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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي الععيم
(ٓ)ٕ7
وجو بطالن اإلنشاء ابملقا ِرن
صعد لفعط الطعالق إذ
سبق( :واألول :كما لو قصد الطالق ابإلشارة الصادرة منه ادلقرتنة بقوله( :أنت طالق) فقد يقال انه ال يقع فانعه وإن قَ َ
صع َعد معنععا أيق عاد لهنععه ا يقصععد تققععه رععًا اللفععط (العيقععاد فرض عاد ان األلفععا ال يق ع رععا الطععالق ،ب ع ابألفعععال
الفععرع عععدم كونععه ،الط عاد ،وقَ َ
(ٔ)
كاإلشارة فقط) ب قصد تققه مأمر آخر (كاإلشارة) فيمم ) .
ووجه البطالن هعو :ان الطعالق يقع ابإلن عاع ومع اعيقعاد ابن هعًا اإلن عاع ال يقع بعه الطعالق فانعه ا يقصعد تققعه رعًا اللفعط فهيع يقع
بععه بعبععارة أخععر  :لععيه هععًا اللفععط بنفسععه إن ععاعد لفععرع انععه ا يقصععد اإل ععاد بععه واإل ععاد اإلن ععائي قصععد  ،ب ع هععو ععورة إن ععاع فععال يق ع بععه
ِم ِ
ال الْ َكا َاال ُح َوََُا ِّاُْح الْ َكا َاال ُح))(ٕ) ،فهععًا
الطععالق ،كمععا انععه ال يقع ابإلشععارة لفععرع ان الطععالق ععوقيفي (ٖال) يقع ابلفعع ب ع ابلهععالم فقععط و((إَّناَاا ( ََُٗ)ِّّا ُ
نعري قوذلم :ما وق ا يقصد وما قصد ا يق  ،فانه ما أن َ م به ال يق به اإلن اع وما يق به اإلن اع ا ين م به.
ووجو صحتو ،والثمْة
()ٙ
(٘)
ووجه الصحة :ان اليفهيك ادلًكور عقلي خفي ،واإلطالقات شاملة دلث لك الصورة ،واالنصراف بدو  ،فيمم .
وال ييوهم ندرة الثمرة لندرة مث لك الصورة ،فان الثمرة سيّالة كلما اعيقد عدم أتثري أمر وكان مؤثراد أو اعيقعد أتثعري أمعر وا يهعن معؤثراد ،وقعد
اقععرتم مع عاد ،وذلععك كمععا لععو أجععر البي ع ابدلعاطععاة( )ٚوكععان يراهععا ،ععري مقلععة ب ع مبيحععة فقععط( )ٛمث اجيهععد أو قلّععد مععن يراهععا مقلععة وكععان عععني ادلععال
موجععوداد فه ع هععي لععه أو هععي مباحععة فقععط ويف مطلععق م عوارد هععال اجيهععاد م ع اجيهععاد مععن قلععد أو هععال قليديععه بعععد مععوت األول أو بعععد
عدوله للثاين ،وذلك يف خميل الفروع اليت أشار إليها يف العروة .فيمم
فائدة ىامة :الداللة الْابعة :الداللة التخاطْية
حيث سبق انه ال بد يف اإلن اع من قصد اللفعط وقصعد ادلععق وقصعد ادلععق ابللفعط ،وانعه قعد يقصعد ادلععق (مع اللفعط) ال (ابللفعط) كمعا يف
ادلعععاري  ،فععال مأس ابإلشععارة إط مععا خطععر ابلبععال مععن نقععد ال عرأ ادلنطقععي ادلعععروف مععن ان الداللععة علععى ثالثععة أقسععام :الداللععة العقليععة والطبعيععة
واللفعية ،إذ ب إضافة قسم راب وهو ما نسميه ابلداللة اليخاطرية أو االنيقالية.
الدالالت العقِّية والطبعية والِّفظية
()ٜ
بيععان ذلععك ان ادلناطقععة قععالوا (ونعيمععد هنععا نصععو كيععاب ادلنطععق ألنععه الطلبععة اله عرام بععه ،وإال فسععائر الهيععب ادلنطقيععة حاذلععا ذلععك)( :ال
شعك أن انيقعال العًهن معن شععيع إط شعيع ال يهعون بعال سعبب .ولععيه السعبب إال رسعوخ العالقعة بعني ال ععيلني يف العًهن ،وهعً العالقعة الًهنيععة
أيقعاد ذلععا سععبب .وسععببها العلععم ابدلالزمععة بععني ال ععيلني خععارج الععًهن)(ٓٔ) وهنععا نقععول :ان مبععق اليقسععيم أ ادلقسععم هععو رسععوخ العالقععة بععني ال ععيلني
والعلم ابدلالزمة بني ال يلني علعى معا ذكعر  ،فعال ي عم القسعم الرابع العً بسعطنا الهعالم عنعه يف (فقعه ادلععاري واليوريعة) وأوجع م الهعالم عنعه يف
الدرسني ادلاضيني أ ال ي م ادلععاري وال أقسعاماد معن اليوريعة والهنايعة فمعثالد :قعول اإلمعام الصعادق عليعه السعالم إذ لعى اييعة (( (وال تَات ِ
مخا ُُوا
ْي إِ مَّنَاا ىاو إِمااح و ِ
ِ
ِ
ِ
ْي اثْانَا ْ ِ
إِهلَْ ِ
احا ٌد))(ٔٔ) ال شعك يف انعه كعان ابالنيقعال ال ابالسعيعمال – كمعا
ْي إِ مَّنا ُى َو إِلوٌ واحا ٌد) يَا ْع ِاي بِا َُل َ َوَال تَاتمخا ُُوا إِ َم َ
اام ْ ِ ُ َ َ ٌ َ
سععبق بيانععه – وانععه لععيه مععن أقسععام الععدالالت الععثالث اينفععة ادلعروفععة بع هععو مععن القسععم الرابع وهععو الداللععة اليخاطريععة أو االنيقاليععة أال ععر ا ععم
قالوا( :والخيالف هً ادلالزمة من كو ا ذا ية أو طبيعية أو بوض واض وجع جاع قسموا الداللة إط أقسام ثالثة :عقلية وطبعية ووضعية.
(ٔ) راج الدرس (.)ٕٜٙ
(ٕ) ثقة اإلسالم الهليين ،الهايف ،دار الهيب اإلسالمية – طهران ،ج٘
(ٖ) وهو اإلشارة.
(ٗ) وهو اللفط.
(٘) إطالقات وقوع الطالق بقوله أنت طالق وإطالق اشرتاط القصد.
( )ٙإط قصد الطالق ابللفط دون اإلشارة ادلقارنة.
( )ٚم إجراع اللفط عفواد (ال بقصد تقق البي به ب مراعاةد للطرف ايخر أو لغري ذلك) أو ال رًا القيد.
( )ٛفقد قصد ادلعق لهن ال مبا ييحقق به.
( )ٜلل يخ ادلعفر قدس سر .
(ٓٔ) السيد رائد احليدر  ،ادلقرر يف شرح منطق ادلعفر ،األمرية للطباعة والن ر واليوزي – بريوت ،جٔ .ٗٚ
(ٔٔ) دمحم بن مسعود العياشي ،فسري العياشي ،ادلطبعة العلمية – طهرانٖٔٛٓ ،هع ،جٕ ٔ.ٕٙ
ٕٔٓ.
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ٔ -الداللعة العقليعة :وهععي فيمعا إذا كععان بعني العدال وادلععدلول مالزمعة ذا يععة يف وجودثعا اخلعارجي ،كععاألثر وادلعؤثر)(ٔ) ومععن البعديهي ان االنيقععال
معن اييعة ال عريفة (ال تتخاُوا إهلااْي) إط (ال يخعًوا إمعامني) لعيه مععن هعًا القسعم وال معن القسعم الالحععق -ٕ( :الداللعة الطبعيعة :وهعي فيمععا إذا
كانت ادلالزمة بني ال يلني مالزمة طبيعة ،أعين اليت يقيقعيها طبع اإلنسعان ،وقعد ييخلخيع وابيلع ابخعيالف طبعاع النعاس ،ال كعاألثر ابلنسعبة إط
ادلؤثر الً ال ييخل وال ابيل .
وأمثلة ذلك كثرية ،فمنهعا اقيقعاع طبع بعع النعاس أن يقعول( :آخ) عنعد احلعه ابألا ،و(آ ) عنعد اليوجع  ،و(أف) عنعد اليمسع واليقع ر.
ومنهععا اقيقععاع طبع الععبع أن يفرقع أ ععابعه أو ييمطّعى عنععد القع ر والسععمم ،أو يعبععث مبععا امع مععن أشععياع أو بلحييععه أو مأنفععه أو يقع إ ععبعه
بععني أعلععى أذنععه وحاجبععه عنععد اليفهععري ،أو ييثععاعب عنععد النعععاس ...فععاذا علععم اإلنسععان رععً ادلالزمععات فانععه ينيق ع ذهنععه مععن أحععد ادليالزمععني إط
ايخر)(ٕ).
وال مععن القسععم الثالععث -ٖ( :الداللععة الوضعععية :وهععي فيمععا إذا كانععت ادلالزمععة بععني ال ععيلني ن ععم مععن اليواض ع واال ععطالح علععى أن وجععود
أح ععدثا يه ععون دل ععيالد عل ععى وج ععود الث ععاين ،ك ععاخلطوط ال ععيت ا ععطلف عل ععى أن ه ععون دل ععيالد عل ععى األلف ععا  ،وكاش ععارات األخ ععرس ،وإش ععارات الع ع ق
والالسلهي والرموز احلسابية واذلندسية ورموز سائر العلوم األخر  ،واأللفا اليت جعلت دليالد على مقا د النفه.
فععاذا علععم اإلنسععان رععً ادلالزمععة ،وعلععم بوجععود الععدال ينيقع ذهنععه إط ال ععيع ادلععدلول)(ٖ) فانععه ال واضع ابلوضع اليعييععين وال ابلوضع اليعيّعين
(الععْرع) ال (العرضعة) وا عا قع يف ععرع
بني ايية ومعراضها وال بني مطلق اجلم ومعاريقها إذ أوضحنا يف الهياب أ ّن ادلعاري معمخوذة معن َ
ادلعق ادلوضعوع لعه اللفعط أو ادلسعيعم فيعه ،وأ عا فهعم ابالنيقعال ال ابالسعيعمال وال اب عطالح و بعان ،وكعًلك مثع قولعه( :معا أمجلعك) مريعداد (معا
أقبحك) فانه ليه من الدالالت الثالث ادلعروف ب هي داللة ابالنيقال وهناك م يد إيقاح ودف إشهال فانيعر.
نعععم قععد يقععال ابن اللفععط ،يف ادلعععاري  ،داع لالنيقععال ولععيه داالد علععى ادلنيقع إليععه ،لهععن العععاهر انععه ال مانعععة مجع فانععه داع لالنيقععال ودال
عليه ،لهن ال بنحو الدالالت الثالث ادلعهودة كما أوضحنا  ،ب ادلراد الداللة ابدلعق األعم.
عدح ذكْ املناطقة لِّداللة الْابعة لعدح انضباطها
ال يقال :ا يًكر علماع ادلنطق هًا القسم الراب لهونه ،ري منقبط!
اجلواب -ٔ :بعض أنواعها منضبط
إذ يقال :أوالد :بع أقسامه منقبطة كبع أقسام الهناية ،كهثري الرماد مثالد وكبع أقسام اليورية كما فيما سبق من ادلثال .فيمم
ٕ -الالمنضبط أيضاً حباجة إىل ضوابط!
اثنيع عاد :فل ععيهن  ،ععري منق ععبط ،ف ععان ادلنط ععق بم ععود عل ععى ادلنق ععبطات ،بق ععي مقصع عاد  ،ععري ق ععادر عل ععى اس ععييعاب  ،ععري ادلنق ععبطات مع ع ان  ،ععري
ادلنقععبطات ظععاهراد متععا اي ت والععروا ت ،وقععد وردت يف ادلعععاري واليوريععة ع عرات الععروا ت وقععد يععد علععى الثالثععني ،وامععا مفردا ععا وأمثليهععا مععن
اي ت والروا ت فباأللوف فهان ال بد من إحاطة ادلنطق بقواعدها.
واحلععق هععو ان الالمنقععبط لععه قواعععد وض عوابط لهنهععا مععن نععوع آخععر فمنهععا مععثالد يف عععاا اليهععوين ،مععا اكي ععفه العلمععاع أخ عرياد مععن أن سععقوط
األوراق مععن األشع ار والعً يهععون ميعرجعاد فوضععو د فيمععا يبععدو ،لععيه كععًلك واقععاد بع تهمععه قواعععد دقيقععة ععنعّم حركيهععا الالمنقععبطة ظععاهراد أ
ومهندسة واقعاد ليسقط ب ه حل وين منقبط.
ا ا منقبطة َ
املنطق الفازي مقابل املنطق الكالسيكي
وأما يف عاا ادلنطق والدالالت فنقول انه ال بد من طوير ادلنطق ليسيوعب مث ما ذكر من ادلععاري و،ريهعا عا كعان ابالنيقعال ال ابدلالزمعة،
طور علماع ادلنطق احلديث علم ادلنطق يف اجلملة بقواعد اخرتعوهعا واوعوا بعقعها بعع(ادلنطق الفعاز ) العً يقع يف مقابع ادلنطعق الهالسعيهي
وقد ّ
الً يعيمعد علعى الثنائيعات :عحيف و،لعط ومنعيغ و،عري منعيغ كقعوذلم هعًا ال عه (معن األشعهال األربععة) منعيغ أو ال ،فعاذا مجع ال عروط أنعيغ
عيم ادليععددة ال علعى قيمعة اإل عاب اليعام أو السعلب
وإال فال ،حيث يعيمد ادلنطق الفاز على ثالثيات ورابعيات فصاعداد ،أ انه يعيمعد علعى الق َ
اليععام ،أ علععى م ععههية احلقععائق ونسععبييها فيهععون ال ععيع مني عاد يف اجلملععة ،ععري منععيغ يف اجلملععة أو ععحيحاد إط حععد مععا وابطعالد إط حععد مععا...
ولعلنا نفص احلديث عن ذلك يف (اليفسري) إبذن هللا ععاط ونبعني معا للمنطعق الفعاز ومعا عليعه ،وعلعى أ فعان الداللعة اليخاطريعة هعي معن دائعرة
ادلنطق ادليطور و ا ا اط به ادلنطق ادلعهود .وصِّى هللا عِّى دمحم وآلو الطاىْين
يق ُك ِّل ْام ِْ ٍئ َع ْقُِّوُ َو َع ُد ُّوهُ َج ْهُِّوُ)) الهايف :جٔ ٔٔ.
ص ِد ُ
قال اإلمام الرضا عليه السالمَ (( :
(ٔ) السيد رائد احليدر  ،ادلقرر يف شرح منطق ادلعفر ،األمرية للطباعة والن ر واليوزي – بريوت ،جٔ
(ٕ) ادلصدر نفسه.ٜٗ-ٗٛ :
(ٖ) ادلصدر نفسه.٘ٓ :

.ٗٚ

