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Abstract 

The scientific rules and frameworks of understanding meaning are described under the title of 

semantics and pragmatics in different fields of linguistics. Considering that it is possible to access 

one of the main sources of Islam, that is, the sunnah of the Messenger of God (PBUH) through the 

oral and written traditions of the sunnah and the so-called khabar kahed, the semantic and 

pragmatic analysis of the premises raised by the great imami researcher of principles "Sheikh 

Ansari" in the topic of the authority of khabar vahed can illustrate the importance of  these 

methods. In this article, an attempt has been made to explain this position by using library tools 

and descriptive-analytical method. The results of the analysis of the triple preliminaries of the 

validity of the khabar vaheds in Sheikh Ansari's statement indicate that it corresponds to the 

principles of pragmatics simultaneously and in parallel, the principles of semantics such as the 

principle of Grice's cooperation in creating communication, the integration of form-oriented and 

role-oriented linguistics in the emergence of originality, as well as the context theory in semantics. 
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 تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی
 گانۀ شیخ انصاری در حجیت خبر واحدمقدمات سه 

 (دکتر عبدالجبار زرگوش نسب)نویسنده مسئول
 دانشیار دانشگاه ایالم
Email: a.zargooshnasab@ilam.ac.ir 
 داوود سعیدی

  انشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالمد

 چکیده
هلای متتللع عللم فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل  حوهه های علمیقواعد و چهارچوب

ترین منلاب  دیلن اسلالمع یعنلی سلنتل رسلو به اینکه دسترسی به یکی اه اصلیاست. باتوجه شناسی بیان شدههبان
اصلالال  ببلر واحلد می لور اسلت تملیل  معناشلنابتی و ه)ص( اه طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و بهالل  

توانلد کاربردشنابتی مقدمات مالر  اه سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبمل  حجیلت ببلر واحلد می
تملیللیع در تبیلین ای و شیؤه توصلیفیابتانهکارگیری ابزار کتها را بنمایاند. در این نوشتار با بهجایگاه ویژٔه این روش

گانٔه حجیت اببار آحاد در بیان شیخ انصلاریع اه مالابقلت این جایگاه کوشش شده است. نتایج تملی  مقدمات سه
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 مقدمه
ی آیات قرآن و های نت تین برای ورود به فهم دقیق متون دینی و استنباط احکام اه آن متون قیم؛ یعنگام

 و شناسلیع صلر کارگیری هبان و ادبیات عربع اعلم اه لتلتالله)ص(ع م تلزم آموبتن و بهسنت رسو 
 توان ارهش و اهمیتبه همین متتصر نیز مینموع علوم بالغت اه سالو  مقدماتی تا پیشرفته است. باتوجه

شناسی در هر هبانی برای دریافت. هبان مالالعۀ علمی هبان را برای فهم و تملی  معانی کالم بداوند متعا 
( و علللوم بالغللی Syntax(ع صللر  و نمللو )philologyشناسللی )تملیلل  و فهللم معنللا صللرفا  بلله لتللت

(Rhetoricع علی)کید حوهه رسلد هاع متکی نبوده است. به نظر میبر این دانش های علمیهرغم بیشترین تأ
و  های آن ماننلد معناشناسلیشناسی و هیرمجموعلهانند هبانیادگیری علوم مرتبط با مبانی استنباط احکام م

تب ع آرای فقهی متقنی به کاربردشناسیع آثار بنیادین و شگرفی در شیوه و دقت علمی فقها گذاشته است و به
ای را برای فهم معنا با عنلوان معناشناسلی و های علمیشناسانع قواعد و چهارچوببار بواهد نشاند. هبان

هلایی همچلون انلد. ابعلاد هبلان در حوههشناسی مالر  کردههای متتلع هبانسی در ذی  حوههکاربردشنا
(ع کاربردشناسلللی Semantics(ع معناشناسلللی )Phonologyشناسلللی )(ع واجPhoneticsآواشناسللی )

(Pragmatics( ع تملیلللل  گفتمللللان)Discourse analysis( ع نمللللو)Syntax  ع هرمنوتیلللل)
(Hermeneuticsو... برر )عنوان یکی اه متون ب یار مهم دیلن شوند. اهمیت حجیت ببر واحد بهسی می

ای پوشیده نی ت؛ چراکه علم قالعی بله احکلام شلرعی مبین اسالم و اه منظر شیعهع بر هیچ فقیه و اصولی
تنها در بصوص احکام کلی مانند وجوب نماه و روهه و... است و اببار رسیده اه ائمه معصلومان)ع( کله 

شلودع قین و اطمینان باشند )ببر متواتر( ب یار کم است. غالب احکام شرعی با اببار آحاد ثابت میمفید ی
(. متتصصان حلوه  8/31پس بم  اه حجیت ببر واحد اه اهم مباح  اصولی است )آبوند براسانیع 

کید ورهیده و بیان کرده )بله ر استفاده اسلتاند: احادیثی که به ما رسیده و مداعلوم حدی  نیز بر این امر تأ
هیرا اوال  احادی  تا نیمۀ قرن دوم هجری ضبط نشده بود و پیداست 1جز اندکی( در شمار اببار آحاد است؛ 

حدی  و نق ع شفاهی بوده است؛ بدین معنلا کله  که با گذشت ی  قرن و نیم اه همان صدور حدی ع مدار
شد؛ ثانیا  نلاقالن صلدر او ع افظۀ راویان نق  میگشت و با اتکا به حسینه میبهطی این مدتع روایات سینه

معدود بودند و تواتر در طبقات بعد حاص  شد؛ ثالثا  همۀ ک انی که حدی  را اه ل ان پیتمبر)ص( شلنیده 
اندع بنابراین ی  یا چند نفرل معدودع حدیثی را برای یل  یلا بودندع موفق به نق  آن برای طبقات بعدی نشده

کردند؛ رابعا  جامعان و ملدونان حلدی ع تملام راویلان را در  رسند( نق  میتواتر نمی چند نفر )که به حد
                                                 

لار( را ممکن. شهید ثانی تواتر را در هیچ حدیثی ثابت نمی1 ن الن  بَوأ َمقعده مل دا  فلیت  شلمارد. واللد شلیخ بهلائیع التلواتر میداند و فقط ببر )من َکذب َعَلی  ُمتعم 
 (.131چیع د )مدیر شانهدانحدی  غدیر را نیز متواتر می
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 اند.نکرده
بنا بر دالی  مذکورع احادیثی که به پیشینیان ما و اه آنان به ما رسیده استع جلز  اببلار آحلادع معلدود 

 (.300چیع است )مدیر شانه
ی معناشلنابتی و کاربردشلنابتی شلیخ مرت لی هاسعی بر تبیلین شلیوه در نوشتار حاضرع نگارندگان
هلای تلوان پرسلیدع روشرو میگانلۀ حجیلت اببلار آحلاد دارنلد. اهایلنانصاری در بررسی مقدمات سله

های هبانشده توسط ایشان در مقدمات ثالثٔه حجیت ببر واحدع مالابق با چه نظریات یا تملی کارگرفتهبه
 است؟  شنابتی در دو حوه  معنا و کاربردشناسی

 شناسی. مفهوم1

معنلای نشلانه و عالملت و فعل  بله Semaاین کلمه اه اسلم یونلانی  :(Semantics) أ. معناشناسی
Semaino هلای دانلش هبلاندادن ابذ شده است. این کلمله یکلی اه بتشدادن و معنیمعنای عالمتبه

سلو رفتله اسلتع هیلرا اه یل شناسلان قلرار گهای متأبر مدنظر باص هبانشناسیل نوین است که در سا 
(؛ یکی حوه  لفل  و دیگلری 391ای که دو حوهه دارد در نظر گرفت )باقریع شک  پدیدهتوان هبان را بهمی

شناسی با صورت یا شک  عناصر هبانی سروکار دارد و در حوه  ممتلوا بلا حوه  ممتوا. در حوه  لف ع هبان
گیلرد و هلای هبلانی صلورت میوسلیلۀ قالبیلرون بلهمعنا. برداشت اه  هبان اه علالم بلارج و جهلان ب

شناسلی را تشلکی  هلای مهلم هبلانسبب پیوند نزدیکی که با عالم بارج دارد یکی اه بتشمعناشناسی به
 دهد )همان(. می

( Semanticsها همان واژ  )های متعددی دارد که مشهورترین آنمعناشناسی در هبان انگلی ی نیز نام
)اه سابت جم  پرهیز شده است؛ « المعنی علم»و بربی « الدالله علم»ربی بربی آن را است. در هبان ع

نامند. در اصالال  نیز تعاریفی بیان شده اسلت های بالغت عربی است( میچون علم معانی یکی اه شابه
شناسی است که ای اه دانش هبانپرداهد یا شابهاند اه: بررسی معناع دانشی که به بررسی معنا میکه عبارت

 (. 39پرداهد )متتار عمرع به نظریۀ معنا می
هلاع های هبلانی و کلاربران آنارتبلاط میلان صلورت به مالالعلۀ :(Pragmatics) کاربردشناسیب. 

شناسلی واژگلانی و کاربردشناسلیع فقلط گوینلد. اه میلان نملوع معنلیشناسلی( میکاربردشناسی )منظور
دانلد. اه امتیلاهات های بود دبی  میع یعنی کاربران هبان را در تملی کاربردشناسی است که عام  ان انی

تواند دربارٔه معنای مدنظر افرادع اهدا ع مقاصلد و تصلورات گرل هبان میکاربردشناسی این است که تملی 
 (. 803هادهع وگو بم  کند )آقا گ ها در حین گفتهای آنها و نیز نوع کنشآن
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اند یا قواعدی است که این قواعد برای استنباط احکام شرعی )فرعی( آماده شدهعلم به  ج. اصول فقه:
شوند که ممکن اسلت در راه اسلتنباط احکلام وسیلۀ آنع قواعدی شنابته میاصو  فقه صناعتی است که به

 (. 3/32شرعی یا در مقام عم  برای استنباط احکام استفاده شوند )آبوند براسانیع 
نامند. ببر متواتر حدیثی است که تعداد روایلتکه متواتر نباشد را ببر واحد می ببری د. خبر واحد:

کنندگان آن با هم تبلانی کلرده باشلند و دروگ بگوینلدع ای است که احتما  اینکه روایتانداههکنندگان آن به
ده اسلت. املا در ای که علم و یقیین پیدا کنیم که این ببر اه امام معصوم)ع( صلادر شلگونهوجود ندارد؛ به

ای است کله احتملا  اینکله بلا هلم تبلانی کلرده باشلند و دروگ انداههکنندگان آن بهببر واحد تعداد روایت
کنیم که اه املام معصلوم)ص( صلادر شلده بگویندع وجود دارد. همچنین راج  به آن علم و یقیین پیدا نمی

را به چهار ق لمل صلمی ع ح لنع  حدوا (. ببر321؛ مممدی ع 833تا831بیز و مممدتبارع است )شب
انلد و کنند. ببر صمی ع حلدیثی اسلت کله هملۀ راویلانش شلیعۀ دواهده امامیموثق و ضعیع تق یم می

اندع وللی ها ثابت شده است. ببر ح نع حدیثی است که همۀ راویانش شیعۀ دواهده امامیعدالت همۀ آن
قع حدیثی است که ی  یا بربی اه راویانش شلیعۀ ها ثابت نشده است. ببر موثعدالت همه یا بربی اه آن

کلدام اه ملوارد دواهده امامی نی تند؛ لیکن موثق و مورداعتماد ه تند. ببر ضعیعع حدیثی است که هلیچ
(. باید دقت داشت که ببر واحلد صلرفا  و 321؛ مممدی ع 833تا831بیز و مممدتبارع فوق نباشد )شب

 کند.تع بلکه هم قو  و هم فع  و تقریر شارع را بیان میبنا بر ظاهرع ممکی اه قو  شارع نی 
تعبیر شهید صدر)ره( سنت عبارت است اه: بیان ایجابی قولیع یعنی کالمی که معصوم بله آن تکللم به

کرده است؛ بیان ایجابی فعلیع یعنی فعلی که اه معصوم)ع( صادر شده است و بیان سلبی که عبارت اسلت 
ن بهاه تقریر او یا همان سکو نموی که سکوت کاشلع اه رضلایت وی راجل  بله آن تش در قبا  چیزی معی 

 (. 89ترجمة المعالم الجدیدةع  وض  و بیانگر تالابق آن با شرع باشد )جباریع 
توان در شناسی پیشینۀ اندکی دارند. علت امر را میهای تالبیقی بین اصو  فقهع هرمنوتی  و هبانبم 

های علوم متتلع و مرتبطع شاید باورداشتن به برتلری هرمنوتیل  و بر حوههاطالع اند  و دشواری ت لط 
 ای ج تجو کرد. رشتهدیدن این حوهه اه مالالعات بینفایدهشناسی بر علوم دینی و نیز کم هبان

رابالۀ مبانی فهم فقهی متلون »سلمانپور با عنوان  توان به مالالعاتدر همینۀ تف یر متن یا هرمنوتی  می
اه ابوالف ل  « نقلد نظریلۀ مبلانی هرمنلوتیکی شلالیرمابر»(ع 21« )ی با معناشناسی و هرمنوتیل وحیان

های بررسی تالبیقلی دیلدگاه»عنوان (ع مالالعۀ مهدی ذاکری و جابر موسوی تمت89ساجدی و همکاران )
ینلۀ (. پلژوهش علیرضلا آهاد و همکلارانش در هم203اشاره کرد ) «هرمنوتیکی شالیرمابر و علمای اصو 

ارتبلاط »ن لب دربلار  نامۀ سهی  تیموری( و نیز پایان9) «مبانی مشتر  اصو  فقه و هرمنوتی  کالسی »
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کید بر مباح  الفاظ ( اه مالالعات ن بتا  جدیدتر ایلن حلوهه اه مالالعلات 8« )هرمنوتی  و اصو  فقه با تأ
مقلدم بله ب روپناه و مهدی نجفیروند. اما جدیدترین مالالعه توسط عبدالم ین میای به شمار رشتهبین

 (. 89بررسی م ئلۀ اصولی احوا  الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتی  پردابته است )
شناسی و هرمنوتی  شناسی و اصو  فقه به غیر اه مالالعۀ علیرضا آهاد که مشتر  بین هباندر حوه  هبان

های هبانی به مبم  الفاظ در میلان توان به مالالعۀ مصالفی ملکیان در دو بتش جترافیای دانشاستع می
ها تفصلی  بلدان( که بله18( و تبارشناسی مباح  لفظی علم اصو  )همانع 13های هبانی )ملکیانع دانش

نگلاه »شناسلی و اصلو  فقله (. حدائق رضایی در مالالعۀ هبلان18و  13پردابته استع اشاره کرد )همانع 
ع بله تالبیلق مشلترکات ایلن دو «احثی اه عللم هبانشناسلیای به بم  الفاظ در علم اصو  فقه و مبلمقابله

(. مهدیه سادات م تقیمی ارتباط معنلایی آیلات در م لئلۀ طلالق را در سله 323رویکرد نظر داشته است )
(. مصالفی جباری و ح ین رضویانع 98حوه  اصو  فقهع تف یر و معناشناسی بم  و بررسی کرده است )

انلد وقی در متون فقهی را با بیلان مصلادیق فقهلی تملیل  و ارهیلابی کردهشناسی حقها یا ردپای هباننشانه
شود به نظریۀ معنایی اصلالة الظهلور رسد یکی اه نت تین مالالعات این بتش مربوط می(. به نظر می03)

در اصو  فقهع نگاشتۀ علی افتمی که ایشان نظریۀ اصالة الظهور در اصو  فقه شیعه را با نظریۀ یکی اه هبان
تلوان بله مقاللۀ ای معنلا ملی(. به نظریۀ وض  و نظریات گلزاره103ت )شناسان به نام لیچ منالبق دان ته اس

(. در 10تلا39انگارانۀ معنا در فل فۀ تملیلی و علم اصو  مممود مروارید اشاره کلرد )صل نظریات شئ
هرمنوتیل  و »یا بلا عنلوان توان به پژوهش علیرضا عابدی سرآسگرایی یا معنا و تف یر متن میهمینۀ قصدی

 (. 20تا21پردابت )ص « اصو  فقه
های جام  و کلی بلین دو رویکلرد توان جای داد: یکی بم بندی میهمۀ این مالالعات را در دو دسته

مانند مالالعۀ مصالفی ملکیان و دیگری مالالعات تالبیقی مصداقی جزئی کله مالالعلۀ رضلاییع افتملی و 
گانۀ شیخ انصاری بر ار حاضر همین رویکرد دوم را صرفا  در بم  مقدمات سهاند. نوشتجباری اه این دسته

 کند. های معناشنابتی و کاربردشنابتی بررسی میحجیت ببر واحد با تکیه بر تملی 

 انصاری شیخگانه . تحلیل مقدمات سه2

عم  به غیر دلی  باص اه اص  حرمت کند که بهشیخ انصاری ببر واحد را اهجمله ظنونی معرفی می
شلده اه سلوی علم بارج شلده اسلت. ایشلان در مقدملۀ بمل ع اثبلات حکلم شلرعی بلا اببلار روایلت

اولی: کون الکالم صادرا  علن المجله؛ الثانیله: »گانه دان ته است: معصومان)ع( را موقو  بر مقدمات سه
له أو غیر : ثبلوت داللتله عللی المکلم هلا؛ الثالثلهکون صدوره لبیان حکم اللهع ال علی وجٍه آبرع من التقی 
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: عللی تعیلین الملراد منهلاع و أن  الملراد  : علی تعیین اوضاع الفاظ الروایه؛ ثانیلا  عی. و هذا یتوقع اوال  المد 
مقدمۀ نت تع کالم اه معصوم صادر (؛ 812و  3/811ع ، فرائد االصول)انصاری« ها أو غیرهمقت ی وض 

ای دیگلر بلرای تقیله یلا غیلر آن؛ گونلهن حکم بدا باشدع نه بهشده باشد؛ مقدمۀ دومع صدور کالم برای بیا
مقدمۀ سومع داللت کالم بر حکم ادعاشدهع ثابت باشد و این متوقع است بر: او ع تعیین و تشتی  وض  

کردن مراد اه الفاظ و اینکه مراد متکلمع مقت ای وضل  الفلاظ بلوده یلا غیروضل  الفاظ روایت؛ دومع معین
 الفاظ. 

هلا کارگیری ایلن دانشتواند جایگاه ویژ  بهعناشنابتی و کاربردشنابتی هری  اه مقدمات میتملی  م
 اهپیش آشکار ساهد. شناسان فقهیع بیشتعبیر نوشتار ماع هبانرا نزد اصولیان یا به

 . مقدمۀ اول9. 2
اه معصوم)ع( صادر در ابتدا باید ثابت کرد که کالم « المقدمة االولی: کون الکالم صادرا  عن المجة.»

بلودنل ببلر واحلدع اشلاره بله (. دروگ و اشتباهی3/000شده باشد؛ یعنی دروگ یا اشتباهی نباشد )عباسیع 
گردد تلا جلایی کله آن م ئلۀ جع  احادی  دارد. شروع جع  حدی  به همان حیات رسو  بدا)ص( برمی

به من دروغی ببنلدد جایگلاهش را  ؛ هرکس راج «من کذب علی  فلیتوأ مقعده من النار»ح رت فرمودند: 
تلر بلوده ب تن بر معصوم پس اه رحلت ایشان و اصمابشع آساندر جهنم حف  کند. آشکار است که دروگ

جوهی با سند بود اه ابوهریره نق  توان اه این روایت یاد کرد: ابنهای احادی  جعلی میاست. برای نمونه
تلذت عهلدا   اللهم  »اند: کرده  است که پیامبر فرموده ی قد ات  إنما مممٌد بشٌر یت ب کما یت ب البشر و إن 

نُته فإجع  بُته أو لع  ما عبٌد آذیُته أو سب  بلم ُتتلفینیه فأی  ؛ بدایا مممد بشر است «ها الی ها کفاره  و قربه  تقر 
ای را م که هلر بنلدهاآید و من با تو پیمانی ناشک تنی ب تهآیدع او نیز به بشم میکه بشر به بشم میو چنان

اش بله تلو بگردانلی. بیاهارم یا دشنام دهم یا نفرین کنم یا تاهیانه هنمع آن را )وسیلۀ( جبران )گناه( و نزدیکی
گونه احادی  آن بوده که نفرین رسو  بدا)ص( دربارٔه بربلی اه صلمابه ماننلد معاویله را انگیز  جع  این

چیع )مدیر شانه« اللهم التشی  بالنه»دربار  معاویه فرمود:  اهمیت کنند؛ اه قبی  حدیثی که آن ح رتبی
نبودنل ببر واحدع م اوی با صدور ببلر نبودن یا جعلی(. بنا بر آنچه گفته شد دروگ22؛ غروی نائینیع 333

شنابتیع کاربرل ویلژه و بلاص؛ یعنلی معصلوم)ع(ع تعبیر هباناه معصوم)ع( است. صدور کالم اه فرد یا به
هعلم نگارنگلان(ع معناشناسلی بلدون هند. طبق بربی نظرات )و بهرا با کاربردشناسی پیوند می معناشناسی

شناسی را بدون درنظرگرفتن معنی1شناسانی مانند فوکونیه تصورشدنی نی ت و لذا هبانارتباط با کاربران آن 

                                                 
1.Fauconnier 
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کللاویع در هبللان بنللدی سللنتیداننللد. بللدین بیلان صللرفا  در تق للیمشلنابت کللاربرانع دربللورل تصللور نمی
گیلرد. نملو عبلارت اسلت اه مالالعلۀ روابلط میلان کاربردشناسی در تقاب  با نمو و معناشناسلی قلرار می

ع ایلن نلوع ها در پی هم و ترتیب صمی  توالی آنهای هبانیع نمو  آرایش این صورتصورت هلا. معملوال 
گیرد )مث  اینکله در روایلت و نجام میهای هبانی امالالعه بدون درنظرگرفتن عالم ارجاع یا کاربران صورت

اببار آحادع گوینده و روات آن حدی ع اهمیتی نداشته باشند یا در نظر گرفته نشوند(. معناشناسلیع روابلط 
کند؛ یعنلی چگونله کلملات عینلا  بله اشلیا پیونلد های ه تی را بررسی میهای هبانی و پدیدهمیان صورت

های هبلانی و وضلعیت تا صمت و سقم روابط موجود بین توصیعکوشد یابند. معناکاوی همچنین میمی
املور در جهلان بللارج را بلدون درنظرگلرفتن گوینللد  کلالم بیابلد. کاربردشناسللیع مالالعلۀ ارتبلاط میللان 

هاست )چیزی که در اینجا مم  بم  است البته نله هملۀ کلاربرانع بلکله های هبانی و کاربران آنصورت
گانهع گران کالم معصومان تا عصر حاضر(. در این تمایز سهبوده است و راویتصرفا  معصوم مراد و مدنظر 

سلاهد. هلای بلود وارد میبندی سنتی تنها کاربردشناسی است که عنصلر ان لان را در تملی مالابق تق یم
توانلد دربلارٔه معنلای ملدنظر افلرادع اهلدا ع گلر میمزیت مالالعۀ کاربردشناسی هبان این است که تملی 

هنگلام گفتلار هعم نگارندگان اوامر و نواهی شارع(ع بلهها )بههای آناصد و تصورات آنان و نیز نوع کنشمق
 (. 38بم  کند )عموهاده مهدیرجی و دیگرانع 

: اه کالم بربی معناشناسلان پیوستگی معناشناسی و کاربردشناسی در بررسی حجیت اخبار آحاد
ای را بلرای در  ین معناشناسی و کاربردشناسلیع مشلکالت عدیلدهتوان کرد که تفکی  باین استفاده را می

معنا و منظور متکلم ایجاد بواهد کرد. در حجیت ببر واحدع تفکی  معناشناسی اه کاربردشناسی به ایلن 
شدن معنا که مهم نباشد گویند  کالم که باشد یا بررسی گویند  کالم جدا اه متن ببرع سبب اه اعتبار ساقط

 شود.میاین اببار 
اه مشکالتی که در مالالعۀ معنا در مقاب  متتص  قرار داردع تمایز میان معناشناسی و کاربردشناسلی 

شناسیع م ئلۀ معنا و انتقا  آن اه طریق هبان ماللر  اسلت. بله های هباناست؛ هیرا در هر دوی این شابه
بله وجلود دانشلی بله نلام  2و پلس اه او رودللع کارنلا  1بلار چلالز ملوریسرسد برای نت لتیننظر می

بله اعتقاد معناشناسانی مث  کارنا ع کاربردشناسی مالالعلۀ معنلا باتوجلهکاربردشناسی قائ  شده باشند. به
آید. در سنت گوینده و شنونده است و معناشناسیع مالالعۀ معنایل م تق  اه گوینده و شنونده به ح اب می

معنای آن است که معناشناس صرفا  به مالالعۀ یان این دوع بهشدنل تمایز ممالالعات معناشنابتیع امتیاه قائ 
                                                 

1.Morice 
2.Carnap 
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را بله  1هبلانیهبلانی و دانلش بلرونپرداهد و بررسی رابالۀ دوسلویه میلان دانلش درونهبانی میمعنای درون
کند. تمایز میان معناشناسی و کاربردشناسی تأییدشدٔه تمامی معناشناسلان نی لت. کاربردشناس ممو  می

داننلد و ها را مت  مالالعۀ جلام  معنلا میاین نوع مرهبندی 3و لنگاکر 2ن اهجمله لیکا بربی معناشناسا
های ذهنلیع یکلی اه معنلا اسلت. ف لا اندیشی در مالالعلۀمعتقدند که حذ  بافت غیرهبانیع نوعی ساده

است که توسط فوکونیله بمل  و بررسلی شلده  4های مفهومی بنیادین در آرای معناشناسان شنابتیسابت
های ذهنی را با این هد  معرفی کرده است که معلوم کند اه  هبان اه های بنیادین ف ااست. ویع سابت

اعتقلاد دهنلد. بلههای معر  و ضمایرع چگونه به مصداقی در جهان بارج ارجاع میطریق اسامیع وصع
ای ان ناق  مجموعهفوکونیهع مالالعۀ معنای هبانع در اص  چیزی جز مالالعۀ روشی نی ت که هبان برای بی

آورد. بر اساس این گفتۀ فوکونیهع معنا در بود هبان نی تع بلکه هبان های شنابتی پیچیده فراهم میاه روا 
بتشی به معنا است. اه آنچه فوکونیه دربلار  مالالعلۀ نوعی دستورالعم  برای سابت و شک چیزی شبیه به

د؛ نت ت اینکه در مالالعات معناشناسان شلنابتیع هملانتوان به دو نکتۀ عمده پی برمعنا مدنظر دارد می
معنا است و افزون بر اینع مالالعۀ معنی بدون شناسی اه کاربردشناسی بیگونه که گفته شدع جداکردن معنی

(. 119و  01تلا00ع ش  سد درآمدد  ردر ما  تواند راهگشا باشد )صلفویع توجه به داللت مصداقیع نمی
است که در مقدمۀ نت تع صدور کالم اه کاربران ویژه یعنی پیامبر و ائمله)ص( و برایند تملی  مزبور این 

شناسیع صلرفا  واکلاوی وسیلۀ راویان معتبر مراد و مقصود بوده است و به همین دلی  دیگر معنیانتقا  آن به
صلوم( های معصمت و ُسقم روابط موجود بین الفاظ اببار آحاد و املور بلارجع منهلای کلاربران )ان لان

کنند  آن در حجیلت ببلر واحلد شود. لذا در تملی  مقدمۀ او  رابالۀ میلان کلالم و اسلتعما تعریع نمی
تر فردی به نقل  اه غیرمعصلومان)ع( قلو ع مدنظر قرار دارد و اگر شتصی به غیر اه معصوم یا به بیان دقیق

                                                 
دادن به این پرسش دو امکان پیش روی ما قرار دارد: یکی استفاده اه هبان و دیگری اشاره به چیلزی . فرض کنید ک ی اه ما بپرسد که گالش چی ت؟ برای پاسخ1

ای اسلت کله آب بله درون آن نفلوذ او توضی  دهیم و مثال  بگوییم که گالش چکمۀ السلتیکی هایی معنی گالش را برایکم  واژهدر جهان بارج اه هبان. اگر به
هبانی گویند. اما اگر ی  چکمۀ پالستیکی را به او نشان دهیم و بگوییم گالش یعنی همان شی  بلارجی. ایلن روشع دانلش کندع این توضی  را دانشل دروننمی
 (.22تا22ع ، آش  ئ  ر  ما  ش  س فویهبانی است )صهبانی یا داللت برونبرون

2.Lakoff 
3.Langacker  

عنوان شناسیل شنابتی. در دستور شنابتیع هبان بلهگرا و هبانشناسیل نقشگراع هبانشناسیل صورتند اه: هباناشناسیل امروه عبارتهای م لط در هبان. نگرش4
 ئلۀ استقال  هبان اه دیگر قوای شنابتی مالر  نی ت و در  جام  نظلام هبلان بلدون در  و شلنابت شود و بنابراین منظامی ذهنی و شنابتی در نظر گرفته می

معنی شنابتی کله اصلالالحا  بلهالفظی یا هبانشناسی نیز معنای تمتهای هبان نیز مردود است و منظور اه معنیشنابتی می ر نی ت. استقال  حوههکام  نظام
الفظیع مجاهیع استعاری و متکی بر بافت که اصالالحا  الفظی و غیر تمتهای معناییع نی ت؛ بلکه تمتبودن به مشتصهئ وارع معرو  است و نیز قافرهنگ

عبارتی دیگرع در اینجا تفکی  و تمایزی بلین معناشناسلی و کاربردشناسلی هبلان ماللر  نی لت )دبیلر مقلدمع صل  شود. بهوار نامیده میالمعار معنی دائره
 (. 22تا22
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تعبیلر متتصصلان عللوم شود. بهج میفع  یا تقریری را بیان کند یا انتقا  دهدع اه دایر  مقدمٔه نت ت بار
شده اه حوه  بم  حجیلت اببلار آحلاد حدی ع اببار جعلی و راویان غیرمعتبر با استفاده اه مقدمٔه عنوان

 باید بارج شوند. 
 . مقدمۀ دوم2. 2
ه أو غیر» پلس اه اثبلات صلدور کلالم اه « ها.کون صدوره لبیان حکم اللهع ال علی وجٍه آبرع من التقی 

ای گونله)ع( در گام دوم باید ثابت کرد که صدور کالم اه معصوم برای بیان حکم بدا باشلدع نله بلهمعصوم
(. در مقدملۀ نت لتع اببلار جعللی اه دایلر  3/000دیگر؛ مثال  اه روی تقیه یا امتمان یا غیر آن )عباسیع 

کلردن آن بله اضلافه شمو  مقدمات حجیت اببار آحاد بارج شد. در این مقدمه ی  گام جلوتر آمده و بلا
شلوند. ایلن اندع اه حوه  این اببلار بلارج میمقدمۀ او ع شمو  ابباری واحد که در مقام تقیه صادر شده

نکته که تقیه برای حف  جان اصماب و شیعیان بوده استع در ب یاری اه روایات آمده است؛ اهجملله ایلن 
ها فأجابه ٍه. فأجابنی. قا : ثم  جا  رجٌ  ف أله عنعن هراره عن أبی جعفر)ع( قاَ : سألتُه عن م ئل»روایت: 

ع قلُت: یا ابن رسو  ا َبرَج الرجالنل الله! رجالن من أه ل العراق من بتال ل ما أجاَبنی و أجاَب صاحبی. فلم 
ع فَأَجبَت ک َّ واحٍد منهما بتیرل ما أَجبَت به اآلَبر؟ قا : فقا : یا هراره! إن  ه ما ی أالنل ذا بیٌر لنلا شعیتل ع َقدل

کم. اُس. و لکان أق َّ لبقائنا و بقائل گوید: ؛ هراره می«و أبقی لنا و لکم. ولو اجتمعُتم علی َأمٍر واحٍدع َلقَدکم الن 
ای سؤا  کردمع آن ح رت پاسخ مرا داد. آنگاه مرد دیگری آمد. پلس املام)ع( اه ح رت باقر)ع( اه م ئله

ده بود داد. وقتی که آن دو مرد اه بانه بارج شلدندع گفلتم: یلابنبال  آنچه به من پاسخ داجواب او را به
رسو  الله! دو مرد اه اه  عراق بر شما وارد شدند و اه شما سؤا  کردنلد و هریل  را پاسلتی دادی غیلر اه 
پاستی که به دیگری دادی. امام)ع( فرمودند: ای هراره! این ابتال  بهتر است برای شما و موجب بقای ما 

کردند و موجب نابودی ملا و شلما ت و اگر اجتماع کردید بر ی  امرع هر آینه مردم شما را قصد میو شماس
(. بنابراین منظور اه در مقام بیان بودن اینکه گوینلده قصلد اجملا ع اهملا  یلا ابهلام 323)ربانیع « شدمی

وسلیلۀ م و اجمالی است کله بهآمیز هم اجما  و ابهام دارند. مقصود در اینجا ابهانداشته است. روایات تقیه
شوند؛ نه ابهام و اجمالی منظور باشد که بعد اه تشتی  در مقلام بودن را منصر  میقرائنع تنها مقام بیان

هایی که در بود متن این اببار کارگیری انواع قرائن یا بافتبودن متکلم همچنان وجود داشته و توسط بهبیان
گوید تا شنونده مقصود او را بداند شود. در مقام بیانع متکلم کالم را میفته میها بهره گربرای فهم معنا اه آن

گویی در جایی است که مصلمت )تقیه در حف  گویی یا ابهامو به مقصود شارع جامۀ عم  پوشاند. اجما 
 پلردهگویی در جایی است که مصلمت نه در بیگفتنل کالم باشدع اما اهما جانع ما  یا عرض( در سرب ته

تلوان بله بودنل کلالم شلارعع نمیگفتن. در صورت مجم  یا مهمل گفتن باشد و نه در سرب ته ستنستن
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ای توان اه بیلان ملوال اسلتفادهاطالق کالم او دست پیدا کرد. پس در مقام اجما  یا ابهام و مقام اهما  نمی
متکلم و هر دو در این مشتر  ه لتند  برد. اهما  و اجما  در مراد استعمالی مالر  استع نه در مراد جدی

که موال در مقام بیان مراد استعمالی نی ت. در اجما  یا همان ابهامع غرض موال به این تعلق گرفته است که 
صورت پوشیده گفته شود. اما در اهما ع یعنی عدم تعلق غرض نه به بیان تمام مراد اسلت و نله بله حکم به 

 صورت اجما  و ابهام.بیان به
او  اینکهع متکلم اص  حکم را تشری  کرده و قصد الله به دو صورت متصور است: مقام بیان حکم

توان به اطالق کالم شارع متم   شد و راجل  بله ها را ندارد؛ در این بصوص اصالالحا  نمیتبیین ویژگی
ملثال  در ببلر ای بلرد. بصوصیات به اطالق کالم اوع چه در آیات و چه در حجیلت اببلار آحلاد اسلتفاده

ن عن عبدالله إبن أبی یعُفور َعن أبی»واحدی آمده است که:  الله)ع( قا : إن الله َلم َیتُلق َبلقا  أنَجَس مل َعبدل
تلر اه کند: همانا بداوند نیافرید بلقی را که نجسیعفور اه امام صادق)ع( نق  میابیابن؛ عبدالله«الَکلبل 

هاست و اه ببرع امام صادق)ع( صرفا  در مقام تبیین نجاست سگ (. در این3/881سگ باشد )حرعاملیع 
 ای کرد. ها و نجاساتع استفادهجواه بریدوفروش همۀ انواع سگ توان به عدماطالق آن در نجاستع نمی

دوم اینکهع گوینده در مقام بیان بصوصیات و اجزای ی  تکلیع باشد؛ در این مقلامع شلارع یلا قلانون
مکلفان بتوانند به احکام یا قوانین عم  کنند درصدد تبیین جزئیات احکام قلرار دارد؛ ملثال   گذار برای اینکه

وارد شلده و بلا داشلتن اطالقلاتی بلدون اشلاره بله  ببر واحدی در مقام بیان شرایط بریدوفروش نجاسات
انلد. ین دستهموردی باص به ما رسیده باشد. روایات دعائم اإلسالم و نبوی مشهور در مکاسب ممرمه اه ا

کو ل و »که گفته شده است: چنان عن الصلادق)ع(: إن الملالَ  ملن الُبیلوع کل   ملا کلاَن حلالال  ملن الملأ
ا  عنه لم یُجز بیُعه و  ما  أصُله منهی  المشروبل و غیرل ذل  مما هو قواٌم للناس و ُیبا  لهم اإلنتفاُعع و ما کاَن ممر 

م ثمُنه»ند: اور که فرمودهیا نبوی مشه«. ال شراُؤه م شیئا  حر  (؛ اه 1/ 3ع المک سد انصلاریع «)إن  الله إذا حر 
هلا انلد اه: بریلدوفروش بوردنیهلای حلال  عبارت)ع(روایت شلده اسلت کله فرملوده: بی  امام صادق
ها اه اموری که قوام مردم به آن است و انتفاع اه آن برای ایشان مبا  شلمرده های حال  و غیر اینونوشیدنی

و آنچه اه اص  حرام استع مورد نهی واق  شدهع بریدوفروشش جایز نی ت. در حدی  نبوی مشلهور  شده
 آمده است: هرگاه بداوند چیزی را حرام کرده باشدع ثمن آن نیز حرام است. 

اللله در توان به اطالق کالم شارع متم   شد. حا  باید پرسید منظور اه بیان حکلمدر این حالت می
ی  است؟ آیا هر دو صورت را شام  است؟ یا صرفا  یکی اه آن دو حالت؟ اصولیان منظلور مبیان شیخ کدا
رسلد اه منظلر دانند. بله نظلر میالله در مقدم دوم را صرفٌا صورت بیان بصوصیات و اجزا میاه بیان حکم

 به اص  همکاری گرایسع همین نظر تأیید شود. کاربردشناسی نیزع در حوه  هبان باتوجه
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توان بلا : مقدمۀ دوم شیخ انصاری را میبیق مقام بیان با اصل همکاری گرایس در کاربردشناسیتط
هنگام تملی  کلالمع بله روش و اص  همکاری در ایجاد ارتباط در کاربردشناسی یک ان دان ت. معموال  به

کنلد. ایلن می شود که شک  آرمانی ارتباط کالملی میلان گوینلده و شلنونده را معللومهایی توجه میمال 
انلد. بله معرفی شده 2های همکاریتمت نام اندره 1بار اه سوی هربرت پاو  گرایسها برای نت تینمال 

توانلد باور اوع ارتباط کالمی سالم و کام ع مبتنی بر چهلار شلرط اصللی اسلت کله تتاللی اه هریل  می
های ما بایلد در حلد گفته 3ی کمیت:هادار ساهد: أ. اندرهوضعیت ارتباط سالم و کام  را متدوش یا نشان

انتظار باشند و نه کمتر. مثال  در ببری آمده که: ثمن الک  سمٌت. این ببر بیلی کللی اسلت و بله وجلود 
های ما نباید اطالعاتی بیش اه حد مدنظر به دست دهند؛ و منهلا: مفهلوم ای ندارد. گفتهاستثنائات آن اشاره
هأبیبنروایة عبدالرحمن عبدالله)ع( قا : ثمن الکلب الذی الیصید سمٌتع و ال بأَس بلثمن ع عن أبیعبدالل 

(؛ ثمن و قیمت سگی که شکاری نی ت حرام است و ثمن گربه اشکا  نلدارد. در اینجلا 3/80الهره )آیتیع 
بی  نجاسات مراد و منظور استع پس ستن اه ثمن الهره یعنی گربله بله قلو  فقهلیع ارشلادی اسلت؛ ب. 

کم بودمان به صدقشان باور داشلته های ما باید صادق )و نه دروگ( باشند یا دستگفته 4کیفیت:های اندره
های ما باید مرتبط گفته 2های ما باید م تند باشند )ببر واحد ما جعلی نباشد(؛ ج. اندره ربط:باشیم. گفته

های ملا بایلد گفتله 2ی شیو  بیان:هاالله با اجزا و شرایط آن( باشند؛ د. اندرهوگو )بیان حکمبا موضوع گفت
های ما نباید مبهم باشلند )اه بلاب تقیله شدنی باشند. گفتههای ما باید در نظم و ترتیب داشته باشند. گفته

(. در یل  مقای له بله نظلر Grice 1989 26-30؛ 108تلا103ع ش  س آش  ئ  ر  زر ننباشد( )صفویع 
عنلوان اصلو  همکلاری شناسلی تملتکه گرایس در هبلان بودنل شارع همان استرسد منظور اه حکیممی

مالر  کرده است. اه دیدگاه گرایس هر نوع ارتباط )گفتاری و نوشتاری( نیاه بله مشلارکت و همکلاری بلین 
وگوع در همکاری دائمی با یکلدیگر عبارت دیگر طرفین گفتگوینده و شنونده یا نوی نده و بواننده دارد. به

شودع درنتیجه فهم آن نیلاه بله تتالی اه همکاریع ارتباط دچار بدشه و انقالاع می قرار دارند و در صورت
دانلد؛ هلای چهارگانله میتوضی  و تف یر دارد. گرایسع ارتباط سالمع کام  و فهمیدنی را مبتنلی بلر راهبرد

انداه  نیاه و نه کمتر یا بیشترع اطالعات بدهد(ع کیفیت )ستنان طرفین کمیت )گوینده و نوی نده بای تی به

                                                 
1.H.P.Grice(1913-1988) 
2.Cooperative principles  
3.maxims of quantity  
4.maxims of quality  
5.maxims of relevance  
6.maxim of manner 
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گو کننلد(ع ربلط وبای تی بر اساس واقعیت و راستی باشد و طرفین بر اساس مدار  م تند اقلدام بله گفلت
شلدنی و متتصلر و )طرفینع مرتبط با موضوع صمبت کنند( و شیوه یا روش )ستنان بای تی واضل ع در 

انلداهی سلتن نداشتن و غللطستگی و نظم داشته باشند(. آنچه شهید صدر دربارٔه ویژگی ابهامعباراتع پیو
 (. 39گویدع چیزی است که در راهبرد کیفیت مدنظر گرایس است )امیریع حکیم می

 . مقدمۀ سوم1. 2
عی» که این  در گام سوم و پس اه اثبات دو مقدمۀ او ع باید ثابت شود«. ثبوت داللته علی المکم المد 

 کند یا بیر؟ بود مقدمۀ سوم نیز متوقع بر اثبات دو مقدمه است:ببر بر حکم ادعاشدٔه ما داللت می
بم  صتروی؛ آیا فالن لف ع ظهور در فالن معنا دارد یا نله؟ اواًل: علی تعیین اوضاع الفاظ الروایة: 

 (.8/30ی ع فالن کلمه در این حدی  بر فالن معنا وض  شده یا بیر؟ )مممدی براسان
وفلور در ها بهاصالة الظهورع قو  لتوی و وض ع سه بم  اه مباح  الفاظ در اصو  فقه است که اه آن

های معناشلنابتی کتب اصولی ستن گفته شده استع اما چون بم  ما شناسایی و معرفی متتصر تملی 
ان دیگرع تا لتتی وض  نشده باشد بیشود. بهها پردابته میو کاربردشنابتی این ق ایا استع صرفا  به همان

اصال ل امروهی مورد تأیید کارشناسان لتت قرار نگرفته باشد شناس و بهو این وض  در معاجمع توسط لتت
تواند برای فهم صمی  و دقیق اببار و در گام نهایی و سوم ماع ظهور یا نمودی در معنایی نداشته باشدع نمی

دقت توجه کلرده و طلی گانهع اصولیانل شابصی همچون شهید صدر بهسهآحاد استفاده شود. به این مراح  
ها پردابته است. استدال  اه دلی  لفظی )مث  ببر واحد( بر حکم شرعیع بلا مباحثی به تجزیه و تملی  آن

ای اه الفاظ با مجموعلهدلی  وض ( مجموعهسابتار عمومی نمو  داللت هبان ارتباط دارد. در هر هبان )به
اسلت و  (. شهید صدر در این حوههع نظریۀ قرن اکید را مالر  کرده22معانیع ارتباط دارند )جباریع ه ای ا
فرماید: اعتبار واض ع راهی برای ایجاد قرن اکید است و حقیقت وض  که باع  حصو  دالللت اسلتع می

یگری )معنا( مقارنت متصوص و ممکمی میان تصور لف  و تصور معناست تا اینکه وجود یکی )لف (ع د
شود و لفظی همان کالمی است که اه معصوم صادر می(. دلی  3/23را در ذهن ان ان برانگیزد )ن : صدرع 

گلاهی بله آن کالم اه کلمات و جمالت تشکی  می شود. فهم حکم شرعی اه دلی  لفظی منلوط اسلت بله آ
یلز در هنگلام وجلود معلانی متعلددع معانی در هبان عرب وجلود دارد و ن هبانی که میان الفاظ دلی  و رابالۀ

ترین راباله با لف  را دارد. این کار به آن سبب است تا بتوانیم ظهلور لفظلی دلیل  را شنابت آن معنا که قوی
توان آن مشت  کنیم. وقتی ظهور لفظی دلی  مشت  شدع نوبت آن است که اه حجیت ظهور و اینکه می

لفظی و فهم حکم شرعی اه آن تلقی کردع بمل  کنلیم )هملانع  ای برای تف یر دلی عنوان پایهحجیت را به
 شود. (. به تناسب تقدم وض  و قو  لتوی بر اصالة الظهور ابتدا مبم  وض  و قو  لتوی بررسی می92
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: بمل  کبلروی؛ یعنلی پلس اه ها او غیررهثانیًا: علی تعیین المراد منها، و أّن المراد مقتضی وضع
ض ع باید ثابت کنیم که آیا معصوم)ع( هم همین ظاهر را اراده کرده است یا توسط اثبات اصالة الظهور و الو

شلنابتی اصلالة الظهلور در بتلش (. تملی  هبان8/30قرائنی این ظاهر مراد نی ت؟ )مممدی براسانیع 
انلد. بله معرفلی شلده 1قبلی گذشت. بم  اه وجود قرینه در معناشناسی و کاربردشناسی با عنلاوین بافلت

های رایج و مهلم در شود. یکی اه ابزارتفصی  پردابته میبت بم ع در مقدمۀ پایانی به این موضوع بهمناس
شلود کله هبلان در آن اسلتفاده تف یر و تملی  متن بافت است. عمدتا  بافت به ممیط یا شرایالی اطالق می

ه ب یاری اه تملیلگران کلالم قدر مهم است کتعبیر اصولی( آنشود. نقش بافت )وجود یا فقدان قرائن بهمی
شناسلان و (. هبلان803شلود )عزیلزی و ملؤمنیع معتقدند معنای واژگان )و جمالت( در بافت معللوم می

شناسان غرب نظریۀ بافت را پیش بکشندع اه ها قب  اه اینکه هباندانشمندان علم اصو  در جهان اسالمع قرن
های قلرآن کله اه سلوی مف لران و شأن نزو  آیلات و سلوره اند.این ماللب آگاهی داشته و به آن توجه کرده

گیرد. شأن نلزو  درحقیقلت هملان دانشمندان اصو  مالر  شده است در همر  بافت غیرهبانی متن قرار می
شلودع ضلمن تر میشرایط و احوالی است که با متن قرآن کریم همراه و با آگاهی اه آن فهم آیات قرآن آسان

(. تبعا  یکی اه 28ساهد )مزبانع ها و ترتیب همانی نزو  آیات را نیز آشکار میدن سورهبواینکه مکی یا مدنی
سبب و ف لای صلدور مناب  الهم در شر  روایات هم )مانند اببار واحد( توجه به تاریخع برای دستیابی به

اسی( است. فیض بردن به مقصود معصومان )معناشنهای پیروایات است. آشنایی با این دو امر یکی اه راه
ها استفاده کرده است. مقصود اه سبب صدور کاشانی در وافی هم اه سبب صدور و هم اه ف ای صدور آن

دنبا  آن حدیثی اه معصوم صادر شده است یا سؤالی است که راوی حادثۀ باصی است که اتفاق افتاده و به
د اه ف لای صلدورع شلرایط بلاص یا دیگری اه معصوم کرده و ح رت به آن پاسخ داده اسلتع وللی ملرا

بله نظلر شلهید  (.810اجتماعیع سیاسیع فرهنگی و... موجود در عصر صدور روایات است )میرجلیلیع 
صدرع موضوع حجیت ظهورع موضوعی در همان صدور کالم و ن  است نه همان رسیدن ببر؛ هیرا اصالة 

کلم در کشلع اه ملراد اسلت )صلدرع بر ظاهر حا  متظهور امری تعبدی نی تع بلکه اصلی عقالیی مبنی
0/891 .) 

 های آن در خبر واحد. بافت و مؤلفه3

شود. اینکله شود که هبان در آن شرایط به کار گرفته میهمان طور که گفته شد بافت به شرایالی گفته می
م در برداشلتببر واحد در چه شرایط و موقعیتی عرضه شده است نیز به ثر های معلانی اه آن ملؤطور م لل 

                                                 
1. Context  
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های معنا که حاصل  تملیلگران با تکیه بر بتش»گویند: شناسان در همینۀ بافت میبواهد بود. بربی هبان
اجتماعی است و همچنین دانش در مورد همان و مکلانی کله دانش دنیای فیزیکی و اجتماعیع عوام  روانی

هلا یلا هملان قلرائنع ه کرد که بافتباید اضاف« کنند.اندع متون متتلع را تف یر میواژگان در آن تولید شده
 اند اه: های گوناگون دارند که عبارتمؤلفه

های های بافتیع ببری اه اببار در مکاسب ممرمله آورده و مؤلفلهبرای تالبیق و فهم دقیق م ئلۀ مؤلفه
 شود: گوناگون بافتی آن تملی  می

: جعلنا الله َفدا ع إ»روایة الصیق ع قا :  ا َنعمُ  ال لیوَ ع و لی لت لنلا معیشلٌه و ال َکتبوا إلی الرج ل ن 
ما غالُ  هاع و نمُن م الرون إلیتجارٌه غیر ها من جلودل المیتهل من البتا ل و الممیرل األهلیلةع الیجلوُه هاع إن 

نا غیُر  هلا بأیلدینا ثیابنلا و َنملن ُنصللیع فلی ثیابنلا؟ هلا و مس  ها و بی ها شلراؤهاع فیمُ  لنا عم فی اعمالل
(؛ در این روایت آمده جماعتی به امام نامله 18/ 3ع المک س تب)ع(: اجعلوا ثوبا  فی الصالة )انصاریع فک

ساهیم و ک ب معیشلت غیلر ٬نوشتند که بداوند ما را فدای شما قرار دهدع ما مردمی ه تیم که شمشیر می
ها اه پوسلتل میتلٔه قلاطر و االگ اه این کار نداریم و ناچار اه انجام آن ه تیمع ولی غال  و نیام این شمشیر

ها امکان ندارد. آیا سابتع بریدوفروش و تماس دست و لباس ملا بلا ایلن اهلی استع استفاده اه غیر این
بوانیم. امام)ع( در جواب نوشلت: بلرای نملاه هایمان )لباس کار( نماه میها حال  استع با لباسپوست

 ی  دست لباس جداگانه داشته باشید. 
کننلد  قلو  بلدا و )عمدتا  گوینده یا نوی نده(: در این روایت امام معصوم)ع( تبیین1کنند  متند. تولی3

 پیتمبر)ص( یعنی شارع مقدس است. 
)عمدتا  شنونده یا بواننده(: متاطب این متن مردی است که با دیگر افلراد آن شلهرع 2. متاطب متن8

یابلد؛ یعنلی شلام  ن علتع تعمیم و تتصلی  میشتلشان شمیرساهی است. البته اگر علتی ثابت شودع آ
 شود. همۀ مکلفانع چه مشافهانع چه عالم و چه جاه  به حکمع تا روه قیامت می

طور اتفاقی درگیر مکالمه شود(: فردی در نزد امام)ع( ح ور داشته یا )فردی ممکن است به3. شنونده1
 ه باشد. کرده است و ستنان ایشان را شنیداه کنار ایشان عبور می

ت بریدوفروش غال  شمشیری کله اه )شرکت4. موضوع0 کنندگان درگیر چه موضوعی ه تند(: حلی 

                                                 
1.addressor 
2.addressee 
3.audience 
4.topic 
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 شود. پوست مردار تهیه شده استع موضوع این ببر در نظر گرفته می
دهد(: مکان به آن مملی اشاره دارد کله )رویداد ارتباطی در چه همان و مکانی رخ می1. مکان و همان3

ا فرموده است؛ یعنی باهار یا مجلس درس یا مجالس ح ور حکام و... . م ئلۀ همان هم به امام آن ستن ر
ای تواند در برداشت و فهم معانی تقیهتواند اشاره داشته باشد که هرکدام میعصر بلفای اموی یا عباسی می

 یا غیر آنع تأثیرگذار باشد. 
طورمثا  اه طریق نوشلتار شود(: بهن حف  میکنندگا)چگونه ی  ارتباط بین شرکت2. کانا  ارتباطی2

این قو  امام )یا فع  یا تقریر آنان( به ما انتقا  یافته است. بررسی بافت در ببر واحد با ممدودیتی مواجله 
 اند. وسیلۀ نوشتار به ما منتق  شدهاست و آن اینکه اببار به

های اه  حجلاه یلا ن عربی؛ مثال  گویششود(: هبا)چه هبانع گویش یا سب  هبانی استفاده می3. ُکد1
 شود. مدینهع کد این ببر مم وب می

وگوع منلاظرهع بالابله و... .(: ملثال  )چه صورتی اه پیام مدنظر است؛ برای مثا  گفلت4. صورت پیام2
 نگاری بین مردی شمشیرساه و امام)ع( دارد. همین ببر با عبارت کتبوا حکایت اه نامه

رویداد ارتباطی که در آن ی  موضوع درج شده است(: این کلالم املام)ع( در  )ماهیت ی 2. رویداد9
ای اه مردان ی  شهرع شت  شمشیرساهی داشته و با پوست استران مردارع شرایالی صادر شده است که عده

اند. ماهیت این رویدادع بریدوفروش غال  کردهها تهیه و سپس اقدام به فروش آن میغالفی برای شمشیر
 هایی است که اه مردار تهیه شده است. یرشمش

طورمثا  آیا بالابه بوب بوده و تأثیربرانگیز(: آیا این کالم املام)ع( )شام  ارهیابی است؛ به2. کلید30
کنندهع توان ته اسلت احتیلاج پرسشلگر را برطلر  سلاهد یلا نیاهمنلد گویی به شت  سؤا در فرض پاسخ

و حمل  « اجعلوا ثوبا  فی الصللوة»ت. ظاهرا  راج  به عبارت پایانی توضی  بیشتر اه سوی امام)ع( بوده اس
آن بر جواه بی  این اشیاع ابتال  وجود دارد. همان طور که در بتش همان و مکلان گفتله شلد بربلی آن را 

 اند. حم  بر تقیه کرده

                                                 
1.setting 
2.channel 
3.cod 
4.massage-form 
5.event 
6.key 
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م حلیلت کنندگان چه نتایجی اه ی  رویداد ارتباطی حاص  شود(: حکل)بنا بر نیات شرکت1. هد 33
به عبارت پایانیع صمت نملاه منلوط شود. اما باتوجهها اه جواب امام برداشت میبریدوفروش این غال 

 هاست. فَکَتَب)ع(: إجعلوا ثوبا  فی الصالة. به تعویض لباس
بینند. بافت موقعیتی که هملان دانش گویندگان راج  به چیزی که اطرا  بود می 2. بافت موقعیتی؛38

  و فیزیکی است )و در همان غیبت ممکن نی ت(؛ یعنی موقعیتی است که در آن تعامل  در ح ور بالفص
هلاع و نملُن لی ت لنا معیشٌه و ال تجارٌه غیر»وگو رخ داده است. این عبارات نگارند  نامه؛ یعنی همان گفت

ما غالُ  م الرون إلی ع هاع إن  نلا غیُر ها من جلودل المیتهل من البتا ل و الممیرل األهلیلهل هلاع الیجلوُه فلی اعمالل
حکایلت اه دانلش فلرد « ها بأیدینا ثیابنا و َنمن ُنصلیع فلی ثیابنلا؟ها و مس  ها و بی ها شراؤفیمُ  لنا عم 

 کننده اه اطرا  بویش دارد. سؤا 
ای که بود دانش گویندگان دربارٔه یکدیگر و جهان است. بافت دانش همینه 3ای؛. بافت دانش همینه31

ه دو دستۀ دانش فرهنگی؛ یعنی دانشی که بیشتر مردم راج  به حوه  هندگی دارند و دانش بین فردی تق لیم ب
شود. امام با فردی عامی در حلا  شود. دانش بین فردی به دانش بصوصی بین گویندگان کالم گفته میمی

کایت اه مکاتبه با مردی عامی شان که عبارات این ببرع حوگو بوده است یا با یکی اه شاگردان برج تهگفت
 دارد. 

های گویند. این نوع بافلت را هملان ان لجامدانش گویندگان دربارٔه چیزی که می 4متنی؛. بافت هم30
کند )عزیزی و ملؤمنیع کنند که در تملی  و در  متن به ما کم  میمتنی )دستوری و واژگانی( معرفی می

متنی اسلت؛ نۀ اببار آحاد کارکرد و کاربرد داشته استع بافت هم(. اما مهمترین بافتی که در همی803تا01
وسیلۀ متن یا نوشته و توسط راویان متتلع به ما رسیده است. إجعلوا ثوبا  فی الصلوة... چراکه این اببار به

صورت تلویمی حاکی اه جواه بی  غال  شمشیر امام نزد مرد پرسشگر است یا بیر؟ . آیا این پاسخ امام به
 وسیلۀ نوشتار و مکاتبه بین مرد شمشیرساه و امام صورت گرفته است. متنی بهر این ببرع بافت همد

 در اخبار العذره های قطعی و بافتی. برداشت4

یکی اه مباحثی که در مکاسب ممرمٔه شیخ انصاری مالر  شده و نظرات متتلفلی پیراملون آن شلک  
های واردشده توسط فقها بلهب بم  و در تتمۀ مباح ع تملی گرفته استع حکم بی  العذره است. به تناس

                                                 
1.purpose 
2.situational context  
3.background knowledge context  
4.co-textual context 
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شناسان برج تٔه متون روایی و فقهی در فهم معنای اببار متعارض )ببر واحد(ع نقلد و بررسلی عنوان هبان
 شود. می

ال » : اإلجماع علی تملریمل بیل ل -یمُرم بیُ  العذرهل النج هل من ُک  حیواٍن علی المشهورع کماعن التل
بنال ر لدل ن الُ مت. نعلمع فلی روایلهل ممم  ع یُد  علیه روایه یعقوب إبن ُشعیب: ثمُن العذرهل مل جینل النجسل

 . الم ارب: البأَس ببی ل العذره وجمُ  الشیخل بینهما بمم ل او   علی عذرهل اإلن انل و الثانی علی عذرهل البهائمل
ع ظاهٌر فی غی ه ألن  األو   نٌ  فی عذره اإلن انل هاع بعکٍس. التبُر الثانی فیالرُ  ظاهُر ک ل منُهما بن ل رل و لعل 

ر )انصاریع  بریدوفروش عذرٔه ان انع اه هر حیوانی که باشلدع بنلا بلر نظلر (؛ 80تا3/81ع المک س اآلبل
مشهور حرام استع بلکه همان گونه که اه کتاب بال  نق  شده استع بر حرمت بی  سرگین نجس اجماع 

شعیب داللت دارد که در آن امام فرمود: ثمنی کله در مقابل  علذره بنوایت یعقوباست. بر این حرمتع ر
الم ارب آمده کله املام فرمودنلد: بریلدوفروش علذره شودع حرام است. بله در روایت مممدبنگرفته می

اشکالی ندارد. شیخ طوسی بین دو روایت جم  کرده است به این صورت که روایت او  بر علذر  ان لان و 
شود. شاید علت این باشد که روایت او ع نل  در علذره ان لان اسلت و بر عذر  حیوانات حم  می دومی

دلی  نل  ظاهر در عذر  غیران ان برعکس روایت دوم. پس اه ظاهر هر دو روایت دست برداشته و آن را به
 کنیم. ها میدیگری ر

ت قالعلی در مقابلل  نل  در مقابلل  ظلاهرع م لاوی اسلت بللا هملان برداشل های قطعری:برداشرت
اصلالال  صددرصلدی های غیرقالعی هرچند با احتما  قوی؛ چراکه نل ع قالعلی و یقینلی و بلهبرداشت

شلود. در آور و ظنلی مم لوب میاستع اما ظاهر اه پنجاه درصد به باال تا نودونه درصد استع لذا گملان
ع ن  در حرملت بیل  علذرٔه شعیببنشود. روایت یعقوبتقاب  این دو برداشتع برداشت قالعی مقدم می

م ارب ن  در جواه بی  عذرٔه حیلوان و ان ان و ظاهر در حرمت بی  عذرٔه حیوان است و روایت مممدبن
ظاهر در جواه بی  عذرٔه ان ان است. با تقدم هری  اه نصوص در مقاب  طر  ظاهر روایت متالعع جم  

 گیرد. تبرعی شیخ طوسی شک  می
م ارب دربلار  یل  شعیب و دیگری اه مممدبنبندو نفرع یکی اه یعقوبصدور دو روایت اه  بافت:

های متنی متعارض و متباین دارد. لذا ج تجو برای مرجملات )چله بی ؛ یعنی العذرهع نشان اه وجود بافت
مرجمات سندیه؛ مث  عدالتع وثاقت و... ع چه مرجمات بارجیه؛ مانند موافق کتابع متالع عامه و...( 

 های متنی بر دیگری مقدم شود. وسیله یکی اه بافتکندع تا بدینرا طلب می
گوید: مردی اه امام صلادق)ع( اه گرداند. سماعه میگونه جم  را نزدی  به ذهن میروایت سماعه این

فروشمع نظر شما چی ت؟ ح رت فرملود: فلروش و ثملن آن بی  عذره پرسید. آن مرد گفت: من عذره می
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د: بی  عذره اشکالی ندارد. همین جم  امام)ع(بین دو حکلم در یل  کلالم و بلرای حرام استع سپس فرمو
ی  متاطبع داللت دارد بر اینکه تعارض دو روایت امام هم فقط اهنظر داللت اسلتع پلس دلیللی بلرای 
رجوع به مرجمات سندی یا بارج نی ت. بنا بر آنچه که گفتیم تعارض این دو روایت تعلارض بلر ح لب 

ن )البلأس و رف  میداللت است  شود؛ ایرادی که واردشده و آن این است که اگر دو ببر با هم تنافی کلی بی 
و سمت( داشته باشندع رجوع به مرجمات بارجی و سپس تتییر یا توقع راهکار استع نه اینکه دست اه 

بر ک ی کله املر را  ظهور برداریم. به همین سببع ک ی که این ایراد را بیان کرده در تعارض بین امر و نهیع
ها جم  کردهع اشکا  کرده است. سبزواری احتملا  داده اسلت بر اباحه و نهی را بر کراهت حم  و بین آن

ای بعید است که بر ک ی پوشلیده نی لت. اه انداههکه ببر من ع مممو  بر کراهت باشدع ولی این حر  به
ت است اه اینکه ببر من  را حم  بر بالدی شده اه مجل ی است که عبارحم  سبزواری بعیدترع حم  نق 

کنیم. مانند حم  مجل لی ها عذره قاب  انتفاع نی ت و ببر جواه را بر غیر این بالد حم  میکنیم که در آن
که بیلی بعید است حم  ببر من  بر تقیه است؛ هیرا موافق مذهب اکثر اهل  ت لنن اسلت. ظلاهرترین  و 

شیخ طوسی فرموده؛ البته اگر منظلور شلیخ طوسلی اه حمل ع جمل   هاع جمعی است کهبهترین این جم 
داللی بین دو روایت باشد که واژه ی عذره را در روایت او  بر عذره ان ان و در روایت دوم بر علذره حیلوان 
حم  کرده است؛ چون  جم  داللی)جم  تبرعی( سزاوارتر اه برکنار گذاشتن روایت جواه بی  عذره است. 

ع المک سد ورت روایت جواه اه چند جهلتع قابلیلت تم ل  و عمل  نلدارد.  )انصلاریع در غیر این ص
 (. 83تا3/80

روایت سماعه بیانگر این ماللب است که دو ببر متعارض نبودند. بنابراین نل   های قطعی:برداشت
که ظهلور  یا برداشت قالعی در مقاب  ظاهر یا برداشت غیرقالعیع مانند مورد او  جریان دارد؛ با این تفاوت

دلیل  شود. حم  حکم من  بر کراهت یا حکم جواه بر اباحلهع بلهدو حکم به نف  نصوص آن دو ملتی نمی
بیان دیگرع برداشت قالعلی در اینجلا حلاوی دو حکلم شوند. بههایی قالعیع منتفی میمتالفت با برداشت

هایی رداشلتاست که یکی ن  در حرملت و دیگلری نل  در جلواه اسلت. پلس کراهلت و اباحله کله ب
روند. برداشت قالعیل ت اوی مردم در مقابل  میبود کنار اندع بودبهاند یا با احتما  کمتر اه ن غیرقالعی

برنلد و حکلم جلواه بلر ای نمیهایی که ملردم آن اه علذره اسلتفادهحکم بداوندع حم  حکم من  بر شهر
کشع مذهب اکثر عاملهع حکم من  بر تقیه با ساهد. احتما  حم  اند را مردود میهایی که اه آن منتف شهر

شود. البتله در ملواردی کله تعلارض باشلدع یعنی من  بر بی  عذره که برداشتی اقوٰی استع کنار گذاشته می
توان امکان جم  عرفی به صورتی وجود دارد؛ مثال  در مانند )البأس ببی  العذرة( و )ثمن العذرة سمت( می

دلی  تتصی  هده شودع ولی نه به موضوعی که در دیگلری اسلت )صلدرع  گفت: موضوع در هرکدام اه دو
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1/882 .) 
صدور دو حکم متنافی اه ی  راوی در ی  کالم واحد توسط سماعه اه امام معصومع حلاکی اه  بافت:

فقدان بافت متنی متعارض و متباین است. به همین دلی  تم   به مرجمات بارجیه و سندیه بلرای تقلدم 
 شود. یابد. رجوع به مرجمات سندیهع سپس تتییر و توقع هم منتفی میو موضوعیت نمییکی اه آن د

 گیری نتیجه
شناسانی مقدمۀ نت ت شیخ انصاری مالابق با پیوند معناشناسی و کاربردشناسی بر اساس نظریۀ هبان

تلوان تملیل  می معنا تلقی کرده است. براینلد آن راهمچون فوکونیه است که تصور یکی را بدون دیگری بی
صدور کالم اه کاربر ویژه یعنی معصومان)ع(تملی  کرد. با استناد به همین مقدمهع اببلار جعللی اه دایلر  

 شوند. بم  حجیت اببار آحاد بارج می
برد. بلا ضلمیمهگرایی بهره میمالابق با اصو  همکاری« لبیان حکم الله»در مقدمۀ دوم ایشان اه تعبیر 

دلی  ابهام و اجمالشلان اه ای نیز بهتنها اببار مجعو ع بلکه اببار تقیهمقدمۀ ابتداییع نهشدن این مقدمه به 
 شوند. حوه  بم  این اببار بارج می

ریلزی هبلانی و همچنلین م لئلۀ در سومین مقدمه در صترای قیاسع بم  وض  با نظریۀ شم یا برنامه
گلرا و شناسلی صلورتبرای کشع معناع تلفیقی اه هبانکه « لیچ»شناسی به نام اصالة الظهور با نظریۀ هبان

پوشانی دارد. با الماق مقدمۀ سوم که بود به دو بتشل تعیین کار گرفته استع هم گرا را بهشناسی نقشهبان
های قالعلی اه کردن همین ظواهر توسط معصوم مربوط اسلتع برداشلتها و ارادهاوضاع الفاظ و ظهور آن

شلوند. های غیرقالعی یا متالع با نصلوص و ظلواهر در اببلار واحلدع رد میبرداشتمتون روایی تأیید و 
هلایی اسلت کله بله فهلم معلانی قالعلیع کردن این ظاهر منوط به فقدان قرائن یلا بافتافزون بر اینکه اراده

 ای وارد ن اهند.  بدشه
یابلد. در پوشلانی میهلمبلوانی و وجود قراین برای رف  ابهام کالم با نظریۀ بافت در معناشناسلی هلم

تملی  بافتی ببر واحدع باید بین دو بافت یا قرینه تفکی  قائ  شد: بافت یا قرائنی که اگر نباشلند حجیلت 
هلایی کنندٔه ببر یعنی صدور اببار اه معصومان)ع( و قرائن یا بافترود؛ مث  تولیدببر واحد هیر سؤا  می

 و ه تند؛ مث  متاطب متن ببرع شنونده و... . گذار بوده که در تملی  معانی دقیق تأثیر
متنی در بصوص اببلار آحلادع سلالبه بله های بیروندر پایانع این نکته را باید در نظر داشت که بافت

ها در عصر غیبت اه طریق نوشتارع در کتب و اسناد حدیثی اند؛ چراکه همۀ این قرائن یا بافتانتفای موضوع
متنلیل ملذکور نیلز اه طریلق ملتن بله ملا واصل  های غیرهبانی یا برونهمین بافت اندع لذابه ما منتق  شده

 اند. شده



34 / ...در  یانصار خیش ۀگانمقدمات سه یو کاربردشناخت یمعناشناخت لیتحل ؛سعیدی ،زرگوش نسب 

 

 منابع
 ق. 3000قم: نشر حقوق اسالمیع  عکف یة االصولح ینع بنآبوند براسانیع مممدکاظم

 . 3193(ع تهران: علمع زر نش  س  حقوق  )نظر  و ک رررد هادهع فردوسع آقا گ 
فصل  مۀ فقه و اصول دانشدا   ع «مبانی مشتر  اصو  فقه و هرمنوتی  کالسی  در فهم متن»نع آهادع علیرضا و دیگرا

 .82تا9ع 3193ع 303ع ش48ع سفردوس 
 .  3193تهران: سمتع  عتحریر المک س آیتیع مممدرضاع 

ادرید ت  مجلۀ علوم قرآن  و ادری ت عرب دانشکدۀع «نظریۀ معنایی اصالت ظهور در اصو  فقه شیعه»افتمیع علیع 
 . 3123ع دانشا   تهران

ع 3ع ش2ع سفصل  مۀ حقوق  انجمن علم  رخش حقوق دانشا   شدیرازع «هبانشناسی در اصو  فقه»امیریع میالدع 
 . 10تا32ع  3193

 ق. 4141 ،قم: مجم  الفکر االسالمیفرائد االصول، مممدامینع بنانصاریع مرت ی
 ق. 3010قم: مجم  الفکر االسالمیع  ع المک سللللللللللللللللللللللللللللللللع 

 . 3122دهمع تهران: قالرهع چا  عمقدم ت زر نش  س باقریع مهریع 
کید بر مباح  الفاظ»تیموری ن بع سهی ع  ن مۀ ک رش  سد  ارشدد رشد ه  پ ی نع «ارتباط هرمنوتی  و اصو  فقه با تأ
 . 3193ع دانشگاه آهاد واحد تهران مرکزع فقه و حقوق خصوص 

 . 3121او ع سمنان: انتشارات دانشگاه سمنانع چا  عترجمة الما لم الجدیدة لألصولاریع مصالفیع جب
مجلۀ فقه و حقوق اسالم  دانشا   ع «ردپای هبانشناسی حقوقی در متون فقهی»جباریع مصالفی؛ ح ین رضویانع 

 .  20تا03ع 3190ع بهار و تاب تان 38ع ش1ع سسم  ن
 ق. 3080قم: آ  البیتع  عل الشیاةوس ئح نع حرعاملیع مممدبن

فصدل  مۀ ع «بررسی اصولی احلوا  الفلاظ و ارتبلاط آن بلا هرمنوتیل »مقدمع ب روپناهع عبدالم ین؛ مهدی نجفی
 .381تا303ع ص 3192ع 21ع ش 82عسعلم  پژوهش  کالم اسالم 

 . 3121ع تهران: سمتع «هبانشناسی نظریع پیدایش و تکوین دستور هایشی»دبیرمقدمع مممدع 
مجلدۀ ع «های هرمنلوتیکی شلالیرمابر و علملای اصلو بررسی تالبیقی دیدگاه»ذاکریع مهدی؛ سیدجبار موسویع 

 .220تا203ع ص  3191ع 0ع ش33ع سفلسفۀ دین
 . 3121قم: بوستان کتاب قمع  عاصول و قواعد فقه الحدیثربانیع مممدح نع 

ای به بم  الفاظ در علم اصو  فقه و مبلاحثی اه عللم بلههبانشناسی و علم اصو  فقه؛ نگاهی مقا»رضاییع حدائقع 
ع 09ع نشریۀ دانشکده ادبیلات و عللوم ان لانی دانشلگاه تبریلزع سه   خ رج ه   زر نمجلۀ پژوهشع «اصو  فقه

 .392تا323ع ص  3123ع 800ش
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ع 83م اسلالمیع سع فصلنامۀ علمی پژوهشی کال«نقد مبنایی هرمنوتکی شالیرمابر»ساجدیع ابوالف   و دیگرانع 
 .39تا89ع ص  3193ع 21ش 

فصدل  مۀ اندیشدۀ دی د  ع «رابالۀ مبانی فهم فقهی متون وحیانی با معناشناسی و هرمنوتیل »سلمانپورع مممدجوادع 
 20تا21ع ص 3121ع30ع ش0عسدانشا   شیراز

 . 3191تهران: آواع  عاصول فقه دانشا ه بیزع مممدرضا؛ عباد مممدتبارع شب
تقریر سلیدمممود هاشلمی شلاهرودیع قلم: دائلرة المعلار  الفقله بله رحوث ف  علم االصدول،قرع صدرع مممدبا

 ق. 3082االسالمیع 
 . 3198ع تهران: سور  مهرع ما  ش  س  رر درآمد صفویع کورشع 
 . 3193تهران: علمیع  عآش  ی  ر  زر نش  س  در مط لا ت ادب ف رس _________ع 
 . 3122ع تهران: پژوا  کیهانع   س شآش  ی  ر  ما  _________ع 

گرایی در غرب و مقای لۀ آن بلا هرمنوتی  واصو  فقه: نگاهی به انواع قصدی»عابدی سر آسیاع علیرضا و همکارانع 
 .20تا21ع ص 3129ع 23ع ش08ع سمط لا ت اسالم ؛ فقه واصولع «دیدگاه تف یری اصولیان شیعه

 . 3198: دار العلمع قم عترجمه و شرح رس ئلعباسیع مممدم عودع 
 . 3193تهران: جهاد دانشگاهیع  عزر نش  س  حقوق ؛ درآمد  رر زر ن، جرم و ق نونعزیزیع سیروس؛ نگار مؤمنیع 

 . 3193تهران: سمتع  عش  س  جورج یولک ررردعموهاده مهدیرجیع مممد و منوچهر توانگرع 
 . 3119: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرسع تهران عه   نقد م نفقه الحدیث و روشغروی نائینیع نهلهع 

 . 3191تهران: دانشگاه تهرانع  عمب ن  اس  ب ط حقوق اسالم مممدیع ابوالم نع 
 . 3193مممدی براسانیععلیعشر  رسائ عقم: دار الفکرع

 . 3123متتار عمرع احمدع معناشناسیع ترجمٔه سیدح ین سیدیع مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسیع 
 . 3190ع قم: دفتر انتشارات اسالمیع الحدیث علمچیع کاظمع مدیر شانه

ع 00و19ع ش30ع مجلۀ نقد و نظرع س«انگارانه معنا در فل فۀ تملیلی و علم اصو نظریات شئ»مرواریدع مممودع 
 .313تا21ع ص  3120

 . 3191سمتع  ترجمۀ فرشید ترکاشوندع تهران: عدرآمد  رر ما  ش  س  در عرر ح نع مزبانع علی
مجلدۀ نقدد و ع «هلای هبلانیهای هبانی؛ جفرافیای دانشمباح  الفاظ اصو  فقه در میان دانش»ملکیانع مصالفیع 

 .23تا10ع  ص 3120ع 12و 11ع ش30ع سنظر
 . 3193ع یزد: انتشارات دانشگاه یزدع روش و مب ن  فقه الحدیثمممدع میرجلیلیع علی

Griceع Paulع(1989) ع “Studies in the Way of Words”ع Logic and Conversationع Harvard 
University Pres. 


