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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 العظيم
التحقيق يف كون اجملازات والكناايت ،عقودا

()5:8

وحتقيققق الكللالم يف كللون ازللازات والكنللادت ع للوااك ،وك ل ا كللون ع للد اللللال واذلللازل والفهللو واللا ل وادلكللر  ،ع لوااك حبي ل

اه الببَق بي َقع)( )1إلثبلات لهسها ،أو لهة عهلها ،للدك الصلـ يف لهسها
َحقَّ ُ
يصدق عليها االسم والعنلوان وال يكلون السمسلـ ل(أ َ
متسلكاك ابلعللام يف الصللبهة ادلصللداقية ،يبسل علللى ق يللق ح ي للة (اإلرااة االسلسعمالية) إضللا ة إ ق يللق عل (ال صلد) للان هملا يسللن
ادل ال ن ول:
فرق الداللتني التصورية والتصديقية عن اإلرادتني االستعمالية واجلدية
ذكر عض ادلنط يني ان الداللة على قسمني :االلة تصورية وااللة تصدي ية ،كما ذكر عض األ وليني ان اإلرااة عللى قسلمني:
اسسعمالية وجدية ،وقد توهم اللبعض ان الدالللة السصلورية هلي افلا اإلرااة االسلسعمالية والدالللة السصلدي ية هلي افلا اإلرااة اةديلة،
ولكنه خطأ ،ان الداللة السصلورية تسلبق اإلرااة االسلسعمالية وهلي – أي السصلورية – خطوريلة قهريلة ال إراايلة للعلا ابلوضل ،،عكلا
اإلرااة االسسعمالية اهنا إرااة ل واسسعمال واأل ل يف األ عال ،و نها االسسعمال ،اإلرااية ،وتوضيهه:
أنواع الدالالت واإلرادات
ان قول ال ائل (زيد قائم) أو ( عسـ الكساب درهم) تسه ق يه أ ور:
الداللة اخلطورية
األول :خطلور ادلعل لن اللفلذ يف ذهلن سلا عه ،إن كلان عادللاك ابلوضل ،وكلان واعيلاك الاعراك ن يكلن سلاهياك لنيالك حلني اعهللا،
وه اسميها الداللة اخلطورية( ،)2وليست هي اإلرااة االسسعمالية ،وليست هي الداللة السصورية كما سيأيت.
التصور

النياين :تصور ذل ا ادلع  ،والسصور أ ر زائد على اخلطور ابلسفسري اآلاف له ،إذ السصور سوقف عللى كلون الال لذ الاعراك ،لان النلائم
إذا تلفللذ سلللـ اةمللل للان الداللللة اخلطوريللة قصللل ال لالللة لكللل عللا ابلوضلل ،،لكنلله – أي الال للذ النللائم – للليا سصللوراك للمع ل إذ
السصور رع كواه ااعراك ،وأوض نه ا لو قال احلاسوب أو ادلسجل تلـ اةمل أو فرت الري مبلا لن ،إحلداها االه ال توجلد االللة
تصورية ابدلع اآلاف ،أي تصور اةهاز دلع اةملة ،رغم وجوا الداللة اخلطورية الناائة ن أُاا السا  ،ابدلع ن اللفذ.
اإلرادة االستعمالية
النيال ( :اإلرااة االسسعمالية) وهي أ ر آخر غري ا سبق ،إذ تصور ادلعل أعلم لن إرااة اسلسعماله يله ،وذللـ كل لـ عللى مجيل،
ادلباين يف ح ي ة االسسعمال :و نها :ااه إل اء للمع ابللفذ كما ذه إليه ادلريزا النائي  ،و نها :ااه ناء اللفلذ يف ادلعل كملا ذهل
إليه اآلخواد ،و نها :ااه اإلالارة ابللفلذ إ ادلعل كملا هلو ادل سلار ،وادلسصلور للمعل حلني اللسلفذ ابللفلذ قلد يريلد إل لاء له وقلد ال
( )1سورة الب رة :آية .275
( )2وهي غري االخطارية كما سيأيت.

املكاسب (البيع) ........................................................................السبت  47مجادى اآلخرة <476ه(;)94

يريد وقد يريد اإلاارة ه إليه وقد ال يريد ،اعم لو سرت اإلرااة االسسعمالية سصور ادلعل حلني اللسلفذ ابللفلذ ،دللا كاالت أ لراك آخلر،
لكنه تفسري ال وجه له ،على ااه لو سرت ه لكان جي ان يوض ،دلعناها لفذ آخر يفيدها سد ر.
ول لـ صاايق كنيرية ها ة.
شواهد على املدعى
لن كر عهها مبا يكون ذكر كالربهان على ادلدعى.

املشرتك اللفظي
أ -ادلصلك اللفظللي ،لان العللني لنيالك ذلللا سللبعون عل  ،للشذا قلال ادلللو االك عينلاك قا للداك الل ه للال الـ يف االله يسللسعمله يف
السبعني ع ( )1وإن تصورها رضاك؛ أال ترك ااه ال يريد إل اء ه ادلعاين كلهلا للسلا  ،هل ا اللفلذ لل يريلد إل لاء ادلعل ادلعلني ل
وأال تللرك االله ال يريللد اإلاللارة ه ل ا اللفللذ إليهللا مجيع لاك وا للا الفنللاء أوض ل إذ ال يع للل نللاء اللفللذ يف كللل تلللـ ادلعللاين للل ،حس ل
اآلخواد ،يسسهيل ناؤ إال يف ع واحد وإال للزم كون الواحد اثنني واالثنني واحداك.

الغالط
ب( -اللال ) ،ااه إذا أراا ان ي ول ( عت) ال( :أكللت) أي سلب ه لسلااه االه يلرا إل لاء عل أكللت وال اإلالارة إليله وال
ناء يف عنا وإن تصور رضاك حني النطق ابلكلمة.
املتمرن ُِّ
واملمرن
ُ

ج( -ادلسمرن) و(ادلمرن) ان ادلسمرن على السجويد أو السالوة أو الصعر أو غريها اترة يكون لسفساك للمع وأخرك ال يكون ،وليا
الكالم عن األول ل عن ادلسمرن اللارق يف اللهن وطب ات الصوت وغريها ،ااه ال إرااة اسسعمالية لله إذ يلرا إل لاء عل (ظَلَ بمقت
نَق بف ِّسي)( )2أو (أ َََن َربُّكم باْلَ بعلَى)( )3ابللفذ.
ال ي ال :ااه ،حس الفرض ،ليا سصوراك له أيهاك.
إذ ي للال :أوالك :يكفللي ان اإلتيللان ابةمللل والللسلفذ هللا لل ،العلللم مبعناهللا أعللم للن اإلرااة االسللسعمالية وإن كااللت أعللم للن الداللللة
السصورية أيهاك.
اثايلاك :للل قللد يكللون ريللداك للله اسللسعماالك وان تصللور  ،كمللا لللو يكللن غارقلاك يف اللهللن للل تصللور عل (ظَلَ بمققت نَق بف ِّسققي) لكنلله يللرا
اإلالارة له إليله أو إل لاء إ ذهلن السلا  ،كمللا للو عللم ابن السلا  ،ال يفهلم ادلعل  ،ولكللن يلرا عليله :أوالك :ذللـ عللى احلكايلة ،وهللو يف
رحلسهللا ريللد اسللسعماالك لللو كللان سصللوراك واثايلاك :ان إل للاء ادلعل ابللفللذ واإلاللارة لله إليلله أعللم للن وجللوا سللا  ،و هملله أو عد لله .سأ للل
واأل هل السمنييل ل(ادلمرن) ااه وإن تصور عاين األلفاظ حني مترينهم على الصعر أو غري لكنه كنيرياك ا ال يكون قا داك إل اء إليهم.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
قال اإل ام جعفر الصااق عليه السالمَ (( :ال تَقغبتَق ُّروا بِّص ََل ِِّتِّم وَال بِّ ِّ
صيَ ِّام ِّه بم فَِّإن الرج ََّ رَّبَا ََلِّ َج ِِّبلص ََلةِّ َوالص بوِّم َحَّت ل بَو تَق َرَكه
َ بَ
استَقوحش ول ِّ
َك ِّن ا بختَِِّبوهم ِّع بن َد ِّ
ص بد ِّق ا بْل ِّد ِّ
يث َوأ ََد ِّاء باْل ََمانَِّة)) الكايف :ج 2ص.104
َ
ب
ب بَ َ َ

( )1خا ة على ب اسسهالة اسسعمال اللفذ يف أكنير ن ع .
( )2سورة النمل :آية .44
( )3سورة النازعات :آية .24

