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ملّخص البحث

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملني وأفضل الصالة وأتّم التسليم عىل خري خلق اهلل أمجعني 
أيب القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين.

أما بعُد... فاألصولّيون املحدثون من علامء االمامّية هم فالسفة النحو العريّب 
العربّية  أنَّ  مع  أنفسهم  اللغويون  اليه  يلتفت  مل  ما  للعربّية  قّدموا  إذ  املحدثون، 
تقنني  يف  األصويل  حيتاجها  إذ  ولنفسها،  نفسها  يف  وليست  لغريها  عندهم  ُتدرس 
ثّم  الفقيه يف عملّية استنباط األحكام الرشعّية، ومن  التي حيتاجها  الكلّية  القواعد 
بحوثهم  مقدمات  فجعلوا  واستيعاهبا،  النصوص  داللة  فهم  عىل  معينًا  هلم  تكون 
األصولّية طائفًة من األبحاث اللغوّية فيام ُتعرف بمباحث األلفاظ، ولعل من أهم 
هذه البحوث التي فلسفوها بحثًا واستقصاًء هو حقيقة املعنى احلريف الذي تشعبت 
مشارب األصوليني يف النظر اليه بام مل يسبقهم اليه أحد، فحّق علينا أْن نسجل هلم 
فضل السبق والريادة. فوقع اختيارنا عىل هذا املوضوع عند أبرز االصوليني املحدثني 
تتلمذ عىل  الذي  القاسم اخلوئي )ت#1413(  ابو  السيد  انجازًا وشهرًة، وهو 
أقطاب املدارس األصولّية احلديثة يف النجف األرشف الذين كان ألفكارهم أثٌر يف 

انجازه االصويل، وهم كل من: 

الشيخ حممد حسني النائيني ت)#1355(. . 1
الشيخ حممد حسني األصفهاين ت)#1361(. . 2
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الشيخ ضياء الدين العراقي ت)#1361(. . 3

ن  فكوَّ اليها،  ينتمون  التي  الفكرّية  أفكارهم ووازن بني مدارسهم  فاستوعب 
لنفسه مدرسًة اصولّية ُيشار اليها بمدرسة السيد اخلوئي األصولّية، وسيكون مبحث 
النجف  الذي سبقه يف حوزة  الفكر األصويل  املعنى احلريف مصداقًا عىل استيعاب 
األرشف، ومدى تأثره بفكره اساتذته، ومؤرشات التطّور. فصارت فكرة البحث 
أْن نسلط الضوء عىل حقيقة املعنى احلريف ذلك املبحث النحوي الذي يبحث فسلفة 
وقد  االسمّية،  املفاهيم  فلسفة  البحث  وبتالزم  األدوّية  واملفاهيم  احلرفّية  املعاين 
التي استغرقت   من طريق دوراته االصولية املختلفة  وقع االختيار عىل جهده 
أواًل وكشف منهج  باملوضوع  مّنا  احاطًة  الفكر األصويل  أكثر من ثالثة عقود من 
ثانّيًا،  عدة  تالمذة  وبأقالم  خمتلفة  أصولّية  بدورات  وعرضًا  أسلوبًا  اخلوئي  السيد 
فقد حّررها –يف حدود ما اطلعت عليه- سبعٌة من أملع تالمذته الذين حرضوا بحثه 
املعروف  النائيني  استاذه  تقريرات بحث  تعليقاته عىل هامش  –فضال عن  اخلارج 

بأجود التقريرات-  وتقريراُت بحثه ومقرروها هي عىل النحو اآليت:

حمارضات يف أصول الفقه، حترير الشيخ  حممد اسحاق الفياض .. 1
مصباح األصول، حترير السيد حممد رسور الواعظ البهسودي ت)#1401(.. 2
دراسات يف علم األصول العملية، حترير السيد عيل الشاهرودي ت )#1376(.. 3
مصابيح األصول، حترير السيد عالء الدين بحر العلوم ت)#1410(.. 4
غاية املأمول من علم األصول، حترير الشيخ حممد تقي اجلواهري ت)#1412(. . 5

وهناك تقريران آخران مل اعتمدمها: احدمها جواهر االصول بتحرير فخر الدين 
الزنجاين ت)1413#( فلم حيرر فيه مبحث املعنى احلريف، واآلخر مباين االستنباط 

بتحرير السيد أبو القاسم الكوكبي فلم اعثر عليه.
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ABSTRACT

The modern fundamentalists are considered as the philosophers 
of Arabic grammar. Their contributions to Arabic language are unique. 
The fundamentalist uses grammar to obtain religious norms accordingly 
assisting to understand and comprehend the texts. They render the 
introductions of their fundamental researches linguistic known as 
articulation sections. The most important research studies are those 
philosophized ones searching for the literal meaning studied by the 
fundamentalists in a way that has never been studied before. Consequently, 
they are considered as the pioneers in the field. 

The most famous modern fundamentalists is Abu Al-Qasim Al-
Khuai, died in 1413H, and being taught by the most eminent modern 
fundamentalists in the Honored Najaf  whose thoughts inspired and 
influenced his career later on. He created his own fundamental school. 
The meaning (Alma'ana) section is a manifestation to his fundamental 
thoughts and the influence of his teachers on his philosophy. 

The research focuses on the section that studies the literal meaning as 
a linguistic study tackling the philosophy of literal meanings and concepts. 
The present study delimits itself to Al-Khuai`s philosophical ideas which 
are documented by seven of his students arranging his Al-Kharij research 
in addition to some comments of his professor Al-Nai'ini which is known 
as "Ajwad Al-Taqrirat" (The Best Decisions) which are:

1. Lectures on religious studies  edited by Sheik Muhammad Isaac 
Al-Fayadh.

2. Misbah Al-Ussol (The Light of Fundamentals)  edited by 
Muhammad Suror Al-Wai'id Al- Bashoodi.

3. Studies on the Fundamentals  edited by Ali Al- Shahroodi.
4. Masabeeh Al-Usool (The Lights of Fundamentals)  edited by Ala 

Al-Deen Bahr Aluloom.
5. Ghayat Al-Ma'amool fi Ilm Al-Usool (The Uppermost Aspiration)  

edited by Sheik Muhammad Taki Al-Jawahiri. 
There are two other research studies excluded from the present study: 

the first one dose not deal with the literal meaning edited by FakrAldeen 
Al-zanjani, the second one is not available and the researcher does not 
find though endeavouring hard; it is edited by Abu Al-Qasim Al- Kawkabi.
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... متهيد ...

فيه  استطال  قد  احلرفّية  املعاين  مبحث  أنَّ  املعارصين  األصولّيني  أحّد  يرى 
اخلالف بني األصولّيني وُعّمق، فظهرت إىل الوجود مباحث دقيقٌة ومطّولة إال أهّنا 
مباحث شّيقة، ترّوض العقل، وتفّتق الفكر، وتوسع ُأفق الذهن)1(، ويرى أصويّل 
آخر أنَّ مبحث املعنى احلريّف- نظرًا ألمهّيته مع مبحثّي اهليئات واملشتّقات- إحتّل 
مساحًة واسعًة من مباحث علم األصول، فضاًل عن أثره الكبري يف عدد من املسائل 
األصولّية األخر؛ لذلك رأى اإلستدراك عىل مناهج األصولّيني التقليدّية فوضعها 

منهجّيًا ضمن املسائل األصولّية ومباحث األلفاظ)2(. 

األصولّية  اللغوّية  املباحث  يف  احلريّف  املعنى  ملبحث  الظاهرة  األمهية  وهذه 
األدوّية  واملفاهيم  احلرفّية  املعاين  ببحث  ُتعنى  التي  اجلهة  نتعّرف عىل  أْن  تستدعي 
الصدر  باقر  حممد  السيد  يرى  إذ  ثانّيًا،  لبحثها  دفعتهم  التي  واملنطلقات  أواًل، 
البحث األصويل حتلييّل ال لغوّي، فال يواجه األصويّل شّكًا  أنَّ هذا  )ت#1400( 
حقيقّيًا يف أصل مدلول احلرف ُيراد دفعه، وال غموَض فيه ليستجليه، وأقرب معينًا 
عىل ذلك كتب اللغة واملعجامت، أّما البحث يف املعنى احلريّف فيعالج حقيقة الفرق 
إىل  يدفع  مّما  للمعاين االسمّية؛  احلرفّية وتصّورها  للمعاين  الذهن  كيفية تصّور  بني 
عدم استعامل أحدمها مكان اآلخر عىل الرغم من كونه رشحًا له وحتديدًا ملحتواه)3(. 

العربّية  اللغة  علامء  اختصاص  من  نوعها  عن  النظر  بغّض  األلفاظ  فمدلول 
يف  األلفاظ  مداليل  حيّددون  الذين  فهم  والنحو،  الرصف  علمّي  يف  واملتخّصصني 
ا البحث  ضوء إتاحتها ملستعمل اللغة، الذي يمّيز-بدوره- كّل مدلول عن اآلخر، أمَّ
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مرمى  يف  تقع  بل  اللغة،  علامء  اختصاص  من  فليس  وحقيقتها  املداليل  ماهّية  عن 
غريهم من املتخّصصني يف علوم خمتلفة، ولتقريب املطلب باألمثلة لو ُطرحت قضية 
البياض؟ فاجلواب سيكون  أْن نعرف ما هو لون  )البياض يف اجلسم( مثاًل وأردنا 
البياض  املصداق اخلارجّي ملفهوم  املتخّصص ال غري، ولو سألنا عن  اللغوّي  عند 
يف اجلسم، أي مدلوله بالعرض كظاهرة طبيعّية فاجلواب نجده عند علامء الطبيعة 
ال غريهم، ولو سألنا عن كنه البياض وحقيقة اجلسم، وهل مها موجودان بوجود 
واحد أو بوجودين؟ فاجلواب عند الفالسفة ال غريهم، ولو سألنا عن كنه املدلول 
تركيب  وكيفية  الذهنّي  بنائه  ناحية  من  حتليله  أي  مدلول،  هو  بام  للكالم  بالذات 
عنارصه عىل نحو صار صاحلًا للحكاية، فنحن يف هذا املقام ال نطلب اجلواب من 
اللغة؛ ألّننا مل نطلب مدلول الكلمة؛ لوضوح عبارة البياض يف اجلسم؛ ألنَّ املتحدثني 
هبذه اللغة يعرفون هذه الصورة الذهنّية، وانَّام نريد أْن نعرف عنارص هذه الصورة 
وتركيبها لنفرّسها بام هي متطابقة مع الكالم تطابق املدلول مع الداّل ومع اخلارج 
تطابق املدلول بالذات للمدلول بالعرض عىل النحو الذي جيعله صاحلا للحكاية، 
فلو نطقنا بجملتني: إحدامها تاّمة، واألخرى ناقصة، ومها متطابقتان من العنرصين 
تاّمة  إحدامها  جعل  الذي  فام  اجلسُم(  و)أبيّض  اجلسِم(  )بياُض  نقول:  إذ  نفسهام، 
واالخرى ناقصة؟ فالبحث هبذه الطريقة يقع ضمن فلسفة اللغة؛ ألنَّه بحث حتلييّل 
يف مدلول اللغة بام هو مدلول، يف حني تبحث الفلسفة االعتيادّية عن حتليل اليشء 
بام هو ال بام هو مدلول، فبحثنا يف املعاين احلرفّية يدخل يف ضمن الفلسفة اللغوّية، 

بام تقّدم ذكره من أمثلة ومصاديقها)5(. 

 ويف ضوء ما تقّدم من بيان تفصييّل لعمل التخّصصات العلمّية يف بحث األشياء 
قّسم السيد حممد باقر الصدر بحث مداليل األلفاظ عىل قسمني)6(: أحدمها: بحث 
لغوّي اصطلح عليه بـ )االكتشايّف( أو)التحديدّي(، وهو بحث يعنّي مدلول اللفظ 
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ما جيري يف  واقع  من  يغرّي  فهم  فهمه حني سامعه، وهذا  قادرًا عىل  الذهن  ليكون 
الذهن؛ ألنَّه معرفة جديدة مل تكن مفهومة قبل ذلك. واآلخر: بحث فلسفّي حتلييّل 
ملدلول اللفظ بام هو مدلول، وهذا بحٌث ال أثَر له عىل واقع ما جيري يف الذهن؛ ألنَّ 
الصورة الذهنّية معروفة، والفهم اللغوّي هلا مكتمل مسبقًا، وما سيتم بحثه يف مثل 

هذا البحث إنَّام هو بحٌث حتلييّل. 

وقد ُوّجه االنتقاد للغوّيني والفالسفة يف أنَّ لدهيم قصورًا يف هذين البحثني: 
ا األول  اللغوّي االكتشايّف، والفلسفّي التحلييّل عىل مستوى املامرسات العملّية، أمَّ
الذي يقع عىل عاتق اللغوّيني فريى األصولّيون أنَّ بحوثهم مل تِف بتوضيحه لسببني 
حمتملني: األّول، لغفلتهم عنه بسبب عدم صلته باألغراض العملّية املحدودة التي 
تقع عىل عاتق علوم اللغة العربّية، واآلخر: ألنَّ املسألة ليست مرتبطة بمجّرد نقل 
موارد االستعامل عند العرب وإّنام هي بحاجة إىل عناية واجتهاد، أّما انتقادهم الثاين 
للفالسفة يف إمهاهلم للبحث التحلييّل فلم تكن هلم أّي ممارسة جاّدة قدياًم، إذ كانت 
وليس  أشياء  هي  بام  واخلارجّية  الذهنّية  األشياء  حقائق  حتليل  إىل  متجهًة  الفلسفة 
حماوالهتم  فتنامت  النقص  هبذا  األصولّيون  أحّس  وقد  للكالم،  مدلوالت  هي  بام 

تدرجيّيًا لسّد هذا النقص)7(. 

والفلسفّي  االكتشايّف،  اللغوّي  إليهام:  املشار  البحثني  أنَّ  يل  يبدو  والذي 
التحلييّل  البحث  ألنَّ  العربّية؛  اللغة  بعلوم  املتخّصصني  عاتق  عىل  يقعان  التحلييّل 
للمعاين احلرفّية برتاكيبها املتنّوعة يقع ضمن دراسة الداللة، والداللة مستوى من 
مستويات دراسة اللغة عىل نحو عاّم والعربّية عىل نحو خاّص، فاالنتقاد الذي ُوّجه 
إىل الفالسفة يف قسمه الثاين ال بّد من أْن يوّجه إىل اللغوّيني أيضًا؛ ألنَّ فلسفتها من 
مسؤولّيتهم أيضًا. فمبحث املعنى احلريّف ومبحث اهليئات، ومباحث أسامء االشارة 
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واملوصولة، ومبحث مداليل األفعال هي مباحث حتليلّية تأيت بوصفها مصاديق عىل 
موضوع يسبقها يف مباحث األلفاظ األصولّية، وهو مبحث الوضع وأقسام الوضع، 
فبعد أْن ينتهي األصولّيون من تقسيامت الوضع التي ُحرصت بأربعة أقسام، يدّللون 
–إْن شاء اهلل-  عىل إمكانّية وقوع هذه املصاديق، فيأيت القسم الثالث الذي سنبّينه 

عىل أنَّ املعنى احلريّف أحد مصاديقه. 

يقّسم األصولّيون الوضع باعتبار املعنى امللحوظ عىل أربعة أقسام)8(:

إذا كان  ما  أيضًا، وهو  كلّيًا  عاّمًا  له  كلّيًا واملوضوع  عاّمًا  الوضع  أْن يكون  األول: 
املعنى املتصّور كلّيًا، وقد وضع اللفظ هلذا املعنى الكيّل نفسه كأسامء األجناس.

إذا  أْن يكون الوضع خاّصًا جزئّيًا واملوضوع له خاّصًا جزئّيًا أيضًا، وذلك  الثاين: 
كان املتصّور للواضع خاّصًا جزئّيًا وكان اللفظ موضوعًا بإزاء هذا األمر اجلزئّي.

الثالث: أْن يكون الوضع عاّمًا كلّيًا واملوضوع له خاّصًا جزئّيًا، وذلك بأْن يتصّور 
الواضع معنى كلّيًا ويضع اللفظ بإزاء مصاديقه، وافراده بوصفها افرادًا له.

يتصّور  أْن  وذلك  كلّيًا،  عاّمًا  له  واملوضوع  جزئّيًا  خاّصًا  الوضع  يكون  أْن  الرابع: 
الواضع معنى جزئّيًا، ويضع اللفظ للمعنى الكيّل املندرج حتت هذا اجلزئّي. 

استكاماًل  ُذكر  وقد  عقاًل،  الرابع  القسم  استحالة  عىل  املحّققون  اّتفق  وقد 
لإلحصاء العقيّل؛ ألنَّ املعنى املوضوع له ال بدَّ من أْن يكون معروفًا للواضع بنفسه 
أو بام يدّل عليه ليتسّنى له وضع اللفظ؛ الستحالة وضع اليش ملجهول، فإنَّ الوضع 
من دون تصّور لطرفيه -اللفظ واملعنى- غري قابل لتعّلق القدرة عليه، فالوضعان 
فيه  الثالث  والقسم  باالتفاق،  وقعهام  يف  إشكال  ال  األولني  للقسمني  املتصّوران 
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بإمكانّية وقوعه  قالوا  فالذين  إمكانه عقاًل،  التسامل عىل  خالف بني األصولّيني مع 
جعلوا مصداقه املعنى احلريّف فانطلقت فكرة بحثه املتشّعبة بني األصولّيني)9(.

حقيقة املعنى احلريّف

 اختلف األصولّيون يف حقيقة املعنى احلريّف عىل أقوال يمكن أن نعرضها وفقًا 
لطروحات السيد اخلوئّي، وما بدا له يف حتقيقه فيام حّرره مقّررو بحثه اخلارج، وعىل 

النحو اآليت:

القول األّول: احلروف ال معنى هلا أصاًل أو )عالمّية احلروف(

ُينسب إىل الريّض االسرتابادّي )ت686#( بأّن احلروف مّما ال معنى هلا أصاًل، 
بل هي جمّرد عالمات لتعرف معنى غريها، أو أن تكون قرينة عىل كيفّية إرادة مدخوهلا 
عالمة  وهو  والنصب  الفاعلّية،  عالمة  هو  الذى  كالرفع  اإلعراب  حركات  نظري 
املفعولّية، ف)فزيٌد( يف نحو: )جاءين زيٌد( ال معنى له يف نفسه، بل جمّرد عالمة ُتبنّي 
حال زيد وأّنه فاعل يف الرتكيب، ولفظ )يف( مثاًل يف نحو: )زيد يف الدار( ال يكون 
له معنى أصاًل، بل هي عالمة لتبنّي معنى الدار، وإّنام املعنى كان يف الدار من حيث 
كوهنا مكان زيد، وقد جئ بكلمة )يف( لتبنّي حال الدار وخصوصية معناها، وهكذا 
القاسم  أبو  السّيد  دّونه  القول  لفظ )من( و )عىل( ونحومها من احلروف)10(. هذا 
اخلوئي فيام حّرره من بحث ُأستاذه النائينّي عىل أنَّه القول الثاين من بني األقوال أو 
االجتاهات يف حقيقة املعنى احلريف)11(. وقد اختلفت منهجّية مقررّي بحث السّيد 
اخلوئّي يف تدوينه له من جانب أسبقّيته يف ترتيب اآلراء، والظاهر أهّنم مل يكونوا يف 
الدين اجلواهرّي  تقّي  السّيد  حلقة أصولّية واحدة بل حلقات متعّددة، فقد حّرره 
والسّيد عيل الشاهرودّي والسّيد حسن الصايّف عىل أنَّه القول األّول)12(، وقد حّرره 
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البهسودّي  والسّيد  العلوم  بحر  الدين  والسّيد عالء  الفّياض  الشيخ حممد إسحاق 
عىل أنَّه القول الثاين يف ترتيب اآلراء التي طرحها السيد اخلوئّي يف بحثه)13(. 

وبنظرة موازنة ملا حّرره مقّررو بحثه اخلارج نجدهم قد عرضوا الرأي سواء 
أكان أواًل أم ثانيًا منسوبًا إىل ريّض الدين بعد أن دّونوا رأي السّيد اخلوئّي املنقول 
تدوينه  بدأ  فقد  العلوم  بحر  الدين  عالء  السّيد  باستثناء  النائيني  ُأستاذه  عن  أصاًل 
أْن يكون  القول بخالصة رأيه واحلكم عليه بام جيب  السّيد اخلوئّي عىل هذا  لرأي 

نتيجًة بأنه قوٌل فيه تفريط)14(.

اخترص  قد  بعضهم  نجد  املقّررون  حّرره  ملا  آخر  جانب  من  منهجّية  وبنظرة 
بحث  يف  بارزة  سمٌة  والتحليُل  التحليل،  إىل  تفتقر  وصفّية  بطريقة  الرأي  هذا 
األصولّيني)15(، يف حني نجد السّيد عالء الدين بحر العلوم يف تقريره لبحث السّيد 
واألمثلة  بالشواهد  مستعينًا  والتفصيل،  التحليل  باسطًا  القول  فّصل  قد  اخلوئّي 
السّيد اخلوئّي وأّي بحث  املقّررين ألبحاث  أنَّ  املطلب)16(، والظاهر  عىل توضيح 
خارج ال يدّونون كّل يشء لوضوح املطلب لدهيم مثاًل، ورّبام َطرُح أستاذ البحث 
اخلارج يكون خمتلفًا من حلقة إىل أخرى، وهذه قضية ملموسة يف طريقة تكرار إلقاء 
املحارضة، إذ ال يمكن أْن تكون حمارضة األمس نسخًة دقيقًة ملحارضة اليوم وُيعاد 
أنَّ بني دورة أصولّية وأخرى قرابة مخس  ِقيل تفصياًل، فكيف واحلال  ما  فيها كّل 
سنوات، هذه االفرتاضات قد تكون حاًل لتباين منهجّية املقّررين يف حترير حمارضة 
اأُلستاذ. وقد ُرمي هذا الرأي بالضعف من املحقّقني األصولّيني، إذ ذهبوا إىل أنَّ 
»ما دلَّ عىل  بأنَّه:  للحرف  تعريفهم  نفسها، ودليلهم عىل ذلك  للحروف معاين يف 
باملفهومية،  الذي دّل عىل معنى مستقّل  باملفهومّية« قبال االسم  معنى غري مستقّل 
وهكذا تعريفهم اآلخر له: »بأّن احلرف هو ما دلَّ عىل معنى يف غريه« قبال االسم 
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الذي دّل عىل معنى يف نفسه، فمحور هذه التعريفات بأساليبها وأفكارها األصولّية 
وقد  الريّض)17(.  إىل  ُنسب  الذي  الرأي  هذا  خالف  معنى  للحرف  أّن  النحوّية  أو 
رّصح السّيد اخلوئّي برفضه هلذا القول، ودليله أّن اخلصوصّيات التي دّلت عليها 
احلروف واألدوات هي بعينها املعاين التي وضعت احلروف بإزائها، ومن الواضح 
ا مل  أّن داللتها عليها ليست إال من جهة وضعها بإزائها، وعليه فال معنى للقول بأهنَّ
توضع ملعنى، وقد أّكد رفضه للقول وعّده باطاًل، بل بطالنه من الواضحات االولّية 
العلوم يف  الدين بحر  السّيد عالء  انفرد  املتناقضني)18(. وقد  باجلمع بني  وأنَّه أشبه 
تقرير هذا املطلب أنَّه ذكر تفصيالت أوجه اجلمع بني املتناقضني، والظاهر أهّنا زيادة 
باألمثلة مل نجدها عند مقّرري بحثه اآلخريَن، فقد دّون أحوال  تفصيل وتوضيح 
خصوصّية مدخول احلرف يف قولنا: )يف الدار(، إذ رصد ملدخول احلرف )يف( وهو 

)الدار( الدالالت اآلتية )19(:

)الداُر . 1 فُيقال:  عنها،  اإلخبار  فيصّح  املوجودات  كسائر  تكويني  وجود  هلا 
واسعٌة(.

 هلا وجود أيني، يراد منه املكان وحمّل االستقرار، فُيقال: )زيٌد يف الدار(.. 2
وقوعها مبدأ للسري، فُيقال: )رسُت من الدار إىل املدرسة(.. 3
وقوعها منتهى إليها، فيقال: )وصلُت إىل الدار(.. 4

أْن يصف  السّيد اخلوئّي إىل  املتعّدد ملدخول احلرف دفع  الداليّل  الرصد  فهذا 
الرأي باجلمع بني املتناقضني، أي ال معنى له أصاًل مع كّل ما ُرصد من معاٍن. إال 
أّن السّيد عالء الدين بحر العلوم دّون أمثلة وشواهد عىل هذا الرأي القائل بانعدام 
وجودها  يكون  بحيث  الكالم،  يف  والتحسني  للتزيني  تأيت  وأهّنا  احلروف،  معنى 
وفاعل  ليس  خرب  عىل  الداخلة  كالباء  الزائدة،  احلروف  بعض  حال  حاهلا  كالعدم 
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نقيضه اآلخر  كفى، فال يكون لوجودها أمهّية يف الكالم، وأهّنا كالعدم مع وجود 
وهو ختصيص مدخول احلرف باملعاين املتقّدم ذكرها)20(. وقبل مؤاخذتنا عىل هذه 
األمثلة فنحن ال نعرف هل هذه األمثلة دّوهنا وحّررها السّيد بحر العلوم عن لسان 
السّيد اخلوئّي بطريقة اإلمالء أو زيادة توضيح منه لتقريبها لألذهان، وال سّيام إذا 

ضممنا أنَّه انفرد هبذا االستطراد من دون باقي املقّررين، إذ مل نجده عند غريه.

أمثلته املذكورة يف غري  الزائدة يف  عودًا عىل بدء اعرتاضنا عىل داللة احلروف 
حمّلها؛ ألنَّ حمور القول احلروُف هلا معاٍن أم ال؟ فكيف ُيستشهد عىل ذلك باحلروف 
الزائدة صنعًة الرضورية داللًة كالباء يف خرب ليس وفاعل كفى، فهي غري زائدة من 
ناحية املعنى إطالقًا بل حذفها يؤدي إىل خلل داليّل، ال يمكن أْن نفهمه من دوهنا 

يف الكالم. 

ويرى الشيخ ضياء الدين العراقي من قبُل أنَّ تشبيه احلروف التي ال معنى هلا 
الرفع والنصب  داّلة عىل  ا جمّرد عالمات  أهنَّ القول بعالمات اإلعراب عىل  يف هذا 
واجلّر وال معنى هلا يف نفسها بأّنه رأي مردود؛ ألّن عالمات اإلعراب هي دالالت 
ملقوالت اهليئة الكالمّية، فبعد أن كان للهيئة وضع للداللة عىل النسب الكالمّية فال 
جرَم أنَّ لإلعراب معنى أيضًا)21(، أّما السّيد اخلوئّي ومن قبله الشيخ النائينّي فقد 
رّدا هذا التشبيه ببيان حال املقيس –أي حركات اإلعراب- عىل رفض املشّبه بعّده 
باطاًل)22(، ويرى الدكتور مصطفى مجال الدين أنَّ األصولّيني أنفسهم مل يرتضوا هذا 
الرأي؛ ألنَّه ينتهي إىل جتريد احلرف عن أّي تأثري يف تكوين اجلملة، وذلك باطل ملا 

نحّس به من أثر هذه احلروف يف تراكيب اجلمل)23(.

ويمكن أنَّ نتحّقق من رأي الريّض الذي ُنسب إليه وكان منطلقًا لنقاشه واألخذ 
والرّد عليه إىل يومنا هذا، إذ قال: »كلمة دّلت عىل معنى ثابت يف لفظ غريها«)24(، 
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فبعد أْن عّرف احلرف وبنّي مفهومه، قال: »فاحلرف وحده ال معنى له أصاًل، إذ هو 
كالعلم املنصوب بجنب يشء ليدّل عىل أنَّ يف ذلك اليشء فائدًة ما، فإذا ُأفرد عن 
املعنى االفرادّي لالسم  أنَّ  داٍل عىل معنى أصاًل، فظهر هبذا  ذلك اليشء بقي غري 
والفعل يف أنفسهام وللحرف يف غريه«)25(، والظاهر أهّنم فهموا قول الريض مقتطعًا، 
وكان األوىل بمقّرري بحثه أن يستدركوا عىل منشأ هذا القول املنسوب إىل الريّض، 
هناك  أنَّ  سّيام  وال  به،  القول  أصل  لسقط  بدّقة  إليه  ُنظر  لو  نّص  من  ُمقتطع  وهو 
تساحمًا ومّتسعًا ملقّررّي بحوث اخلارج يف تدوين ما يرونه مناسبًا يف هناية املطالب أو 

اإلستدراك يف مؤّلفاهتم األصولّية األخرى.

فقد عرض السّيد حممد تقّي احلكيم رأي الريّض كاماًل، ومن ثمَّ رأى أنَّ التوّهم 
يف هذا النّص تشبيه احلرف بالعلم املنصوب بلحاظ أنَّ كاًل منهام ال معنى له أصاًل، 
وأّكد أنَّ التوّهم قائم فعاًل لو ُقّدر هلذا النّص أْن ُيقتطع عن سابقه، وخرج بنتيجة: 
أنَّ قول )احلرف ال معنى له( ال نعرف له قائاًل)26(. وال نجد من نافلة البحث أْن 
نذكر ما دّونه السيد حممود الشاهرودّي يف تقريره لبحث السيد حممد باقر الصدر فيام 
يتعّلق يف نقاشه لعالمّية احلروف بثالث احتامالت، رفَض األّول والثاين -إن كانوا 

يقصدوهنام فعاًل- يف حقيقة الرأي، ووافق االحتامل الثالث -إن كان مرادًا فعاًل-.

األول: يرى أنَّ هذا االجتاه إْن كان يقصد فراغ احلروف من أي داللة وافتقارها 
إىل تكوين املدلول هنائّيًا فرأهيم باطل برضورة الوجدان اللغوّي والعريّف؛ ألنَّ الزمه 
بمعناها األصيّل وهو  اجلملة مرضًا  تكوين  املشارك يف  يكون حذف احلرف  أْن ال 

خطأ واضح)26()27(. 

عرض  يف  مدلول  له  ليس  احلرف  أنَّ  االجتاه  هذا  أصحاب  أراد  إْن  الثاين: 
أنَّه  دائاًم، بمعنى  الذي يشاركه يف تكوين اجلملة وإّنام مدلوله طويّل  مدلول االسم 
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يشّخص املراد من االسم، فرُيّد عليه أنَّه إْن ُقصد بذلك أنَّ احلرف يشّخص أنَّ املراد 
االستعاميّل من كلمة )الصالة( ذلك يف قولنا: »الصالُة يف املسجد« فهو غرُي صحيح؛ 
ألنَّ استعامل لفظ الصالة يف احلّصة املعنّية بخصوصها مع كوهنا موضوعة للطبيعة 
اجلامعة، وإن ارادوا أنَّ احلرف يشخص املراد اجلّدي من كلمة الصالة فهذا يعني 
يشارك يف  احلرف  البطالن؛ النَّ  اجلّدي وهو واضح  املراد  مرحلة  إىل  احلرف  نظر 
دون  من  تامًة  اجلملة  تكون  ال  وهلذا  االستعاميّل  املدلول  مرحلة  يف  اجلملة  تكميل 

احلرف سواء أكان هلا مدلول جّدي أم مل يكن هلا مدلول«)28(.

الثالث: وقد وافقه فيه السّيد حممد باقر الصدر فإنَّ احلرف إْن كانوا يقصدون 
دااًل ضمنّيًا،  إال  أْن يكون  بل يستحيل  دااًل مستقاًل كام هو احلال يف االسم،  ليس 
والداّل املستقّل هو املجموع املرّكب من احلرف واالسم، فهذا معنى دقيق وعميق 
عدم  لوازم  من  أنَّ  يّتضح  إذ  املسألة  حتقيق  يف  العاّم  منهجنا  يقتضيه  الذي  وهو 

استقاللّية املعنى عدم استقاللّية الداللة)29(. 

الذي يتبنّي لنا من بحث األصولّيني هلذا القول بأهّنم قّدموا للبحث النحوّي 
بحثًا يف فلسفة اللغة، فقد عمدوا إىل بحث حتلييّل يف مداليل األلفاظ ومقاصدها، بام 
هي مقاصد ومداليل، واملفارقة يف هذا القول »عالمّية احلروف وتشبيهها بحركات 
اإلعراب« أنَّ هذه النظرة اللغوّية الفاحصة وهي جزء من فلسفة النحو يف عرضها 
ومناقشتها انطلقت من مقالة ال أصل هلا أصاًل، كام تبنّي لنا يف متابعة السّيد حممد 
ا متومّهه من نّص مقتطع للريّض االسرتابادّي، ومن جانب  تقّي احلكيم وبحثه، وأهنَّ
ُمرادًا  كان  -إْن  عليها  الثالث  احتامله  بنى  قد  الصدر  باقر  حممد  السّيد  نجد  آخر 
القضايا  معاجلة  يف  العام  منهجه  يقتضيه  ودقيق  عميق  معنى  أنَّه  عىل  ومقصودًا- 
اللغوّية التي تشرتك يف عملّية االستنباط، وهناك مفارقة أخرى إذ تبّنى هذا الرأي 
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بعض األصولّيني املعارصين عىل ما نقله مصطفى مجال الدين، وهم: حممد صادق 
التربيزي والبهبهاين وقد دافعوا عنه بأدّلة وأمثلة)30(، ومثل هذا املوقف ليدّل داللة 
واضحة عىل النزعة العقلّية يف فلسفة األشياء والتدليل عليها، وتعميق النظر العقيّل، 
فام وصلت إليه هذه املدرسة -إذ تبنوا رأّيًا تبنّي أنَّه مقتطع من نّص مل ُيقصد القول به 

أصاًل- يعّد دلياًل واضحًا عىل ما ذكرنا. 

عىل  تدّل  الكالم  يف  احلروف  أّن  يف  شبهة  ال  أْنه  املقّررون  دّونه  ما  وخالصة 
خصوصّيات مل تكن ُتستفاد منه لوال تلك احلروف، وال ريب يف أّن هذه الداللة ال 
موجب هلا إاّل الوضع، فاحلروف هلا وضع ال حمالة، والكالم فعاًل فيام به متتاز معانيها 
من  املعاين االسمّية، فال يمكن القول بأّن احلروف ال معنى هلا بل هي عالمات)31(، 

ومنه ظهر حال املقيس عليه وهو: )حركات اإلعراب التي ُشّبهت هبا()32(.

 القول الثاين: إحتاد املعاين احلرفّية واالسمّية أو )آلّية املعنى احلريّف(

وقد ُنسب هذا القول إىل ريّض الدين أيضًا عىل أنَّه ال فرق بني املفهوم احلريّف 
واإلسمّي يف عامل املفهومّية، وأّن االستقاللّية وعدمها خارجتان عن حريم املعنى، 
فاملعنى يف حدِّ ذاته ال يّتصف باالستقالل وال بعدمه، وإنَّام نشأ من اشرتاط الواضع، 
ذكر  وقد  إفراطًا)33(،  اخلوئي-  السيد  قّرره  النائيني-فيام  الشيخ  عّده  القول  وهذا 
وجه الضعف فيه أن الزمه جواز استعامل احلروف يف موضع االسامء وبالعكس، 
إىل  اختياره  ُنسب  وقد  األغالط،  أفحش  بأّنه من  القول ووصفه  هلذا  وأّكد رفضه 
الشيخ حممد كاظم اخلراسايّن)34(، وهي نسبة صحيحة، قال يف حتقيق معنى احلرف: 
»والتحقيق -حسبام يؤدي إليه النظر الدقيق- أنَّ حال املستعمل فيه واملوضوع له 
فيها حاهلام يف االسامء«)35(. وقد تابع السّيد اخلوئّي الشيخ النائينّي يف رفضه، إذ قال: 
ذاتًا، وال اشرتاك هلام يف طبيعية معنى  بمّتحدين  ليسا  احلريّف واإلسمّي  املعنى  »اّن 
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واحد، بل مها متباينان بالذات واحلقيقة، فإّن هذا هو املوافق للوجدان الصحيح، 
وألجله ال يصّح استعامل أحدمها يف موضع اآلخر«)36(. فدّون مقّررو بحثه اخلارج 
  للنقاش يف درسه  ناحية طرحه  تباين منهجهم يف تسلسله من  القول وقد  هذا 
والظاهر أّن اختالفهم جاء تبعًا للحلقات األصولّية املختلفة التي حرضها طلبته من 
مقّرري بحثه، فذكره السّيد عالء الدين بحر العلوم والشيخ حممد إسحاق الفّياض 
والسّيد البهسودي عىل أنَّه القول األول يف حقيقة املعنى احلريّف)37(، أّما السّيد حممد 
تقي اجلواهرّي والسّيد عيل الشاهرودّي والسّيد حسن الصايّف األصفهايّن فدّونوه 

عىل أنَّه القول الثاين من أقوال املعنى احلريّف)38(. 

أّننا  احلريّف  املعنى  آلّية  يف    لبحثه  املقّررين  حترير  يف  ُيرصد  أن  يمكن  ومّما 
يف  اخلوئّي  السّيد  حتصيل  سّيام  وال  مطالبه،  من  كثري  حترير  يف  اّتفقوا  قد  نجدهم 
رّده عىل صاحب الكفاية الذي تابع املحّقق ريّض الدين بعد أْن نسبوا الرأي إليه، 
واّتفقوا عىل متابعة الشيخ حممد كاظم اخلراسايّن له، وحّرر بعضهم أمثلًة وشواهد 
حسن  السيد  غريهم،  عند  نجدها  ومل  املقصد)39(،  وتوضيح  املطلب  حتصيل  عىل 
الفارسّية للمصدر واسم املصدر)40(. وقد  باللغة  أمثلة  أنَّه ذكر  الصايّف األصفهايّن 
ناقش السّيد اخلوئّي رأي الشيخ اخلراسايّن فيام حّرره الشيخ حممد إسحاق الفّياض 

والسّيد عيل الشاهرودّي وقد ذهب فيه إىل أنَّ احتادمها رأيه ينحّل إىل نقطتني)41(: 

األوىل: نقطة اإلشرتاك، يعني إشرتاك احلروف واألسامء باملعنى، فاالستقاللية 
وعدمها خارجتان عن حريم املعنى، فاملعنى يف نفسه ال مستقّل وال غري مستقّل.

ومالك  آلًة،  املعنى  مالحظة  احلرفّية  مالك  أنَّ  وهي  االمتياز،  نقطة  الثانية: 
االسمّية مالحظة املعنى استقالاًل، فبينهام متايز، ويرى أنَّ وجه الضعف يف النقطة 
االوىل أّن الزمها صّحة استعامل كّل من االسم واحلرف يف موضع اآلخر؛ ألّن رشط 
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إذ مل يكن يف ضمن عقد الزم، وليس  الواضع ليس الزم االتباع حّتى عىل نفسه، 
أفحش  من  بأنَّه  وصفه  النائينّي يف  الشيخ  وتابع  اّتباعه،  ليجب  والية عىل غريه  له 

األغالط.

واستطرد السيد اخلوئي موّضحًا مراد الشيخ حممد كاظم اخلراسايّن، إذ قال: 
»وتوضيح ذلك: أّن الواضع عندما تصّور اللفظ واملعنى مل يلحظ يف أحدمها قيدًا 
من القيود، بل تصّور كاًل منهام مستقاًل منظورًا بنفسه، إاّل أّنه رشط عىل املستعملني 
حني استعامهلم لأللفاظ يف تلك املعاين أن يكون اللحاظ آلّيًا يف احلروف، واستقاللّيًا 
يف األسامء، ورشط الواضع يف العلقة الوضعّية يف مقام اللحاظ ال يوجب صريورته 
قيدًا يف أصل املعنى أو اللفظ، ليكون ختصيصًا ألحد املعنيني دون اآلخر فيحصل 
منهام يف موضع  كّل  استعامل  أّن  املشتق   يف بحث  أفاد  بينهام، وهلذا  االختالف 
اآلخر استعامل يف ذات ما وضع له، إاّل أّنه استعامل بغري العلقة الوضعّية، وعىل كّل 
اللفظ واملعنى،  حال، فاملستعمل كام كان حني االستعامل حمتاجًا إىل حلاظ كّل من 
كان الواضع مشرتطًا عليه حلاظ املعنى آلّيًا إن أراد استعامل كلمة )يف( يف الظرفّية، 
وحلاظه استقاللّيًا إن أراد استعامل كلمة )الظرفية( فيها، فالعلقة الوضعّية يف أحدمها 
تغايرها يف اآلخر«)42(، وقد وصف الدكتور مصطفى مجال الدين التمييز بني املعنيني 
باآللّية واالستقاللّية بأنَّه تفريق مصطنع)43(.  وقد كان له  رّد عىل ما تقدم ذكره، 

وعىل النحو اآليت)44(:

التي  املستعملني ليس كسائر الرشوط  املقام عىل  الواضع يف  أّن رشط  األّول: 
العلقة  يف  واالختالف  واحدًا  واحلرف  االسم  معنى  كان  لو  فإّنه  هبا،  الوفاء  جيب 
الوضعّية للزم صحة استعامل أحدمها يف اآلخر، بل هو أوىل من املجاز؛ ألّن املجاز 
فيه  العالقة املصّححة، وما نحن  له مع  اللفظ يف غري ما وضع  عبارة عن استعامل 
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ليس استعاماًل يف خالف ما وضع له، بل بعني ما وضع له كام هو املّدعى، غايته أّنه 
بأن  أّنه لو صدر ذلك من أحد،  بالوجدان نرى  بالعلقة الوضعّية، ولكن  ال يكون 
)زيٌد يف  مثاًل:  قوله  يعرّب عن  فاحشًا، كأن  لكان غلطًا  استعمل أحدمها يف اآلخر، 
الدار( بقوله: زيد الظرفّية التعريف دار، وهذا يكشف عن وجود مغايرة بني املعنيني 

ال يصّح معه استعامل أحدمها يف اآلخر.

ناحية  من  واالختالف  اإلسمّي،  املعنى  عني  احلريّف  املعنى  كان  لو  أّنه  الثاين: 
اللحاظ، فالواجب أن تكون بعض املعاين االسمّية املنظور هبا لغريها وامللحوظ آلة 
ليشء آخر حرفّية، فإّن بعض العناوين قد يؤخذ يف املوضوع ال من حيث نفسه، بل 
من جهة حكايته وكشفه عن غريه، وهو باطل بالرضورة. وقد كان للسّيد حممد باقر 
الصدر رّد عىل اعرتاض السّيد اخلوئّي فيام قّرره السّيد حممود الشاهرودّي، إذ قال: 
»إنَّ املراد باآللّية هنا فناء مفهوم يف مفهوم آخر ال فناء العنوان يف املصداق اخلارجّي 
الذي ليس من هذا الباب، بل من باب مالحظة املفهوم الواحد باحلمل االويّل فريى 
فيه املعنون ولذلك حيكم عليه بأحكام يف املعنون وإن كان يف واقعه وباحلمل الشائع 

مغايرًا مع املعنون«)45(. 

لغريه،  وطريقًا  آلّيًا  ملحوظًا  احلرف  يكون  أن  دائاًم  املسّلم  من  ليس  الثالث: 
فقد يلحظ احلرف استقالاًل، ويكون منظورًا إليه بنفسه وذلك كام لو علمنا أّن زيدًا 
حّل يف بلد ونعلم أّنه سكن يف مكان، ولكّنه ال نعلم املكان املخصوص الذي حّل 
به، فنسأل خصوصّية مدلول احلرف فنقول: سكن زيد يف أي مكان؟ وال ريب أّن 
املنظور إليه حينئذ نفس اخلصوصّية، مع العلم ببقية جهات القضّية. وقد كان للسّيد 
حممد باقر الصدر نقض عىل ما أورده السّيد اخلوئّي يف اعرتاضه الثالث املتقّدم ذكره 
احلريّف غري  املعنى  أّن  املتأخرين عىل  عند  املشهور  ومبنى  ملبناه  أنَّه خمالف  مفاده  بام 
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مستقّل بذاته يف مرحلة املاهوي فال ُيعقل وجودها ال ذهنًا وال خارجًا إاّل بام هي 
عليه من اآللّية والفناء، وقد فرّس مورد نقضه هذا بنحوين:

أّن ينتزع املستعمل مفهومًا اسمّيًا مشريًا إىل واقع املعنى احلريّف اخلاّص، وجيعله . 1
مدخول االستفهام، نظري قولنا: ما هي الكيفّية التي سافر هبا زيد؟

أْن يكون اللحاظ االستقاليّل متعّلقًا بطرف املعنى احلريّف، أي باملعنى االسمّي . 2
املتحّصص به بام هو متحّصص، فيكون حلاظ التحّصص تبعًا، كام لو سأل: أّن 

زيدًا هل جاء يف الرّب أو البحر؟)46(. 

وإذا ما حاولنا أّن نعود بتأصيل هذا القول عند أهله، فريى الدكتور مصطفى 
ابن احلاجب  املعنى االسمّي واحلريّف هو  أنَّ أول من ذهب إىل وحدة  الدين  مجال 
)ت646#( وتبعه الريّض)47(، قال األخري: »فمعنى )من( ومعنى لفظ االبتداء سواء 
إال أنَّ الفرق بينهام أنَّ لفظ االبتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه 
الذي يف نفسه مطابقة، ومعنى )من( مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك املضمون إىل 
معنى ذلك اللفظ األصيّل...«)48(. أّما السّيد حممد تقي احلكيم فقد ذكر الرأي لريّض 
الدين بعد أْن رفع التوهم املتقّدم ذكره يف اقتطاع رأيه وما ُنسب إليه خالف ذلك، 
والظاهر أنَّ نسبة الرأي إىل ريّض الدين تعود إىل شهرة رشحه للكافية التي نقل فيها 
رأيه. وقد عرض السّيد حممد تقي احلكيم اآلراء التي ناقش فيها القول الثاين رفضًا، 
وقد كانت له ردود عىل من رفض هذا القول من النحوّيني والبالغّيني واألصولّيني، 

وهي عىل النحو اآليت: 

أواًل: ما عّقب به القايض اجلرجايّن )ت392#( عىل قول بعض النحوّيني يف 
رفض قول الريّض: »هذا باطل قطعًا، إذ لو كان معنامها واحدًا لصحَّ اإلخبار عن 
)من( كام يصّح عن معنى االبتداء«)49(، وقد عّقب السّيد احلكيم بأنَّ الريّض قد تنّبه 
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هلذا اإلشكال ودفعه عن نفسه بأنَّ كلمة )من( ال يصحُّ اإلخبار عنها؛ ألنَّ االبتداء 
الذي هو مدلوهلا يف لفظ آخر بخالف لفظ االبتداء فإّنه حامل ملعناه بنفسه، فصحَّ 

اإلخبار عن أحدمها ومل يصّح عن اآلخر)50(.

القايض  أورده  الذي  اإلشكال  لدفع  يصلح  ال  الفارق  هذا  أنَّ  أيضًا  ويرى 
معها  مدخوهلا  ذكر  مع  )من(  كلمة  عن  اإلخبار  صّحة  امتناع  لوضوح  اجلرجايّن 
حيث يوجد معناها فيه، فال يصّح أنَّ ُيقال مثاًل )من البرصة خرٌي من إليها(، وقد 
أثار هذا اإلشكال من قبُل ابن احلاجب إذ يرى أنَّ )ذا( و)أولو( و)أوالت( و)أي( 
و)كّل( و)بعض( و)فوق( وأمثاهلا من االسامء املالزمة لإلضافة أنَّ الواضع مل جيّوز 

ا اسامء)51(. استعامهلا إال بمتعّلقاهتا، فيجب أْن تكون حروفًا أيضًا واحلقيقة أهنَّ

وقد أجاب ابن احلاجب عن هذا اإلشكال ويف جوابه دليل عىل أنَّه يذهب إىل 
القول بإّن )ذو( وأخواهتا يف االستعامل ال تذكر إال مع املضاف إليه، إال أنَّ هلا معنى 
يف حالة اإلفراد، أي من دون إضافة وهي بمعنى صاحب، والغرض من استعامل 
)ذو( مضافة يف لغة العرب هو التوّصل به إىل الوصف بأسامء األجناس نحو )زيد 
ذو مال وذو فرٍس(، ومثل )ذو( كلمة )فوق( فهي موضوعة ملكان له علّو وُيفهم 
باقي  وهكذا  خاّص  علّو  إىل  منها  يتوّصل  اإلضافة  أنَّ  إال  إفرادها  عند  ذلك  منها 

االسامء املذكورة املالزمة لإلضافة)52( إذ حتتفظ باسمّيتها وهلا معنى استقاليّل. 

ثانيًا: ذكر السيد حممد تقي احلكيم مناقشة السكاكّي)ت626#( للقول الثايّن 
االبتداء  أنَّ  مع  وإىل(  ويف  )من  معاين  والظرفّية  واالنتهاء  االبتداء  كان  »لو  بأنَّه 
اساًم  سمّيت  إذا  الكلمة  ألنَّ  اسامء؛  أيضًا  هي  لكانت  اسامء  والظرفّية  واالنتهاء 
سمّيت ملعنى االسمّية فيها«)53(، وكأنَّ دفع االسمّية بحكم عّدها يف مقابل االسامء 

من أوضح األمور)54(. 
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ثالثًا: ذكر السّيد حممد تقّي احلكيم مناقشة مجلة من األصولّيني من أنَّ معانيها لو 
كانت مّتحدة لصّح استعامل احلروف مكان االسامء وبالعكس شأن كّل مرتادفني، 
فُيقال يف مثل: رست من بغداد إىل القاهرة، رسُت ابتداء بغداد انتهاء تعريف قاهرة، 
أنَّ  وأورد  العربّية)55(،  اللغة  يتكّلم  مْن  كّل  رضورّيات  من  هذا  يف  الصّحة  وعدم 
ريّض الدين قد دفع هذا اإلشكال بأنَّ الواضع اشرتط يف داللة )من( عىل معناها 
ذكر متعّلقه ومل يشرتط ذلك يف االبتداء، وقد أبدى رفضه يف هناية القول بأنَّ أحدمها 

عني اآلخر يف املعنى ال يّتضح له وجه)56(. 

فيه حديث  كُثر  الذي  القول  السّيد اخلوئّي هلذا  إليه بحث  انتهى  ما  فخالصة 
األصولّيني وتشّعبت آراؤهم، وقد أمجع عىل حتريره مقّررو بحثه اخلارج أّنه ليس ثّمة 
احّتاد بني املعنيني أصاًل، وقد تابع السّيد حممد باقر الصدر السّيد اخلوئّي يف رفضه 
احتاد املعنيني عىل الرغم من اعرتاضه عىل بعض موارد ردوده عىل الشيخ اخلراسايّن 

التي يرى فيها أّن بعض ما أورده السيد اخلوئي مل يتّم برهانا57(.

القول الثالث: تباين املعنيني: احلريّف واالسمّي ذاتًا وحقيقًة
أو )نسبّية املعنى احلريّف(

هذا القول نسبه السّيد اخلوئي إىل مجاعة من املحّققني، وقد بنّي اختالفهم يف 
بينهام  التباين  أنَّ  إىل  النائينّي  أستاذه  رأي  ونقل  االمتياز،  به  وما  التباين  هذا  كيفّية 
باإلجيادية واإلخطارية يعني أّن املفاهيم االسمّية بأمجعها مفاهيم إخطارّية ومتقّررة 
احلرفّية  واملعاين  العامل،  ذلك  يف  وهويتها  ذاهتا  بحّد  ومستقّلة  املفهومّية،  عامل  يف 
واملفاهيم األدوّية بأمجعها معان إجيادّية يف الكالم، وال تقّرر هلا يف عامل املفهومّية، وال 
استقالل بذاهتا وحقيقتها)58(، وهو نقل صحيح عن الشيخ النائينّي، بل هو اختياره 
حّرره  فيام  اخلوئّي  السّيد  وصفه  وقد  املطروحة)59(،  اآلراء  بني  من  احلريّف  للمعنى 
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السيد البهسودّي عىل أنَّه قول وسط بني القولني األّولني)60(. إذ يرى بطريقة أخرى 
املعاين االسمّية يف هوّيتها وحقيقتها،  أنَّ معاين احلروف ختتلف عن  أكثر وضوحًا 
واالختالف بينهام كيّل؛ ألّن معاين االسامء يمكن لنا أْن نتصّورها يف الذهن مستقلًة 
وإن مل ُتستعمل؛ لذلك أطلق عليها املعاين اإلخطارّية، وُيراد هبا أنَّ ما خيطر منها يف 
ا ُتوجد  الذهن أمر مستقّل بذاته، أّما معاين احلروف فهي معاٍن إجيادية ويراد هبا أهنَّ
قبل  هلا سبُق حتّقق  يكون  أْن  دون  من  باالستعامل  مرتبط  وحتّققها  اللفظ  املعنى يف 
يكون  إنَّام  حممُد(،  )يا  قولك:  دون  من  منادى  مثاًل  )حممد(  يكون  فال  استعامهلا، 
ألنَّ  حممُد(؛   + )يا  أي:  هبام  التلّفظ  عىل  متوّقف  وحتّققه  املفهوم،  لذلك  مصداقًا 
مصداق النداء ال يوجد يف اخلارج وال يمكن ملحمٍد أْن يكون منادى من دون أْن 

نتلفظ بـ )يا( النداء)61(.

قّرره  فيام  فلسفّية  بطريقة  أستاذه  رأي  موّضحًا  اخلوئّي  السّيد  استطرد  وقد 
كاملوجودات  الذهن  عامل  يف  املوجودات  »أّن  قائاًل:  الفّياض  إسحاق  حممد  الشيخ 
يكون  ما  أحدمها،  نوعني:  عىل  العني  عامل  يف  املوجودات  أّن  فكام  العني،  عامل  يف 
والعقل  النفس  من  بأنواعها  كاجلواهر  العامل،  ذلك  يف  ذاته  بحّد  مستقّل  وجود  له 
يعني: ال حيتاج  لنفسه  نفسه  إّن وجودها يف  قالوا:  والصورة واملادة واجلسم، ولذا 
إىل موضوع حمّقق يف اخلارج. وثانيهام، ما يكون له وجود غري مستقّل كذلك يف هذا 
متقّومة  فإّن وجوداهتا  العرضّية  التسع  باملوضوع، كاملقوالت  متقّوم  بل هو  العامل، 

بموضوعاهتا«)62(. 

املعنى  بني  التباين  حقيقة  لتأكيد  الفلسفّية  احلقيقة  هذه  اخلوئي  السّيد  وّظف 
احلريّف واملفهوم االسمّي، إذ قال: »فكذلك املوجودات يف عامل الذهن عىل نوعني: 
أحدمها، ما يكون له استقالل بالوجود يف عامل املفهومّية والذهن، كمفاهيم االسامء 
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والسواد  اإلنسان  مفهوم  مثل  فإّن  وانتزاعّياهتا،  واعتبارّياهتا  وأعراضها  بجواهرها 
إىل  حاجة  بال  الذهن  يف  حترض  فإهّنا  ذاتًا،  املستقلة  املفاهيم  من  وغريها  والبياض 
أّن  فظهر  تكن...  مل  أم  كالمّي  تركيب  ضمن  يف  أكانت  سواء  خارجّية،  مؤونة  أّية 
حال املفاهيم االسمّية يف عامل املفهوم والذهن حال اجلواهر يف عامل العني واخلارج. 
احلروف  كمعاين  بالغري:  متقّوم  هو  بل  العامل،  ذلك  يف  له  استقالل  ال  ما  وثانيهام، 
واألدوات، فإهّنا بحّد ذاهتا وأنفسها متقّومة بالغري ومتدّلية هبا، بحيث ال استقالل 

هلا يف أّي وعاء من األوعية التي فرض وجودها فيه لنقصان يف ذاهتا«)63(.

أفاده من تقرير  مّما  القول  السّيد اخلوئّي مفاد هذا   وعودًا عىل بدء فقد خّلص 
الشيخ النائينّي وعىل النحو اآليت)64(:

يف . 1 هلام  اشرتاك  وال  واحلقيقة،  بالذات  متباينان  واالسمّي  احلريّف  املعنى  أّن 
طبيعتّي معنى واحد. 

استقاللّية بحّد ذاهتا وأنفسها، واملفاهيم احلرفّية . 2 املفاهيم االسمّية مفاهيم  أّن 
مفاهيم غري استقاللّية، بل هي متقّومة بغريها ذاتًا وهوية.

وال . 3 إجيادّية،  معان  احلروف  ومعاين  إخطارّية،  معان  مجيعًا  االسامء  معاين  أّن 
إىل  االفتقار  يف  مثلها  لكانت  وإال  االسامء،  كمعاين  إخطارية  تكون  أن  ُيعقل 

وجود رابط يربطها بغريها.

 أّن حال املعاين احلرفّية واملفاهيم األدوّية حال األلفاظ يف مرحلة االستعامل، . 4
استقالاًل  ملحوظة  واملعاين  آلة  ملحوظة  االستعامل  حال  يف  األلفاظ  أّن  فكام 
ا يف مقام االستعامل ملحوظة آلة، واملعاين االسمّية  فكذلك املعاين احلرفّية فإهنَّ

ملحوظة استقالاًل. 



46

أّن مجيع ما يكون النظر إليه آلّيًا يشبه املعاين احلرفّية كالعناوين الكلّية املأخوذة . 5
معّرفات وآليات ملوضوعات األحكام أو متعّلقاهتا.

له  النائينّي كانت  الشيخ  اخلوئّي من  السّيد  أفادها  التي  املحاور اخلمسة  فهذه 
صّح  احلديث،  األصويّل  التفكري  من  جانبًا  متّثل  وموضوعّية  علمّية  وقفة  جتاهها 
السيد اخلوئّي األصولّية،  إليها بمدرسة  ُيشار  يتفّرد بمدرسة أصولّية  أّن  لصاحبها 
وال  بل  واملتانة،  الصّحة  غاية  يف  وعّدمها  والثاين،  األّول  املحورين:  عىل  أثنى  فقد 
مناص من االلتزام هبام)65(. أّما املحاور الثالثة اأُلخر فقد رفضها وكان له فيها نقاش 

وردود، يمكن أْن نعرضها عىل النحو اآليت:

أّواًل: ما ذكره الشيخ النائينّي يف حموره الثالث من أّن االسامء معانيها إخطارّية، 
واحلروف معانيها إجيادّية قوٌل مردود، ووجه اعرتاضه عليه أّن املعاين االسمّية وإن 
كانت ختطر يف األذهان عند نطق ألفاظها -سواء أكانت يف الرتكيب الكالمي أم مل 
بإجيادّية؛ وذلك ألّن  ليست  األدوّية  واملفاهيم  احلرفّية  املعاين  أّن  إال  تكن كذلك- 
ذاته  بحّد  االسمّي  باملفهوم  ومتعّلق  نفسه،  يف  مستقّل  غري  كان  وإن  احلريّف  املعنى 
وعامل مفهومّيته بحيث مل يكن هلا أّي استقالل يف أّي وعاء فرض وجودها من ذهن 
ه ال يالزم كوهنا إجيادّية باملعنى الذي ذكره الشيخ النائينّي؛  أو خارج، إال أنَّ هذا كلَّ
ألنَّ ربط احلروف بني املفاهيم االسمّية يف الرتاكيب الكالمّية إّنام هو من جهة داللتها 
مرحلة  يف  الربطّية  املعاين  إجيادها  جهة  من  ال  بإزائها،  وضعت  التي  معانيها  عىل 
االستعامل والرتكيب الكالّمي، وقد وصف رأيه بالفساد من أّن املعنى: إما إخطارّي 
مستقّل، وإما إجيادّي غري مستقّل، وال ثالث هلام، فاألول معنى اسمّي، والثاين معنى 
حريف)66(. وقد بنّي السّيد اخلوئي موضع فساده وهو أّن املعنى احلريّف وإن مل يكن 
اخطاريًا يف نفسه، لعدم استقالله يف نفسه إاّل أّنه ليس إجيادّيًا أيضًا؛ ملا قّدمناه من 
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أمران:  ذكرناه  مّما  ظهر  االسمّي، وقد  كاملعنى  املفاهيم  وعاء  يف  ثبوت  نحو  له   أّن 
أحدمها: القول بأّن املعاين احلرفّية واملفاهيم األدوّية إجيادّية حمضة قول باطل وليس 
له ثبوت يف أّي وعاء، إاّل الثبوت يف ظرف االستعامل، وأّن املعاين احلرفّية تساوي 
املعاين االسمّية يف أهّنا متقّررة يف عامل املفهومّية والتعّقل. واآلخر: أّن عدم استقاللّية 
املستقّلة ال يستلزم كوهنا  باملفاهيم االسمّية  أنفسها وتقّومها  املعاين احلرفّية يف حدِّ 
إجيادّية، المكان أن يكون املعنى غري مستقّل يف نفسه، ومع ذلك ال يكون إجيادّيًا)67(. 
فتبنّي لنا من رّد السيد اخلوئي أنَّه يرى أنَّ احلرف له معنى مستقّل يف نفسه، وله أيضًا 
معنى يف غريه حني ينسجم يف تركيب، ومن ثمَّ نجد أنَّ املعنى احلريّف قد اشرتك مع 
وهي  األوىل  مراحله  من  مرحلة  يف  الذاتّية  االستقاللّية  جانب  من  االسمّي  املعنى 

اإلفراد، وهي وجهة نظر يف النظر إىل املعنى احلريّف.

احلرفّية مغفول عنها يف  املعاين  بأّن  الرابع  النائيني يف حموره  الشيخ  ثانيًا: قول 
حال االستعامل بخالف املعاين االسمّية قول مردود أيضًا وال أصل له؛ وذلك ألنَّ 
املعنيني االسمّي واحلريّف من واٍد واحد من تلك اجلهة، فاللحاظ االستقاليّل تعّلقه 
بإفادة املعاين االسمّية عند احلاجة إىل التعبري عنها، فكذلك يتعّلق اللحاظ االستقاليّل 
باملفاهيم احلرفّية من دون فرق بينهام يف ذلك، وقد أّكد السيد اخلوئّي بأنَّ اللحاظ 
االستقاليّل كثريًا ما يتعّلق باملعاين احلرفّية، وال ينحرس املعنى احلريّف باللحاظ اآليّل، 

وإّنام يؤتى بغريها يف الكالم مقّدمة إلفادة تلك اخلصوصية والتضييق)68(. 

ثالثًا: ما ذكره الشيخ النائيني من أنَّ مجيع ما يكون النظر إليه آلّيًا يشبه املعاين 
احلرفّية فمردود أيضًا من جانبني)69(:

بام أوردناه يف الرأي السابق من أّن النظر إىل املعنيني: احلريّف واالسمّي عىل أهّنام . 1
استقاللّيان وال فرق بينهام.
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أنَّه . 2 ذلك  يعني  ال  آيّل،  أنَّه  عىل  احلريّف  املعنى  إىل  ونظرنا  ذلك  عن  تنّزلنا  لو 
بل  االسمّية،  يكون مالك  االستقاليّل ال  اللحاظ  أّن  كام  املعنى،  مالك حلرفّية 
مالك املعنى احلريّف التبعّية الذاتّية وأهّنا تعليقّية حمضة، ومالك املعنى االسمّي 

االستقاللّية الذاتّية وأهّنا بحّد ذاهتا غري متقّومة بغريها.

املبنى الصحيح  أّنه عىل  بتعبري آخر:  أْن يوّضح رفضه  السّيد اخلوئي   وحاول 
وحقيقًة،  ذاتًا  متباينان  واالسمّي  احلريّف  املعنى  أنَّ  من  النائينّي  الشيخ  قّدمه  الذي 
فال يدور املعنيان املتباينان بام مها كذلك مدار اللحاظ اآليّل واالستقاليّل بداهة أّن 
املعنى حريّف وإن لوحظ استقالاًل، واسمّي وإن لوحظ آلًة؛ ألهّنام غري متقّومني هبام 
بني  فرق  وجود  يف  القول  بأنَّ  األصولّيني  من  غريه  وأّكد  باختالفهام)70(،  ليختلف 
م به مل خيالفه أحد حتى الذي ُينسب إليه القول  املعنيني: احلريّف واالسمّي أصٌل مسلَّ
األول بأنَّ احلروف مل توضع ملعاٍن أصاًل وليس هلا معنى، وإنَّام تدّل يف الكالم عىل 

خصوصّية من اخلصوصيات كحركات اإلعراب)71(. 

ويمكن أن نختم هذا املطلب بام ذكره السّيد حممد حممد صادق الصدر الذي 
يرى أنَّ مبنى املحّقق النائيني يف الوضع فيام يتعّلق باملعنى احلريّف أّنه عاّم واملوضوع 
له عام مع أّن وضع املعنى احلريّف فيه خالف، فأّكد السيد الصدر أنَّ املحّقق النائيني 
يرى هذا الوضع ملعاين احلروف عىل الرغم من أنَّه يراها اجياديًا، وأنَّه ال يوجد إال 
هذه  وكّل  االسمّية،  املعاين  بتوسط  اال  عنه  التعبري  يمكن  ال  وأنَّه  االستعامل،  عند 
االمور مساوقة جلزئّية املعنى احلريّف ومع ذلك يرى أهّنا ال تنايف كلّيته)72(. ومع ذلك 
أنَّ  له- يرى غري ذلك، وهو  ما ظهر  النائينّي- عىل  املحّقق  أنَّ  الصدر  السّيد  يرى 
املعنى احلريّف يقع مصداقًا للوضع العام واملوضوع له خاّص)73(، ودليله عىل ذلك 

رأي النائينّي أنَّ احلروف توضع للنسب بتوّسط املفاهيم االسمّية)74(.
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 القول الرابع: املعاين احلرفّية واملفاهيم األدوّية نسب وروابط 

 نسب السيد اخلوئّي اختياره إىل بعض املشايخ املحّققني، وبعد التحّقق تبنّي أنَّه 
رأي الشيخ حممد حسني الغروي األصفهايّن يف رشحه عىل الكفاية)75(، ومضمونه 
أّن احلروف موضوعة للنسب بني اجلواهر واألعراض، فوظيفة املعنى احلريّف عىل 
أنَّه رابط قائم بينهام، واذا ما حاولنا أْن نتحّقق من ِقدم هذا الرأي وأسبقّية القول به، 
نجد السيد حممد تقّي احلكيم قد حّققه وأرجعه إىل أيب البقاء الكفوّي )ت#1094( 
ْرف  احْلَ َلُه  الَِّذي وضع  امْلَْعنى  َأّن  َواب  البقاء: »َوالصَّ أبو  وهو حتقيق دقيق)76(، قال 
ْهن إاِلَّ بِذكر امْلَُتَعّلق  َسَواء َكاَن نِْسَبة َأو مستلزمًا هَلَا ُهَو امْلِعني بَِتْعينِي اَل حيصل يِف الذِّ
مثل:  باملتعّلقات،  تَتَعنيَّ  تِي  الَّ التمنيات  من  مِعنّي  َفرد  لكّل  َمْوُضوع  )َلْيت(  مثاًل: 
ْرف ُوضع بِاْعتَِبار معنى َعام،  )زيد َقائِم( َفاَل ُبد من ذكره، َوَهَذا معنى َما قيل: إِنَّ احْلَ
ْرف اَل  ْسَبُة اَل تَتَعنيَّ إاِلَّ باملنسوب إَِلْيِه، َفاَم مل يذكر ُمَتَعّلق احْلَ ُهَو نوع من النِّْسَبة، َوالنِّ
اَم  اِرج، َوإِنَّ ْرف اَل يِف اْلعقل َواَل يِف اخْلَ ل َفرد من َذلِك النَّْوع، َوُهَو َمْدُلول احْلَ يَتَحصَّ
ُهَو لُقُصور يِف  اَم  إِنَّ ْرف  احْلَ ُمَتَعّلق  َأّن ذكر  بتعّلقه، فقد ظهر  بتعّلقه فيتعّقل  ل  يَتَحصَّ
َوَلْفَظة  ااِلْبتَِداء  ُمَتَعّلقه، َواْعترب مثل َهَذا يِف  ْهن بُِدوِن  َمْعَناُه اِلْمتَِناع ُحُصوله يِف الذِّ

)من(«)77(.

السيد اخلوئّي بدوراته األصولّية  أْن نسّلط الضوء عىل تقريرات  نودُّ  البدء  يف 
املختلفة من وجهة نظر منهجّية، وحتديدًا فيام يتعّلق برتتيب أقوال األصولّيني بعد 
 يف تقريرات  املعنيني: احلريّف واالسمّي، فوجدناه  تباين  الثالث:  القول  مناقشة 
الدين  عالء  والسّيد  البهسودي  والسّيد  الفّياض  الشيخ  دّونه  فيام  اخلارج  بحثه 
ذاتًا وحقيقًة  املعنيني: احلريّف واالسمّي  تباين  الثالث:  القول  العلوم قد جعل  بحر 
ملناقشة رأي أستاذه الشيخ النائيني القائل بـ )إجيادّية احلروف وإخطارّية االسامء(، 
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وخّصص القول الرابع من بني األقوال يف حقيقة املعنى احلريّف ملناقشة رأي الشيخ 
اخلامس  القول  حّدد  وقد  والروابط(  )النسب  بـ  القائل  األصفهايّن  حسني  حممد 
النسبّية()78(.   بـ )األعراض  القائل  ملناقشة رأي أستاذه الشيخ ضياء الدين العراقّي 
والسّيد  الشاهرودّي  عيل  السّيد  دّوهنا  التي  بحثه  تقريرات  يف    نجده  حني  يف 
املعنيني  تباين  الثالث:  القول  الصايف والسّيد حممد تقي اجلواهرّي قد جعل  حسن 
ذاتًا وحقيقًة لعرض ومناقشة رأيّي الشيخ االصفهايّن )النسب والروابط( والشيخ 
اخلامس  الرأي  يذكر  ومل  الثالث  القول  يف  فجمعهام  احلروف(  )إجيادّية  النائيني 
املذكور عىل أنَّه خامسًا )األعراض النسبّية( للشيخ ضياء الدين العراقّي يف تقريرات 
بحثه املتقّدم ذكرها، بل عمد إىل خالصة األقوال وأدىل برأيه، ومّما يمكن أْن نرصده 
منهجّيًا أّنه قّدم الرأي القائل بالنسب والروابط عىل القول بإجيادّية احلروف يف بحثه 
الذي قّرره السّيد حسن الصايّف والسّيد حممد تقي اجلواهرّي، وعكس األمر فقّدم 
السّيد  قّرره  الذي  بحثه  يف  والروابط  بالنسب  القول  عىل  احلروف  بإجيادّية  القول 

الشاهرودّي)79(. 

ويبدو يل أنَّ الصواب يف ترتيب هذه األقوال: إنَّ القول الثالث هو التباين بني 
املعنيني ومن ثّم اختلفت وجهة نظر األصولّيني يف طبيعة هذا التباين ومن اي جهة، 
فتأيت اآلراء ضمن هذا القول ال أْن نجعل هذه األقوال قبالة الرأي األّول الذي أنكر 
أنَّ للحروف معاين، والقول الثاين: احّتاد املعنيني: احلريّف واالسمّي، وهذا ما وجدناه 
فعاًل عند السّيد حممد باقر الصدر فيام قّرر بحثه اخلارج السيد حممود الشاهرودّي 
بـ )نسبّية املعنى احلريّف(  فقد عّنون القول الثالث: تباين املعنيني: احلريّف واالسمّي 

ومن ثم جاءت آراء األصولّيني حتت هذه النسبّية وعىل النحو اآليت: 
1. إجيادّية املعنى احلريّف.

2. وضع احلروف للوجود الرابط.
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3. وضع احلروف للتحصيص.
4. وضع احلروف لألعراض النسبّية.

كّل هذه اآلراء املنسوبة إىل أصحاهبا من األصولّيني –كام سيتبنّي من عرضها يف 
تقريرات بحث السيد اخلوئي اخلارج- تنظر إىل حقيقة احلرف ووظيفته ومن ثّم ما 

يمتاز به من املعاين االسمّية.

وعودًا عىل بدء فإنَّ القول بالتباين بني املعنيني ذاتًا وحقيقًة هو يف وظيفة املعنى 
التي ال وجود هلا يف  اجلواهر واألعراض  بني  قائمة  أنَّه نسب وروابط  احلريّف عىل 
أو  توطئة  إىل  به حاجة  كان  الشيخ حممد حسني االصفهايّن، وقد  رأي  نفسها، هو 
للوجود؛  الفالسفة  تقسيامت  عرض  طريق  عن  الرأي  هذا  حقيقة  لبيان  مقّدمات 
من  قسم  أّي  وإىل  والروابط،  النسب  حقيقة  من  واملراد  مقصده،  بيان  له  ليتسّنى 
الفلسفّية  املقّدمة  هذه  عىل  ُيالحظ  والذي  الروابط)80(،  هذه  تنتمي  املوجودات 
التي عرضها السيد اخلوئّي يف بحوثه اخلارج أنَّ بعض مقررّي بحثه حّرروها نّصًا، 
وبعضهم اآلخر مل يدّوهنا، فلم نجد هذه املقّدمة يف التقريرات التي دّوهنا السّيد عيل 
الشاهرودّي والسيد حسن الصايّف، فال نعرف هل طرحها السّيد اخلوئّي ومل حُترر أو 
مل يطرحها أصاًل ؟ وال شك يف أنَّ هذه التقريرات ُكتبت يف دورات أصولّية خمتلفة، 
وبني طرحها وعدمه نجد من الرضورّي جدًا أْن نعرضها لبيان املطلب وعىل النحو 

اآليت)81(: 

يف  مفتقر  غري  اخلارج،  بحسب  نفسه  حدِّ  يف  مستقاًل  يكون  ما  األول:  القسم 
حتّققه ووجوده إىل يشء آخر يقوم به، أو ُيعرض عليه، كام أّنه ال يتوّقف حصوله يف 
اخلارج عىل عّلة موجدة له، فُيقال: هو موجود يف نفسه ولنفسه وبنفسه، بمعنى أّنه 
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يف حّد ذاته حيمل عليه الوجود، كام أّن وجوده غري حمتاج إىل موضوع وعّلة أصاًل 
وهذا هو واجب الوجود.

القسم الثاين: ما يكون وجوده مستقاًل يف نفسه، وحيمل عليه الوجود، ووجوده 
غري حمتاج إىل حمل يقوم به أو ُيعرض عليه، وإّنام كان من ناحية إجياده مفتقرًا إىل عّلة 
تقتضيه، وهذا القسم هو اجلوهر، كزيد وعمرو، فُيقال: زيد موجود يف نفسه ولنفسه 

إاّل أّن وجوده كان بغريه وبسبب آخر، فُيقال: موجود يف نفسه ولنفسه وبغريه.

القسم الثالث: ما يكون موجودًا يف نفسه، ويستحّق إطالق الوجود عليه إاّل أّن 
وجوده يف اخلارج حمتاج إىل حمّل يقوم به وموضوع ُيعرض عليه، كام يتوّقف وجوده 
عىل عّلة تكّونه وتقتضيه، وهذا كوجود األعراض، حيث إهّنا وجودات يف نفسها 
ووجودات  اخلارج  يف  متحّققة  أوصاف ملوضوعات  ألهّنا  ولغريها؛  بغريها  ولكن 
يف  وجودات  فهذه  والبياض،  كالسواد  ذلك  اقتضت  عّلة  وجود  جهة  من  بغريها 

نفسها وبغريها ولغريها.

أّنه ليس موجودًا يف حّد  الرابع: ما يكون موجودًا ال يف نفسه، بمعنى  القسم 
بنفسه؛ ألّنه  أّنه  لنفسه، حيث هو يف ضمن يشء آخر، وال  نفسه، فضاًل عن كونه 
بعّلة اقتضت ذلك، فهو موجود ال يف نفسه، غري قابل حلمل الوجود عليه، وإّنام هو 

يف غريه وحمتاج يف ذاته إىل تعّقل يشء آخر.

 فيمكن اختصار حقيقة املوجودات األربعة عىل النحو اآليت)82(:

 موجود يف نفسه ولنفسه وبنفسه، وهو واجب الوجود فمصداقه )تعاىل شأنه(.. 1
 موجود يف نفسه ولنفسه وبغريه، ومصداقه اجلواهر.. 2
موجود يف نفسه وبغريه ولغريه. ومصداقه األعراض. . 3
موجود يف غريه ولغريه وبغريه، ومصداقه النسب والروابط.. 4
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الرابع؛ ألنَّه مصداق  القسم  الوصول إىل حقيقة  مدار احلديث ومضمونه هو 
الربط ال  العرض ومعروضه؛ ألنَّ حقيقة  التي تكون رابطة بني  للنسب والروابط 
بذاهتا  أو استقالل فهي  نفسّية  املنتسبني من دون  بتتّبع وجود  توجد يف اخلارج إال 
السؤال عن  ما تقع يف جواب  املاهّية  ثّم ال ماهية هلا؛ ألّن  بالطرفني، ومن  متقّومة 
يف  يقع  حّتى  له  مفهوم  ال  إذ  يشء،  هو  بام  عنها  يقع  وال  احلقيقة،  هو  بام  اليشء 
اجلواب، فهذا القسم يسّمى بالوجود الرابط، كام أّن القسم الثالث يسّمى بالوجود 

الرابطّي)83(.

الشيخ االصفهايّن  السيد اخلوئي عن  باألمثلًة ذكرها  أدّلًة  املقّررون  وقد حّرر 
عىل مصاديق القسمني الثالث والرابع لنتثّبت من حقيقة املعنى احلريّف وأداء وظيفته، 
ربطًا بوصفه، مصداقًا للقسم الرابع يف املوجودات، وهي أّننا نتيّقن من وجود جوهر 
وهو )زيد( مثاًل، ونتيّقن من وجود عرض كالقيام أو البياض، ولكّننا نشّك يف ثبوت 
ذاك العرض وهو القيام والبياض لذلك اجلوهر وهو )زيد(، واستطرد موضحًا بأننا 
نشّك يف نسبة ذلك العرض إىل املعروض، وحتّقق الربط بني زيد والبياض، أو زيد 
والقيام، واحلقيقة أّن متعّلق الشّك غري متعّلق اليقني، فاليقني متعّلق بوجود اجلوهر 
والعرض، والشّك متعّلق بوجود يشء آخر هو النسبة والربط بينهام، فتعّدد املتعّلق 
ووجود  للجوهر،  وجود  ثالثة:  فالوجودات  ثّم  ومن  الوجود  تعّدد  عن  يكشف 

للعرض، ووجود للنسبة والربط)84(. 

واسرتسل السيد اخلوئّي ذاكرًا أدّلة الشيخ االصفهايّن -بام حّرره مقّررو بحثه- 
عىل أنَّ القسم الرابع وجود غري مستقل خارجًا، ووجود ال يف نفسه بام أفاده من أّن 
إذ  أمرًا مستقاًل، بل هو يف ضمن شيئني: جوهر وعرض،  ثبوت يشء ليشء ليس 
بينه وبني  لو كان للنسب وجود مستقّل قائم بغريه ال حمالة، فتوّجب وجود رابط 
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معروضه، ومن ثّم فإنَّ الرابط لو كان موجودًا يف نفسه الحتاج إىل معروض ولكان 
حمتاجًا إىل رابط يربطه بطرفيه من اجلوهر والعرض، فتكون املوجودات مخسة، ثّم 
ننقل الكالم إىل الرابطني فيلزم التسلسل وهو باطل، وبام أنَّه غري مستقّل يف الوجود 

عرّب عنه بالوجود الرابط؛ ألنَّ وظيفته ربط العرض باجلوهر)85(.

أْن  قبل  أدّلته  من  فهمه  بام  االصفهايّن  الشيخ  رأي  اخلوئّي  السّيد  خّلص  وقد 
الربط،  الربط وحقيقته اخلارجّية هو املعنى احلريّف ال مفهوم  بأنَّ واقع  يناقشه فيها 
فإنَّه من املفاهيم املستقّلة االسمّية، فحكمة الوضع كام تقتيض وضع األلفاظ للمعاين 
هلا  موضوعًا  النسب  تكون  أن  تقتيض  كذلك  واألعراض،  اجلواهر  من  االسمّية 
يشء، وليس املوضوع هلا إاّل احلروف، فاحلروف وضعت للنسب الواقعّية اخلارجّية 
التي هي غري مستقّلة يف الوجود أصاًل، وليست موضوعة ملفاهيم النسب اخلاّصة 

كالنسبة الظرفّية واالبتدائّية وغريها)86(. 

الشاهرودّي-  السيد حممود  باقر الصدر- فيام قّرره  السّيد حممد  يف حني نجد 
يقرأ فكرة الشيخ االصفهايّن بطريقة أخرى، إذ يرى أنَّ احلرف ُوضع ملاهّية النسبة 
التي هي عني االستهالك واالندكاك، والتي يكون تقّررها املاهوي يف طول صقع 
الوجود ذهنًا أو خارجًا ال الوجود الرابط اخلارجّي، فكون النسبة موجودة خارجًا 
أو موجودة ذهنًا غري مأخوذ يف مدلول احلرف، وإّنام املدلول ماهّية النسبة نفسها، 
وبذلك تبنّي له أنَّ النسبة املتقّومة بالطرفني يف عامل الذهن وافية باملعنى احلريّف عند 
الشيح حممد حسني االصفهايّن يف  أدّلة   أنَّ عرض فبعد  الشيخ االصفهايّن)87(. 
احلروف الداّلة عىل النسب والروابط من وجهة نظره، أخذ السّيد اخلوئي يرّد عىل 

حججه، ورأى أّن البحث يف مناقشته يقع يف مرحلتني)88(:
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االوىل: يف أصل حتّقق القسم الرابع غري وجود الواجب واجلواهر واألعراض، 
وهو املوجود ال يف نفسه، أو بطريقة أخرى هل املوجود املمكن منحرص يف اجلوهر 

والعرض أو هناك قسم آخر ممكن.

الثانية: يف أّن احلروف وضعت هلذا املعنى أم ال، أم بطريقة أخرى عىل تقدير أّننا 
سّلمنا بالوجود الرابط فهل يصّح االلتزام بكون احلرف موضوعًا له أو ال؟

فبدأ السّيد اخلوئي باإلجابة عن التساؤل األّول الذي طرحه، والتحقيق عنده 
املمكنة غري وجود اجلواهر واألعراض،  أّنه ليس هناك قسم رابع من املوجودات 
والوجه فيه: أّن هذه املوجودات غري املستقّلة لو كانت مل تكن هلا ماهّية أصاًل، وال 
يتعّقل وجود خارجّي إمكايّن بال ماهّية، إذ ال معنى للموجود بال ماهّية، فإهّنا حّد 

للوجود، نعم وجود الواجب ال ماهّية له ألّنه ال حّد له)89(. 

السّيد  فريى  رأيه  إثبات  عىل  برهان  من  االصفهايّن  الشيخ  به  استدّل  ما  وأّما 
اخلوئّي أنَّه غري تاّم؛ ألّن غاية ما جاء به أّن تعّدد املتعّلق يكشف عن تعّدد الوجود، 
وهذا ليس بصحيح، إذ رّبام يكون هناك وجود واحد يف اخلارج، ويكون من جهة 
متيّقنًا ومن أخرى مشكوكًا، فالكيّل ربام يتيّقن بوجوده يف الدار، ولكن باإلضافة إىل 
مصاديقه كزيد وعمرو مشكوك، وبناًء عىل أّن الكيّل عني فرده فوجود ذلك الكيّل 
وجود للفرد، فهو وجود واحد صار متعّلقًا لليقني والشّك من جهتني، وما نحن 
فيه من هذا القبيل، فإّن اليقني تعّلق بوجود اجلوهر وهو )زيد(، ويقني تعّلق بوجود 
)زيد(، وهكذا  إىل  الكيّل  ذلك  نسبة  نشّك يف  أّننا  إاّل  )البياض(  كيّل  العرض وهو 

احلال يف غري املقام)90(.

رأي  مناقشة  يف  اخلوئي  السّيد  طرحها  التي  الثانية  املرحلة  عن  الكالم  وأّما 
الشيخ االصفهايّن فريى أّننا لو تنّزلنا عن ذلك، وسّلمنا بأّن هناك وجودًا رابعًا، وهو 
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الوجود ال يف نفسه إاّل أّن كون احلروف من هذا القبيل ليس كذلك، إذ احلروف مل 
تكن موضوعة ملا هو املوجود خارجًا؛ لعدم حتّققه يف الذهن وقد مّر أّن ما يوضع له 
اللفظ ال بّد وأن يكون أمرًا قاباًل للوجود الذهنّي لينتقل إليه السامع، ومن ثّم فام 
هو املفهوم الذي وضع له احلرف ؟ هل هو مفهوم النسبة والربط؟ فإّن ذلك مفهوم 
اسمّي مستقّل يف عامل اإلدراك، أو هناك مفهوم آخر وضعت له احلروف غري مفهوم 
النسبة، فام هو ذلك املفهوم؟ خالصة القول: إنَّ احلروف ليست موضوعة للنسب 

اخلارجّية)91(. 

وال أراه زيادًة يف البحث من أْن ندّون رأي السّيد حممد باقر الصدر؛ ألنَّ املقام 
قد اقتضاه، إذ يرى أنَّ هذا اإلشكال الذي أورده السّيد اخلوئّي مندفع؛ ألنَّ الوجود 
اخلارجّي مل يؤخذ يف مدلول الكلمة لُيقال: إنَّه ال يقبل االنتقال الذهني إليه، إذ إنَّ 
احلرف مل يوضع للوجود الرابط اخلارجّي، بل ُوضع لذات ماهّية النسبة بقطع النظر 
عن نحوّي وجودها، غري أنَّ النسبة متقّومة دائاًم بشخص وجود طرفيها، ومن ثّم 
فالنسبة القائمة يف ذهن املتكلم والنسبة القائمة يف ذهن املتلّقي ماهّيتان متغايرتان، 

وكّل منهام قابلة لالنتقال الذهنّي)92(. 

وقد استدّل السيد اخلوئّي –فيام حّرره املقّررون- عىل رّد حّجة الشيخ االصفهايّن 
يف  تستعمل  احلروف  أّن  أحدمها:  اآليت)93(:  النحو  عىل  مها  بدليلني  رأيه  إثبات  يف 
موارد غري صاحلة ألن يكون وجودها رابطًا، وذلك يف مثل واجب الوجود، فُيقال: 
)اهلل عامل بكذا(، أو )قادر عىل كذا(، أو )مريد لكذا( وغريها من األمثلة، وبناًء عىل 
القول: إّن احلروف تفيد الربط بني العرض واجلوهر، فقد استعملت الباء وغريها 
من احلروف عىل هذا املعنى مع أّن صفاته تعاىل عني ذاته، وذاته غري قابلة لطروء 
هذه األمور عليها، فإهّنا ليست حماًل للعوارض واحلوادث مع أّننا بالوجدان نشاهد 
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استعامل احلرف يف مثل هذه املوارد كاستعامله عندما ُيقال: )زيد عامل بكذا(، من دون 
فارق بينهام.  وقد دفع السّيد حممد باقر الصدر هذا اإلشكال الذي بناه السّيد اخلوئّي 
بأنَّه مبنّي عىل ختّيل كون املّدعى وضع احلرف للوجود الرابط اخلارجّي، وقد تبنّي أّنه 
واآلخر: استعامل احلروف وتوظيفها يف ااُلمور العدمّية  موضوع ملاهّية النسبة)94(. 
مغاير  نفسه  يف  و)اإلمكان  ممتنع(،  نفسه  يف  الضّدين  )اجتامع  فُيقال:  واالعتبارّية، 
لالمتناع(، وال ريب أّنه ال نسبة بني اجتامع الضّدين ونفسه، وكذلك بني اإلمكان 

ونفسه؛ ليعرّب عنها بالوجود الرابط.

النسب  فكرة  مع  يتفق  ال  بام  احلروف  توظيف  يف  االستعامالت  هذه  وبعد 
والروابط التي تؤدهيا من وجهة نظر الشيخ حممد حسني االصفهايّن تساءل السّيد 

اخلوئّي رافضًا أصل القول، فام هي النسبة التي حيكي عنها احلرف؟)95(.

ويرى السّيد اخلوئي أنَّ قول الشيخ حممد حسني االصفهايّن كان مجياًل لوال ما 
تقّدم ذكره من اعرتاض خدشت صّحته، أي صّحة استعامل احلروف يف غري اجلواهر 
واألعراض مّما هو فوقها ودوهنا، ويستعمل بني اليش ء ونفسه أو املستحيالت)96(، 
ويرى الدكتور مصطفى مجال الدين أنَّ هذا القول هو أقرب اآلراء إىل املعنى املدلول 
أمسك عن  وقد  األصولّيني،  أكثر  بذلك  متابعًا  باختياره  اقتنع  وقد  باحلرف،  عليه 

مناقشة أدّلة السّيد اخلوئّي يف رفضه للقول)97(.

القول اخلامس: املعاين احلرفّية أعراض النسبّية

العارض،  الوجود  قبيل  احلريّف من  املعنى  أنَّ  اىل  القول  يذهب أصحاب هذا 
وقد نسبه السّيد اخلوئّي -عىل ما قّرره السيد عالء الدين بحر العلوم والشيخ حممد 
أّن  عىل  العراقّي  الدين  ضياء  املحّقق  إىل  البهسودّي-  والسيد  الفّياض  إسحاق 
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احلروف مل تكن موضوعة إلفادة النسب اخلاّصة، وال للربط بني العرض واملعروض، 
فإّن اهليئة هي التي تفيد هذا املعنى، بل احلروف موضوعة لألعراض النسبّية التي 
حتتاج يف تقّومها إىل الطرفني، فاذا قيل: )زيٌد يف الدار( فلفظة )زيد( تدّل عىل ذاته 
املعّينة، ولفظة )الدار( تدّل عىل ذاهتا، ولفظة )يف( تدّل عىل عرض األين منتسبًا إىل 
موضوع ما، أي الكون يف الدار من األعراض النسبّية التي حتتاج إىل طرفني، واهليئة 
الرتكيبّية تدّل عىل حتّقق هذا العرض، وهو الكون يف الدار لزيد)98(. يف حني نجد 
أنَّ  إذ يرى  العراقّي،  املحّقق  القول إىل  باقر الصدر قد شّكك يف نسبة  السّيد حممد 
مقاالته غري متطابقه مع ما ُنسب إليه، بعد أْن رأى أنَّ قول املحّقق العراقّي مذهب 
يتأرجح بني االجتاهات)99(، وللتحّقق من هذا األمر نورد ما قاله املحّقق العراقّي بام 
نّصه- وهو يذكر اآلراء التي قيلت يف تباين املعنى احلريّف مع املعنى االسمّي: »الثاين 
ا  من املشارب: ما يظهر من بعض آخر من أنَّ معاين احلروف معان قائمة بغريها، وأهنَّ
من سنخ األعراض القائمة بمعروضاهتا كالسواد والبياض، وهذا املرشب هو ظاهر 

كّل من عرّب عنها بأهّنا حالة ملعنى آخر«)100(. 

أنَّه مقتضب جدًا، وفيه ما يدّل  والذي يبدو من عرض املحّقق العراقّي لرأيه 
عىل أنَّه لغريه، وقد عرضه عىل أنَّه معروف من قبُل بدليل قوله -وهو يعرض عددًا 
من اآلراء: )ما يظهر من بعض آخر(، وقوله اآلخر: )هو ظاهر كّل مْن عرّب عنها 
ا حالة ملعنى آخر(، وهذا االحتامل يرّجح ما ذكره السّيد حممد تقي احلكيم أنَّ  بأهنَّ
يّتفق  الضيائّية  الفوائد  الرمحن اجلامي يف  نقله عنه عبد  فيام  للرشيف اجلرجايّن رأيًا 
أنَّ  »كام  احلكيم:  تقي  حممد  نقله  فيام  اجلامي  قال  العراقّي،  الشيخ  إىل  ُنسب  ما  مع 
هو  معقول  الذهن  يف  كذلك  بغريه  قائاًم  وموجودًا  بذاته،  قائاًم  موجودًا  اخلارج  يف 
تبعًا  أْن حيكم عليه وبه، ومعقول هو مدرك  مدرك قصدًا ملحوظ يف ذاته، يصلح 
نّص قريب  الضيائّية  الفوائد  وآلًة ملالحظة غريه فال يصلح ليشء منهام«)101(، ويف 
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منه وليس نّصًا فيام ُذكر)102(. إال أنَّ تلميذه السيد حسن البجنوردي )ت#1379( 
نقل عنه رأيًا يدّل داللة واضحة عىل القول باألعراض النسبّية بعد أن قّسم املفاهيم 
الذهنّية عىل قسمني: »قسم من قبيل اجلواهر اخلارجّية...، وقسم آخر حاهلا حال 
األعراض اخلارجّية، كام أنَّ األعراض ال يمكن أْن توجد يف اخلارج مستقّلة ويف غري 
موضوع، وإنَّام هي نعوت وصفات لغريها، ووجوداهتا يف نفسها عني موجوداهتا 
ملوضوعاهتا، كذلك هناك مفاهيم ال يمكن أْن توجد إال حالة ملدخوالهتا، فمفهوم 
بمالحظ  عنها  خيرب  أْن  يمكن  التي  االبتداء  طبيعته  الذهن  يف  هو  ليس  مثاًل  )من( 
مستقلًة، بل االبتداء الذي هو حالة للتبرصة أو غريها من مدخوالت هذه الكلمة، 

ولذلك ال يمكن أن خيرب عنه وال به عن يشء«)103(. 

العراقّي  للشيخ  فلسفّية  مقّدمًة  بحثه  مقّررو  حّرره  فيام  اخلوئي  السّيد  فعرض 
يبنّي فيها مقصده، وهذه املّرة اقترصت املقّدمة عىل تفصيل ممكن الوجود فيام يتعّلق 
قسمني)104(:  عىل  األعراض  أّن  ذكر  وقد  حوهلا،  القول  مدار  ألنَّ  باألعراض؛ 
به  يقوم  واحد  موضوع  إىل  حمتاجًا  اخلارجّي  وجوده  مقام  يف  يكون  قسم  أحدمها: 
وجوده  مقام  يف  يكون  قسم  واآلخر:  ونحومها.  والكّم  الكيف  ومصداقه  خاّصة، 
اخلارجّي حمتاجًا إىل موضوعني يتقّوم وجوده هبام، كالعرض األيني واإلضايف وما 

شاكلها، ويسّمى بالعرض النسبّي.

اإلفادة  عليها  تدور  التي  األلفاظ  وضع  إىل  العقالء  دعت  فاحلاجة  ثمَّ  ومن   
اهليئات  ووضعوا  األعراض،  للجواهر وبعض  االسامء  فوضعوا  واالستفادة، 
النسبّية  لألعراض  احلروف  ووضعوا  والروابط،  للنسب  واملشّتقات  املرّكبات  من 
القسم  وهو  النسبّي  بالعرض  متعّلق  احلريّف(  )املعنى  بحثنا  فمدار  اإلضافّية)105(. 
الثاين الذي حيتاج إىل موضوعني، مثال ذلك لتقريبه لالذهان، أّننا لو قلنا: )زيد يف 
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الدار(، فإّن زيدًا جوهر له مفهوم اسمّي مستقّل يف عامل اإلدراك، ال ُيستفاد منه إاّل 
واقعه، كام أّن )الدار( مفهوم اسمّي ال ُيستفاد منها إاّل واقعها، وأّما )يف( فتدّل عىل 
خصوصّية قد ُنسبت إىل الذات، وهي حتّقق كون ما منه، وتلك اخلصوصّية هي التي 
صّححت النسبة، ولوالها ملا كان يف الكالم مناسبة، أّما اهليئة فتشري إىل ذلك العرض 
املتحّقق من زيد وحتمله عليه، وهذه اخلصوصّية التي يكشفها احلرف ختتلف فتارًة 
تكون وجودًا أينّيًا مكانّيًا، وأخرى ابتدائيًا، وثالثة انتهائيًا)106(. فرفض السّيد اخلوئّي 
قول أستاذه ضياء الدين العراقّي، وقد وصف رأيه بالفساد، بل وأوضح فسادًا من 

القول الرابع القائل بالنسب والروابط)107(.

إىل . 1 العرض  لنسبة  قابلة  غري  موارد  يف  تستعمل  رّبام  احلروف  فألّن  فساده  أّما 
فُيقال:  واالنتزاعيات،  واالعتبارات  تعاىل  الواجب  صفات  يف  كام  معروضه، 
]طه5[  اْسَتَوى﴾  اْلَعْرِش  َعىَل  ُن  مْحَ ﴿الرَّ تعاىل:  وقوله  بكذا«،  عامل  اهلل  »إّن 
استحالة  الزمه  كان  النسبّية  األعراض  احلروف  معنى  كان  وإذا  وأمثاهلام، 
باألعراض  يّتصف  أن  من  أجّل  تعاىل  ألّنه  املوارد؛  هذه  يف  احلروف  استعامل 
النسبّية وغري النسبّية، فصّحة استعامل احلروف يف الواجب واملمكن واملمتنع 
أّن  عن  قطعّيًا  كشفًا  تكشف  منها،  يش ء  يف  عناية  حلاظ  بال  واحد  نسق  عىل 
ال  واحد،  نحو  عىل  املوارد  هذه   مجيع  يف  املوجود  اجلامع  املعنى  هلا  املوضوع 

خصوص األعراض النسبّية اإلضافّية.

السّيد اخلوئّي صدوره عن الشيخ . 2 –وقد استغرب  وأّما ما كان أوضح فسادًا 
العرض  ألهّنا  للظرفّية؛  موضوعة  )يف(  بأّن  القول  هذا  معنى  فألّن  العراقّي- 
احّتاد  والزمه  اسمّي،  معنى  املفهوم  وهذا  يشء،  يف  يشء  كون  أعني  النسبّي، 
املعاين االسمّية واحلرفّية بحسب الذات، ويكون التخيري بينهام باللحاظ مع أنَّ 
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الشيخ ضياء الدين العراقي اعرتف بنفسه بتغاير املعنيني، فهذا نقض ملا التزم 
به، وهذا القول فاسد، بل أوضح فسادًا من القول بالنسب والروابط.

 ومّما يمكن أن ُيضاف من غري تقريرات بحثه اخلارج أنَّ السّيد حممد تقي احلكيم 
ذكر مفارقة يف رأي الشيخ العراقّي وهي أنَّ اعتبار املعنى احلريّف من قبيل الوجود 
الرابطّي ال يمنع من صحة اإلخبار به وعنه كام هو الشأن يف األعراض اخلارجّية، 

ومن إدراكنا لعدم الصّحة يتبنّي أهّنام خمتلفان يف األصل)108(. 

 وقد اعرتض عىل رأيه أيضًا تلميذه السيد حسن البجنوردي، إذ يرى أّن املعنى 
طرفني،  إىل  وليس  واحد  طرف  إىل  إال  احتاج  ملا  األعراض  أصل  من  كان  احلريّف 

والواقع أّن املعاين احلرفّية هبا حاجة إىل طرفني)109(. 

رأي السّيد اخلوئّي فيام قيل من آراء 
وقوله بـ )التحصيص أو تضييقات املفاهيم االسمّية(

احلريّف  املعنى  يف  قيلت  التي  كّلها  اآلراء  تلك  اخلوئي  السّيد  عرض  أْن  بعد 
أساتذته  من  أفادها  التي  الفلسفّية  ومنطلقاهتا  األصولّية  مشارهبا  باختالف 
واألصولّيني الذين سبقوه بدا له أن يبدي برأيه فيها، ويرّصح بام جاد به فكره من 
قول صحيح حلقيقة املعنى احلريّف ووظيفته، إذ يرى أنَّ األقوال التي فرّست املعنى 

احلريّف مجيعها باطلة وعدم إمكان املساعدة عىل واحد منها)110(. 

اختلف  اخلوئّي  السيد  أنَّ  اخلارج  بحثه  مقّررو  حّرره  ما  عىل  ُيالحظ  والذي 
برأيه، فنجده فيام حّرره  انتهى من عرض األقوال ومناقشتها واإلدالء  هنجه حينام 
الشيخ حممد إسحاق الفّياض أّنه بدأ بعبارة »والنتيجة حلّد اآلن: ظهور بطالن مجيع 
األقوال واآلراء التي سبقت، وعىل ذلك فيجب علينا أن نختار رأيًا آخر يف مقابل 
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هذه اآلراء«)111(، يف حني مل نجد مثل هذا الترصيح هبذه النتيجة يف بداية رأيه فيام 
حّرره السّيد عالء الدين بحر العلوم، والسّيد عيل الشاهرودّي، والسّيد حممد تقي 
أْن  )والصحيح  بعبارة  مبارشة  برأيه  رّصح  بل  الصايّف،  حسن  والسيد  اجلواهرّي 

ُيقال(، أو )بيان ذلك أن ُيقال(، أو )التحقيق أْن ُيقال(، و)توضيح املقام()112(.

يبنّي  ــروف  احل من  حــرٍف  كــلَّ  أّن  فــريى  ــريّف  احل املعنى  حلقيقة  اختياره  أّمــا 
تركيبّي فكّل احلروف  إفرادّي أو خصوصّية معنى اسمّي  خصوصّية معنى اسمّي 
يف  التضييق  خصوصّية  يوجب  فأغلبها  ــامء،  االس ملعاين  تقييدّية  وظيفة  تــؤدي 
عىل  يدخل  ما  أحدمها:  قسمني:  عىل  تضييقاهتا  يف  فاحلروف  االسمّية،  املفاهيم 
وغريه. و)عــىل(  و)يف(  و)اىل(  )الباء(  كـ  اإلفرادّية،  واملعاين  الناقصة   املرّكبات 
والثاين: ما يدخل عىل املرّكبات التاّمة ومفاد اجلملة، كحروف النداء والنفي والرشط 

والتشبيه والتمني والرتجي وغري ذلك)113(.

عامل  يف  مستقّلة  غري  ومفاهيم  ملعاٍن  وضعت  احلروف  أّن  أخرى  وبطريقة 
للمعاين  تضييقات  هي  واملفاهيم  املعاين  تلك  بغريها،  متعّلقة  هي  وإّنام  املفهومّية، 
االسمّية، فـ »غرض املتكّلم كام يتعّلق بإفادة املفهوم عىل إطالقه وسعته كذلك قد 
يتعّلق بإفادة حّصة خاّصة منه، كام يف قولك: »الصالة يف املسجد« حكمها كذا حيث 
إن حصص املعنى الواحد فضاًل عن املعاين الكثرية غري متناهية فال بدَّ للواضع احلكيم 
من وضع ما يوجب ختّصص املعنى وتقّيده وليس ذلك اال احلروف واهليئات الداّلة 
عىل النسب الناقصة كهيئات املشتقات وهيئة اإلضافة أو التوصيف، فكلمة »يف« يف 
أّن املراد من الصالة ليس هي الطبيعة  قولنا: »الصالة يف املسجد« ال تدّل إال عىل 
السارية إىل كّل فرد، بل خصوص حّصة منها سواء كانت تلك احلصة موجودة يف 
اخلارج أم معدومة ممكنة كانت أو ممتنعة، ومن هنا يكون استعامل احلروف يف املمكن 
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والواجب واملمتنع عىل نسق واحد وبال عناية يف يش ء منها، فنقول ثبوت القيام لزيد 
فكلمة  تعاىل مستحيل،  له  اجلهل  تعاىل رضورّي، وثبوت  العلم هللَّ  ممكن، وثبوت 
الالم يف مجيع ذلك يوجب ختّصص مدخوله فيحكم عليه باإلمكان مرة وبالرضورة 
أخرى وباالستحالة ثالثة، فام يستعمل فيه احلرف ليس إال تضييق املعنى االسمّي 
من دون حلاظ نسبة خارجية«)114(. وقد اصطلح السّيد اخلوئي عىل هذا القسم من 
احلروف باحلروف االصطالحّية)115(، ومما يالحظ عىل هذا املصطلح أنَّ السّيد عيل 
الشاهرودّي والسّيد حممد تقي اجلواهرّي انفردا بتحريره للسّيد اخلوئّي يف تقريراته، 
ومل أجده عند غريمها من املقّررين. وبعد أنَّ بنّي السّيد اخلوئي رأيه وكيف نظر إىل 
حقيقة املعنى احلريّف وتباينه مع املفهوم االسمّي، خلص إىل نتيجة من أمور عّدة فيام 

يتعّلق بالقسم األّول من تضييقات املفهوم االسمّي وهي احلروف اإلفرادّية)116(:

يف  هلام  اشرتاك  وال  ذاتًا،  االسمّية  املعاين  مع  ختتلف  احلرفّية  املعاين  األّول: أّن 
أنفسها وال  فإهّنا متدلّيات هبا بحّد ذاهتا، وهي مستقاّلت يف  طبيعي معنى واحد، 

جامع بني األمرين أصاًل. 

نسبّية  بأعراض  وال  خارجّية،  بنسبة  وال  بإجيادية،  ليست  معانيها  الثاين: أّن 
إضافّية، بل هي عبارة عن تضييقات نفس املعاين االسمّية يف عامل املفهومّية وتقييداهتا 
بقيود خارجة عن حقائقها، بال نظر إىل أهّنا موجودة يف اخلارج أو معدومة، ممكنة 
أو ممتنعة، ومن هنا قلنا: إّن استعامهلا يف الواجب واملمكن واملمتنع عىل نسق واحد. 

مالك  ألّن  إخطارّية،  تكون  ال  ذلك  ومع  حكائّية  مجيعًا  معانيها  الثالث: أّن 
إخطارّية املعنى االستقاللّية الذاتّية يف عامل املفهوم واملعنى، وهي غري واجدة لذلك 
له، فال  املعنى، هي واجدة  الثبوت يف عامل  املعنى نحو من  املالك، ومالك حكائّية 

مالزمة بني عدم كوهنا إخطارّية وكوهنا إجيادّية كام يف رأي املحّقق النائيني. 
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الرابع: وقد خّصصه السّيد اخلوئّي لنقاط االمتياز بني رأيه الذي اختاره وبني 
سائر اآلراء، وأخذ يفّصل االمتياز بني رأيه وآراء األصولّيني الذين سبقوه، وعىل 

النحو اآليت)117(:

نقطة . 1 احلروف  بإجيادّية  القائل  النائيني  املحّقق  رأي  عن  رأيه  به  امتاز  ما 
أّي وعاء ما  له واقع يف  الرأي ليس  املعنى احلريّف عىل ذلك  أّن  واحدة، وهي 
عدا الرتاكيب الكالمّية، وأّما عىل رأي السّيد اخلوئّي فله واقع يف عامل املفهوم 

وثابت فيه كاملعنى االسمّي، غاية األمر بثبوت تعلقّي ال استقاليّل.

بأّن احلروف . 2 القائل  الشيخ حممد حسني االصفهايّن  به رأيه عن رأي  امتاز  ما 
ذلك  عىل  احلريّف  املعنى  أّن  وهي  أيضًا،  واحدة  نقطة  يف  والروابط  نسب 
باجلواهر  خيتّص  ولذا  نفسه؛  يف  ال  وجود  وهو  خارجّي،  وجود  سنخ  الرأي 
فاملعنى  اخلوئّي  السّيد  رأي  وأّما عىل  واملمتنع،  الواجب  يعّم  واألعراض وال 
الواجب واملمكن واملمتنع  املفهومّية، ويعّم  ثابت يف عامل  احلريّف سنخ مفهوم 

عىل نسق واحد.

ما امتاز به رأيه عن رأي املحّقق ضياء الدين العراقّي القائل بأّن املوضوع هلا . 3
عىل  احلريّف  املعنى  أّن  نقطتني: إحدامها:  يف  النسبّية  األعراض  هي  احلروف 
مستقّل  غري  فهو  اخلوئي  السّيد  رأي  عىل  وأّما  بالذات،  مستقّل  الرأي  ذلك 
بالذات. األخرى: أّن املعنى احلريّف عىل ذلك الرأي سنخ معنى خيّص اجلواهر 
واألعراض وال يعّم غريمها، وأّما عىل رأي السّيد اخلوئّي فهو سنخ معنى يعّم 

اجلميع، هذا متام الكالم يف القسم األّول من احلروف. 

ما يف  أو  التاّمة  املرّكبات  ما يدخل عىل  الثاين  من احلروف: وهو  القسم  وأّما   
املركبات  الداخلة عىل  أنَّ احلروف  بنّي  أْن  بعد  نتائج  إليه من  حكمها، وما خلص 
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ا كاجلمل اإلنشائّية، وزيادة يف  وإْن كانت مفردًة إاّل أهّنا تفيد فائدًة تامًة من حيث أهنَّ
توضيح املطلب ولغرض اإلدالء برأيه ذكر تقسامت اجلمل وألي يشء ُوضعت عىل 
أحدمها: إنشائّية، وهي موضوعة إلجياد املعنى يف  املشهور، فهي عىل قسمني)118(: 
اخلارج، ومن هنا فرّسوا االنشاء بإجياد ما مل يوجد. والثاين: خربّية، وهي موضوعة 
أنَّ  اخلوئّي  السّيد  رأى  ثّم  عنه، ومن  نفيها  أو  الواقع  النسبة يف  ثبوت  للداللة عىل 

الصحيح يف املراد من اجلملتني عىل النحو اآليت)119(:

اجلملة االنشائّية وضعت للداللة عىل قصد املتكلم إبراز أمر نفسايّن غري قصد . 1
احلكاية عند إرادة تفهيمه.

اجلملة اخلربّية موضوعة للداللة عىل قصد املتكلم احلكاية عن الواقع ثبوتًا أو . 2
نفيًا. 

القسم  من  مقصده  موّضحًا  استطرد  بل  عرضه،  بام  اخلوئّي  السّيد  يكتِف  ومل 
الثاين من احلروف التي تقوم بتضييقات املفهوم االسمّي، وهو أّن هذا القسم من 
احلروف كاجلملة االنشائّية، بمعنى أّنه وضعت للداللة عىل قصد املتكلم إبراز أمر 
نفسايّن غري قصد احلكاية عند قصد تفهيمه، فحروف النداء كـ )يا( مثاًل، وضعت 
إلبراز  موضوعة  االستفهام  وحروف  إليه،  املخاطب  وتوجيه  النداء  قصد  إلبراز 

طلب الفهم، وحروف التمني موضوعة إلبراز التمني، ونحوها)120(.

للمفاهيم  املضّيقة  احلروف  قسمّي  من  الثاين  القسم  عرض  خالصة  ويف   
ا من ثامر املبحث  االسمّية ربط السّيد اخلوئي هذه النتيجة التي انتهى إليها عىل أهنَّ
األلفاظ  مباحث  يف  األصولّيون  يبحثه  ما  غالبًا  الذي  الوضع  مبحث  وهو  السابق 
قبل حتقيق املعنى احلريّف؛ ألنَّ الزم القول بالتعهد وااللتزام هو تعهد كّل متكّلم بأنَّه 
متى ما قصد تفهيم معنى خاّص تكّلم بلفظ خمصوص، فاللفظ مفّهم له، وداّل عىل 
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أّنه أراد تفهيمه به، فلو قصد تفهيم التمني يتكّلم بلفظ خاّص وهو كلمة )ليت(، 
هذا  ذكر  تعهد  فالواضع  وهكذا،  »لعل«  بكلمة  يتكّلم  الرتجي  تفهيم  قصد  ولو 
التمني والرتجي  النفسانّية من  إبراز أمر من ااُلمور  القسم من احلروف عند إرادة 
ونحومها)121(. ومن ثامر نتائجه أيضًا يف هذا الرأي ما تبنّي له من بطالن ما ذهب إليه 
املحّقق النائيني القائل بإجيادّية احلروف، ووجهه ما تبني لك من أّن معانيها ثابتة يف 
عامل املفهومّية كمعاين اجلمل اإلنشائّية، وال فرق بينهام من هذه اجلهة، كام أّن القسم 

األّول منها حاله حال اهليئات الناقصة)122(.

 وإحاطًة من السّيد اخلوئّي لرأيه القائل بأنَّ احلروف تضييقات للمعاين االسمّية 
أنَّ  املتعددة ضمن حقيقة  اآلراء األصولّية  الرأي ورفض  اختياره هلذا  أسباب  بنّي 

هناك تباينًا بني املعاين احلرفّية واالسمّية، وعىل النحو اآليت)123(:

بطالن سائر األقوال األصولّية يف حتقيقة. . 1

استعامل . 2 موارد  جلميع  مصداق  االسمّية  املعاين  بتضييقات  القائل  املعنى  أّن 
ملصاديق  الشمولّية  وهذه  واحد،  نسق  عىل  وممتنعًا  وممكنًا  واجبًا  احلروف 

املوجودات تفتقر إليها األقوال األخر.

أّن ما ذهب اليه السّيد اخلوئّي يف باب الوضع من أّن حقيقة الوضع هي: التعّهد . 3
والتباين، ينتج االلتزام بذلك القول ال حمالة، رضورة أّن املتكلم إذا قصد تفهيم 
حّصة خاّصة فبأّي يش ء يبّينه، ال يمكن أن يؤدى ذلك إاّل باحلرف أو ما يقوم 

مقامه.

موافقة ذلك للوجدان ومطابقته ملا ارتكز يف األذهان، فاّن الناس يستعملوهنا . 4
إلفادة حصص املعاين وتضييقاهتا يف عامل املعنى، غافلني عن وجود تلك املعاين 
أو عدم إمكاهنا،  بينها  النسبة  أو عدم وجودها، وعن إمكان حتّقق  يف اخلارج 
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ال  كام  والبداهة  الوجدان  رصيح  يكّذهبا  ذلك  مجيع  يف  العناية  إعامل  ودعوى 
خيفى، فهذا يكشف قطعّيًا عن أّن املوضوع له احلرف ذلك املعنى ال غريه. 

 وال أرى حشوًا من أْن أذكر موقف األصولّيني من رأي السّيد اخلوئّي القائل 
بالتضييق أو التحصيص وال سيام أنَّه يصّب يف صميم املوضوع وعىل النحو اآليت:

أواًل: موقف السّيد حممد رسور الواعظ البهسودي مقّرر بحثه اخلارج

 فقد أثنى السيد البهسودي عىل جانٍب من فكرة التحصيص، إذ يرى أنَّ املعنى 
إىل  التفصييّل  االلتفات  حتصيل  البحث  من  والغرض  باالرتكاز،  لنا  معلوم  احلريّف 
احلروف  ألنَّ  جدًا؛  متينًا  الرأي  هذا  البهسودي  عّد  فقد  االرتكازي  املعنى  هذا 
ُتستعمل يف معانيها يف الليل والنهار مّرات عّدة من املتكّلمني الذين ال يلتفتون إىل 

هذه التدقيقات والتحقيقات)124(. 

موضوعة  احلروف  رأي  أنَّ  فريى  اخلوئي  ُأستاذه  بحث  عىل  اعرتاضه  أّما   
به، ووجه الضعف من  نلتزم  أن  املفاهيم االسمّية وتضييقها رأي ال يمكن  لتقييد 
وجهة نظره أنَّ احلرف بام له من املعنى يقّيد املفهوم االسمّي ويضّيقه وليس احلرف 
موضوعًا للتقييد بمفهومه أو بمصداقه، فالقول بأنَّ احلرف يقّيد املفهوم االسمّي ال 
يكفي يف تعيني املعنى احلريّف، وال ُيغني عن ذكر معناه، فاحلروف بام هلا من املعاين 

تقّيد املفاهيم االسمّية فال مناص من تعيينها)125(. 

واستطرد موّضحًا رأيه يف االعرتاض عىل القول بالتحصيص مستعينًا باألمثلة 
لالسامء  أنَّ  أيضًا  يرى  إذ  الفارسّية،  اللغة  من  مقارنة  بأمثلة  املشفوعة  التوضيحّية 
أن  من  بّد  ال  خصوصّيات  األنواع  وهلذه  كثرية،  أنواعًا  هلا  أنَّ  كام  مستقّلة،  معاين 
تراعى حني ُتستعمل بام يناسبها، وكذلك احلروف هلا معان غري مستقّلة وهلا أنواع، 
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وهلا أيضًا خصوصّيات ال بّد من أنَّ ُتراعى حني االستعامل، ووضع كّل حرف يف 
موضعه املناسب، فكلمة )من( مثاًل ليست موضوعًة للتقييد مفهومًا وال مصداقًا، 
باللغة  ُيعرّب عنه  العربّية،  اللغة  يعلم  أذهان من  بل هي موضوعة ملفهوم مرتكز يف 
يف  كام  منه،  واملبتدأ  به  املبتدأ  بني  الوقوع  هو  املفهوم  هبذا  واملناسب  )از(  الفارسّية 
قولنا: )رسُت من البرصة( ولذلك ذكروا أنَّ )من( لالبتداء، وال يصّح أْن نقول: إنَّه 
موضوع ملفهوم االبتداء، كام قال به الشيخ حممد كاظم اخلراسايّن فإّنه مفهوم اسمّي 
املرتكز  للمفهوم  موضوع  هو  بل  اخلوئّي،  السّيد  به  قال  كام  ملصداقه  وال  مستقّل، 
احلروف  كّل  يعّم  القول  وهذ  منه،  واملبتدأ  به  املبتدأ  بني  الوقوع  ومناسبة  املعلوم، 
املفردة واحلروف الداخلة عىل اجلمل كـ )ليت( و)لعل( وأمثاهلا فإهّنا مفاهيم وإن 
من  مناص  ال  خصوصّيات  وهلا  مرتكزة،  معّينة  مفاهيمها  أنَّ  إال  لإلنشاء  كانت 

مراعاهتا)126(. 

ثانّيًا: موقف السّيد حممد باقر الصدر

إذ يرى أنَّ حتصيص مفهوم اسمي بمفهوم اسمي آخر ال يمكن أْن يكون إال 
إذا افرتضنا وجود نسبة بني املفهومني، فيقع أحد املفهومني املراد تضييق معناه طرفًا 
لنسبة مع املفهوم اآلخر، مثال ذلك نسبة الظرفّية بني النار واملوقد يف قولنا: )النار 
يف املوقد( فتكون بذلك حصة خاّصة من النار، وينشأ ضيق يف دائرة انطباقه يوجب 
امتناع االنطباق عىل الفاقد للنسبة، وما مل نتصّور أو نفرتض نسبة سابقة معلومة لدى 

املنشئ بني مفهومني ال يعقل أْن يتضّيق أحدمها بلحاظ اآلخر أو يتحّصص)127(.

وقد وضع السّيد حممد باقر الصدر احتاملني ملراد السيد اخلوئّي ومقصده من 
التحصيص الذي يراه وظيفًة للمعنى احلريّف بطريقة أّما هذا أو ذاك، ولكلِّ احتامل 

منهام له ردٌّ عليه، ويمكن أْن نعرضهام عىل النحو اآليت)128(:
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للتحصيص . 1 بالوضع  أراد  إْن  اخلوئّي  السّيد  أنَّ  الصدر  باقر  السّيد حممد  يرى 
تتضّيق  هبا  التي  النسب  أي  التحصيص،  مالك  هو  ملا  موضوعًا  احلرف  كون 
بالتاميز  القائل  نفسه  الرأي  فهذا هو  ببعضها اآلخر،  املفاهيم االسمّية بعضها 
املعنى  بنسبّية  واملعنى االسمّي -الذي اصطلح عليه  احلريّف  املعنى  بني  الذايّت 
املتأخرين- وليس شيئًا آخر  املحّققني من األصولّيني  أكثر  احلريّف، وهو رأي 

يف قباله.

عليه . 2 فريّد  نفسه  للتحصيص  موضوعًا  احلرف  كون  اخلوئّي  السّيد  أراد  وإْن 
بجانبني: أحدمها: أنَّ التضييق ال حمالة قائم يف طول أخذ نسبة بني املفهومني، 
فال بدَّ من داٍل عىل تلك النسبة، فإْن مل يكن هناك داّل عليها بقي املدلول ناقصًا، 
وحيث ال يتصّور داّل غري احلرف فيتعنّي كون احلرف دااًل عليها ومعه يكتمل 
مدلول الكالم، وال معنى ألخذ الضيق والتحصيص يف مدلول احلرف حينئذ. 
احلريّف  املعنى  يستتبعه  وبام  النسبة  طول  يف  والضيق  التحصيص  أنَّ  واآلخر: 
نجد  لذلك  احلريّف؛  املعنى  طول  ويف  احلريّف  املعنى  بنفسه  التحصيص  وليس 
مصداقًا للتحصيص يف مجيع املعاين احلرفّية، بل بعض هذه املعاين ال حتصيص 
موضوعة  احلروف  كون  دعوى  إمكان  عدم  عىل  واضح  دليل  وهذا  فيها، 
احلرفّية،  املوارد  مجيع  يف  التضييق  اطراد  عدم  ثّم  ومن  ابتداًء،  للتحصيص 
يف  فمثاًل  واإلرضاب،  والتفسري  واالستثناء  العطف  حروف  ذلك  ومصداق 
حرف العطف نقول: »احلرارة والربودة ال جتتمعان« فإنَّه من الواضح أّننا ال 

نريد من املعنى: أنَّ احلّصة اخلاّصة منهام ال جتتمعان، فأين التخصيص؟

الذي  القول  تقوية  يف  اخلوئي  السّيد  أدلَة  الصدر  باقر  حممد  السّيد  تتّبع  وقد   
القائل  رأيه  وبني  احلروف  تؤدهيا  التي  التضييقات  فكرة  بني  ربط  حينام  إليه  ذهب 
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البحثني  بني  ارتباط  ال  أْن  الصدر  السّيد  يرى  إذ  الوضع،  تفسري  يف  التعهد  بفكرة 
بوجه؛ ألنَّ املبحوث عنه يف املقام هو الفارق بني ما هو املدلول التصّورّي للحروف 
ام من أصل واحد أو أصلني سواء كانت حقيقة الوضع ختصيص اللفظ  واالسامء وأهنَّ
بإزاء هذا املدلول التصوري نفسه أم االلتزام بقصد تفهيم ذلك املعنى لغريه، وكام أنَّ 
التعهدات العقالئّية ال بدَّ وأْن تكون مستوعبة ووافية بإشباع كّل احلاجات اللغوّية 
أْن خلص إىل رأي  الوضع تقتيض اشباعها عىل حدِّ واحد)129(. إىل  كذلك حكمة 
مفاده أّن فكرة نسبّية احلروف القاضّية بالتاميز الذايّت بني املعنيني احلريّف واالسمّي 
هي أوضح ما قيل يف حقيقة املعنى احلريّف مّدعى وبرهانًا، وقد تبنّي له أنَّ طائفة من 
األقوال التي فرّست املعنى احلريّف هي جمرد تعبريات خمتلفة عن فكرة التاميز الذايّت 
بني املعنيني بغّض النظر عن اخلصوصّيات العرضّية الناشئة من طروء اللحاظ اآليّل 

أو االستقاليّل عليها يف مرحلة االستعامل)130(.

ثالثًا: موقف السّيد حممد تقي احلكيم

واضح  غري  االسمّي-  للمعنى  تضييق  احلريّف  –املعنى  املعنى  هذا  أنَّ  يرى  إذ 
موضوعًة  كانت  لو  احلروف  أنَّ  نظره  وجهة  من  وضحه  عدم  عىل  ودليله  عنده، 
لتضييق مدخوالهتا ألمكن أْن حيّل املعنى املضّيق حمل احلرف ومدخوله، وكأن نقول 
يف قولنا: )الصالة يف املسجد( حكمها كذا: صالة معّرفة، مسجد معّرف، مظروف 

حكمها كذا، وهذا القول هبذه الطريقة التي فرّست املثال واضح البطالن)131(. 

رابعًا: موقف السّيد حممد حممد صادق الصدر

إذ يرى أنَّ املعنى احلريّف بناًء عىل كونه تضييقًا وحتصيصًا للمعنى االسمّي غرُي 
قابل للتصّور استقالاًل، أي ليس له مفهوم مستقّل قابل للتصّور بنفسه؛ ألنَّه عبارة 
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عن تقييد معنى آخر هو املعنى االسمّي، والتقييُد إنَّام يتصّور يف ذهن املقّيد، والتقييد 
يف نفسه غري قابل للتصّور إال مفهوم التقييد وهو معنى اسمّي أجنبّي عن احلروف، 
فلو مل نتصّور القيام يف الدار، فإّننا ال يمكننا تصّور هذه اخلصوصّية املدلول عليها بـ 

»يف« وإنَّام نتصّورها يف ضمن هذا املفهوم)132(. 

خامسًا: موقف السّيد الدكتور مصطفى مجال الدين

النسبة(  )دواّل  بـ  القول  عىل  اخلوئّي  السّيد  اعرتاض  مناقشة  عن  أمسك  إذ 
كيف  واستغرب  االصفهايّن،  حسني  حممد  الشيخ  إىل  ُنسب  الذي  بالرأي  لقناعته 
جعل السّيد اخلوئّي املعاين احلرفّية تضييقات للمعاين االسمّية، إذ يرى أنَّه ال يفهم 
كيف تكون الباء يف مجلة )كتبُت بالقلم( مضّيقة ومقّيدة ملعنى الكتابة املطلق الذي 
قد يكون بغري القلم من فرشاة وتباشري وغريها دون أْن تكون هناك نسبة بني القلم 
الفرشاة أو غريها من  القلم أو  أْن يكون  التي يكتب هبا تقتيض  وبني هذه اآلالت 
بّد من وجود نسبة بني املجرور ومتعّلقة فال بدَّ  اآلالت قّيدًا للكتابة، وإذا كان ال 
من دواّل عليها، وليس هو غري الباء، أّما التضييق والتقييد أو التحصيص فهو ثمرة 

مرتّتبة عىل وجود النسبة)133(. 
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... النتائج ...

بعد رحلة ليست سهلًة مع األصوليني جذبتني اليهم فكرة تتعلق بتخصيص مل 
اجد فلسفتها عند اساليف من النحويني فالتمستها عندهم استقصاًء وحتلياًل فوليت 
زمالء  وختدم  اخلامتة  هذه  تثمر  أْن  فارجو  بحثي،  قبلة  فصاروا  شطرهم  وجهي 

التخصص يف اللغة والنحو قبل غريهم:

األصولّيون املحدثون من علامء االمامّية هم فالسفة النحو العريّب املحدثون، . 1
إذ قّدموا للعربّية ما مل يلتفت اليه اللغويون أنفسهم، فحّق علينا أْن نسجل هلم 

فضل السبق والريادة يف طائفة من قضايانا اللغوّية.

كيفية . 2 بني  التمييز  موضوعه  فلسفي،  حتلييل  بحث  احلريّف  املعنى  يف  البحث 
البحث  الذهن للمعاين احلرفّية وكيفية تصّورها للمعاين االسمّية، أي  تصّور 
عن كنه املدلول بالذات للكالم بام هو مدلول والتحليل الذهني لبنائه وتكوين 

عنارصه.

بعض . 3 مع  االصولية  املباحث  مقدمات  يف  احلريف  املعنى  بحث  فكرة  انطلقت 
ا مصداق تنطبق حقيقته عىل القسم الثالث من  املباحث اللغوية األخر من أهنَّ
أقسام الوضع يف تقسيامت الفالسفة للوضع باعتبار املعنى فانبعثت فكرة بحثه 

الشيقة ُأصولّيًا. 

كان ألقطاب املدارس األصولّية احلديثة يف النجف األرشف يف النصف االول . 4
االصويل،   اخلوئي  السيد  انجاز  يف  كبري  أثٌر  اهلجري  عرش  الرابع  القرن  من 
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مدرسًة  لنفسه  ن  فكوَّ الفكرّية،  مدارسهم  بني  ووازن  أفكارهم  فاستوعب 
دقة  يف  واضح  مصداق  احلريف  املعنى  ملبحث  كان  وقد  بذاهتا،  قائمة  اصولّية 

البحث وسعة الفكر وتفتق العقل.

القول األول يف املعنى احلريف الذي ُنسب اىل ريض الدين القائل: بأن احلروف . 5
ال معنى هلا أصاًل، تبنّي أنَّه قول مقتطع من نصٍّ ُفهم كذلك بعد اقتطاعه، ولو 
ُقّدر للنص أْن ُيعرض بتاممه النتفى القول به ومن ثمَّ تبنيه، ومع ذلك فقد تبناه 

بعض االصوليني املعارصين ودافعوا عنه.  

املعنى احلريف . 6 آلية  املعنى احلريف:  اساتذته يف حقيقة  آراء  السيد اخلوئي  رفض 
احلرفّية  واملعاين  النائيني،  للشيخ  احلريف  املعنى  ونسبية   اخلرساين،   لآلخوند 
نسب وروابط للشيخ حممد حسني االصفاين، واملعاين احلرفية اعراض النسبية 
للشيخ ضياء الدين العراقي، إذ يرى أنَّ هذه األقوال التي فرّست املعنى احلريف 

مجيعها باطلة وعدم امكان املساعدة عىل أي واحد منها.

اجتهد السيد اخلوئي يف تفسري املعنى احلريف بعد أن رفض األقوال التي فرّسته . 7
أنَّه يوجب خصوصّية التضييق أو التحصيص يف املفاهيم االسمّية،  فقد رأى 
وقد كان رأيه هذا مدار نقاش أخذًا ورّدًا اىل أْن متخض عن رفضه من طائفة 

من معارصيه من األصوليني. 

اختلفت منهجية املقررين يف حترير حمارضات السيد اخلوئي وهو امر اعتيادي . 8
السباب عدة:

تلقى مقررو بحثه حمارضاته يف حلقات اصولية خمتلفة ومتفاوتة.أ. 

املقررون هلم احلرية يف طريقة تدوين املحارضة بام ال خيرج عن مضموهنا.ب. 
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ال يمكن لالستاذ املحارض أن يكرر املحارضة بدقائقها فال بّد من زيادة او ج. 
نقص بام يقتضيه املقام. 

كانت النزعة العقلية والطابع الفلسفي وسعة املشارب الفكرّية املتصفة بعمق 
جعل  نحو  عىل  معاجلاهتا  وطريقة  احلرفّية  املعاين  تفسري  يف  ظاهرة  سامت  الطرح 
بحثهم االصويل يف موارده اللغوية بعيدا عن افكار اللغويني ولغتهم ومصطلحاهتم.  

ُينظر: إرشاقات فكرّية، السيد حممد حممد صادق الصدر: 433/2. . 1
ُينظر: مقدمة السيد حممود اهلاشمي الشاهرودي لكتاب بحوث يف علم األصول، مباحث . 2

الدليل اللفظّي، تقرير السيد حممد باقر الصدر: 16.
باقر . 3 حممد  السيد  بحث  تقرير  اللفظّي،  الدليل  مباحث  األصول،  علم  يف  بحوث  ينظر: 

الصدر للسيد الشاهرودي: 232-231/1.
ينظر: بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي: 221-219/1.. 4
ينظر: املصدر نفسه: 221/1.. 5
ينظر: املصدر نفسه: 221/1.. 6
ينظر: أجود التقريرات، تقرير بحث للشيخ حممد حسني النائيني للسيد اخلوئي: 13/1-. 7

14 وحمارضات يف أصول الفقه، تقرير بحث السيد اخلوئي للشيخ حممد اسحاق الفياض: 
الشاهرودي:  عيل  للسيد  اخلوئي  السيد  بحث  تقرير  األصول  علم  يف  ودراسات   61/1
الصايف  حسن  للسيد  اخلوئي  السيد  بحث  تقرير  الفقه  أصول  علم  يف  واهلداية   35/1

االصفهاين: 31/1-33 وارشاقات فكرّية: 431-430/2.
 ُينظر: اهلداية يف علم أصول الفقه: 33/1 وإرشاقات فكرّية: 431-430/2.. 8
اسحاق . 9 حممد  للشيخ  اخلوئي  السيد  بحث  تقرير  الفقه،  أصول  يف  حمارضات  ُينظر: 

الفياض:67/1-68 ودراسات يف علم األصول، تقرير بحث السيد اخلوئي، للشاهرودي 
العلوم:  بحر  الدين  السيد عالء  اخلوئي،  السيد  بحث  تقرير  األصول،  ومصابيح   36/1
الصايف  حسن  للسيد  اخلوئي  السيد  بحث  تقرير  األصول،  علم  يف  واهلداية   52/1
رسور  حممد  للسيد  اخلوئي،  السيد  بحث  تقرير  األصول،  ومصباح   35  /1 االصفهاين: 
الواعظ البهسودي: 62/1 وغاية املأمول من علم األصول، تقرير بحث السيد اخلوئي، 
العراقي:53/1  الدين  ضياء  آقا  األفكار،  وهناية   119/1 اجلواهري:  تقي  حممد  السيد 
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عند  النحوي  والبحث  اخلراساين: 1 /33  الكاظمي  الشيخ حممد عيل  وفوائد األصول، 
األصولّيني، د.مصطفى مجال الدين:216-212.

ُينظر: أجود التقريرات، تقرير بحث الشيخ النائيني للسيد اخلوئي: 14/1. . 10
األصول:136/1 . 11 علم  يف  ودراسات   119/1 األصول:  علم  يف  املأمول  غاية  ينظر: 

واهلداية يف أصول الفقه: 35/1.
حمارضات يف أصول الفقه: 67/1 ومصباح األصول:62/1 ومصابيح األصول: 52/1.. 12
ينظر: مصابيح األصول: 52/1.. 13
علم . 14 يف  ودراسات   67/1 الفقه:  أصول  يف  وحمارضات   35/1 األصول:  هداية  ينظر: 

األصول: 36/1 ومصابيح األصول: 52/1.
ينظر مصابيح األصول: 53-52/1.. 15
ُينظر: املصدر نفسه: 53/1. . 16
 ُينظر: حمارضات يف أصول الفقه: 1 / 67.. 17

ينظر: مصابيح األصول: 52/1.. 18
ينظر: املصدر نفسه: 52/1.. 19
املصدر نفسه: 55-54/1.. 20
ينظر: أجود التقريرات:16/1 وحمارضات يف أصول الفقه: 68/1.. 21
ينظر: البحث النحوي عند األصولّيني: 236.. 22
رشح الريض عىل الكافية: 27/1.. 23
رشح الريض عىل الكافية: 27/1 وينظر: أجود التقريرات: 14/1.. 24
ينظر: من جتارب األصولّيني يف املجاالت اللغوّية: 63.. 25
ُينظر: بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظّي: 232/1.. 26
ُينظر: املصدر نفسه: 233/1.. 27
ُينظر: املصدر نفسه: 233/1.. 28
ُينظر: البحث النحوي عند األصولّيني: 213-212.. 29
ينظر: مصابيح األصول: 53/1.. 30
ينظر: حمارضات يف أصول الفقه: 68/1.. 31
ينظر: أجود التقريرات: 14/1.. 32
ُينظر: املصدر نفسه: 15/1.. 33
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ينظر: كفاية األصول: 11 وغاية األصول يف رشح كفاّية االصول، السيد مرتىض احلسيني . 34
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القرآن الكريم.
املريزا . 1 بحث  تقرير  التقريرات،  أجــود 

)ت#1355(،  النائينّي  حسني  حممد 
ط2،  اخلوئّي،  القاسم  أيب  السّيد  تأليف 

قّم املقّدسة، 1368 ش.
حممد . 2 حممد  السيد  فكرّية،  ـــات  إرشاق

حتقيق  )ت#1418(،  الصدر  ــادق  ص
الصدر،  آل  تراث  إحياء  املنتظر  مؤسسة 

ط1، مدين للنرش،#1435.
د. . 3 األصولّيني،  عند  النحوّي  البحث 

)ت#1417(،  الدين  مجــال  مصطفى 
واإلعـــالم،  الثقافة  وزارة  منشورات 

العراق، 1980م.
مباحث . 4 األصــــول،  عــلــم  يف  بــحــوث 

السيد  بحث  تقرير  اللفظّي،  الدليل 
تأليف  الصدر)ت#1400(،  باقر  حممد 
الــشــاهــرودّي  اهلاشمي  حممود  السيد 
ومعارف  الفقه  مؤسسة  )ت#1392(، 

أهل البيت، ط1، 1433ه-2012م.
بحث . 5 تقرير  األصول،  علم  يف  دراسات 

السّيد اخلوئّي )ت1413#( تأليف السّيد 
الشاهرودّي )ت#1376(  عيل اهلاشمّي 
الفقه  ــارف  ــع م دائـــرة  مؤسسة  ط1، 

اإلسالمّي 1419# - 1989م.
الدين . 6 ريض  الكافية،  عىل  الريّض  رشح 

تصحيح  )ت#686(،  االســرتابــادي 

مؤسسة  عمر،  حسن  يوسف  وتعليق 
الصادق، طهران، 1395#-1975م.

األصول، . 7 كفاّية  رشح  يف  األصول  عناية 
ط7،  اليزدي،  احلسيني  مرتىض  السيد 
منشورات الفريوزآبادي، مطبعة النجف 

األرشف، النجف االرشف #1384.
الشيخ . 8 بحث  تقرير  األصـــول،  فــوائــد 

حممد عيل الكاظمّي )ت1365#(، ط9، 
املقّدسة  قّم  اإلسالمّي،  النرش  مؤسسة 

.#1429
الفوائد الضيائية رشح كافية ابن احلاجب . 9

الرمحن  عبد  الدين  نــور  )ت#646(، 
اجلامّي )ت898#(، حتقيق: د.أسامة طه 
الرافعّي، مطبعة وزارة األوقاف، العراق 

1403#- 1983م.
كاظم . 10 حممد  الشيخ  ـــول،  األص كفاية 

اخلراساين )ت1329#(، حتقيق مؤسسة 
قم  ط6،  ـــرتاث،  ال إلحــيــاء  البيت  آل 

املقّدسة #1430.
الشيخ . 11 الثاين،  ُأسلوهبا  كفاية األصول يف 

إحياء  مؤسسة  ط1،  اإليــــرواين،  باقر 
األرشف  النجف  الــشــيــعــّي،  الـــرتاث 

.#1429
املصطلحات . 12 يف  مــعــجــم  ــات  ــّي ــكــل ال

الكفوّي  البقاء  أبو  اللغوّية،  والفروق 
درويــش  عدنان  حتقيق  )ت#1094(، 

املصادر واملراجع
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الرسالة–  مؤسسة  ـــرصي،  امل وحمــمــد 
بريوت )د.ت(.

بحث . 13 تقرير  الفقه،  أصول  يف  حمارضات 
السيد أيب القاسم اخلوئي، تأليف الشيخ 
مؤسسة  ط1،  الفّياض،  إسحاق  حممد 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني 

بقّم املقّدسة، #1419.
مصابيح األصول، تقرير بحث السيد أيب . 14

القاسم اخلوئي، تأليف السيد عالء الدين 
حممد  حتقيق  )ت#1401(،  العلوم  بحر 
لبنان،  بريوت،  ط3،  العلوم،  بحر  عيل 

.#1431
السيد . 15 بحث  تقرير  األصــول،  مصباح 

حممد  السيد  تأليف  اخلوئي،  القاسم  أيب 
)ت#1410(  البهسودي  الواعظ  رسور 
ط1،  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق 

مكتبة الداوري، قم، إيران #1422.
املجاالت . 16 يف  األصــولــّيــني  جتــارب  مــن 

احلكيم  تقي  حممد  السيد  الــلــغــوّيــة، 
ــة  ــّي ــدول ال ــة  ــس ــؤس امل )ت#1422( 

للدراسات والنرش 2002م.
بن . 17 حــســن  الــســيــد  األصــــول،  منتهى 

ــر املـــوســـوي الــبــجــنــوردي  ــغ عــيل أص
)ت1379#( )د.ت( )د.ط(.

منتهى الدراية يف توضيح الكفاية، السيد . 18
)ت#1419(،  اجلــزائــري  جعفر  حممد 
اعداد وحتقيق حممد عيل املوسوي املرّوج، 

ط1، نرش ذوي القربى، #1428.

الدين . 19 ضياء  آقا  الشيخ  األفكار،  هناية 
النرش  مؤسسة  )ت#1361(  العراقي 
اإلسالمّي، قم، إيران #1405- 1364 

ش. 
الشيخ . 20 الكفاية،  رشح  يف  الدراية  هناية 

حمــمــد حــســني الـــغـــروي األصــفــهــانــى 
)ت1361#(، حتقيق وتصحيح وتعليق: 
ط1،  كالئي،  أمري  أحدي  مهدي  الشيخ 
قّم-   ، الشهداء  سّيد  منشورات 

إيران، 1374ش.
بحث . 21 تقرير  ــول،  األص علم  يف  اهلداية 

السّيد أيب القاسم اخلوئي، تأليف الشيخ 
حسن الصايف األصفهايّن )ت#1416(، 
األمر، قم  حتقيق ونرش مؤسسة صاحب 

املقدسة )د.ت(. 




