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

بحث کوتاه و مختصری ارائه کردیم زیرا در بحث اوامر به تفصیل  شوندمیصیغه نهی به چه چیزی متعلق  درباره اینکه ماده نهی و

  .باره سخن گفته بودیم در این

لذا  .کندمی همانطوری که امر بر بعث اعتباری داللت ،کندتباری میو منع اع نهی داللت بر زجرنتیجه بحث در جهت اول این شد که 

 و هیئتاً عرض کردیم معنای نهی مادتاً، کندداللت می (کف نفسطلب )طلب ترک یا  بر خالف محقق خراسانی که معتقد است نهی بر

  اعتباری، در مقابل بعث اعتباری است. زجر

 )ترک فعل یا کف نفس(لب متعلق ط

لب ط باشد مانند امر لکن امر طلب الفعل است و نهیمتعلق نواهی طلب می بپذیریم کالم محقق خراسانی را بپذیریم )یعنی حال اگر

 شودبه کف نفس اگر مثال گفته می شود یاوجود دارد که آیا طلب به ترک متعلق می جای این بحثبپذیریم ( ترک یا کف نفس است

 ست؟فرق این دو در چی «اطلب منک کفک عن نفسک»یا معنایش این است که  «اطلب منک ترک هذا الفعل»یعنی اینکه  «تفعلال»

ان به سوی رغبت انس مانع سببیت دارد در اینکهچیزی که  ، کف یعنی ایجادترک فعل یعنی انجام ندادن فعلاین دو این است که فرق 

در خودش ایجاد کند که اگر انسان چیزی را یا حالتی را داشته باشد که کاری را انجام دهد، میل . ممکن است انسان شودانجام کار 

ویشتن خ آن را بگوییم، باید به آن معادل فارسی گویند، اگر بخواهیممیکف نفس  بگیرد به آنگذاری این رغبت را جلوی تأثیر

 . ارددای وجودی اما کف یک معن ،لذا ترک یک معنای عدمی استبگوییم. داری 

کند طلب میچیزی را  در واقع کندنهی میعبدش را از کاری  وقتی موالیی دیگر گفتند،بر اساس آنچه محقق خراسانی و جمعی 

بود ولی  «طلب الفعل»منتهی امر عبارت از  ،کندکرد در نهی هم چیزی را طلب میانطوری که در امر چیزی را طلب میهم ،مثل امر

نواهی را طلب بدانیم آنچه در نهی طلب این نظر محقق خراسانی است که اگر ما متعلق  «طلب ترک الفعل»نهی عبارت است از 

ولی در  شوددر اولی گویا یک امر عدمی طلب می ،ن شدااین دو نیز بیبین فرق  «.طلب الکف»است نه  «طلب ترک الفعل»شود می

چیزی که شما در ، طلب فرق است بین طلب عدم فعل و ترک فعل یا طلب خویشتن داری .شوددومی یک امر وجودی طلب می

  ،نفس خودت ایجاد کنی که جلوی میل و رغبت شما را نسبت به انجام کار بگیرد
 اشکال

اراده انسان در کاری که است، در حالیکه  ر عدمی متعلق شود؟ ترک یک امر، غیر اختیاریمچگونه ممکن است طلب به یک ا

حقق قابل تصور و ت اراده نسبت به فعل کامالً ،مشروب بخورد خواهدشخصی میمثال تواند تأثیرگذار باشد. خواهد انجام دهد میمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ه عبارت ب .به اراده ندارد احتیاج ، نبودندست ما نیست ، انسان نبودن را اراده کند؟ نبودن کهاما نسبت به عدم اراده معنا ندارد ،است

ا االن اینج«. العدم ارادة»و  «عدم االراده»فرق است بین  .عدم باشد نه اینکه اراده بر ،دیگر عدم ناشی از این است که اراده نباشد

ای دههستند ارالم نسبت به من معدوم بسیاری از اموری که در عانسبت به اصال  ،ای نسبت به خیلی از چیزها ندارمام و ارادهنشسته

عدم چیزی نیست  ،اصال معنا نداردهم که  «العدم ارادة» ،اختیاری استیک امر غیر« عدم االراده» ،است «عدم االراده» ندارم، این

 خواهد نسبت به آن تعلق بگیرد.انسان ب اراده که

 که در اختیار مکلفجواب داده این است که عدم یعنی نیستی  و از آن کرده ذکرآن را در کفایه  محقق خراسانی کالی کهاشپس 

طلب ترک »نهی به معنای  :دییگومی شما حال چطور .چیزی هم که در اختیار مکلف نباشد معنا ندارد از انسان طلب شودنیست، 

شود باید تحت اختیار هر چیزی که متعلق طلب واقع می چون «ترک الفعل»شود به : در نهی طلب متعلق میگویید، میاست «الفعل

چیزی هم که از اختیار انسان خارج باشد معنا ندارد که متعلق تکلیف  ،خارج استو ترک یا عدم از اختیار انسان و اراده انسان باشد 

عنا م اختیار نداشته باشد بت به آنسان خارج باشد و انسان نسیزی که از قدرت ان. چیا منهی عنه باشد به، چه مأمورقرار بگیرد

  .ندارد متعلق تکلیف و طلب باشد

یعنی در نهی در واقع ناهی و  «الفعل ترک»شود به طلب و طلب هم متعلق مید به وشهی متعلق مین :گویندمیپس محقق خراسانی 

که معنا ندارد که  ه این استد محقق خراسانی به آن اشاره کردخوکه  اشکالی کند.ف انجام ندادن را درخواست مینهی کننده از مکل

ان شد تحت اختیار  انسبایک امر عدمی است و چیزی که عدمی  «ترک الفعل»زیرا  «ترک الفعل»طلب و درخواست متعلق شود به 

 .شود نسبت به چیزی که در اختیار انسان نیست مکلف شودنیست و نمی
 محقق خراسانی پاسخ

اختیار  در استمرار پیدا کند و باقی باشد، عدم اما اگر بخواهد این ،انسان نیست نفسه در اختیاردرست است خود عدم و ترک فی 

نسبت  «دهارعدم اال»این  ، اصال در ذهنش نیست که مشروب بخورد،ای نسبت به مشروب خوردن نداردارادهاگر کسی  .انسان است

ولی اگر بخواهد این عدم االراده استمرار پیدا کند و باقی باشد یعنی  به شرب الخمر به عنوان یک امر عدمی در اختیار انسان نیست

واند تی. مکلف مدست مکلف است ار مکلف دارد و دراین نیاز به اختی ،این فعل تحقق پیدا نکند اراده ای در افق نفس او نسبت به

اختیار مکلف  رابقاء و استمرار عدم د پس .ه وجود کندعدم را مبدل ب تواند آنتمرار بخشد و میسنگه دارد و به آن ا آن عدم را

اهد اگر بخودهد، ام نمیج. االن این کار را انابقاء و استمرار انجام ندادن کار دست اوست ولی اختیار او نیست ولو خود عدم دراست 

 .با اراده اوست رود انجام دهدیم، همین که مثل گذشته ندارد بستگی به اراده و تصمیم او ادامه پیدا کند،

در  که نیستی محض است چیزی ،درست است که معدوم در اختیار انسان نیست ،نگرفته انسان به یک امر عدمی تعلق قدرت پس

ه به نبه هر دو اختیار داشته باشد  کأوجود و عدمش ممکن باشد و انسان نسبت  ،نبودش چیزی بود وما اگر اختیار انسان نیست ا

  .قدرت دارده بقاء آن شئ معدوم نوعی نسبت ب

یار در اخت ،محصل پاسخ محقق خراسانی به این اشکال این شد که درست است خود عدم مقدور انسان نیست تا مکلف به آن شود

  .عدم و استمرارش در ید قدرت اوستیست تا از او طلب شود ولی بقاء انسان ن

 ؟نفس استکف آیا این  سوال:
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غیر از کف نفس است، در ، «ترک الفعل» ،اصال ربطی به حالت وجودی ندارد ،این غیر کف نفس است :گویدایشان میخیر  استاد:

 ممکن ،ستکار ا سبب برای جلوگیری از تأثیر آن رغبت و میل برای انجام آن کند که آندش ایجاد میچیزی را در خوواقع آنجا 

در واقع معنای  :دنگویاست، می« طلب الکف»نهی به معنای  :گویندهایی که میآن ،است کسی میل به زنا یا شرب خمر داشته باشد

خواهد در خودتان یک حالتی ایجاد کنید که جلوی رغبت و میل شما نهی و حقیقت نهی این است که ناهی و نهی کننده از شما می

 جام ندادن کار دیگر با چیزی، کاریاست درخواست ان «طلب الترک»ویند نهی گاما مثل محق خراسانی که می ،را به حرام بگیرد

 طلب»طبیعتا «. طلب الترک» نهی یعنی ،مهم این است که این کار را انجام ندهی ،حالت ایجاد شود یا نشود ندارد می خواهد آن

  .یک امر وجودی است« طلب الکف»یک امر عدمی است و  «الترک

ارد که معنا ند ،ترک یک امر عدمی استبه این دلیل به آن ملتزم شدند که مشاهده کردند  شدند عمدتاً «طلب الکف»که قائل به  آنها

لت امر وجودی و حابه یک امر عدمی متعلق شود لذا رفتند یک امر وجودی پیدا کردند که بگویند طلب متعلق شده به این  طلب

 ،متعلق طلب باشد تواند، بلکه امر عدمی نیز میکه ما یک امر وجودی پیدا کنیم گوید ضرورتی نداردکف نفس. محقق خراسانی می

یعنی  ،تواند این معدوم را کماکان در حالت عدم حفظش کندانسان میکه  به این بیان؟ شودیامر عدمی چطور مقدور انسان ممنتهی 

ین اصل ا ،لذا تعلق طلب به این امر عدمی با این بیان اشکالی ندارد ،این در ید قدرت انسان است و این عمل را مستمر و باقی بدارد

 .و پاسخی که ایشان دادند مطرح استکه در این مقام بود اشکالی  ادعای محقق خراسانی و

 بررسی کالم محقق خراسانی

یگر مشکل د بنا را قبول کنیمماگر این  ،قبل گفتیم اساسا در نواهی چیزی به نام طلب وجود ندارد هاساس مطلبی که ما در جلسبر 

ی حال سلمنا که نه ،نهی عبارت است از زجر اعتباری ،گفتیم که نهی به معنای طلب نیستما اصال  شود.میور اساسی حل به ط

 آیا این فرمایش محقق خراسانی صحیح است یا خیر؟ ،متعلق به طلب شود

مضاف باشد عدم اعم از اینکه عدم تواند متعلق به عدم شود، به هیچ نحوی طلب نمی اساساً ،حرف ایشان تمام نیسترسد نظر میبه 

ت ر حقیقت اعتباراتی اسها داین .می گذارند را اصال قبول نداریم ضاف و عدم مطلق فرقاینکه مشهور مثال بین عدم م .یا عدم مطلق

عدم این فعل با مطلق عدم هیچ فرقی و نیستی دیگر مضاف و مطلق ندارد،  کند واال عدم عبارت است از نیستیکه ذهن درست می

 خاصی را برای عدم دردر ذهنمان یک اضافه ما ، درست است که هیچ فرقی ندارداو عدم نبودن زید با مطلق نبودن نیستی و  ،ندارد

که عدم  تمعروف این اس ،عدم است و هیچ فرقی بین عدم روز با مطلق عدم نیستعدم، ولی وییم عدم روز گو می گیریمنظر می

یک فرقی بین عدم مضاف یعنی عدم اضافه  .ای از وجود ندارد عدم مطلق است، آن چیزی که هیچ بهرهداردمضاف حظی از وجود 

ای از وجود دارد اما عدم بهرهباالخره یک رنگ و ، عدم مضاف له حظ من الوجود ،شده به یک شئ خاص و عدم مطلق وجود دارد

همانطور که عدم مطلق  ،دو نیست رست نیست و هیچ فرقی بین اینحرف دکه این در حالی ،مطلق نه و هیچ حظی از وجود ندارد

  .اردندعدم مضاف نیز حظی از وجود  ،حظی از وجود ندارد

استمرار و  ،عدم نیستی محض است ؟تواند متعلق طلب باشد، آنوقت چطور میوجود ندارد زاای گفتیم عدم به هیچ وجه بهرهاگر 

نه نند، کأتعلق طلب به ترک الفعل را توجیه ک نکهیمحقق خراسانی برای ا .تواند متعلق طلب باشدمعنا ندارد که ببقاء نیستی محض 

 واقع ر: اینجا دگویدایشان می ر،نهی شده از شرب خم« تشرب الخمرال» در مثال، دهندبه ترک فعل یک رنگی از وجود خواستند 
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، اما چون درست است که این عدم ازلی بوده و از قبل بوده ،نه له حظ من الوجودطلب شده و ترک شرب خمر کأک شرب خمر تر

بقاء  ،عدم است ،عدم ،گوییم فرقی ندارد. در حالیکه ما میدر اختیار انسان است و یک امر وجودی استاینکه بخواهد باقی باشد 

استمرار عدم معنا  ،، بقاء عدم معنا نداردآن را مستمر کنیمخواهیم چیزی موجود است و ما میبه این معنا نیست که و استمرار عدم 

 :گوییدمی ،خواهید حکم کنید به بقاء چیزیشما می .معنا استست و نیستی محض دیگر استمرارش بیعدم نیستی محض ا ،ندارد

قاعده  ،«مثبت لهالفرع ثبوت  ثبوت شی لشئ». با توجه به قاعده در اختیار ما است ،تو این بقاء عدم به دست ما اس «العدم باق»

دیگری برایش ثابت  ثبوت داشته باشد تا چیزخود عدم ثابت شود، اول باید  برای عدمخواهد میکند اگر بقاء می فرعیت اقتضاء

ق ، اینکه محقی نیست، اصال این حرف صحیحقائش بر او حمل شودتا بخواهد بکه گفتیم عدم هیچ وجودی ندارد حالی شود در

  .حرف نادرستی  است« الفعلترک »شود به ی: در نواهی طلب متعلق مگویندخراسانی می

 ی دو اشکال وجود دارد: به کالم محقق خراسانپس در حقیقت 

  .قبول نداریم که متعلق نواهی طلب باشد اول:

یک امر  «ترک الفعل»زیرا  ،متعلق شود «ترک الفعل»تواند به ولی طلب نمی متعلق نواهی طلب استبپذیریم که فرض  بر دوم:

هیچ فرقی مطلق عدم اص با عدم یک چیز خ ،مطلوب باشد ولو عدم یک عدم مضاف باشد دتوانی است و امر عدمی مطلقا نمیعدم

 .ها ندارداستحاله تعلق طلب به آن در جهت

دمی این یک عو است  که به نوعی ترک فعل مقدور انسان از این راهتعلق طلب به ترک فعل را تالش کرد  در واقع محقق خراسانی

کند که به نوعی تالش میاز این راه  . ایشانزیرا بقاء و استمرارش دست انسان است توجیه کند، است که در ید قدرت انسان است

عدم »شود طلب به : اصال نمیگوییممرحله قبل می. ما در قابل قبول شودبه آن  ور انسان جلوه دهد تا تعلق تکلیفآن را مقد

  .گیرد زیرا عدم هیچ استمطلوب انسان قرار  «عدم الطبیعه»اصال معنا ندارد  ،متعلق شود «الطبیعه

اگر بخواهد متعلق  معتقدیم برخالف محقق خراسانی و ودمتعلق ش تواند به ترکطلب نمی ،پس اگر گفتیم نهی به معنای طلب است

 .زیرا ما از اساس با نظر ایشان موافق نیستیم ،ها همه فرضی است، البته اینباید به همان کف نفس بخورد به طلب، شود

  بحث جلسه آینده

ه هم متوجه محقق خراسانی است یعنی کسانی که قائل ب طلب باید مورد بحث قرار بگیرد اشکالی است کهمطلبی که به دنبال این م

گوییم نهی عبارت است از دانند و هم مثل ما که میمی« طلب الکف»باشند هم کسانی که نهی را می« ترک الفعل»تعلق طلب به 

 اصال طلب نیست. گفتیم در معنای نهی، زیرا زجر اعتباری

و آن این است که چرا در باب نهی اگر یک مورد و مصداق انجام شود این نهی شود کالی است که تقریبا متوجه همه میاین اش

به عبارت دیگر همه مصادیق و وجودات و باید همه ترک شوند؟  شودیکی انجام شود این نهی ساقط نمی مخالفت شده است و اگر

داق را مص د امر اینچنین نیست اگر شما یکباید ترک شود تا نهی ساقط شود اما در مور و چه تدریجاً مربوط به طبیعت چه دفعاً

امتثال یک فرد  با در سقوط امرولی باید ترک شوند  همه وجوداتکه شود چه فرقی است در سقوط نهی محقق کنید امر ساقط می

  ؟شودنیز امر ساقط می

 «والحمد هلل رب العالمین» 


