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 خالصه جلسه گذشته 

 تا اینجا سه وجه را بیان .بین بزرگان اختالف شده است ،نهی عرض کردیم درباره وجه استمرار نهی و بقاء آن بعد از مخالفت با

 ی را برای بقاء نهی بعد از مخالفت ذکر کردند ومحقق نایینی راه دیگر ،محقق خراسانی از یک طریق قائل به استمرار شدند ،کردیم

و یم را رد کردراه هر سه  د که ماسرانجام بعضی از بزرگان نیز تلفیقی از دو وجه محقق خراسانی و محقق نایینی را اختیار کردن

  .هر سه طریق و وجه محل اشکال است :گفتیم

  (بیان محقق اصفهانی)وجه چهارم 

توضیح را  هانی که آنف. ملخص بیان محقق اصرا بعد از مخالفت توجیه و اثبات کنندز طریقی خواستند استمرار در نهی ایشان نیز ا

  :خواهم داد این است

ت. طبیعه شده باشد بلکه سنخ طلب اسآنچه که در نهی انشاء شده شخص طلب نیست که متعلق به ترک یا عدم ال :گویندایشان می

: وقتی نهی صورت گویدمیلذا  عدم طبیعت. طلب یقت نهی عبارت از طلب ترک فعل،محقق خراسانی معتقد است حقزیرا ایشان مثل 

است و اخری سنخ نظور شخص طلب م این طلب تارتاًاز ولی شود، متعلق به عدم طبیعت است انشاء میگیرد در واقع طلبی که می

 الزمه انشاء سنخ طلب این است که هر فردیشود، یک طلب کلی انشاء می شود بلکهنی در نهی یک طلب جزیی انشاء نمییع ،طلب

شود به فردی از عدم و لذا چون هر فردی از طلب متعلق می ،«طبیعة الترک» یا «طبیعة العدم»از این طلب متعلق شود به فردی از 

 :توضیح ذلک ماند.دش باقی میبه قوت خو افراد بقیه ، اگر یک مورد مخالفت شودترک

  :واقع مبتنی بر چند مطلب است ربیان داین 

طلب عدم »: نهی یعنی گوید. ایشان میداند نه زجر از طبیعتترک میمحقق خراسانی حقیقت نهی را طلب ال ایشان مثل :مطلب اول

ی به معنای ه، نرا ترک کند «الزنا طبیعة»خواهید ، شما از مکلف میطبیعت خمر را محقق نکند خواهیدشما از مکلف می« الطبیعة

  .طبیعتی است که دارای مفسده استطلب است، ترک 

 ؛ «طلب ترک الطبیعه» :گوییم. میخورداین طلب نیز به طبیعت می مطلب دوم:

است که آیا  بحث در اینطوری که مثال در مفهوم شرط، به عبارت دیگر همان .شود به یک معنای کلیطلب متعلق می مطلب سوم:

ان »شود . وقتی گفته میشود، و اال شخص حکم که قطعا منتفی میشود یا خیرحکم و کلی حکم منتفی می شرط سنخ هنگام انتفاء

رام آیا اک ،و زید نیامدال این است اگر شرط محقق نشد در بحث مفهوم شرط سؤ ،این یک جلمه شرطیه است «جائک زید فاکرمه

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و اال شخص این حکم  ؟خیر کنند که منظور این است که سنخ حکم اکرام هنوز واجب است یا؟ اینجا بحث میندارد وجود دارد یا

 پس ،شودمی منتفیکم خاص آن ح نیست که اگر زید نیایدحثی ب «ان جائک زید فاکرمه» در .شودمنتفی می با نیامدن زید قهراً

شود یا وب اکرام نیز منتفی میاگر زید نیامد کلی حکم وجکنیم این جمله مفهوم دارد یا خیر معنایش این است که وقتی بحث می

دارد معنایش این است  م: شرط مفهوگوییم: ما وقتی میگویندآنجا می ؟درسایر موارد باقی استو  شودفقط در آن مورد منتفی می

و سنخ الحکم در شخص الحکم  منظور از .رودمیاصال وجوب اکرام به کلی از بین  ،شودنخ الحکم منتفی میزید نیامد س رکه اگ

با ریبا این مثال تق .شود شخص الطلب نیست بلکه سنخ الطلب استعبارت محقق اصفهانی این است که آنچه که در نهی انشاء می

الطلب به چه  این سنخ الحکم و سنخ؟ یعنی چه شود سنخ الحکم است: آنچه که انشاء میگوییمذهن شما روشن شد که وقتی می

یک  ،نه یک شخص، یعنی یک سنخ کلی از طلب است تفعل یا التشرب الخمر، الالعدم ؟ به کلی ترک طبعیةشودمتعلق میی چیز

  .تی به نام خمریعیک طبشود به یک کلی به نام خمر، متعلق می طلب کلی است نه طلب جزیی که

نهی  زیرا حقیقت ،یکی طلب است .هر دو کلی است اساس راه محقق اصفهانی بر این مطلب استوار است که ما دو مسئله داریم که

شود بلکه ، شخص الطلب انشاء نمیاین طلب کلی است نه جزیی ،مد نظر است کلی طلبطبق نظر ایشان طلب الترک است و این 

  .یعنی طلب کلیسنخ الطلب است، 

 :تا کنون سه مطلب گفتیمپس 

 است از طلب الترک. قیقت نهی عبارت : ح5

  .شودد بلکه سنخ الطلب انشاء میشو، شخص الطلب انشاء نمیطلب جزیی نیست بلکه کلی است د این: خو2

ی که زی، آن چطلب الترک یعنی طلب طبیعه الترک :گوید، زیرا مینیز یک امر کلی است شود: آن چیزی که طلب به آن متعلق می3

 طبیعت الخمر ترک شود.، ر کلی طبیعت ترک شودشود این است که به طواز عبد طلب می

بیند این طلب جزیی و می است طلب الترک بیند نهی: وقتی عقل میگوید. ایشان میاست مطلب نتیجه این سهدر واقع  :مطلب چهارم

تعلق این طلب خودش یک امر کلی و بیند م، وقتی میشده است نه شخص الطلبانشاء یعنی سنخ طلب  ،کلی است نیست بلکه

 ک فردنه یلب کأپس هر فردی از افراد ط شده، به یک ماهیت و طبیعت گر کلی طلب و سنخ الطلب متعلقا :گوید، میطبیعت است

ترک خمر که این ترک الخمر ، کانه یک طلب کلی کرده برای التشرب الخمر :گوید، وقتی میگیرداز افراد آن طبیعت را در بر می

هر فردی از افراد شرب خمر  ،شودلب متوجه هر فردی از آن طبیعت مین طنه هر فردی از ای. پس کأخودش یک طبیعت کلی است

 5.در واقع یک طلب به او تعلق گرفته است

 سوال:

مثال سقف و نهایت افراد و مصادیق این  ،یعنی یک طلب کلیانشاء شده است نه شخص الطلب، گوییم سنخ الطلب وقتی می استاد:

داشته  تواند وجودبیش از این مقدار نمیاز اول تا آخر عالم فرضاً زیرا کلی طلب شده است و  ،باشدطلب یک میلیون طلب می

فرض کنید آن هم یک میلیون فرد دارد و طلب متعلق شده است به  ،طبیعت شرب خمر متعلق شده استاز آن طرف طلب به  .باشد

لق شده متع طبیعت از این طلب را که به یک فرد از آنرد لذا اگر یک فرد مخالفت شود یعنی مکلف یک ف ،هر فردی ازآن طبیعت

                                                 
 .295، ص2نهایة الدرایه، ج 1
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لذا نه تنها یک مخالفت بلکه صدها  ،زند و هذا هو معنی االستمرارنمیدیگر  فرد 999/999ای به بقیه ، لطمهاست نادیده بگیرد

 و باقی است. رداز هم نهی استمرار دا، بداز هم چون افراد دیگری وجود دارنمخالفت هم بشود ب

 فرق وجه سوم و چهارم 

ه ذهن م برای تقریب بگوی. اینکه میالل محقق نایینی استه محقق اصفهانی در واقع همان انحرا گوییم:تر شدن بحث میجهت روشن

ودند: رممسئله انحالل را پیش گرفتند و ف در واقع با تحلیل الفاظ و از راه داللت لفظیهی محقق نایین .گویم و اال عبارت نارسا استمی

 بم موافقت و مخالفت مستقل و ثوااها خطاب که هر کدکند به دهنحالل پیدا میبا همان توضیحات ایشان ا «تشرب الخمرال»خطاب 

 ایشان نیز فی ست.محقق اصفهانی از راه حکم عقل به این نتیجه رسیده اباشند. ولی مستقل از هم میها ، اینو عقاب مستقل دارد

را  نحقق نایینی ای، منتهی مفی الواقع همان انحالل است ، این نیزمتعلق شده است فردها ها طلب داریم که به دهدهما گوید الواقع می

 . ولی محقق اصهفانی از راه عقل ،کنداز راه داللت لفظیه بیان می

 بررسی کالم محقق اصفهانی

  .مبتال به اشکال است نیز راه حل رسد ایننظر میبه 

محقق  ر که بهوهمانط ،ما اصل مبنای ایشان در باب حقیقت نهی را قبول نداریم ،حتما رسیده استنیز همانطور که به ذهن شما  :اوالً

حقیقت نهی عبارت از زجر عن الفعل است لذا بنیان استدالل ایشان که بر  ،خراسانی اشکال کردیم نهی عبارت از طلب الترک نیست

 رشده است سنخ الطلب است نه شخص الطلب د چه که در نهی انشاء: آنایشان فرمود .شودم میین پایه استوار شده است منهدا

  .گوییم در نهی چیزی به نام طلب انشاء نشده استکه ما میحالی

 فرماید این طلب کلیاما بحث در این است که چرا ایشان می ،است در نهی عبارت از طلب الترک مُنشأ سلمنا بپذیریم که :ثانیاً

اوامر  باب ر: ایشان دگویدمطلب را نمی بلکه سنخ الطلب است در حالیکه ایشان در امر این ،است و شخص الطلب انشاء نشده است

 ،انشاء شده استآنجا جزیی الطلب « افعل کذا» :گویدی، اگر مثال موال ماست یو شخصجزیی شود مدعی است که آنچه که انشاء می

 :یدوگ، وقتی میشودبا اتیان به یک فرد امر ساقط می است که ینهم ، برایودات تعلق گرفته استیعنی طلب به یک وجود از وج

لذا آنجا ذکر  ،شودمیشود دیگر آن امر ساقط ک طلب جزیی است که وقتی اتیان میجا ی، آنآنجا طلب کلی نیست «افعل کذا»

 د.کنشود و عنوان امتثال صدق میمأموربه ساقط می از افرادکردیم که خصوصیت امر این است که با اتیان به یک فرد 

جا طلب جزیی است و اینجا طلب : آنگوییدشما به چه دلیل می ؟ال و مشکل این است که چه دلیلی بر این فرق وجود داردسؤاصل 

سنخ  :گوییداینجا میولی ی است گویید طلب جزیمی، واقعا باید معلوم شود که چرا شما در امر این صرف یک ادعا است ،کلی است

 به چه دلیل سنخ الطلب است؟ ،جزیی است مُنشأ

 رد: سنخ الطلب گوید، وقتی ایشان میعام است و موضوع له آن وضعش عام «تفعلال»، کأنه هیئت بر اساس فرمایش ایشان ثالثاً:

رسیم که کنیم در واقع به این نتیجه می یلاین را تحل طبیعت الترک است، اگر کلی و است و متعلق این طلب نیز یک نهی انشاء شده

لب روشن شود توضیح مختصری عرض برای اینکه این مط .نه معتقد است که وضع هیئات عام و موضوع له آن عام استایشان کأ

  .کنم تا نتیجه این اشکال معلوم شودمی
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ا عنا را چگونه لحاظ کند و چه تصوری از معنم هنگام وضع اینکه واضع در اگر خاطرتان باشد در بحث اقسام وضع گفتیم بسته به

  :چهار حالت پیش می آید ،باشد و چه چیزی را موضوع له قرار دهد داشته

 . وضع خاص، موضوع له عام. 4. وضع عام، موضوع له خاص، 3له خاص. موضوع  ،وضع خاص .2، موضوع له عام ،وضع عام. 5

یعنی وضع خاص و موضوع له عام باشد محال  .محال استاین قسم که  دو فرمودنندارند نی قسم چهارم را قبول اساالبته محقق خر

  .هر چهار قسم ممکن است در حالیکه که ما گفتیم محال نیست و ،است

موضوع له آن خاص وضع حروف عام،  نددقتمع مشهور ،است بین محقق خراسانی و مشهور یک اختالفی واقع شدهدر وضع حروف، 

صور ت هوم کلی ابتدا است رافکه عبارت از م را «من»معنای کلی را وضع کند « من»ی که می خواسته لفظ هنگام یعنی واضع .است

ه عبارت ک صور نمایدت را «من»معنای کلی  را تصور کند  و نیز «من»معنایی را تصور می کرده و لفظ مقام وضع باید  ردچون کرده. 

« من»کنم لفظ گفته است من وضع میلذا ، مصادیق بسیاری دارد «ابتدا»معنای کلی  ده که، بعد مالحظه کر«ابتدا»معنای کلی از است 

را  خواهد یک کاریبار هر فردی که از هر جایی که میبه اعت «ابتدا»مفهوم کلی یعنی  ،«ابتدا»کلی  را برای مصادیق این مفهوم

هر جایی که  ،«خرجت من کذا الی کذا» :گوییدمی شدید،روز صبح از خانه خارج شما هر کدامتان ام ،شروع کند مصداق دارد

تواند لحاظ یمرا که ن« من»را وضع کرد ولی مصادیق  «من»واضع لفظ  ،برید، این را به کار میکنید این لفظ را استعمال دخواهیمی

لحاظ معنا اول  لذا چه چیزی را از ،تصور کندرا آن هاکه بخواهد  ه نداردواضع به آن احاطزیاد است که اصال  رقدزیرا آن ،کند

 .این نظر مشهور است .کنمرا برای مصادیق این مفهوم وضع می «من»من لفظ  :ویدگ. منتهی میمعنای کلی ابتدا را ؟کندتصور می

اسماء  فرق بین ولی .نیز عام است حروف نیز مثل اسماء عام و موضوع له آن وضع ند:و گفت همحقق خراسانی با مشهور مخالفت کرد

  .ها با هم فرق دارد که توضیحش داده شدکه استعمال این و حروف را در استعمال دانستند و گفتند:

ظر نوضع هیئات نیز طبق . نیز همین بحث است «التفعل»هیئت  ،«افعل»هیئت مثل  دباشکه ملحق به حروف می باب هیئت رد

 عشوض است. ما گفتیم حروف ی وضع هیئات عام و موضوع له عاماما طبق نظر محقق خراسانمشهورعام و موضوع له خاص است، 

اگر ما هیئات را  لذا ،باشندها مثل حروف می، یعنی موضوع له آنباشند، هیئات نیز مثل حروف میخاص است عام و موضوع له آن

یا سنخ الطلب زیرا موضوع له هیئات خاص  ،نیم بگوییم نهی انشاء شده برای کلی طلباتوینجا نمیدارای موضوع له خاص دانستیم ا

  .و جزیی است

وضع  را «افعل»دیگر کانه محقق خراسانی هیئت به عبارت  ،شوددر ادامه اشکال دوم مطرح میاست که گری این هم یک اشکال دی

باالخره هر دو هیئت  .وضع عام و موضوع له عام قرار داده است را «التفعل»اما هیئت  ،عام و موضوع له خاص محسوب کرده است

ام ع وضعش عام و موضوع له آن« تفعلال»اما هیئت  ،وضعش عام و موضوع له آن خاص باشد «افعل»به چه دلیل هیئت  ،باشندمی

  .لذا راه حل محقق اصفهانی تمام نیست ،باشد

 به مقدسات هیچ انسانی جایز نیست اهانت

ه موضوع وحدت بین مسلمین ایام ک . مخصوصا اینای مصلحت استراو د ضی از مطالب خودش اهمیت داردتذکر و یاد آوری بع

و حمله و بحث  و فضای مجازی های اجتماعیدر شبکه مخصوصاً شود،تر میه و سنی داغعیش بینتعامل های شود، بحثمطرح می

  .شودبیشتر می هجوم به یکدیگر
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لمین ت بین مساز هر زاویه که نگاه کنیم وحد ،کم مصلحت دنیاییبه ح ،به حکم تجربه ،به حکم نقل و عقل ،به حکم شرع و عقل

 متحد شدند و همه توان و نیروی خود ینای کفر علیه اسالم و مسلمینشود دمیمشاهده  امروز یک ضرورت است. در شرایطی که

ها ژیصرف انر یجایی برا واقعاً ،ز به روز به عقب برانندتضعیف کنند و کشورهای اسالمی را روبرند تا مسلمین را را به کار می

 ها وجود دارد؟ برای این اختالف

این  ، هیچ کسیدست برداریم مکای یا فروع احاین نیست که از اصول اعتقاد مانوقتی صحبت از وحدت می کنیم هیچ گاه منظور

، در ابواب گوید ما در فروع فقهی، هیچ کس نمیمسئله امامت دست برداریم خودمان مثل از اصول اعتقادیزند که حرف را نمی

کل دیگری از این به بعد به ش ،گرفتیمه حال اینطور وضو میمثال بگوییم تا ب .به یک روش و شیوه دیگری عمل کنیم مختلف فقهی

تواند یم ، باالخره این اشتراکاتمنظور از وحدت این است که باالخره همه ما به عنوان مسلمان اشتراکاتی داریم. بلکه وضو بگیریم

، برای مصالح بزرگتردشمنان قرار دهد  تواند ما را در مقاطعی کناروقتی اشتراکات در دنیای امروز می ،ما را در یک مسیر قرار دهد

، مالکش توان متحد شد علیه دشمن دیگر، در یک مقاطعی با یک دشمن میشما در فقه نگاه کنید ؟بین مسلمین امکان ندارد آنوقت

چنین این ،حتی از روحانیون و طالب بینیم، گاهی میکنم؟ من واقعا تعجب میین خود مسلمین امکان این اتحاد نیستحال بچیست؟ 

اموشی اصال بحث فر ... ؟ شود؟ مگر میشود ما فراموش کنیم: اصال شدنی نیست، مگر میگویندبرند و میبه مسئله وحدت هجوم می

 .معرض حمله و هجمه استکبار جهانی قرار گرفتیم ر، بحث این است که ما امروز دبحث نادیده گرفتن حق نیست ،تاریخ نیست

 ،ه باشدنداشتمانی در این عالم در آینده وجود مسل ،صدد است که چیزی به نام اسالم وجود نداشته باشداسرائیل در کنار مسلمین در

  .است که به جان هم بیفتیم ینها در این منطقه و دنیا این خدمت به اینوقت بهتر. آندیگران که وضعشان معلوم است

در ای .  یک قاعدهبه نظر من جایز نیستهم  ت دیگراناصال توهین به مقدسا ،واقعا توهین به مقدسات اهل سنت نه فقط اهل سنت

جا با دلیل ثابت کردیم ما آن ،شودء اهلل چاپ میبحث کردیم و ان شا البته در آن قاعده ،داریم به نام حرمت اهانت به مقدساتفقه 

 .شودبا هم خلط می ها گاهیاین ،اهانت غیر از نقد و بحث و گفتگو استدیگران ولو غیر مسلمان جایز نیست، که اهانت به مقدسات 

توانیم به مقدسات می ، آیاجایز نیست مقدسات کفارگوییم اهانت به وقتی می ، حالبیان شده استها مالک اهانت در آن بحث

باز  ،ایز نیستها جکنند که این اهانتهایی که دارند تأکید میحاال این همه مراجع با همه سلیقهکه ؟ واقعا اینمسلمین اهانت کنیم

اگر  اش این  است کهکنند که نتیجهو مطالب و رفتارهایی را منتشر میو تصاویر  صوت هابیند که در این فضاهای مجازی می ناانس

؟ جز اینکه ستا )ع(این خدمت به مکتب اهل بیت .کند)ع( پیدا میاهل بیت بتشیعه ببیند چه ذهنیتی نسبت به مکیک مسلمان غیر 

لب ج )ع(چه بتوانیم محبت عامه مسلمین را نسبت به اهل بیت. ما هراحت دور کند و خدای نکرده بغض ایجاد کندها را از این سآن

فانه سأن و استفاده از الفاظ رکیک که متنه ایستادن و ناسزا گفت)ع( این است، خدمت به اهل بیت .ایمک کرده)ع( کمکنیم به اهل بیت

 .کنند این اتفاقات بیفتدکار است و دشمنان نیز تالش می هایی درکند که دستمقداری هم زیاد شده است و کأنه انسان احساس می

را این تحریکات  پای دشمن در کنند و دست و ردتقلید خطر را می بینند و حس میع مقام معظم رهبری و مراج امام خمینی،

کنیم و فکر میکنیم شود که در آن زندگی میهی ما همه دنیامان همین محیطی میولی گا ،دهندکنند و این همه تذکر میمشاهده می

کند ای فراهم میکاس بیرونی و بین المللی دارد و بهانهرین رفتارها امروز انعکوچکت .شودهیچ کس از این اتفاقات مطلع نمی که

 «والحمدهلل رب العالمین»                                 اثری از شیعه و شیعیان باقی نباشد.دوست دارند برای آنهایی که 


