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 شود؟ بحث می الفاظآیا در علم اصول از مباحث  سوال:

 اند:مباحث الفاظ دو دسته جواب:

له کاربرد دارد: در علم اصول بحث مثل کلمه صعید که فقط در یک مسئ ،دالالتی که جنبه خاص دارند الف(

 نمی شود

شود. مثل عملیات استنباط هستند: در علم اصول بحث میای در دهنده عناصر مشترکهدالالتی که تشکیل ب(

 که ظهور در مطلق دارد. ،خالی از قیددر وجوب و مانند داللت اسم جنسِ ظهور صیغه إفعل 

 ، یا هنگامی که معنای لفظ متعدد بودغرض اصولی فقط تعیین معنایی است که لفظ بر آن داللت دارد اشکال:

شود؛ پس رسیدن به این مطلب با مراجعه به اهل لغت یا تبادر حاصل می و ،معنای ظاهر لفظ را مشخص کند

 بخواهند در مباحث الفاظ دقت و بحث علمی کند؟چه نیازی است که اصولیین  دیگر

 کنند، بر دو قسم است:مباحث لفظیه که علمای اصول از آن بحث می جواب:

مثال صیغه مشخصا در چه معنایی است داللت لفظ خواهد کشف کند هایی که عالم اصولی میبحث . بحث لغوی:1

 امر، داللت بر وجوب دارد یا نه؟

بیند این کالم هر جزئش، در مقابل معنایی معنای کالم برای عالم اصولی واضح است ولی می . بحث تحلیلی:2

زیدٌ فی الدار، هست و معنای بعضی از اجزا، واضح است ولی معنای بعضی از اجزا، واضح نیستند؛ مثال در مثال 

دقت و تحلیلی نای فی مشخص نیست. اینجاست که عالم اصولی، نیاز به معنای زید و دار مشخص است ولی مع

 گویند.بیش از علم لغت دارد که به اینها، بحوث تحلیلی می

فی اسمی و معنای حرمعنای داللت دارد بر معنای ظرفیت؛ ولی دقیقا فرق میان « فی»گوید یعنی علم لغت می

چیست؟ نکته افتراق این دو چیست؟ هر کدام از اسم و حرف از چه سنخ معنایی هستند؟ منشأ اختالف آنها در 

 ا کارِ علم اصول است. هکجاست؟ این

 کنیم: بحث لغوی را در سه حالت بررسی می اما توضیح بحوث لغوی:



به وسیله  یه را برای معنایی؛ مثال اطالق،خواهیم تطبیق کنیم داللت کلّدر جایی که می تطبیق داللت کلیه: الف:

خواهیم استفاده کنیم که امر ظهور دارد برای طلب نفسی نه غیری و طلب تعیینی نه اطالق و قرینه حکمت می

شود. این بحثی د بودن، به قرینه حکمت نفی میدند و این مقیّتخییری؛ زیرا طلب غیری و تخییری، طلب مقیّ

 طلبد و این، کارِ عالم اصولی است نه عالم لغوی.ررسی علمی میاست در مقام تطبیق که ب

که مثال از  ،خواهیم که داللت کالم را متوجه شویمیعنی آنجا که معنا برای ما روشن است و می ب( منشأ داللت:

بدون قید، « العالم»شود یا از قرینه حکمت یا از چیز دیگری مثل عقل. مثال: از اسم جنس ناشی می ،وضع

لق، یا این شود اما اینکه آیا این اطالق، مدلول تصوری و وضعی و لفظی است برای مطمعنای مطلق برداشت می

فهمیم. این، کارِ عالم است؛ و ما این را از ظهور حالی و صیاغی متکلم و کالم می اطالق، مدلول تصدیقی جدّی

 اصولی است نه عالم لغوی.

ای مواجه یعنی آنجا که معنا روشن است ولی این معنا با شبهه شوند:ز تبادر میج( حل شبهاتی که مانع از استفاده ا

 ی برای این شبهه پیدا کند.کند تا اینکه یک راه حلی فنشود که اصولی را سردرگم میمی

کنیم که شرط در جمله شرطیه ولی در مقابل حس می ،داللت بر مفهوم دارد جمله شرطیه به تبادرِ عرفی مثال:

مجازی نیست )چون قبال بیان شد در صورتی که  ،علت منحصره برای جزا نباشد، باز هم استعمال ادات شرط اگر

کند، پس معنای حقیقی است و ما در این شرط، علت منحصره برای جزا باشد، مفهوم دارد( و تبادر به ذهن می

انسان شک کند که آیا این  شود کهکنیم که چطور بین این دو جمع کنیم و همین باعث میصورت شک می

 جمله شرطیه داللت بر مفهوم دارد یا خیر. حل این شبهه، کارِ عالم اصولی است.


