
  

323 

 

 

 

ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

محصل مقدمه چهارم این شد که متعلق احکام و اوامر و نواهی  .و نهی بود بحث در مقدمه چهارم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر

لق الذهنی متع اوجودهاینکه طبیعت بما هم دلیل  .الخارجی اوجودهالذهنی و طبیعت ب اطبیعت بوجودهطبیعت و ماهیت است نه 

مقدمه  ای دررا ذکر کردیم. منتهی تتمهالخارجی متعلق احکام نیست  اهو نواهی نیست و هم دلیل اینکه طبیعت بوجود احکام و اوامر

  .یا اشکال است هشبهخ به یک سؤال، پاس ارم باید ذکر شود و آنچه

 : پاسخ به یک شبهه تتمه

ضح است که حکم یا خیلی وا؟ بوده ه از مکلف است چهفعل خارجی صادر ،آنچه باعث شد محقق خراسانی ادعا کند متعلق احکام

س پ .که دیروز بیان کردیمرا در پی دارد محاذیری ، زیرا تحصیل حاصل است و تواند به موجود خارجی متعلق شودامر یا نهی نمی

ن نهایتا به ای چه محذوری وجود داشت که ایشان؟ چه اشکالی وجود داشت؟ باعث شد که ایشان این مسئله را بیان کند چیزی چه

که محقق خراسانی این مطلب  جا وجود دارد و باعث  شدهبیان روی آورده است؟ باالخره آن چیزی که به عنوان یک مشکل این

  .این مشکل را حل کنند نیز باید به طریقی دیگر کنندالفت میراسانی مخهایی هم که با محقق خآنچیست؟  را بفرمایند

 النیست،  یزیث هی چطبیعت من حی ،از یک طرف دیدند طبیعت من حیث هی لیست اال هی آن مشکل عبارت است از اینکه

و معلوم است که حتی موالی عرفی شود یم، هیچ اثری بر آن مترتب ناثر نیست غیر کلیة، منشأ و ال دة، ال کلیةو ال موجو عدومةم

 .ت اال هیلیس ، زیرازیرا هیچ اثری بر طبیعت من حیث هی مترتب نیست ،دهندنمیرا طبیعت من حیث هی قرار  خود نیز دستورات

خارجی مکلف فعل کند ی فرار از این محذور فرمود: آنچه مطلوب موال است و حکم خود را به آن متعلق میای برمحقق خراسان

. ولی خاصیت استخارج بخواند مأمور به است و اال طبیعت من حیث هی بینمازی که مکلف در  ،خواهدموال آن را می است،

واند تنمی یعنی موجود خارجی یا فعل خارجی صادره از مکلف ،چه که محقق خراسانی گفتند معقول نیستمالحظه کردید که آن

 . پس از یک طرف این مشکل وجود دارد .تعلق شودمو حکم به آن  مور به یا منهی عنه باشدمأ

 ر و نهی یا متعلق امر وچه باید کرد که هم موضوع امبرای حل این مشکل . راه محقق خراسانی نیز غیر معقول استدیگر طرف  از

و موجود ذهنی یا  یعنی بپذیریم موجود خارجی ؟ثمر نباشدفایده و بیخاصیت و بیهم بی یم ونهی را طبیعت من حیث هی قرار ده

چه راهی باید انتخاب شود که هیچ یک از این محاذیری که  این میاندر  .وجود خارجی و وجود ذهنی طبیعت متعلق حکم نیست

  ؟در اطراف این ماجرا وجود دارد پیش نیاید
 راه حل محقق عراقی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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؛ صوریتة للخارج باللحاظ هی ملحوظة مرآ ماطبیعت لکن بشوند، یعنی متعلق می به نفس الماهیه: امر یا نهی گویدمحقق عراقی می

پای وجود ذهنی و پای وجود خارجی ) شود، امر به طبیعت و نفس ماهیت متعلق میخواهد امر کندوقتی موال می :گویدایشان می

ن هیچ نفس طبیعت را بدو، یک وقت ما ماهیت و تواند تصویر و لحاظ شودین ماهیت به انحاء مختلف میولی ا( اصال در بین نیست

این  ،شود به نفس الماهیه بدون لحاظ ارتباط این ماهیت با خارج از خودش: حکم متعلق میگوییمو می گیریملحاظی در نظر می

 از ای استماهیت یک آیینهاین  کهنفس ماهیت و طبیعت را با این لحاظ در نظر بگیریم ت قبلی را دارد، ولی اگر همان مشکال

خواهد امر ، مثل موالیی که میمتعلق حکم قرار دهیمظ مرآتیت برای خارج آن هم به لحاظ تصوری را با لحا، یعنی ماهیت خارج

را امر به  امرش ،خواسته امر کند، او وقتی می«اشتر اللحم» دهد، به عبدش دستور میکند رمشت ابه خریدن گو ،به اشتراء اللحم کند

 یةعیة االشتراء و ماهمنتهی طب ،االشتراء جوب باشد متعلق کرده است به طبیعةحکمش را که و ،امر را هیئت ،آن امر را ،اشتراء را

ور موال نه خارج مورد نظر و تصم به عنوان آی، اشتراء اللحاالشتراء نه به نحوی که به کلی پیوندهایش با بیرون از خودش قطع باشد

کرده و انشاء ، آن موقعی که حکم میرا بگوید «اقیموا الصلوة»، به خواندن نماز کندخواهد امر یا مثال شارع که می ،گیردیم رقرا

که  ای در ذهنش تصور و لحاظ کرده استلی این نماز را به گونهبه نفس الماهیه و ،ده امر را متعلق کرده است به طبیعة الصلوةکرمی

  .کنندک ارتباطی با خارج پیدا میپس ی ،و کاشف از خارج است ، این طبیعت مرآةاین نماز آینه خارج است

 ، زیرا لحاظ بر دو قسم است:تعبیر ایشان لحاظ تصوری است

شود در شود یا نمیاز اینکه انجام مییعنی هیچ نسبتی اعم  ،کنم.لحاظ تصوری: مثل اینکه گاهی بنده طبیعت نماز را تصور می4

 .کنمرا تصور می قیامو گاهی  کنم، گاهی زید را تصور میذهن من نیست

ائم یا ق: زید قائم است گوییممکلف وجود دارد. یعنی مییک حکمی در مورد  ،یک حملی ،یعنی یک اعتقادی: تصدیقی. لحاظ 2

  .اینجا لحاظ زید به همراه یک تصدیق و اعتقاد استنیست، 

 ، یک لحاظ تصورییث خاصی از تصور استلحاظ یک ح .داشته باشد تواند وجودمیلحاظ و تصور  همه امور انسان دو گونه راجع

  .ظ تصدیقیو یک لحا

رد به عنوان گیاین طبیعت که مأمور به قرار مینفس الطبیعه ولی  ،شود به نفس الماهیه: امر یا حکم متعلق میگویدمحقق عراقی می

ر ذهن آمر دماز خارجی، ممکن است از نای است ، یعنی این طبیعت که آینهنحو لحاظ تصوری، آن هم به شودآینه خارج لحاظ می

عیبی  ،خارج محقق نخواهد شد که این نماز درعنی الحظ یقین داشته باشد به اینی ،دهدم نمیعبد این کار را انجااین باشد که قطعا 

به چه کرده  جهمهم این است که امر کننده و حکم کننده امرش را متو ،کاری به این نداریم که در خارج انجام شود یا خیر ،ندارد

اهی و یک ر، باالخره اثری ندارد ، این هیچمتوجه به طبیعت من حیث هی هی شود با قطع ارتباط کلی با خارج تواندنمی امراست. 

  است. آن راه و روزنه لحاظ مرآتیت این طبیعت برای خارجو به خارج باز شود باید ی اروزنه

ه بما هی طبیعه اصال معقول نیست، زیرا لیست اال هی، نفس الطبیعتعلق امر به قبول داریم  ما نیز :گویدپس محقق عراقی در واقع می

تواند طلب شود و نه یم، یعنی ال مطلوبة و ال غیر مطلوبة، نه لیست اال هی :گوییم، وقتی میمن حیث هی لیست اال هی الطبیعة

الخارجی  ابوجوده، به باشد مورتواند مأهی نمی پس طبیعت بما معدومة. ، ال موجودة و الو ال غیر کلیه ال کلیة ،تواند طلب نشودمی

: امر و حکم متعلق گویدایشان می ؟پس چه باید کرد ،مور به باشدتواند مأالذهنی نیز نمی اودهبوج، مور به شودواند مأتنیز نمی
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ایشان  .دارد شتخالفمبه لحاظ تصدیقی یقین به ولو  ،مرآتا للخارج باللحاظ التصوری ، منتهی بما هی ملحوظةشود به طبیعتمی

 4.شود اند متعلق به آنتواین باشد امر میاگر : گویدمی

 راه حل امام خمینی 

ایشان معتقد است به طور کلی هم این بیان و هم آنچه که دیگران گفتند  تصویر دیگری از متعلق امر و نهی ارائه دادند. امام خمینی

 من حیث هی لیست اال هی ی الطبیعةاز معنا بزرگغفلت یک همه ناشی از  نی و امثال ایشان،اییمحقق نمحقق خراسانی و مثل 

 زیرا محقق نایینی نیز تقریبا همین بیان را دارد که متعلق اوامر ،نشدند جمله بزرگان درست متوجه معنای این :گوینداست. ایشان می

 الطبیعة :گویدمی لذا ،تصدیقی را ندارد، ظاهرا قید لحاظ تصوری و للخارج ةا مرآو نواهی یا احکام عبارت است از طبیعت بما انه

  2.متعلق امر و نهی استبما انه کاشف عن الواقع و مرآة عن الخارج 

 جمله ینا ، بزرگانمعنایش مورد غفلت قرار گرفته استة من حیث هی لیست اال هی، که گفته شده الماهینی: اایدمرفخمینی میامام 

متعلق تواند به آن می چیزی به عنوان امر اند: به ماهیت نههم محقق عراقی و هم دیگران گفتهلذا  ،ل کنندنتوانستند درست تحلی را

من حیث هی لیست اال هی  معنای الماهیةدر حالیکه  ،اندهای دیگر رفته، لذا سراغ راهضمیمه شودتواند به آن چیزی می شود و نه

یعنی در مرتبه ذات هیچ پذیرد، را نمی ،عدم کلیتو کلیت  ،عدموجود و  ینوادر مرتبه ذات خود هیچ یک از عن که ماهیتاین است 

همه خارج از د من االحکام و المحموالت شوآنچه ملحق به ماهیت میهر . کنداز ذات ماهیت باشد راه پیدا نمی چیزی که خارج

تواند یمست که هیچ چیزی نمعنایش این نی راه نداشته باشند، ز ذات به مرتبه ذاتا ج. اما اگر امور خارذات و ذاتیات ماهیت است

 ،این معنایش این نیست که به طور کلی راه حمل و الحاق چیزی به ماهیت بسته باشد ،بر ماهیت حمل شود یا ملحق به او شود

رج از ذات ماهیت خیلی از امور خاولی . ات نیستذ ، در مرتبه ذات چیزی جز خودذاتها ال تکون اال نفس ذاتها ماهیت فی مرتبة

  تواند به ماهیت ملحق شود.می

من حیث هی لیست اال هی معنایش این نیست که چیزی نتواند به ماهیت ملحق  شود الماهیةگفته میاینکه  :فرمایدسپس ایشان می

شود به لق میوقتی که امر یا حکم به طور کلی متع، به ذاتش هیچ چیزی جز خود ذات نیستتراین معنایش این است که در م ،شود

شود به نفس ماهیت بدون در نظر ین است که امر متعلق میشود به ماهیت و طبیعت معنایش ایم امر متعلق میچیزی و ما می گوی

تواند می این ماهیتا در صورتی بیند تنه، منتهی موال وقتی میحتی بدون لحاظ مرآتیت للخارج ،گرفتن چیزی خارج از ذات ماهیت

بدون وجود  ،شود ته باشد حتما باید در خارج موجودماهیت اگر بخواهد اثری داش این ،د شودوآثار باشد که در خارج موجمنشاء 

یجاد این ماهیت در خارج. کند به سوی اشود و چون اینچنین است عبد را تحریک میمترتب نمیو تحقق این ماهیت هیچ اثری 

ی که معدوم است هیچ مثال نماز در خارج موجود نیست و معدوم است و نماز ،این ماهیت در خارج موجود نیستبیند موال می

 . اثر باشد وجود تا بتواند منشأ ورد در وعاءهیت را از عدم خارج کند و بیااین ما گیرد مکلفم میذا تصمیاثری ندارد ل

متعلق « صل» :گویدیم، یعنی وقتی شارع گیردیصرفا به ماهیت تعلق موال صرفا و امر و حکم مکه اساسا  همه ماجرا این است

شود به طبیعت ؟ هیئت متعلق میش چیست، این هیئت کارهم به نحو ال بشرط ، ماهیت نماز آنجا ماهیت نماز استهیئت امر این

                                                 
 .084و 083، ص4نهایة االفکار، ج 1

 .134، ص4فوائد االصول، ج 2
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ود و امر اطاعت شگر بخواهد این یعنی ا ،هیئت امر به دنبال بعث و تحریک مکلف به سوی تحصیل این ماهیت استولی  الصلوة،

: وجود خارجی این به عبارت دیگر .کار کند به سوی انجام آن، لذا او را تحریک میای جز ایجاد ماهیت نیستامتثال شود چاره

  :ما دو چیز داریم .ثر در تحصیل غرض موال و متعلق امرو فرق است بین مؤثر در تحصیل غرض موال از امر است طبیعت مؤ

  ؟تعلق گرفته است تعلق امر، که امر به چه. م4

  است، چیست؟ در تحصیل غرض موال از امر. آن چیزی که مؤثر 2

د خواسته . دیدیاست محقق خراسانی این دو را با هم مخلوط کرده ،ها را با هم مخلوط کردندلوط شدند، آقایان اینها با هم مخاین

. بزرگان همان چیزی که تأثیر در حصول م دهد تا مصلحت عایدش شوداجرا ان ، اینکه این مکلف آنو غرض موال از امر چیست

متعلق امر باشد اصال  اگر بخواهد آن موجود خارجی ،متعلق امر نیست که آندر حالی ،متعلق امر استرا گفتند امر دارد غرض 

ج رنگ عینیت این نماز در خار که شودبیند که غرض او فقط در صورتی حاصل میپس وقتی موال می .و امکان ندارد ستممکن نی

ابزار و وسیله شارع برای تحقق بخشیدن به این طبیعت امر  ،در خارج موجود شودگردد که ، دنبال یک ابزار میو وجود پیدا کند

باس رج لرا در خا و برود نماز که عبد تحریک شودست و هدف او این ا کند به طبیعت نماز، لکن امر میکردن به این طبیعت است

 . وجود بپوشاند و نهایتا غرض موال حاصل شود

لت دالهیئت  کهینحاال برای ا ،شود لکن این هیئت امر برانگیزاننده است به سوی ایجاد طبیعتپس امر فقط به طبیعت متعلق می

خارج به آن لباس وجود بپوشانی؛ تثال کنی باید بروی در خواسته موال را ام ینخواهی اگوید اگر میدارد بر طلب الوجود یا عقل می

 معنای .شود چون طبیعت من حیث هی لیست اال هی درست نیستبه طبیعت واند من حیث هی متعلق تها که امر نمیپس این حرف

امور به  زاطبیعت در مرحله ذاتش لیست اال هی، اما هیچ مشکلی ندارد که بسیاری که  اال هی این است ستطبیعت من حیث هی لی

مور مأ ،کلی شود یا جزیی شود ،موجود شود یا معدوم شود ،این طبیعت واحد باشد یا کثیر شود ،طبیعت و ماهیت ملحق شوداین 

  .ها همه خارج از مرحله ذات هستند، اینبه شود یا منهی عنه شود

ض صرفا و آن غر شودیین طبیعت دنبال مایک غرضی از تعلق امر به منتهی هی، طبیعت من حیث  ،پس طبیعت متعلق حکم است

االمر  و بین ما یتعلق به ثر فی تحصیل الغرضکه آقایان بین ما یؤ عمده این است ،در خارج از ناحیه مکلف ممکن استبا ایجاد آن 

رض کردیم که ع) شودعراقی و هم محقق نایینی باطل میو هم حرف محقق ا این بیان هم حرف محقق خراسانی ب. کردندخلط 

لتی است که غف نزیرا همه ناشی از آ.( ها عن الوجودتار مرآتیبتلیف به طبیعت متعلق می شود به اعتک :گویدنیز می محقق نایینی 

  .گفته شد

 : اصال طبیعتگویندکنند که هم به محقق عراقی وارد است و هم به محقق نایینی. ایشان مینیز می اشکال دیگریخمینی  امام

درست است که این طبیعت ممکن است در خارج  ، زیراللوجود ، طبیعت ال یمکن ان تکون مرآةباشدت برای خارج تواند مرآنمی

اهیت ، ماتحاد در وجود غیر از کاشفیت است، این دو با هم خلط نشود، اما اتحاد در وجود غیر از کاشفیت است ،با وجود متحد شود

اصال امکان ندارد   ؟تواند کاشف از دیگری باشدها میهر یک از این ولی آیا، در خارج متحد استاالنسان با زید  انسان و طبیعة
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این  هیچ یک از ، زیرا زید عوارض مشخصه فردیه دارد و انسانکما اینکه انسان کاشف از زید نیست ،که زید کاشف از انسان باشد

 4.تبین طبیعت و فرد به کلی منتفی استیت ، اصال جنبه کاشفیت و مرآعوارض را ندارد

تقریبا معلوم شد که امام در مقدمه چهارم می گویند حکم و امر و نهی متعلق شده است به طبیعت من حیث هی و این طبیعت من 

حیث هی هیچ مشکلی وجود ندارد در اینکه حکم به آن متعلق شود می گوییم خب پس این طبیعت من  حیث هی لیست اال هی 

اهیت ه وجود این مد حکم به این متعلق می شود ولی چون حصول غرض موال صرفا باین که بی خاصیت و اثر است ایشان می گوین

  .را در خارج محقق کند کاری می کند که عبد تحریک شود تا آن در خارج است، لذا

            «هلل رب العالمین مدلحاو»                                                                                                                             
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