
     94-3-12مباحث الفاظ   104



2 

 بَقَُِّّٕ اللٍَِّ خَِٕرٌ لَكُمِ إِنْ كُىْتُمِ مُؤْمِىِٕهَ

ٍُ غَٕ٘رشُُٔ ٍٓ  ٰ  ئِلَى هٓذٕٗٓيَ أَخَأّنٕ شُؼٕٓ٘باً قَالَ ٗٓا قََٕمِ اػٕبٔذٍٔا اللَِّٓ هٓا لَنُنٕ هِيْ ئِلٍٓ •
الَ تٌَْقُظَٔا الْوِنْ٘ٓالَ ٍٓ الْوِ٘ضَاىَ ئًِِّٖ أَسٓامُنٕ بِخَٕ٘شٍ ٍٓ ئًِِّٖ أَخَرأُ ػٓلَرٕ٘نُنٕ ػٓرزَا ٓ    

 ﴾84﴿َٕٗٓمٍ هٔحِ٘ؾٍ 
ٍٓ ٗٓا قََٕمِ إٍَٔفَُا الْوِنْ٘ٓالَ ٍٓ الْوِ٘ضَاىَ بِالْقِسٕؾِ ٍٓ الَ تَبٕخَسَٔا الٌَّاسٓ أَشْ٘ٓاءّٓٔنٕ ٍٓ الَ •

 ﴾85﴿تَؼٕثََٕا فِٖ الْأَسٕعِ هٔفْسِذِٗيَ 

 ﴾86﴿بٓقَُِّ٘ٔ اللَِِّ خَٕ٘شٌ لَنُنٕ ئِىْ مٌُْتُنٕ هٔإْهٌِِ٘يَ ٍٓ هٓا أًََا ػٓلَٕ٘نُنٕ بِحٓفِ٘قٍ •
قَالَُا ٗٓا شُؼٕٓ٘بٔ أَ طٓالَتُلٓ تَأْهٔشُكٓ أَىْ ًَتْشُكٓ هٓا ٗٓؼٕبٔذٔ آبٓاؤًَُا إٍَٔ أَىْ ًَفْؼٓرََ فِرٖ   •

 ﴾87﴿أَهَٕٓالٌَِا هٓا ًَشَاءٔ ئًَِّلٓ لَأًَْتٓ الْحٓلِ٘نٔ الشَّشِ٘ذٔ 

•  

•  

84: ، ا231ّٖٔ: ، الصفح12ًَّد ، الجسء   
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 الفاظـ تفايت كار اصًلٓ ي لغًْ در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هیأت اکتشافی

 ماده

 حقیقت شرعیه

 صحیح و أعم

 بحث تحلیلی
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 أػمصحٕح ي 

 صحيح و اعم
مفاهيم داراى 

مصاديق صحيح 
 (فاسد)و باطل 

 عبادات
در تحقق آن ها 

شرط   قصد قربت
 است

 معامالت
در تحقق صحيح 
آن ها قصد قربت 

 شرط نيست
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 حقيقت شرعيه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحيح و 
 أعم نيست

وضع اين الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحيح و 
 أعم نيست

استعمال مجازی اين الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحيح و أعم 
 مشکل است
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قرينه عامه بر مجاز 
 (شهيد صدر)

استعماالت متشرعه 
شاهدی بر کثرت 
 استعماالت شارع
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 أػمصحٕح ي 

 صحيح و اعم
مفاهيم داراى 

مصاديق صحيح 
 (فاسد)و باطل 

 عبادات
در تحقق آن ها 

شرط   قصد قربت
 است

 معامالت
در تحقق صحيح 
آن ها قصد قربت 

 شرط نيست
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 صحيح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرايط

 ترتب آثار مورد انتظار

 تطابق  عمل اتيان شده با آن اجزاء و شرايطى كه به آن امر شده
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

در صحیح 
 فقط

 در أعم فقط
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

 شهید صدر

در صحیح 
 فقط

 در أعم فقط
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 صحٕح ي أػم

 الجامع
 البسیط

 المركب

192ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 صحٕح ي أػم

 الجامع

 البسيط

الجامع الذاتي في 
 كتاب الكلّيات

الجامع الذاتي في 
 كتاب البرهان

مطلق الجامع البسيط 
و لو كان منتزعاً 
 بلحاظ جهة عرضية

 المركب

192ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 صحٕح ي أػم

 البسيط الجامع

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 الكلّيات

استحالة وجود 
جامع كذلك بين 
قيود متباينة 

 سنخاً 

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 البرهان

ما يكون من 
 لوازم الماهية

الزم الماهية 
يكون بمثابة 
المعلول لها و 
يستحيل وجود 

الزم واحد 
ألمور متباينة 

 سنخاً 

مطلق الجامع 
البسيط و لو 
كان منتزعاً 
بلحاظ جهة 

 عرضية

أمكن ثبوتا و 
لكنه غير 
 محتمل إثباتاً 

استلزامه عدم صدق 
االسم إال بعد مالحظة 

الجهة العرضية 
  المصححة النتزاع
 الجامع العرضي

ال شك بحسب االرتكاز 
الشرعي و المتشّرعي 
في الصدق من دون 

ء من  مالحظة شي
الجهات العرضية 

 .اإلضافية

192ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 جامع 

در صحيح و 
 أعم

 شهيد صدر

 مرکب

 بسيط

در صحيح 
 فقط

 در أعم فقط
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 جامع 
 حقیقی 

 انتزاعی
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 جامع 

در صحيح و 
 أعم

 شهيد صدر

 مرکب

 بسيط

 امام خمينی 

در صحيح 
 فقط

آخوند 
 خراسانی

 در أعم فقط
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

ثمره بحث 
 صحيح و أعم

 اصل عملی
ئت اجرای برا

 بنا بر أعم 

بنا بر بساطت 
جامع در 
 صحيح 

 اصل لفظی
اطالق لفظی 

 بنا بر أعم
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

 :حَل ثوشٓ ّزا البحث ٍ هْنّ ها رمش بْزا الظذد ثوشتاى: الشابؼٔالجْٔ •
 

ٍ ّٖ هبٌّ٘ٔ ػلى أى ٗنَى الوسوَّى ػٌرذ الظرح٘حٖ ماهؼراً    : أٍالّوا•
بس٘ـاً ٍ ػٌذ األػوّٖ ماهؼاً تشم٘بّ٘اً، لؼذم ئهنراى اتتنشراُ مراهغ    

 . بس٘ؾ ب٘ي الظح٘حٔ ٍ الفاتذٓ

بظَْس ثوشٓ البحث ف٘وا لَ شرل فرٖ اػتبراس مرضء أٍ     : ػٌذئزٍف٘قال •
ششؽ، ح٘ث ٗنَى هي الشل فٖ الوحظَ بٌاء ػلى الظح٘ح ف٘جرب  
االحت٘اؽ، ٍ هي الشل فٖ التنل٘ف الضائذ بٌاء ػلرى األػرنّ فتجرشٕ    

 .البشاءٓ
200ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

 .أٍال ها تقذّم هي بـالى الوبٌى: فٍِ٘ •
مَى الوسوَّى ماهؼاً بس٘ـاً ال ٗالصم ػذم مشٗاى البرشاءٓ ػٌرذ   : ٍ ثاً٘اً•

  .الشل
هي أىَّ الجاهغ البس٘ؾ قذ ٗفتشع هتّحذاً هغ ( 1) النفاٗٔلوا ماء فٖ ال •

فاىَّ ّزا النرالم غ٘رش فٌّرٖ ػلرى هرا      . األمضاء ٍ الششائؾ فٖ الَمَد
 .ٗتّؼح

 
 (هشنٌٖ٘ -ؽ) 37ص  1مفاٗٔ األطَل ج  -(1)•

 
200ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

اىَّ الجاهغ البس٘ؾ ئى افتشع را هشاتب تشن٘ن٘ٔ تظرذ   : الظح٘حبَ •
ػلى الؼؼ٘ف ٍ الشذٗذ بح٘ث تإدّٕ تؼٔ الوشمّب ٍ ػ٘قِ هري ح٘رث   

موا صػوِ الوحقق  -رلل الجاهغ ٍ ػ٘قِشذٓ   األمضاء ٍ الششائؾ ئلى
الؼشاقٖ فتجشٕ البشاءٓ ػٌذ الشل فٖ الق٘ذ ٍ لَ ماى الجاهغ غ٘ش هتّحذ 
هغ الوشمّب بَ هسبباً ػٌْا خاسماً، لشمَػِ ئلى الشرل فرٖ ٍمرَ     

 .الوشتبٔ الشذٗذٓ هٌِ ٍ َّ شل فٖ التنل٘ف
 

200ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

اى افتشع الجاهغ البس٘ؾ غ٘ش تشن٘نٖ بَ بس٘ؾ فٖ ٍمرَدُ مورا   ٍ •
َّ بس٘ؾ فٖ هفَْهِ، فاى فشع أًَِّ ٍمَد هباٗي هغ الوشمّب هسربب  

 . ػٌِ ماى هي الشل فٖ الوحظَ الّزٕ َّ هجشى قاػذٓ االشتغال
ئى فشع اًَِّ هتّحذ هؼِ فٖ الَمَد ٍ ئى ماى هباٌٗاً راتاً، فراى مراى   ٍ •

هٌتضػاً هٌِ بلحاف مْٔ ػشػ٘ٔ داخلٔ فٖ ػْذٓ الونلّف، ًظ٘ش ػٌرَاى  
الوإلن الوٌتضع هي الؼش  بلحاف ح٘ث٘رٔ األلرن القائورٔ بالوؼرشٍ ،     
فالشل بلحاف ها َّ داخَ فٖ الؼْذٓ شل فٖ الوحظرَ ٍ ئى مراى   
بلحاف قَ٘د رات الوشمّب دائشٓ ب٘ي األقَ ٍ األمثش، ف٘لرضم االحت٘راؽ   

 .أٗؼا

201ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

ئى ماى هتّحذاً هؼِ ٍمَداً ٍ راتراً، برأى مراى هٌتضػراً بلحراف رات      ٍ •
الوشمّب فالشل فٖ أطَ التنل٘رف، ألى هرا ّرَ داخرَ فرٖ ػْرذٓ       
الونلّف َّ الجاهغ الزاتٖ الّزٕ افتشػٌا اتحرادُ هرغ الوشمّرب راتراً ٍ     
ٍمَداً، فالشل فٖ الوشمّب ٗؼٌٖ الشل فٖ حذٍد ها َّ داخَ تحت 

 .ػْذٓ الونلّف فتجشٕ البشاءٓ

201ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

ترَاء   -مزلل الحال ف٘وا ئرا افتشػٌا الجاهغ اػتباسّٗراً ال خاسمّ٘راً  ٍ •
فتجشٕ البرشاءٓ   -ماى تششٗؼّ٘اً مؼٌَاى الـَْس أٍ ػقلّ٘اً مؼٌَاى أحذّوا

ػٌذ الشل ٍ لَ ماًت ًسبٔ الجراهغ االػتبراسٕ ئلرى الوشمّرب ًسربٔ      
الوسبب ئلى السبب موا لَ شل فٖ حظرَل الـْرَس شرشػاً برثال      

ألىَّ االستناص الؼشفرٖ الوحنَّرن ػلرى الخـابرات الشرشػ٘ٔ       -غسالت
ٗقؼٖ بأخز الؼٌاٍٗي الوزمَسٓ ػلى ًحرَ الـشٗق٘رٔ ٍ الوشر٘شٗٔ ئلرى     
هؼًٌَاتْا الخاسم٘ٔ هتؼلّقاً للتنل٘ف ٍ ل٘ست ّٖ الوـلَبٔ ػلى تربَ٘  
االتتقالل، ف٘نَى الشل بلحاف ها ٗذخَ فٖ ػْذٓ الونلّف شنّا فٖ 

 .التنل٘ف الضائذ ال هحالٔ

201ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  



24 

 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

هي التأهَّ ف٘وا رمشًاُ ٗظْش لل أٍمرِ الوفاسقرٔ فرٖ مولرٔ هري      ٍ •
 .ملوات األػالم فٖ الوقام

201ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  
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 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

أًَِّ ػلى القَل بالَػغ للظح٘ح ٌٗسرذ برا  التوسّرل    : رمشٍا: ثاًْ٘وا•
باإلؿال  اللفظٖ فٖ الخـابات الششػ٘ٔ الوشتولٔ ػلى ّزُ األتراهٖ  

الوقاهٖ أح٘اًراً، لشمرَع الشرل فرٖ     باإلؿال    ٍ ئى أهني التوسّل
ٍ ػلى القَل باألػن ٗوني التوسّل . اػتباس ق٘ذ ئلى الشل فٖ الظذ 

 .باإلؿال  اللفظٖ ابتذاءٖ، الًحفاف طذ  الؼٌَاى ػلى مَّ حال

202-201ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  



26 

 أػمحمرٌ بحج صحٕح ي 

ّزا التقشٗش للثوشٓ طح٘ح ال غباس ػلِ٘، ٍ ئى ٍقرغ التشرن٘ل فرٖ    ٍ •
طحّتْا هي قبَ بؼغ األطَلّ٘٘ي ًت٘جٔ خلـِ بر٘ي اإلؿرال  اللفظرٖ    
الّزٕ َّ تٌخ هي داللٔ اللفق ٍ لني هششٍؿا بوقذهات تثبت بأطَل 
ػقالئ٘ٔ ػاهٔ ٍ ال ٗحتاج ئلى قشٌٗٔ خاطٔ، ٍ ب٘ي اإلؿرال  الوقراهٖ   
الّزٕ َّ هي داللٔ الحال ٍ هقام السنَت هششٍؿاً بتَفّش قشٌٗٔ خاطٔ 

 .ٗحشص بْا ٍمَد هقتؼٖ الب٘اى

202ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  



27 

  المختار فٓ الصحٕح ي األػم

 حقيقت شرعيه

وضع الفاظ 
شرعی توسط 

 شارع

 وضع تعيينی

 وضع برای اعم به صراحت

 وضع برای اعم به استعمال

 وضع برای اعم وضع تعينی

وضع اين الفاظ 
توسط عرف قبل 

 از شارع
 وضع برای اعم

استعمال مجازی 
اين الفاظ توسط 

 شارع 

وضع تعينی در 
 زبان متشرعه

 وضع برای اعم

210: ، ص1 بحًث فٓ ػلم األصًل، ج  



28 

  المختار فٓ الصحٕح ي األػم
  فٖ الظح٘ح ٍ األػنالوختاس •
ٍ التحق٘ق فٖ االتتذالل ػلى الَػغ للظح٘ح أٍ األػن أى ًشمغ ئلرى  •

 :البحث الوتقذّم فٖ الوسألٔ السابقٔ ٍ الوباًٖ الوزمَسٓ ٌّاك فٌقَل
ًبٌٖ ػلى ثبَت الوؼاًٖ الششػ٘ٔ ألتواء الؼبادات أٍ الوؼاهالت : تاسٓ •

 . ء اإلتالم محقائق ػشف٘ٔ ماًت دائشٓ ب٘ي الٌاس قبَ هجٖ
 . ًبٌٖ ػلى ثبَتْا لْا محق٘قٔ ششػ٘ٔ تؼٌ٘٘ٔ: أخشىٍ •
 .ًبٌٖ ػلى الحق٘قٔ الششػ٘ٔ التؼٌ٘٘٘ٔ: ثالثٍٔ •

209ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  



29 

  المختار فٓ الصحٕح ي األػم
ٔ فؼلى • برَ ٗتؼرّ٘ي   : األٍل، ال هؼٌى لتَّن الَػغ باصاء الظح٘ح خاطر

الوظ٘ش ئلى أًَّْا ماًت هَػَػٔ لوؼٌى ػام طالح لالًـبرا  ػلرى هرا    
 اػتبشُ اإلتالم فْ٘ا هي أمضاء ٍ قَ٘د 

ػلى الثاًٖ، ٗتشمّح الَػغ لألػن أٗؼا، إلهناى ئحشاص ششؽ الَػغ ٍ •
بَ قذ . بالٌسبٔ لألػن بخالُ الظح٘ح -ٍ َّ مثشٓ االتتؼوال -التؼٌٖ٘

ال ٗحشص أطَ ئؿالقِ ػلِ٘، الحتوال مَى اإلؿال  فٖ هَاسدُ باػتباس 
 .هظذاق٘تِ لألػن أٗؼا

209ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  



30 

  المختار فٓ الصحٕح ي األػم
ػلى الثالث، ٗشنَ ئحشاص إّٔ هري الَػرؼ٘ي التؼٌ٘٘٘ر٘ي هري قبرَ      ٍ •

الشاسع ئال اىَّ أطَ ّزا الوبٌى ماى بال هأخز فرٖ الوسرألٔ السرابقٔ،    
فٖ اتتؼواالت الشاسع ماى تابقاً   تّ٘وا ئرا الحظٌا أىَّ تذاٍل األتاهٖ

ػلى تب٘اى األمضاء ٍ الششائؾ ٍ التٖ اقتؼت الوظلحٔ أى ٗتذسّج فرٖ  
فلً كان َىاك يضغ تؼٕٕىٓ مه قبل الشارع فاألرجح أوٍَّ كـان  ب٘اًْا، 

، ألىَّ الَػغ للظح٘ح بوا َّ طح٘ح غ٘ش هحتورَ  ٍ لَاقرغ   فٓ األػم
األمضاء ٍ الششائؾ التٖ ّٖ هبْؤ لن تؼرشُ بؼرذ ال ٌٗاترب غرشع     
الَػغ ٍ الَػغ لوا َّ هب٘ي فؼال َٗمب تغ٘ش الَػغ ٍ ّنزا ٗترشمح  

 .القَل بالَػغ لألػن ػلى مو٘غ التقادٗش
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  المختار فٓ الصحٕح ي األػم
 210: ، ص1 فٖ ػلن األطَل، جبحَ  •
( قذُ)ئى ٌّاك سأٗا آخش فٖ هؼاًٖ ّزُ األتواء تبٌاُ الش٘خ األًظاسٕ ثن •

ٍ َّ اىَّ الوَػَع لِ فٖ هثَ لفق الظالٓ ( قذُ)ٍ تبؼِ فِ٘ الوحقق الٌائٌٖ٘ 
الوشتبٔ الؼل٘ا هٌْا الوتوثّلٔ فرٖ طرالٓ الوختراس الَامرذ لجو٘رغ الق٘رَد، ٍ       
اتتؼوالْا فٖ الوشاتب األخشى ٗنَى بؼٌاٗٔ تٌضَٗ الفاقذ هٌضلٔ الَامذ هرغ  
الؼزس ًؼن ال بذَّ هي فشع الوشتبٔ الؼل٘ا ماهؼٔ ب٘ي القظش ٍ التوام لنًَْورا  

 .فٖ ػشع ٍاحذ
ٍ ّزا ئرا ماى بقظذ التخلّض هي تظَٗش الجاهغ بلحاف تائش الوشاتب فْرَ  •

َٗامِ أٗؼا هشرنلٔ تظرَٗش الجراهغ بلحراف األًحراء الوختلفرٔ للظرالٓ        
االخت٘اسٗٔ ال هي ًاح٘ٔ القظش ٍ التوام فقؾ بَ هي ًاح٘ٔ مًَْا ثٌائ٘ٔ تاسٓ 

 .ٍ ثالث٘ٔ أخشى ٍ سباػ٘ٔ ثالثٔ
209ص؛  1 بحًث فٓ ػلم األصًل ؛ ج  


