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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

سا  أهشثِ پبیبى سسیذ. ًظشیبت هختلف دسثبسُ هؼٌبی لغَی ٍ ػشفی هبدُ  أهشثحث دس همبم اٍل یؼٌی هؼٌبی لغَی ٍ ػشفی هبدُ 

 ثیبى وشدین ٍ سشاًجبم حك دس هسئلِ هؼلَم شذ. 

 دوم: معنای اصطالحی ماده امزمقام 

ػالٍُ ثش آًىِ دس لغت ٍ ػشف  أهشاست. هشحَم آخًَذ دس وفبیِ هی فشهبیذ: هبدُ  أهشهمبم دٍم دسثبسُ هؼٌبی اصطالحی هبدُ 

دس اصطالح ّن هؼٌبی خبصی داسد هٌظَس اص  (طلت ٍ شیء استثیي ی ظهشتشن لف أهشًظش ایشبى ایي شذ وِ هبدُ )هؼٌبیی داسد 

ٍجَد داسد ٍ آى هؼٌبی خبص ػجبست اص لَل هخصَص  أهشثیي فمْبء ٍ اصَلییي هؼٌبی خبصی دس هَسد هبدُ اصطالح یؼٌی 

ٍ آًچِ وِ  إفؼلدس دس اصطالح ّوبى لَل هخصَص یؼٌی صیغِ ٍ ّیئت  أهشهبدُ  سپثُِْْب است بٍ هب یُش ؼلإفیؼٌی ّیئت 

هؼٌبی لغَی دس ًظش آخًَذ ػجبست اص طلت ٍ شیء است ٍ هؼٌبی اصطالحی ًیض ػجبست  الصِ آًىِخاست هی ثبشذ  ىآشجیِ 

 اص لَل هخصَص است.

هب دس . دس لَل هخصَص حمیمت است ٍ دس سبئش هؼبًی هجبص است شأهسپس ایشبى ادػبی اجوبع هی وٌذ ثش ایٌىِ هبدُ 

ػشض وشدین وِ یىی اص ًظشیبت، ًظشیِ حمیمت ٍ هجبص است شبیذ ًظشیِ حمیمت ٍ  أهشًظشیبت هشثَط ثِ هؼٌبی لغَی هبدُ 

ثسب لبئل داشتِ ثبشذ ثبشذ اگشچِ دس هَسد هؼٌبی لغَی ّن لبثل روش  است ٍ چِ  أهشهجبص ثیشتش دسثبسُ هؼٌبی اصطالحی هبدُ 

حمیمت دس لَل  أهشوشدُ وِ ادػبی اجوبع ّن وِ هشحَم آلبی آخًَذ  ٍاست  طشحهدس هؼٌبی اصطالحی  یي ًظشیِاٍلی 

اص لَل هفبتیح االصَل ػشض وشدین آًچِ ًیض لجال هب  شثَط ثِ هؼٌبی اصطالحی استههخصَص ٍ هجبص دس هؼبًی دیگش است 

 . ی اصطالحی استوِ ایشبى دس هَسد حمیمت ٍ هجبص فشهَدُ ًبظش ثِ هؼٌب

یؼٌی هشحَم آلبی آخًَذ اشىبلی دس ایٌجب هطشح شذُ وِ اشىبل ًسجتب هْوی است ٍ پبسخ ّبیی ّن ثِ ایي اشىبل دادُ شذُ 

ئی ًیض ّش ٍ هشحَم آلبی خَ یه پبسخ ثِ ایي اشىبل دادُ، هحمك اصفْبًی ًیض ساُ حل دیگشی سا روش وشدُ ٍ هشحَم اهبم

 وذام ساُ ّبیی سا ثشای حل ایي هشىل روش وشدًذ.

 به معنای اصطالحی اشکال

ٍ هب شبثْْب، هؼٌبی حذثی ٍ اشتمبلی  إفؼلاشىبل دس ساثطِ ثب هؼٌبی اصطالحی ایي است وِ هؼٌبی اصطالحی یؼٌی ّیئت 

 األهشاست،  إفؼلاص همَلِ لفظ است یؼٌی ٍلتی هی گَئین المَل هخصَص، لَل هخصَص ّوبى صیغِ  إفؼلًیستٌذ چَى ّیئت 
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؛ ٍ ایي صیغِ یب لَل هخصَص هؼٌبی حذثی یب إفؼلأٍ صیغۀ  إفؼلػٌذ الفمْبء ٍ االصَلییي َّ المَل الوخصَص أی ّیئت 

دس لغت ثِ هؼٌبی طلت است وِ ایي هؼٌب، هؼٌبی  أهشگفتین هبدُ ضی هشتك ًوی شَد یؼٌی اص خَد ایي صیغِ چیاشتمبلی ًذاسد 

ایي صیغِ ٍ ّیئت اص همَلِ یب صیغِ إضشة است،  إفؼلدس اصطالح فمْبء ػجبست اص صیغِ  أهشاشتمبلی است اهب اگش گفتین هبدُ 

شذ، دیگش هؼٌبی اشتمبلی ٍ حذثی ًذاسد دس حبلی وِ هی ثیٌین دس  لفظ َِّ المَل الوخصَص ٍ اگش اص همَللفظ است هی گَئین 

،هبهَس؛ حبل یب ثبیذ ثگَئین: ایي أهش، یأهشاشتمبلبت صیبدی ًبشی هی شَد هثال هی گَیٌذ:  أهشفمْبء ٍ اصَلییي، اص هبدُ  لوبتو

دس اصطالح هؼٌبی  أهشپزیشین هبدُ است یب ثبیذ ث أهشاشتمبلبت هشثَط ثِ هؼٌبی اصطالحی ًیست ٍ هشثَط هبدُ لغَی هبدُ 

 روش هی وٌٌذ؟! أهشاصَلییي ٍ فمْبء هشتمبتی اص هبدُ اشتمبلی ًذاسد وِ دس ایي صَست ثب ایي هشىل هَاجِ هی شَین وِ چطَس 

 إفؼلیب لَل هخصَص است ٍ ایي ّیئت  إفؼلدس اصطالح فمْبء ٍ اصَلییي ثِ هؼٌبی ّیئت  أهشخالصِ اشىبل ایي شذ وِ هبدُ 

ٍ ایي هشىلِ ای است وِ چطَس هی شَد دس اصطالح ٍ لَل هخصَص اص همَلِ لفظ است لزا هؼٌبی حذثی ٍ اشتمبلی ًذاسد  یب

گفتِ اًذ وِ ایي هؼٌبی غیش اشتمبلی است؟! هب هی ثیٌین وِ اص یه طشف خَد  أهشًضد فمْبء ٍ اصَلییي، هؼٌبیی ثشای هبدُ 

است وِ اشتمبلی ًیست. ثبالخشُ  إفؼلسا روش هی وٌٌذ ٍ اص طشفی ّن هی گَیٌذ وِ هؼٌبی آى ّیئت  أهشاصَلییي اشتمبلبت هبدُ 

یب ثبیذ هلتضم شَین ثِ ایٌىِ ایي هؼٌب دس اصطالح غیش اشتمبلی است وِ ظبّش ولوبت اصَلییي ثیبًگش ایي است وِ ایٌچٌیي ًیست 

 اشتمبلی ثبشذ.یب ثبیذ هؼٌبی دیگشی ثشای آى روش وٌین وِ آى هؼٌب، هؼٌبی 

 محقق خزاسانیاسخ پ

اشىبل سا ثِ طشیمی حل وشدُ یؼٌی وأى ایشبى هتَجِ اشىبل ثَدُ لزا دس صذد پبسخ ثِ ایي خَد هشحَم آلبی آخًَذ ایي 

 اشىبل ثش آهذُ است.

ٍ صیغِ هخصَص ًیست  إفؼلهطشح شذُ خَد ّیئت  أهشثِ ػٌَاى هؼٌبی اصطالحی هبدُ آًچِ ایشبى هی فشهبیٌذ: دس ٍالغ 

صَست هی گیشد یؼٌی ایشبى هی خَاّذ هؼٌبی ا صطالحی  إفؼلت ثلىِ هؼٌبی اصطالحی دس ٍالغ طلجی است وِ ثِ سجت ّیئ

خَد ّیئت ًیست وِ اص همَلِ لفظ است ثلىِ هؼٌب ػجبست اص طلجی است وِ  أهشهؼٌبی هبدُ سا اص همَلِ لفظ خبسج وٌذ ٍ ثگَیذ 

 . ٍ لَل هخصَص استفبدُ هی شَد إفؼلٍ ّیئت  إفؼلاص صیغِ 

اصطالحی داخل وٌین، هشىل حل هی شَد چَى طلت هؼٌبی اشتمبلی است ٍ دیگش اص همَلِ  اگش ثِ ًَػی طلت سا دس هؼٌبی

لفظ ًیست چَى ایي طلت هی تَاًذ ّن ثِ صیغِ هخصَص ثبشذ ٍ ّن هی تَاًذ ثِ غیش اص آى ثبشذ. ایي ساُ حل هشحَم آخًَذ 

 ثشای حل ایي هشىل است.

 

ثیبى هی شَد، پس چشا دس هؼٌبی اصطالحی فمط  إفؼل، طلجی است وِ ثِ سجت ّیئت أهشهبدُ  اگش هؼٌبی اصطالحی: ان قلت

طلت سا  ؼٌیی؛ إفؼلاصطالحبً َّ الطلت الوستفبد هي ّیئت  األهشهی گفتٌذ:  بیذث؟! إفؼلگفتِ اًذ: َّ المَل الوخصَص یب ّئیت 

 روش هی وشدًذ. أهشدس هؼٌبی اصطالحی هبدُ 
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 لتق

هشحَم آخًَذ دس پبسخ ایٌچٌیي فشهَدُ: دس ایٌجب دس ٍالغ اص هجوَع دال ٍ هذلَل، هذلَل سا حزف ٍ دال سا وِ ّوبى لَل 

فی االصطالح َّ الطلت الزی  األهشاخز ًوَدًذ یؼٌی وأىَّ دس ٍالغ ایٌچٌیي ثَدُ:  أهشهخصَص است دس هؼٌبی اصطالحی هبدُ 

  .دال است ٍ طلت هذلَل است إفؼلاست یؼٌی ّیئت  إفؼللَل ّیئت ؛ یؼٌی طلجی وِ هذإفؼلّیئت هذلَل 

ثشای حل هشىل دس هؼٌبی اصطالحی است وِ ایشبى ساُ حلی ایي هحصل هذلَل حزف شذُ ٍ فمط دال روش شذُ است. ٍلی 

 است. ثیبى وشدًذ

 ایي هشىل تَسط ثضسگبى ثِ ًحَ دیگشی پبسخ دادُ شذُ است.

 پاسخ محقق اصفهانی

هحمك اصفْبًی اص طشیك دیگشی دس صذد حل هشىل ثش آهذُ است. ایشبى ثش خالف آلبی آخًَذ هسئلِ طلت سا دس هؼٌبی 

گفتین  أهشثَد ٍ هب دس ٌّگبم تجییي هؼٌبی لغَی هبدُ  أهشُ چَى ثبالخشُ طلت یىی اص هؼبًی لغَی هبدُ اصطالحی داخل ًىشد

لبئلیي ثِ اشتشان لفظی، است لزا طلت یه هؼٌبی اصلی اشتمبلی است وِ یه ًظشیِ، ًظشیِ اشتشان لفظی ثیي طلت ٍ شیء 

 ّوِ آًشا لجَل داشتٌذ.

است ٍلی ثبیذ ثشسسی وٌن اشىبلی وِ هستشىل دس ساثطِ ثب  إفؼلّوبى ّیئت  أهشایشبى هی فشهبیذ: هؼٌبی اصطالحی هبدُ 

ِ ایي چَى اص همَلِ لفظ است، هؼٌبی اشتمبلی ًذاسد یب هٌظَسش هطشح وشدُ، آیب هٌظَس اٍ اص ایي اشىبل ایي است و إفؼلّیئت 

  .هؼٌبیی داسد ٍلی آى هؼٌب اشتمبلی ًیست إفؼلهی خَاّذ ثگَیذ: ّیئت  ِ ػجبست دیگشثغیش اص ایي است؟ 

 هی فشهبیذ: دس ایي اشىبل دٍ احتوبل ٍجَد داسد.  أهشهحمك تصفْبًی دس ثذٍ  سپ

لبثل استؼوبل ًیست ثِ ایي جْت است وِ ّیئت  أهشثِ ػٌَاى هؼٌبی اصطالحی هبدُ  إفؼلیئت ٍلتی گفتِ هی شَد ّ احتمال اول:

 اص همَلِ لفظ است لزا لبثل اشتمبق ًیست. إفؼل

 صشف لفظ ًیست ثلىِ هؼٌبیی داسد وِ آى هؼٌب، هؼٌبی غیش ا شتمبلی است. إفؼلّیئت  احتمال دوم:

 ّش دٍ احتوبل هحل اشىبل است.

 احتمال اولزرسی ب

چَى اص همَلِ لفظ است لزا اسبسب اشتمبق دس هَسد آى  إفؼلهحمك اصفْبًی هی گَیذ: اگش هٌظَس هستشىل ایي است وِ ّیئت 

سا فمط ثِ ػٌَاى لفظ ٍ ثذٍى ّیچ هؼٌبیی ثجیٌین  ٍ  إفؼلهوىي ًیست، ایي ثیبى لبثل لجَل ًیست ثشای ایٌىِ هؼٌب ًذاسد هب ّیئت 

ثِ لفظ است ٍلی ایي لفظ ثذٍى هؼٌب ًیست ٍ  إفؼلایي احتوبل غلطی است یؼٌی دسست است ػوذُ تَجِ دس صیغِ ٍ ّیئت 

یست وِ ، اگشچِ ثیشتش تىیِ دس آى ثش لفظ است اهب ایٌگًَِ ًإفؼلٍ لَل هخصَص یب ّیئت  إفؼلداسای هؼٌب است یؼٌی صیغِ 

دس ّوِ هَاسدی وِ ًظش اصلی ثِ لفظ است ٍ لفظ سا حول ثش چیضی هی وٌین، دس ػیي حبل  !ثگَئین ایي لفظ ّیچ هؼٌبیی ًذاسد

 ٌبی آى ّن ٍلَ ثبلتجغ تَجِ داسین. ثِ هؼ
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ثذٍى ّیچ لفظ ثبشذ، ادػبی ایٌىِ ایي لفظ ٍلی همَلِ  ش چٌذ اصّثِ ّش حبل اصل ایي احتوبل لبثل لجَل ًیست ثشای ایٌىِ 

هؼٌبیی است لبثل لجَل ًیست صیشا اگش ا ص همَلِ لفظ است، لفظی است وِ ثبالخشُ هؼٌب داسد ٍ هب ایي اشتمبق ٍ لبثلیت اشتمبق 

سا ثِ هالحظِ هؼٌبی آى هی گَئین ًِ ثِ هالحظِ خَد لفظ، ٍ ثبالخشُ ّویي همذاس وِ هؼٌبی آى اشتمبلی ثبشذ ثشای هب وبفیست. 

 ل هشىل ایٌگًَِ حل شذ.پس طجك احتوبل اٍ

 
 

 «وذ هلل سة الؼبلویيالح»


