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 يف حقيقة الوضع واالستعامل: املبحث االول
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االول: فرريام کن رر  ارس به رر تررط االوجبرربني املووررو  ترر  اال رروا   االمرر 

 اللغوکة ومعببيهب يف م حلة التصوو.
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الثررب : يف تيرربرس القررببورس الرر ا کهررت و اليررط الررب واحررو مرر  االوجبررب    االمرر 

 امل الووک :
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 الثبلث: يف مالحظة الشواهو واهنب جع  الووط الثب .  االم 
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التر   یع رع: يف تيربرس مرب کتو رل هليرط اقرل العلقرة تر  اللهر  وامل اتال االم 

 ارشبب اليهب:
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کررة يف االلهرربا اللغو یاخلرربم : ارس العلقررة الوضررعية ترر  اللهرر  واملع رر االمرر 
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 یمهررتو یهلرر یالهرر   وا رر  یالررباتا الرر ه   لررو یمهررتو ی ررو جالحرر  هلرر

 االهتببو االوتامه .
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الوضررع وسرريلة لتحقررل  یاملهرربلا الترر  جرر  یالهررب  : بظرر   الرر االمرر 

ضرروا االمرروو املتقومررة وجعرر ب ا رربا لرربع  مررب اوو   یالواللررة اال ربوکررة هلرر

  ب ملهل   وعب املالزمة واهلوهوکة.هليط وبتع
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 الهبتع: يف تيبرس م شأ اقل الواللة التصوکقية التههينية يف االلهبا: االم 
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 املع ى احل يف يف: الثب  املبحث

 البحث يف الهقط واال ول:  وو
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 احل يف: یيف اقيل املع  املهبلا
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 مهب  اجلنب اخلربکة واملوضوع لط فيهب يف: الثبلث املبحث
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 مهب  اجلنب االبشبئية يف: ال اتع املبحث
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 املبهام  يف: اخلبم  املبحث
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 ا هبم الوضع يف: الهب   ملبحثا
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 املحتوکب 

 5 ............................. املبحث االول: يف حقيقة الوضع واالستعامل

االمر االول: فيام يمکن ان نفرس به االرتباط املوجود بني االصوات اللغوية 

 6 .................................................. ومعانيها يف مرحلة التصور.

االمر الثاين: يف بيان القانون الذي يستند اليه کل واحد من االرتباطني 

 9 ................................................................... املذکورين:

 10 .............. االمر الثالث: يف مالحظة الشواهد واهنا تعني الوجه الثاين.

التي ارشنا  یبني اللفظ واملعن االمر الرابع: يف بيان ما يتوقف عليه حتقق العلقة

 14 ...................................................................... اليها:

يف االلفاظ اللغوية قد  یاالمر اخلامس: ان العلقة الوضعية بني اللفظ واملعن

االعتبار  یمستو یعل یالفرد واخر یالرتابط الذهني لد یمستو یتالحظ عل

 15 ................................................................ االجتامعي.

الوضع وسيلة لتحقق الداللة  یاملسالك التي تر یاالمر السادس: نظرة ال

ضوء االمور املتقدمة وتعرض امجايل لبعض ما اورد عليه  یاالخطارية عل
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 17 ................................. وهوية.ونتعرض ملسلکي جعل املالزمة واهل

 19 االمر السابع: يف بيان منشأ حتقق الداللة التصديقية التفهيمية يف االلفاظ:

 25 ......................................... املبحث الثاين: يف املعنى احلريف

 25 ....................................... دور البحث يف الفقه واالصول:

 26 ........................................ احلريف: یاملسالك يف حتقيق املعن

 56 ................ املبحث الثالث: يف مفاد اجلمل اخلربية واملوضوع له فيها

 67 ................................ املبحث الرابع: يف مفاد اجلمل االنشائية

 79 ........................................... يف املبهامتاملبحث اخلامس: 

 87 ..................................... املبحث السادس: يف اقسام الوضع

 


