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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

عرض کردیم در مورد مدلول و مفهوم ماده امر، بین بزرگان اختالف نظر وجود دارد و چنانچه بخواهیم این اقوال را به نحو 

به و بگنجانیم. یک دسته قائل به اشتراک معنوی مدلول امر هستند  چهار نظریهکلی دسته بندی کنیم می توانیم آنها را در 

دسته دوم معتقدند ماده امر مشترک لفظی بین  .نا دارد که جامع بین همه معانی استعبارت دیگر معتقدند ماده امر فقط یک مع

نظریه سوم ماده امر در یک معنی حقیقت و طبق  به عبارت دیگر قائل به تعدد معنای ماده امر هستند.و دو معنا یا بیشتر است 

 چهارم هم متفاوت از سه نظریه دیگر است.ر معانی مجاز است. نظریه در سای

 اول: اشتراک معنوی نظریه

 بررسی می کنیم.  ابتدا نظر کسانی که متمایل به وحدت معنا هستند و معتقدند که ماده امر مشترک معنوی است را

ابتدائا خود قول به اشتراک معنوی را به نحو کلی بررسی می کنیم و سپس به تفصیل آن دو قولی را که قائل به اشتراک معنوی 

هستند را مورد رسیدگی قرار می دهیم به عبارت دیگر ما یک بررسی اجمالی در مورد این قول داریم و یک بررسی تفصیلی 

ر قابل قبول است یا خیر؟ ببینیم که آیا اساسا التزام به اشتراک معنوی در ماده ام فی الجملۀاین است که  داریم. بررسی اجمالی

 خصوص نظر محقق نائینی و محقق اصفهانی را مورد بررسی قرار می دهیم. و سپس به

 بررسی اجمالی نظریه اشتراک معنوی

شاهد مهم سه جهت قابل قبول نیست یعنی سه در بررسی اجمالی اشتراک معنوی باید بگویئم که اشتراک معنوی حداقل به 

 ی ماده امر ذکر شده نمی تواند به نحو مشترک معنوی باشد.معانی که برا بیانگر این است کهوجود دارد که 
 شاهد اول

قاقی هستند ولی برخی دیگر جامد هستند و بین مشتق و جامد به هیچ یک شاهد این است که برخی از معانی ماده امر اشت

مشترک معنوی است یعنی اینکه بین معانی متعدد،  چیزیوقتی می گوئیم  زیراو جامع درست کرد  قدر مشترکوجه نمی توان 

ع در نظر بگیریم. قدرجامما نمی توانیم بین مشتق و جامد  قدر جامع وجود دارد که این لفظ برای آن قدر جامع وضع شده و 

در اینجا یکی مشتق و دیگری جامد  ،دیگر عبارت از شیء است معنایطلب است و  ،اگر گفتیم مثال یک معنای ماده امر

در اینکه ماده امر به معنای طلب است و این معنای اشتقاقی برای ماده امر وجود دارد اختالفی نیست و همه قبول دارند  .است

 قابل بازگشت به یکدیگر هستند یا خیر؟آیا یا خیر؟ اگر وجود دارد،  هم دارداست که آیا معنای دیگری ولی بحث در این 
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 شاهد دوم

شاهد دوم بر عدم اشتراک معنوی در ماده امر این است که ماده امر دو جمع دارد. یکبار به اوامر جمع بسته می شود و یک بار 

را چطور می توان دو چیزی که اساسا از نظر ساختار و ترکیب ظاهری با هم متفاوتند،  آنگاههم به امور جمع بسته می شود 

اما جمع امر به معنای شیء،  جمع بسته می شوداوامر به صیغه چون امر به معنای اشتقاقی یا طلب،  دانست؟معنوی  مشترک

 امور است لذا نمی توان بین این دو قدر  جامع در نظر گرفت.
 سوم شاهد

و آن این که امر به معنای طلب یا  کردبر عدم اشتراک معنوی در ماده امر ذکر  شاهد سومی هم در اینجا بتواناست که ممکن 

بگوئیم امره بکذا؛ باید  بایدتعلق دارد یعنی دا می کند و احتیاج به مبه عبارت دیگر امر حدثی یا امر اشتقاقی، تعلق به چیزی پی

بشود لذا امر نیاز به متعلق دارد ولی امر به معنای جامد مانند شیء، احتیاج به متعلق ندارد چیزی باشد که امر به آن متعلق 

  .در اینجا نیازمند به متعلق نیستیم ،وقتی می گوئیم هذا امرٌ عجیب یعنی هذا شیءٌ عجیب

ذا اجماال قول به اشتراک باوجود این اختالفات که بین معانی امر وجود دارد واقعا التزام به اشتراک معنوی مشکل است ل

مقتضای تحقیق در مسئله و  تا برسیم به اینکه محقق نائینی و اصفهانی در این مورد تفصیال چه فرموده اند می شودمعنوی رد 

 معلوم و روشن شود.

 بررسی تفصیلی نظریه اشتراک معنوی

نظریه هستند این دو نفر از کسانی که تقریبا متمایل به کالم بعد از بررسی اجمالی نظریه اشتراک معنوی یا وحدت ماده امر به 

 اشاره می کنیم و نظر آنها را نقد می کنیم.

 محقق نائینی  نظر .1

متمایل به نظریه اشتراک معنوی است ولی آن معنا  طبق یکی از دو تقریر کالم ایشان، ویبر است.  نظر اول، نظر محقق نائینی

ایشان می فرماید ادعای  2.حادثه مهم است و "واقعه مهم"معتقد است: مدلول امر  ولی طبق تقریر دیگر 1را تبیین نکرده

ید است و می فرماید بعید نیست که قائل به اشتراک معنوی شویم لکن یا اشتراک اشتراک لفظی بین همه موارد هفت گانه بع

 معنوی بین همه معانی سبعه یا حداقل اشتراک معنوی بین شش معنا از هفت معنا غیر از طلب. 

در مرحله اول ادعا می کند اشتراک لفظی بین همه هفت معنا بعید است و در مرحله دوم می فرماید اگر قرار  نَّمحقق نائینی کأ

عنای دیگر شش م چونبپذیریم حداقل اشتراک لفظی بین دو معنا است یعنی فقط بین طلب و غیر طلب را باشد اشتراک لفظی 

ه ولی تمایل ایشان به این است که ماده امر، مشترک معنوی بین که صاحب فصول بیان کردهمانطور  به یک معنا برمی گردد.

تمام این معانی است یعنی یک معنای کلی و عام است که جامع تمام این معانی هفت کانه است مانند جامعیت کلی نسبت به 

مطلب هم خالی از اشکال  تمام مصادیق خود یعنی کان این موارد از مصادیق این معنای کلی هستند البته ایشان می فرماید این
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یرفته می شود طبیعی است که مشکل پذ تر باشدبین مشکل و مشکل دائر نیست اما اشتراک لفظی مشکل تر است و وقتی امر 

معتقد به اشتراک ایشان بر همین اساس است اما اشتراک لفظی مشکل تر است. و ایشان معتقد است اشتراک معنوی مشکل 

 هم و دارای اهمیت است. همان واقعه مکه از برخی از عبارات ایشان استفاده می شود هم  شده و آن معنامعنوی 

 بررسی نظر محقق نائینی

از ر ما تمام نیست ومحل اشکال است. این اشکاالتی که به خصوص به نظر محقق نائینی ایراد می کنیم، غیر این قول به نظ

 معنوی بیان کردیم. اشکاالتی است که در اصل اشتراک

به عبارت دیگر متبادر از ماده امر این معنا نیست زیرا باالخره تبادر و انسباق  شود،از کلمه امر چنین معنایی استفاده نمی  اوال:

 یک معنا به ذهن می تواند برای شناختن معنا به ما کمک کند ولی ذهن ما این معنا را استفاده نمی کند.

باشد، دیگر نمی توانیم امر را متصف به وصف مهم کنیم یا وصف مهم را از آن سلب کنیم اگر ماده امر به معنای واقعه مهم  ثانیا:

سلب می کنیم. مثال  آندر حالی که گاهی از اوقات کلمه امر را موصوف وصف مهم قرار می دهیم و گاهی هم وصف مهم را از 

می گویید هذا امرٌ مهمٌ؛ اگر قرار بود که امر به معنای واقعه مهم باشد، آیا می توانستیم بگوئیم هذا امرٌ مهمٌ؟ چون در این 

اخذ شده باشد، دیگر معنا ندارد  "اهمیت"اگر در خود معنای امر پس هذا واقعۀ مهمۀ مهمٌ! : معنای جمله این می شدصورت 

اگر امر به معنای مهم باشد نمی توانیم  را از آن سلب کنیم.وصف مهم  همچنین نمی توانستیمبه وصف اهمیت کنیم!  آنرا متصف

را  این مطلبنمی توان  قطعا مهم، مهم نیست! واقعهاین می شود که  ی جمله اینبگوئیم هذا االمر لیس بمهمٍ؛ چون معنا

 پذیرفت. لذا نظر محقق نائینی قابل قبول نیست.

 اصفهانینظر محقق  .2

آن عبارت از اراده  یعنی فقط یک معنا دارد ودر بیان نسبتا مبسوطی می فرماید: ماده امر مشترک معنوی است اصفهانی محقق 

اعم از اینکه اراده تکوینی باشد یا اراده تشریعی، به نظر ایشان در تمام موارد و  باشدکه به سرحد فعلیت رسیده است و طلبی 

ق ماده امر این معنا وجود دارد یعنی چه امر به معنای طلب یا امر به معنای شیء یا امر به معنای فعل، به طور مثال یمصاد

آمرک یعنی من تو را امر می کنم و می گوید  وقتی در تشریعیات است شود آمرک بکذا؛ آمر ماده امر است. این وقتی گفته می 

هم اینگونه است یعنی اگر امری در عالم تکوین  تکوینیاتدر ید این کار انجام شود؛ ده و باکه طلب، فعلی شمعنایش این است 

همه عالم و همه  اساساًو  می کند.امر تحقق پیدا ولذا اراده خداوند فعلیت پیدا کرده،  به این جهت است کهتحقق دارد، 

کوینیات و چه در تشریعیات؛ چه در اوامر و پس چه در ت .موجودات و کائنات در واقع فعلیت اراده تکوینیه خداوند هستند

که امر به معنای طلب استعمال می شود در حقیقت همان  ن اراده فعلی شده است یعنی آنجاچه در امور، یک حقیقت است و آ

 وینیم در واقع اراده های فعلی تکاراده تشریعی خداست که به فعلیت رسیده و اگر امر به معنای شیء هم باشد، اشیاء عالم ه

خدا هستند و تا زمانی که اراده تکوینی خدا به چیزی تعلق نگیرد، آن شیء  موجود نمی شود. این همان معنای جامع بین همه 

 معانی است که در ماده امر وجود دارد.

 محقق اصفهانی بررسی نظر
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  :این بیان محقق اصفهانی هم به نظر می رسد که تمام نیست چون

د و کسی اراده کند که پولی را به شخصی بدهواقعا نمی توانیم به هر اراده فعلی شده ای، امر اطالق کنیم مثال اگر امروز  :اوالً

کلمه  "اعطی"؛ ولی آیا می توانیم بجای زید عمراً بالف تومانمی توانیم بگوئیم اعطی  و پول را بدهد، این اراده فعلیت پیدا کند

به معنای اراده فعلی باشد، پس هر اراده  امری بگوئیم امر فالنٌ باعطاء الف تومان؟ اگر قرار بود را جایگزین کنیم یعن "امر"

 قطعا نمی توانیم آن را معادل کلمه امر قرار دهیم!  در حالی کهفعلیت یافته ای باید معادل کلمه امر باشد 

ست و نظیر آن هم به محقق نائینی ایراد شد این است که مضاف بر این اشکال، اشکال دیگری که به محقق اصفهانی وارد ا ثانیاً:

یعنی آنچه از کلمه امر به ذهن می آید و متبادر است، اصال اراده فعلی شده یا  متبادر نمی شودمعنایی از کلمه امر چنین اصال 

اصفهانی هم قابل قبول  نیست و این خالف متفاهم عرفی از این کلمه است لذا این نظر محقق ،اراده به سر حد فعلیت رسیده

 نیست.
 نتیجه

به طور کلی رد کردیم و هم به نحو جزئی و به تفصیل نظر محقق نائینی و محقق هم پس ما نظریه وحدت و اشتراک معنوی را 

 اصفهانی را مورد بررسی قرار دادیم.

ز معانی ثابت می شود؟ در اینجا االن باید بررسی کنیم که حال که اشتراک معنوی باطل شده، اشتراک لفظی بین کدام یک ا

اقول مختلف است. صاحب فصول یک نظر دارد و مرحوم آخوند یک بیانی دارد و دیگران هم هر کدام ادعاهایی دارند که در 

 جلسات بعد بررسی خواهیم کرد.

 حدیث اخالقی

جمله بسیار  3 إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِکَیْلَا تُکْتَبَ مِنَ الْغَافِلِینَیَا اباذر! هُمَّ بِالْحَسَنَۀِ وَ خطاب به ابوذر می فرماید:  رسول گرامی اسالم

ان را معطوف به حسنات تتمهم و بارزشی است یعنی به حسنه و عمل نیکو و خیر و به فعل خوب اهتمام داشته باشید و همّ

به حسنات اهتمام داشته باشد خیلی مهم سپس حکمت این دستور را می فرماید. اینکه انسان نسبت کنید ولو آنرا انجام ندهید 

است یعنی معلوم می شود نفس اهتمام به حسنات مرحله ای است که برای انسان و سعادت و کمال نفسانی و روحانی انسان 

مهم است همانطور که اهتمام به سیئات ولو اینکه انسان عمل نکند برای انسان مضر است یعنی کسی که فکر او گناه باشد ولو 

نکه گناه نکند، آن فکر اثر خود را می گذارد و باعث غفلت می شود هر چند که هیچ عمل حرام و گناه و معصیتی از او ای

 گناه است یعنی اگر غفلت بر انسان چیره شود، مسائل بعدی به راحتی اتفاق می افتد. همه افعالصادر نشود و غفلت هم آغاز 

برای اینکه در یعنی اهتمام به حسنات داشته باشید ولو اینکه عمل نکنید هُمَّ بِالْحَسَنَۀِ  یَا اباذر!به اباذر می فرماید:  پیامبر

ل وقت و دلسوزی برای زمره غافلین قرار نگیرید لذا کسی که اهتمام به عبادت و ترک گناه و مراقبت و نماز شب و نماز او

کار دیگران داشته باشد ولو اینکه موفق هم نشود که عمل به همه این موارد کند، حداقل آن این است  ازشایی دیگران و گره گ

 که غافل نبوده چون غفلت منشاء بسیاری از مشکالت روحی و عملی انسان است.
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ندهد، قصد و فکر ام سنات مهم است ولو اینکه انسان انجمن از این بیان استفاده می کنم که همانطور که اهتمام و قصد ح

 سیئات هم هر چند منجر به عمل نشود دارای آثار سوئی است.

منظور  اوانسان از عهده خیلی از اعمال بر نمی آید اما اگر قصد عمل داشته باشد، طبق برخی از روایات پاداش آن عمل برای 

نترلی و خویشتن داری و مراقبت و در حالت خود ک هماندر واقع  باشد کهیا اثر وضعی  باشدآن پاداش اخروی  چهمی شود 

 .واقع تعالی روحی و سعه وجودی است که انسان پیدا می کند
    

 

 «مد هلل رب العالمینالح»


