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 اشاره
آياتي نظير آن بود كه در آن  واي كه براي حرمت غيبت به آن استشهاد شده بود آيه اول سوره همزه  دومين آيه

ال تَلْمزُوا «و آيه ) 1همزه/»(لُمزَةويلٌ لكُلِّ همزَةٍ «ها  نهي يا توبيخي متوجه همز يا لمز شده است. محور آن

 است بقيه به نحوي مؤيدات آن هست. ) 11حجرات/»( أَنْفُسكُم

 شناسي همز و لمز بحث چهارم: مفهوم
در آيه شريفه سوره همزه سه بحث طرح كرديم بحث چهارم مفهوم شناسي همز و لمز هست. بخشي از كلمات 

 م.آوري اهل لغت را از كتاب تاج العروس مي

 نكته اول: ريشه همز و لمز
و عياب للناس است كه در بعضي از كتب لغت  جو لماز به معناي عيب در بعضي از كلمات همزه و لمزه يا هماز و

آمده و بعضي از كلمات لمز و همز به معناي طعن است و همزه و لمزه به معناي طعان است و گاهي در كلمات 

 .گردد يبرمده است و عمده كلمات به يكي از اين سه وجه لغويين همز و لمز به معناي غيبت آم

و گاهي مطلق عيب گفته شده است؛ لمز يعني  كه اللمز العيب في الوجهدر كتاب تاج العروس در ضمن لمز آمده 

عيب و معناي همزه و لمزه يا لماز و المز ذكر عيب است و به معناي بيان العيب في الوجه، بيان عيب در جلوي رو 

االصل في الهمز و نقل شده كه  ابومنصورها آمده كه المز الضرب و لمزه يعني ضربه، از  . در معناي ريشه ايناست

 إذا دفعته.گويي  مي اللمز الدفع همزته و لمزته

، صيغه مبالغه الهاء فيها للمبالغه ال للتأنيثاز كالم ديگري نقل شده اللمزه مثل همزه العياب للناس و گفته شده 

كه هر دو به معناي  اللمزه الذي يعيبك في وجهك و الهمزه من يعيبك في الغيبه درست هم هست. يا است ك

اين دو فرق دارند يا فرق ندارند اقوالي  -است  عياب في الوجه و يكي عياب في الغيبعياب هست منتهي يكي 

همزه الطعان في الناس  در جاي ديگر همزه و لمزه به معناي الطعان گفته شده كه -آمده كه بعد صحبت خواهيم كرد
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و الصحيح يا همزه بالعين و لمزه باللسان است خود ايشان در پايان دارد بذكر عيوبهم و الهمزه الطعان في انصابهم 

در همزه هم معاني نظير اين آمده در معناي اصلي لمزه دو چيز  هذه االقوال داخلة في قول اوالً الهمزه المغتاب،أن 

ذكر شده بود يكي لمزه يعني دفعه يكي هم ضرب است كه احتماالً در اصل به معناي ضرب بوده بعد معناي دفع است 

مالحظه اينكه گويا ضرب و دفع ديگري است. اين معاني يي و غيبت منتقل شده به جو بيعبعد هم به معناي طعن و 

الشيء في دادن باشد و همزة فشار بر اساس ريشه اوليه دفع و ضرب است در همزه ظاهراً معناي اصلي همان غمز يا

 چيزي را در دستم فشار دادم. كفي يعني غمزته

P0Fضغطدر كالم ديگري الهمز يعني ال

1
P  گوييم چون با آن به معاني جديدي  م ميكه باز فشار است و همز كه در كال

هماني كه در لمز آمده بود اين در معاني اصلي الدفع والضرب شود يا اللهمز يعني  كه منتقل شده فشاري وارد مي

P1F2»و هو العياب ككَتّانالهماز «است. در معاني كه بعدها براي اين واژه پيدا شده 
P الهماز و الهمزه الذي ، قول ديگر

گفته شده كه  الهمزه اللمزه، يهمز أخاه في قفاه من خلفهجويي است يا  به معناي عيب ؛ كهمن ورائهميخلف الناس 

شناسي همز و لمز يك بحث  مامي در لغت نقل شده است. در لغتكه از ابن عباس به معناي نالهمزه مشاء با النميمه 

معناي اصلي لمز دفع و ضرب بوده بعد به در معناي اصلي و ريشه اين دو تا است كه تا حدي به هم نزديك است 

بوده كه بعد به معاني جديدي  اصل همز بيشتر به معناي غمز و ضغطعيابيت و طعانيت و غيبت منتقل شده است و 

و فشار بوده و بر پايه معناي اصلي در ط منتقل شده است. پس لمز ضرب و دفع است و همز در ريشه به معناي ضغ

ته است كه االن هم به معناي جديدي است كه در آيه قرآن به كار رفته و در عرب تداول معاني جديدي به كار رف

 داشته است. 

 موجودنظرات نكته دوم: 
 شود گفت در لمز و همز سه نظر و واژه اصلي وجود دارد؛ مي

                                            
 .174، ص: 8 تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 1
 .175، ص: همان - 2
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 ؛كند يكي اينكه همزه و لمزه به معناي عياب باشد يعني كسي كه عيب ديگران را بيان مي -1

 ؛زند طعان است، كسي كه طعن به ديگري مي تعبير دوم -2

 كند. تعبير سوم هم دقيقاً مفهوم غيبت است، كسي كه غيبت مي -3

 معاني ديگر

اند تفاوت  اند هر دو يك معنا دارد و بعضي گفته المغتاب، بعضي گفتهو الطعان  ،معناهاي بعدي سه تا است العياب

ي عيب جو است اما در همزه معناي مغتاب داشت كه در غيب و دارند در لمزه المغتاب في الوجه داشت كه به معنا

گويد و  و عيب او را پشت سر او مي يعيب الناس يهمز أخاه في قفاه من خلفهپشت سر است؛ همزه آن است كه 

كه ظاهر اوليه يغتاب همان بدگويي پشت سر است الذي يغتاب الناس و يغضهم گويد  اسحاق كه از قدما هست مي

 شود كه يغتاب به معناي عيب است.  گويد قرينه مي ي في الوجه ميمنتهي وقت

همه اين كلمات در بين متقدمين به عهد نزول قرآن نقل شده كه در قرون اول هست و از جاهاي مختلف نقل شده 

سه است. گاهي گفته شده لمزه بالغيب است و همزه بالوجه است و گاهي به عكس گفته شده است. در لمزه عالوه بر 

 است.عنوان، نمام هم آمده 

 نكته سوم: نسبت عناوين
بسنجيم تا ببينيم با وجوهي كه آمده چه بايد كرد؟ عياب و طعان و مغتاب و نمام هم آمده،  باهمنسبت عناوين را 

ي براي به هم زدن است ولي من وجه است؛ ممكن است از كسي بدگوئي نيخبرچنمام در لمزه است كه مفهوم آن 

ربما بذكر عيوبهم في الوجه أو في ي براي به هم زدن بين افراد نيخبرچكند،  يك خبري را منتقل مي نكند ولي

ها به هم بخورد، اگر  شود ميان آن هست و گاهي ذكر عيوب نيست بلكه افشاي سري است كه موجب مي الغياب

ها بحثي است كه بايد روشن  ايننمامي باشد با همه عناوين من وجه است؛ اگر عياب و طعان و مغتاب باشد نسبت 

آيد بينشان من وجه است براي اينكه ممكن است عيب  بكنيم، نسبت بين عياب و طعان يك بحث است كه به نظر مي
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كه - ها غربيكسي را بيان بكند ولي طعنه زدن و مسخره كردن مقصود نباشد يا برداشت نشود؛ گاهي مخصوصًا 

گويند كه اين تفكرات را داشت و اين كار را كرد و مثالً آدم  شخصي را ميي ها يبدخوبي و  -هست بازتردستشان 

كنند  ها را ذكر مي نويسند و بعضي از عيوب خيلي زشت آن عياش بود احوال بعضي از فالسفه و بزرگانشان را مي

كند. گاهي در بين خود ما  طعن و مسخره او نيست بلكه او را توصيف مي درصددعيب شخص را بيان كرده ولي 

كند كه به نحوي  كند و اشكاالت او را هم بيان مي كند و زواياي فكر و عمل او را بحث مي شخصيتي را بررسي مي

اگر عياب را  كند، اين ماده افتراق عياب است كه گويد ولي طعني در آن نيست عرف هم تلقي طعن نمي عيب او را مي

يي بدون طعنه زدن است گاهي با بيان خوبي به گو بيعبه معناي لغوي بگيريم و بعد بگوييم ممكن است يكي باشند، 

يي طعنه هم گو بيعكه گر چه ماده افتراق آن كم است البته كثيري از موارد ماده اجتماعش هست كه  زند يماو طعنه 

ه ممكن است مقصود از عياب در اينجا يعني عيبي كه در مقام طعنه زدن هست و بين اين دو عموم من وجه است البت

باشد كه اگر اين باشد بعيد نيست عياب در اينجا عيب در مقام طعنه باشد مقصود از طعان هم بيان عيب است كه 

لغوي  شود ولي اگر معناي ي ديگر، اين هم يك احتمال است كه عياب و طعان يكي ميها راهزند نه از  طعنه مي

شود گفت عياب و طعان به معناي لغوي عام به كار رفته و بينشان من  عادي را بگيريم بينشان من وجه است و مي

ي معمولي كه اگر اين باشد طعان تقريباً يكي ها بيعوجه است يا مقصود عيابي است كه طعنه زدن در آن هست نه 

ين باشد نه بيان اشكالي كه در بيان طعن نيست و به آن معنا كه ال يبعد كه هم گردد يبرم كجاشود و اين دو به ي مي

 شود. ديگر من وجه مي احتمال بهشوند و  قدحي در آن نيست. بنا بر يك احتمال تقريباً مساوي مي

 چند معنا محتمل است؟ سؤال:

شود يا  ه ميمن وج وقت آنجواب: دو معنا محتمل است؛ احتمال دارد عياب را به معناي لغوي اصلي بگيريم كه 

يي در مقام طعنه مراد باشد كه بعيد نيست كه اگر به اين معنا باشد يا مساوي گو بيعجويي و  عياب به معناي عيب

جويي  اعم است و اين وجه خاصش است. نسبت عيب شود بعيد نيست كه مطلق بشود كه طعان شود يا مطلق مي مي

ت كه ظاهراً بين عياب و مغتاب من وجه است به اين معنا كه و بيان عيوب ديگران با مغتاب و غيبت چه نسبتي اس

كند ولي  ماده افتراق عياب جايي است كه جلوي رو است و ماده افتراق مغتاب هم جايي است كه عيبي را بيان مي
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شود. به نظر آن  گويد كه بشنود، ناراحت مي طوري نيست كه اگر بشنود ناراحت بشود، چون در غيبت عيبي را مي

ع ماده اجتماع و افتراقي كه عياب و مغتاب را من وجه كرده درست نيست عياب معناي مطلق است و مغتاب نو

ها است نه من وجه، غيبت يعني بيان عيب ديگري منتهي اين در  خاص است يعني عموم و خصوص مطلق بين اين

ين اين دو مفهوم عموم و خصوص آيد ب و عياب اعم از جلوي رو باشد يا پشت سر است و به نظر مي پشت سر است

مطلق است. پس بين عياب و طعان بنا بر يك وجه من وجه است بنا بر يك وجه مساوي يا عموم و خصوص مطلق 

 است بين عياب و مغتاب هم مطلق است؛ عياب عام است و مغتاب قسمي از اين عام است.

 كدام معني عياب در اينجا مدنظر است؟ سؤال:

شود آن من وجه  شود اين است كه مبرزي دارد البته اگر آن معنا باشد اين جدا مي نجا گفته ميجواب: عيابي كه اي

كند، اگر  شود ولي ظاهر عياب يعني به نحوي عيب ديگري را ابراز بكند نه آنچه درون خودش است و دنبال مي مي

ر عيب است جلوي رو يا پشت سر و شود ولي اين را نگرفتيم. عياب به معناي ذك من وجه مي حتماًاين را گرفتيم 

 شود. مطلق مي وقت آنمغتاب ذكر عيب است در خلف و غياب شخص، 

 ها آمده است.  يي كه بين اينها نسبتاين هم 

 بندي جمع

شود و  ها آمده كه سه يا چهار تا مي پس يك بحث ريشه اين دو بود يك بحث هم عناويني كه در تعاريف اين

 .يني بود كه ذيل اين تعاريف در لغت آمده استيك بحث هم نسبت بين عناو

 در آيه  مز و لمزه عدم تفاوتتفاوت و نكته چهارم:  
 :مثالًاست  نكته چهارم اين است كه همزه و لمزه آيه يكي است يا تفاوت دارد؟ وجوهي در اينجا ذكر شده

 ؛پشت سر است همزه و لمزه به معناي عيب است ولي لمزه به معني جلوي رو و همزه به معناي -1

 .يك تمايز اين است كه لمزه با افعال است و همزه با زبان و گفتار است -2
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اين دو نوع تمايز . شود مي عكس بهگويد لمزه اين است همزه مقابلش است و گاهي  ها گاهي مي هر يك از اين

عيابيت مطلق است و شود بگوييم لمزه همان  شود و بنا بر بعضي وجوه مي است كه با تفاوت درونش چهار تا مي

شود. اين چند  شود و همزه ذكر خاص بعد العام مي همزه عيابيت به نحو غيبت است كه بنا بر نظر ما آن مطلق مي

نكته كه در لغت شناسي بايد توجه كرد كه تقريباً همه بين كلمات قدما ريشه دارد يعني چيزهاي مستحدثي نيستند كه 

مان اوايل از ابن عباس و ديگران كه مال قرن اول و دوم هستند اين اقوال نقل در قرون متأخر پيدا شده باشد از ه

شده است همزه و لمزه يعني عياب، طعان، مغتاب، في الوجه، في الغياب، بالقول، باللسان، بالفعل، نمام همه در اقوال 

 قدما هست.

دارند لمز به معناي ضرب و دفع  تفاوت حال نيدرعفهميم ضمن اينكه مرتبط هستند  پس با مراجعه به لغت مي

آيد عياب و طعان و مغتاب و نمام است كه  است اما همز به معناي فشار و غمز است و آنچه از اين اقوال به دست مي

تقريباً در هر دو گفته شده غير از نمام كه بيشتر در همزه گفته شده است، سوم اينكه نسبت عياب با غيبت مطلق 

 م بحث تمايزات بود.است نه من وجه. يكي ه

شود ترجيح داد و مسلماً در  ها را نمي از اين كدام چيهبا توجه به توصيفي كه از اين دو لغت در زبان عرب آمده  

توانيم اين ركن را  يي در اين معاني هم مفروض باشد نميگو بيعي و طعنه زدن هست اما اينكه جوئ بيعهمز و لمز 

زند هست اما اينكه مطلق  يي كه به او ضربه ميگو بيعدر مفهوم همز و لمز  حتماًم؛ از درون اين مفهوم بيرون بياوري

فهميم يك نوع  توانيم تعيين بكنيم. بنا بر آنچه از همز و لمز مي است يا در غياب است و هر دو به اين معناست، نمي

تقريباً اشتراك لفظي بين اعم و يي پشت سر است و با اين شكل گو بيعاشتراك لفظي بين معاني عيب گوئي مطلق يا 

در معناي عيابيت و طعانيت  ها واژهشود كه گفتيم عيب و طعن با غيبت عموم و خصوص مطلق است. اين  اخص مي

ها  رود. پس عيابيت و طعانيت در اين رود و در معناي عيابيت و طعانيت پشت سر هم به كار مي مطلق به كار مي

ها مأخوذ باشد براي ما محرز نيست. همه اين دو سه معنا هم در لمز و همز آمده  هست اما اينكه جهت غيبت در اين

توانيم بگوييم در لغت هم به معناي مطلق  آمده، مي ال تلمزوا أنفسكم آمده يا همازتا اينجا اگر بگوييم لمزه در 

ري در پشت سر آمده بين يي بيان عيوب ديگري براي طعنه زدن وارد شده هم به معناي بيان كردن عيب ديگگو بيع
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وقتي مشترك لفظي كه مردد بين عام و خاص است ذكر  وقت آناين دو عموم و خصوص مطلق است نه من وجه، 

اي كه مشترك لفظي دو  گيريم اما خصوصيت براي ما محرز نيست؛ قاعده شود قدر متيقن همان معناي عام را مي مي

ص؛ به نظر مشترك لفظي اين كلمه بين عام و خاص است يعني بين قسم است؛ يكي بين متباينات يكي بين عام و خا

يا بيان عيوب در غياب شخص، استنتاج ما از لغت  گردد يبرمبيان عيوب و طعنه زدن با بيان عيوب اين دو به هم 

يي در پشت سر، در گو بيعمطلق يا  طور بهيي شخص گو بيعاين است كه اين لغت مردد است بين طعنه زدن با 

حتم در آيه  طور بهشود كه  مشترك لفظي بين عام و خاص دو قاعده بود قدر متيقن در اينجا بين عيب پشت سر مي

گويد يا اينكه همزه و لمزه مطلق است و هم  اما اينكه فقط همين را مي؛ وارد است كه آن عام است و اين خاص است

 ييتنها بهتوانيم احراز بكنيم. آنچه در لمز و همز  شكوك است و نميگويد اين م جلوي رو و هم پشت سر را مي

 در آيه داخل است. حتماًتوانيم بگوييم اين است كه بيان عيوب عيابيت و طعانيتي كه پشت سر شخص باشد  مي

 سؤال:؟

وضيح گيريم، قدر متيقن خاص است دو قاعده داشتيم كه ت جواب: مشترك عام و خاص كه شد قدر متيقن را مي

رفت ولي آنچه به معناي  ي متعدد هست ابتدا ذهنم همان سمت ميها لغتداديم. هيچ لغتي در مقام حصر معنا نيست، 

مغتاب است حسابي در همز و لمز قول دارد و در لغت معتبر هم آمده است لغت هم در مقام بيان تمام قيود نيست و 

گوييم اين كلمه كه به كار رفت يا معناي عام است يا  داريم مياحتماالً مقصود عيب پشت سر باشد. ما كار به حكم ن

اما ؛ توانيم بگوييم در كدام استعمال شده است اي نداريم كه عام است يا خاص، نمي معناي خاص است و چون قرينه

ين را هم معنايي كه پشت سر باشد داخل اين هست براي اينكه اگر به معناي عام به كار رفته ا حتماًدر مقام اراده 

معناي مصداق اخص مراد به اراده جديه است  درهرحالگيرد اگر هم به معناي خاص رفته معنايش همين است؛  مي

گويد به علما احترام بگذاريد، يك معناي علما عالم  نه اراده استعمالي كه لفظ در اين به كار رفته باشد مثالً وقتي مي

گوييم مشترك لفظي است و دو معنا دارد؛ در مقام اراده  ست ميبه معناي مطلق است و يك معنا عالم ديني ا

توانيم بگوييم علما در معناي عام به كار رفته يا در معناي خاص، اما چون اينجا  استعمالي چون قرينه نداريم نمي

؛ گوييم معناي خاص يعني عالم ديني قطعاً مقصود است يا بخصوصه يا ضمن عام مقصود است متباين نيستند مي
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كنيم. اين فرمولي است كه در مشترك لفظي  گيريد در مابقي شك داريم برائت جاري مي حال عالم ديني را مي أي علي

لمز هم معناي عيابيت مطلق  گوييم. در كتب لغت مثالً بين اعم و اخص ذكر كرديم و نكته اساسي است كه اينجا مي

باشد پشت سر قطعاً وجود دارد اما اينكه فراتر از آن  ين دوگوييم هر يك از ا گفته شده هم مغتاب گفته شده ما مي

 -كنم جمع كه بشود داستاني است كه بعد عرض مي -باشد مشكوك است ولو اينكه در جايي هم گفته شده باشد.

بنابراين اگر اين دو كلمه به تنهايي در جايي به كار برود مخصوصاً همز، چون همان كتب دارد كه لمز من وجه  

كند ولي در همزه نظر ما اين است كه هم به معناي مطلق به كار رفته هم به معناي  و يك مقدار متباينش مياست 

شود گفت  خاص يا مقصود همه معناي خاص است اگر مردد هم باشد معناي خاص در آن ملحوظ است. پس نمي

 گيرد. لي است كه باز آن را ميك عنوان بهغيبت است يا  عنوان بهقطعاً حالت غيبت در همزه مأخوذ است؛ يا 

 نتيجه

مغتاب در آن داخل است و لذا باز اين دليل خاص  حتماًكنيم كه همزه يعني مغتاب ولي  دليل پيدا نمي درنتيجه

شود چون استعمال در خصوص غيبت نشده ولي حالت غيبت داخل در آيه هست، اين خيلي  براي حرمت غيبت نمي

گيرد اما  آن را مي حتماًصوص غيبت حرام است نه بيان كلي، اين است كه همزه گويد خ مفيد نيست چون دليل مي

 غيبت باشد محرز نيست. اينكه معناي آن

شود گفت همزه دليل براي حرمت عنوان غيبت است ولو اينكه غيبت در او مأخوذ است و در اراده  پس نمي

شايد به معناي عام باشد و  ست مردد است وجدي او غيبت مصداق همزه است ولي اينكه همزه به معناي غيبت ا

هم ممكن است. اگر دليل نداشته باشيم با برائت  رازآنيغگذارد بگوييم اين حكم روي عنوان غيبت آمده و  شايد نمي

تواند احراز بكند. خيلي فرمول  اينكه خصوص عنوان باشد نمي حال نيدرعشود ولي  بگوييم، دليل شامل آن نمي

اين مراد هست ولي اينكه اين لفظ در معنا استعمال شده  حتماً آيد درمييجه بحث لغوي و فني عجيبي است كه نت

توانيم اثبات بكنيم. در اراده جدي موال مصداق اين دليل هست ولي چرا مصداق اين حرمت است، از حيث  نمي
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احراز بكنيم ولي در اراده جديه توانيم  يي؟ حيث حرمتش را نميگو بيععنوان پشت سر بودن يا از حيث عنوان كلي 

 وارد است نه در اراده استعمالي بر لغت و لفظ.

با بيانات متعددي كه در لغت آمده اينكه بگوييم خصوص غيبت مقصود است و دليل بشود براي  درمجموع

ه مهمي شد توانيم احراز بكنيم. اين خيلي نكت آيد اين را نمي يي پشت سر يعني با اين عيب حرمت ميگو بيعحرمت 

يي پشت سر داخل در اين مراد جدي هست ولي از حيث عنوان غيبت داخل در آن است يا گو بيعولو اينكه حالت 

توانيم احراز بكنيم و مجمل است و  از حيث همان عنوان كلي عيب است كه اين هم يك مصداق آن است؟ اين را نمي

مت غيبت بشود، مردد است؛ ممكن است دليلي براي حرمت تواند دليلي براي حر لذا در اين آيه هماز و همزه نمي

غيبت باشد يا دليلي براي حرمت جنسش باشد اينكه عيب ديگران را بگويد و با عيب به او طعنه بزند ولي دليلي 

 تواند باشد. براي خصوص غيبت نمي

 سؤال: اراده استعمالي و اراده جدي

لفظ در اين قيد  قطعاًگوييم چون اين مقصود است پس  شتيم نميجواب: اراده استعمالي و اراده جدي را فرق گذا

در اراده جدي موال اين حالت غيبت داخل است ولي اينكه لفظ به اين معنا به  قطعاًبه كار رفته نه اين احراز نيست 

شناسي به  ي لغتها بحثاين از مسائلي است كه در اصول و  -است  طور نيادانيم در أكرم العلما هم  كار رفته نمي

اين شكل گفته نشده است ثقلش هم به اين خاطر است كه مسبوق نيست به اين شكل دو نوع مشترك لفظي و 

اي هم نبود  اگر بگوييم عالم دو معنا دارد يكي مطلق يكي عالم ديني، وقتي گفت اكرم العلما قرينه -ي كه داردجينتا

يم بگوييم عالم به معناي عام است يا معناي خاص، ولي در اراده توان ما در مقام اراده استعمالي و استعمال لفظ نمي

باشد قدر متيقن به لحاظ مصداقي دارد، قدر متيقن به لحاظ استعمال لغوي و اراده استعمالي اينجا  هركدامجدي موال 

اشد عالم ديني ب هركدامنيست مردد و مشترك است و قرينه معينه ندارد، ولي قدر متيقني در مقام اراده جدي دارد و 

توانيم  نمي وقت آنمصداق آن است مصداقيت آن خاص محرز است ولي اينكه مفهوم اين لفظ باشد مردد است، 

گوييم عالم ديني يا معنايش است يا داخل در معنا است اينجا هم همزه  بگوييم معناي اكرم العلما اين است ولي مي

مشمول اين آيه هست منتهي يا به خاطر اين است كه  حتماًمخصوصاً عيابيت در غيبت شخص و پشت سر شخص 
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مصداق هست  حتماًمعناي همزه همين است يا به خاطر اين است كه معناي آن عيابيتي است كه مصداقش اين است 

و مستعمل فيه باشد، آن نيست. اين در همزه هست. در لمزه اصل مصداقيت بيان عيب در پشت سر كالً مشكوك 

گيرد ولو  آمده كه لمزه يعني عيابيت في الوجه، اگر آن باشد قطعاً در غيب را نمي ها لغتر يكي از است براي اينكه د

 غيب نيست كه ممكن است بگيرد. ها لغتاينكه در بعضي از 

 نتيجه نهايي
كه در اصول يا در -است   نتيجه بحث ما متحصل از اين بحث دقيق لغت شناسي است كه مبتني بر يكي دو قاعده

گذارد احراز بكنيم كه لمزه و همزه در مفهوم بيان العيب في  تعدد معاني و اقوال نمي -ي به اين شكل بحث نشدهجاي

 ؛ پس:ظهر الشخص به كار رفته است

توانيم احراز بكنيم كه همز و لمز در معناي غيبت به كار رفته براي اينكه  نتيجه اول مشترك است و نمي -1

 ان العيب باشد و بين عام و خاص مردد است؛احتمال دارد در معناي مطلق بي

نتيجه دوم اين است كه در همز قدر متيقن مصداقي نه معنايي غيبت است ولي در لمز اين اندازه قدر متيقن  -2

 .گويد لمز يعني در جلو رو نيست براي اينكه يك قولي مي

الي كه در لغت آمده يا تعارض اين يك بحث فني دقيقي بود ولي در بحث لغوي بحث ديگري باقي ماند. پس اقو

شود  گويد كه تعدد معنا مي معنايي مي هركدامشود يا  توانيم تشخيص بدهيم كه تردد در تعيين معنا پيدا مي دارد و نمي

شود، مشترك لفظي هم من وجه نيست كه متباين باشد بلكه اعم و اخص است با اين مقدمات  و مشترك لفظي مي

را  كدام چيهدر همز غيبت مصداقيت دارد در لمز اين هم معلوم نيست ولي به لحاظ استعمال لفظ در معنا  حتماً

 علي محمد و آله االطهار. اهللا يصل ؛ وتوانيم احراز بكنيم كه در معناي غيبت به كار رفته است نمي

 

 


	اشاره
	بحث چهارم: مفهومشناسی همز و لمز
	نکته اول: ریشه همز و لمز
	نکته دوم: نظرات موجود
	معانی دیگر

	نکته سوم: نسبت عناوین
	جمعبندی

	نکته چهارم: تفاوت و عدم تفاوت همز و لمز در آیه
	نتیجه


	نتیجه نهایی

