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Evolution of words with a view to the dispersion of tastes from Sheikh Mofid to 

Sheikh Ansari 

Abstract 

 

The first field words are the inference of religious rules.The uniqueness of the 

subject of words in the knowledge of the principles of jurisprudence has been felt as 

a heavy burden for using,inferring and achieving the rulings of the obligated until 

eleven centuries. After that, although rational arguments came to the fore with 

authority, they did not isolate the subject of words. Basic scholars dealt with words 

in the first important sections of their books.The existing and concise design of the 

words in the Imamiyya is formed with Sheikh Mofid and Seyyed Morteza elaborates 

it with the same style of his master.In terms of intrinsic and temporal precedence,the 

issue of status is considered as an entry and is considered as the alphabet for entering 

other topics,but it has not necessarily been addressed in all principled writings. 

Commandments and prohibitions come mostly after words.The predominance of 

commands and prohibitions with the aim of knowing the principles has been a 

natural thing.The Sheikh considered this level of luck to be sufficient, and in spite 

of his good scientific ability, he did not enter into the subject of words in the Freud 

of Principles, and he focused all his attention on the axis of rational arguments, 

which until then had been mostly controversial and disorderly.Saman was in the 

books of this knowledge. Contrary to the previous prevalence, after the famous 

Sheikh of the fundamentalists such as Mohaghegh Khorasani, Mirza Qomi and Naini 

again had a special interest in the subject of words. 
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 با نگرش به تشتت سالیق از شیخ مفید تا شیخ انصاریتطور الفاظ 

 1حمیدرضا باقری

 2طیبه عارف نیا

 3محمدرضا شیرازی

 دهیچک

  اظ در دانش اصتل  قهه به عالا  فف  مبحث الف یمه تازی.  میداندار نخست  اتتباباا احماش شترعس اتت  الفاظ 

پس از آ  گرچه    زده قر  محستل  بلده اتت .یادتتبیابس به احماش ممففی  تا  ثهیل برای بهره گیری، اتتباباا  

مهم   آغازی  های. دانشتمادا  اصتللس بخشمد اما ملجب عزل  مبحث الفاظ نشتدادله عهفس با اقبدار به صتحاه آ

یتابتد    امتامیته بتا شتتتی  مفیتد شتتتمتل مسملجز الفتاظ در  ملجلد    طرح    فبتب ولد را بته الفتاظ مس پرداوباتد.

  مبحث  ضتت      زمانس از حیث تهدش ذاتس  بخشتتد.مساتتتباد ولد آ  را تفلتتیل   تتتیدمرت تتس با هما  اتتتفل ِ

اما در تمامس تالیفات   اتت   البفات  ملرد دیگر  مباحث  به  ر د الفبای  عالا  شتلد   بهمس لحاظ مدول  ایگلنهبه

  نلاهس    ی ا امرشتبازیپ.  اندا امر   نلاهس عمدتا پس از  ضت  الفاظ آمده  اصتللس الزاما به آ  پرداوبه نشتده اتت .

  ا  یدر م  شتتبریب  ،یانلتتار   یمباحث الفاظ تا زما  شتت بلده اتتت    سعیطب با البفات به هدف دانش اصتتل  امری

. شتتی  ای  حد از اقبا  را فاقس  برولردار بلده اتتت    یاژهی   ی اق  شتتده   از غاا    یملرد اقبا   عاا  ها ،یقه

تماش همّ ولد را حل    در قرائد االصل  به مبحث الفاظ  ر د نمرد،   ،دانست    به رغم تمم  عفمس شتایسبهمس

ی ای   هانظاش   تتاما  در تترلر فبا بسمحل مااقشته بلد     شتبریفه تا آ  زما  بگماشت ،   سادله عهف محلر

وراتتانس، میرزای قمس    محه    همچل  صتللیاپس از شتی  مشتهلر ا  شتیل  تتاب ،بروالف   قرار داشت .دانش 

 . اندداشبهحث الفاظ ای به مباقبا   یژهنائیاس مجددا 

  الفاظ؛  مباحث  ترلر؛ تیرتحل ؛ قهه؛ اصل :  ها اژه  ففید
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 مقدمه .1

با نگرش به آثار اصتتللس دانشتتیا  ای  عفم در امامیه حل  محلر الفاظ با  مبحث الفاظ را    ترلر  حاضتتر پژ هش 

  عال ه بر پیشتیاه  یابد.مبدأ فالش به گذر از پیشتیاه آ  اوبلتام مس  ناگزیر   فادمستبیی   نظر به قراز   نشتیب آ   

  اصتل   عفم یاه   تاریخچهدیر درباره. اشتارت دارد    تتیر تمامفس آ   الفاظ  مباحث  طرح هاینملنه  تری به فه 

  شتده   اشتاره  اصتللس  ملضتل   یک قراز   قر د به  گاهسدر ای  مستیر      اتت    ملجلد  قرا انس  نستبباً مرالب  قهه

  د ره   چل  هایستترقلتل. اتت   اصتل دانش   ولد  تاریخچه  به  معرلف شتده بحث   مرالب  عمده لم  اتت ،

  فبا  نخستبی    ایامه حل  در  بررتتس  ...    اقل   رفلد د ره  شتملقایس، د ره تلتای،،  د ره اصتل ،  عفم تأتتیس

 نه  اتت    عفم ولد تاریخچه  محلری    با  همه  اند،نگاشتبه  فستانس یا  فستس  چه  مد    برلر را اصتللس  فبابهای  یا

مبحث   ترلر   تحل  تتتیر از  ملجزی  گذاشتتب   اوبیار در مهاله، ای  مهم  دتتتبا ردهای از یمس .آ   ملضتتلعات

با آگاهس   نظر به ر ند   تتیر   آنا  فه  هدف   ماظلر ای   با.  اتت   پژ ها اصتل  برای قهه اصتل   الفاظ در عفم

      باشتتاد، داشتتبه  اویر  هایتتتده تا آغاز بحث از  ففس نمای به نگاهس  ،ولد هایپژ هش در  ببلاناد  ،ترلر الفاظ

 پژ هش، ای   دتتبا ردهای از دیگر  یمس شتاید. دهاد ارائه  ترملشتماقانه    تردقی   صتلرت به را  ولد  هاییاقبه

 قهه  اصتل  عفم  ملضتلعات تمامس  تمامل   تحل   تتیر    پیشتیاه  درباره  هایسفبا  تد ی   برای  انگیزشتس ایجاد

 .باشد

 

      نایاقبه، تتاما   مبشتب   هایاندیشته تتری  یک صتلرتبه  گیریشتمل  از قبل    حد ث بد  مبحث الفاظ نیز در

های قههس مررح انگارهمخبلتر   در البالی  مرحفه آغازی ،در   گشت .ماظم   ایمجملعه رقبهرقبه    بلد ناماظم

 در    داشتبه   جلد  تتا      فبا  در شتلد، در فبب اصتللس تد ی  دانشتس مستبهل یبگلنهپیش از آنمه    شتدمس

  های با البفات به محد دی  د ش    اماما  معلتتلش ر زگاراتتت . در   گرقبهمس قرار  اتتتبفاده ملرد  اتتتباباا، مهاش

  شترعس   احماش  پیر ا  ناگزیر به دریاق    د ردتت ،  هایتترزمی   اتتما  در    بزرگلارا  آ  به شتیعیا   دتتبرتتس

های  پرتش  به بزرگلارا ،  آ   از  هایشا   ق  قراآملوبه  نیز  اصحا .  بلدنداماما د ش  شاگردا     اصحا   از ولد

  بدیهس . فردندمس  بررتتس    بحث   آمد،مس پیش  آنا   برای فه ، ستبحدثمتتلاالت    برای    دادندمس  پاتت  مردش

 داش     ماناد آ  از مباحث الفاظ  جلد  مهیّد   مرف  نهس، امر     وام، عاش أئمّهد ش، ر ایات بی   در  فه ات  

 .ها بلدندبرد  از آ  بهرهبه  الجرش مردش  تؤاالت به  پات  برای  اصحا   

  صتلرت   به اصتل دانش  پژ ها   تاری     محهها   ،شتیعس  هایحلزه در  گذشتبه  دهه  چاد  معد د هایپژ هش در

  عفم ولد   پیشتیاه نه بر ترلر یک ملضتل  بفمه اصتفس  چارچل  اما ،اندداشتبه اشتاره  ملضتل  یک تحل  به گذرا

.  گرجس  ابلالهاتتم  دفبر تألی، ،شقهه اصتل  تحلالتدقهه  اصتل  اد ار تالیفاتس همچل  اند؛قرار داده محلر  اصتل 

  زما      عف   بهجااتس،   ابراهیم محمد اهلل آی   تألی،  اجبهاد، اد ار  ،شتهابس  محملد مرحلش تألی، اصتل ، تهریرات

آ   ترلر مستیر   شتیعه  در قهه اصتل  حد ث  تاری     زما    اصتل دانش   در مؤل، نخستبی  عفم، ای  پیدایش

 ترلر   تحل  به  تخلتلتس صتلرت به  پژ هش قرار داده اتت    ملرد اصتل  را  عفم تاریخس تتیر   پرداوبه 

در  یمس از نگارندگا   .اتت   نشتده  ر د اصتل  از جمفه مبحث الفاظ   مستائل مربلا به آ   عفم  ملضتلعات

 فار داندمس نیک لیم  برده، فار به قرا ا  فلشتش تحهی  ای  در ایامه با نگارنده"فبا  ولد اشتاره مس دارد فه 

 گردد معفلش تا شلد بررتس قهه اصل  مسائل یمایک فه ات   مسبفزش آ  بارهای  در تحهی  چه ات   نمرده فاقس
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 فاری ولد ای    اتت   شتده پیدا آ  در هایسچه تحّل  تاری ، طل  در   آمده پدید ملق  چه ایمستأله هر فه

 ش.18 ،1385  گرجس،د  "ولاهد.مس  ق   دراز تالیا  بساچه    عظیم ات  

 خاستگاه الفاظ .3

لغ    اد       های فالش،دانشدر  راپاتت    س اتت  فهپرتتشت ،  اتت    دانشفداش واتتبگاه   جایگاه الفاظ   فهای 

شتید  را مس آملزد ر ش صتحی  قمر فرد    درتت  اندی   شتیله   مار  گرچهاند تتسس گفبه اند.جستبهمار    یا

از    تباد ، برای  ای  امر ذهاس، اما  ذهاس اتتت ، تتتر  فار دارد  فاشفه یک اندیشتتید  مار  با    دانش  باابرای ،  

  معانس ذهاس آ  شخص باشد. مهم   تللراتهایس ات  فه نمایاده مفاهیم، نیازماد عالئم   نشانه  ،به ذه  ذه 

به هر حا     .شتتلد، الفاظ   ففمات اتتت  ب آگاهس اقراد از اقمار دیگری مستری    فامفبری  ای  عالئم فه ملج

ظهلر دلیل در قهط را پرداوب  به مبحث الفاظ در عفم اصل   بروسات  فه   عف  شده ادشدهمداقه در پرتش ی

بد   هیچ گلنه    مبحث الفاظبستتیاری از مباحث عهفس در ضتتم   جایز بداناد   صتتراحبا اعالش فااد فهلفظس  

لذا   ؛مشتبر  میا  مار    اصتل  اتت    ،اما ح  آ  اتت  فه بروس از مباحث   .تلجیه فاقس مادرج گردیده اتت  

 1گریزی به مار  زده اند. ،  در بروس ملارد   در تلضی  الفاظ به عالا  مرفبس اصللسصللیامالحظه مس شلد ا

 

 گیری معنای اصطالحی در تقابل معانی لغوی  شکل

 قرآ  فاربردی در    چای   نیست    ، شتااوبهدر عفم اصتل   معاای ملرد نظر هجری، لفظ به  نخست   تتده در آغاز

فاربرد الفاظ   د ش هجری قمریشتلد. از تتده نمس دیده حدیث  اصتفس نبلی م تبلا در مبل     در احادیث  فریم

از عمر    ماهل   در عبارات از آ   هایس  نملنه  اتت    یاقبه ر اج ،لغلی با معانس آ    تهابل در معاای اصترالحس

ش ماناد:  1،112،113، م 1345، جاحظب  بحر العمر  . دشتلدمس معبمر دیده مااذر   بشترب  عبید، محمد ب  ب 

با   مردش بلتره ز یب  ر ح به م  گف : مردش ممه به محمد ب  المااتر شتاعر گفباد: شتما برا  میعبدالمر  دیابلتتع

ها گفبه آ ما ،    الفاظ  ها. اب  المااتر گف : در ملرد گفبهما مردش ممه ات   یقلاح  برا  بفمه،  دیندار سحیقلت 

  یس در جا   یبعد از ا اند ، پس قرآ  ر    تراب  دارملاقه  فبا با   آ  الفاظ  افثر    مرتبط اتتتت  قرآ     اب   الفاظ

ها را به فار مس  الفاظ قرا  اتتتبفاده مس فایم   آ یعاس ما برای بیا  مهلتتلد ولد از [.دیقرار ده دیولاه  سفه م

، 1345، جاحظب  بحر العمر   د  2.]ولاهید بگلئید قرا  قاقد قلتاح  اتت  شتما مخبارید   اگر مس بریم حاال

 ش40م 

  مربلا به   ی، تتسس در فاربردهامعرلف به الفاظ قرا  بلده اتت   ،آغازنستب  به مباحث الفاظ در   دگاهینظر   د

تتاوبار   لی  تشتم یسدر مراحل اببدا اصتل   دانش  یاز تد  . پسقرار گرقبه اتت    یملرد بهره بردار زین  تتا  

 
های دالل  لفظ در مار  دمرابهس، ت ماس   البزامسش به عالا   عالمه حفس در تهذیب قلفس را به تهسیم الفاظ اوبلام داده   به مهسم  1  1

 ش64، م 1380ایشا  در ادامه از نفس ماهی ، جاس   قلل   عرض عاش تخ  به میا  مس آ رد.دعالمه حفس، دارد. مرفبس اصللس اشاره مس

 

قا : قا  أهل مم  لمحمد ب  المااذر الشاعر: لیس  لمم معاشر أهل البلرة لغ  قلیح ، إنما الفلاح  لاا  حدثاس أبل تعید عبد المریم ب  ر ح 2

 .قأحمى األلفاظ لفهرآ ،   أفثرها له ملاقه ، ق علا الهرآ  بعد هذا حیث شئبم ألفاظاا  أهل مم . قها  اب  المااذر: أما

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C
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ها بخش   ارتباا  مباحث   تاوبار  یبادولد، بارها در طبهه تحل   ریدر ت قهه ، اصل از د ازده قر  شیب ه،یا ل

 .  ات    ر بر  بلده سراتییبا تغ گر،یمدیبا  

لفظ  فه ات   لفظى  هایگلنهفاماش   نخس   : بخشدانس   د  بخش مهسم  را اصل  عفم لفظى  مباحث تلا  مس

  فاماش  یگرد ؛   بخشدربرداردرا  ، ا امر   نلاهىمشتب  چل   دهد   مستائفىقرار مى پژ هشملرد  اتتبهاللسرا 

،    وام  عاش چل     مستائفى  تت  ا   گل گف    الفاظ مرتبط ملضتل   بی پیلند ها  در آ   فه  الفاظ اتت   تربیهى

 .گیردمىقرارا    مبی    مهید   مجمل مرف 

   تدوین یِینهآغاز در الفاظ مباحث 

با نظر به تلتایفات امامیه درباره      اتت   اوبالف  تتا ،  اهل    امامیه  اصتللیا  میا  اصتل   عفم مؤتتس  درباره

شتهرت آ  ی  اتت .  ؤ لیفات دانشتمادا  امامیه قابل رأت دانش اصتل  به تتهلل  ای  اوبالف درتد یاگر نخستبی   

  از   تعدادییِ در انگاره داناد  ش  م204د شتتاقعس ادریس اب  از دانشتتیا  ای  عفم، ملتتتس را  ایعدهاتتت  فه 

  بلده  مبعارف رایج   اتتالش صتدر در  ،  ناز   تتاده  بستیار تترحس در  حبس اصتللس  قلاعد  فاربرد، شتیعه   اصتللیا

  فبا    هم اصتللس  فبا نخستبی      ،باشتادعفیهما الستالش مس  ی صتادق قهه، اصتل  عفم  بایانگر      اضت اما   اتت ،

  ا   از پس    اتت   شتده  نگاشتبه «حمم ب  هشتاش»  صتادمد ش، اماش  شتاگردبه تالش    فه  اتت    "مباحث    الفاظ"

 نظریات  اتتتا   بر اتتت ،  تراجی     تعاد   مبحث  درباره  فه را "الحدیث  اوبالف"  فبا   عبدالرحم  ب  یلنس

را مهدش    اب  ادریس شاقعس یِالرتاله  فبا   مبدا   ات  فه بروس اصللیا  .نملد جعفرد ش تلای،ب ملتتس اماش

اگر ا لی    شتمرده اند.در نگارش را نلعس اعببار   اقبخار    ، گلیا ای  تستاب    تهدشانددر نگارش   تد ی  دانستبه

امامیه نیاز جدی به ای  دانش را به  ات  فه تبب  ، به آ  در امامیه تد ی ور أشاقعس دانسبه شلد، ای  تتد یاگر 

  ات .  شده به مبحث الفاظ پرداوبه به هر حا  در الرتاله فرده،احسا  نمس تمم  رجل  به معللما  د ش دلیل

 اصتل  عفم  اضت    تتسؤ م نخستبی  میا  تمایزی اتت   الزش شتده، مررح نظریات از نظر صترف  رتتدمس نظر به

  .شد  قائل عفم ای  در -    بلده ات  بگلنه مبشبفه نلعا مباحث مرر حه الفاظ -مد ن  اصللس ا لی   با قهه

 الفاظ مباحث درباره اتو تالیف  آثار

 ردی،هم    فادمس پیر ی  صرف  عهفیات  از ،دیاس  مسبادات  تلای  فه  ات   ایبگلنه  الفاظ مباحث     تا  جاس

 در را آ     ترلر  تحل   تتتتیر  پیشتتتیاه     تاریخچه  تلا مس  باابرای .  آیدبه شتتتمار مس مار دانش    ملضتتتلعات

  ملرد  قهه اصتتل  عفم  مباحث   تتتایر به نستتب    فمبری  اوبالقات  با مذهب     قرقه هر از شتتده تد ی   هایفبا 

 مار   در  احبمتاال     فالش اد ،  لغت ، عفم  دردانش   ای   فته آنجتا  از انتدگفبته  بروس  فته  جتایس تتا.  داد  قرار  بررتتتتس

  غرض  به البفات  با حهیه   در .اتت   شتده  بر    ولد اصتفسجاده   از اصتل  عفم  باابرای   شتده،   اق فاماش   ملرد

 ر د   ها آ  نظیر   مارهى   فالمى  ادبى،  لغلى،  عفلش از  اىمجملعه اصتتللى  فبب بروسدر  اصتتل ، عفم تد ی 

 اند. داشبه

  فبب تعفی     تلضتی    شترح  به مبأورا   غالباً   شتد  ارد آ  در  تدریج  به  هم مارهى  مستائل از  قستمبىباابر ای  

  ای   گف    ببلا  شتاید  تلضتی   ای  با  ش.26  25م ،1361  گرجى،.دمستبهل  فبب  تلتای، به نه پرداوباد مبهدما 

 .ات  ای  دانش  الفاظ  مباحث   به ناظر  غالباً، رق  از گسبره  اقعس عفم اصل بر  
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 ی شیخ مفید تا عالمه حلیاصولیان در دوره  نزدمباحث الفاظ عنوان بندی 

دارد. شتی  مفید در تذفره مباحث  به الفاظ به شتمل مخبلتر  رداوب  مبهدما    نشتا  از پممبلبات ا لیه عفم اصتل 

با  المالش قس    "با  ا   فبا  اصتللس مفلتل ولد را   تتید مرت تس در الذریعه     ،طرحایجاز   یبگلنهالفاظ را 

راج  بته حهیهت    مجتاز ارائته    دهتد   در ای  بتا  نظرات ولد راقرار مس  "خرتا    اقستتتامته   احمتامتهال

مباحث الفاظ مرالب امر   نهس، عملش   ازدر ذریعه   ش  ی10   7، م1، ج1376، الهدیعفم  دهددتتیدمرت تسمس

  مبحث مرف    مهید  آ رده  "با  المالش قس المجمل   البیا "عالا    بارا مجمل   مبی       م، نستت   ولتتل 

یاد شتتده را با هما     مباحث شتتی  طلتتتس نیز در عده االصتتل   را در ضتتم  بحث عاش   وام تبیی  مس فاد.

ک ر ش عالا  بادی  . ای  تتب ر د نداردبه مبحث حهیه    مجاز  مستبهالًجز آنمه  دهد  ئه مستهستیم بادی ارا

آ  د     شتی  مفید بلده اتت .اتتباد ولد   در مح تر تتیدمرت تس تتید مرت تس   شتی  طلتتس مفهم از تفمذ 

 .بر ز دادند شی  مفیدب بسط مرال های ولیش را باانگاره

را   یشمهلتد د ش فبا  ول    ی . یژه فرده اتت  را به مباحث الفاظ   شفباباعظم  بخش  ،عالمه حفس در تهذیب 

اتت .  ضت ، تهستیم الفاظ، مشتب ،  مبعدد به مباحث اصتفس الفاظ ر ی آ رده    ل   در قلت   نهادهناش  "قس الفغات"

اشتبرا  لفظس، حهیه    مجاز، حهیه  شترعیه، امر   نهس، عاش   وام، مرف    مهید   مجمل   مبی  همگس  

 ش 168تا  58، م1380شده ات .دعالمه حفس،  قهرت   ب در تهذی

 صاحب قوانین و انسجام و سامان الفاظ  

  میرزا .  را تتاما  بخشتیده اتت   اصتل  دانشبا نظم  یژه ولد   میرزای قمس ،ساز دانشتمادا  اصتلل  میا  مباورا 

در   فاد.مبحث الفاظ را تبیی  مس ،انستجاش    برگلنه تفلتیل    اتت    مخبص فردهرا به الفاظ قلانیاش   ا  جفد 

به با جفد ا   آ  فه برابری دله عهفس در  ی ا فه در پیش   پر  اض  ات  به ادله عهفس مس پردازد اما   د ش ،جفد 

 د ش اهمی  بلده ات .در رتبه  وبلام دارداالفاظ 

بگلنه ای فه در نبیجه گیری بروس از ای    ،البفات رتتتیدغاای قابل  به  شتتی  انلتتاری  ر زگار  مباحث الفاظ تا 

اند ح لر داشبه  صاحبا  اندیشهفه  در حلزه در  ولیشاجما  حاصل شد. شی  نیز مباحث الفاظ را    ،مباحث 

ه فه از جمفه  مهیا گشتبشتاگردانش   تلتتطهایس از آ  با ناش تهریرات شتی  انلتاری تدریس نملده اتت . قستم  

اا در مباحث الفاظ بلد  میرزا ابلالهاتتم فالنبر اتت . شتاید بلاتتره همی  غ  ، گردا ریِاالنظارها فبا  مرارح  آ 

  به بفمه تماش همّ ولد را   به مبحث الفاظ  ر د نیاق ،فرد   تحریر   ولیشبهفم  زی  را  ولدرتتائل    ،فه شتی 

با ذه  جلا   داد.  ی   تتلم، چادانس نداشت   تتاما ادله عهفس فه تا آ  زما  بیشتبر محل مااقشته بلد    ی   محلر

ادله عهفس را حل  تته محلر اصتفس قر ، ظ    شتک   به تب  آ  اصتل  عمفیه، مررح نملد   تحللس ولیش  

اصتل  بلجلد آ رد. ای  ر یمرد شتی  در رتتائل   بحث شتایستبه   بایستبه در ادله عهفس ملجب    دانشعظیم در 

شبه  ها   حلاشس مفلفس بر آ  نگاشرح    ای عفمیه  اقهتدریس در حلزه  شد فبا   ی یمس از فبب بالمااز 

  اعبهاد داشتبه گف    گل درباره الفاظ  به ففایِ   شتی    اتت  فهای  نگاه محبمل  با تلضتیحاتس فه گذشت   شتلد.  

ها را تدریس مس  ناگزیر آ   ،دانستتبهبرای ادله عهفس مس  درآمد  پیش از آنجا فه مبحث الفاظ را مدول  اتتت  اما

مباحث غیر الفاظ   صترقاً  فردتحریر در اصتل  یش  لذا آنچه ول  تبیی  نماید،بدرتتبس تا ببلاند ادله عهفس را  نملد

اهبماش شتی  به مباحث غیر الفاظ تا آنجا بلد فه حبس حاشتیه  ی بر قلانی  میرزای قمس تح  عالا     بلده اتت .
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بخشتس از مباحث قلانی  همچل  ظ    شتک   مباحث اتتبلتحا  قلانی   ارد مس    بر "حاشتی  عفس الهلانی "

تر ِث الفاظِ قلانی  مهممیرزای قمس مباحگاه  نرتتتتد در به نظر مس شتتتلد   به الفاظ  ر د نمس فاد، در حالس فه

در عفم اصتل  شتدند،   برجستبه  پس از شتی  بروس از شتاگردا   ی فه ولد از اتتاتید مبرز  محستل  مس شتلد.  

ففای     ،اششتهرهدر فبا   محه  وراتتانس   ،شتی شتهیر    شتاگرد. بردندمباحث الفاظ  محلری  را به تتم  مجددا  

مباحث الفاظ   تتسس مباحث ادله عهفس را آ رده   در جای جای فبا  به نهد نظریات اتتباد ولد   االصتل  بد اً

دهتد فته پس از  فاتد   ای  نشتتتا  مسب فبتا  را بته بحتث الفتاظ معرلف مسمس پردازد.  ی بیش از نیمس از مرتالت 

ه ای  ا للی    اهمی   گیرد گرچه فستس به صتراح  بقرار مسا   اهمی   رتبهمباحث الفاظ در دیگربار  شتی   

  ؛ ناماد.  ای  علتر دد را  صتاحب ففایهش را د ره اقل  الفاظ مس  دهادیبفمه والف آ  نظر مفاد. ای نمساشتاره

  شتده چیزی فه ملجب  . میابی ساز اقل  نم یاثر  فایمتلرم مسآولند را    یفه ففا  س، هاگامیاد شتدنگلنه فه  آاما  

مبحث    آ  اتتتت  فه حهیهباً، نه ولانادمبحث الفاظ اقل   را علتتتر ای  د را   به ذه  ورلر فاد فهگما   ای  

 ،سمرت   یش نظیرفم  سذهاقلت در    با آ    سعهف  لهمباحث اد دروششات ؛ بفمه  داشبهرفلد   اقل  الفاظ  

نگاه به آ  نه به تتبب اق   مباحث الفاظ فم قر غس    یشتد نلر مباحث الفاظ فم قر   جفله فاد. باابر ا  بب تت 

ای     گر  ، اثبتاتآولنتدپس از  تتالیفتات عتالمتا  ای  دانش      یمالحظته.  بفمته بته دلیتل تال لل ادلته عهفس بلده اتتتت  

اقل   رتتد داناد باظر مسه  وراتتانس را علتر اقل  الفاظ مسباابرای  بروالف عده ای فه علتر مح.  دیدگاه اتت  

چرا فه ا ال  ر د شتی  به مبحث الفاظ برای شترح شتایستبه ادله عهفس بلده فه   ،نستب  دادشتی    الفاظ را باید به

ی الفاظ نلشتبه شتده بلد را تدریس  هم آنچه درباره  ناگزیر به  ر د بلده    ایشتا ه  الفاظ مدول آ  تفهس مس شتد

فه اشتارت    هما  گلنه اتت  فهاصتللس ففای  االصتل  لی،  أت  شتهیرتری ثانیا بالقاصتفه پس از شتی     .فرده اتت  

اهبماش داشبه به آ    شی آنچه  نسب  به ر  ، ازای رداوبه شده تا ادله عهفسبخش بیشتبری از فبا  به الفاظ پ  رق  

   ات .الفاظ جهش داشبه بحث   ،مس پرداوبه  

شتد؛  فه تلتتط شتاگردش انگارهای اصتللس  ی گرد آ ری، اصتللس چیره دتت  میرزای نائیاس، در قلائد االصتل 

 دهدمبدا  قرار مسدر مباحث ولد مبحث الفاظ را  اگر چه وراتانى بروات . میرزا   محه عفمى با   ر یار یسبه 

مباحث الفاظ   در مجمل  حجماما    ،دهداوبلتتام مسمبحث الفاظ را به   د  جفد ا   از چهار جفد ای  فبا   

 در مهایسه با ادل  عهفس   مباحث حج  فمبر ات .

 اصولی با زیرساخت الفاظ کتب استحکام

مبحث      یاهم  یاقبهاتتبحماش الفاظ   رتتاو  یبا ز ،سادل  عهف  نظیر  ساز مباحث اصتلل  یاریبست  تتا  باا   زیری 

بخش به لحاظ   ی. ا یژه شتلدبدا     ساصتلل یفبا  ها  ا لیه  سبخش اصتفتتبب گشت   ،اصتل  دانشالفاظ در  

تا فال    زین هیر   یا  .ه اتت  دتحریر شت ها    هم در قلتل  نخست  فبا   اتیبا جزئ سفیهم برلر تفلت     یاهم

مش به ناش  179در عفم اصتتل  را فبا  هشتتاش ب  حمم دش    ،یتلتتا   یفه ا ل  جلیادگانسر     یاز ا ؛ادامه دارد

حث  به عالا  مب "الفاظ"  به شتتمارند؛سمباحث عفم اصتتل  م   ی  آ  را مهمبردارند  سم  ا یب  "االلفاظ   مباحثها"

بتا رجل  بته فبتا   گلنته فته یتاد شتتتد،  همتا   ش.311     310  م  ،1417،  صتتتدرمحمتدبتاقردفااتدمس  گتاه  نیت پراهم

   یاهم داناد،سفبا  مد   در عفم اصتل  م  یآ  را ا ل  سنظر، برو  گریفه مراب  د سشتاقع سیاب  ادر  "الرتتاله"

    س، امر   نهخمباحث الفاظ از جمفه عاش   وام، ناتت    ماستل  یشتلد؛ چرا فه   سمبحث الفاظ مشتخص م

 نملده ات .   ردی،فبا    یاببدا ما ... را در ه
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برده  ن  سفبب اصتلل  ی  تد  ،یبه تلتا  س  دتتب اندآ رده سمباحث الفاظ را در ضتم  مباحث قهه   از قهها  سبرو

بلد   از آنجا فه   سشتدنان یالفاظ امر  سماره  یارهایبد   احبستا  مع ساحماش قهه  ساتتباباط ا یب س. از طرقاند

اقراد بشتر آمده همه از مهلله   یمعاشترت ب با هر آنچه در با  عبادات، داد   تتبد، احماش   للازش آ  ها   در 

به    ریناگز  اهایدر  ا  یلذا برا  ،  جاس الفاظ، عبارات   دالل  هاى گفبارى بلده فه به گلنه نلشتتبه آمده اتتت  

 غلر در مباحث الفاظ بلده اند.

 نقسم از الفاظم فروعِ

مباحث الفاظ در چاد مبحث ففس     ،  با تلجه به قلتتل بادی ها    های اصتتللس به  یژه شتتیله مباورا در فبا

بیا  شتده اتت . اما ای  شتیله   تهستیم بادی ها در تتیر یک د ره ترلر حاصتل شتده اتت . در ای  جا    چاد قر 

ا د را  حاضتر ملرد  اهم آ  مباحث را از اببدای عفم اصتل  ت    فایممس ای  ترلر   تحل  را با تعری، لفظ آغاز

 .دهیمبررتس قرار مس

 حجیت لفظ گفتاری یا نوشتاری؟

بلده     سهیبد سفه مرفب  یگستبرده بحث نشتده اتت ، گل ا نحل دارد به   سفی  چه تعر  ست  یفه لفظ چ  یدر ا

حممه مهمال فا  ا  مستتتبعمال  سبه االنستتتا  ا  ق  بففظیلفظ گفبه اند »الففظ ما  ،یحا  در تعر  یهستتت ، با ا

معاا   یدارا  ولاه  گرددساتتتت  فه از دها  وارج م  سلفظ، صتتتلت  .ش.156م، م  1411 ،محمدب عفس  سدجرجان

 معاا باشددمهملش.   سباشددمسبعملش   ولاه ب

  س م  شیا  پؤ تت    یتلا  گف  الفاظ از جاس صتلت   صتدا هستباد   آنگاه اسمپذیرقبه شتلد  ،یتعر  یاگر ا الببه

آ   سدر پ    انعما  الفاظ؟  ایلفظ اتت     دیآسشتلد   در قالب ففمات   حر ف م سآ  چه نلشتبه م ایفه آ  دیآ

  با الفاظ ممبل  حاصتل از هما  صتلت تراب  دارند؟  سفه چه مهدار الفاظ صتلت  فادولدنمایس مسپرتتش   یا

معاد  هما  برداشتبس اتت  فه لفظ  ،هما  برداشتبس فه از لفظ در مهاش صتلت   صتدا مس شتلدآیا     در  هفه بعد

 ممبل  دارد؟

 ولاهد بلد.    مبفا تیمسا  نیس    شاید ببلا  گف  نبیجه   ثمره بحث در نص فبا    ر ایات  ارده 

ایلتا   حس الهس از طری  الفاظ گفباری   شتد  بر ح ترت رتتل  افرش دمش ناز  مس فبا ،  حس الهساما   -1

در  هفه  حاضتر، غایب   اعلتار آیاده   به مردش از تتلی فاتبا   حس  تتسس فباب     نخست   هفه  درآ  ح ترت 

فبا   "نلشتتباری با لفظ    گرانبهای  بجاگذاشتتب  امان    بر پیامبر اعظم دمش  ،مبلاتر  س  در ر ایب ،رتتتید مس د ش

در حالس فه چاانچه اعببار لفظ را بر صتلت   تتخ  قرار دهیم آنگاه   اند.تافید نملده "شتبه شتدهنگا"یعاس   "اهلل

به   نخستت  اعببار  حس الهس ی همه نشتتا  دهادهای   ."فبا  اهلل"بلد   نه  "اقلا  الهس"تتتاجه برای ممففی  

 1به  جه فباب  ات . با هما  درجه  صلرت صلت   تسس تافید بر هما  اعببار

 
ا حَبَّى یَرِدَا عَفَسَّ الْحَلْضَ. دشی    َ إِنَّهُمَا لَ ْ یَفْبَرِقَ  -فِبَاَ  الفَّهِ  َ عِبْرَتِس أَهْلَ بَیْبِس  -أَنَّهُ قَا َ: إِنِّس تَارِ ٌ قِیمُمُ الثَّهَفَیْ ِ مَا إِ ْ تَمَسَّمْبُمْ بِهِمَا لَ ْ تَ ِفُّلا  1

 ش 34، م: 27؛ جم1412حرعامفس، 

  د، یید  تمسک جل   یفه از ا  سرا. تا  قب   یعبرتم اهل ب  یگریفبا  ودا قرآ    د  سمی  گذارشس  گرانبها م  سیشما د  امان  نف  ا یدر م  »م 

 . تا فاار حلض فلثر بر م   ارد شلند.«شلندس از هم جدا نم گاهچیم  ه ادگارید    یشد   ا دیهرگز گمراه نخلاه
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   .  تایر مشبهات آ  نیز به فار نرقبه ات    فار رقبه ات   به "لفظ"  یففمهم ار   یک بار  تاها  در فبا  الهس 

ای مراقب    تتتتخاس بر زبا  نیتا رد جز آنمه هما  دش قرشتتتبهش  18دم،   "مَا یَفْفِظُ مِ ْ قَْل ٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیتٌب عَبِیتدٌ"

 .آماده ات  

ایامه  . مفهلما  بر لفظ نلشتتباری دالل  دارد  لفظ از تتتا  گفبار   جمف  »ما یففظ م  قل « مارلقا بر در ای  آیه

شتلد فه لفظ غیر قللس هم مبلتلر اتت .  فاد قرض گرقبه مسشتلد قرشتبه ایس مراقب  از لفظ قللس مسگفبه مس

س فه آمد اثر آ  تا زما  ملجلدی   چه فه درگذشتبه بروس گما  برده اند فه لفظ نلشتباری   فباب  در ممبلبه ای

اثرش زایل شتتدنیستت    انمار   شتتلد بروالف تتتخ    گفبار فه پس از بیا باقس مانده   زایل نمسآ  ممبلبه  

. به  یژه در قستم معامالت   مستائل حهلقس فه ای  مرفب نملد بیشتبری دارد. به  ولاهد بلد  ترآ  تتهلنملد  

ولد  ی درج تتخ  به صتلرت نلشتبه فه هما  لفظ نلشتباری اتت ،  بللستره ،الفاظ  عبارت دیگر نلیستاده   فاتِب

  زبا  آ رد دیگر به ماناد نلشبار ه  دیده ات  اما گما  داشبه اگر ناگارد   صرقا لفظ را برا در مهاش پاتخگلیس مس

زبتا  ه  را بت  گفبتارتتتتخ     از جاس   ای امر زه الفتاظِهمتانگلنته فته عتده  پتاتتتتخگل نخلاهتد بلد. تثبیت  نشتتتده  

همانگلنه فه لفظ قللس  "برند به گر هس فه گما  مسورا  زناد. ای  آیه آ رند اما در مهاش فباب  تتترباز مسمس

فاد. به  لذا آیه نفس گما  آنا  را مسدهد.  هشتدار مس "در دنیا قابل اثبات نیست  در آورت نیز شتاید ایاگلنه باشتد

 :لا  گف  تدر مهاش بیا  آیه مس دیگر  عبارت

در دنیا ثب    درج اتت    در آورت نیز محل تتلا  اتت    اما گما  مبرید فه لفظ لفظ از جاس فباب  شتما  

مراقبس آمادهدثب ش    "لدیه رقیب عبید"ر د بفمه  شتتلد   اثر آ  از بی  مساز جاس قل  شتتما در ق تتا مابشتتر مس

 ات .

قعل   تهریر از محل    عفیهم الستالش اتت .  علتلماتهریر م، آنچه حج  اتت  قل    قعل    اما درباره عبرت-2

ر  درباره آنچه حج  از ائمه هدید ش  از ای   تتتتخ  بلده اتتتت   الفاظ بر  جه قل    امابحث بیر   اتتتت ،  

چه بستتا    .نیز از آ  بزرگلارا  ملجلد اتت    هر چاد فه ممبلبات "قعل   تهریر فباب ، قل ،"اند  اند نگفبهآ رده

چه فه تتخ  دارای قراز   ؛دقیها انعما  صتلت نباشتد  ،هدشت تبدیل مسممبل   به از تتلی را یا  صتلتس فه  الفاظ 

ماهی  الفاظ ممبل   جلد   اتتت  فه آ  حال  دربلده  با حالبس از طرف گلیاده همراه  شتتاید    قر د اتتت   

حبس آ  حاالت در لفظ   .به لفظ فباب  میستتر نیستت    نیز از لفظ قللس   یژگس تتتخ   انبها  تماش الحا   ندارد.  

از ای  ر  بروس را یا  در   لم  قریاه ای اتت  فه در ماهی  لفظ ملثر اتت .صتلتس بما هل لفظ ملجلد نیست  

حبس قراتر از آ  حرف  قعفس  د. فردند ش اشتاره مس  معلتلماپاره ای از ر ایات به حاالت همراه لفظ فالش    بیا 

  با ای  تلضتی    عدش  1تتخ  فاتتبه نشتلد.تاثیر  از ند تا دآ ر  ش را در ر ای  مسش با قل  ح ترات معلتلشدأتل 

آمد فباب  را هم به تته قستم قل ، قعل   تهریر دقی    تاش  تماش تراب  لفظ صتلتس با لفظ نلشتباری، بهبر مس

 اقز د.

 
  قس حدیث تفسف  الذهب ع  اإلماش الرضا عفیه السالش ع  اهلل عز   جل قا : »ففم  ال إله إال اهلل حلاى قم  دول حلاى أم  م  عذابى،   1

. را ی هاگامس فه حدیث را نهل مس فااد به 8ح    41المجفس    235م  م،  1417قفما مرت الراحف  نادانا: بشر طها   أنا م  شر طها« شی  صد م:  

صلرت گرق    را ی مس گلید: قفما  "ففم  ال اله اال اهلل حلاس"قعل اماش عفیه السالش اشاره دارند   آ  حرف  اماش عفیه السالش ات  فه پس از بیا   

 ملثر ات .   مرت الراحف  نادانا. ای  قعل ح رت گر چه وارج از لفظ ات  اما در لفظ
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 تقدم و تاخر منشعبات الفاظ و پیشتازی وضع لفظ

از حیث تهدش ذاتس شتاید ببلا  گف  ای  پرتتش فه الفاظ   ففمات چگلنه در لستا  بشتری تتاوبه شتد   چگلنه  

گیرد. لم  ای  پرتتش در مرالب آغازی   انستا  آ  را آملو  پیش از هر تتلالس باید ملرد پاتت    تلجه قرار  

عفم   آمد در عفلش دیگری همچل ، عفم اصتل  بلده   الزش مسررح نبلده   چه بستا بیر   از  ظایعفم اصتل  م

   .شلدلغ    اد    یا مار   ارتس  

مباحث   به   ر د الفبای  عالا  بهشتتلد   ای مدول تفهس مس، نستتب  به تتتایر مباحث الفاظ به گلنه ضتت  الفاظ

الفاظ اتت  فه در ای  بعد بستیار    . حهیه    مجاز بخش ثانلی   ماشتعب از  ضت گیردمس  قرار تلجه  ملرد دیگر

 های قرا انس دربارة آ  صلرت گرقبه ات .گسبرده شده   بحث 

 .را باید بالقاصتفه ا لی  مبحث از مباحث الفاظ در اصتل  به شتمار آ رد  ضت   گفبه شتد مبحث نظر به آ  چه 

بخش ثانلی   مبهدش به عالا  ا لی  مبحث اصللس به طلر مسبهل به آ  نسرداوبه اند، بفمه راج  به اصللیا بروس

 ،ر ضتم  مبحثس دیگر از الفاظ ضت  الفاظ را دگاهس    اند جاز، اشتبرا  لفظس   ... تتخ  گفبهحهیه    میعاس 

  1به آ  یا علارض آ  اشاره نملده اند.

به مهمل ماهسم را    فالش؛ ورا  ورا بیا  رابره مارهس   ضم تید مرت س بابس در ورا  اوبلام داده   

قالمهمل ما  "گلید:  فاد   مسمس لفظ مهمل     ضت عدش  اشتارتس به  آنگاه درباره ورا  مهمل   دانستبه،  مستبعمل 

  تتده های بعد    مبحث  ضت  از تتلی اصتللیا ش.8م  ،1376 الهدی،عفم د تتید مرت تس" لم یلضت  قس الفغ 

 به طلر مسبهل در اببدای مباحث الفاظ ملرد بررتس  اق  شده ات . نیز   مباورا

فه درباره  ضت  الفاظ     مباحث مستبهیم آ  ماناد ورا  مهمل   مستبعمل بیا     جدای از مرفب قلم   تهدمس

یمستا  نبلده اتت . شتاقعس در الرتتاله بحث عاش     قدما نزد  مباحث الفاظ  تهدش ماشتعباتتلا  گف   شتد مس

فید در شتی  م  .فاددارد   پس از ذفر ناتت    ماستلخ به قرائو   نلاهس فبا  اهلل اشتاره مسمس  وام را مهدش

. تتیدمرت تس   شتی   پردازدهای  صتل  به عفم مشتر   بیش از تتایر مرالب ولد به امر مستذفره پس از بیا  راه

پردازد   تتسس وبر  احد مسبه   پس از مبحث ورا ،ر ند؛ جز آنمه شتی  طلتتس طلتتس نیز بر همی  تتبیل مس

تاوبار بروس فبب اصللس قدیم همچل  ذریعه تیدمرت س در   تلا  گف  ر  مساز ای فاد  امر   نهس را تبیی  مس

  عدة شتی  طلتتس، مبحث امر   نهس بر عاش   وام تهدش یاقبه اتت . شتاقعس در رتتال  ولد پس از عاش    

دهد. باابرای  در مباحث الفاظ، ا امر    وام به ناتتت    ماستتلخ پرداوبه   تتتسس ا امر   نلاهس را شتترح مس

فهس مس شتده اتت ؛ چرا فه تمالی، الهس هم از حیث دتتبلر به انجاش فاری   هم از  نلاهس بخش بستیار مهم ت

  از آنجا فه دانشتمادا  عفم اصتل    به  یابد  جه  ما  از  جلد یاقب  قعفس، از طری  الفاظ امر   نهس شتمل مس

تشتمیل شتده اتت  لذا تب  آ  قهها  در پس اتتباباا   فشت، احماش الهس هستباد   ای  احماش از بایدها   نبایدها 

مبحث ا امر   نلاهس از آ  دتتتبه از مباحث الفاظ بلده فه از گذشتتبه تا قر  حاضتتر در عفم اصتتل  ملرد تلجه  

 
  إذا   "شی  مفید در ضم  بحث عاش   وام به تعری،  ض  در معاای مجاز یا در غیر ما ض  له مس پردازد. عی  عبارت شی  چای  ات   1

م  االتبیعا  قهل عفى العملش قیما بهس تحبه مما عدا المخللم   یها  إنه عاش عفى المجاز ألنه ماهل  عما باس له   رد الففظ   فا  مخللصا بدلیل

مفید، مخبلر البذفرة بأصل  الفهه م   إلى ما د نه م  الخللم   حهیه  المجاز هس  ض  الففظ عفى غیر ما باس له قس الفسا  قفذلک قفاا إنه مجاز.د

 ش35
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ای   . باابر  اتتاتتا عفم اصتل  به ماظلر اتتباباا   یاقب  ای  ا امر   نلاهس بلده اتت  دانشتمادا  بلده اتت   

انس هم فه مبحث عاش   وام   تتتایر مباحث را اببدا   پیشتتبازی بحث راج  به آ  طبیعس بلده اتتت . اصتتللی

شتتی  مفید در  اند.  درصتتدد تشتتری  علارض آ  بلدهگلیا برایشتتا  ا امر   نلاهس الهس بدیهس بلده   ،اندفرده

به آ  پرداوبه اتتت د شتتی  مفید، البذفره،    به بحث امر   نهس  یژه نملده   اببدای مخبلتترالبذفره عالانس را 

 .ش32تا29ص ص

اوبلتام داده    "با  الهل  قس االمر   احمامه   اقستامه"تتید مرت تس در فبا  اصتللس ولد بابس تح  عالا    

فاد   به مباحثس ماناد اقب تتتا  امر بر  جل  یا ند ، مره   تمرار   برلر مفلتتتل درباره آ  بحث مساتتتت   

ش شتی  طلتتس نیز ا لی  مبحث در ورا  را   .. 86، 54، 27، م 1، ج1376عفم الهدی، اتتیدمرت تس پردازددمس

را به مبحث امر   نهس اوبلتتام   ا امر   نلاهس ناش مس برد   به طلر تفلتتیفس بخش زیادی از عدة االصتتل 

به بعدش. مباحث امر   نهس تا حا  حاضتر محل بحث بلده    157 م 8، م1، ج1417دهدد شتی  طلتتس، مس

تتید مرت تس   شتی  طلتتس، مرالب مهم در امر   نهس را ملرد    به غاای آ  اقز ده شتده اتت . مس تلا  گف  

اند بگلنه ای فه اصتللیا  پس از ایشتا  بر غاای مرالب قرعس اقز ده اند. محه  حفس در فبا   بررتتس قرار داده

دهد بد   آنمه برلر تفلتیفس به شترح   تلضتی  آ  بسردازددمحه  ولد قر ض دیگری از مبحث امر را ارائه مس

ش الببه در میا  مباورا  مس تلا  گف  صتاحب ففایه بیشتبری  بحث راج  به الفاظ 90عارج االصتل ، محفس، م

مبحث  را مخبص به ا امر فرده اتتت    برلر ملجز نیز به نلاهس اشتتاره نملده اتتت .  ی بستتیاری از قر عات  

تلا  دید بستتیاری از عاا یاس را مسها غلر نملده اتتت . با نگاهس به فبب مباورا   ا امر را مررح فرده   در آ 

ها شتده بلدند. حبس شتاید ببلا  گف  قلتل بادی فبب  فه تتید مرت تس   شتی  طلتتس در فبب ولد مبعرض آ 

   1عالما  مباور در مبحث امر   نهس تا حد د زیادی الگل برداری از فبب مبهدما  بلده ات .

شتی  مفید   اند.عاش   وام پرداوبه  به تعری،   شترح ل  ای از دانشتیا  مبهدش اصت عدهپس از مبحث امر   نهس  

شتی  مفید به طلر   2.برای عاش   وام تعری، ارائه فرده اند  تتیدمرت تس   تتسس شتی  طلتتس  شتاگرد ا  

زد    پردابرلر مفلتل به مبحث عاش   وام مس بروس علارض آ  پرداوبه   تتید مرت تس  مخبلتر به تلضتی ِ

 ی بد   ایامه نامس از اقستتاش عاش ببرددعاش مجملعس، عاش اقرادی، عاش بدلسش   دهد.بابس را به آ  اوبلتتام مس

ش. شتی  طلتتس در عدة االصتل  برلر مفلتل  196، م1، ج1376دتتید مرت تس،ا  3دهد.تته قستم آ  را تلضتی  مس

فاتد. بحتث عاش   وام به دلیتل راهبردی بلد  آ  به  یژه فثرت برداشتتت  های  عاش   وام را مررح مس تری

 
مظفر  ... ملید ای  الگل  قلل بادی ا امر   نلاهسِ قلانی  االصل  میرزای قمس، ففای  آولند وراتانس، اصل  االتباباا عالمه حیدری، اصل  1

 برداری ات . 

د فه اصل شی  مفید در البذفره باصل  الفهه مس آ رد »العاش ما أقاد لفظه اثای  قما زاد   الخام ما أقاد  احدا د   ما تلاه«، بعد اضاقه مس فا  2

ریعه تهریباً هما  تعری، شی  مفید را نهل  در عملش اجبما  ات    اصل در وللم تلحید ات  فه ماظلر هما   حدت ات . تیدمرت س در الذ

فه عملش   وللم مس گلییم   مس فاد فه »العملش ما تاا   لفظه اثای  قلاعدا   الخللم ما تاا   شیئا  احداً«. ایشا  اضاقه مس فاد ای  مهلله ما

در عدة االصل  آ رده »لفظ العاش یفید أنه یسبغرم  »یجری مجری الهفیل   المثیر«، عاش   وام در حهیه  هما  قفیل   فثیر ات . شی  طلتس نیز  

 جمی  ما یلف  له«، ماظلر از عاش لفظس ات  فه هر قردی فه در آ  صالحی  قراگیری  جلد داشبه باشد را قرا مس گیرد. 

  یبعفّ  قرضه بفعل غیره قس اللّحّ ، قیمل  ال یخرج ع  ثالث  أقساش: إمّا أ  یفزش فلّ  احد،   ال یبعفّ  قعفه بفعل غیره،   إمّا أ    الخرا  العاشّ  3

م  أمثفبه الجهاد، االجبما  شرطا، فلالة الجمع ،   إمّا أ  یبعفّ  قرضه بفعل غیره، قیمل  أدا  الغیر له مسهرا عاه،   هذا هل المسمّى قرض المفای ،   

   اللّالة عفى الجاائز،   دق  الملتى.
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قههس از احادیث   ر ایات چه به گلنه مستبهل در فبب اصتللس   چه باا به اقب تا  در فبب قههس آمده اتت .  

    اند شتتاید ببلا  گف  بیشتتبری  مباحث راج  به عاش  مباور نیز به آ  پرداوبهصتتللیامبحث عاش   وام را ا

تلتتط میرزای قمس صتلرت گرقبه    ی در قلانی  به تفلتیل به آ  پرداوبه   ملرد بحث   بررتتس قرار    وام

 داده ات .

لم  بحث مفاهیم با عالانس وام در فبا  های یادشتده نیامده  مباحث مفاهیم هستباد  ،از بخش های مهم الفاظ

  بفمه گاهس بگلنه والصته اشتارتس به آ  رقبه اتت   نشتده اتت  به طلر اتتبهاللس   تح  عالا   یژه مررح   

باا به ضتر رت از حجی      های قههسگرچه فه در برداشت   ش393م ، 1ج ، 1376تتیدمرت تس عفم الهدی، د

ر ای  عفس عفیه الستالش اتت . آنجا . ا لی  اشتاره به مفهلش گیری از مارلم در شتده اتت  برده مسعدش آ  بهره  

فه شتخلتس به ح ترت عرض فرد عاقل را  صت، ف  ح ترت قرملد عاقل فستس اتت  فه هر چیز را در جای  

ولد قرار مس دهد. پس عرض شتتد جاهل را  صتت، ف  ح تترت قرملد  صتت، فردشدنهج البالغه، حمم   

  1ش.227

بحث نشتده اتت ، هر چاد فه    به تفلتیل  مبهدش درباره مفاهیمپژ ها   اصتل در فبب   اما هما  گلنه فه اشتاره شتد

حجی  وبر  بردند، به  یژه از هما  زما  ائمه عفیهم السالش بحث راج  به اا به ضر رت در فبب قههس بهره مسب

آمَاُلا    یا أَیُّهَا الَّذِی َ"  در اتتبدال  به حجی  وبر  احد به مفهلش شترا آیه اصتللیا   از احد مررح بلده   مبهدما

فاد. دمفید؛ شتی  مفید به قحلی ورا    دلیل ورا  اشتاره مسفردند. اتتبااد مس  "إِ ْ جا َُفمْ قاتِت ٌ بِاَبَ  قَبَبَیَّاُلا

االصتل    در   تتیدمرت تس   پس از ایشتا  شتی  طلتتس در با  هفبم از عدةش38   39صتص  ؛ البذفرة مخبلتر

د    افاسمفهلش ملاق ، مفهلش  صت،   شترا اشتاره م ویفس فلتاه به، با مثا  هایس تعفی  حمم به  صت،مبحث  

 ، 1ج ،1376الهدی، تتتیدمرت تتس عفمقریاه باشتتدد با  د فه همراهادانمفهلش  صتت، را هاگامس حج  مس  تفلیحاً

  2ش469   468 ؛ م 2؛ ج1417شی  طلتس،     393م

غزالس    خبلرآ  هم برلر ویفس مرا در مباحث الفاظ رتد ا لی  قهرت  بادی درباره مفهلش   مارلم به نظر مس

دیگر عالا   اتت .  ی در فبا  المستبلتفس در بخشتس عالا ِ قهم غیر مارلم از مارلم   در جای   انجاش داده

 ش.265  264، مم1417پردازددغزالس، ها مسبرد   به تلضی  آ المفهلش را به فار مس

در ذیل مبحث عملش   ولتلم را به شترا، صتف    غای  اوبلتام داده اتت د عالمه   عالمه حفس بحث شتشتم

 پردازد.نگرد   به مفاهیم نمسها مس د اتبثاا  بر هر یک از آ از حیث  ر  ش اما صرقا139ًتا137، م 1404حفس،  

 
لَاَا الَْع  1    َ مَلَاضِعَهُ قَهِیلَ قَلِ،ْ لَاَا الْجَاهِلَ قَهَا َ قَدْ قََعفْ ُ یعاس أ  الجاهل هل الذی ال ی   الشس اقِلَ قَهَا َ هُلَ الَّذِی یَ َ ُ الشَّسْ  َ قِیلَ لَهُ صِ،ْ 

 ملاضعه قما  تر  صفبه صف  له إذ فا  بخالف  ص، العاقل

را در   زیفه هر چ  سفس"  مفهلش مخال،  "دهد عاقل ات  سولد قرار م یرا در جا زیفه هر چ سفس"فه مارلم عبارت ات  از   یتلض  یبا ا

 دجاهل ات ش.  "س یدهد عاقل ن  سولد قرار نم یجا

ائ  أ  أتبا  ید ّ معها عفى أ ّ ما عداه   ذفر أبل العبّا : أ ّ الحمم إذا عفّ  بلف  إنّما ید ّ عفى ما یباا له لفظه إذا تجرّد،   قد تحلل قیه قر  2

،   قلله: قَفَمْ تَجِدُ ا ما ً قَبَیَمَّمُلا*،   قلله تعالى:  َ إِ ْ فُ َّ  تعالى: إِ ْ جا َفُمْ قاتِ ٌ بِاَبَ ٍ قَبَبَیَّاُلا   قلله تعالى:  َ أَشْهِدُ ا ذَ َیْ عَدْ ٍ مِاْمُمْ بخالقه، نحل قلله

،   قلله صفّى الفَّه عفیه   آله   تفّم:»قس تائم  الغام زفاة«.قا :   قد یهب س ذلک أ ّ حمم ما عداه مثل هُلا عَفَیْهِ َّ حَبَّى یَ َْع َ حَمْفَهُ َأُ الِت حَمْلٍ قَأَنْفِ

  قَال تَهُلْ لَهُما أُفٍ حممه، نحل قلله تعالى:  َ مَ ْ قَبَفَهُ مِاْمُمْ مُبَعَمِّداً،   قلله: تعالى
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مفهلش غای  را به فار مس  ، مفهلش صف   شتی  بهایس در زبدة االصتل  برلر ر ش    مسبهل عاا ی  مفهلش شرا

دانتد. امتا در بتاره  حجت  مس   اصتتتللیتاش   مفهلش آ  را نزد افثر  152    151     150؛ م1423برددشتتتی  بهتایس،  

 1.شمردمساوبالف نظر را بیشبر مفهلش صف  

اقستاش مفهلش تلضتی   دهد   برای مارلم غیر صتری    قاضتل تلنس در  اقیه برای مارلم   مفهلش عالا  قرار مس

 ش235تا   228، م1415آ رددقاضل تلنس، مس

فاد    ل به مبحث مارلم   مفهلش  ر د مسبرلر مفلت  در جفد ا   قلانی  فه در الفاظ نگاشتبه شتده میرزای قمس

ها را بیا  نملده   با مثا     پردازد  ی تهستیمات آ ، به تعری، مارلم   مفهلش مسبرای آ ضتم  آ رد  عالا   

نامس از    آنمهبسش. میرزا  191تا  167، مم1378پردازددمیرزای قمس،  رلر  اضت    ر شت  به شترح مرالب مسب

تلا  گف   ای فه مسفاد بگلنهمرالب تفلتیفس ولد را ارائه مس  ،با نظر به آرا  گلناگل  ،درَ  ماقبل ولد بَاصتللیا

 با هما  تهسیمات آمده ات . با اند  تغییراتس در آرا ،   تهریباً ،مفاهیم در فبب اصللس پس از ایشا 

 اصول، مقصود یا منفعت؟  علم در الفاظ طرح بحث

  گلنه به  اصتل  عفم مافع    .اتت   شترعس  احماش  اتتباباا قهه، اصتل  عفم  یادگیری   دانستب  از  هدف    غرض

 ،آ   گرقب   درنظر  با فه هدقس    قلتد از  عبارتست    ،غرض: فه  تلضتی   ای  با  اتت    الفاظ  مباحث   با مرتبط  غالب 

  بلده  شترعس احماش  اتتباباا اصتل ،  عفم  یادگیری   دانستب  از  انگیزه   غرض  ترتیب  ای  به.  شتلد  انجاش  عمفس

  شتتلد، مس  حاصتتل  عفم  آ  ازفه   عفم، غرض    هدف  از جدای  اتتت    ایبهره    قایده نیز  عفم هر مافع  .  اتتت  

 مافع       شترعس احماش  اتتباباا ،اصتل  عفم  غرض  باابرای .  باشتاد  قایده  آ  از  بهرمادی  درپس  اببدا از  آنمه بد  

 .ات   نبلده مررح آ  قلد   غرض آغاز از  فه  ات    قانلنس ملاد صحی  تفسیر آ ،

  وام  برلر  احماش  اتتتباباا ماظلر  به   الفاظ، قهم  تستتهیل  هدف  با نیز، الفاظ  ز ایای    علارض به راج   بحث 

  غالب    عمده تهم  داش   تلجه باید  اما  ات ؛ قانلنس  ملاد صحی  تفسیر قهه، اصل  عفم مافع   اگر.  ات    بلده

 .دارند  عهدهبه الفاظ  مباحث  را  «حهلم عفم در قانلنس  ملاد تفسیر»  یعاس مافع ، ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   المحهّ    العفّام فالمرت ى عاد الشی    الشهید قس الذفرى،   نفاه األفثرحجّ   1
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 گیری نتیجه

مهر  برهه ظهلر تا از  -فه تعریفس اصتتترالحس دارد-ترلر الفاظ آ  اتتتت  فه مبحث الفاظ در عفم اصتتتل    

ای  رصتد شتلد. از پیش از شتی  مفید تا شتی  انلتاری  د ره ایس فه قراز   قر د   تحل  در آ  ر ی دادهتاریخس

 آمده ات . پیش ر یفه نبیجه آ ، ای  ترلر ملرد لحاظ  اق  شده پس از 

 مفاهیم   انبها   بشری، معارف تاری  در یک نگرش ففس، دانش اصتل  به الفاظ   مباحث حج  ماهستم اتت . در  -1

  تتلای  فه  اتت    ایبگلنه  الفاظ  مباحث  جاس.  اتت    بلده ممم  زبا  ابزار     الفاظ  با  تاها  هاانستا  به معارف  

  جایس   تا دانست ، مار  عفم  ملضتلعات همردی،  ببلا  شتاید    فادمس پیر ی صترف  عهفیات از دیاس مستبادات

  باتابرای    شتتتده،   اق  مرتالعته  ملرد  مار   در     فالش  اد ،  لغت ،  عفم  بحتث در  ای   فته  آنجتا  از  انتدگفبته  بروس  فته

 .ات    شده وارج  ولد اصفس  مسیر از اصل  دانش

ا لیه     مراحل در الفاظ  مباحث .  اتت    بلده  اصتل  عفم  مباحث  تری فه  از الفاظ  مباحث  تاریخس نگاه در -2

در  جیتدر بهبا دریاق  الفاظ اماما  معلتتتلش ، تتتتسس   بلده اتتتت  آمعرلف به الفاظ قر  پیش از  ر د امامیه،

.  الفاظ از جاس صتلت   صتدا هستباد   آ  قرار گرقبه اتت   یملرد بهره بردار زین  تتا   مربلا به  یفاربردها

ی فبا  الهس لفظ نلشتباری  اتت . درباره انعما  الفاظ  دیآست   حر ف مشتلد   در قالب ففماسچه نلشتبه م

شتتده اتتت .   د  امان  گرانبها یمس فبا   هما  اعبباری را دارد فه در قالب گفبار بر پیامبر ودادمش ناز  مس

ا   اهلل اتت    بر  جه فباب  آ  تافید شتده اتت . اما درولتلم اقلا  عبرت، نلشتبار ممم  اتت  دقیها انعم

های تتخ  را  گفبار نباشتد چه فه الحا    حاالت ح ترات معلتلش د ش در هاگاش بیا    همچای  بروس  یژگس

 تلا  به الفاظ نلشبار انبها  داد.     نمس

آ رد. تتتید شتتی  مفید در تذفره مباحث الفاظ را برلر ایجاز طرح   در تتترتاتتتر فبا  اصتتللس ولد مس -3

قرار    "با  المالش قس الخرا    اقستامه   احمامه  "فبا  اصتللس مفلتل ولد را مرت تس در الذریعه با  ا   

فاد. عالا  بادی   شتترح الفاظ در فبا   دهد   در ای  با  نظرات ولد را راج  به حهیه    مجاز ارائه مسمس

ده  یعاس شتی  مفید بل    تتیدمرت تسهای تتید مرت تس   شتی  طلتتس تا حد دی مفهم از تفمذ در مح تر اتتبادِ

 ات . آ  د  با نظریه پردازی به بسط مرالب شی  مفید پرداوبه اند.

 با الفاظ در مار    فه الفاظ در عفم اصتتل  اتتت     ضتت ، بخشتتس از مباحث   ی ماهی  الفاظ، مبحث درباره -4

  . ای  اتت    یاقبه  ای د ر از مهایسته  مجاز تلتتعه حهیه    ابعاد ماناد تشتخیص دارد،   در بروس  هایسمشتابه  

شتلد،   برای  ر د به مباحث دیگر  مس تفهس ای مدولگلنهالفاظ به  مجملعه مباحث  به  نستب   در اصتل   مبحث 

را باید بالقاصتتفه ا لی  مبحث از مباحث     ضتت  مبحث   .گیردالفاظ، به عالا  الفبای  ر د، ملرد تلجه قرار مس

ذشت  ای  تهدش، ذاتس بلده   اصتللیا  مبهدش به عالا  ا لی   الفاظ در اصتل  به شتمار آ رد. اما هما  گلنه فه گ 

مباحث امر   نهس عاش   وام ناتت    ماستلخ مجمل   مبی    مبحث اصتللس به طلر مستبهل به آ  نسرداوبه اند.

دار  در فبب قدما  اصتل  آمده اتت    مباورا  هما  مرالب را بستط دادند. اما مبحث مفاهیم را بلتلرت عالا 

 غاا بخشیدند. الس عالا  نملد   تسس شی  بهایس، قاضل تلنس   میرزای قمس به آ اببدا  غز

مباحث الفاظ تا زما  شتتی  انلتتاری غاای قابل تلجهس یاق  بلاتتتره همی  غاا در مباحث الفاظ بلد فه  -5

به    شتی  در فبا  معر ف اصتللس ولد بااش قرائد االصتل  یا رتتائل فه شتخلتاً آ  را به رشتبه تحریر در آ رد

مبحث الفاظ  ر د نمرد، بفمه تماش همّ ولد را حل  محلر ادله عهفس   حج  فه تا آ  زما  بیشبر محل مااقشه 

بلد   نظم چادانس نداشتت ، قرار داد.  ی بحث   گف    گل درباره الفاظ را فاقس دانستتبه   از آنجا فه مبحث  
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جفله   دروشتش مباحث ادل  عهفس  نملد. تدریس مسها را الفاظ را مدول برای ادله عهفس مس دانستبه ناگزیر آ 

به ذه  گما     ای   شتتد نلر مباحث الفاظ فم قر   جفله فاد  تتتبب فه  امدار ذه  جلا  شتتی  مرت تتس بلد،  

ای فه علتر محه  وراتتانس را علتر بروالف عده ورلر فاد فه در علتر آولند مبحث الفاظ اقل  فرده اتت .

رتتد اقل  الفاظ را باید به شتی  نستب  داد چرا فه ا الً  ر د شتی  به مبحث الفاظ داناد باظر مس اقل  الفاظ مس

برای شتترح شتتایستتبه ادله عهفس بلده فه الفاظ، مدول آ  تفهس مس شتتده    ی ناگزیر به  ر د بلده اتتت . ثانیاً  

خش بیشتبری  بالقاصتفه پس از شتی  مشتهلرتری  فبا  اصتللس ففای  االصتل  اتت  فه هما  گلنه فه اشتاره شتد ب

ر  نستتب  به آنچه شتتی  به آ  اهبماش داشتتبه   مس پرداوبه،  از فبا  به الفاظ پرداوبه شتتده تا ادله عهفس؛ ازای 

 مبحث الفاظ جهش داشبه ات .  
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 یم.قرا  فر

  البالغهنهج

 م 1416، 5قم، چ ،فرائد االُصولانلارى، مرت ى ب  محمدامی ،  •

 ، قم، مجم  قمر اتالمس.2، چالفقه  أصول فی الوافیةش، 1415محمدد ب   عبداهلل تلنى دقاضل تلنسش ، •

   رالمبا  الفباانس، بیر ت، داالتعریفاتمش،  1411محمددب جرجانس، عفس •

 مرصاد.   ، قم،1، چاألصول  زبدةش،  1423حسی  ب  عبداللمدد ب   محمد حارثسدشی  بهایسش، بها الدی  •

، ملتتسته آ  البی   وساائل الشایعه الی تحصایل مساائل الشاریعهمش، 1412حست دحرعامفس، محمدب  •

 عفیهم السالش، قم

 ، قمعلم األصول  یمبادی الوصول إلمش،  1404یلت،دب عالمه حفسش، حس حفسد •

لاد ، ، 1، چاألصااول،    علم الى  الوصااول تهذیبش، 1380د  یلتتت، ب   حستت  حفىدعالمه حفسش ، •

 االماش عفسد شملتسه  

 1، چاألصول معارجمش،  1423حس د ب  جعفر حفىدمحه  حفسش ، •

آ    ، ملتتستهقم، 1چ  ،کفایة األصاولش،  1409د  ، محمد فاظم ب  حستی دآولند وراتتانسشوراتتانى •

 البی  

 ملتسه دائره المعارف قهه اتالمس قم، ،3، چاألصول علم  فی بحوثش،  1417د باقر محمد صدر، •

 قم، 1چ  ،العُدة فی أصول الفقه  ش،1417دمحمد ب  حس ابل جعفر، ،  دشی  طلتسشطلتى •

 ، تهرا 1، چالشریعة  أصول إلى  الذریعةش،  1376حسی د ب   عفى الهدى، عفم •

،  قتاهره   ،ستتتتاتد ب  حستتت   فلشتتتش  ، بته1ج  ،نییو التب  انیا البمش،  255-160عمر  ب  بحر الجتاحظ د •

 ش1926/ م1345

، بیر ت،  1، چاپ  المساتصافی فی علم االصاول، مش1417دمحمدب  محمدغزالس، ابس حامد محمدب   •

 دارالمبب العفمیه

 تهرا  ،1، چواژه شناسى اصطالحات اصول فقهش،  1379دقفى زاده، احمد •

 نشر ملتسه بعث  ، قم، 1، چ  االمالیش،  1417قمّىدشی  صد مش، محمّد ب  عفى ب  بابلیهد •

 شرف  تهامس انبشار ،2، چفلسفه حقوقش،  1381دناصر  ،فاتلزیا  •

 تهرا ، 1چ ،نگاهى به تحول علم اصولش،  1361دگرجى، ابلالهاتم •
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 قم ،1، چاصطالح نامه اصول فقهش، 1387دگر ه اصرالح نامه اصل  قهه •

 فاگره شی  مفیدقم،، 1چ ،  مختصر التذکرة بأصول الفقهمش، 1413د، ششی  مفیدفیددم •

 ، تهرا 2، چاألصول قوانینمش، 1378محمدحس د  ب  ابلالهاتم قمى،  میرزاى •

قم،  ،فوائد االُصااولنائیاى، محمد حستتی ،   •

 ش 1376، 1چ
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