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البحث الداليل عند اإلهام اخلوئي يف كتاب 

 )دراساث يف علن االصول(

 الطالب قدمهارسالة 

               كاظم حممد ابراهيم

الى مجلس كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية وهي جزء من 

 متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

 اجلاهعت املستنصريت

 كليت اآلداب/ قسن اللغت العربيت
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                 بإشراف  االستاذ المساعد الدكتور

                                                   امحد  علي مجيل

 هـ   0121م                                                    3102

 
 اخلامتت

 

كتاب )دراسات في عمم االصول( كتاب أصولي بما يحممو من مباحث وآراء، حتى 
أنو يعد من اآلثار االصولية الميمة لطمبة البحث في استقصاء آراء مدرسة النجف 

ميزة في الحوزات صنف ىذا الكتاب من مكانة عممية مملالحديثة، وال يخفى ما 
ودقتو في عمم االصول، وقد كان من  يتو)قد( قد عرف بشمول العممية، فالسيد الخوئي

ذا حسن حظ الباحث أنو أول من حاول استجالء مالمح البحث الداللي في ى
  .الكتاب

 أعماق ىذا الكتاب توصل الى النتائج اآلتية: رسبومما خاضو الباحث في 

 الدراسة أن السيد الخوئي يتبنى نظرية التعيد القصدي في الوضع،  تكشف
( القرناالكيدوىو بذلك يرفض الداللة التصورية، ويتقاطع في الفيم مع نظرية )

 يميل اليو الباحث في بحثو. ماوىو  .التي يتبناىا السيد محمد باقر الصدر
  ىي وحدة نفسية أوضحت الدراسة ان السيد الخوئي يرى ان الداللة المسانية

ويعني ىذا أن الدال  .قائمة بالتعيد والقصد، ومكونة من وجيين متالزمين
ودور الداللة ىو  -الصورة الذىنية–صورة صوتية وضعت بإزاء المدلول 
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الربط بين الصورتين الدال والمدلول، وىذا الفيم االصولي لمداللة يمتقي مع 
 ة نفسية ذات وجيين متالزمين.أن الداللة المسانية وحد منفيم )دي سوسور( 

  دون آخر أمر البد فيو من من يرى السيد الخوئي أن داللة المفظ عمى مدلول
اختصاص وتعيد يفسر العالقة االعتباطية في الوضع، وىو بذلك يختمف مع 

ي ذىب اليو الرأي الذوىو ل والمدلول، ابين الد الذاتيةتفسير الوضع بالعالقة 
 .ونوبعض المعتزلة والمحدث ير عباد بن سميمان الصيم

 

 
 في تصور اجتماعية المغة بين السيد  اً واضح اً أظيرت الدراسة أن ىناك تقارب

 الخوئي والمغويين المحدثين.
 معنى المغة ومعنى يد الخوئي لم يميز في بحثو بين أكدت الدراسة أن الس

)االلفاظ الكالم، فكان حصيمة ما ذىب اليو ان الوحدة الداللية الرئيسة ىي 
 المفردة(، وبتعاقبيا وتتابعيا تقيم الكالم والمغة.

 معيار السياق في معرفة داللة عناصر  الدراسة أن السيد الخوئي أكد بينت
 الكالم في التراكيب في حين وضع النحويون معايير أخرى في ذلك.

  داللة العامة وأدوات اىتم كثيرًا بقضايا ال أكدت الدراسة أن السيد الخوئي
ىا عناية فائقة، وىو يرى أن داللة العموم عمى أفراده داللة كمية، لعموم وأوالا

 عمالتدل عمى كل فرد داللة تامة، ومفاد العموم في التراكيب ىو است انيا أي
 الصيغ المغوية التي تنضم الى التراكيب بشكل مجرد عن القرائن.

  فظي صيغ العموم في البحث الم ىت الدراسة ان السيد الخوئي استجمأظير
ميز قل نظيره في الدرس المغوي، مما جعمو وطريقة تخصيص القرائن بشكل م

 .اء بعض الباحثين في نظرية السياقيمتقي مع آر 
  أكد السيد الخوئي أىمية القرائن المفظية والحالية في إتمام عممية اإلفيام في

 التواصل المغوي.
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 صول الو  عن طريقياصولي الطريقة التي يتم حدد السيد الخوئي في درسو اال
يستمزم معرفة امور ثالثة ىي: معرفة  مروىو أالى معنى الصيغة التركيبية 

قصد المتكمم )التعيد(، ومعرفة الظروف المحيطة بالكالم )القرائن الحالية(، 
القرائن المقالية في النص، وىو يقترب في ىذا كثيرًا من طريقة معرفة و 

 السياق من المحدثين.أصحاب نظرية 

 

 

  يرى السيد الخوئي أن الوحدة الكالمية تقوم بوظيفة مزدوجة، فيي وسيمة
لمتعبير عن القصد )تعيد المتكمم(، وتفيد معاني تالزم ألفاظ الوحدة الكالمية 

 لتخصيص المنطوق، وىي المعاني االيحائية )المفيوم(.


