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 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 2991 مهر 9 :ریخات                                                                             استعوال             موضوع کلی: 

 2191 القعده ذی 12 :با مصادف                                                                                     هجازحقیقت هطلب دوم:  :موضوع جزئی

  21 جلسه:                                                                                                                                  پنجن  سال:

ئهم ااهلل علي  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
ػشؼ کشدین سکبکی ثب هطَْس دس هسئلِ هجبص هخبلفت کشدُ ٍ ًظش هطَْس سا دس هَسد استؼبسُ ًپزیشفتِ اهب دس هَسد سبیش 

است، یؼٌی دس هَاسد استؼبسُ یک حمیمت لغَیِ هجبصات ثب هطَْس هَافمت کشدُ است، خالغِ سخي سکبکی ایي ضذ کِ 

 لِ حمیمی ًیست  لِ خَدش استؼوبل ًطذُ ثلکِ دس هب ٍضغ لِ استؼوبل ضذُ اهب ایي هَضَعٌ استؼبسات لفظ دس غیش هَضَع

داًین لکي اص ساُ  لِ هی هب ایي هؼٌبی هجبصی سا جضء هَضَعٌ ،لِ ثبلتأٍیل است، یؼٌی ثِ تأٍیل ٍ تػشف ػمل ثلکِ هَضَعٌ

لِ یک فشد حمیمی داسد کِ ّوبى فشدی است کِ ٍاضغ لفظ سا ثشای آى ٍضغ کشدُ ٍ یک فشد  هَضَع گَیین ادػب، یؼٌی هی

لِ دسست ضذُ، پس  ثِ ّوبى فشد حمیمی هلحك کشدُ، یؼٌی یک فشد ادػبیی ثشای هَضَعادػبیی داسد کِ آى سا ػمل ادػبئبً 

لِ ًیست  ي استؼوبل، استؼوبل لفظ دس غیش هَضَعضَد، ای صیذی کِ سجل ضجبع است استؼوبل هیدس « اسذ»اگش هثالً لفظ 

لِ است، دلیل ایطبى ّن ایي ثَد کِ اگش تفسیش هطَْس سا دس ثبة هجبص ثپزیشین دس هَاسدی  ثلکِ استؼوبل لفظ دس هَضَع

هَجت غلط ضذى استؼوبل است ٍ اسبسبً ثب فلسفِ هجبص کِ لطبفت ٍ ظشافت کالم است هٌبفبت داسد کِ تفػیل آى دس 

 ِ گزضتِ ثیبى ضذ.جلس

اًذ ٍ یک اضکبل ّن هوکي است ثِ رّي ثشسذ کِ هب ایي  اضکبالتی ثِ سکبکی ٍاسد ضذُ، دٍ اضکبل سا دیگشاى رکش کشدُ

ی اص یکاهبم )سُ( ّن چٌذ اضکبل سا هطشح کشدُ کِ هب کٌین. یک اضکبل دس هطَل ثیبى ضذُ،  سِ اضکبل سا ًمل ٍ ثشسسی هی

 دّین. ن، یک اضکبل دیگشی ّن هوکي است ثِ رّي ثیبیذ کِ هب ثِ ّوِ آًْب پبسخ هیدّی آًْب سا رکش ٍ پبسخ هی
  اول: اشکال

 سکبکی ادػب کشدُ اگش هب ًظش هطَْس سا ثپزیشین دس ضؼش:هطَل ایي است کِ  غبحت اضکبل

 هِي الطوس یٍ هِي ػجت                        ضوسٌ تظلّلٌ یلبهت تظلّلٌ                              

؛ چَى جبسیِ ّن هثل ّش چیض دیگشی تؼجت هؼٌی ًخَاّذ داضتاگش ضوس دس هؼطَلِ ٍ جبسیِ استؼوبل ضذُ ثبضذ 

لزا  سضیذ ایجبد سبیِ کٌذ.تَاًذ دس همبثل ضوس سبیِ ایجبد کٌذ ثلکِ تؼجت اص ایي است کِ خَسضیذی دس همبثل خَ هی

ٍضغ لِ آى است استؼوبل ًطذُ ثلکِ دس ضوس ادػبیی استؼوبل ضذُ ن ضوس دس جبسیِ کِ هؼٌبی غیش هب یگیش ًتیجِ هی

یؼٌی تؼجت ثِ خبطش ایي ًیست کِ  است. دس هطَل اضکبل ضذُ کِ ایي تؼجت ثِ خبطش چیضی کِ سکبکی گفتِ ًیست
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ػوذاً ضجبّت ثیي جبسیِ ٍ خَسضیذ ثِ فشاهَضی ثِ خبطش ایي است کِ تؼجت ثلکِ  جبسیِ هػذاق ادػبیی ضوس است

لِ  لِ ًیست ثلکِ استؼوبل دس غیش هَضَع ٍ تَسؼِ دس هؼٌبی هَضَع ، پس ادػبخَد خَسضیذ ضذُ است گَیبدُ ضذُ ٍ سپش

لِ صیبد است دس ایي ضجبّت هجبلغِ ضذُ ٍ گَیب  لِ ٍ هؼٌبی غیش هَضَع  است لکي چَى ضجبّت ثیي هؼٌبی هَضَع

 1ثِ فشاهَضی سپشدُ ضذُ است.خَسضیذ 
 پاسخ:

ًبدیذُ گشفتِ ضَد ٍ دس حك جبسیِ هجبلغِ غَست  ّن ضجبّتاگش لشاس ثبضذ  چَىیي اضکبل ٍاسد ًیست سسذ ا ثِ ًظش هی

کأىّ خَد جبسیِ ضوس است ّوبى سخي سکبکی ضَد  ایٌکِ گفتِ هی گیشد ایي سخي ثب کالم سکبکی ثیطتش سبصگبس است.

گَیذ جبسیِ فشد ادػبیی ضوس است، آًچِ سکبکی گفتِ ثشای هجبلغِ ٍ تٌبسی تطجیِ سبصگبستش است کِ ًظش  است کِ هی

ضَد ٍ اال  یؼٌی اگش گفتِ ضَد جبسیِ هػذاق ادػبیی ضوس است هجبلغِ ٍ تٌبسی تطجیِ ّن هحمك هیغبحت هطَل است، 

ضَد کِ ادػب ضَد جبسیِ هػذالی اص ضوس است، خالغِ  کٌذ، پس هجبلغِ ٍ تٌبسی تطجیِ صهبًی هحمك هی تحمك پیذا ًوی

ایي ًیست کِ ضذُ ثِ خبطش  اظْبسضؼش هَسد ًظش سکبکی  دس خَاّذ ثگَیذ تؼججی کِ سخي غبحت هطَل ایي است کِ هی

کٌین تحمك  طجیِ است اهب هب دس پبسخ ػشؼ هیهجبلغِ ٍ تٌبسی تجبسیِ فشد ادػبیی ضوس تلمی ضذُ ثلکِ تؼجت ثِ خبطش 

ی هجبلغِ ٍ تٌبسی تطجیِ دس غَستی است کِ جبسیِ فشد ادػبیی ضوس تلمی ضَد لزا ایي سخي ثب ادػبی سکبکی سبصگبس

 داسد ًِ ایٌکِ اضکبل ثش سخي سکبکی ثبضذ لزا ایي اضکبل ٍاسد ًیست.
 اشکال دوم:

ات فمط استؼبسُ سا حمیمت لغَی داًست ٍ چشا فشد ادػبیی سا فمط دس هوکي است گفتِ ضَد چشا سکبکی دس ثیي هجبص

هَسد استؼبسُ هطشح کشد ٍ دس هَسد سبیش هجبصات ایي سخي سا ًگفت دس غَستی کِ ایي سخي دس هَسد سبیش هجبصات ّن 

کِ ٍاضغ یک لبثل طشح است، سکبکی گفت هب یک ٍضغ ثبلتحمیك داسین لبثل طشح است؛ چَى دس آًْب ّن ٍضغ ثبلتأٍیل 

کٌذ ٍ یک ٍضغ ثبلتأٍیل  سا ثشای هؼٌبی حیَاى هفتشس ٍضغ هی« اسذ»کٌذ هثل ایٌکِ لفظ  لفظی سا ثشای هؼٌبیی ٍضغ هی

ثیٌین ثیي هؼٌبی حمیمی ٍ  تَاى گفت ایي ّن ٍضغ است ثِ ایي غَست کِ ٍلتی هی ثب تأٍیل ٍ تَجیِ هیّن داسین کِ 

ای کِ ثیي آى ٍ هؼٌبی  لِ ًیست ثِ خبطش آى ػاللِ ي هؼٌی ثب ایٌکِ هؼٌبی هَضَعگَیین ای ای ٍجَد داسد هی هجبصی ػاللِ

 ضَد الجتِ ًِ حمیمتبً ثلکِ ادػبئبً.  لِ فشؼ هی جضء هؼٌبی هَضَعلِ ٍجَد داسد  هَضَع

ای  کٌین ایي فشد اص هؼٌی ّن کِ ػاللِ ٍ گفت ادػب هی سکبکی ایي سخي سا فمط دس هَسد استؼبسُ هطشح کشدخالغِ ایٌکِ 

کٌین ایي سخي سا ًسجت  ٍلی هب ػشؼ هی لِ است ، جضء هؼٌبی هَضَعلِ داسد هثل آى فشد حمیمی ًسجت ثِ هؼٌبی هَضَع

سججیت ٍ تَاى ایي سخي سا ًسجت ثِ ػاللِ  ؛ هثالً هیتَاًین هطشح کٌین ٍ هختع ثِ ثبة استؼبسُ ًیست ثِ ّوِ ػاللبت هی

آتص ٍضغ ضذُ ٍ ایي ٍضغ ثبلتحمیك است ٍلی سجت ثشای ثشای « ًبس»هسججیت ّن هطشح کشد ثِ ایي ثیبى کِ هثالً لفظ 
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ٍ حشاست ػاللِ « ًبس»سا دس هؼٌبی حشاست استؼوبل کٌین ثِ اػتجبس ایٌکِ ثیي « ًبس»تَاًین لفظ  حشاست است لزا هب هی

است دس حبلی کِ آتطی ٍجَد ًذاسد اهب « آتص»ضَد  یلی گشم ثبضذ گفتِ هی، هثالً صهبًی کِ َّا خسججیت ٍجَد داسد

ضَد آتص است ثِ خبطش ایي است کِ چَى آتص سجت حشاست است ٍ حشاست صیبد است لفظ سجت کِ  ایٌکِ گفتِ هی

َسد ضَد، پس چِ اضکبلی داسد ّوبى حشفی کِ سکبکی دس ه هی آتص ثبضذ هجبصاً دس هسجت کِ حشاست ثبضذ استؼوبل

سکبکی دس هَسد  ؟ایٌجب ّن کِ ػاللِ سججیت ٍ هسججیت است گفتِ ضَد ِاستؼبسُ کِ داسای ػاللِ هطبثْت است گفت

لِ ادػبیی  دس سجل ضجبع استؼوبل دس هَضَع« اسذ»سجل ضجبع، هػذاق ادػبیی اسذ است لزا استؼوبل استؼبسُ گفت 

دٍ هػذاق داسد؛ یک « ًبس»لبثل طشح است یؼٌی  یت ّنسخي دس هَسد ػاللِ سججیت ٍ هسجج ّویيکٌین  است، ػشؼ هی

م سکبکی ثِ استؼبسُ است پس ٍجْی ثشای اختػبظ کال« حشاست»ٍ یک هػذاق ادػبیی کِ « آتص»هػذاق حمیمی کِ 

پس اضکبل دٍم ایي است کِ چشا سکبکی حمیمت لغَیِ سا هٌحػش دس  ضَد. ٍجَد ًذاسد ٍ ضبهل سبیش ػاللبت ّن هی

 استؼبسُ داًست ٍ سبیش هجبصات سا اص ایي دایشُ خبسج کشد.
 پاسخ:

تَاًین ٍضغ سا تأٍیل ثجشین ٍ  ٍ حشاست ّن غبدق است ٍ هب هی« ًبس»دسست است کِ ػٌَاى ٍضغ ثبلتأٍیل دس هثبلی هثل 

کِ ثشای آتص ٍضغ ضذُ ثبلتأٍیل دس حشاست ّن لبثل تطجیك است ٍلی یک ًکتِ هْن ایٌجب ٍجَد داسد « ًبس»ثگَیین لفظ 

ٍ ًبچبس است هسئلِ سا هٌحػش دس استؼبسُ ثذاًذ ٍ آى ًکتِ ایي است  سٍدش گزاسد کالم سکبکی اص دایشُ استؼبسُ فشات کِ ًوی

دس ٍضغ حمیمی لِ دادُ ضَد،  کِ هٌظَس اص ٍضغ ثبلتأٍیل ایي است کِ ثِ کوک ٍ تػشف ػملی یک تغییشی دس دایشُ هَضَع

ػمل هب دس هحذٍدُ ٍضغ ثشای آتص لشاس دادُ ضذُ اهب « ًبس»ثشای حیَاى هفتشس ٍ لفظ « اسذ»کِ کبس ٍاضغ است لفظ 

دّذ ٍ هالکص ثشای ایي کبس  لِ لشاس هی جضء هحذٍدُ ٍضغ ٍ هؼٌبی هَضَعکٌذ ٍ سجل ضجبع سا ّن  دخل ٍ تػشف هی

، لکي ًِ فشد حمیمی ثلکِ فشد ادػبیی لِ اسذ است کٌذ سجل ضجبع ّن فشدی اص افشاد هَضَع ادػبء است یؼٌی ػمل ادػب هی

ایي لِ دسست کشد؟  تَاى یک فشد ادػبیی ثشای هَضَع ب دس کجب هوکي است ٍ دس کجب هیػوذُ پبسخ هب ایي است کِ ادػ

 هوکيادػب دس جبیی هوکي است کِ ثیي هؼٌبی حمیمی ٍ هؼٌبی ادػبیی هطبثْت ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ایي فمط دس استؼبسُ 

است چَى ػاللِ ثیي آتص ٍ  تَاى گفت حشاست هػذاق ادػبیی آتص ضَد. لزا ًوی است ٍ غیش استؼبسُ سا ضبهل ًوی

 ٍهطبثْت است  ٍ سجل ضجبع ػاللِ« اسذ»حشاست ػاللِ سججیت ٍ هسججیت است ًِ هطبثْت دس حبلی کِ ػاللِ ثیي 

است لکي ػمل هب یک فشد ادػبیی « اسذ»ثشای حیَاى هفتشس ٍضغ ضذُ ٍ ایي هؼٌی فشد حمیمی « اسذ»سکبکی فشهَد: 

گَیذ سجل ضجبع ّن یک فشد ٍ هػذاق ادػبیی ثشای اسذ است ٍ ایي ثِ خبطش ػاللِ  کٌذ ٍ هی ّن ثشای آى دسست هی

تَاًٌذ هػذاق ثشای یک هبّیت لشاس  ِ ّن ّستٌذ هیحیَاى هفتشس است کِ چَى ایي دٍ ضجیهطبثْت ثیي سجل ضجبع ٍ 

، اهب دس غیش َاى هػذاق ادػبییثِ ػٌ)سجل ضجبع(ثگیشًذ لکي یکی)حیَاى هفتشس( ثِ ػٌَاى هػذاق حمیمی  ٍ دیگشی 
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لِ دسست کشد لزا فمط ایي سخي دس استؼبسُ کِ داسای ػاللِ  تَاى فشد ادػبیی ثشای هَضَع هَاسد ػاللِ هطبثْت ًوی

  ْت است اهکبى داسد.هطبث

لِ سا  ثِ ایي ًحَ کِ ػمل دایشُ هَضَع استتػشف ػمل دس دایشُ ٍضغ گَیذ کِ ػجبست اص  آًچِ سکبکی هی خالغِ ایٌکِ

کِ ػجبست  کٌذ یک فشد ادػبیی ّن ثشای آى فشؼ هی است «حیَاى هفتشس» کِ« اسذ»ػالٍُ ثش فشد حمیمی ٍ تَسؼِ دادُ 

حیَاى هفتشس ٍ سجل ضجبع( ػاللِ هطبثْت غَستی اهکبى داسد کِ ثیي آى دٍ هػذاق )فمط دس  است «سجل ضجبع»اص 

ایي کالم سا فمط دس هَسد استؼبسُ هطشح لزا ایطبى  .ٍ ایي فمط دس استؼبسُ اهکبى داسد ًِ سبیش هجبصات ٍجَد داضتِ ثبضذ

ایي ادػب فمط دس دایشُ ػاللِ ٍ  کي ادػبئبًل است لِ هَضَعاستؼوبل لفظ دس  ،کشد لزا هؼتمذ است استؼوبل لفظ دس استؼبسُ

 ضَد. هطکل ایي سخي آى است کِ سبیش هجبصات سا ضبهل ًوی هطبثْت اهکبى داسد ٍ
  سوم: اشکال

کالم سکبکی دس اػالم ضخػیِ لبثل ایشاد کشدُ کِ یکی اص آى اضکبالت ایي است کِ  سکبکیاهبم )سُ( چٌذ اضکبل ثِ کالم 

 کِ ثشای پسش طبئی ٍضغ ضذُ« حبتن»تَاًیذ فشد ادػبیی دسست کٌیذ؛ هثالً لفظ  اػالم ضخػیِ ًویثیبى ًیست ٍ ضوب دس 

خَاّیذ هػذاق ادػبیی ثشای حبتن  جَد ٍ سخبٍت ثبضذ هیّش کسی سا کِ اّل یک هػذاق ثیطتش ًذاسد دس حبلی کِ ضوب 

تن طبئی ثبضذ ٍ دیگشی هػذاق ادػبیی کِ یؼٌی ثگَییذ حبتن دٍ هػذاق داسد؛ یکی هػذاق حمیمی آى کِ حب لشاس دّیذ

ػَلَن ضخػی است ٍ حمیمتبً یک هػذاق « حبتن»دس حبلی کِ ایي اهکبى ًذاسد چَى  اًسبى اّل جَد ٍ سخبٍت است

تَاًذ هػبدیك کثیشی  یک طجیؼت کلی است کِ هی« اسذ»، ثلِ هػذاق ادػبیی دسست کشدتَاى ثشای آى  ثیطتش ًذاسد لزا ًوی

ػَلن ضخػی است ٍ یک هػذاق ثیطتش ًذاسد ٍ « حبتن»تَاى ثشای آى هػذاق ادػبیی دسست کشد اهب  ا هیداضتِ ثبضذ لز

تَاى ثشای آى هػذاق ادػبیی تػَس کشد چَى ضخػی ٍ جضئی ظشفیت ایي سا ًذاسد کِ یک هػذاق ادػبیی ثشای آى  ًوی

کٌین، ادػبی ػیٌیت کٌین ٍ ثگَیین ایي فشد  تَاى ثِ جبی ایٌکِ ثشای ػَلن ضخػی فشد ادػبیی دسست ثلِ هی دسست ضَد.

 1ػیي هػذاق حمیمی آى ٍ کأًِّ خَد اٍست.

گَیٌذ اسبسبً لَل سکبکی ثب لَل هطَْس فشلی  کٌٌذ هی اهبم )سُ( دس اضکبل دیگشی کِ ثِ سکبکی ٍاسد هی بحث جلسه آینده:

داًین کِ اغل  ٍلی هب ایي اضکبل سا ٍاسد ًوی ًذاسد چَى دس ّش دٍ استؼوبل لفظ دس غیش هب ٍضغ لِ غَست گشفتِ است

 اضکبل ایطبى ٍ پبسخ آى سا اًطبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ رکش خَاّین کشد.

 «والحمد هلل رب العالمین»
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