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 الفاظـ تفاوت کار اطولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 اکتشافی

 مشتق هیأت

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحیح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلیلی

 حروف

 هیئات
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  العرفیو هذلوله اللغوی أو  الوشتقهفاد تحذيذ 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم یشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء

363ص؛  1 بحوث فی علن األطول ؛ ج  
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  الوختار فی هعنى الوشتق
  فٖ هعٌى الوشتقالوختبز •
ٍ الَاقع اىَّ قل٘لًب هي التدثّس ٍ التأهّل فٖ إعالقبت الوشتتق متب ف فتٖ    •

زأٌٗب للجصم ثَضعْب للوتلجس ثبلوجدإ خبصٔ، ألىَّ الوشتق لتِ هتب ٓ ٍ   
ّ٘ئٔ، أهَّب الوب ٓ فوَضَعٔ للداللٔ على الحدث، ٍ اهّب الْ٘ئٔ فللداللتٔ  
على ًسجٔ ذلل الحدث إلى الرات ٍ تلجّسْب ثِ على اختال  أًحبئِ ٍ 

 .م٘فّ٘بتِ ٍ ّٖ فسع ٍجَ  الحدث ٍ عدم اًقضبئِ
ٍ ٗنفٌ٘ب  ل٘لًب على ثغالى الَضع لألعن هب تقدّم هي عدم ت٘سّس تصَٗس •

 .هعٌى جبهع ث٘ي الوتلجّس ٍ الوٌقضٖ عٌِ الوجدأ

374ص؛  1 بحوث فی علن األطول ؛ ج  
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
  القَل٘ي فٖ ٍضع الوشتقّأ لّٔ •
 الغسف٘ي،   ٍَّ النالم ثلحبػ األ لّٔ على: ٍأهّب الوقبم الخبًٖ•
، ٍزإٔ آختس  هوضوع للوتلبّس بالفعلالوشتقّ ٌّبك زإٔ ثأىّ : فٌقَل•

 . التفظيل، ٍزإٔ حبلج ةهوضوع لألعنّثأ ًِّ 
 :الدخَل فٖ أ لّتْن ًقَلٍقجل •
ثغالًتِ ثتال     القَل ثبألعنّ ٗنفٖ لاللتفبت إلتى   إىّ تحل٘ل ًفس هدّعى•

 التنلّن فٖ تلل األ لّٔ،   حبجٔ إلى

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 



6 

  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
  َّ القَل ثَضع الوشتقّ للجبهع -موب عسفت -فإىّ القَل ثبألعنّ هعٌبُ•

 . الوتلجّس ثبلفعل ٍالوٌقضٖ عٌِ الوجدأث٘ي 
 :  هب هضى  لصبحت ّرا القَل هي أى ٗلتصم ثأحد جبهع٘ي علىٍالثدّ •
أى ٗقَل ثأىّ الجبهع َّ ذات هقّ٘دٓ ثبلفعل الوبضٖ، فبلقبئن هعٌتبُ  فإهّب •

 هي قبم، 
أى ٗقَل ثأىّ الجبهع َّ ذات غ٘س هتلجّستٔ فعلًتب ثبلعتدم األشلتّٖ     ٍإهّب •

 .للوجدأ

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
الخبًٖ فقد عسفت عدم عسفّ٘تِ، فإىّ الَجداى حبمن ثأ ًّتِ ال ٗفْتن   أهّب •

ضبزة أٍ قبئن إلّبهعٌىً حجَتّٖ صس ، ٍال ٌٗتقل الرّي ثٌحَ : هي هخل
  ًفٖ العدم، ثل ٗفْن هٌِ زأستبً الوعٌتى    التفص٘ل ٍال ثٌحَ اإلجوبل إلى

 الخجَتّٖ، 
ٍل٘س ّرا جبهعبً عسفّ٘بً ٗقع تحتت ًرتس الَاضتع أٍّلًتب ٍتحتت ًرتس       •

 . الوستعول ٍالسبهع حبً٘بً
 

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
أى ٗشتسط : األٍّل فالشم أخر الفعل الوبضٖ فٖ هفَْم الوشتقّ ٍَّأهّب •

فٖ مَى استعوبل الوشتقّ حق٘قّ٘بً أى ٗنَى الوجدأ حبثتتبً للوشتتقّ ف٘وتب    
ٍلَ آًبً هب؛ إذ لَ مبى الوجدأ حبثتبً فٖ الحبل فقظ، لن ٗني ذلتل    هضى

 هفب  الفعل الوبضٖ، ٍإًّوب َّ هفب  الفعل الوضبزع، 
هي الَاضح ٍجداًبً مفبٗٔ التلجّس الحبلّٖ، ثل ٗلصم هي ذلل فتٖ  ثٌ٘وب •

الضسثٔ الَاحدٓ مَى الوشتقّ حق٘قٔ فتٖ  : الوجب ئ اًّٙ٘ٔ مبلضسة، إٔ
خصَص الوٌقضٖ عٌِ الوجتدأ  ٍى الوتلتجّس؛ ألىّ التلتجّس فتٖ اٙى     

الوضبزع ال الوبضٖ، ٍقتد اختر الفعتل      الحبضس ال ٗنفٖ لنًَِ هعٌى
الوبضٖ زمٌبً فٖ هفَْم الوشتقّ، ٍالتلجّس ف٘وب قجل اٙى الحبضتس قتد   

 ؛ ألىّ الوجدأ مبى آًّ٘بً،  اًقضى

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
لَاشم فبسدٓ عسفبً هي ّرا القج٘ل ٗنفٖ لنًَتِ ثسّبًتبً عسفّ٘تبً    فَجَ  •

عدم صحّٔ القَل ثنَى الوشتقّ هَضتَعبً لألعتنّ، ٍتعتّ٘ي القتَل       على
 ، ثنًَِ هَضَعبً لخصَص الوتلجّس

التدخَل    مب ف إلثغبلِ هي  ٍى حبجٔ إلتى   فتحل٘ل ًفس الودّعىإذى •
، إلّبأ ًٌّب هع ذلتل ًوتسّ ثَجتَُ    «1»  فٖ الَجَُ التٖ ترمس للوُدَّعَ٘بت

 :ثعض األقَال إجوبلًب فٌقَل

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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 عالئن تشخيض حقيقت از هجاز

عالئن تشخيض  
 حقيقت از هجاز

 تبادر. 1

 طحت حول. 2

 اطراد. 3

عذم تبادر و . 4
 طحت سلب حول
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 تصور لفظ

 تبادر

تصور 
معنای 

 موضوع له

تصور الزم بین 
 بالمعنی األخص

معنای  
 موضوع له
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 عالئن تشخيض حقيقت از هجاز

 صحت حمل

لفظ با معنای ارتکازی خود 
موضوع قضیۀ منطقی و 
 آن معنای محتمل محمول 

معناى محتمل، موضوع و 
لفظ با معنای ارتکازی خود  

 محمول
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 عالئن تشخيض حقيقت از هجاز

عالئن تشخيض  
 حقيقت از هجاز

 تبادر. 1

 طحت حول. 2

 اطراد. 3

عذم تبادر و . 4
 طحت سلب حول

 93-12-19به بعذ  70جلسه : رجوع کنيذ
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 عالئن تشخيض حقيقت از هجاز

 اطراد

 اطراد به معنای شیوع تبادر. 1
تبادر به روش 

 آبجکتیو

 اطراد به معنای شیوع استعمال. 2
عالمت استعمال 

 بدون قرینه

 عالمت حقیقت اطراد به معنای شیوع استعمال بدون قرینه. 3

 اطراد به معنای شیوع تطبیق. 4

 اطراد به معنای شیوع صحت حمل. 5
صحت حمل به 
 روش آبجکتیو
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 ظهورهاى احراز  راه: فظل هشتن

هاى  راه: فصل هشتم
 احراز ظهور

 وجدان. 1

مراجعه به اهل . 2
 زبان

مراجعه به قول . 3
 لغوى

 استدالل منطقی.4


