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 تقرير جديد از مسئله تعلق اوامر به طبايع
 جموعهم مالحظه با ابتدا از شد گفته ميداشت افراد اي عيطبا به اوامر تعلق بحث در موجود آراء بري مرور آنكه از بعد
 . ميكن عرض دارد وجود كه نظرهايينقطه و ميكن مجدد ميتنظ خودمان نگاه از دارد وجود بحث پرونده در كه مباحث

 مقدمه اول
 نجايا رد زيچ سه بلكه ستين امر متعلق اي موضوع نجايا در بحث محل كه بود نيا شد اشاره نآ به كه اول مطلب

 .رديبگ قرار بحث محل توانديم

 عناوين در محل بحثاقسام 
 قسم اول

 اخذ حكم به مكلف و مخاطب در كه ينيعناو. است الناس اي آمنوا نيالذ يعني ،فيتكل مخاطب و مكلف قسم اول، 
 مكلف ديبا آمنوا نيالذ نكهيا مثل ،است شده اخذ آن در كه يوديق تا آمنوا نيالذ و ناس مثل عامه نيعناو از است شده
. است قسم كي نيا، هستند ياخاصه طائفه هاآن مخاطب هم احكام از يبعض. آن مانند و باشد داشته قدرت ،باشد
 .يك قسم است خاصه نيعناو تا آن وديق تا عامه نيعناو از هستند حكم مخاطب كه ينيعناو

 دوم قسم
 اءياش بلكه است نرفته امر رپَ  ريز ميمستق كه يامور .بود موضوع متعلق اي متعلق ،شد عرض روزيد كه دوم قسم
 شخص به جائر از كه يمال در توانيم كه مييگويم مكاسب در كه يمثال اي خمر مثل ،است متعلق كه است يخارج
 الؤس و است متعلق كه است دوم قسم هم نيا. است متعلق ،است دهيرس جائر از كه مال نيا د،كن تصرف است دهيرس

 .است حكم موضوع فرد اي است حكم موضوع آن عتيطب ايآ ،شد اخذ نيعناو نيا خطاب در يوقت كه شوديم مطرح

  سوم قسم
 موضوع را ميمستق متعلق و مييگويم متعلق را متعلق(. بود بالواسطه متعلق اي حكم موضوع خود ،سوم قسم

 شودينم اي شوديم صادر مكلف از كه يفعل آن يعني ،است يفيتكل احكام در احكام و رفتارها از قسم نيا). مييگويم
 .شوديم سوار آن بر امرونهي ئتيه كه است ياماده همان واقع در كه
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 معقوالت از است گرفته لقتع آن به حكم كه يفعل كه است نيا اول نوع .است نوع چند هم سوم قسم كه شد گفته
 سجده .)است مستحب مستقالً سجده كه ديدانيم( ،كردن سجده خود مثل ،باشد ياول معقوالت و يماهو اتيكل و يماهو
 نوع. رديبگ قرار بحث محل توانديم و است يماهو مفهوم كي ،است گرفته تعلق آن به امر كه است يحال كي كردن
 يثان معقول كي جيتدر. شود تيرعا جيتدر كه شوديم فتهگ مثالً ،باشد يفلسف يانتزاع مفهوم كي كه است نيا دوم
 كه است نيا هم سوم نوع. است ليقب نيا از يميمفاه و حدوث و امكان ليقب از نوع نيا .ستين يماهو امر و است

 ياعتبار مركبات و ياعتبار ميمفاه از ،است گرفته تعلق آن به امر كه است ياماده اي امر موضوع و امر متعلق نچهآ
 . است ياعتبار مركب كي ةصال و است آمده ةصال بر امر كه صلّ  مثل. باشد

 ينيعناو ،است حكم مخاطب از يحاك كه ينيعناو. شد قسم سه كه شود يجار توانديم هانيا همه در بحث نيبنابرا
 آن به بعث ميمستق كه است ينيعناو خود سوم و رديگيم تعلق آن به ما يرفتارها كه است يائياش آن و است متعلق كه

 حكم، موضوع عنوان به است گرفته تعلق آن به حكم كه يفعل ميگفت هم سوم قسم در. ما لافعا يعني رديگيم تعلق
 و مركب ميمفاه از توانديم و باشد يفلسف يثان معقول توانديم ،باشد اول معقول و يقيحق يماهو مفهوم توانديم

 .كنديم مشخص را بحث شمول دامنه كه بحث كي نيا. باشد مركب اعتبارات

 مقدمه دوم
 افراد و فرد اي عيطبا به اوامر تعلق بحث در آنچه كه است نيا كرد توجه آن به ديبا مسئله قيتحق در كه يدوم مقدمه

 دو هاآن نيترمهم كه داشت وجود نجايا در مسئله چند ،ستين مسئله كي واقع در ،است گرفته قرار بزرگان نظر مطمح
 .شد مطرح محور نيا در ياساس و مهم بحث دو .داد ليتقل بحث كي به را هاآن دينبا و است تا

 است فرد اي است عتيطب امر متعلق ،رديگيم تعلق افراد به اي رديگيم تعلق عيطبا به اوامر كه است نيا بحث كي 
 كه است نيا بحث و است له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت مسئله هم بحث كي .)بالذات اي بالعرض فرد(
 نجايا در له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت قاعده و است هياخبار يايقضا ليقب از يانشائ يايقضا ايآ

 جاديا ايآ. ستيچ ينواه و اوامر ميمستق متعلق كه است نيا الؤس ديگرعبارتبه .ستين ليقب آن از نكهيا اي است صادق
. است رفته هچ يرو بر زجر و بعث و امرونهي كه است يگريد سؤال هم نيا .ستين ميمستق متعلق جاديا نكهيا اي است
 مسئله دو اما دارند رثُأت و ريتأث و دارند ييهايدگيچسب هم به بحث دو نيا نكهيا ولو. ستيچ ،است متعلق ميمستق آنچه
 . شود دايپ ياچاره و حل راه ديبا دوم مسئله يبرا و است
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 قسم اول و دومدر  ءعدم جريان قاعده ثبوت الشي

 .است روشن ،است عنوان مخاطب مييگويم كه ييآنجا نكهيا يبرا ،ستين يقبل مسئله فرض سه هر در دوم مسئله
. نكن تصرف اي بكن تصرف كه شوديم گفته بعد و شوديم گرفته دوالوج مفروض متعلق ،ستين يجار بحث متعلق در اي

 را آن كه است شرب خود در فقط ،دوم مشكل. نشود شرب اي شود شرب كه ميكنيم بحث را الوجود مفروض خمر مثالً
 در و متعلق در اال و ميرينگ اي ميريبگ مفروض را آن كه است نماز عمل انجام .ميرينگ اي ميريبگ الوجود مفروض
  .است اول بحث از ريغ دوم بحث شوديم گفته كه است نيا .ميريگيم الوجود مفروض دو هر ،حكم مخاطب
 اي مخاطب كه شوديم گفته ،است مخاطب در هم ،رديگيم تعلق افراد به اي رديگيم تعلق عتيطب به امر كه اول بحث

 هم خمر در .كرد الؤس شوديم را هانيا همه و است فرد اي است يكل ،است يخارج اي است يذهن انسان ايآ الناس هايا
 نيا توانيم است ميمستق علقتم و موضوع هك هم فعل خود در .كرد مطرح را هاسؤال نيا توانيم است حكم متعلق هك

 الوجود مفروض نجايا آيا كه دوم سؤال و دوم بحث اما ،است فرد اي است عتيطب موضوع كه كرد مطرح را سؤال
 خود با بلكه ،ديريگينم الوجود مفروض نجايا نكهيا اي له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت بشود تا ديريگيم
 يجار شدهگفته صورت سه از سوم قسم در فقط بحث نيا )،شد عرض روزيد كه( كن جادشيا كه شوديم گفته نيهم

 و ميريگيم مفروض را وجود حتماً آنجا در .ستين يجار بحث نيا فيتكل به مخاطب و مكلف و انسان رد اال و است
 موجود خمر اي رديگيم قرار حكم مخاطب ،موجود انسان كه مييگويم .ديآيم فيتكل كه شوديم گفته وجود فرض با

 يجار را له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت قاعده ،متعلق اي مخاطب به نسبت .شوديم حمل آن بر حكم
 الوجود مفروض اگر كه است سؤال ،مكلف فعل در يول ،ديآينم اي ديآيم حكم مييگويم آن وجود فرض با و ميدانيم

 له المثبت الثبوت فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت پس ،نشود گرفته الوجود مفروض اگر ،است حاصل ليتحص ،شود گرفته
 . ميكن توجه نآ به نجايا در است الزم كه بود يدوم مقدمه نيا. شوديم چه

 سه هر الؤس كي .دارد فرق هم هاآن دامنه كه دارد ودوج بحث دو نجايا در كه مييگويم دوم مقدمه در نيبنابرا
. كنديم ترروشن را مسئله نقشه مطلب دو نيا. دارد هاآن از يكي به اختصاص دوم سؤال يول شوديم شامل را موضوع
 دوم مقدمه .دارد حالت سه هم سوم قسم و است قسم سه است شده مطرح نجايا در كه يمسائل دامنه ديگويم اول مقدمه
 الؤس. است وجود اي جاديا يگريد و است فرد اي يكل يكي .است سؤال دو ،مبحث نيا در مطرح سؤال كه ديگويم هم
 .رديگيم را قسم كي فقط دوم الؤس يول رديگيم بر در را اول مقدمه قسم سه هر اشدامنه اول
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 تفاوت فرد و مصداق
 يثان معقوالت در مصداق ،شوديم گفته يماهو مسائل در فرد كه است نيا مصداق و فرد فرق ،يفلسف نظر از 
 .شوديم گفته هم ياعتبار مركبات در يحت اي شوديم گفته يفلسف

  مقدمه سوم
 و يعانتزا ميمفاه و يماهو ميمفاه نيب تفاوت يفلسف نگاه از هك است نيا هست نجايا در كه يسوم مقدمه و مطلب

 ،شوديم يمنطق يكل كه ميدار يقيحق ميمفاه كي كه معنا نيا به .دارد وجود مفهوم نوع راچه سه. دارد وجود ياعتبار
 مثالً  ،است ياعتبار ميهامف هم نوع كي .شوديم يفلسف هيثان معقوالت و يمنطق هيثان معقوالت و ياول معقوالت كه

 . شوديم مفهوم نوع چهار هاآن جمع سر لذا و هانيا امثال و تيزوج و تيكل مفهوم

 انواع مفاهيم
 و است يفلسف هيثان تمعقوال سوم. است يمنطق هيثان معقوالت دوم. است ياول معقوالت و يماهو ميمفاهاول،  

 فرد و تيماه اي فرد و يكل اگر. ليقب نيا از ييزهايچ و تيملك ،تيزوج ،حج ،ةصال مثل ،است ياعتبار ميمفاه چهارم
 اي وننمع و عنوان يباق در .است فرد و يكل كه است يماهو ميمفاه يعني ،است ياول معقوالت در فقط ،شوديم گفته
 فرد و يكل يول داد قيتطب شوديم هانيا همه در كه تاس يمفهوم مصداق و عنوان لذا ،شوديم گفته مصداق و عنوان
 . ديكرد مالحظه فلسفه در كه يهابيترت همان با دارد تيهو هو رابطه كه است يماهو ميمفاه در اول قسم در فقط

 نسبت مفاهيم با مصاديق و افراد
 و يكل نسبت يگاه يخارج قيمصاد با است ما ذهن در كه يميمفاه نيا نسبت كه كرد توجه ديبا هم مقدمه نيا به
 عنوان نسبت نكهيا اي است يماهو معقوالت و ياول معقوالت از كه ديز و انسان مثل است فرد و تيماه يعني ،است فرد
 و عنوان هم آنجا البته ،است ذهن در فقط يمنطق يكل چون ،چهارم و سوم قسم در .است مصداق و عنوان و معاون و

 نيا آنجا در اگر و فرد و يكل نه است مصداق و يكل و معاون و عنوان اقسام نيا در ،است يذهن يمنته ،دارد معاون
 مصداق يمعنا به فرد از مقصودمان ،ياعتبار تبايترك در و يثانو ميمفاه در كه داشت توجه ديبا شوديم مطرح مباحث
 توجه را مطلب نيا ديبا. شودمي شامل را اقسام همه كه است عام اصطالح نآ يمنته نديگويم فرد هم يگاه البته. است
 . مينباش قائل هانيا نيب يتفاوت كه است ممكن و باشند داشته تفاوت هم با تاس ممكن هانيا كه ميكن
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 نيا. ميكنيم عرض را است مسئله در حق آنچه و بحث شقوق، هاآن مالحظه با كه بود ياهيپا مقدمه و بحث سه نيا
 در و ميكنيم كيتفك را مباحث مقدمه سه نيا اساس بر ما و كرد روشن را آن يايزوا و مسئله تيكل ،واقع در مقدمه سه

 . ميكنيم عرض را مباحث بعد جلسه
 .                 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


