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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 خالصه بحث قبل
 شتريب را مالزمه آن هيكفا صاحب مثل ما و دارد وجود قول پنج كه عام ضد از ينه به شيء امر در شد عرض

 تالزم الجملهفي را عام ضد در خاص ضد برخالف ما كردنديم مالزمه ينف كه نيمحقق از يريكث برخالف ميرفتيپذ
 ،ترك و عام ضد از ينه يعني بود دوم قول از عبارت آن و ميپرداخت آن به قبل جلسه كه ماند يباق بحث كي. ميرفتيپذ

 .بود دگاهيد دو نجايا ميگفت كنميم عرض بحث رشته حفظ و يادآوري عنوانبه من و باشد وجوب و به شيء امر جزء

 وجوب ليتحل در معالم صاحب دگاهيد
 فصل و جنس از مركب وجوب حكم كه بود نيا به قائل يوجوب فيتكل و واجب در كه معالم صاحب دگاهيد كي 
 ديتأك ؛ وميكرد عرض را آن فصول و اجناس تسلسل حاال كه بود الترك من المنع مع الفعل طلب از عبارت آن كه است

 از منع پس است مقوم فصل نيا است، ترك از منع استحباب، از وجوب حكم مقوم و زيمم فصل كه بود نيا بر شانيا
 و مقوم عنصر كي نيا است ترك از منع همان درواقع كه مياگذاشته عام ضد از ينه را آن گريد اسم ما بحث در كه ترك
 يعني به شيء امر نكهيا يبرا كنديم عام ضد از ينه تضمن، و تيجزئ نحو به به شيء امر پس است وجوب فيتعر جزء

 گوييدمي ديكن يمعن شما را وجوب يوقت و است مقصود عام ضد از ينه ترك، همان يعني هم ءيش از ينه وجوب،
 به ضد از ينه به شيء امر ياقتضا به امر آن جهينت كه بود معالم صاحب دگاهيد كي نيا الترك من المنع مع العلم طلب
 .بود تيجزئ و تضمن شكل

 وجوب ليتحل در نيمحقق از يتعداد و آخوند دگاهيد
 دينبا ما وجوب، ليتحل در كه بود نيا نيمتأخر و هيكفا صاحب مرحوم از نيمحقق از يريكث دگاهيد كه دوم دگاهيد 
 كه خمسه احكام ؛ واست طيبس امر كي وجوب قتيحق بلكه ميباش قائل وجوب قتيحق و وجوب مفهوم در بيترك به
 طهيبس مجعوالت و هستند طيبس نحو به كه هستند ياتيعيتشر و هستند ياعتبار امور از هااين است وجوب آن جمله از

 است زجر و بعث همان هم حرمت و وجوب و ندارد وجود هااين در يتركب و هستند
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 يعيتشر و ينيتكو به زجر و بعث بنديتقسيم
 بحث نيا. ميدار ياعتبار و يعيتشر بحث كي ندارد ما بحث به يربط كه است ينيتكو يقيحق بعث يوقت كي منتها
 آن است ناقص بعث يگاه طيبس امر كي عنوانبه است تام بعث يگاه هست شارع اعتبارات از كه يعيتشر و ياعتبار
 ياعتبار زجر نيا است زجر هم ينه و منع طرف در شود،يم استحباب هم ناقص بعث و شوديم وجوب همان تام بعث
 از ياريبس و آخوند مرحوم كه بود دوم دگاهيد نيا. است كراهت همان كه ناقص ياعتبار زجر و شوديم حرمت كه تام

 به حكم كه است اصول علم در رياخ قرن دو يكي دوره جاافتاده امور از مسئله نيا باًيتقر نديفرمايم را نيا نيمحقق
 طهيبس ميمفاه از بلكه ستين هااين امثال و فصل و جنس از مركبه هينوع ميمفاه از كراهت و حرمت اي ندب اي وجوب
 ميكنيم فيتعر كه يوقت است ممكن طيبس امر نيا نييتب يبرا ما البته بله ست،ين يخبر هااين در فصل و جنس و هستند

 .بود دوم دگاهيد نيا. ستين نجايا يفصل و يجنس قتشيحق يول باشد داشته يفصل و جنس شكل كي

 استاد موردنظر دگاهيد
 است درست دگاهيد دوم، دگاهيد نيا هم شتريب ميكنيم عرض نجايا يحيتوض كي با منتها را دوم دگاهيد نيهم هم ما
 دهيد يفلسف اي يمنطق كتب ريسا اي هينها اي هيبدا در اگر فصل و جنس دينيبب. كرد خواهم عرض كه يحيتوض با منتها
. ميدار يليتحل و ياعتبار فصل و جنس كي و ميدار يقيحق فصل و جنس كي م،يدار فصل و جنس نوع دو ما ديباش

 كه هااين بيترك و فصل بعد و بيقر جنس تا ديريبگ ديبع جنس از حاال كردن درست فصل و جنس اصوالً گرچه
 و يجنس يهاليتحل يسر كي است قسم دو بر ليتحل نيا خود اما؛ است ليتحل نوع كي هااين همه شود،يم ديجد
 است محض يليتحل گريد قسم است، قسم كي نيا كه دارد اءياش در ينيع يهاتيواقع با يتناظر كي كه ميدار يفصل
 يخارج يهاتيواقع با يتناظر كه است اول قسم همان يواقع فصل و جنس ندارد؛ يخارج يهاتيواقع با يتناظر كه

 منتها است صورت و ماده همان فصل و جنس كه گويندمي و كننديم قاعده نيا به ريتعب فلسفه در را نيا ؛ ودارد
 »ال شرطبه« منتها است فصل و جنس همان صورت و ماده گويندمي و كنندمي ذكر را آن برعكس اي و »البشرط«

 اسفار در اي هينها در كه سابق ميكنيم عرض ما كه است نيا ديكرد مالحظه فلسفه و هينها و هيبدا در كه يسخن نيا روح
 شود، حمل آن ظاهر به دينبا البشرط و ال شرطبه و ءيش شرطبه كلمه نيا كه ميكرد بحث يليخ نيا يرو گفتميم
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 دارند فصل و جنس ييتنها به ميمفاه از هركدام
 يميمفاه نيا »ناطق باالراده متحرك حساس نام جسم« گوييممي انسان در مثالً گوييممي يوقت است نيا مسئله واقع

 اما است كرده استخراج را ميمفاه نيا ما گرتحليل ذهن چند هر و ميآورد دست به انسان تيواقع نيا ليتحل در ما كه
 كه يوقت دهد،يم گزارش را يتيواقع كي دارد يفصل و يجنس ميمفاه نيا از هركدام كه است نيا هيقض تيواقع
 گوييممي يوقت. هست مستقل يشكل به تيواقع آن هم انسان در اآلن است يتيواقع كي جسم خود جسم،: گوييممي

 متحرك حساس گوييممي كه بعد هست، هم نجايا در دارد وجود اهانيگ در كه نما يژگيو يعني نام گوييممي بعد جسم
 پس شوديم جدا هيبق از نيا كه ميرسيم ناطق به تا دارد وجود نجايا است واناتيح همه در كه يژگيو كي باز باالراده

 يخارج تيواقع كي از ق،يدق و يذهن ليتحل نيا ستين وابسته ما ذهن ساختمان به فقط فصول و اجناس سلسله نيا
 وانيح هايويژگي نبات، هايويژگي جسم، هايويژگي است؛ مركب دهيپد كي خارج در انسان كنديم تيحكا مركب

 طيبس يوحدان وجود كي به هاويژگي نيا همه البته است شده جمع نيا در كه او خود خاص هايويژگي به رسديم تا
 و اجناس سلسله نيا ازاء به ما آن وقتآن ،باشدمي اجزاء نيا به هيتجز قابل طيبس نيا حالدرعين يول است جمع
 هست هم ياتحاد بيترك و است شده بيترك نجايا در كه يشكل به منتها. هست هم خارج عالم در يشكل كي به فصول
 مثل شوديم انجام كه يباتيترك از دتريشد يزيچ كي حاال شدند ادغام كامالً ،يجمع وجوب كي در هم هاآن همه
 است ترقويي آن از يليخ نجايا بيترك است، شده بيترك واحد تيواقع كي به آن در اجزاء همه كه ييدارو باتيترك
 سلسله نيا از مركب انسان نيا خارج در است، مركب ءيش نيا باالخره اما؛ است يقو اريبس ياتحاد بيترك كي

 و جسم از مركب گوييممي انسان ما كه را نوع نيا هم ذهن در ط،يبس يوحدان وجود به البته است عناصر و هاويژگي
 در ميكنيم ليتحل يذهن ياجزا نيا به ذهن در ما ،يذهن بيترك كي به البته است ناطق باالراده متحرك حساس نام

 يول است جسم مثالً گريد يجاها در مينيبيم ما و ميكنيم ليتحل دارد، منشأ خارج در يشكل به كه اجزاء آن به خارج
 جمع هم با نجايا در هااين همه اما ستين ناطق يول هستند هااين اي ستين باالراده تحرك يول هست نما اي ستين نما
 با متناظر سلسله دو هااين است يخارج يواقع سامانه آن برابر در ما يمنطق و يذهن يفصل ،يجنس سامانه نيا. اندشده
 »باالراده متحرك حساس نام جسم جوهر: «گوييممي ؛گوييممي صورت و ماده هااين به ما خارج در گر،يد هستند هم
 تا است شده عارض آن بر كه يفصول به تا ديريبگ است جوهر كه ياول ماده آن از كه هستند ايسلسله هااين: گوييممي
 ليتحل آن به ناظر آمده كه ذهن م،يدار صورت و ماده آنجا ميندار فصل و جنس ما خارج در آنجا. برسد ناطق فصل به

 و جنس ذهن در و ميدار را هااين امثال و صورت و ماده ما خارج در گويندمي فصل و جنس را ميمفاه نيا است كرده
 .ميدار نوع و فصل
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 است فصل و جنس همان صورت و ماده ،البشرط منتها است صورت و ماده همان فصل و جنس گويندمي وقتآن 
 و كرد حمل گريهمد بر را هااين تواننمي خارج در و است حمل به ناظر گويندمي كه ال شرطبه نيا ال، شرطبه منتها
 در شوديم اما شدند، جمع همه نجايا در در تركيبي منتها است خودش نفس يزيچ هر بلكه! نه است، آن نيا مييبگو
 يفلسف بحث آن از اجماالً  من كه است يزيچ نيا. است حمل قابل و دارد البشرط حالت كرد حمل هم بر را هااين ذهن
 ميكنيم درست فصول و اجناس ذهنمان در ما كه يوقت لذا ؛ وكردم عرض صور و مواد با فصول و اجناس رابطه باب در
 جسم خارج عالم در نكهيا يعني گوييممي كه فصل و جنس ستين در واقعيات ريشهبي اي منطقبي اي گزاف امر كي به

 و ما فاهمه دستگاه است خارج عالم در قيحقا يسر كي هااين همه ناطق و باالراده متحرك و حساس و ينام و است
 جنس بيترك از و شوديم حاكم روابط آن بر هم بعد كنديم درست فصل و جنس تيواقع نيا به نگاه با ما ذهن نيدورب
 نيا هم ذهن در شوديم درست يخارج اتيواقع نيا و صورت ماده بيترك از خارج در شود،يم درست نوع فصل و

 خاص هايويژگي به تا رديگيم عام از هست هم يمراتب سلسله. شوديم درست فصل و جنس بيترك از ينوع ميمفاه
. است ال شرطبه آن است البشرط نيا منتها هستند صور و مواد ازاء در فصول و اجناس لذا است تيواقع كي نيا برسد

 يبررس و كرد دقت هاآن به ديبا فلسفه در كه دارد يشتريب التيتفص و كردم عرض كه نيهم ال شرطبه و البشرط نيا
 عناصر آن مقابل كه يفصل و يجنس نظام نيا. دارد انيجر هيقيحق اتيماه آن در فقط يفصل و يجنس نظام نيا كرد،
 كه ييآنجا دارد وجود هيخارج و هيقيحق اتيماه در نيا هست، آن با متناظر و باشد داشته وجود يخارج صور و ماده
 آن از يكي ليذ در كه ياتيماه ضوابط در نيا بگنجد، عشر مقوالت در و باشد يخارج قتيحق باشد تيماه يدارا شئ
 بر ديتأك با و شد گفته كه يفيتعار نيا با يفصل و يجنس سامانه نيا است، معنا يدارا بگنجد عرض نُه و جوهر مقوله ده
 و عشر مقوالت و هيقيحق اتيماه در نيا دارد يخارج عناصر و صور و مواد سامانه آن با تناظر يذهن سامانه نيا نكهيا

 در اي يانتزاع يزهايچ نيا يفلسف هيثان معقوالت در ندارد انيجر نيا گريد يجاها در اما؛ دارد انيجر ياول معقوالت
 فلسفه در كه يفلسف هيثان معقوالت ميمفاه نيا قدم حدوث، وجوب، امكان، ت،يمعلول ت،يعل علت، در اي وجود خود

 يشكل به است يزيچ كي نكهيا با هاآن ندارد انيجر هاآن در هست هااين به يفلسف يهابحث قوام و ديكرد مالحظه
 نيا. نيست آنجا يصورت و ماده خارج عالم در كه است يشكل به آن تيخارج يول دارد انتزاع منشأ هم و تيخارج هم
 و فصل و جنس يعني يمنطق معقوالت نيا است يفصل و يجنس دستگاه نيا يفلسف هيثانو معقوالت در پس نجايا در

 يترعيوس ميمفاه يفلسف هيثان معقوالت. است عشر مقوالت و ياول معقول است ياول معقوالت به ناظر صورت و ماده
 .ستين سامانه نيا در داخل گريد كه اول مورد نيا. است خارج هااين از كه دارند
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 و ياجتماع اعتبارات است، ياعتبار ميمفاه است خارج يفصل و يجنس سامانه نيا از اوليطريقبه كه دوم مورد 
 يول ناقص بعث يعني هم استحباب تامّ، بعث يعني وجوب وجوب، مثل هم اعتبارات نيا. تاس هااين امثال و يعيتشر

 مييبگو تا ستين يزيچ كه خارج عالم در و تيواقع عالم در. است اعتبار آن از هايبسيط مرتبه كي هااين از هركدام
 وجوب تيزوج تيملك مثل يقرارداد و ياعتبار امور نيا در چه يفلسف يثان معقوالت در چه است صورت دو ماده

 »ناطق باالراده، متحرك حساس، نام، جسم، جوهر،« خارج عالم در انسان در يول ،كندنمي يفرق هااين امثال و حرمت
 در يواقع اتيماه هستند، مركب كه اتيماه در است تيماه نيا در خارج در كه است صورت و ماده يهاتيواقع هااين
 مثل يفلسف هيثان معقوالت اما است آن به مناظر هم فصل و جنس هستند صورت و ماده از مركب اتيماه خارج عالم

 كه يفلسف ميمفاه ريسا ذلك، يعل قس و معلول و علت قدم، و حدوث امتناع، وجوب و امكان و وجوب قدم، و وجوب
 كي ندارد خارج در يتيواقع كه ياعتبار ميمفاه اوليطريقبه. هستند طيبس امر بلكه ندارند صورت و ماده خارج در

 تا ندارد وجود يتيواقع كه خارج در واال است خارج در نيا كنديم فرض و تيملك تيزوج كنديم خلق را ياعتبار
 باشد داشته هم بيترك ديايب

 بنديجمع
 .است يقرارداد ندارند يخارج تيواقع نكهيا يبرا هستند رونيب فصل و جنس از اتياعتبار پس -1
 معقوالت آن نكهيا لو و كه علت نيبد است خارج سامانه نيا از هم آن دارند انتزاع منشأ كه يفلسف معقوالت -2
 .ندارد وجود آن در يقيحق فصل و جنس لذا و ندارد صورت و ماده از يبيترك تيواقع يول دارد تيواقع
 اصول علم عالم در متأخر قرون نيا در يعلم هايجوّ بر حاكم هينظر كه است دوم هينظر شيفرما آن ليتحل نيا
 ست،ين يقيحق فصل و جنس هااين و فصل و جنس نيا اما كرد فيتعر شوديم هم تيملك و تيزوج ديگويم كه است
 را ميمفاه نيا خودش ذهن درون ديآيم آدم يعني ديبده فصل و جنس به يترعام مفهوم كي دييايب ديتوانيم شما! بله

 به ديايب توانديم ذهن يول باشد، صورت و ماده همان كه ندارد يمركب يخارج مصداق نكهيا رغمعلي كند تصوّر مركب
 يذهن يليخ ليتحل كي نيا يول ندارد هم يبيع و كرد را كار نيا توانمي كند، ليتحل و رديبگ مركب را هااين يشكل
 .ستين نيا در يتيواقع و است

 ديگرعبارتبهتوضيح مطلب دوم 
 ندارد يمانع است ذهن يباز نيا. ميگذاريم فصل يجا به را طيبس اعتبار كي لوازم همان ليتحل نيا در ما درواقع 
 ديتوانيم است، ترك از منع آن الزمه كند،يم انشاء يمول كه است يتام بعث امر همان وجوب كه دييبگو ديتوانيم شما



                                                                                                                       :  ٣٠٩٦ماره 

6 

 اراده و خواستن از مركب گويممي و است يواقع تيماه كي به ناظر كه رميگيم فرض را تام بعث نيا من كه دييبگو هم
 و يمشق ليتحل نوع كي نيا يول كرد، اعتبار طوراين را آن شوديم. باشدمي پسندد،ينم را ترك نكهيا ضميمهبه فعل

 ديبخواه شما اگر. تيواقع به تا است هيشب يباز به شتريب كه است يذهن ليتحل يباز نوع كي يعني است غيرواقعي
 در و است عشر مقوالت و هيقيحق اتيماه در هم آن باشد يا مركب تيماه نكهيا يعني دييبگو يواقع فصل و جنس

 نيا كه رديبگ فرض توانديم نجايا آدم بله. ستين هم يواقع فصل و جنس ستين يواقع صورت و ماده امور، ريسا
 كه است ياعتبار نيا لوازم از ترك از منع كه است نيا واقعش يول. است آن جزء ترك، از منع و است مركبه تيماه
 و جنس آن فصل و جنس نيا بداند ديبا فقط رديبپذ را يليتحل يباز نيا خواست يكس اگر. كنديم جعل را آن موال
 ،يذهن يهاليتحل نيا و »االصطالح يف مشاهد ال« واال باشند داشته توجه را نيا ديبا معالم صاحب ستين يواقع فصل
. ستين نيا قتيحق يول است ترك از منع و فعل طلب از مركبه تيماه كي نيا ايگو: گويممي را نيا من ديبگو يكس
 .مسئله نيا از هم نيا

 اين مرحله از اجزا واقعي نيست بلكه اعتبار بسيطه است
 از ينه و ترك از منع و است درست دوم مطلب نيهم باشد بودن طيبس باتيترك كه دگاهيد دو نيا انيم در نيبنابرا 
 نجايا در نكهيا يبرا باشد آن اجزاء از نكهيا نه است طهيبس اعتبار مرحله نيا. است موجود لوازم از قتيحق در عام ضد
 ميكن فرض صورت نيا به اگر ميكنيم فرض نجايا را كل و جزء ما دييبگو اعتبار به نكهيا مگر ندارد، وجود يكل و جزء
 تا »ذكرنا ممّا فتحصل« نيابنابر. ميكرد عرض كه است نيهم مسئله تيواقع يول است جزئش دييبگو كه ندارد يمانع
 هم اگر. ميقائل هست، به شيء امر هيعقل لوازم از ترك از منع نكهيا و نيّب ريغ لزوم به قول ما اقوال نيا انيم از نجايا

 ميبخواه اگر است، ديبع نيا يول باشد األخصّ  يمعن به نيّب الزم ديشا مييبگو است ممكن ميكن يهمراه يكم ميبخواه
 وجود يليتحل و ياعتبار فصل و جنس از شكل كي كه مييبگو هم اعتبارات در و ميكن درست يذهن يباز نوع كي

 نيّ ب اي نيّب ريغ لوازم از كه قتيحق در است، چهارم قول همان قتيحق يول است آن فصل جزء نيا گفت توانيم دارد،
 كه ستين هم طوراين البته ؛ واست نيع نه و جزء نه هيلفظ لوازم از نه است هيعقل لوازم از يعني است عام يمعنا به

 از ريغ ست،ين كه گفتنديم هايليخ كهدرحالي هست گوييممي ما بلكه ندارد ييجا نجايا اصالً  ترك از منع مييبگو
 يآثار البته و ديگويم درست نجايا در هيكفا صاحب گوييممي ما ستين كه گويندمي يبعد يعلما غالباً  ه،يكفا صاحب

 .كندمي انيب را هاآن كه دارد هم
 اما كندينم خاص ضد از ينه تالزم، قيطر از نه و تيمقدم قيطر از نه به شيء امر ميگفت ما شد تمام مبحث دو نيا 
 .كندمي عام ضد از ينه عام، لزوم و هيعقل داللت نحو به به شيء امر ميگفت دوم فصل در
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 ست؟يچ بحث دو ناي ثمره
 ست؟يچ ثمره نيا نكهيا و است؟ يزيچ چه بحث دو ناي ثمره كه است نيا شوديم مطرح نجايا كه يسوم بحث 
 كه است كرده دايپ توسعه شكل نيا به هيكفا صاحب و خيش از بعد عمدتاً  كه است انداخته يعيوس باب كي در را اصول
 آن يبرا ثمره پنج چهار، ؛اندگفته طوراين را خاص ضد ثمره كنم،يم عرض را خاص ضد بحث در ثمره طرح من حاال
 مثل كرد دايپ نيّتع يفيتكل كي در امر ييجا در اگر كه است نيا ياصل ثمره يول ستين مهم يليخ هاآن كه شده گفته

 هاآن يدو هر يصورت در و رودمي نجاست ازاله يرو بر يفور امر آنجا و شوديم نجس مسجد موسّع وقت در نكهيا
 و موسّع يكي اينكه اي هستند موسّع دو هر كه ييآنجا اما؛ مييگوينم را آن كه كرد مهم و اهمّ ديبا آنجا باشند، قيّمض
 اگر. است نماز هم آن ضدّ و ينه نكهيا به ميشد قائل ما اگر كنديم دايپ امر ازاله كه ييآنجا در است قيّمض يگريد

 رايز؛ است باطل نمازش خواند نماز و كرد رها را ازاله آمد اگر آدم نيا رديگيم تعلق نماز به خاص ضد به ينه ميگفت
 نكهيا! بله ندارد، ينه نماز نيا كندينم خاص ضد از ينه به شيء امر ميگفت اگر يول است فساد موجب عبادت در ينه

 در است؛ حيصح و است عبادت و دارد امر نماز نيا باالخره يول است كرده انيعص نكرد ازاله مسجد از را نجاست
 را مقدم واجب نيا آدم اگر كه شده گفته طوراين است واجبات ريسا بر مقدم كه يواجب هر اي است ازاله به امر كه ييجا

 او عبادت كنديم خاص ضد از ينه ءيش به امر مييبگو نكهيا بنا بر داد انجام را آن و عبادت خاص ضد آن و كرد ترك
 .است درست او عبادت كندينم خاص ضد از ينه به شيء امر مييبگو بنابراين كه؛ است باطل

 مخالفين اين ثمره
 و ييبها خيش يكي دارد مخالف دو ثمره نيا اما اندگفته اصول در مسئله نيا يبرا گذشته از كه است ايثمره نيا 

 شده اشاره يشكل كي به هيكفا در كه ستين يتامّ ثمره ه،ثمر نيا گويندمي هم مقابل نقطه دو در ينينائ مرحوم يكي
 رنديپذينم را ثمره نيا كه يقول دو نيا است آمده گرانيد و ديوح اهللاآيت حضرت راتيتقر و محاضرات بعد و است

 .ميكن يبررس ديبا
 نيالطاهر آله و محّمد يعل اهللا صلّ و

 
 


