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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 تعلق اوامر به طبايع يا افراد

 مقدمه
 افراد به اي رديگيم تعلق عيطبا به اوامر ايآ كه است مبحث نيا است مطرح اصول در كه مهم يليخ مباحث از يكي
 مطرح فصول صاحب زمان از خصوص به ونياصول نيمتقدم كتب در و دارد دار سابقه يعنوان بحث نيا. رديگيم تعلق
 امر مثالً زماني كه موال كه است نيا ديآيم ذهن به ابتدا در كه آنچه .االفراد او عيبالطبا ةمتعلق االوامر هل كه است بوده
 .كنديم امر ،افراد اتيخصوص و افراد به اي است يكل امر كه عتيطب به ،كنديم نماز به

 محفوف آن فرد شهيهم ،شوديم موجود )انسان مثل( خارج در كه يزيچ ،كه است معنا نيا به افراد و عتيطب فرق 
 زمان چه در ،ستيك فرزند ،تسيك پدر نكهيا لحاظ از ،است انسان فرد كه ينفر يعني ،است يفراوان هيشخص عوارض به
 عتيطب .شوديم گفته هيفرد مشخصات آن به كه دارد همراه به يژگيو صدها و هاده نيهمچن و است شده متولد يقرن و
 . است تيوانيح و تيناطق همان كه است مشترك هاانسان ريسا و فرد نيا نيب كه يجهت نآ يعني هم

 محل بحث
 در هيفرد مشخصات كه ياگونه به ،رديگيم تعلق شوديم دهينام عتيطب كه مشترك وجه به امر ايآ كه شوديم سؤال

 هيفرد مشخصات يور بر امر نكهيا اي دارد را اتيخصوص آن شوديم محقق كه يفرد اتفاق حسب بر و ديآينم امر ليذ
 ،است نماز عتيطب بار كي ،است موال مطلوب كه آنچه يعني. است آمده )مجمل و مردد نحو به هيفرد مشخصات البته(

 است مطلوب آن عتيطب كه نماز كه شوديم سبب يخارج الزام فقط ،ستين مقصود مشخصات و عوارض با نماز يمنته
 نيب يتهنم( اتيخصوص و هايژگيو با نماز هب است گرفته تعلق امر نكهيا اي ،شود محقق هاغالب نيا از يكي در
 اراده و امر نكهيا اي است خارج آن از تيخصوص و است مشترك جهت و عتيطب به امر تعلق). آيا است مردد هايژگيو

 .است شكل نيا به مسئله طرح نيا. مردد نحو به اتيخصوص اما رديگيم لقعت اتيخصوص به موال
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 سابقه بحث در كتب اصولي
 يآقا اصول اي شود دهيد كه محاضرات ،است ياصل كتب كه هيكفا خود و االفكار يةنها و راتيالتقر اجود از ريغ
 به را بحث نيا همه ،كردند عبور آن از عيسر همه كه يقبل بحث خالف بر شود، مالحظه يزيتبر مرحوم اصول اي ديوح

 ارزش است ممكن اناًياح و دارد يعلم ارزش هم چون. اندداده قرار كندوكاو مورد و اندكرده باز يمبسوط نسبتاً شكل
. باشند صدر ديشه و ييخو مرحوم اندآورده را مباحث نيا ترمنقح صورت به كه يكس ديشا. باشد داشته هم يعمل

 ،دارند صدر ديشه و ييخو مرحوم آنچه طبق هم ما و اندكرده ارائه بحث نيا از ريتصو چهار صدر ديشه مرحوم
 .ميكنيم عرض را بحث يرهايتصو
 كي و ميداد قرار مبنا را ريتصاو نيا ما كه دارد وجود ريتصو پنج اي چهار ستيچ بحث نيا از مقصود هنكيا اصل 
 قلتع عيطبا به اوامر نكهيا از مقصود كه شد گفته مجمل بحث كي ييابتدا صورت به البته ،ميكنيم يبررس كي به
 در است يمباحث چه به ناظر مسئله نيا و ستيچ مسئله عمق و حاق نكهيا اما ،ستيچ رديگيم تعلق افراد به اي رديگيم
 .دارد وجود ريتصو چند نجايا

 تقرير اول مسئله
 ريتصو به و ستين هيكفا در ريتصو نياول( .است شده داده نسبت ياصفهان مرحوم به كه است يزيچ ريتصو نياول
 بحث نيا و است يمنطق اي يفلسف مبحث كي به ناظر بحث نيا روح كه است شده گفته. )ميپردازيم بعد هيكفا صاحب
 موجود اي است وجودم خارج در يعيطب يكل ايآ كه است نيا مبحث آن .است يمنطق اي يفلسف مبحث آن به ناظر

 گفته. است ريتصو نياول ييخو يآقا كالم در و است صدر ديشه كالم در ريتصو نيسوم كنميم فكر ريتصو نيا. ستين
 ابتدا ديبا شود روشن اول ريتصو نكهيا يبرا. است خارج در يعيطب يكل وجود بحث همان مسئله نيا روح كه است شده
 .كنديم دايپ ربط آن با ياصول بحث نيا چگونه كه شود گفته بعد و ميده حيتوض نجايا در را يفلسف و يمنطق بحث آن

 مقدمه اول
 عتيطب ،يعيطب يكل از مقصود. يعيطب و يعقل و يمنطق يكل. دارد وجود يكل قسم چند كه است شده گفته منطق در
 يعقل يكل آن به ،يكل انسان يعني ميريبگ نظر در تيكل ديق با را اتيماه تعيطب اگر. است تيكل ديق بدون اتيماه
 يمعنا به يعيطب يكل اما است تيكل به مشروط عتيطب يمعنا به يعقل يكل. است يكل وصف هم يمنطق يكل. نديگويم

. شودينم شرط نجايا در تيكل ديق اما است يكل عمالً ،است يههي  بما عتيطب يمعنا به و تيكل ديق بدون يكل خود
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 و است تيكل مفهوم يگريد ،است تيكل ديق به ديمق انسان يكي ؛دارد وجود مفهوم سه ،يكل انسان شوديم گفته يوقت
 انسان به و يكل مفهوم به. نديگويم يعيطب و يمنطق ،يعقل يكل را مفهوم سه نيا. است هو هو بما انسان مفهوم يسوم
 از هم يكل مفهوم .است ذهن آن تحقق ظرف چون ،است ذهن به مربوط يكل به ديمق انسان. ميندار يكار يكل به ديمق

 معقوالت هاآن به و هستند يذهن دو هر يكل انسان و يكل مفهوم لذا ،است ذهن به مربوط و است يمنطق يثان معقوالت
 .است هو هو بما انسان يعني سوم مفهوم ما بحث محل. نديگويم يمنطق هيثان

 يعتيطب فرد نكهيا يبرا ،است فرد از ريغ يعيطب يكل يعني ،هو هو ما به انسان كه گردديم طرح بحث نياآن  از بعد 
 است انسان همان ديز كه است نيهم هم ديز و انسان فرق. است شده هيفرد مشخصات زا ياديز تعداد با همراه كه است
 هاآن با و است ءيش مفرد كه نديگويم هيفرد اي هيشخص عوارض هانيا به. است يفرد يژگيو صد مثالً با همراه اما
 يگاه و است يكل مفهوم آن از مقصود يگاه ،شوديم گفته كه يكل كه بود ما اول مقدمه نيا. ابدييم تيفرد ءيش

 .است هو هو بما انسان و يه بما عتيطب ما مقصود هم يگاه و است يكل ديق اي تيماه آن از مقصود

 مقدمه دوم
 يعيطب يكل ايآ كه است نيا سؤال ،است موجود هيفرد مشخصات با فرد خارج در ميدانيم كه است نيا بعد مقدمه

 احتمال وجود دارد. سهدر اينجا  .ستين موجود اي است موجود خارج در هم

 احتمال اول
 بالذات آنچه. ستين موجود خارج در بالذات ،هو هو بما انسان يعني يعيطب يكل شود گفته كه است نيا احتمال كي 
 است نظر كي نيا. المجاز و بالعرض االّ ستين موجود خارج در هو هو بما انسان اما است فرد است موجود خارج در
 .اندگفته طوراين يبعض كه

 
 

  احتمال دوم
 يهمدان رجل كه طورهمان است موجود مستقل طور به خارج در يكل ديبگو يكس كه است نيا گريد احتمال

 سخن البته دوم احتمال. دارد يوجود عالم در خالد و بكر و مرع وجود عرض در يكل انسان كه شود گفته. گفتيم
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 خارج در يكل انسان كه طور هر. باشد تواندينم هيفرد مشخصات بدون يزيچ خارج در چون است يالبطالن واضح
 . باشد افراد از ريغ يزيچ تواندينم لذا و است مشخصات با حتماً شود گرفته رضف

 احتمال سوم
 در قتاً يحق و است موجود افراد وجوده ب خارج در يكل كه است نيا نديگويم ونيمنطق از يليخ كه سوم احتمال

 از مستقل يوجود خارج در نكهيا نه و باشند بالعرض قيمصاد ،قيمصاد نكهيا نه ،دارد مصداق انسان عتيطب خارج
 .باشد داشته افراد

 در يكل انسان كه ديبگو تواندينم كس چيه و است يذهن حتماً نيا است يكل هو بما انسان عتيطب شود گفته اگر
 ايآ نكهيا پس. ندارد وجود اي دارد وجود خارج در هو هو بما انسان ايآ كه مينيبب ميخواهيم بلكه ،دارد وجود خارج
 ،المجاز و بالعرض مگر ميندار نديگويم يبعض .است بحث محل ،ستين اي است موجود خارج در هو هو بما يكل انسان
 وجود قتيحق نحو بهو  افراد وجود به كه است نيا هم سوم نظر وجود دارد، افراد از مستقل طور به نديگويم يبعض
 .دارد

  تصوير بحث بر اساس اصالت وجود
 از قتيحق. ابدييم تحقق آن پرتو در تيماه يول است وجود آن زا تيواقع كه شوديم گفته هم وجود اصالت بر بنا

 ستين موجود خارج در يعيطب يكل ديگويم آنكه يتهنم ميدهيم نسبت تيماه به را وجود بالعرض و است وجود آن
 نجايا است يعرض تيماه وجود نكهيا از ريغ يعني ،است مضاعف نجايا مجاز و عرض ديگويم ،المجاز و بالعرض اال

 محفوظ خودش يجا سر بحث نيا. است موجود شوديم گفته ،مضاعف مالحظه با و ندارد هم را يعرض وجود همان
 است نيا بحث ،مطلب نيا از نظرقطع با ،المجاز و بالعرض مگر ندارد وجود خارج در تيماه نكهيا به تسلم با و است
 هم خارج در نكهيا اي است المجاز و بالعرض فقط خارج در و است ذهن فقط آن وجود موطن ايآ يه بما تيماه كه
 . شود ققمح توانديم

 يعني ما منطق ياصل كتب يتمام در تاس يمنطق و يعقل يكل از ريغ يعيطب يكل كه است نيهم يفلسف بحث ريتصو
. باشديم هو وه بما انسان يعيطب يكل. است آمده مطلب نيا شفا منطق و هيشمس شرح ،اشارات شرح ،االقتباس اساس

 و بالعرض مگر ندارد وجود نكهيا اول. هست هينظر سه ،ندارد وجود اي دارد وجود خارج در هو هو بما انسان نكهيا
 نيا است حق نظر كه سوم نظر ،دارد وجود هم افراد از مستقل وجود به و دارد وجود كه بود نيا دوم نظر. المجاز

 ءيش يخارج وجود. است افراد وجود به آن تيموجود اما است موجود خارج در يه بما تيماه و عتيطب كه باشديم
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 است موجود خارج در درخت عتيطب واقعاً ،است موجود خارج در انسان عتيطب واقعاً. عتيطب و يكل هم است فرد هم
 . است موجود هيفرد مشخصات و افراد ليذ در بلكه افراد از منحاز و مستقل وجود به نه يول

 تقرير اول بنديجمع
 متعلق عيطبا به اوامر ايآ شوديم گفته كه مسئله روح كه است نيا مسئله در اول ريتصو شد عرض كه يبحث نيا با
 انيب نيا به. گردديم بر خارج در آن وجود عدم اي خارج در يعيطب يكل وجود بحث به ،است متعلق افراد به اي است
 سوم نظر اگر .شود محقق خارج در نماز كه باشديم نيا است موال اراده كه نچهآ و رديگيم خارج به تعلق اوامر ،كه

 موجود خارج در كه يعتيطب يمنته ،خواهديم را عتيطب موال .رديگيم لقعت عتيطب به اوامر كه گفت توانيم ،شد گفته
 نجايا در ،باشديم فرد فقط است موجود خارج در كه آنچه و الخارج يف وجدي ال يعيطب يكل كه شد گفته اگر اما. است
 كي در يفلسف و ييمبنا بحث نيا پس. رديگيم تعلق افراد به اوامر و است نگرفته تعلق عتيطب به اوامر كه شوديم گفته
 .گذارديم اثر ياصول بحث
 مطلوب يخارج وجود يعني ،است داده قرار خود مطلوب را يخارج امر موال كه است نيا است نقيمت كه آنچه 
 اكرم مثل ،روديم عتيطب و يكل يرو بر امر ،موال كالم ظاهر در نكهيا ضمن .شود جاديا آن خواهديم و است موال

 عتيطب به امر كه شوديم گفته ،است موجود خارج در عتيطب كه شد گفته اگر .ديآيم عتيطب يرو بر امر كه اإلنسان
 خارج در عتيطب كه شد گفته اگر اما ندارد وجود يمنع پس است موجود خارج در هم عتيطب و است گرفته تعلق

 ديگويم كه يوقت موال مقصود ،شود گفته و كرد تصرف است رفته عتيطب يرو بر كه يامر ظاهر در ديبا، ستين موجود
 رد و المجاز و بالعرض است برده عتيطب يرو بر نكهيا و است افراد همان است موجود كه نچهآ چون ،است افراد ،صلّ
 .است افراد خود امر متعلق واقعاً و است انيب مقام

 نيا بر يمبتن ،رديگيم تعلق افراد به اي رديگيم تعلق عيطبا به اوامر ايآ سؤال كه نيا كه است نيا اول ريتصو پس
 از. است موال مطلوب خارج در هاآن جاديا و است داده قرار مطلوب را يخارج وجود موال ميدانيم كه است مطلب
 سوم نظر به قائل و است افراد وجود به موجود عتيطب شود گفته اگر ،است برده عتيطب يرو بر را امر موال گريد طرف
 را اول نظر اگر اما، ديايب افراد ضمن در كه يعيطبا يمنته است موال امر متعلق عيطبا كه شوديم گفته نجايا در ميشد
 خود واقعاً  ،امر متعلق كه گفت ديبا صورت نيا در ،افراده بوجود الخارج يف وجدي ال يعيطب يكل كه شد گفته و ميرفتيپذ
 .است افراد خود واقعاً امر متعلق و ستين عتيطب
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 شوديم عتيطب خود امر متعلق ،هست افرادش وجود به موجود يعيطب يكل مييبگو كه نيبنابرا كه شوديم نيا جهينت
 ،ستين موجود خارج در يعيطب يكل مييبگو نكهيا بر بنا اما .ديايب امر ريز در هيفرد اتيخصوص و افراد كه ستين الزم و

 . باشد افراد ،امر متعلق ديبا حتماً

 ثمره بحث
 رديگيم عتيطب به تعلق اوامر كه شد گفته اگر .شوديم ظاهر امرونهي اجتماع در جمله از ييجاها در بحث نيا ثمره

 ارض در نماز كه ييجا در و است عتيطب رديگيم قرار امر متعلق كه آنچه ،شود موجود خارج در توانديم هم عتيطب و
 جدا هم از و هستند عتيطب دو هانيا و است ينه متعلق هم غصب و است امر متعلق نماز كه گفت توانيم است هيغصب

 .شوديم زيجا امرونهي اجتماع لذا و هستند جدا زيچ دو امرونهي متعلق يول اندشده هم با خارج در نكهيا ولو باشنديم
 نماز هم و باشد غصب هم شودينم و ستين شتريب فرد كي نجايا در ،است افراد امرونهي متعلق كه شود گفته اگر اما

 داشته توانديم هم يگريد ثمرات .)ستين ييخو مرحوم كالم در كه اندكرده نيا به اشاره ديوح يآقا حضرت( باشد
 .باشد
 يفقه و ياصول بحث در مبحث آن و است شده يمنطق مبحث كي بر قفومت ياصول يبحث كه بود ريتصو كي نيا 
 اگر اما است آمده عتيطب يرو بر امر كه شوديم گفته باشد موجود افراد وجود به عتيطب و اوامر اگر .دهديم ثمره
 يمختلف يزهايچ هم آن ثمره و است گرفته تعلق افراد به امر كه گفت ديبا نجايا در ،باشد افراد بوجود وجديال عتيطب

 مسئله يبررس به فردا تا ديكن مراجعه كردم يمعرف كه يمنبع سه دو و محاضرات به. شد عرض كه نيهم جمله از است
 .ميبپرداز
 .                          نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و 


