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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

که ابتدا درباره قواعد مربوط به  استت  ینرا بیان دد بحث ما در معانی حرفی نعنی در قواعد داللت حروف
ه نا قواعد خاص الفاظحث در قواعد داللت خاصه ب  کنیممیصحبت  و بعد درباره قواعد مربوط به هیئاتمواد 

تیم ابتدا گف  ، گفتیم مراد ای قواعد خاصته داللت نن قواعد  استت که به لفخ خاصی اراباط دارداستت داللت
  کنیممیو در مبحث مواد هم ابتدا ای حروف دروع  کنیممیدرباره مواد بحث که 

وای بین مباحث لغو  با مباحث اصتتتولی در اننوا وجود دارد که در مباحث لغو  و ادبی لفخ را به نت  افا
ما  که طور همان  اسم و فعل و حرف؛ چرا؟ چون در مباحث لغو  نظر به لفخ است ؛کنندمیسه قسم اقسیم 

لفخ درست  هبیشتر دربارو لذا  کنندمیگفتیم مباحث ادبی و لغو  درباره قوانین درست سخن گفتن بحث  قبَلا 
 ؛کنندیملذا لفخ را به سه قسم اقسیم   کنندمیبحث  کرد و چگونه بیان درستت را بتوان اداو اننکه چگونه لفخ 

رف اگر معنا  لفخ ح  غیرمستتتتقلنا داللت بر معنا   کندمیلفخ نا داللت بر معنا  مستتتتقل  گونندمی ینرا
ستقل همراه با یمان نا بدون معنا  مستقل کرد نا داللت بر معنا  م و اگر داللت برمستتقل است غیر دتودمی

  دودمیو اگر بدون یبان بادد اسم  اگر همراه با یمان بادد فعل است  یمان

عدم  استقَلخ و اینظر است؛ بامعنا مر ندارد چون کار  که اصتولی داردانن اقستیم الَلالی در اصتوخ خیلی ال
ط نظر مح دنگرخیر داللت بر یمان دارد نا پس اننکه   نا مستتقل هستت نا معنا مستتقل نیستَلخ که معاستتق

نی داللت بر معانی نا داللت بر معا ایلحاظالفاظ  گوندمیو  کندمیالفاظ را اقسیم لذا اصولی   اصتولی نیستت
داللت بر  اواندنمی انهانیبهنعنی نن لفظی که  غیرمستقلمعنا    هتقلغیرمستد نا داللت بر معانی نمستتقله دار

 نن لفظی که برا  دارد؛ به لفخ دنگر وای به چه چیز  دارد؟ به داخ برا  داللت بر معنا نی  معنتا دادتتتته بادتتتد
ر که ای نن به معانی استتمیه اعبی دتتودمیداخ دنگر ندارد لفخ دارا  معنا  مستتتقل و داللت بر معنی نیای به لفخ 

  دوندمیکه انن معانی اسمیه مشتمل بر افعاخ هم  کنیممی

دون ب مستقَلا اسمیه است؟ چون  دانمعانیاسمیه است؛ چرا  دانمعانیاصولی  بند اقستیمافعاخ هم طبق 
اگر معانی الفاظ نا معنا   ؛لذا افعاخ معانی مستتتتقله دارند  فهمیممیضتتتمیمه لفخ دنگر ما ای فعل معنانا را 

بود نعنی داللت لفخ بر معنا متوقف بر انضتتمام به لفخ دنگر بود انن را معنا  استتمی  غیرمستتتقللفخ معنا  
پس معنا  اسمی نعنی نا بگونید داخ بر معنا  اسمی، نن داخ لفظی است که برا  داللت بر معنانا   گونیممی
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نگر یای به انضمام داخ لفظی ده داخ لفظی دنگر ندارد و حرف نن داخ لفظی استت که برا  داللتا بر معنا ننیای ب
معانی الفاظی که داخ بر معنی هستتتند نا   ستتم و لذا معانی نعنی معانی الفاظو نن ا دتتودمیانن حرف   استتت

اخ متوقف بر د هابر ننلت الفاظ که دال بگونید معانی دواخ لفظیه دو قستتم هستتتند  نا معانی استتمیه هستتتند
دنگر  نیستتت م ل دتتمس، م ل قمر، م ل جبل، م ل اکل، م ل دتترب، م ل افعل، م ل ال افعل و نوع دنگر 

هستتتند که داخ بر نن معنا بدون ضتتم داخ دنگر داللت بر معنا نخواهد دادتتت م ل حروف و  ا معانیمعانی نن 
 انهانی گفته دتتود داللت بر معنا ندارد، وقتیبه  «فی»کلمه اگر  که معانی حرفیه؛ حروف چنین هستتتند ة نستتب

نتد  فی الدار معنی پیدا  گونیممی ، اگر بگونیم ی نتد  ند  ، اگر بگونیم جا  کندمیجتا  ی یدا من المدرستتته معنی پ ی
بگونیم چیز  ای نن فهمیده  «ِمن»اگر صتتد اا هم به کستتی  و کندمیانها بیاورنم معنی پیدا ن «ِمن»اما  کندمی

ند  من المدرستته نا جئت من المدرستته   دتتودمین ار به اگر ده ب  کندمیمعنی پیدا بگونیم ولی اگر گفتیم جا  ی
ند  فی الدار  فهمدنمیبگونیم کسی ای نن چیز   «فی»کسی   گونیممی به فی ، لذاکندمیاننوا معنی پیدا در اما ی

مَل  حرفی بودن انن است  ؛ب انن ای اصتل مَل  حرفی بودن حرفحرفی که داخ بر معنا  حرفی استت  خ
متوقف بر انضتتمام داخ لفظی دنگر استتت، انن استتت مَل   نن داخ لفظی استتت که داللتا بر معنا که ن  

 حرف بودن حرف 

حاال که معلوم دتد مَل  حرف بودن حرف چیستت خب ما برا  اننکه بخواهیم به قواعد داللت انن حرف 
اوخ در ابیین ماهیت معنا  حرفی استتت که ماهیت معنا   بحث ؛م باند ستته بحث اصتتلی را مطری کنیمبپرداین

ننا حرف داللت بر نسبت عَلمت است؟ حرف داللت بر ننا  ؟ر معناستتت داللت بستت؟ ننا حرف نلیحرفی چ
بحث ماهیت   انن ن  بحث استتت  ا داللیت استتتنو نا عَلمیت  عنا  حرفی نستتبتنعنی ماهیت م ؟استتت

نستتبیت که حاال بعد  و عَلمیت، نلیت ؛نظرنه اصتتلی وجود دارد معنا  حرفی که در ماهیت معنا  حرفی ستته
  است در رابطه با ماهیت معنا  حرفی انن و نسبیت چیست  نلیت ،عَلمیت که مراد ای دهیممیاوضیح 

که  مدر بحث اوخ به انن نتیوه رستیدنم که ماهیت معنا  حرفی نسبیت است، حاال در بحث دوم باند بگونی
بیت افاسیر نس دارا  افسیرهانی است؛نزد اصولیون خود انن نسبیت   به چه معنی است حقیقتدر  انن نسبیت

  یت استم ما درباره افسیر انن نسببحث دولذا متعدد  نزد اصولیون دارد  

معلوم دد معنا  حرفی چیست، معنا  نسبی است و مقصود ای  بعدایاننکهبحث سوم هم انن است که حاال 
انن سه بحث کلی است که ما در مباحث   کنیممیقواعد داللت حروف را بحث  وقتننم معلوم دتد نستبیت ه

 هیم کرد بحث خوا هاننمربوط به قواعد داللت الفاظ داخ بر معانی حرفیه درباره 
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اصتتتلی وجود  که ابیین ماهیت معنا  حرفی بادتتتد، در بیان ماهیت معنی حرفی ستتته نظرنه اما مطلب اوخ
  -رضی صاحب کافی نه درنف رضی- رضی استمرحوم نظرنه اوخ نظرنه عَلمیت است که منسوب به  ؛دارد

 واست که ا ددهدادهنستبت  طوراننبه انشتان  استت ب الکافی صتاحب کتا ومحقق رضتی که ای علما  ادب 
دارد، نا نمع اصتتَلا حذف افستتیر که حرف بماهو  انن بر بناکه  فرمانندمیانشتتان  ؛استت به عَلمیت حروف قائل

ه و چطور ضم م َلا   ای الفاظ موضتوعه برا  معانی نیست بلکه ای قبیل عَلمات است ووضت  برا  معنا نشتده 
نا بگونید عَلمت فاعلیت است، نصب عَلمت  ضتمه عَلمت رف  است، رف  فاعل م َلا فتحه عَلمت هستتند، 

 شامعنی رودمیستر ن  اسمی بر وقتی رف    رف  عَلمت فاعلیت استم استت که طور همانمفعولیت استت 
ند   م َلا   فاعل استتانن استت که  عَلمت بر فاعل بودن یند  دده وارد که بر یند ا ضمهانن  ؛اگر گفت جا  ی

نداا اننوا انن نصب عَلمت بر   استت ند اننوا نهمین یند اگر بر نن نصتب وارد دتود م ل ضربت ی ن است که ی
در نن لفخ است که انن عَلمت بر نن وارد  حالتین انن نصب و انن رف  عَلمت  خب  است گرفته قرارمفعوخ 

  دودمی

ند  فی  نیمگومی، وقتی دودمیافسیر که فی هم وقتی بر ن  اسمی وارد  انن بر بنا انشتان معتقد استت که ی
نعنی الدار بدون فی  ؛دهدمیو به یند معنا  به الدار امامعنا ندارد  خودخودبه فیخود  [کند معنا پیدا می] الدار
ا یند ونید دار، اننوبگ بافاصتتلهاگر دتتما بگونید یند و بعد هم   ظرف بودن برا  یند را بدهد  معنا اواندنمی

ند  فی الدار اننوا دنگر یند افزون بر نن معنا  ن  معنا د  اوخ معنا  جدن و دار ن  معنا دارد، اما اگر گفتید ی
ا  یند معن  کندمین  معنا  جدند  پیدا  بایهمدار افزون بر نن معنانی که در ابتدا دادتتتت   کندمیپیتدا هم 

ا انن معنا ر  اما خوِد فی معنا ندارد دتتتودمیانن معنا را فی موجب   کندمیدار معنا  ظرفیت پیدا  و مظروفیت
 هااننارد؟ داخ دارد، یند دارد نه فی، فی که معنا ندارد؛ ولی فی که وستتط نعنی چه کستتی د دهدمیچه چیز  

 یمعنانن   د ای فی نمده ظرف استو انن دار  که بع مظروف انمنوردهانن یند  که قبل ای فی  فهماندمی نندمی
  است پیداکردهعَلمت انن است که ن  معنا  جدند    دودمیاست که فی بر نن داخل  ا کلمهبودن نن  دار

 واندامی ومرفوع  اواندمینصتتتب بیاند، یند بدون رف  و بدون نصتتتب  اگر بدون رف  وکه همین م تل خود یند 
ند   وقتی  ل استتت نا مفعوخفاع دانیمنمییند انها را  ؛مفعوخ بادتتد اواندمی وفاعل  اواندمی  بادتتدمنصتتوب  ی

نداا گفته دتد انن نصب افاده مفعولیت  و کندمیگفته دتد انن ضتمه افاده فاعلیت  ند و دار هم ی  کندمیوقتی ی
اما ؛ دتتتودمیفهمیده  دارنتمعنی و ای دار  یندنت ط ای یند همان معنیبتدون فی بیتانند فق هتاانن ؛طورهمین

ت اس ا نظرنهانن   حروف ستانر طورهمینو  دتودمیدار ظرف  ،و دارنن یند یند مظروف وقتی با فی بیانند ا
  دودمیکه به محقق رضی نسبت داده 
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دار قرار  وقتی فی بین یند و فرمانندمی و اندگرفتهبر انن نظر ادتتکاخ  اعالی علیه اللهرضتتوانمرحوم نائینی 
ن گونیممی؟ وقتی وخ دار و یند استتت نا مدلوخ فیمدل نندمیانن معنا  جدند  که به وجود ننا  گیردمی د  فی ی

هم هستتتت که یند و دار قبل ای  استتتت و معنا  جدند  قرارگرفتهالتدار، انن فی نمده اننوا بین یند و بین دار 
ن دتتودمیستتت که انن معنانی که پیدا حاال بحث اننوا  دخوخ فی انن معنا را ندادتتتند ا د و دار استتت نمعنا  ی

 ؛ضتوع له یند و موضتوع له دار دوااستانن استت که مو اشمعنی ؟ اگر معنا  یند و دار بادتدفی معنا  خودِ 
ن  معنا  یند خالی و  ؛است دتده وضت معنا برا  دو هم دار  دتده وضت برا  دواا معنا  اننکه م لنعنی یند 

  معنا به معنا  ن  معنا، معنا  دار خالی و ن ؛دتتتده وضتتت برا  دو معنا هم دار   روفنت  معنا  یند مظ
ده دتت کاربردهبهدار در نن معنا  دوم  م َلا بر اننکه  دتتودمیو عَلمت قرننه اگر فی بیاند   دار  که ظرف استتت

وقتی استتت که بگونید انن  حالتدتتده استتت نه در معنا  اولا  انن  کاربردهبهیند در نن معنا  دوم   استتت
برا  ن  که یند  ن ال دتت چو ؛معنا  جدند معنا  خود دار و یند استتت که انن فر ، فر  باطلی استتت

دو  نیست که دار برا  طوراننو دار هم برا  ن  معنا بیشتر وض  نشده است   معنا بیشتتر وضت  نشتده استت
یند خالی و ن  معنا یند  ن  معنا نن هم یند برا  دو معنا م َلا   بادد دتده وضت و یند هم برا  دو معنا  معنا

وند بگو بعد فی بیاند  ،مظروف و دار ن  معنانا معنا  دار خالی و ن  معنانا معنا  دار  که ظرف استتت
ند د دودمیباعث اصرف در معانی الفاظ است نعنی  اشمعنینن معنا  دنگر استت  انن  م َلا که مراد  و اا که ی

که انن معنا   دتتودمیدر فر  دوم  پس فر  منحصتتر  نیستتت طورانن قطعاا  کهدرحالیی دادتتته بادتتد معن
که  دودیماننکه گفته   پس فی معنا دارد دهدمیفی معنا   کندمیمعنانی بادتد که فی انواد  نندمیجدند  که 

پس انن معنا  یائد معنانی است که در خوِد معنا  دو نعنی عَلمت استت  صترفاا ندارد و  نیکلمه فی هیچ معنا
  معنا د نه ن ننن دو لفخ دو معنا دار دتودمیپس معلوم   دتودمیاستت پیدا  گرفته قرار هاننلفظی که فی بین 

  ستدر ادکاخ بر انن مبناانن فرمانا مرحوم نائینی 

یان ب هستند درستت  اجماالا که هر دو بیان به نظر ما دارند بیان دنگر   بر انن مبنا در ادتکاخاستتاد دتهید 
 َلا اصدنگر استتاد دتهید انن است که مراد ای عَلمیت حروف چیست؟ اگر مراد ای عَلمیت حروف انن بادد که 

کل فاقد معنا بادتتتند که انن فر ، فر  باطل و واضتتتح  طوربهکتل فتاقد معنا هستتتتند، اگر  طوربتهحروف 
 قطعاا وجود حرف بتا عتدم حرف در خَلخ جمله، در االنا  جمله مستتتاو  دتتتود و  ؛ ینرا نعنیالبطَلنی استتتت

ند  فی الدار متفاوت استتتتیند ال ؛مستتتاو  نیستتتت ه ک فی  نندمیبا ن  معنا  جدند  نندمیفی که  و دار با ی
ی هیچ ف اصتتَلا پس اگر معنا  عَلمیت انن بادتتد که   کندمیفرق با ننوانی که فی نبادتتد معنا  جمله  نندمی
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 و پس فی معنانی دارد  انن مراد نیستتتت قطعاا  اما معنتانی نتدارد پس وجودش با عدما نکستتتان خواهد بود
 ؛است ر دو فانن فی معنا دادته بادد  کهانننیست که فی هیچ معنانی ندادته بادد  حاال فر  دوم  طورانن

 ،نعنی یند ن  معنا ؛عر  معنا  یند و دار استتتتدر که دارد بگونید که فی معنانی  خواهیدمی وقتنت 
 کهانن ماا بادد دادته معنی دانها هم بادفی وقتی  بود باند طورانناگر   ی هم ن  معنا دارددار هم ن  معنا و ف

 نیست 

رد وا هانندر طوخ معنا  الفاظ دنگر  استتتت که فی بر  ؛ن معنتا  فی در طوخ استتتت نته در عر بنتابران
انن طولیت، حاال که انن فر  را نوردنم، در انن فر  معلوم استتت که مراد  نیستتت  هانندر عر   و دتتودمی

ت است، طولی انن معنی  کندمیفی در کنار اسم معنی پیدا  وقتنن نندمیاستم  بعدایاننکهنعنی  ؛طولیت استت
دارد  حاال انن طولیت به  وجودهم طوخ معنا  استتتمی معنا  حرفی ؛ در کندمیبا دار معنی پیدا و  دفی بتا ین

ند  فی الدار ا گونیممینعنی وقتی  ستت؟اچه معن ند و اگر فی انها بادد و ی  گر فی نبادد انن معنا وجود نداردی
م هو یند و دار انها بادتتند معنا نیستتت، اگر فی انها  ودهاگر هم فی نب ومعنا  ظرفیت وجود ندارد  دار نبادتتد

م ه یند و داردر   دهدمیمعنا ن انهانیبهانن معنا نیستتت  پس انن معنی طولیت استتت، چون فی  بایهمبادتتد 
چه  حاال انن طولیت نعنی چه؟ به  کندمیپیدا  نیستتت پس فی در طوخ یند و دار معنیمعنا  ظرفیت  انهانیبه

 معنی است؟ سه فر  وجود دارد 

اند ، ددتودمیو یند معنانشتان با نمدن فی عو     طولیت انن استت که داراننکه بگونیم معنا فر  اوخ
دار  یند و نندمیفرمانا میریا به نن منتهی خواهد دتتتد که بگونیم وقتی فی  م َلا انن همان فرضتتتی بادتتتد که 

فی نمد خود یند و دار  بعدایاننکهو قبل ای اننکه فی بیاند ن  معنانی دادتتتتند  و دتتتودمیمعنتانشتتتان عو  
 کهوقتیو الیم انن فر  مواینت یند و دار است  ؛ ینراباطل است قطعاا   انن فر  دتودمیعنانشتان عو  م

نا  ، بعدکندمی حاال انشان مواینت را مطری  ینت نا ادتترا  که هر دو باطل استت، نا مواننندمیدر کنار فی 
دوند نا موای در استعماخ  نا مشتتر  لفظی دتودمیفی وارد  بعدایاننکهبادتد الیما انن استت که یند و دار 

هیچ صتتاحب لغتی  و هیچ لغو  و هیچ ادنبی ؛انن حرف مستتلم و مطلق استتت  استتت هر دو باطل کهدرحالی
نتد  فی الدار  ند  فی الد انددتتتده کاربردهبهاننوا یند و دار موای  گونیممینگفتته استتتت کته وقتی ی ار نا وقتی ی

  ت؛ کستی قائل به انن نشتده اسوجود دارد بین یند بدون فی و یند با فین  معنا  مشتتر  لفظی  گونیممی
  ددومیمعنی یند و دار عو   نندمیفی با یند و دار  بعدایاننکهبنابرانن معنا  طولیت انن نیست که 
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معنا  جدند  با خودش  نندمیفی که  امنتهتبوده کته ینتد و دار بتا همتان معنی  انن استتتت اشمعنیپس 
 کهانن استتت  اشمعنی بایهمچگونه معنانی استتت؟ ننا  نوردمیحاال انن معنا  جدند  که با خودش   نوردمی

نه مراد استعمالی، نه  ؟کندمیگفت انن است که مراد جد  ای یند فی الدار را عو   دودمین  دتق دنگر که 
نعنی داللت فی و  ؛کندمیوای بادد بلکه مراد جد  را عو  ادترا  و م اشالیمهمعنانشتان را عو  کند اا 

ت خب انن فر  هم باطل اس  قی استتاصتدنفی داللت بگونیم  و ببرنمدر دالالت اصتدنقیه  راداللت حرف 
حاال  دهدمیی لذا اگر ای لسان نائم هم صادر دود معن ؛ت که فی داللت دارد که اصتور  استتچون معلوم است

ند  فی الدار ای نن انن ظرفیت را ن و اگر کستی خواب است نا ؛ داللت فی بر معفهمیممی؟ خب فهمیممیبگوند ی
صتتور  ا ها داللتای  بلکه متوقف بر قصتتد متکلم بادتتد وده ستتت که متوقف بر ارااصتتدنقیه نی ها داللتای 

مالی نه مراد استتتع دتتودمیبر یند و دار وارد  بعدایاننکه کندمیبنابرانن انن معنا  اضتتافی که فی انواد   استتت
معنی علی  اشمعنیمراد جد  است نعنی نه   و نه مراد جد  جدند  نوردمیجدند  را در یند و دار به وجود 

که انن معنا  جدند اصور   نوردمیهم معنا  مدلوخ اصور  جدند  به وجود  پس  نحو المراد الود  استت
تی طرفین وق  بر طرفیننعنی معنا  متوقف  ؛بادد غیرمستتقلمعنا  باند  قاعدااا نا انن مدلوخ جدند اصتور  

بی نستتنا معنا   غیرمستتتقل، انن همان چیز  استتت که ما ای نن به معنا  کندمیانن معنی پیدا  وقتنن ننندمی
  ا طرف نسبت پیدا نشود معنی نداردچون نسبت است و لذا ا ؛کنیممیاعبیر 

اصور  استقَللی  مدلوخ انن مدلوخ اصور ،  2، لوخ اصدنقیاصور  است نه مدمدلوخ فی مدلوخ   1؛ پس
 ربوط به خودش است ت بلکه مانن مدلوخ اصور ، مدلوخ اصور  مربوط به متعلقات فی نیس  3؛ نیست

یست، ن ست، گفتیم در عرضانن دو معنا و ای طرفی در طوخ بوده ن مدلوخ اصور  که مربوط به فیخب ان
انن همان چیز  استتت که ما ای   معنی پیدا کند اواندمی انن وقتننکه بیانند  هانننعنی  همخ بودن معنی در طو

ف دارا  معنی هستند ولی معانی حروف در طوخ که حرو گیرنممیبنابرانن نتیوه   کنیممیستقَلخ اراده االعدم 
  حرف معنا  اصور انهانیبهنعنی عدم استقَلخ است؛ نعنی  ستت و مراد ای انن طولیت نسبیتمعانی استما  ا

 معنانا معنا   ینرا کندمیمعنی پیدا  وقتنن نندمیحرف در کنار استتم  کهوقتیبه ذهن نورد ولی  دتتودمیرا ن
ظرنه اوخ که که ن گیرنممیبنابرانن نتیوه  ی استغیرمستقلنعنی چون معنا معنا   ؛متوقف بر معنا  استم است

خ بر ِمن دا انعنی فی داخ بر ظرفیت ن ؛صحیحی بادد بلکه فی نعنی ظروف ۀنظرن اواندنمینظرنه عَلمیت بادد 
داخل بر  هااننکه  در طوخ معنا  اسمی است هاننچون معنا   اند منتهدارمعنیخوددان   نددارمعنی تینابتدا

 معنا  نسبی است  هاننمعنا   بوده ونا  نسبیت انن طولیت هم به مع دوندمینن 
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نعنی ن  عَلمت دنگر   دتتودمیفهمیده  «ضتترب یند عمر»معموالا ای اگر بگونید ضتترب یند عمر اننوا 
نین که رعانت قوا کنندمیصحبت  که گاهی هاعربخیلی ای در حاخ حاضر بادد   اأخرولو اقدم و  دودمیپیدا 

 گونندمیاما   نا مفعوخ استتتکه انن فاعل  دتتودمیاما معلوم  نورندنمیرف  و ضتتمه را  بایهم کنندمیادبی را ن
 رعانت عَلمت الفاظ رابوده نعنی ، لفظا صتتحیح نغلط در معنا نیستتت و غلط در لفخ استتت وادا  غلط در 

  نکرده است

ادتتد ب گونهاننهم  نکوالو جا  یند و گونیدمین استتت که وقتی نبر عر  کردنم دتتاهد همین بح ی که ما 
بت حدخص درست ص نان دتودمیگفته  امنته دتودمیای نن معنا فهمیده و جا  یند  گونیممی  کندمیکفانت 

 لم حاال اگر الف و الم دادته بادد   فاعلی را نیاورده استت؛ رانت عمروعَلمت  وچون عَلمت لفخ  ؛کندمین
  بینت البیَت  گوندمیگفته دود بنیت البیْت، ن اننکه

حبت وقتی عربی صتت کنندمیستتعی  گیرندمیکه اایه عربی ناد  هانیاننگاهی  م َلا لذا فرق به انن استتت که 
 ردگیمیکسره و ضمه ن اننواهاخیلی ای  هاعربدر عرف  کهدرحالی حرف بزنند هاضمهبا امام کستره و  کنندمی

چون عرف اکلم  خیر که دخص عرب هست نا  دتودمیمعلوم  جاهمینای   افتدمیخیلی اافاق  و انن موضتوع
ما ا نوردمینیای به عَلمت نیستتت ن چون نیای به عَلمت نیستتت، ننوانی کهو  نوردمیعربی اننواها عَلمت را ن

 اوردهم باند عَلمت را بی حتماا اننوا عَلمت فاعل استتت، که  اندگفتهکستتی که اایه عربی ناد گرفته استتت به او 
منظور   که دخص عرب نیست دودمیلذا اننوا معلوم  ،متوجه نیستت که کوا نیای هست و کوا نیای نیست اما

معنا  جدند  ندارند لذا سقوطشان مخل  هااننف ای انن است که انن استت که خود انن نحوه استتعماخ کادت
ن ؛سقوط فی مخل است کهدرحالینیست   دارد  معنانی د دار، معلوم نیست که یند دار چهنعنی دما بگونید ی

گر  ن  داخ دن نا چیز  نا دستتتتی ؛ م َلا قرننه بیاورنداننکته مگر  [قبوخ نیستتتت «انتت»اننکته بگونتد ]
د با ن  ننعنی با ؛است کارهنیمهگفت دار، اما انن  وددتمی؟ ننانتاستی ای دتما پرستید ر کاگاننوا  در  بیاورند

ن   َلا م انن نا خیلی عوله دارد نا  گونندمیبگوند  ننانتااگر کستتتی در جواب   قرننته دنگر  فهمیده دتتتود
  گونندیمباند بگونید فی الدار نه الدار، دار نا الدار نو اختَللی بر او عار  دده است چون انن متعارف نیست 

من را  و من المدرستته گونندمیالمدرستته  گونندمیجئت من انن؟ ن ؛رودتتن استتتچیزهانی استتت که  هاانن
با نبودنشتتان خیلی افاوای ندارند،  عَلمات بودن کهدرحالیبودن من با نبودنا متفاوت استتت،  ینرا  نورندمی

نیای به عَلمت ندارد و ای خود کَلم  در ننوانی که خود اکلم طور  است که دونممیگاهی مستتغنی ای عَلمت 
  دودمیمفهوم 
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 ه و سلمالله علی محمد و نل یو صل


