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2ـ تفاٍت کار اصَلی ٍ لغَی در تحج الفاظ

مشتق
افرادی
مباحث الفاظ

بحث لغوی
اکتشافی

هیأت

نهی
ترکیبی

2

امر

مفاهیم

الرکي الخاًی للوفهَم

النوع

الحكم
الشخص
3

انتفاء نوع یا سنخ
حکم بالجملة

مفهوم کلی

مفهوم مخالفت
انتفاء نوع یا سنخ
حکم فی الجملة
انتفاء شخص
حکم

4

امر عقلی

مفهوم جزئی

خارج از
دائره مفهوم

مباحث الفاظ

بحث لغوی
اکتشافی

مشتق

جمله شرطیه

امر

جمله وصفیه

هیأت

نهی

جمله غائیه

جمله
استثنائیه
مفاهیم

جمله حصریه
جمله لقبیه
جمله عددیه

5

ًظر هشهَر

مفاهیم

6

هختار
مفهوم جزئی

جمله شرطیه

مفهوم کلی

جمله وصفیه

مفهوم جزئی

جمله غائیه

مفهوم کلی

مفهوم جزئی

جمله
استثنائیه

مفهوم کلی

مفهوم جزئی

جمله حصریه

مفهوم کلی

جمله لقبیه

فاقد مفهوم

جمله عددیه

فاقد مفهوم

عوَم ٍخصَص
مشتق
افرادی
مباحث الفاظ

بحث لغوی
اکتشافی

امر
نهی

هیأت

مفاهیم
ترکیبی

7

عموم
وخصوص

عوَم ٍخصَص
•
•
•
•

8

أدٍات الؼُوَم
تؼشٗف الؼوَم ٍألسبهِ:
العوَم :هَ االستيعاب الوذلَل عليه تاللفع.
ٍثبشتشاؽ أى ٗكَى هذلَلًب ػلِ٘ ثبللفق ٗخشج الوـلك الشموَلٖ إمّىّ
الشوَل٘ٔ إِ٘ ل٘ست هذلَلًٔ للكالم؛ ألًّْب هي شموٍى ػمبلن الووؼمَ
ٍالكالم إًّوب ٌٗظش إلى ػبلن الوؼل خالإبً للؼبمّ إّىّ تكثّش األإشاد إ٘مِ
هلحَف إٖ ًفس هذلَ الكالم ٍإٖ ػبلن الوؼل.

درٍس فی علن األصَل ،الحلقة الخالخة(هَسَعة الشهيذ الصذر د ،)7ص116 :

عوَم ٍخصَص
•
•
•
•
•

«الؼبم ٍ الخبصّ»
ٍ ٗمغ الجحث ػٌْوب إٖ إظَ :
«الفظل األٍ  -إٖ الؼبم»
ٍ ٗجحث إِ٘ ػي جْت٘ي:
إحذاّوب إٖ هؼٌى الؼوَم ٍ ألسبهِ

• ٍ األُخشى إٖ أدٍاتِ

9

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص219 :

عوَم ٍخصَص
• الؤْ األٍلى
•  :ػشف الؼوَم إٖ الكفبٗٔ « »1ثأًِ ػجبسٓ ػي استيعاب الوفهـَم لوـا
يٌطثق عليه هي االفراد،

• ______________________________
( -)1كفبٗٔ األطَ ج  1ص 331

10

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص219 :

عوَم ٍخصَص
یفاد بحسب
مرحلة المدلول
اللفظي للدلیل

إكرام ك َّل عالم

العموم

االستیعاب

یفاد بحسب
مرحلة التحلیل
العقلي

11

مرحلة تطبیق
العنوان على
معنونه خارجا

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص219 :

أكرم العالم

عوَم ٍخصَص
•
•
•
•

12

ٍ تحم٘ك حب ّزا التؼشٗف ٗتؼح هي خال ًمبؽ:
الٌمـٔ األٍلى:
اىّ االست٘ؼبة
تبسٓ ٗفبد ثحست هشحلٔ الوذلَ اللفظٖ للذل٘ل كوب إمٖ (إكمشام كمل
ػبلن) ثٌبءً ػلى ٍػغ كلؤ (كلّ) لغٔ لالست٘ؼبة

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص219 :

عوَم ٍخصَص

• ٍ أخشى ٗفبد ثحست هشحلٔ التحل٘ل الؼملٖ ٍ ًمظمذ ثْمب  ...هشحلمٔ
تـج٘ك الؼٌَاى ػلى هؼًٌَِ خبسجبً كوب إٖ لَلٌب (أكشم الؼبلن) ح٘ث اى
اللفق ال ٗذ ٍػؼبً ٍ لغٔ ػلى أكثش هي جؼمل الحكمن ػلمى ؿج٘ؼمّٖ
الؼبلن ثحست هشحلٔ الوؼل إالّ اًِ ثلحبف الخبسج ٍ هشحلٔ الووؼمَ
ٗـجك الحكن ػلى كل هَسد ٗتحمك إِ٘ الؼبلن خبسجب
• ٍ الؼوَم َّ الٌَع األٍ هي االست٘ؼبة ال الثبًٖ.

13

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص219 :

•
•
•

•

14

عوَم ٍخصَص
الٌمـٔ الثبً٘ٔ:
اى االست٘ؼبة الوذلَ للفق ٍػؼبً
تبسٓٗ :كَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى االسوٖ كوب إٖ هثمل (كملّ ٍ جو٘مغ ٍ
كبإٔ ٍ ػوَم) ٍ ًحَّب همي األلفمبف الوَػمَػٔ لغمٔ لمٌفس هؼٌمى
االست٘ؼبة ٍ الشوَ ٍ الؼوَم ثشْبدٓ الوؼبهلمٔ هؼْمب هؼبهلمٔ االسمن
كوؼلْب هجتذأ هثال إٖ الوولٔ
ٍ أخشىٗ :كَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى الحشإٖ كوب إٖ ّ٘ئٔ الووغ الوحلّى
ثبلالم ثٌب ًء ػلى داللتْمب ػلمى الؼومَم إبًْمب كغ٘شّمب همي الْ٘ئمب ٍ
األدٍا ٍػؼت لوؼبىٍ غ٘ش هستملٔ.
تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص220-219 :

عوَم ٍخصَص

اسم

(كل) و
(جمیع).

حرف

العلماء

وأداة العموم

15

درٍس فی علن األصَل ،الحلقة الخالخة(هَسَعة الشهيذ الصذر د ،)7ص116 :

•
•
•

•
16

عوَم ٍخصَص
ٍأدآ الؼوَم الذالّٔ ػلى االست٘ؼبة:
تبسًٓ تكَى اسوبً ٍتذ ّ ػلى االست٘ؼبة ثوب َّ هفَْم اسوٖ كومب إمٖ
(كلّ) ٍ (جو٘غ).
ٍاخشى تكَى حشإبً ٍتذ ّ ػلِ٘ ثوب َّ ًسجٔ اسمت٘ؼبث٘ٔ كومب إمٖ الم
الووغ إٖ لَلٌب( :الؼلوبء) ثٌبءً ػلى أىّ الووغ الوؼشف ثبلالم ٗذ ّ ػلى
الؼوَم إّىّ أدآ الؼوَم إِ٘ ّٖ الالم ٍالالم حشف إمبرا دلّمت ػلمى
االست٘ؼبة إْٖ إًّوب تذ ّ ػلِ٘ ثوب َّ ًسجٔ.
ٍس٘أتٖ « »1تظَٗش رلك إى شبء اللِ تؼبلى.
درٍس فی علن األصَل ،الحلقة الخالخة(هَسَعة الشهيذ الصذر د ،)7ص116 :

عوَم ٍخصَص
• ٍ التؼشٗف الوتمذم ٗحتول إِ٘ أحذ ٍجْ٘ي:
• األٍ  :أىْ ٗكَى الومظَد همي اسمت٘ؼبة الوفْمَم الإمشادُ أىْ ٗلحمق
الوفَْم الَاحذ هشآٓ لتوبم اإشادُ كأى ٗلحق هفَْم الؼبلن إبً٘بً إٖ توبم
اإشادُ ثٌحَ الشوَل٘ٔ أٍ الجذل٘ٔ إبلؼبم َّ الّزٕ ٗمذ ٍػمؼبً ػلمى اى
الوفَْم لذ لَحق ثْزا الٌحَ.
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص220 :

عوَم ٍخصَص
یدل على نفس
االستیعاب

أداة العموم.

أكرم كل فقیر

الدال على
االستیعاب
یدل على
المفهوم
المستوعب
ألفراده
18

مدخول األداة

درٍس فی علن األصَل ،الحلقة الخالخة(هَسَعة الشهيذ الصذر د ،)7ص116 :

أكرم كل فقیر.

عوَم ٍخصَص
•
•
•

•

19

ٍداللٔ الكالم ػلى االست٘ؼبة تفتشع ػبدًٓ دالّ٘ي:
أحذّوبٗ :ذ ّ ػلى ًفس االست٘ؼبة ٍٗسوّى ثأدآ الؼوَم.
ٍاٙخشٗ :ذ ّ ػلى الوفْمَم الوسمتَػت ألإمشادُ ٍٗسموّى ثومذخَ
األدآ.
إفٖ لَلٌب( :أكشم كلّ إم٘شٍ) الذا ّ ػلى االست٘ؼبة كلؤ (كملّ) ٍالمذا ّ
ػلى الوفَْم الوستَػت ألإشادُ كلؤ (إم٘ش)

درٍس فی علن األصَل ،الحلقة الخالخة(هَسَعة الشهيذ الصذر د ،)7ص116 :

عوَم ٍخصَص

• ٍ ّزا الَجِ غ٘ش هؼمَ لٌكتٔ أٍػحٌبّب إٖ ثحث الَػغ ٍ حبطلْب:
اى الؼٌَاى -إّٔ ػٌَاى كبى -ال ٗوكي أىْ ٗكَى إبً٘ب إالّ إمٖ الح٘ث٘مٔ
الوشتشكٔ التٖ ٗكَى حبك٘ب ػٌْب ٍ التمٖ ال تضٗمذ ػلمى را الـج٘ؼمٔ
ش٘ئب ٍ اهّب الكثشٓ ٍ التؼذد ٍ االإشاد إال ٗؼمل أى تشى ثوفَْم الـج٘ؼٔ

20

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص220 :

عوَم ٍخصَص

• ٍ هي ٌّب للٌب ثبستحبلٔ الَػغ الؼبم ٍ الوَػَع لِ الخمبصّ همي دٍى
استؼوب هفَْم صائذ ػلى الـج٘ؼٔ التٖ ٗشاد ٍػغ اللفق ثّصاء اإشادّب
• ٍ لزلك للٌب إٖ الٌمـٔ السبثمٔ اى هب ٗمذ ػلمى را الـج٘ؼمٔ كبسمن
الوٌس ل٘س ثؼبم ألًِ ال ٗذ إالّ ػلى را الـج٘ؼٔ ٍ إِىْ كبًت الـج٘ؼٔ
ثحست ًفس األهش ٍ هشحلٔ التـج٘ك هٌـجمٔ ػلى اإشادّب.

21

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص220 :

عوَم ٍخصَص

• ًؼن هي جولٔ الـجبئغ ًفس ؿج٘ؼٔ التؼذد ٍ التكثش ٍ الووغ ٍ ّٖ ٍ إِىْ
كبى حبلْب حب سبئش الوفبّ٘ن األخشى التٖ لْب اإشاد هتؼذدٓ هي ح٘ث
اًِ ال ٗوكي أىْ ٗشى ثْب كثشا هتؼذدٓ ثل ٗشى ثْب ًفس ؿج٘ؼٔ الكثشٓ
إالّ اًْب ثّػبإتْب إلى هفَْم آخش تفظ٘لٖ كوفْمَم الؼمبلن همثال تشٌٗمب
اإشاد رلك الوفَْم إبًِ ثبإلػبإٔ إلْ٘ب ٗسمتفبد كثمشٓ رلمك الوفْمَم
التفظ٘لّٖ ٍ اإشادّب إال ٗظح أىْ ٗمب اىّ هفَْهب استَػت اإشاد ًفسِ ٍ
اًوب الظح٘ح أىْ ٗمب إٖ هَاسد الؼوَم االسموٖ اى هفَْهمب اسمتَػت
اإشاد هفَْم آخش ًؼن لَ لَحق الوفَْهمبى كوفْمَم ٍاحمذ هسمبهحٔ
تـبثك هغ هب إٖ التؼشٗف الوزكَس [.]1
22

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص220 :

عوَم ٍخصَص

• [ -]1لذ ٗمب ّزا الومذاس ال ٗكفٖ إلثجب االست٘ؼبة ألى هفَْم االإشاد ٍ التكثش لَ أُػ٘ف إلٖ هفَْم
آخش ال ٗؼـٌ٘ب االست٘ؼبة لتوبم اإشاد رلك الوفَْم ثل ال ثذَّ هي اسمتؼوب كملّ أٍ ػومَم أٍ جو٘مغ أٍ
كبإٔ أٍ ًحَّب حتى ًستف٘ذ الؼوَم ٍ ّزُ األدٍا ػلى لسو٘ي هٌْب همب ال ٗمذخل إالّ ػلمى الوومغ
حم٘مٔ أٍ حكوب كبسن الووغ (لَم ٍ ًبس) ٍ ّزا هي لج٘ل ػوَم ٍ كبإٔ ٍ جو٘غ إبًْب ال تذخل ػلمى
الوفشد إال تمَ كبإٔ إًسبى أٍ ػوَم ػبلن ثل كبإٔ الٌبس ٍ ػوَم الؼلومبء ٍ ّمزا المسمن ثٌمبء ػلمى
الوٌْؤ الوزكَسٓ ٗوت إلحبلْب ثبلووغ الوحلّى ثبلالّم هي الذاللٔ ػلى الٌسجٔ االست٘ؼبث٘ٔ ثم٘ي الـج٘ؼمٔ
الوفبد ػلْ٘ب ثوبدٓ الووغ ٍ ث٘ي االإشاد ٍ الووغ الوفبد ثْ٘ئٔ الووغ ٍ .المسن الثبًٖ (كلّ) الّمزٕ ٗمذخل
ػلى الوفشد ٍ الووغ هؼبً إالّ اى ّزا أٗؼب هي الَاػح ػذم أخز هفَْم التكثش ٍ االإشاد إِ٘ ثٌحَ الوؼٌى
االسوٖ ثشْبدٓ طحٔ إػبإتِ إلى الفشد إ٘مب كل إشد هي اإلًسبى دٍى أىْ ٗلمضم تٌمبلغ همي رلمك
أطالً ثل (كلّ إًسبى) أٗؼب ٗذ ػلى ٍحذٓ هذخَ كل لوكبى التٌَٗي ٍ لؼلِّ لزلك ًوذ ػذم دخمَ
كلّ ػلى الوٌس ثل ٗذخل اهّب ػلى الوفشد الوٌَى أٍ ػلى الووغ ٍ الحبطل اى هفَْم التكثش ٍ االإشاد
االسوٖ غ٘ش هأخَر ال إٖ المسن األٍ ثشْبدٓ احت٘بجِ إلى هذخَ ٗكَى جوؼبً أٍ همب ثحكومِ ٍ ال
ٗكفٖ أىْ ٗكَى هذخَلِ ًفس الـج٘ؼٔ ٍ ال إٖ المسن الثبًٖ ثشْبدٓ طحٔ إػبإتِ إلى هفْمَم هٌمبلغ
هغ هفَْم التكثش ٍ االإشاد .كوب ٍ إِى دػَى أخز هفَْم االست٘ؼبة إمؾ إٖ هذلَ الؼوَم االسوٖ ثؼ٘ذ
أٗؼبً ٍ إالّ كبى ٌٗجغٖ إهكبى تحظ٘ل ًفس الوؼٌى ثمَلٌب است٘ؼبة الؼلوبء أػف إلى رلك اى كلّ ػبلن
ػلى ّزا األسبس ال ٗكَى إِ٘ هب ٗذ ػلى االإشاد هغ اًِ ٗف٘ذ است٘ؼبثْب ثال إشكب .
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص221 :

•
•
•

•

24

عوَم ٍخصَص
ّزا ٍ لؼل األٍإك أىْ ٗمب  :ثأى أدٍا الؼوَم االسو٘ٔ ػلى لسو٘ي:
 -1هب ٗكَى اسوبً للومذاس ٍ َّ التوبم إٖ همبثل الجؼغ هي لج٘ل جو٘غ ٍ ػومَم ٍ كبإمٔ ٍ ًحمَ رلمك إبًْمب
كأسوبء الومبدٗش ٗكَى ثوؼٌى التوبم ٍ لزلك تكَى ثحبجٔ إلى هؼبف إلِ٘ ٗؼ٘ي الوتمذس ثزلك الوممذاس دائومب ٍ
ٗشتشؽ أى ٗكَى الولحَف إِ٘ الوتكثش اهّب ثلحبف االإشاد أٍ االجضاء ٍ لْزا ٗشتشؽ اى ٗكَى جوؼبً أٍ ثحكوِ.
 -2هب ٗكَى كبسن اإلشبسٓ ٗشبس ثِ إلى ٍالغ الوظذاق الخبسجٖ للوذخَ تبسٓ ػلى سج٘ل الجذ كوب إمٖ (إٔ)
ٍ أخشى إٖ ػشع ٍاحذ كوب إٖ (كلّ) ػلى أحذ هؼٌِ٘٘ إبى لِ إؿاللبً آخش ٗكَى إِ٘ هي المسن السبثك ٍ رلك
ػٌذ هب ٗؼبف إلى الووغ أٍ إلى االجضاء كوب إٖ لَلك (أكلت كل السوكٔ) ٍ لْزا لن ٗكي ٗمذخل ّمزا المسمن
ػلى اسن الوٌس ٍ ال الووغ ثل ػلى الوفشد الوٌكش إبى اإلشبسٓ ال تكَى للوٌس الذا ػلى الـج٘ؼمٔ ثومب ّمٖ
ّٖ أٍ للووغ الّزٕ لِ هشاتت هتؼذدٓ ثال تؼ٘٘ي ٍ .هوب ٗوٗمذ همب ًممَ هالحظمٔ اى همشادف المسمن األٍ إمٖ
الفبسس٘ٔ كلؤ (ّوِ) ٍ هشادف المسن الثبًٖ كلؤ (ّش) إ٘مب (ّوِ هشدم ٍ ّش هشدٕ).
ٍ الوَاة :الظح٘ح ٍ الّزٕ َّ الومظَد هوب ركش إٖ الوتي اًِ ال ثذَّ هي هفَْم آخمش ٗمذ ػلمى شموَ اإمشاد
الوفَْم األٍ ٍ ّزا الوفَْم إٖ هثل جو٘غ ٍ كبإٔ ٍ ػوَم َّ التوبم الومبثل للجؼغ ٍ لكي ثبػتجبس اى التوبه٘مٔ
ال تتؼمل ثلحبف الـج٘ؼٔ ثوب ّٖ ّٖ إال ثذَّ هي إػبإتْب إلْ٘ب اهّب ثلحبف اجضائْب أٍ ثلحبف أإشادّب ٍ لزلك كمبى
ثحبجٔ إلى هب ٗذ ّ ػلى رلك هي ّ٘ئٔ الووغ أٍ إؿالق الـج٘ؼٔ ثلحبف اجضاء ًفسْب.

تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص221 :

عوَم ٍخصَص

• ٍ اهّب (كلّ) إْٖ هَػَػٔ لالست٘ؼبة ٍ هذخَ ّزا االست٘ؼبة إِىْ كبى هؼشّإبً سَاء
كبى هفشداً أٍ جوؼبً إسَف ٗستفبد است٘ؼبة تومبم اجمضاء الومذخَ همي إؿاللمِ
الجضاء ًفسِ ٍ إِىْ كبى هفشداً هٌكشاً إبلتٌك٘ش ٗذ ػلى اإلشبسٓ إلى إمشد همب ػلمى
سج٘ل الجذ ث٘ي االإشاد ٍ كل ٗذ حٌ٘ئز ػلى است٘ؼبة توبم ّزُ اإلشبسا الجذل٘ٔ
ٍ هي ٌّب تستفبد اإلشبسٓ إلى توبم االإشاد إلَ كبًت هَػَػٔ لإلشبسٓ ك٘ف تذخل
ػلى اسن اإلشبسٓ كوب إٖ هثل (كلّ ّزُ الكتت)؟
• إِىْ للت :لَ كبًت كلؤ (كلّ) هَػَػٔ ثّصاء هفْمَم االسمت٘ؼبة االسموٖ ألهكمي
تجذٗلْب ثِ هغ ٍػَح ػذم التٌبص ًفس الوؼٌى ثزلك إال ٗظح أىْ ًمَ اسمت٘ؼبة
سجل ثذالً ػي كل سجل؟
• للٌب :اى هفَْم االست٘ؼبة هفَْم كلٖ ػلى حمذ أسموبء األجٌمبس األخمشى ثٌ٘ومب
الولحَف إٖ (كلّ) ٍالغ االست٘ؼبة الّزٕ َّ هي أؿَاس الَجَد الوشبس إلِ٘ ال همي
أؿَاس الـجبئغ ٍ لزلك ال ٗذخل ػلى الوؼمبف إل٘مِ اال ثلحمبف ٍجمَدُ المَالؼٖ
األإشادٕ أٍ األجضائٖ.
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص221 :

عوَم ٍخصَص

• الثبًٖ :أىْ ٗكَى الومظَد هي است٘ؼبة الوفَْم الإشاد ًفسمِ اإتمشاع
ًسجٔ است٘ؼبث٘ٔ إٖ هشحلٔ الوذلَ اللفظٖ لبئؤ ث٘ي الوفَْم ٍ اإشادُ
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص222 :

عوَم ٍخصَص

• ٍ ّزا الَجِ ٗستذػٖ أؿشاإب ثالثٔ إٖ هشحلٔ اللفق ؿشإب ٗمذ ػلمى
الوفَْم ٍ آخش ػلى االإشاد ٍ ثبلث ػلى الٌسجٔ االست٘ؼبث٘ٔ ثٌْ٘وب كوب
َّ الحب إٖ كل هؼٌى اسوٖ
• ٍ ّزا َّ الّزٕ سَف ٗأتٖ تَػ٘حِ إٖ الووغ الوحلّمى ثمبلالم ثٌمبءً
ػلى اإبدتِ الؼوَم
• ٍ لزلك ٗختض ّزا التفس٘ش ثبلؼوَم ثٌحَ الوؼٌى الحشإٖ ال االسموٖ
إبًِ ال َٗجذ إِ٘ أكثش هي دال٘ي ٍ االست٘ؼبة هلحَف إِ٘ ثٌحَ الوؼٌى
االسوٖ إٖ االسن الوتوثل إٖ كلّ أٍ جو٘غ أٍ كبإٔ.
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص222 :

عوَم ٍخصَص

• إبلظح٘ح أىْ ٗمب إٖ تؼشٗف الؼوَم:
• اًه عثارة عي استيعاب هفهَم ٍضعا الفراد هفهَم آخـر سـَاك کـاى
االستيعاب راتيا فی الوفهَم الوستَعة أٍ تذال حالج.
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تحَث فی علن األصَل (الهاشوی) د ،3ص222 :

