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 خالصه جلسه گذشته

فرد  کی انیبه ات امر امتثال نکهیاصل ادر امتثال اختالف است و اال  تیفیدر ک یامر و نه نیتفاوت ب أمنش مورد در میکرد عرض

 اچرا در امر ب ؟فرق وجود دارد نیچرا ا .ستین ینزاعکند یم دایعنه تحقق پیافراد منه معیبه ترک ج ینه امتثال شود ویمحقق م

عنه ترک  یهمه افراد منه دیبا و ستین نینچنیا یچرا در نه ؟شودیساقط م شود و امریبه امتثال محقق ممورأفرد از م کیانجام 

مال را رد احت نیا ولی ر وضع واضع باشدطااست که به خ نیاحتمال ا کیگفتیم:  ؟ساقط شود یصدق کند و نه یشود تا امتثال نه

را حکم  تفاوت نیا شهیر شانیا ؛فرمودند یچنانچه محقق خراسان ،استه از عقل باشدبرخ منشأ فرقکه  تاس نیاحتمال دوم ا .میکرد

 یفهانمحقق اص هیاز ناح که یاشکال« االفراد عیجود فرد ما و ال تنعدم اال بانعدام جمتوجد بو ةعیالطب»از نظر عقل  چونداند یعقل م

 را نیز هیدفاع نیبه همراه پاسخ به امحقق خراسانی بزرگان از  زا یبعض عدفا بود را عرض کردیم، انیب نیمتوجه ا ینیو امام خم

انعدام تنعدم اال بال ةعیطبال» ندارد که یحکم نیچن اصال عقل یعنی .وارد است یو معلوم شد اشکال به محقق خراسان میکرد انیب

احتمال  نیلذا ا «دم بانعدام فرد مانعت:»دیگویزمیهمانطور ن «بوجود فرد ما دتوج ةعیالطب: »دیگویهمانطور که عقل م «االفراد عیجم

  ت.اس یمنتف

 (اشکال محقق خوییاشکال دوم به محقق خراسانی )

 میفتاما اگر گ ،میرا عبارت از زجر عن الفعل بدان ینه و تمام است که حیصح یگفته است تنها در صورت یچه که محقق خراساننآ

 هیاز ناح است که یاشکال ناز آ ریاشکال غ نیا دییدقت بفرما. ستیتمام ن گرید انیب نیا، از ترک فعلاست عبارت  ینه قتیحق

 .اشکال دوم است این اشکال،کانه  .شده است یبه محقق خراسان خمینیو امام  یمحقق اصفهان

ب را عبارت از طل ینه قتیحق یمحقق خراسان .ستین حیصح شانیخود ا یمبناطبق  یمحقق خراسان کالم :دیگویمخویی محقق 

تفاوت امر و نهی در  :مییبگو میتوانینم گرید «عن طلب ترک الفعل ةعبار ینهال»که  میمعنا کن نطوریرا ا یاگر نه ،داندیترک الفعل م

زجر عن »را  یهن قتیاست که ما حق صحیح یحرف در صورت نیا است «االفراد عیتنعدم بانعدام جم ةعیالطب» کیفیت امتثال ناشی از

  .داندیطلب ترک الفعل م یرا به معنا ینه یخود محقق خراسان کهیدر حال میبدان «الفعل

تمام  ،عبارت از طلب الترک است ینه نکهیبر ا یشما مبن خود یمبنا رسخن شما باست که  نیا یپس اشکال دوم به محقق خراسان

  .تمام است «عبارة عن الزجر عن الفعل ینهالان » یاما بنائا عل ،ستین

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ی محقق خوی .مطرح کردند خمینی و امام یکه محقق اصفهان است با اشکال اولت متفاو تایاشکال ماه نیاکه  دییفرمایمالحظه م

مورد نظر  یاز معنا ریغ ییمعنا کیرا به  هیست است که ما نرد یدر صورت سخن نیا :دیگویم یمنته، کند ینم ینفحکم عقل را 

 1.میریشما بگ

 به محقق خوییل ی االصوصاحب منتقاشکال 

 ؟طوراشکال چ نیوارد است اما ا یبه محقق خراسان یاشکال محقق اصفهان میگفتو میاول را قبول کرد اشکالما 

ترک طلب ال»عبارت از  یپاسخ دادند که درست است نه نیچن ییو در مقابل محقق خو یاز بزرگان در دفاع از محقق خراسان یبرخ

 اءانش مایخودش مستق قتیو حق تیواقع نیا یمنته ،همان طلب الترک استدر واقع  یقبول دارد که نه زین شانیا .است «عن الفعل

  .شودیتروک محقق م عیجم اتنها بل است و زجر عن الفعل زجر عن الفع چه که انشاء شدهنآبلکه  ،نشده است

 «تفعلال» :دیگویم یوقت ،دارد یالزم کی آن هم شده است و آنکه قصد انشاء  یممنشاء دار کیما  :دیخواهد بگویدر واقع م شانیا

 ،فعل است یدر مقابل بعث به سو این ؟هچ یعنیزجر عن الفعل  ،کند  دایکه صرف الوجود فعل تحقق پنیکند از ایدر واقع دارد منع م

کند که همه تروک محقق یم دایتحقق پ یزجر تنها درصورت نیزجر و منع از فعل است و ا ،یفعل است و در نه یبعث به سو، در امر

زجر  الزمه میرا عبارت از زجر عن الفعل بدان یهن اگرپس  ،شود صرف الوجود محقق شده استفرد محقق  کیاگر  یحت رایز ،شود

تروک است نه طلب صرف  عیکند طلب جمیاز مخاطب طلب م یچه که موال در نهنآ .تروک طلب شود عیاست که جم نیعن الفعل ا

 یق خراسانسخن محق نیباز هم ا( دارد را دهیعق نیا یکه محقق خراسان) میطلب الترک بدان یرا به معنا یاگر نه یحت نیابنابر .الترک

 شدهطلب  تروک عیجم و لذا الزمه زجر عن الفعل است لی اینوتروک است  چه که طلب شدهندرست است آ رایاست ز حیصح

 2.االفراد است عیمتوقف بر ترک جم یاست که امتثال نه نیهم یبرا. است

در  یکه از محقق خراسان یاهیدفاع کیکردند و  هیبه صاحب کفا ییکه محقق خو میرا نقل کرد یاشکال دوم در واقع پس خالصه:

را  ینه هتمام است ک یسخن شما در صورت نیاست که ا نیا هیبه صاحب کفا ییاشکال محقق خو .شده است ییخو یبرابر آقا

 رایز ،ستیسخن تمام ن نیا ،مختار شما است هبارت از طلب الترک باشد چنانچع ینه نکهیاما بنابر ا میفعل بدانلعبارت از زجر عن ا

لذا  کندیم دایترک تحقق پ نیصرف ترک فعل است و صرف ترک الفعل مثل صرف الوجود با اول شدهچه که طلب نآ ساسا نیبر ا

 حیصح ،افراد است عیشود و امتثال با ترک جمیمعدوم م عتیطب ،افراد عیجمترک به : مییکه بگونیا ،افراد ترک شوند هیبق ستیالزم ن

  ند.کیم دایتحقق پ زیافراد ن هیصرف الترک بدون بق رایز .ستین

 نیا و واقع نیا یدر واقع همان طلب الترک است ول ینهدرست است که شد  نیا ییخو االصول به محقق یصاحب منتق پاسخ

طلب  ،الزمه زجر عن الفعل یمنته ،فعل استلشود زجر عن ایانشاء م یکه در نه یزیآن چ ،شودیم انشاء یگریبه صورت د قتیحق

 شودیانشاء م با نهی که یزیآن چ یاست ول نیا زین ینه تقیو حق الترکطلب  :دیگویم ینادرست است که محقق خراس ،الترک است

  .دارد که عبارت است از طلب الترکه الزم کی نیا یمنته ،عن الفعل است زجر ،باشدمی ینه یمطابق یعنامو 

 اشکال به صاحب منتقی االصول

                                                 
 .09ص ،4ج ،محاضرات 1

 .11ص ،3ج ،االصول یمنتق 2
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زجر  نیدرست است که الزمه ا .استشود همان زجر عن الفعل یانشاء م ینه راساسا آنچه که د میقبال گفت که یزیچن با توجه به آ

 .طلب الترک است ،یمعتقد است نه یسانمحقق خرا ،دیگویرا نم نیدر واقع ا یمحقق خراسان اما ،است عیطلب ترک الجم ،عن الفعل

با  هیتوج نیاه است ک نیاما مسئله ا ،تواند راه گشا باشدیمو  خوب است هیتوج کیبه عنوان  هیدفاع نیا، پاسخ نیا ،سخن نیا

خود  بلکه معتقد است ،فعل استلر عن اجالزمه ز ،طلب الترک :دیگوینم یمحقق خراسان ،ستیسازگار ن یظاهر کالم محقق خراسان

 خلط است ینه قتیخود حق ای است ینه قتیالزمه حق ،طلب الترک اینکه نیبشما  .دهدیم لیرا تشک ینه قتیطلب الترک حق

همان طلب  یکلمه نه یو ماهو یمطابق و یقیحق یاست که معنا نیا ینسااظاهر کالم محقق خر .دو با هم فرق دارد نیا ،دیکنیم

ن یا یها براآن :گفتیدانستند مینفس مالطلب کف  ای سنفالرا عبارت از طلب الکف عن  یکه نه یالترک است و اساسا به کسان

 از ازل بوده یامر عدم دندیو د ردیگیتعلق نم یاست و قدرت انسان به امر عدم یامر عدم کیترک  دندیکه د رفتند معنا نیسراغ ا

 یاکه عده ه بودهدو شب نیر اطابه خ لذا .و االن هم معدوم است معنا ندارد تکلیف به آن متعلق شودکه از ازل معدوم بوده  یزیچو 

انی به هر دو پاسخ دادند و گفتند این امر عدمی مقدور انسان است سا. محقق خراست از طلب کف النفسعبارت  یقائل شدند نه

طور با این تصریح چلذا . فعل استترک د که حقیقت نهی همان طلب لذا تصریح کردن ،منتهی نه اصلش بلکه بقاء و استمرارش

 با ظاهر کالم محقق این ،منتهی با مفهوم زجر عن الفعل انشاء شده است ،واقع همان طلب الترک است بگوییم نهی درتوانیم می

عل فطلب الترک است نه به عنوان الزمه زجر عن ال این است که آنچه که انشاء شدهبلکه ظاهر کالم  ایشان  ،نیست خراسانی سازگار

لذا بعید نیست که این  ،بیاید و محقق خراسانی را از این اشکال برهاند اسانیتواند به کمک محقق خرلذا به نظر ما این توجیه نمی

  .اشکال دوم را هم به محقق خراسانی وارد بدانیم

 کالم محقق خراسانی

 مقدمه 

اینکه  ،هکمنتهی بحث در این است ، ید که نکره در سیاق نفی تفید العموم یا نکره در سیاق نهی تفید العموماهشنیداین مطلب را شما 

   .به خاطر حکم عقل است یا ناشی از وضع استکند ر سیاق نفی یا نهی افاده عموم مینکره د

 برای افاده عموم وضع کرده است. هیئت نکره در سیاق نفی اگر بگوییم این ناشی از وضع است یعنی واضع

اساسا اطالق از آنجا که داللت بر عموم کند  هیئت کند که اینمقدمات حکمت اقتضاء میاگر بگوییم این به خاطر حکم عقل یعنی 

یعنی موال در مقام بیان  ،یدکنچهار مطلب را به هم ضمیمه میوقتی شما چون . یک حکم عقلی است ،ت استمبر مقدمات حکمبتنی 

 یرد.گرا نتیجه می ، عقل شما اطالققدر متیقن نیز در مقام تخاطب نباشدو شد ابنیاورد و منعی از آوردن قید هم نقیدی باشد، 

واضع این هیئت را برای این معنا  و ناشی از وضع است کند آیابحث در این است که اینکه نکره در سیاق نفی افاده عموم می پس

  .قرار داده است یا ناشی از اطالق و حکم عقل است

اش در فایده ؟ای داردکند چه فایدهیداللت بر عموم مکند یا باالطالق ر سیاق نفی بالوضع افاده عموم میه داینکه بفهمیم نکرحال 

اگر  رساند،ضای وضع معنایی را میتقشد که آن دلیل به مه اگر جایی دلیل نهی با یک دلیل دیگر متعارض مقام عمل این است ک

و هیچ کدام بر دیگری مقدم  دلیل هر دو در یک حد واندازه هستند ، آنگاه با آنبالوضع دال بر عموم بدانیمرا در سیاق نهی  نکره

جا در ن، ایگفتیم ظهور نکره در سیاق نهی باالطالق است یا به حکم عقل است ، اما اگراستلیل ظهورشان وضعی هر دو د ،شودنمی



  

67 

 

 در جای این ،ظهور وضعی بر ظهور اطالقی مقدم است شود، چون، مقدم میظهور وضعی دارد رض بین این دو دلیل، دلیلی کهتعا

ظهورش اطالقی و ناشی ازمقدمات  یکی ظهورش بالوضع باشد و دیگری ،اگر دو دلیل داشته باشیم که هم ثابت شده است خودش

 میک طرف دلیلی داری یدفرض کن. حال شود بر ظهور اطالقیدلیلی که ظهور وضعی دارد مقدم می آن ،حکمت و حکم عقل باشد

ثیر ، اینجا مبنای ما تأاست واقع شدهای درآن که نکره کرده است با دلیل نهی ضهرارساند و معکه به مقتضای وضع معنایی را می

اما  ،شوندتعارض دارند و هیج کدام مقدم نمیدلیل  با آنکند، یاق نهی بالوضع داللت بر عموم میقائل شدیم نکره در س، اگر دارد

 مومیت و شمول آن را به دست آوردیم،عقل و مقدمات حکمت ع عموم دارد یعنی از راه یعنی دلیل نهی باالطالق داللت براگر گفتیم: 

 شود.می بر دلیل نهی ر دارد به خاطر ظهور وضعیش مقدمدلیلی که به متقضای وضع ظهو آن وقت در این فرض آن

 ثمره این دو مبنا در مانحن فیه این است

 بحث جلسه آینده 

 کالم محقق خراسانی
 «والحمد هلل رب العالمین»


