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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 تعلق طلب به طبایع یا افراد 

این بحث اختصاص به  است. یا افراد ز تعلق طلب به طبایعبحث ا ،شودامه مبحث اوامر به آن پرداخته میدیگری که در اد بحث

حث ؟ اینکه این باوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند یا افراد است که ال ایندر مورد نواهی نیز جریان دارد. سؤبلکه  اوامر ندارد

 محل نزاع به درستی تبیین شود و بعد ثمره آن را بررسی کنیم.. ابتدا باید خود کنیمبعدا عرض می ای دارد رارهمو نزاع چه ث

تند و در مورد برخی از محل بحث خارج هس ساًدارد که برخی از این احتماالت رأ عنوان محل نزاع شش احتمال وجوددر مورد 

  .دهیمکنیم و مورد بررسی قرار میبه یک ذکر میین شش احتمال را یک ااحتماالت بحث و گفتگو واقع شده است. 

 احتمال اول

 موجودند رجیعنی همان موجوداتی که در خا وجودات طبیعت است. ،منظور از افرادو  ت استاز طبیعت همان ماهیت و حقیقمنظور 

 چیزی زائد بر وجود مورد نظر نیست. و 

 استمداد بگیریم. در فلسفه بحثی در مورد اصالة وجود و اصالة ماهیةاز یک مسئله فلسفی است  مناسب اول احتمال توضیحبرای 

اثر  چه که منشأ: آنگویندگویند وجود اصیل است در واقع میوجود اصیل است یا ماهیت؟ کسانی که می که آیا مطرح شده است

ان این است که وجود شئ منشأ ل به اصالت ماهیت هستند نظرشقائو کسانی که است وجود است و ماهیت یک امر انتزاعی است 

 . ست نه وجود او، انسانیت اوثیر از ناحیه یک انسان استچه منشأ تأ. یعنی آنگرددآثار به ماهیت آن شئ بر می نیست بلکهاثر 

الوجود بر این عقیده هستند که اوامر و  د و قائلین به اصالةنگیریاوامر و نواهی به ماهیات تعلق م معتقدند که قائلین به اصالة الماهیه

این انسان یک  ،در نظر بگیریدرا مانند انسان . موجودی کامالروشن استنیز منظور از وجودات  .دنگیرات تعلق میوجوداهی به نو

ان چیزی که عبارت است از همکند مثل حیوان ناطق و یک وجودی دارد ه او را از سایر ماهیات ممتاز میجنس و فصلی دارد ک

  .کندکه در خارج تحقق پیدا می

و نواهی به ماهیات  ر، یعنی آیا اوامگیرند یا به افرادنواهی به ماهیات تعلق می که آیا اوامر و شودبحث میطبق احتمال اول وقتی 

  .منظور از طبیعت همان ماهیت است و منظور از افراد همان وجودات طبیعت است ؟شوند یا به وجوداتمتعلق می
 بررسی احتمال اول

 . زیرا: مورد قبول نیستاین احتمال در مانحن فیه 

 راین بحثی است که د از دایره بحث اصول خارج است ومسئله ماهیت و وجود مهمترین اشکال این احتمال این است که  :اوالً

و  مقوالت از موضوع علم اصول خارج هستند اصال ایننداریم. علم اصول کاری به ماهیت و وجود  ر. دشود مطرح ایدفه بفلس

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1931/اسفند /11 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:      
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 11جلسه:                                                                          سال دهم          



  

363 

 

 . جای این بحث در علم اصول نیست

 د یا فرد؟وشت که آیا طلب به طبیعت متعلق میاس اینعنوان بحث  اساساً: ثانیاً

 به .دیگر تعلق طلب به آن معنا ندارد ،خارج محقق شده باشد چیزی دراگر ، باشد تواند همان ماهیتدرست است که طبیعت نیز می

 یک فردی از اینخواهد که . یعنی مثال از من میکند وجود این ماهیت استچه آمر طلب می: آنگویید، گاهی شما میعبارت دیگر

. پس کند، معنا پیدا نمیدر خارج جز با تحققا فردیت و جزئیت است، مساوق ب ،که وجود. اینرج موجود کنماخ رماهیت را د

  .ن معنا نداشته باشداصال تعلق طلب به آ شاید، اگر بخواهد به معنای خاص خودش مورد نظر باشد (که مطلوب است)فردیت 

، اما افرادد نه شویعت متعلق میامر و نهی به طبکه برخی از بزرگان از جمله محقق خراسانی با این که در این مسئله قائلند  :ثالثاً

 0اصالة الماهیه نیست. واین مسئله فرقی بین قول به اصالة الوجود  د که درنکندر عین حال تصریح می

راد ه افیعنی حتی کسی که معتقد است امر ب ؛«الماهیه باصالة الوجود و القول باصالة ال فرق فی ذلک بین القول» شودوقتی گفته می

امر به افراد تعلق گرفته  :توانند بگویند. به عبارت دیگر قائلبین به اصالة الماهیة نیز میای باشدالماهیهتواند اصالة گیرد، میتعلق می

. پس اینکه هر به افراد شوند توانند قائل به تعلق امرین مسئله میعین حال در ا راما د ،دانند. با اینکه منشأ آثار را ماهیت میاست

، نشان دو قول را اختیار کنندجا هر یک از این توانند اینلماهیه و چه قائلین به اصالة الوجود میدو گروه، چه قائلین به اصالة ا

  .بحث ماهیت و وجود نیست ،دهد که بحثمی

ی مردود است و احتمال منظور از افراد موجودات است، که منظور از طبیعت ماهیت است وول که عبارت است از اینحتمال الذا ا

 نیست.محل بحث 
 احتمال دوم

، یعنی وجود انسان عین وجود زید یک عده قائلند که وجود طبیعی عین وجود افراد است .گردد به وجود طبیعییبر م این احتمال

 ، زیرا زیدانسان چیزی غیر از زید است ،اما برخی معتقدند که وجود طبیعی چیزی غیر از وجود افراد است ،و بکر است رو عم

  .باشد عین آن دوانتیماست و ن به ضمیمه خصوصیات فردیه سانهمان ماهیت ان

  ؟عین وجود افراد است یا مغایر با آن استطبیعی ر منطق و فلسفه مطرح شده است که وجود کلی دجا بحثی این

انسان است با  وجودبینید، عین ی که شما میزید . یعنیوجود کلی طبیعی عین افراد است نددقین از فالسفه و بلکه مشهور معتقمحق

این عینی که در خارج است و  ؟کندی میگسی است و کجا به دنیا آمده است و کجا زندکچه ند ، اینکه فرزیک خصوصیات زائد

 :توانید بگوییدو می «جائنی زید» :توانید بگوییدبیاید، شما می نزد شما . لذا اگر همان زیدداردرا یک خصوصیات مختص به خودش 

یزی به نام انسان جداگانه چ ،و هم فرد من افراد االنسان. ما غیر از افراد است این هم زید ،هر دو درست است «انسانجائنی »

 نداریم.

طبیعی  معتقد است کلی . ایشانمثل رجل همدانی برخی معتقدند کلی طبیعی غیر از افراد است ،در مقابل محققین و مشهور فالسفه

کلی طبیعی به افراد مثل نسبت پدر به فرزندان است. انسان نسبت به زید و عمر و  نسبت ؛ یعنیوجود است، دارای یک غیر از افراد
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بیعی عین ود طکه قائلند وج ظر مشهور و محققین از فالسفه، کسانیطبق ن اسبر همین اس .«ابناء»است نسبت به  «اب»بکر مثل 

یعی مغایر کلی طبیعی یا وجود طب :گویندق به افراد است. ولی کسانی که مینواهی متعلاوامر و  :باید بگویند قاعدتاً وجود افراد است،

  .دانندی را خود طبایع میمتعلق طلب یعنی اوامر و نواه با وجود افراد است،

طبیعت همان وجود طبیعی متحد با افراد، یا به خورد یعنی ه آیا اوامر و نواهی به افراد میبحث در این است کدر احتمال دوم پس 

 خورد و منظور از طبیعت یعنی همان کلی طبیعی که مغایر با افراد است. می
 بررسی احتمال دوم 

  :احتمال اول باطل است زیرا این احتمال نیز مانند

جایش در علم  ن وجود افراد است یا مغایر با آن،این که وجود کلی طبیعی عی این مسئله، از بحث علم اصول خارج است. :اوالً

وجود  اوجود انسان مغایر ب اصول نیست بلکه در فلسفه و حکمت باید بحث شود که آیا وجود انسان متحد با وجود افرادش است یا

این احتمال از دایره علم اصول خارج لذا  در جای خودش در فلسفه مطرح شده است.نیز داستان رجل همدانی و حرفهایش ؟ افراد

 .است

 ،جود طبیعیکه وملتزم شود به این هر کسی که قائل به تعلق امر و نهی به طبعیت است باید قهراً است که این الزمه این حرف :ثانیاً

 بینیم خود مشهور با این که معتقدند وجود کلی. در حالی که میآیدپیش می دو قهراًی بین اینگ. این پیوستغیر از وجود افراد است

 .د نه افرادنگیراوامر و نواهی به طبایع تعلق می عقیده دارند کهعین حال  رطبیعی عین وجود افراد است ولی د

ل همدانی با رج اکثراً طبق این احتمال قائلین به تعلق امر و نهی به طبیعت همه باید تابع رجل همدانی باشند در حالی که اتفاقاً

گیرد اوامر و نواهی به طبایع تعلق می کهلند به این، لذا قائوجود کلی طبیعی غیر از وجود افراد است :گوید. رجل همدانی میمخالفند

جود افراد است اما در وجود کلی طبیعی عین و :گویندم که مشهور مخالف رجل همدانی هستند و میبینی. اما میچنین باشدباید این و

 .اوامر و نواهی به طبیعت متعلق شده است نه افراد :گویندعین حال می

 است.  منتفینیز پس احتمال دوم 

ر و آیا اوام در واقع بحث در این است که ،یا افرادشود یمه اوامر و نواهی به طبیعت متعلق در این ک که بحث احتمال اول این است

  این احتمال اساسا مردود شد. که ؟د یا افرادنواهی به ماهیات متعلق می شو

و وامر اببریم و بگوییم:  افراد بلکه روی وجود کلی طبیعی و، که مسئله را روی ماهیت و وجود نبریم است ایننیز  احتمال دوم

 .این احتمال نیز مردود شده افرادش؟ خورند یا بنواهی به کلی طبیعی می

 احتمال سوم

 کنیم:برای روشن شدن این احتمال ابتدا دو مقدمه بیان می

 مقدمه اول

بر  : وضعگفتیم رباره اقسام وضعدباشد  . اگر خاطرتانمطرح شد که در ابتدای علم اصول ای استمبتنی بر یک مسئلهنزاع اساسا  

 ،وضع خاص: 4؛ موضوع له خاص : وضع عام،3وضوع له خاص؛ م: وضع خاص، 2 ؛موضو ع له عام ،وضع عام: 0چهار قسم است: 

  .موضوع له عام
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: وضع 2؛ موضوع له عام ،وضع عام: 0 ،دو احتمال بیشتر متصور نیست این شد که ،خمینی مبع امااز آن چهار احتمال به تنظر مختار 

ه عام و یعنی وضع خاص و موضوع ل .این دو احتمال معقول است و آن دو احتمال دیگر مردود است .موضوع له خاصخاص، 

 وضع خاصعنی اینکه ، یک احتمال معقول نیستو ی معتقدند از این چهار احتمال سه احتمال معقول است روعکسش. البته مشه

  .بود فقسم سوم اختال های مربوط بهدر مورد مثالباشد و موضوع له عام، رد شده است. 

قبیل وضع عام و موضوع له عام است، آیا وضعش از که « رجل»مثل  .ناس است، اسماء اجشده فیکی از مواردی که در آن اختال

  .مطرح شده است بحث از اسم جنسین نزاع در ا ؟له خاص یا از قبیل وضع عام و موضوع

 مقدمه دوم

ادخل » .دگویموال به عبدش میوقتی « دخول السوق»یا  «اللحم اءاشتر»ماده  ، مثلشودامر یا نهی معموال در قالب ماده بیان می

 «دخول»ماده یکی  ،ای دارندها هر کدام ماده. اینهیئت امر است «اشتر» ،هیئت امر است «ادخل» باالخره «شتر اللحمالسوق و ا

. یعنی وقتی شود معموال به صورت اسم جنس استیای که هیئت امر یا نهی بر او عارض م. مادهاست «اشتراء»ماده دیگری ، است

درست است « اللحماشتر» :گویدموال می وقتی .مورد نظر است «دخول سوق»که کلی کند بر اینداللت می« ادخل السوق» :گویدمی

 خاص نیست.  و یک معنای عام دارد «ماشتراء اللح»ولی آن ماده که این خطاب به عبدش است، 

صورت خطاب عمومی و چه ، چه بشودها عارض میبر آن« تفعلال»یا  «افعل»هایی که هیئت پس به طور کلی در این موارد ماده

 مثل اسم جنس که عنوانشان کلی است.  است. مورد نظر هاعنوان کلی در آن خطاب شخصی یک

 نتیجه 

ر د ، این مواد مثل نماز و زکات که«توا الزکاةا»یا « صل»ر این است که در خطابات شرعی مثل بر اساس این دو مقدمه بحث د

ع معروض هیئت واقجنس و اسم جنسی که  ، یا به تعبیر دیگر آناند، )هیئتشان یا امر است یا نهی(متعلق امر واقع شده ،قالب هیئت

که وضعش عام است زیرا اسم جنس است اما موضوع له  تاز نظر وضع آیا وضعش عام است یا خیر؟ از نظر وضع معلوم اس ،شده

 آن چه؟ آیا موضوع له آن عام است یا خاص؟

. یعنی هر که دانندت میمر و نواهی را متعلق به طبیعه اواک ها کسانی هستندقدند که موضوع له آن نیز عام است. اینبرخی معت

ض شده است دارای وضع عام و راای که هیئت امر یا نهی بر آن عگوید این ماده، در حقیقت میطبیعت استمتعلق امر  :گویدمی

که امر وضع این اجناسی  :گویدشوند در حقیقت میراد متعلق میاوامر و نواهی  به اف :گویدو آن کسی که می موضوع له عام است.

  ،عام و موضوع له آن خاص است ،ض شدهرها عانهی بر آنو 

ه این هیئت بر آن عارض شده مثل )اسم کای آن ماده گردد به نزاع در این کهو نهی به طبایع و یا افراد بر میپس نزاع در تعلق امر 

  موضوع له آن خاص است؟  یا وضعش عام ووضعش عام و موضوع له آن عام است  جنس(

نواهی  جا ملتزم  شود به این که اوامر و، قهرا باید ایناست صاه اسم جنس وضعش عام و موضوع له آن ختقد باشد کاگر کسی مع

وامر و که اینملتزم شود به ا باید وضع اسماء اجناس عام و موضوع له آن عام است قهراً :گویدو کسی که می ستنداد هراف متعلق به

ید به ااست که ب ینمعنایش ا ،وضع عام و موضوع له خاص باشد ند. اگراز این راهی ندار زیرا غیر، اندنواهی متلعق به طبایع شده
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 .خاص باشد در عین حال موضوع له آن و شود به طبیعت تعلق بگیرد، نمیافراد تعلق بگیرد
 بررسی احتمال سوم 

 زیرا:  ،این احتمال نیز مردود است

ها مراجعه های آنکه وقتی به طرفین نزاع و استداللدر حالی  شود،یک نزاع لغوی میاز  تابعی نزاع این طبق این احتمال اوالً:

 هینکا است. در یک مسئله عقلی نزاع در واقع این .بینیمه نزاع در یک مسئله لغوی است نمیرد پایی از مسئله وضع و این ککنیم، می

 مسئله وضع به است، در حقیقت وضع عام، موضوع له خاصنزاع در این است که وضع خاص، موضوع له خاص یا  شودگفته می

 .بینیمهیچ یک از کلمات طرفین نمی رکه این یک نزاع لغوی است دای از اینگردد، در حالی که ما هیچ نشانهمی بر

 وضعش عام و موضوع له آن خاص است، در حالی که طبق این احتمال در مورد اسماء اجناس هیچ کس قائل نشده است که ثانیاً:

قبول  ایعش عام و موضوع له آن عام است و عدهکه اسماء اجناس وض ای قائلندکه در مورد اسماء اجناس عدهیم اهپذیرفتگویا 

که ما کسی را سراغ نداریم که معتقد باشد اسم جنس دارای وضع الی در ح .اند که وضع عام است و موضوع له آن خاص استکرده

 عام و موضوع له خاص باشد. 

، داردوضع دو قسم بیشتر نکه اساساًاگر ما معتقد باشیم . یعنی میای است که اول بحث گفتاشکاالت با قطع نظر از آن نکته این ثالثاً:

این  توانیمنمی دیگر اساساً و آن دو قسم دیگر را انکار کردیم، عام و وضع خاص موضوع له خاص وضع عام و موضع له یعنی

ک قسم از ی یریمو بپذم سوم از وضع را به رسمیت بشناسیم قس حتمال مبتنی بر این است که مازیرا این ا .احتمال را قبول کنیم

  .احتمال نیست اینیی برای را انکار کردیم  دیگر جااما اگر از اساس این قسم له خاص است. ع ، وضع عام و موضووضع

که این و گفتیم که دو قسم وضع بیشتر نداریمما نیز همین را قبول کردیم و  جا قبول کردند وخمینی در آن ماین مبنایی است که اما

  .حتی وضع عام و موضوع له خاص نیز غیر معقول استوجوددارد، دو قسم آن بیشتر معقول نیست، می گویند چهار قسم وضع 

  احتمال به طور کلی منتفی می شود. اینبر اساس آن و البته این یک اشکال مبنایی است 

 بحث جلسه آینده

 بیان سه احتمال دیگر

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


