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 تعلق اوامر به طبايع يا افراد

 نگاهي به مطالب پيشين
 كه بود نيا از رتعبا روزيد مطلب .ميكرد عرض را مطلب سه حال به تا ،افراد به اي عيطبا به احكام تعلق مسئله در
 سمت به يكس شوديم و است نخورده گره يينايس و ييصدرا يفلسف بحث با الزاماً يعيتشر و يعرف و ياصول بحث
 ديبگو يعني ،باشد ييصدرا توانديم و است گرفته تعلق فرد ذات هب امر شود قائل نجايا در و برود يينايس هينظر

 گفته فلسفه در اگر كه ستين طوراين لذا ؛است رفته مجموعه يرو امر ديبگو حالدرعين يول ،است وجود به تشخص
 به حتماً است وجود به تشخص كه ميشد قائل اگر و رديگيم تعلق مجموع به امر حتماً است عوارض به تشخص شد
 نيا از كي هر ،يفرض هر بر و زد را حرف دو نيا از كي هر شوديم .است رونيب عوارض و رديگيم تعلق ذات خود
  .گفت را احتمال دو

 و است مالك ياصل زيچ همان كه است نيا جا همه در هم ليدل ظهور .شود دهيد ليدل ظهور كه است نيا عمده البته
 همه امر مييبگو نكهيا .رديگينم قرار امر متعلق و امر محدوده و رهيدا در و امر رپَ ريز در منضمه عوارض و اتيخصوص
 . روديم ذات يور بر امر و خواهديم نهيقر كي ،شودمي شامل را منضمه اتيخصوص

 مطلب ديبا جدا صورت به آنجا در ،شد عرض اول مطلب در كه يمورد سه از مورد دو در كه است نيا گريد مطلب
 ،است نيمكلف و نيمخاطب نيعناو يكي. دارد شق سه بحث نيا كه ميكرد عرض خودمان نظرات قيتحق آغاز در. ديد را
 و خمر مثل يخارج اءياش آن يعني موضوع متعلق ،است لقعمت متعلق نيعناو هم يكي ،آمنوا نيالذ هايا اي الناس هايا اي

 .بود فيتكل لقمتع كه است يافعال خود سوم و رديگيم تعلق نآ به باواسطه يفيتكل كه يگريد زيچ هر

 مخاطبين و متعلق موضوع. چگونگي تعلق اوامر به 1 
 ،است رفته كاربه ليدل در كه يخمر ايآ كه است نيا بحث آن و ندارد وجود شتريب بحث كي دوم و اول قسم در
 قرار خطاب مورد كه آنچه اي .دارد وجود بحث خمر رهابدر است فرد ،است عتيطب ،است يخارج اي است يذهن خمر

 دو آن در مباحث نيا .است فرد اي است يكل .است يذهن اي است يخارج امر ،آمنوا نيالذ هايا اي الناس هايا اي رديگيم
 كه است نيا آن و است خودش ژهيو هم بحث جهت و ندارد شتريب بحث كي دوم و اول قسم پس .شوديم مطرح قسم
 نحو به اي است يديق با عتيطب ،است فرد ،است عتيطب ،است خمر كدام خمر نيا ،الخمر التشرب گفت خطاب يوقت
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 مطرح تا دو نيا در فقط كه است بحث كي نيا .است طورهمين هم آمنوا نيالذ هايا اي الناس هايا اي در .است گريد
 روال آن روال كه اول قسم دو در. است جدا آن ،است متفاوت ،است گرفته تعلق آن به بعث كه يفعل و صلّ با و است

 . ستيچ مسئله در حق ،است خودش ژهيو

 حق در مسئله .1,1
 صادق قاعده ،مورد نيا به نسبت. له المثبت الثبوت فرع ءيلش ءيالش ثبوت كه است نيا آنجا در مسئله در حق
 عتيطب يعني ،دارد يخارج وجود ديق اصالً .باشد داشته يخارج وجود كه است آن متعلق متعلق شود گفته ديبا و است

 موجود يخمر عالم در اول ديبا .ديآيم تشرب ال موجود خمر بر .است موجوده عتيطب يعني ،يخارج وجود ثيح با
 قرار كجا و است شده ساخته چه از خمر نكهيا .است رونيب بحث از آن يعرض مشخصات البته .ديايب التشرب تا باشد
 . است موجود عتيطب ،است امر لقمتع آنچه يول است امر از رونيب همه ،ستيچ نآ رنگ و طعم دارد
 عيشا حمل به عتيطب اي است موجود عتيطب انسان نيا ،است آمنوا نيالذ هايا و الناس هايا اي كه در يمخاطب اي
 و است روشن هيقض ديآيم نظر به و ندارد وجود يمشكل نجايا در .دارد يخارج وجود آنچه يعني عيشا حمل كه است

 در پس. است مالك يخارج عتيطب ،است يةخارج يه بما عتيطب امر متعلق .است عيشا حمل نحو به ايقضا جزء نيا
 يه بما عتيطب .است احتمال كي نيا و است يه يه بما عتيطب ايآ كه است نيا شوديم مطرح كه يالؤس قسم دو نيا

 از كدامهيچ شوديم گفته نجايا در .است منضمات همه با يخارج يعني بالعرض فرد نكهيا اي .است دوم احتمال ،يذهن
 همان به فقط هم آن يتسر و است الخارج يف ةموجود يه بما عتيطب .است چهارم احتمال بلكه ،ستين احتمال سه نيا

 . باشد خارج در خمر وجود كه است خمر مصداق كه همان يعني ،است بالذات فرد

 احتماالت در مسئله .2,1
 انياع كه متعلق متعلق هم دوم و بود مخاطب اول كه دوم و اول دو قسم در. دارد وجود احتمال چهار نجايا در پس
 خمر ريغ و خمر و آمنوا نيالذ هايا اي الناس هايا اي در مخاطب كه دارد وجود سؤال كي ،جا دو نيا در ،است يخارج

 مدو باشد.كه درست نمي است احتمال كي نيا ،است يه يه بما عتيطب ،موضوع ايآ ،است ما افعال متعلق كه يائياش از
 متعلق مييبگو نكهيا سوم .رديگينم تعلق احكام يذهن امر به چون ،ستين هماحتمال  نيا ،است يالذهن وجود بما عتيطب

 و طعم يهايژگيو همه با خمر يعني ،است منضمات همه با يخارج امر .است منضمات همه با فرد ،مخاطب اي متعلق
  .شد يمنتف احتمال سه نيا پس .ندارد يدخالت هانيا كه است معلوم عرفاً .ستين هم نيا ،رنگ
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 مصداق آنچه يعني ،است بالذات فرد فقط هم همان و است موجود خارج در نكهيا لحاظ به است عتيطب متعلق پس
 كهدرحالي ،شوديم بحث هم با موضوع سه هر يگاه كلمات در .باشد منضمات بدون يخارج وجود كه است عتيطب
 موضوع تشخصش و يخارج نيتع همان با عتيطب و باشد خارج در ديبا ،است متعلق متعلق كه خمر .است جدا هانيا

   .است

 احتمال چهارم دليل صحت. 3,1
 الثبوت فرع ءيلش ءيالش ثبوت نحو به هم نجايا و است يعقل دييتأ هم آن شاهد و است درست ارمهچ احتمال

 .است يبيترك ياخبار يايقضا مثل نجايا در .ديايب آن يرو بر تشرب ال تا باشد خمر ديبا اول يعني ،است له مثبت
 بر اميق بعد و باشد ديز ديبا اول ،قائم ديز در شوديم گفته كه طورهمان يعني ،است ياخبار يايقضا حكم نجايا حكم
 بر خمر بر تشرب ال ثبوت يول رديبگ را او التشرب تا باشد خمر ديبا اول .است همان نيع هم نجايا ،شود عارض آن

 كه تاس نيا به خارج در امنوا نيالذ هايا اي تيفعل يعني ،خارج در امنوا نيالذ هايا اي در اي .است متوقف خمر وجود
 يفعل حكم و رديگيم را او حكم صورت نيا در و باشد انسان مخاطب ديبا ،الناس هايا اي خطابدر  اي ،باشد مؤمن فرد
 ديبا متعلق متعلق هم و باشد ديبا مخاطب هم. مخاطب و متعلق قلمتع تيفعل رب است يمبتن حكم تيفعل چون شوديم

  .شود يفعل حكم تا باشد
 درست چهارم احتمال شود كه ليتحل ،دارد وجود احتمال راچه نكهيا يكي .ميدار عرض دو ما قسم دو آن در پس
 همان به الخارج يف موجود عتيطب بلكه ،يرونيب منضمات با فرد نه يذهن عتيطب نه و يهي ه بما عتيطب نه .است
 .ندارد دخالت منضمات و است مالك انسان تيانسان ياصل هسته اي امر ياصل هسته يعني .است مالك بالذات فرد وجود
 هم خمر در .است مخاطب يخارج انسان ،ستين مخاطب هم هو هو بما انسان ،ستين مخاطب هم يذهن نانسا
آمده  نآ مانند و طعم و رنگ از نظرقطع اب است خمر نكهيا ثيح از يخارج خمر يرو بر تشرب ال .است طورهمين
 . است

 ديبا اول .است آن تيخارج بر متوقف حكم تيفعل و حكم ثبوت ،مورد دو نيا در كه است نيا هم دوم عرض
 داشت وجود احتمال چهار پس. شد يفعل حكم مييبگو تا باشد خمر .شد يفعل حكم مييبگو تا باشد خارج در مخاطب

 . كند دايپ تيفعل تا است يخارج ثبوت بر متوقف نجايا كه نيا هم دوم و بود درست احتمال كي كه
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 . چگونگي تعلق امر به افعال2
 در. آن مانند و حج و روزه و نماز مثل است گرفته تعلق آن به بعث كه است يافعال از عبارت كه سوم قسم در اما

 مطلوب هانآ يخارج .است مطلوب هاآن يذهن افعال نيا ايآ كه است نيا بحث كي .دارد وجود بحث دو افعال نيا
 ءيالش ثبوت گفت شودينم نجايا كه است نيا دوم بحث .است منضمات بدون اي است منضمات با آن يخارج .است
 خارج دررا  هانيا كه تاس گفته امر .شوند انيات كه گفت شودينم باشند خارج در اگر .له المثبت الثبوت فرع ءيلش
 حكم تا باشد موجود خارج در اول كه گفت شودينم يعني .است متفاوت نكته نيا در يقبل بحث با لذا و كن جاديا
 . است حاصل ليتحص چون ستين يحكم گريد ،باشد خارج در اگر .ديايب

 عالقه مورد و موال مطلوب كه نچهآ .گفت شوديم را احتمال چهار همان و است فرد و عتيطب بحث كي نجايا در
 امر همان ،دارد عالقه را نآ و است موال مطلوب آنچه. كرد جدا زجر و بعث از موال مالكات را بايد از است موال
 نآ به موال امر يول .است موال مطلوب شدهانجام احسان و انفاق .است موال مطلوب شده محقق نماز .است يخارج

 . رديبگ تعلق آن به شودينم امر ،باشد شده موجود خارج در و باشد آمده اگر نكهيا يبرا ،رديبگ تعلق تواندينم
 يعني موال مالك .مينيبب جدا زجر و بعث مقام از ديبا را مالكات نجايا در اًيثان ،دارد تفاوت بخش دو آن با اوالً پس
 موال و است موال مطلوب نيا ،شد انجام كه يحج ،شد خوانده هك ينماز ،رديبگ تعلق موجود امر به توانديم موال حب
 به توانديم موال بغض و حب .است موال مبغوض واقعاً شد انجام كه يخمر شرب نكهيا اي .دارديم دوست را نيا يليخ
 مانع هم آن يرتب تأخر و تقدم حالت و باشد موال مطلوب توانديم موال امر همان .ندارد يمانع و رديبگ تعلق موجود امر

 امر به موال يينها و يفعل و يواقع بغض و حب ،داردينم دوست اي دارديم دوست را نآ موال اي شد موجود نكهيا .ندارد
  .رديگيم تعلق موجود
 امر به زجر و بعث ،ستين موجود امر به ،كن جاديا و بده انجام را كار نيا ديبگو خواهديم كه يبغض و حب آن اما
 ريتقر ار آن يخوب وجه به هم يزيتبر مرحوم و فرمود هيكفا صاحب هك طورهمان .است جاديا به آن ،ستين موجود
 وقت آن ،كن جاديا را موضوع نيا ديگويم امر .باشد وجود نكهيا نه است جاديا موال مطلوب ،موارد نيا در كه كردند

 .شوديم مطرح الؤس نجايا رد

  بحث بنديجمع. 3
 و است امر ماده كه افعال در اما .است موضوع موجود عتيطب ،مخاطب خود و متعلق متعلق در كه شد روشن پس
 .است جاديا مييبگو ديبا نجايا بلكه ،ستا هانيا متعلق يخارج وجود مييبگو ميتوانينم ،است امر ميمستق متعلق
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 دو يكي نجايا در وقت آن ،رديگيم تعلق جاديا به بعث پس .كن جاديا ديگويم بعث بلكه ستين مفروض اول وجودش
در  ايآ است امر ماده كه قسم نيا در نكهيا يكي. شوند انيب يبعد بحث در تا شوديم طرح سؤاالت .است مطرح الؤس

 كجا از جاديا كه است نيا الؤس كي. دارد تفاوت نجايا در نكهيا اي مييگويم را چهارم احتمال ،شده گفته احتمال چهار
 صورت به امام حضرت خصوص به را يدوم كه است يوضع لولمد است امر ئتيه در ،است امر ماده در ايآ ،ديآيم

 چهار از نكهيا يكي ،شوديم مطرح سؤال دو دارد كه يتفاوت به توجه با نجايا در پس .اندشده متعرض يترقشنگ
 از اي است امر ئتيه در ايآ جاديا .ديآورد كجا از را جاديا نكهيا هم يكي و است درست كدام نجايا در شده گفته احتمال

 .است گريد يجا
              .نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


