
 3476 ثبت: شماره                                                                                                                   

 
 

1

 فهرست

 2 .............................................................................................................................................. عيطبا به اوامر تعلق
 2 ............................................................................................................................... نيشيپ مطالب به ينگاه
 2 .................................................................................................................................................... اول ريتقر

 2 ................................................................................................................................ اول ريتقر مالحظات
 3 ............................................................................................................................................ اول مالحظه
 4 ............................................................................................................................... اول مالحظه به پاسخ

 4 ............................................................................................................................................ اول پاسخ
 5 ........................................................................................................................................... دوم پاسخ
 6 .......................................................................................................................................... سوم پاسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ميالرح الرحمن اهللا بسم



 3476 ثبت: شماره                                                                                                                   

 
 

2

 تعلق اوامر به طبايع

 نگاهي به مطالب پيشين
 مسئله نيا. شوديم متعلق افراد به اي شوديم متعلق عيطبا به اوامر ايآ كه بود نيا شد مطرح قبل جلسه در كه يبحث
 وجود بر يمنطق و يفلسف مبحث كي بر يمبتن بحث نيا كه بود نيا اول شكل .است شده ليتحل و ريتصو شكل چند
 ال بما هم ييخو يآقا .است شده داده نسبت ينينائ مرحوم به هم يگاه و ياصفهان مرحوم به وجه نيا است. يعيطب يكل
 . اندكرده ريتقر هيعل ديمز

 تقرير اول
 دو عمدتاً و است فيضع آن دوم نظر كه دارد وجود هينظر سه ،يعيطب يكل بحث در كه بود نيا اول ريتصو و ريتقر
 است موجود خارج در آنچه و ستين موجود خارج در يعيطب يكل ديگويم هادگاهيد از يبعض. است مطرح گريد نظر
 خارج در يكل كه ديگويم گريد دگاهيد. المجاز و بالعرض اال ستين موجود خارج در عتيطب و يكل و است فرد فقط

 مأخوذ و متخذ است ما ذهن در كه يعتيطب. است موجود خارج در يعيطب و يكل كه است نيهم هم حق ،است موجود
 و هيجنس و هينوع ميمفاه .رديگيم شكل ذهنمان در عتيطب مييگويم و ميكنيم ليتحل را خارج ما يعني ،است خارج از
 .است شده آن بر يمبتن هم نجايا بحث ،است موجود خارج در لذا و است خارج امر ليتحل از مأخوذ ،هينوع عيطبا

 ديگويم كه يكس اما رديگيم افراد به تعلق امر ديبگو ديبا ستين موجود خارج در عتيطب ديگويم كه يكس آن 
 يريتصو نيا. است يخارج عتيطب چون رديگيم عتيطب به تعلق امر كه شوديم معتقد است موجود خارج در عتيطب
 اجتماع رديبگ تعلق افراد به اگر كه است نيا شوديم ذكر آن يبرا هك هم ياثمره شد گفته و شد عرض روزيد كه بود

 .باشد زيجا توانديم باشد عيطبا به اگر و ستين زيجا امرونهي

 مالحظات تقرير اول
 .كنميم عرض را هاآن من كه دارد وجود مالحظه سه دو نجايا در 
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 مالحظه اول
 ،هيشرع اوامر در ما بحث كه است نيا دارند آن به اياشاره بيتهذ در كنميم فكر هم امام حضرت كه مالحظه كي 

 موجود اي است موجود خارج در يعيطب يكل كه بحث نيا نكهيا يبرا ،ندارد يعيطب يكل بحث با يارتباط موضوعاً
 آن و باشدمي دارد فرد خارج در و است يقيحق نوع كه درخت و انسان مانند يماهو مقوالت و هينوع ميمفاه در ،ستين

 قرار امر مورد كه ييزهايچ از ياريبس .ستين طوراين غالباً يشرع اوامر و يهقف ميمفاه در و است ميمفاه نيا در بحث
 سكنات و حركات و فعل نيچند از كه است يمفهوم ةصال. ةصال مفهوم مثل ،است ياعتبار و يانتزاع ميمفاه ،رديگيم

 كه انسان مانند يمفهوم و است يقيحق و يخارج قيحقا از يامجموعه از يبيترك ياعتبار مفهوم كي نماز. است مركب
 اگر چون ت،سين يقيحق بشانيترك كه هستند يميمفاه هانيا. ستين ،دارد فصل و جنس مييبگو و باشد يماهو مفهوم
 فرد آن بر كه دارد مستقل مفهوم و حالت كي خودش ،احوال نيا از كي هر .شوديم دايپ نوع باشد يقيحق بيترك

 .ستين يقيحق بيترك كي نجايا بيترك و ستين ينوع مفهوم كي ،اوراد و حركات و سكنات مجموع اما است منطبق
 به تعلق اوامر كه جاها از يليخ در .است طور نيهم هم حج و صوم در .است ياعتبار يهابيترك ،هابيترك از نوع نيا
 .باشد يقيحق بيترك اي باشد اتيماه يدارا كه ستين هيقيحق نيعناو ،نيعناو نيا ،است گرفته ينياونع

 يكل ايآ شوديم دهيپرس هم بعد. يعيطب و يمنطق ،يعقل يكل :است قسم سه يكل كه است نيا است منطق در آنچه
 و يقيحق تيماه و يقيحق بيترك كي كه است يميمفاه در هانيا همه. ستين موجود اي است موجود خارج در يعيطب

 ينوع مفهوم كي لذا است فصول و اجناس و صورت و ماده اجزاء از يقيحق مركب كي انسان. دارد يقيحق وحدت
 و صورت و ماده يعني ،است يقيحق بيترك آن بيترك يول است شده بيترك اجزاء از كه يقتيحق يعني نوع .است يقيحق

 سكنات و حركات دنمان ياعتبار باتيترك در اما .است آن يخروج ،يواقع احدو كي كه اندفرورفته هم در چنان اجزاء
 آن به ما كه آنچه و ستين ياواحده قتيحق و است شده دهيچ هم كنار در كه است افعال مجموع ،حج در اي نماز در

 و ةالماد من يقيالحق بيالترك: نيالنوع يعل بيالترك نكهيا يبرا ستين يقيحق واحد كه است مركب كي ميهست مأمور
 داده ونديپ هم به ينوع به هك است پراكنده هم به امور از يامجموعه كه ياعتبار بيترك و الفصل و الجنس و ةالصور
 و واحده تيماه ،دوم نوع بيترك در اما شوديم دايپ يديجد هينوع تيماه و ديجد ءيش ،اول نوع بيترك در. است شده
 موجود اي است موجود خارج در يعيطب يكل ايآ نكهيا درباره دارد وجود كه ييهابحث نيا. شودينم دايپ يواحد امر
 ياعتبار اتيماه در اما است يقيحق بيترك در هينوع اتيماه به مربوط است افراد وجود به است موجود اگر و ستين
 خواهنديم ينحو به عواق در. است آمده امام حضرت كلمات در كه بود ايمالحظه نيا. ستين يجار اصالً  بحث نيا

 خلط است اصول و فقه و گذاريقانون مباحث و اصول در كه ياعتبار يهابحث با يفلسف و يعقل مباحث كه نديبفرما
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 مشكالت از يكي. است شده آورده ياعتبار مركب ميمفاه در جهتبي يقيحق اتيماه به مربوط يفلسف بحث. است شده
 آن ريغ و الواحد هقاعد دنمان ،مياكرده وارد اصول در را يقيحق امور به مربوط يفلسف قواعد كه است نيا هم ما اصول

 .ستين اصول در هاآن يجا كه

 پاسخ به مالحظه اول
 .داد پاسخ شكل دو ،يكي به شوديم مالحظه نيا به

 پاسخ اول
 به يقيحق يكل و يقيحق تيماه و است ياعتبار بيترك نجايا كه ميدار قبول را مطلب نيا ما كه است نيا پاسخ كي
 يكل از بحث يجا كه ميدار قبول نكهيا ولو .است طرح قابل هم نجايا در آن مماثل يزيچ اما ،ندارد وجود يواقع يمعنا
 تيماه درباره منطق اي فلسفه در كه يالؤس هيشب يزيچ اما است ياعتبار مركب نكهيا يبرا ،ستين نجايا در يعيطب

 گفته يعني ،كرد طرح شوديم ،است ياعتبار مركب كه يكل نيعناو نيهم در است پرسش و طرح قابل يقيحق مركب
 بر يواحد اسم و است كرده جمع باهم را افعال از يامجموعه هاآن در شارع كه صوم و حج ،ةصال مانند يميمفاه شود
 مصداق باالخره ياعتبار مركب .دارد هم يقيمصاد كي و دارد ليذ در يعنوان كي مجموع نيا ،است گذاشته آن

 يدارا خود اندازه به هم ياعتبار مركبات نيا. هستند ياعتبار مركبات همه آن دنمان و فرش و زيم ،دارد هم يخارج
  .است طيشرا و اجزاء همان ها،آن مصداق و باشنديم مصداق
 ميمفاه نيع( ميدار فرش از اي زيم از خود ذهن در ما كه يمفهوم نيا كه كرد مطرح شوديم را لؤاس نيا نيع
 در آنچه ديبگو يكس است ممكن قبل بحث همان نيع. ندارد مصداق اي دارد مصداق خارج در ايآ )هيقيحق اتيماه

 مصداقه وجودب وجدي ،مفهوم آن شود گفته كه است ممكن يول ،ستين ميز خود يول است زيم از يفرد است خارج
 اي زيم در چوب قطعات اجتماع باالخره. است آن ياعتبار وجود تيفيك همان به ،آن مصداقِ موجود وجدي ،يمنته. است

 و است نكرده جاديا ار ياتازه قتيحق كي اجتماع نيا كه شوديم گفته يمنته ،است تيواقع كي فرش در هانخ اجتماع
 از يحاك كه يمفهوم نيا كه مينيبب ميخواهيم ما. است تيواقع كي خودش اجتماع نيا باالخره يول ،است آن شكل فقط

 .باشديم الخارج يف وجديال اي الخارج يف وجدي ايآ است اجتماع
 ،كل كه است يقيحق وجود ،آنجا در وجود از منظور ،افراده وجودب وجدي يكل كه شوديم گفته كه ييجا در هالبت 
 نيهم در .باشد ديجد قتيحق كي نكهيا نه است ديجد ئتيه كي ،كل نجايا در. است اجزاء از ريغ يديجد قتيحق
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 شوديم اما است متفاوت وجودها نوع كه ميدار قبول. دارد مصداقش با يارابطه چه ،يكل مفهوم كه مينيبب ميخواهيم
 چون كرد طرح نجايا در اتيجزئ تمام با را يعيطب يكل بحث شكل شودينم البته. كرد طرح جا دو هر در را سؤال نيا

 .است ياعتبار ميمفاه و ياعتبار اتيماه در نجايا و است هيقيحق اتيماه در آن
 به كه ييجاها از ياريبس كه مسئله نيا به ميكن توجه عطف ميخواهيم شد داده اشكال نيا به كه ياول پاسخ در
. ستين وارد ،عرض كه ليدل نيهم به ،است آمده ياعتبار بحث در يفلسف بحث شوديم گفته و كننديم اشكال اصول

 يقيحق امور و آن نيب كه دارد وجود يزيچ) جاها يليخ در بلكه جا همه در نه( اعتبارات حوزه نيهم در نكهيا يبرا
 ،است شده گرفته يفلسف بحث كي از كه يوام و يفلسف ذهن با كه است نيا مصحح ،شباهت وجه نيهم .است مشترك
 مفهوم اصالً مفهوم نيا كه است بوده نيا از غافل هيكفا صاحب كه ستين طوراين. ميشو ياصول مطلب كي ليتحل وارد
 . است دانستهيم بحث قابل را آن رينظ يزيچ و است دانستهيم اًمسلم را آن ،ستين يماهو
 است رفته افراد و هاتيواقع يرو فقط امر و اورديب را خود امر موال كه است يابهانه فقط مفهوم ميگفت اگر نجايا در

 وقت آن ،است موجود افرادش وجود به خارج در و دارد تيهو هو هاآن با مفهوم ميگفت اگر اما يك حالت است
 . شد عرض كه دارد هم يثمرات و دارد مصداق خارج در چون ،است رفته مفهوم خود بر امر كه مييگويم

 پاسخ دوم
 كي ما ستين يقيحق بيترك كي چون ،كل در هر چند كه است نيا كرد مطرح شوديم نجايا كه يدوم نكته و پاسخ

 بيترك ،بيترك نيا نكهيا يبرا ،ستين يعيطب يكل ،حج اي ةصال يعني ،شود يعيطب يكل آن اسم كه ميندار يكل تيماه
 هستند. يعيطب يكل هانآ كه است ييزهايچ از مركب ،حج و ةصال خود ،حالدرعين اما است ياعتبار و ستين يقيحق
 هم عرض يمنته ،است هينوع تيماه كي ركوع. است ركوع حالت هاآن از يكي كه يياجزا از است مركب ةصال مثالً

 و هستند هينوع اتيماه و هيقيحق ميمفاه آن ياجزا اما ستين يقيحق بيترك چون ،ستين يواقع ،مركب خود پس. هست
 ،اجزاء آن كه ديآيم ءاجزا يرو بر هيضمن اوامر ،واقع در ديآيم كل يرو بر كه امر و است صادق آن بر يعيطب يكل
 ينفس مرا بر بحث آن وقت آن است صورت نيا به كه ميگفت اگر و هستند يعيطب يكل و ينوع ميمفاه و هيقيحق اتيماه
 است هافراد موجود وجدي ايآ است آمده نجايا در كه هيضمن اوامر . يعنيدارد وجود هيضمن اوامر در اما ،ستين مطرح كل
 و يعيطب يكل شوديم هيضمن اوامر در كه دارد وجود نجايا در كه است يوجه هم نيا. است افراده موجود وجدي ال اي

 يرابطه ،اجزاء در شود گفته كه است نيا قابل يول كندينم حل را بحث تمام مسئله نيا نكهيا ولو كرد ريتصو را فرد
 .دارد وجود فرد و يعيطب يكل
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 امام حضرت كه آنچه خالف بر اشكال نيا ميكرد عرض ما و ستين يعيطب يكل يجا نجايا اصالً كه بود نيا اشكال
 ،هست بحث نيا به توجه ،شوديم خلط اتياعتبار و قيحقا اصول در شوديم گفته نكهيا و است جواب قابل نديفرمايم
 هم هيضمن اوامر در نكهيا ضمن ،كرد يجار هم اتياعتبار در را يقيحق مباحث شوديم كه است بحث در يمالك كي اما

 .ميداد آن به جواب دو ما كه بود امام حضرت مالحظه اول مالحظه پس. دارد وجود فرد و يكل رابطه

 پاسخ سوم
 كه است نيا ،دارد بحث يجا يول ميشو نآ وارد ميخواهينم اآلن كه است مطرح يگريد ديد با هم يسوم جواب

 هيقيحق اتيماه كي يعيطب و يظاهر يدهايد از فراتر يدهايد با نكهيا اي است ياعتبار مركب واقعاً  ايآ حج و نماز مثل
 شما كه ييزهايچ از يبعض در ديبگو يكس است ممكن ،ديكن تأمل آن يرو و است بحث يجا هم نيا .دارد وجود هم
 .دارد يملكوت صورت كي نماز شوديم گفته نكهيا .شوديم متولد يقيحق نوع كي ،واقع در ديدانيم ياعتبار بيترك

 ديد رغمعلي ،اعمال اي افعال از يامجموعه ييجاها در يول ستين طوراين يقال اي زيم در كه مييبگو است ممكن
 بيترك واقع در ياعتبار يهابيترك از يبعض ييجاها در ميشو قيعم اگر اما است كل و است ياعتبار بيترك ،يظاهر
 نيا است ممكن اتيروا و تايآ از يبعض از حداقل و است يملكوت قيحقا يدارا و ميفهمينم ما كه هست يقيحق

 .مينشو بحث نيا وارد ديشا. شود استظهار مطلب
 ولو هست يقيحق مركب كي كه ميقائل نجايا ما ديبگو يكس است ممكن يول بود دوم و اول جواب همان عمده 

 يعرفان مباحث در كردم مطرح كه يسوم پاسخ نيا. بود امام حضرت از اول مالحظه. مينكن درك را آن ،ظاهر به نكهيا
 .است نبوده مطرح نجايا اما ،است شده مطرح يگاه
 .                       نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


