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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 اوامر به طبايع يا افرادتعلق 
 و اشكاالت رب عالوه. ديكرد مالحظه و ميكرد عرض را مسئله از ريتقر سه افراد به اي عيطبا به اوامر تعلق بحث در
 كل آن از بعد و شوديم اشاره هم نآ به كه دارد وجود يگريد اشكال شد مطرح عتيطب به امر تعلق در كه يمباحث

 . ميكنيم يبازساز يگريد شكل با و خودمان انيب با را مباحث

 اشكال به مسئله
 و اوامر كه شوديم گفته حال هر در ،افراد به چه ميباش عيطبا به اوامر تعلق به ئلاق چه هك است نيا گريد اشكال

 و بعث و موال يعيتشر اراده ايآ. است يجد اشكال كي نيا. رديگينم خارج به تعلق اي رديگيم تعلق خارج به ينواه
 وجود و يخارج امر به زجر و بعث كه شود گفته اگر. نه اي رديگيم تعلق يخارج وجود به ديآيم متعلقات بر كه زجر
 شوديم گفته چون. شوديم يجار نجايا در له مثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوتقاعده  رد،يگيم تعلق يجخار
 قاعده مصداق نيا و است گرفته يخارج موجود لحاظ به ضوعوم به تعلق كه است يمحمول حكم و ارده و زجر و بعث
 .باشدمي است له المثبت ثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت كه مركبه اتيهل

 موضوع ثبوت فرع ديز يبرا اميق ثبوت ،)يذهن وجود لحاظ به نه خارج لحاظ به( قائم دٌيز كه شوديم گفته يوقت
 كه باشد يظرف همان در ديبا هم له مثبت ثبوت ،رديبگ تعلق نآ به اميق تا باشد داشته وجود ديز ديبا اوالً يعني. است
 تقدم. باشد داشته وجود موضوع ديبا اول ،خارج ظرف در است خارج به ناظر چون هيقض نيا .است آن به ناظر هيقض

 اول فرض بر بنا يكبر نيا نجايا در. است يفلسف قانون كي ،هيقض ثبوت ظرف در محمول وجود بر موضوع وجود
 تعلق )بالعرض فرد اي بالذات (فرد فرد اي عتيطب به كه يزجر و بعث و امرونهي كه ديگفت شما اگر يعني ،كنديم صدق

 وقت آن )،باشد وجود لحاظ به يوقت و ديگويم را وجود لحاظ به عتيطب ،تعيطب ديگويم كه هم يكس چون( ،رديگيم
 تشرب ال و ةصاللا قمأ هيقض يعني ،شوديم شامل هم را هيقض نيا ،له مثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت قاعده
 وجود محمول رتبه در ،هيقض صدق ظرف در ديبا موضوع كه ديگويم يفلسف قانون نيا. است قائم ديز هيقض مثل الخمر
 را دارد وجود كه يزيچ. است حاصل ليتحص كه است نيا آن محذور ،شود يجار نجايا در قانون نيا اگر. باشد داشته

 . كن جاديا گفت توانينم



 3484 : ماره                                                                                                             

 
 

3

 قانون مشمول و است مركبه اتيهل يايقضا ليقب از و رديگيم تعلق وجودات به ينواه و اوامر كه شود گفته اگر
 و اوامر شود گفته اگر .شونديم حاصل ليتحص ينواه و اوامر همه كه شوديم نيا جهينت ،است ءيالش عند ءيالش ثبوت
 هيذهن ايقضا شود،ه نميگرفت مفروض هادر آن وجود ديق و ستين خارج به ناظر يايقضا به ايقضا نيا در ينواه
. هاآن امثال و يمنطق يايقضا مثل ،باشد يذهن امر كي نكهيا نه است جخار به ناظر همه ،ايقضا كه يحال در ،شوديم

 است ناظر وجود به اگر ،رديبگ تعلق فرد به چه و عتيطب به چه امر كه شوديم گفته و شد يگريد اشكال كي نياپس 
 .ندارد خارج به يربط و شوديم يذهن امر ،ستين ناظر نآ به اگر و است حاصل ليتحص

 پاسخ به اشكال
 يزيتبر يآقا مرحوم و است آمده هيكفا در كه است يهمان پاسخ كي. است شده داده پاسخ نوع چند به اشكال نيا 
 زجرها و بعث كه است نيا نديگويم هيكفا صاحب مرحوم كه نچهآ. دارند هيكفا صاحب شيفرما از يخوب ريتقر هم

 يعني ،زجر و بعث هك است نيا شيمعنا ،كنديم امرونهي و خواهديم را يزيچ موال يوقت يعني ،رديگيم جاديا به تعلق
 ،زجر و بعث مثل يانشائ يايقضا. رديگيم تعلق فرد به اي عتيطب به ترك و جاديا وقت آن ،ترك و جاديا درخواست
 معموالً  ،مركبه اتيهل ريسا و قائم ديز مثل ييايقضا در كه است نيا اوتفت. است مركبه اتيهل يايقضا از متفاوت
 و يعيتشر اراده در اما شودمي له مثبت ثبوت فرع ،آن ثبوت و وجود وقت آن كه است اعراض و عوارض جزء محمول
 را موال مطلوب ديگويم واقع در اراده كه است موال يعيتشر اراده بلكه ستين اعراض ليقب از محمول ،زجر و بعث

 .ستين مركبه هيهل يايقضا ليقب از كردن جاديا و كن جاديا
 نچهآ. كرد اسيق ايقضا از نوع نيا به را مركبه اتيهل يايقضا بحث دينبا كه دهديم مطلب نيا به توجه پاسخ نيا
 منطق در .است ايقضا از يگريد نوع در كننديم ميتقس طهيبس و مركبه اتيهل به را اتيهل كه است شده گفته فلسفه در
 دارد ياحكام هانيا از كدام هر و قائم دٌيز مييگويم يگاه و موجود دٌيز مييگويم يگاه كه است شده گفته فلسفه و
 يايقضا با يانشائ يايقضا اما ،است ليقب نيا از يزيچ اي يثان معقول اي است وصف اي ،محمول هانيا همه در يلو

 يايقضا ،ءيالش ثبوت هيقض ياصل محور و مركبه هيهل و طهيبس هيهل مقسم ديگرعبارتبه. است متفاوت ياخبار
 در كه ستين طورنيا ،ةالصال اقم شوديم گفته يوقت. دارد فرق هاآن با اصالً يانشائ يايقضا اما است يفيتوص ياخبار

 گفته تا ببرد يموجود امر بر را محمول بخواهد نكهيا نه ،است جاديا طلب بلكه باشد ءيالش عند ءيالش ثبوت انشائات
 نماز اقامه اگر ،الخمر تشرب ال ديگويم چه يبرا ستين عالم در خمر شرب اگر و گفته شود است حاصل ليتحص شود
 ديبا آن موضوع شود گفته تا ستين يخبر مولحم دينبا و ديبا. كنديم حمل آن بر را اقم چه يبرا هست خارج در
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 واقعاً  و ستين هم يذهن يايقضا ليقب از نكهيا ضمن ،است حاصل ليتحص آن گفتن است موجود اگر و باشد موجود
 . وجود به نه است جاديا همان به ايقضا نيا تيخارج يول است خارج به ناظر

 كه است شده گفته كه هابحث آن. يانشائ يايقضا و ياخبار يايقضا ؛ميدار ايقضا نوع دو ما كه است نيا كالم روح
 يايقضا اما ،است ياخبار يايقضا در همه و شوديم يجار قاعده نيا مركبه اتيهل در ،ءيالش عند ءيالش ثبوت
 چون شوديم حاصل ليتحص باشد خارج به ناظر هيقض اگر ،كه سؤال نيا لذا ؛است خارج هاآن مقسم از اصالً يانشائ
 يارزش و است يذهن امر نباشد خارج به اظرن هم اگر و است له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت خارج در
 .است يانشائ و يجاديا هيقض يول است خارج به ناظر كه شوديم گفته د،ندار

 ديگر اشكال هايحلراه
 كنم بحث را هاآن خواهمينم من كه هست گريد حل راه سه دو .بود اول حل راه شد گفته نچهآ مشكل نيا حل در

 االصول مقاالت در نائيني مرحوم حل راه كي .دارد يةاالدر يةنها در ياصفهان مرحوم حل راه كي. دهميم ارجاع اما
 االصول يةنها در يبروجرد يآقا مرحوم هم حل راه كي .دارد هم االفكار يةنها در، كردند اشاره نآ به اختصار به

 كه هم يكس .ستين درست كدامهيچ اما هست هم قيدق هاراه آن .اندرفته يگريد هايراه سمت به بزرگوار سه نيا. دارد
 است كه االصول يف قيالتحق كتاب در ديوح يآقا حضرت است گفته را نآ اشكاالت و است كرده ريتقر را هاراه نيا

 . است كرده نقد و است گفته را قيطر سه هر

 تقرير جديد مسئله تعلق اوامر به طبايع
 است يهمان غالباً گرچه ،ميكنيم ريتقر دور كي خودمان نگاه با را مباحث نيا اول از .ديكرد مالحظه را بحث ريس
 يباق و كنميم عرض را بحث از مقدمه كي. شوديم گفته يتركامل و گريد انيب كي با اما است بوده هم كلمات در كه
 . باشد بعد جلسه يبرا آن

 مقدمه اول
 محور سه در رديگيم تعلق افراد به اي رديگيم تعلق عيطبا هب اوامر ايآ شوديم گفته كه بحث نيا كه است نيا مقدمه

 . باشد ناظر محورها نيا از يكي به ديشا است آمده اصول در كه يريتعب نكهيا ولو ،است ريتصو قابل
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مطرح  سؤال نيا نجايا در. آمنوا نيالذ هايا اي الناس هايا اي. دارد مخاطب ما احكام. است حكم طبمخا ،اول محور
 كي نيا. هستند )بالعرض فرد اي بالذات فرد( افراد اي است امنوا نيالذ و الناس عتيطب ،مكلف و مخاطب ايآ كه است
 اي بالذات افراد هم نآ ،هستند مخاطب افراد اي است مخاطب آمنوا نيالذ اي ناس عتيطب ايآ كه است بحث محور

 .بالعرض
 نه ميدار زيچ دو ما ،احكام و خطابات از ياپاره در ديمستحضر كه طورهمان. است موضوع متعلق در دوم محور

 ال در. الخمر تشرب ال كه است نيا خطاب يگاه اما ،موضوع و است حكم نجايا ،است صلّ خطاب وقت كي. زيچ كي
 اصطالحات نجايا .است يخارج امر كه دارد وجود خمر كي و است مكلف فعل كه هست شرب كي ،الخمر تشرب
 يگاه .است حكم متعلق خمر و است حكم موضوع ،شرب شوديم گفته كه است طوراين غالباً  مشهور اما است يمتفاوت
 ريغ ،الخمر تشرب ال در است مهم كه آنچه .است المتعلق متعلق نديگويم هم يگاه ،است موضوع متعلق نديگويم هم
 متعلق خمر و است موضوع شرب كه شوديم گفته يگاه. ميدار خمر كي و ميدار شرب كي ،ميدار زيچ دو ما ،ينه از

 باشد رسا خوب نكهيا يبرا هم يگاه .است موضوع خمر و است شرب ،متعلق كه نديگويم عكس هب يگاه و است
 خطاب كه ييجا يعني ،است موضوع متعلق دوم محور. نديگويم الموضوع متعلق را يدوم و نديگويم موضوع را ياول
 ،متعلق ،است آمده يمتعلق كه يخطابات همه در. الخمر تشرب ال مثل دارد يخارج متعلق كه است گرفته هدف را يفعل
 ،است شده اخذ متعلقات در كه يخارج انياع نيا كه شوديم مطرح سؤال نيا وقت نآ .هستند يخارج اءياش و انياع

 .است بالعرض فرد اي است بالذات فرد اي است فرد اي است عتيطب مقصود ايآ .ستيچ مقصود
 مكلف فعل. نماز نخواند اي شرب خود يعني ،شوديم اخذ خطاب در كه است يفعل يعني حكم موضوع ،سوم محور 
 كل شوديم گفته يوقت هيوضع احكام در. است محور سه نيا. است مقصود فرد اي است عتيطب شوديم بحث كه است
 دارد موضوع و متعلق يگاه ديايب كه يفيتكل حكم يول است هيخارج نيع كه دارد وجود متعلق همان فقط ،طاهر ءيش
 .شوديم عرض فردا كه شوديم نوع چند است حكم موضوع كه سوم قسم. بود قسم سه نيا. دارد موضوع فقط يگاه و

 .                      نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


