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ه الرحمن الرحیمبسم 
 الل

ه علی سیدنا
 محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین وصلی الل

 اللفظ فی أکثر من معنی ستعمال فی ا :رالثانی عشالتنبیه 

ال یخفی أنه ال خالف فی جواز االستعمال فی واحد مرکب ذی االجزاء کاستعمال لفظ الدار فی المرکب من 
الغرف والمرافق أو فی واحد جامع ذی االفراد کاالنسان وإنما الکالم فی جواز استعمال اللفظ فی معنیین 

 العین الباکیة مستقال والجاریة کذلک ال مجموعهما وال الجامع بینهما فههنا أقوال:مستقلین بأن أرید من 

 : االستحالة واستدل علیه بأمور:القول االول

: ما ذکره المحقق الخراسانی )قدس سره( من أن االستحالة مبنی علی القول بأن حقیقة الدلیل االول
فی معنی ال یعود من جدید حتی یفنی فی غیره فحاله حال االستعمال هو إفناء اللفظ فی المعنی فإن الفانی 

المرآة التی امتلئت بصورة واحدة فال مجال للثانیة واستدل علی الفناء بسرایة الحسن والقبح من المعنی إلی 
 اللفظ. 

لحاظ ولکنه یرد علیه أنا ال نعرف حقیقة االستعمال بل الظاهر أن حقیقته لیس هو االفناء بداهة أن الفناء وال
اآللی یعنی عدم اللحاظ مع أن الخطیب الفصیح یالحظ ما یختاره من االلفاظ لیکون أفصح ومثله من یتکلم 
بغیر لسانه االولی بهدوء فإنه ال ریب فیهما فی لحاظ اللفظ کالمعنی فأین الفناء؟ وسرایة القبح معلول 

نا بالعالمیة مع أنه ال وجه للتشبیه بالمرآة فإن المالزمة بحیث ینتقل السامع من اللفظ إلی المعنی القبیح ولو قل
 لها الحجم بخالف اللفظ. 

 لحاظا االستعمال مقام في یلحظ اللفظ أن علی بناء أنه : ما ذکره المحقق العراقی)قدس سره( منالدلیل الثانی
 کال ألن اللفظ، هو و واحد ملحوظ علی لحاظین اجتماع معنی من أکثر في اللفظ استعمال حالة في یلزم آلیا
 مرورا و اللفظ بتوسط المعنی إلی یصل اللحاظین هذین من کل و االستقاللي باللحاظ ملحوظ المعنیین من
 معنی هو و واحد، وقت في المعنیین إلی اللفظ من لحاظین مرور یعني هو و اآللیة، معنی هو کما إلیه منه

 هذا معقول ألله إلی اجتماع المثلین و غیر هو و واحد استعمال في اللفظ علی آلیین لحاظین اجتماع لزوم
االستعمال وقلنا بأن اللفظ أیضا ملحوظ مستقال إال أنه عالمة لالنتقال إلی  مقام في اآللیة أنکرنا إذا ما بخالف



2 
 

 حینئذ قصور فال معناه عن اللفظ مرآتیلة بال المعنی إلی لالنتقال منشأ اللفظ إلی االنتقال کون بمعنی المعنی
 1اللفظ. من واحد معنی من أزید لالنتقال إلی

ولکنه مردود بأن حقیقة اللحاظ اآللی هو عدم اللحاظ ال أن اللحاظ علی قسمین آلی واستقاللی حتی یقال 
 باجتماع اللحاظین علی واحد فال محذور فی لحاظ معنیین من لفظ واحد فان.

 اللحاظین بین تجمع أن علی التستطیع النفس أنل  من المحقق النائینی)قدس سره(: ما ذکره الدلیل الثالث
لحاظ المعنیین مستقلین  یستلزم واحد معنی من أکثر في االستعمال أنل  في والریب واحد، آن في المستقلین

 ءشي علی ءشي حمل محال أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( نقضا بمثل للمحال والمستلزم فی آن واحد،
 لکان وإالل  الحکم آن وهو واحد آن في والنسبة والمحمول الموضوع من کل لحاظ فإنه یستدعي قائم کزید
 صدور فعلین منومثل  ءلشي ءشي بثبوت الحکم یمکن ال الغفلة مع أنل  ضرورة ممتنعاً، النفس من الحکم
ك بالکالم واحد کما لو اشتغل االنسان آن في واحد شخص  منهما کاًل  أنل  البیلن ومن واحد آن في یده ویحرل

واحد  کل لحاظ یستلزم محالة ال واحد آن في بفعلین فاإلتیان وعلیه واللحاظ، باإلرادة مسبوق اختیاري فعل
 واحد، آن في مستقلة بتصورات متماثلة أو متضادة امور تصورومثل  کذلك آن في استقاللي بلحاظ منهما
 بین تجمع أن علی تقتدر واسعة صفحة ولها بسیط جوهر نلها أ بما النفس لالنکار وحال بأنل  قابل غیر وهذا

 2واحد. آن في صفحتها في المستقلین اللحاظین
هذا ولکنه لم یتضح لنا المراد من بساطة النفس فقد ذکرنا سابقا أن تحلیل االمور الوجدانیة فوق طاقة البشر 

عم نعرف بالوجدان أن مثل فإنا ال نعرف حقیقة النفس )فإن العلم بها حضوری( حتی نعرف أنها بسیطة أم ال ن
الحکم بأحسنیة هذا الخط من ذاک یستدعی لحاظ الطرفین فی آن واحد وإال ال یمکن الحکم بالتفضیل ولو 
قیل بأن ذلک فی آنین فنقول ال وجه لإللزام بکون اللحاظین فی المقام أیضا فی آن واحد حتی یقال بامتناعه 

المستحیل هو توجه النفس بتمامه إلی معنیین مستقلین أما   فبتصور اللفظ ینتقل إلی معنیین طولیین نعم
توجهها إلیهما ال بتمامها فممکن وقد سبق أن الوجود الذهنی غیر اللحاظ فقد یوجد فی الذهن أشیاء کثیرة 

 لکن النفس قد یالحظ واحدا منها ویتوجه إلیها تفصیال. 
أن تعدد الوجود یستدعی تعدد االیجاد ألن التغایر  : ما ذکره المحقق االصفهانی )قدس سره( منالدلیل الرابع

بینهما اعتباری فال یمکن وجود معنیین مستقلین باستعمال واحد فإن االستعمال إیجاد للفظ حقیقة و للمعنی 
 3تنزیال فتعدد االیجاد التنزیلی یستدعی تعدد الوجود التنزیلی للمعنی وهو یعنی تعدد الوجود الحقیقی للفظ.
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للفظ باعتبار وجوده التکوینی فواحد إیجادا ووجودا وباعتبار وجوده التنزیلی فمتعدد إیجادا أن اوفیه 
 ووجودا فال وجه لقیاس وحدة االیجاد التکوینی بتعدد الوجود التنزیلی.

:ما قد یقال من أن االستعمال یوافق الوضع وحیث کان الوضع لکل معنی واحدا واحدا فیکون الدلیل الرابع
یتبادر معنی واحد  من الجدار بلالمشترک إذا سمعنا اللفظ ال یتبادر المعنیین و لهذا االستعمال أیضا کذلک 

ن معنی ال یمکن تفسیرها نل مخالفة استعمال اللفظ في أکثر مإبین المعانی ولهذا نقول  دیحصل نحو ترد أو
و لهذا ال یقع في أیة لغة بل هي ذات نکتة أعمق من ذلك؛ و  رد مخالفة الظهور الحالي للمتکلمعلی أساس مج

ا ذکر فمجموع هذه النکات شایعا یکون کاالستعماالت المجازیة ال إذا لم والحاصل  یجعل المحذور أعمق ممل
یکون استعماله في اخطار یکن اللفظ صالحًا علی مستوى الداللة التصوریة إالل الخطار أحد المعنیین فال 

کلیهما استعمااًل صحیحًا هذا مع أن استعمال اللفظ في أکثر من معنی ال یعقل إالل بنحو تکرار النسبة 
 4والمفروض وحدة النسبة الکالمیة.

بتنی علی القول بأنل ظاهر حال المستعمِل أن یستعمَل علی وفق الوضع، أنه مجرد مع أنه محذور إثباتی ی وفیه
ادعاء والتردد فی المتبادر فی االلفاظ المشترکة أو تبادر معنی واحد أول الکالم ولو سلم تبادر الواحد فلعله 

الحیوان غیر االنسان  للظهور االنصرافی وکثرة االستعمال فی معنی واحد من بین سائر المعانی کما یتبادر من
والغریب ما ذکره أخیرا من لزوم تعدد النسبة الکالمیة بداهة أن االنحالل إنما هو فی النسبة المحکیة وإال 
فالنسبة الکالمیة حتی فی نحو جاء العلماء واحدة ولهذا یقال أنه لو قال جمیع أهل البلد عصاة قد کذب 

ذب من أوصاف الخبر وهو واحد ففیما نحن فیه وإن کانت کذبة واحدة وإن اغتاب بعدد الجمیع ألن الک
مریدا به تعدد  -أو فی نحو زید جاء  -مریدا به زید بن عمرو وزید بن بکر -النسبة فی نحو زیٌد جاءا 

واحدة، إال أن النسبة المحکیة تنحل إلی االثنتین فالحق أنه ال محذور ثبوتی فی االستعمال  -المجیء أیضا 
نی فهو ممکن بداهة أن القول باالمکان ال یحتاج إلی الدلیل وإنما الالزم علیه دفع ما تُوهِّم من فی أکثر من مع

 المحاذیر.

 : االمکان ثبوتا إال أنه علی خالف الظاهر إثباتا وإن کان علی نحو الحقیقةالقول الثانی

االستعمال فی أکثر من معنی علی فقد ذهب إلیه السید الخوئی)قدس سره( بحَجة أنه علی مسلک التعهد فألن 
خالف التعهد کما سبق فی االشتراک فیکون مجازا وأما علی مسلک القوم فهو خالف الظاهر المتعارف 
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 نحمله معانیه فهل بعض تفهیم إرادة علی تدل التي القرینة عن خالیاً  مشترکاً  لفظاً  وجدنا ،قال)قدس سره(: لو
 قرینة؟ نصب إلی منهما واحدة کل إرادة یحتاج أو البعض إرادة علی أو المعاني جمیع إرادة علی

 مسلکنا علی هذا قرینة نصب مع إالل  علیها اللفظ یحمل فال العرفي الظهور خالف الجمیع إرادة أنل  في ریب ال
برفع یعقل ال االشتراك فانل  واضح، الوضع باب في ل التعهد عن الید إالل  قصد وهو آخر بتعهد وااللتزام األول

 وعلیه الجمیع ال المعاني أو المعنیین أحد للفظ له الموضوع المعنی فیکون المعاني، أو المعنیین أحد تفهیم
 االشتراك بامکان قلنا ولو بل وااللتزام التعهد خالف وعلی له الموضوع غیر في استعمال الجمیع في فاستعماله

 من العرفي المتفاهم فانل  دلیل، بال إلیه یصار فال الظهور خالف المزبور االستعمال فأیضاً  المسلك هذا علی
 مسلك بین ذلك في فرق وال خالفه، علی منه المعاني أو المعنیین فارادة واحد معنی إرادة إطالقه عند اللفظ
 من أکثر في االستعمال بأنل  قلنا سواء المسالك جمیع علی للظهور مخالف االستعمال هذا فان وغیره التعهد
 .مجازي نله أ أو حقیقي استعمال واحد معنی
 المعاني أو جمیع إرادة علی تدل بقرینة معه یؤت ولم أزید أو معنیین في اللفظ استعمل فان ذلك وعلی

 اختالفها علی العملیة االصول هو فالمرجع ء إذنشي علی یدل وال مجماًل  یصبح فاللفظ معنی خصوص
 .منه األکثر وإرادة واحد معنی إرادة بین األمر دار إذا فیما هذا الموارد، باختالف

 کل إرادة المجموعي أو العموم نحو علی المعنیین مجموع إرادة بین األمر ودار األکثر إرادة علم إذا وأملا
 اللفظ حمل بلزوم قیل فقد األمرین أحد تعیین علی قرینة تکن ولم االستغراقي العموم سبیل علی منهما واحد
 أکثر في االستعمال بأنل  القول علی حتلی له وجه ال فانله یتم، ال المجاز ولکنله علی للحقیقة تقدیماً  الثاني علی
 واحد معنی من أکثر في االستعمال أنل  من عرفت لما حقیقي، استعمال االستغراق سبیل علی واحد معنی من

 .یخفی ال کما جاریة غیر هنا الحقیقة حقیقیًا  وأصالة استعمااًل  االستعمال کان وإن العرفي الظهور خالف علی
 فباعهما کالغانم مثاًل  واحد باسم مسملی منهما کل عبدان لشخص کان لو فیما األمرین بین الثمرة وتظهر
 و أنه هل اللفظ هذا استعمال في والمشتري البائع بین النزاع ووقع بدرهمین غانماً  بعتك للمشتري فقال المالك
 منهما کل ثمن لیکون االستغراق سبیل علی درهمین أو العبدین ثمن لیکون المجموع سبیل علی فیهما استعمل
 من بأزید للبائع المشتري ذملة اشتغال عدم أصالة إلی نرجع ذلك مثل ففي دراهم أربعة والمجموع درهمین

 .درهمین )هذا فیما إذا اختلفا بعد العقد بحیث ال یلزم الغرر بالجهل فی الثمن(
 هو نعم، .أصاًل  منه مانع وال جائز واحد معنی من أکثر في اللفظ استعمال أنل  :ذکرناه ما جمیع من فتحصلل
 5. اهإلیه ترشد قرینة نصب بال علیه اللفظ حمل یمکن فال العرفي للظهور مخالف
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أنه  ال نسلم ،یمکن التعهد بأنی کلما نطقت بالغانم فأرید جمیع معانیه فال یکون االستعمال مجازیا مع أنه وفیه
اللهم  فمجرد ادعاء 6أن ظاهر حال المتکلم هو إرادة معنی واحد من اللفظب علی خالف الظهور أما االستدالل

إال أن یراد التمسک بغلبة استعمال االلفاظ المشترکة فی معنی واحد وهذه الغلبة توجب الظهور عرفا فی 
ال مانع من إجراء أصالة الحقیقة وإثبات إرادة معنی واحد وهو علی تقدیر تسلیم الغلبة متین وکیف کان ف

ه تعالی من أن العام 
إرادة جمیع المعانی أما ما ذکره)قدس سره( من المثال فمقتضی ما سیأتی منه إن شاء الل

المجموعی یحتاج إلی مؤونة زائدة علی لحاظ االفراد وهو لحاظها واحدة فیکون مقتضی االصل الحمل علی 
 راهم.هو ثبوت أربع د ،االستغراق

 : التفصیل وأنه وإن أمکن إال أنه مجاز فی المفرد وحقیقة فی التثنیة والجمعالقول الثالث

أن کل لفظ من األلفاظ هو موضوع من قبل الواضع للمعنی بقید ذهب إلیه صاحب المعالم)قدس سره( بجة 
حة هي عالقة و فاستعمال المفرد فی أکثر من معنی یوجب إلقاء القید فیکون مجازا الوحدة العالقة المصحل

فإذا استعمل في أکثر من معنی کان  -أي للمعنی مع قید الوحدة -الکل و الجزء، فإن اللفظ موضوع للکل
التثنیة فإنها فی قوة تکرار  هذا فی المفرد أما ذلك استعماال في الجزء، أي استعماال في المعنی بال قید الوحدة

فیکون إرادة المعنیین منها علی الحقیقة. هذا وصححه المحقق القمی)قدس فال یلزم الغاء قید الوحدة اللفظ 
)بداهة أن المقصود من الوحدة إن کانت  سره( بعد وضوح أن الموضوع له أو الوضع غیر مقیدین بالوحدة

الوحدة الذاتیة فهو یعنی أن کل موجود متشخص وممتاز عن غیره وال ینطبق علی غیره فال دخل له بالمقام 
أرید به الوحدة االعتباریة بأن یوضع اللفظ للمعنی بقید الوحدة فهو ال یلتفت إلیه الواضع من الناس( فال  وإن

بأن کان الوضع لذات المعنی فی حال الوحدة فالوحدة ظرف ال قید  بد وأن یکون من الحاالت والمقارنات
لم یضع  هة الواضع و المفروض أنتوقف علی رخصی إال أنه یجب مراعاة هذا الحال ألن الوضع أمر توقیفی

 اللفظ في غیر حالة الوحدة فال یکون االستعمال آنذاك جائزا.

فی الکفایة بأنه ال دلیل علی لزوم متابعة حاالت الوضع کیف والزمه المجازیة فی أکثر االلفاظ  أورد علیه
ار أو فی المسجد إلی غیر ذلک للزوم رعایة سائر الحاالت فإن الوضع إما وقع فی اللیل أو فی النهار فی الد

مع أنه لو سلم فال یصح االستعمال في األکثر حتلی بنحو المجاز لعدم العالقة أما عالقة الکل  هذا من الحاالت
أن المعنی بشرط الوحدة یغایر المعنی بشرط انضمام بداهة بأن المورد من موارد المتباینین ع والجزء فمدفو

ال أن أحدهما أقل و اآلخر أکثر ولهذا یقال أن النسبة بین القصر والتمام هو معنی آخر إلیه و یباینه عرفا 
التباین ألن القصر مشروط بعدم الزیادة ومثله االعداد فإن النسبة بین الواحد واالثنین بحدهما هو التباین ولذا 
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جوز لهم البقاء لو أمر المولی ببقاء واحد من عبیده فی الدار فقط یجب خروج الجمیع غیر الواحد وال ی
بحجة أن الواحد فی ضمن األربعة نعم لو أغمض النظر عن تحدید العدد فی جانب الزیادة فالنسبة بین الواحد 

والمراد به التسعین  (چون که صد آمد نود هم پیش ماست)واالثنین هو االقل واالکثر ولهذا یقال بالفارسی 
 مع الغض عن حده.

د ففیه أن المادة فی المثنی فإنما تدل علی معنی واحد وأما هیئة التثنیة فهی أما التفصیل بین التثنیة والمفر
تدل علی فردین من معنی المادة ال علی المعنیین من لفظ المادة أما تثنیة االعالم فالمراد بالمادة فیها هو 

أرید من المادة فی المسمی بلفظ زید ولذا یقال إن المعرفة ال یثنی وال یجمع وال یصغر إال إذا نکر نعم لو 
المثنی المعنیین لیکون الهیئة دالة علی فردین من کل منهما فیکون الحاصل أربع أفراد لکان استعماال فی 
أکثر من معنی واحد إال أنه کما تری یلزم فیه المجاز بإلقاء قید الوحدة فی المادة فإن المثنی یدل علی تثنیة 

 واحدة ال علی تثنتین. 

 :تنبیهان

ما ذکره المحقق الخراسانی)قدس سره( من أنه بناء علی استحالة االستعمال فی أکثر من معنی واحد : االول
ال بدل من حمل بطون القرآن الکریم علی الدالالت االلتزامیة التی ال یعرفها إال المعصومین علیهم السالم أو 

عف االحتمال الثانی فإنه ال یصدق حملها علی المعانی التی أریدت مقارنا لمدالیل اآلیات هذا وال یخفی ض
علیه بطن الکالم فإن البطن ال بدل وأن یکون جزءا ال مقارنا أما االحتمال الثانی فممکن کما یمکن حمل تبادر 

 معنیین من المکاسب مثال علی تداعی المعانی دون االستعمال.

اقی فی نحو أکرم کل عالم فإن العام فیه : قد یقال إن القول باالستحالة یالزم القول بنفی العام االستغرالثانی
ه تعالی من أن تقسیم العام بالبدلی 

قد استعمل فی أکثر من معنی واحد لکنه مردود بما سیأتی إن شاء الل
نعم إنکار الوضع العام والموضوع له الخاص یالزم إنکار العام  واالستغراقی والمجموعی إنما هو بلحاظ الحکم

میع ذلک أن االستعمال فی أکثر من معنی واحد ممکن ثبوتا ولیس علی خالف االستغراقی فتحصل من ج
ه تعالی.

 الظاهر إثباتا. والحمد لل

 


