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ه«عن مهجهعليهمحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعليهاعدائهمهاهالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 نواهی :الثانیالمقصد 

کنند این است که ماده نهی و صیغه نهی به چه معناست؟ نظیر این ث از نواهی مطرح میحولی که محقق خراسانی در ابتدای بمطلب ا

نا و بعد اینکه صیغه نهی به چه مع «راء و میم ،الف»یعنی  ،که امر به چه معنا است . اولین بحث این بودداشتیمنیز بحث را در اوامر 

 .ردیمک و نیز هیئت امر و معنا و مفهوم آن بحث« راء و میمالف، »کلمه  به تفصیل درباره ماده امر یعنیآنجا  «.افعل»مثل هیئت  ،است

صیغه و و هم چنین اینکه  «، هاء و یانون»لمه یعنی ک ،شود که ماده نهی چه معنایی داردره نواهی نیز مطرح میدربااین بحث  قهراً

 معنا و مفهوم نبودمربوط به فقط داشتیم در باب ماده امر هایی که بحث به چه معنا است.« التفعل»یعنی  ،هیئت نهی به چه معنا است

علو  ؟دامیا هیچ ک، یا استعالء یا علو ؟استعالء معتبر است علو یا ،امر ماده مثل اینکه آیا در ،بودمطرح دیگر نیز بحث چند  بلکه

اب نهی همان مطالب در ب ،خودش را در مقام برتر ببیند و از این جایگاه امر کند آمر استعالء یعنی ،واقعا برتر باشدآمر یعنی اینکه 

هایی بحث یکایکخراسانی دیگر محقق  ؟معتبر است یا خیر ، در نهی نیز این بحث است که آیا در نهی علو یا استعالءنیز وجود دارد

کند که محل بحث و گفتگو واقع یشان بیان میفقط یک مطلب را ا ،درباره نهی مطرح نکردند ،ماده و صیغه امر مطرح کردند ردکه 

  .است هایی صورت گرفتهایشان مخالفتنظر  شده است که با

 کالم محقق خراسانی 

 نهی؛ امر طلب است، از طلب ، یعنی هر دو عبارتندمعنای نهی یکی استفرماید: معنای ماده امر و صیغه امر با خراسانی میمحقق 

تعلق در باب امر طلب مبه عبارت دیگر . یا کف نفس فرقشان در این است که امر طلب ایجاد است و نهی طلب ترک نیز طلب است.

کند می یعنی طلب« امرتک بکذا»کرد که  اگر مثال مولی امر ،)اگر طلب به ترک بخورد(شود و در باب نهی متعلق به عدمبه وجود می

س اشتراک پ .کندرا می یا کف نفس ولی طلب ترک فعل کنداین جا نیز طلب می« نهیتک عن کذا» :بگوید ، اگر مولیوجود چیزی را

 کهایناما از حیث  ،نهی از این جهت نیست یعنی هر دو در این جهت یکسان هستند و فرقی بین امر و ،نهی در طلب است امر و

  رسانند.لزومی انشایی را می یک طلب هر دو به نظر محقق خراسانی. فرق استشان متعلق طلب چیست بین

نهی هم از حیث ماده  مورد اشکال قرار گرفته است و اعالم با ایشان مخالفت کردند که اساساًاین مطلب همانطور که عرض کردیم 

 آن اختالف چیست و معنا چیست آراءحال اینکه  ،معنای متفاوت دارند و دو با امر مفهوما متفاوت هستند و هم از حیث صیغه

  .این ادعای محقق خراسانی است و اشکاالتی از سوی اعالم به ایشان وارد شده است اجماالً .مختلف است

 به محقق خراسانیدو اشکال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6931/مهر /61 :تاریخ                                                                        نواهی مقصد الثانی: ال موضوع کلی:  
               1441صفر 9مصادف با:                        پاسخ بعضی از بزرگان   دو اشکال و  –کالم محقق خراسانی   :جزئی موضوع  
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 کردند: ان به محقق خراسانی دو اشکال ایرادایش

 ،تبه معنای طلب اس نیز نهی به معنای طلب است، امر :گویدت. اینکه ایشان میمدعای محقق خراسانی قابل نقض اس اول:اشکال 

ها طلب به ترک متعلق شده است که در آن . بعضی از واجبات هستندای طلب الترک استنجا طلب الوجود است و نهی به معولی آن

ارت است از طلب فعل و نهی عبارت است از طلب ترک پس طبق تعریف شما صوم در روزه اگر شما بگویید روزه عب ،مثل روزه

این یک اشکال نقضی به سخن محقق خراسانی است که اگر فرق بین امر و اشد زیرا عبارت است از طلب الترک، باید منهی عنه ب

زیرا تعریف نهی بر آن  .عنه باشده باید منهین معیار و ضابطه روزبا ای ،در این باشد که طلب به ترک متعلق شده یا فعل نهی صرفاً

عنه نیست روزه از محرمات نیست، روزه منهی در حالیکه ما یقین داریم ،توانیم بر روزه منطبق کنیم. طلب الترک را میصادق است

طلب  یعنی نهی)اشتند دهد که فرقی که محقق خراسانی  بین امر و نهی گذین نشان میموربه است و امر به آن شده است و ابلکه مأ

 .تمام نیست (الترک است و امر طلب الوجود یا طلب الفعل

در عمل و فعلی  که نهی در واقع ناشی از این است که شودعنی با مراجعه به وجدان معلوم مییاین خالف وجدان است.  :اشکال دوم

خواهد عبد را از آن دور کند و کاری آن متنفر است و به همین دلیل می است و مولی از وض مولیمفسده است و به همین جهت مبغ

ای است که در شرب خمر ، نهی از شرب خمر به خاطر مفسدهکنداز شرب خمر نهی می اینکه مثالً .کند که عبد از آن اجتناب کند

آید چون مولی و شارع از این فعل خوشش نمی، کراهت قلبی پیدا کند بغض ونسبت به آن شارع د دارد و این مفسده باعث شده وجو

پس در واقع  ،خواهد کاری کند که عبد از آن دور شود، میبیند مایل است که عبد نیز به آن نزدیک نشودو آن را دارای مفسده می

 «. الفعل ارادة»در امر ولی است  «الفعل کراهة»در نهی  ،نهی با امر متفاوتند

بوب شود که آن فعل محود داشته و همان باعث میین امر ناشی از یک مصلحتی است که در آن فعل وجاکند، امر می جایی که مولی

این واقع امر و نهی  ،که محبوب موال قرار گرفت مایل است عبد به سوی آن تحریک شود چیزی قرار بگیرد و مولیهم شارع یا 

  ،است

ک شود یاست یعنی اینکه عبد تحر «الفعل ارادة»اما واقع امر ن است، ، دور شدن و نزدیک نشدواقع نهی کراهت نسبت به فعل است

 یک چیز بله متعلق امر و نهی ،هم مختلف هستند شود امر و نهی اساسا از نظر معنا و مفهوم با، پس معلوم میعمل به سوی انجام آن

 1«.الفعل ارادة»است و در دیگری  «الفعل کراهة»اما در یکی  ،د و هم نهیرهم امر به فعل می خو ،است که عبارت است از فعل

 قق خراسانی محل اشکال است.پس سخن مح

 بعضی بزرگانپاسخ 

لب به بعث و ط یمنتهی در یک، بعث و طلب است ،. پس مثل امربعث و تحریک به سوی ترک است شودآنچه که در نهی انشاء می

عبارت است از جعل داعی و تحریک به  تکلیف این است که اساساً ی فعل است و در دیگری به سوی ترک است. دلیل آن نیزسو

، مثال فرض کنید که اگر مولی گفت: ن هم از روی اراده، آای که متعلق از ناحیه مکلف صادر شود و اتیان شود، به گونهسوی متعلق

فعل تحریک کند، سوی آن  هخواهد مخاطب را ببا این واجب شدن و واجب کردن می معنایش این است که ،چیزی واجب است
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ند کاراده را در افق نفس مکلف ایجاد به این معنا است که به نوعی این ست؟ تحریک مکلف چون اعتباری است تحریک چگونه ا

جا که سخن از الزام وجود دارد، هر این در تکالیف وجوبی و تحریمی هر دو ،هحرکت کند به سوی انجام این عمل و خواست او که

یر در اصل این معنا ایجاد تغیاین تکلیف در حد رجحان است فرقی نمی کند این لزومی بودن یا نبودنش  ،الزام هم نباشداگر ) است

  .کند که مکلف این عمل را از روی اراده انجام دهدال در واقع با امر سببی ایجاد میمو( کندنمی

ه ب ،پس نهی نیز تحریک به سوی متعلق است ،جاست همین قع تحریک کردن عبد است، همه سخننهی چیست؟ نهی هم در وا

( اعم از وجوب و تحریم بر جمیع مبانی)گوییم تکلیف ، وقتی میپیدا کندتحقق از ناحیه مکلف به نحو ارادی ی که متعلقش نحو

تا زمانی که امر نشده است هیچ کس انگیزه ندارد کاری را انجام دهد  ،کارش تحریک کردن است ،ایجاد داعی و انگیزه استکارش 

ایجاد داعی در  ،شود غرضشآن کسی که این امر از او صادر میحداقل این است که   ،دشوشود این انگیزه ایجاد مییاما امر که م

رود به سوی میشود و یعنی منبعث می ،کندجاد شد او با اراده خودش حرکت مینفس مکلف است و وقتی این داعی و انگیزه ای

کاری کند در نفس مکلف انگیزه پیدا شود و حرکت کند به سوی  ،خواهد تحریک  کند، نهی نیز مینهی نیز همین است .عمل جامان

 ن معنا سخنبا توجه به ایآیا حال  .و اال در اصل تحریک فرقی بین اینها وجود نداردتحریک برای ترک است این  ،انجام ندادن

منتهی  ،وضع شدند برای طلبو به معنای طلب هستند  هیئتاً و گوید امر و نهی مادتاًخراسانی صحیح است؟ زیرا ایشان میمحقق 

گوییم متعلق طلب فعل است به چه معنا ریشه یابی هم شد که اینکه می .متعلق طلب در یک جا فعل است و جای دیگر ترک است

 .متعلق طلب ترک است به چه معنا استگوییم اینکه می ،است

شود و گاهی به اء میمدلول مطابقی انش خواسته و طلب و تحریک به سوی حکم به صورتگاهی این  :فقط یک نکته را توجه کنید

نزجار اشود که ی به نحوی انشاء مییعن مدلول التزامی اما ،همان طلب ترک فالن فعل است ، مدلول مطابقی آنمدلول التزامی صورت

اء و در نهی آنچه انش این انزجار از فعل الزمه اراده ترک فعل است .طلب الترک نیست بلکه انزجار از فعل است ،ایجاد شوداز فعل 

الزمه طلب  ،ای هم داردهمنتهی این طلب الترک یک الزم، به عبارت دیگر واقع نهی همان طلب الترک است شود همین است.می

 کند ترک شرب خمرمولی طلب می در واقع الخمر حرام، ر،م: یحرم الخگویدوقتی می شود.و این انشاء می ستترک انزجار از فعل ا

 .انزجار از فعلعبارت است از آن انشاء شده است و که نیز دارد  یاما یک مدلول التزام ،طلب الترک است قی آنمعنای مطابرا که 

  .خواهد عبد نیز از این منزجر شودو می تخمر منزجر اس؟ زیرا از شرب چرا شارع طلب کرده ترک خمر را

. به همان مطلبی که در اشکال مطرح شد مسئله را بر گرداننددر واقع  جا این است کهدر واقع تالش بعضی از بزرگان اینپس 

  .ندعلق طلب هستتفاوت فقط در فعل و ترک است که مت ،امر عبارت است طلب الفعل و نهی عبارت است ترک الفعل :گویدمی

اش انشاء شده است. لذا منشأ در باب به طور کلی در باب نهی این معنا به مدلول التزامی انشاء شده و در باب امر به مدلول مطابقی

 نهی اراده ترک به مفهوم منع و نهی است نه اینکه خود منع از فعل انشاء شده باشد.

 در باب نهی این یهالفعل است و نهی  طلب الترک منت امر طلب ،لب استهر دو ط . یعنیخراسانی درست است سخن محققپس 

 دید. باید ارد و تفاوت را بیشتر از این جهتالزمه وجود د

هر چه است  ،جود نداردکنیم اصال طلبی و. ما هر چه جستجو میطلب الترکگویید نهی عبارت است از چطور شما می ان قلت:

  است. انزجار از فعل کراهت و
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 ،مدلول مطابقی طلب الترک است .مطابقی ، نه مدلولمدلول التزامی نهی استند: انزجار از فعل، بگوی از بزرگان خواستندبعضی 

: ما هرچه گوید. مستشکل مید که عبارت است از انزجار از فعلران یک الزمه دیقق خراسانی گفته است، ولی امح همانی که

پس طلب  ،شودیممل است چیز دیگر دیده نای که در آن عهت جز انزجار به خاطر مفسدهز کراکنیم در معنای نهی ججستجو می

اصال از این عمل منزجر  خواهد طلب کند ترک مکلف را، بلکه مولییم. مولی در واقع نالترک وجود ندارد ، ارادةالترک وجود ندارد

 .این اشکالی است که در این مقام ممکن است مطرح شود ،است

چه اصراری  ،جا هم کراهت نسبت به فعل است و اراده نسبت به  ترکینزیرا واقعش این است که ا ،قابل قبول نیست این اشکال :قلت

 .ها بغض شدیدی استبت به آنشاهد بر این مطلب افعالی است که نس ،دارد در هر نهیی هر دو وجود رید که اینها را یکی کنید.اد

د را ن. یک فعل یا حرام بسیار ناپسداردو نسبت به آن  بغض مبغوض است  به شدت تعالی تبارک ونظر خداوند  بعضی از افعال در

توانیم بگوییم در این موارد شارع دوست ، آیا نمیکندگیرید که شارع می خواهد مردم آن را انجام ندهند، لذا از آن نهی میدر نظر ب

 بله طلب ،نگویید نهی به معنای طلب الترک است ،پس شما همه را نبرید در طلب الترک ،دارد که این عمل را مردم انجام ندهند

1.تکه عبارت است از ترک محبوبیت ولی در عین حال آن عمل نیز مورد انزجار مولی اس ای داردهالترک است ولی یک الزم
 

ارای عل د، اگر فام از راه مصلحت و مفسده استتفکیک و تمیز واجب از حر نچه گفته شده نیست بلکهاز حرام به آتفکیک واجب 

شاء آنچه انهر چند شود حرام میه فعل دارای مفسده است جایی ک .اگر دارای مصلحت باشد واجب است است و مفسده باشد حرام

در  مصلحتشود. در مسئله روزه هم چون گاه فعل یا ترک واجب میمصلحت باشد آن یا ترک اگر در فعلباشد.  طلب الترک شده

  خود ترک است پس واجب شده است.

  .لذا حق با محقق  خراسانی است

 «والحمد هلل رب العالمین»
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