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ئهم ا هل الطارهین و لعن علیالحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آ»  «معینج اعدا
 «مشتق»تعریف

مشتق بحث عنوان درباره خود حال باید  .با مشهور استدر این نزاع نزاع لغوی است و حق  ،معلوم شد نزاع در باب مشتق

مشتق مشتقات به دو قسم منظور از مشتق چیست؟  اساساًکه  دیدابتدا باید مشتق است.  بحث ما،محور و موضوع  چونکنیم 

است یا اصطالح خاصی ما در نزاع آیا مشتق نحوی منظور که  این استحال بحث در . اصولی تقسیم می شوندنحوی و مشتق 

ظور دقیقا معلوم شود که مندر ابتداء  دهیم تاانجام  املرا به صورت ک دیتقسیم بنالزم است که پس ینجا مورد نظر است؟ در ا

برای مثال بعضی ها  خواهیم کرد. بحث، اختالف و نزاع شدهدر آن که  یاز موارد از مشتق در اینجا چیست و سپس در برخی

اسم زمان مفصال ی با  در رابطه و یا برخی دیگردر بحث مشتق قرار می گیرد یا نه که آیا داخل شبهه دارند درمورد اسم مفعول 

 د که آیا اسم زمان داخل در بحث مشتقات است یا خیر؟ بحث کرده ان

زیرا بپردازیم. عرض کنیم و بعد به بررسی مواردی که مورد اختالف و نزاع است ابتداءاً الزم است که مقدمه ای پیرامون مشتق 

 از محل نزاع خارجند قطعاًمانند مصادر و افعال و مواردی هم قطعاً مواردی از مشتقات مانند اسم فاعل در محل نزاع داخلند 

 .قرار گرفته اند محل بحث همبرخی از مشتقات و 

 لفظ به مشتق و جامد قسامنا

وضع خاص دارای ماده و هیئتش  . لفظی کهتقسیم می شودلفظ مشتق و لفظ جامد بر دو قسم  ،یک حیث ازکلی لفظ  به طور

به طور مثال  صورت گرفته.و جداگانه ای تش وضع مستقل هم هیئو هم برای ماده مشتق نامیده می شود یعنی  ،و مستقل باشد

 «ف ع ل» از طرفی هم برای ماده اش کهدارد و مستقل وجود یک وضع اسم فاعل،  ی برای هیئت فاعل صرف نظر از ماده

دارای وضع خاص و مستقلی است  می باشد« ض ر ب»که  "ضرب"ی   مادهمثالًیا دارد مستقل دیگری وجود یک وضع باشد 

 دارد.دیگری  مستقلوضع  نیزضارب که برای زدن وضع شده هیئت 

 .تش دارای وضع دیگری استوضع و هیئیک نچیزی که ماده اش دارای پس مشتق عبارت است از آ

مثالً وقتی  دارای وضع دیگر نیست.یک وضع وجود دارد و فقط  آنت فظی است که برای مجموع ماده و هیئاما جامد آن ل 

 .شده اندوضع  ک وضع برای یک معنای باو ن هیئت با هم این ماده و اییعنی در واقع را وضع می کند  "شجر"واضع 

 قسم اول بعد از تقسیم بندی لفظ به مشتق و جامد باید گفت که هر یک از مشتقات و جوامد نیز بر دو قسم تقسیم می شوند.

مثال  .می شودجاری و بر آن حمل یک مبداء به متصف  که بر ذاتِوضع شده برای یک معنایی آن مشتقی است که  از مشتقات

 باسمه تعالی
 درس خارج اصول استاد حاج سید مجتبی نورمفیدی
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صدق می کند  پیدا کرده)به هر نحوی از انحاء اتصاف(، و این لفظ بر این ذات خارجاً یک مبداءذاتی وجود دارد که اتصاف به 

  و...  مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان و اسم مکان

حمل می  مبداءآن به ات متصف اسم فاعل مشتق است و وضع شده برای معنایی که بر ذدیگر می توان گفت که  به عبارت

دارای در واقع ب و مضروب که ضرَمَ یارب حمل می شود شود مانند ضارب که وضع شده برای معنایی که بر ذات متصف به ضَ

زیرا این معانی بر ذاتی حمل می شوند که است هستند که اسم مفعول و اسم مکان و اسم زمان برای آنها وضع شده  معنایی

در اسم  "ضرب"نحوه اتصاف ذات متصف به به طور مثال نحوه اتصافشان فرق می کند.  هستند اما "ضرب"متصف به مبداء 

با هم  ذاتی که اتصاف به مبداء پیدا کرده استآنان در  ی همه مفعول و اسم فاعل فرق می کند امامکان با اسم زمان و اسم 

 . مشترک هستند

افعال که . مانند وضع شده است «یجری علی الذات و ال یصدق علیها خارجاًال »معنایقسم دوم آن مشتقی است که برای 

وضع شده ولی این قابل حمل بر ذات نیست و برای معنای صدور فعل از شخصی در زمان گذشته  "لَعَفَ" مثالمشتق هستند 

را نمی توانیم بگوئیم است  "بَرَضَ زیدٌ"کنیم یعنی حمل بر ذات را  بَرَبه معنایی که خود ضَ "بَرَضَ زیدٌ"نمی توانیم بگوئیم 

. باشد یا مصدر مجردباشد مصدر مزید اینکه اعم از حال  رب است یعنی مصدر را حمل بر او کنیمزید ضَنمیتوانیم بگوئیم یا و 

ما مصادر نند ازیرا مصادر مزیده را از مشتقات می دا) ؟ه از مشتقات هستند یا نیستنددالبته اختالف است که آیا مصادر مجر

  مجرده محل بحث است(

 انتزاع شده وضع شده اند، که از خود مقام ذات یمعنای ایقسم اول از جوامد، جوامدی هستند که بر .جامد هم بر دو قسم است

جوامدی هستند که وضع شده اند برای معنایی که مانند عنوان زوج، حر و رق جامدند و قسم دوم هم که انسان یا حیوان  مانند

ون مثل اسم فاعل و مفعول و امثال از نظر نحوی جامد محسوب می شود چ. زوج ارج از مقام ذات انتزاع شده اندامر خاز 

 ی به اعتبار این علقه همسر مریم شده، یعنی زیدی که نیست اما عنوانی است که از امر خارج از مقام ذات انتزاع شد استآنان 

عنوان زوج از ذات زید انتزاع نشده بلکه از امری خارج از مقام ذات که  پسشده اطالق  نتزاع و بر اوعنوان زوج ا زوجیت

 زوجیت باشد انتزاع شده است.

 نتیجه

، محل نزاعمنظور از مشتق در  بحث شود کهباید حال و جوامد هر یک بر دو قسم هستند.  به طور کلی معلوم شد که مشتقات

ما »در و هم  «متلبس بالمبداء فی الحال»حقیقت است یا هم در  «الحالمتلبس بالمبداء فی »آیا مشتق در خصوص "که 

 دیگری دارد؟ است و یا معنایو اصطالحی آیا منظور مشتق نحوی  کدام است؟ "حقیقت است یا مجاز «انقضی عنه التلبس

و قدر متیقن داخل در قطعا  (صرف نظر از بعضی از موارد که مورد اختالف استی که بیان شد، قسم اول )از این چهار قسم

 ؟ هستند و یا خیرآیا داخل در عنوان بحث  در هر دو قسمش،عنوان بحث است اما قسم دوم از مشتقات و جوامد 

وامد از جاز و قسم اول  اتمشتقاز داخل در محل بحث هستند اما قسم دوم و قسم دوم از جوامد قسم اول از مشتقات  اجماالً

در اسم مفعول اگرچه که )جریان دارد و نزاع اسم فاعل و اسم مفعول و ... این بحث  ندمانیعنی در  محل بحث خارجند،

است که موارد اختالف در جلسات بعد گفته خواهد شد( پس اشکاالتی شده هم اسم زمان اشکالی شده است و همچنین در 
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زوج،  مانند عناوین و جوامدیاز طرفی هم داخل است و اسم فاعل است که در محل نزاع  ،قدر متیقن از قسم اول مشتقات

 . رق و حر هم داخل در محل نزاع هستند

اگر کسی متصف به عنوان زوج شد)زوج مشتق اصولی است و که بحث عرض شد  ی دیروز در ثمرهن زوج عنوای  درباره

به فوت  که با طالق باشد و یا )و فرقی ندارد« الزوجیۀبانقضی منه التلبس » یاو «انقضی عنه الزوجیۀ»مشتق نحوی نیست( و 

 حقیقت است یا مجاز؟ (خواهیم دارد )که حال را هم بعداً توضیح« التلبس انقضاء»عنوان زوج بر او بعد از  (آیاهمسر باشد

 نسبت بین مشتق اصولی و نحوی

عنوان بحث بر مدار او )یعنی مشتق محل نزاع که که نسبت بین مشتق اصولی توجه به توضیحاتی که داده شد متوجه شدیمبا 

مشتق )یعنی مشتق هستند وجود دارد که عموم خصوص من وجه می باشد زیرا مواردی  ،و مشتق نحوی ت(دائر شده اس

عنوان  مانندداخل در محل بحث و نزاع هستند.  ااما از محل نزاع خارجند و مواردی هم جامد هستند ام (اصطالحی هستند

. ند اما از محل نزاع خارجنده مشتق هستند و مبداء اشتقاق دارحل نزاع است. اما افعال کجامد است اما داخل در مکه زوج 

 و مشتق اصطالحی نسبت عموم خصوص من وجه می شود.  ماپس نسبت بین مشتق موضوع بحث 

از محل نزاع  را ها به این دو اشکال کرده و آنزیرا برخی خصوص اسم مفعول و اسم زمان انجام دهیم  دربحثی را باید حال 

 .خارج دانسته اند

داشتن محل دلیل اختصاص اع می دانند و حتی برخی مورد اسم فاعل اختالفی نیست و همه اسم فاعل را داخل در محل نزدر 

همان ابتدا در مثال ند که در کتب اصولیه از ه ااین قرار داد، را از محل نزاع ول و امثال آناسم فاعل و خروج اسم مفعنزاع در 

ند که چرا یک بار هم از اسم مفعول نام نبرده اند و ه اکرداستفاده برخی  تا جایی کهمثال زده اند  از اسم فاعلقط های خود ف

 اسم فاعل است. سا نزاع ما در مشتق فقط مربوط به این بیانگر این است که اسا

زمان، اسم قبول دارند اما در مورد اسم مفعول و جریان نزاع در اسم فاعل اساسا محل اختالف و نزاع نیست و همه به هر حال 

 . بیان خواهیم کرد است که ما آن راواقع شده و مفصلی  بحث مبسوطخصوصا 

 آثار حب دنیا حدیث اخالقی:

 می فرمایند:  امیر المومنین علی

 1 «العِقابِ اَلیمَ یوجِبُ وَ الحِکمَۀِ سَماعِ عَن القَلبَ یُصِمُّ وَ العَقلَ یُفسِدُ الدُّنیا حُبُّ»

 و اثر سوم هم اخروی آن آثار دنیویدو اثر  که به سه اثر مهم از آثار حب دنیا اشاره می کنندمذکور امیر المومنین در روایت 

  (وار این عواقب را به دنبال دارند.زنجیرو یعنی این دو آثار در طول هم هستند و پله پله ).دو اثر قبلی است ی نتیجهکه  است

دنیا شود، حب دنیا  م انساناین است که هم وغدنیا ند. منظور از حب را فاسد می کانسان حب دنیا این است که عقل اولین اثر 

 را من از دنیای شما سه چیز ،می فرماید شده است. پیغمبر اکرم خلق برای استفاده بشر نیست زیرا دنیا  مذمومبه تنهایی 

اگر در آن زندگی می کند نباشد و  اگر در حدی که بشر دنیا حب پس ،حب النساء استاز آن سه چیز دوست دارم که یکی 
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از  تواند با هیچ یک انسان نمی شمرده شود دیگرموم مذی آنچه را که خدا خلق کرده مواهب طبیعت و خلقت یعنقرار باشد 

این است که قلب انسان مملو از دنیا شود  پی دارددر که این آثار را  حبّیذا منظور از لارتباط و پیوند برقرار کند. این مواهب 

بلکه دنیا مخلوق خداست و مملو از نشانه های الهی است. به هر حال موم نیست، کند. دنیا فی نفسه مذ و از آخرت غفلت

گی به دنیا است. دلبست ،مت شدهت را برآورده کنند اما آنچه را که مذانسانها در این دنیا احتیاجاتی دارند که باید این احتیاجا

یعنی این که هم و غم ما برآورده شدن آخرت فکر نکنیم یعنی معناست که به ماوراء این دنیا و جهان  دلبستگی هم به این

که نیست معنا کسی که محبت دنیا در قلبش بیاید عقلش فاسد می شود و فساد عقل هم به این پس باشد.  نیازهای دنیایی

 عقل درک حقائق عالم و درکمعامله گرش فاسد نمی شود بلکه و عقل ی عقل محاسبه گر یعنمجنون و دیوانه می شود 

دارد و جریان حرکت عالم به سمتی است که آخرش انسان به دلیل تمام کارهایی  حقائق هستی و اینکه این عالم رب و خدایی

 ند راه سعادت را طی کند فاسد می شود. آن عقل بشری که با آن می تواو  مورد بازخواست قرار می گیرد ،که انجام داده

ه قلب قلب سخت می شود و باب ورود حکمت ب شده و از شنیدن حکمت باز می ماند یعنیدومین اثر این است که قلب کر 

نباشد معلوم است آن بسته شود و گوش شنوا در اگر گوشش دلی که باب سماع حکمت است مسدود می شود و دل می میرد. 

پس کسی که عقلش فاسد شود و قلبش هم  حکمت رسوخ نمی کند. آنچه را که می شنود در عمق جانش از که چه می شود،

 .سر از کجا در می آورداو دیگر معلوم نیست که ، دریافت حکمت برای او بسته شود همهر بخورد و را

است و نه عملش درست است و نه خدا . این شخص دیگر نه فعلش درست این اثر سوم حب دنیاست "العِقابِ اَلیمَ یوجِبُ وَ"

خودش می  شچیز  و مهربانی به دیگران است و همه را می شناسد و نه دیگران را می شناسد و نه اهل مهر و محبت و عاطفه

بد را با خود می سنجد و خوب و هایش را با خودش تنظیم می کند.  رابطه. مه چیز را با دنیای خودش می سنجدشود و ه

لذا حق را زیر پا می گذارد زیرا گمان می کند که حق خودش است و خدای او خودش می فقرار می دهد خودش حق را 

شود. آنقدر خود محوری در او غلبه می کند که دیگر حالل و حرام و حق و ناحق برایش معنایی ندارد. خودش را مدار حق 

 آید و چیزی باالتر از این نیست. می داند و وقتی که مدار حق قرار گرفت فساد عقل در او بوجود می 

یگر برای او فایده ای ندارد هر چه از حق و حقیقت برای او بگوئید ددیده اید؟ کسی را که بر عقیده باطل و انحراف باشد آیا 

صفی ان منو واضح هستند که دیگر نزد هر انس واضح ترین ادله و براهین در او نفوذ نمی کند. بعضی از امور به قدری بدیهی و

و کر شده است و گوش ده این یعنی قلبشان از سماع حکمت بازمان بعضی ها خود منطق را نمی پذیرند، د امانپذیرفته می شو

 برای این اشخاص عقاب و عذاب الیم در انتظار است.بدیهی است و لبشان به روی حقائق بسته شده ق

که امشب شب شهادت آن بزرگوار است و عزیز  آل محمد به خصوص حضرت جواد االئمه ان شاءاهلل به حق محمد و 

را به حق جواد  در هنگام شدائد و گرفتاری ها امام رضا اگر و به گفته بعضی از بزرگان  است دل حضرت رضا 

حل می شود. ان شاء اهلل به مشکالت  شانو عنایات شانرا واسطه باب الرضا کنیم با دعای ایشانسوگند دهیم و   االئمه

 حق اهل بیت علیهم السالم مشکالت عالم اسالم و تشیع روز به روز کمتر و ان شاءاهلل برطرف بشود.

 «الحمد هلل رب العالمین»


