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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 .در صورت قسئل  بود «ضم»   «زقتضاء»در قدمق  چهارم سهن  ز  تییی  د  ننوزن   .ذکر شهم  در بحث ضهم  تا کنون سه  قدمق  

ضیح   تشریح تو ر ش  شود،بیشتر قسئل  برزی زی  ک   ک  آیا زقر ب  شئ قدتضی نهی ز  ضم زست یا خیر؟ زستزی   قسئل  صورت

  .زستال م د   زژه زقتضاء   ضم 

نام  یک قعنای «زقتضاء»گفتیم نظر قحدق خرزسهانی   برخی دیرر ز  ممل  قحدق نایینی زی  زسهت ک     «زقتضهاء »در قورد کلم  

ک  در آن  شئ دیرر زست یعنی زی ی برزی چیزی قدتض : قتی قی گوییم ؛ثیر   سیییت. قعنای لغوی زقتضاء نیارت زست ز  تأدزرد

 سیع ترب  یک قعنای  قعنا رز توسع  دزده زنم    زقا قحدق خرزسانی   زتیاع زیشان زی ؛ ثیر قی گذزرد یا نسیت ب  آن سیییت دزردتأ

  ز.ر زلتززقی  یرد   هم داللت تضمنی کردنم ک  آن قعنا در  زقع یک قعنایی زست ک  هم داللت قطابدی رز در بر قی گ تفسیر

ک  آیا زقر ب  شئ ب  داللت قطابدی دزل بر نهی ز  ضم زست زست زی  ؟ زقر ب  شئ قدتضی نهی ز  ضم زست یا ن بر زی  زساس قعنای 

زی زی  تفسیری زست ک  زی  بزرگان بر آیا قستلزم نهی ز  ضم زست یا خیر؟ ؟ضهم قی کنم   ز؟ آیا بالتضهم  داللت بر نهی  یا خیر

 اء کرده زنم. قعنای زقتض

زقسام  ک  بزی  قطل زی  حرف با یم  قحدق نایینی بود ک  نرض کرد یک زشکال قتوم  زشکال شمه زست. تفسیرنسیت ب  زی   لی 

ک  زقام خمینی  ی بر خود زی  نظر  زرد زستزقا یک زشهکال کل  .سها گار نیسهت   زسهت وع داللت های لفظی  ن  ز داللت ان سه  گ 

 .شمه   ال م زست تییی  شود نقتعرض آ

 کالم محقق خراسانی و محقق نایینی توسعه در معنای اقتضاء بررسی 

  ثر در آن یعنی قؤ ، قتی قی گوییم چیزی قدتضی برزی شئ دیرر زست .ثیر   سیییت زستهمان طور ک  گفتیم زقتضاء ب  قعنای تأ

علولیت در سیییت   قسیییت   نلیت   ق . زساساً زقعیت زست   ثیر   سیییت قربوط ب  نالم تکوی سیب آن زست   قعلوم زست تأ

ن ب  آ زصههس سههیییت زنتیاری نمزریم   آن چ  ک  ز  دزرنم ر قورد سههیییت زنتیاری ندیمهزقام خمینی د لذز .زنتیاریات قعنا نمزرد

  قتی چیزی رز .  ننوزن قوضههوع برزی زنتیار ندسء زسههتچیزی بقرزر دزدن  شههود در  زقع  یقزنتیاریات یاد در ننوزن سههیب 

یار سیییت   در نالم  زنتب  نظر زیشان  لذز زساساًقی کننم؛ ب  سیییت زنتیاری  ، ز  آن تعییرقرزر قی دهیم برزی زنتیار ندسء عقوضو

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اقل دزدنم   شتوسع  « زقتضهاء »در کلم   . زقا قحدق خرزسهانی   قحدق نایینی زی  زسهت قعنای حدیدی سهیییت   پس زریمنمنلیت 

 سیییت ب  قعنای زستلززم   نیز تضم    نیز نینیت   قطابد  کرده زنم. 

کاقس ر ش   .تکوی  زست زی  قنحصر ب  نالم  زقعیت   ،ثیر زسهت   تأزگر گفتیم زقتضهاء ب  قعنای سهیییت    زی  قدمق ب  توم  با 

 ود  یرز سیییتش ب  سیییتتفسیر  نمی توزنمقدتضی  ؛زسهت ک  در زی  بحث  قتی قی گوییم زقر ب  شهئ قدتضهی نهی ز  ضم زست   

 بلک  در نالم زنتیاریات قعنا پیمز قی کننم. پس ،نالم زقر   نهی ربطی ب  نالم  زقعیت نمزرد زست. قربوط ب  نالم تکوی     زقعیت

زقور  رت ب  زی  قعنا دیسییچون  .کنم یسیییت تکوینی تفسیر کنیم، صورت قسئل  قا قشکل پیمز ق آن هم ،زگر زقتضاء رز ب  سیییت

 نا نمزرد.عزنتیاری ق

م  زقعیت   ثیر قربوط ب  نالتأثر   سهیب   قسهیب زست، زنم ز  زی  ک  زی  سیییت   تأ   ثیر  م زقتضهاء ب  قعنای تأ زگر هم برویی

قنحصر  در زی  صورت یرز  ،قی کنیم  هم قشکل پیمز بایعنی ب  نونی قائل ب  قجا  شویم تکوی  باشهم یا قربوط ب  نالم زنتیار  

سئل  ق لی  یا خیر؟زست شئ قستلزم نهی ز  ضم  ن  بحث در زی  زست ک  آیا زقر ب کأ .  زستلززم یشود در همان داللت زلتززققی 

 .توسع  دهم «یدتضی»قحدق خرزسانی در کلم   مود دزرد ک  آن بانث شمه 

   «یقتضی»تعمیم معنای ریشه 

م   قعنای ناب)بر فرض شمول آن نسیت ب  زنتیاریات( ثیر   سیییت زست ز  آن قعنای خودش ک  تأ« یدتضی»ریش  تعمیم قعنای 

بنوزهنم در زی  نززع آن ها زگر  یی در زی  نززع دزخل شمنم ک زست ک  گر ه ها بریرد زی بر  رتر ک  هم تضهم    هم نینیت رز د 

 . تعمیم بماننم چاره زی نمزریم مز توسع   

 حضور دزرنم:  قسئل  ضم در بحث   نززعس  دست  

   زست   زی  ها ز  هم ممز نیستنمزقر ب  شئ نی  نهی ز  ضم  :یعنی قی گوینم قی باشنم. ب  نینیت گر هی ک   قائل گروه اول:

زقر ب  شئ نی  نهی ز  ضم زست ن  زی  ک  د  طیق نظر زی  گر ه پس  .نهی ز  ضم فهمیمه قی شودة زلمطابدی  ماللز  زقر ب  شهئ ب 

 . ن  زی  نی  آن زست ،کنم دیرری داللت یکی بر هم  ممز باشنم   چیز ز 

   «وةز زلصلزقیمو» :یعنی همی  ک  شارع قی گویم .زست شهئ قتضم  نهی ز  ضم  ک  زقر ب گر ه دیرر قعتدم هسهتنم   گروه دوم:

یعنی ب  قعنای نام یا باشم ضهم ب  قعنای تر  زی  فعل   چ قی کنم، در دل زی  زقر، نهی ز  ضهم نما  نیز  مود دزرد.  ب  نما  زقر 

 . ی کنمقداللت  بر ضمشبالماللة زلتضمنی   باالخره زقر ب  شئ .ضم خاص ک  ب  قعنای فعل قنافی زی  فعل زست

هی ز  ضم زقی  داللت بر نزلتز . یعنی زقر ب  شئ بالماللةزقر ب  شئ قستلزم نهی ز  ضم زست :گر ه دیرر نیز قی گوینم گروه سوم:

 . قی کنم

 

 در قسئل  ضم بی  کسانی ک  قسئل  ضم رز قیول دزرنم س  قول  مود دزرد: در  سپ

 .کنم ک  قعنایش زی  زست ک  زقر ب  شئ نی  نهی ز  ضم زست ز  ضم داللت قی ب  شئ ب  داللت قطابدی بر نهیزقر  .2

  .مب  داللت تضمنی بر نهی ز  ضم داللت قی کن ب  شئزقر  .1
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  .زقر ب  شئ قستلزم نهی ز  ضم زست قی کنم. ب  تعییر دیرر بر نهی ز  ضم لت زلتززقی داللت زقر ب  شئ ب  دال .4

  .زی  س  گر ه کسانی هستنم ک  در زی  قسئل  قائل ب  زقتضاء شمه زنم

ک  در  دیمه  ناره رز در آچ . لذززنتناب کنم ک  هم  زی  گر ه ها رز شاقل شود وزنی برزی بحثیک نن خوزسهت  قحدق خرزسهانی  

ا زقر ب  شئ یعنی زی  ک  آی «یدتضی»قعنای  گفتنم:  زیجاد کردنم « یدتضی»یک نموقیتی در قعنای  .توسع  دهم «یدتضی»قعنای 

ت ک  هم  زی  زس «یدتضهی »پس نلت تعمیم قعنای  کنم یا خیر؟ ییا زلتززقی داللت بر نهی ز  ضهم ق ب  داللت قطابدی یا تضهمنی  

 م.در زی  قسئل    نززع دزخل شون گر ه ها   زقوزل

رزه  نم تاتفسیر کب  قعنایی نام تضی رز آیا قحدق خرزسانی برزی زی  ک  هم  زی  گر ه ها رز دزخل کنم قجا  زست یدبایم دیم زکنون 

 ؟شود با   قشارکتشان در زی  قسئل  رز برزی  ر د آن ها ب  زی  نززع 

 زرد آن د  قولی ک  قحدق خرزسانی تسش قی کنم آن ها رز ب  قحم ده نززع  زی  زسهت ک  زساساً  قی توزن گفت چ  ک  زی  ماآن 

م  نهی ز  ضکسانی ک  قعتدمنم ک  زقر ب  شئ قتیا  زقر ب  شئ نی  نهی ز  ضم زست دمنم؟ کسانی ک  قعتیا خیرهستنم  کنم صهحیح 

  .شمنم ک  بطسن آن ها  زضح زستقلتزم ب  چیزی  ضم شئ زست

 قطلب زی  ک :توضیح  .شئ نی  نهی ز  ضم شئ زست بطسنش  زضح زست زی  ک  بروییم زقر ب 

 ئتب  ننوزن هی «زقیموز» «ز زلصلوهزقیمو»در قثس  .نیز قعنایش قعلوم زست «شئ» ،قعنایش قعلوم زست آننهی ز  ضم   قر ب  شئ ز

ضم نما  یا نهی نیز . حرکات خاص با نیت قربوط  زفعال   ،نیز ک  قعنایش قعلوم زست «صسة. »زلززم دزرد زقر ظهور در  موب  

چ  فعل رز  ؟داللت بر نهی قی کنم؟ خود فعل بالمطابد  داللت بر ضم فعل قی کنم حال بیینیم آیا زقر بالمطابدة .قعنایش قعلوم زست

 رنم بت قطابدی داللت قی کب  دالل «ز زلصلوةزقیمو»کجا  .خاصی ک  قنافی آن فعل زستریم   چ  ب  قعنای فعل بریب  قعنای تر  

لفظ  ؟زقر چ  ربطی ب  نهی دزرد .داللت قطابدی یعنی ظهور زی  لفظ در قعنای خودش دزرد؟« متنال»چ  ربطی ب   ؟«مالتن» زی  ک 

یعنی نما  خوزنمن چ  ربطی ب  تر  نما   .قتعلق زقر نما  زست  لی قتعلق نهی تر  یک فعل زست ؟زقر چ  ربطی ب  لفظ نهی دزرد

ی قشما چ  قعنایی ز  زی  ب  ذه   «ز زلصلوةزقیمو»کنیم زگر شهما بشنویم  یباشهیم ک  قا در داللت لفظ بحث ق  دقت دزشهت   ؟دزرد

 ،قا در قورد داللت قطابدی بحث قی کنیم .دیرری زستقطلب قعنا ال ق  زلیت  قی رسم؟ ز  تر  نما   نهی ب  ذه  شما اآی ؟رسهم 

ر نهی ز  ب زقر  ب  شئ بالمطابد  داللت زقعا کجا لفظ  .ب  ذه  برسم ییقعنا همی  لفظی ک  شهما قی شهنوی  ز  داللت قطابدی یعنی 

  .ضم قطعا فهمیمه نمی شودز  اللت قطابدی نهی پس ز  زقر ب  شئ ب  د قی کنم؟ ضمش

ثل قی شود ق ییعنی  قتی زقر ب  چیز ؟ زقعا آیا نهی ز  ضم مزیی ز  قملول زقر ب  شئ زستزست. داللت تضم   همی  طور درباره

 ؟ستز یا مزیی ز  قعنای نما  تر  زلصلوةآ .التفعل زست   ب  ذه  شما یک نهی قی آیم «زقیموز»مزیی ز  قعنای  «وةزلصلز زقیمو»

یا داللت لفظ دزر بر زتاق یا داللت کتاب بر ملم. آیا  زقعا خان  بر زمززء خان  لفظ  قثل داللت داللت تضم  .قطعا زی  گون  نیست

آیا  ،در داللت تضمنی لفظ دزل بر کل داللت بر مزء قی کنم ؟داللت زقر ب  شهئ بر نهی ز  ضمش ز  قییل داللت کل بر مزء زست 

یا آ قورد زقر بحث زست ک  در ؟زقر ب  شئ زست هی ز  ضم مزیی ز ب  زی  صورت ک  ن ؟زقر ب  شهئ داللت بر نهی ز  ضم قی کنم 

 ،  یک شئتحریک ب   زقر یعنی بعث ،بسی  زست ک  حدیدت زقر یر حدیدت زقر برخی قعتدمنمدر تفسه  ،زقر قرکب زسهت یا بسهی   

حدیدت  موب رز یک زقر قرکب    «طلب زلفعل قع زلمنع ق  زلتر »نیارت زست ز     زقر یک قعنای ترکییی دزرد نممبرخی قعتد
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داللت  زگر .آن ها قائل ب  زی  هستنم «قع زلمنع ق  ترک  شهئ  زلطلب »وب نیارت زسهت ز   در قعالم خوزنمه زیم ک   م .قی دزننم

قعنای    بروییم حدیدت  موب یک می بمزنیضم رز ز  قییل داللت کل بر مزء یا ب  نیارت دیرر داللت تضمن  زئ بر نهی زقر ب  ش

 ؛ یرز ضم یک شئ ب  قعنای ناقش یعنی تر  آن شئ .زی  فد  در قورد ضم نام صحیح زست  قشکلش زی  زست ک قرکب زست

ضم زست ب  زی  قعنا ک  ب  داللت تضم  داللت   زتضی نهی نیم بروییم زقر ب  شئ قدضم نام دزنستیم قی توززگر قا ضهم رز همان  

ی قفهمیمه  آن ز ضههم خاص نهی ز  قنع ق  زلتر  زسهت  لی آیا   ، یرز مزیی ز  قعنای  موب   زقر .ضهم نام   زنم بر نهی قی ک

نهی  رداللت تضمنی بب  آیا زقر ب  نما  قی توزنم کنم؟ بر نهی ز   ضم خاص داللت تضمنی داللت  آیا زقر ب  شئ قی توزنم ب  ؟دشو

ترکیب حدیدت  موب بر فرض لذز .  یرز قنع ز  فعل خاص در قعنای  موب نیاقمه زست ،؟ خیرداللت کنم ز  خوزبیمن قوقع نما 

  .قعنای  موب زست قنع ز  تر  زست ن  قنع ز  یک فعل قنافی با فعل نما مزء  آن چیزی ک  ،رز قیول کنیم

لت توزنم ب  داللت تضم  دال یم زضح   ر ش  زست ک  زقر ب  شئ ن کاقس ،حدیدت  موب بسهی  زسهت  بنابر قول ب  زی  ک   لی 

  .کنم بر نهی ز  ضم

د فد  قربوط ب  ضم نام قی شو ی  لی زداللت کنم ضم   زقی توزنم بر نهی زقر ب  شئ دت  موب رز قرکب بمزنیم زگر قا حدیپس 

 . ن رز بسی  بمزنیم نمم داللت آن بر نهی ز  ضم  زضح زستآ  زگر    شاقل ضم خاص نمی شود

نهی ز  ضم  رداللت بداللت قطابدی توزنم ب  نمی شم قول ب  زی  ک  زقر ب  شئ قدتضی نهی ز  ضم زست پس تا کنون قعلوم  نتیجه:

 یرز  ؛م شئداللت کنم بر نهی ز  ض م  کذلک زقر ب  شئ بالمالل  زلتضمنی  نیز نمی توزن ،یعنی زقر ب  شئ نی  نهی ز  ضم نیست .کنم

مال دیرر زحت زگر قرکب باشم طیق یک زحتمال درست زست  لی طیق   ر حدیدت  موب بسی  باشم ک  نمم داللت  زضح زستزگ

 باطل زست. 

زی  ک  زقر ب  شئ ب  داللت زلتززم داللت بر نهی ز  ضم شئ کنم یعنی  یک قول قی توزنم صحیح باشم   آنتنها نتیج  زی  زست ک  

لذز مایی برزی زی  نیسههت ک  قحدق  .دیرر زقوزل باطلی زسههت برذزریم   آن د  قول« لزمیسههت»کلم   «یدتضههی»ب  مای کلم  

 .کنمدزخل در قحم ده نززع    قول باطل رزش کنم ک  آن دخرزسانی تس

 « زلحممهلل رب زلعالمی »


