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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
بحث در ادله امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، عرض کردیم چند دلیل بر امتناع اقامه شده، این ادله 

توسط مرحوم آخوند و اتباع ایشان یعنی اعالم ثالثه )محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی( ذکر شده که ما این 

سی قرار خواهیم داد. مرحوم آخوند ابتدائاً مسئله امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای ادله را ذکر و مورد برر

گوید اگر ما استعمال را عبارت از عالمیت بدانیم در این صورت استعمال  کند و می واحد را بر حقیقت استعمال مبتنی می

ال را عبارت از افناء اللفظ فی المعنی بدانیم یا به عبارت لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع نخواهد بود ولی اگر استعم

دیگر حقیقت استعمال را مرآتیت بدانیم در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع خواهد بود که تفصیل 

 آن در جلسه گذشته بیان شد.
  :دلیل محقق خراسانی

چرا اگر استعمال را عبارت از افناء اللفظ فی المعنی بدانیم و حقیقت استعمال را مرآتیت بدانیم باید قائل به امتناع 

 بشویم؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد 

 واحد شود دو لحاظ آلی در لفظ به نظر مرحوم آخوند اگر بخواهیم لفظ واحد را در دو معنی استعمال کنیم موجب می

 محال است.  واحد اجتماع کنند و اجتماع دو لحاظ آلی در لفظ

در دلیل مرحوم آخوند مشکل در رابطه با خود لفظ است، یعنی به نظر باید به این نکته توجه داشته باشید که  :نکته

، ایشان یم کردکه بعداً به آن اشاره خواهدلیل محقق نائینی  ولی در ایشان اجتماع دو لحاظ آلی در خود لفظ محال است

ولی این  دانند دانسته و دلیل این امتناع را اجتماع دو لحاظ آلی می ممتنع را استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم

اجتماع ناظر به خود لفظ نیست بلکه ناظر به معناست لذا در دلیل محقق خراسانی در مورد امتناع استعمال لفظ در اکثر 

در لفظ دو لحاظ آلی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد منجر به اجتماع به لفظ است، از معنای واحد، همه توجه 

 خواهد شد. 

 شود؟ حال باید معلوم شود چرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد موجب اجتماع دو لحاظ آلی در لفظ می

 بیان شده: از کالم محقق خراسانی تقریب سهدر پاسخ به این سؤال 
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 یب اول:تقر
لفظ را کند  گوییم استعمال عبارت از افناء اللفظ در معناست به این معناست که وقتی متکلم لفظ را استعمال می وقتی می

کند، یک لفظی زشت  حسن و قبح معانی به الفاظ سرایت میکند، شاهد این مطلب هم این است که  در معنی فانی می

شود چون معنای آن زیباست و گرنه خود لفظ فی نفسه  شود چون معنای آن زشت است، یک لفظی هم زیبا می می

گیرد و  شود معنی به لحاظ استقاللی مورد لحاظ قرار می حسن و قبحی ندارد. حال اگر لفظ فانی در معنی شد معلوم می

 باشد.  به لحاظ آلی؛ یعنی لفظ آلت و ابزار برای توجه به معنی میلفظ 

پس اگر ما استعمال را عبارت از افناء اللفظ فی المعنی بدانیم به این معناست که همه توجه به معناست و معنی ملحوظ 

واهد معنی را به خ تبعی است؛ چون همه مقصود و هدف معناست و متکلم میبه لحاظ استقاللی و لفظ ملحوظ به لحاظ 

  .کند ذهن شنونده منتقل کند لکن برای این کار از ابزاری به نام لفظ استفاده می

شود لذا باید دو  حال در جایی که بخواهیم از یک لفظ دو معنی را اراده کنیم، دو لحاظ استقاللی به معنی متوجه می

 «عین»لفظ  خواهد متکلم می طبق این بیان« ت عیناًرأی»شود  لحاظ آلی و تبعی هم به لفظ متوجه شود، وقتی گفته می

قرار دهد و یک بار دیگر همین لفظ را ابزار برای انتقال به  «عین جاریه»یک بار ابزار و آلت برای انتقال به معنای  را

اظ معنی، به این معناست که لح گوییم استعمال افناء اللفظ فی المعنی است وقتی میپس دهد، قرار « عین باکیه»معنای 

تعلق گرفته و هر لحاظ استقاللی و لحاظ لفظ، تبعی است، حال اگر معنی دو تا شد یعنی دو لحاظ استقاللی به آن 

استقاللی محتاج یک لحاظ آلی است لذا دو لحاظ آلی هم باید به لفظ تعلق بگیرد و این منجر به اجتماع دو لحاظ تبعی 

معنای فناء این است که لفظ در معنی فانی شود، وقتی لفظ در استعمال در لفظ واحد خواهد شد که محال است؛ چون 

ماند تا برای بار دوم بخواهد در معنای دوم فانی شود، پس اگر استعمال  چیزی باقی نمیدر معنای اول خودش فانی شد 

ت دوباره در معنای در این صورت وقتی لفظ در معنای اول فانی شد ممکن نیس عبارت از افناء اللفظ فی المعنی باشد

 دو لحاظ آلینخواهد داشت تا در معنای دوم فانی شود، پس معنای استحاله اجتماع دوم فانی شود چون چیزی وجود 

اگر لفظ بخواهد در دو معنی استعمال شود به این معنی خواهد بود که دو لحاظ استقاللی  در لفظ واحد این است که

و هر لحاظ استقاللی هم محتاج یک لحاظ آلی و تبعی است لذا باید دو لحاظ  وجود دارد که به دو معنی تعلق گرفته

 آلی هم وجود داشته باشد تا به لفظ تعلق گرفته باشد و این محال است.

وقتی استعمال را پس تقریب اول این است که محال بودن اجتماع دو لحاظ آلی در لفظ واحد به خاطر این است که 

تواند در دو معنی فانی شود، چون وقتی لفظ در معنای اول فانی شد  عنی دانستیم، یک لفظ نمیعبارت از فناء لفظ در م

 چیزی باقی نخواهد بود تا برای مرتبه دوم در معنای دوم فانی شود.
 بررسی تقریب اول:

 این تقریب تمام نیست و دو اشکال متوجه آن است:
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 اشکال اول:
استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی نیست. اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای بحث از استعمال در رابطه با 

حقیقت استعمال بحث کردیم و انظار و آراء مختلف را در این رابطه ذکر کردیم و در آنجا اثبات کردیم که استعمال 

بخواهیم استعمال را به افناء اللفظ فی المعنی تفسیر کنیم صحیح عبارت از افناء اللفظ فی المعنی نیست، پس اینکه 

 نیست. 

کند  بر مدعای خود قرار داد که حسن و قبح از معانی به الفاظ سرایت میکه مرحوم آخوند به عنوان شاهد  هم آنچه

یست که الفاظ دهد ولی این گونه ن مورد اشکال است، درست است که حسن و قبح معانی رنگ و لعابی به الفاظ می

ها و الفاظ  ن فی نفسه حسن و قبح نداشته باشند، شاهد بر این مطلب هم این است که اهل خطابه در انتخاب واژهخودشا

کنند مثل لفظ  الفاظ مترادفی که یک معنی را افاده می چه بسا در انتخاب، حتی کنند برای تفهیم مقاصد خود دقت می

و در جای دیگر « انسان»از لفظ دقت کنند و در یک جایی به جهاتی  ا هم ندارندب هم که هیچ فرقی« بشر»و « انسان»

شود خود الفاظ فی نفسه  لذا معلوم می استفاده کنند و این به خاطر خصوصیتی است که در خود لفظ است« بشر»از لفظ 

، صالً به آن توجهی نشود، پس این گونه نیست که لفظ فانی در معنی شود و اهستند و مورد توجه دارای حسن و قبح

ین است که لفظ فانی در معنی نیست و خود لفظ شود حاکی از ا ها و بکار بردن آنها دقت می پس اینکه در انتخاب واژه

مورد توجه و التفات است و همین مقدار برای اثبات مدعای ما که گفتیم استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی 

شود  گذارد و باعث سرایت آن حسن و قبح به لفظ می حسن و قبح معنی در لفظ هم تأثیر می بله کند. نیست، کفایت می

 ولی این بدان معنی نیست که خود لفظ کأن لم یکن و فانی در معنی تلقی شود.
 اشکال دوم:

ده این فناء بر فرض که قبول کنیم استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی است اما مشکل این است که گویا گمان ش

هیچ یک فناء حقیقی است )از نوع فنائی که صوفیان یا عارفان به آن معتقدند(، بله در فناء حقیقی، فانی بعد از فناء 

وقتی  اما فناء در اینجا )فناء لفظ در معنی( اعتباری است به این معنی که شود فناءچیزی نیست تا بخواهد برای بار دوم 

شود یعنی همه توجه به معناست و به خود لفظ التفات و توجهی  شود به خود لفظ توجهی نمی لفظ در معنایی استعمال می

ای متوجه استعمال لفظ در اکثر از  شود، در این صورت که منظور از فناء لفظ در معنی، فناء اعتباری باشد استحاله نمی

 دومارد که یک لفظ یک بار در یک معنی فانی شود و بار دوم هم در معنای ؛ چون اشکالی ندمعنای واحد نخواهد شد

لذا اشکالی ندارد که یک لفظ هم زمان در دو معنی استعمال شود و  ای از آن الزم نخواهد آمد فانی شود و هیچ استحاله

 منظور از استعمال هم فناء لفظ در هر دو معنی باشد.

 واحد از یک لفظ دو معنی را اراده کند؟ چگونه ممکن است انسان در آنِ سؤال:
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و منظور از استعمال هم افناء اللفظ فی  د اراده کندهیچ اشکالی ندارد که انسان در آنِ واحد دو معنی را از لفظ واح استاد:

ناع توجه داشته باشید سخن در امکان و امت .منظور از فناء در اینجا فناء اعتباری است نه حقیقی ؛ چونالمعنی باشد

و اینکه آیا این استعمال از دید عرف و لغت جایز است یا نه؟ چه بسا قائل به امکان شویم ولی بگوییم است نه در جواز 

لذا هیچ محالی از استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد الزم  دهد. عرف و لغت اجازه چنین کاری به ما نمی

ت از عالمیت بدانیم اشکال ندارد که یک لفظ هم زمان عالمت برای دو همان گونه که اگر استعمال را عبار آید، نمی

معنی باشد، البته علی رغم اینکه مرحوم آخوند فرموده اگر استعمال را عالمت برای معنی قرار دهیم اشکالی ندارد که 

بعضی بزرگان نقل  ازولی محقق اصفهانی  شود لفظ واحد در دو معنی استعمال شود و هیچ محالی هم بر آن مترتب نمی

 .در این صورت هم ممکن نیست یک لفظ عالمت برای دو معنی باشد که بعداً به کالم ایشان اشاره خواهیم کرد کند می

 تقریب اول از کالم مرحوم آخوند در بیان استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تمام نیست. نتیجه:

اصل ادعای مرحوم آخوند این بود که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد محال است چون مستلزم  خالصه:

تقریب دارد؛ تقریب اول این است که  چندکالم ایشان شود که محال است، گفتیم  اجتماع دو لحاظ آلی در لفظ واحد می

ی فانی شود، دو اشکال بر این تقریب وارد بود؛ اول بگوییم منظورشان این است که امکان ندارد یک لفظ دو بار در معن

اینکه استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی نیست و بر فرض هم حقیقت استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی 

 لذا اشکالی ندارد یک لفظ واحد هم زمان در دو معنی فانی شود. باشد این افناء، حقیقی نیست بلکه اعتباری است

 «والحمد هلل رب العالمین»


