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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 هوٌى الوشتكالوختبز •
ٍ الَالن اىَّ لل٘لًب هي التدثّس ٍ التأهّل فٖ إؿاللبت الوشتتك وتب ف فتٖ    •

زأٌٗب للجصم ثَػوْب للوتلجس ثبلوجدإ خبطٔ، ألىَّ الوشتك لتِ هتب ٓ ٍ   
ّ٘ئٔ، أهَّب الوب ٓ فوَػَهٔ للداللٔ هلى الحدث، ٍ اهّب الْ٘ئٔ فللداللتٔ  
هلى ًسجٔ ذله الحدث إلى الرات ٍ تلجّسْب ثِ هلى اختال  أًحبئِ ٍ 

 .و٘فّ٘بتِ ٍ ّٖ فسم ٍجَ  الحدث ٍ هدم اًمؼبئِ
ٍ ٗىفٌ٘ب  ل٘لًب هلى ثـالى الَػن لألهن هب تمدّم هي هدم ت٘سّس تظَٗس •

 .هوٌى جبهن ث٘ي الوتلجّس ٍ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدأ

374ص؛  1 بحوث فی علن األطول ؛ ج  
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
  المَل٘ي فٖ ٍػن الوشتكّأ لّٔ •
 الـسف٘ي،   ٍَّ الىالم ثلحبف األ لّٔ هلى: ٍأهّب الومبم الخبًٖ•
، ٍزإٔ آختس  هوضوع للوتلبّس بالفعلالوشتقّ ٌّبن زإٔ ثأىّ : فٌمَل•

 . التفظيل، ٍزإٔ حبلج ةهوضوع لألعنّثأ ًِّ 
 :الدخَل فٖ أ لّتْن ًمَلٍلجل •
ثـالًتِ ثتال     المَل ثبألهنّ ٗىفٖ لاللتفبت إلتى   إىّ تحل٘ل ًفس هدّهى•

 التىلّن فٖ تله األ لّٔ،   حبجٔ إلى

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
  َّ المَل ثَػن الوشتكّ للجبهن -ووب هسفت -فإىّ المَل ثبألهنّ هوٌبُ•

 . الوتلجّس ثبلفول ٍالوٌمؼٖ هٌِ الوجدأث٘ي 
 :  هب هؼى  لظبحت ّرا المَل هي أى ٗلتصم ثأحد جبهو٘ي هلىٍالثدّ •
أى ٗمَل ثأىّ الجبهن َّ ذات همّ٘دٓ ثبلفول الوبػٖ، فبلمبئن هوٌتبُ  فإهّب •

 هي لبم، 
أى ٗمَل ثأىّ الجبهن َّ ذات غ٘س هتلجّستٔ فولًتب ثبلوتدم األشلتّٖ     ٍإهّب •

 .للوجدأ

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
الخبًٖ فمد هسفت هدم هسفّ٘تِ، فإىّ الَجداى حبون ثأ ًّتِ ال ٗفْتن   أهّب •

ػبزة أٍ لبئن إلّبهوٌىً حجَتّٖ طس ، ٍال ٌٗتمل الرّي ثٌحَ : هي هخل
  ًفٖ الودم، ثل ٗفْن هٌِ زأستبً الووٌتى    التفظ٘ل ٍال ثٌحَ اإلجوبل إلى

 الخجَتّٖ، 
ٍل٘س ّرا جبهوبً هسفّ٘بً ٗمن تحتت ًلتس الَاػتن أٍّلًتب ٍتحتت ًلتس       •

 . الوستوول ٍالسبهن حبً٘بً
 

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
أى ٗشتسؽ : األٍّل فالشم أخر الفول الوبػٖ فٖ هفَْم الوشتكّ ٍَّأهّب •

فٖ وَى استووبل الوشتكّ حم٘مّ٘بً أى ٗىَى الوجدأ حبثتتبً للوشتتكّ ف٘وتب    
ٍلَ آًبً هب؛ إذ لَ وبى الوجدأ حبثتبً فٖ الحبل فمؾ، لن ٗىي ذلته    هؼى

 هفب  الفول الوبػٖ، ٍإًّوب َّ هفب  الفول الوؼبزم، 
هي الَاػح ٍجداًبً وفبٗٔ التلجّس الحبلّٖ، ثل ٗلصم هي ذله فتٖ  ثٌ٘وب •

الؼسثٔ الَاحدٓ وَى الوشتكّ حم٘مٔ فتٖ  : الوجب ئ اًّٙ٘ٔ وبلؼسة، إٔ
خظَص الوٌمؼٖ هٌِ الوجتدأ  ٍى الوتلتجّس؛ ألىّ التلتجّس فتٖ اٙى     

الوؼبزم ال الوبػٖ، ٍلتد اختر الفوتل      الحبػس ال ٗىفٖ لىًَِ هوٌى
الوبػٖ زوٌبً فٖ هفَْم الوشتكّ، ٍالتلجّس ف٘وب لجل اٙى الحبػتس لتد   

 ؛ ألىّ الوجدأ وبى آًّ٘بً،  اًمؼى

     439       1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول 
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  أدلّة القولين فی وضع الوشتقّ
لَاشم فبسدٓ هسفبً هي ّرا المج٘ل ٗىفٖ لىًَتِ ثسّبًتبً هسفّ٘تبً    فَجَ  •

هدم طحّٔ المَل ثىَى الوشتكّ هَػتَهبً لألهتنّ، ٍتوتّ٘ي المتَل       هلى
 ، ثىًَِ هَػَهبً لخظَص الوتلجّس

التدخَل    وب ف إلثـبلِ هي  ٍى حبجٔ إلتى   فتحل٘ل ًفس الودّهىإذى •
، إلّبأ ًٌّب هن ذلته ًوتسّ ثَجتَُ    «1»  فٖ الَجَُ التٖ تروس للوُدَّهَ٘بت

 :ثوغ األلَال إجوبلًب فٌمَل

     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



16 

 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

 :ٍػن الوشتكّ لخظَص الوتلجّس ثبلفولأ لّٔ •
أهّب المَل ثبالختظبص ثخظَص الوتلتجّس ثبلفوتل، فمتد استتدلّ لتِ      •

 :ثَجَُ
 . خظَص الوتلجّس تبادر   هَى: الَجِ األٍّل•
هلِ٘ هي لجل األهوّّٖ ثأ ًِّ لولّ التجب ز ل٘س ًبشئبً هي الَػتن،  ٍاشىل •

 .أسبس غلجٔ االستووبل فٖ الوتلجّس  ثل هي االًظسا  المبئن هلى

441: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

ثتأىّ الابلتت فتٖ هتَاز      « 1»ذلته طتبحت الىفبٗتٔ      هلىٍأجبة •
  االًظتسا  إلتى    استووبل الوشتكّ َّ االًمؼبء، فى٘ف ٗوىتي  هتَى  

 ؟أسبس الالجٔ فٖ االستووبل  الوتلجّس هلى
 : أىّ ّرا الىالم أٍلوِ ث٘ي هحرٍزٗي  إلّبأىّ طبحت الىفبٗٔ زأى •

 
•______________________________ 

أىّ ّرا الجحج فٖ الىفبٗٔ لن ٗس  فٖ ذٗل  ل٘ل التجتب ز،  :  ال ٗخفى( 1)
  ل٘ل ازتىبش التؼب ّ  ثل ٍز  فٖ ذٗل

 
441: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول    
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

أىّ الابلت فٖ استووبل الوشتكّ َّ التلجّس ثبلفول، ٍلن فٖ :  ا ّهىفإى •
أسبس غلجٔ االستووبل، ٍل٘س تجتب زاً    االًظسا  لولِّ هلى  أىّ: هشىلٔ
 الحم٘مٔ،    الّبً هلى

ٖ : أىّ الابلت فِ٘ َّ االًمؼبء، ل٘ل لِ:  ا ّهىٍإى • أىّ : إذى فى٘ف تتدّه
غلجٔ االستووبل : الوشتكّ حم٘مٔ فٖ خظَص الوتلجّس، ثٌ٘وب ّرا هوٌبُ

الوجبشّٕ الىبشفٔ هي غلجٔ الحبجٔ إلِ٘، هن أىّ الَػن ٗتّجن   فٖ الووٌى
األوخس حبجتٔ إل٘تِ، فْترا      الحبجبت، ٍاللفق إًّوب َٗػن لران الووٌى

 خال  حىؤ الَػن؟

 

442: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

إىّ أوخس هتَاز   : طبحت الىفبٗٔ هي وال الوحرٍزٗي ثأى لبلٍتخلّض •
  استووبل الوشتّك َّ هتَز  االًمؼتبء، إلّتبأ ًّتِ ٗوىتي حولْتب هلتى       
االستووبل فٖ الوتلجّس، ٍذلته ثتأى ٗىتَى الجتسٕ ثلحتبف شهتبى       

االستووبل فٖ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدأ، ٍذله   التلجّس، ٍٗوىي حولْب هلى
 .ثأى ٗىَى الجسٕ ثلحبف الحبل

442: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

أىّ الوشتتكّ حم٘متٔ فتٖ الوتلتجّس تحوتل تلته         فجٌبءً هلتى : ٍهلِ٘ •
الجسٕ ثلحبف شهبى التلجّس هولًب ثأطبلٔ الحم٘متٔ،    االستووبالت هلى

 . الوجبشّٕ  فلن تلصم غلجٔ االستووبل فٖ الووٌى

442: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   



21 

 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

أىّ الوشتكّ حم٘مٔ فٖ األهنّ ال تجسٕ أطتبلٔ الحم٘متٔ إلحجتبت      هلىٍثٌبءً •
االستووبل فٖ الوتلجّس؛ ألىّ االستووبل فتٖ الوٌمؼتٖ أٗؼتبً حم٘متٔ، ثتل      

االستووبل ثلحبف حبل الٌـك توسّىبً ثأطبلٔ   تحول ّرُ االستووبالت هلى
اإلؿالق التٖ تَجت أىّ شهبى الجسٕ َّ شهبى الٌـك، فإىّ اإلؿالق ٍهتدم  
تو٘٘ي الصهبى ٗمتؼٖ ذله، ٍشهبى الٌـك َّ شهبى االًمؼبء، إذى لن ٗظتحّ  

، فتتبزتفن وتتال «1»  الوتلتتجّس لىختتسٓ االستتتووبل  االًظتتسا  إلتتى   هتتَى
 .اإلشىبل٘ي

  أىّ الوَجَ  فٖ الىفبٗٔ لت٘س ّتَ فتسع االًظتسا  إلتى     :  ال ٗخفى( 1)•
الوتلجّس لىخسٓ االستووبل ثل فسع اًسجبق التلجّس هي اإلؿتالق هتي  ٍى   
اشتساؽ التلجّس هي لجل الَاػن ٍلىٌٌّب ال ًفْن ستججبً لْترا االًستجبق هتي     

  االستووبلإلّب وخسٓ اإلؿالق 
442: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول    
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

  إًٌّب ال ًسلّن أىّ أوخس االستووبالت فٖ الوٌمؼٖ هٌِ الوجدأ حتّى: ألَل•
 . ثبألهنّالمَل   هلى

 :أىّ استووبالت الوشتكّ لد تىَى فٖ جولٔ تـج٘مّ٘ٔ: ذلهٍث٘بى •
أىّ ٌّبن ذاتبً هشخّظٔ ًـجّك هلْ٘ب هٌَاى الوشتكّ، ووب فٖ : ٍألظد ثْب•

 ، «شٗد هبلن»
ذات   لن ٗـجّك فْ٘ب هٌَاى الوشتكّ هلى: تىَى غ٘س تـج٘مّ٘ٔ، إٔ  ٍاخسى•

 . «أوسم الوبلن»: هوٌّ٘ٔ، ووب إذا ل٘ل
 

443: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

أهّب فٖ الخبًٖ فبلوستوول لن ٗلحق ذاتبً هوٌّ٘ٔ، ٍأجسى هلْ٘تب الوشتتكّ   •
أىّ شهبى الجسٕ ّتَ شهتبى الٌـتك، ٍفتٖ     : اإلؿالق  إىّ همتؼى: ل٘مبل

 . الوجدأ هي الرات  شهبى الٌـك لد اًمؼى

443: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

، أٍ «زأٗتت الوتبلن  »إهّب إسٌب ّٗٔ ن : فٖ األٍّل فبلجولٔ التـج٘مٍّ٘ٔأهّب •
 « شٗد هبلن»، أٍ حولّ٘ٔ ن «ػسة الوبلن»

أىّ الجتسٕ  : اإلؿالق فْ٘ب  أىّ همتؼى: وبًت إسٌب ّٗٔ، فوي الَاػحفإى •
الرات إًّوب َّ ثلحبف شهبى طتدٍز الفوتل، ال ثلحتبف      ٍالتـج٘ك هلى

فِ٘ الوجتدأ، ف٘توتّ٘ي     ٗمبل ثأىّ شهبى الٌـك لد اًمؼى  شهبى الٌـك حتّى
وًَِ هستوولًب فٖ الوٌمؼٖ، ثل فٖ شهبى الٌـك لولّ ذاتتِ أٗؼتبً غ٘تس    

 .  هَجَ ٓ

443: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

الشت٘   »فتبزًٓ ًفسع أىّ الرات هٌمؼ٘ٔ ووب فتٖ لَلٌتب   : وبًت حولٍّ٘ٔإى •
، «شٗتد هتبلن  »ًفسع هدم اًمؼبئْب ووب فتٖ لَلٌتب     ، ٍاخسى«الوف٘د هبلن

 ٍوبى شٗد ثودُ حّ٘بً، 
أىّ الجسٕ ال ٗىَى ثلحبف شهبى الٌـك، ثل ثلحبف : األٍّل هي الَاػحففٖ •

زإٔ األهوّّٖ؛ إذ هٌتد شهتبى الٌـتك ال ذات      هلى  شهبى ٍجَ  الرات حتّى
 ، ٗجسٕ هلْ٘ب الَطف االشتمبلّٖ  أطلًب حتّى

أطبلٔ اإلؿالق أى ٗىَى الجسٕ ثلحبف شهبى   أىّ همتؼى: الخبًٖ ًسلّنٍفٖ •
  ٕ المؼتبٗب  : الٌـك، ٍلىي ال ًسلّن فٖ خظَص ّرا المسن هتي المؼتبٗب، أ

التـج٘مّ٘ٔ الحولّ٘ٔ الوَجَ  فْ٘ب الرات أىّ الابلت َّ التلتجّس حتبل الٌـتك،    
 .إذى فىالم طبحت الىفبٗٔ غ٘س طح٘ح

443: ، ص1 ج 1 القسن( الحائری)هباحج األطول   
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 بالفعلأدلّة وضع الوشتقّ لخظوص الوتلبّس 

ّٖ ًشتأ هتي وختسٓ         ٍلىي • ّٖ ثتأّى التجتب ز لولّتِ اًظتساف إشىبل األهوّت
لَ سلّن وَى التجب ز اًظسافّ٘بً ًشأ هتي    االستووبل غ٘س ٍاز ، فإًِّ حتّى

ط٘سٍزٓ اللفق ثىختسٓ  : ذله  وخسٓ االستووبل، ال ٗؼسًّب ذله؛ إذ هوٌى
خظَص الوتلجّس ثبلٌمل هتي    االستووبل هَػَهبً ثبلَػن التوٌّّٖ٘ فٖ

األهنّ هخلًب، ٍتوبم ّنّ الفمِ٘ إًّوب َّ إحجبت كْتَز اللفتق فتٖ هوٌتىً،     
ٍّرا ٗخجت ثخجَت الَػن ٍالتجب ز هي  ٍى فسق ث٘ي وَى الَػن توٌّ٘٘٘بً 

 .أٍ توٌّّ٘٘بً، ٍلن ٗىي الْد  إحجبت خظَص الَػن التوٌّٖ٘٘ هخلًب
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األهتنّ ٗلتصم هتدم التؼتب ّ ثت٘ي األٍطتب          أ ًّتِ هلتى  : الخبًٖالَجِ •
االشتمبلّ٘ٔ الوأخَذٓ هي الوجب ئ الوتؼتب ّٓ، وبلوتبلن ٍالجبّتل؛ ألًّتِ     
ٗىفٖ فٖ طدق ولّ هٌْوب تلجّسِ فتٖ ٍلتت هتي األٍلتبت الوبػت٘ٔ      
ثوجدئِ، فإذا تلجّس فٖ ٍلت ثوجدأ، ٍفتٖ ٍلتت آختس هتي األٍلتبت      
الوبػ٘ٔ أٍ فٖ الَلت الحبػس ثبلوجدأ اٙخس، طدق الَطفبى هوبً، ثٌ٘وب 

 .ّوب هتؼب ّاى ثال إشىبل ووب َّ ٍاػح
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، فْتَ غ٘تس تتبمّ،     الودّهى  الَجِ إذا ازٗد جولِ  ل٘لًب حم٘مّ٘بً هلىٍّرا •
تؼب ّ الظفبت، فْرا غ٘س   فإًِّ إى ازٗد جول تؼب ّ الوجب ئ ثسّبًبً هلى

طح٘ح؛ ألىّ التؼب ّ ث٘ي الوجدءٗي ال ٗلتصم هٌتِ التؼتب ّ ثت٘ي هتدلَلٖ      
الْ٘ئت٘ي االشتمبلّ٘ت٘ي؛ إذ لد تـوّن الْ٘ئٔ االشتمبلّ٘ٔ ثوب ٗخسد الووٌ٘٘ي 

األهنّ؛ إذ ؿوّن الوشتتكّ ثوفتب  الفوتل      هي التؼب ّ، ووب َّ الحبل هلى
هتي هلتن، ٍهتدلَل    « هتبلن »هب سجك، ف٘ىتَى هتدلَل     الوبػٖ هلى

 هي جْل، ٍؿجوبً ال تؼب ّ ثٌْ٘وب، « جبّل»
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  ازٗد جول ٍػَح التؼب ّ ٍازتىبشُ فٖ أًلبز الوس   ل٘لًتب هلتى  ٍإى •
، فبإلًسبى ح٘ج  التؼب ّ، فْرا االزتىبش إًّوب َّ فٖ ؿَل هوسفٔ الووٌى

« الجبّتل »الوتلجّس ثبلولن فولًب، ٍهي ولؤ « الوبلن»إًِّ ٗفْن هي ولؤ 
ولؤ   الوتلجّس ثبلجْل فولًب ازتىص فٖ ذٌِّ التؼب ّ، ٍهي ال ٗوس  هوٌى

الوبلن ٍالجبّل ال ٗستىص فٖ ذٌِّ التؼب ّ، فبزتىبش التؼب ّ فتٖ ؿتَل   
ازتىبش وَى الوشتكّ حم٘مٔ فٖ الوتلجّس، فال ٗظلح ّرا  ل٘لًتب حم٘مّ٘تبً   

ًون، ٗظلح أى ٗىَى هٌجّْتبً حت٘ي الافلتٔ، ال أى ٗىتَى     .  الودّهى  هلى
 .هوـ٘بً للولن ثبلوـلت لوي ال ٗولن ثِ حم٘مًٔ
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هي شٗتد الوٌمؼتٖ   « هبلن»، ف٘ظحّ سلت طحّة السلب: الخبلجالَجِ •
 .هٌِ الوجدأ، ٍطحّٔ السلت هالهٔ الوجبش
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