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 الفاظـ تفاوت کار اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 
 اکتشافی

 هیأت

 افرادی

 مشتق

 امر 

 نهی

 مفاهٌم ترکٌبی
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  الوفهوم  تعريف

 مدلول التزامّي للكالم المفهوم

 كّل مدلوٍل التزامي  
ال یعتبر مفهوماً 
 .بالمصطلح االصولي

     123      ( 7 هوسوعة الشهيد الصدر ج)دروس فی علن األصول، الحلقة الثالثة
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  الوفهوم  تعريف

 المفهوم

حكم إنشائً أو 
الزم بین إخباري 

  بالمعنی األخص
للمدلول 

 للهٌئة المطابقً

 التركٌبٌة

 موافقهذاالحكم 
 للمنطوق

 مخالفهذاالحكم 
 للمنطوق
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 الرکن الثانی للوفهوم

 الحكم
 النوع

 الشخص



6 

 مفهوم مخالفت

 سنخیا  نوعانتفاء 
 بالجملةحکم 

 کلیمفهوم 

 سنخیا  نوعانتفاء 
 الجملة فیحکم 

 جزئیمفهوم 

 شخصانتفاء 
 حکم 

 امر عقلی
خارج از 
 دائره مفهوم
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 الوفهومعلى الشرطية الجولة داللة 

 الداللة على المفهوم

الركن الثانً و انَّ المعلق على الشرط 
 هل هو طبٌعً الحكم أو شخصه، 

الركن األول بكلتا 
 صٌغتٌه

على مستوى المدلول 
 التصوري

على مستوى المدلول 
 .التصدٌقً

148       3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   
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 الوفهومالداللة على ضابطة 

 الركن األول

 الربط الجملة 

 اللزومً

الشرط )العلًّ
 (علّة للجزاء 

 العلٌّة التامة

 االنحصارٌة

غیر 
 االنحصارٌة

 العلٌة الناقصة

أَْن )غٌر علی 
یكونا معلولین 

 (لعلّة ثالثة

 االتفاقی

     141       3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول 
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 الفاظـ تفاوت کار اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 
 هیأت اکتشافی

 مشتق

 امر 

 نهی

 مفاهٌم

 جمله شرطٌه

 جمله وصفٌه

 جمله غائٌه

جمله 
 استثنائٌه

 جمله حصرٌه

 جمله لقبٌه

 جمله عددٌه
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 عووم وخصوص

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 
 اکتشافی

 هیأت

 افرادی

 مشتق

 امر 

 نهی

 ترکٌبی

 مفاهٌم

عموم 
 وخصوص
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 وخصوصعووم 

  الؼُوَم أدوات•
 :تؼشيف الؼوَم ٍأقسبهه•

 . هو االستيعاب الودلول عليه باللفع: العووم•
أى يكَى هذلَلًب ػليه ثبللفع يخشج الوطلق الشموَل،  إمّى    ٍثبشتشاط •

الشوَلية إيه ليست هذلَلةً للكالم؛ ألً هب هي شموٍى ػمبل ن الووؼمَ      
ػبل ن الوؼل  خالإبً للؼبمّ إّى  تكث ش األإشاد إيمه    ٍالكالم إً وب يٌظش إلى

 .هلحَظ إ، ًفس هذلَ  الكالم ٍإ، ػبلن الوؼل

116: ، ص(7 هوسوعة الشهيد الصدر ج)دروس فی علن األصول، الحلقة الثالثة   



12 

 عووم وخصوص

 «الؼبم ٍ الخبصّ»•
 :ٍ يقغ الجحث ػٌهوب إ، إصَ •
 «إ، الؼبم -الفصل األٍ »•
 : ٍ يجحث إيه ػي جهتيي•
 الؼوَم ٍ أقسبهه   إ، هؼٌىإحذاهوب •
  األُخشى إ، أدٍاتهٍ •

 

219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   



13 

 عووم وخصوص

  األٍلىالوهة •
ثأًه ػجبسة ػي استيؼبة الوفهمَم لومب   « 1»ػشف الؼوَم إ، الكفبية : •

 يٌطجق ػليه هي االإشاد  
 
 

•______________________________ 
 331  ص 1كفبية األصَ   ج  -(1)

 
 

219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   
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 عووم وخصوص

 االستیعاب 

یفاد بحسب 
مرحلة المدلول 
 اللفظي للدلیل

 العموم إكرام كلَّ عالم

یفاد بحسب 
مرحلة التحلیل 

 العقلي

مرحلة تطبیق 
العنوان على 
 معنونه خارجاً 

 أكرم العالم

219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   



15 

 عووم وخصوص

 :تحقيق حب  هزا التؼشيف يتضح هي خال  ًقبطٍ •
 :الٌقطة األٍلى•
 اى  االستيؼبة  •
إكمشام كمل    )تبسة يفبد ثحست هشحلة الوذلَ  اللفظ، للذليل كوب إم،  •

 لغة لالستيؼبة  ( كل )ثٌبءً ػلى ٍضغ كلوة ( ػبلن
 

219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   
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 عووم وخصوص

هشحلمة  ... أخشى يفبد ثحست هشحلة التحليل الؼقل، ٍ ًقصمذ ثهمب   ٍ •
حيث اى  ( أكشم الؼبلن)تطجيق الؼٌَاى ػلى هؼًٌَه خبسجبً كوب إ، قَلٌب 

اللفع ال يذ  ٍضؼبً ٍ لغة ػلى أكثش هي جؼمل الحكمن ػلمى عجيؼم،ّ     
الؼبلن ثحست هشحلة الوؼل إال  اًه ثلحبظ الخبسج ٍ هشحلة الووؼمَ   

 يطجق الحكن ػلى كل هَسد يتحقق إيه الؼبلن خبسجب  
 .الؼوَم هَ الٌَع األٍ  هي االستيؼبة ال الثبً،ٍ •

219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   
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 عووم وخصوص

 :الثبًيةالٌقطة •
 اى  االستيؼبة الوذلَ  للفع ٍضؼبً  •
كمل  ٍ جويمغ ٍ   )يكَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى االسو، كوب إ، هثمل  : تبسة•

هؼٌمى  لمٌفس   لغمة ٍ ًحَهب همي األلفمبظ الوَضمَػة    ( كبإة ٍ ػوَم
االستيؼبة ٍ الشوَ  ٍ الؼوَم ثشهبدة الوؼبهلمة هؼهمب هؼبهلمة االسمن     

 كوؼلهب هجتذأ هثال إ، الوولة 
يكَى هفبداً ثٌحَ الوؼٌى الحشإ، كوب إ، هيئة الووغ الوحل ى : أخشىٍ •

ثبلالم ثٌبًء ػلى داللتهمب ػلمى الؼومَم إبًهمب كغيشهمب همي الهيئمب  ٍ        
 .األدٍا  ٍضؼت لوؼبىٍ غيش هستقلة
220-219: ، ص3 ج( الهاشوی)بحوث فی علن األصول   
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 وخصوصعووم 

 وأداة العموم

 اسم
و ( كلّ )
 (. جمیع)

 العلماء  حرف

116: ، ص(7 هوسوعة الشهيد الصدر ج)دروس فی علن األصول، الحلقة الثالثة   
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 وخصوصعووم 

 : االستيؼبة  الؼوَم الذال ة ػلىٍأداة •
االستيؼبة ثوب هَ هفهَم اسو،  كومب إم،     تكَى اسوبً ٍتذ   ػلىتبسةً •

 (. جويغ)ٍ ( كل )
تكَى حشإبً ٍتذ   ػليه ثوب هَ ًسجة اسمتيؼبثية  كومب إم، الم    ٍاخشى •

  أى  الووغ الوؼش ف ثبلالم يذ   ػلى    ثٌبءً ػلى(الؼلوبء: )الووغ إ، قَلٌب
  الؼوَم  إّى  أداة الؼوَم إيه ه، الالم  ٍالالم حشف  إمبرا دل مت ػلمى   

 .االستيؼبة إه، إً وب تذ   ػليه ثوب هَ ًسجة

 .تصَيش رلك إى شبء الل ه تؼبلى« 1»ٍسيأت، •

116: ، ص(7 هوسوعة الشهيد الصدر ج)دروس فی علن األصول، الحلقة الثالثة   


