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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

و مفهوم ماده و صیغه امر است. یعنی هر دو بر طلب داللت  همان معنا، معنا و مفهوم ماده و صیغه نهیمحقق خراسانی فرمودند: 

 ااز این جهت اختالف است که آی چون  ،ف نفس استطلب ترک یا طلب ک تهی یکی طلب فعل و وجود است و دیگریمن ،کنندمی

ه یک امر عدمی است یا است ترک فعل را دارد ک، درخوکندمعنای نهی ترک است یا کف نفس؛ آیا وقتی مولی از چیزی نهی می

. کننداست که در مرحله دوم محقق خراسانی به آن رسیدگی میبحثی ؟ این ر وجودی استمداری می کند که یک اطلب خویشتن

است از طلب حقیقی یا مثل امر عبارت  از نظر محقق خراسانی و جمعی از اعالم و اتباع ایشان، اصل اینکه معنا و مفهوم نهی نیز

  ( مسلم است. خودش جای بحث داردانشایی )

ی حقیقت نهی ، وقتهم اشکال نقضی و هم اشکال حلی که این خالف وجدان است ،عرض کردیم دو اشکال به این ادعا شده است

محصل پاسخ برخی از  .به هر حال اشکال توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شد .کنیم با این ادعا سازگار نیسترا بررسی می

قت ولی هر دو از یک حقی در امر تفاوتی دارند منشأ در نهی با منشأ که رابطه مطرح شده این است ینبزرگان به اشکاالتی که در ا

 ادمکلف را تحریک کند و قصد او تحریک است تا مکلف اراده ترک در او پی عبارت است از اینکه مولی قع نهیوا .کنندحکایت می

مدلول  شده استلکن در باب  نهی آنچه انشاء  ،موال اراده تحریک مکلف است تا او اراده فعل کند همانطور که در امر قصد ،شود

می آن مدلول التزا ،انشاء شده است بلکه الزمه آن طلب الترک انشاء نشده است یعنی .التزامی این واقعیت است نه مدلول مطابقی

  .از انزجار از فعل انشاء شده است که عبارت است

چه ترک که مدلول مطابقی نهی است انشاء نشده بلکه آنطلب ال :گویندر پاسخ به اشکال محقق خراسانی میبعضی از بزرگان دپس 

ء امر منشافرق امر و نهی در این است،  دیگرجار از فعل که مدلول التزامی است. به عبارت عبارت است از انز که در نهی انشاء شده

 .یک معنای مطابقی دارند و یک معنای الزم ،ها یک حقیقت هستند. ایناستمدلول مطابقی است و منشاء در نهی مدلول التزامی 

تنها تفاوتشان  .است ود معنای التزامی است و الزمه آنشچه در نهی انشاء میو آنانشاء می شود معنای مطابقی است  چه در امرآن

 کند.و اال حقیقتشان با هم تفاوتی نمی همین است

سه قبل که در جل اشکالی که به ایشان شده بود و پاسخی که بعضی از بزرگان مطرح کردند است و این اصل سخن محقق خراسانی

  بیان شد.

 حق در مسئله

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و  افیکبه نظر  و کالم ایشان را توجیه کند ولیدفاع از محقق خراسانی  تالش کرده است رگانبعضی از بز با اینکه رسدنظر می به

  تمام نیست.

 (ه امام خمینیلبعض بزرگان از جمل تبعاً، مبنایی که قبال بیان شد )اساسا امر به معنای طلب نیست :گفتیم قبال در بیان معنای امرما 

 ،ختن اعتباریبرانگی ،نه طلب حقیقی نه طلب انشایی، بلکه امر به معنای بعث اعتباری است ،کار کردیم که معنای امر طلب باشدما ان

ز چی ،در تکوینیات اگر کسی بخواهد دیگری را ،کوین را داردلم تدر عالم تشریع امر نقش تحریک در عا :گفتیم .هل دادن اعتباری

خواهید کسی از می. مثالی که زدیم این بود که شما گاهی کنددهد و شئ را جابجا میخود او کاری انجام می دیگری را جابجا کند

ایستید و جلوی در می هل دادن واقعی است ،گاهی این بیرون بردن تکوینی است ،اتاق بیرون برود یا چیزی را از اتاق بیرون ببرید

، اما گاهی این هل دادن تشریعی است و چیزی واسطه نیستدادن تکوینی و واقعی این هل  به بیرون هل میدهید،و آن شخص را 

اینکه . بیرون برود دهد کهدستور میبه او  ،به جای اینکه شخص خودش مباشرتا مبادرت به بیرون بردن کسی کندیعنی  ،شودمی

 اما امر نقش هل دادن ،فی الواقع هل دادنی در کار نیست دهد،که او این کار را انجام  دهدرا هل می اوواقع  در ،: بیرون بروگویدمی

، هل دادن اعتباری تحریک کردن است ،امر در واقع بعث است د.نک، تحریک میانگیزاند، بر میکند، زیرا بعث میکندرا ایفاء می

  .کار را انجام  بده ینگوید تو امی این کار را انجام دهد لذا به او خواهد تکوینا خودشمیناست، 

ای است که اگر عبد دستور و امر مولی را گونهگوییم این هل دادن و تحریک اعتباری است؟ زیرا نسبت بین عبد و آمر بهچرا می

 ،کندمی از نظر عقل وجود دارد و عقل عبد را ملزم به اطاعت میچنین حک .از نظر عقل و عقالء مستحق مجازات است اطاعت نکند

داند و اب میبه نحوی که اگر مخالفت کند عقل او را مستحق عق ،کنندویق مین عقالء او را به سوی انجام کار و اطاعت تشهمچنی

کار هل دادن تکوینی را انجام  این در حقیقت همان ،چنین آثاری دارد مت و چون دستور مولیتحق سرزنش و مذعقالء او را مس

  .انجام می شود گونهه جای تکوینی اینی که بدهد همان تحریک و همان بعثمی

  .پس اساسا طلب در ماده و صیغه امر نهفته نیست .معنای بعث اعتباری استفتیم که امر به این معنای امر بود و گ

منع  در مقابلباری ت. منظور از منع اعمنع اعتباری است، یعنی زجر اعتباری است، در باب نواهی نیز مسئله از همین قبیل است

تکوینا جلوی  و کنیدمانع ایجاد می ،گذاری کسی از اتاق خارج شودی و نمیی در می ایستلوشما ج یعنی گاهی ،تکوینی است

نگذارد از اتاق ا بگیرد و ر جای اینکه خود مولی برود و دست کسی؛ ولی گاهی این منع اعتباری است، یعنی بهگیردخروج را می

و از اتاق گیرد گاهی خود مولی دست طرف را می«. التخرج» :گویدو میشو نه از اتاق خارج د کدهدستور می بیرون برود به او

، طور استنیز این دومی هل دادن اعتباری است. در منعست و اولی هل دادن تکوینی ا ؛«اخرج» :گویدکند و گاهی میبیرون می

، است این منع اعتباری «التخرج من البیت» :گویدمی شود و گاهیی میشخص و مانع خروجایستد گاهی خود مولی جلوی در می

باری تشود منع اع. این میکند از رفتن به سمت خارج اتاقدر او انزجار ایجاد میکند یا زجر اعتباری است، یعنی او را تحریک می

تحق عقاب است، عقال سفت کند مبینید اگر عبد با دستور مولی مخالیعنی عقل می ،اعتباری، پشتوانه آن هم حکم عقالء است و زجر

برای مکلف نسبت به آن  قهراً ،کند، وقتی مولی نهی میاست چنیناینکند، چون که با نهی مولی مخالفت کند را سرزنش میکسی نیز 

بد . جایی که شما مانع خروج عکندرا ترک میآید و عبد در واقع با اراده و اختیار خودش این کار انزجار درونی پیش میعمل 

ر انزجاری که در نفسش نسبت عبد به خاط« التخرج»شود میولی جایی که به او گفته  و اختیار عبد دخالتی ندارد ادهارد، شویمی
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معنای بعث اعتباری  دهد. البتهکار را با اراده و اختیار خودش انجام می کند و اینن اجتناب میشود از خارج شدبه این فعل پیدا می

. دنشو، تحریک میشوندمولی منبعث می حسب نوع مکلفین اینچنین است که از دستور به ، بلکهکه حتما مکلف منبعث شود ستاین نی

ن در واقع ممک ،کندوقتی مولی نهی می ،در نهی نیز همین استاین سیر ایجاد انبعاث است.  .ای منبعث نشوندلکن ممکن است عده

 وع مکلفین با این نهی منزجر شوند. این است که ناما قصد ناهی  ،است همه منزجر نشوند

است و  متعلق طلب است که یکی طلب الفعل در هاآن تنها تفاوتاند و ع شدهبرای طلب وض و نهی بنابراین اصل این ادعا که امر

دیگر نوبت به این ، ی طلب نیستناامر اصال به مع :گوییم. وقتی میشود، منهدم میدیگری طلب الکف عن النفس یا طلب ترک

و  ، چه حقیقیاصال امر به معنای طلب نیست ،ما اصل این ادعا را قبول نداریم است. مانند امرمعنای طلب  بهرسد که نهی نیز نمی

ز اخ بعضی ان دیگر جایی نه برای پاسبا این بی ،ببینیم که این نهی نیز مثل امر است یا نیست . دیگر چرا تالش کنیم کهچه انشایی

نین چیزی وجود کنیم که چ. زیرا ما ادعا میدو اشکال به او شود محقق خراسانی که بخواهد آن ماند و نه جایی برای کالمرگان میبز

  .ندارد

اگر  (که هر امری متشکل از این دو رکن استشود که در ماده امر و هیئت امر )بیان کردیم روشن می که یلبامط همچنین با توجه به

 «التخرج»و  «اخرج»مثال امر به خروج . نیستهیچ فرقی  ماده که عبارت از طبیعت است، بین امر و نهی در ده بگیریمهیئت را نادی

که یا یک معنای مصدری یا اعم  «الخروج طبیعة» ؟اش چیست، مادهماند ماده، میرا کنار بگذارید «اخرج»هیئت  ،رادر نظر بگیرد

ست؟ ماده این دو چی ،ه بگیریدددیرا نا« التفعل»و هیئت  «افعل»یعنی هیئت  ،را کنار بگذاریم در نهی نیز هیئت است. از مصدر

ها همان چیزی که در کند که اینمی کید. اینکه محقق خراسانی تأهیچ فرقی در ماده بین امر و نهی نیست واقعاً «الخروج طبیعة»

ها جریان همان بحث جا نیز عیناًر گفته شد اینمورد ماده و صیغه ام رکه دای همان نکته)، مورد فرق مثال ماده امر و نهی گفته شد

هیچ فرقی  ردیگ ،است یا مصدر هیئت لحاظ شود عبارت از طبیعتبا توجه به اینکه ماده اگر بدون  ( دیگر صحیح نیست.کندپیدا می

مکلف را تحریک  این هیئت دارد؟ یعنی معنایش چیست ،«اخرج» :دیگویاگر می .ندارد نهی بدون هیئتشان وجود بین ماده امر و

. پس طبیعت مأموربه و دارد از محقق کردن این طبیعتاو را باز می« التخرج» گویید:اگر می ،طبیعت ه سوی اتیان به اینکند بمی

فعل ماضی و مضارع را در شما یک  .دقیقا مثل افعال. تفاوت این دو فقط در هیئت است، عنه هیچ فرقی با هم ندارندطبیعت منهی

همان ماده در قالب ماضی  ؟آیا ماده ماضی و مضارع با هم فرق دارد ،یکی هیئت ماضی دارد و یکی هیئت مضارع دارد ،نظر بگیرید

 هادعا می کند اگر همین ماد اینجا چطور محقق خراسانیآنگاه . اینجا نیز همنیطور است، کندمضارع یک معنای متفاوتی پیدا می و

 ؟آیدقرار بگیرد پای عدم به میان می« تفعلال»الب آید، اما اگر در ققرار بگیرد پای وجود به میان می« افعل»الب امر و هیئت تحت ق

این  ی است،یک ماده عدم« التخرج»ماده اما  یک معنای وجودی است،«  اخرج»ماده یعنی بگوییم  ؟و سخنی است این چه ادعا

« افعل»در قالب  اگر« الخروج طبیعة»، آنوقت این ا فرض این است که ماده هر دو طبیعت الخروج استزیر ؟اصال قابل قبول است

؟ اصال این قابل قبول است ،کندرود یک معنای عدمی پیدا میمی« التفعل»قالب  وقتی دریک معنای وجودی پیدا می کند ولی  برود

، اینجا را ایجاد بکن «الخروج طبیعة» :گویدشود اخرج دارد مییگفته مدر جایی که بگوییم شود ، نمیشود این حرف را زدیمن

  .این طبیعت را ایجاد نکن :گویدمی
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پس نه آنچه که محقق خراسانی گفتند درست است و نه آن اشکاالتی که به ایشان کردند وارد است و نه پاسخی که بعضی از بزرگان 

دیدید  ماده که .تفاوتشان یک تفاوت ماهوی استمادتاً و هیئتاَ  که مسئله امر و نهیاساس مسئله این است  .دادند قابل اتکاء است

معنایش فرق « را ،میم ،الف»با ماده « اء، یاءه ،نون»و اال ماده  ای است که در قالب نهی بودهیکی است، منظور از ماده، آن ماده

 .یعنی من تو را تحریک به سوی این کار کردم «امرتک»و  کنممی را منزجر از این کار یعنی من تو« نهیتک»دارد که قبال گفتیم. 

گر این را ا. اییشننه طلب ا نه طلب حقیقی و ،اساسا مسئله طلب در کار نیست لذا باری و زجر اعتباری؛ت: بعث اعگوییمحال می

ت یا ترک نفس اسشده مبنی بر اینکه آیا مطلوب در نواهی کف  که محقق خراسانی نیز متعرضاین نزاعی گفتیم دیگر جایی برای 

واسته . اینکه در نواهی مطلوب و خعلی الفرض و علی المبنا باید بحث کنیم ، نیست. این نزاع که ناچاریم بحثش را بیان کنیمفعل

ه مطلوبش ک بدانیم تا جستجو کنیممعنای طلب اساسا نهی را به است؟ این مبتنی  بر این است که  ترک فعل است یا کف نفس مولی

است یا ترک  نفسکف اری است دیگر این نزاع که مطلوب معنای زجر اعتب بلکه به ،اگر گفتیم  نهی به معنای طلب نیست ؟چیست

  .الفعل جایی ندارد

 بحث جلسه آینده

کف نفس و ما این را علی المبنا  یاکه آیا مطلوب در نواهی ترک فعل است  کنند این استمطرح می بحث بعدی که محقق خراسانی

، به ترک ستمتعلق شده ا یم که نهی به معنای طلب است باید ببینیم این طلب به چه چیزییعنی بر فرض قبول کن ،کنیممطرح می

 فعل یا کف نفس؟

 ت امام حسین )ع(رازی وی و اخروینیآثار د

 رابطه با امور مختلف از ر. صحبت بود دشد (عمتذکر قبر امام حسین)یم که جوانی بود (ع: محضر امام باقر)گویدیرفی میصسدیر 

 . ئله شدیاد آور این مس جمله آن جوان

خَطَا خُطْوًًَ ِِلَّا مَا أَتَاهُ عَبْدٌ فَ :السالم قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم فَذَکَرَ فَتًى قَبْرَ الْحُسَینِ علیه السالم فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه »

 «کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ سَیئَةً

تعالی برای او د نیست مگر اینکه برای هر قدم حقدارقدمی که در این راه بر می و هر کسی که به زیارت قبر امام حسین برود

  «.ا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةًمَا أَتَاهُ عَبْدٌ فَخَطَا خُطْوًًَ ِِلَّ»؛ کندیک گناه از گناهان او را پاک می نویسد وای میحسنه

شاید  ،کنیمو راز را تا حدودی لمس و درک می نهفته است که امروز ما این رمزک رمز و رازی در زیارت امام حسین)ع( باالخره ی

ای برای شود نیست مگر اینکه حسنهبرداشته می اینکه هر قدمی برای زیارت ،نیامده (عائمه و معصومین)برای هیچ کدام از این تعبیر 

 . نهفته است )ع(حاکی از یک راز و سری است که در زیارت سیدالشهداء ،شودشود و گناهی از گناهان او پاک میاو نوشته می

کید روی زیارت امام بینید تأ، میدر عمل مالحظه کنید چه در قول و چه( عج( تا امام زمان)صشما از خود پیامبر گرامی اسالم)

 .گاه این امر مورد غفلت قرار نگرفته است)ع( و قبر سیدالشهداء)ع( وجود دارد و هیچو سفارش به زیارت امام حسین )ع(حسین

 این برای چیست؟ 

ع( در روایتی از امام باقر) ه است.ت سیدالشهداء ذکر شدرای زی، آثار مادی فراوانی نیز براآثار معنوی زیارت سیدالشهداء است این

اموری که باعث جلب شر است دفع  کند ورا طوالنی میعمر  ،کند)ع( رزق و روزی را زیاد میده است که زیارت امام حسینآم
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 نقل شده )ع(الشهداءزیارت سیدار دنیایی است که برای طوالنی شدن عمر که آث، جلب رزق و روزی، دفع شر ،ها، دفع بدیکندیم

این برای . ای داریمرت اربعین دستور و تأکید ویژهاکه کلی است و برای زیبل ،این زیارت بخصوص در زمان اربعین نیست ،است

 ؟  چیست

اسالم و اهل تواند در برابر دشمنان ی در شرایطی که به هر حال این میو امت ، اگر ملتها آثار فردی استحال شما حساب کنید این

با زیارتش گناهان خودش را اگر یک فرد  .ثار را داردین آحتما برای آن ملت و امت ا، بیت یک صف آرایی و قدرت نمایی باشد

اگر حال شما حساب کنید  ،کندوزی برای خودش فراهم میاگر فردی رزق و ر ،کندکند و حسنات برای خودش جلب میپاک می

فارغ از هوا و هوس، از ناحیه یک امت انجام  و نای خلوص و آگاهی و معرفتبیعنی زیارت بر م، یک ملت با شرایطش یک امت

طبیعتا یک ملت اگر با هم به  ،یعنی اگر یک فرد بتواند این منافع را جلب کند .گرددین است که این آثار به امت بر میاشود، گمانم 

برکات،  ،دنکنتبدیل به خیر می نسبت به خودشان ، شر راکنندمیدور  ها را از خودشان، هم بدیصورت جمعی این کار را بکنند

  .شود، گناهان پاک میشود، عمرها طوالنی میکندی همه مردم توسعه پیدا میرزق و روز

ن همه نقشه و توطئه است هم در شرایطی که ایاء در یک ایام خاص مثل اربعین آنداشت زیارت سیدالشهدلذا تالش برای بزرگ

خداوند کنند برای زیارت، هایی که توفیق پیدا میاهلل آنار و برکات فراوانی دارد و انشاءحتما آث ،که این حرکت ضعیف شودبرای این

شود برای همه یاتی که از قبل این زیارات حاصل مد و برکانحفظ کند و همه را با سالمتی و صحت به اوطانشان برگردها را آنهمه 

ر شود و توطئه اجانب و دشمنان که هدف سرازیاهلل برای مردم ایران و عراق انشاءامت و ملت اسالمی و برای پیروان اهل بیت و 

تر شدن پرچم امام نقش بر آب شود و شاهد برافراشته هااهلل همه آن، انشاءاست )ع(ها خاموش کردن نور اسالم و نور اهل بیتآن

  .دنیا باشیمدر  )ع(حسین

 «والحمد هلل رب العالمین» 


