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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

نا بگونید ضوووابم مربوط به اطَلق و تقیید بود  ه ه م مطلب ا   در مطالب مربوط به اطَلق و تقییدبحث 
در مطلب هشتم اسم  ه به ناری خدای  در حال حاضر بحث و ید را بحث  ردنممطالب مربوط به اطَلق و تقی

 . نیممیمتعال و توسل به حضرت ولی عصر سَلم الله تعالی علیه انن بحث را آغا  

؛ سووما معانی حرفی  َلا منظور ؟ خیرقابل تقیید هسووتند نا  مئهیبحث در انن اسووم  ه آنا معانی نسووب و 
ابل تعقل ق درجانیاطَلق  ،تکثر ندارند و تندو قابل تکثر نیسووو بوده ه معانی حرفیه جزئی  شوووودمیچون گ ته 

 ه  رجانید ه آنا انن م  وم  آندمیبحث ییش  وقمآنیرنر باشوود اسووم  ه تکثریرنر باشوود، اگر م  ومی تکثر
م  وم اسم نا نه مراد مطلق مصوادنقش اسوم نا مطلق حصآ آن  مثَلا  مراد ا  م  وم نا خیر. اسوم  اررفتهبه

؟ وقتی م  وم قابل تکثر باشوود نعنی دارای شووودمیانن بحث  جا مطرح  ؟و فرد خاصووی اسووم حصووه خا 
اما اگر قابلیم تکثر و تعدد در م  وم وجود ندارد دنگر جانی برای بحث  .حصووآ متعدد نا افراد متعدد باشوود

ه یمعانی حرفیه معانی خاصوووه جزئ شوووودمی. در معانی حرفیه به لحاظ اننکه گ ته آندمیاطَلق و تقییود ییش ن
 حرفی در معانی نک ناانن در فرمانشات استاد ش ید مطرح اسم  ه هر معنای حرفی، انش مخصوصاا هسوتند، 

 جودو بابلکه  شوندنمیصوری حاصل  وجود با ه معانی حرفیه در ذهن  فرماندمیانشوان  اصوَلا حرفیه دارد  ه 
ربم اسم، آن معنای حرفی  ه در نعنی چون معنای حرفی عین ال . نندمیدر ذهن حضوور ییدا  شوانمصوداقی

صووورت انجاد ربم لرا معنای  انن انجاد ربم اسووم نه .ربم انجاد اسووم  ندمیذهن بین دو معنا ربم انجاد 
خودشوان عین اینجاد اسوم، عین انجاد ربم اسم نا بگونید عین الربم  شووندمیای  ه در ذهن انجاد حرفیه

رابم بین دو م  وم ذهنی باشوود  تواندمی، آنچه رابم باشوود تواندینماسووم نه م  وم الربم؛ چون م  وم الربم 
 ند ایبتدا الدار نا  ند الظرفیه الدار نا  ند ایبتدا المدرسووه نا بگونید  مثَلا  بم اسووم نه م  وم ربم. اگرخود ر

، م  وم شیءم  وم نک  .دهدینمم  وم  ند فی الدار را  وم  وم جاء من المدرسه المجی ایبتدا المدرسوه انن 
 .بم و انما الری نربم خود ربم اسمربم ی نر

و بعدها هم بیشوتر توضی  خواهیم داد  ه ما  انم ردهحرفی دارند  ه البته ما انن حرف را نقد  نک نالرا انشو
بم الرس صورة ن  اانی حرفیه صورة الربم هستند منت معبلکه معتقدنم  ؛شوکل قبول ندارنمرا به انن حرف انن 

 عنایم بارا  فرمانش استاد ش ید هسم انن اسم  ه صورة الربم  ه دراشوتباهی  .نه صوورة م  وم اسومی ربم
تباه صووورت انن اشوو شووکلینکم ولی به یتعبیر به خلم  ن میخواهنمیحای  د. البتهاناشووتباه گرفته اسوومی ربم
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ر خارج معانی حرفیه د یرنر هسووتندمعانی حرفیه تکثر ؛تکثریرنر اسووم حرف ما انن اسووم  ه . اماگرفته اسووم
اسوووتاد شووو ید   هچنانآننه اما معوانی حرفیه در خارج وجود دارند  گونیممیموا  اصوووَلا  ؟خیروجود دارنود نوا 

معانی حرفیه در  خیران وجود ذهنی اسووم؛ هم ناشووواقعیوجود حقیقی و  اصووَلا  ه معانی حرفیه  فرماندمی
دار نیسوووم، در ما در خارج نک  ند داخل در دار دارنم و نک  ندی  ه داخل  هرحالبه .خوارج وجود دارنود
در خارج نک ارتباطی بین م  وم خارجی  ند با واقع خارجی دار دارد، نک  اننجا شوووودمیوقتی  ند فی الدار 

 ه ا  خود  طوریهمان . ندمی برداریعکسهمین ارتباط حقیقی را ذهن و  آنودمیارتبواط حقیقی بوه وجود 
 برداریعکسا  چووه چیزی  . نودمی برداریعکسهم ، ا  خود م  وم دار  نوودمی برداریعکسم  وم  نوود 

 و بین عمر و دار گاهی رابطه ،لرا گاهی رابطه بین  ند و دار ه بین  ند و دار اسوووم؛  ایرابطه؟ ا  انن  نودمی
رج ای هستند  ه در خاانواع انن نسبم ظرفیه هانانگاهی رابطه بین  ند و مدرسوه اسم  ه چیز دنگری اسم. 

 . ندمیتحقق ییدا 

و در  گونیممیو - انمگ تهما  ؛اسووم  ه مخصووو  ماسووم هانیحرفانن حرف ا    ه ما نک حرفی دارنم
خیلی ا  اشوتباهات در مسائل معانی حرفیه شده اسم و آن  منشو  ه انن  -بیشوتر توضوی  خواهیم دادهم آننده 

؛ نعنی ماسووثانی فلسوو ی  ا  معقولغیر  و غیر ا  معقول ثانی منطقی  ه نک معقول ثانی اصووولی دارنم که ماانن
نٌد فی الداردر  .ذهنی نک معنای دنگری انتزاع شوووود اننکوه ا  نک معنای بطه بین  ند و دار سوووه مرحله را ، 

هم  ممکن اسوووم ما  ه آندمید اسوووم  ه در خارج بین  ند و دار به وجو ایرابطه انن ۀمرحلنک مرحله  ؛دارد
عنی نه ا  ن ندانیم  ه  ند در دار رفته اسووم، هیت تصووونری ا   ند فی الدار اصووَلا  و علم به انن رابطه ییدا نکنیم

ممکن اسوم هیت تصوونری ا  انن رابطه نداشته باشیم؛  وجود ندارد. خود  ند و دار و نه ا  رابطه بین  ند و دار
نن اسووم نعنی ا  رده ییداته باشوویم. خب اننجا رابطه بین  ند و دار در خارج تحقق ج ل به  ند فی الدار داشوو

علمی و ذهنی تحقق ییدا نکرده اسووم اما به وجود   رده ییدانسووبم و انن معنای حرفی به وجود خارجی تحقق 
ند فی الدار ببه علم  و بله  ند فی الدار اسم ه ببینیم  ولم به انن رابطه ییدا  نیم حای اگر ما ع .اسم به و ودن  

؛ اننجا نک وجود دنگری برای همین رابطه نسوووبی  ه انن رابطه نسوووبی در ییدا  ردنم انن رابطوه بین  ند و دار
 .گیردمیذهن تصونری ا  آن  و آنددرمینعنی تصونری ا  آن ؛ شودمیمنتقل  ذهنخارج بود حای به 

 تصووونربرداری ند ا  معانی حرفیه هم  تصووونربرداریا  معانی اسوومیه  تواندمی ه ذهن  طوریهمانحال 
و به وجود  اشحقیقیبه وجود صووووری نه وجود  امنت و آنودمی، عین معنوای حرفی خوارجی در ذهن  نودمی

ین دو ربم ب اشخارجیحقیقی  وجود با ه  طوریهمان . به عبارتی ندمیانجاد ربم بین صورتین  اشصووری
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 بین صووورت  ند و صووورت دار انجاد ربم بین دو معنای ذهنیهم  اشصوووری باوجود  ردمی معنای خارجی
 . ندمی

گ تیم  .رودمیمرحله سووم انن اسم  ه ذهن روی انن صورت ذهنی   ه دارنمهم اننجا نک مرحله سووم در 
بقولی ا  خودش  ؛ ند تصوووونربرداریا  خودش  تواندمی ه ذهن دارد انن اسوووم  ه ذهن  هایقابلیمنکی ا  

ای انن معن ؛ ندمیو ا  صورتی  ه در ذهن اسم ا  آن صورت نک انتزاعی  رودمیبایی خودش  .سل ی بگیرد
م  وم ابتدا را ا  جاء  ند من المدرسوه،  ه انن م  وم دنگر اسمی اسم،  مثَلا نعنی  .معقول ثانی اصوولی اسوم

 معقول ثانی اصوولی اسم نه .، انن معقول ثانی اسومد نمینک م  وم  لی اسومی ا  نک معنای حرفی انتزاع 
 معانی حرفیه معانی اسوومیه منتزع ا  معانی حرفیه انن انمگ ته. لرا منطقی و نه معقول ثانی فلسوو ی معقول ثانی

خیلی در اصول بحث شده اسم  ه بین ابتدا م  وم اسمی با  .معقویت ثانیه معانی حرفیه هستنداسومیه  معانی
 بااننکهانن را جای آن بگرارنم و آن را جای انن  شوووودمیوجود دارد؟ چرا ن ایرابطهمعنی حرفی چه خود ابتدا 

  وم م ابتدا م  وم همان ِمن اسم؛ ظرفیم گونیممیابتدا چیسم؟  ؟شووندمیهر دو منطبق بر همدنگر  دانیممی
 گونیدمی ؟فی بگرارنم جایبها ظرفیم ر شودمیچرا ننکی اسم  ناشمعانیاگر چیسوم؟ م  وم فی اسوم، اما 

ب؟ ب معناه ایلصووواق. خب اگر انن  فَلن مثَلا الظرفیة، ما معنا ِمن؟ معناه ایبتدا؛ ما معنا  معناهموا معنوا فی؟ 
بجای اننکه بگونید  ند فی الدار بگونید  ند الظرفیه شوووود میمعنواه  ورا، اگر معنای فی ظرفیم اسوووم چرا ن

نه و   اخیلی ا  محققین بعد ا  صاحب   انه در ؟! خب انن اشوکالی اسم، انن اشکال را شوودمیالدار، چرا ن
انن اسوووم  ه ما اننجا نک معقول ثانی اصوووولی دارنم،  انم رده. آنچه ما عرض انود ردهدر غیر   وانوه بحوث 

ثانی  قولمخصووو  اصووول فقه اسووم البته اصووول فقه به معنی مباحث دیلم نا بگونید انن معقول ثانی، مع
 .ا به منطق دیلم اسم نه منطق فکرمنطقی اسم ام

نک منطق فکر دارنم نعنی قانون  ه نعصوووم الت کر عن الخطا نا همان چیزی  ه  ؛موا دو گونوه منطق دارنم
قانون نعصووم ف م الکَلم عن  نک قانونی دارنم  ه انن و انن منطق ال کر اسووم  ه شووودمیمنطق ا  آن تعرنف 

ب  مم مقصووود شووما را، اگر بخواهم  َلم شووما را ب  مم قانون دارد نا ندارد؟ قانون  گر بخواهممن ا سووم،الخطا
وانه دن آدِم  مشمنک؛ اسم شوده مطرحمباحثی  ه در فکر بشور  ترننمزخرف هرمونوتیکدارد. لرا انن مباحث 

تَلشی  ردن بر متمدن غربی مبتنی  ام اصَلا گ تهنظم عالم هسوتی را به هم برنزند، نعنی  خواسوتندمی معناتمامبه
عرفم و بعد نظم در عالم ف م ، ا  نظم در عالم هستی گرفته بعد نظم در عالم ماسوم ج ان برهمه آن نظم حا م 

هم ا  الحاد  اشهمهو  هانظمانن  ند. لرامتَلشوووی  ر و را به هم برنزد هاانن و بواند نظم در عوالم ت واهم و  َلم
با  اصَلا سم معتقد نی تن انهمعتقد نیسم، ه نظم ناشی ا  تدبیر ال ی هم ی ملحد شود بوقتی  سو ؛برگرفته اسوم
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وجود دارد انن نظم  خدانینک گوندمیجای خدا بگرارد، بخودش را  خواهدمی چون شووودمیانن نظم مخالف 
 طورهمینهم لرا گ تیم در هنر  .بنشوووینم و نک نظم جدندی طراحی  نمجای خدا  خواهممیرا حا م  رده من 

ا  مخل ات همین  هاانن ه آمد،  یسپید  ه نظم حا م بر هنر و نظم حا م بر شعر، همین شعرهای آ اد و اسوم
نبا  وقمآنهم نک نظمی در آن باشود  فرهنگ غربی اسوم. البته حتی شوعر آ اد  نهگوهمینو ای شعر  شودمی 

شوعر گ ته اسوم، شوعر نیسوم خب، هر چیزی  ه شعر  گوندمی  ندمیحرف  آندمی هابعضویهرچند  اسوم.
 .نداردهم  تعارف . شعر باند نظم داشته باشد،شودمین

 ه  سملرا برگرفته شوده اسووم. ا  فطرت بشوری، با هر نظمی  ه اندمخالفبا نظم  ه نک عده هسوتند لرا 
د اسم؟ در با ار بگونی افتادهنجاا آ اد و شعر سپید در عرف عامه م چرا انن شعر شعرای :امگ تهانن را من گاهی 

 داندمینانرانی اسم؟  سی  اصَلا چه  سی هسم؟ او  اصَلا  گوندمینک شعر ا  شعر نیما نوشیج ح ظ هستی؟ 
عر  وچه و با ار نک ش ، هر آدمی در ردمیسال ییش  ندگی  صدهشماما سعدی شیرا ی  .نیما نوشیج  یسم

ا  اشوعار سوعدی ح ظ اسم، هیت شعری ح ظ نباشد توانا بود هر  ه دانا بود را  ه ح ظ اسم نا میا ار موری 
؟ ودشمیاسوم را ح ظ اسم، نابرده رنج گنج میسر نشود  ه عامه ما ح ظ هستیم. خب چرا چنین   شدانه ه 

تن ا انن مخصوو  به ادبیات فارسی  ؟افتدمی سوال در جامعه مردم جا صودهشوم صوده مچرا نک شوعری 
همان  مان، همان  مان  ه انن شوووعر آ اد در بین  دقیقاا ادبیوات عرب هم همین گرفتاری را دارد؛  بلکوه نیسوووم

 یجمعاصر نیما نوش هانآ د؛فارسی را شکسم همین  ار را در ادبیات عرب انجام دادن ادبیات فارسی  مر ادبیات
شعری  ه مطابق با نظم فطری بشر نباشد  ،گیردمین  وربه هم ناآلهمین .نگرفم امارا  ردند همین  ار  و بودند
 .افتدمیجا ن

ید شعر سپ ،شوعری اسم هرحالبهنباند انن  ار را انجام داد، حای  و اسوم  اری بدبگونم  خواهمنمیالبته 
ر انن به معنای خراب  ردن و  نا ااسوووم منت  تحسوووینقابلو ب در آن باشووود خوب هم باشووود اگر معانی خو

م هر نظمی  اشف ا  خدای متعال و دلیل نظ و نظم اسومشوعر دارای آن  .گراشوتن شوعر سونتی ما نباند باشود
فم، معر مندیقانونهر نظمی در انن عالم هستی؛ چه نظم در عالم خل م، چه نظم در عالم معرفم و  .سوماو

 بر رابطه ت اهمی بین شوووف  ننده نظم حا م  میلم در حقیق. منطق دچنین اسوووم چوه نظم در عالم گونانی
ه   عرض شود ؛ من اگر بخواهم حرف شما را ب  مم قانون دارد نا ندارد؟ قانون دارد. اننکه ما بگونیماسم مردم

 میدم همین ت سوویر صحی  چه من فزنیم؛ نعنی هرم سور محور حرف ب بگونیم ،ف م، منطق ف م، منطق م سور
 بگونیمو ما  خواهممیفرض شووما بگونید من آب  مثَلا  .اراده نکرده باشووی اصووَلا لو شووما  سووم و َلم شووما

. رابطه بین متکلم و سامع را قطع ف مممی گونهانن، چرا؟ چون من خواهممیمقصوودش انن اسم  ه من گردو 
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ت اهم بین مردم قانون دارد؛  و ف م، گ تگو اسوووم. لرا بحث اخَللامرو ی،  هایبحوثانن  وسووویلوهبوه ردن 
م. انن معقول ثانی اسوو ة  همعقول ثانی در دانره منطق الدیلمعقول ثانی اصووولی نعنی  گونیممیما  ه  وقمآن

بة در ؟ ا  آن نسوبم ایبتدانی  ه خود حقیقم النس نیدمیا  چه چیزی انتزاع  ید نعنی نمیانتزاع  اننکه ابتدا را
 کن آنا    ندمیاش انن اسم  ه ذهن بایی آن معنای نسبی  ه در ذهن تحقق ییدا نیمع .آندمیذهن به وجود 
انطباق دارد چون منتزع ا  آن  .او نیسوووم جایبه اسوووت ادهقابللرا هم انطباق دارد و هم   ندمیایبتودا انتزاع 

انن انطباقش انطباق به معنای رابطه بین منتزع و  بلکه م  وم و مصوداق نیسم انطباق انطباقشاسوم ولی انن 
 انطباق اسم. گونهاننمنتزع منه اسم لرا 

معانی اسوومیه منتزع ا  معانی  بلکه منتزع ا  معنای نسووبی ۀاسوومینه معانی -خود معانی نسووبی  هرحالبه
ه در عالم بالظرفی ربم د.م در خود معانی اسمیه وجود دار ثرت اسو تبعبهاگر دارای افراد  ثیر هسوتند  -نسوبیه

نک ظرفیتی اسم  ه بین دار و  ند اسم، نک ظرفیتی اسم  ه بین دار و عمر اسم و نک  ؛خارج خیلی اسم
 هم در عالم هاظرفیمظرفیم در عالم خارج اسم، انن  همه اننظرفیتی اسم  ه بین  ند و مدرسه اسم، خب 

، چون  نیممیوقتی ما م  وم اسوومی را ا  انن انتزاع لرا  .ندآمیتکثر به وجود  و متکثر هسووتند آنندمیذهن  ه 
چون  ثرت دارد و لرا تقیید معانی حرفیه بسوویار ممکن اسووم و  ؛تقیید بزنیم توانیممیمعنای متکثری اسووم ما 
ی انن حای مبحث . امل قابل تعقل اسووم هیئمتکثر در معانی نسووبم و معانی  اصووَلا هیت اشووکالی هم ندارد و 

حث ما مبا ترننم مو نکی ا   دهیممیبیشتر بسم  اآنجدر  آندمیما در آننده وقتی بحث معانی حروف  اسم  ه
 همدر همین اصول مباحث مربوط به معانی حرفیه اسم  ه مسائل بسیار م می در آنجا مطرح خواهد شد. انن 

 ا  مطلب هشتم.

دا  ه ابت هرحالبهولی  دارد نحوه اسووتعمالا بدلی باشوود انن دنگر بسووتگی به اننکه شوومولی باشوود ن حال
 هیمخوامیما  ه  ام و لرا ابتدا مصوووادنق  نادی دارد منت ا  معانی حرفیه اسوووانن ابتدا م  وم منتزع  گونیممی

فرض  نید  . نیممیخود م  وم حرفیه را تقیید  بلکه  نیمنمیتقیید بزنیم م  وم اسوومی را  ه تقیید را  م  وم ابتدا
 نود فی الدار، همین فی الدار، انن فی الدار آنا فی بودن  ند در دار به چند  مثَلا تصوووور  نیم  خواهیممی وه اگر 

 ند فی الدار فی الن ار،  ند فی الدار فی اللیل،  ند فی الدار فی الساعه ایولی،  ند  ؟ ندمیشکل تحقق ییدا ن
ند فی . حای اگر گ م  اسم ن معانی حرفی واحدتکثرات همی فی الدار فی ساعه الثانیه؛ انن تکثرات چیسم؟

الدار انن قابل اطَلق و تقیید نیسووم؟! ا رم  ند فی الدار، قابل اطَلق و تقیید اسووم؛ ا رم  ند فی الدار آنا فی 
 .مصادنق متعدد داشته باشد تواندمیالدار لیَل؟ نا فی الدار ن ارا؟ قابل اطَلق و تقیید اسم، چون 
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ن تصور  نیم، رادر همین  ند فی الدار واحد  نک تکثرتوانیم میا و ماشکالی ندارد  د فی انواع تکثر در خود  
ْفَعل اِ  هیئما رم اسووم نا  هیئمبه معنای وجوب، وجوبی  ه مسووت اد ا   هیئمبه معنای  هیئمدر خود  و الدار

ف اظ ظروبه لحاظ ظروف مکانیه، به لح ؛اسووم تصووورقابلانن تکثرات  با هم هرحالبه .وجود دارد  ل طوربه
 و قابل اطَلق و تقیید به انن لحاظ اسم.  ندمیبه لحاظ مَل مات تکثر ییدا  و  مانیه، به لحاظ مقارنات

مطلب ن م انن اسووم  ه آنا اطَلق در . هم ا  مطالبی اسووم  ه مربوط به اطَلق و تقیید اسووم مطلب ن م
 کهبل شودمی؟ نتیجه بحث ما انن اسوم  ه اطَلق در نسب ناقصه جاری نخیرنا  شوودمینسوب ناقصوه جاری 

ود دارد، حکم به معنای نسبم  ه حکم وج شودمیجاری  درجانیاطَلق  .شودمیاطَلق در نسوب تامه جاری 
اننجا  ، ند عالم، اننجا نک حکم وجود دارد، حکم  ردند بر  ند بانه عالٌم  گونیدمیفرض  نید وقتی  مثَلا  .تامه

در باشد  ایناقصه ند العالم، اگر نسبم  مثَلا اما اگر نسوبم ناقصه داشته باشید  .هم قابل اطَلق و تقیید اسوم
ا   همنآا  شوئون مدلول تصودنقی اسم،  تقیید اطَلق و اصوَلا  ؛  نرالیم اطَلق و تقیید نیسومقابانن صوورت 

لکه ب نه دیلم تصدنقی اولی و نه دیلم تصدنقی ثانیشوئون مدلول تصودنقی به دیلم تصودنقی ثالثه اسوم. 
ناگر  ؛دنناقصه هم جرنان دار یلم تصدنقی اولی و ثانیه در نسبم. ددیلم تصدنقی ثالثه د العالم خب بگونم  

نن ا . گ تیمردُت اسوووتعمال  ند العالم فی معنادیلوم بر اراده ایسوووتعمال  ه دارد، انن دیلم بر انن دارد  ه ا
رف م اسم؛ صمدالیل تصودنقیه اسوم و مدلول تصدنقی اولی  َلا   انه اسوتعمال ل ظ در معدیلم  َلم بر اراد

شعور ه   سی  و و قصد وجود دارد باشوعورگ تیم و لرا انن دیلم فقم در  َلم انسوان  .دیلم  َلم علی ارادة
 اگر  سی خواب باشد .ارد گرچه دیلم تصورنه وجود داردو قصد نداشته باشد انن دیلم در  َلمش وجود ند

دل علی اما ن ،اده ایسوووتعمال ل ظ  ند فی معناهاربگوند انن ی ندل علی  تن انیبهبگونود  نود العوالم نا  ند و 
 دیلم تصوورنه مشروط .شووندمینتقل به معنای  ند م ندی  ه ا  او شونیدند لمه   نعنی ا  ؛دمعنای خود  ن

ما دیلم ؛ اآندمینعنی ا  متکلم غیر عاقل هم صادر شود دیلم تصوری به وجود  و شعور متکلم نیسم قصدبه
تعمال دیلم الکَلم علی اراده اس تصدنِقیهاولین دیلم  .م متوقف بر قصود و شعور متکلم اسمدنقیه متکلتصو

دنقیه را ا  دیلم تصاسم؛ گ تیم اننجا محل اختَلف ما و استاد ش ید هم هسم  ه انشان انن  المعنیل ظ فی 
دیلم  بهدیلم نقیه اسم؛ ما ا  انن اننجا انن دیلم تصد .جا دیلم تصودنقیه نشمرده اسمآن ،نیاورده اسوم

م را عنای  َلنعنی اننکه من انن م ؛ارادة الت  یم اسووم . بعد دیلم تصوودنقیه ثانیه نیممیتصوودنقیه اولی تعبیر 
ر ه ثانیه هم دیانن دیلم تصوودنق .به انن معنای انن  َلم متوجه  نمو شووما را  ردهبخواهم به ذهن شووما القاء  

 .اراده ت  یم در آن اسم هرحالبهارد؛ اگر بگونم  ند العالم با اراده هم انن را به شما بگونم نسب ناقصه وجود د
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اطَلق نعنی دیلة عدم القید بر ارادة  ؛  نراتصووودنقی اطَلق و تقییود معنوا نودارددر انن دو نوع دیلوم  لورا
نعنی اطَلق حکم صووادره  اطَلق گونیممیوقتی  .ایطَلق؛ اطَلق چه چیزی؟ اطَلق حکم صووادره بر موضوووع

ه چون در دیلم تصدنقیه ثالثه اسم   ؛اطَلق  جاسم؟ دیلم تصدنقیه ثالثهانن موضوع  . حالعلی موضووع
و لرا در نسووب ناقصووه دنگر مبحث اطَلق و تقیید جاری  اسووم نسووبم تامه به معنیحکم وجود دارد، حکم 

ی شوومول الحکم لکل مصووادنق نعن نرا اطَلق  ر آنجا وجود ندارد؛چون مجالی برای اطَلق و تقیید د شووودمین
 گونیممی ؛ وقتیرخیید آنا انن مطلق اسم نا مطلق بگون ند وجود داشوته باشود تا بعدحکمی با یس .الموضووع

نی ر حکم، نعارادة قید دارادة القید چه چیزی؟ عدم  .د الحکم ندل علی عدم ارادة القیدنعنی عدم التقیی ،اطَلق
حکم روی حصوه خاصی ا  موضوع نرفته اسم بلکه روی همه حصآ موضوع رفته  و اننکه حکم مقید نیسوم

 اسم.

در نسب تامه هم ما مدلول تصوری دارنم، مدلول تصدنقی اول دارنم، مدلول تصدنقی دوم دارنم اما اطَلق و 
سم، حکمی ا حکمبه اسم، مربوط اشثالثهآن دیلم تصودنقی  بلکه مربوط به وط به آنجا نیسومتقییدش مرب

صه ا  نا بر ح بر همه افراد موضوع رفته اسم شودمیحکمی  ه بر موضوع بار اما آنا . شودمی ه بر موضووع بار 
مربوط به دیلم  اصوووَلا سوووم. وقتی چنین جانی اسوووم خب اتقیید  انن محل بحث اطَلق وافراد موضووووع؟ 

 .ی ثالثه اسم. انن هم ا  مطلب ن متصدنق

عد دیلم اسوووتعمالی به قوا مربوطث اطَلق و تقیید تمام شوود، همه مباحربوط به اطَلق و تقیید مباحث م
 دییت تصوودنقه  ه تا نون بحث شوود دیلم اسووتعمالی گ تیم همه انن .قَل بودم عرف عُ ین تصوودنقی با منشوو

جود به و هادیلمشد انن تا استعمال در  ار نباو  اسوتعمالی؟ چون محلش استعمال اسم گونیممی، چرا اسوم
دیلم اطَلق و تقیید اسوووم. گ تیم  ه دیلم اطَلق و تقیید مربوط به  هادیلم وه حای نکی ا  انن  آنودمین

 .گیردمی نش تقَل ا  عرف عُ و انن دیلم  نه اننکه مربوط به مقام وضع باشدمقام استعمال اسم 

رفته ا  گ نش تتصدنقی استعمالی  هایدیلمه شوشم ا  قواعد مربوط به قاعدبا همه انن مباحثی  ه گ تیم 
قاعده شوووشوووم ا  قواعد مربوط به و قاعده ه تم آن قاعده اطَلق و تقیید  .ی بودنعنی دیلم اطَلقعرف عقَل 

 نن هم ا سووم. قاعده ه تم قواعد جمع عرفی اسووم، اگرفته ا  عرف عقَل نشوو تدیلم اسووتعمالی تصوودنقی 
گرفته ا  عرف عقَل  نش تهم  استعمالیقواعد دیلم اسوم و انن دیلم دیلم اسوتعمالی اسوم، انن دیلم 

، بین انن عام و ندآمی نک عامی وجود دارد و بعد نک خاصووی بینندمیسووم  ه وقتی انن عرف عقَل .اسووم
در  .تکرم ال اسق من م نا ال ساق من می  گوندمینجا آا رم العلما و  گوندمی. اننجا  نندمیجمع انجاد خا  
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وتا  ار ن انن دبی اسووم  ه ا رم العلما باسووتثناء ال اسووقین. انن جمِع حرف آن انن  معنی گونیممی انن صووورت
هم عرف  منشوو شو مربوط به مقام اسووتعمال اسووم،  بودهعرفی عقَلنی  هایدیلمجمع بین عام و خا  ا  

 .عرف اهل لغم نیسم ولغم خا   و ل ظ اسم منش ش .عقَل اسم

ربوط به ماصووَلا لغوی نیسووم چون  گ تیممیلرا ما گ تیم انن مباحث مباحث لغوی نیسووم؛ به همین دلیل 
ث بحث لغوی اسم، بح گونندمیحکیم نا بعضوی ا  بزرگان  محمدتقی ه حای آقای سوید  لغم خا  نیسوم

مباحث مربوط به همان چیزی اسم  هاانن؛ ربطی به لغم خا  ندارداصَلا لغوی نیسم. خیلی ا  انن مباحث 
 انن اصووَلا  .تماعی اسووم نه ا  فرع مباحث  بانیا  فروع مباحث اج و ایجتماععلم ه ا  دیلم و ا  مباحث 

م لغ نه ا  مباحثد باشووایجتماع علممباحث  و متشووعباتا  فروع  شووکلینکبه باند  مباحث منطق دیلم
ما هم ، شوووودمیانن مباحث ا  مباحثی اسوووم  ه در باب تعارض بحث  به دلیل اننکه حوال موا گ تیمخوا . 

 . انن هم نوع ششم. نیممیبه مباحث تعارض مو ول  مباحث جمع عرفی را

 اسووتعمالی هایدیلم نم  ه نوع ینجم ردمیاسووتعمالی بحث  هایدیلمتا حال درباره نوع ینجم ا  انواع 
گ تیم  اسم، منت گرفته ا  عرف لغوی ا نش تاستعمالی  هایدیلمنوع شوشم  .گرفته ا  عرف عقَل بود نشو ت

عرف لغوی گاهی عرف لغوی خا  اسم نعنی عرف جمعی ا  لغم، گاهی انن عرف عرف مربوط به همه اهل 
 عام اسم.لغم اسم، عرف لغوی اسم اما عرف لغوی 

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل


