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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي الععيم
(ٕ7ٓ) 

 نوجو بطالن اإلنشاء ابملقارِ 
لطالق ابإلشارة الصادرة منه ادلقرتنة بقوله: )أنت طالق( فقد يقال انه ال يقع  فانعه وإن َقَصعد لفعط الطعالق إذ )واألول: كما لو قصد اسبق: 

ألفعععال  ابالفععرع عععدم كونععه ،الطععاد، وَقَصععَد معنععا  أيقععاد لهنععه ا يقصععد تققععه رععًا اللفععط )العيقععاد  فرضععاد ان األلفععا  ال يقعع  رععا الطععالق، بعع  
 .(ٔ)ققه مأمر آخر )كاإلشارة( فيمم (كاإلشارة فقط( ب  قصد ت

ا يقصعد تققعه رعًا اللفعط فهيع  يقع   هاإلن عاع ال يقع  بعه الطعالق فانع هعًاووجه البطالن هعو: ان الطعالق يقع  ابإلن عاع ومع  اعيقعاد  ابن 
بعع  هععو  ععورة إن ععاع فععال يقعع  بععه  لفععرع انععه ا يقصععد اإل ععاد بععه واإل ععاد اإلن ععائي قصععد ، إن ععاعد بنفسععه لععيه هععًا اللفععط  بعبععارة أخععر :بععه  

ُِّْح اْلَكاااَلحُ ))ال يقعع  ابإلشععارة لفععرع ان الطععالق  ععوقيفي ال يقعع  ابلفععع  بعع  ابلهععالم فقععط وانععه كمععا   ،الطععالق َاا ََُِِّّااُل اْلَكاااَلُح َوَُ َااا  ، فهععًا (ٕ)((ِإَّنم
 ن م به.ا ي   (ٗ)اع وما يق  به اإلن اعال يق  به اإلن  (ٖ)فانه ما أنَ م به ،ما وق  ا يقصد وما قصد ا يق  قوذلم: نعري

ْة  ووجو صحتو، والثم
ًكور عقلي  فيمم . ،بدو  (ٙ)واالنصراف ،شاملة دلث   لك الصورة (٘)واإلطالقات خفي، ووجه الصحة: ان اليفهيك ادل

أو اعيقعد أتثعري أمعر وا يهعن معؤثراد، وقعد  راد وكان مؤث أمر كلما اعيقد عدم أتثري  سّيالةوال ييوهم ندرة الثمرة لندرة مث   لك الصورة، فان الثمرة 
عععني ادلععال  يهععد أو قلّععد مععن يراهععا مقلععة وكععانمث اج (ٛ)وكععان يراهععا ،ععري مقلععة بعع  مبيحععة فقععط (ٚ)كمععا لععو أجععر  البيعع  ابدلعاطععاة  اقععرتم معععاد، وذلععك

  أو هععال   قليديععه بعععد مععوت األول أو بعععد مباحععة فقععط  ويف مطلععق مععوارد هععال  اجيهععاد  معع  اجيهععاد مععن قلععدهععي فهعع  هععي لععه أو  اد موجععود
 وذلك يف خميل  الفروع اليت أشار إليها يف العروة. فيمم  ،عدوله للثاين

ْيةفائدة ىامة ْابعة: الداللة التخاط  : الداللة ال
كمعا يف   (ابللفعط)ال  (فعطمع  الل)حيث سبق انه ال بد يف اإلن اع من قصد اللفعط وقصعد ادلععق وقصعد ادلععق ابللفعط، وانعه قعد يقصعد ادلععق 

بعيعععة ادلعععاري ، فععال مأس ابإلشععارة إط معععا خطععر ابلبععال مععن نقعععد الععرأ  ادلنطقععي ادلعععروف معععن ان الداللععة علععى ثالثععة أقسعععام: الداللععة العقليععة والط
 واللفعية، إذ  ب إضافة قسم راب  وهو ما نسميه ابلداللة اليخاطرية أو االنيقالية.

 ة والِّفظيةالدالالت العقِّية والطبعي
)ال  :ألنععه الطلبععة الهععرام بععه، وإال فسععائر الهيععب ادلنطقيععة حاذلععا ذلععك( (ٜ)نعيمععد هنععا نصععو  كيععاب ادلنطععقبيععان ذلععك ان ادلناطقععة قععالوا )و 

 شعك أن انيقعال العًهن معن شععيع إط شعيع ال يهعون بعال سعبب. ولععيه السعبب إال رسعوخ العالقعة بعني ال ععيلني يف العًهن، وهعً  العالقعة الًهنيععة
رسععوخ العالقععة بععني ال ععيلني  وهنععا نقععول: ان مبععق اليقسععيم أ  ادلقسععم هععو (ٓٔ)أيقععاد ذلععا سععبب. وسععببها العلععم ابدلالزمععة بععني ال ععيلني خععارج الععًهن(

م عنعه يف فعال ي عم  القسعم الرابع  العً  بسعطنا الهعالم عنعه يف )فقعه ادلععاري  واليوريعة( وأوجع م الهعال ،العلم ابدلالزمة بني ال يلني علعى معا ذكعر و 
ُُوا ) ))إذ  لعى اييعة  عليعه السعالمقعول اإلمعام الصعادق  :الدرسني ادلاضيني أ  ال ي م  ادلععاري  وال أقسعاماد معن اليوريعة والهنايعة فمعثالد  وال تَاتمِخا

ا ُىَو ِإلٌو واِحادٌ  َاا ُىاوَ  (ِإهلَْْيِ اثْانَاْْيِ ِإَّنم ُُوا ِإَمااَمْْيِ ِإَّنم ِلَ  َواَل تَاتمِخا َُ كمعا   –ال شعك يف انعه كعان ابالنيقعال ال ابالسعيعمال  (ٔٔ)((ِإَمااٌح َواِحادٌ  يَاْعاِي بِا
وانععه لععيه مععن أقسععام الععدالالت الععثالث اينفععة ادلعروفععة بعع  هععو مععن القسععم الرابعع  وهععو الداللععة اليخاطريععة أو االنيقاليععة  أال  ععر  ا ععم  –سععبق بيانععه 

 قسموا الداللة إط أقسام ثالثة: عقلية وطبعية ووضعية. جاع    وجع    واض    ية أو بوض   قالوا: )والخيالف هً  ادلالزمة من كو ا ذا ية أو طبيع
                                                           

 (.ٜٕٙراج  الدرس ) (ٔ)
 .ٕٔٓ  ٘طهران، ج –ثقة اإلسالم الهليين، الهايف، دار الهيب اإلسالمية  (ٕ)
 وهو اإلشارة. (ٖ)
 وهو اللفط. (ٗ)
 إطالقات وقوع الطالق بقوله أنت طالق وإطالق اشرتاط القصد. (٘)
 إط قصد الطالق ابللفط دون اإلشارة ادلقارنة. (ٙ)
 للطرف ايخر أو لغري ذلك( أو ال رًا القيد. م  إجراع  اللفط عفواد )ال بقصد تقق البي  به ب  مراعاةد  (ٚ)
 فقد قصد ادلعق لهن ال مبا ييحقق به. (ٛ)
 .قدس سر ل يخ ادلعفر ل (ٜ)
 .ٚٗ  ٔبريوت، ج –السيد رائد احليدر ، ادلقرر يف شرح منطق ادلعفر، األمرية للطباعة والن ر واليوزي   (ٓٔ)
 .ٕٔٙ  ٕهع، جٖٓٛٔطهران،  –دمحم بن مسعود العياشي،  فسري العياشي، ادلطبعة العلمية  (ٔٔ)
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ومععن البعديهي ان االنيقععال  (ٔ)الداللعة العقليعة: وهععي فيمعا إذا كععان بعني العدال وادلععدلول مالزمعة ذا يععة يف وجودثعا اخلعارجي، كععاألثر وادلعؤثر( -ٔ
الداللعة الطبعيعة: وهعي فيمععا إذا   -ٕ) :  يخعًوا إمعامني( لعيه مععن هعًا القسعم وال معن القسعم الالحععقإط )ال (ال تتخاُوا إهلااْي)معن اييعة ال عريفة 

بة إط كانت ادلالزمة بني ال يلني مالزمة طبيعة، أعين اليت يقيقعيها طبع  اإلنسعان، وقعد ييخلخيع  وابيلع  ابخعيالف طبعاع النعاس، ال كعاألثر ابلنسع
 ادلؤثر الً  ال ييخل  وال ابيل .

ثلة ذلك كثرية، فمنهعا اقيقعاع طبع  بعع  النعاس أن يقعول: )آخ( عنعد احلعه ابألا، و)آ ( عنعد اليوجع ، و)أف( عنعد اليمسع  واليقع ر. وأم
ى عنععد القعع ر والسععمم، أو يعبععث مبععا امعع  مععن أشععياع أو بلحييععه أو مأنفععه أو يقعع  إ ععبعه ومنهععا اقيقععاع طبعع  الععبع  أن يفرقعع  أ ععابعه أو ييمطّعع

فععاذا علععم اإلنسععان رععً  ادلالزمععات فانععه ينيقعع  ذهنععه مععن أحععد ادليالزمععني إط  وحاجبععه عنععد اليفهععري، أو ييثععاعب عنععد النعععاس...بععني أعلععى أذنععه 
 .(ٕ)ايخر(

الداللعععة الوضععععية: وهعععي فيمعععا إذا كانعععت ادلالزمعععة بعععني ال عععيلني  ن عععم معععن اليواضععع  واال عععطالح علعععى أن وجعععود  -ٖ) :وال معععن القسعععم الثالعععث
أحعععدثا يهعععون دلعععيالد علعععى وجعععود الثعععاين، كعععاخلطوط العععيت ا عععطلف علعععى أن  هعععون دلعععيالد علعععى األلفعععا ، وكاشعععارات األخعععرس، وإشعععارات الععع ق 

 موز سائر العلوم األخر ، واأللفا  اليت جعلت دليالد على مقا د النفه.والالسلهي والرموز احلسابية واذلندسية ور 
ين فانععه ال  واضعع  ابلوضعع  اليعييععين وال ابلوضعع  اليعيّعع (ٖ)فععاذا علععم اإلنسععان رععً  ادلالزمععة، وعلععم بوجععود الععدال ينيقعع  ذهنععه إط ال ععيع ادلععدلول(

رضعة( وا عا  قع  يف ععرع الع  )ْرع( ال ادلعاري  معمخوذة معن )الَعع أنّ يف الهياب    ومعاريقها إذ أوضحنامبني ايية ومعراضها وال بني مطلق اجل
، وكعًلك مثع  قولعه: )معا أمجلعك( مريعداد )معا  عا    أو  ،ادلعق ادلوضعوع لعه اللفعط أو ادلسعيعم  فيعه فهعم ابالنيقعال ال ابالسعيعمال وال اب عطالح و بعان 

 .فانيعرودف  إشهال وهناك م يد إيقاح  ي داللة ابالنيقالأقبحك( فانه ليه من الدالالت الثالث ادلعروف ب  ه
دال نعععم قععد يقععال ابن اللفععط، يف ادلعععاري ، داع لالنيقععال ولععيه داالد علععى ادلنيقعع  إليععه، لهععن العععاهر انععه ال مانعععة مجعع  فانععه داع لالنيقععال و 

 .ابدلعق األعم ، لهن ال بنحو الدالالت الثالث ادلعهودة كما أوضحنا ، ب  ادلراد الداللةعليه
ْابعة لعدح انضباطها  عدح ذكْ املناطقة لِّداللة ال

ًكر علماع ادلنطق هًا القسم الراب  لهونه ،ري منقبط  !ال يقال: ا ي
 بعض أنواعها منضبط -ٔاجلواب: 

 ا سبق من ادلثال. فيمم إذ يقال: أوالد: بع  أقسامه منقبطة كبع  أقسام الهناية، كهثري الرماد مثالد وكبع  أقسام اليورية كما فيم
 الالمنضبط أيضًا حباجة إىل ضوابط! -ٕ
علععععى اسععععييعاب ،ععععري ادلنقععععبطات معععع  ان ،ععععري  قععععادرفلععععيهن ،ععععري منقععععبط، فععععان ادلنطععععق بمععععود  علععععى ادلنقععععبطات، بقععععي مقصععععاد ،ععععري  اثنيععععاد:
، وامععا مفردا ععا وأمثليهععا مععن ت وقععد   يععد علععى الثالثععنيوقععد وردت يف ادلعععاري  واليوريععة ع ععرات الععروا  ،متععا اي ت والععروا ت ظععاهراد  ادلنقععبطات

 .فهان ال بد من إحاطة ادلنطق بقواعدها اي ت والروا ت فباأللوف
يف عععاا اليهععوين، مععا اكي ععفه العلمععاع أخععرياد مععن أن سععقوط  مععثالد  منهععالهنهععا مععن نععوع آخععر فاحلععق هععو ان الالمنقععبط لععه قواعععد وضععوابط و 

ظععاهراد أ    ععنّعم حركيهععا الالمنقععبطةً  يهععون ميعرجععاد فوضععو د فيمععا يبععدو، لععيه كععًلك واقعععاد بعع  تهمععه قواعععد دقيقععة األوراق مععن األشعع ار والعع
 ليسقط ب ه  حل وين منقبط. واقعاد  ةومهنَدس ةمنقبط اا 

 املنطق الفازي مقابل املنطق الكالسيكي
ق ليسيوعب مث  ما ذكر من ادلععاري  و،ريهعا  عا كعان ابالنيقعال ال ابدلالزمعة، وأما يف عاا ادلنطق والدالالت فنقول انه ال بد من  طوير ادلنط

بعع)ادلنطق الفعاز ( العً  يقع  يف مقابع  ادلنطعق الهالسعيهي بعقعها ادلنطق يف اجلملة بقواعد اخرتعوهعا واوعوا  علموقد طّور علماع ادلنطق احلديث 
 أنعيغ عه  )معن األشعهال األربععة( منعيغ أو ال، فعاذا مجع  ال عروط كقعوذلم هعًا ال عحيف و،لعط ومنعيغ و،عري منعيغ   :الً  يعيمعد علعى الثنائيعات

أ  انه يعيمعد علعى الق عيَم ادليععددة ال علعى قيمعة اإل عاب اليعام أو السعلب  ،وإال فال، حيث يعيمد ادلنطق الفاز  على ثالثيات ورابعيات فصاعداد 
 ععحيحاد إط حععد مععا وابطععالد إط حععد مععا...  أوي ععاد يف اجلملععة ،ععري منععيغ يف اجلملععة أ  علععى م ععههية احلقععائق ونسععبييها فيهععون ال ععيع من ،اليععام

وعلعى أ  فعان الداللعة اليخاطريعة هعي معن دائعرة  ،ولعلنا نفص  احلديث عن ذلك يف )اليفسري( إبذن هللا  ععاط ونبعني معا للمنطعق الفعاز  ومعا عليعه
ْينصِّى و  ا اط به ادلنطق ادلعهود.و ا ادلنطق ادليطور   هللا عِّى دمحم وآلو الطاى

ٍِْئ َعْقُُِّو َو َعُدوُُّه َجْهُِّوُ )): عليه السالمقال اإلمام الرضا   .ٔٔ  ٔالهايف: ج ((َصِديُق ُكلِّ اْم

                                                           
 .ٚٗ  ٔبريوت، ج –األمرية للطباعة والن ر واليوزي  السيد رائد احليدر ، ادلقرر يف شرح منطق ادلعفر،  (ٔ)
 .ٜٗ-ٛٗادلصدر نفسه:   (ٕ)
 .ٓ٘ادلصدر نفسه:   (ٖ)

(ٕ7ٓ) 
 


