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 ادوات ترکیبی حصر

 «الا »و « ما»مانند ترکیب 
این ادوات کنند و بحثی در افاده حصر در این دسته از ادوات بدون شک افاده حصر می

وجود ندارد؛ هم متواتر اهل لغت است، و هم متبادر این ادوات حصر است، هم استعمالت 
کریم در موراد حصر آمده استاین ادوات در لغت عرب و  ن ْ > :مانند قرآن  اة ُ َالد ُ ي ٰ حَ

ْ
اُع َما َال لا ٰ َمي ٰ ا ا ِ ي ٰ

ُرورِ   است صفت در موصوف حصر هو گاهی و. است موصوف در صفت حصر این که 1 <َاْلغ ُ
ی خارج قرینه   به اینکه اما است؛ حصر مورد، دو هر تصوری مدلول. «العالم الا   زید ما» :مثل

حصر از این ادوات  افاده   مخلا بفهمیم از حصر اراده مبالغه شده و یا حصر اضافی است، 
 نیست. 

 شود: حصر مفهوم برداشت می ه  حصر وجود داشت، به اندازه افاد وقتی افاده  
که مفهوم این می «زید ما العالم الا  »حصر صفت در موصوف باشد: که  یجای بکٌر »شود 
ٌو غیرعالم»و  «غیرعالم که  «عمر ٌو عالٌم »و... لذا اگر دلیلی آمد  ما العالم الا » با مفهوم جمله   «عمر

 کند. تعارض می «زید
گر دلیل  «عالم ما زید الا  »حصر موصوف در صفت؛ مانند  که یجای و همچنین است که ا

در مدلول تصوری تعارض پیدا  «عالم ما زید الا  » این با مفهوم جمله   «زیٌد تاجٌر »دیگر آمد 
که مراد مبالغه است، در مقام مدلول تصدیقی معارضه از بین می گر قرینه آمد  کند؛ بله ا
که ع میرود و بین آنها جممی گونه  در  «لاتکرم عالم الفاسق»با  «اکرم کل عالم»شود. همان 
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است و در « عالِم غیر فاسق»گوییم مراد در جمله اول مدلول تصوری تعارض دارند و بعد می
 کنیم.مدلول تصدیقی بین آنها جمع می

اصل تعارض غیرمستقر و جمع عرفی یک مقوله اصولی است؛ نه لغوی زیرا با  اساسا  
گوید مراد این جمله با مراد آن جمله تعارض وجود یعنی می ؛گیردلول تصدیقی شکل میمد

که در  که در مدلول لغوی و تصدیقی آنها تعارض دارد. این همان مطلبی است  ندارد در حالی 
که نوع بحث الفاظ در لغت با نوع بحث الفاظ در اصول تفاوت دارد.  کردیم  گذشته بیان 

که کالم فهمید؛ اما لغوی بحثش  را از توان مراد متکلم میچگونه  اصولی بحثش این است 
کاری با فهم مراد ندارد.  که چگونه درست سخن بگوییم و   این است 

که حصر کجا  زیرا حصر یا حصر حکم در موضوع  ؛وجود دارد، مفهوم نیز وجود دارد هر 
شود یاست و یا حصر موضوع در حکم. هرگاه حصر حکم در موضوع باشد، مفهومش این م
ما زید »که هرکجا این موضوع نباشد، آن حکم نیست. و هرگاه حصر موضوع در حکم باشد، 

که هرکجا حکم نیست، آن موضوع هم نیست. در هر دو حصر  «عالم الا   معنایش این است 
که در مقام مراد جدی، اراده  مفهوم وجود دارد. و اما اینکه در بعضی موارد قرینه وجود دارد 

ای در دللت تصوری جمله به حصر و که مبالغه اراده شده است، خدشهحصر نشده؛ بل
 زند.مفهوم نمی

؛ «غیر»و « لیس»و ترکیب « من دون»و « لیس»بر حصر، مانند: ترکیب  سایر هیئات داله  
 .ها وجود نداردرا دارند و نیازی به بحث در آن« الا »و « ما»همان حکم 

  
 هیئت حصر
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اَك ن َ >:  «تقدیم ما حقه التاخیر»ل اگر حصر مفاد هیئت بود، مث ن  ٰ ن ُ ا ِ ِغي  اَك ن َْسي َ ن  ٰ ُد َو ا ِ  که 1<ْغي ُ
یه آ در همچینی و شده مقدم فاعل و فعل بر مفعول اینجا در اما است؛ فعل از مؤخر مفعول، حق

ون َ >کریمه:   ِمي ُ ِل َاْلُمو ْ َوك َ ي َ ْلي َ ِه ف َ  . 2<َعَلى َاللّٰ
حصر در این هیئات و هم متبادر از این ادوات حصر  اهل لغت تصریح دارند بر افاده  

 است. 
که هر نوع تقدیِم البته از تتبعات موارد استعمال استفاده می ه التاخی»کنیم  افاده  «رما حق 

که افاده حصر میحصر نمی گر بر فعل مقدم کند؛ بلکه تقدیم بر فعل و یا عامل است  کند. اما ا
ُه  >:آیه نای همچونودنش َم َرن  ُ ٰراِهي  ْ ن  لٰى ا ِ ي َ ْ ذ ِ ِان   به توجه برای مثال و کندنمی حصر بر دللتکه   3<َو ا ِ

 . است خاص نکته
ک در افاده   مفهوم، خود حصر است، هرکجا حصر وجود داشت، معنای  بنابر این چون مال

که محصر این است اول حکم معلق می علق شود در محصور و ثانیا سنخ الحکم است 
گر سنخ الحکم معلق نشود، دیگر حصر نیست و اساسا  می نکته حصر، حصر  شود؛ زیرا ا

چه مفاد ماده باشد و چه -لذا هرجا حصر وجود داشته باشد  ؛الحکم در محصور استسنخ
  ای بر خالف وجود داشته باشد.مفهوم وجود دارد مگر اینکه قرینه -مفاد هیئت

  پایان                                                                             
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