
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 حقیقت و مجاز در کشف معنای موضوع له عالمت های ارزیابی کاربست

 1سید امیر حسین موسوی نیا

 حجت االسالم بنی عصار دز فولی زید عزه

 چکیده 

 عالوه بر شناخت عمیق هر عالمت، بررسی میزان کاربرد عالئم حقیقت و مجاز در فرآیند فهم معنای موضوع له،

سعی  تشخیص صحیحی نسبت به عالمت مورد نیاز داشته باشدپژوهشگر می دهد که در هر شرائط،  قدرت را بهاین 

یده  نگارنده بر آن بوده تا بعد از تحلیل تعاریف موجود در کتب الموجز و دروس فی علم االصول، به نقد آنها دست یاز

ه همین علت، صحت حمل، ه عالمت ها قرار بگیرد و بنیازِ ب معیارِ شک بدوی نبایدو این فرض را مطرح نماید که 

دقت ». از دیگر دستاوردهای مقاله پیش رو بررسی میزان کاربرد این عالئم با دو معیار جزئی از عالمت ها نخواهد بود

و اثبات برتری اطراد در مقایسه با قول لغوی و « سرعت رسیدن به معنای موضوع له»و « در کسب معنای موضوع له

البته قول لغوی می تواند  جهت  سرعت انتقال است. در از جهت دقت و برتری قول لغوی و تبادر نسبت به اطراد ازتبا

 از نظر دقت همردیف اطراد باشد که البته این مسئله به نوع عملکرد مدوّن آن بستگی دارد.

 کلید واژه

 یص اهل لغت، تبادر ، صحت حمل ، اطراد ، تنصو مجاز ، موضوع له  عالئم حقیقت
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 مقدمه

 مسلمان دانشمندان عالمانه کنکاشهای مورد هماره دارد استنباط در که ای ویژه تاثیر دلیل به فقه اصول های لهمسئ

 این طرح فقدان. است مهمی تصدیقی و تصوری مبادی نیازمند که است ای گونه به علم این دارج مباحث. است بوده

 از مجاز و حقیقت عالمات .است بوده فقه اصول کتب ابتدای در مقدماتی تدوین مقتضی دینی، علوم سایر در مبادی

  .است شده فقه اصول اندانشمند اآلراء معرکه و بوده مقدمات این مهمترین

به جهت اینکه قواعد اصول فقه، همان عناصر مشترک مورد نیاز در فقه می باشد، مقدمات اصول فقه نیز ناظر به 

گرفته است، لذا این عالمات برای تأثیر در فرآیند استنباط از ظرفیت های باالیی برخوردارند تا مباحث فقهی شکل 

 آنجا که ممکن است ، تفاوت آراء در آن، به اختالف فتوی منجر شود.

همانطور که در برای فهم جایگاه عالمات، باید ابتدائا از معنای موضوع له و غیر موضوع له مقدمه ای بیان گردد. 

لم بالغت بحث می شود ، هر کلمه یک معنای موضوع له دارد که در استعمال می تواند از این معنا خارج شود و ع

دوم، مجازی  معنایمعنای غیر موضوع له برای خود اتخاذ کند ، به استعمال لفظ در معنای اول، استعمال حقیقی و در

 گویند.

د بتواند معنای موضوع له را تشخیص دهد تا به معنای درستِ دلیل از آنجایی که مجتهد با متن أدله سروکار دارد بای

 وَالْیتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَیءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا»دست یابد. مثال در صورتی که فقیه با آیه 

 شَیءٍ کُلِّ عَلَى وَاللَّهُ الْجَمْعَانِ الْتَقَى یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ عَبْدِنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ آمَنْتُمْ نْتُمْکُ إِنْ السَّبِیلِ وَابْنِ وَالْمَسَاکِینِ

 بفهمد.خداوند  ارادهرا به طور صحیح بداند تا « غنیمة»روبه رو می شود، باید معنای  «41/األنفال»« قَدِیرٌ



گاهی اوقات یک مجتهد در معنای موضوع له یک کلمه شک می کند به این بیان که دو معنا را در دست دارد و نمی 

که این معنا، موضوع داند کدام معنا ، معنای موضوع له برای کلمه است و یا تنها یک معنا را در دست دارد و شک دارد 

 ؟.له است یا غیر موضوع له

است که به عالئم حقیقت و مجاز رجوع کند تا از این ابراز اصولی استفاده برده و معنای در چنین زمانی بر مجتهد 

 .مورد نظر را ) یعنی هر کدام از موضوع له یا غیر موضوع له( بیابد

وجود دارد. همواره، راه هایی که به یک  غیر موضوع له موضوع له و  کشف معنایر کتب اصولی چند راه برای د

نبود، آنها را متفاوت نمی خواندندوت راه ها بسته به نوع د، دارای تفاوت هایی هستند که اگر چنین هدف ختم می شون

و از طرفی با  نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند حرکت و نوع هدف متفاوت خواهد بود. عالمات حقیقت و مجاز

 له عمل می باشد لذا باید بررسی گردد که در توجه به کاربردی بودن این عالمات، مالکت تمایزشان نیز مربوط به مرح

و « دقت در کسب معنای موضوع له»مالک کار آمدی را می توان ؟ داردوجود  کارآمدی بیشتریکدام یک از این عالئم 

 دانست.« سرعت رسیدن به معنای موضوع له»

و تعاریف موجود در منابع در الزمه اینکه معنای کاربردی یافت شود این است که در ابتدا عالمت ها تعریف شود 

صورت نیاز تصحیح گردد و بعد از آن ، عالمات به عرصه عمل کشانده شود، تا اشکاالتی که در مرحله عمل ظهور می 

 کند شناخته و برطرف گردد.

بنابرآنچه که گذشت در این مقاله سعی شده تا در ابتدا تعریف های مناسبی برای عالمات ذکر شود. این تعریف ها 

به همراه اصالحات الزم  3«2دروس فی علم االصول»و « الموجز فی علم االصول»، همان تعاریف موجود در دو کتاب 

 خواهد بود
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الئم برای استخراج عالمت کاربردی پرداخته در نهایت به مقایسه عچند اشکال و بعد از ارائه تعاریف به بیان 

 خواهد شد.

 

 مفهوم شناسی عالمت های حقیقت و مجاز

عنای موضوع له هر واژه نیازهای داللت، فهم مررسی داللت واژگان از اهداف علم اصول فقه است. یکی از پیشب

ان اصول فقه، برای کشف معنای موضوع له عالمتهایی را ذکر کرده اند که نقد هر یک نیازمند تحلیل و است. دانشمند

 .مفهوم شناسی تعاریف ارائه شده است

 تبادر

به معنای شتافتن به سوی چیزی می باشد، همانطور که ابن فارس در معنای این ریشه بیان می « دال و راءباء و »ریشه 

باء و دال و راء دارای دو اصل »،  4«هؤ،، و اخآرر اسإسرا  لل  الشئئالباء و الدال و الراء، أصالن: أحدهما كمال الشئ و امتال»کند 

 «.شدن شیء است، و دیگری سرعت گرفتن به سمت چیزیمعنائی می باشد؛ یکی از آنها کمال و پر 

تَبادَرَ القومُ: »ذکر شده است که نزدیک به معنای ریشه ای خود دارد « شتافتن » در لسان العرب برای تبادر معنای 

تبادر القوم یعنی سرعت گرفتند . ... ابتدر » 5«لیه فَیَغْلِبُبادَرَ بعضُهم بعضاً إِلیه أَیُّهُمْ یَسْبِقُ إِ  أَی  أَسرعوا. ... ابْتَدَرَ القومُ أَمراً و تَبادَرُوهُ

،هر کدام پیشی بگیرد به شتاب کردند  نسبت به بعضی دیگر به سمت چیزی از آنها القوم و امرا و تبادروه یعنی بعضی

 «سوی آن ،پیروز می شود 

                                                                                                                                                                                                       
 د دو كتاب مذكور می باشد.تنها منابع اصولی كه در این مقاله مورد استناد واقع می شو 3

 209: ص ،1 ج ق،1404اللغة،  المقاییس معجم  4

 48: ص ،4 ق ،ج1414 العرب، لسان  5



سب آن با معنای لغوی اش روشن رسیدن یا سبقت معنا به ذهن می باشد که تنا در علم اصول،« تبادر»الح اصط

 ؛ ذکر شده است. تعریف اصطالحی در دوکتاب اصولی به اینصورت

نزد اهل آن لغت و این داللت می کند بر اینکه مستعمل  تبادر همان سبقت معنا به فهم است، از خود لفظ به تنهائی»

6«فیه، معنای حقیق می باشد
 حلقه ثانی. 7«به ذهن، از لفظ تبادر از لفظ یعنی رسیدن معنا »  الموجز،   

در ادامه برای اینکه تعریف نهایی برای این عالمت بیان شود، الزم است نسبت به نظرات دو کتاب، نکاتی ذکر 

  گردد؛

شود، یعنی در جمله استعمال به تنهائی استعمال باید لفظ در کتاب الموجز به تصریح بیان شده است که برای تبادر،

چرا که بعضی  استوجود قرینه معیّنه گاهی نیاز از کتاب حلقات بیان نشده است.  در متن مذکور این تصریح د وردنگ

اوقات نبودِ آن ، خود باعث می شود که چند معنای موضوع له به ذهن بیاید درحالی که ما در مقام فهم یک معنای 

له دارند، می باشیم و اگر قرینه معینه  موضوع له خاص، و دیگر معانی غیر موضوع له که ارتباط با آن معنای موضوع

 نباشد، معنای موضوع له خاص، روشن نخواهد شد.

همچنین اهل لسان بودن صاحب تبادر مسئله مهمی است که الزم است در تعریف تبادر ذکر شود چرا که غیر اهل 

در هر لغتی را ندارد، این نکته در  لسان یا تبادر ندارد و یا تبادری ناقص خواهد داشت لذا هر کسی توانایی انجام تبادر

 الموجز تصریح شده بر خالف حلقه ثانی.

نیز بررسی شود. علت به ذهن آمدن معنا در « به ذهن رسیدن»برای روشن تر شدن مطلب، مناسب است که چرائی 

برای حضور معنا در ذهن به جز قرینه یا وضع، سبب دیگری وجود ندارد، مورد » این دو کتاب اینگونه بیان شده است 

                                                           
« التبادر: هو سبق المعن  لل  الفهم من نفس اللّفظ مجرّدا عن كلّ قرینة عند اهل اللسان، و هذا یدلّ عل  أنّ المستعمل فیه معن  حقیقیّ» 6

 17ص ق،1439الفقه، اصول فی الموجز

 58ص 2جق،1405( دارالمنتظر طبع)دروس فی علم االصول «  منه الذهن لل  المعن  انسباق أي اللفظ من التبادر»  7



در حلقه ثانی، همان مفهوم   8«ثابت می شود ماول قطعا منتفی است همانطور که مفروض است بنابراین مورد دو

معنای مجازی جز با اضافه کردن قرینه، از لفظ متبادر نمی شود، بنابراین اگر  » الموجز با بیانی متفاوت بیان شده است 

 9«تبادر بدون قرینه رخ داد، نشان دهنده این است که متبادر معنای حقیقی می باشد

در کنار آن به کار برود  10ک لفظ به تنهائی و بدون اینکه هیچ قرینه صارفه ایهنگامی که یجمع بندی مطالب: 

خطور خواهد کرد که آن معنای خطور کرده  اهل لسان به ذهن 12از میان دیگر معنانی موجود، 11استعمال شود، یک معنا

ند. به این نوع خطور به ذهن، معنای موضوع له برای لفظ خواهد بود و دیگر معانی، معانی غیر موضوع له می باش

 کردن، تبادر می گویند.

انی غیر موضوع له( تنها زمانی نست که معانی دیگر )مععلت تقدمیت یک معنا از میان دیگر معانی، باید دانسبت به 

وجود داشته باشد، و بنابر فرض مذکور در تعریف، هیچگونه قرینه ای در کار  صارفه به ذهن خطور می کنند که قرینه

 ذا تنها معنائی که به ذهن خواهد رسید، معنای موضوع له خواهد بود.نیست ل

 صحت حمل

                                                           
«  الثانی فیثبت المفروض، هو كما قطعا منتف األوّل و الوضع، أو القرینة، لمّا أمرین، أحد سوى سبب الذهن فی المعن  لحضور لیس لذ 8

 17ص،ق 1439 الفقه اصول فی الموجز

 فی دروس «حقیقیّا معن  المتبادر كون عن كشف قرینة بدون التبادر حصل فإذا القرینة، بضمّ للّا اللفظ من یتبادر ال المجازيّ المعن  ألنّ» 9

 58ص 2ج،  ق1405( دارالمنتظر طبع)« االصول علم

، به این معنا كه قرینه اي در استعمال می آید و باعث می شود كه ذهن به معناي «قرینه معینه»اصطالحی است در مقابل « قرینه صارفه» 10

موضو  لهِ لفظ منتقل شود، اما در قرینه معینه، قرینه استفاد، می شود تا ذهن، به معنايِ موضو  لهِ مورد نظر، از میان دیگر معانی غیر 

 موضو  له، منتقل شود

 گاهی ممکن است كه تنها یک معنا نباشد بلکه چند معنا باشد 11

ند اما معناي حقیقی از میان دیگر معانی زودتر به ذهن می رسد. در نهایت به البته برری عقید، دارند كه دیگر معنانی نیز به ذهن می رس 12

 نظر می رسد كه گاهی اوقات این چنین رواهد بود.



 گاه و مفهوم به مربوط گاه رابطه این گویند می حمل را قضیه در موضوع و محمول میان همانی این رابطه ایجاد

 آنجا از. می شود نامیده شایع حمل دوم صورت در و اولی حمل نخست صورت در است موضوع مصداق به مربوط

 «حمل»مراد از بنابراین  اند دانسته آن تشخیص مالک را اولی حمل کند می برقرار لفظ با مفهومی ارتباط له موضوع که

 . ، حمل اولی است«صحت حمل»در عالمت

 زیر تعاریف به تعاریف، این میان از اند پرداخته عالمت این تعریف به مختلفی تعابیر با فقه اصول علم اندانشمند

حمل بر دو قسم است؛ حمل اولی ذاتی و آن زمانی است که محمول از نظر مفهومی همان موضوع » :می شود اشاره

باشد به این صورت، آنچه که از یکی از آن دو فهمیده شود همانی باشد که از دیگری فهمیده شود با اختالفی که بین 

اینکه صحت حمل یا صحت سلب عالمت برای حقیقت  این دو موجود است در اجمال و تفصیل ... بدان که مقصود از

وحدت مفهوم و معنا را مکشوف می سازد و این  و مجاز است، همان قسم اول است بنابراین صحت حمل و هوهویت

عبارت دیگری از وضع یکی از آن دو برای دیگری است، همانطور که صحت سلب، خالف این مطلب را مکشوف می 

  14همین مضمون را در حلقه ثانی ذکر می کند.و شهید صدر نیز  13«سازد 

حقیقت این است »البته ایشان این عالمت را مردود دانسته اند چرا که نمی تواند معنای موضوع له را روشن سازد: 

که صحت حمل، تنها عالمتی بر این است که محمول، همان معنای مراد است اما اینکه این معنای مراد در جانب 

                                                           
 أحدهما من یفهم ما یکون بأن مفهوما الموضو  نفس المحمول كان لذا ما هو و الذاتی، األوّلی الحمل: األوّل :قسمین عل  الحمل أنّ» 13

 للحقیقة عالمة السلب صحّة أو الحمل صحّة أنّ من المقصود أنّ ...اعلم. التفصیل و اسإجمال فی بینهما ارتالفٍ مع اخآرر، من یفهم ما نفس

 كما لآلرر، أحدهما وضع عن أررى عبارة هو و المعن  و المفهوم وحدة عن تکشف الهوهویة و الحمل األوّل فصحّة القسم هو المجاز و

 18ص ق، 1439،الفقه اصول فی الموجز«  ذلک رالف عن تکشف السلب صحّة أنّ

 صحّ لن و له، الموضو  المعن  هو كونه ثبت معن  عل   حاله استعالم المراد للفظ الذاتیّ األوّلی الحمل صحّ فان الحمل، صحة: منها و»14

 المحمول كون عدم ثبت الحملین كال یصحّ لم لذا و ، اللفظ له الموضو  المعن  هو لعنوان مصداقا علیه المحمول كون ثبت الشائع الحمل

 59و  58ق، ص1405دروس فی علم االصول )طبع دار المنتظر(،  «.مصداقه ال و له الموضو  المعن  نفس علیه



معنای حقیقی برای لفظ است یا مجازی، راهی برای تعیین آن از صحت حمل نیست، بلکه چاره ای  محمول آیا همان

 15«نیست جز اینکه انسان به مرتکزاتش رجوع کند تا این معنای موضوع له را تعیین کنتد

تعمالی، همانطور که در کتب بالغی بحث می شود، هر استعمال مجازی نیاز به قرینه دارد، و در صورتی که یک اس

بدون قرینه باشد، یا استعمال مجازی نیست ، یا اینک مجازغلط است. فرض دوم از بحث فقهی خارج است چرا که 

ادله تعبدی شیعه، در اوج بالغت و فصاحت می باشند لذا از استعمال غلط در موردشان احتمال نمی رود. بنابراین یکی 

اما همانطوری که مشاهده شد، در حلقه ثانی اشاره ای به آن نشده از ارکان شناخت استعمال مجازی قرینه می باشد، 

 است. 

بدون ذکر قرینه و بدون »اشکالی که در کتاب حلقه ثانی مطرح شده، می توانست با اضافه کردن عبارت در نهایت 

ن ذکر نشود، حل شود. به این بیان که اگر صحت حمل انجام بگیرد و قرینه)=قرینه صارفه( در آ« در نظر گرفتن آن

قطعا متوجه می شویم که معنا، موضوع له است ، اما اگر قرینه ذکر شود، آنگاه است که متوجه می شویم، معنا قطعا 

موضوع له نیست چرا که اگر موضوع له می بود دیگر نیازی به آوردن قرینه نبود چرا که قرینه تنها در جائی ذکر میشود 

 16که معنا موضوع له نباشد. 

                                                           
 أمّا المراد، المعن  مصداق أو المحمول فی المراد المعن  نفس هو علیه المحمول كون عل  عالمة تکون لنّما الحمل صحّة أنّ الصحیح و 15

 بدّ ال بل الحمل، صحّة طریق عن ذلک تعیین لل  سبیل فال مجازيّ أو للفظ حقیقیّ معن  هو هل المحمول جانب فی المراد المعن  هذا أنّ

 58 ص  2جق، 1405،( المنتظر دار طبع) االصول علم فی دروس.« ذلک یعیّن لکی مرتکزاته لل  اسإنسان یرجع أن

 لل  اسإنسان یرجع أن بدّ ال گرفت)آن قسمتی كه می گوید بل الهام توان اشکالی كه مطرح می كند، میدر ذیل  صدر شهید از بیان البته 16

 ادامه رواهد آمد. در تصور ناصواب را نسبت به زائل كرد كه یک و مرتکزاته(



اینکه در اصول فقه بیان می شود صحت حمل، دلیل بر موضوع له بودن معنا برای لفظ است، جمع بندی مطالب: 

یعنی اینکه اگر قرار است معنای یک لفظ، معنای موضوع له آن باشد، باید بینشان رابطه این همانی برقرار باشد چرا که 

 ، برقرار باشد.17عنای غیر موضوع له و خودِ لفظ به تنهائیمفهوم هر دو یکی می باشد و این رابطه نمی تواند بین م

، یعنی نفیِ اتحاد مفهومی موضوع و محمول، و این مسئله، دلیلی براین است که محمول، معنایِ «سلب»و مراد از 

 موضوع له برای لفظ نمی باشد.

 اطراد:

ین عبارت به معنای دور کردن ذکر شده می باشد ، در معجم مقاییس ریشه ا« تبعیت کردن»اطراد در لغت به معنای 

  طردتُه  به الطاء و الراء و الدال أصلٌ واحد صحیح یدلُّ على إبعاد.»است و معنای اطّراد به معنای اصلی بازگشت داده شده است :

 18«  یطرُد الثّانى  ءُ اطراداً، إذا تابَعَ بعضُه بعضاً. و إنّما در ذلک تشبیهاً، کأنّ األوّل الشّى اطّردطرداً . ... به 

مانند طردته طردا. اطرد الشیء اطرادا  طاء و راء و دال دارای یک اصل معنایی که همان دور کردن است می باشند»

زمانی که بعضی از بعضی دیگر پیروی کند. و در این مورد تنها یک تشبیه رواج پیدا کرده گویا که مورد اول، دومی را 

 «دور می کند

 :اطراد در علم اصولمفهوم شناسی 

                                                           
شد، باشد بلکه نباید حتی قرینه را بدون وجود قرینه صارفه. البته باید توجه داشت كه براي اجراي این روش، نه تنها نباید قرینه ذكر  17

 مفروض دانست.

 456، ص: 3 جق،1404معجم المقاییس اللغة،  18



هنگامی که استعمال لفظ در افراد یک کلی، به خاطر یک حیثیت خاص، شیوع پیدا کند همچون استعمال رجل »  

به اعتبار مردیت در زید و عمرو و بکر با علم به اینکه لفظ رجل، برای هر کدام وضع جداگانه نشده است، کشف 

 19«ازاء آن وضع شده است خواهد شد وجود یک جامع بین افارد که لفظ به

که آیا در همه حاالت و با در نظر گرفتن  اطراد یعنی اینکه صحیح باشد استعمال لفظ در معنا ای که مشکوک است»

تک تک افراد حقیقت می باشد؟، پس اطراد داللت می کند در یک استعمال صحیح بر اینکه معنای مشکوک همان 

 21حلقه ثانی 20«معنای حقیقی برای لفظ است

و اشکال می شود به این عالمت به اینصورت :»شهید صدر بعد از بیان تعریف، به این عالمت اشکالی وارد میکند 

که استعمال در یک معنایی، زمانی که به صورت مجازی صحیح باشد ولو اینکه در یک حالت و با لحاظ یک فرد، دائما 

درآن  یات و شئونی که به خاطر آن، استعمال مجازیصحیح است و به لحاظ سائر افراد با مراقبت از همه خصوص

حالت یا در آن فرد صحیح شد، نیز صحیح می باشد، بنابراین اطراد ثابت است در معانی مجازی همچنین با مراقبت از 

 22«خصوصیاتی که به وسیله استعمال صحیح است

 قید رای عدم خلط مبحث بایدبنابر مقدمه ای که در بحث صحت حمل گذشت، اشکال شهید وارد نمی باشد وب

محوریت  و شد می ذکردر تعریف   «القرینة دون الحاالت جمیع فی الفظ استعمال یصح»  اینصورت به «القرینة دون»

                                                           
 لکلّ موضوعا كونه بعدم القطع مع بکر، و عمرو و زید فی الرجولیة، باعتبار كرجل راصّة، بحیثیة كلیّ أفراد فی لفظ استعمال اطّرد لذا 19

 19: ص ق،1439الفقه، أصول فی الموجز.« بازائه اللّفظ وضع قد األفراد بین جامع وجود منه یستکشف حدة، عل  واحد

 المعن ، ذلک أفراد من فرد أيّ بلحاظ و الحاالت جمیع فی حقیقیّا كونه المشکوك المعن  فی اللفظ استعمال یصحّ أن هو و االطّراد،»   20

 59ق، ص 1405دروس فی علم االصول ،  «للفظ الحقیقیّ المعن  هو كونه عل  االستعمال صحة فی االطّراد فیدلّ

 توضیح این نو  نگا، رواهد آمد(  شهید صدر در اینجا با نگاهی متفاوت این عالمت را پردازش می كند )كه 21

 الحفاظ مع األفراد سائر بلحاظ و دائما، صحّ فرد بلحاظ و حال فی لو و مجازا صحّ لذا معن  فی االستعمال بأنّ ذلک عل  أجیب قد و 22

 مع أیضا المجازیّة المعانی فی لذن ثابت فاالطّراد الفرد، ذلک فی أو الحالة تلک فی االستعمال صحّ بها التی الشئون و الخصوصیّات كلّ عل 

 59ق، ص 1405دروس فی علم االصول ،  «االستعمال صحّ بها التی الخصوصیّات عل  الحفاظ



میشد. دلیل هم این است که اگر استعمالی بدون قرینه صارفه شیوع داشته باشد  متمایل قرینه سمت به اطراد بحث

استعمال مجازی گفت چرا که برای استعمال مجازی، حتما نیاز به قرینه وجود دارد، بگوییم دیگری نمی توان به آن 

استعمالی مطرد است که در همه حاالت بدون قرینه صحیح باشد، انگاه دیگر کسی نمی تواند اشکال باال را مطرح کند 

شیوع بدون »محوریت بحث بر روی  تنها می باشد اما با این تعریف ،« شیوع»چرا که محوریت تعریف باال بر روی 

 است و می دانیم که در استعمال مجازی شیوعی هم اگر بتوانیم درست کنیم، حتما در آن قرینه ذکر می شود.« قرینه

 جمع بندی مطالب:

زاویه که چه سازوکاری در این عالمت وجود دارد که می  نگاه کرد؛ یکی از اینمیتوان این عالمت را از دو زاویه 

چگونه می د معنای حقیقی را نشان دهد دیگری از این زاویه که در مقام عمل، برای رسیدن به معنای موضوع له، توان

 و با هر کدام از این دو دیدگاه می توان تعریفی اصطالحی از اطراد ارائه داد. از این عالمت استفاده کرد.توان 

وقتی یک لفظی ، برای مصادیق متعددی بدون قرینه  د؛، تعریف اصطالحی به این بیان خواهد بواولبا زاویه دید 

و   -بر همه این ها صدق می کندمصادیقی که هم شباهت بایکدیگر دارند وهم تفاوت و این لفظ  -استعمال می شود 

که این لفظ، به ازاء جزء  بر آن صدق کند ، مشخص می گردد« یشیوع استعمال»این استمعال به حدی باشد که عنوان 

 این مصادیق وضع شده است، و وقتی این جزء مشترک استخراج شود، معنای موضوع له به دست آمده است. مشترک

موضوع له است یا غیر موضوع له(  داقل یک معنا )که البته مشخص نیستاینکه ح گرفتن با در نظر زاویه دید دوم

، اگر در همه  ماالت جایگذاری می شودی موجود، در استعمعنادر این نوع نگاه . می باشد، بیان می شوددر دست 

از نظر معنائی صحیح بود، آنگاه گفته خواهد استعمال  -صارفه نباشددر حالی که در همگی آنها قرینه  –استعماالت 

 مجازی است.ا حقیقی است و در غیر اینصورت، که این معن شد



باشد و معنای موضوع له در دست نباشد، همچنین با این نوع نگاه، در صورتی که معنای موجود، غیر موضوع له 

می توان به معنای موضوع له دست یافت، به اینصورت که استعماالت مختلف این لفظ را در کنار یکدیگر قرار می 

 دهیم و جزء مشترک آنها را استخراج کرده ، که این جزء مشترک همان معنای موضوع له خواهد بود.

لموجز و حلقه ثانی، بخش اول کتاب الموجز با زاویه دید اول بیان شده است و در میان تعاریف ذکر شده در کتاب ا

بخش آخر این کتاب )مثالی که در رابطه با خمس زده شده است( با زاویه دید دوم، قسمت دوم، و در حلقه ثانی نیز با 

 ، قسمت اول بیان شده است. 23زاویه دید دوم

 قول لغوی

ماء لغت در معاجم خود، راجع به لغات مختلف خود ذکر کرده اند. الزمه این همان مطالبی است که علقول لغوی 

که قول ایشان در این مبحث از اصول فقه مورد کاربست واقع شود، این است که ایشان در معاجم، عنایتی به جداسازی 

و لو  نندجمع ک فکیک،تد که همه معانی را بدون نسعی نکرده باشو  معنای موضوع له از غیر موضوع له داشته باشند

بنابراین الزم است که در اعتماد به قول لغوی به سراغ معاجمی برویم که بر این شیوه کتب  د.غیر موضوع له باشاینکه 

 خود را نوشته اند

ایشان در باب الفاظ توضیح این بحث را اینگونه بحث از این عالمت، در دو باب از کتاب الموجز ذکر شده است: 

 24«مراد از تنصیص اهل لغت این است که تدوین کنندگان معاجم لغت عربی، تصریح کنند، :» ذکر می کنند

                                                           
نگا، كاربردي به مسئله داشته و در ضمن تعریف، طریقه كار را هم به مخاطب به نظر می رسد كه شهید در بیان تعریف رود، یک  23

 آموزش داد، است.

 20: ص ق،1439الفقه، أصول فی الموجز .«العربیة، اللغة معاجم مدوّنی تنصیص هو اللغة أهل تنصیص من المراد»  24

 



سخن تنها در صغری می باشد، عبارت است از اینکه »می افزایند:  را در باب حجج به توضیحات خود این بیان و

مجازی از حقیقی. با اینکه دأب  لغوی آگاه باشد در تعیین موضوع له از غیر آن، در نتیجه آگاه باشد در تعیین معنای

تفاوتی ندارد که مجازی باشد یا  –لغویین در کتابهایشان ذکر معنا هایی است که استعمال لفظ در آن  شیوع پیدا کرده 

اما می تواند گفته شود که بیشتر معاجم اینگونه هستند اما بعضی از آنها به هدف تمییز دادن معنای اصلی از  -حقیقی

 25«ل فیه به خاطر مناسبتی که بین معنای فرعی با اصلی است، تألیف شده اندمعنای مستعم

چیزی ذکر نمی  از بیان ایشاناین عالمت را در ذیل عالمات حقیقت و مجاز بر نشمرده است لذا  اما شهید صدر

 شود.

کنیم تا در نهایت  بنابراقتضای سیر منطقی بحث، الزم است که در بخش بعد، نظراتی را نسبت به این عالمات بیان

 بتوانیم، در مورد کاربرد آنها، بحث کنیم.

 

 

 

 

 

                                                           
الموضو  له عن غیر،، و بالتالی فی تعیین المعن  الحقیقی عن المجازي، لنّما الکالم فی الصغرى و هی كون اللغوي ربیرا فی تعیین »...  25

و لکن یمکن أن یقال: أنّ أكثر  مع أنّ دیدن اللغویین فی كتبهم ذكر المعانی التی شا  استعمال اللفظ فیها، سواء كان معن  حقیقیا أم مجازیا.

یة تمییز المعن  األصلی عن المعن  الذي استعمل فیه بمناسبة بینه و بین ، و لکن بعضها ألّف لغاجم اللغویة و لن كانت عل  ما وصفالمعا

 519: ص ق،1439الفقه، أصول فی الموجز «المعن  األصلی

 

 



 دوم فصل

گذشت که هدف این مقاله بررسی میزان کاربرد عالمت هاست. با توجه به اینکه کاربرد هر عالمت، بعد از صحت 

نیاز، عالمتی از  خود عالمت باید بررسی شود، در این قسمت به بیان اشکاالتی حول عالمات می پردازیم تا در صورت

 میان عالمات خارج شده و یا تعریف آن اصالح گردد که در مرحله کاربرد بتواند اثر مطلوب را ایفاء کند.

 نکاتی نسبت به تبادر

«. صاحب این تبادر چه کسی می تواند باشد؟»وقتی سخن از تبادر به میان می آید، سئوالی به ذهن خطور می کند؛ 

وجز بیان شد،صاحب تبادر باید از اهالی زبان ) در در این مجال زبان عربی( باشد به این معنا همانطور که در کتاب الم

 که باید استعماالت مختلف رائج بین عرف زمان رسول اکرم ص را بداند. 

جواب منفی می باشد چرا « آیا صاحب تبادر، خود می تواند همان شخصی باشد که شک کرده؟»مسئله دیگر اینکه

نصورت مشخص می گردد که شکِ شاکّ، شک بر آمده از عدم توجه بوده است و نه شکّ حاصل از جهل، و که در ای

 .26اساسا شک حاصل از عدم انتباه یک شک بدوی بوده و ارزشی ندارد که بخواهیم به خاطر آن عالمت وضع کنیم

آمده از عدم توجه است، از بحث  بنابراین نظر، تعریف تبادر محدود خواهد شد، بگونه ای که تمام مواردی که بر

تبادر خارج می شود. در نتیجه شاکّ زمانی که می خواهد بر اساس تبادر، موضوع له بودن معنا را بفهمد، چاره ای 

 ندارد جز اینکه به شخص دیگری رجوع کند و این مسئله خود وقت گیر بوده و از سرعت عمل می کاهد.

                                                           
ممکن است كه سئوال پیش آید، با این اوصاف وقتی آنچه كه در كتب فقهی از نبادر نام برد، شد،، همگی در حقیقت تبادر حساب نمی  26

اگر در كتب فقهی نیز تبادر هاي ما متعلق به شاك بود، به این معنا كه  با مقبول دانستن آنچه كه گذشت ب گفت كهشوند؟ باید در جوا

 می شود. رود فقیه شاك، تبادر را انجام داد، بود، در حقیقت تبادر حساب ن



اختیار است و شخص می خواهد از این عالئم برای استخراج معنای در مقدمات گذشت که گاهی یک معنا در 

موضوع له استفاده کند. در چنین موقعیتی چون صاحب تبادر یک انسان است ، بعید است که در زمان انجام عملیات 

لذا همچنین  تبادر، همه استعماالت موجود در ذهن خود را به خاطر بیاورد تا معنای موضوع له را با دقت باال ذکر کند،

 27در مورد این عالمت می توان گفت که معنای حاصله از این طریق از دقت کافی برخوردار نمی باشد.

 :نسبت به عالمتِ صحت حملنکاتی 

را در صورت شک حتما یکی از دو معنا ) موضوع له و غیر موضوع له(  مجتهدبا توجه به فرض بحث، بیان شد که 

ای هیچ هست، که در اینصورت بر مجتهدهر دو معنا )موضوع له و غیر موضوع له( نزد  ؛ یا اینکهنزد خود دارد. حال

به موضوع له بودن یا غیر  معنا نمی تواند حمل برقرار کند، زیرا برقرار شدن حمل، فرعِ بر علم نسبت 2کدام از 

ز یا نیا نه آورده شودآیا نیاز است قری»که برای یک حمل صحیح، باید دانست که موضوع له بودن معناست چرا 

حال اگر بیان شود که شخص در مقام انجام «. آیا معنا موضوع له است یا خیر؟»که و این یعنی باید دانست « نیست؟

باید دانست که در اینصورت ، فرد با صحت « آیا باید قرینه ذکر کند یا خیر؟»حمل)یعنی در مقام عمل( ، می فهمد که 

 ایجاد می کند و از قَبل، به موضوع له بودن  یا نبودن علم داشته و این یعنی اینکه« و توجه انتباه»حمل، برای خود تنها 

طر عدم توجه به معلومات خود بوده لذا همان مسائل در اینجا نیز مطرح می شک این فرد به خا همانند مسئله تبادر

 شود.

                                                           
تفکر و فحص زیاد در استعماالت را ندارند لذا  اگر سئوال شود با وجود اینکه ریلی از معانیِ كلمات ما معانی ساد، اي هستند و نیاز به 27

در این زمان قول صاحب تبادر نیز دقت رود را دارا می باشد، پس چه طور می گویید كه صحتش اندك است؟ در جواب باید دانست كه 

ا از تعریف تبادر رارج شکی كه در این معنا هاي ساد، رخ می دهد، از نو  شک بدوي است كه در آن از تبادر استفاد، نمی شود و آنه

 هستند، لذا این مسئله هنوز پایدار است.



معنایی که نزد ما موجود است، همان مطلب باال معنا نزد ما می باشد، که باز هم حمل در مورد  2یا اینکه یکی از 

برایش جاریست. و البته حمل کردن، در مورد معنائی که در نزد ما موجود نیست معنا ندارد، چرا که صورت گرفتن 

 حمل، فرعِ بر علم داشتن به طرفینِ حمل است.

ین عالمت استفاده شده است؟ برای حال شاید سئوال شود که اگر اینطور است، چرا در کتب فقهی تعداد زیادی از ا

 پاسخ به این سئوال الزم است که به تفصیل بررسی کنیم؛

محقق کرکی صاحب کتاب جامع المقاصد، بعد از اینکه کالم عالمه حلی را در مورد تعداد نماز های واجب ذکر می 

و أسقط صالة الجنازة، و ذلک » اورده:کند، بیان می دارد که مرحوم عالمه، نماز میت را جزء نماز های واجب به حساب نی

و یرجّح الحقیقة االستعمال، و إرادة المجاز تحتاج إلى دلیل،  یقتضی کونه ال یرى وقوع اسم الصّالة علیها حقیقة ، و کالم األصحاب مختلف.

ن کلّ صالة تجب فیها الفاتحة و ال لکونه على خالف األصل. و یرجح المجاز: أن المشهور کون  الصّالة شرعا حقیقة فی ذات الرّکوع، و أل

 28 «ء من الجنازة تجب فیها الفاتحة. شی

جناب محقق، نام صالة را برای نماز میت، حقیقت ذکر می کند و عامل ترجیح این قول را استعمال می دانند، و 

ه نام استعمال مرادشان از استعمال، همان صحت حمل است وإلّا در شناخت موضوع له از غیر موضوع له ، عالمتی ب

نداریم. حال یا جناب محقق قبل از شک می دانسته که معنای صالة ، حقیقتا معنای نماز میت است، که در اینصورت 

صحت حمل، تنها به ایشان انتباه به معلوماتشان داده و اگر نمی دانسته اند که صحت حمل یا همان استعمال معنا 

صورتی که علم نداشته باشند، نمی توانند حمل کنند چون در حمل نیاز  نخواهد داشت زیرا همانطور که گفته شد در

 به قرینه آوردن است.
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وجه »همچنین ایشان در کتاب رسائل در مورد اینکه آیا ارض شامل خاک پخته  هم می شود یا خیر، بیان می دارند 

 طعا، کما أن غیر المشویة أرض لوجوه:االستدالل بها: انه علیه السالم عین للسجود األرض، و التربة المشویة ارض ق

األول: ان التربة یصح تقسیمها إلیها فیقال: التربة اما مشویة أو غیر مشویة، و صحة التقسیم دلیل الصدق، ألن مورد القسمة یجب صدقه 

 على کل من القسمین و اشتراکه بینهما.

هذه تربة فإنه یحسن أن یقال: هی تربة مشویة أو غیر مشویة؟ و حسن الثانی: حسن االستفهام عن کل من األمرین، فیقال: إذا قال قائل: 

 االستفهام دلیل الحقیقة.

  29«الثالث: ...

جناب محقق کرکی برای اینکه استدالل کنند، که آیا معنای زمین، شامل خاک پخته و غیر پخته می شود یا نه، از دو 

یا جناب محقق قبل از شک معنای راه استفاده می کنند که به نظر می رسد هر دو همان صحت حمل می باشد. حال 

ان انتباه به معلوماتشان داده و اگر نمی دانسته اند که حقیقی را می دانسته، که در اینصورت صحت حمل، تنها به ایش

 30صحت حمل نمی توانسته انجام دهد دلیل آن هم گذشت

 نتیجه این خواهد بود که این عالمت اساسا از بحث عالئم خارج است.

 نکاتی در مورد قول لغوی
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 صحت حمل، در كتب فقهی زیاد استفاد، شد، است كه ذكر آنها در رارج از بحث است.  30
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ت معنایی باز می گردد به اینکه ست و از نظر دقااین عالمت نیز همانند تبادر، از سرعت عمل باالیی برخوردار 

، ممکن است که مدونی دقت باالیی برای جمع معجم، دقت نظر زیادی در کسب معنای موضوع له داشته یا خیر مدون

 آوری معنای موضوع له داده باشد که در اینصورت این عالمت از دقت باال نیز برخوردار خواهد بود.

 نکاتی در مورد اطراد

کالم در مورد آن دو تعریفی خواهد بود که با نگاه کاربردی بیان شده بودند. چه زمانی که معنا را در مورد اطراد 

بخواهیم در استعماالت مختلف به کار ببریم و چه اینکه بخواهیم معنا را از طریق اطراد استخراج کنیم هر دو مورد در 

می توان گفت که نسبت به آن دو دقیق تر خواهند بود،  مقایسه با تبادر و قول لغوی، عادتا وقت بیشتری می گیرند اما

دلیل این مطلب درمورد تبارد گذشت، اما در مورد قول لغوی زمانی می توان این حرف را بیان کرد که فقیه به این 

به نتیجه رسیده باشد که معاجم، در جداسازی معنای موضوع له از غیر موضوع له جَهد کاملی به خرج نداده اند و خود 

 سراغ اطراد رود که در اینصورت از قول لغوی ، دقیقتر خواهد بود.

نتیجه اینکه برای انتخاب عالمت، در ابتدا باید دید که در چه مقامی هستیم، آیا منبعی را نیاز داریم که سریع تر 

یست که دقت باشد، در اینصورت تبادر و یا مراجعه به کتب لغت مناسب است اما در صورتی که مجال به گونه ا

 صورت باید از اطراد استفاده نمود.بیشتری می طلبد در این

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

با دقت نظر در عالمات دریافته می شود که وجود صحت حمل در میان عالمات، از فایده الزم برخوردار نمی باشد. 

به نوع  میزان کاربرد دیگر عالمات. دبحث نمی شو آن از کاربرد شده، تبعات، از صحت حمل خالی الذا دایره عالم



باز می گردد به این توضیح که محل استفاده از عالمت چه نوع عالمتی را طلب می کند، در صورتی  عالمتاستفاده از 

 نیاز به دقت استفاده می شود، در صورتی هم که یا قول لغوی که نیاز به سرعت باشد و دقت زیاد الزم نباشد، از تبادر

دقت معنایی قول لغوی باشد، اطراد عالمت مناسبی خواهد بود.  د و سرعت از اهمیت کمتری برخوردارال باشبا معنایی

 دارد، لذا با شرائط خاص می تواند این عالمت ، همچون اطراد عمل کند. به مدون آن نیز بستگی
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