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 خالصه جلسه گذشته

مر متضمن ابنابراین، نه . نهی به معنای زجر و منع اعتباری از ایجاد طبیعت استاین  است که  ض شد مقتضای تحقیق در مسئلهعر

. به هر یان شدباین مسئله به تفصیل طلب ترک الفعل است.  عبارت از نهی لب است و نه اگر حقیقت نهی را طلب دانستیممعنای ط

 نیز در مسئله ها اشاره کردیم و حقبه این دیدگاه اجماالًرد که های مختلفی در باب صیغه نهی و ماده نهی وجود داحال دیدگاه

  .معلوم شد

 امتثالکیفیت امر و نهی در  تفاوتمنشأ 

کال یا صورت یک اشممکن است  بدواًاین مطلب هر چند رار بگیرد. ید مورد رسیدگی قمبانی که گفته شد با یک مطلب بنابر همه

  .است ر برایش متصوردر مباحث دیگ سؤال داشته باشد اما در واقع مطلبی است که چه بسا آثار عملی نیز

مورد نواهی امتثال نهی یا تحقق  رامتثال گردیده، اما د یان شود امروربه اتمچنانچه یک فرد از افراد مأ دانیمسؤال این است که می

اگر نهی شود و البته قرینه خاصی نداشته باشد که یعنی  ،است . این یک امر روشنشودبه ترک همه افراد طبیعت محقق می نهی تنها

ما عنی ی (ر از آن مسئله مره و تکرارغی)قرینه خاصی وجود نداشته باشد و یا در امر نیز اگر مثال یک فرد یا همه افراد منظور است 

حقق ی عنه مهنم مصادیق ثال نسبت به همهتباشیم و امر و نهی این تفاوت بین امر و نهی وجود دارد که طبیعت نهی با ترک و ام

 ؟جود داردچرا این فرق بین مراد امر و مراد نهی و .شوداد یک فرد از طبیعت محقق میاما امر تحققش و امتثالش به ایج ،شودمی

 ؟به عبارت دیگر چرا نحوه امتثال امر با نحوه امتثال نهی متفاوت است ؟منشاء این فرق چیستین فرق از کجا ناشی شده است؟ ا

  .اینجا احتماالت بلکه اقوال مختلفی وجود دارد

شود می وقتی امر به یک طبیعتی متعلق دیگر چرا؟ یا به تعبیر فرق بین مراد امر و مراد نهی چیست بحث در این است که منشأپس 

عنه هی به ترک جمیع افراد منهییعنی امتثال ن ؟چنین نیستدر امتثال آن کفایت می کند که یک فرد اتیان شود اما در مورد نهی این

 ؟ریشه این فرق کجاست ،گیردصورت می
 اقوال

  :سه قول یا سه احتمال وجود دارددر این باره 
  قول اول )وضع(

یا بعث  (طبق مبنای مشهور) ،برای طلب یک فرد از افراد طبیعت را «افعل»هیئت  واضع  . یعنیناشی از وضع واضع استاین تفاوت 

 وضع کرده است. (طبق مبنایی که ما اختیار کردیم)به سوی ایجاد یک فرد از افراد طبیعت 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ن مراد یا به تعبیر دیگر منشاء فرق بی این اختالف در کیفیت امتثال امر و نهی است یعنیناشی از حکم عقل این تفاوت  دوم:قول 

 بیان عرض خواهیم کرد. محقق خراسانی نظرش این است که این اختالف ناشی از عقل است. که گردد، امر و مراد نهی به عقل بر می

به  ار امتثال امر است و یک ریشه عقالیی دارد شده این تفاوت در واقع ناشی از یک امری است که بین عقالء مرسوم سوم:قول 

 . دانندمی افراد طبیعتنع از ایجاد همه به مرا و امتثال نهی  ایجاد یک فرد از افراد طبیعت

ما هر  بیعت.به سوی ایجاد طبعث اعتباری و تحریک کردن اعتباری  ،بعث به سوی ایجاد طبیعت است «افعل»گفتیم معنای هیئت  ما

ع هیئت امر را یعنی واض .گرددنیم طبق این احتمال به وضع بر میبرای امر بیان کارائه کنیم و هر معنایی « افعل»تعریفی برای هئیت 

 م کهیاشاره کرد گردد به وضع واضع. دیروز نیزمی ز برهمه چی ، لذاشودامر ساقط  یک فرد امتثال شد اینکه اگر برای وضع کرده

  .بدانیم یا بعث اعتباری به سوی ایجاد طبیعت «لطلب الفع»کند ما امر را عبارت از فرق نمی

یا نهی را عبارت از طلب  ،حق و المختاراز ایجاد طبیعت بدانیم کما هو الکند که نهی را عبارت از زجر اعتباری یمهمچنین فرق ن

جمیع  ، علیهو مختار جماعةیا نهی را عبارت از طلب کف عن النفس بدانیم کما  ،ترک فعل بدانیم کما هو مختار المحقق الخراسانی

  .ث جای طرح داردهذا المبانی این بح

امتثال شود کافی اگر یک فرد  که چرا در اوامرخ دهند سادارند باید به این سؤال پ اختالف که در مورد امر یا نهی همه کسانیلذا 

ه به یا امر شود ک ،شما به یک نفر که صدقه دهید این امر امتثال شده چه وجوبی چه استحبابی، ،صدقه دهید :گویندمیبه شما  ،است

آیا  ،شراب نباید بخوری «تشرب الخمرال» :اما به شما بگویند ،ایدروید به این امر عمل کردهبار که به زیارت ب زیارت بروید یک

ال ن سؤباید به ایهمه ؟ رقی بین امر و نهی استباید تمام افراد این طبیعت را ترک کند چه ف؟ خیر مکلف یک بار نخورد تمام است

اگر بگوییم این ناشی از وضع است معنایش این است که  .نهی اختالف باشد پاسخ دهند ولو بین خودشان در مورد حقیقت امر و

ر برای زج وضع کردهرا  «تفعلال»کانه واضع هیئت  :دانیم باید بگوییمزجر از ایجاد همه افراد طبیعت میمثل ما که نهی را به معنای 

منظورش این ایشان نیز رت است از طلب ترک الفعل یا طبیعت،عبا یه: نگویدخراسانی که میاز ایجاد همه افراد طبیعت. محقق 

 .واضع وضع کرده نهی را برای طلب ترک همه افراد طبیعت است که
  قول اول )وضع(بررسی 

  قابل قبول نیست. قولاین 

 «فاء» ،«تفعلال»است و یکی  «افعل»اینها مشترک هستند زیرا یکی اده اختالفی بین امر و نهی نیست، در مورد مبه طور کلی 

تشرب با هم از نظر ماده ، اشرب و الکنندبا هم فرقی نمی« تفعلال»و ماده هیئت  «افعل»ماده هیئت مشترک است. « الم» «عین»

و نهی  اما هیئت امر .باشد «الم» «عین» «فاء»شرب و یا طبیعة الفعل اگر طبیعة ال ،طبیعت است ،باالخره ماده هر دو ،یکی هستند

ه نظر ما بت ، معلوم است که هیئتشان با هم متفاوت است لکن در مورد هیئ«افعل»است و یکی  «تفعلال»با هم اختالف دارند یکی 

 ،کنندهیئت نهی هیچ کدام بر طلب داللت نمی یعنی «تفعلال»هیئت امر و نه هیئت یعنی  «افعل»نه هیئت  (ی تحقیق استاکه مقتض

عتباری ا ث اعتباری به سوی ایجاد طبیعت و تحریکمعنای نهی طلب نیست بلکه گفتیم معنای امر بع ،اصال معنای امر طلب نیست

یئت امر ی هیعن «افعل»طبق مبنای محقق خراسانی و دیگران هیئت  ،و نهی نیز عبارت است از زجر اعتباری از ایجاد طبیعتاست 

رت است از خود فعل یا وجود منتهی مطلوب در هیئت امر عبا ،کنندبر طلب مییعنی هیئت نهی هر دو داللت  «التفعل»و هیئت 
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نهی به  است هیئت «ترک الطبیعه»و معنای هیئت نهی طلب  «طلب الطبیعه»است، « طلب الفعل»معنای هیئت امر طبیعت؛ یعنی 

 ترک طبیعت است. طلب معنای

 فرد من علی طلب لةدالللافعل  ناس وضعت هیئةایها ال»در مقام وضع بگوید: تواند ن اختالف حال ببینیم آیا واضع میجه به ایتوبا 

این کار را کند؟ تواند واضع می« جمیع افراد الطبیعه تفعل علی الدالله علیال ایها الناس وضعت هیئة» :و در مورد نهی بگوید «الطبیعه

ال این . سؤوضع استاین اختالف  : منشأگویید. شما میبحث ما این نیست السؤ واند این کار را بکند ولی پاسختامکان میاز نظر 

ا شم است نه جواب، لر حقیقت توضیح سوااین د ؟است چرا در مورد امر قید واحد را اضافه کرده است و در مورد نهی قید جمیع

 شود به فعل و طبیعت و گاهی به ترک طبیعت.گاهی این طلب متعلق میلکن وضع شده است برای طلب  نهیهم و  د هم امرگوییمی

جاد یک فرد را و در جای دیگر یاا یانجام ال این است که به چه دلیل اگر واضع این را وضع کرده است یک جا طلب کرده است سؤ

ما دو که به قول ش ؟ هرچه چیزی باعث این فرق شده است ؟چرا این اتفاق افتاده است ،رده است ترک همه افراد طبیعت راکطلب 

م بگوییم واضع یکه بخواه؟ پس اینطلب ترک جمیع افراد الطبیعه چرا یکی طلب فرد من الطبیعه است و دیگری ،متضمن معنای طلبند

عبارت  رمگفتیم ا)اساتید و بزرگان، لبعضی از  بعاًتواند مسئله را حل کند. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم تاینچنین وضع کرده، نمی

باالخره  هک اینجا مسئله این است (است از بعث اعتباری به سوی ایجاد طبیعت و نهی عبارت است از زجر اعتباری از ایجاد طبیعت

ایجاد  :دگوییآورید و میک جا پای فرد واحد را به میان میولی چرا ی ،نهی رچه در امر و چه دت مطرح شده مسئله ایجاد طبیع

ی اساس ؟ یعنچرا اینچنین است ،گویید ترک جمیع افراد طبیعت یا زجر از ایجاد جمیع افراد طبیعتو در نهی می فرد واحد از طبیعت

  است.و باقی ال کماکان بی پاسخ ال و اشکسؤ

ئله به یک موقعیتی از این مس درد الخره یک گزارشی بایاب ،این ترتیب باشدهدی نیز نداریم که وضع به عالوه بر اینکه ما هیچ شا

 هیئت امر و نهی اینچنین بیانمعنای ب لغت ادر کدام کت ،را بیان کرده باشند قل ایناهای لغت حد، در کتابدست ما رسیده باشد

له سئعلی جمیع المبانی م« تفعلال»یا هیئت  «افعل»هیئت در  (اصطالح عام نیست ،اصطالحات خاص است اینها البته)  ؟شده است

یچ کتاب اصطالحی نه در کتاب لغتی این آمده است و نه در ه ،و جمیع افراد طبیعت مطرح نیست وحدت فرد و واحد بودن فرد

ستند اه و هیئتش را پیش کشیدند وقتی خوهر جا که امر و نهی را معنا کردند و مادبلکه در کتب اصول نیز نیست علمی آمده است. 

امده که در هیچ کدام نی (متعرض این شدند ولی وقتی خواستند معنا کنند هیئت امر و هیئت نهی را ممکن است جای دیگر)معنا کنند 

طی به مسئله وضع اصال ربشود که لذا معلوم می ،نیامده است ییجا ،ایجاد فرد واحد من الطبیعه یا زجر از ایجاد جمیع افراد طبیعت

نابراین ب ،نین نیستدانشمندان یک علم خاص بدانیم اینچی بدانیم یا واضع را را لغو زء موضوع له نیست که حاال ما واضعج ،ندارد

 قابل قبول نیست.ین کار را کرده باشد این احتمال که واضع ا
 قول دوم )عقل(

بیند که تحقق طبیعت تنها با میاین قول این است که عقل  دلیل ،بطی به واضع نداردر که این حکم عقل است و این بوددوم قول 

عقل یک حکمی دارد که به عبارت دیگر  .شود اما انعدام طبیعت به این است که هیچ فردی از او موجود نباشدحاصل مییک فرد 

 شود، فرد واحد ازت با یک فرد موجود میطبیع «فرادالنعدام جمیع اتنعدم اال باو ال د فرد ماوتوجد بوج الطبیعة» عبارت است از

توان وجود ندارد میاگر االن فرض کنید در شهر قم هیچ فیلی  ،طبیعت موجود شده است گویند آناگر محقق شد می یک طبیعت
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محقق شده توان گفت که این طبیعت اینجا ر این شهر محقق شد میدفرد از این طبیعت همین که یک  ،نفی کرد طبیعت فیل را در قم

 منقرض ای گوییم که طبیعت فیل وجود نداردتوانیم بتی میرها در صوان که فیل زیاد است تنر هندوستاست یا مثال فرض کنید د

این  کشور باشند نمی توانیم بگوییم بیعت در آنکشور از بین بروند اگر یک فرد هم از افراد ط شده است که تمام افراد فیل در آن

 توانیم طبیعتیک فردش موجود شود ما نمیحتی اگر  «االفراد یا افرادهاتنعدم اال بانعدام جمیع الطبیعة ال» .طبیعت معدوم شده است

  .، این حکم عقل استبگوییم این طبیعت دیگر موجود نیست را نفی کنیم و

این است که عقل ما یک  کند منشاء آنامر و نهی با هم تفاوت می می بینیم مراد و بینیم امتثال امر و نهی متفاوت استپس اینکه می

 این احتمالی است که محقق خراسانی اینجا «فراداالتنعدم اال بانعدام جمیع ال و د بوجود فرد ماتوجالطبیعة »و حکمی دارد که  درک

 1 .را قبول کرده استبیان کردند آن 

رار قمورد مناقشه از سوی محقق اصفهانی و بعضی از شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان نی اسااین فرمایش محقق خر

الطبیعة تنعدم » ؟ درحالیکه«تنعدم اال بانعدام جمیع افرادهاالطبیعة ال»که  اردصال چه کسی گفته عقل چنین حکمی دکه ا گرفته است

  دهیم.توضیح می ،مثل امر« بانعدام فرد ما

طلب معنای  ه هیئت افعل بهاین است ک زیرا مبنای ایشان ،طبق مبنای خود محقق خراسانی بعید نیست که این حرف قابل قبول باشد

لطبیعه فرقشان ه و طلب ترک اطلب ایجاد الطبیع :گفتیم . اگربه معنای طلب ترک الطبیعه است «تفعلال»است و هیئت  ایجاد طبیعت

از ترک شود آن طبیعت موجود است ولی وقتی بحث جاد طبیعت است یک فرد که محقق میوقتی بحث از ایچیست؟ همین است، 

 ،کند ترک این طبیعت را، این طلب میوقتی هیچ فردی تحقق پیدا نکند ؟کندچه صورت ترک طبیعت تحقق پیدا می درطبیعت است 

نای رج لباس تحقق بر تن کند اما طبق مبنای دوم که مبااشد هیچ فردی از این طبیعت نباید در خاگر مطلوب ترک طبیعت ب طبیعتاً

 ی، عقل دیگر چنین حکمر از ایجاد طبیعتیجاد طبیعت و نهی عبارت است از زجامر عبارت است از بعث به سوی ا حق است و

 «.انعدام جمیع افرادهاال تنعدم ب الطبیعة»ندارد که 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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