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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»
 حث گذشتهدالصه ب 

. سِ دلیل روش ضذ ٍ الاهِ وشدُ اًذ تش ایي وِ اص تیي همذهات تٌْا همذهِ هَصلِ ٍاجة است احة فصَل چٌذ دلیلػشض وشدین ص

 .تیاى گشدیذدادُ ضذ وِ تؼضا  اضىاالتتِ پاسخ ّایی  اضىاالتی وِ هحمك خشاساًی ًسثت تِ ایي ادلِ داضتٌذ ًمل ضذ.

اجواال  اى تالی هاًذُ تَد لزااتْاهاتی تشایط ٍال داضتٌذ سَتؼضی اص دٍستاى  سَم ٍ اضىال ٍ جَاتی وِ دادُ ضذ، دس ساتطِ تا دلیل

هی دس ایي جلسِ تیاى  ٍ پاسخ ّایی وِ تؼضی اص آى ّا دس جلسِ گزضتِ اضاسُ ضذ،حمك خشاساًی سا تِ ّوشاُ اضىال ه سَم دلیل

 وٌین.

 دلیل سوم 

 ،غیشی داسد وِ هَصل تِ ری الومذهِ تاضذتٌْا همذهِ ای ٍجَب  ٍیي است وِ هطلك همذهِ ٍاجة ًیست هذػای صاحة فصَل ا

 . تش آى ضذُ تاضذیؼٌی ری الومذهِ هتشتة 

 جْتت  ایي تِ . پس همذهِذسدلیل سَهی وِ ایطاى الاهِ وشدًذ ایي تَد وِ غشض اص ایجاب همذهِ ایي است وِ هىلف تِ ٍاجة تش

د وِ ٍاجة هحمك ضتَد ٍ  ال اگش غشض ایي ًثٍَ ا ؛ٍاجة ضذُ است وِ دس سلسلِ ػلت ٍجَدی ری الومذهِ ٍ ٍاجة لشاس تگیشد

همذهتِ   هتَال تتشای ایجتاب   . پس ّوِ داػی اًگیضُ ای تشای هَال ًثَد وِ تخَاّذ همذهِ سا ٍاجة وٌذ ،پیذا وٌذ ری الومذهِ تشتة

وٌذ چیضی  تا سجَع تِ ٍجذاى دس هی یاتین وِ وسی وِ اسادُ هی ٍجذاى است.ًیض  ةضاّذ تش ایي هطل ٍصَل تِ ری الومذهِ است.

پس اسادُ هَال اگش تتِ   .اٍ ّستٌذ بَهاتی سا؟ همذهاتی وِ هَصل تِ هطلٍلی چِ همذهی وٌذ.  دس ٍالغ همذهات آى سا ًیض اسادُ ،سا

همذهاتی وِ غیش هَصلِ ّستٌذ  . اها دگیشیًیض تؼلك هچیضی تؼلك هی گیشد تِ تثغ آى تِ همذهاتی وِ سساًٌذُ تِ ری الومذهِ ّستٌذ 

وستی   .ذاًی است. ایي یه اهش ٍجذذهِ ای وِ سساًٌذُ تِ هطلَب ًثاضذ هشاد هَال ًویتَاًذ تاضؼلك اسادُ هَال ًیستٌذ. همهسلوا هت

لْشا اسادُ اٍ هتؼلك هی ضَد تِ همذهاتی وِ اٍ سا تِ دوتتش   ،سٍد ٍ سفتي اٍ تِ دوتش ًیاص تِ همذهاتی داسدلصذ داسد ًضد دوتش  وِ هثال

 . پتس سستاًذ همذهاتی سا اسادُ وٌذ وِ اٍ سا تِ دوتتش ًوتی   ،دوتش تشای ػالج هشض تشٍد ی وِ لصذ داسد ًضدهؼٌا ًذاسد وس .تشساًذ

 .الومذهِ تاضٌذ همذهاتی ٍجَب داسًذ وِ هَصل تِ ری

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 دراسانی به دلیل سوم محققاشکال  

 ایطاى دٍ اضىال تِ ایي دلیل ٍاسد وشدًذ:
 محقق دراسانی اشکال اول

غتشض   ،دس حالی وِ ایي غتشض  دُ است.ایصال تِ همذهِ سا تِ ػٌَاى غشض اص ٍجَب ری الومذهِ هطشح وشواًِ صاحة فصَل 

همذهیت داسد؟ تتشای   الومذهِ است ًِ خَد سسیذى. همذهِ تِ چِ ػلت غشض اصلی اص همذهِ توىي اص سسیذى تِ ری .همذهِ ًیست

ل تِ ری الومذهِ است ًِ خَد ٍصَل تتِ  َشض تَاى هٌذی تشای ٍصغ .ًذ تِ ری الومذهِ تشسذاایي وِ اًساى سا هتوىي وٌذ وِ تتَ

ذهات ایي پس هطلك هم .چِ هَصل تاضذ چِ ًثاضذ تِ ری الومذهِ دس ّوِ همذهات ٍجَد داسد؛ ری الومذهِ ٍ ایي توىي اص ٍصَل

 ل ٍ غیش هَصل ًیست.صَه يهی وٌذ ٍ فشلی تیلشاس الومذهِ  ریتِ  لسا هتوىي اص ٍصَ وٌٌذُ تِ آىاتیاى  خاصیت سا داسًذ وِ
 پاسخ 

تِ ًحَی تشداضت وشدًذ وِ گشفتاس ایي هطىل ضذُ است. صاحة وفایِ گواى وشدُ است وِ هحمك خشاساًی اص والم صاحة فصَل 

ِ واًِ هَصلیت ٍ سسیذى تِ ری الومذهِ یه ٍصف تىَیٌی ٍ لْشی تشای همذهت  ،ٍلتی صاحة فصَل تحث اص لیذ هَصلِ هی وٌذ

ّوِ همذهات ٍجَد  سایي دغشض اص همذهِ توىي است ٍ تلىِ هَصلیت ًوی تَاًذ ٍصف تىَیٌی تاضذ  :ى هی گَیذایطا لزا است.

 .داسد

تِ ػٌتَاى لیتذ لتشاس دادُ استت ٍلتی ًتِ       آى سا تلىِ  ؛ل هَصل تَدى سا ٍصف تىَیٌی لشاس ًذادَُصایي است وِ صاحة ف پاسخ

   .لیذٍجَب تلىِ لیذ ٍاجة

ٍلی اگش  ؛سش اص استحالِ دس هی آٍسد الومذهِ تخَاّذ لیذ ٍجَب تاضذ، گفتین اگش ٍصَل تِ ری وشدین دس همام ثثَت وِ تحث هی

 ضذ. اضىاالت دٍس ٍ تسلسل ٍ تؼضی اهَس دیگش ًیض پاسخ دادُ ٍ لیذ ٍاجة تاضذ استحالِ ای ًذاسد

ی وِ تِ دًثال آى ری الومذهتِ  ٍاجة ػثاست است اص ًصة سلو .ة سلن تِ ًحَ هطلك ٍاجة ًیستپس تِ ًظش صاحة فصَل ًص

آیا هی  ٍلی تاالی پطت تام ًشفتِ اًجام دادُ سلن سا ًظش تگیشین وِ ًصة س. لزا اگش وسی وِ سا دوَى ػلی السطح هحمك ضَدیؼٌی 

ٍاجثتی  ًشدتاى تگزاس ٍ تاالی پطت تام سٍد هی گَیین ایي وتاس الصم ٍ  وسی  اگش؟ اجة ػول وشدُ استتَاًین تگَیین اٍ تِ یه ٍ

اگش  .حالت اًتظاس داسین ،هحمك ًطذُ ِلزا تا ایي ری الومذهوشدُ ٍ تشای ایي وِ تِ تاالی پطت تام تشسذ تایذ ًشدتاى ًصة هی وشد. 

اها اگش ضخص تاالی پطت تام ًشفتت ٍ ایصتال هحمتك     ن وِ ًصة ًشدتاى ٍاجة غیشی تَدُ؛وٌی یِ هحمك ضذ وطف هری الومذه

  .ِ استًصة ًشدتاى ٍجَب غیشی ًذاضتوٌین وِ ، آى هَلغ وطف هی ًطذ

ایي هثتٌی تتش   .صحیح ًیستاست،الومذهِ  توىي اص ٍصَل تِ ری ِهمذههثٌی تش ایي وِ غشض اص  هحمك خشاساًی تٌاتشایي اضىال

 ِوِ تحتث همذهت   لَخشاساًی گواى ًوَدُ وِ هشحَم صاحة فص كهحمچَى  است. لتشداضت ًادسستی اص والم صاحة فصَیه 

دسحتالی   هَصلِ سا هطشح وشدُ هٌظَسضاى همذهِ ای است وِ اثش تىَیٌی آى سسیذى تِ ری الومذهِ ٍ ایصال تِ ری الومذهِ است.

 وِ ایي چٌیي ًیست.

 محقق دراسانی اشکال دوم

مذهِ سستیذى تتِ ری   ض اص ایجاد هشغ. صیشا هِ لْشا اسادُ ای تِ سَی همذهِ ًیض ایجاد هی وٌذذمالو اسادُ هتؼلك تِ ری لثَل داسین

ا ایتي  تت شا صیت  ؟هی گَیذ ًشدتاى تگزاسهَال چشا . لشاس تذّذ ِالومذهِ است ٍ ایي وِ همذهِ سا دس سلسلِ ػلت ٍ جَدی ری الومذه
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ی السطح لشاس هی دّذ صیشا اگش ایي ًثَد هتَال اًگیتضُ ای تتشای    وَى ػل شدى ًشدتاى سا جضء ػلل تحمك ری الومذهِ یؼٌیٍاجة و

ل تِ ری َداسین وِ غایت ٍ غشض اسادُ  غیشیِ هتؼلك تِ همذهِ ٍص ل: ایي سا لثَهحمك خشاساًی هی فشهایذذاضت. ٍاجة وشدى ً

ػثذ تا ایي واس تِ هطلَب ًفسی ٍ ری  است وِجْت ایي َ غیشی تِ همذهِ داضتِ تاضذ تِ ٍل . یؼٌی اگش هَال اسادُ ایاست ِالومذه

وِ همذهِ تحمك پیذا وٌذ ٍلی غایت هحمك ًطَد. دس ایي وتِ غتشض هتَال اص ایجتاب     الومذهِ تشسذ. ٍلی تحث ها دس جایی است 

ًصة ستلن   تحمك پیذا وشد،  هثال ِهمذه ش فشض وٌین جاییگَیین اگ ٍلی ها هی ؛الومذهِ است تشدیذی ًیست همذهِ سسیذى تِ ری

 همذهِ ًذاسد. سیض ستطی تِ اضىال ٍ ًمص دالسطح تاضذ ٍالغ ًطذ ٍ ػذم ٍلَع ری الومذهِ ً صَست گشفت ٍلی غایت وِ وَى ػلی

 ٍجَد است ٍ اهىاى استفادُ ضىستِ تاالی پطت تام تشٍد ٍلی پلِ ّای ًشدتاى تگزاسد تا هوىي است ػثذ ًشدتاىتىلیف چیست؟ 

 . پس فشض ایي است وِ همذهِ ّیچ هطىلی ًذاسد ٍ خَد هىلف ًظشش ػَض هی ضَد. ًذاسد

تشستاًذ ٍلتی ختَد هىلتف اص آى      ِذهت ْیا تَدُ تشای ایي وِ هىلف سا تِ ری الومی وِ واهال هِ احال تحث ایي است وِ ایي همذه

 یشی خَدش سا اص دست تذّذ؟ همذهِ ٍجَب غ ؛ آیا تاػث هی ضَدادُ ًىشدُ ٍ لزا ٍصَل هحمك ًطذُاستف

داسد؟ اگتش لتشاس تتَد دس    همذهتِ   ِتت . چتِ ستطتی   هطلَتیت غیشی ٍ ٍجَب غیشی همذهِ اص تیي تشٍد ،غایت هتشتة ًطذ شچشا اگ

تایذ اخز هی ضذ ٌَاى یه لیذی دس هتؼلك غایت پس لْشا غایت ًیض تِ ػ تشتة غایت اثش داضتِ تاضذ ،ّش رٍ الغایِغیشیِ هطلَتیت 

حتال چطتَس چیتضی وتِ      .ت استت یاوِ تشای هَال هطلَب است غ . آى چیضیِ غایت تؼلك هی گشفتٍ یه ٍجَب غیشی ًیض ت

 هطلَتیت غیشیِ ًذاضتِ تاضذ؟ ٍهطلَتیت داسد ٍجَب غیشی 

است دس جتایی وتِ غایتت هحمتك      ِهذمالو ل تِ ریٍَص ،ا تِ ایي تخص است وِ چَى غایتضىال هحمك خشاساًی دس ایٌجاپس 

غایت لیذ تاضذ ٍ  اگش لشاس تاضذ ایي ٍجَب غیشی اص تیي تشٍد الصهِ اش ایي است وِ .ب غیشی اص تیي هی سٍدَآیا ایي ٍج ،ًطَد

ایي هطلة وِ  همیذ ًیض اص تیي تشٍد دس حالیهٌتفی ضذ غایت تِ ػٌَاى لیذ دس هتؼلك ٍجَب غیشی اخز ضَد وِ ٌّگاهی وِ آى لیذ 

 تذیْی الثطالى است.

: هتی فشهایتذ  هحمك خشاساًی  .ضذُ است ِ ٍ جْات تمییذیِیجْات تؼلیلتیي  احة فصَل هشتىة خلطص ،تِ ًظش هحمك خشاساًی

 ی استت. دیگتش  یه چیض است ٍ ػلت چیضوِ لیذ  دسحالی .اگش ػلت تاضذ لیذ ًیض ّست وشدُ وِ ّش چیضی صاحة فصَل گواى

هؼلتَم هتی ضتَد    ، پتس  غایت است ِالومذه ریچَى ٍصَل تِ وشدُ است  ایطاى گواى جْت تؼلیلی غیش اص جْت تمییذی است .

پس ٍصتَل تتِ    .سا تِ ری الومذهِ هی سساًذ ؟ صیشا ػثذچشا همذهِ ٍاجة ضذُ است .هِ یه ػلت غایی استذمل تِ ری الوٍَص

اهتا اگتش ػلتت    ػلت تاضذ. تا ٍلتی هَجَد است وِ  دائش هذاس ػلت تاضذ ییضاگش چٍاضح است وِ  الومذهِ ضذُ ػلت غایی. ری

شآى غایت ًثاضذ ، آى غایت تاضذ هؼلَم است اگغیشیٍجَب حىن اگش ػلت تشتة  .َجَد ًیستًیض هضئ تاضذ آى ٍجَد ًذاضتِ 

  حىن تشتة پیذا ًوی وٌذ ٍلی فشق است تیي ایي وِ چیضی ػلت تاضذ یا لیذ تاضذ.

ْشا تا تَدى هَضَع حىن هی تَاًذ هطلك تاضذ ٍ هی تَاًذ همیذ تاضذ. اگش هَضَػی همیذ تَد ل ،اگش هَضَع ایي حىن سا ًگاُ وٌین

ذی هَضَع هطلك تاضذ ٍ همیذ تِ لی یه ٍلی هی تَاًذ ؛آى لیذ حىن ثاتت هی ضَد ٍ اگش آى لیذ ًثاضذ حىن اصال ثاتت ًوی ضَد

ِ طٍالغ ًمص ٍاسطِ سا اجشاء هی وٌذ. اگش ایي ػلت ٍجَد داضت واًتِ ٍاست  ػلت غایی دس  .ضذاتًثاضذ اها یه ػلت غایی داضتِ 

ِ  .هطلك استگش ایي ػلت ًثَد ٍاسطِ ثثَت حىن هْیا ًیست؛ ٍلی هَضَػص ثثَت حىن هْیا است ٍ ا ری  ػلت تَدى ٍصَل تت
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همذهِ هطلك است. پتس   یذ وٌین؛هؼٌایص ایي ًیست وِ هَضَع حىن ٍجَب غیشی یؼٌی همذهِ سا همالومذهِ تشای ٍجَب همذهِ، 

همذهتِ  ایي  غایتت اگتش تاضتذ     ری الومذهِ است،ِ ت. غایت اص ٍجَب همذهِ ٍصَل هطلك همذهِ تشای ایي غایت ٍاجة هی ضَد

ٍ ٍاسطِ  است ٍ سثة تشتة حىن ٍجَب داسد ٍ اگش ایي غایت ًثاضذ حىن تشتة پیذا ًوی وٌذ پس ػلت غایی سثة تشتة حىن

تَدى تشای ثثَت حىن یه چیض است، همیذ تَدى هَضَع چیض دیگشی است. صاحة فصَل واًِ تخاطش ایي وِ ایي غایت ٍجتَد  

 واى وشدُ است وِ ایي غایت لیذ هَضَع است.داسد گ

پس هحمك خشاساًی هی فشهایٌذ: ها لثَل داسین وِ غایت اص همذهِ ایصال تِ ری الومذهِ است ٍلی غایت جْت تؼلیلی داسد تشای 

ى تِ دسست است وِ ایي غایت یؼٌی سسیذایطاى هی فشهایٌذ: تیي ایي دٍ خلط وشدُ است. حىن ًِ جْت تمییذی ٍ صاحة فصَل 

یي است وِ تشای ایي پاسخ ا است؟ ری الومذهِ ٍاسطِ ضذُ تشای ثثَت ٍجَب تِ ًحَی وِ اگش سَال وٌٌذ چشا همذهِ ٍاجة ضذُ

حىن ٍجَب فمط تش  هَجة ًوی ضَد وِ تگَیینیؼٌی  ًوی ضَد تشسذ اها ایي جْت تؼلیلی هَجة تمییذ وِ  هىلف تِ ری الومذهِ

ضَد اهتا جْتت تؼلیلتی تاػتث تمییتذ       تمییذی تاػث هی ضَد وِ هَضَع حىن همیذجْت وِ هَصل تاضذ،تاس هی ضَد  همذهِ ای

وٌذ ًذاسد. ایي دٍ، دٍ ٍادی جتذا اص   ی دس ایي وِ هَضَع سا هحذٍدهَضَع حىن ًوی ضَد. ٍاسطِ دس اثثات حىن است ٍلی ًمط

ي است وِ حىن دس یه اهش هحذٍدی ّن هی تاضٌذ ٍ ستطی تِ ّن ًذاسًذ. ایي وِ حىن دس یه ضشایط خاصی ثاتت ضَد غیش اص ای

 ضَد. هَضَع هی تَاًذ هطلك همذهِ تاضذ اػن اص هَصل ٍ غیش هَصل اها حىن تِ ٍاسطِ آى ػلت غایی هتشتة ضَد.ثاتت 

 پاسخ 

َ     ی:ام خویٌی دس پاسخ تِ هحمك خشاساًاه ل لثَل داسین تیي جْت تؼلیلی ٍ تمییذی فشق است. ٍلی ایي دس ّوتِ هتَاسد لاتتل لثت

دس هسائل ػملیِ ّوِ جْات تؼلیلیِ تِ جْات تمییذیِ تش هی گشدد. صیشا  .تَاًین تیي ایي دٍ تفىیه وٌیندس هسائل ػملیِ ًویًیست. 

هوىي است اجوال ٍجَد داسد،  همام اثثات اهىاى اّوال ٍدس هؼٌا ًذاسد.  ػملی اساسا اّوال ٍ اجوال دس همام تحلیل ػمل ٍ هسائل

تِ حسة ٍالغ اگش اص ػمل سَال وٌین وِ  یا هْول تگزاسد ٍلی دس همام ثثَت ٍ ی سا هجولاهَسوٌذ وِ وسی دلیل سا تِ ًحَی تیاى 

الومذهتِ   آیا هالصهِ تیي ٍجَب هطلك همذهِ ٍ ٍجتَب ری  ،هِ داسیذمهالصهِ تیي ٍجَب همذهِ ٍ ٍجَب ری الوتَچِ دسوی اص 

هالصهِ  ،ن هالصهِذسِػمل ایي جا دس ٍالغ تِ ػٌَاى هُ ؟هی تیٌیالومذهِ  ریٍجَب لِ ٍ صَتیٌی یا هالصهِ تیي ٍجَب همذهِ ههی 

گَیذ تِ چِ دلیل همذهِ  ػمل هی .وٌذ یهذ. صیشا ػمل تِ ایي غایت تَجِ ومذهِ ًوی تیٌری السا تیي ٍجَب هطلك همذهِ تا ٍجَب 

ی تَاًذ لثتَل وٌتذ وتِ ایجتاب ٍ     حال چطَس ػمل ه .ػثذ تِ ری الومذهِ تشسذ یذا وٌذ ٍ؟ تشای ایي وِ ایصال تحمك پاجة ضذٍُ

 اها دس ػیي حال لیذیت ًذاضتِ تاضذ؟ ؛ػثذ تِ ری الومذهِ تاضذ ىتِ غشض سساًذآى ٍاجة وشدى 

صتَست اص هستیش   ایتي  دس فتِ است ٍ ایصال ًمطی ًذاسد وتِ  ٍجَب غیشی تِ هطلك همذهِ تؼلك گشتگَیین  یا تایذ ّواًٌذ هطَْس

 ةلت اداسد دیگش ًوی تتَاًین غیتش اص ل   ػٌَاى غایت هذخلیت َل وٌین وِ ایصال ٍلَ تٍِلی اگش لث ی ضَین.هصاحة فصَل خاسج 

. یؼٌتی اگتش   الومذهِ تاضذ تِ ری صلَتشای ایي وِ ه مذهِ ٍاجة ضذُػمل هی گَیذ ری الو شاصی. تمییذ تصَیش دیگشی داضتِ تاضن

ا تِ ری الومذهِ تشساًذ ٍ ایي ایصال لیذ استت.  ػثذ س ایي همذهِ دس صَستی ٍاجة است وِ ل هْن است هؼٌایص ایي است وِاصای

پس چشا ًگَیین ایصال لیذ است؟ ایي وِ هحمك خشاساًی هی فشهایذ تیي جْت تؼلیل ٍ جْت تمییذی خلط ضتذُ حتشد دسستتی    

 یست. ً
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