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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

 اُس َما ف  َلْو َجج   یَیْعَلُم َالنَّ َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْوض  َاللُّ ْلم  َلَطَلُبوُه َو َلْو ب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 با تمسک به اصل واحد« عَرْف»لفظ له اثبات معنای موضوع

 

 مطلب شناسنامه
 e-l-21 کد مطلال

 لغت موضوع
  م ذبط موضوع

 مثال ت ذطبسق/پژتیشی ذحبسبی/سناری لغت    درآمده/لغت/ع ب اد سات/علشی رد 

 است اک معنوه  ارتعشال حبسبی  ارتعشال مجازهالشثل  اصل تاحد  استباش  ض ب   چسال

 ذوضسحات
افزار قاموس النور متعلق  ه م کز علوم کامپسوذ ه ارومی در ذولسد اخن فاخل  از ن م

 )نور( ارتفاد  سد  ارت.
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      نقل قول از منابع 

 فس تسُکن إ، و الَعْرف من الباب بة. و هی القياس، ألنَّ النَّ ائحة الطيِّ ليها. يقال: ما هی الرَّ
 .1َعْرَفه أطَيَب 

  هوَمُة: للحم الَعْرُف يب. الُقتاُر: للشواء. الزُّ ياط: ِلْلُقطنة . و األريجة: للطِّ الَوَضُر: للسمن. الشِّ
 .2: للجلد غير المدبوغأو الِخْرقة المحترقة. القطُن 

 ْطَيَب  يقال: ما
َ
ْوء عن َعْرَفه أ ْوء؛ قال ابن سيدة:  َعْرِف  و في المثل: ال يْعِجز َمْسُك السَّ السَّ

 الرائحة الطيبة و الُمْنِتنة؛ قال: الَعرف
ِ ثَناء ه كَعْرف  ْهل 

َ
ُِيْهَدىِأل يب  ِالطِّ

 
ْهلُِ

َ
ٍدِأ  وِليسِلهِإالِبنيِخال 

يق الُهذلي تن: 3و قال الُبَر  في النَّ
ك فَلََعْمرُِ ،ِكما َعْرف  ماح 

ِذيِالصُّ
 

ِ ْهم 
ِّ ِالل فاُرِبَغْضَبة   4َعَصَبِالسِّ

َفه يُف و َعرَّ ْعِر َنه. و التَّ يَّ َبه و َز َفها َلُهْم : َطيَّ َة َعرَّ ي  : التْطييُب من الَعْرف. و قوله تعالی: َو ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ
َ
أ

بها ... و في ذا: عنه الّله رضيعلي  حديث َطيَّ رض حبَّ
َ
رض   الکوفة أ

َ
ي َسهلة َسواء أ

َ
 طّيبة معروفة أ

 .5 الَعْرف

  َبِة و" ال َيْعِجُز َمْسُك الَعْرُف يِّ َبًة أو ُمْنِتَنًة، و أْكَثُر اْسِتْعَماِله في الطِّ ْوِء عن : الريُح، َطيِّ  َعْرِف  السَّ
ِئيِم ال َيْنَفكُّ عن ُقْبِح  ْوِء": ُيْضَرُب ِللَّ َه ِبِجْلٍد لم َيْصُلْح للِدباغالسَّ  .6ِفْعِلِه، ُشبِّ

  َ1الکف بياض فی تخرج َقرحة: فةْر الع. 

                                                           
 181ص ؛ 4ج ؛ اللغه مقاييس معجم .1
 «.تقسيمها و الکريهة و الطيبة روائح»االلفاظ القريبة المعنی مع ما بينها من الفرق تحت عنوان  هذكر هذ قد و 151: ص اللغة، فقه .2
3.

 .هذيل بني من مخضرم حجازي شاعر خويلد بن عياض 

 .كند می جمع و دهد می فشار را پير حيوان پوست حيوان، دماغ روی آهن قطعه آنچنانکه تو یگنديده بوی به . قسم4
 315: ص ،11ج العروس، تاج و تبعه الزبيدي في 142ص ؛ 9ج ؛ العرب لسان. 5
 313: ص ،3ج المحيط، القاموس .6
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        اقوال 

 است:دو نظر ذكر شده« َعْرف»همانطور كه مشاهده می نماييد در باب معنای موضوع له لفظ 

مجدازی « بددبوی »يا « بو»برای معنای  شاستعمال لذااست و « بوی خوش»اين واژه به معنای  (1
 است.

و بين بوی بد و بوی خوش مشترک معندوی اسدت و حدد اكثدر ايدن  بوده« بو»اين واژه به معنای  (1
 است كه بپذيريم برای مصاديق بوی خوش بيشتر استعمال شده است.

            بررسی ادله 

ْوء عنال يَ »ضرب المثل  (1 ْوء َعْرِف  ْعِجز َمْسُك السَّ  «السَّ

در مباحث لغت تمسک به استعماالتی چنين، جهت اثبات مدعا به يکدی  مخفی نماند كه نظرِما:
 دارد؛ يا قول به اصالة الحقيقة يا اطراد.از دو كبری نياز 

مشکل گزينه اول، انکار معظم اصوليون است كارآيی اصالة الحقيقة را در اثبات معنای موضوع له 
ای بداال باشدد كده نفدس بده ل به انددازهو مشکل گزينه دوم، اين است كه بايد تعداد موارد استعما

تجرد عامل داللت لفظ بر معنا از قرينه مطمئن گردد تا عامل منحصدر در وضدع شدناخته شدود و 
آيد زيرا امثال هميشه با اعتماد بر يک قرينه ثابدت المثل به اين كار نمیيک ضربكثرت استعمال 

 رسانند.ما را از معنای لفظ به معنای مراد می

مشک، ذاتًا اقتضای بدوی خدوب  توجه به اين نکته حائز اهميت است كه نيزدر خصوص اين مثل 
مثاًل خراب بوده و بوی ناخوشدايندی  ،بو، مشک است و اگر موردیدارد و اصاًل نماد مواد خوش

شدود و علدی هدذا اسدتعمال َعدْرف در ايدن داشته باشدد اسدتثنا و از خصدائو مدورد شدمرده می
ْوء َعْرِف المثل در ضرب بود لکن بايست ذاتًا نيکو میمیاتفاقًا از اين رو است كه رائحه مشک  السَّ

ْوءكه مشک،  یخصوص مورددر  بود نيز بوی مده بويی كه بايد بوی خوب میاز آب درآ َمْسُك السَّ

                                                                                                                                                                                                 
 121: ص ،1ج اإلفصاح، .1
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خواسته است بگويد اصل يک چيز وقتدی خالفدًا  تلخی برای تهکِم بد از آب در آمده است و كأنه 
شود ونبايد انتظار نيک از آن داشدت. انسدان نيدز للطبيعة خراب شد اوصاف خوبش نيز خراب می

به پستی گراييد اوصافش نيز كده بايسدت نيکدو  بود اگر تخلف كرد و روكه ذاتًا بايد كريم الطبع می
 اختصاص است و نه تعميم. شواهداين استعمال از  در نتيجه گردند وبودند به رذايل مبدل میمی

؛ و اصدل در «بدوخوش»و « بدو كدردنخوش»به معندای  «معروف»و « تعريف»اشتقاق واژگان  (1
 1.مداليل ماده باشد ف دراشتقاق اين است كه صوغ ماده در هيئات گوناگون بدون تصر

لفدظ مناسبت معنای طبق اصل باال و روشن است كه « زخم»معنای برای « لَعْرفةا»اشتقاق واژه  (3
 اقتضای وضع عام را دارد زيرا زخم، محل پيدايش بوی بد است. جديد با معنای ماده،

ظ را بدين بدوی مگر اينکه لفدمعنای بوی بد را ذكر نکرده است « ع ر ف»: كسی برای ماده نظرِما
معنای لفظ نيز با مطلق بو اعم از بدد  نيک و بوی بد مشترک لفظی بدانيم و الظاهر انه ال قائل به.

نظر به با اين لحاظ اين معناو نيک سازگاری ندارد زيرا غرضی برای واضع در وضع اين لفظ برای 
 رسد.نمی

اختصاص است يعنی ماده در ريشه خود داللت بر بوی  شواهدصحيح آن است كه اين دليل نيز از 
زخم اين لفدظ را از ايدن مداده وضدع ای بر ،خوب دارد و واضع للتفأل و تطييب خاطر من به القرح

 است.« سليم»و مثال معروفش لفظ  كرده است و اين نوع اوضاع در لغت عرب رايج است

 الذكر است.؛ واستدالل به آن مانند استدالل به مثل فوقشعر بريق (4

رسداند كده همده يدا خانواده اين ماده ما را به ايدن می؛ تأمل در كلمات هماستدالل به روح المعنی (5
بده آن نفدس چنانچده شدناختن »غالب اين كلمات در حول اين معنا با هم مشدترک اندد، 

 «.ردد و آن چيز را بپذيرد و پس نزندطمئن گشناخت م

                                                           

توان وجوهی بيان داشت؛ منها اصالة بقاء معنی المادة علی ما كان عليه قبل الصوغ قهقريا و منها . برای اثبات اعتبار اين اصل می1
و منها لزوم الغلط في االستعمال و الوجهان واضحا الوهن اجماع اهل اللغة علی قبوله و استقرار سيرتهم في كشف اصول المواّد عليه 

الجديد باسره مدلوال ال تدل عليه الهيئة البتة و المادة إن دلت عليه مجازا فيشکل بانتفاء القرينة و إال كانت بالوضع و هو اذ كان المعنی 
 المطلوب.
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گردد و نفس فقط گوييم هر بويی و لو بوی بد باشد موجب آرامش خاطر نفس نمیبا اين بيان، می
 كند.در مواجهه با بوی خوش است كه احساس آرامش می

ب دهد كه التزام به مجداز در مثدل و شدعر بريدق بده مراتدبررسی مجموع ادله نشان ی بندى:جمع
تر است از رد دليل پنجم كه مثبت اختصاص بود و ذوق قابل وثوق بدر آن قدائم اسدت و نيدز آسان

 دهيم.دليل دوم و لذا ما معنای بوی خوش را ترجيح می


