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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:
در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به مقام سوم بحث رسیدیم، در مقام اول بحث در این بود که آیا عقالً امکان 

استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود دارد یا نه؟ نتیجه این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع نیست. 

که عقالً چنین استعمالی امتناع ندارد آیا از نظر قواعد ادبی، از نظر اهل لسان و عرف، ل حادر مقام دوم بحث در این بود که 

از نظر واضع و وضع آیا مجاز به چنین استعمالی هستیم یا نه؟ یعنی آیا مجازیم یک لفظ را در اکثر از معنای واحد استعمال 

ظر واضع چنین استعمالی مشکل ندارد چون هیچ گزارشی کنیم، این مقام هم مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که از ن

از نظر  بر منع چنین استعمالی وجود ندارد و از نظر وضع هم مشکلی ندارد و مقتضای وضع هم جواز چنین استعمالی است،

، فقط یک ردای بر استعمال آن در اکثر از معنای واحد اقامه شود اشکالی ندا لفظ گفته شود و قرینهاگر  عرف و اهل لغت هم

که این را بعداً مورد بحث قرار  نکته وجود دارد و آن اینکه آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در قرآن واقع شده یا نه

 خواهیم داد.

 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حقیقت است یا مجاز؟ مقام سوم:

بدانیم و بگوییم اشکالی ندارد که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال بر فرض استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز 

 ، سؤال این است که آیا چنین استعمالی حقیقی است یا مجازی؟شود

؛ بین قائلین به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای «اختلف المجوّزون»فرماید:  تعبیر صاحب معالم در اینجا این است که می

 چهار قول در اینجا وجود دارد: واحد اختالف شده،

 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حقیقت است مطلقا.قول اول: 

 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مجاز است مطلقا.قول دوم: 

)نظر صاحب  استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نسبت به مفرد مجاز است و نسبت به تثنیه و جمع حقیقت است قول سوم:

 معالم(.

 ظاهرٌ فی الجمیع عند التجرد عن القرائن بطریق الحقیقة.استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد  قول چهارم:

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ای دارند که ما قصد نداریم تفصیالً به آنها بپردازیم و فقط قصد ما این است که نظریه صاحب  هر کدام از این چهار قول ادله

 و در پایان هم به جمع بندی مباحث خواهیم پرداخت. مورد بررسی قرار دهیممعالم را نقد و 
 کالم صاحب معالم:

صاحب معالم معتقد است استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد مجاز است لکن استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از 

اقوی  ؛«ازٌ و فی غیره حقیقةٌلکنه فی المفرد مج و االقوی عندی جوازه مطلقا»فرماید:  معنای واحد حقیقی است. ایشان می

این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است مطلقا چه در مفرد و چه در تثنیه و جمع لکن چنین استعمالی 

 4.نسبت به مفرد مجاز و نسبت به غیر مفرد )تثنیه و جمع( حقیقت است

از ایشان از قول برخی جلسات گذشته است که در  مطلبی آنداشته باشید سخن صاحب معالم در اینجا غیر از  توجه نکته:

اند که گفتیم صاحب معالم این تفصیل را نقل  ، بعضی در اصل جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تفصیل دادهنقل شد

ند استعمال لفظ گوی در پایان بحث از مقام اول این مطلب را اشاره کردیم که بعضی میکرده ولی خودش به آن معتقد نیست، 

گوید  ولی در اینجا )مقام سوم( صاحب معالم می در اکثر از معنای واحد در مفرد ممتنع است ولی در تثنیه و جمع جایز است

و در تثنیه  استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در مفرد و تثنیه و جمع جایز است اما استعمال آن در مفرد استعمال مجازی

 قی است.و جمع استعمال حقی
 دلیل:

گیرد معنی به قید وحدت است،  له لفظ قرار می این است که: به طور کلی آنچه موضوعٌدلیل صاحب معالم بر این تفصیل 

برای عین باکیه )چشم( وضع شده « عین»له در هر لفظی عبارت است از معنی مقید به قید وحدت؛ مثالً لفظ  یعنی موضوع

برای عین جاریه )چشمه( وضع شده مقیداً بقید الوحدة، در سایر الفاظ هم مطلب از « عین» مقیداً بقید الوحدة، همچنین لفظ

له در الفاظ ذوات معانی نیست بلکه  ، پس موضوعهمین قرار است یعنی لفظ برای معنای خودش وضع شده به قید وحدت

اگر ما بخواهیم لفظ  راه با قید وحدت باشدمعانی هم ذوات له الفاظ ذوات معانی مقیداً بقید الوحدة است. حال وقتی موضوع

ایم مثالً اگر بخواهیم از  را در بیشتر از دو معنی استعمال کنیم یعنی در واقع در هر معنایی تقید به قید وحدت را کنار گذاشته

این دو حدت از د قید ونهم عین باکیه و هم عین جاریه را اراده کنیم قهراً وقتی این دو معنی با هم اراده شو« عین»لفظ 

ولی عین جاریه همراه با قید وحدت بود  یابود عین باکیه همراه با قید وحدت « عین»له لفظ  معنی جدا شده، آنچه موضوع

خودش  له شود لذا در این صورت لفظ در غیر موضوع قید وحدت کنار گذاشته می وقتی این دو معنی با هم اراده شوند قهراً

؛ به عبارت دیگر لفظ موضوع برای کل در جزء استعمال شده؛ چون لفظ برای معنی همراه با استعمال شده و این مجاز است

یک جزء آن که قید باشد حال اگر  متشکل از دو جزءِ معنی و قید وحدت می یِله کلّ قید وحدت وضع شده لذا موضوع

اگر  لفظ موضوعِ برای کل در جزء خواهد شد و این مجاز است. مثل اینکه گذاشته شود منجر به استعمال وحدت باشد کنار
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لفظ انسان که برای مجموع اجزاء وضع شده فقط در سر بکار برده شود استعمال لفظ موضوعِ برای کل در جزء خواهد بود، 

در خصوص آن معنی  شده قید وحدت وضع ابمعنی همراه در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است یعنی لفظی که برای 

  له خودش استعمال شده است. لفظ در غیر موضوعبدون قید وحدت استعمال شده و این مجاز است چون 

در تثنیه و جمع تکرار وجود دارد و تثنیه در قوه تکرار مرّتین و جمع در قوه  اما در تثنیه و جمع این گونه نیست؛ چون

، لذا همان «رأیت عیناً و عیناً»در واقع به منزله این است که گفته شود « یتُ عینَینرأ»شود  ، وقتی گفته میتکرار مرّات است

توان از هر لفظ یک معنی را اراده کرد اینجا هم که لفظ واحد در قوه  گونه که اگر لفظ مستقل و جداگانه تکرار شود می

له خودش  ه نخواهد بود، پس لفظ در موضوعل و استعمال لفظ در غیر موضوع توان دو معنی را اراده کرد تکرار است می

 4استعمال شده لذا چنین استعمالی حقیقی خواهد بود نه مجازی.
 :کالم صاحب معالم بررسی

بین مفرد و تثنیه و جمع داده و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را در مفرد  رسد تفصیلی که صاحب معالم به نظر می

استعمال لفظ در اکثر از معنای بلکه یا ما باید  مجازی ولی استعمال لفظ در تثنیه و جمع را حقیقی دانسته صحیح نیست

اینها حقیقی بدانیم و وجهی مالی را در همه واحد را در همه اینها یعنی مفرد و تثنیه و جمع مجازی بدانیم و یا چنین استع

 لذا چند اشکال به کالم ایشان وارد است: نیست هابرای تفصیل بین این
 اشکال اول:

له الفاظ، معانی به قید وحدت باشند و در هیچ کتابی از کتب لغت نیامده که قید وحدت در  اصالً این گونه نیست که موضوع

قید وحدت هم در کنار آن باشد. بنابراین اصل ادعای  نشده کهیعنی لفظ برای معنایی وضع  له آمده باشد کنار معنای موضوع

له ندانست  بله اگر کالم ایشان مثل کالم میرزای قمی بود که وحدت را قید موضوع صاحب معالم ادعایی بدون دلیل است.

 قابل پذیرش بود، ،ست نه قید و جزء آنمعناوحدت حالِ برای گفت واضع لفظ را برای خودِ معنی وضع کرده ولی  بلکه می

لذا  واضع لفظ را برای معنی در حال وحدت وضع کرده و وحدت از مقارنات معناست نه اینکه جزء و قید معنی باشد. چون

 اگر همراه با معنای دیگری استعمال شود استعمال در غیر موضوع له نیست.
 :اشکال دوم

درست نیست، ایشان  تثنیه و جمع سخن صاحب معالم نسبت بهله بدانیم  عبر فرض که وحدت را جزء معنای موضو

گوییم تثنیه و جمع در قوه تکرار نیستند  گوید: تثنیه و جمع در قوه تکرار هستند ولی ما این کالم را قبول نداریم و می می

مدخول این شوند هر معنایی که  میکنند، یعنی هیأت تثنیه و جمع وقتی بر لفظی وارد  بلکه داللت بر کثرت مدخول خود می

کنید لفظ برای معنی به قید وحدت وضع شده باالخره اینجا هم همان  کند، اگر شما ادعا می باشد کثرت پیدا می داشته هیأت

خواهد استعمال لفظ در غیر ما وضع له در واقع  هم تثنیه در کند لذا معنای دیگری در کار نیست، پس معنی کثرت پیدا می
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له، معنای مقید به قید وحدت بوده ولی این قید وحدت در تثنیه هم لحاظ نشده لذا استعمال  چون طبق فرض موضوع شد

 لفظ در تثنیه هم مجازی خواهد بود. در جمع هم مطلب از همین قرار است.
 :اشکال سوم

چنین مشکل این است که باشد بر فرض از اشکال اول و دوم صرف نظر کنیم و بپذیریم که تثنیه و جمع در قوه تکرار 

لذا خروج از محل نزاع و بحث  نخواهد بود که محل بحث است استعمالی از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

و این نحوه استعمال محذوری ندارد؛ زیرا طبق بیان خواهد بود چون مثل این است که دو لفظ در دو معنی استعمال شده 

استعمال هر لفظ در معنای این نحوه استعمال، ، آن گاه اساساً «رأیت عیناً و عیناً»تکرار مفرد مثل  خود ایشان تثنیه یعنی

 باشد نه در اکثر از معنای واحد. خودش می

 «والحمد هلل رب العالمین»


