند و اين ن
گاهي در خارج وجود دارد و گاهي در ذهن موجود است. اگر در خارج داشته مثل )ضرب زيد( 
سبتي  ست حالي از ن ضرب و مفهوم زيد ا سبتي که بین مفهوم  يا )کتاب زيد ( يا )ابو زيد( ن

خارجي وجود دارد. و گاهي نسبت تحلیلیه حقیقي است که در خارج بین ضرب خارجي و زيد 
ــبت حقیقیه ــت مثالً وقتي ميحاکي از نس گويیم )الرجل العالم( در اينجا يک ای در ذهن اس

ـــه جزء تحلیل مي کنیم: مفهوم الرجل و مفهوم العالم و نســـبت مفهوم داريم و آن را به س
ای که در ذهن بت حقیقیهتصادقیه بین الرجل و العالم. اين نسبت تصادقیه حاکي است از نس

ست زيرا رجل و عالم با هم  سبتي نی ست زيرا در خارج بین رجل و عالم ن ست و در خارج نی ا
. بله در خارج بین زيد و علم نسبت اتحاد دارند الرجل همان العالم و العالم همان الرجل است

 حلولي هست و يکي حال و ديگری محل است.
تحلیلیه حقیقیه بین مفهوم الرجل و مفهوم العالم در پس الرجل العالم حالي از نســـبت 

سبت تحلیلیه ذهنیه که در يک مفهوم وجود دارد.  ست و مفاد و مدلول هیأت همان ن ذهن ا
 اين نظر مرحوم آقای صدر در مدلول هیأت ناقصه بود.

 گانه:بررسي اقوال سه



 51 

ض صه و سبت ناق صه برای ن شهور که گفتند هیأت جمله ناق ست و امّا نظريه م شده ا ع 
 هیأت جمله تامّه برای نسبت تامّه وضع شده است بر اين کالم دو اشکال مطرح شده است:

فهمیم وقتي به وجدان رجوع اشــکال اوّل اين اســت که ما نســبت ناقصــه و تامّه را نمي
 فهمیم.کنیم دو نسبت متمايز از هم که يکي ناقصه و ديگری تامّه باشد نميمي

ال وارد نیست يک دفعه مسلک ما در باب نسبت مسلک مشهور است نظر ما اين اشکبه
که در مثل )کتاب زيد( سه چیز داريم مفهوم کتاب و مفهوم زيد و واقع نسبت بین اين دو، و 
در )زيد عادل( ني سـه چیز داريم ) مفهوم زيد و مفهوم عادل و نسـبت بین زيد و عادل( اگر 

ست زيرا شد حق با مشهور ا سبتي که در )کتاب زيد( بین  مسلک ما اين  ست که ن وجداني ا
ست با هم تفاوت دارند و دو  سبتي که بین زيد و عادل در )زيد عادل( ا ست با ن کتاب و زيد ا

 قسم نسبت هستند در اولي نسبت اضافه و در دومي نسبت تصادقیه است.
ناقصه  جمله ناقصه برای نسبت اشکال دوّم )از مرحوم آقا صدر(: ممکن نیست که هیأت

صدر  شیم و مرحوم  شته با سبتي را دا ست که ما چنین ن شد اين مبتني بر اين ا شده با ضع  و
فرمايد اين ممکن نیست زيرا اگر اين نسبت بین مفهوم ضرب و مفهوم زيد در ذهن باشد مي

سبت  ست. اگر ن صدوری ا سبت غیر  ست و يا ن صدوری ا سبت  ست يا ن از دو حال خارج نی
بین دو معقول نیست زيرا نسبت صدوری دائماً بین فاعل و فعلش  صدوری باشد اين نسبت

است و معقول نیست که يک مفهوم فعل مفهوم ديگر باشد. و اگر نسبت غیر صدوری باشد 
 تواند حالي از نسبت صدوری باشد.اين نسبت نمي

 ما اين اشــکال را قبول نداريم و با ردّ اين اشــکال برهان مرحوم آقای صــدر هم در مورد
صه باطل مي ست که ميمفاد هیأت جمله ناق سبت بین  دو مفهوم شود نظر ما اين ا شود ن

ضرب و زيد نسبت غیر صدوری باشد مثل نسبت اضافه، امّا حاکي بودنش بر اساس توافق و 
ستفاده کنیم پس چون  ضافه ا سبت ا صدوری از ن سبت  شد که در موارد حکايت از ن تباني با

صدوری بین دو مفهوم سبت  ضافه  ن سبت ا سبت از ن ست برای حکايت از اين ن ممکن نی
 کنیم.استفاده مي

گويید: بريد مثالً ميکار ميان قلت: شــما در مورد نســبت صــدوری نســبت اضــافه را به
ضافه را به سبت ا سبت حلولي نیز ن ضرب زيد(، در ن گويید: )عدل زيد( يا بريد و ميکار مي)

گويید بريد و ميي نیز همین نســبت اضــافه را بکار مي)بیاض الجدار(، حتّي در نســبت وقوع
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)ضرب عمرو( در حالي که ضرب به مفعولش اضافه شده باشد و همچنین در جايي که نسبت 
ی اختصــاص اســت مانند )کتاب علي( و در حالي که جزء و کلّ اســت مثل )يد زيد( در همه

کنیم که در حکايت از توافق ميگويید کنیم پس چطور ميها از نسبت اضافه استفاده مياين
ستفاده مي ضافه ا سبت ا صدوری از ن سبت  ضافه نمين تواند در حالي که توان کنیم چون ا

 حکايت از هر نسبتي را دارد فقن از نسبت صدوری حکايت کند.
که نسبت خارجي کنیم ولي اينها از نسبت اضافه استفاده ميقلت: بله در همه اين نسبت

ست ي صدوری ا ست در هر يک از اينآيا  صي ا صا سب ا وقوعي يا حلولي يا اخت ها قرينه تنا
ضافه  سبت ا ضرب زيد( و )دل زيد( ن سبت در ) ست مثالً ن سبت تعیین کننده آنها ا طرفین ن
سبت حلولي  صدوری و در دومي از ن سبت  سبت از ن سبت طرفین ن ست ولي در اولي به منا ا

 صدر بر مشهور صحیح نیست.کند. بنابراين اشکال مرحوم آقای حکايت مي
اشکالي که ما بر مشهور داريم اين است که ما به وجود اين نسبت اعتقاد نداريم و برهاني 

ست و هم بر ابطالش نداريم ولي در حدّ منبّه ذکر مي شده ا کنیم که در حکمت متعالیه گفته 
د يک نحوه درســت هم گفته شــده که اگر قرار باشــد نســبتي بین دو موجود برقرار شــود باي

 اتحادی بین آن دو باشد وگرنه نسبت بین آن دو امکان ندارد.
ضرب زيد( و )عدل زيد( آيا بین دو مفهوم يک نحوه اتحاد را  ست که در ) سؤال ما اين ا

بت کنیم؟ خیر، بین دو مفهوم نميمي ثا بت را  تا بین اين دو نســـ جدان کرد  توانیم توان و
نســبت ناقصــه تعبیر شــود و آن را مســمّای هیأت ناقصــه  نســبتي را برقرار کنیم تا از آن به

 بدانیم.
اشکال ما بر نظريه مرحوم آقای خويي همان اشکال سومي است که برقول به تحصیص 

آيد(. در معنای حرفي گفتیم )اشکال اوّل و دوّم مخصوص به حرف بود و در هیأت ناقصه نمي
را  اسمي داريم و با حروف همین مفهومآنجا گفتیم در نظريه مرحوم آقای خويي يک مفهوم 

زنیم به نظر ما در باب مفهوم تقیّد مفهومي به اين معنا کنیم و تحصـــیص ميتضـــییق مي
ست که مفهومي مقیدی را مي ست که يک مفهوم را قید بزنیم بلکه معنايش اين ا سازيم نی

ت به کالم مرحوم مانند )کتاب زيد( و )االنســان االبیض( و امثال ذلک. اين اشــکال ما نســب
 آقای خويي است.



 53 

شده  ضع  سبت تحلیلیه و صه برای آن ن صدر که فرمودند: هیأت ناق امّا فرمايش مرحوم 
شکال ست ا شتیم در اينجا نیز تکرار مي يا شان دا شکال که در باب حروف براي شود منتهي ا

ضرب زيد( و ) شتند بین ) شان فرق گذا ست که اي ست اين ا الرجل ديگری که در اينجا واردا
العادل( که در هر دو نســبت تحلیلي اســت و فرقشــان اين اســت که آن نســبت حقیقي که 

تحلیلي اســت با هم فرق دارد در )ضــرب زيد( آن نســبت حقیقي که  محکي اين دو نســبت
سبت  ست و در )الرجل العادل( آن ن ست در عالم عین و خارج ا سبت تحلیلي ا محکي اين ن

سبت تحلیل ست کم در )الرجل  حقیقي که محکي اين ن شکال ما اين ا ست ا ست در ذهن ا ا
العادل( آيا واقعا مفهوم نا ر به خارج اســـت يا نا ر به ذهن متکلم اســـت فرقي بین مفهوم 
ست  ست. بله در سبت خارجیه ا ست يعني حاکي از ن ضرب زيد( و مفهوم )الرجل العادل( نی (

سب ست که همین ن سبتي نداريم ولي کافي ا ست که در خارج ن سبت ا ت تحلیلي حاکي از ن
ـــد پس بین زيد و عادل در خارج  حقیقي بین الرجل و مبدأ اشـــتقاق العادل يعني عدل باش

ست امّا ما برای اين سبت نی سبت حقیقي را که بین ن شان دهیم که ن سي ن که بخواهیم به ک
ستفاده مي شتق ا ست از م شتقاق ا اين اين گويیم )الرجل العادل(. بنابرکنیم و ميزيد و مبدأ ا

 اشکال هم بر فرمايش مرحوم آقای صدر در اينجا وارد است.
ــما ندارد ولي مدلول  ــت يعني اين هیأت معنا و مس مختار ما در مدلول هیأت عالمیت اس
دارد و اگر بخواهیم اختصاص يا تعلق يا صدور را برسانیم از هیأت اضافه يا توصیف و امثال 

 ه عالمیت است.کنیم و اين صرفاً جنبذلک استفاده مي
ــیح: ما در باب الفاظ دو کاربرد داريم يک کاربرد در مقام ــت که وقتي فکي  توض تفکر اس

ست کنیم حديث نفس ميمي ست. باب ديگر باب تفهیم ا صالً تفکر بدون لفظ محال ا نیم ا
از الفاظ  که وقتي مي خواهیم خواســـته يا مطلب خود را به شـــخص ديگر منتقل کنیم نوعاً

ترين بخشي کنیم عمدهکنیم ما در اينجا فقن لفظ را ايجاد ميمکتوب استفاده ميمسموع يا 
هايي اســت که بین اين الفاظ مســموع يا مبصــر با يکســری از که کار ما نیســت آن مالزمه

مفاهیم در ذهن سامع وجود دارد غالبا اين الفاظ مسموع و مبصر اسامي برای اشیايي هستند 
از الفاظ داريم که نام  کتاب و لیوان و دســتمال و غیره و يکســری ســان و زيد ونمانند لفظ ا

 همه حروف و هیئات که نام چیزی نیستند نه شيء خاصّ و نه شيء عامّ. شیئي نیستند مثل
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الفا ي که مدلول دارند و در فهم مخاطب از کالم نقش دارند ولي معنا و مســـما ندارند 
ــارات نیز اهمین قبیل گويیم حروف و هیئات ازها را عالمت ميآن ــماء اش ند و ضــماير و اس

 گونه هستند.همین
سمي داريم و مرحوم آقای صدر از کساني است که مي گويد در )ضرب زيد( يک مفهوم ا

ــهور مي ــان تفاوت دارد. در )زيد مش ــمي داريم ولي کالم ما با کالم ايش گويند دو مفهوم اس
شهور مي شهور صدر هم مي داريم و مرحوم گويد دو مفهومعادل( م گويد دو مفهوم داريم م

گويد بین اين دو مفهوم نســبت داريم ولي نظر ما اين اســت که نســبت نداريم. و امکان  مي
شود مگر اينندارد اين بحث ضح  ضیح، ها وا شود و اين تو شن  سمي رو که حقیقت مفهوم ا

شن کند که آيا ما دهیم که اين مسأله را روتوضیح کاملي نیست فقن به مقداری توضیح مي
و بر فرض دو مفهوم آيا  در )عدل زيد( و )زيد عادل( يک مفهوم داريم يا دو مفهوم داريم؟

سبتي بین اين دو داريم يا نداريم؟ اوالً مفهوم  کنیم و بعد از آن حقیقت مفهوم را تعريف مين
 کنیم.را بیان مي

ها قائل بودند که در ذهن اينشود تعريف مفهوم: مفهوم به صورت عقلي اشیاء اطالق مي
 سه دسته صورت داريم:

 ـ صورت عقلي3ـ صورت خیالي 2ـ صورت حسي 1
صوّر يا  صورت حسي را محسوس و صورت خیالي را تخلیل يا خیال و صورت عقلي را ت

 گفتند.مفهوم مي
توانیم کنیم. زيد اسم شخص خارجي است و از آن مي( اين صور را پیاده ميمثالً در )زيد

 سه گونه صورت بگیريم: صورت حسي و صورت خیالي و صورت عقلي.
شد. وقتي به زيد نگاه مي ست که زيد در نزد ما حاضر با کنیم داريم صورت حسي جايي ا

اش اين اســت که در درون ذهن بینیم صــورت حســي خصــوصــیتصــورت حســي او را مي
تکان بخورد فقن يک راه توانیم د ر آن ايجاد کنیم که اين دســـت ترين ت ییری نميکوچک

صورت  شم بزنیم  ست که از خارج ايجاد ت ییر کنیم مثالً عینک رنگي به چ داريم و آن اين ا
 گويیم.کند. به اين صورت حسي مفهوم نميحسي همان رنگ را پیدا مي
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ــد و يا چشــم را  صــورت خیالي در مثال )زيد( اين اســت که وقتي زيد از ديد ما خارج ش
سي  صورت ح ستیم  صورت زيد را به ذهن بیاوريم اين را محو ميب شود در اين حال وقتي 
 صورت تخیلي گويند.

 در باب صورت خیالي چند نکته بايد ذکر شود:

صور خیالي مختص به محسوسات مبصره نیست در محسوسات مسموعه و  نکته اوّل:

سات ديگر نیز مي سو ضه را که ميمح کنیم پس ميل تخیّ شنويم دوباره آن راآيد. مثالً رو
آيد لذا اگر کسي چشم نداشته باشد فقن چهار صورت مي محسوسات یاين صورت در همه

خیالیه دارد چون در صورت خیالي شرم است که بايد مسبوق به حس باشد و اگر کسي مثاًل 
 از ابتداء قوّه سامعه نداشته باشد صورت خیالیه اصوات را ندارد.

صور خیالي د نکته دوّم: ستما در  شکلي که بخواهیم  ستمان کامالً باز ا وآن را به هر 

رو و قد بلند و صــورت ســفیدکوتاه و الغر را به رو و قدتوانیم در آوريم مثالً انســان ســیاهمي
توانیم هرگونه که بخواهیم به اين صورت خیالي ت ییر صورت دهیم و آوريم يعني ميچاق در

 هرگونه تصرّف را در آن انجام دهیم.

سوّم:ن شته وقتي صورت خیالي را به ذهن آوريم دوگونه مي کته  توانیم در آن التفات دا

ــورت زيد را تخلیل کرديم  ــتقاللي و يکي التفا  فنايي يعني وقتي ص ــیم يکي التفات اس باش
توانیم تمام حواس را التفات را به همین صـــورت خیالي متمرکز کنیم اين التفات گاهي مي

کنیم امّا تمام التفات ما به ذی صورت يعني زيد تخلیل مياستقاللي است و گاهي صورت را 
 خارجي است اين التفات  فنايي است.

 را بايد در نظر داشته باشیم.تخیّل  اين سه نکته راجع به
ست يا به  ست معرّف در منطق به يکي از دو نحو ا شيء ا صورت عقلي عبارت از معرّف 

صوّر لوازم  ست و يا به ت شيء ا صوّر ذاتیات  ست مثالً کتابي به نام )الف( وجود ت صه او ا مخت
ست ) مؤلف  صورت عقلي ما از زيد ا ست )مؤلف کتاب الف(  دارد که زيد آن را تألیف کرده ا

ــت که فقن بر يک فرد منطبق مي ــورت عقلي کتاب الف( مفهومي اس ــود )يعني زيد(، ص ش
د که در کسي وجود نداشته اشهرچیزی را مفهوم آن گويند. اگر مثالً زيد هزار ويژگي داشته ب

 شود.باشند صورت تمام آن هزار ويژگي مفهوم زيد مي
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بعضي از اشیاء صورت حسي ندارندولي صورت خیالي و عقلي دارند ولي عکس آن ممکن 
نیســت مثالً کالغ ســبز صــورت خیالي و عقلي دارد صــورت خیالي آن اين اســت که يکي 

ورت عقلي آن يک مفهوم مرکّب از مفهوم کنیم که ســبز رنگ باشــد و صــتخیّل  کالغي را
سبز ديده  سي ندارد زيرا تا حاال کالغ  صورت ح سبز  ست ولي کالغ  سبز ا کالغ و مفهوم 

 نشده است تا انسان از آن صورت حسي داشته باشد.
شیئي  سي ندارند و آن هر  صورت خیالي و ح صورت عقلي دارند و  شیاء فقن  ضي از ا بع

ــد ما ــت که غیر قابل حس باش ــورت اس نند واجب الوجود و باری تعالي که فقن مفهوم و ص
عقلي دارد و صورت حسي ندارد و همچنین است شريک الباری و مفهوم عدم و نسبت و هر 

 باشند.مفهوم کلّي ديگر بنابراين همه اشیاء دارای مفهوم و صورت عقلیه مي
 تا اينجا بحث در مورد تعريف مفهوم بود.

 صورت عقلیه بحث دوّم: حقیقت مفهوم و

صـــورت عقلیه دو کنیم  ما درما ارتبام دارد را بیان مي مقداری از اين بحث که با بحث
ــتند) ادراکات عقلي دو  ــته مثبت آن هس ــته منکر آن و يک دس ــلي داريم، يک دس قول اص

 اند: تصوری و تصديقي و بحث ما در مورد تصوری است(.دسته
بینید اين کنید مي ند که شـــما وقتي دقتاآنهايي که منکر صـــورت عقلیه شـــدند گفته

گويیم حیوان ناطق است شوند مثالً در صورت عقلي انسان ميها به جايي منتهي نميصورت
ست و در  صورت عقلي جسم نامي جسم ا ست و در  صورت عقلي حیوان جسم نامي ا و در 

مفي صورت جسم جوهر است و در صورت جوهر، ماهیت است و در صورت ماهیت، مايقال 
کنیم که پشــت ســر هم رديف ميای از الفاظ را طور در مجموعهجواب ما هو اســت و همین

 رسیم پس چیزی به نام صورت عقلیه نداريم.انتهايش چیزی نیست و به جايي نمي
 ای به صورت عقلیه اعتراف کردند، ولي در تفسیر آن با هم اختالف نمودند.در مقابل عده

ي از صــور خیالیه  ــّ ــأله اين اســت که صــور عقلیه را به قســم خاص مختار ما در اين مس
صورت برمي صورت عقلیه خودش  شديم.  شنا  صور خیالیه که تا االن با آن آ گردانیم نه آن 

بینیم خیالیه اســت و منظور صــورت خیالیه خود الفاظ اســت مثالً در )زيد( وقتي که او را مي
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ست وقتي   شود و کلمه زيد را کهبنديم صورت خیالي ميچشممان را ميصورت آن حسي ا
شیم لفظ زيد را دوکنیم ميميتخیّل  شته با  توانیمگونه ميتوانیم صورت خیالي از لفظ زيد دا
ست. تخیّل  صورت ا ست و گاهي التفائت به وراء  صورت ا کنیم گاهي تمام التفات به خود 

ــورت کرديم و تمام التتخیّل  وقتي لفظ زيد را فاتمان به وراء لفظ زيد بود )يعني خود زيد( ص
الفاظ به وراء تخیّل  ايم پس شرم صورت عقلي اين است که ما درعقلي زيد را به ذهن آورده

 .الفاظ التفات پیدا کنیم نه خود الفاظ
شیئي عبارت از صورت خیالیه آن لفظ با التفات خالصه اين که صورت عقلیه يا تعقل هر 

 ن لفظ است.به ماوراء آ
 در اينجا به نکاتي توجّه شود:

ــبز را نکته اوّل: ــعت دارد مثالً کالغ س ــورت خیالیه وس  کند، اينميتخیّل  ذهن در ص

 لفظ شيء.تخیّل  خود شيء است نهتخیّل 
گونه ذهن وســـعت دارد يعني با ترکیب، گردد و همیندر تعقل که به تخیّل  لفظ بر مي

شود. ذهن هر نوع مفهومي . مثالً با تخیّل لفظ زيد، زيد تعقل ميآوردالفاظ را در کنار هم مي
تواند با چیدن الفاظ در کنار هم آن را درســت کند مثل زيد چاق که تخیّل را که بخواهد مي

سوب مي ست و يک تخیّل از لفظ مح صورت جديد تخیلیه از الفاظ از لفظ جديد ا شود اين 
 صورت جديد از تعقل است.

ـــه نحو مي نکته دوّم: ـ 1تواند در حس ما قرار گیرد: ما در باب لفظ گفتیم الفاظ به س

ــــ لفظ ملموس که اشخاص 3. ــــ لفظ مبصر که در کاغذ منقوش شده است2لفظ مسموع 
ــه که ما ميکنند. ايننابینا آن را لمس مي گويیم تعقل تخیّل لفظ اســت اعم از تخیّل اين س

 باشد.قسم مي
الفاظ داريم که مختص به انسان کر و الل است و آن در الفاظ قسم چهارمي هم در باب 

 مبصر داخل است که همان عالئم انگشتي است.
ــور عقلي و مفهوم ــت که ما آنها را با التفات به  در نظر ما ص چیزی جزء تخیّل الفاظ نیس

 کنیم.وراء آنها تخیّل مي
بنابراين مفهوم ضرب صورت عقلي ضرب است و صورت عقلي ضرب صورت تخیلي لفظ 
ضرب زيد  صورت عقلي  ضربُ زيد( عبارت از  ست و مفهوم ) ضرب با التفا به وراء اين لفظ ا
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سؤال  ست.  صورت تخیلي اين دو لفظ با توجّه به وراء آن ا ضرب زيد  صورت عقلي  ست و  ا
ـ که همان صورت تخیّل ميلفظ )ضرب زيد( را  اين است که ما در مرتبه تخیّل وقتي کنیم 

ـ آيا عالوه بر لفظ ضرب و لفظ زيد در واقع تخیّل نسبتي بین اين دو  عقلي ضرب زيد است 
 مفهوم هستند و يک صورت تخیّلي در ذهن دارند. است؟ خیر، نسبتي نیست زيرا اين دو يک

 توالي و پشت سرهم است.حديث نفس عبارت از تخیّل الفاظ به نحو م نکته سوّم:

صورت خیالي يک  ضرب زيد(  ست که در ) ضارب( اين ا ضرب زيد( با )زيد  فرق بین )
صورت  ضارب( دو  ست ولي در )زيد  شده ا ست که در آن اين دو لفظ با هم تخیّل  صورت ا

 خیالي متوالي و پشت سرهم داريم.
. منتهي اين داريمکنیم يک صـــورت خیالي وقتي که زيد و عمرو را کنار هم تخیّل مي

صورت مانند عکسي است که شکل دو نفر در آن است ولي وقتي در صورت خیالي اوّل زيد 
ـــت  را تخیّل کنیم بعد آن را پاک کنیم و عمرو را تخیّل کنیم اينجا دو صـــورت خیالي اس

 )ضرب زيد( از قبیل اوّل و )زيدٌ ضاربٌ( از قبیل ثاني است.

صـورت بسـیار محدود اسـم داريم و در مقابل ز اشـیاء بهای اما برای پاره نکته چهارم:

نهايت اشیاء داريم که اسم ندارند در معنای عامّ مثالً ذات حیوان ناطق اسمي به نام انسان بي
به نحو به شرم شيء اسمي نداريم و همچنین  دارد امّا برای ذات انساني که سفید رنگ است

در معنای خاصّ مانند زيد که اسم موجود خاّصي  انساني که در اين اتاق است اسم نداريم و
است زيدی که در اين اتاق است و زيد در حالي که خوابیده است به نحو به شرم شيء اسم 

 نهايت اشیاء و معاني بدون اسم داريم.ندارد. پس مقدمه اوّل اين است که بي
صورت تخیلي  شيء عبارت از  صورت عقلیه هر  ست که  سم آن مقدمه دوّم اين ا لفظ و ا

 شيء است.
شود که فقن بايد برای اشیاء دارای اسم صورت عقلیه داشته نتیجه اين دو مقدمه اين مي

دهیم که تعقل اينها به تخیّل کنیم؟ جواب ميباشیم پس چگونه اشیاء بدون اسم را تعقل مي
سم داريم و برا سان ا ست مثالً برای ان ساخته ا ست که ذهن ما آنها را  سیاه هم الفا ي ا ی 

سمي نداريم ذهن ا سیاه ا سان  سم داريم امّا برای ان ستيا سم را در سم مي ن ا کند و با آن ا
ی اشــیاء بدون اســم بات ترکیب الفاظ برای آنها کند پس ذهن در همهاشــاره به طبیعت مي

 کند مانند انسان سفید و انسان سیاه و انسان طويل و انسان قصیر.اسم درست مي
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سمبرای درست  سم و ضمیمه ا ستفاده کردن چنین ا ها به هم از حروف و هیئات ناقصه ا
سممي سم ديگر ميکنیم يعني با کمک اين حروف و هیئات ا کنیم های با معنا را تبديل به ا

ضافه ست مي یمثالً ذهن ما با ا سان ابیض در سم جديد به نام ان سان به ابیض يک ا کند ان
اسم يک معنايي هستند با آوردن کلمه )در( بین اين دو اسم، که نماز و مسجد مثال ديگر اين

 شود برای چیزی که تا االن اسمي نداشت يعني نماز در مسجد.اسم ديگر درست مي
ـــت از عالمت واحدی اســـتفاده مي کند مثالً در حال منتها چون توان ذهن محدود اس

و درخت بلند. پس تمام  گويد کتاب خوب و آب سرددهد و ميتوصیف به اسم اوّل کسره مي
ضي از حروف در جملة  ست. البته بع سماء جديد ا ساختن ا صه در  نقش حروف و هیئات ناق

 ی تامّه خواهیم گفت.تامّه نقش دارند که در مدلول جمله
کنیم و آنهايي که اســم که در اشــیايي که اســم دارند اســم آنها را تخیّل ميخالصــه اين

کند و بعد اين اســم جديد را تخیّل رای آنها اســم درســت ميها بندارند ذهن با ترکیب اســم
 کند و در هر دو قسم تعقل شيء به تخیّل اسماء آن است.مي

آيد ذهنش فاقد هرنوع صـــورت ذهني اســـت اولین وقتي بچه به دنیا مي نکته پنجم:

شد مدتي که ميصورتي که برای بچه پیدا مي ست هرزمان که با سي ا صور ح گذرد شود 
که چگونه بچه از صور خیالي به صور عقلي به معنای شود اينبچه صور خیالیه پیدا ميبرای 

طلبد وقتي بچه وارد مرحله صــور عقلیه کند بحث علمي خودش را ميمذکور انتقال پیدا مي
صورت عقلیه  صور خیالي الفاظ وراء آنها را مالحظه کند و فرض کنیم  ست با  شد يعني توان

سید تا کلمه مادر کلمه )مادر( پیش بچ شد وقتي به اين مرحله ر صورت تخیلي لفظ مادر با ه 
شود و خود اين صورت حسي صورت عقلي صورت حسي مي« مادر»را بشنود لفظ مسموع 

سي لفظ وراء آن را ميمي صورت ح سامع شود اينجا با نفس همین  ست که  بیند و الزم نی
شنويم با همین ین که لفظ آب را ميصورت تخیلي لفظ تبديل کند ما همصورت حسي را به

الفاظ  بینیم يعني همین صورت حسي کار صورت خیاليصورت حسي آب مسموع وراء را مي
 جا مفهوم عبارت از صــورت حســي الفاظ با توجّه به ماوراء آن اســت.دهد در اينرا انجام مي

سماء ا صور خیالي الفاظ و ا شیاء در هنگام تفکر،  صور عقلي ا ست امّا در پس تعقل و  شیاء ا
صورت عقلي اشیاء عبارت از همان صور حسي الفاظ است و در حال ديدن  حال گوش دادن

 مکتوبات صورت عقلي اشیاء عبارت از صورت بصری الفاظ است.
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ست وقتي دفتری را مي شیده قابل ذکر ا سمتي از آن پو ست که ق صورت ا بینیم به اين 
صورت حسي ما از دفتر مقداری از آن ست  ست وقتي آن را عقب مي ا ست که  اهر ا بريم ا

شــود الفاظ نیز از همین قبیل اســت وقتي )ضــرب زيد( گفته اين صــورت حســي کامل مي
سي لفظ تدريجاً کامل شود وقتي از حرف اوّل به تدريج به حرف آخر برمي صورت ح سیم 
 شود.مي

 اين تمام کالم در حقیقت مفهوم در باب الفاظ بود.
سم جمع  شان ا صه براي سم ندارند با کمک هیأت جمله ناق شیايي را که ا بندی: ذهن آن ا

ست مي ضافه )کتاب زيد( در شبه کند مانند هیأت ا صیفیه )الرجل العالم( و هیأت  و هیأت تو
جمله )الصــالة في المســجد( و به تبع اين کار با تخیّل اين اســماء جديد معاني آن اشــیاء را 

لهي ندارد و برای ساختن اسماء جديد توسن چون اين هیأت ناقصه موضوعکنیم و تعقل مي
ستفاده قرار مي صه هم مانند حروف قائل به  گیرد به همین جهت ماذهن مورد ا در هیأت ناق

 ايم.وضع برای عالمیت شده
صطالحاً هیأت جمله  ست و ا شیئي نی سم برای  شرم مانند )ان جاء کلّ زيد( ا امّا جمله 

گونه جمالت صادق نیست چون جمله شرم بخشي از جمله تامّه است بنابراين اينناقصه بر 
 شود.ايم شامل جمله شرم نميهرچه که در مورد جمله ناقصه گفته

 هیأت جمله تامّه خبريه:

ـ مسلک مرحوم 2مسلک منسوب به مشهور  ـ1ما دو مسلک معروف در اين زمینه داريم: 
 آقای خويي.

شهور گفته سلک م ضوعاند بهدر م سبت طور کلّي مفاد و مو له هیأت جمله تامّه خبريه ن
سیر کالم  صدر در تف ست. انما الکالم اختالفي بین مرحوم آقای خويي و مرحوم آقای  تامّه ا

 مشهور واقع شده است.
سبت تامّه، شهور از ن ست مثاًل  مرحوم آقای خويي فرمودند: مراد م سبت تامّه خارجیه ا ن

سبت بین زيد و عدالت، گويیم )وقتي مي سه چیز داريم: زيد و عدالت و ن زيد عادل( در خارج 
کند و هرجا گويیم )زيد عادل( هیأت اين جمله اين نســـبت خارجیه را حکايت ميبعد که مي
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جمله خبريه داشته باشیم چه جمله اسمیه باشد و چه جمله فعلیه باشد اين نسبت وجود دارد. 
در خارج پنج چیز داريم: زيد و عمرو و ضرب و نسبت ضرب به  و در مثال )ضرب زيد عمراً(

 زيد )نسبت صدوريه( و نسبت ضرب به عمرو )نسبت وقوعیه(.
شان  ست بلکه مراد شهور نی سبت خارجیه مراد م صدر فرمودند: ن در مقابل مرحوم آقای 

دو  گويیم )زيد عادل( يک زيد داريم و يک عادل داريم ايننســبت ذهنیه اســت وقتي ما مي
در خارج يک شيء هستند به عبارت ديگر مفهوم زيد و مفهوم عادل دو تصوير از يک شيء 
شيء داريم در )زيد  صوير از يک  شخص بگیريم دو ت ستند مثالً اگر دو آينه در مقابل يک  ه
شيء  ست وقتي در خارج يک  صداق زيد و عادل ا شيء در خارج داريم که م عادل( نیز يک 

ک شيء و خودش محال است پس مراد مشهور نسبت در ذهن است باشد وجود نسبت بین ي
زيرا مفهوم زيد و مفهوم عادل در ذه دو تا هســتند و بین اين دو مفهوم يک نســبتي به نام 

 نسبت تصادقیه وجود دارد که فقن در ذهن است نه در خارج.
ل دو اين مثا باشــد درو جمله )زيد علي الســطح( در اصــل )زيد موجود علي الســطح( مي

شخص، هم مصداق  سطح(، در خارج يک  مفهوم داريم مفهوم )زيد( و مفهوم )موجود علي ال
)زيد( و هم مصداق )موجود علي السطح( است و چون در خارج يک شيء است نسبتي در آن 

 وجود ندارد.
شکال مرحوم آقای صدر بر مرحوم آقای خويي را مي که وقتي توان جواب داد به ايناين ا

ستگشما مي ست ا ست ولي  که بین زيد ويید: )زيد عادل(، در سبتي نی و عادل در خارج ن
ممکن است مراد مشهور و مرحومه آقای خويي اين باشد که بین زيد و عدالت نسبت است و 

ــبت در جمله به هیئت )زيد عادل( تعبیر مي ــبت بین از آن نس کنیم و اين )زيد عادل( آن نس
ــت که به )زيد عدالة( تعبیر کنیم بلکه از ميزيد و عدالت در خارج را حکايت  کند و الزم نیس

گويیم )زيد عادل( و اين هیأت دهیم و ميســازيم و آن را خبر قرار ميعدالت مشــتقي را مي
 حاکي از نسبت بین زيد و عدالت در خارج است.

 زيدمرحوم آقای صدر فرمودند: مراد مشهور از نسبت تامّه آن نسبتي است که بین مفهوم 
گويیم: )زيد عادل(، در ذهن سه چیز داريم: مفهوم و مفهوم عادل در ذهن ما است. وقتي مي

ــه چیز در ذهن داريم  ــبت بین زيد و عادل، و در )زيد العادل( نیز س زيد و مفهوم عادل و نس
مفهوم زيد و مفهوم العادل و نسبت بین زيد و العادل، مراد مشهور اين است که مدلول هیئت 
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ـــت و مراد از هیئت جمله در جم له تامّه آن نســـبت تامّه بین مفهوم زير و مفهوم عادل اس
ــت که بین مفهوم زيد و مفهوم العادل وجود دارد. اين معنا را مرحوم  ــبتي اس ــه آن نس ناقص

 آقای صدر ازکالم مشهور فهمیده است.
 دو دلیل:ه همین باشد که مرحوم صدر فرمودند ب به نظر ما بعید نیست که مراد مشهور

ـــ1 صه کرده ـ سبت ناق سبت تامّه و ن شهور تعبیر به ن ه عالم ذهن اند و اين دو مربوم بم
 کنند.های ذهني را به تامّه و ناقصه تعبیر مياست نه عالم خارج، زيرا نسبت

ــ ما در توجیه کالم مرحوم آقای2 بت بین زيد خويي گفتیم مراد ايشان اين است که نس ـ
ونه نســبت نداريم د دارد و بالوجدان ما در خارج بین زيد و عدالت دوگو عدالت در خارج وجو

ه بگويم )عدالة که يکي تامّه و ديگری ناقصه باشد در هر صورت چه بگويیم: )زيد عادل( وچ
کنیم. گونه تعبیر ميتوانیم به دونداريم و آن را در جمله مي زيد( در خارج يک نسـبت بیشـتر

 وانیم به دو صورت تقسیم کنیم.تپس نسبت در خارج را نمي
واقعیه بین   یجتاً نظر مشـــهور اين شـــد که مفاد هیئت جمله تامّه خبريه، نســـبت تامّهنت

 مفهوم موضوع و مفهوم محمول در ذهن است.

 مسلک دوّم )مسلک مرحوم آقای خويي(: 

اّل ادل( سه دمدلول هیئت جمله تامّه خبريه عبارت از قصد حکايت است يعني در )زيد ع 
ـــت لفظ عادل دالّ بر معنای  درايم: زيد و عادل و هیئت زيد عادل، زيد دالّ بر خود زيد اس

دالت برای  ععادل اسـت و هیئت دالّ بر اين اسـت که متکلم قصـد حکايت و اخبار از ثبوت 
خبار از تحّقق افهمیم که متکلم در مقام جمله خبريه مي زيد دارد به عبارت ديگر از هیئت

 زيد و عدالت در خارج است. نسبت بین
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شکال اوّل: اين صد حکايت که ايشان فرمودند مدلول هیئت قصد حکايت است آيا اين قا
است ری آن مدلول تصوری جمله خبريه است يا مدلول تصديقي آن اگر بگويید: مدلول تصو

را تصــوّر  گويیم: )زيد عادل( قصــد حکايتزيرا وقتي ميبالوجدان اين کالم درســت نیســت 
 کنیم.نمي

صد سامع ت ست يعني با جمله خبريه )زيد عادل(  صديقي ا کند يق ميو اگر مراد مدلول ت
شد در جای خودشکه من در مقام اخبار  ستم اگر اين مراد با شکال کرديم  از عدالت زيد ه ا

ست نه مد صوری ا ضع مدلول ت شه نتیجه و صديقي، پس معلوم ميکه همی شود که لول ت
 مدلول هیئت جمله تامّه خبريه قصد حکايت نیست.

سلک مرحوم آ ست زيرا م شکال بر مرحوم آقای خويي وارد نی قای خويي به نظر ما اين ا
ديقي هستند نه مسلک عالمیت و تعهد و التزام است و در اين مسلک مدالي الفاظ دائماً تص

 تصوری.

شکال دوّم مرحوم  صدر:ا سر کنیم به اينما نقض وارد مي آقای  مله جکه وقتي بر 

کايت از عدالت خبريه )هل( داخل کنیم و بگويیم: )هل زيد عادل(، در اين جمله در مقام ح
مثالً بگويیم: )بل ني  زيد نیستیم و يا اگر هیأت )زيد عادل( را فاعل يا مفعول فعلي قرار دهیم

يا بگويیم: ) عادل( و  يداً  عادل( در اين جمالت در انّ ز يداً  مت انّ ز بار از علم معل قام اخ
 خودمان هستیم نه اخبار از عدالت زيد.

اشکال محکي  مرحوم آقای صدر بعد از بیان اين اشکال دوّم متوجه شدند که اين اشکال،
ا مفعول فعلي قرار جا هیئت جمله خبريه مدخول )هَلْ( واقع شد يا فاعل و ينیست زيرا در اين

ـــت يعني مراد مرحگ وم آقای رفت و اين موارد از محل کالم مرحوم آقای خويي خارج اس
ه مدخول خويي از قصــد حکايت در مدلول هیئت جمله خبريه در جايي اســت که جمله خبري

 )هَلْ( و يا فاعل و مفعول نباشد.
 بنابراين دو اشکال مرحوم آقای صدر بر مرحوم آقای خويي وارد نیست.
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ست 1صدرمرحوم آقای  ست اين  قائل ا صادفیه ا سبت ت که مدلول هیأت جمله خبريه ن
ــبت ــبت، نس ــت وقتي مي نس ــه چیز داريم: واقعیه در ذهن اس گويیم )زيد عادل( در ذهن س

ــان از اين  ــبت واقعیه بین مفهوم زيد و مفهوم عادل که ايش مفهوم زيد و مفهوم عادل و نس
 کنند.نسبت به نسبت تصادقیه تعبیر مي

سبت نپس فر ست که در اولي ن صه با جملة تامّه خبريه در اين ا صه و در ق جمله ناق اق
ت اين است دومي نسبت تامّه است و اساس ناقصه بودن و تامّه بودن نسبت در هیأت جمال

. نسبت تحلیلیه که در جمله ناقصه نسبت تحلیلیه است ولي در جمله تامّه نسبت واقعیه است
رْب  زيد( يک مفهوم وج واقعاً نســبت نیســت بلکه  در ود دارد که در جمله ناقصــه مانند )ضــَ
سه جزء تحلیل مي ضذهن به  سبت بین زيد و  ضرب و ن رب که کنیم مفهوم زيد و مفهوم 

شتر صه يک مفهوم بی ست و واقعیت ندارد پس در جمله ناق سبت تحلیلیه ا نداريم لذا  اين ن
دل( که واقعًا ا(، بخالف جمله )زيد عاگويیم: )ال يصــح الســکوت علیهی اين جمله ميدرباره

ــه چیز داريم: مفهوم زيد و مفهوم  ــبت داريم يعني در اين جمله واقعاً س ــبت عنس ادل و نس
 تصادقیه بین مفهوم زيد و مفهوم عادل.

ع نسـبت فرق نسـبت تحلیلیه در )ضـرب زيد( و )زيد الضـارب( اين اسـت که منشـأ انتزا
سبت تحلیلیه نبین ضرب و زيد است ولي منشأ انتزاع  تحلیلیه در )ضرب زيد( نسبت خارجیه

 الضارب است. در )زيد الضارب( نسبت واقعیه ذهنیه بین مفهوم زيد و مفهوم
ــه جمله بیان مي ــدر را در س ــیح مختار مرحوم آقای ص عادل( و  کنیم: جمله )زيدما توض

 جمله )زيد في المسجد( و جمله )ضرب زيد(.
افناء يا  که ما دو مفهوم را بر واقع واحدیاســـت از اينمعنای نســـبت تصـــادقیه عبارت 

 کنیم.انطباق مي
ــت و عادل يک مف در مثل جمله )زيد عادل( زيد عبارت از هوم کلّي يک مفهوم جزيي اس

ـــد انطباق م ـــت و ما اين دو مفهوم را بر واقع واحدی که موجود خارجي باش اين  کنیمياس
 دل( است.معنای نسبت تصادقیه در مثل )زيد عا

ست فقن يک تقديری دارد  سابقه ا و در مثل جمله )زيد في المسجد( و زانش عین جمله 
چون در اصل )زيد موجود في المسجد( است مفهوم زيد مفهوم جزيي است و مفهوم موجود 
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ست که مفهوم زيد و  ست نسبت تصاديقیه در مثل اين جمله اين ا في المسجد مفهوم کلّي ا
 شيء واحدی که همان موجود خارجي است افناء کرديم و انطباق داديم.مفهوم موجود را بر 

صدر ديدند ن َضرَبَ زيد( يعني جمله فعلیه، مرحوم آقای  صادقیه و در مثل جمله ) سبت ت
شد اين شيء با صادقجا نميکه انطباق دو مفهوم بر يک  سبت ت را در مثل  یهآيد لذا معنای ن

 اين جمالت فعلیه ت ییر دارند. 
حوث و بیاني در ن برای نسبت تصادقیه در مثل )ضرب زيد( دو بیان دارند: بیاني در بايشا
 تمهید.

: ما در اين مثال دو مفهوم داريم: ضرب و زيد و اين دو را بر شيء 1بیان ايشان در بحوث
يک  ّب از  حد مرک که آن مرکز وا حد منطبق کرديم  که بر مرکز وا باق نکرديم بل حد انط وا

صادقیه در جملهعَرَض و يک  سبت ت ست و اين معنای ن ضرب زيد( ی فعلیهمعروض ا ی )
 است.

َضرَبَ زيد( چهار چیز داريم: مادّه ضرب و : در جمله2بیان مرحوم آقای صدر در تمهید ی )
ی زيد و هیئت جمله َضرَبَ زيد  کلمه زيد بر شخص خاصّ داللت دارد هیئت َضرَبَ و کلمه

و هیئت َضرَبَ بر يک نسبت صدوريه بین آن  لت، داللت داردو مادّه ضرب بر يک حدث دال
حدث و بین يک ذات مبهم داللت دارد و اين نســبت يک نســبت تحلیلیه اســت نه نســبت 

رَبَ زيد( بر انطباق آن ذات مبهم و مفهوم زيد بر شـــيء واحد واقعیه، و هیئت جمله ی )ضـــَ
 کند.خارجي داللت مي

ل فرمايش مرحوم آقای صـــ ما وارد  ودر در مفاد هیئت جمله تامّه خبريه بود اين محصـــّ
 شود.يشويم و با ذکر نظر مختار اشکال بیان ايشان مشخص ماشکال بیان ايشان نمي

سما و چون ما در حروف ستیم يعني اينها فاقد م ستند  و هیئات قائل به عالمیت ه معنا ه
 .نیمکگرچه مدلول دارند مختار خود را بر اساس اين مبنا بیان مي

سان را به دو قسم تقسیم کرده سفه افعال ان سفه و غیر فل اند: افعال جوانحي مقدمه: در فل
 يا ذهني و افعال جوارحي يا بیروني.
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سم را  ضیح ميفعل جوارحي ربطي به بحث ما ندارد ولي اين ق دهیم چون در تقريب و تو
 است. کند در بخش فعل جوانحي که بحث ماتشبیهي که خواهیم گفت کمک مي

ست تارة محلّ و متعلق دارد سم ا و تارة محل و متعلق ندارد. مثاًل  افعال جوارحي بر دو ق
دهیم و اين حرکات محلي ندارند ولي شخص نجار که دستش دست و سر و پا را حرکت مي

دهد محل آن چوبي اســت که اثر حرکت دســت نجار بر روی آن چوب  اهر را حرکت مي
شود و حرکت دست نجار از تنه درخت تبديل به میز و صندلي مي شود يعني چوب در اثرمي

ست يا مثالً در حین کتابت که انگشتان دست حرکت مي کند محلش همان محلّ خطوطي ا
 بندد.که بر روی کاغذ نقش مي

آن دسته از افعال جوارحي که متعلق و محل دارد بر دو قسم است: تارة در آن فعل احتیاج 
که توانیم به اشـــکالل مختلف درآوريم بدون اينمثالً يک قطعه موم را ميبه ابزار نداريم 

احتیاج به ابزار داشـــته باشـــیم و تارة در فعل خود احتیاج به ابزار داريم مانند نجاری که در 
صندلي و میز نیاز به ابزاری همچون چکش و میخ و غیره دارد و کتابت  تبديل تنه درخت به 

 ین قبیل است.و نقاشي و آهنگری از هم
. اولین فارق افعال ذهني در مقابل افعال جوارحي، افعال جوانحي يا افعال ذهني وجود دارد

با افعال جوارحي اين اســت که در افعال جوارحي گاهي فعل احتیاج به محل ندارد ولي افعال 
خواهد زيرا عضـــوی در افعال ذهني وجود ندارد تا آن را حرکت دهیم ذهني حتماً محل مي

خواهد و همیشـــه همراه با ت یّری در محل اســـت محل و متعلق فعل ذهني دائماً محل مي
افعال ذهني صور ذهنیه است چون آنچه که ما در ذهن داريم فقن صور ذهنیه است و صور 

 ذهنیه بر سه قسم است صورت حسیه و خیالیه و عقلیه.
شاره کرديم نفس هیچ قدرتي ندارد  که در صورت حسي کاری و امّا صورت حسي: قبالً ا

 انجام دهد ذهن ما در صورت حسي قدرت هیچ ت ییر و تصرفّي را ندارد.
سم تفصیل و  ست ما تمام افعال صور خیالي را به دو ق در صورت خیالي دست ذهن باز ا

سیم کرده صورت خیالي را ميترکیب تق شي از هر  صیل يعني بخ تواند جدا کند مثاًل ايم تف
ست تخیّل ميزيد را در بیرون دي صورت خیالي زيد را بدون د ست  کند و از طرف ديگر ده ا

ضافه کند ذهن مي صلي ترکیب و ا صورت ا صچیزی را به  تواند ترکیب کند يعني بخشي از 
مانند تخیّل زيد باد و شاخ. اين فعل نفس در صورت خیالیه تفصیلیه و ترکیبیه احتیاج به ابزار 
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ماً اين تفصـــیل و ترکیب را در مرتبه تخیّل انجام ندارد و عین موم اســـت و ذهن مســـتقی
 دهد.مي

ست و اين کار خالصه اين صور ذهنیه ا که کار ذهن ما در مرتبه تخیّل تفصیل و ترکیب 
 احتیاجي به ابزار ندارد.

صورت عقلیه عمده شروع ميدر  شت ترين کار ذهن  سي قدرت ندا صور ح شود ذهن در 
 است.ولي در صور عقلي دستش بسیار باز 

ست پس اگر من بخواهم در  شيء ا صور خیالي لفظ آن  شيء  صور عقلي  سابقاً گفتیم 
کار بايد ببینم افعال صور عقلي تصرّف کنم بايد در صورت خیالي لفظ تصرّف کنم و برای اين

 نفس چیست؟
ست يکي از افعال نفس حکم  در مرتبه صور عقلي يا صور خیالي الفاظ فعل نفس متعدّد ا

 در مرتبه صور عقلیه بر دو قسم است يا اسناد است و يا حمل است. است و حکم
ــیئي نســبت مي ــناد که فعل ذهن ما اســت ذهن حدثي را به ش دهد مثالً ذهن که در اس

صورت عقلي مي ضرب را به  صورت عقلي  سبت دهد بايد  سناد و ن ضرب را به زيد ا خواهد 
ضرب و  صورت خیالي لفظ  ضرب  صورت عقلي  سبت دهد  صورت زيد ن صورت عقلي زيد 

صورت و متعلق ايجاد مي خیالي لفظ زيد سناد ت ییری در  سابقاً گفتیم ذهن در ا ست و  کند ا
شود و زيرا همیشه تصرّفات ذهن ما در صور است يعني فعل ذهن بدون متعلق و محل نمي

ست وقتي ذهن مي صور ذهنیه ا صر در  سناد متعلق فعل ذهن منح ضرب را به زيد ا خواهد 
صورت خیالي لفظ  دهد سناد دهد يعني  صورت عقلي زيد ا ضرب را به  صورت عقلي  يعني 

ضــرب را به صــورت خیالي لفظ زيد اســناد دهد اين اســناد دادن عین کار نجری به توســن 
ابزاری انجام گردد و آن ابزار هیئت فعل اســت و به نفس اين هیئت اســناد مذکور را ايجاد 

 کند.مي
به معنای مادّه و لفظ را به هیأت فعل در آوردن است و چون تمام پس در واقع اسناد داده 

ــت به نفس به هیأت درآوردن  ــور خیالیه الفاظ اس ــور عقلیه با ص کارهای ذهن در مرتبه ص
 شود.الفاظ. اسناد محقّق مي

خواهد حکم به اتحاد دو شـــيء کند اين و در حمل مانند )زيد عادل( وقتي که عقل مي
 شود.فس همین به هیأت درآوردن لفظ محقّق ميحکم به اتحاد به ن
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خالصه بحث: هیئت جمله خبريه عبارت از ابزار ذهن ما در فعل خودش است بعض برای 
ــتفاده مي ــور عقلیه از هیئات اس ــرّفات ذهني در ص )زيد عادل( فعل نفس حکم  کنیم. درتص

ست و ا ست و فاعل ذهن ا صور خیالیه لفظ زيد و عادل محل حکم ا ست و  بزارش در اين ا
حکم هیئت لفظ است اگر بخواهیم تشبیه کنیم عین نجاری است در نجاری يک نجار داريم 
و يک فعل نجاری داريم و يک محل نجاری داريم که چوب است و ابزار نجاری داريم ذهن 
صور خیالیه لفظ زيد و  صور عقلیه يا  ست  ست و فعل ذهن به منزله نجاری ا به منزله نجار ا

ست. يک عادل به  سیله و ابزار کار ا ست و هیئت )زيد عادل( به منزله و منزله چوب نجاری ا
ــت وقتي  ــامع حین تکلم از الفاظ اس ــیه س ــور حس ــور عقلیه داريم که ص ــم ديگر از ص قس

ستفاده ميمي صرّف کنیم از همین هیئت ا صور خیالیه ذهن خود ت کنیم و وقتي خواهیم در 
 کنیم.تصرّف کنیم بازار همین هیئت استفاده مي الفاظاز  خواهیم در صور حسي سامعکه مي

سبتي بین مفهوم زيد و مفهوم  ضیه مقعوله ن صدر قائلند که در ق شهور و مرحوم آقای  م
کنند و مشهور از آن عادل است مرحوم آقای صدر از اين نسبت به نسبت تصادقیه تعبیر مي

 کنند.به نسبت تامّه تعبیر مي
م زيرا قضیه معقوله در نظر ما به قضیه متخیله لفظیه برگشت که اين نسبت را ما منکري 

سبتي بین  ضیه لفظیه )زيد عادل( ن شهور قائلند که ما در ق ست چطور م ضیه ملفو ه ا عین ق
ضیه متخیله  ضیه معقوله در نزد ما چیزی جز ق ست که در آن زيد و عادل نداريم ق لفظیه نی

سبت نداريم يعني ما قبول داريم که ا ست هم ن صورت خیالي ا ضیه ملفو ه متخیله دو  ين ق
شن ست به عبارت رو سبتي نی صورت خیالیه ن ضیه ولي بین اين دو  سه ق تر اينها گفتند ما 

داريم قضـــیه ملفو ه و معقوله و محکیه، ما قضـــیه ملفو ه را دائماً با قضـــیه معقوله يکي 
است و قضیه معقوله  دانیم چون قضیه ملفو ه ما قضیه معقوله محسوسه در ذهن سامعمي

 ما قضیه متخیله در ذهن متکلم است.
 در ما نحن فیه دو نکته باقي ماند:

گاهي ذهن که حکم و اســـناد و تصـــديق و امثال اينها فعل او اســـت فرق  نکته اوّل:

ــد، گاهي در مقام تخاطبنمي ــد يا ذهن مخاطب باش احکامي برای  کند که ذهن متکل باش
سناد ذهن پیدا مي ستثناء عین ا ضراب و عطف و تأکید و امثال ذلک، ا ستثناء و ا شود مانند ا

کنیم از استثناء و عطف و اضراب فعل نفس است و بقیه نیز همچنین هستند. وقتي تفکر مي
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 کنیم از حروفي همچون االّکنیم ولي وقتي با ديگری تکلم ميو امثال آن کمتر اســتفاده مي
کنیم مثالً با حرف )بل( اضراب را که فعل نفس و بل برای ايجاد اين افعال نفس استفاده مي

 کنیم.ما است در صور حسي مخاطب ايجاد مي

صورت  نکته دوّم: صور عقلیه را به  ضاربٌ( در نظر ما که  ضرب زيد( و )زيد  فرق بین )

صورت تخ ضرب زيد(  ست که در ) صورت تخیلیه لفظ برگردانديم اين ا یلیه از دو لفظ يک 
است مانند زيد و عمرو در کنار هم يک عکس بگیرند ولي در )زيد ضارب( دو صورت تخیلیه 
وجود دارد مانند دو عکس يکي عکس زيد و يکي عکس عمرو، زيرا در اين جمله هیئت ابزار 
شیم زيرا حکم که فعل نفس  شته با صورت تخیلیه دا ست و در حکم حداقل بايد دو  حکم ا
ضرب  شیم و در ) شته با صورت دا ست و حداقل بايد دو  صور ا ست يک نحوه ترکیب بین  ا

 زيد( يک صورت تخیلي داريم زيرا حکمي در آن وجود ندارد.

 ی خبريه:توضیح مختار در هیئت جمله

ايم و فرق بین هیئات مســـما و معنا ندارند يعني چیزی را به نام هیئت نامگذاری نکرده
صه و صه  هیئت جمله ناق ست که حروف و هیئت جمله ناق حروف با هیئت جمله خبريه اين ا

ای از حروف کنند ولي ذهن به کمک جمله خبريه يا پارهدر سـاختن اسـم به ذهن کمک مي
کند و اينها ابزار حکم ذهن هستند و بدون مانند )االّ( و )لکن( و )نعم( و )واو عاطفه( حکم مي

صرّف در سماء هستند  اينها ذهن هیچ قدرتي بر ت صور عقلیه که همان صور خیالیه الفاظ و ا
سي صورت تخیلیه اين  ندارد و اگر ک صورت عقلیه زيدٌ عادلٌ يعني زيد و عادل به  پذيرد که 

شــود چون همه قبول دارند که در قضــیه لفظیه گردد حتماً نســبت را منکر ميدو لفظ بر مي
قوله، قضیه متخیله و قضیه محسوسه بین موضوع و محمول نسبتي نیست در واقع قضیه مع

الفاظ است و در قضیه لفظیه هم نسبت وجود ندارد قضیه متخیله در وقت تفکر است و قضیه 
محسوسه دروقت تکلم است و به عبارت ديگر قضیه معقوله قضیه محسوسه است وقتي که 

 شنويم.شنويم و قضیه متخیله است وقتي که آن را نميآن را مي
سان را در نظر بگیريم معنا و مسمايش طبیعت حیوان ناطق است ما نسبت وقتي کلمه ان

ــ اين کالم راجع به تمام اسمايي که معنايشان عاّم  به اين معنا و مسما ادراک حسي نداريم ـ
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ست مي شرم ا سما ادراک خیالي هم نداريم چون  سبت به اين معنا و م ـــ و همچنین ن آيد ـ
 ادراک حسي به آن چیزی داشته باشیم امّا صورت عقلي ادراک خیالي اين است که بايد حتماً

صورت تخیلي يک  صورت عقلي اين معنا چیزی جز  سان، هرچه در ذهن کندو کاو کنیم  ان
ای از الفاظ نیســت يا تخیّل لفظ انســان اســت و يا تخیّل الفاظ حیوان ناطق لفظ يا مجموعه

شود و گفتیم ربوم به الفاظ مياست وقتي صورت عقلي معنا صورت خیالي الفاظ شد هیئت م
اند: فعل نفس بدون محل محال است محلش فقن صور ذهنیه است و صور ذهنیه سه دسته

سي و خیالي ندارد و فقن  صورت ح سان  سمای ان سي و خیالي و عقلي و گفتیم م صورت ح
ست ذهن وقتي مي صورت تخیلي لفظ ا صورت صورت عقلي دارد که همان  خواهد در اين 

صورت تخیلي لفظ تصرّف کند و اسناد دهد و يا حمل کند يا هر حکم ديگری انجام عقلي يا 
ست که بتوان بدون هیچ ابزاری  صور خیالي نی ست و عین  دهد اين کار بدون ابزار ممکن نی

ــرّف کرد ابزار اين ــورت لفظي در آن تص ــورت عقلي به ص ــت وقتي ص کار همین هیئات اس
ضیه لفظیه  ضیه معقوله ما ق شت ق سه در برگ سو ضیه لفظیه مح متخیله در ذهن متکلم يا ق

 شود و قضايای لفظیه نسبت ندارند.ذهن سامع مي
ــد که هیئت جمله خبريه در افعال نفس نقش ابزاری دارد  ــل مختار ما اين ش پس ماحص
ــناد و حکم و امثال ذلک را انجام  يعني ذهن به کمک هیئت جمله خبريه افعالي همچون  س

 دهد.مي

 ی انشائیههیئت جمله

شائیة( تعبیر مي ضیحي گاهي از آن به )الجمل التامة االن شود که قید )التامة( اعتباری تو
 است زيرا وقتي خبريه يا انشائیه گفتیم حتماً تامّه نیز هست.

ست که نوعاً در  ست که هر دو فعل ما ا شاء در مقابل اخبار ا شاء دو اطالق دارد: يکي ان ان
شود مراد از آن انشاء در مقابل اخبار است. و ديگری حقیقت انشاء ميبحث معامالت بحث از 

کنند جمله خبريه و جمله انشــاء در مقابل خبر اســت وقتي جمله را به دو قســم تقســیم مي
شود که مدلول هیئت جمله انشائیه انشائیه، مراد همین انشاء در مقابل خبر است و بحث مي

 چیست؟



 71 

ملي را که در و اســتفهام و تمني و ترجي و نداء و تمای ج اين جمله انشــائیه امر و نهي
 شود.رود و همچنین موارد اذن و اجاره را شامل ميعقود و ايقاعات به کار مي

 کنیم:بحث در جمل انشائیه را در دو مقام مطرح مي
له امر و جمله مقام اوّل: جمالتي که متمحض در انشاء هستند مانند جمله استفهامي و جم

 و جمله تمني و جمله ترجي و نداء.نهي 
شاء و هم در اخبار به شترکه که هم در ان روند مانند جمالتي که کار ميمقام دوّم: جمل م

شود: )بعت داری( و گاهي رود مثالً گاهي در مقام اخبار گفته ميکار ميدر عقود و ايقاعات به
 شود: )بعت داری(.مي در مقام انشاء گفته

 ت متمحضه در انشاءمقام اوّل: جمال

 پنج قول اساسي در مفاد اين هیئات است:

 1قول اوّل: )منسوب به مشهور است(.

ادات تمني برای  مشهور قائلند که در استفهام هیئات استفهام يا ادات آن برای استفهام و
ش صی ه نهي برای زجر و )يا( برای نداء وضع  صی ه امر برای طلب و  ست. اينها تمني و  ده ا

ست امّا نه بر گفتند شده ا ضع  ستفهام و ستفهام برای ا ست که هیئات ا ست ا ای مفهوم در
ا اين هیئات واقع استفهام وضع شده است يعني ب استفهام که مفهوم اسمي است بلکه برای

که بگويیم: )هل زيد قائمٌ(، کنیم قبل از اينيا ادات خود اســـتفهام خارجي را خارجاً ايجاد مي
سـتفهام را در خارج موجود نیسـت و با همین هیئت اسـتفهامي خود ا اصـالً هیچ اسـتفهامي

 موجود کرديم. اين قول به مشهور نسبت داده شد.

 :2قول دوّم )قول مرحوم آقای خويي(

شده  ساني وضع  شائیه و خبريه برای ابراز يک امر نف ست که هیئت جمله ان شان قائل ا اي
ست منتهي در جمله خبر شد ا صد حکايت با ست که همان ق ساني امر واحدی ا يه آن امر نف
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و کنیم يعني هرگاه بخواهیم قصـــد حکايت را ابراز کنیم از هیئت جمله خبريه اســـتفاده مي
ستفاده مي ساني ا شائیه را هم برای ابراز يک امر نف ساني جامعي جمالت ان کنیم و آن امر نف

شد اين  ستفهام اعتباری دارد که غیر قصد حکايت با ست مثالً در ا شائیه ا مفاد هیئت جمله ان
آن امر نفساني استفهام است و در صی ه امر آن امر نفساني اعتبار عمل بر ذمه مکلّف است و 

ساني غیر از ست و جامع اينها يک امر نف ساني تمني ا صد حکايت  در مورد تمني آن امر نف ق
 است.

 :1قول سوّم )قول مرحوم محقّق عراقي(

ين نسبت، قائل است که مدلول و مفاد هیئت جمله انشائیه نسبت است يک طرف اايشان 
سبت در  ست مثالً در )هل زيدٌ قائمٌ(، ن ست که مدخول بهای هیئت ا سبتي ا زيد قائم( يک )ن

 طرف نســبت اســت و طرف ديگر آن مفهوم اســمي اســتفهام اســت پس مفاد هیئت جمله
ست که سبتي ا ستفهامیه )هل زيدٌ قائمٌ( ن سبت تامّه )زيد قائم( و  ا سمي ببین ن ین مفهوم ا

ت که اين اســـتفهام وجود دارد يعني وجود رابن در يکطرف متقوم به يک وجود رابطي اســـ
که ما در کما اين وجود رابن به دو وجود غیر رابن متقوم اسـت يعني مفهوم زيد، مفهوم قائم،

رض عرض عارض بر يک عوجود جوهر و عرض نظیر آن را داريم به اين صـــورت که يک 
ــتفهام مدل ــمي اس ــت. مفهوم اس ــت و اين عرض دوّم عارض بر يک جوهر اس ول ديگر اس

تواند فهمد که چون نسبت نمييک از اجزاء جمله )هل زيدٌ قائمٌ( نیست و اين را عقل ميهیچ
ست عقل در جای خو ستفهام ا سبت را که مفهوم ا شد طرف ديگر ن دش قرار بدون طرفین با

اريم مادّه آن ذهاب و در مثل جمله طلب مانند )اِذْهَبْ( يک هیئت داريم و يک مادّه ددهد مي
م اســمي و هیئت آن صــی ه امر اســت مفاد اين صــی ه يک نســبتي بین مادّه ذهاب و مفهو

ک مادّه قرار )الطلب( اســت در اينجا طرف نســبت را نســبت ديگر قرار نداد بلکه طرفش را ي
 خالف هیئت مادّه امر. )هل زيدٌ قائمٌ(، زيدٌ قائمٌ دارای نسبت است بهداده است زيرا در جمله 
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 :1قول چهارم)قول مرحوم اصفهاني(

سبت ست که مفاد اين هیئات يا ادات عبارت از ن شان قائل ا ست اي سبت بین نامّا نه  ا
سبتي بین فاعل و طرف ديگ سبت تامّه، بلکه دائماً يک ن ستفهام و ن ست مثالً در مفهوم ا ر ا

ستفهَم ستفهِم و م سبتي بین م ستفهام ن ستفهام، ا سبتي تاهیئت ا مّه قیام به زيد( عنه )يعني ن
ستفهامیه )هل زيدٌ قائمٌ( مي ست که مفاد هیئت جمله ا شد و مفاد )اِا ای نسبت طلبیه (بْهَذْبا
 باشد.است که متقوم به طالب )= آمد( و مطلوب )ذهاب( مي

 :2قول پنجم )قول مرحوم شهید صدر(

ــت مفاد هی ــائیه و جمله خبريه يکي اس ــان فرمودند: مفاد هیئت جمله انش ئت جمله ايش
س صادقیه ا سبت ت شائیه نیز ن ست و مفاد هیئت جمله ان صادقیه ا سبت ت ت. وقتي خبريه ن

و مفاد )اِذْهَبْ( همان  گويیم: )هَلْ زَيْدٌ قائمٌ( مفادش همان نسبت تصادقیه بین زيد و قائممي
ست ايشان ميتصادقیه  نسبت دقیه بین گويند: در نسبت تصابین آن ذات مبهم و مخاطب ا

شان مي ست اي سه رکن وجود آن ذات مبهم و مخاطب ا صادقیه  سبت ت ارد: دو دگويند: در ن
گويیم )زيدٌ قائمٌ( رکنش طرفین نسبت است و رکن سوّم وعاء تصادق و اتحاد است وقتي مي

 کنیم.حکم ميبه اتحاد اين دو مفهوم بر شيء واحد 
يرا هر مفهومي زگويیم اين دو مفهوم اتحاد دارند در عالم مفهوم اتحاد ندارند که مياين

ــت  ــان در وعايي اس ــت، بلکه اتحادش ک دفعه آن يدر عالم مفهوم با مفهوم ديگر مت اير اس
ــتفهام ا ــت و يک دفعه در عالم اس ــت که وعاء وعاء، وعاء تحقّق و ثبوت و نفس االمر اس س

له خبريه باشــد و يک دفعه اتحادشــان در عالم تمني يا عالم ترجي اســت، در جممي فرضــي
ست ولي در جم ست و آن هم عالم تحقّق و واقع ا شتر نی سوّم يک وعاء بی شائیه رکن  له ان

ست يع ست و در امر وعاء طلب ا ستفهام ا ستفهام وعاء ا ست در ا گويیم ني ميوعاء مختلف ا
 ا هم يکي هستند.اين دو مفهوم در وعاء طلب ب
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شائیه عالوه بر اين ست که جمله ان شائیه اين ا سبت پس فرق جمله خبريه و جمله ان که ن
صادقیه را مي ساند آن وعايي که اين دو مفهوم با هم متحدند را هم ميت ساند ولي جمله ر ر

 خبريه تنها نسبت تصادقیه را داللت دارد.
انشــائیه را نقل کرديم و به نظر ما ســه قول  گانه در مفاد هیئت جملهتا اينجا اقوال پنج

اخیر يعني قول مرحوم آقا ضــیاء عراقي و مرحوم آقای اصــفهاني و مرحوم آقای صــدر بر 
لي از آن نفهمیديم امّا دو قول ديگر ميعهده ــان اســت چون ما معنای محصــّ ماند ی خودش

ــی ــت و توض ــهور و قول مرحوم آقای خويي که قابل توجیه اس ح آن در آينده يعني قول مش
 آيد.مي
ست يعني ذهن ما به کمک   شائیه يکي ا مختار ما در هیئت جمله تامّه چه خبريه و چه ان

ئات فعلش را ايجاد مي ئات در جمله  کند در جمله خبريهاين هی به کمک اين هی ما  ذهن 
ستثناء را انجام مي ضراب و ا سناد و حکم و ا له دهد و ذهن ما در جمخبريه افعالي همچون ا

انشائیه به کمک هیئت آن يا به کمک حرف، استفهام و طلب را که فعل نفس ما است ايجاد 
ــته حرف يا هیئت نمي کند و ما بدونمي ــتفهام و طلب و تمني و ترجي و نداء داش توانیم اس

باشــیم حتّي اگر اســتفهام را هم بخواهیم در درون خود ايجاد کنیم با همین هیئات و حروف 
 ست.پذير اامکان

شیاء  صور عقلي ا ست و ما مي يعنيمحل فعل نفس  سي الفاظ ا توانیم صور تخیلي يا ح
 لْ اين صورت حسي يا تخیلي الفاظ را در هیئت )زيدٌ قائمٌ( ايجاد کنیم و يا آن را در هیئت )هَ

کار ببريم حقیقتاً اســـتفهام که جمله اســـتفهامیه را بهزَيْدٌ قائِمٌ( ايجاد کنیم پس قبل از اين
کنیم زيرا استفهام ايجاد مي نداشتیم و با کمک اين ابزار يعني هیئت جمله انشائیه استفهام را

ست و بدون محل اين صور عقلیه کار ذهن ما ا ست و  صور عقلیه ا ست محلش  کار محال ا
يا صور حسیه لفظ است پس استفهام حتماً صور تخیلي با صور حسي  همان صور تخیلیه لفظ

( را تخیّل کنیم استفهام فعل نفس ما است هَلْ زَيْدٌ قائِمٌما در مرتبه ذهن ) خواهد اگرلفظ مي
ستفهام فعل نفس ما  ست و اگر اين جمله را به لفظ بگويیم ا صور تخیلي الفاظ ا که محلش 

 است و محلش صور عقلي ذهن سامع يعني صور حسي الفاظ در نزد سامع است.

صل نظر مختار: شائیه مت ماح ضه ابزاری برای افعال نفس همچون هیئت جمله ان مح

 طلب و استفهام و تمني و امثال ذلک است.
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 سابقاً گفتیم کالم مشهور و مرحوم آقای خويي در مانحن فیه قابل توجیه است.
ست که مابه کمک هیئت جمله ستفهام را ايجاد امّا کالم مشهور اين ا شائیه طلب و ا ی ان

ست مي هیئت ابزاری برای ايجاد کنیم يعنيمي ستفهام که فعل نفس ا شد منتهي طلب و ا با
شود، اين معنا که استفهام اينها گفتند وعايي به نام عالم انشاء داريم که در آن انشاء ايجاد مي

شاء نداريم وقتي ما طلب را ايجاد را ايجاد مي ست ولي ما وعايي به نام عالم ان ست ا کنیم در
کند کالم مشـــهور در اين لب را ذهن ما ايجاد ميکنیم هیئت امر نقش ابزاری دارد و طمي

شند يا اينسازد با اينجهت اجمال دارد يعني مي سبب با شند و که هیئات موجد و  که ابزار با
ــت ولي اگر از هیئت  ــتفهام ذهن ما اس ــتند بلکه ابزارند فاعل اس ــبب نیس ما گفتیم اينها س

 د کنیم.توانیم استفهام را ايجااستفهام استفاده نکنیم نمي
شائیه ساني  و امّا کالم مرحوم آقای خويي که فرمودند: هیئت جمله ان برای ابراز اعتبار نف

ست که ما اين  شهور ا ست ولي معنای دقیق معنای م ست ا ست اينها در مرحله دواعي در ا
 کنیم.افعال نفس را با ابزاريت هیئات جمله انشائیه ايجاد مي

ستعمال ميجمل خبريه مقام دوّم: شاء ا سته شوند.ای که در ان اند: يک و اينها بر دو د

شــوند مثالً در معامله ای هســتند که در عقود و ايقاعات اســتعمال ميدســته جمل خبريه
 ذلک. گويیم )آجرت( يا )استاجرت( و امثالگويیم )بعتُ( و در اجاره ميمي

سته دوّم جمل خبريه ستند که در مقاو د روند مثالً در روايات م امر و نهي به کار ميای ه
 به جای امر به اعاده صالة آمده است: )يعید الصالة(.

 گونه جمالت چیست؟سؤالي که اينجا مطرح است اين است که مدلول هیئت اين
شان  ست اي شکلي برخورد نکرده ا ساس مبنايي که دارد اينجا به م مرحوم آقای خويي برا

ست چون هیئت جم ساني دائرقائل ا ست و آن امر نف ساني ا بین دو  ل برای ابراز يک امر نف
شيء است يکي قصد حکايت و يک غیر قصد حکايت، اگر در مقام فروش )بعتُ( گفته شود 
شود در  ست و اگر بعد از فروش )بعتُ( گفته  صد حکايت ا ساني غیر ق برای ابراز يک امر نف

ئیه مانند جمله خبريه فقن مدلول تصديقي مقام ابراز قصد حکايت است پس هیئت جمله انشا
صديقي )بعتُ( اخباری فقن  ست که مدلول ت شايي اين ا دارد و فرق )بعتُ( اخباری و )بعتُ( ان

ص ساني مثالً اعتبار ملکیّت ابراز ق شائیه برای ابراز يک امر نف ست ولي در جمله ان د حکايت ا
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ــد حکايت  ــديقي )زوّجتُ( اخباری قص ــت و مدلول تص ــديقي بعوض اس ــت و مدلول تص اس
 اعتبار زوجیت است. )زوّجتُ( انشايي

و مدلول هیئت )بعتُ( خبری  داندمرحوم آقای صــدر مدلول هیئات را مدلول تصــوری مي
صادقیه مي سبت ت شان ميرا ن صوری داند اي شايي در مدلول ت گويد: )بعتُ( خبری با )بعُتُ( ان

شان در م ستند و اختالف صادقیه يکي ه سبت ت صديقي يعني ن ست مدلول ت صديقي ا دلول ت
جمله خبريه اخباريت اســت و مدلول تصــديقي جمله انشــائیه انشــائیت اســت و اخباريت و 

فهمیده  سیاقیهانشائیت که مدلول تصديقي هستند از دائره وضع خارجبند و از قرينه حالیه و 
 شوند.مي

ست از هیئت  سناد که ما گفتیم: هیئت جمله خبريه ابزاری برای فعل نفس ا )بعُتُ( برای ا
کرديم و از )زوجتي طالقٌ( برای جمل که آن هم فعل نفس است فعل نفس است استفاده مي

ـــائیه )بعُُت(  گرفتیم ما معتقديم که هیچ فرقي بینکمک مي جمله خبريه )بعُتُ( و جمله انش
سناد چه در خبر و چه در انشاء )بعُتُ( گويم، مي نیست هر دو فعل نفس هستند من در مقام ا

دهم و داعي من از آن اخبار است و گاهي فقن منشأ اختالف در دواعي است گاهي اسناد مي
سناد مي ست مثالً داعي من ا شاء ا شايي تحّقق دهم و داعي من از آن ان سناد در )بعُتُ( ان از ا

 ملکیّت اعتباريه است و اين داعي از دايره وضع خارج است.
ــدق و کذب خبر دخالت دارد، مثالً اگر به داعي تأدّب حتّي در جمل خبريه داعي ما  در ص

تواند بگويد اين کالم دروغ است زيرا در دروغ داعي بگويیم: شما سرور ما هستید کسي نمي
 اخبار است و در اين جمله داعي اخبار نیست بلکه تأدّب و احترام داعي آن است.

 ی شرطیهمدلول جمله

ـــت و مباني اين های بعدی اين بحث و بحثمباني  که در مورد مدلول هیئات مفرد اس
 های گذشته مشخص شد.ها در بحثبحث

جمله شــرطیه به اعتبار جزاء که يک جمله تامّه اســت يا جمله خبريه اســت و يا جمله 
ست شائیه ا شد و نه جمله توانیم جمله تامّهو ما نمي ان شیم که نه جمله خبريه با شته با ای دا

شرطیه در مثل )ان طلعت الشمس فالدم زيداً( جمله انشائیه است در مفاد انشائیه باشد جمله 
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و مدلول هیئت جمله شــرطیه بحث مبســوطش در دو مبحث آينده )مفهوم شــرم( و )واجب 
مختار خودمان به نحو مختصـــر اکتفاء  آيد لذا در اينجا فقن به بیانمطلق و مشـــروم( مي

 کنیم.مي
له خبريه يا أدات برای حکم که فعل نفس اســـت در جمله شـــرطیه خبريه از هیئت جم

ستفاده مي شد مثل )النهار موجود( و تارة  تواند به نحو مطلقکنیم تارةً اين حکم نفس ميا با
شروم بودن به مقید  شمس فالنهار موجود( اينجا م شد مثل )ان طلعت ال شروم با به نحو م

هاربودن برمي له )الن به جم ید دارد و  ند طلوع الشـــمس( بر  گردد يعني محمول ق موجود ع
شرطیه خبريه جمله مشروم به جمله مقیده برميمي گردد البته هريک از گردد پس در جمله 

 جمله شرطیه و جمله مقیده تاثیرات خودش را در ذهن سامع دارد.
در جمله شرطیه انشائیه ما ـــ مثالً ـــ طلب را که فعل نفس است با هیئت فعل امر ايجاد 

گويیم که طلب نفس به چند صـــورت آيد ميبحث اقســـام واجبات که بعداً ميکنیم در مي
ست تارة به ست و تارة بهممکن ا ست و تارة به صورتصورت منجز ا صورت مشروم معلق ا

است در )اکرم زيداً( طلب منجز است و در )اکرم زيداً عند طلوع الشمس( طلب معلق است و 
شمس( طلب  ست و بعداً اين بحث ميدر )اکرم زيداً ان طلعت ال شروم ا آيد که آيا حقیقت م

که مرحوم شــیخ انصــاری به آن قائل اســت البته طلب معلق و مشــروم يکي اســت کما اين
ــروم را به معلق برمي ــت کما اين گرداند.مش ــروم دو تا اس که ويا حقیقت طلب معلق و مش

 مرحوم آخوند به آن قائل است و نظر مختار ما نیز همین است.
اگر بخواهیم طلب مشــروم را که فعل نفس اســت ايجاد کنیم با ابزار ادات شــرم و  پس

 کنیم.جمله شرطیه آن را ايجاد مي
سه  ضوع را به  ضوع و لفظ مهمل و لفظ مو ست: لفظ مو سم ا سابقا گفتیم لفظ بر دو ق
قسم تقسیم کرديم: مفرد و مرکّب ناقض و مرکّب تام. اوّل بحث مدلول هیئت مرکّب ناقص 
را مطرح کرديم و بعد بحث مدلول هیئت مرکّب تام را بیان کرديم و گفتیم مرکّب تام ســـه 

 قسم است: جمله خبريه و جمله انشائیه و جمله شرطیه.
سه را به  شت ولي بحث از هیئات اين  سم ديگر برگ شرطیه به يکي از دو ق البته جمله 

 ديم.صورت مجزّی مطرح نموديم و حاال به مدلول هیئت مفرد رسی
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پاره تاب و در  يد و ک ند ر مان ند  مدلول دار يک  مادّه  ئت و  فاظ مفرد مجموع هی ای از ال
که مادّه ای از الفاظ مفرد هیئت آنها يک مدلول دارد عالوه بر اينصندلي و امثال ذلک و پاره

 آنها نیز مدلول دارد مانند فعل و مشتقات و مصادر بنابر قول مشهور و تثنیه و جمع.
 کنیم.شويم و تنها مختار خود را بیان ميابحاث کمتر وارد اقوال و آراء ميدر اين 

 ـ  هیئت فعل:1

کنیم هیئت فعل است و مراد از آن جمیع اقسام فعل )ماضي و اولین مفردی که بحث مي
ست وقتي مي َصرَ( و )اَکَلَ( و مضارع و امر( ا َضرَبَ( از اين مادّه معنايي غیر از مادّه )نَ گويیم )
ستفاده مي ستفاده ميمواد افعال ديگر ا َضرَبَ( همان چیزی را ا کنیم که کنیم ولي از هیئت )

رَ( و )اَکَلَ( و امثال آن ی اين کنیم يعني همهاســتفاده مي از هیئت افعال ديگر همچون )نَصــَ
ـــان يک مدلول دارد بنابراين آنچه که محل بحث ما در افعال اســـت مدلول افعال هیئت ش

 باشد؟کنیم که کاربرد هیئت فعل چه ميها است و به تعبیر ديگر بحث ميهیئت آن
کنیم: فعل خبری و فعل انشايي. فعل خبری يعني فعلي ما افعال را به دو قسم تقسیم مي

ضَ  ست مانند  شاء  دٌيْزَ بَرَکه در جمله خبريه آمده ا شايي يعني فعلي که در جمله ان و فعل ان
خواهیم ببینیم هیئت فعل در زيداً(، و ما مي بْرِضـــْ ( در )اِبْرِضـــْ کار رفته اســـت مانند )اِبه

جمالت خبری و جمالت انشايي چه مدلولي دارد؟ بحث ما تنها در هیئت فعل از اين جمالت 
 است.

نظر ما در مدلول هیئت فعل همان اســـت که در مدلول هیئت جمله تامّه آن را گفتیم و 
 ول هیئت جمله تامّه نیست.هیچ فرقي بین مدلول هیئت فعل و مدل

در آنجا گفتیم که جمله تامّه ابزاری برای فعل نفس اســـت همین حرف را در هیئت فعل 
سناد دهد گويیم منتهي در هیئت فعل خبری وقتي ذهن ميهم مي خواهد حدثي را به ذاتي ا

ستفاده مي سناد از هیئت فعل خبری ا سناد برای اين ا دهد ميکند يعني به کمک اين ابزار ا
ــت که اگر زمان تحقّق حدث  ــت اين اس ــارع هس ــي و فعل مض تنها فرق که بین فعل ماض

سناد  شد اين ا شته با ضي ايجاد ميگذ کند و اگر زمان تحقّق حدث زمان را با هیئت فعل ما
ستفاده مي ضارع ا شد از هیئت فعل م شد بلکه زمان حال يا آينده با شته نبا ضي و گذ کند ما
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کنیم و اين طبق قرارداد عل نفس است از هیئت فعل خبری استفاده ميپس برای اسناد که ف
 کنیم.است که اگر حدث و مبدأ قبل از زمان تکلم حادث شده باشد از فعل ماضي استفاده مي

ــورت يعني اگر حدث در زمان تکلم يا بعد از آن حادث شــود از هیئت فعل  و در غیر اين ص
 کنیم.مضارع استفاده مي
ری برای انشاء انشايي هم قائل به ابزاريت هستیم يعني هیئت فعل امر ابزا در هیئت فعل

ــت و ذهن ما به کمک هیئت فعل امر اين طلب را ايجاد مي کند و اگر از اين هیئت طلب اس
 شود.فعل امر استفاده نشود. طلب که فعل نفس است ايجاد مي

گويیم منتهي هیئت را مي پس آنچه که در هیئت جمله تامّه گفتیم در هیئت فعل هم آن
انشـــايي  فعل خبری بمنزله هیئت جمله خبری و هیئت فعل انشـــايي به منزله هیئت جمله

 است يعني هر دو برای فعل نفس ابزار هستند.

 هیئت مصدر

د اذهاب است ب و مصدر غیر ثالثي مجرد ماننرْمصدر اعم از مصدر ثالثي مجرد مانند ضَ 
ه و بعد مختار در اين مورد به بیان دو نظر اکتفاء کرد  و بحث مصــدر همه مصــادر را شــامل

 کنیم.خود را مطرح مي
صدر عبارت ا ست که مدلول هیئت م شد اين ا شهور با سبت نظر اوّل که لعلّ نظر م ز ن

صفت سبت بین موصوف و  ضاف الیه و يا ن ضاف و م سبت بین م ست مانند ن صه ا ، گفته ناق
َضرْب و اَکْل  صادر مثل  سبتي بین حدث و ذات )فاشد در تمام م ُشرْب، ن سبت( و  عل آن ن
 فهمیم.مي فهمیم کما اين که حدث را از مادّهوجود دارد که اين نسبت را از هیئت مي

دث داللت حســازد زيرا مصــدر فقن بر اشــکال: اين نظر با ارتکاز ذهني و وجدان ما نمي
 دارد نه چیز ديگر.
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 :1نظر دوّم )نظر مرحوم آقای صدر(

شان  صدر و هم در مبحث هیئت فعل بیان کرده اي اين فرمايش را هم در مبحث هیئت م
 2است.

شان فرمودند: هیئت مصدر بر يک خصوصیتي در مادّه داللت دارد که اين  صوصیت خاي
ه ه مانند بقیکب( رْگردد در مثل )ضــَ نســبت نیســت بلکه به نحوه لحاظ ما از اين مادّه برمي

را به دوگونه  ر خارج افراد کثیری دارد ذهن ما اين حقیقتموجودات و حقايق ديگر عالم د
دث صادر عن ذات کند و تارة آن را بما هو حتواند لحاظ کند تارة بما هو موجود لحاظ ميمي

صادر عن ذات لحاظ ميلحاظ مي ستیم کند وقتي دوگوکند و تارة آن را بما هو حدث  نه توان
هو حدث ا بما رن اســم انتخاب کنیم اگر آن حقیقت توانیم به دو نحوه برای آلحاظ کنیم مي

ا بما هو رکنیم و اگر آن صــادر عن ذات لحاظ کنیم برای آن از کلمه مصــدر اســتفاده مي
 کنیم.موجود لحاظ کنیم از اسم مصدر استفاده مي

ست که وقتي به عالم خارج نظر کنیم و  صدر اين ا ضیح کالم مرحوم آقای  ک ذات يتو
ــورت م مانند زيد و فعل ــرب را مالحظه کنیم زيد را فقن به يک ص توان لحاظ ياو مانند ض

ــم اختیار مي ــمیه گاهي برای خود زيد اس کنیم و گاهي کرد )يعني بما هو هو( و در دقت تس
ــم اختیار مي ــمش را زيد و در مورد برای طبیعي او اس ــمش را دکنیم در مورد اوّل اس وّم اس

ــان مي رد يک کتوان آن را به دو نحوه لحاظ ضــرب اســت ميگذاريم ولي فعل زيد که انس
ـــادر عن زيد نگاه مي ه به اين ککنیم و برای طبیعي اين حدث دفعه آن را بما هو حدث ص

موجود و  گذاريم و يک دفعه ضرب او را بما هونحوه لحاظ شده است اسمش را )ضرب( مي
صدوری از ذات آن را لحاظ نمحقیقة لحاظ مي ضرب يکنیم و به حیثیت  سمش را  کنیم و ا

گاهي صیغ  وـ زيرا گاهي مصدر و اسم مصدر يک صی ه دارند  گذاريمبه نحو اسم مصدر مي
صداق نداريم بلکه ـــ پس در خارج ما دو چیز و دو م ست ـ طبیعت يکي  آنها با هم متفاوت ا

ن دهد و گونه لحاظ داريم و هیئت مصدر وضع شده است تا آن خصوصیت را نشااست و دو
 خصوصیات اين است که اين مادّه به صورت صدور و انتساب لحاظ شده است. آن

                                                 
 .314/  1ـ بحوث /  1
 .308/  1ـ بحوث /  2
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کند که معلوم نیســت اين خصــوصــیت ربطي به بعد از آن مرحوم آقای صــدر ترديد مي
شته باشد بلکه شايد اين خصوصیت مربوم به مادّه باشد يعني ما مادّه را به دو نحو  هیئت دا

ي حثیثت صــدوری( لحاظ شــود آن را در ضــمن کنیم وقتي که به يک نحو )يعنلحاظ مي
ــدر مي ــدر خودش گويیم امّا نه اينهیئت مص ــدر بر آن داللت کند هیئت مص که هیئت مص

ست و يک قرارداد وجود دارد که اگر مدلول را  صدر به نحو يک عالمت ا مدلول ندارد گويا م
یاورند و اگر به نحو ديگر )يع ـــدر ب ني بما هو موجود( به اين نحو لحاظ کنند در هیئت مص

 لحاظ کنند هیئت اسم مصدر بیاورند.
ست که خالصه اين ست که مردّد ا صدر اين ا صدر در مفاد هیئت م که نظر مرحوم آقای 

ست اگر مربوم به  ست يا مربوم به هیئت ا صدور مربوم به مادّه ا صیت و حیثیت  اين خصو
ست و اگر مربوم به مادّ صدر دارای مدلول ا شد هیئت م صدر بدون هیئت با شد هیئت م ه با

شد يا فاقد مدلول  ست که واجد مدلول با صدر مردد بین اين ا ست پس امر هیئت م مدلول ا
 باشد.

صدر مجرد و  ست م سم ا صدر بر دو ق ست که م صدر اين ا مختار ما در مدلول هیئت م
 مصدر مزيد فیه.

ضرب و علم و کتابت و امثال اين صدر مجرد مثل  سد که ها و به نظر ميم صادر ر تمام م
 در مجرد از جوامد هستند.

سان و چوب و  ستند مثل ان سته از معاني ذوات ه سمند: يک د سابقا گفتیم معاني بر دو ق
ستند مثل خوردن و خوابیدن و گفتن و امثال  سته از معاني أحداث ه سنگ و کاغذ و يک د

سي مجموع هیئت و مادّاين ست که در ل ت چه عربي و چه فار صادر ها و  اهر اين ا ه در م
صادرمجرد را برای أحداث وضع مي ْصر. پس م َضرْب و عِلْم و نَ مجرد جزء جوامد  کنند مثل 

اش برای طبیعي حدث وضــع شــده اســت ی ضــرب به هیئت و مادّهاســت يعني خود کلمه
ست نه اينهمان شده ا ضع  سان برای طبیعي اين ذات و صادر را به طوری که کلمه ان که م

ـــادر مجرد را دالّ بر هلحاظ هیئت و مادّ اش از باب تعدد دالّ و مدلول بدانیم يعني مادّه مص
 چیزی و هیئت آنها را بر چیزی ديگر دالّ بدانیم.
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ستفاده مي صدر مجرد ا صلي آن م سماء ديگر از حروف ا شتقاق افعال يا ا کنند نه برای ا
گرفته و آن را به  که به آن پســوند يا پیشــوند اضــافه کنند بلکه حروف اصــلي مصــدر رااين

 آورند.های مختلف در ميشکل
که در مصـــادر مجرد مجموع کلمه به هیئت و مادّه يک مدلول دارد و آن خالصـــه اين

 مدلول طبیعي حدث است.
 آيد.امّا مبحث مصادر مزيد فیه همان بحث هیئت مشتقات است که بعداً مي

صدر  صدر، م ست که برای ت ییر در معنای م مجرد را به يکي از ابواب مزيد الزم به ذکر ا
سامي فیه مي ست بخالف ا شه بر يک وزان نی صادر همی شدن معنای م بريم و اين عوض 

مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول که ت ییر در معنا در آنها همیشه بر يک وزان است در 
صر، در همه صليی اينضارب و کاتب و قاتل و نا ست و ها ت ییر در معنای ا سان ا به  يک

گونه نیســت لذا معنای فاعل آن حدث يا محل وقوع آن اســت ولي در مصــادر مزيد فیه اين
 اند.برای ابواب مختلف مزيد فیه معاني متعدّدی ذکر کرده

امّا مدلول هیئت مصــادر مزيد فیه همان مدلول هیئت مشــتقات اســت پس ما در مصــدر 
شتقاق نیستیم و هیئت آن مدلول مستقلّ ي ندارد. )يعني جدای از مادّه مدلولي مجرد قائل به ا

 ندارد(.
 .ولي هیئت مصدر مزيد فیه همان مدلول هیئت مشتق را داراست

 فرق بین مصدر و اسم مصدر:

گونه که گفتیم معاني بر دو رســـد اين اســـت که همانآن فرقي که بیشـــتر به ذهن مي
آن دسته معاني که از ذوات  اند گفته شداند و يک دسته از أحداثيک دسته از ذوات اند:قسم

کند امّا آن دســته معاني که از أحداث هســتند هســتند ذهن عرفي آنها را يک جور لحاظ مي
ست يعني در  تواند لحاظ کند يکي همانگونه ميذهن عرفي آنها را به دو معنای حدثي آنها ا

شستن و خوردن يک حیثی ست مثالً در ن ت تکوين و تمام افعال يک حیثیت تکوين و ايجاد ا
ـــت و يک حیثیت ديگر هم وجود دارد که همان حیثیت تکون و وجود  ايجاد اين افعال اس

ـ اين دو حیثیت در معاني ذوات ديده نمي ـ آن معنايي که از اين دو معنا با معنای است  شود 



 83 

حدثي متناسب است همان جهت تکوين و ايجاد است اگر برای احداث بخواهند اسم بگذارند 
کنند و اســمش را مثاًل حیثیتي که متناســب با خودش اســت از مصــدر اســتفاده ميهمان به

گذارند و اگر همین حدث را به ديد دوّم نگاه کنند که در واقع ضــرب و گفتن و پوشــیدن مي
دهند و آن حیثیت تکوّن و وجودش باشد در اين مورد را يک نحوه معنای ذاتي مي اين حدث

صدر را برای آن معنا م سم م ست ميا صدر غالباً به شتق و در صدر با م سم م لحاظ کنند و ا
کنند و آن را به ديد صی ه مشترک است مثالً برکوشیدن کوشش و بر گفتن گفتار اطالق مي

 کنند.ذات نظر مي
صداقي ست ولي در حدّ م صدر در حدّ مفهومي ا سم م صدر و ا دائمًا  پس اختالف بین م

شوند مثالً فعل شستن را از حیث تکوين و ايجاد مصدر و اسم مصدر به يک وجود موجود مي
سال نامگذاری مي سل نام اغت ست غُ کنند و آن را از حیث تکوّن و وجود که به ذات نزديک ا

شد ولي مي ست که همان فعل خارجي با سال يکي ا صداق غسل و اغت گذارند در حالي که م
 در و اسم مصدر دو مفهوم داريم.در ذهن از مص

کنیم که در مصــداق با مصــدرش يکي نیســت مانند گاهي به اســم مصــدری برخورد مي
رسد کانه پوشش پوشیدن و پوشش، زيرا پوشیدن حدث است ولي پوشش حدث به نظر نمي

شیدن لباس، مثالً مي ست نه پو شش زينتي، و نميبه معنای لباس ا شیدن گويند پو گويند پو
 شود پوشش گرمي دارد.ي يا مثالً گفته ميزينت

بعضي گفتند که اسم مصدر نتیجه و حاصل مصدر است ولي اين سخن در بعضي از موارد 
سل که در عرف اين ها را بر يک چیز صادق نیست مانند کوشیدن و کوشش يا اغتسال و غُ

 کنند.اطالق مي

 مدلول هیئت مشتق

ست که بر ذوات صافي ا شود مثل ي که واجد آن وصف هستند حمل ميمراد از مشتق او 
سمي  شتقّات ا شريف و امثال ذلک. مراد از مشتق اين اوصاف و م ضارب و عالم و مقتول و 

 است.
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ست که آيا مشتق حقیقت  ست يک بحث اين ا شده ا صول دو بحث از مشتق مطرح  در ا
باشد ت در هر دو ميدر متلبس به مبدأ فیالحال و مجاز در ما انقضي عنه المبدأ است يا حقیق

شويم و بحث ديگر بحث از مدلول هیئت است که بعد از بحث هیئات وارد آن مي اين بحثي
گويیم: )عالمٌ( اين کلمه يک مادّه داردکه همان )علم( اســت و يک ميمشــتق اســت. وقتي 

هیئت دارد و اين هیئت مشــترک بین اســماء فاعل و اســماء مفعول و غیر آنها اســت و اين 
گونه معنا شــود که ما اين کلمات را که از يک وزن برخوردار هســتند يکاک باعث مياشــتر

 کنیم مثالً عالم را صاحب علم و ضارب را صاحب ضرب و کاتب را صاحب کتابت معنا کنیم.
 کالم در اين است که مدلول اين هیئت چیست؟

ده اســت که اين مثل عالم و ضــارب و قائم و امثال ذلک بین اصــولیون مفروغ عنه بودر 
مشتقات مانند جوامد مثل انسان و شجر نیستند زيرا در مثل انسان و شجر واضع آنها را برای 

گونه نیستند که مثالً عالمٌ يا ضاربٌ برای طبیعي يک ذات وضع کرده است ولي مشتقات اين
شند يعني اين شده با ستقلي جدای از وضع طبیعي ذاتي وضع   مادّه و وضع هیئتها وضع م

 ندارند.
ــت با اين رْبُ زَيْدت( متفاوت اس ــَ ــاربٌ( با )ض که هیئت هردو دارای از طرف ديگر کلمه )ض

َضرْبُ زَيْدت( شهور در ) ست که در نزد م شان اين ا ست تفاوت دو مفهوم داريم )مفهوم  مدلول ا
ر ( مورد اتفاق است که يک مفهوم بیشتر ندارد ـــ در نظد( ولي در )ضاربٌيْب و مفهوم زَرْضَ

داند بین اين مفهوم با مفهوم واحد ( را يک مفهوم ميدتيْزَ بُرْمرحوم آقای صـدر هم که )ضـَ 
ـــ گفته( فرق ميدر )ضاربٌ اند منشأ اين اختالف در مفهوم اختالف هیئت است و در گذارد ـ

 تعیین مدلول هیئت با هم نزاع  کردند.
ــتق که بعداً مي ــتق )يعني آيد محل نزاع اســت البته در بحث ديگر مش که آيا مدلول مش

مجموع مادّه و هیئت( بســین اســت يا مرکّب اســت ولي بحث ما نحن فیه در مدلول هیئت 
 مشتق من حیث المجموع. مشتق است نه خود

شتق نکته ست که م شتق مبتني بر اين ا ست که آن بحث م شود اين ا ای که بايد توجّه 
 خودش مدلول داشته باشد.
شد که در مشتق مدلول منحصر در بنابراين در آنجا اگر کس شد و قائل  ي منکر اين معنا 

آيد ولي بحث ما هیئت اســت و خود مشــتق مدلول ندارد آن بحث نمي مدلول مادّه و مدلول
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نحن فیه يعني بحث مدلول هیئت مشــتق را احتیاج داريم چون هیئت آن مدلول دارد و اين 
 امر مفروغ عنه است.

شتق يک مادّه  صه ما در م ضع دارد و هخال ضع داريم و يک هیئت داريم مادّه و یئت و
ثل )ضاربٌ( با ها مفروغ عنه است و از طرفي کلمه مشتق مدارد و خود مشتق وضع ندارد اين

شده  ضع  سان برای معنايي و سان( فرق دارد زيرا کلمه ان ست بخالف اکلمه جامد مثل )ان
مانند )ضارٌب(  و از طرف ديگر مشتق ی نداردامشتق که جدای از مادّه و هیئت وضع جداگانه

ريم ولي در )ضربُ زيدت( و )زيدٌ ضاربٌ( فرق دارد زيرا در مشتق يک مفهوم دا (دتيْزَ بُرْبا )ضَ 
 و )زيدٌ ضاربٌ( دو مفهوم داريم.

 ست؟اکه هیئت مشتق برای چه چیزی وضع شده  خواهیم بحث کنیمدر ما نحن فیه مي
ـــدر مرحوم ر قول در اين مورد داريم قول اوّل به مرحوم میرزای فرمودند: چها 1آقای ص

ست و فرمود: مادّه در هر  ست و ايشان از مرحوم محقّق دواني تبعیت کرده ا نائیني منسوب ا
ـــ در مثال عالم و عادل صفت است و در مثل  مشتق برای حدث يا صف وضع دشه است ـ

ـ و هیئت مشتق نشان مي اين حدث و معنا را به نحو دهد که من ضاربٌ و قاتلٌ حدث است 
شرم از حمل لحاظ کردم مثالً  َضرْب برای حدثالب ضارب يعني  ست و  مادّه  شده ا ضع  و

شود يعني ميکه اين کلمه ميهیئت آن داللت دارد بر اين توانیم بگويیم تواند بر ذاتي حمل 
دارد که اين حدث  )زيدٌ ضاربٌ(. امّا اگر اين مادّه را به هیئت مصدر در آوريم هیئت آن داللت
 شود.به شرم ال از حمل لحاظ شده است به همین جهت )زَيْدْ ضَرْبٌ( گفته نمي

المیت عالزمه اين قول اين است که وضع هیئت مشتق به تسمیه نیست. بلکه وضع به 
ضع را بر دو ق سابقاً و شتیم  سم برای چیزی نگذا ست يعني هیئت فاعلٌ را ا ستیم: ا سم دان

سمیه و  ضع به ت ضع در مقاو ضع به عالمیت و ضع به عالمیت، و مراد ما از و ضع به و بل و
ست گفته مي شد وضع به عالمیت ا سمیه نبا ست يعني هرجا وضع به ت سمیه ا شود. هیئت ت

بشــرم از حمل مشــتق در نزد مرحوم میرزای نائیني عالمت بر اين اســت که مادّه به نحو ال
 شود.لحاظ مي

ين است که مفهوم )ضاربٌ( با مفهوم )ضربٌ( يعني مفهوم الزمه فرمايش مرحوم نائیني ا
شد منتهي اين مفهوم واحد به دو  ست که همان مفهوم مادّه با صدر يکي ا شتق و مفهوم م م
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شرم از حمل و در )ضربٌ( به نحو  ضاربٌ( اين مفهوم به نحو الب ست در ) شده ا نحوه لحاظ 
 بشرم اللحاظ شده است.

شکال: اين کالم با ارتکاز  ضاربٌ با مفهوم ما شتق مثل  نافات دارد و در اتکاز ما مفهوم م
 مثل ضربٌ دوتا است.

 قول دوّم )قول مرحوم آخوند(:

ست که از ذات متلبس به اين مبدأ  سیطي ا شتق معنای ب شان فرمودند: معنا و مدلول م اي
ست بهانتزاع مي شتق ا سین انتزاعي مدلول هیئت م  زيد راعنوان مثال اگر شود اين معنای ب

ــورت ميبه ــم بگذاريم عنوان يک موجود خارجي در نظر بگیريم به دو ص توانیم برای آن اس
يد مي خاصّ اســـم تارة اســـم را برای خود ز تارة برای طبیعي ذات اين موجود  گذاريم و 

صورت دوّم معنا عاّم گذاريم مثالً ميمي ست و در  صورت اوّل معنا خاصّ ا سان در  گويیم ان
 است.

زيد را در نظر بگیريم اگر اين ذات واجد علم باشــد در  اگر ذاتي مثل آخوند فرمود:مرحوم 
سبت واجديت، يعني زيد با قطع نظر از ذاتش واحد  ست مثل ن سبتي ا خارج بین زيد و علم ن

توانیم اســم بگذاريم يک دفعه نام اين زيد گونه ميعلم نیز هســت ما برای زيد واجد علم دو
ــت و يک دفعه برای طبیعي ای ذات واجد واجد علم را زيد مي گذاريم که اين معنا خاصّ اس

بريم و يک کار ميکنیم که همان هیئت اســم فاعل مثل )عالمٌ( را بهصــفت اســم اختیار مي
ــم انتخاب ميتعمیم ديگر هم مي ــفتي اس کنیم و آن هیئت دهیم که برای ذات واجد هر ص

به ذات واجد ضرب ، ضارب و به ذات واجد کتابت  )فاعلٌ( است لذا به ذات واجد علم عالم و
ـــت. نکته ديگر اينگويیم و تعبیر عامّ همه اينکاتب مي که برای يک ها هیئت )فاعلٌ( اس

سم مي ست چندين ا صیاتي که دارا صو توان اختیار کرد مثالً اگر زيد را در شيء به اعتبار خ
نامیم بعد ذات حیوان او را زيد مي کنیم ونظر بگیريم يک دفعه برای خودش اسم انتخاب مي

يد را در نظر مي نام جســـم را انتخاب ميناطق در ز عد گیريم و برای ذات متحیّر  کنیم و ب
بینیم زيد ماهیتي است که در وجود متقوم به غیر نیست برای ذات ماهیت غیر متقوم اسم مي

 گذاريم.کنیم و نامش را جوهر مياختیار مي
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صحّح اين ما معنای انتزاعي را از ذات )يعني زيد( انتزاع مي مرحوم آخوند فرمود: کنیم و م
طور کلّي هیئت )فاعلٌ( را برای هر ذات واجد و به انتزاع واجديت زيد به صــفت خاصّ اســت

 کنیم.صفتي وضع مي
اگر دقت کنیم اين مبنا با مبنای ايشــان در حروف موافق اســت زيرا ايشــان در مدلول 

مفهوم حرفي فا مفهوم اســـمي يکي هســـتند فقن نحوه لحاظ آنها  حروف قائل اســـت که
 متفاوت است و از طرفي هیئات هم به منزلة حروف هستند.

های ی )عالمٌ( و بقیه صــی هاشــکال: فرمايش مرحوم آخوند مبتني بر اين اســت که کلمه
بقًا مشــتق واجد دو مدلول باشــند که يکي مدلول مادّه و ديگری مدلول هیئت باشــد ما ســا

گفتیم مدلول يا تصــوری اســت و يا تصــديقي اســت مدلول تصــوری يعني مفهوم و مدولل 
ست که کلمه )عالمٌ( دو مفهوم و  ست. الزمة کالم مرحوم آخوند اين ا شن ا صديقي هم رو ت
ـــ چون ايشان قائل به  مدلول تصوری داشته باشد )يکي مفهوم مادّه و يکي مفهوم هیئت( ـ

ست مدلول  سمیه ا ضع به ت سماء فاعل و ـــ مفهوم هیئت در همه ا صديقي را قبول ندارد ـ ت
 ی اسماء فاعل با هم فرق دارد.همشترک است ولي مفهوم ماد

شتق و در بیان مختار در ما نحن فیه مي سم ما در بحث م شتقات من جمله ا گويیم که م
بالوجودان  فاعل دو مدلول ندارند بلکه يک مدلول دارند و اين مطلب برهان نیاز ندارد بلکه

 ثابت است.

 قول سوّم )نظر مرحوم عراقي(:

ــت کما اين ــبت اس ــان فرمودند: مدلول هیئت نس ــت وقتي ايش که مدلول مادّه حدث اس
اش بر وصــف داللت دارد و به هیئتش بر نســبت داللت گويیم: )عالمٌ(، اين کلمه به مادّهمي

 دارد.
از ذات است مدلول مادّه قیام است و ايشان در مثل )قائمٌ( گفته است مدلولش قیام صادر 

ی دو مدلول داريم يک مدلول مادّه مدلول هیئت نسبت صدوريه است بنابراين در مثل )قائمٌ(
ـ و ـ  ـ که مراد از آن همان حروف اصلي به صورت مقطعه است يعني ) ق  موجود در )قائمٌ( 
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سم( ـــــ که داللت بر حدث مي بت بین مبدأ و ذات کند و يک مدلول هیئت که داللت بر ن
 کند.مبهم مي

ستقل نداريم  شتقات دو مدلول م ست يعني ما در م شکال: اين کالم با ارتکاز مخالف ا ا
پرسیم اين نسبتي که مدلول هیئت است آيا مفهوم نسبت مراد که از ايشان ميمضاف بر اين

اسـمي  اسـت يا واقع نسـبت مراد اسـت؟ اگر مفهوم نسـبت مراد باشـد مدلول هیئت مدلول
سبت در ذهن نميی )قائمٌ( را ميکه وقتي کلمهشود عالوه بر اينمي آيد و شنويم مفهوم ن

کنیم و اگر مراد واقع نسبت در ذهن باشد واقع نسبت در ذهن بین دو مفهوم آن را تصوّر نمي
شد  ست ولي در )قائمٌ( دو مفهوم نداريم فقن يک طرف وجود دارد که همان مفهوم قیام با ه

که طرف  کند که امر ســـوميکند و هیئت برنســـبت داللت ميمادّه بر قیام داللت مي چون
 ديگر نسبت باشد وجود ندارد.

 قول چهارم )قول مرحوم اصفهاني و مرحوم آقای خويي و جماعتي ديگر(:

ها قائل شدند که مدلول هیئت مشتق عبارت است از ذاتي که منتسب الیه مادّه است اين
ــت به همین جهت اينمثالً )قائمٌ(  ــتق به معنای ذات له القیام اس ــدند مدلول مش ها قائل ش

گردد کنیم به دو مفهوم و يک نسبت بر ميمرکّب است زيرا وقتي مفهوم )قائمٌ( را تحلیل مي
 يعني مفهوم ذات و مفهوم مادّه و نسبت بین ذات وماده.

کنیم و بهتر تعقل نميم و کنیم و درست آن را هضاشکال: گاهي ما به مطلبي برخورد مي
شد زيرا اوالً اين قول با  سیده با سان به آن نر شايد ذهن ان سکوت کنیم  ست در مورد آن  ا

ست نمي سازد بلکه اين قول با مسلک مختار مرحوم آقای خويي در وضع که تعهد و التزام ا
ست سب الیه مادّه ا ست و ثانیاً مدلول هیئت که ذات منت سازگار ا سمیه  ضع به ت مدلول  و

شــود اين مدلول اســمي مدلول هیئت باشــد و ثالثاً اگر اين مدلول اســمي اســت و چطور مي
ست  شتق ا ست پس مدلول مادّه که جزء ديگر م شتق ا شد اين مدلول يک جزء از م هیئت با

ـــد؟ و اگر مجموع را دارند معنا ميچه مي اند که ما وضـــعي برای ها قائلکنند خود اينباش
 مجموع نداريم.

 شويم:ا قبل از بیان مختار خودمان دو نکته را متذکر ميم
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ست که در کلمات مشتق اوالً ما دو وضع داريم نه يک وضع )يکي وضع  نکته اوّل اين ا
شکیل مي شتق را ت دهد مادّه و ديگری وضع هیئت(. و ثانیاً مجموع مادّه و هیئت که کلمه م

ضع ندارد مثالً در کلمه )ض ضٰ  و ست و ارِبٌ( هم مادّه و شده ا ضع  ع دارد که برای حدث و
ست که مجموع مادّه و هیئت يعني کلمه  ضع دارد و اين هم مورد توافق ا هم هیئت فاعلٌ و

 ارِبٌ وضع ندارد اينها با ارتکازات عرفي خودمان ثابت است.ٰ  ض
که مادّه نکته دوّم اين است که وقتي هیئت در ضمن مشتق آمد فاقد مدلول است کما اين

ارِبٌ( يک مدلول ٰ  گويیم )ضلمه فاقد مدلول اســت گرچه وضــع دارد و وقتي ميهم در ک
طور که تابع وضـــع خودش بهتابع دو وضـــعي اســـت که در مادّه و هیئت وجود دارد نه اين

 مستقل باشد.
از طرفي مدلول بر دو قسم است مدلول تصوری و مدلول تصديقي مدلول تصوری مفهوم 

ست و  شيء ا صورت عقلي  شکال و  ست و بال ا صديق ا صديقي عبارت از يک ت مدلول ت
ست صوری ا صوّر داريم که عبارت مدلول )عالمٌ( مدلول ت . بنابراين در مثل )عالمٌ( فقن يک ت

 که کلمه )عالم( وضع نشده است.از تصوّر مدلول اين کلمه است يا اين
شیاء به سم آنها برميما گفتیم مفهوم ا ّسي ا شیاء گردد صورت تخیلي يا ح و گفتیم تمام ا

شیاء موجود و غیر موجود به دو دسته تقسیم مي شیاء فاقد اعم از ا سم و ا شیاء دارای ا شوند ا
عنوان مثال صدها شيء در اتاق درس موجود است که اسم ندارد و فقن افراد انسان اسم. به

ای آن موجود در آن اســم دارند هريک از اشــیاء موجود فردی از طبیعي هســتند که اســم بر
اسـم جا اگر بخواهیم اشـیاء دارای اسـم يکسـری ذوات دارای طبیعي اسـت نه فرد و در اين

شیئي که دارد مي سم داريم که  سری احداث دارای ا سد يا راه ميداريم و يک رود يا کار نوي
دهد در ل ت برايش اسمي وضع نشده است منتهي يک قاعده دستوری داريم ديگر انجام مي

شیئي که شود مي که هر  صفتي  ست کنیم و آن اين واجد حدث و  سم در توانیم برای آن ا
دهیم مثالً انساني که واجد خنديدن و ضحک شد به اين آن مي است که هیئت )فاعلٌ( را به

ضاحک ميحدث هیئت فاعلٌ مي سم طبیعي ذات واجد اين دهیم و به او  سم، ا گويیم اين ا
که برای طبیعي ذات واجد حدث و صفت اسم اينمبدأ و صفت است منتهي در ل ت به جای 

بگذارند يک قاعده کلّي درست کردند و آن اين است که برای طبیعي ذاتي که واجد آن مبدأ 
ست کنند اين ست که هیئت را برای مبدأ در ست کافي ا کند کار در ل ت حفظ را راحت مي ا
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ثالً )ضـــرب( وضـــع دارد و شـــويم مچون هرگاه اين هیئت را ببنیم معنای آن را متوجه مي
ست  ضع به عالمیت ا صطالح و ست به ا سمیه ا ست و هیئت به غیر ت سمیه ا ضعش به ت و

ست کرده وقتي اين سم در سازيم برای آن ذات ا سم، مبدأ را به اين هیئت ب ايم منتهي اين ا
اسم ذهني است نه اسم ل وی و وقتي بخواهیم ذات واجد ضرب را تصوّر کنیم لفظ ضارب را 

صورت تعقلي آن ل ميتخیّ سي اين لفظ  صورت ح شنويم  ضارب را مي  کنیم و وقتي لفظ 
شــود پس در ما نحن فیه در ذهن بین مفهوم کلمه ضــارب با اســم ضــارب مالزمه ذات مي

صل مي صل حا ضع هیئت حا ضع مادّه و و صوری داريم که به برکت و شود ما يک مدلول ت
ت مدلول دارد و نه مادّه مدلول دارد بلکه خود که در خود اين کلمه نه هیئشــده اســت با اين

 کلمه مدلول دارد که همان کلمه ضارب باشد.
ـ مرکّب است يعني ـ با تحلیل ذهني  ذهن آن را  از اين بیان روشن شد که مدلول کلمه 

سبت بین ذات و مبدأ تحلیل مي ضرب کند که از آن به ذبه يک ذات و مبدأ و يک ن ات له ال
 شود.تعبیر مي

 ما در هیئت مشتق وضع را قائلیم ولي هیئت مشتق بندی بحث هیئت مشتق:معج

سمیه ندارد و فاقد ضع به ت ست زيرا و ست، فاقد معنا ا ست زيرا  فاقد معنا و مدلول ا مدلول ا
ــتق ــديقي بلکه به کلمه مش ــوری و نه مدلول تص مدلول  خودش مدلول ندارد نه مدلول تص

 ست نه به تسمیه.دهد بنابراين وضعش به عالمیت امي
 اين تمام کالم مختار ما در مدلول هیئت مشتق است.

 مدلول هیئت تثنیه و جمع:

 هیئت تثنیه مانند زيدان و رجالن و هیئت جمع مانند مسلمون و رجال.
ست  صدر در بحث هیئات افراديه بحث هیئت تثنیه و جمع را مطرح نکرده ا مرحوم آقای 

ست و يا  سابقاً راجع به هیئت تثنبه و  اکتفاءحال يا فراموش کرده ا ست به آنچه که  کرده ا
 1جمع گفته است.
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ـــت که وقتي مثالً مي مفاد و مدلول  گويیم )رجالن( يا )رجال(نزاع در اين بحث اين اس
 هیئت تثنیه و جمع چیست؟

ست و ما به دو رأی که عمده  شده ا سأله اختالف زيادی واقع  ست در اين م ترين آراء ا
 کنیم:اشاره مي

 اوّل )لعلّ نظر مشهور همین باشد(:نظر 

اند در تثنیه و جمع دو دالّ و دو مدلول داريم يک دالّ مادّه اســـت و دالّ دوّم هیئت گفته
در )رجالن( مادّه يعني )رجل( داللت بر ذات ذکوريت دارد و هیئت آن داللت دارد بر  اســـت

ــت اين و در جمع مثل )رجال( مادّه داللت بر معنا و که مراد از آن مادّه دو فرد از اين معنا اس
ــان مي ــه فرد کمتر داللت مي کند و هیئتذات مذکر انس کند برچند فرد از آن معنا که از س

 نیستند.
 اين معنای اولي است که برای هیئت تثنیه و جمع گفته شده است.

 کنیم:اشکاالتي بر اين بیان وارد شد و ما به دو اشکال اشاره مي
شکال  ست ا ست نی شد اين بیان در تثنیه و جمع اعالم مثل زيدان و زيدون در اوّل: گفته 

شد مادّه کند و هیئت بر افراد آن معنا داللت ی داللت بر معنای ميزيرا در نظريه فوق گفته 
ست و معنای خاصّ افراد ندارد و دارد در )زيدان( که مادّه ست زيد معنای خاصّ ا اش )زيد( ا

 و شجر و حجر افراد دارد. مثل انسان فقن معنای عامّ
از اين اشــکال جواب داده شــد که در مثل )زيدان( مراد از زيد که مادّه زيدان اســت عَلَم 

يد بن بکر داريم و وقتي مي يد بن عمرو و ز نام ز به  يد  ما دو ز ـــت مثالً  گويیم خاصّ نیس
ـــت بلکه مراد از مادّه ی )زيد( زيد بن عمر و يا زيد بن ب)جائني زيدان( مراد از مادّه کر نیس

زيد( است که معنای عامّ و مفهوم کلّي است که برايش دو فرد داريم يکي زيد بن ب)المسمي 
 به زيد است.زيد بن بکر و مراد از )زيدان( و )جائني زيدان( دو نفر مسمای عمرو و ديگری

رگردانديد معنا زيد )المسمیان بزيد( ببر اين جواب اشکال شده است که اگر )زيدان( را به 
ــود و عَلَمیت آن از بین ميديگر خاصّ نمي رود زيرا )المســمي بزيد( معنای عامّ اســت در ش

 و )جائني زيدان( يعني )جائني زيد بن عمرو و زيد بن بکر(. حالي که )زيدان( تثنیه علم است
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شکال دوّم بر نظريه اوّل: شما مي ا شد  دلول گويید )رجالن( دو مدلول دارد مگفته 

هیئت که نشــان دهنده تعدد و دو فرد از معنا اســت. ســؤال  مادّه که )رجل( اســت و مدلول
صوری مي صديقي؟ اگر بگويید مدلول هیئت ت ست يا ت صوری ا شود که مدلول هیئت آيا ت

شود يکي تصوّر )رجل( و يکي تصّور است يعني در )رجالن( دو تصوّر برای سامع حاصل مي
شنیدن )جائني رجالن( دو و اي دو فرد از )رجل( ست که با  ست نی صوّر ن کالم بالوجدان در ت

)رجالن( در )جائني  از رجالن داشــته باشــیم. و اگر اين مدلول دوّم تصــديقي باشــد و معنای
ست که اگر  شکالش اين ا ست ا ست که متکلم دو فرد از رجل را اراده کرده ا رجالن( اين ا

که مدلول شـــود و حال ايند از )رجل( فهمیده ميکار نرود دو فر)رجالن( در جمله هم به
ست بر اين صديقي يک لفظ متوقف ا شراين ديگر هم لفظ در جمله که اينت شد و  ای آمده با

شراين ديگر، و حال اين شد و  شاعر با شد مثالً گوينده ملتفت و  که اگر از ديوار بايد موجود با
هم )رجالن( شنیده باشد شما يعني قائلین به وضع به تسمیه قائلید که همیشه در باب الفاظ 

وقت مدلول تصديقي نیست پس چمدلولي که منشأش وضع است مدلول تصوری است و هی
 مادّه و ديگری مدلول هیئت. تواند دو مدلول داشته باشد يکي مدلولتثنیه نمي

 پس اين بیان اوّل برای مدلول هیئت تثنیه و جمع درست نیست.
 نظريه را مرحوم صدر پذيرفته است(: نظريه دوّم )اين

ــت و مادّه  در تثنیه و جمع دو مدلول نداريم بلکه يک مدلول داريم و آن مدلول هیئت اس
تثنیه مانند )رجل( در )رجالن( هیچ مدلولي ندارد و )ان( و )ين( در تثنیه عالمت تکرار لفظ 

گذارند پس هیئت تثنیه داللت اسـت يعني به جای تکرار لفظ يک عالمتي را به جای آن مي
ل خودش را دارد دارد که اين لفظ مثل )رجل( تکرار شده است و آن رجل مکرر تقديری مدلو

ــت و گويا گفته مي ــود )رجل رجل( و اگر کلمه و در واقع )رجالن( يک کلمه دو جزئي اس ش
ــد مانند )جائني رجال( مادّه ــت و هیئت آن داللت بر تکرار لفظ جمع باش اش لفظ )رجل( اس

 کند.بیش از دو بار مي

يید هیئت برتکرار گوپرسیم شما که ماين فرمايش هم قابل قبول نیست زيرا مي اشکال:

لفظ دالل دارد آيا مدلولش تصــوری اســت يا تصــديقي اســت؟ اگر مدلولش تصــوری باشــد 
صوّر مي ست که ما تکرّر اين لفظ را ت صوری برای ما معنايش اين ا کنیم در حالي که چنین ت

شود و اگر مراد مدلول تصديقي است اگر رجالن از ديوار هم صادر شود بايد فاقد حاصل نمي
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شد با اينمدل شخص ول با شود يا از يک  صادر  ست که )رجالن( از ديوار  که هیچ فرقي نی
ــورت منفرد بیايد يا در جمله بیايد  ــت که به ص ــود و هیچ فرقي نیس ــادر ش عامل ملتفت ص

ضاف بر اين صوری م ست بلکه داللت ت سمیه نی ضع به ت صديقي هیچگاه تابع و که مدلول ت
 تابع وضع به تسمیه است.

 دوّم هم درست نیست.پس بیان 
ــت که ــته در حروف و هیئات اين اس )رجالن( يک مدلول  مختار خود ما طبق روال گذش

بیشــتر ندارد و آن هم مدلول کلمه )رجالن( اســت يعني کلمه به مادّه و هیئتش يک مدلول 
ــه  دارد )رجالن( به معنای دو مرد ــت به اين بیان که همیش و )رجال( به معنای چند مرد اس

سماء آن شيء در مقام شنیدن مساوی تصوّر  سماء يا احساس ا يک شيء در ذهن با تخیّل ا
که اســت وقتي اســم ذاتي را )رجل( گذاشــتیم اگر بخواهیم يک فردی از اين ذات را بما اين

شان دهیم که يک  ست ن شان ميفردی از اين ذات ا ست با تنوين وحدت ن دهیم فرد مراد ا
تصــوّر کنیم با عالمت تثنیه يعني  اگر دو فرد را بخواهیم )رجلٌ( يعني يک مرد مراد اســت و

جُلین( و اگر بخواهیم بیش از دو فرد گويیم: )رجالن يا رکنیم و مي)ان و ين( اسم درست مي
کنیم منتهي چون اعداد غیر متناهي است برای هر را تصوّر کنیم از عالمت جمع استفاده مي

ــتقلي قرار نمي ــورت ترکیبي برای افاده و توانیم بهچون مي دهیمعددی يک عالمت مس ص
مرد و  70مرد يا  15مرد يا  6گويیم: نشــان دادن آنها از اعداد و مادّه اســتفاده کنیم مثالً مي

 ها.امثال اين
بحث هیئات به تمام اقســامش يعني هیئات جمالت از قبیل هیئت جمله ناقصــه و هیئت 

خبريه و جمله انشائیه و جمله شرطیه، و هیئات افراديه جمله تامّه به سه  قسمش يعني جمله 
يعني هیئت فعل و مصـــدر و مشـــتق و هیئت تثنیه و جمع را بیان کرديم و تا اينجا مبحث 

شد بعد از انتهای اين بحث عنوان ملحقات مبحث حروف ها، مباحثي بهحروف و هیئات تمام 
 و هیئات مطرح شده است.

 ء مبهمه است.بحث اوّل مدلول و مفاد اسما
صوالت مانند  سماء مو ضمائر مانند هو و ا شاره مانند هذا و  سماء ا سماء مبهمه ا مراد از ا

ها جزء اسماء هستند امّا که اينايم که با اينمطرح کرده الّذی است اين بحث را از اين جهت
ست که اين سیده ا شابه حروفند يعني مفاهیبه ذهن ر ستند که در مدلول م سمايي ه م ها ا
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گويیم: شــیئي اســت مســتقلي ندارند لذا اگر کســي ب:رســد: معنای کتاب چیســت؟ مثالً مي
سي بگويد معنای  ست. ولي اگر ک شده ا شته  شتمل برچند ورق کاغذ که مطالبي در آن نو م

ست؟ نمي ست. بله ميهذا چی صیات ا صو شیئي با اين خ توان گفت: هذا توانیم بگويیم: هذا 
 برای اشاره است.

 اند:سه نظريه را مطرح کرده 1ای صدرمرحوم آق

 نظريه اوّل: )نظر مرحوم آخوند(

اسم جنس هستند  ايشان فرمودند: کلمه )هذا( با )المفرد المذکر( يک معنا دارد پس هر دو
بريم که بخواهیم به کار ميو معنای عامّي دارند و فرق اين دو اين است که وقتي )هذا( را به

ــاره يک فردی از آن مفرد مذکر ــاره کنیم و اگر نخواهیم به يک فرد آن اش کنیم )المفرد  اش
ست کار ميالمذکر( را به ستعمل فیه نی ضوع له و م لکه مربوم به ببريم و اين اختالف در مو
 لحاظ است.

 نظريه دوّم: )نظر مرحوم آقای خويي(

مذکور  مفرد ايشان فرمودند: کلمه )هذا( وضع شده است تا داللت کند متکلم قصد تفهیم
ين قصــد تفهیم را کند و اگر متکلم بخواهد ارا دارد در حالي که به آن مفرد مذکر اشــاره مي

هذا( در جمله )برد شـــرم اين مدلول اين اســـت که  کلمه کار ميابراز کند کلمه )هذا( را به
ــت و ــديقي اس ــت که اين مدلول، مدلول تص مدلول  بیايد چون مرحوم آقای خويي قائل اس

 شود.ر جمله حاصل ميتصديقي د
ست اخت ضع که تعهد ا شان در حقیقت و سلک خود ساس م شان اين نظريه را برا یار اي

 اند.کرده

                                                 
 .337/  1ـ بحوث /  1
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 نظريه سوّم: )نظر مرحوم آقای صدر(

ايشان فرمودند: ما چه از اشارات حسي استفاده کنیم يا نکنیم اشاره يک فعل ذهني است 
 و در هر اشاره ذهنیه ما سه چیز داريم:

 مشیر است. ـ اشاره که فعل3ـ مشار الیه 2)فاعل اشاره(  ـ مشیر1
ست وقتي گفتیم: )هذا  شار الیه ا شهور و م سبت واقعیه بین م شاره عبارت از يک ن آن ا
القلم( قبل از آن هیچیک از مشیر و مشارالیه و اشاره نبود و با گفتن آن اين سه چیز حاصل 

 شود.مي
سؤال مطرح مي شارالیه کتاب خارجي يشود که وقتي مدر اينجا  گويیم: )اين کتاب( آيا م

شارالیه بالذّات  ست که م ست؟ جواب اين ا شار الیه ا صورت ذهني و مفهوم کتاب م ست يا  ا
ست و  شیر ذهن ا ست زيرا م شارالیه بالعرض ا ست و موجود خارجي م همان مفهوم ذهني ا

صورت ذهن ست بلکه فقن بین ذهن و  سبتي نی ست واقعیه بین ذهن و موجود خارجي ن ي نی
 ذهنیه برقرار است.

صدر مي ست که با اين کلمه به يک مرحوم آقای  شارالیه ا فرمايد: مدلول )هذا( همان م
له خاصّ يعني هر دفعه که )هذا الکتاب( کنیم از باب وضع عامّ و موضوعمفرد مذکر اشاره مي

تا است چون مفهوم عوض شود معنای هذا الکتاب اوّل با معنای هذا الکتاب دوّم دو گفته مي
شـــود در حالي که اگر مراد کتاب خارجي بود با صـــد بار گفتن )هذا الکتاب( معنای هذا مي

 شد.عوض نمي

سم را دارند مثالً مبتدا و موضوع قرار مي نظر مختار: سماء مبهمه بعضي از آثار ا گیرند ا

ست از طرف ديگر همین مثالً گفته مي سماء ا صیت مختص ا صو شود: )هذا قلمٌ( و اين خ
که وضع در باشند با ايناسماء اگر به صورت منفرد وجدای از جمله ذکر شوند فاقد مدلول مي

کند که اين جهت اسماء مدلول تصوری دارند لذا فرقي نمي به اسماء وضع به تسمیه است و
اسماء در جمله باشند يا نباشد مدلول تصوری دارند ولي اسماء مبهمه مانند هذا و هو و الذی 

تصوری ندارند بنابراين اين عويصه پیش آمد که اين اسماء مبهمه  اگر در جمله نیايند مدلول
 ف قرار دهند.را از اسماء قرار دهند يا از حرو
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که وضع اسم به تسمیه است و وضع حروف  ما فارق بین اسم و حرف را به اين دانستیم
به غیر تســمیه يعني عالمیت اســت ما معتقديم که اســماء مبهمه جزء حروف هســتند يعني 
مدلول حرفي دارند نه مدلول اسمي و وضعشان به تسمیه نیست بلکه به عالمیت است نظر 

ست که خو ست منتهي با يک ما اين ا شده ا ضع  شاره و د هذا )يا الذی و يا هو( دائماً برای ا
ای که در وجه خصوصیاتي مثالً هذا برای اشاره به مفرد مذکر قريب وضع شده است امّا نکته

سند صورت م شد که ما آنها را به  سماء مبهمه گفته  سمیّت اين ا دهیم الیه در جمله قرار ميا
لیه واقع شــدنش به اعتبار آن مشــارالیه اســت که يک مفهوم ا اهرش اين اســت که مســند

توانیم برای طور اســت که ما مياســمي را ذکر کنیم مثالً بگويیم: )زيدٌ عادلٌ(، امّا گاهي اين
مبتداء مفهوم اسمي ذکر نکنیم و فقن به آن اشاره کنیم و بگويیم: )هذا قلمٌ(، اين کلمه )هذا( 

ــیئي دارا ــاره ميمفهوم ندارد ولي به ش ــاره به منزله آورن يک ی مفهوم اش کند و همین اش
ــتندالیه مفهوم به ــاره را مس ــم اش ــت اگر چه به لحاظ نحوی خود اس عنوان محکوم علیه اس

ست و ما به جای اينمي سند الیه ا شارالیه م شيء را دانند ولي در واقع خود م که مفهوم آن 
گويیم: )هذا دهیم و ميلیه يک خبر ميکنیم و راجع به مشــارابیاوريم به خودش اشــاره مي

شيء  شاره کردن به آن  شد و با ا ستفاده  شيء ا ثمینٌ( در اين مورد کأنّه از يک جزء تکويني 
ست ني مي ضع به عالمیت  شويماز مفهومش م سماء مبهمه و شد که در ا پس مختار ما اين 

ست و اين سمیها ضع به ت شاره ندارند اين ها به لحاظ مدلول مفهومي ندارند زيرا و ها برای ا
شده سندالیه واقع ميوضع  ست اند و در جايي که م شارالیه ا سندالیه همان م شوند در واقع م

که خارج از جمله کنند که در جمله بیايند نه اينلذا اين اســـماء مبهمه وقتي مدلول پیدا مي
 باشند.

 بحث ديگر در مورد کیفیت وضع در حروف است.
ــت که معنای لفظ و يک معنا داريم يک دفعه بحث ما در هر وضــعي يک مان در اين اس

ضع عامّ و موضوع ست يعني آيا از قبیل و ضع عامّ و حرفي چگونه ا ست يا از قبیل و له عامّ ا
ضوع ضع مو ضع در حروف آيا به نحو و ست که کیفیت و ست؟ و بحث ديگر اين ا له خاصّ ا

ـــ راجع به معنای حرفي 1کنیم: شخصي است يا وضع نوعي؟ پس در دو مقام بحث مي ـ 2ـ
 راجع به الفاظ حروف که آيا وضعشان شخصي است يا نوعي.
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 له در حروف و هیئاتامّا مقام اوّل: معنای موضوع

سه نظريه عمده در اين مدلول حرفي داريم:  س1ما  ـــ نظريه مرحوم آخوند )م لک اتحاد ـ
سمي و معنای حرفي( سمي 2 معنای ا سلک تباين )معنای ا ين ذاتي و حرفي با هم تباــــ م

 ـ ما در حروف معنا و مسمايي نداريم )مسلک عالمیت(.3دارند( 
شود له عامّ ميبراساس مسلک مرحوم آخوند وضع در حروف به نحو وضع عامّ و موضوع

ضع عامّ  زيرا معنای کلمه )من( و کلمه )ابتداء( در نظر ست و شان يکي ا ست زيرا معنای ااي
 ن وضع کرديم.( را لحاظ کرديم و دو کلمه )من و ابتداء( را برای آعامّي )يعني ابتداء

سبیت تعبیر مي سلک ن سلک تباين که از آن به م ساس م ه معنا و ک شود قائل بودندو برا
ر هستند دمسمای حروف نسبت است اين افراد دو دسته شدند يک دسته غیر مرحوم آقای ص

 است. شدند نسبت واقعیه معنای حرفکه بین حروف و هیئات فرقي نگذاشتند و قائل 
و نسبت واقعیه،  نسبت را به دو قسم تقسیم کرد: نسبت تحلیلیه 1ولي مرحوم آقای صدر

ست مانند:در پاره سبت تحلیلیه ا شان همان ن معنای من و مفاد  ای از حروف و هیئات معناي
ای از حروف و هیئات معنايشان نسبت واقعیه است مانند: معنای االّ و هیئت ناقصه و در پاره
 مفاد هیئت جمله تامّه.

ضوع ضع عامّ و مو ضع در حروف و هیئات و سلک تباين و ساس اين م ست برا له خاصّ ا
بت را در نظر مي مالي نســـ يک مفهوم اج ئات ريعني  فراد و ا برای اگیريم و حروف و هی

سبت وضع مي صاديق اين ن ست برهانيم سعي کرده ا صدر  اقامه  کنیم منتهي مرحوم آقای 
ضوعکند بر اين سبیت مو سلک ن ساس م شد و حتماً بله نميکه برا ضوعتواند عامّ با له ايد مو

 خاصّ باشد.
ست اعم از اين سبت ا سلک تباين مدلول حرف و هیئت ن ساس م شان فرمودند: برا  کهاي

شد و در ذهن اعم از اين شد يا در ذهن با سبت در خارج با سبت ن شد يا ن سبت واقعیه با که ن
ها جامع ذاتي وجود ندارد و تحلیلیه باشد وقتي که يک نسبت مفاد و مدلول شد و بین نسبت

قبالً اشـــاره کرديم که نســـبت در مرتبه ذات قبل از وجود تعیّن و تقرّوی ندارد و تعینش در 
توانیم بین از وجودش است چون در مرتبه ذات متقوّم به طرفین است بنابراين نمي مرتبه بعد
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سبت ست که در آن تعیّن ذاتي وجود ن شیم زيرا جامع ذاتي در جايي ا شته با ها جامع ذاتي دا
شد وقتي جامع ذاتي ممکن نبود موضوع شته با شد بلکه له حروف و هیئات نميدا تواند عامّ با

 باشد.حتماً بايد خاصّ 
توانیم يک جامع عنواني اشکال: درست است که در افراد نسب جامع ذاتي نداريم ولي مي

ــیم که اين جامع عنواني جامع برای تمام افراد ــته باش ــد و همین که جامع  داش ــبت باش نس
ست و برای اين جامع عنواني  شیم در عامّ بودن معنا کافي ا شته با سبت دا عنواني بین افراد ن

سمي را وضع کنیم.ا( مي)مانند احده شد در  توانیم يک ا اللهم اال أن يقال: اگر جامع عنواني 
 آن صورت مدلول ما مدلول اسمي خواهد بود و ديگر مدلول حرفي نیست.

به غیر تسمیه )عالمیت( در باب حروف و هیئات اين امّا براساس مسلک سوّم يعني وضع
يا خاصّ است زيرا سابقاً گفتیم معنا از دو له عامّ است بحث درست نیست که بگويیم موضوع

شود قسم خارج نیست يا خاصّ است يا عامّ است زيرا معنا يا امری موجود است که خاصّ مي
ست که عامّ مي صالً معنايي نداريم تا و يا غیر موجود ا سلک عالمیت ا ساس م شود ولي برا

ضوع ست که مبگويیم مو ست لذا عجیب ا ست يا خاصّ ا که رحوم آقای خويي با اينله عامّ ا
اش تعهد و وضع به عالمیت است قائل شده است که در حروف و هیئات وضع عامّ و مسلک
 له خاصّ است.موضوع

 مقام دوّم: وضع نوعي يا شخصي

اند وضع نوعي گويند وضع را به دو قسم تقسیم کردهبه لحاظ لفظ که به آن موضوع مي
 و وضع شخصي.

اند که وضع شخصي است انسان را برای اين و اعالم مشهور قائلدر مثل اسماء اجناس 
کنند امام وضع هیئات نوعي است مثالً هیئت ذات و زيد را برای اين موجود خارجي وضع مي

اند اند و در بحث مادّه اختالف کردهله المبدأ وضع کردهفاعل و مشابه آن را برای معنای ذات
 ـ ر ـ ب( است آيا وضع شخصي است يا نوعي؟ اش )ضکه مثالً در ضرب که مادّه

مختار ما در اين مورد اين بود که در اســماء اجناس و اعالم وضــع شــخصــي اســت و در 
که برای هیئات وضع نوعي است و در مادّه وضع شخصي است به يکي از دو تقريب: يا اين
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ـــ ر ـ مادّه اصالً وضعي قائل نبوديم و گفتیم که کلمه ضرب وضع شده است نه م ادّه )ض ـ
ب(، و مصــدر را از جوامد دانســتیم نه از مشــتقات، و بیان ديگر اين بود که گفتیم مادّه يک 
شخصي  ضعش  ست و مادّه و ضعش نوعي ا فرقي با هیئت دارد و نتیجه گرفتیم که هیئت و

 کنیم.ها کرديم و تکرارش نمياست در گذشته به اين بحث
است يا نوع؟  اهراً اختالفي نیست که در هیئات امّا در حروف و هیئات آيا وضع شخصي 

گیريم اين هیئت و هر هیئت مشابه آن وضع نوع است يعني وقتي هیئت فاعل را در نظر مي
 که فقن هیئت فاعل را برای آن وضع کنیم.کنیم نه اينله المبدأ مثالً وضع ميرا برای ذات

صدر قائل ست يعني کلمه اند که ولي در حروف غیر از مرحوم آقای  شخصي ا ضع آنها  و
عبارت ديگر شخص لفظ )من( را برای ابتدائیت شوند به)من( و )في( و ساير حروف وضع مي

سان وضع شخصي دارند البته از تعريفي که برای کنند همانوضع مي سم زيد و ان گونه که ا
دانند ميشود که اينها وضع حروف را وضع شخصي اند معلوم ميوضع شخصي و نوعي گفته

 نه وضع نوعي.
وضع  نظر مرحوم آقای صدر در بحث حروف فرق دارد ايشان قائل است که وضع حروف

نوعي است مثالً در )الصالة في المسجد( سه لفظ داريم: لفظ صالة و لفظ مسجد و لفظ في 
صالة برای ذاتي وضع شده است و معنايش عامّ است و مسجد هم برای ذات و مکاني وضع 

ست ست بلکه مجموع  شده ا شده ا ضع ن ست ولي لفظ )في( برای معنايي و و معنايش عامّ ا
شدهجمله شابه آن مثل )الرّجُلُ في الدّار( و امثال ذلک وضع  صالة في المسجد( و م اند ی )ال

برای جايي که نسبت تحلیلیه  رفیه باشد پس لفظ )في( به صورت مستقلّ وضع نشده بلکه 
 وضع ضمني دارد.

اســت يا تضــمني اســت و يا التزامي  گفتیم که مدلول يک کلمه يا مطابقييدر منطق م
مثالً )انســان( ســه مدلول دارد: مدلول مطابقي آن حیوان ناطق اســت و مدلول تضــمني آن 
ست حال مدلول التزامي را کاری نداريم و  ست و مدلول التزامي آن تعجب ا حیوان يا ناطق ا

سیم را برای دالّ نیز بهدهدو مدلول ديگر را مدنظر قرار مي صدر اين تق کار یم مرحوم آقای 
سجد( دالّ ا صالة في الم ست و مدلولش مفهوم واحدی همان « بردند مثالً در )ال لفظ جمله ا

از اين جمله در ذهن اســـت اين يک مدلول که مفهوم واحدی اســـت به ســـه جزء تحلیل 
 اين دو مفهوم. شود مفهوم الصالة و مفهوم المسجد ونسبت تحلیلیه بینمي
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صدر در ناحیه دالّ نیز همی نظر مرحومبه سیم ميآقای  آيد يعني يک دالّ مطابقي و ن تق
سه دالّ ضمني داريم، دالّ مطابقي لفظ )الصالة في المسجد( است و دالّ ضمني لفظ الصالة 
سه دالّ و  ستند چون در داللت اگر  سه دالّ تحلیلي ه ست اين  سجد و لفظ في ا و لفظ الم
ست در  شیم زيرا داللت انتقال ذهني ا شته با سه تا انتقال ذهني دا شیم بايد  شته با مدلول دا
حالي که يک انتقال ذهني بیشتر نداريم پس دالّ يکي است که عبارت است از لفظ )الصالة 

ضمني تحلیل مي سه دالّ  سجد( ولي همین يک لفظ به  که مدلول که شود کما اينفي الم
شود بنابراين وضع در حروف مانند وضع در هیئات ه سه جزء تحلیل ميمفهوم واحدی است ب

 نوعي است نه شخصي.
که حروف وضــع اســتقاللي گردد به ايناين فرمايش مرحوم آقای صــدر اســت که برمي

 اند.ندارند بلکه در ضمن يک لفظ ديگر مثال )الصالة في المسجد( و مشابه آن وضع شده
ــدر در همه حروف نميالبته اين فرمايش مرحوم آقا ــان مدلول ی ص آيد زيرا در نظر ايش

سته از حروف مانند )في( و )الي( و امثال اين ّصالةُيک د ست مانند ال سبت تحلیلیه ا ي فِ ها ن
ست حروفي مانند االّ و بَلْ و حروف جِْس مَالْ سبت واقعیه ا سته ديگر از حروف ن د و مدلول د

ــتندعطف و امثال اين ــته اوّل از حروف  ها از اين قبیل هس ــدر در دس کالم مرحوم آقای ص
ضعمي سته دوّم که مدلولآيد که و ست نه د ضعشان نوعي ا سبت واقعیه و و شان شان ن

 شخصي است.
شخصي و وضع نوعي  صدر توضیحي راجع به وضع  شکال برکالم مرحوم  قبل از بیان ا

 دهیم.مي
سان را در نظر مي ضع ميگیريم و آن را برای حیگاهي کلمه ان کنیم حال اگر وان ناطق و

موضوع يعني لفظ را در نظر بگیريم گاهي طبیعي لفظ انسان را مورد لحاظ قرار داده و آن را 
کنیم اين وضع شخصي است و گاهي مثالً هیئت فاعل را برای معنای حیوان ناطق وضع مي

له اعل را برای ذاتکنیم اگر بخواهیم هیئت فله المبدأ را هم لحاظ ميکنیم و ذاتلحاظ مي
ضع نمي شخص اين هیئت را و ضع کنیم  صورت اگر همین هیئت المبدأ و کنیم زيرا در اين 

شما لحاظ کنیم اين هیئت موضوع قبلي ما نیست پس در اين مورد شخص  را دوباره من يا 
ضع نمي شخصي و چه بهشود چه بهلفظ و ضع نوعي. در ايننحو وضع  اگر طبیعي  جانحو و

عل را وضــع کنیم درســت نیســت زيرا هروقت فاعلٌ گفته شــود يک فرد از طبیعي هیئت فا
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هیئت فاعل داريم امّا اگر بجای فاعلٌ ضاربٌ گفته شود اين هیئت ضارب يک فرد از طبیعي 
 هیئت فاعل نیست اينجا وضع شخصي است نه نوعي.
ضع کنیم هرماده شابه را و سازيم داخل ای را که به وزن امّا اگر هیئت فاعل و ماي فاعل ب

 باشد.در اين لفظ موضوع است و اينجا وضع نوعي مي
اين بیان مختصــری در مورد وضــع شــخصــي و وضــع نوعي بود و در ادامه به نقد کالم 

 پردازيم.مرحوم آقای صدر که قبالً بیان شد مي

 اشکال برکالم مرحوم آقای صدر:

فرمايش ايشان نسبت به حروفي هم که مدلولشان نسبت تحلیلیه است درست نیست و 
ضمني را قبول داريم ولي  ست ما مدلول  صالً معقول نی ضمني ا ست که دالّ  شکالش اين ا ا

 دالّ ضمني را قبول نداريم.
ضمن والتزام(  ست )تطابق و ت سم ا سه  ق شد که داللت لفظ بر معنا بر  در منطق گفته 

گويیم )رأيت انســاناً(، انســان يک دالّ بیشــتر  نیســت و يک داللت تطابقي و يک  وقتي مي
داللت تضـــمني دارد و يک مدلول مطابقي و يک مدلول تضـــمني دارد در حالي که وقتي 

سؤال شود و با تعدّد داللت دالّ هم متعدّد ميشد داللت هم متعدّد مي مدلول متعدّد  شود 
ست که با توجّه به اين ست ولي نکته معنای کالم منطقین که مي اين ا گويند داللت متعدّد ا

 باشد؟دالّ يکي است چه مي
يک داللت و يک مدلول و يک دالّ بیشتر نداريم مثالً لفظ  انسان دالّ است و  در منطق

ـــان به مفهوم حیوان ناطق داريم که به آن داللت  يک انتقال ذهني از لفظ مســـموع انس
ل اين لفظ مفهوم حیوان ناطق است منتهي ذهن ما اين مدلول مطابقي گويیم و تنها مدلومي

کند مانند تحلیل يک نخ يا خن يک متری به دو را به دو مفهوم حیوان و ناطق تحلیل مي
کند ريم بلکه ذهن آن را تحلیل مينخ يا خن نیم متری که واقعاً دو نخ يا خن نیم متری ندا

داريم بلکه بالفعل يک مفهوم حیوان ناطق داريم و اين در مورد بحث هم واقعاً دو مفهوم ن
ــت که مفهوم حیوان ناطق را به دو مفهوم تحلیل مي کند. به اين دو مفهوم تحلیلي ذهن اس

ضمني گفته مي جدا از وجود مدلول مطابقي ندارد.  وجودی شود و پس مدلول ضمنيمدلول 
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شود زيرا همان داللت بر مفهوم یل ميبعد از تحلیل مدلول به دو مفهوم بالتبع دالل هم تحل
ـــت بنابراين داللت مطابقي را به دو  ـــه داللت بر اين دو مفهوم تحلیلي نیز هس واحد بنفس

ــمني تحلیل مي کنند يکي داللت اين لفظ بر مفهوم حیوان و يکي داللت اين لفظ داللت ض
بیشتر نداريم امّا  ها تحلیلي است و ما يک داللت و يک مدلولبر مفهوم ناطق. پس همه اين

جموع پنج رسـند اين لفظ انسـان که مجموعاً پنج حرف اسـت اين موقتي به مرحله لفظ مي
ست نه اين سان( تحلیل کنیم و هر حرف دالّ بر آن مدلول مطابقي ا سان را به )ان( و ) که ان

 يک از اين دو جزء بر مفهومي داللت کند پس يک دالّ و يک داللت و يک مدلول داريم و
ـــت که مدلول را به دو مفهوم تحلیل مي کند و تبعاً يک داللت را هم به دو اين ذهن اس

 کند.داللت تحلیل مي
ــدر مي ــیم وقتي مياز مرحوم آقای ص ــجد( آيا مثل کلمه پرس ــالة في المس گويیم )الص

سم فرزندی نامگذاری مي ست که ا ست که )عبداهلل( ا شود ـــــ عبداهلل مجموعاً يک لفظ ا
ــــ واقعاً اينمســمايش مي داللت بر ما اســت که )الصــالة  طور نیســت چون در ارتکازکند ـ

سم واحدی نیست که بر يک  شته ذاتالمسجد( مثل )عبداهلل( ا شیم. بنابراين چون  نام گذا با
هريک از الفاظ )الصـــالة( و )في( و )المســـجد( داللت دارند. ما ســـه داللت داريم و داللت 

ست ولي اين صالة ذهن ما منتقل به  جاضمني تحلیلي ا سه داللت وجود دارد يعني از  واقعاً 
شـــود. منتقل ميشـــود و از )مســـجد( و )في( هم ذهن ما به يک مطلبي يک مطلبي مي

ــجد( يک معنای متفاوتي در ذهن منتقل طوری که اگر ميهمان ــالة علي المس گفتیم: )الص
ــد بنابراين همه اينمي ــمني ديگش ــتند و دالّ ض ر معنا ندارد چون داللت انتقال ها دالّ هس

ست و در اين صل ذهني ا ضمني هنگام تحلیل حا شتر نداريم و دالّ  جا يک انتقال ذهني بی
که انتقال مســتقلّي باشــد و خود مرحوم آقای صــدر هم قائل اســت که يک شــود نه اينمي

م در مدلول و يک انتقال بیشــتر نداريم ايشــان از يک طرفي ارتکاز داشــتند که يک مفهو
)الصالة في المسجد( است و از طرفي ديدند در آن فقن يک دالّ وجود ندارد بنابراين گفتند: 
سجد(  صالة في الم ست و در )ال اين جمله با کلمه )عبد اهلل( فرق دارد در عبد اهلل يک دالّ ا

 نیز يک دالّ است ولي سه دالّ ضمني دارد.
ست که  شکال ما اين ا ست و ا ضمني تحلیلي ا کند بلکه ذهن ما دالّ را تحلیل نميدالّ 

واقعا تعدّد داللت و دالّ وجود دارد يعني در واقع ما سه دالّ و سه وضع در جمله )الصالة في 
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طوری که مشــهور المســجد( داريم نه وضــع واحدی به نام )الصــالة في المســجد(، و همان
 اند عالوه بر )صالة(، )مسجد( و )في( هم وضع دارند.گفته

و گفتیم در جمله )الصالة  شود که از طرفي ما تابع مشهور شديمجا سؤال مطرح ميدر اين
صالة( و )المسجد(  ضع در )ال ضع در )في( مانند و ضع داريم بنابراين و سه تا و في المسجد( 
شديم که در  صدر  ضع نوعي، و از طرفي هم تابع مرحوم آقای  ست نه و صي ا شخ ضع  و

ست که اين مدلول واحد نتیجه )الصالة في المسجد( فرمودند يک م سؤال اين ا دلول داريم. 
 کدام يک از آن سه وضع است؟

شهو مي سبت م سه چیز وجود دارد: دو مفهوم و يک ن گويند در مثل )عدل زيد( در ذهن 
فرمايد: و نسبت اضافه بین اين دو. ولي مرحوم آقای صدر مي يعني مفهوم عدل و مفهوم زيد
ستند  سه چیز تحلیلي ه ست که آن اين  و در ذهن وجود ندارند بلک تنها يک چیز در ذهن 

مفهوم واحد نتیجه وضع مجموع )عدل زيد( است و اين وضع را مشهور قبول ندارند و ما در 
 اين جهت با مشهور موافقیم.

نظر ما اين اســـت که فرق )عليٌ عادلٌ( و )عدلُ عليا( اين اســـت که گاهي يک عکس 
آن افتاده اســت وگاهي دو عکس داريم که تصــوير هر کدام در  داريم که تصــوير دو نفر در

يکي از آن دو آمده اســت )عليٌ عادلٌ( به منزله دو عکس اســت و )عدلُ عليا( به منزله يک 
ست. در )عدلُ عليا( صوير  عکس ا ستند  عدل يک ت صورت تخلیلیه ه دارد و هر دو در يک 

صورت تخیلیه داريم و  ست ولي در )عليٌ عادلٌ( دو  صي ا شخ درکلمه )محمّد علي( که نام 
عکس است که در آن فقن يک تصوير وجود دارد بنابر مسلک ما مدلول و صورت  مانند يک

صورت تخیلیه  سموع يا  صورت حسیه لفظ م عقلي در ذهن نداريم مدلول چیزی جزء همین 
عبیر گذاريم تســـامحي اســـت و بخاطر تکه نام مدلول را بر روی آن ميلفظ نیســـت و اين

ضع هر  ضع داريم و به همین خاطر و سه و سجد(  صالة في الم ست بنابراين در )ال ديگران ا
يک از ســه لفظ وضــع شــخصــي اســت اين جمله مانند )عدلُ عليا( اســت يعني در آن يک 
صورت )با يک مدلول( و دو تصوير )تصوير صالة و مسجد( داريم و لفظ )في( نقش ساختن 

 ر است و خودش هیچ تصويری ندارد.صورت و اسم را دارد و ابزا
وضع در هیئات نوعي و وضع  اين تمام بحث درکیفیت وضع است که از آن نتیجه گرفتیم

 در حروف شخصي است.
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 ثمره عملي بحث حروف و هیئات

مدلول حرفي و هیئت و عدم  باره مطرح شـــد امکان تقییدای که در اينعمده ترين ثمره
 امکان آن است.

شود مفهوم شود و تارة با مفهوم حرفي بیان ميبا مفهوم اسمي بیان ميحکم شرعي تارة 
سمي )واجبٌ( سمي مثل )اکرام زيدت واجبٌ( که وجوب اکرام زيد را با مفهوم ا بیان کرديم و  ا

با مادّه )يَجِبُ( که مفهوم ٰ  گويیم: )يَجِبُ اِکْريک دفعه مي ْدت( که وجوب اکرام زيد را  امُ زَي
ــت بیان ک ــمي اس ــتفاده مياس کنیم مثل رديم و يک دفعه اين وجوب را از مفهوم حرفي اس

( که مْرِکْداً(، در اين مثال سه دالّ و سه مدلول داريم يکي هیئت )اَيْزَ مْرِکْگويیم: )اَکه مياين
)اَکْرِمْ( که  یمدلول حرفي اســـت و دالّ آن هم حرف اســـت که هیئت باشـــد و يکي مادّه

)زَيْداً( که اين هم مدلولش اسمي است. حکم وجوب را از هیئت  مدلولش اسمي است و يکي
گويند کنیم که اصطالحاً به آن متعلق حکم ميکنیم و اکرام را از مادّه استفاده مياستفاده مي

 و زيداً هم در اصطالح موضوع حکم است.
ندارد که مي ید بزنیم مثالً هیچ اشـــکالي  بگويیم: )اکرم زيدًا توانیم )زيداً( و )اکرام( را ق

توانیم مدلول ة( تمام کالم اين اســت که آيا ميافَٰ  يالضــ  داً بِيْزَ مْرِکْ، و يا بگويیم: )اَالجالس(
 توانیم؟هیئت را قید بزنیم يا نمي

باشد، که مسلک ما در حروف چه ميگردد به اينگفته شد امکان و عدم امکان تقیید برمي
وانیم مدلول هیئت را قید بزنیم و براســاس بعضــي از مباني تبر اســاس بعضــي از مباني نمي

توانیم هیئت را قید بزنیم واجب ما واجب مشـــروم توانیم آن را قید بزنیم اگر گفتیم ميمي
ــود و اگر گفتیم نميمي ــود مثالً در توانیم هیئت را قید بزنیم واجب ما واجب مطلق ميش ش
ست و )( اگر قاکَاءَٰ  ج نْاِ داًيْزَ مْرِکْ)اَ شديم که تقیید مدلول هیئت ممکن ا ( اَءکَ ٰ  اِنْ جئل 

ــروم مي ــت واجب ما واجب مش ــود و اگر گفتیم تقیید مدلول هیئت ممکن قید هیئت اس ش
شــود مرحوم شــیخ فرموده ( قید مادّه اســت واجب ما واجب مطلق مياءَکَٰ  اِنْ جنیســت و )

وند فرموده است: مدلول هیئت است: مدلول هیئت و حروف قابل تقیید نیست ولي مرحوم آخ
 قابل تقیید است.
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شبهه شد  ست؟ گفته  شبهه چه بود که اين بحث پیش آمده ا صل  ست که در  ا دو امر ا
 مبحث حروف و هیئات گفته شد.

ست که مشهور در باب حرف و هیئات قائل به خاصّ بودن معنای حرفي  شبهه اوّل اين ا
ست که مفهوم  نیست زيراو هیئت هستند و معنای خاصّ قابل تقیید  تقیید در جايي ممکن ا

ست و قابل تقیید  شد ولي معنای حروف و هیئات خاصّ ا شد و قابل تقیید با شته با سعه دا
 نیست زيرا معنای خاصّ تشخص دارد و شيء موجود است و شيء موجود قابل تقیید نیست.

ئماً لحاظ مرآتي است اند: لحاظ ما نسبت به معنای حرفي داشبهه دوّم اين است که گفته
لذا معنای حرفي قابل تقیید نیســت مانند نگاه به آينه که اگر جنبه اســتقاللي داشــته باشــد 

توان راجع به خود آينه حکم کرد که مثالً )شفاف( يا )به شکل مستطیل( است ما اگر نگاه مي
صورت درون آي شد يعني تمام توجّه ما به  شته با شد در اين به آينه جنبه مرآتي و آلي دا نه با

سخن بگويیم زيرا اگر بخواهیم راجع به آينه سخن بگويیم  توانیم راجع به خود آينهمورد نمي
معنايش اين اســت که نگاه اســتقاللي به آن داريم زيرا شــرم نگاه مرآتي اين اســت که آن 

ــد و کانه ديده نمي ــود حال اگر بخواهیم مدلول حرفي را قیمرئي مرآتي م فول عنه باش د ش
به آن نظر مرآتي داريم و نمي ـــت و نظر بزنیم  نه اس ید بزنیم زيرا م فول ع توانیم آن را ق

شیم و اگر  شته با ستقاللي به آن دا ست که نظر ا ستقاللي به آن نداريم و زماني قابل تقیید ا ا
شود بنابراين اين دو شبهه جا افتاده معنای حرفي نمي نظر استقاللي به آن داشته باشیم ديگر

ست که به سبب آن معنای حرفي و هیئت قابل تقیید نیست غیر از مرحوم شیخ همه کساني ا
اند که اين دو شـــبهه را جواب دهند و نتیجه اند ســـعي نمودهکه اين مبحث را مطرح کرده

 بگیرند که تقیید مدلول حرفي و مدلول هیئت ممکن است.
ضع به عالمیت در حروف و هیئات(بنابر مختار ما  ست و  هیچ )و شبهه وارد نی يک از دو 

 اگر کسي قائل به وضع به تسمیه در حروف و هیئات شود اشکال اوّل قابل جواب نیست.
ــت که به نظر ما حروف و هیئات  ــبهه بنابر مختار ما ما اين اس دلیل عدم ورود اين دو ش

ست که گف ست نی ستند نه معنای خاصّ دارند و نه معنای عامّ دارند و در شود: فاقد معنا ه ته 
 نظر ما به معنای حرفي و مدلول هیئت نظر مرآتي است.
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کنیم ما گفتیم: به کمک هیئت و حروف که ابزار فعل نفس هســـتند طلب را ايجاد مي
ست کما اين شبهه روی مبنای ما وارد نی صل دو  هايي که روی که معتقديم جواببنابراين ا

 شويم.یست و ما وارد آن کلمات نميمبنای وضع به تسمیه به اين دو شبهه دارند درست ن
ماند و آن اين اســت که ما گفتیم: با هیئت فعل امر طلب امّا يک نکته اســاســي باقي مي

طلب )که فعل نفس است(  شود که آيا واقعاًجا مطرح ميکنیم. يک سؤال اساسي در اينمي
لب مطلق بر دو قسم است: طلب مطلق و طلب مشروم يا يک قسم طلب داريم و آن هم ط

معنا است؟ مرحوم شیخ انصاری قائل است که ما فقن طلب مطلق است و طلب مشروم بي
گیرد تارة به نحو منجّز است مانند )صلّ( داريم منتهي اين طلب مطلق به دو نحو صورت مي

و تارة به نحو معلّق است مانن )صلّ عند الزوال( در واجب منجّز مادّه قید ندارد ولي در واجب 
 ق مادّه قید زماني دارد و مرحوم شیخ اصل طلب مشروم را ردّ کرده است.معلّ

يکي از کساني که سعي کرده است طلب مشروم را درست کند مرحوم آقای صدر ــــ در 
اند تقرير کنند که واقعاً طلب بر دو قسم است: ی واجب ـ است ايشان سعي کردهبحث مقدمه

اند زيرا طلب خ که مذکر طلب مشروم شدهطلب مطلق و طلب مشروم بر خالف مرحوم شی
ست که يا محقّق مي ست و شود يا نمييک امر تکويني ا شود طلب مطلق ا شود اگر محقّق 

ــروم  اهر مي ــود ديگر طلبي نداريم نتیجه اين بحث در واجب مش ــود که اگر محقّق نش ش
ق است و در وقتي گفته شود: )ان زالت الشمس فصلّ(، در نزد مرحوم شیخ صالة واجب معلّ

ی واجب اين بحث را نزد مشهور و مرحوم آقای صدر واجب مشروم است ما در بحث مقدمه
کنیم و ماحصـــل مختار ما در آنجا دو جمله اســـت و آن اين اســـت که ما واجب مطرح مي

ــت و تعقّلش نکرده ــده اس ــیم برای ما ثابت نش ــته باش ــروم داش ايم و در جای خودش مش
 ود واجب مشروم داشته باشیم ولي طلب مشروم نداشته باشیم(.شگويیم که چطور ميمي

شد که اين ثمره شده را قبول نداريم زيرا برای حروف و هیئات نتیجه بحث اين  ی گفته 
خورد امّا روی مبنای کساني خورد يا نميمدلولي را قائل نیستیم تا بگويیم اين مدلول قید مي

ـ کما نند براساس اينداکه حروف و هیئات را دارای مدلول مي که مدلول حروف خاصّ باشد 
ـ اين مدلول قابل تقیید نیست و روی نظر مرحوم آخوند اشکال اوّل وارد نیست  هو المشهور 

شان معنای حروف را عامّ و قابل تقیید مي ست که نظر ما چون اي شکال دوّم وارد ا دانند امّا ا
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شود قابل تقیید نیست. اين تمام بحث يبه حروف نظر مرآتي است و شیئي که مرآة لحاظ م
 ما در مدلول حروف و هیئات بود.

 .1427/  1ج /18ـ  24/3/1385پايان بحث: چهارشنبه: 


