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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 ،بایست محل نزاع به درستی تبیین شودعرض کردیم ابتدا می ؟یا افراد شوندمتعلق می اوامر و نواهی به طبایعاز اینکه آیا  بحثدر 

  .ال پاسخ دهیمبه این سؤ گاهآن

تواند بر و معلوم شد نزاع نمی عرض کردیم در مورد محل نزاع شش احتمال وجود دارد که سه احتمال را مورد بررسی قرار دادیم

 .استوار شود شدبیان ای که سه گانههیچ یک از احتماالت 

 احتمال چهارم

اقتضای این که پای وجود  ،«افعل»گیرد منظورشان این است که معروضیت هیئت اوامر و نواهی به طبایع تعلق می کسانی که معتقدند

 شود که پای وجود طبیعت بهواقع شود سبب نمی« التفعل»یا  «افعل»ای در قالب هیئت اینکه مادهندارد. صرف را به میان بیاید 

ای معروض هیئت که ماده، همینودشان این است کهشود مقصنواهی به افراد متعلق می که معتقدند اوامر وهم  میان بیاید. کسانی

 .شود پای وجود طبیعت به میان بیایدشد، در واقع باعث می« افعل»

 احتمال بیشتر روشن شود. کنیم تا اینای را عرض می، مقدمهبرای توضیح این احتمال

شود که مصدر اصل کالم است یا گفته میکه  های صرف مطرح شدهمطلبی در ابتدای کتابخاطرتان باشد در مورد مصدر، اگر 

  ه همه مشتقات است. آیا اصال این حرف درست است یا خیر؟ماد ،مصدر

معتقدند مصدر عالوه بر اینکه  گرچه برخی مخالف این مبنا هستند و ،ماده همه مشتقات است ،و مشهور این است که مصدر معروف

تلف های مخکه در قالب هیئت دارای د، یک مادهین است که مصدر هیچ هیئتی نداردانوعا گمان بر  .دارد ، یک هیئت نیزای داردماده

اما برخی بر  .ندارد خودش هیئت خاصی کند ولیگیرد و معنایی پیدا میمثل فعل ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل و مفعول قرار می

 .است که خودش هم ماده دارد و هم هیئتاسم فاعل و اسم مفعول ای مثل فعل، ن عقیده هستند که مصدر یک واژهای

، این ادعا در کندم و تنوین جز بر ماهیت داللت نمیکه مصدر مجرد از الف و الادعا کرده، ، سکاکی هم فصرف نظر از این اختال

ه تا زمانی معنایش این است که این ماد ،و ماده همه مشتقات است اهل ادب است که مصدر اصل کالمچه که معروف بین واقع با آن

 ،«راء» ،«ضاد» است که از یک ماده «ربضَ»مثال  .کندطبیعت داللت می بر ماهیت و صرفاً ،که در قالب هیئتی قرار نگرفته است

گاهی معروض  «ضرب»، یا شودمی« صل»یعنی روض هیئت امر مع که گاهی یک ماده است «صلوة»یا  تشکیل شده است« باء»

 نیز اگر معروض هیئت نهی شد «صلوة» شود،می« تضربال» اگر معروض هیئت نهی شدشود، می« اضرب» شود و هیئت امر می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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مثل یک ، استعنوان یک قالب او را فرا نگرفته  هیئتی به هیئتی واقع نشده و ولی این ماده تا زمانی که معروض شود.می« تصلال»

ع اقهیچ ارتباطی با عالم و . یعنیکندداللت بر ماهیت و طبیعت میهم ، آنکندصدر که بدون الف و الم و تنوین داللت بر ماهیت میم

 او یک قالبی قرار نداده است یعنی ماهیت نماز، زمانی که هیئت امر برای تا «صلوة»ماده  «صلوة» :گوییموقتی می .و خارج ندارد

این  ،«الصوم طبیعة»یعنی  امر قرار بگیرد تا قبل از اینکه در قالب هیئت« صوم» ،است نطورصوم و حج نیز همیطبیعت نماز.  یعنی

  .مسلم است

ر آن هیئتی برفا داللت بر طبیعت و ماهیت داشت، بعد از آنکه بحث در این است که این ماده که تا قبل از عروض هیئت امر ص

قتی اما و ،«الصلوة طبیعة»یعنی  ،بدون قالب «صلوة» ؟شود یا خیرعنصر وجود و معنای وجود هم به آن اضافه می آیا ،عارض شد

 یاکند می« طلب طبیعة الصلوة»بر  داللت« صل» ؟فهمیمشد، آیا باز همان معنا را از آن می« صل»قالب امر او را فرا گرفت و 

 ؟ «طلب وجود طبیعة الصلوة»

ماده همان معنایی را شود و یمنماده ایجاد گوییم: با عروض هیئت امر بر ماده هیچ تأثیری در گاهی می. معلوم است دو نفرق ای

 و وقتی کندیی اضافی نیز پیدا مده یک معناز عروض هیئت امر ماا: بعد گوییممیرا دارد. گاهی  هیئت امر داشت که قبل از عروض

 مطلوب می شود.  «وجود الطبیعه» ،شودبر ماده می هیئت عارض

روض ای که تا قبل از عگردد که آیا مادهیا افراد به این بر می استمتعلق طبیعت نهی به  وامر  ین کهبر این اساس در واقع نزاع در ا

 آن ، آیا یک معنای اضافی درکه در قالب امر یا نهی قرار گرفت کرد و نه بیشتر، بعد از آنمیو ماهیت  هیئت امر داللت بر طبیعت

  کند؟داللت بر همان طبیعت و ماهیت می یا همانند قبل از عروض هیئت امر آیدمیان می شود و پای وجود بهیایجاد م

کند و باعث یمعنای ماده ایجاد نهیچ تغییری در م «افعل»قائلین به تعلق اوامر و نواهی به طبایع معتقدند معروضیت ماده برای هیئت 

کرد بعد از عروض می« طبیعة صلوة»از عروض هیئت امر داللت بر قبل  «صلوة»طور که همان .شود پای وجود به میان بیاییدنمی

 . و اصال مسئله وجود مطرح نیست «صلوة»طبیعت و ماهیت  ، یعنیرساندنیز همین معنا را می هیئت امر

اضافه  یک بار ماده که تا به حال دال بر طبیعت و ماهیت بودبا عروض هیئت امر،  افراد معتقدند تعلق اوامر و نواهی به قائلین به

اطلب منک وجود »یعنی « صل» :گویدموال میوقتی  «.وجود الطبیعه»کند که عبارت است از د پیدا می، یک معنای جدیکندپیدا می

بیعه اطلب منک وجود ط»یعنی « صل»ولی طبق قول دوم  «اطلب منک طبیعة الصلوة»یعنی « صل» طبق قول اول،«. طبیعة الصلوة

 «الصلوة
  بررسی احتمال چهارم

 :احتمال گذشته مردود است زیرااین احتمال نیز مانند سه 

رسد مینظر  اساس این احتمال بر همان سخن مشهور که مصدر ماده همه مشتقات است استوار شده است. در حالی که به اوالً:

رند و امینی نیز این مبنا را قبول دامام خ ،مصدر نیز مانند سایر مشتقات دارای یک هیئت و ماده است. این مبنا را نیز ما قبول داریم

ه شناخت «ضروبمَ ،بٌضارِ ،بضرِیَ ،بَرَضَ»مصدر  که به عنوان «ربضَ»نیست، « ربضَ»ماده مشتقات  .باشدحرف درستی هم می

 .تاس «لَعَفَ»مثل « علفَ»این  «علفَ» هیئتی دارد که عبارت است تشکیل شده و« باء» ،«ءرا» ،«ضاد»که از ای دارد ، مادهمی شود

 ،«ضاد»پس ماده مشتقات عبارت است از د این مصدر نیز ماده و هیئت دارد. خو ،ماده و هیئت دارد «لَعَفَ»طور که همان یعنی
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 هزیرا این احتمال بر این اساس است ک ،دیگر جایی برای این احتمال باقی نمی ماندمبنا را قبول کردیم، اگر این «. باء» ،«راء»

 در ،شودای به او تحمیل میمی رود یک معنای اضافه« افعل»وقتی در قالب  ولی ،معنایی داردمصدر قبل از عروض هیئت خودش 

 ،«ضاد» مثال رود،. آن چیزی که در هیئت امر میدر هیئت دیگر برودتواند : مصدر خودش هیئت دارد و نمیگوییمحالی که می

 است. «باء» ،«راء»

کند بر زدن که خودش یهم داللت م« ربضَ» ،داللت می کند بر تحقق فعل در زمان گذشته «بَرَضَ» .هیئت دارنددو ماده و هر 

 رفته باشد، آن چیزی  « فعلاِ»هیئت  ست که درطور نیاست ولی این معنای مصدریزدن یعنی کتک زدن که این یک هیئت است. 

داللت بر طبیعت و ماهیت مجرد از تنوین  الف و الم ودر بدون . پس مصاست «باء» ،«راء» ،«ضاد»رفته خود  «افعل»که در هیئت 

  .هیئت دارد و هم معنا جرد از تنوین و الف و الم هممصدر م .کندنمی

 . این اشکال مبنایی است

 «صلوة»ای مثل شود مادهیعنی کأنه بحث می«. تفعلال»و  «افعل»به هیئت  اختصاص پیدا کرده چهارم نزاعاحتمال  بر اساس :ثانیاً

  شود یا خیر؟یا معنای وجود هم به او ضمیمه میآ ،ردیگقرار می «التفعل»و هیئت  «افعل»که معروض هیئت 

اگر  نیست. یعنی «تفعلال»و  «افعل»اما مسئله این است که نزاع منحصر در هیئت  .طبق این احتمال حرف ممکنی است ،این حرف

 ،آیا امر و نهی تعلق به طبیعت گرفته یا افراد کهاین نزاع  باز هم ،باشد قالب فعل مضارع یا فعل ماضی درنهی  امر و فرض کنیم

 وجود دارد.

در حالی که امر و نهی منحصر دراین دو  «تفعلال»و هیئت  «افعل»شود به هیئت ین احتمال این نزاع فقط محدود میطبق اپس 

توانیم نزاع را با این احتمال تصویر یمآید و آن وقت دیگر در آن موارد ننیز میمضارع  زیرا امر و نهی به صورت فعل .هیئت نیست

  .کنیم

: اوامر و نواهی گوییمکه می. اینعقلی استبحث جا گردد در حالی که اینمال نزاع به یک مسئله لغوی بر میطبق این احت :الثاًث

ر د. بلکه این یک بحث عقلی است که ربطی به لغت و وضع واضع ندارد .کند یا افراد یک بحث لغوی نیستیمداللت بر طبیعت 

خصوصیت  این«افعل»قرار گرفت آیا هیئت « افعل» تئیاگر مصدری در قالب ه شود. اینکهحالی که طبق این احتمال بحث لغوی می

 .یک بحث لغوی است ؟داللت بر معنای وجود کند در تحت قالب خودش قرار داد،ای را رد که اگر مادهارا د

  .احتمال چهارم نیز مردود استپس 

 احتمال پنجم 

  است. محقق خراسانی نیز به این احتمال متعرض شده 

و نواهی  ر: اوامگوینداست و کسانی که می« الطبیعه وجود»شود منظورشان اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می :گویندکسانی که می

ی زائد بر چیز. عوارض منظورشان خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه است نه خصوص وجود طبیعتکند به افراد تعلق پیدا می

  .طبیعت است وجود

 «الطبیعه وجود»کنیم که اوامر و نواهی به ، یعنی بحث میایع متعلق شده یا افرادنواهی به طب کنیم که آیا اوامر وپس اگر بحث می

 ؟ «مع العوارض الفردیه وجود طبیعة»متعلق شده است یا به 
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 را امه آید کزیرا طبق برخی از احتماالت گذشته یک ضلع نزاع این بو .از احتماالت گذشته روشن است فرق این احتمال با برخی

 :این جا دو قول است .نهی به نفس طبیعت نیست جا اصال بحث از تعلق امر واما این شود یا خیر؟نفس طبیعت متعلق می و نهی به

لق متع «موجوده مع عوارضه الفردیه و شخصیه طبیعة»برخی معتقدند به  ،شودمیمتعلق « الطبیعه وجود»ی معتقدند امر و نهی به برخ

 . است

 ،الماهیة من حیث هی هی لیست اال هی»همان قاعده معروف فلسفی است که  نی مطرح کردهکه این احتمال را محقق خراساریشه این

نه  ،د است و نه معدوم، نه موجوماهیت من حیث هی چیز جز خودش نیست «غیر مطلوبهالمطلوبة و ال، معدومهالموجودة و ال

 مطلوب است و نه غیر مطلوب. 

 «ماهیت من حیث هی» .مالحظه مقام ذات و ذاتیاتش چیزی جز خودش نیستبا و  قطع نظراز همه چیز طبق این احتمال ماهیت با

  «.المطلوبة و ال غیر مطلوبه» .را غیر مطلوب دانست توان آنتوان او را طلب کرد و نه مینه می ،نه وجود در او راه دارد و نه عدم

ماهیت و دانند منظورشان نفس واهی را طبایع میتوانیم بگوییم کسانی که متعلق اوامر و نمیطور با توجه به این قاعده چ آنگاه

، من حیث هی الماهیة»ده است که آم همین جمله معروفذیل در  .واقع شودنهی  ند متعلق امر وتواطبیعت است. ماهیت که نمی

 :در ابتدا گفته شد بگوییم که طورهمان، پس باید نه غیر مطلوب تواند مطلوب باشد ونه می «غیر مطلوبهلیست اال هی، المطلوبة و ال

 مع خصوصیاتها الفردیه و الطبیعةوجود » ،است و منظور از افراد «وجود الطبیعة»عنوان محل نزاع قرار دارد  منظور از طبایع که در

 0.است «عوارضها الشخصیه

و  ستمتعلق شده ا «وجود الطبیعة»منظورشان این است که امر و نهی به  ،امر و نهی به طبیعت متعلق شده :گویندکسانی که میپس 

یات به ضمیمه خصوص طبیعتبه وجود  و نهی متعلق رمنظورشان این است که ام، مر و نهی متعلق به افراده شدها :گویندمیها که آن

 شده است.فردیه 
 بررسی احتمال پنجم 

 . زیرا:تر اسروشن ت این احتمال نیز باطل و بلکه بطالنش از برخی از احتماالت گذشته

هی، الموجودة و المعدومه، المطلوبة و الغیر الماهیة من حیث هی هی لیست اال » که تچه که در فلسفه معروف اسبر طبق آن اوالً:

« الموجودة» :گویدمیاست.  وجود و طلب مساوق هم نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، ،نه موجود است و نه غیر موجود «مطلوبه

ماهیت من حیث د مطلوب باشد. معنای این سخن این است که ماهیت من حیث هی هی نمی توان ؛«المطلوبه» :گویدو به دنبالش می

 «وجودهمالماهیة من حیث هی هی ال مطلوبة و ال» که بیان کردند به صراحت در همین قاعده فالسفه. تواند متعلق طلب باشدیمهی ن

 را در نزاع مطرح کردهاین احتمال ، چطور محقق خراسانی که از این قاعده در فلسفه کمک گرفته. حال د است و نه مطلوبنه موجو

ی که الممکن است در ح ینچطور اتعلق گرفته است؟ « وجود الطبیعة»تعلق اوامر به طبیعت این است که امر به ئلین که منظور قا

فرقی با وجود دارد؟ از یک طرف طلب چه  ؛«الموجودة و المطلوبة» :گویدا میزیر .نفی شده است وجود و طلب در یک ردیف

اگر وجود بتواند  ؟کنندمیآیند مسئله وجود را مطرح جا میچطور این« معلومه هی ال موجود و الهی من حیث  الماهیة» :گویندمی

  ؟متعلق شود عت من حیث هی عارض شود، چرا طلب نتواند به آنبر طبی
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 چه که ایشاناز آن استفاده کرده با آن چه که فالسفه در این عبارت و قاعده گفتند و محقق خراسانی در مانحن فیهبه هر حال بین آن

یث من ح الماهیة»و استمداد کند که  از یک طرف کمک بگیرد .حمل کرده تنافی و ناسازگاری وجود داردنزاع را بر آن  ،در این مقام

وقت از ، آننه وجود و طلب را مثل هم قرار دادهکأ «لوبةغیر مط، الموجودة و الغیر موجودة و المطلوبة و الهی هی لیست اال هی

 به وجود طبیعت متعلق شود. بلکه باید ،ق شودلعتواند به خود طبیعت متیمطلب ن: گویدطرف دیگر می

 سوال

که طبیعت یعنی آن ماهیت هد بگوید: خوااستفاده کرده و در مانحن فیه می فرض این است که محقق خراسانی از این قاعده استاد:

جا آن طبیعت را که من حیث هی هی است، چطور این« من حیث هی هی الموجودة والغیر موجودة، ال مطلوبه و ال غیر مطلوبة»

و در مورد هر دو گفته شده در حالی که وجود و طلب هر دو در یک ردیف می باشند دهد با حیث وجودش، متعلق طلب قرار می

  ؟وقت مع ذلک بیاییم فرق بگذاریم بین این دو، آنشودکه نمی

د ومعنای وج . زیرا در امرتواندطلب نمیبر اساس آن قاعده ، اما طبیعت تعلق بگیرد تواند بهر میمکند که اایشان خودش تصریح می

تواند به طبیعت اضافه : وجود میگوییدوجود که شما می چه فرقی است بین طلب و .است «طلب وجود الطبیعه»امر به معنای  ،است

  طلب قابل اضافه شدن نیست.شود ولی 

 چیست؟ «من حیث هی هی لیست اال هی الماهیة»منظور از این عبارت که ثانیاً: 

 .دهیم که معنایش این است که فقط مخصوص به خودش استی و ذاتیاتش مورد مالحظه قرار میماهیت را فقط به لحاظ ذاتگاهی 

نسبت به مقام  «حیث هی هیاالنسان من »ماهیت  .ماهیت چیزی جز جنس و فصل وجود ندارددر  ام ذات و ذاتیاتدر مق یعنی

غیر از جنس و فصل هیچ چیزی  : در مقام ذات و ذاتیاتتوانیم بگوییم، یعنی حیوان ناطق و میذاتش فقط همان جنس و فصل است

 شود.. در مقام ذات و ذاتیات حتی وجود هم بر او عارض نمیکنیمود را از او نفی مینیست یعنی وج : چیزیگوییم. وقتی مینیست

. آیا حیوان ناطقدهید؟اء ماهوی انسان چیست چه جوابی میاگر از شما سوال کنند اجز .خارج از دایره ماهیت انسان است رازی

 خارج از ماهیت انسان است.  ؟ خیر،اهیت انسان استوجود جزء م

 .کنیمه ذات و ذاتیات وجود را از ماهیت سلب میپس در مرحل

گر ، دییا موجود است یا معدوم گوییمآییم و میه ذات و ذاتیات بیرون مییعنی از مرحل .مکنیمیرا با خارج مالحظه گاهی ماهیت 

یا مطلوب است یا غیر  ،یا موجود است یا موجود نیست ،اگر مقایسه با خارج شود. ماهیت تواند نه موجود باشد و نه معدومنمی

  .مطلوب رنه غیتواند نه مطلوب باشد و یم. ناز این دو حال خارج نیست .مطلوب

این  .هیچ ربطی به بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع ندارد «من حیث هی لیست اال هی الماهیة» :چه که فالسفه گفتندآن پس اساساً

درحالی  ،نه غیر مطلوب گوییم نه موجود است و نه معدوم و نه مطلوب است وکه میاست  بوط به ماهیت از حیث ذات و ذاتیاتمر

 که بحث تعلق امر و نهی به ماهیت و طبیعت مربوط به خارج است و ربطی به این مقام ندارد.

؟ احتمال ششم را که ها با هم چیستد فرق ایناین احتماالت را مرور کنید و ببینیدوستان  .تا این جا این پنج احتمال بیان شد

رق آن با فآن وقت بعد از بیان احتمال ششم  احتماالت گذشته دقت بیشتری شود.ر نیاز به این دارد که دخواهیم بیان کنیم، یم
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 و محل نزاع مشخص می شود.احتماالت دیگر معلوم 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


