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چکیده
لـه انتقال ذھن از لفظ به معنا را داللت لفظی گویند که از جھت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ 

گانه داللـت کـه عبارتنـد از    شود. با توجه به مراحل سهبه سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می
تصوری، مرحله تصدیقی تفھیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف داللـت  مرحله

شود که داللت وضعی لفظی فقط شامل مرحله داللـت تصـوری اسـت؛ لـذا     در ھر مرحله، مشخص می
نظران، داللت تطابقی، داللت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه اینکه در عبارات کلیه صاحب

لت تطابقی در مراحل مختلف آن متفـاوت اسـت. تبعیـت داللـت از اراده مربـوط بـه مرحلـه        منشأ دال
تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقـال  

ری در کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تـأثی ، وضع و علم به وضع کفایت میلهذھن به معنای موضوع
آن ندارد.

داللت، منشأ داللت، داللت تصوری، داللت تصـدیقی تفھیمـی، داللـت تصـدیقی     کلید واژه ها:
جدّی، قرینه.

.٢٩/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
.پژوھشی دانشگاه تھران انجام شده استبا استفاده از اعتبارات٠٢/١/٢٢٠٤٠٠٤شماره در قالب طرح پژوھشیمقالهاین 

. نویسنده مسئول.1
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مقدمه

ھرگاه از علم به شیئی، علم به شیئ دیگر حاصـل شـود، معلـوم اول را دال، معلـوم دوم را     
ھای متفاوتی دارد. تقسیممدلول و وظیفه و عمل دال را داللت گویند. داللت از جھات مختلف، 

بندی، داللت از جھت منشأ داللت به سه قسم طبعی، عقلـی و وضـعی تقسـیم    در اولین تقسیم
؛ ٩٧ھا ممکن است لفظی و یا غیـر لفظـی باشـند. (تفتـازانی،     شود که ھرکدام از این داللتمی

کـه در ھـر   به عنوان مثال داللت ھر واژه بر معنای مخصوص بـه آن )١/١٢٧انصاری شیرازی،
زبانی وضع شده است، داللت وضعی لفظی و داللت چراغ قرمز بر توقف، داللت وضـعی غیـر   

پریدگی بر ترس از نوع داللت طبعی غیر لفظی و داللت صـدا بـر   لفظی است؛ و یا داللت رنگ
ی دالیـل  با توجه بـه اینکـه قسـمت عمـده    وجود شخصی در خارج، داللت عقلی لفظی است.

ت؛ به منظور تمییز بین مراحل مختلف ظھور در کالم شارع در جھت اسـتنباط  شرعی، لفظی اس
احکام شرعی، بحث داللت الفاظ مورد توجه خاص اصـولی ھـا قـرار گرفتـه اسـت. پـژوھش       

حاضر به بررسی داللت الفاظ، چگونگی و منشأ داللت در مراحل مختلف آن پرداخته است.  

داللت الفاظ و اقسام آن  
ز لفظ به معنا را داللت لفظی گویند که از جھت نسـبت بـین مـدلول و معنـای     انتقال ذھن ا

شود :به حصر عقلی به سه قسم تقسیم میله موضوع
: مدلول لفظ، کُل معنایی است که لفظ بـه ازای آن وضـع شـده اسـت.     ) داللت تطابقیالف

مثل داللت لفظ کتاب برکتاب.
له است. بدین معنا که لفظ بر قسـمتی  وع: مدلول لفظ، جزء معنای موضداللت تضمنیب) 

لـه اسـت.   کند که آن قسمت، داخل و یا جزئی از معنای موضـوع له داللت میاز معنای موضوع
مثل داللت لفظ کتاب بر جلد کتاب.

له است. بدین معنا که لفظـی بیـان   : مدلول لفظ، خارج از معنای موضوعج) داللت التزامی
فظ به ازای آن وضع شده است به ذھـن خطـور کنـد. یعنـی معنـی      شود و الزم آن معنایی که ل

ی در ذھن پدید آمد، آن معنا نیز بـی درنـگ و   لھای باشد که وقتی معنای موضوعخارجی بگونه
یا با تأمل به ذھن برسد ولذا مراد از لزوم، تنھا لزوم بیّنی نیست که نزد اھل منطق معتبر اسـت.  

کم بر مالزمه عقل، شرع و یا عرف باشد.کند حا) و فرق نمی٨٥(تفتازانی،
نظران علوم منطق و بالغت اختالف نظرھـای  البته در مورد اقسام داللت لفظی میان صاحب
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زیــادی وجــود دارد و اقســام مختلفــی بــرای آن ذکــر گردیــده اســت. بــرای مثــال برخــی از   

. داننـد وضـعی مـی  نظران ھر سه نوع داللت تطابقی، تضمنی و التزامی را از نوع داللت صاحب
) ولی برخی دیگر داللت تضمنی و التزامـی را از نـوع داللـت عقلـی بـه      ٧٥(اسحاق نیاتربتی، 

؛ ٢٣داننـد. (نصـیرالدین طوسـی،   آورند و فقط داللت تطابقی را وضـعی لفظـی مـی   حساب می
از نظران علم اصول نیز وجود دارد. از نظر برخی این اختالف نظر در میان صاحب)٨٥تفتازانی،

ھای تطابقی و تضمنی، از نوع وضعی لفظی و داللـت التزامـی، داللـت عقلـی     اصولی ھا داللت
ھـای تضـمنی و التزامـی    اما برخی دیگـر داللـت عقلـی را شـامل داللـت     )١/١٦است. (آمدی،

) و حتی در عبارات بعضی، مـدلول التزامـی شـامل ھـر دو قسـم      ١/٢١٩(فخر رازی،دانند. می
ی در میـان ایـن اختالفـات، آنچـه مـورد اتفـاق ھمـه       )٤١٤د. (نـایینی،  شـو لفظی و عقلی مـی 

اند. این مطلـب در برخـی از   نظران است اینست که داللت تطابقی را لفظی قلمداد کردهصاحب
» الخـالف أن الداللـة المطابقیـة لفظیـة    «ه ھـای اصـولی اینگونـه تصـریح شـده اسـت کـ       کتاب

الظـاھر فـي مصـطلحھم دخـول     «نویسـد:  رابطه مـی شیخ انصاری نیز در این )١/٤٢٢(زرکشی،
ھـا از منطـوق، معنـایی    ) و منظـور اصـولی  ١٦٧(انصاری، » المدلول المطابقي في المنطوق قطعا
ی آن معنی و قالـب آن  کند به گونه ای که لفظ، در برگیرندهاست که خود لفظ بر آن داللت می

احل مختلف داللت خواھیم گفت کـه  در پژوھش حاضر با تحلیل مر)١١١ظفر، د. (ممعنی باش
این تلقی صحیح نیست و اینطور نیست که داللت مطابقی در ھمه مراحل داللتش به نحو لفظی 

باشد؛ بلکه منشأ داللت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است.

مراحل سه گانه داللت 
ـ مرحله داللت تصوری ١

ور اینست که ذکر لفـظ موجـب شـود تـا     اولین مرحله از داللت، داللت تصوری است. منظ
، موجـب تصـور معنـای آن در ذھـن     »اءمـ «شنونده معنای لفظ را تصور کند. مثالً شنیدن لفـظ  

شود؛ حتی اگر از گوینده در حال خواب، یا از روی سھو و یا به غلط صـادر شـود؛   مخاطب می
ـ و نیز این معنا به ذھن مخاطب می ر اصـطکاک دو سـنگ   رسد، حتی اگر شنیدن این کلمه در اث

باشد. یعنی چنانچه شنونده از وضع این لفظ برای معنای خاص آگاھی داشته باشد؛ تصور معنا 
ای که حتی بگونه)١/٦٨جزایری، ت. (به محض شنیدن لفظ، امری قھری و خارج از اختیار اس

تصـویر  وجود داشته باشد باز ھم معنا در ذھن مخاطـب لهای برخالف معنای موضوعاگر قرینه
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) و لذا این داللت ثابت است حتی اگر مخاطـب علـم   ٢/١٨٢؛ ایروانی، ٢/٩١شود. (نایینی، می

خـذ  «به عنوان مثال چنانچـه مـتکلم عبـارت    )١/٣٨ی آن معنا داشته باشد. (حکیم،به عدم اراده
و وجـود دارد  » بحـر «ای را ذکر کند؛ ھرچند قرینه برخالف معنای موضوع لـه » العلم من البحر

سازد که منظور از بحر، بحر علم است؛ با این وجود معنـای بحـر بـه ذھـن مخاطـب      معین می
شود؛ و نیز اگر تابلو راھنمایی درحال نقاشی مشاھده شود و نـه در محـل مخصـوص    منتقل می

شود. بنابراین در انتقال ذھن بـه معنـا،   ای آن در ذھن تصویر مینصب، بازھم معنای موضوع له
کند. بطور کلی و یا لفظ در مقابل معنای خاص و علم به چنین وضعی کفایت میوضع عالمت 

این مرحله از داللت فقط متوقف بر وضع و علم به وضـع اسـت و بـا ذکـر قرینـه نیـز از بـین        
رود. نمی

بنابراین منشأ داللت در مرحله تصوری دو چیز است:  
ت گرفته باشد تا ذکر لفـظ بـر آن   ) وضع، یعنی باید وضعی برای داللت لفظ بر معنا صور١

معنایی که موضوع له لفظ مورد نظر است داللت نماید.
) مخاطب باید نسبت به وضع لفظ مذکور علم داشته باشد ١/٦٨جزایری،، () علم به وضع٢

شـود حتـی   تا پس از شنیدن لفظ، ذھنش به معنای آن انتقال پیدا کند. این انتقال ذھن محقق می
ن معنا زیاد استعمال نشده باشد و انس شدید بـین لفـظ و معنـا حاصـل نشـده      اگر آن لفظ در آ

باشد. مثالً ھنگامی که شیئ جدیدی ساخته و نام خاصی در برابر آن قرار دھیم، بعـد از آگـاھی   
شـود؛ ھرچنـد آن لفـظ و معنـا غیـر مـأنوس باشـند و        از این وضع، ذھن به آن معنا منتقل مـی 

شـود.  اطالع باشیم انتقال ذھن محقق نمـی اشد؛ و چنانچه از وضع بیاستعمال در آن معنا کثیر نب
شنویم. مثالً یـک شـخص فارسـی زبـان،     ھا را میمانند زمانی که لغات وضع شده در سایر زبان

تواند بفھمد، و تنھا بعد از آگـاھی از آن  داللت الفاظ عربی بر معانی آنھا را (بدون آموزش) نمی
شود.  منتقل میلهی موضوعوضع است که ذھنش به معنا

غیر از این دو برای این داللت چیز دیگری الزم نیست. یعنی اگر گوینـده قصـدی نداشـته    
باشد و یا اصالً جزو موجودات با شعور ھم نباشد، به مجرد شنیدن لفـظ، معنـای آن بـه ذھـن     

وری نماید و در صورت منتفی بودن وضع و یا علم بـه وضـع، داللـت تصـ    مخاطب خطور می
منتفی است.

ھـا و تـاثیر   ھای متفاوتی وجود دارد. بیان این دیدگاھدر مورد حقیقت و مبنای وضع دیدگاه
تفاوت مبانی وضع در مرحله داللت تصوری در ادامه از نظر خواھد گذشت.
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تصدیقی اولی)(یـ مرحله داللت تصدیقی تفھیم٢

شود اینست کـه گوینـده قصـد    ه میای که در ھنگام شنیدن لفظ به آن پی برددومین مرحله
کرده تا معنایی که لفظ بر آن داللت دارد را به ذھن مخاطب منتقل کند. به عبارت دیگر داللـت  

است. چرا که ممکن است انگیـزه و  » ی استعمال و تفھیماراده«تصدیقی، داللت کالم متکلم بر 
امتحان صدای خود را داشته باشد؛ اراده متکلم، انتقال معنا نباشد، مثالً ممکن است متکلم قصد 

ولی معنای این داللت در کالم متکلم اینست که اوالً متکلم از تکلم غرضی داشته و آن کالم را 
بدون قصد ذکر نکرده است و ثانیاً قصد و غرض او تفھیم و انتقال معنا به مخاطب بـوده و نـه   

چیز دیگری. 
شـود  است. یعنی داللت تصدیقی ثابت نمیثبوت این داللت متوقف بر فراغ متکلم از کالم

این داللت تصدیقی بر دو چیـز  بنابر)٤/٧١٦ایینی،د. (نمگر اینکه کالم متکلم پایان پذیرفته باش
دوم اینکـه کـالم   ت؛ و متوقف است: اول اینکه احراز شود متکلم در مقام بیان و تفھیم معنا اسـ 

اگـر  )٥/١٦٨؛ خـویی،  ٢/٩١شـود. (نـایینی،   ای برخالف ذکـر ن متکلم کامل شود و در آن قرینه
ای بر معنای مجازی نصب شود، داللت تصدیقی یا ھمان ظھور اسـتعمالی کـالم،   درکالم، قرینه

طبق قرینه و دال بر معنای مجازی خواھد بود و لذا محل تشـخیص معنـای حقیقـی از معنـای     
ی متصل منقلب با ذکر قرینهمجازی ھمین مرحله از داللت است. بنابراین این مرحله از داللت 

شود و چنانچه قرینه ای بر معنای مجازی وجود نداشته باشد، بنا بر اصالة الحقیقه، کالم بـر  می
شود.معنای حقیقی حمل می

توانیم مقوم این مرحله از داللت را اصالة الحقیقه بدانیم (ھاشـمی شـاھرودی،   بنابر این می
تفھیم معنای حقیقی است مگر اینکه قرینه ای بـر خـالف   بدین معنا که متکلم در مقام)٣/٢٦٥

آن ذکر شود و این دو، ارکانی ھستند که داللت در مرحله ی تصدیقی اولی بر آن متوقف است. 
را » حیـوان مفتـرس  «مثال اگر متکم لفظ "اسد "را ذکر کند و شک کنیم که از آن معنای حقیقی 

را، بنا بر اصالة الحقیقه بـر معنـای حقیقـی آن    »عمرد شجا«اراده کرده است و یا معنای مجازی 
د.شوحکم می

ی داللـت  کنـیم. مرحلـه  با توجه به آنچه گذشت، مناشئ داللت تصدیقی تفھیمی را ذکر می
گذار است.تصدیقی دارای دو منشأ است که ھر منشأ برای بخشی از داللت تأثیر

کالمی که از او صادر گردید، قصد شود که متکلم در ) منشأ عقلی: به حکم عقل ثابت می١
ھا منشأ و غرضی داشته و این امر بدون قصد صورت نگرفته است. در عبارات برخی از اصولی
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) اما با توضـیحاتی کـه   ١/٢٩٣این مرحله از داللت، بنای عقالء معرفی شده است. (بروجردی، 

حکم عقل اسـت و نـه   ناشی از» مقام تفھیم و اراده«شود که داللت بر خواھد آمد مشخص می
ی عقالء.سیره

نحوه داللت حکم عقل بر مقام تفھیم بدین ترتیب است: تکلّـم از افعـال اختیـاری انسـان     
است و ھر فعل اختیاری مسبوق به مبـادی اختیـار اسـت و مبـادی اختیـار عبارتنـد از تصـوّر،        

اء علّت در فعل اختیاری قصد و اراده یکی از اجزن تصدیق به فائده، شوق مؤکد و اراده. بنابرای
کند که علّت آن به طور است و به ھمین دلیل چنانچه فعل اختیاری تکلّم محقق شود، ثابت می

کامل تحقق یافته است. یعنی علّت با تمام اجزائش محقـق شـده و معلـول را بـه وجـود آورده      
م که در صدور کالم گیریاست. از آنجا که اراده از اجزاء علّت در فعل اختیاری است، نتیجه می

فھمـیم کـه مـتکلّم از ذکـر     از متکلّم، قصد و اراده وجود داشته است. بنابراین با حکم عقل مـی 
کالم، قصد و غرضی داشته است و تکلّم او بدون غرض نبوده است.

شود که قصد متکلم در ایراد یک کالم عبارت اسـت  ) منشأ عقالیی : با این منشأ ثابت می٢
ی لفظ به کار رفته به ذھن مخاطب. با این بیان که معموالً قصد عقال در ذکر الفاظ از انتقال معنا

لذا وقتی کسی مبـادرت  ؛ و و به کار بردن کالم، تفھیم و انتفال معنای آن به ذھن مخاطب است
انتقـال معنـا بـه ذھـن     «نماید، ھر چند از قصد او آگاه نباشیم، قصدش را بـر  به ایراد کالمی می

بریم که غرض عقـال در اکثـر مـوارد    کنیم. به این مطلب از این طریق پی میل میحم» مخاطب
شود. چنین است و ھر موردی را که شک داشته باشیم، حمل بر این جھت میدر ذکر کالم، این

امـا کـدام معنـا از لفـظ،     ؛ و کنـیم یعنی با قرینه غلبه، موارد مشکوک را حمل بر مقام تفھیم مـی 
کند. چرا که غـرض عقـال از   پاسخ این سوال را نیز بنای عقال مشخص میمنظور متکلم است؟

بـه  د؛ لـذا  ای بر خالف آن آورده شـو ذکر لفظ، غالباً احضار معنای حقیقی است مگر آنکه قرینه
منظور تعیین مراد متکلم، بنابر اصالة الحقیقه که از اصول عقالیی اسـت، مـادامی کـه قرینـه بـر      

شود. بنابراین ظھور کـالم و تعیـین   ، کالم حمل بر معنای حقیقی میخالف وجود نداشته باشد
کنیم که متکلم گیرد و به این ترتیب مشخص میمراد استعمالی، از طریق بنای عقال صورت می

وقتی کالمی از او صادر شد، چه منظوری و قصدی از ذکر کالم در نظر اوسـت و قصـد او بـا    
تقال معنا به ذھـن مخاطـب و معنـای مـورد نظـر، معنـای       توجه به این منشأ، عبارت است از ان

عقـال  استعمالی بـه حکـم سـیره   بنابراین انعقاد ظھور در ارادهد.باشحقیقی کالم صادر شده می
داللت کالم بر مراد متکلم، جزء ؛ لذا کنندباشد و عقال به مناط غلبه به انعقاد ظھور، حکم میمی
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مفید ظن است.ھای ظنی است، چرا که غلبه،داللت

شـود و  بنابر این اگر کالم متکلم، محتمل القرینه باشد؛ احتمال وجود قرینه، مانع ظھور مـی 
)  ٢/٩١؛ نایینی، ١/١٠٣شود. (خویی، در نتیجه لفظ مجمل می

؛ لـذا  توضیح اینکه ظھور کالم در مراد استعمالی، مستند به سیره عقال و با دلیـل ظنـی بـود   
لبی است. حال اگر در کالم، احتمال عقالیی بر قرینه وجود داشـته باشـد،   منشأ این ظھور، دلیل 

د.شـو گیرد و موجب انھدام ظھور و اجمال لفـظ مـی  این احتمال عقالیی در مقابل ظن قرار می
بنابر این تمسک به اصالة الحقیقه در صورتی است که احتمال عقالیی بر قرینـه وجـود نداشـته    

ھمـانطور کـه   ،شودیی وجود قرینه در کالم، مانع انعقاد ظھور میباشد. بطور کلی احتمال عقال
ی متصل، مانع انعقاد ظھور تصدیقی است. با این تفاوت که وجود قرینه، ظھـور را  وجود قرینه

کند. اما احتمال عقالیی قرینه، مانع ظھـور و موجـب اجمـال    منقلب و دال بر معنای مجازی می
شود.لفظ می
شـود.  عقلی قطعی مخالف با ظاھر کالم داشته باشیم، ظھور منعقـد نمـی  چنین اگر دلیل ھم

که با توجه به وجود برھان عقلی قطعـی در عصـمت   » صی آدم ربّهع«مانند ظاھر در آیه مبارکه 
شود. درنتیجه انعقاد ظھور، متوقف بر عدم وجود قرینـه اعـم از لبـی و لفظـی     انبیاء، منعقد نمی

) و این در صورتی است که قرینه، متصل باشد. یعنـی قرینـه   ١/٣٧، است. (آشتیانی، بحرالفوائد
اند. البته حکم عقـل بایـد بسـیار بـدیھی     متصل لفظی و یا عقلی مانع ظھور در مرحله تصدیقی

شـوند،  باشد که بالفاصله به ذھن برسد. اینگونه احکام عقلی مانع ظھورند و بر ظھور مقدم مـی 
د به سیره عقال و درنتیجه، مفید ظن است و تعارضی بـین  زیرا ھمانطور که گذشت ظھور مستن

ظن و دلیل قطعی وجود ندارد.
تصدیقی جدی داللت مرحله ـ ٣

سوالی که در این مرحلـه بـه   ت.مرحله سوم، داللت کالم بر منظور و مراد واقعی متکلم اس
کـه بـه ذھـن    شود این است که آیا مراد و منظور متکلم، ھمان معنـایی اسـت   آن پاسخ داده می

ی دیگری دارد؟ به بیان دیگر مرحلـه تصـدیقی جـدی در    مخاطب منتقل شده است و یا انگیزه
کند که متکلم در ذکر کالم، جدی است و قصـد حکایـت و اخبـار از    قضایای اخباری ثابت می

) و انگیزه دیگری مانند اخبـار غیـر واقعـی نـدارد و در قضـایای      ١/٢٠٨واقع را دارد. (صدر، 
کند که آنچه متکلم به ذھن مخاطب منتقل کرده، مراد حقیقـی او اسـت. بـرای    ی ثابت میانشای

بریم کـه قصـد مـتکلم،    ، از طریق داللت تصدیقی تفھیمی پی می»اکرم کل عالم«مثال در قضیه 
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انتقال معنای حقیقی این جمله به ذھن مخاطب است، ولی آیا منظور او، واقعاً و به طور جـدی  

ام افراد عالم واجب االکرام ھستند و یا اینکـه مـراد و منظـور واقعـی او اکـرام      این است که تم
و » کـل «برخی از افراد عالم است؟ به عبارت دیگر، موضوع حکـم مـتکلم، موضـوع لـه لفـظ      

ی افراد ھستند و یا موضوع حکم او، بعضی از افراد مثال عـالم عـادل بـوده اسـت؟ چـون      ھمه
ری عدم اکرام عالم فاسق را مطرح کرده باشـد. از آنجـا کـه    ی دیگممکن است متکلم در قضیه

دأب و رویه شارع بر این بوده است که در بسیاری از موارد، مخصص را به صورت منفصـل از  
تعیین مراد جدی و واقعی شارع، بعد از فحص از انـواع مخصـص   ؛ لذا حکم اصلی مطرح کند

است.  
لت از یک جھت متوقـف بـر عـدم ذکـر قرینـه      توان گفت که این مرحله از دالبنابراین می

) و در مرحله بعد، مقوم دیگر ایـن داللـت، اصـاله    ٢/٩١؛ نایینی، ٥/١٦٨منفصل است (خویی، 
) بدین معنا که بین مراد استعمالی (مـدلول کـالم در   ٣/٢٦٥التطابق است. (ھاشمی شاھرودی، 

تطابق وجـود  )یتصدیقی جدو مراد جدی (مدلول کالم در مرحله )یی تصدیقی تفھیممرحله
ی دوم داللت منتقل شده است، ھمان منظور و مراد جدی دارد و آنچه به ذھن متکلم در مرحله

ایـن در صـورتی اسـت کـه     ؛ و ای بر خالف آن وجود داشته باشدمتکلم است. مگر اینکه قرینه
قرینه منفصل، قرینه، منفصل باشد تا در مرحله تصدیقی جدی تأثیرگذار باشد. قبل از فحص از

باشد. درواقع احتمـال وجـود   ظاھر کالم شارع، ھمان مراد استعمالی شارع است که حجت نمی
تـوان بـه   قرینه منفصل، مانع حجیت اراده استعمالی است و تنھا بعد از آگاھی از انواع قرینه می

بـا  شـود ای که برای تعیین معنـای مجـازی ذکـر مـی    این قرینهحجت شرعی دست یافت. بنابر
شـود، دو کـارکرد متفـاوت دارنـد.     ای که برای تعیین موضوع حکم و مراد جدی ذکر میقرینه

قرینه متصل، قرینه برمجازیت است و لذا مانع از انعقاد ظھور استعمالی است و به ھمـین دلیـل   
است که گفتیم مادام که یک کالم تمام نشده است مـدلول تصـدیقی تفھیمـی یـا ھمـان ظھـور       

شود. رای آن ثابت نمیاستعمالی ب
ی منفصل، پس از ظھور مراد استعمالی، موجب تعیین مراد جدی خواھد بود و در اما قرینه

گذارد. ماننـد ذکـر مقیـد منفصـل بعـد از ورود مطلـق و ماننـد        داللت تصدیقی جدی تاثیر می
)١/١١٢؛ سبحانی، ١/٥٣٠ایینی، (نمخصص منفصل نسبت به عام. 

شود. منشأ ایـن داللـت   لت در مرحله ی تصدیقی جدّی روشن میاز آنچه گذشت منشأ دال
به این ترتیب که عقال معموال و در غالب موارد، قصدشان )٥/١٦٨نیز بنای عقال است (خویی، 
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از استعمال لفظ و تکلم، اخبار واقعی در قضایای اخباری و بیان مراد جدّی در قضایای انشـایی  
است. به عبارت دیگر طبق سیره عقال، غالباً و در اکثر موارد میـان داللـت تصـدیقی تفھیمـی و     

معموالً عقال ھمان معنایی که بـه ذھـن منتقـل شـده را     تصدیقی جدّی تطابق وجود دارد. یعنی
دھند و وقتی در موردی شک داشته باشیم، آن مورد را بـه مـوارد غالـب    موضوع حکم قرار می

کنیم، و لذا سرّ اینکه باید ظھـور کـالم را   نماییم و حکم غالب را در مورد آن اجرا میملحق می
ت.سدر تعیین مراد حفظ کرد، ھمین سیره عقال ا

ھا بـه اتفـاق داللـت تطـابقی را از اقسـام      شود اینکه اصولیاز توضیحات فوق مشخص می
شمرند، صحیح نیست و ھمانطور که گفتیم منشأ داللت تطـابقی نسـبت بـه    داللت لفظی بر می

مراحل مختلف داللت، متفاوت است و این طور نیسـت کـه داللـت مطـابقی در ھمـه مراحـل       
حق این است که منشأ این داللت در مرحله تصوری با منشـأ داللـت   داللتش، لفظی باشد. بلکه

در مرحله تصدیقی تفھیمی و نیز تصدیقی جدّی متفاوت است و عقـل و سـیره عقـال در ایـن     
داللت نیز مؤثر است و اینگونه نیست که منشأ داللت تطابقی در تمام مراحل آن لفظ باشد.

م و مطلـق بـدین شـرح اسـت: داللـت تصـدیقی       به عنوان مثال، مراحل داللت در الفاظ عا
ای متصـل، بـر خـالف    ، اکرام ھر فرد عالِم است؛ زیرا قرینه»اکرام کل عالِم«ی تفھیمی در قضیه

و ال تکـرم  «معنای حقیقی این قضیه وجود ندارد اما چنانچه مخصِّص این حکم عام در عبارت 
» کل«ی جمیع از لفظ بر عدم ارادهآورده شود؛ این تخصیص که قرینه ی منفصل »مالفساق منھ

سـازد. مجـاز و یـا    باشد، مدلول تصدیقی جدی و یا ھمان مراد جدی متکلم را مشخص میمی
حقیقت بودن عام بعد از مخصص از جمله مسائلی است که مـورد اخـتالف بسـیار اسـت. بـه      

ص، مطلقـاٌ ح   عنوان مثال برخی از اصولی قیقـت اسـت.   ھا معتقدند که عام بعـد از ورود مخصـِّ
ص اعـم از مخصـص       ٥/١٦٧؛ خویی،١/٤٤٦(نایینی،  ) و بسیاری نیز با توجـه بـه انـواع مخصـِّ

اند. صـاحب  متصل و یا منفصل، مخصص لفظی و یا لبی، استثناء و غیر آن، و... قائل به تفصیل
)١/١٩٧فصول تا ھشت دیدگاه در این مورد برشمرده است. (اصفھانی، 

آراء ناشی از عدم دقت و خلط بین مراحل تصدیقی تفھیمـی و  رسد این اختالفبه نظر می
تصدیقی جدّی از داللت است. چرا که دانستیم که مخصِّص منفصـل، در مـراد جـدّی تصـرف     

ایـن چنانچـه   بنـابر ت.تفھیمـی اسـ  کند اما حقیقت و مجاز بودن کـالم، مربـوط بـه مرحلـه    می
شود، مانع از ظھـور در معنـای حقیقـی    مخصِّصی بر خالف معنای حقیقی، متصل به کالم ذکر 

و به نحـو حقیقـی   لهی تصدیقی تفھیمی در معنای موضوعشود. اما چنانچه لفظی در مرحلهمی
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کند که این استعمال، ھـر چنـد بـه    ی منفصل در کالم ثابت میاستعمال شده باشد، وجود قرینه

اگر مخصِّص منفصل وارد شود و این برنحو حقیقت است، اما مراد جدّی متکلم نبوده است. بنا
برخی از افراد را از تحت شمول عام خارج کند، نسبت به افراد باقیمانده بنـابر اصـالة التطـابق،    
اصل بر استعمال حقیقی و تطابق بین مراد استعمالی و جدّی است و دلیلی بر مجاز شـدن عـام   

وجود ندارد. 
و تصدیقی تفھیمی ھمانند داللت چگونگی داللت لفظ مطلق نیز در مراحل تصدیقی جدی

لفظ عام است. یعنی ورود مقید متصل در مراد استعمالی یا ھمان مرحله تصدیقی تفھیمی تـاثیر  
گذارد و چنانچه مقید بصورت منفصل باشد، در مرحله تصدیقی جدی و مراد جدی مـتکلم  می

عمالی چـه بـه نحـو    موثر است و تاثیری در حقیقت و مجاز بودن مطلق ندارد. بلکه ظھور اسـت 
گیرد. حقیقی و چه مجازی در مرحله تصدیقی تفھیمی شکل می

جا نحوه داللت لفظ مطلق بر اطالق که از مسائل مورد اختالف اصـولی اسـت نیـز    از ھمین
شود. از نظر مشھور قدمای علم اصول، نحوه داللت لفظ مطلق بر اطالق، از طریـق  مشخص می

قـرار داده و وضـع   لـه داللت بر عموم را جزء معنای موضوعوضع است. یعنی واضع، اطالق یا
مقـدمات  «کرده است. اما متأخرین معتقدند داللـت بـر اطـالق از طریـق وضـع نیسـت. بلکـه        

منشأ داللت است. یعنی در صورتی که شرایط ذیل، تمام باشد لفظ مطلـق داللـت بـر    » حکمت
ند از:مقدمات حکمت عبارت)٢/٢٠٢،نوار االصول(اعموم دارد 

ل را نداشته یا اجمال گویی و ھز،ـ متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اھمال١
ـ متکلم توانـایی  ٣دال بر تقیید در کالم نباشد. ل اى متصل یا منفصـ  قرینه٢و غافل نیز نباشد،

اظی باشد که با آوردن قید را داشته است. به عبارتی اطالق و تقیید ممکن باشد، یعنی لفظ از الف
.قابل انقسام به مطلق و مقید باشد،قطع نظر از تعلق حکم به آن

ـ قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. بدین معنا که گاه بین مخاطب و متکلم ٤
کند. در این مـوارد اگـر چـه    از مصداق معینی سخن به میان آمده و سپس به طور مطلق امر می

ی قدر متیقن در مقام محاوره، ھمان مصداق معین است.لفظ، مطلق باشد، ول
ـ عدم انصراف: مانند این که موال بگوید: اکرم العالم که لفظ عالِم انصراف به عالِم دینـی  ٥

)٢٨٧آخوند خراسانی، . (یدارد نه ھر عالم
شود، شرایطی است کـه  پر واضح است که این موارد که به عنوان مقدمات حکمت نقل می

توان از آن به عنوان منشأ داللت نام برد. بلکه با توجـه  بریم و نمیبه معنای اطالق پی میدر آن
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کنـد و نـه مقـدمات    به آنچه گذشت، با احراز این شرایط، سیره عقالء به اطالق لفظ حکم مـی 

و مقیدی اعم از متصل و منفصل » اکرم عالماً«حکمت. بنابراین اگر لفظ مطلقی به کاررود مانند 
بـریم. یعنـی کشـف    رد نشود، با حکم سیره عقالء به اطالق لفظ و داللت آن بر عموم پی میوا

کنیم که منظور متکلم، واقعا و به طور جدی اینست کـه ھـر فـردی از افـراد عـالِم، واجـب       می
االکرام است و نه مصداق خاصی از عالِم. 

در مرحلـه  » کل«ام مانند اما تفاوت لفظ عام و مطلق در مرحله داللت تصوری است. لفظ ع
داللت بر عموم دارد. زیرا این لفظ برای داللت بر عموم وضع شده اسـت و وضـع و   ،یتصور

ای یا ھمان داللت تصوری کافی اسـت. چـرا   لهعلم به وضع برای انتقال ذھن به معنای موضوع
گیـرد.  که عام، لفظی است که ھمه افراد و مصـادیقی کـه صـالحیت انطبـاق دارنـد را دربرمـی      

له لفظ مطلق، طبیعت بالشـرط و غیـر مخصـص بـه خصوصـیتی      ) اما موضوع٣/٢٩٥(روحانی،
ای تصـور  لـه بودن را در معنـای موضـوع  ) یعنی واضع، شایع و مطلق٢/٣١٤فخر رازی،، (است

» طبیعت شیء«نکرده است، لذا داللت بر عموم در مرحله تصوری ممتنع است و در این مرحله 
ی افراد در مرحله سوم داللت، بـا  شود و نه افراد شیء. داللت بر شیوع و ھمهبه ذھن منتقل می

شود.تمامیت مقدمات حکمت و با استناد به سیره عقالء حاصل می
ـ مرحله چھارم داللت: تطابق میان جمله خبری با واقع ٤

باشـد.  این مرحله از داللت، مختص جمالت خبری است و در جمالت انشایی مطرح نمـی 
دھد، در خـارج و عـالم   کند که آنچه از آن خبر میی خبری داللت میاین مرحله یک قضیهدر

کند بر اینکه زید در عالم خارج، قائم است. داللت می» زید قائم«ی واقع وجود دارد. مثالً جمله
نظران مورد انکار قرار گرفته است چرا که قضیه خبـری قـولی   این داللت از سوی اکثر صاحب

ه محتمل الصدق و الکذب است و این طور نیست که لزوماً باید صادق باشد. بنابر ایـن  است ک
تنھا سه داللت از میان چھار داللتی که در باال از آن سخن به میان آمـده، وجـود دارد و داللـت    

ت.چھارم منتفی اس

تبعیت داللت از اراده  
است که در اکثر کتب اصولی مـورد  آیا داللت تابع اراده است؟ این سوال، از جمله مسائلی 

ھـا  بحث و گفتگو است. با توجه به آنچه در خصوص مراحـل سـه گانـه داللـت و مناشـئ آن     
گذشت، دانستیم که داللت تصدیقی اولی و ثانوی حاصل و ناشی از اراده و حال متکلم است و 



94شمارةفقه و اصول                      -سالمیمطالعات ا20
داللت تـابع اراده  بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا. تنھا داللت تصوری ناشی از وضع است

است، امر مسلم و مورد قبول اینست که داللت تصدیقی تابع اراده است. بنابراین سوال مزبـور،  
مربوط به داللت در مرحله تصوری است و نـه تصـدیقی. چـرا کـه تبعیـت از اراده در داللـت       

؛ ١/٦٥تصدیقی که اراده در تحقق آن نقش اساسی دارد، امری بدیھی و روشن اسـت. (عراقـی،  
بنابراین بھتر است این سوال اینگونه مطرح شود که آیا داللـت تصـوری تـابع    )١/١٦٨روحانی،

ی متکلم است یا اینکه اراده و قصد متکلم در آن نقشی ندارد. در اکثـر کتـب اصـولی بـه     اراده
منظور پاسخ به سوال فوق، دو مطلب متفاوت از یکدیگر مـورد بحـث اسـت و در بسـیاری از     

دو مطلب با یکدیگر خلط شده و مانع از روشن شدن جـواب مشـخص و واضـحی    موارد این
برای سوال مذکور است. 

له له، واقع شده است؟ به عبارت دیگر آیا موضوعمطلب اول اینست که آیا اراده در موضوع
» دلفظ بما ھو مـرا «عبارتست از ذات معنا و یا معنای متعلَّق به اراده؟ و به تعبیر مرحوم آخوند، 

؟»لفظ بما ھو«در مقابل معنا قرار گرفته است و یا 
نظران بر این باورند که تبعیت داللت از اراده مالزم با اینست کـه اراده در  برخی از صاحب

) اما در بیـان مـذکور، ایـن    ١/٦٣؛ عراقی،١/١٨اصفھانی، د. (ای قرار گرفته باشلهمعنای موضوع
له، مالزم با ثبوت اراده در وجود اراده در معنای موضوعمسئله مورد غفلت قرار گرفته است که 

خارج نیست، بلکه نھایتاً مقتضی انتقال ذھن به معنای متعلَّق به اراده است. نـه اینکـه مـتکلم از    
ای، لـه انتقال لفظ، اراده و انگیزه داشته است. به عبارت دیگر، استعمال لفظ در معنـای موضـوع  

یست. بنابراین حتی اگر موضوع له، متعلَّق بـه اراده باشـد؛ بـازھم    مستلزم تحقق معنا در خارج ن
؛ و کندمنتھی به تحقق اراده در خارج نیست. بلکه آن معنای متعلَّق به اراده را به ذھن منتقل می

عـالوه بـر اینکـه وجـود اراده در     )١/١٦٤مستلزم تحقق اراده و انگیزه متکلم نیست. (روحـانی، 
لـه مسـتلزم اینسـت کـه وضـع      ع است. چرا که وجود اراده در موضوعای ممتنلهمعنای موضوع

باشد. بدین معنا که معنای متصوَّر ھنگـام وضـع، عـام و    » له خاصوضع عام، موضوع«بصورت 
؛ و کلی باشد، ولی لفظ در مقابل معنای خاص یا ھمان معنای متعلَّق به اراده، وضع شـده باشـد  

یـک از  انـد. یعنـی ھـیچ   ھـا بـه آن ملتـزم نشـده    اصـولی یـک از این مطلبی است که تقریباً ھیچ
داننـد و ھمگـی   نمـی » له خـاص وضع عام، موضوع«نظران، وضع در اسماء را بصورت صاحب

)٣١ھستند. (آخوند خراسانی،» له عاموضع عام، موضوع«قائل به وضع از نوع 
جدّی روبرو اسـت. از  با این اشکال ،لهبنابراین وجود و لحاظ کردن اراده در معنای موضوع
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توان بـا ایـن دلیـل    له، معنای متعلَّق به اراده است، نمیسوی دیگر حتی اگر بپذیریم که موضوع

قائل به تبعیت داللت تصوری از اراده شد چرا که ھمانطور کـه گفتـیم وجـود اراده در معنـای     
مالزم با ثبوت اراده در خارج نیست.  ،موضوع له

ال مذکور، مورد بحث واقع شده اینست که آیا وضع، مقتضـی  مطلب دیگری که در ذیل سو
شود که لفظ بر تحقق اراده داللت کند یا نه؟ پاسخ به این تحقق اراده است؟ آیا وضع باعث می

، متفـاوت اسـت. از نظـر مشـھور     »حقیقـت وضـع  «سوال، با توجه به تفاوت در تعریف و بیان 
بـه عبـارت   )١/٣٦٤(ایروانـی،  ». بین لفظ و معنای اعتباریرابطه«ھا، وضع عبارتست از اصولی

دیگر وضع، اختصاص دادن لفظ به معنای خاص است. بنابر این تعریف، داللتـی کـه ناشـی از    
وضع است؛ تابع اراده نیست. با توجه به آنچه در خصوص مراحل مختلف داللت و منشـأ ھـر   

ست.مرحله گذشت، عدم تبعیت داللت تصوری از اراده، امری مسلم ا
خـویی،  (یدر مقابل نظریه مشھور، آقای خویی معتقد است وضع یعنی تعھد و التزام نفسان

شویم که لفـظ را در ازای معنـای خـاص بکـار     بدین معنا که به واسطه وضع، ملتزم می)١/٤٤
ببریم. بنابر این تعریف، داللت لفظ بر معنا تابع اراده است و داللـت بـدون تحقـق اراده، واقـع     

د. چراکه بدون اراده، تعھد و التزام به استفاده معنا در مقابل لفـظ، معنـا نـدارد. بـه بیـان      شونمی
قائلین به ایـن مبنـا   ؛ لذا شود مگر بعد از احراز ارادهدیگر، بنا بر مبنای ایشان، داللت محقق نمی

معتقدند که داللت تصوری، ناشی از وضع نیست. بلکه حاصل انس بین لفـظ و معنـا و در اثـر   
)٢٩؛ مظفر،١/١٠٥کثرت استعمال است و یا از باب تداعی معانی است. (خویی،

شود. اوالً با توجه به مراحل مختلف داللـت و  این بیان از چند جھت مورد خدشه واقع می
مناشئ واضح شد که داللت تصوری حاصل از وضع و علم به وضع است و در انتقال ذھـن بـه   

کند.  و علم به وضع کفایت میمعنا در مرحله داللت تصوری، وضع
شود و انس بـین  و چنانچه وضعی صورت نگرفته باشد؛ کثرت استعمال، چگونه حاصل می

)١/١١٣لفظ و معنا ناشی از چیست؟.(سبحانی، 
عالوه بر این، داللت تصوری در مورد الفـاظی کـه غیـر مـأنوس ھسـتند و زیـاد اسـتعمال        

علم به وضع داشته باشیم، ھرچند لفـظ زیـاد اسـتعمال    اند، نیز صادق است. یعنی چنانچه نشده
مثالً داللـت  )١/٦٤عراقی، د. (رسای آن به ذھن میٌلهنشود و ناآشنا باشد، بازھم معنای موضوع

تصوری در ھنگامی که شیئی تازه ساخته شده باشد و نام خاص برای آن قرار داده شود، محقق 
باشند و استعمال در آن معنا کثیر نباشد. ایـن مسـئله   شود، ھرچند آن لفظ و معنا غیر مأنوس می
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ای متوقف بر وضع و علـم بـه وضـع اسـت و     لهبدین معناست که انتقال ذھن به معنای موضوع

یکثرت استعمال و یا انس بین لفظ و معنا بعد از مرحله وضع است و تأثیری در داللـت وضـع  
تصوری) ندارند. (

خویی، انحصار ذکـر لفـظ در قصـد و اراده تفھـیم اسـت.      ی بیان آقای از سوی دیگر الزمه
شود مگر اینکه متکلم آن، قصد تفھـیم معنـا را داشـته باشـد و ایـن      بدین معنا که لفظ ذکر نمی

امری مخالف وجدان است. زیرا استعمال لفظ در غیر مورد تفھیم، در مـوارد فراوانـی مالحظـه    
)١/١٦٨(روحانی،و... ردن، تمرین صدا شود. مانند ذکر لفظ در ھنگام تذکر و حفظ کمی

رسد که این دو مطلب یعنی تبعیت داللت از اراده و حقیقت وضـع  اما در نھایت به نظر می
اند. یعنی اینکه وضع را عبارت از تعھد و التزام بدانیم نیز مسـتلزم اثبـات   نیز دو مطلب جداگانه

منجر به تبعیت ،ی آقای خویی را بپذیریمشود. بنابراین حتی اگر مبناتبعیت داللت از اراده نمی
شود. چرا که حاصل تعھد مزبور اینست که متکلم ھرگاه، قصد تفھیم معنا را داللت از اراده نمی

دارد، مبادرت به ذکر الفاظ کند و این بدین معنا نیست که ذکر لفـظ در غیـر ایـن مـورد بکـار      
کلم کند، با تعھد خویش مخالفت نکرده است رود. بنابراین اگر متکلم درغیر موارد تفھیم، تنمی

؛ لـذا  بلکه مخالفت با تعھدش در صورتی است که قصد تفھیم داشته باشد ولی ذکر لفـظ نکنـد  
)١/١٦٨قصد تفھیم، علّت منحصره تکلم نیست. (روحانی،

له و چـه  بنابراین، تبعیت داللت تصوری از اراده، منتفی است چه اراده را دخیل در موضوع
یک از مبانی مذکور را به عنوان مبنـای وضـع   کند کدامرا حاصل از وضع بدانیم و فرقی نمیآن 

برگزینیم.

نتیجه 
آید به اختصار به قرار زیر است:نتایجی که از مباحث مطرح شده به دست می

با توجه به مراحل سه گانه داللـت کـه عبارتنـد از مرحلـه تصـوری، مرحلـه تصـدیقی        ـ ١
ھـای  حکم به اینکه داللت داللت مطابقی صرفاً جـزو داللـت  تصدیقی جدّی، هتفھیمی و مرحل

لفظی است؛ صحیح نیست. بلکه منشأ داللت در ھر مرحله متفاوت است و عقل و سیره عقـالء  
نیز در داللت یک لفظ تأثیر دارد.

و باشـد  انعقاد ظھور در اراده استعمالی و اراده جدّی متکلم به حکـم سـیره عقـالء مـی    -٢
کننـد؛ لـذا داللـت کـالم بـر مـراد مـتکلم، جـزء         عقالء به مناط غلبه به انعقاد ظھور حکـم مـی  
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ھای ظنی است. در نتیجه چنانچه دلیل عقلی بر خالف ظھور وجود داشته باشـد، بـر آن   داللت

شود. مقدم می
اند. چنانچه قرینه متصل به کـالم باشـد، موجـب تصـرف در    قراین در کالم به دو گونهـ٣

اگر منفصل باشد، در مرحله تصدیقی ؛ و مرحله تصدیقی تفھیمی یا ھمان ظھور استعمالی است
قرینه بـر مجازیـت در داللـت تصـدیقی تفھیمـی تصـرف       کند.جدّی یا مراد جدّی تصرف می

در مرحلـه تصـدیقی جـدّی    ، کند. ولی قرینه بر تخصـیص در صـورتی کـه منفصـل باشـد     می
باشد ھمانند قرینه بر مجازیـت اسـت و در مرحلـه دوم داللـت     تأثیرگذار است؛ اما اگر متصل

کند. تصرف می

منابع
، قم، جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم، چـاپ     کفایه االصولآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

ق. ١٤١٥سوم، 
، [بی جا]، دار الکتب العلمیه، [بی تا].االحکام فی اصول االحکامآمدی، علی بن محمد، 

شرح مبسوط شرح شمیسه)، قم، نشر مرتضی، [بی تا].ت (منطقیااق نیاتربتی، سید محمدرضا، اسح
ق.١٤٠٤، قم، داراحیاء العلوم االسالمیه، الفصول الغرویه فی اصول الفقھیهاصفھانی، محمدحسین، 

و محمـد بـن عبـدا... بـن مالـک اندلسـی      ،فیه و التھذیبلمتن اال،اندلسی، محمد بن عبدا... بن مالک
ق. ١٤١٧سعدالدین تفتازانی، قم، دفتر نشر نوید اسالم، 

تھران، موسسه آل البیت الحیاء التراث، [بی تا].، مطارح االنظارانصاری، مرتضی بن محمدامین، 
ش. ١٣٨٣، قم، بوستان کتاب قم، دروس شرح منظومه مالھادی سبزواریانصاری شیرازی، یحیی، 

ق.١٤١٥، تھران، سعید بن جبیر، ی اسلوبھا الثانیالحلقة الثالثة فایروانی، باقر، 
ق.١٤١٥، قم، تفکر، چاپ اول، نھایه االصولبروجردی، حسین، 

ش.١٣٨٠، قم، انتشارات دارالفکر، چاپ ھفتم، مختصرالمعانیتفتازانی، سعدالدین، 
ق.١٤١٢، قم، مولف، چاپ دوم، منتھی الدرایه فی توضیح الکفایهجزایری، محمدجعفر، 

ق.١٤٠٨، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، حقایق االصولمحسن، حکیم،
ق.١٤١٠، قم، دارالھادی للمطبوعات، محاضرات فی اصول الفقهخویی، ابوالقاسم، 
ق. ١٤١٣، ایران، امیر، چاپ اول، منتقی االصولروحانی، محمد، 

تـب العلمیـة،   ، تحقیق محمد محمد تامر، دارالکبحر المحیط فی اصول الفقهزرکشی، بدرالدین محمد، 
ق.١٤٢١بیروت، 
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ق.١٤١٤، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، المحصول فی علم االصولسبحانی، جعفر، 

ق.١٤١٥، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، دروس فی علم االصولصدر، محمدباقر، 
ق.١٤١٤، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نھایه االفکارعراقی، ضیاءالدین، 

، ج، بیروت، موسسـه الرسـاله، چـاپ دوم،    المحصول فی علم اصول الفقهرازی، محمد بن عمر، فخر
ق.  ١٤١٢

ق.١٤١٥، قم، بوستان کتاب، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
ش.١٣٦٩، [بی جا]، موسسه مطبوعات دینی، اجودالتقریراتنایینی، محمدحسین، 
ق.١٤١٦نتشارات اسالمی، ، قم، چاپ پنجم، دفتر افوائد االصول___________، 

، به کوشش مصطفی بروجردی، تھـران،  بازنگاری اساس االقتباسنصیرالدین طوسی، محمدبن محمد، 
.١٣٨٠وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، 
، قم، چاپ سوم، دائرة معارف الفقه االسالمیه، بحوث فی علم االصولھاشمی شاھرودی، سید محمود، 

[بی تا]. 


