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 تعلق اوامر به طبايع يا افراد

 نگاهي به مطالب پيشين
 كه يينظرها نقطه نيترمهم بر يمرور و شد مطرح گيردتعلق مي عيطبابه  اي است افراد متعلق اوامر ايآ نكهيا بحث

 بحث نيا انيجر كه شد گفته و دارد قرار بند و محور چند در مسئله در قيتحق كه شد عرض .ميداشت بود مبحث نيا در
 نوع چند هم موضوع خود در .بود موضوع خود و متعلق متعلق اي موضوع قلمتع ،مكلف مخاطب در كه دارد يصور
 يكي ؛بردارد در را مسئله دو حداقل نجايا در مباحث كه بود نيا شد گفته كه هم يگريد بحث. شد عرض كه داشت

 رديگيم تعلق وجود به امر ايآ كه بود نيا هم گريد بحث و رديگيم تعلق فرد به اي رديگيم تعلق عتيطب به رام ايآ نكهيا
 اشتد دوجو بحث جهت دو پس. دارد يمشكل يمنطق قواعد طبق رديبگ تعلق وجود به اگر و رديگيم تعلق جاديا به اي
  .شد عرض قبالً كه

 تعلق امر به فرد بالذات يا فرد بالعرض. 1
 گفته كه ييجاها در ،اول بحث خصوص در كه است نيا ميكن توجه آن به است الزم مباحث نيا در كه يسوم مطلب

 تعلق بالعرض فرد به اي رديگيم تعلق بالذات فرد به ايآگيرد، مي تعلق فرد به اي گيردمي تعلق عتيطب به امر شوديم
 محقق كه است ديز وجود .است كرده دايپ وجود ديز در كه بود يتيانسان همان بالذات فرد وجود اصالت بر بنا .رديگيم

 يانسان وجود كه بود نيا بحث .شوديم بالعرض فرد است ديز در كه يگريد مشخصات و عوارض اما است تيانسان
 .است امر تعلق مصداق هم منضمه عوارض اي است امر تعلق مصداق ديز

  تعلق امر به فرد بالذات
 به قائل ما اگر گفتنديم كه بود نيا بر نايآقا مباحث .ميكن عرض ميخواهيم كه ميدار يا نكته كي ما بحث نيا در
 مشترك مفروض نيا. روديم رونيب متعلق رهيدا از عوارض و يحواش و شوديم وجود بالذات فرد ،ميشد وجود اصالت
 تيانسان كه ميگرفت تيفرد ياصل محور را وجود و ميشد يوجود اصالت اگر كه بود گرانيد و ييخو و ينينائ مرحوم

 رونيب يحواش و است گرفته تعلق عتيطب به امر كه شوديم گفته نجايا در ،ميبرد رونيب را عوارض و هست آن ضمن هم
 متن بر امر و است رفته يحواش بر ينه نكهيا يبرا ،ندارد يمانع و است زيجا ،شد هم ينه و امر اجتماع اگر لذا ؛است
 . است آمده
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 تعلق امر به فرد بالعرض
 وقت آن و ديآيم امر پَر ريز عوارض وقت نآ ،است عوارض به ءيش تشخص ميگفت و مينشد دووج اصالت اگر اما

 .ميباش ينه و امر امتناع به قائل ديبا
 سپس و دادنديم جواب ييخو يآقا آن از بعد و فرمودنديم ينينائ يآقا يوقت. ميدار مناقشه مطلب نيا يرو ما
 و رديبگ تعلق عتيطب به امر اگر كه بود مطرح نجايا در يبحث رشته كي ،كردنديم مطرح را گريد بحث كي ديوح يآقا

 امر اجتماع و است رونيب عوارض ،است موضوع است وجود همان كه بالذات فرد لذا و باشد وجود به هم ءيش تشخص
 و است نآ يدوجو يفرد عتيطب خواندن نماز ،نكن غصب و بخوان نماز است گفته كه ييجا در .است زيجا هم ينه و

 نآ ،است عوارض به فرد تشخص شود گفته اگر اما. است آمده ضعوار بر هم ينه ،است امر از رونيب همه عوارض
 . است آن عوارض جزء است آمده تيغصب بر كه هم ينه و ديآيم امر محدوده در هم عوارض وقت

 تعلق وجود به امر كه شود گرفتهاگر  .است خورده گره يفلسف بحث آن با بحث نيا كه است شده گرفته مفروض
 زيجا ينه و امر اجتماع و روديم رونيب عوارض ،رديگيم تعلق بالذات فرد به هم امر ،است وجود به تشخص و رديگيم

 رفتنديم يراه به كه ينينائ مرحوم. شوديم ينه و امر اجتماع وقت نآ ،است عوارض به تشخص كه شد گفته اگر .است
 قبول را فرض شيپ نيا همه ،كرند يم ابرام و نقض كه يگرانيد و آوردند انيم به را فالسفه يمبنا كه ييخو مرحوم و

 .است عوارض به تشخص اي است وجود به تشخص ايآ نديگويم يمنته ،دارند

 مناقشه در بحث. 2
 قرار مناقشه محل توانديم ياصول نگاه از فرض شيپ نيا كه است نيا ميدار بحث نيا روند در ما كه يمطلب نيسوم

 مقام در كه است نيا ما عرض. رديبگ قرار اشكال محل توانديم داشتند اتفاق ان بر مستشكل و بيمج كه يحرف .رديبگ
 به .شودينم يكي در منحصر و است تا دو ياصول راه ،يفلسف يمبنا دو نيا از كي هر فرض بر ،حكم جعل و عيتشر

 وجود به ديز تشخص گفت توانيم و است وجود به تشخص كه شد نيا به قائل يفلسف نظر از شوديم كه معنا نيا
 اهر دو ياصول نظر از يفسفل يمبنا نيا حفظ با يول هستند خارج تشخص نيا رهيدا از يفلسف لحاظ از عوارض و است
 هستند رونيب يفلسف دقت نظر از كه هستند ييزهايچ عوارض و است وجود به تشخص كه گفت شوديم .دارد وجود

 وجود به تشخص ميشد قائل نكهيا رغمعلي .برديم شيهايژگيو همه با فرد بر را امر ،حكم جعل مقام در موال يول
 و هستند هم با همه هانيا عرفاً و است آمده عوارض و وجود بر حكم كه است نيا امر ظاهر كه گفت توانيم يول است
 . اندشده حكم مشمول كاسه كي و جا كي همه
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 عوارض و است رفته است يمحور هسته كه وجود خود يرو بر امر يعرف نظر از كه گفت توانيم كه طورهمان
 از عوارض حتماً پس است وجود به تشخص كه شود گفته يفلسف نظر از اگر كه ستين طوراين. هستند رونيب همه

 عوارض ،است وجود به تشخص كه ديريبپذ مالصدرا حرف عقالً  اگر كه فرموديم ييخو يقاآ. است رونيب امر محدوده
 لحاظ از چند هر گفت توانيم مييگويم پاسخ در ما .است خارج مأموربه رهيدا از و رديگينم قرار امر تحت گريد

 يعني ،است مقصود بالعرض فرد كه شوديم گفته حكم جعل و يعرف لحاظ از يول است دوجو به تشخص يفلسف
 را فيتكل و كند طرفه كي را راه يفلسف بحث آن كه ستين طوراين. است مقصود مشخصات با است فرد در كه يعتيطب
. است مشخصات با موضوع نيهم محور كه ديگويم عرف كه مييبگو و شد يوجود اصالت توانيم بلكه ،كند يينها
 تشخص كه شد گفته و ديشد وجود لتااص به قائل اگر كه است نيا بر ييخو يآقا كالم ظاهر كه است نيا بر من ديتأك
 در ،است مأموربه از رونيب عوارض و رديگيم تعلق بالذات فرد به امر كه گفت ديبا حتماً نجايا ،است دوجو به فرد

 . است مشخصات با فرد مأموربه شد قائل نكهيا هم و شد يفلسف بحث آن به قائل توانيم هم كه گفت شوديم پاسخ
 منضمات به تشخص ديگويم كه يتصور ،است ينينائ يآقا تصور ديگويم ييخو يآقا كه يمطلب نآ گريد طرف از

 يفلسف لحاظ به چون ،ستين درست هم نيا ،برود كل يرو بر ديبا امر حتماً پس ميگفت را نآ اگر ،است عوارض و
 موال يول است عوارض به فرد تشخص شود گفته كه ندارد يمنع چيه يعرف لحاظ به اما گرفت را هجينت نيا توانيم

 ،است مشخص نقش هاآن نقش نكهيا رغمعلي .ستندين امر تحت عوارض كه ديگويم و رديگيم ذات را خود به مأمور
 .كنديم عوض را مسئله يحد تا كه است انجيا در ما گريد عرض نيا. ستندين مأموربه در يول هستند مشخص نكهيا با

 تفصيل در مسئله. 3
 يبوعل مثل اگر كه بود نيا تصور ،كردنديم حركت گفتمان آن در كه يگرانيد و ييخو يقاآ و ينينائ يآقا تصور

 و است آمده كل يرو بر امر حتمًا پس ،است عوارض به فرد خصشت ميگفت و ميكرد فكر مشاء مثل يعني ميكرد فكر
 عوارض از ريغ وجود ،است وجود به تشخص كه شد گفته و ديشد ييصدرا اگر اما شوديم محال هم ينه و امر اجتماع
 خارج بر هم ينه و است امر رهيدا از خارج هانيا و است رفته اصل يور بر امر كه گفت ديبا وقت نآ و است منضمه

 جواب كي دالبّ و االّ يفلسف بحث آن كه اندرفتهيپذ را نيا دو هر .است زيجا ينه و امر اجتماع لذا ،است آمده امر رهيدا
 و هستند مشخص عوارض كه گفت و زد را صدرا از قبل مشهور حرف شوديم كه مييگويم ما .دهديم يعرف و ياصول
 عوارض و است مدهآ يمحور هسته بر امر كه ميشو قائل و مييبگو را همان ميتوانيم و است آمده كل يرو بر امر

  .است رونيب جعل مقام در مشخصه
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 هسته خود موربهأم مييبگو ؛است متصور راه دو باز و است دوجو به تشخص كه رفتيپذ را ييصدرا نظر شوديم
 يعرف نجايا و است گرفته جا كي را همه موال امر جعل مقام در گفت شوديم و است رونيب عوارض و است يمركز
 . است
 اثر اصول و فقه در واقعاً  يفلسف مباحث كه ميهست نيا مدافع هم ما خود و ردك عوض يليخ را بحث مطلب نيا
 گرانيد و ياصفهان مرحوم و ينينائ و آخوند ،است شده گرفته مسلم آن اصل ايگو كه يگفتمان خالف بر نجايا يول ،دارد
 نيا ما نجايا در ،دهديم طرفه كي جهينت ،است وجود به اي است عوارض به تشخص نكهيا كه اندگرفته مسلم را نيا همه
 لذا باشد، احتمال دو هم باز و زدرا  صدرا حرف و باشد احتمال دو يول زد را نويمشائ حرف شوديم .ميندار قبول را
 اندگرفته را آن اطراف كه هم يعوارض مجموعه اي است موال فرمان موضوع ياصل هسته خود نكهيا صيتشخ مقام در
 از قبل ،رديگيم تعلق چه به عرفاً امر. ستيچ متعارف كه ديد يعرف ذهن كي با ديبا را نيا ،هستند داخل فرمان در
 .ميبرو يفلسف بحث روند سراغ نكهيا

  جاري شدن بحث در تعلق امر به مكلف. 4
 نآ و الناس هايا اي االنسان هايا اي ديبگو ،باشد انسان به موال خطاب اگر كه بود هم مكلف خود در عتيطب به تعلق

 عيشا حمل به و ستين يذهن يكل ،بطاخم مكلف قطعاً( است خطاب به مكلف آنكه شوديم سؤال ،دهد قرار مخاطب را
 و عوارض همه با فرد اي است حكم نيا مخاطب افراد يانسان وجود تيانسان ايآ) است يخارج يكل يعني است

 عوارض با را بالذات فرد اي ديريبگ وجود را بالذات فرد چه ،است متعلق انسان شود گفته چه مييگويم. آن مشخصات
 تيانسان يمركز هسته همان مخاطب مييگويم ما نجايا در .ستيك مخاطب ،ستيچ موضوع عرفاً ديد ديبا ،ديريبگ

  .ميشو وجود اصالت به قائل چه ميشو عوارض به ءيش تشخص و تيماه اصالت به قائل چه ،است
 هسته كه ديد ديبا و ندارد اثر يليخ يفلسف بحث نآ نجايا در ما نظر به. شوديم عوض بحث نقشه مطلب نيا با
 گفته كه خمر ايآ هم خمر مثل متعلق متعلق در .است مالك منضمه مشخصات و عوارض با اي است مالك ياصل
 ياصل هسته همان ديگويم نجايا عرف البته. است خمر همراه كه يعوارض با يا است خمر ياصل وجود ايآ ،شوديم

 يعرف دقت ديبا نجايا در شتريب ديبا لذا و است بحث از خارج آن باز است مشخصات يباق كه شود گفته نكهيا ولو است
  .ستين تأثيرگذار يليخ نجايا در ديآيم نظر به يفلسف يهادقت و گرفت كاربه را

 خصوصبه( ستندين عوارض و است مشخص وجود مييبگو و ميباش يوجود اصالت كه صدرا هينظر بنا بر خصوصبه
 و است مالك وجود كه گفت شوديم ،است محتمل يعرف نظر از طرف دو مييگويم) است نيا هم حق كه فرض نيا
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 را هانيا همه عرف .است رفته مجموعه بر حكم ،عيرتش و حكم جعل مقام در كه گفت شوديم و است رونيب عوارض
 فرد تشخص آن طبق و ميارفتهيپذ را وجود اصالت هينظر ما كه شود اعالم راحتص به كه ستين طوراين. دانديم يكي
 عوارض و است آمده يمركز هسته يرو بر هم حكم حتماً پس هستند آن از رونيب گريد عوارض و است وجود به
 جعل مقام در كه گفت توانيم ،مالصدرا شيفرما فرض با شوديم گفته .ندارد اثر ينه و امر اجتماع پس ،هستند رونيب
 گفته يفلسف تدق با ولو است يكي همه هانيا كه ديگويم عرف نكهيا يبرا ،است رفته مجموعه بر حكم اًعرف ،عيتشر و

 .شد برداشته نجايا فرض شيپ نيا كه است نيا .است دوجو محور كه شود

 نظر مختار در مسئله. 5
 يوقت است نيا خطاب ظاهر .روديم يمركز هسته همان يرو بر حكم كه است نيا يعرف نظر از مسئله در حق
 منظور عيشا حمل به يانسان دوجو همان يعني شوديم گفته كه انسان .است تيخمر همان منظور ،شوديم گفته خمر
 عرف ،كندينم يفرق ،ديباش ييصدرا چه ديباش يينايس چه ،است گرفته را آن رامونيپ هم ييزهايچ نكهيا اما .است

 آن به يحت اگر يول است تر چسب دل مطلب نيا وجود اصالت فرض با البته .است يمركز هسته محور كه ديگويم
 كه نماز .است ياصل محور ءيش ذات ،ءيش ذات يبرا است شده وضع ميمفاه ديگويم عرف. است همان مينشو قائل
 تغصب ال كه مييبگو اگر( مدآ التغصب اگر لذا ،است موال امر از رونيب است يعوارض چه با نماز نكهيا ،شوديم گفته
  .مييگويم بعد كه دارد گريد قاعده كي ةصال و تغصب ال بحث يمنته .رديگينم را آن امر) است يحواش جزء

 آن از آن عوارض و بالذات فرد عرفاً ،رديگيم فرد به تعلق كه مييگويم افراد به اي عيطبا به اوامر تعلق در ما نيبنابرا
 يفرق .رديگيم تعلق هم يمحور هسته همان هب و رديگيم تعلق عيشا حمل به عتيطب به امر نيبنابرا .است رونيب
  .كندينم اثر ياصول بحث نيا در ،ديباش ييصدرا اي ديباش ينويس كه كندينم

 لزوم توجه به نكات فلسفي در بحث. 6
 بالعرض فرد و ذاتلبا فرد و ستيچ با اصالت ميبدان ستين الزم ديبگو يكس كه ستين معنا نآ به مطلب نيا يمنته

 و ميكرد يبررس يمنته ،باشد داشته اثر مباحث نيا ديشا نكهيا يبرا ،شود دانسته هانيا كه است الزم بلكه ،ستيچ
 سلوك و ريس قبل ما ريتح ،است خوب ريتح كي و است بد ريتح كي نديگويم عرفا نكهيا مثل .ندارد اثر مييگويم
 اگر هم نجايا .ستا يخوب يليخ زيچ كه شوديم گفته سلوك و ريس از بعد ريتح يول ستين مطلوب و است بد يليخ

 را ئلهمس ابعاد همه و دينكرد تدق اگر ،ستين مهم و ندارد نقش و دياوردين نجايا ار يفلسف بحث نيا كه شود گفته
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 اثرگذار مباحث در كه باشد داشته يعقالئ حتمالا اگر يفلسف بحث هر رايز ،است يباطل حرف ،حرف نيا ،ديدينسنج
 يفلسف مباحث نيا وارد جهتبي هم اول از مييبگو شد گفته كه ييهادقت از قبل توانينم .رفت آن دنبال ديبا ،است
 نيا در يفلسف بحث نيا مييگويم يبررس از پس يول باشد داشته اثر است ممكن چون شد وارد ديبا ابتدا در بلكه ميشد

  .ندارد اثر ياصول بحث

 مباحث در تعلق امر به طبايع يا افراد بنديجمع
 هم مخاطب ،ستين حكم موضوع فقط بحث مصداق ميگفت نكهيا يكي ؛ميكرد عرض را مهم مطلب سه نجايا تا
 به امر ايآ كه ندارد وجود مسئله كي نجايا در كه بود نيا هم دوم بحث .هست هم موضوع ،هست هم متعلق ،هست

 در فرع ثبوت المثبت له ءيلش ءيالش ثبوت كه هست هم يفلسف بحث كي بلكه ،فرد به اي است گرفته تعلق عتيطب
 بحث با بحث نيا سرنوشت زدن گره كه بود نيا هم سوم بحث .است بحث دو نيا و است اكج شيجا يانشائ اوامر

 ،كنديم تمام را مسئله يفلسف يمبنا ر ونظ مييبگو نكهيا و است عوارض به اي است وجود به فرد تشخصاينكه آيا 
 و نيتع ديبا و ديگويم را كدام عرف ديد ديبا نجايا در يول داشت توانيم را يفلسف نظر دو از كي هر .ستين درست

 آن يرامونيپ عوارض و است موضوع محور يعني است، درست ييخو يآقا نظر ميگفت هم عرفاً. ميكن يعرف فيتكل
 . ندارند دخالت
 .                   نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


