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بسم اهلل الرمحن الرحيم
عليه نتوكل

وبنبيه -صىل اهلل عليه وسلم- نتوسل

مـقـدمـة

* الوضع لغة: جعل اليشء يف حيزه ومكانه. 

احليِّز،  بصورة  للواضع  رة  متصوَّ األلفاظ  هلا  املوضوع  املعاين  كانت  وملا 
ُجعلت ظرفا لأللفاظ، فقيل: الكتاب يف كذا، والباب يف كذا.

* الوضع اصطالحا باملعنى العميل: 
تعيني يشء ليشء متى ُأدرك األول ُفهم الثاين للعاِل بالتعيني. 

وطريق ذلك: 

)1( النقُل: تواترا كالسامء واألرض، أو آحادا كالقرء للحيض والنفاس.

)2(  أو استنباُط العقل كعموم اجلمع املحلَّ بـ»أل« بواسطة االستثناء منه.

وال يشرتط مناسبة اللفظ للمعنى يف صحة الوضع، خالفا لعبَّاد، واحلق أن 
الوضع للمعنى من حيث هو، ال بقيد إدراِكه ذهنا أو حتقِقه خارجا. 

واإلشارات،  كاخلطوط  وغريه،  اللفظي  يشمل  املذكور  باملعنى  والوضع 
لكن األلفاظ َأْفَيد داللة عل ما يف الضمري من غريها.

ويشمل احلقيقة واملجاز، والشخيص والنوعي بأقسامهام. 
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»التلويح«،  يف  السعد  وأثبته  للمجاز،  الوضَع  »املفتاح«  يف  السيد  وأنكر 
وجعله من النوعيِّ التأوييل، وسامه فائدة جليلة. 

يبعد محل كالم  بأنه ال  العضدية«:  »الرسالة  العصام يف رشحه عل  ووفَّق 
السيد عل اصطالح األصوليني، والسعِد عل اصطالح البيانيني. 

املعنى األصيل، وإال  ُهجر  إن  مطابقية  املجاز عندهم  فداللة  املناطقة  وأما 
فال داللة. 

عل  يتوقف  ال  الذي  هو  التحقيقي  أن  والتأوييل:  التحقيقي  بني  والفرق 
عالقة وقرينة، والتأوييل بخالفه. 

ويشمل الوضع اإلفرادي والرتكيبي: 

)1( أما اإلفرادي فهو املتعلق بلفظ مفرد، كام يف وضع األعالم الشخصية، 
كحرف النداء وأداة التعريف، ومنه املضاف إىل معرفة. 

)2( وأما الرتكيبي فهو املتعلق بكلمتني ممتزجتني مع بقاء داللتهام عل املعنى 
اإلفرادي  بني  ل  املنزَّ بالوضع  ذلك  ويسمى  واملنادى،  ف  املعرَّ يف  كام  األصيل، 

والرتكيبي؛ نظرا لظاهر الرتكيب، وجعلهام كالكلمة الواحدة. 

وخص بعض القوم الوضَع باملفرد، وجعل داللة املركب عقلية؛ ألن أهل 
اللغة ل يتكلموا عل املركبات بل عل املفردات، وما ذاك إال ألن األمر يف املركبات 

ض إىل املتكلم هبا، واختار هذا القوَل اإلماُم الرازي وابن مالك.  مفوَّ

لكن الصحيح -كام قال القرايف- أهنا موضوعة، وعزاه غريه إىل اجلمهور؛ 
ألن العرب حجرت يف الرتاكيب كام حجرت يف املفردات، فقالت: »إن قائام زيد« 
اللغات،  باختالف  قائم« من كالمنا، وألهنا ختتلف  ليس يف كالمنا، و»إن زيدا 
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فلو  عنه يف بعض،  اللغات، ومؤخر  بعض  إليه يف  املضاف  مقدم عل  فاملضاف 
كانت داللتها عقلية لُفهم املعنى، سواء تقدم املضاف أو تأخر. 

والوضع صفٌة للواضع:

)1( وهو اهلل تعاىل، وُنسب إىل األشعري، واستدل له بقوله تعاىل: چڦ  
ڦ  ڄ  ڄچ.

چڳ   تعاىل:  بقوله  له  واستدل  املعتزلة،  إىل  وُنسب  آدم،  بنو  وقيل:   )2(
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ.

إليه،  احلاجة  ملساس  توقيفي؛  اللغات  من  إليه  املحتاج  القدر  وقيل:   )3(
وغريه حمتمل. 

واملختار: الوقف عن القطع بواحد من هذه األقوال. 

قال بعض املحققني: وال خيفى أنه عل القول بأن الواضع هو اهلل ال داعي 
فال  جزئي،  بكل  حميط  تعاىل  ِعلُمه  إذ  العام؛  الشخيص  وال  النوعي  الوضع  إىل 

حيتاج آللة االستحضار. 

وأما احلمل واالستعامل فمن صفات السامع؛ إذ االستعامل: إطالق اللفظ 
وإرادة املعنى عل طريق املطابقة أو التضمن أو االلتزام، واحلمل: اعتقاد السامع 

مراد املتكلم، أو: ما اشتمل عليه مراده. 

املفهوم وجها؛ ألن  من  أعم  له، وهو  املوضوع  فمن صفات  املسمى  وأما 
يوضع  بأن  يكون  ال  وقد  للامهية،  اللفظ  يوضع  بأن  مسمى  يكون  قد  املفهوم 
اللفظ للامصدقات، ويستعمل يف ماهية ل يوضع هلا، كام يف اسم اجلنس املحلَّ 

بالم احلقيقة، بناء عل وضعه للامهية برشط الفرد. 
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واملخصص والواضع واحد، غري أنه: 

)1( إن كان أهَل اللغة فالوضُع لغوي. 

)2( وإن كان أهَل الرشع فالوضُع رشعي. 

خاص،  ُعريفٌّ  فالوضُع  النحو-  -كعلامء  الصناعات  أهَل  كان  وإن   )3(
ويسمى »اصطالحيا«. 

لذوات  كالدابة  عام،  فُعْريفٌّ  خمصوصني  غري  قوم  جهة  من  كان  وإن   )4(
األربع. 

واملعترب يف احلقيقة: الوضع باألوضاع املذكورة، ويف املجاز: عدم الوضع يف 
اجلملة، فاللفظ الواحد يتصف هبام باعتبارين.

* الوضع اصطالحا باملعنى العلمي: 
علم بقواعد ُيستنبط منها كيفية انتساب األلفاظ ملعانيها. 

شخيص،  فوْضُعه  وهيئُته  مادُته  ملعناه  وضعه  يف  لوحظ  لفظ  كل  كقوهلم: 
كاألعالم الشخصية، وكل لفظ لوحظ يف وضعه أمر عام شامل له ولغريه فوضعه 
نوعي، كاملشتقات واملركبات مما سيأيت، فيستنبط من ذلك أن وضع »زيد« ونحوه 

شخيص، وأن وضع »قائم« ونحوه نوعي.

* وأما فائدة الوضع: 
باملعنى العميل: فهي معرفة معاين األلفاظ؛ ليعرب كل إنسان عام يف ضمريه مما 

حيتاج فيه لغريه، ليعاونه عليه، لعدم استقالل اإلنسان بنفسه.

وأما فائدته باملعنى العلمي: فهي معرفة كيفية وضع كل لفظ مستعمل.
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املبحث األول: تقسيم اللفظ إىل كيل وجزئي

هذا املبحث استطرادي؛ لتوقف أقسام الوضع عليه. 

والفرق بني الكيل واجلزئي: أن الكيل هو املعنى الذي إذا تصوره العقل ال 
يمنع وقوَع الرشكة فيه، واجلزئي بخالفه. 

فالكلية واجلزئية وصفان للمعنى حقيقًة، فوصُف اللفظ هبام جماز.

واعلم أن اللفظ إما: اسم، أو فعل، أو حرف. 

أما االسم فينقسم إليهام اتفاقا. 

ٌّ اتفاقا باعتبار احلدث الواقع يف أحد األزمنة، املدلول عليه  وأما الفعل فُكيلِّ
بامدته من حيث عروض اهليئة له. 

واخُتلف فيه باعتبار داللته عل النسبة، وباعتبار املجموع املركب منها ومن 
احلدث، فذهب السيد إىل أن الفعل هبذا االعتبار ال يتصف بكلية وال بجزئية؛ 

ألنه ال يصلح أن حيكم عليه باعتبارها، لكوهنا آلة بني الفعل والفاعل. 

، وباعتبار النسبة  واحلق أن الفعل باعتبار النسبة املطلقة ال إىل فاعل معني كيلٌّ
املعينة جزئي، ولو لوحظ معها احلدث؛ إذ املركب من الكيل والشخيص جزئي، 
جزئي،  وهو  والتشخص  كلية،  وهي  اإلنسانية  من  املركب  »زيد«  إىل  ترى  أال 
أو جزئية حتى يستدعي  حُتَمل عليه كلية  أن  ُذكر  بام  اتصاف ذلك  وليس معنى 
استقالل املحكوم عليه، بل املراد أنك إذا تعقلت معنى اليشء تتعقله جزئيا أو 

كليا. 
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وأما احلرف: فاخُتلف فيه أيضا، فقال السيد: ال يتصف بكلية وال بجزئية 
ف حال الغري،  باعتبار ذاته؛ ألنه ال معنى له يف نفسه، بل يف مدخوله، فهو آلة لتعرُّ

كالنسبة. 

أن  من  العضد  إليه  ذهب  ما  املْرِضَّ  لكن  هبام،  يتصف  احلرف  أن  واحلق 
احلروف موضوعة ملعاٍن جزئية؛ ألهنا ال تستعمل إال يف اجلزئيات، واالستعامل 
بال قرينة دليل الوضع، فـ»ِمن« موضوعة للمعنى اجلزئي املالَحظ بآلة كلية كام 

ُره وقوَع الرشكة فيه.  سيأيت، وال شك أنه َيمنُع تصوُّ

االشرتاك  لزم  وإال  كلية،  ملعاٍن  احلروف موضوعة  أن  إىل  األوائل  وذهب 
يف املعاين الغري املحصورة، وهو باطل عقال! واستعامله يف اجلزئيات من استعامل 

الكيل يف أفراده. 

للمعاين  الواحد  احلرف  ُوضع  لو  َتِرُد  إنام  املذكورة  املالزمة  أن  خيفى  وال 
بأوضاع متعددة، واخلصم ال يقول به. 

أبو  -ومنهم  املحققني  فأكثر  والضامئر:  واملوصوالت  اإلشارة  أسامء  وأما 
حيان والرض والسعد والقرايف- عل أهنا كلية وضعا، وانام عرضت هلا اجلزئية 
عند االستعامل بواسطة القرائن، وهي التكلم واخلطاب، وتقدم الذكر يف الضمري، 

واإلشارُة احلسية يف اسم اإلشارة، والنسبة يف املوصول، واملضاف إىل معرفة. 

 ، تعنيَّ معنيَّ  متكلم  استعمله  فإذا  املتكلم،  ملفهوم  موضوع  مثال  فـ»أنا« 
و»هذا« مثال موضوع ملشاٍر إليه مفرد مذكر، فإذا أشري به تعني بواسطة اإلشارة 

احلسية، وِقس الباقي. 

بعينه، وإال كانت يف  فليست لفظة »أنا« موضوعة لواحد من األشخاص 
غريه جمازا، وال لكل واحد منها، وإال كانت مشرتكة متعددة األوضاع بعدد أفراد 
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لكل  شامل  كيل  ملفهوم  موضوعة  تكون  أن  فوجب  مستبعد،  وذلك  املتكلم!! 
األفراد، ويكون الغرض من وضعها له استعامهلا يف أفراده املعينة دونه. 

واستعامهلا يف اجلزئي ال ينهض دليال عل أهنا جزئيات وضعا؛ إذ االستعامل 
اعتمده  والذي  األخص،  وجود  األعم  وجود  من  يلزم  وال  الوضع،  من  أعم 
السيد يف »حوايش املطول« والدماميني يف »رشح التسهيل« وعليه أكثر النحويني: 
أهنا جزئية لكن مستحرضة بآلة كلية كام يف احلروف، وسيأيت بيان نوع الوضع عل 

كال املذهبني. 

ويستثنى من املوصول موصول يراد به اجلنس، كام يف قوله تعاىل: چڤ       
ڤ  ڦچ، ومن الضمري ضمري الغيبة العائد عل كيل، كام يف قوله تعاىل: چڀ  

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ، فإهنام كليان. 

وجعل العضُد املوصوَل كليا، وغرَيه جزئيا، وتوقف يف مدلول ضمري الغيبة 
العائد عل كيل، ونظر فيه، أما املوصول فهو -وإن تقيد بالنسبة الكلية- ال يكون 
كليا؛ جلواز أن تكون قيدا للجزئي، كام يف املضاف إىل معرفة، وأما ضمري الغيبة 

فالعربة باملرجع، واألصل احلقيقة. 

وأما األعالم الشخصية -كمحمد وأيب بكر- فهي جزئيات؛ لوضعها للفرد 
اخلارجي، واالشرتاك اتفاقيٌّ طرأ من تعدد الوضع. 

وذهب ابن الصائغ إىل أهنا موضوعة للامهية املشخصة ذهنا وخارجا، وهذا 
ُصها بتشخصه.  مبني عل وجود املاهية خارجا ضمن الفرد، فتشخُّ

-كام  ألهنا  جزئيات؛  فهي  احلارث-  وأيب  -كأسامة  اجلنسية  األعالم  وأما 
ل  التي  فيه،  صة  املشخَّ ذهنا  املتحدة  للحقيقة  موضوعة  وغريه-  السيد  حققه 

تالَحظ فيها األفراد البتة، دال عل عهديتها يف ذهن املخاطب بجوهر لفظه. 
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فاستعامهلا يف فرد خارجي مبهم أو معني -نحو: إن لقيت أسامة فِفرَّ منه، 
ابن احلاجب والرض، ال حقيقة كام  به  أسامة مقباًل- جماز عل ما رصح  وهذا 
تومهه السعد وتبعه املحيل وغريه؛ ألن األفراد وإن كانت مستلزمة للحقيقة، لكن 

من حيث هي هي، ال من حيث احلضور. 

العضد  حققه  ما  ،عل  ألهنا  كلية؛  فهي  -كأسد-  اجلنسية  األسامء  وأما 
والسيد وغريمها، موضوعة للامهية من حيث هي هي، ال من حيث عهديتها يف 

ذهن املخاطب، وإن كانت معهودة يف ذهن الواضع رضورَة الوضع هلا. 

واستعامهلا يف الفرد حقيقة ال جماز؛ ألن اللفظ مستعمل يف احلقيقة، والفردية 
مستفادة من اخلارج بواسطة األداة، وعل ما حققه اآلمدي وابن احلاجب والسعد 
وغريهم: موضوعة للامهية مع وحدة ال بعينها، ويسمى فردا مبهام، وفردا منترشا، 

ووحدة شائعة. 

فالفرق بينها وبني أعالم األجناس -عل رأي العضد ومن تبعه- فمن وجه 
اللفظ عل كون تلك احلقيقة معهودًة  واحد، وهو أن عَلم اجلنس يدل بجوهر 

معلومة للمخاطب، وأن اسم اجلنس ال يدل عل ذلك إال باألداة. 

وأما عل رأي اآلمدي ومن تبعه فمن وجهني:

اجلنس  واسم  املاصدقات،  إىل  مدلوله  يف  ينظر  ل  اجلنس  عَلم  أن  األول: 
منظور فيه إليها، لكن باعتبار واحد ال بعينه. 

الثاين: أن عَلم اجلنس يدل بجوهره عل كون تلك احلقيقة معهودة يف ذهن 
املخاطب حارضة فيه، واسم اجلنس ال يدل عل عهد أصال. 

وسيأيت بيان كيفية الوضع فيها عل املذهبني، وهذا اخلالف يف غري ما يطلق 
و»رْضب  ومترة«  كـ»متر  بالتاء،  واحده  وبني  بينه  يفرق  مما  والكثري:  القليل  عل 
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ورضبة«، أو بالياء املشددة، كـ»هيود وهيودّي«، أو ال يفرق، كـ»ماء« و»تراب«؛ 

إذ ال نزاع يف أن ذلك موضوع للامهية من حيث هي، وإن دخلت عليه »أل« 
كـچڻچ وچېئچ، ولذا ال ُيثنَّى املصدر وال جيمع. 

وأما املعرف بالم احلقيقة فجزئي، وكذا املعرف بالم العهد واملعهوُد معني، 
وأما إذا كان غري معني -نحو: چۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئچ، و: ادخل السوق- 
من  استفيدت  وإن  الشائعة،  الفردية  جهة  من  النكرة  حكم  يف  كان  ولذا   ، ٌّ فُكيلِّ

القرائن، كالدخول. 

وهو خمالف للنكرة من حيث املدلول وضعا، وإجراء أحكام املعارف عليه 
-كوقوعه مبتدأ- اضطراري، كالعدل التقديري، ولذا كان عدم اإلجراء َأوىل كام 

يف قوله: 

ولقد َأُمرُّ عل اللئيم يسبُّني

وأما املعرف باإلضافة اجلنسية فكيل، نحو: »جاء غالمك« حيث ال عهد. 

تعريف  به  يقصد  ال  النداء  حرف  إذ  النداء؛  قبل  أصله  فعل  املنادى  وأما 
أصال، بل إنام يفيد طلب اإلقبال، كام أفاده العصام يف »أطوله«. 

الفرد  ضمن  يف  للامهية  موضوعة  أهنا  من  القولني:  عل  فكيل  النكرة  وأما 
املنترش، ومن أهنا موضوعة للفرد املنترش. 

فيه  اعترب  وإذا  كزيد،  الفرد  فهو  والقيد  التقييد  فيه  اعُترب  إذا  بقيد  واملقيد 
وإن  بجزئيتها  القول  بناء عل  احلروف،  احلصة، كمعاين  فهو  القيد  دون  التقييد 

كانت إضافية.

واحلق أن وضع النكرة عل كال القولني واحد، واخلالف لفظي؛ ألن النكرة 
تتحمل اجلنس وفردا ما منه، وكالمها قد يكون مناط القصد. 
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و»ال  جرادة«  من  خري  و»مترة  ٿچ  كـچٺ   جماز،  ال  حقيقة  وهو 
رجل« و»كل رجل« و»قال رجل« و»ما قام رجل بل رجالن« أو »امرأة«. 

فكل هذا عل أهنا موضوعة للفرد املنترش ظاهر، وكذا عل أهنا موضوعة 
للامهية يف ضمنه؛ ألن فردا ما من املاهية هو هي من حيث عمومه، وسيأيت بيان 

نوع الوضع فيها. 

واعلم أن اجلزئية والكلية يف اللفظ إنام هي باعتبار ما استعمل فيه من املعاين 
و»علو«،  »صاحب«  بمعنى  ألهنام  كليني؛  و»فوق«  »ذو«  كانت  ولذا  الوضعية، 

وإن اسُتعمال يف معنى جزئي، كام إذا قلت: جاءين ذو علم، وأردَت منه زيدا.

* خالصة الفرق بني املعارف والنكرة:
رة مستوية يف التمييز والتعيني عند السامع، لكن التعيني إما أن  املعاين املتصوَّ
يكون ملحوظا كاملعنى، أو ال، فإن كان األول فاملعرفة، وإن كان الثاين فالنكرة. 

ثم إن كانت اإلشارة إىل تعيني املعني وحضوره: بجوهر اللفظ، يسمى َعلام: 
إما جنسيا، إن كان املعهود اخلاص جنسا وماهية، كـ»أسامة«، وإما شخصيا، إن 

كان فردا منها، كـ»زيد« أو أكثر.

وإن ل يكن بجوهر اللفظ فالبد من أمر خارج عنه يشاُر بِه إىل ذلك، مثل: 
اإلشارة احلسية يف أسامء اإلشارة، والتكلم واخلطاب والَغيبة يف الضمري، والنسبة 
املعلومة -محلية وغري محلية- يف املوصوالت واملضاف إىل املعارف وحرف الالم. 

فظهر أن معنى التعريف مطلقا- باألداة أو بغريها- هو العهد يف احلقيقة، 
قسم  كل  سمي  ولذا  منه،  يستفاد  ما  تفاوت  بحسب  متعددا  بالالم  ُجعل  لكنه 

باسم خمصوص. 
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فإذا دخلت الالم عل اسم جنس: فإما أن يشار هبا إىل حصة معينة منه، فردا 
كانت أو أفرادا، مذكورة حتقيقا أو تقديرا، وتسمى الَم العهد اخلارجي. 

من  اجلنس  هبا  يقصد  أن  إما  وحينئذ:  نفسه،  اجلنس  إىل  هبا  يشار  أن  وإما 
حيث هو، كام يف التعريفات، وتسمى الم احلقيقة والطبيعة. 

بقرينة  األفراد،  اجلنس من حيث هو موجود يف ضمن  يقصد هبا  أن  وإما 
األحكام اجلارية عليه الثابتة له يف ضمنها: فإما يف مجيعها، كام يف املقام االستثنائي، 

وتسمى الم االستغراق، أو بعضها، وتسمى الم العهد الذهني.
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املبحث الثاين: أقسام الوضع

ال باعتبار املوضوع إىل:  ينقسم الوضع أوَّ

)1( شخيص. 

)2( ونوعي. 

ثم ينقسم كل منهام باعتبار آلة املالحظة واملعنى املوضوع له إىل ثالثة أقسام 
باالستقراء: 

)1( فإن كانا خاصني: فالوضع الشخيص، أو النوعي اخلاص ملوضوع له 
خاص. 

)2( وإن كانا عامني: فالوضع الشخيص، أو النوعي العام ملوضوع له عام.

أو  الشخيص،  فالوضع  خاص:  له  واملوضوع  عامة  اآللة  كانت  وإن   )3(
النوعي العام ملوضوع له خاص. 

وغريه؛  الالري  يف  كام  يتحقق،  فلم  عام  له  ملوضوع  اخلاص  الوضع  وأما 
ألن اجلزئي ال يكون مرآة للكيل، بخالف العكس، وآلة املالحظة قد تتحد مع 

املوضوع له وقد ختتلف.

إيضاح ذلك: الواضع ملَّا وضع اللفظ للمعنى ال خيلو: إما أن يعترب اللفَظ 
أو  وسكناته(،  حركاته  )أي:  وهيئته  حروفه(  )أي:  مادته  حيث  من  املوضوع 

يعتربه بأمر عام كيل يشمله وغريه. 

فالوضع الشخيص: ما اعترب الواضع فيه املادة واهليئة. 
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والنوعي: ما اعترب الواضع فيه أمرا عاما، بأن الحظه مندرجا حتت قاعدة 
كلية، كام يف وضع املشتقات واملركبات. 

ثم العربة يف خصوص الوضع وعمومه إىل متعلق التصور، فإن كان عاما 
العام  التصور يف  أن متعلق  إال  فالوضع خاص،  فالوضع عام، وإن كان خاصا 
ملوضوع له عام معترب عمومه من حيث ذاته، ويف العام ملوضوع له خاص معترب 

من حيث اآللة ال غري. 

ألن  السببية،  لعالقة  الثاين؛  عل  جماز  األول،  عل  حقيقة  بالعام  والتسمية 
اآللة باعتبار تعلقها سبب يف الوضع، واآللة قد تتحد ذاتا مع املعنى املوضوع له، 
وإن اختلفت اعتبارا، كام يف األعالم الشخصية، وقد ختتلف، كام يف املشتقات، 
فإن اآللة يف وضع »ضارب« َمن قام به مأخذ االشتقاق، وهو احلدوث، واملعنى 
املوضوع له اللفظ َمن قام به الرضب، وهو حدوثه، فكل منهام عام ومغاير لآلخر 

تغايرا ذاتيا كام ال خيفى.

مطلقا)1(  ملعرفٍة  واملضاف  واملنادى  بالالم  املعرف  يف  الوضع  أن  واعلم 
استعملت عل سبيل احلقيقة أو املجاز، ويف باقي املعارف املجازية: نوعي حقيقي 

يف احلقيقة، وتأوييل يف املجاز. 

وما عدا ذلك يكون شخصيا ونوعيا عل ما سيأيت تفصيله.

- الوضع الشخيص اخلاص ملوضوع له خاص: 

هو ما كان املوضوع فيه معتربا من حيث مادته وهيئته، واعترب املوضوع له 
من حيث ذاته، كام يف األعالم الشخصية املوضوعة حلارض.

)1(  هكذا يف األصل املطبوع، وظاهره وجود سقط.
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- الوضع الشخيص العام ملوضوع له خاص: 

املوضوع  واعترب  وهيئته،  مادته  حيث  من  معتربا  فيه  املوضوع  كان  ما  هو 
باعتبار  الوضع  لغائب؛ ألن  املوضوعة  الشخصية  بوجه كيل، كام يف األعالم  له 
الذات ال يمكن إال بإحدى احلواس، فاستحرض الواضع املعنى املوضوع له بوجه 
كيل يف ذاته، وإن انحرص خارجا فيه، وهو كون املولود منه ومن زوجته، ويف زمن 

كذا، ووقت كذا، ومكان كذا.

- الوضع الشخيص العام ملوضوع له عام: 

هو ما كان املوضوع فيه معتربا من حيث مادته وهيئته، وكان املوضوع له 
كليا، كام يف النكرات.

فـ»رجل« موضوع للفرد املنترش املالَحظ بقانون كيل، وهو الذكر البالغ من 
بني آدم، ولوال تلك املالحظة ما أمكن الوضع.

- الوضع النوعي اخلاص ملوضوع له خاص: 

هو ما كان املوضوع فيه معتربا ضمن اندراجه حتت قاعدة كلية، واملوضوع 
باعتبار  يضعها  ل  الواضع  فإن  الرصفية،  األوزان  صيغ  يف  كام  معينا،  خاصا  له 

مادهتا وهيئتها، بل بعنوان كيل. 

فكأنه قال: كل ما يطرأ عل تركيب ) ف ع ل( من املركبات الوزنية وضْعُته 
عداها،  عام  وحقيقتها  بنوعها  املتميزة  ِذهنا،  املعينة  واهليئة  الصيغة  عل  للداللة 
فـ»َفَعَل« بفتح العني والفاء موضوع بالوضع املذكور لنوع هيئة املاض املعلوم، 
َب« املعينة من أنواع هيئة املاض املعلوم، كـ»فَتح ونرَص وحِسب وظُرف  كـ»رَضَ

وعِلم« وقس عل ذلك. 
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وال تنايف بني نوعية الوضع وخصوصيته)1(؛ ألن العموم يف الوضع النوعي 
معترب يف جانب املوضوع، واخلصوص معترب يف جانب املوضوع له.

- الوضع النوعي العام ملوضوع له خاص: 

هو ما كان املوضوع فيه معتربا ضمن اندراجه حتت قاعدة كلية، واملوضوع 
له خاصا معينا يف ذاته، لكنه لوحظ بوجه كيل، كام يف صيغ األفعال كـ»رضب« 
و»نرص« فإن الواضع ل يضعها باعتبار مادهتا وهيئتها، بل بعنوان كيل كام سيأيت 

توضيحه.

- الوضع النوعي العام ملوضوع له عام:

هو ما كان املوضوع فيه معتربا ضمن اندراجه حتت قاعدة كلية، واملوضوع 
له عاما مالحظا بآلة كلية، كوضع املشتقات، فإن الواضع ل يضعها باعتبار مادهتا 

وهيئتها، بل بعنوان كيل كام سيأيت توضيحه.

)1(  يف األصل: وخصوصية.
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املبحث الثالث: وضع املعارف والنكرات

فوضُعها  بكليتها  القول  فعل  اإلشارة،  وأسامء  واملوصوالت  الضامئر  أما 
شخيص عام ملوضوع له عام، وعل القول بجزئيتها فوضُعها شخيص عام ملوضوع 

له خاص، واختار السعد األول، والسيد الثاين. 

فآلة املالحظة -عل كال املذهبني- كلية، إال أهنا عني املوضوع له بناًء عل 
األول، غرُيه بناًء عل الثاين. 

خاص  شخيص  فوضعها  حلارض،  املوضوعة  الشخصية:  األعالم  وأما 
له  ملوضوع  عام  شخيص  فوضعها  لغائب،  املوضوعة  وأما  خاص،  له  ملوضوع 

خاص. 

وأما األعالم اجلنسية، فوضعها شخيص خاص ملوضوع له خاص، كاألعالم 
الشخصية؛ إذ الوضع فيهام جلوهر اللفظ، واملعنى املوضوع له معترب فيه الوحدة، 

إال أهنا خارجية يف َعلم الشخص، ذهنية يف َعلم اجلنس. 

حاجة  فال  االستغراق،  والم  والذهني  اخلارجي  العهد  بالم  املعرف  وأما 
فيه إىل وضع آخر غري وضع األجزاء، بناًء عل أن مدخول الالم موضوع للفرد 
املنترش، فاالسم معها مستعمل فيام وضع له؛ إذ الفرد املنترش كاملاهية، يصدق عل 

أي فرد، والتعني والتعدد من خارج. 

الفرد،  فيه  يعترب  ول  املاهية  فيه  اعتربت  مما  احلقيقة  بالم  املعرف  بخالف 
فيحتاج إىل وضع آخر بناء عل ذلك، وهو نوعي عام ملوضوع له خاص، فكأن 
الواضع قال: كل ما دخل عليه الالم ول يتقدم ذكره وأريد هبا تعيني اجلنس، فهو 
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معها موضوع للجنس احلارض. 

وأما املعرف بغري الم العهد اخلارجي فال حيتاج فيه إىل وضٍع آخر غري وضع 
فيام  للامهية؛ ألن االسم مستعمل  الالم موضوع  أن مدخول  بناًء عل  األجزاء، 

وضع له من املاهية والطبيعة، والفرد غري املعني، والتعدد مستفاد من خارج.

 بخالف املعرف هبا فيحتاج إىل وضع آخر بناًء عل ذلك، وهو وضع نوعي 
عام ملوضوع له خاص، فكأن الواضع قال: كل ما دخل عليه الالم وتقدم ذكره 

لفظا أو تقديرا فهو معها موضوع لفرد معني من مفهوم مدخوهلا. 

له  ملوضوع  عام  نوعي  األداة:  ذي  يف  كالوضع  فيه  فالوضع  املنادى،  وأما 
خاص، فكأن الواضع قال: كل ما دخل عليه حرف النداء فهو معها موضوع ملن 

يطلب املتكلم إقباله. 

له  ملوضوع  عاما  شخصيا  وضعا  فموضوعان  اجلنس،  واسم  النكرة  وأما 
عام، عل كال املذهبني.
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املبحث الرابع: وضع األفعال

لكل فعل وضعان: 

)1( وضع شخيص ملادته من حيث كوهنا معروضة للهيئة. 

فاعل  إىل  بامدته  عليه  املدلول  احلدث  ولنسبة  للزمان،  هليئته  ونوعي   )2(
معني، أو إىل فاعل ما)1( يف ذلك الزمان.

والوضع األول نوعي عام ملوضوع له عام. 

والوضع الثاين نوعي عام ملوضوع له خاص، بناًء عل االحتامل األول. 

املاض  هليئة  معروضا  كان  ما  كل  وضعت  قال:  كأنه  األول  يف  فالواضع 
للداللة عل احلدث، ويف الثاين كأنه قال: وضعت كل كلمة عل وزٍن ماَضِويٍّ 
للداللة عل كل واحدة من جزئيات نسبة احلدث الواقع يف الزمان املاض نسبًة 

تامة إىل فاعل معني. 

فاملوضوع له يف األول كيل، ويف الثاين جزئي مالَحظ بوجه كيل. 

وِقس املضارع واألمر عل ذلك.

)1(  يف األصل: فاعل اما.
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املبحث اخلامس: وضع احلروف

هي موضوعة بالوضع الشخيص العام ملوضوع له خاص؛ بناء عل ما ذهب 
إليه العضد من أن معاين احلروف جزئية مالَحظة بآلة كلية حني الوضع هلا. 

وموضوعة بالوضع الشخيص العام ملوضوع له عام، بناء عل ما ذهب إليه 
األوائل. 

كاالبتداء  اخلاص،  لالبتداء  مثال  »ِمن«  َوَضع  األول-  -عل  فالواضع 
ُت من البرصة إىل الكوفة« لكن بمالحظة أمر عام، فكأنه قال:  احلاصل يف: »ِسْ

وضعُت »ِمن« للداللة عل كل واحد من االبتداآت املخصوصة. 

قال:  فكأنه  املطلق،  لالبتداء  مثال  »ِمن«  وضع  الثاين-  -عل  والواضع 
من  اخلاص  االبتداء  يف  واستعامهلا  ابتداء،  مطلق  عل  للداللة  »من«  وضعُت 

استعامل الكيل يف جزئياته.
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املبحث السادس: وضع املشتقات واملصادر وأسامئها

وضع  أراد  ملا  فالواضع  عام،  له  ملوضوع  عام  نوعي  الثالثة  يف  الوضع 
»ضارب« ونحوه للداللة عل من قام به حدوُث الرضب ونحوه، الحَظ املعنى 
بعنوان كيل، وهو َمن قام به مأخذ االشتقاق، فكأنه قال: وضعُت كل ما هو عل 

وزن »فاعل« ملن قام به مأخذ االشتقاق. 

والواضع ملا أراد وضع املصدر واسمه للداللة عل احلدث، الحظه باعتبار 
عل  للداللة  فعله  عل  جرى  مما  مصدر  كل  وضعت  قال:  فكأنه  الكلية،  ذاته 
احلدث،  عل  للداللة  فعله  عل  جَيِْر  ل  مما  للمصدر  اسم  كل  ووضعت  احلدث، 
و»رضبا«  القيام،  منها  الصادر  للذات  موضوع  »قائام«  أن  ذلك  بواسطة  فُيعَلم 

و»غسال« للحدث.
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املبحث السابع: وضع املركبات واملثنى واجلمع
واملصغر واملنسوب

ب غري املْزِجّي عام ملوضوع له عام،  ، لكن يف املَركَّ الوضع يف اجلميع نوِعيٌّ
الرتاكيب  أشخاص  يضع  ل  الواضع  ألن  خاص؛  له  ملوضوع  عام  الباقي  ويف 

والصيغ، وإنام أشار إليها بقواعد كلية، فكأنه قال: 

)1( وضعت كل فعل وفاعل للداللة عل تلبس الفاعل بذلك الفعل. 

)2( وكل مضاف ومضاف إليه للداللة عل نسبة املضاف إىل املضاف إليه. 

)3( وكل اسٍم آخُره ألف أو ياء مفتوٌح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين 
من مدلول ما حلق بآخره هذه العالمة.

من  جلمع  فهو  و»مسلمني«  و»رجال«  »مسلامت«  إىل   َ ُغريِّ اسم  وكل   )4(
مسميات هذا االسم. 

أو  »ُفَعْيِعل«  أو  »ُفَعْيل«  إىل  األصلية  صيغته  من  ل  ُحوِّ اسم  وكل   )5(
»ُفَعْيِعيل« فهو لتقليل مدلوله أو حتقريه. 

)6( وكل اسم ِزيَد يف آخره ياء مشددة فهو منسوب إىل ما جترد منها. 

وأما املركب املزجي فكاملفرد.
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خـاتـمـة

أعالم  وأجزائها:  الكتب  كأسامء  العلوم  أسامء  الغياثية:  الفوائد  رشح  يف 
ا القائمة هبا،  أجناس عند املحققني، ُوضعت ألنواع وأعراض تتعدد بتعدد حماهلِّ

كـ»زيد« و»عمرو«. 

وقد جتعل أعالما شخصية باعتبار أن املتعدد باعتبار املحل يعد واحدا يف 
العرف، وهو إنام يتم إذا ل تكن موضوعة للمفهوم اإلمجايل. 

والوضع عل األول خاص خلاص، وعل الثاين عام لعام. 

وتردد السبكي يف أسامء العلوم، هل هي أعالم بالغَلبة؟ أو منقوالت عرفية 
ح الثاين.  كـ»الدابة«؟ ورجَّ

واهلل أعلم باحلال.

متت يف )15( شوال سنة )1334( هجرية

عل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية
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