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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
نظريه اول در مدلول صيغه نهي اين  باشد.نهي مي صيغه و هيئت در مدلول و موضوع له بحث در بررسي نظريه اول

 باشد.ترك مياست كه مدلول صيغه نهي طلب 

 بر نظريه اول در مدلول صيغه نهي مناقشات
 مناقشه اول

 در جلسه قبل مناقشه اول به اين نظريه مطرح شد و پاسخ داده شد. 

 مناقشه دوم: عدم تناسب طلب ترك با مالك نواهي
دارد. اوامر مناقشه دومي كه بر نظريه اول واردشده است اين است كه بين امرونهي در مرتبه مالك تفاوت وجود 

مدلول  باشند. آنچه الزم است به آن توجه شود اين است كهناشي از وجود مصالح و نواهي ناشي از وجود مفاسد مي
عنوان طلب ترك ذكرشده است و صيغه امر و صيغه نهي بايد متناسب با اين مالكات باشد. در ناحيه صيغه امر آنچه به

ا مالك صيغه امر كه مصالح هستند، تناسب دارد اما در ناحيه صيغه نهي، آنچه در ب كنند،متأخرين از آن به بعث تعبير مي
باشد، تناسب ندارد بلكه آنچه متناسب مدلول صيغه نهي ذكرشده است يعني طلب ترك با مالك صيغه نهي كه مفاسد مي

 نع ذكر كرد.عنوان مالزم زجر و متوان بهباشد آري طلب ترك را ميبا اين مالك است زجر و منع مي

 رد مناقشه: شخصي بودن ادعاي عدم تناسب
با طلب ترك  گونه در مناقشه، ادعاي عدم تناسب مالك نواهياين مناقشه، مناقشه قوي و مستدلي نيست چون همان

باشد، طرف ممكن است در ابتدا هم به ذهن خطور كند كه متناسب باوجود مفاسد زجر و منع مي بساشده است و چه
تواند ادعاي تناسب طلب ترك باوجود مفاسد را كند لذا اين مناقشه، مناقشه مهمي نيست و معمول محققين م ميمقابل ه

 اند.به اين مناقشه توجهي نكرده
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 مناقشه سوم: عدم وجود لفظي دال بر معناي ترك در كالم
و جنبه اثباتي دارد اين است  حفظه اهللا بر نظريه اول شده است مناقشه سومي كه در كالم شهيد صدر و آقاي وحيد

دو دال و دو مدلول وجود دارد و كه باهم تناظر دارند، در اضرب دو دال وجود دارد يكي هيئت  كه در اوامر مثل اضرب
كند و و صيغه افعل و ديگري ماده ضرب و دو مدلول وجود دارد كه طلب فعل ضرب است و هيئت بر طلب داللت مي

مثل التضرب دو دال  كند و از اين حيث مشكلي وجود ندارد اما در نهيب است داللت ميماده آن بر فعل كه همان ضر
شده است مدلول صيغه نهي ها وجود ندارد. طبق آنچه در اين نظريه بيانوجود دارد و سه مدلول كه تناظري بين آن

باشد و مدلول ول دوم ترك ميباشد مدلباشد پس در كالم سه مدلول وجود دارد مدلول اول طلب ميطلب ترك فعل مي
طلب  بين و بنا بر آنچه صاحبان اين نظريه ميگويند، مدلول هيئت نهي مانند هيئت امرباشد كه دراينسوم فعل مي

كند و ماده آن دالل بر فعل باشد پس هيئت نهي فقط داللت بر طلب ميباشد و تفاوت اين دو در متعلق طلب ميمي
ماند كه دالي بر آن وجود ندارد. ممكن در جواب اينكه دال ترك چيست سه ترك مي ا و مدلولبين معنكند اما دراينمي

لفظ و يا دال سومي  اين است اولي كه ممكن است داده شود خباشد پاسها غلط ميپاسخ داده شود كه هر سه اين پاسخ
يد مشخص كند و نشان دهد چون دال سومي كند كه ادعا كننده اين لفظ و دال سوم را باوجود دارد كه بر آن داللت مي

باشد چون ماده است ادعا شود كه دال بر ترك، ماده ضرب است كه اين خالف ظاهر مي ممكن در كالم وجود ندارد.
كند ضرب فقط برزدن و ضرب داللت دارد نه چيز ديگر. همچنين ممكن است ادعا شود كه هيئت نهي بر ترك داللت مي

باشد چون طبق آنچه ادعاشده بود مدلول اين مطلب خالف فرض مدعيان نظريه اول مي اوالً كه در پاسخ بايد گفت
اين است كه يك معناي  مستلزم ثانياً اين ادعا، باشد نه در هيئتباشد و فرق آن دو در متعلق طلب ميمي طلب امرونهي،

 ذهني و ارتكازات و انسباقات تبادرات اسمي كه ترك است مدلول هيئت كه دال و معناي حرفي است باشد و اين خالف
 باشد.از يك معناي حرفي مي

 رد مناقشه: مدلول هيئت، تركيب طلب و ترك
در جواب به اين مناقشه بايد گفت درست است كه ماده نهي بر ترك داللتي ندارد همچنين لفظ و دال سومي هم كه 

عنوان عنصر نه به هيئت را دال بر ترك گرفت اما به ترك توانكند، وجود ندارد اما به خالف نظر شما مي داللت برنهي
جهت كه يك عنوان باشد و ازاينعنوان متعلق طلب ميمستقل بلكه آنچه مدلول هيئت است تركيب طلب و ترك به

 اند وشدهبسياري از الفاظ وجود دارند كه براي معناي مركبي وضع مركب مدلول يك هيئت باشد، اشكالي وجود ندارد و
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هيچ منع عقلي و عرفي در اين رابطه وجود ندارد و اينكه گفته شد ترك، معناي اسمي است و هيئت، دال و معناي 
عنوان عنوان يك معنا و عنصر مستقل وجود ندارد تا اين مشكل مطرح شود بلكه ترك بهحرفي، بايد گفت ترك به

و اشكالي در اين مطلب  باشدمي صلي همان طلبو موضوع له و مدلول ا باشدمتعلق طلب كه معناي حرفي است مي
را براي مدلول مركب ترك طلب وضع و اعتبار كرد. عين اين اشكال در صيغه امر هم  توان هيئت نهيوجود ندارد و مي

طرح است چون مدلول و اين مباحث در مورد ايجاد هم قابل وجود دارد چون مدلول صيغه امر طلب ايجاد فعل است
كند. و طبيعت صرف است و هيچ داللتي بر انجام يا ترك نمي مصدري نيست بلكه مدلول ماده، اسم مصدريماده معناي 

توان باشد و ميوجود ندارد، تام نيست و قابل پاسخ مي پس آنچه در مناقشه گفته شد كه در نهي بين دال و مدلول تناظر
 رد.بيان اوليه در نظريه مشهور متقدمين را به اين شكل اصالح ك

 بعث و زجر، متبادر از صيغه امرونهي مناقشه چهارم:
كه قائل به  شده است و درواقع استدالل مشهور متأخرينسه مناقشه قبل پاسخ داده شد اما مناقشه چهارمي كه بيان

بعث و  اعتبارباشد، اين است كه متبادر از صيغه و هيئت امرونهي در مقام اين هستند كه بعث و زجر، مدلول امرونهي مي
صيغه نهي معناي زجر متناسب با مفهوم لغوي زجر كه منع و ردع است،  باشد و در ضمن درمي زجر اعتباري و انشايي

 بامعناي اسمي نهي تناسب و توازن دارد. باشد و اين معناي حرفيمي

 نظر استاد: جمع بين قول مشهور متقدمين و متأخرين
باشد اين است كه قائل به قول چهارمي كه رسد و آنچه مدنظر ما ميه نظر مياين اشكال و دليل تا حدي صحيح ب 

 است، شويم. متأخرين جمع بين قول مشهور متقدمين و مشهور


