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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 موضوع در ،ينه و امر تفاوت: قبل بحث خالصه
 يدشوار با آن ليتحل يول است مسلمات از آن اصل كه بود مهم اريبس موضوع كي ليتحل در ما بحث

 بر حمل ،ينه و شوديم يبدل اطالق بر حمل امر، نكهيا در ،ينه و امر تفاوت هيقض آن و است مواجه ايالعادهفوق
 ست؟يچ آن وجه اما است مسلم دو نيا تفاوت. شوديم يشمول اطالق
 همآن كه بود ياصفهان مرحوم شيفرما دوم، وجه د؛يكرد مالحظه كه بود آخوند مرحوم شيفرما وجه كي

 و ميكرد عرض را آن مورد چند ما كه بودند آورده را يفلسف مهم نكات نجايا در ياصفهان مرحوم ديكرد مالحظه
 يآقا مرحوم بحث نيا اگر البته. ديكرد مالحظه كه ميديرس محاضرات در ،ييخو يآقا مرحوم شيفرما به تاًينها
 بحث كه ياول بخش نيا بر عالوه يعني كندمي بحث نجايا در صفحه، هشتاد هفتاد، حدود ديشا دينيبب را ييخو
 ديبع البته دارد ثمره فقه، در هم و است مهم هم مباحث، آن كه رفته هيحاش مباحث، يسر كي سمت به بعد ميكنيم

 .ميبشو يحواش آن وارد كه است

 ثبوت عالم در ،ينه و امر متعلق تفاوت عدم: ييخو يآقا
 ،ينه و امر متعلق و ندارند يتفاوت ثبوت، عالم لحاظ به ،ينه و امر متعلق ؛كه فرمودند ييخو يآقاوجه سوم:  

 تيعيطب توانديم باشد، يمجموع عتيطب آن توانديم ،ينه و امر متعلق :ديگرعبارتبه؛ باشد الوجود صرف توانديم
 به و است سريم امر نيا ينه و امر طرف دو هر در بشود؛ يبدل كه باشد الوجود صرف توانديم و باشد هياستغراق
 است افراد وجود به ،عتيطب وجود: مييبگو تا ستين هم يعقل فرق نجايا در و كندينم يفرق باهم ثبوت، عالم لحاظ

 .ستين هم درست كه است افراد وجود عدم به آن، عدم و

 اثبات مقام در تفاوت
 .است شود،يم مهيضم كه گريد مقدمه كي و اطالق خاطر به تفاوت نيا. دارد تفاوت اثبات مقام در اما
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 الماء اشرب اي الصاله اقم نيا اگر لذا و ستين مقدور افراد، همه جاديا به امر امر، طرف در كه بود نيا مقدمه آن 
 هم انهيم حد آن. رونديم كنار افراد همه لذا ستين مقدور چون كند، امر عت،يطب افراد همه به بخواهد العالم اكرم اي

 .شوديم واحد و يكي لذا و ندارد ينيمع حد
 تعلق ،ينه او به كه ندارد معنا بنابراين است حاصل شهيهم فرد، كي ترك چون است معكوس ينه طرف در اما 
: گوييممي چون ينه طرف در اما ؛رودمي نيب از: گوييممي ست،ين مقدور افراد همه به امر چون امر، طرف در. رديبگ

 لذا و است حاصل ليتحص آن، از ينه است، حاصل چون و ستين مقدور و است حاصل ،البدلعلي مورد كي ترك
 .ستين معقول ،ينه نيا هم باز

 افراد فرض در دو، نيا تفاوت: نكته
 لذا و است نا مقدور افراد، همه فرض امر، طرف در كه است نيا است كرده جاديا را دو نيا تفاوت كه اينكته نيا

 كي دارد مشكل كه يزيچ آن ندارد يمشكل كه افراد همه فرض ،ينه طرف در اما ندارد؛ وجود امر، در فرض نيا
 افراد، همه آنجا در كه است نظر نيا از رديگينم تعلق فرد آن به ،ينه لذا و است حاصل ليتحص همآن كه است فرد

 خوب باشد نيمع يكي نكهيا اما كننديم تفاوت باهم نجايا در دو آن .دارد مشكل فرد، كي نجايا در اما دارد مشكل
 چون ندارد يديق همآن باشد مقصود مجموعه، آن كه باشد ايميانه مجموعه و گيردنميبر در را آن اطالق ندارد ديق
 نقطه در كامالً شد، اشاره كه ايقرينه نيا اضافه به دو، نيا در اطالق جهينت لذا شود،يم ينف آن پس ستين يزيچ

 شيفرما نيا شود؛يم شامل را افراد همه ،ينه و شوديم البدلعلي امر، كه صورت نيا به شوديم واقع هم مقابل
 .بود شانيا

 ييخو مرحوم به اشكاالت
 دوم اشكال م،يكرد نقل ديوح يآقا از را اشكال كي كه بود گرفته قرار اشكال محل ش،يفرما نيا ميكرد عرض

 م؛يكرد نقل شانيا از هم
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 ينه طرف در ترك و فعلبودن كسان ي: ديوح يآقا
 چون ستين مقدور هم افراد آن ترك و نبود مقدور افراد همه فعل ،ينه طرف در يوقت كه بود نيا دوم اشكال

 يول است شده حاصل آن ترك نكهيا ولو ستين مقدور خمرها شرب همه فعل يوقت مثالً دارند؛ فيتضا باهم هانيا
 نكهيا يبرا ستين شخص مقدورات جزء افراد، همه ترك: ديگرعبارتبه باشد مكلف قدرت طهيح در كه ستين يفعل
 و است يانحالل ينه نجا،يا در ينه كه دييبگو ديتوانينم شما گريد بشود، جوراين اگر و نبود مقدور افراد، همه فعل
 .داشتند ديوح يآقا حضرت كه بود يدوم اشكال هم نيا گيردبرمي در را همه

 امر طرف در قدرت طارتشا: صدر ديشه
 اشكال يول است امر طرف در ند،يفرمايم شانيا كه ياشكال نيا است، صدر ديشه مرحوم اشكال سوم، اشكال

 و ستين مقدور كهچون دييبگو را همه ديتوانينم امر، طرف در شما كه است نيا اشكال آن و بود ينه طرف در ،يقبل
 را آن اطالق، بنابراين م،يندار هم باشد شدهتعيينو  خورده ديق كه ينيمع فرد چون دييبگو تواندنمي هم را فرد كي

 كند،يم امر يوقت است ياول همان ما مقصود كه: گوييممي ما ميكرديم استدالل آخر تا جورهمين و ؛كنديم ينف هم
 نيا در شهيهم منتها آورد را افراد همه ديبا يعني است استغراق اطالق، ظهور نياول يعني است استغراق در امر، ظهور
 از يحت اي است تنجز شرط اي است تيفعل شرط قدرت، نيا نكهيا حاال دارد وجود يقدرت شرط كي اوامر، نوع
 قسم همان ما درهرحال يول ميكرد بحث ترتّب، قاعده در كه است خودش يجا سر اختالفات آن باشد گريد انواع
 بنا بر كه تيفعل اي تنجز! اور؟يب مقدار چه به را همه منتها !اوريب را همه يعني امر،: گوييممي م،يكنيم انتخاب را اول

 نيا در تنجز اي تيفعل ديگويم كرد،يم فرق امام و ييخو يآقا نظر مثالً باشدمي بحث نيا در كه ييمبنا اختالف
 .ندارد يمنع هم يعقل لحاظ از و ندارد يمشكل هم نيا و ميتوانيم كه است يقدر به بحث،

 شهيد صدرنتيجه اشكال 
 نيا به ميندار يكار ،ينه طرف با ما چون ميگفت را امر نكهيا علت شود،يم طوراين امر طرف در بحث، جهينت لذا
 مثل منتها افراد، همه گوييممي ؛گوييممي يزيچ چه امر، طرف در اما است شمول و استغراق همان ،ينه كه خاطر
 بهيعني » االستطاعه بقدر تتقدر« ،باشدمي نظر مدّ است مقدور كه يمقدار آن ديگويم را افراد همه كه يموارد تمام
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 كندينم مختل را يزندگ كه اياندازهبهيعني  »الصالة اقم« در مثالً است، حيصح هم عقالً كه اورديب توانديم كه يقدر
 .ميندار كند، ينف را نيا كه يعقل قانون چيه و بخوان نماز دارد امكان و

 قدرت عدم صورت درف، يتكل امكانعدم 
 يوقت يعني است؛ فيتكل وديق از قدرت، چون ست،ين حيصح وقتآن ميبردار را قدرت ميبخواه ما اگر بله 

 راه كي بحث، نيا درواقع شخص، قدرت و توان اندازه به منتها! ياوريب را آن افراد همه ديبا! اوريب را نيا: ديگويم
 احد و ست؛ين مقدور افراد، همه كه دانيممي چون گوييممين را همه ما درواقع شد، اشاره روزيد كه است ايميانه
 هم ياشكال و است متصور و مقدور فرض، نيا كه است مقدور كه ايمجموعه گوييممي بلكه مييگوينم هم را نيمع
 !اوريب را هانيا مقدور مقدار: كنديم امر كهطوريبه ستين آن در

 ديوح يآقا به صدر ديشه پاسخ
 يآقا اشكال به يجواب نكهيا يبرا و هست هم يمهم اشكال كه دارند صدر ديشه مرحوم كه است ياشكال نيا 
 ستين وارد د،يوح يآقا يقبل اشكال رايز ميكنيم استفاده صدر، ديشه شيفرما نيهم از م،يبده يقبل بحث در ديوح
 ما باشد، مقدور افراد، همه به نسبت تواندينم هم ترك پس ست،ين مقدور افراد همه: فرموديم شانيا نكهيا يبرا
 مقدور كه اياندازه در يعني قدرت؛ اشتراط با منتها است رفته هاترك همه يرو ينه چون ندارد يمانع نيا گوييممي

 .كنديم دايپ تنجز است،

 ديگرعبارتبه صدر، ديشه پاسخ
 بنا بر كه باشدمي قدرت به ،ينه تنجز اي ينه تيفعل: گوييممي كه شوديم ينف شكل، نيا به ديوح يآقا اشكال

 آن پس. شوديم امر مشمول ديآيم آن هست او توان در آن فعل كه ييهاترك زانيم آن است، متفاوت نظر دو
 .شوديم حل هم طرف نيا و ستين وارد نجايا به گريد اشكال،

 پاسخ جهينت
 و هستند هم مثل ،ينه و امر: مييگويم است؛ هانيا امثال و اطالق كه ديداد ما به شما كه ييهافرمول بنا بر: جهينت
 ال« بخور، را هاآب همه ديگويم »الماء اشرب« مثالً است يلفظ ظهور نيا كه! اوريب را افراد همه: گويندمي دو هر

 اندازه به يعني است استطاعت شرطبه مقدّر ،هاآن هردوي منتها كن، ترك را افراد همه ديگويم هم »الماء تشرب
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 كه است خاطر نيا به و! كن ترك را خوردن: ديگويم استطاعت قدرت اندازه به و! بخور: ديگويم شخص استطاعت
 از ينه و امر تفاوت پس است؛ شرط قدرت، چون ندارد وجود يحكم قدرت، از فراتر اما كنديم دايپ تنجز حكم

 .رودمي نيب

 اشكاالت به آقاي خويي بنديجمع
 كه است رياخ اشكال نيهم ،آن نيترمهم كه اشكاالت نيا با گفتند ييخو يآقا مرحوم كه يسوم معادله بنابراين

 جواب قابل و ستين مهم يليخ بود ديوح يآقا كلمات در كه دوم و اول اشكال نيا بود، فرمودند صدر ديشه مرحوم
 عتيطب افراد همه امر، اطالق كه گوييممي ما: فرمايدمي شانيا كه است وارد سوم، اشكال اما كردم هم اشاره كه است
 و اوريب را ماء افراد همه يعني »الماء« مثالً است استغراق در اطالق، هياول ظهور دارد، استغراق و شودمي شامل را
 به مشروط يوقت و هستند قدرت به مشروط ،ينه و امر مورد دو هر. بكن ترك را خمر افراد همهيعني  هم »الخمر«

 اندازه همان به: ديگويم جواب در كه! م؟ياوريب را افراد همه ميتوانينم ما كه ؛شودمين دايپ ايبهانه گريد شد قدرت
 .اوريب يتوانيم كه

 يامرونه تفاوت دراشكاالت نبودن  تامّ: ديگرعبارتبه
 كه هم اينكته نيا نبود، تمام هم ياصفهان مرحوم مفسده و مصلحت وجه نبود؛ تمام آخوند، يعقل وجه بنابراين

 نيا دارد؛ حلراه رايز ستين تمام هم نكته نيا ستين مقدور كهچون گيردنمي تعلق افراد كلّ به امر: ديگويم شانيا
 .ستين تام كدامهيچ آمد تفاوت يبرا وجه سه نيا در كه نكته سه

 و موضوع متعلقبودن  صرف الطبيعةمنتقي االصول: 
 يول است آمده آخوند كالم ريتفس و حيتوض عنوانبه وجه، نيا البته است آمده االصول يمنتق در كه :چهارم وجه

 را وجه نيهم هم آخوند ديشا: ديگويم شانيا بشود؛ يتلق مستقل وجه كي عنوانبه كه هست يحد در آن تيظرف
 وجه عنوانبه را نيا ما لذا و است مسئله از يديجد ريتقر كي درهرحال ست،ين مهم نيا كه ديبگو خواستهيم

 .ميدهيم قرار چهارم
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 هم »الماء اشرب: «ديگويم امر طرف در يوقت كه است صورت نيا به است يقيدق وجه نسبتاً كه چهارم وجه
 صرف و عةيالطب صرف امر، نيا: ديگويم اطالق هستند؛ عةيالطب صرف موضوع هم و متعلق هميعني  ماء هم و شرب
 را ياستغراق حالت كي كه است عموم برخالف و اين شوديم الوجود صرف بر حمل اطالق، پس، ديگويم را الوجود

 .است استغراق ديمف نيا »خمر كل عالم، كل رقبه، كل: «ديگويم يوقت مثالً كند،يم افاده استغراق، ادات با

 اطالق مقدمات
 دارد؛ وجود يمقدمات اطالق طرف در اما

 اول مقدمه
 ،يه يبماه عتيطب ذات بلكه شود شامل را افراد همه عت،يطب نكهيا نه دارد، عتيطب همان در ظهور عنوان، نكهيا 

 نيا باشد جنس و نباشد عموم ادوات با همراه كه ينيعناو پس شود،يم الوجود صرف همان نيا و است منظور
 .شودمي منطبق الوجود صرف بر و شوديم يه يبماه عتيطب ذات بر حمل ن،يعناو

 دوم مقدمه
 نكهيا اي ديآيم شرب يرو بعث، نكهيا اي ديآيم عتيطب يرو بعث، و آيدمي امر هيئت يرو امر، كه است معلوم

 .است موضوع يگريد و متعلق ،يكي كه ماء نيا و شرب نيا ديآيم ماء يرو واسطه، با
 ؛دارندن يفرق باهمكه  دارد هم مقابل اصطالح دو موضوع، و متعلق كلمه 
 .است ماده و امر ركن، آن و دارد ركن كي فقط كه است اوامر يبعض -1
 اشرب« مثل دارد وجود هم يگريد زيچ كي ماده از ريغ كه هست هم ينواه اي اوامر از يبعض در اما -2
 .خمر نه و است شرب نه و است ينه هيئت »الخمر تشرب ال« اي است ماء و شرب امر، هيئت نجايا كه »الماء
 شرب، كه: گويندمي را نيا عكس هم يبعض است؛ متعلق ماء، و موضوع شرب،: گويندمي يبعض كه است نجايا 
 ما كهدرحالي برند،يم كار به را دوم اصطالح نيهم صدر، ديشه و ييخو يآقا مثل است موضوع ماء و است متعلق
 متعلق ،ينه و است امر ماده شرب، گوييممي و ميبريم كار به را اصطالح همان نجايا يول ميگفتيم عكسبه غالباً
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 متعلق چه امر، طرف در پس ،گويندمي موضوع را، المتعلق متعلق يعني رد؛يگيم قرار متعلق از بعد كه يزيچ و است
 .است الوجود صرف يمعنا به باشد عتيطب موضوع، نيا اگر شوديم دهينام موضوع كه المتعلق متعلق چه و

 ؟»الوجود صرف ترك« اي »الترك صرف: «نكته
 كي: نديفرمايم هم آنجا! رد؟يگيم تعلق يزيچ چه به ،ينه طرف در زجر و ينه نيا مينيبب كه است نيا مهم نكته

 .ميدار »الوجود صرف ترك« كي و ميدار »الترك صرف« كي چون دارد وجود ،يخلط
 صرف« يرو طلب ديكرد توجه است؛ ينه متعلق الترك، صرف: گوييممي وقت كي د،يكن دقت را مفهوم دو نيا 
 هم ترك كه ديآيم ترك يرو طلب: گوييممي بلكه مييگوينم را نيا هم وقت كي ديآيم »العدم صرف و الترك
 .است رفته »الوجود صرف« يرو

 »الوجود صرف ترك« و »الترك صرف« تفاوت
 دو، نيا م؛يدار را »الوجود صرف ترك« هم مرتبه كي و ميدار را »الترك صرف و العدم صرف« مرتبه كي پس

 مثالً  شود؛يم محقق هم عدم كي با ،گوييممي كه را الترك صرف و العدم صرف چطور؟ دارند، فاصله باهم يليخ
 الترك صرف و العدم صرف يعني كندمي صدق العدم صرف نيا نشد، شُرب كه يخمر كي با خمر شرب العدم صرف
 محقق مصداق كي با صرف چون باشد دهياشامين را خمر كي نكهيا ولو است شده صادر آقا نيا از خمر، شُرب

 عدم صرف بنابراين شوديم محقق انسان، كي با انسان، الوجود صرف چطور است، الوجود صرف مثل شود،يم
 .باشد ترك صرف اگر البته شوديم محقق انسان، كي عدم با هم نااالنس
 همه ديبا نجايا در گريد است، مطلق ،»الوجود صرف يستين« مثالً مييبگو را الوجود صرف عدم مييايب اگر اما
 يمصداق چيه دينبا انسان، نيا يعني الوجود صرف نبود و است الوجود صرف نبود گر،يد يمعنا به شود؛ ترك افراد،

 .كند دايپ

 جهينت
 انسان؛ الوجود صرف عدم يول است صادق هم ديز عدم كي با بود اول مفهوم نيا كه االنسان عدم صرف پس

 .شد روشن تفاوت پس باشد، داشته خارج در يمصداق چيه دينبا انسان، نكهيا يعني
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 دوم مقدمه خالصه
 بود نيا د؛يداشت ينه باب در ،حالتابه كه ييهابحث همه كه است نيا شما اشتباه: ديگويم دوم مقدمه در وقتآن

 اگر ديگفتيم وقتآن. است العدم صرف كه ديكرديم فرض هم ينه در و ديدانستيم الوجود صرف را، امر متعلق كه
 است؛ كرده فرق چرا پس باشند هم مثل ديبا و است العدم صرف هم نجايا است الوجود صرف آنجا در ينه و امر
 نيا فرق كه نبود معلوم و آمددرنمي جوراين كه باشد ياستغراق ديبا هم آنجا پس است ياستغراق مطلق نجا،يا در اگر
 .شد دايپ كجا از دو

 عدم؟ متعلق يرو اي رفته عدم يرو صرف
 ترك به بلكه نگرفته تعلق العدم، صرف به ،ينه ؛ينه بحث در: ديگويم هيكفا صاحب سخن ريتفس بنا بر شانيا اما
 صرف يرو بعث امر، طرف در يوقت و هستند هم مثل دو هر ينه و امر در وقتآن است گرفتهتعلق الوجود، صرف
 يعيطب تفاوت، نيا كه است وقتآن است؛ آمده الوجود صرف يرو زجر و ترك طلب هم ينه در است؛ رفته الوجود

 كه است نيا به هم الوجود صرف ينف و منع و شوديم محقق فرد، كي با الوجود، صرف طلب و بعث و شوديم
 .است شانيا شيفرما نيا نكند، دايپ يمصداق چيه و نشوند محقق افراد از كدامهيچ
 


