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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»

 :خالصه جلسه گذشته

گیشد تحشیش هحل ًضاع است ٍ ایٌکِ ایي ًضاع چِ  ػشض کشدین اٍلیي هطلجی کِ دس هجبحث هشتك هَسد سسیذگی لشاس هی

 .هصجی داسد ٍ آیب اصَالً یک ًضاع ٍ هسئلِ لغَی است یب یک ًضاع ٍ هسئلِ ػملی

ًضاع  ،کشدین ٍ ثش اسبس آى ثیبىهشَْس ًظشی داسًذ کِ ایي سا اجوبالً ثیبى  :ػشض کشدین ًظشات دس ایي ساثطِ هختلف است

چَى ثحث دس ٍضغ ٍاضغ است )ایٌکِ ٍاضغ هشتك سا ثشای یک هؼٌبی ػبم ٍضغ کشدُ  ؛دس ثبة هشتك یک ًضاع لغَی است

 یب یک هؼٌبی هحذٍد ٍ خبص( ٍلی دس ػیي حبل اشکبالتی ثش ایي ًظشیِ شذُ کِ ایٌْب سا ثبیذ ثشسسی کٌین. 

ًی ثَد کِ ایي ًظشیِ سا تجییي کشدین ٍ یک اشکبل ّن کِ هحمك اصفْبًی ثِ ایي ًظش ایشاد کشدُ هشحَم تْشا ًظشاهب ًظشیِ دٍم 

 هطشح کشدین.ثَد سا 
 اشکال دوم

یک اشکبل دیگشی ّن هتَجِ ًظش هشحَم تْشاًی ّست ٍ آى ّن ایي است کِ ثِ طَس کلی اگش هب ًضاع دس ثبة هشتمبت سا اص 

ثگَیین ًضاع دس هسئلِ هشتك ثش سش ایي است کِ آیب ٍ س دائشُ حول ٍ اطالق ثجشین شدُ ٍ دخبسج ک ،دائشُ هفَْم ٍ ٍضغ

شَد کِ ثحث ٍ  شَد هشتك سا ثش راتی کِ لجالً هتلجس ثِ هجذأ ثَدُ ٍ اآلى ًیست، حول کشد یب ًِ؟ ایي دس ٍالغ هَجت ًوی هی

گشدد هثالً ایٌکِ هب  غ ثِ ٍضغ ثش هیدس ٍال ،چَى ثحث دس صحت ٍ ػذم صحت حول ٍ اطالق ؛ًضاع یک ًضاع ػملی ثشَد

صحیح است یب ًِ، ایي ًبشی اص چیست  ،ثحث ثکٌین آیب حول ٍ اطالق ضبسةٌ ثش صیذی کِ دیشٍص ضبسة ثَدُ ٍ اآلى ًیست

داًین ٍ هفَْم ضبسة ثشای هب سؼتبً ٍ  ِ خبطش ایي است کِ هب حذٍد ٍضغ سا ًویایي ثٍ چشا چٌیي ًضاػی دس ایي ثحث داسین؟ 

 شَد. ٍ هفَْم است لزا ًضاع یک ًضاع لغَی هی ٍضغکِ هشحَم تْشاًی گفتِ ثبص  هؼلَم ًیست پس هٌشأ ًضاع ثِ ثیبًی مبًضی

 توبم است.جلسِ گزشتِ ثیبى شذ ایي ًظشیِ ًبثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ ایي اشکبل ٍ اشکبلی کِ دس 

چٌبًچِ دس جلسبت گزشتِ ّن گفتین؛ دس ثحث هشتك یک ًضاػی ٍجَد داسد کِ ثبیذ ثِ خَثی هحل ٍ هکبى ایي ًضاع  یادآوری:

اگش یک راتی دس هؼلَم گشدد ٍ دس صَستی کِ ثِ خَثی سٍشي ًشَد، سبیش هجبحث تحت تأثیش آى خَاّذ ثَد ٍ آى ایٌکِ 

ل صیذ کِ دس صهبى گزشتِ هتصف شذ ثِ ٍصف ضشة کِ ثِ هثآى ٍصف صائل شذ،  ٍ سپس گزشتِ اتصبف پیذا کشد ثِ ٍصفی

 رات تَاى ثِ اػتجبس گزشتِ هی ٍلی آیب تَاًستین دیشٍص ثِ اٍ ثگَیین ضبسةٌ چَى حمیمتبً ضبسة ثَد هی ثِ هجذأ اػتجبس تلجس

شَد  ذًذ حمیمتبً هیای هؼتم کِ هتلجس ثِ هجذأ ثَدُ اآلى ّن حمیمتبً ثِ اٍ ضبسة ثگَیین یب ًِ؟ ایٌجب هحل ًضاع است؛ ػذُ

دس ایي فشض صهبى تلجس  تَاى حمیمتبً ثش چٌیي راتی ضبسةٌ سا اطالق کشد. ای ًیض لبئلٌذ ثِ ایٌکِ ًوی ضبسة گفت ٍ ػذُ

 گزشتِ ٍلی صهبى ًسجت صهبى حبل است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
 9393 شهریور 29تاریخ:                                                          مشتق -مباحث الفاظ موضوع کلی:

 9435 ذی القعده 24 صادف با:م                                                        محل نزاع امر اول: تحریر: جزئی موضوع
 3 جلسه:                                                                                        مششسال 



01 

 

 نظز محقق نائینی -3

ثِ ًظش  ثِ ایي دلیل کِ ًضاع ػملی است؛هؼتمذ است ایي ًضاع یک ثش خالف هشَْس ایشبى  ؛ًظشیِ سَم، ثیبى هحمك ًبئیٌی است

چیست؛  ،حمیمی  استکسبًی کِ هؼتمذًذ اطالق هشتك ثش هتلجس ثِ هجذأ دس راتی کِ إًمضی ػٌِ التلجس  دیذ دلیلایشبى ثبیذ 

ق خَاّذ هتلجس ثِ هجذأ شَد اطالق کٌین، هجبص است ٍلی اطال گَیٌذ اگش اآلى هشتك سا ثش راتی کِ دس آیٌذُ هی ایٌْب هی

شَد  چِ فشلی ثیي ایي دٍ ٍجَد داسد کِ یکی هی ، حمیمت است.ػٌَاى ضبسة ثش کسی دس گزشتِ ضبسة ثَدُ ٍ اآلى ًیست

 شَد هجبص؟  حمیمت ٍ یکی هی

فشهبیذ کسبًی کِ هؼتمذًذ اطالق ّن دس هتلجس ثِ هجذأ فی الحبل ٍ ّن دس هتلجس ثِ هجذأ فی  ثِ ػجبست دیگش ایشبى هی

کِ هشتك دس ٍالغ یک حمیمت ٍ ػٌَاًی است کِ اص لیبم ػشض ثِ  است دلیلشبى ایي چِ دلیلی داسًذ؟ الوبضی حمیمت است،

هثالً  ؛دَلبئن ش ٍ هؼشٍض  ػشض ثِ هَضَعتَاى اًتضاع کشد کِ  یؼٌی ػٌَاى هشتك سا دس صَستی هیشَد؛  هَضَع اًتضاع هی

َاًین ػٌَاى ضشة یب لتل سا ثش اٍ اطالق کٌین. پس ػشض ت رات )صیذ( تب صهبًی کِ ػشض ضشة یب لتل ثِ اٍ لبئن ًشذُ ًوی

شَد اهب اگش کسی دس گزشتِ هتصف ثِ ایي ػٌَاى شذ هثالً دیشٍص ػٌَاى ضبسة سا  ػٌَاى هشتك اًتضاع ًوی ،اگش ػبسض ًشَد

ثِ اٍ ایي ػٌَاى سا اطالق کشد ٍ آى  تَاى اًتضاع کشدیذ چَى ػشض ضشة لبئن شذ ثِ هؼشٍض کِ صیذ ثبشذ ٍ لزا اآلى ّن هی

 اًتضاع کشد.

هب کبسی ثِ دسستی ٍ غلطی ایي ًظش ًذاسین ثلکِ اصل هسئلِ سیشِ اًتضاع ػٌَاى هشتك، لیبم ػشض ثِ هؼشٍض است کِ دس 

د کسی کِ تَاًین اطالق کٌین اهب دس هَس هَسد تلجس ثِ هجذأ فی االستمجبل ٌَّص ػشض لبئن ثِ هؼشٍض ًشذُ لزا حمیمتبً ًوی

اآلى ٍ ثبلفؼل دس حبل ضشة است یب کسی کِ دس گزشتِ ضشة اص اٍ سش صدُ دس ّش دٍ صَست لیبم ػشض ثِ هؼشٍض تحمك 

 تَاًین ػٌَاى هشتك سا ثکبس ثجشین. چَى لیبم ػشض ثِ هؼشٍض تحمك پیذا کشدُ هب هی ٍ پیذا کشدُ

شَد ٍ سثطی ثِ هسئلِ ٍضغ  ایي هسئلِ یک هسئلِ ػملی هیاگش هسئلِ ثش هذاس لیبم ػشض ثِ هؼشٍض استَاس شذ، ثٌبثش ایي 

 ٍاضغ ًذاسد ٍ اصالً سخي اص کبس ٍاضغ ٍ هحذٍدُ ٍضغ ٍاضغ ًیست.

کِ ایي هسئلِ یک هسئلِ ػملی است ٍ جْتش ّن ایي است کِ چَى هشتك اسبسبً  کٌذ هیپس ثِ طَس کلی هحمك ًبئیٌی ادػب 

کٌذ لزا دس هَسد هتلجس دس هستمجل ػٌَاى هشتك سا حمیمتبً  ك پیذا هییک ػٌَاًی است کِ ثب لیبم ػشض ثِ هؼشض تحم

 شَد ثِ کبس ثشد. ًوی
 مؤید:

کِ ثبػث شذُ ایشبى ایي هسئلِ ٍ هطلت سا یک هسئلِ ػملی فشض کٌذ کِ دس اداهِ ثحث خَد ّن داسًذ یک هؤیذی یشبى ا

 اًذ ٍ آى ایي است: کشدُ ثِ آى اشبسُ

خَاّین یي است کِ کذاهیک اص هشتمبت دس دائشُ ٍ هحل ًضاع داخل ٍ کذاهیک خبسج ّستٌذ کِ ثحث اص ا اهش ثبًیدس ثحث 

هفؼَل داخل دس هحل ًضاع ّستٌذ اهب ًسجت ثِ ثؼضی هشتمبت ثحث شذُ  ل ٍ اسناسن فبػکِ ثؼضی اص هشتمبت هبًٌذ  خَاًذ

ایي چٌیي است؛ یؼٌی هثالً اگش دیشٍص دس هحل هثالً ایٌکِ آیب اسن هکبى ّن  ؛داخل دس هحل ًضاع ّستٌذ یب ًِ ایٌْب کِ آیب

تَاًین ثگَیین همجشُ؟ ایي ثحث  ای ثَد اهب اآلى اًمضی ػٌِ التلجس ثوحل الذفي آیب اآلى ّن ثِ ایي هحل هی خبصی یک همجشُ

 ّن ٍجَد داسد. آى هبى ٍ آلت ٍ اهثبل دس اسن ص
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ایشبى هؼتمذ  ثشای ػملی ثَدى ایي ًضاع(؛ هؤیذ ایشبى استکِ آى هطلت )اًذ  یک هطلجی سا گفتِ یهحمك ًبئیٌ اهش ثبًیدس 

لیبم ػشض ثِ هؼشٍض ًیست، اص هحل ًضاع خبسج ثش ٍ اًتضاع آًْب هتَلف  شًَذ اًتضاع هی است: ػٌبٍیٌی کِ اص رات اشیبء

ًسبى اًتضاع ّستٌذ )ایي سخي اشکبل داسد کِ اآلى جبی ثحث ًیست( هثالً اًسبًیت یک ػٌَاى هشتك است کِ ایي اص رات ا

هثل ٍ  ش هحتبج لیبم ػشض ثِ هؼشٍض ًیستینشذُ یب حجشیت کِ اص رات حجش اًتضاع شذُ؛ ثشای اًتضاع حجشیت اص حجش دیگ

 رات صیذ کِ هؼشٍض است تب ثتَاًین ثبیذ ضشة لیبم پیذا کٌذ ثِ ن،ضبسة سا اطالق کٌی نخَاّی ضبسة ًیست؛ ٍلتی هی

اص رات ثلکِ اهب ػٌَاى اًسبًیت ایي گًَِ ًیست ٍ ایٌْب هتَلف ثش لیبم ػشض ثِ هؼشٍض ًیست  بسة سا دس ثیبٍسینػٌَاى ض

 شَد. شیء اًتضاع هی

خالصِ ایي ادػب ایي شذ کِ ثؼضی اص هشتمبت اص هحل ًضاع خبسج ّستٌذ ٍ آى ّن ػٌبٍیٌی ّستٌذ کِ اص رات  خالصه مؤید:

 هؼشٍض ًیست هثل اًسبًیت، حجشیت. یک یبم ػشض ثِ شًَذ ٍ اًتضاع آًْب هتَلف ثش ل اشیبء اًتضاع هی

فشهبیذ: ثِ ایي دلیل کِ  کٌذ ٍ هی چشا ایي ًحَُ ػٌبٍیي اص هحل ًضاع خبسج ّستٌذ؟ هحمك ًبئیٌی دلیلش سا ایي رکش هیحبل 

ثِ صَست هسجذ است ًِ  هثالً هسجذیت ،شیئیت الشیء ثصَستِ ال ثوبدتِ؛ شیئیت ّش چیضی ثِ صَستش است ًِ هبدُ آى

 هبدُ آى ثب سبیش اثٌیِ هشبثِ است.اال هبدُ آى ٍ 

شًَذ ٍ دلیل ثش  پس ایشبى ثؼضی اص هشتمبت سا اص هحل ًضاع خبسج کشد ٍ آى ّن هشتمبتی کِ اص خَد رات اشیبء اًتضاع هی

ء ثصَستِ ال ثوبدتِ؛ ّویي کِ الشی ةخشٍج ایي هشتمبت سا یک هطلت فلسفی ػٌَاى کشدًذ ٍ آى ػجبست است اص ایٌکِ شیئی

هحمك ًبئیٌی یک دلیل ػملی ثش خشٍج ثؼضی اص هشتمبت اص هحل ًضاع آٍسدُ است، ایي هؤیذ ػملی ثَدى ًضاع دس ثبة 

 هشتمبت است.

ثِ ٍاضغ ًذاسد چَى اسبسبً  یگَیذ ایي سثط داًذ ٍ هی پس دس هجوَع هحمك ًبئیٌی ًضاع دس ثبة هشتك سا یک ًضاع ػملی هی

ثیٌین ثؼضی لبئل ّستٌذ ثِ  هشتك ًبشی اص لیبم ػشض ثِ هؼشٍض است؛ دلیل ایٌکِ هب دس هتلجس ثِ هجذأ دس هبضی هی هسئلِ

شَد اطالق کشد ّویي هسئلِ  شَد هشتك سا اطالق کشد اهب دس هتلجس ثِ هجذأ دس آیٌذُ ًوی  ایٌکِ ایي حمیمت است ٍ حمیمتبً هی

ًذ ٍ دلیلی کِ ا اص هشتمبت اص هحل ًضاع خبسجثیبى کشدًذ ٍ آى ایٌکِ ثؼضی لیبم ػشض ثِ هؼشٍض است. ٍ هؤیذی سا ّن 

کٌذ یک دلیل ػملی است پس ّن اصل هذػبی ایشبى ٍ ّن هؤیذی  ًضاع رکش هی هحل اصهشتك ثشای خشٍج ثؼضی اص الفبظ 

 ت.کِ گفتین دس ٍالغ دس صذد اثجبت ایي هطلت است کِ ایٌجب ثِ طَس کلی هسئلِ یک هسئلِ ػملی اس

ایي ًظش ٍ ایي ثیبى توبم ًیست کِ إى شبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ هَسد ثشسسی لشاس خَاّین داد ٍ ثؼذ کالم  بحث جلسه آینده:

 سا ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین کشد. 1هشحَم آلبی ثشٍجشدی

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
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