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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تعلق امر یا نهی بر افعال
اما  ؛در فعل باشد ترك آن مصلحت است ايمفسدهی باشد ترك آن مفسده دارد و در جایی که در جایی که مصلحت

و بعضی از  ردیگیمنهی به آن تعلق که ذاتاً مفسده دارد که  تبعی است و بعضی از امور وجود دارد همفسدآن مصلحت و 

پس بعضی از افعال بشر داراي مصلحت است و  ردیگیمبه آن تعلق امور وجود دارد که فعل آن مصلحت دارد و امر 

 د و چه چیز مفسده دارد. و امر و نهی تابع این است که چه چیز مصلحت دار هستبعضی داراي مفسده 

واقعی نداریم و کشف آن مصلحت و مفسده به این است که در اوامر و نواهی شرع دسترسی به تمام مصالح و مفاسد 

 وَ « ،»ةأقِمِ الصّلو«، »صلِّ« :دیگویممثالً وقتی فعل آن داراي مصلحت است  گوییممی ردیگیموقتی امر به چیزي تعلق 

 سْخَرْ ی ال«: دیگویمکه در این اعمال مصلحت است و وقتی  به این معناست )97آل عمران/(»تیالْبَ حِجُّ النَّاسِ یعَلَ لِلَّهِ

که در این فعل سخریه یا غیبت  به این معناست )12 /حجرات(»بعضاً مْکبَعْضُ غْتَبْی ال« )11 /حجرات(»قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ

 .مفسده وجود دارد

 مصلحت تبعی
به واجب مفسده و  کندیمدر عالم ثبوت اموري مصلحت دارد و اموري مفسده دارد و شارع به واجب مصلحت امر 

در خیلی از جاها مکشوف است و منتها گاهی کشف براي ما مکشوف است که البته در اوامر و نواهی شارع  .کندیمنهی 

و گاهی به این صورت است که یک ترك خودش  میکنیمگاهی مکشوف نیست و از امر و نهی شارع آن را کشف 

بلکه  .گیردحت داشته باشد و امر به آن تعلق نیست که یک فعلی مصل طوراینیعنی همیشه  شودیمداراي مصلحت 

ك احرام در حج که این ك أکل و شرب در هنگام روزه یا ترومثل تر شوندیممصلحت دار  هاتركگاهی بعضی از 

در  ردیگیمخودشان مصلحت دارند و غالباً به این شکل است که وقتی نهی تعلق  ومدر باب ص يهاتركتروك احرام و 

 ردیگیمامر به آن تعلق  اینجاوجود دارد ولی گاهی هم در خود ترك مصلحت وجود دارد و در  ايمفسده هاتركاین 

مثالً وقتی گرفته شده است  هانهی ها ازشارع است بخشی از آن و مطلوب میکنیمکه ما  ییهاتركکه در این صورت 

مصلحت دارد. در  هااینمفسده دارد و تبعاً ترك  هااینال تَفعَل کذا، ال تکذب و... به این معنا است که فعل  دیگویم

نواهی به این شکل است که وقتی نهی آمد معناي تعلق نهی به چیزي این است که فعل آن مفسده دارد که در آن صورت 

 .آن مصلحتی دارد تبعاً ترك
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 مصلحت ذاتی
یعنی  کندیمو مصلحت پیدا  ردیگیمیعنی خود ترك متعلق امر قرار  شودیمگاهی خود ترك داراي مصلحت  

به همین دلیل است که ترك محرمات همیشه مصلحت دارد ولی مصلحت آن تابع  کندیممصلحت ذاتی و اصالتی پیدا 

مثل ترك أکل و شرب  شوندیمذاتاً و مستقالً موضوع یک مصلحت  هاتركاما گاهی  ؛است که در فعل است ايمفسده

مصلحت ترك مصلحت جانبی و تبعی نیست بلکه مصلحت ذاتی و ها اینجادر صیام یا تروك در باب احرام که در 

 .مستقلی است

 بنديجمع
و فعلی که مفسده  ردیگیمبه آن تعلق بنابراین امر و نهی تابع مصلحت و مفسده است و فعلی که مصلحت دارد امر 

در این صورت در جاهایی که نهی به یک فعلی تعلق بگیرد که فعل آن مفسده دارد  که ؛ردیگیمدارد نهی به آن تعلق 

وعی اما گاهی هم خود ترك مصلحت ذاتی و موض ؛کندیمتبعاً ترك آن مصلحت دارد چون انسان را از آن مفسده دور 

أُترك، امر روي  دیگویمو  ردیگیمکه در این صورت در مواردي که امري به ترك تعلق یا باب حج  دارد مثل باب صوم

 :که دو وجه دارد شودیممطرح  سؤالیاِجتنب،  دیگویمترك و عدم آمده است یا 

 مصلحت در ترك فعل
ترك یک وجه آن این است که بگوییم در حقیقت این امر که به این ماده تعلق گرفته است یعنی ذاتاً مصلحت در این 

یعنی خود  ردیگیمتعلق  هااینیا تروك احرام در باب حج است که وقتی امر به  است مثل ترك أکل و شرب در صوم

یک احتمال این است که بگوییم واقعاً  پس .مات وجود داردمحر ههمذاتاً مصلحت دارد نه مصلحت تبعی که در  هااین

 .ه حرمتوجوب داریم و ذاتاً وجوب داریم و مصلحت در ترك است و حکم واقعی وجوب است ن اینجادر 

 فعل به امر ،»اجتنبوا«

 براي تأکید  »اِجتنب عَن الکذب«
یعنی همان ال  در واقع تأکید بر همان حرمت است و اِجتنب عَن الکذب اینجااحتمال دیگر این است که بگوییم در 

لکِذب و حقیقت ا اِجتنب عَن دیگویمتأکید خود را به صورت بلیغ افاده کند به جاي ال تَکذب  کهاینمنتها براي تکذِب 

و ترك قول زور مصلحت اِجتنبوا قول الزور آیا مقصود این است که اجتناب  دیگویمو وقتی تکذب است آن همان ال 
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اِجتنبوا یک شکل ظاهري است و تأکید بر همان نهی اولیه  کهاینذاتی و مستقل دارد مثل تروك احرام یا تروك صیام یا 

 و ذاتی است؟ 

 شودیموجود دارد که در احتمال اول ترك آن خودش داراي مصلحت و واجب  اینجااین دو احتمال است که در 

اما در احتمال دوم در واقع همان نهی است و ثمراتی دارد که بنا بر احتمال اول  شودیموبی وجیعنی حکم ایجابی و 

احتمال دوم ظاهر را نباید  بنا براجتنبوا با واقع آن یکی است و هر دو امر به ترك است و ایجاب ذاتی است اما  ظاهر

ما این را واقعاً امر بگیریم یا نهی  کهایناست و نهی است و  قول الزورال تَقولوا همان  اِجتنبوا قول الزوردید و باطن 

 .احتمال دوم نهی است بنا براحتمال اول امر است و  بنا بر اما باطن و روح آن ،بگیریم آثاري دارد، ظاهر آن امر است

 امر و نهی در تزاحمات
تعارض و تزاحم برقرار شود مثالً در در جاهایی که  ازجملهثمره آن هم در اصول و فقه در خیلی جاها آمده است 

 بعضی اقوال در اجتماع امر و نهی، نهی مقدم بر امر است و...  بنا برکه نهی مقدم است یا  گویندمیتزاحمات بعضی 

 نظر آقاي اعرافی
 نظایرعرفی و  ارتکازات همالحظبا  اجتنبوا قول الزورظاهر البته ظاهر قصه همان احتمال دوم است که  اینجاکه در 

منتها براي نوعی . اشاره به یک نهی است هااین ههمو ... داریم این است که در حقیقت  غناءاین کالم که نهی از کذب و 

مثالً پدر فرزندش را از  .تفنن در بیان و تأکید به صورت امري ذکر شده است که بین خود ما هم خیلی شایع است

از فالن کارها دوري کن یعنی تأکید  دیگویمن کارها را نکن و گاهی هم فال دیگویمچیزهایی منع کرده است و گاهی 

اجتناب و خطابات متعددي که به صورت نهی نسبت  همادنیز تأکید بر نهی است و ظهور  اینجاکه در  کندیم هانهیبه آن 

أکید اِجتنبوا قول الزور آورده نهی است و براي ت اینجاکه در واقع در  دهندیمبه دروغ و غیبت و ... داریم همه نشان 

 .است

 یذهن و مکتوب و ملفوظ کالم »قول«
آن  متیقن؟ که گفتیم قدر شودیمیا شامل اعتقاد هم  شودیمبحث دیگر این بود که آیا این شامل ملفوظ و مکتوب 

و بعید نیست که بگوییم  شودیمملفوظ و مکتوب است ولی گاهی هم در قرآن و روایات و ... قول شامل اعتقاد هم 

قول همان ملفوظ و مکتوب است و ممکن  هکلم متیقناطالق دارد گرچه بحث ما متوقف بر این اطالق نیست و قدر 

 و اطالق دارد. شودیماست بگوییم شامل اعتقاد هم 



 ٢١٤٣ثبت: �ماره           

 4 

  »إجتَنِبوا«ظهور 
امر است و ظهور آن در وجوب  کهینابراي  شودیماز اجتنبوا بدون تردید الزام استفاده بحث دیگر این است که 

یعنی تأکیدي در نهی است و اجتنبوا امري که تأکید در نهی را است بلکه اگر احتمال دوم را بگیریم این نهی مؤکد است 

 .کندیمافاده 

 مصدر و اسم مصدر »قول«
مصدر است یا اسم مصدر؟ در بسیاري از افعال مصادر مشترك است و یک  »قول«بحث بعدي این است که این 

ادبیات و لغت مصدر و اسم مصدر یک واژه متفاوت است مثل ظاهري بین مصدر و اسم مصدر است، گاهی در  هغیص

ي گاهی هم وجه اسم مصدر میآوریمغَسل و غُسل ولی در بسیاري از جاها خود چیزي که ما آن را مصدر به شمار 

 .که حاصل مصدر است دارد

یعنی  کندیمکه جهت صدور فعلی را افاده  دیآیماز همان قبیل است یعنی هم به معناي مصدر  »قول« هم اینجادر  

به معناي گفتن که مصدر همان فعل است و هم جهت اسم مصدري دارد که حاصل فعل است یعنی قول به   »قول«

به معناي اسم مصدري باشد که حاصل  تواندیمو هم  به معناي مصدري باشد تواندیم، بنابراین قول هم معناي گفتار

 قول باشد.

به معناي مصدري است با جایی که بگوییم از قول که حاصل گفتن است   »قول«، اجتنبوا قول الزوراگر بگوییم 

  :کندیمن کالم خیلی گسترش پیدا ای هدامنخیلی تفاوت دارد و اگر اسم مصدر باشد  ،باطل پرهیز کنید هگفتیعنی از 

 الف. معناي مصدري
اگر بگوییم قول به معناي مصدر است یعنی حرف باطل نزنید یعنی از شما صادر نشود چون اگر قول را به معناي 

: ال تَقُل قول الزور یعنی این قول از تو صادر ملحوظ است اینجامصدر بگیریم صدور آن از مخاطب به این قول در 

قول مأخوذ است چون مصدر و اسم مصدر هیئت است و ماده همان کاف و  همادصدوري آن در هیئت و  هجنبکه نشود 

باشد به این معنا است که صدور آن از  شخصی که مخاطب این  اینجاواو و الم است، بنابراین اگر هیئت مصدري در 

  .یعنی این قول از شما صادر نشود اِجتنبوا قول الزورخطاب است، مراد است که در این صورت 
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 ب. معناي اسم مصدر
از گفتن زور و باطل و دروغ پرهیز  کهاینیعنی نه  ،گفتن باشد: اجتناب کنید قول زور را هجینتاگر قول به معناي 

ل زور را قو ،دیگوینمآیه چون حاصل گفتن است باطل این است که  هگفتباطل پرهیز کنید و معناي  هگفتکنید بلکه از 

باطلی که از  هگفتقول باطل پرهیز کنید و معناي آن این است که هم خودت نگو و هم از  هجینتاز  دیگویمبلکه نگویید 

 .، تو اجتناب کندیگویم، دروغ کندیم غناء، کندیمیعنی وقتی کسی غیبت  ؛اجتناب کن شودیمدیگري صادر 

 بنديجمع
که حرف باطل زدن را ترك کنید یعنی دوري از گفتن  خواهدیمپس اگر قول به معناي مصدري باشد، فقط از شما 

باطل اعم از این  هگفتباطل دور شوید و دور شدن از  هگفتکه از  خواهدیمباطل است ولی اگر احتمال دوم باشد از شما 

ع من هاگفتننزدیک نشو، پس اگر مصدر بگیریم شما را از است که خودت نگویی یا اگر کسی گفته است شما به آن 

و اگر اسم مصدر بگیریم هم شامل گفتن شما از این گفته دور شوید  دیگویم، بگیریم ولی اگر اسم مصدر و گفته کندیم

دن از این شنی دیگویمچون شنیدن باطل هم نوعی نزدیک شدن به باطل است که  ،شودیمو هم شامل شنیدن  شودیم

شما باطل پرهیز کردن هم به این است که  هگفتالبته این اعم است یعنی از  باطل دور شو. هگفتشو و از این  باطل دور

 خودت آن را ایجاد نکنی و هم به معناي این است که اگر ایجاد شد شما آن را نشنوي و تحت تأثیر آن قرار نگیري. 

 اشتراك لفظی

مصدري که وجود  هغیصمصدري مشترك لفظی بین مصدر و اسم مصدر است و در غالب مصادر،  يهاواژهغالب این 

دارد و در  ايقرینههر یک از این دو احتمال نیاز به یک  تعییندارد مشترك لفظی بین مصدر و اسم مصدر است و 

 دیگویممعناي مصدر بگیریم فقط  و اگر قول را به کندیمتفاوت زیادي  اینجاولی در  کندینمبعضی جاها خیلی تفاوت 

این حکم اعم از این است که نگویید و نشنوید و  هریداحرف زور و باطل نزنید ولی اگر به معناي اسم مصدر بگیریم 

و  باشندیممشترك لفظی  هاواژه، این نوع کندیمتحت تأثیر قرار نگیرید و هر نوع نزدیک شدن به حرف باطل را منع 

 .دارندنیاز به قرینه 

 اسم مصدر »قول«تعبیر روایی: 

اسم مصدر است و شاهد آن روایات  اینجاقول در  کهاینو خارجی داریم بر  روایی هنیقرعرض ما این است که 

است و وقتی گفته  غناءو گفته شده است که قول زور  شودیمهم  غناءمعتبري است که گفته است قول زور شامل 
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هم تأکید بر این است که خودتان تغنّی نکنید و هم تأکیدات بیشتر و بسیار زیادي شده است   غناءدر  ،است غناء شودیم

 .نکنید غناءاستماع  کهاینبر 

 استماع غناء
و مشخصاً در در نورالثقلین و کتاب برهان آمده است  يخیلی زیاد است و روایات معتبر غناءادله و روایات استماع 

 غناءو چون ظهور روایات فراوان این است که در باب  غناءقول الزور و الآمده است که:  نورالثقلین در ذیل همین آیه

 دیگویماست که وقتی  غناءمقصود حاصل  غناء دیگویم، ظاهرش این است که وقتی شودیماستماع را هم شامل 

در  اِجتنبوا قول الزوراز آن این است که  ترمهمو که این یک شاهد است  شودیماستماع آن را هم شامل ، اجتناب کنید

 . دیگویمجایی که این نوع ترکیب باشد که اجتناب از چیزي را 

از آن دور  دیگویم، اسم مصدر است یعنی براي قول تجسم و ثباتی فرض کرده است و »قول«ظاهر این اجتناب از 

بگوییم آن فعل از شما صادر نشود ولی تناسب دور  کهایناز چیزي دور شوید سازگار است با  گوییممیشوید و وقتی 

آن امري که متعلق اجتناب است نوعی تقرر و ثباتی داشته باشد و این با اسم مصدر سازگارتر است شدن با این است که 

از آن دور شوید و دور شدن از حاصل فعل که  دیگویمیعنی براي قول نوعی ثبات و شخصیتی در نظر گرفته است و 

 دارد، انسب با این کالم است نسبت به دور شدن از صدور فعل. تقرر

 نظر آقاي اعرافی

به معناي اسم مصدر باشد و اظهر در این  تواندیمبه معناي مصدر باشد و هم  تواندیمبنابراین در این آیه قول هم 

و دور  غناءنشنیدن و  و هم شامل شودیمآیه این است که قول اسم مصدر است که در این صورت هم شامل نگفتن 

 تواندیماجمال وجود داشته باشد یعنی کسی بگوید که قول هم  اینجا. البته اگر در شودیمشدن از قول باطل و ... 

آن همان مصدر است که  متیقن، قدر اسم مصدر باشد و این شواهد گفته شده را قبول نداریم تواندیممصدر باشد و هم 

 .شودینماید بگویی اما دور شدن از حاصل آن را شامل نب کهاینحداقلش است یعنی 

 »وَاجتنبوا قولَ الزّور«مفهوم 
به این  عاگر کسی اقتنا حالدرعیناین دو شاهد وجود دارد و بعید نیست که اسم مصدر باشد اما  کهاینپس علیرغم 

ولی این اجمال به این صورت نیست که آیه را از معنا  ؟که مصدر است یا اسم مصدر شودیمشواهد نکرد نتیجه مجمل 

وجود دارد چون چه مصدر بگیریم و چه اسم مصدر بگریم، گفتن باطل  اینجادر  متیقنیک قدر  کهاینبراي  بیندازد
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حرف باطل را نگویید و اگر اسم مصدر بگیریم  دیگویمحتماً مقصود این آیه است یعنی اگر مصدر بگیریم مستقیماً 

در آیه  درهرصورتاز حرف باطل دور شوید که یک مصداق آن این است که نگویید، پس نگفتن حرف باطل  دیگویم

  .لفظی مردد بین اقل و اکثر است يهامشتركآمده است و این از 

 بحث اصولی؛ اشتراك لفظی
 اصولی آن را قبالً بیان کردیم و گفتیم که دو جور مشترك لفظی داریم:  هقاعدکه 

 المشتركُ بین المتباینین أوِ المتبایناتالف. 
عین که مشترك لفظی بین متباینات است که یا چشمه است و یا  هکلممثل یکی مشترك لفظی بین المتباینین داریم 

و قابل  شودیممعینه نبود در مشترك لفظی مردد بین متباینات، کالم مجمل  هنیقرخورشید و یا چیز دیگري است، اگر 

 .المشتركُ بین المتباینین أوِ المتباینات اِذا َلم توجد قرینهُ معینه ِلتعیین أَحَدِ المعانیاستدالل نیست یعنی 

 األقل و األکثر المشتركُ بینب. 
مشترك لفظی بین دو معناي اقل و اکثري است که در این صورت در جایی اما یک مشترك لفظی نوع دوم داریم که 

  . میریگیمرا  آق متیقنمعینه نبود، حتماً قدر  هنیقرو اکثر مشترك لفظی باشد اگر که بین اقل 

علم مشترك بین معناي عام و خاص است، یکی از معانی علم  هکلمگفتیم . مثالً روایاتی که ترغیب به علم کرده است

و یک  شودیمی را شامل و هم علوم بشري و فیزیک و شیم شودیممطلق علوم است و هم علوم دینی را شامل 

 یَعْلَمُونَ  الَّذینَ یَسْتَوِي هَلْ«، حال اگر در جایی شودیماز آن  صّاصطالح دیگر علم در روایات علم الهی است که اخَ

 هااینعلم به معناي مطلق علم است که شامل فیزیک و شیمی و امثال  میدانینمآمد، ما  )9زمر/»(یَعْلَمُون ال الَّذینَ وَ

عین نیست که چون قرینه  هکلممثل  اینجامعینه هم نباشد. در  هنیقرو  ؟علم به معناي علم الهی است کهاینبشود یا 

و آن را شامل قطعاً علم الهی مقصود است  گوییممی اینجابلکه در  دیگویمنداریم بگوییم که اصًال نفهمیدیم که چه 

  .کالً مجمل شود کهایننه بگوییم که دلیل نداریم  میتوانینمو در اکثر موارد ما دیگر  شودیم

 معینه هنیقرفقدان 
 معینه در مشترکات لفظی دو نوع است:  هنیقرلذا فقدان 
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 المشتركُ بین المتباینین الف. در
 .با آن چیزي استدالل کرد شودینمو اصالً  شودیمدر مشترکات لفظی بین متباینات فقدان قرینه موجب اجمال کلی 

 األقل و األکثر المشتركُ بین ب. در
و نسبت به اکثر  میکنیمبلکه نسبت به اقل اخذ به دلیل  شودینماما در مشترك بین اقل و اکثر موجب اجمال کلی 

 .نیز از همین قبیل است اینجااستدالل کنیم که در  میتوانینمو  شودیممجمل 

این آیه را چه مصدري و چه اسم مصدري بگیریم، آن چه که مسلم است این است که نباید حرف باطل  درهرحال

 بزنیم و فوقش دور شدن از حرف باطل و نشنیدن آن اجمال دارد.

 بیانیه هاضاف »قولَ الزّور«
بیانیه است، ظاهر آن  اندگفتهتبعیضیه است و بعضی  هاضاف اندگفتهقول به زور است که بعضی  هاضافبحث بعدي 

 .هستآن بیانیه  هاضافو قول زور یعنی سخنی که از جنس و نوع باطل است و  هستبیانیه 

 »الزّور«مفهوم 
 زور یعنی چه؟ مفهوم زور چیست و  اینجابحث بعدي که بحث مهمی است این است که در 

 »الزّور«تعبیر لغوي 
 شدنمایلمیل عنِ االعتدال آمده است و زور یعنی که زور به معناي  دیکنیممالحظه وقتی به کتب لغت مراجعه کنید 

 هکلمو حتی علت  هست تمایل و میل عنِ الشیءاز چیزي است و اصل معناي آن  شدنمایلبه معناي  زَوَره همادو 

ت مزور میل و از بقیه به سم پوشدیمدر واقع از سایرین چشم  رودیمزیارت این است که وقتی کسی به دیدار کسی 

و به او توجه کرده است: و این یک نوع توجه به مزور است به شکلی که از غیر او انقطاع پیدا کرده است  کندیمپیدا 

 .یَمیلُ عَن سائرِ االشخاص الی هذاالشَخص

و بعدها معناي دیگري که  رودیمکه به این معنا در زیارت هم به کار بوده است  میل عن الشیءاصل معناي زور، 

و این شده است یعنی شیء مطلق، خاص شده است و به معناي میلِ عنِ الحق شده است  میل عَنِ الحَقپیدا کرده است، 

 .رودیمها به کار آن هردويدو معناست و 
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زور یعنی  گویندمیعلم. تعبیر سوم این است که  هکلمنظیر مشترك لفظی بین اعم و اخص وجود دارد  اینجادر 

 .باطل

 بنديجمع
اصلی لغت است و  هشیراست که این معناي  عنِ الشیء الزورکه اولین تعبیر  مینیبیمپس ما در کتب لغت سه تعبیر 

  .زور یعنی باطلبود و تعبیر سوم این بود که  میل عنِ الحق، تعبیر دوم ما نیست موردبحث

است و هر وقت گفته  میل عنِ الحقمعناي جدیدي نیست و همان  شودیمگفته  اینجااین باطلی که در  القاعدهعلی

در  الزور الباطلهمان تمایل از حق است و لذا این تعبیر  المیل عنِ الحق و باطلیعنی همان  الزور الباطلشود 

 معناي سوم وجود ندارد. تاًو قاعد دیگویمحقیقت نوعی تفنن در بیان است و اال در حقیقت معناي دوم را 

دارد که در زیارت نیز به  المیلُ عنِ الشیءزور دو معنا دارد: یک معناي  هکلماین تحلیل لغوي این است که  هجینت

همان باطل است یعنی اگر از حق فاصله بگیرید باطل دارد که  میلِ عنِ الحقو یک معناي  رودیمهمین معنا به کار 

 .است

انسان روي  کههمیننیست بلکه  طوراینز باطل رفتن است ولی اعم ا میل عن الحقممکن است کسی بگوید که 

بحث  هجینتو  شوندیمو باطل باهم منطبق  میل عنِ الحقو لذا  شودیم میل عنِ الحقباطل است و  رودینمحق  هجاد

مقصود معناي خاص است که  اینجا: یک معناي عام و یک معناي خاص و در زور دو معنا دارد هکلمکه  شودیماین 

 .هستمیل عنِ الحق و باطل 

 اعم از قول و فعل »الزّور«

بحث بعدي که بحث مهمی است این است که زور اعم است از قول و فعل و زور یعنی باطل و میل عن الحق، منتها 

  .تگفته شده است قول زور یعنی میل عن الحق و باطلی که در قول مصداق پیدا کرده اس اینجادر 

  »قول باطل«مقصود از 
  :دو احتمال وجود دارد اینجایعنی چه؟ در قول باطل وجود دارد این است که این  اینجادر این صورت بحثی که در 

 )خبریه ي باطل هجمل( الف. قضایاي کاذبه
که مطابق با  ايجملهو چون صفت قول است یعنی باطل در مقابل حق است  اینجاکه در  ندیفرمایمآقاي تبریزي 

که قضایاي صادقه و کاذبه  میاخواندهگفته شده است که از قول باطل پرهیز کنید و در منطق  اینجاو در واقع نیست 
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که  شودیمکه قضایاي صادقه حق است و قضایاي کاذبه باطل است که در این صورت یک احتمال در آیه این داریم 

 ،این احتمال بنا بر .که کاذب و باطل است و مطابق با حق نیست پرهیز کنید ییهاگفتهو  هاگفتناز قضایا و  دیگویم

ولی مطابق با  دهدیممثالً در جایی که انسان در کالم خود خبري را  شودیمخبریه را شامل  يهاجملهقول زور فقط 

 و مطابق با واقع نیست.که کاذب است  ايگفتهو ال تَقولوا قول الزور یعنی  دیگویمدروغ  کهاینواقع نیست مثل 

 ب. عدم شمول بر انشاء
که  ییهاقولانشائی یا داد زدن بر سر کسی و  يهاجمله، شامل طبق فرمایش ایشاناحتمال دوم هم این است که 

قول  دیگویموقتی  کهاینبراي  شودینمخالف است اما کذب نیست مانند غیبت که کذب نیست ولی امر ناپسندي است، 

 . کندیمزور، فقط چیزي را که مطابق با واقع نیست منع 

که شما این بحث را از منطق وارد لغت کردید و چیزي که ما در لغت داریم این است که  گوییممیدر احتمال دوم 

است  باطل گوییممیاصطالح منطقی نیست و چیزي را که  گوییممی اینجاو باطل هم که در  مائل عنِ الحقزور یعنی 

 .است و باطل یعنی مقابل حقمایل عن الحق و باطل است یعنی  خبریه ي غیر مطابق با واقع هجملیعنی 

 اعرافی نظر آقاي
) دیدند که در مفردات آمده است که قول زور یعنی باطل و ذهنشان به منظومه و منطق مرحوم آقاي تبریزي (ره 

خبریه صادق و کاذب است و به  هجمل دیگویممنحرف شده است و باطل را یکی از اقسام قضایا گرفته است و 

میلِ عنِ است همان  الحق میل عنِقرآن و لغت و ... باطل یا زور که به معناي باطل یا . در گویندمی، باطل هاکاذب

کاذبه است یا غیبت که  هیقضدروغ باشد که  خواهدیماست یعنی چیزي که ناپسند است و راه درستی نیست حال  الحق

در  کندیمو میل عنِ الحق است یا مسخره کردن است که وقتی مسخره کذب نیست و کامالً صادق است ولی باطل است 

است حرف درستی بزند ولی این حرف باطل است یعنی حق نیست و مایل عِن الحق خیلی جاها مصداق دارد و ممکن 

 است و ... 

ال تأکلوا باطل در  هکلمکاذبه نیست و لذا  هیقضیعنی باطل و میل عنِ الحق و مقصود  گوییممیزور که ما در لغت 

که بحث قضیه نیست و لذا احتمال اول درست نیست که بگوییم مقصود از زور قول  دیآیمهم  أموالَُکم بَینَکُم بالباطل

 مانند شودینمباطل است و قول باطل یعنی کاذب و لذا شامل جاهایی که در جمله خبري نیست یا خبر صادق است، 

 مسخره و غیبت و ... 
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نِ الحق است و مایل عنِ الحق هم اعم از مقصود باطل است و باطل همان مایل ع اینجااحتمال دوم این است که در 

که قطعاً به معناي دوم است خیلی صادق است ولی واقعاً در مسیر حق نیست  کهاینکذب باشد یا  ايجملهاین است که 

بلکه قول صادقی را هم که قول زور فقط قول کذب نیست  اینجاو حمل آن بر معناي منطقی درست نیست و لذا در 

شاهد این قول دوم روایات معتبري است که در باب . شودیماست، شامل  هاایندیگري و امثال  هخرمسموجب تحقیر و 

کذب نیست و یک نوع آهنگی است که مهیج است و  غناءاست،  غناءقول زور  دیگویمو  هستآمده است و دلیل  غناء

 اینجامقصود از زور در  کهایننه است بر بهترین قری غناءممکن است هیچ کذبی هم در آن نباشد و این روایات معتبر 

و لذا این اعم  شودیمو هم چیزهاي دیگر را شامل  شودیمکذب نیست بلکه مایل عنِ الحق است که هم کذب را شامل 

 بحث ما را هم شامل شود. تواندیماست و 
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