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 اوامر به طبايعتعلق 

 نگاهي به مطالب پيشين
 شد طرح هاآن نياول كه دارد وجود يمتعدد ريتصاو و راتيتقر ،افراد اي عيطبا به اوامر تعلق بحث در ميكرد عرض

 گره ،ستين ودموج اي است موجود خارج در يعيطب يكل ايآ كه يبحث با بحث نيا ،اول ريتقر و ريتصو در شد هتگف و
 .است شده زده

 تقرير اول
 افراد خود ،امر متعلق نيبنابرا ،ستين موجود خارج در يعيطب يكل ديبگو يكس اگر كه بود نيا وجه نيا حاصل 

 خارج در يعيطب يكل كه گفت يكس اگر اما .ديايب افراد بر حكم نكهيا يبرا است يابهانه و بهشَ ،يكل مفهوم و شوديم
 موجود افراد وجود به خارج در هم عتيطب ذات و است گرفته تعلق اتيعيطب ذات به امر كه گفت شوديم ،است موجود
 امتناع كه ستين طوراين الزاماً ،است گرفته تعلق عتيطب به يكل مييبگو اگر كه بود نيا شديم ذكر كه ياثمره. است

 بر اجتماع ،است گرفته تعلق يكل خود به امرونهي چون و دارد وجود يكل دو نكهيا يبرا ،ميباش داشته امرونهي اجتماع
 اتيخصوص همه فرد ،كنديم دايپ افراد به تعلق كه ميگفت اگر اما ،هست فيتكل دو چون ،كنندينم دايپ واحد موضوع
 اجتماع باشد عيطبا به متعلق نكهيا بر بنا پس .ستين زيجا امرونهي اجتماع و انددهيتن هم در هانيا وقت آن ،است

 .ستين زيجا ،باشد افراد به متعلق نكهيا بر بنا و است زيجا امرونهي

 مالحظه اول
 .شد داده پاسخ يشكل به و ميكرد نقل را بود كه آن امام حضرت اول، مالحظه مالحظه ريتقر نيا در 

 مالحظه دوم 
 اي افراد متعلق كه ينيعناو كه است نيا نآ و است يترقيدق دو مالحظهكه  دارد وجود نجايا در يگريد مالحظه اما 
 هستند ياعتبار مركبات مانند ينيعناو هم يگاه ،طائر اي انسان مثل هستند يماهو نيعناو يگاه ،رنديگيم قرار عيطبا
 ليقب نيهم از غصب ديشا ،هستند هيثان معقوالت هيشب و هستند يانتزاع نيعناو هم يگاهآن.  امثال و حج و ةصال مثل
 و ياعتبار ميمفاه در يفلسف و يعقل مباحث از يبخشكه  ميگفت مالحظه اول، پاسخ در نكهيا رغمعلي نيبنابرا .باشد
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 ،شوند جمع باهم كه هستند نيا قابل ،صدق لحاظ از يانتزاع و ياعتبار ميمفاه حالدرعين اما ،است يجار هم يانتزاع
 اما هستند يماهو مفهوم دو چون ،باشند داشته فرد كي توانندينم شجر اي انسان مفهوم مانند يماهو مفهوم دو يعني

 حدوث و امكان مثالً ،باشد فرد دو مصداق واحد موجود يعني ،باشند داشته فرد كي تواننديم يانتزاع و ياعتبار ميمفاه
 .باشد مفهوم دو هر مصداق توانديم ،يخارج موجود كي يول هستند مفهوم دو

 قاعده فلسفي
 يماهو مفهوم دو عاجتما (هر سه به يك معنا هستند)، يماهو ميمفاه اي عشر مقوالت اي ياول معقوالت ميمفاه در 
 ،ديز مثالً ،شونديم جمع جا كي در ،مترتب و يفصل و يجنس ينوع ميمفاه البته. ستين زياج فرد كي بر ،هم ميقس

 يماهو مفهوم دو اما شوند جمع جا كي تواننديم ،يطول يماهو ميمفاه نيا است، ناطق ةباالراد متحرك حساس جسم
 در اما .بود يماهو ميمفاه در مطلب نيا. باشند صادق جا كي در توانندينم حمار و انسان اي شجر و انسان مثل يعرض
 دو هر مصداق توانديم هم عرض در متعدد ميمفاه آنجا در ،يفلسف يثان عقوالتم در يعني يانتزاع و ياعتبار ميمفاه
 ،واحد يواقع يخارج فرد كي و هستند ياعتبار و يانتزاع ميهامف بلكه ستندين يماهو مفهوم دو نيا نكهيا يبرا ،باشد

 .دارد وجود كه است يتفاوت نيا. باشد مفهوم چند مصداق توانديم
 ،ستين زيجا واحد وجود كي در يعرض يماهو ميمفاه اجتماع كه شوديم يفلسف قاعده نيا بر يمبتن دوم مالحظه 
 منشأ و است يانتزاع ميمفاه هانيا چون است زيجا واحد فرد در يعرض چه يطول چه ياعتبار ميمفاه ياجتماع اما

 تفاوت صدق ثيح. باشد صادق زمان هم مفهوم ستيب اي ده ،يواقع فرد و وجود كي بر دارد امكان ،خواهديم انتزاع
 ميمفاه تعدد. دارد واحد وجود مصداق يول انتزاع و ليتحل نوع دو با البته ،هست دو هر مصداق ،واحد وجود اما دارد
 ستين آن در يبيترك چيه كه الوجودواجب ذات در ليدل نيهم به است متعدد خارج در وجود هك ستين نيا شيمعنا
 اگر. ستندين يماهو و است يانتزاع همه ،ميمفاه نكهيا يبرا ،باشد صادق شوديم آن بر مفهوم هزار كه شوديم گفته
 هانيا تعدد چون ،شودينم ،)دارد معنا كي همه هانيا( يماهو ميمفاه اي ياول معقوالت اي بودند عشر مقوالت ميمفاه

 نيا از تا ده هك است ممكن واحد ودوج در نجايا در باشند، ياعتبار و يفلسف يانتزاع ميمفاه اگر اما ،مصداق تعدد يعني
 . كند صدق ميمفاه

 تصوير مالحظه دوم
 يعيطب يكلچون  شد گفته در ابتدا نكهيا يبرا ،شودينم مترتب نجايا در بحث ثمره ميكن قبول رامطلب  نيا اگر
 هانيا خارج در(چون  است زيجا امرونهي اجتماع ،رديگيم تعلق يعيطب يكل به امر و هست افراد وجود به موجود
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 هانآ دتعد و است ياعتبار و يانتزاع ميمفاه يگاه ،ستين يماهو ميمفاه ،اوامر متعلق شهيهم اما )،هستند هم از يجدا
 در مييبگو حتماً كه شودينم موجب ،باشد ينواه و اوامر متعلق يعيطب يكلاگر  الذ و شودينم خارج در تعدد موجب
 .باشد يماهو مفهوم يعيطب يكل كه است ييجا در فقط مطلب نيا نكهيا يبرا دهد،ينم خر امرونهي اجتماع خارج

 و هستند تا دو هانيا نكهيا يبرا ،باشد زيجا امرونهي اجتماع كه شوديم موجبمفهوم ماهوي بودن كلي طبيعي،  
 ،باشد ياعتبار ميمفاه است گرفته تعلق نآ به امرونهي كه يميمفاه اگر اما .شونديم ادج هم از امرونهي و دستنين يكي

 ،رديبگ قرار امرونهي متعلق تواندينم يانتزاع مفهوم دو نيا ،باشد داشته يانتزاع مفهوم دو يخارج امر كي است ممكن
 اجتماع ،باشد امرونهي متعلق عتيطب اگر شود گفته كه ستين طوراين پس .است يكي وجود ،خارج در نكهيا يبرا

 يماهو مفهوم شهيهم اما است جواز آن جهينت ،باشد يماهو مفهوم يمعنا به اگر امرونهي اجتماع .است زيجا امرونهي
  .است يانتزاع مفهوم يگاه ،ستين

 يول ،دارد انتزاع منشأ خارج در هم يخارج رما و روديم خارج يرو امرونهي يانتزاع مفهوم در كه است درست
 و كند صدق مفهوم دو ،واحد وجود بر است ممكن ،است متعدد وجود هم خارج در كه ستين معنا نيا به ميمفاه تعدد
 يگاهو  است زيجا يگاه ،است زيجا امرونهي اجتماع پس مدآ عتيطب و يكل بر امرونهي گرا كه ستين يامالزمه لذا
 يانتزاع و نباشد يماهو مفهوم اگر اما ،است تا دو حتماً و ستين يكي خارج در باشد يماهو ميمفاه از اگر .ستين زيجا

 به تعلق امر اگر گفت توانينم نيبنابرا. شود جمع تواندينم امرونهي ،زيچ كي آن در و باشد زيچ كي تاس كنمم ،باشد
 امرونهي اجتماع باشد يماهو مفهوم ،امرونهي متعلق مفهوماگر  بلكه است زيجا امرونهي اجتماع پس ،گرفت عتيطب
 . ستين زيجا باشد يانتزاع و ياعتبار ميمفاه از اگر اما شوديم زيجا

 يانتزاع و ياعتبار امر كي بلكه ستين يماهو مفهوم كي غصب .است طور نيهم هم غصب و يصال در نكهيا كما
 در تواندينم امرونهي است يكي وجود چون و باشد هم صبغ مصداق توانديم يصال يخارج وجود همان لذا و است

 زيجا اي است زيجا امرونهي اجتماع ايآ نكهيا در كه است ياساس يانكته گفته شد كه نكته نيا. شود جمع جا كي
 وارد بحث نيا بر اشكال نيا ديگويم دوم ظهحمال. است مهم است يميمفاه نوع چه از ميفاهم نكهيا صيتشخ .ستين

 .بود اول ريتقر در كه است ايمالحظه دو نيا. كرد يجار بحث بر را ثمره نيا توانينم يتاًكل كه است

  تقرير دوم
. است ينينائ مرحوم از كه است روشن كامالً ريتقر نيا. ميپردازيم بحث دوم ريتصو و ريتقر به ،محاضرات بيترت به
 شده متمركز اول ريتقر. است افراد به اوامر تعلق بخش بر دوم ريتقر تمركز بلكه ستين اول ريتقر قسم يليخ دوم ريتقر
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ه چ به خارج در فرد كه است كرده معطوف نيا به را نگاهش دوم ريتقر. ستيچ خارج با يعيطب يكل رابطه نكهيا بر بود
 داشته هم اثر است ممكن البته كه است يفلسف بحث كي . اين تقرير همستيچ به فرد تيفرد و شوديم متشخص چيز
 ينيئنا مرحوم به كه آنچهبه  اابتد. است افراد به اوامر و احكام تعلق يعني سؤال از دوم بخش به متمركز دوم ريتقر. باشد
 ينينائ مرحوم آنچه. ي شودبررس مسئلهسپس  و ميبرس ييخو يآقا اشكال به تا ميپردازيم است شده داده نسبت

 . است يفلسف بحث كي بر يمبتن ديفرمايم

 مقدمه تقرير دوم
 شوديم موجود مشخصاً يامر هر ،خارج در هك است نيا يفلسف بحث آن. ميدهيم رارق يفلسف بحث را ريتقر همقدم

 ،ندارد وجود يكل خارج عالم در. كنديم دايپ وجود شخص و فرد كي صورت به باشد موجود خارج در كه يامر هر و
 تشخصات ظرف يخارج وجود ظرف و نيع عالم ظرف نيبنابرا. هست يقيحق يجزئ اي شخص ،شهيهم خارج در

 يخارج وجود تشخص كه شوديم مطرح مطلب اين سؤال نيا دنبال به. است هيفرد و هيشخص وجودات ظرف. است
 تيفرد و ءيش تيشخص كه است بوده نيا است) ينينائ مرحوم نظر يمبنا كه( يميقد هينظر كي. ستيچ به »ديز« مثالً
 . است بوده هم ينينائ مرحوم ذهن در و است هيمتعال حكت از قبل اتيادب و مطلب نيا. است آن عوارض به ءيش

 عوارض به افراد تشخص اًيثان ،است افراد و اشخاص و هيجزئ انياع عالم ،خارج عالم اوالً ،ديگويم ريتصو نيا
 در و است جوهر كي انسان. دارد جوهر يبرا عرض حالت كه ييزهايچ و اتيماه از يامجموعه يعني عوارض .اوست
 قرن در، تولد قم در تولد ،بودن ديز پدر مثالً. شود عوارض به محكوم تيانسان كه شوديم شخص و فرد يوقت خارج
 كه است نيا در ديز و انسان فرق. شوديم محقق خارج در عارض تا صد با انسان هينوع تيماه كه رهيغ و چهارده
 و يكل فرق پس. است شدهفرد و شدهشخصم اما است انسان همان ديز .است هيكل و هينوع دهيسيل تيماه كي انسان
 گفته ،است تيماه همان فرد ،ندارد تشخص هم خارج در و است يه يه ما به تيماه همان يكل كه است نيا فرد
 و منضمه عوارض به او تشخص ،است كرده دايپ تشخص كه يفرد نيا يول افراده بوجود وجدي ،يعيطب يكل كه شوديم

 .است تيماه به حافه

 نظر مرحوم نائيني
 مبنا نيا يرو ينينائ مرحوم و است نآ عوارض به ءيش تيفرد و تشخص كه است مشاء و ميقد منطق اتيادب نيا 
 به تيماه يعني فرد ،رديبگ تعلق افراد به اوامر اگر ديگويم .كنديم مطرح را بحث نيا ،هيمتعال حكمت از قبل اتيادب و
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 و بودن فرزند و بودن پدر اضافه به تيانسان يعني ،است امر متعلق هانيا همه يعني وقت آن ،عرض ستيب و ده اضافه
 يوقت .است ليقب نيهم از هم ياعتبار اتيماه و باتيترك در. ديآيم امر ريز هانيا همه غيره، و داشتن خاص رنگ
 قرار آن جزء هامكان و هازمان همه ،است يخصوص به زمان و ساعت در كه ينماز يعني صلّ صلّ، شوديم گفته

 وجود يعني هم فرد و است فرد خوانديم امر نچهآ. شوديم مطالبه آن از عوارض يمجموعه از يكي البته ،رديگيم
 اي مشخص عارض ده با نمازمثالً . البدليعل تصور به البته ،رديگيم قرار امر ريز هانيا همه پس ،عوارض با ههمرا
 يعني فرد و است فرد موربهأم چون ،ستين نماز فقط مأموربه پس . ...طور نيهم و گريد مشخص عارض ده با نماز
 يكل كه بود نيا بر تمركز اول ريتقر در. است فرد فيتعر يرو بر بحث تمركز دوم ريتقر در. عوارض اضافه به نماز
 .است معنا چه به فرد شوديم گفته نجايا در .شد بحث كه ،وجدي ال أم الخارج يف وجدي هيكل ميمفاه و يعيطب

  اشكال به تقرير دوم
 نسبتاً ريتعاب با و قطعاً خاطئ هذا فإنّ ،ديفرمايم) است يتند ريتعاب يكم هم ريتعاب( شانيا شاگرد ييخو يآقا مرحوم

 از قبل به مربوط كه بود يدگاهيد كي بر يمبتن دوم ريتقر ديفرمايم ييخو يآقا. اندكرده ينف را استادشان هينظر يتند
 شما مفروض اصل ديفرمايم شانيا. است هيمتعال حكمت دگاهيد ،درست دگاهيد اما است هيمتعال حكمت و مالصدرا

 ينكات و كنميم عرض را اجمال. است كرده فرق هيقض نيا هيمتعال حكمت در اما است صدرا از قبل يميقد اصل كي
 .افتديم بعد جلسه به كه دارد
 به متقوم تيفرد و تيشخص ،است عوارض به تشخصشان خارج در اتيماه كه گفتنديم ميقد ديفرمايم شانيا 

 وجود اصالت بر بنا. ستين نيا هيمتعال حكمت در اما ،هستند تيفرد و تيشخص در ليدخ عوارض و است عوارض
 عوارض ،ستين عوارض به تشخص ،است آن وجود به هم يزيچ هر تشخص و بالوجود وجدي تيماه شوديم گفته

 تشخص خودشان ذات در وجودات. است وجود به خارج در انسان تيفرد ،است متشخص وجود حاصل و رهاورد
 يمنته ،است متشخص وجود آن ذات ،شد اضافه عالم در كه يوجود هر. بالعوارض ال جودالوب التشخص إنما. دارند
 مالك و قوام .ستندين آور تشخص و هستند تشخص جهينت ،حافه عوارض. هست هم يعوارض مستلزم متشخص وجود

 و است هيعرض تيماه ،عوارض از كدام هر شود دقت اگر .است عوارض ،تشخص الزمه و است وجود به تشخص
 است تشخص مالك خارج در نچهآ و است خارج در نآ مصداق وجود به هم عرض هر تشخص .دارد ييجدا مصداق
 فرد تيفرد در ،شد گفته نيا اگر .دارد تشخص كه ندتهس يوجود به قائم و وجود حاصل اعراض بلكه ،است وجود
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 اعراض و است گرفته متشخص وجود به تعلق ،است هينوع اتيماه كه ييجا در ينواه و اوامر. ندارد دخالت اعراض
 .هستند امرونهي موضوع از رونيب

 .                                    نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


