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 الوضع رصف جعل من الجاعل . 1-2-3

هم عن ذلک   ی لفظ و معنی و لکن تعابیر  ان الشهرة عیل ان الوضع اعتبار مالزمة و جعل بیر
ی
الریب ف

الوضع  منه االختالف  عیل مستوی قد فهم  مختلفة    محتوی تفسیر 
ی
انهف فبعضهم   لیس کذلک.   مع 

«؛ بمعنی للفظ  اختصاص  ـــ»نحو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ بـــــ الرای  هذا  و    1عّیر عن  لفظ  ی  بیر حاصلة  ــــ»علقة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ بــــــ آخر  و 

» للداللة عیل معن   2معنی اللفظ  ی  ـــ»تعییر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ بــــــــ ثالث  اللفظ عیل معناه    3اه«؛و  ـــــ»جعل  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ بــــــــ و رابع 

«؛  ئ العالمة عیل ش  یل  4نظیر جعل  ی تیی ــــ»اعتبار لفظ وجودا  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بــــ «؛یو خامس   لمعنی اورد   ...   و   5ا  و 

جع هذه التعابیر تشدیدات و ن  عیل بعض  ذلک.  بعض  ایلقود کما اورد عیل النقود نقود. و سیی

 الوضع تعهد خاص   . 1-2-4

الواضع ام  ی الی  بمعنی  التعهد  ام و  ی االلی  الوضع رأی   تفسیر 
ی
االراء ف اراد معنی وتع   من  اراد قلانه من     ه و 

ی سائر    6افهام الغیر تکلم بلفظ کذا.   الوضع و الفرق بینه و بیر
ی
و تصدی جمع لبیان لوازم هذا الرای ف

 بیان حقیقة الوضع کما تصدی جمع لالستشکال علیه و جمع للدفاع عنه. 
 اآلراء فی

الواضع   تخصیص  االصطالح عیل  ان جری  و  واضع  مستعِمل  ان کل  الرای  هذا  لوازم  من  قیل  مما  و 

 فتامل.  7بالمتعهد االول! 

الرای   هذا  عیل  جری  مما  بعضهم    –و  ذکره  ما  بالداللة    –عیل  اللفظیة  الوضعیة  الداللة  انحصار 

   التصدیقیة التفهیمیة دون الداللة التصوریة . و فی توضیح ذلک قیل: 

 اقسام الداللة 

 ان الداللة عیل ثالثة اقسام: 

ئ ما االول: الداللة التصوریة و یه االنتقال ایل المعنی من سماع اللفظ   • و یه ال تتوقف عیل ش 

 عدا العلم بالوضع بل لو فرض صدوره عن الفظ بال شعور و اختیار تحققت هذه الداللة. 

االویل • التصدیقیة  بالداللة  عنها  یعّی  قد  الن   التفهیمیة  الداللة   : ظهور    و   الثانی عن  عبارة  یه 

زائدا عیل العلم بالوضع  اللفظ فی کون المتکلم به قاصدا لتفهیم معناه.  و الداللة هذه تتوقف  

 عیل احراز قصد المتکلم تفهیم معناه کما تتوقف عیل عدم نصب قرینة عیل الخالف. 

 

 
 کفایة االصول. .  1
، ص  بدائع االفکار.  2  . 39للمحقق الرشن 
 ...  ؛ و 8، ص1ج، تهذیب االصول.  3
 . 14ص  ،1، جالدرایةنهایة الحظ .  4
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ات و  78-73، صص وقایة االذهانالحظ .  7  . 48،ص1،جالمحارصی
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التصدیقیه   • الداللة  و الثالث  الجدیة    یه  ]الثانیة[  االرادة  ان  عیل  و  معناه  عیل  اللفظ  داللة 

    . قیل: و هذه الداللة ثابتة ببناء العقالء. مطابقة لالرادة االستعمالیة  
ی
و بعد ذلک نقول: ان ف

کون االول من اقسام الدالالت بحثا و نقاشا فمنهم من قال: ان الداللة حیث لم تکن اال التعهد  

 اال 
ی
ئ و لیس ف  ول تعهد فال یکون هو منها. بش 

و قد یقال تضییقا عیل ذلک: ان الوضع عیل رای المشهور هل هو جعل للداللة عیل المعنی المراد ام  

ئ فارغا عن ارادته عند التلفظ به و القاعدة تقتضی االول و ال تصل النوبة ایل    . هو جعل للداللة عیل ش 

ه  -التفریق المذکور  ی رای التعهد و غیر بل و عیل الثانی ایضا الن الوضع اعتبار تابع   عیل االول.  –فرقا بیر

 اعتبار الوضع التفهیم و ال تفهیم اال باالراد
ی
المناسبة لجعل الوضع للداللة    ةلغرض المعتّیِ و الغرض ف

 عیل المعنی المراد. 

 

ی االراء فیها   المسالة و الجمع بی 
ی
 مقتضی التحقیق ف

اع عندوجوها حسقد عرفت ان فی المسالة آراء و   ی هم حقیق  ال یرجع بعضه  ب النظرة االویل و کأن الیی

واحد وهو   ئ  یحکون عن ش  و  یخّیون  الکل  ان  ضنا  افی  لو  بأنا  ذلک  ق عیل  یضیر قد  لکن  و  بعض.  ایل 

وضع لفظ لمعنی و هو امر غیر خقی اطرافه بل هو محسوس ملموس لکل و ال سیما عند وضع االعالم  

فیه؟!   الشخصیة فکیف یمکن تصور  واقیع  فالقائل    نزاع  به عنه  فیعّیر  الوضع شیئا  امر  یری فی  فکل 

 باالختصاص و العلقة یری فیه هذه الجهة فیعّی عن الوضع باالختصاص و العلقة. 

 


