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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 تعلق اوامر به طبايع يا افراد

 نگاهي به مطالب پيشين
 در كه آنچه مطابق .رديگيم قلتع افراد به اي رديگيم تعلق عيطبا به هيشرع خطابات اي اوامر كه بود نيا در بحث

 وارد و ميكرد يبررس و طرح را اول ريتقر و ريتصو كه دارد وجود مسئله در ريتصو و ريتقر چند ميگفت بود محاضرات
 .بود يفلسف بحث كي بر يمبتن اول ريتصو مانند دوم ريتصو كه ميشد دوم ريتصو

 تقرير دوم مسئله. 1
 تعلق عيطبا به اوامر اگر كه است نيا اندداده نسبت ينينائ يرزايم استادشان به ييخو مرحوم كه دوم ريتصو خالصه 
 مشخصات و هايژگيو رديبگ تعلق افراد به اوامر اگر اما شوديم خارج امر رهيدا از هيشخص و هيفرد اتيخصوص ،رديبگ
 وقت آن و است كرده دايپ تشخص آن به حافه عوارض با كه يعتيطب يعني فرد نكهيا يبرا ،شوديم امر مشمول يفرد

 .دادند قرار امرونهي اجتماع بحث هم را آن ثمره .رنديگيم قرار ينه اي امر ليذ در هم عوارض

 اشكال مرحوم خويي بر تقرير دوم. 2
 و هيمتعال حكت قبل ما نگاه كي بر شما نگاه كه فرمودند ييخو مرحوم شانيا شاگرد ،ريتصو نيا جواب در 
 ،دگاهيد نيا بر بنا. است ييمشا دگاهيد است فرد به حافه عوارض به فرد تشخص كه دگاهيد نيا و است يمبتن ييصدرا
 پدر ،ستيك فرزند ،است يزمان چه در مثالً ،است گرفته بر در را او كه است يعوارض سلسله به ديز تيفرد و تيشخص

 ،مجموعه نيا كه يوقت و است آورده وجود به را شخص كه است حافه عوارض از يامجموعه. آن مانند و ستيك
 . است گرفته تعلق امر ،اعراض نيا همه به يعني ،رديبگ تعلق شخص به هم امر اگر و شد شخص
 فرد يخارج تينيع و فرد تيفرد و شخص تيشخص ،است آمده هيمتعال حكمت در كه آنچه بر بنا نديفرمايم شانيا
 .است نشده فرد تيفرد موجب اتيماه نيا و دارد يخارج فرد و هيكل تيماه كي كدام هر اعراض و است وجود به
 از فرد حافه اتيخصوص و عوارض ،شد رفتهيپذ دوم دگاهيد اگر. اوست وجود به ،وجود اصالت هينظر بر بنا فرد تيفرد
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 نيا. رودينم حافه عوارض و اعراض بر و روديم خاص وجود بر هم امر و است رونيب فرد تيشخص و تيفرد
 . اندفرموده ييخو يآقا كه است يشيفرما

 تكمله فرمايش مرحوم خويي در كتب فلسفي
 تشخص كه دارد وجود يفصل عنوان هيبدا در ،دينيبب را هينها و يهبدا اگر اندفرموده ييخو يآقا كه آنچه ليتكم در
 و تيكل ضمن در دارد وجود هيجزئ و هيكل اتيماه شوديم گفته كه اتيماه از بحث ليذ در هم هينها در .ستيچ به فرد
 يفصل عنواناين مطلب،  گمانم به اول جلد در هم اسفار در. است شده بحث و ستيچ به تيجزئ كه ديگويم تيجزئ
 يمشائ نظر كي ،بود نظر دو شد نقل نجايا در آنچه. ميكرد نقل نجايا در كه است ينظر دو از شيب انظار آنجا در، باشد
 هم دوم دگاهيد .است حافه عوارض و اعراض هب ،فرد تيفرد و تيجزئ و تينيع و شخص تشخص ديگويم كه بود
 .است وجود به تشخص كه بود ييصدرا دگاهيد

 به فرد تيشخص و تيفرد كه است نيا دگاهيد كي مثالً ،دارد وجود هم يگريد يهادگاهيد يفلسف كتب در اما 
 دهيبع علت را علت نيا يگاه. كنديم جاديا را تيفرد كه است علت و است ءيش علت به .است وجود ضيمف و علت
 به يگاه. باشديم ءيش بيقر علت نديگويم يگاه و اول عقل نديگويم يگاه و خدا خود نديگويم يگاه ،اندگرفته
 راچه سه ميبگو خواهميم. است شده داده نسبت ءيش ماده و يماد علت به يگاه ،است شده داده نسبت يغائ علت
 . دارد ييباال ضعف كه است يانظار همه گريد انظار يمنته ،دارد وجود فلسفه در ،تيشخص و تيفرد مالك در گريد نظر

 داده نسبت ليقب نيا از ييزهايچ اي يفاعل علت اي يغائ علت به ءيش تفرد نكهيا ،است شده گفته نكهيا يبرا
 گفته وقت آن .ستيچ تيفرد مالك ءيش ذات در كه است نيا الؤس كه يحال در است دهيبع علل همه هانيا ،شوديم
 تشخص و تيفرد مالك در هم گريد هينظر چهار سه پس. است وجود هب اي و است حافه عوارض به اي كه شوديم

 .شد عرض هك است ييصدرا و يمشائ هينظر دو نيهم مهم محور لذا ،است نيّبَ يليخ هاآن ضعف كه دارد وجود
 .بالعرض فرد و بالذات فرد نام به است آمده يريتعب فالسفه كلمات در كه ميكن عرض نجايا در هم يگريد حيتوض

 به فرد واننع به را عوارض اگر و است شخص خاص وجود همان ،بالذات فرد كه دنيبفرما خواهنديم ييخو يآقا
 به شخص تيشخص و قوام چون ،است وجود همان بالذات فرد كه نديفرمايم شانيا. است بالعرض فرد مياوريب شمار
 .است بحث از خارج طبعاً نآ و است بالذات فرد همراه كه است ياحافه امور گريد يزهايچ آن است وجود همان
 ييصدرا دگاهيد بر يمبتن ييخو يآقا نقد و كردند ذكر آن يبرا كه ايثمره و بحث از ينينائ مرحوم ريتصو نيا 
 فرد يرو بر چون ،است خاطئ تصور شانيا تصور. جداً خاطئ هذا نإف ديگويم قاطع يليخ نجايا در هم شانيا و است
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 تعلق آن به ينه اي امر كه آنچه ،رديگيم تعلق بالعرض فرد به امر ديگوينم يكس كه يحال در كنديم بحث بالعرض
 .است وجود به هم شخص تيشخص كه است فرد وجود بالذات فرد و است بالذات فرد رديگيم

 وحيد بر مرحوم خويي اهللاآيتاشكال . 3
 راتيتقر ينوع به كه قيالتحق كتاب در كه اندگرفته ييخو يآقا به اشكالي ديوح يآقا حضرت ييخو يآقا شاگرد

 بحث نيا به نسبت ينينائ مرحوم كه ستين طوراين ما گمان به نديفرمايم شانيا. است شده نقل است شانيا اصول
 مالك و است وجود به ءيش تشخص كه اندداشته توجه مطلب نيا به شانيا .باشد كرده توجهيبي يفلسف حساس
 مرحوم كه دارد وجود يسؤال ،نيهم فرض با يمنته ،است وجود همان وجود اصالت بر بنا يواقع تيفرد و تشخص

 عرض ابتدا را مقدمه آن و داشت توجه مقدمه كي به ديبا شود مشخص سؤال آن نكهيا يبرا .است ناظر آن به ينينائ
 . كنميم اشاره دارد ينينائ مرحوم نظر از ديوح يآقا كه يريتقر آن از بعد و كنميم

 مقدمه
 خارج عالم در كه كرد ينف توانينم را نيا ،است وجود به تشخص شوديم گفته يوقت يحت كه است نيا مقدمه آن
 با همراه خاصه وجودات خارج عالم در كه است نيا تيواقع. ميندار تشخصات و عوارض از نظرقطع با بالذات فرد

 باشد نداشته منضمه يماهو عوارض كه يمحض فرد خارج در يعني ،هستند گريد اتيماه و عوارض از ياسلسله
 .است آن مانند و بودن پسر اي پدر ،وزن ،قد مثالً با همراه كه است خاصه وجودات دارد وجود خارج در آنچه .ميندار
 و عوارض مجموعه از مركب ،فرد و هست يخارج وجودات با همراه منضمه عوارض كه است نيا يخارج تيواقع پس
 عوارض نيع عالم در ،حالٍ يأ يعل ميباش ييصدرا نظر به قائل چه و ميباش يمشائ هينظر به قائل چه. است هايژگيو

 . هستند فرد همراه و دارد وجود يخارج

 وحيد از تقرير مرحوم نائيني  اهللاآيتتصوير 
 وجود به حافه كه يعوارض كه نديفرمايم طوراين ديوح يآقا حضرت را ينينائ مرحوم شيفرما از بحث ريتصو

 ،خارج در ءيش ايآ. رديگيم تعلق آن به وجود بعد و است اول رتبه در عوارض به ديز مثالً فرد تشخص ايآ ،است ءيش
 متشخص هعارض اتيماه به يانسان اول يعني. رديگيم تعلق آن به وجود بعد و شوديم يماهو عوارض به متشخص اول
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 ،وجود تعلق با زمان هم اي رديگيم تعلق آن به خاص وجود ،آن از بعد و رديگيم تعلق شخص به هاآن اول و شوديم
 . كنديم دايپ تعلق هم عوارض آن
 نيا يخارج تيواقع اما ،است خاص وجود به ءيش صتشخ كه است درست. شد يگريد يفلسف قيدق سؤال نيا
 نيا به وجود و دارد متقدم رتبه ،هايژگيو مجموع كه است نيا سؤال .است عوارض با همراه خاص وجود كه است

 ديوح يآقا .كننديم دايپ تحقق هم هايژگيو مجموع ،وجود با مراهه ،ديآيم كه وجود نكهيا اي رديگيم تعلق مجموعه
 ،است اول رتبتاً ،تيماه به منضم يهايژگيو و عوارض مييگويم بار كي. است نيا ينينائ مرحوم الؤس نديفرمايم
 و يخيتار بستر كه يانسان به وجود. شوديم افاضه او به وجود بعد و كنديم جاديا قبل رتبه در را هانآ يعلل يعني

 تعلق تيماه به خاص وجود نكهيا اي ،است قبل رتبه در يانكم و يزمان و يخيتار بستر چون دارد يمكان و يزمان
 به ءيش تشخص كه است درست ديفرمايم شانيا. است همراه هم يامهيضم يهايژگيو تعلق اثر در و همراه و رديگيم

 رتبه در منضمات و ضمائم و رديگيم تعلق دارد را منضمات و ضمائم كه يزيچ به خاص وجود نيا ايآ اما ،است وجود
 . ديآيم وجود همراه ،منضمات و ضمائم نكهيا اي است قبل

 ، به اين صورت كهبود مناقشه قابل ريتصو آن كه داشتند ذهنشان در ينينائ شيفرما از ريتصو كي خويي مرحوم
 آن ،است يخارج منضمات به وجود تشخص كه است گرفته قرار نيا بر فرض و است يمشائ ديدگاه مرحوم نائيني،

 ييخو مرحوم و است گرفته تعلق) ضمائم( يجزئ به اي است گرفته قلتع عتيطب به امر ايآ كه شوديم مطرح سؤال وقت
 .كنندينم يفرق دو نيا لذا و است وجود هم يجزئ باشد گرفته تعلق هم يجزئ به اگر كه گفتنديم پاسخ در

 اما ،است وجود به تشخص چند هر كه است نيا دارند ينينائ مرحوم كه يريتصو كه نديفرمايم ديوح يآقا اما
 دايپ ،وجود با ضمائم نكهيا اي ،است قبل رتبه در ضمائم كه ضمائم با تيماه به رديگيم تعلق وجود كه است نيا سؤال

 به تعلق اگر اما ،رديگيم تعلق است ضمائم نيا يدار كه يوجود به امر ،باشد قبل رتبه در ،تيماه ضمائم اگر. شوديم
ديگري  حالت ،است وجود از متأخر اي ديآيم وجود خود با ضمائم بلكه ستين قبل رتبه در ضمائم و است گرفته وجود
 .دوشمي

 ينينائ مرحوم نكهيا پس. شوديم امر از خارج ضمائم دوم حالت در اما ،ديآيم امر پَر ريز هم ضمائم اول حالت در 
 در هم ضمائم و رديگيم تعلق وجود خود به يعني ،است دوم حالت مقصودشان، رديگيم تعلق عتيطب به امر نديفرمايم

اين سؤال مطرح است  نجايا درپس  .است آن از متأخر نكهيا اي شوديم دايپ وجود خود با و ستين وجود از قبل رتبه
 منضم ضمائم و( است گرفته تعلق است ضمائم انضمام به كه يوجود به امر نكهيا اي است گرفته تعلق عتيطب به امر كه
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 رتبه در ضمائم نكهيا مگر شودينم محقق خاص وجود نيا اصالً و اندبوده قبل رتبه در ضمائم چون ديآيم امر پَر ريز
  ).باشند قبل

 اما ،شودينم ضمائم بدون هم وجود و رديگيم تعلق فرد وجود به هم وجود و است متشخص وجود شوديم گفته
 وجود اتممقو هم ضمائم صورت نيا در ،ديايب وجود تا باشد شيهانهيزم ديبا اول ضمائماين است كه  حالت كي
 و است متأخر رتبه در شود دايپ وجود خود با اگر ،شوديم دايپ وجود خود با مكان و زمان ضمائم نكهيا اي ،شونديم
 است نيا رديگيم تعلق عيطبا به اوامر نكهيا از ينينائ مقصود. شودينم امر مشمول عوارض و ديآينم امر پَر ريز گريد
 مقصود .ديآينم امر پَر ريز لذا و شوديم محقق آن بعد رتبه در و وجود با همه ضمائم و رديگيم تعلق وجود به امر كه
 علت قبل رتبه رد ضمائم كه است نيا به متقوم كه يوجود ،رديگيم تعلق وجود به امر كه است نيا فرد به امر تعلق از

 . شوديم وجود مقومات هاآن همه و باشد داشته
 وجود يوقت ،است ضمائم بر متوقف خاص وجود يول رديگيم تعلق خاص وجود به امر كه شوديم نيا اول احتمال

 خاص وجود اتممقو همه ضمائم چون ،شوديم فرد به امر تعلق نيا ،باشد آمده هم ضمائم كه شوديم درست خاص
 و وجود زا قبل نكهيا نه نديآيم وجود خود با ضمائم يول رديگيم تعلق وجود به امر كه است نيا دوم احتمال. هستند

 ،است وجود الزمه همه ضمائم كه است نيا. است وجود از بعد لوازم مهه هانيا ،دنباش آمده وجود طيشرا عنوان به
 نديآيم امر پَر ريز و شونديم مقوم باشند طيشرا از اگر ،هستند خاص وجود طيشرا از هاآن كه مينيبب ميخواهيم يمنته
 .روديم رونيب امر پَر ريز از و است وجود از متأخر لوازم از و ستين طيشرا از نكهيا اي

 يآقا مناقشه هم بعد و ييخو يآقا مناقشه هم بعد و ينينائ يآقا شيفرما نجايا در ديكرد اقهدم شما را بحث ريس 
 كه است يريتصو كي ،دارد ريتصو دو ينينائ مرحوم شيفرما كه شد نيا هم بحث جمع و شد ذكر ييخو يآقا به ديوح
 . دارند ينينائ يآقا شيفرما از ديوح ياقآ كه است يريتصو يگريد و دارند ييخو يآقا

 مالحظه در بحث فلسفي مسئله. 4
 هرچقدر نكهيا يبرا ،است يمهم واقعاً بحث است آمده ديوح يآقا كالم در آنچه كه است نيا نجايا در ما مالحظه
 توانينم يول ،ميريبپذ را نيا هم ما و است تيشخص و تيفرد نيع هم وجود و است وجود با اصالت ديبگو مالصدرا

 وجود مثالً خاص وجود ،خارج در كه است نيا گرفت دهيناد شودينم كه يتيواقع نآ. گرفت دهيناد وقتهيچ را تيواقع
 وجود هم يجد سؤال و دارد مهيضم هزار فرد هر كه است نيا تيواقع ،است منضمه امور و عارض هزاران يدارا ،ديز

 خاص وجود چيه و دارد خاص وجود هم هاآن خود كه( ضمائم نسبت ،دارند ينسبت چه خاص وجود با ضمائم كه دارد
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 يگريد و است علت يكي ايآ .ستيچ ،است شده بيترك هم با كه وجود چند نيا نسبت )،ميندار وستيپ يب و دهيسيل
. هستند متأخر رتبه در اي هستند متقدم رتبه در منضمه عوارض ايآ. هستند گريد علل معلول هاآن همه اي است معلول
 نيا. ستين متصور عوارض بدون وقتهيچ ،وجود كه است نيا تيواقع يول ،است وجود به يفلسف نظر از تشخص ولو
 .كرد حل را آن ديبا كه است يجد الؤس نيا. دارند هم با يربط چه اندگرفته قرار يجوهر امر رامونيپ كه اتدوجو
 .     نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و

                      


