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

این  ودخ رددربار مواحتمال پنج تاکنون و نواهی به طبایع یا افراد گفتیم احتماالت مختلفی قابل ذکر است.  بحث از تعلق اوامردر 

ه تاکنون ی کپنج احتمال. باید معنای این سؤال برای ما روشن شود ،ال بپردازیماینکه به پاسخ این سؤزیرا قبل از  .عنوان ذکر شد

  بیان شد به علت مشکالتی که داشت مورد قبول نبود. 

 احتمال ششم

 من»نه از حیث خودش  ، طبیعت با حیث معروضیت ،ان از طبیعتگیرد منظورشکه قائلند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق میکسانی 

پس منظور از طبایع یعنی  .وجودات طبایع استشوند، منظورشان اد متعلق میاوامر و نواهی به افرکه معتقدند  و کسانی «حیث ذاتها

  .د یعنی وجودات طبیعترااز اف روض بودن و منظطبایع به عنوان معرو

متعلق  ودنبلکه طبیعت با عنوان معروض ب ،ت من حیث هی و من ذاته متعلق امر نیستعطبی :گفتیم تفسیر طبیعتدر این احتمال در 

 . گیردنهی قرار می امر و: طبیعت معروض تر گذاشتیم و گفتیم یعنی پا را از مرحله ذات فرا امر است.

  .رد و مصداق استغیر از ف «وجود الطبیعه» ؛«طبیعهوجود ال»گفتیم:  در تفسیر افراد هم

وجود » .3 .طبیعت با حیث معروض بودن. 2. با قطع نظر از هر چیز دیگر «بذاتهاطبیعة من هی طبیعة ». 1: چند عنوان داریمکأنه 

 .«وجود الطبیعه مع العوارض المشخصه» .4 عوارض مشخصه. بدون «الطبیعه

  .عنوان اول مورد نظر است و نه عنوان چهارمنه 

از این « روضهنها مع، بل من حیث أال من حیث هی»منتهی  ؛یعنی طبیعت ،باشنداوامر و نواهی متعلق به طبایع می :گوییموقتی می

نهی  ت به تعلق امر واشکاالتی که نسب و دیگر آن طبیعت متعلق امر و نهی است. این حیث که یک چیزی به آن عارض شده است

طبیعت با مالحظه چیزی  ،متعلق امر نیست «من حیث هی»زیرا طبیعت  .جا وارد نیستاین، وارد شودتواند می« ما هیب»به طبیعت 

. دانندعلق به افراد میو نهی را مت رر کسانی  است که امومنظ« وجود الطبیعه» :گوییم. وقتی هم که میخارج از ذاتش متعلق امر است

ردیت و مصداقیت مورد نظر باشد، تحصیل اید که اگر مسئله فا نداریم تا اشکال پیش بیهکاری به عوارض مشخصه و فردیت آن

مشخصات فردیه در آن حاصل شده امر و عوارض فردیه و  شده به چیزی که در خارج موجود حاصل است و محال است که موال

تعلق طلب م «من حیث هی هی طبیعة الصلوة»پس  .متعلق طلب نیستطبیعت این  ،دارد «من حیث هی»نماز یک طبیعت کند. مثال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 3131/اسفند /31 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     1441ثانیجمادی ال 62مصادف با:         -تنقیح محل نزاع )احتمال ششم(  – طلب به طبایع یا افرادتعلق  : جزئی موضوع       

 حق در مقام      

 31جلسه:                                                                          سال دهم          



  

473 

 

ود شیزی بر او عارض مکه معروض چیزی است و چیمد نظر نیست، بلکه این را به عنوان این« من حیث هی»طبیعتی دارد که . نیست

  .گیریمدر نظر می

  .«المعروضیه الطبیعة مع حیثیة»یعنی  ،است اینگیرد منظورشان طبایع تعلق میاوامر و نواهی به  :گویندکسانی که میپس 

یعنی  .عوارض مشخصهاست بدون آن  «وجود طبیعة»شود نظرشان به افراد میطلب و امر و نهی متعلق به  :گویندکسانی که می

، یعنی شود به وجود طبیعتمتعلق میها معتقدند که طلب و امر و نهی آن .هنوز فردیت پیدا نکرده و در خارج موجود نشده است

هنوز در خارج محقق نشده است ولی موال  که تحقق طبیعت است ،است «د الطبیعهووج»خواهد عبد میکه موال از  آن چیزی

  .تواند از عبد بخواهد این طبیعت را لباس وجود بپوشاندمی

یعنی طبیعتی که موجود شده است و وجودش با عوارض  «مع عوارضها الفردیه الطبیعة» .تواند مطلوب باشدچهارم نیز نمیعنوان 

مشخص، و در روز شخص مشخص، در  نمازی است که ه، یعنیموجود شده است و فردیت پیدا کرد هک. نمازی ستفردیه همراه ا

 .نیستبه آن امر و نهی گاه قابل تعلق و هیچ این نماز متصف به وصف فردیت است ،است خوانده زمان مشخص و در مکان مشخص

 موال الثیعنی م .نماز با عوارض فردیه و مشخصه اصال قابل مطلوب واقع شدن نیست ،و محقق شده استچنین نمازی موجود زیرا 

 پس .و محال است، این تحصیل حاصل را بخوانخواندی ن فالن اکز صبح در ساعت فالن و منمازی را که امرو، ای بنده: بگوید

طبیعت » از عبد «صل» :گویدموال میوقتی   .باشد متعلق امر و نهی تواندگاه نمیهی هیچاوامر و نوا رد« طبیعت من حیث هی هی»

 رجزیرا در خا .تواند بخواهد، یک مصداق و فرد خاص نماز را نمی«صل: »گویدعبد می وقتی به .خواهدرا  نمی« من حیث هی هی

 است «المعروضیهطبیعت من حیث »یا چه ممکن است متعلق طلب واقع شود . آنمحقق شده است و آن هم قابل تعلق طلب نیست

  .«وجود الطبیعه»یا 

یزی ز این حیث که چا «من حیث من کونها معروضیه الطبیعة»منظورشان  ،اوامر و نواهی متعلق به طبیعت است :گویندکسانی که می

 . شودبر آن عارض می

 «فرد الطبیعه»غیر از  «وجود الطبیعه» .است «وجود الطبیعه»منظورشان  ،شودگویند: اوامر و نواهی به طبایع متعلق میمیکسانی که 

 است.

 بررسی احتمال ششم 

د وجو»گیرد یا به مییع تعلق اوامر به طبا :بگوییم. این که آثار مهمی دارد بحث این .نزاع قابل تصویر است محلاحتمال در این 

 کنیم.میدر آینده ذکر را گذشته بعضی را بیان کردیم و بعضی  آثاری دارد که در «الطبیعه

  .در این احتمال نیست ،و مشکالتی که هر یک از احتماالت پنج گانه گذشته داشتند احتمال قابل قبول استاین 

 حق در مقام

مر و نهی که معلوم شد از اینا. بعد نزاع رسیدگی کنیم، باید به خود نزاع در مانحن فیه حقیقتا بر سر چیست که معلوم شداز آنبعد 

گرفته  تعلق «طبیعت من حیث کونها معروضة»امر و نهی به ؛ باید معلوم شود که به چه معناست ،شود یا به افرادیطبیعت متعلق م به

 این دو مبنا صحیح است؟ از ؟ کدام یک«وجود الطبیعه»به است یا 

  .مطلب است بحث  به آنیر قدمه بیشتر برای تنظذکر این م .مناسب است ایکه به این سوال پاسخ داده شود ذکر مقدمهبرای این 



  

473 

 

 مقدمه 

اما گیریم، می نتیجهاعد لفظی مطلبی را مورد بررسی قرار دهیم یک گاهی از اوقات اگر بخواهیم بر اساس قواعد ادبیات عرب و قو

ک یاز نظر ظاهری و قواعد ادبی  .ب دیگری شویممطل ملتزم به ،بخاطر وجود برخی قرائن ناچاریم بر خالف ظاهر این قواعد لفظی

 . برداریمدست ظاهر قاعده ادبی قرائن عقلی وجود دارد ناچاریم از اما چون  ،یدآمی شمعنا و یک نتیجه پی

ر دکه آیا شرط و قید  در این بودنزاع  دیم.در گذشته در بحث واجب مشروط به نزاعی بین شیخ انصاری و مشهور اشاره کرمثال 

بحث  .قید و شرط است« ان جائک» ،«ان جائک زیدا فاکرمه» :گوییممثال وقتی می ؟ماده گردد یا بهیئت بر میواجب مشروط به ه

یعنی هیئت  «اکرمه»کند به هیئت می عشرط و قیدی است که رجو «زید مجئ»این است که این شرط و قید یعنی  و اختالف در

ئت اگر بگوییم: قید و شرط به هیاست که  تعبیر دیگر بحث در این به «اکرام»از  که عبارت است «اکرمه»یا به ماده  «افعل و امر»

وجوب مشروط و مقید به یعنی  ،همان وجوب استهیئت امر  ،«زید مجئ»شود به معنایش این است که وجوب مقید می خوردمی

 . این مطالبشودمی« زید مجئ»مقید به  ،نه وجوبش «اکرام»است خود  «ماده»قید و شرط برای  ، اما اگر گفتیمآمدن زید می شود

 کردیم و ثمره آن را اشاره کردیم. را به تفصیل در گذشته بحث

حال این اختالف از کجا ناشی  .کندن قید رجوع به ماده میشیخ انصاری معتقد است ای .کندهیئت رجوع می مشهور قائلند قید به

کند ادعا بر سر این است که کال وضع جمله شرطیه و قواعد ادبی اقتضا می و دو نزاع یا به تعبیر دیگر آیا این اختالف و ؟شده است

نمی شود دو گروه به این صراحت  ،این بعید است ؟کند: رجوع به هیئت مییکی بگوید ،کند: رجوع به ماده میکه مثال یکی بگوید

 ریشه اختالف کجاست؟ پس . قدر اختالف داشته باشندم درباره یک قاعده ادبی لفظی ایندر مقابل ه

که  بول داردانصاری قشیخ  .هر دو بر این نقطه اتفاق نظر دارند که به حسب قواعد لفظی ادبی این شرط و قید باید به هیئت برگردد

: یدگویانصاری م اما شیخ نیز این مطلب را قبول دارند. هور، مشیعنی به وجوب برگردد نه ماده ،به حسب ظاهر این قید باید به جزاء

 .قرینه عقلی ناچاریم از ظاهر این قاعده ادبی دست برداریم و در آن تصرف کنیمدارد که به سبب آن  دوجا یک قرینه عقلی وجاین

شرط  و کند قید آن رجوع به هیئت کند معتقد شویم قیدخالف ظاهر جمله شرطیه که اقتضا می به خاطر آن قرینه عقلی مجبوریم بر

  .کندیمرجوع به ماده 

 نظیر این مطلب در مانحن فیه وجود دارد. 

یجب » :گوییمشوند. وقتی می به طبیعت اوامر و نواهی هر دو متعلق به حسب قاعده بایدیعنی  .همینطور است زدرمانحن فیه نی

 .ستا حکم حرمت روی طبیعت میته رفته جوب روی طبیعت نماز رفته وظاهرا حکم و «حرمت علیکم المیته»یا  «الصلوهعلیکم 

تمام مواردی که امر یا نهی کند به حسب ظاهر در دالت بر طبیعت و ماهیت می «االنسان»مثل  ،یک اسم جنس است «المیته»زیرا 

نظر است و در این جهت در اینکه ظاهر این جمالت اقتضاء  ظاهرش این است که طبیعت موردشود، متعلق به یک موضوعی می

وجود دارد  ایای معتقدند قرینه. لکن اختالف در این است که عدهاختالفی نیست ،گیرندطبایع تعلق می کند که اوامر و نواهی بهمی

رخی دیگر ب .متعلق شده است نه به خود طبیعت «وجودات الطبیعة»اوامر و نواهی به افراد یا  :قرینه ناچاریم بگوییم ه خاطر آنکه ب

 قرینه را قبول ندارند.  ینا

اوامر و نواهی به  هایی که قائلندآنیعنی ن این دو گروه در یک نقطه اشتراک است و در یک نقطه اختالف. طرفین نزاع، دقیقا بی
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ی جز طبیعت هر دو متفقند که به حسب ظاهر چیز گیرد،د تعلق میهایی که قائلند اوامر و نواهی به افراگیرد و آنطبایع تعلق می

 متعلق امر و نهی نیست.  

  ؟به چه دلیل از این ظاهر دست برداریم: گویند، میگیرداوامر و نواهی به طبایع تعلق می گویندکه می کسانی

کند که حکم به ت است که ظاهر این کالم اقتضا میدرس: گویندمی اوامر و نواهی به افراد تعلق گرفته است گویند:کسانی که می

  .توجود الطبیعه اس رون ظاهر رفع ید کنیم و بگوییم منظای ناچاریم از عقلیهه واسطه یک قرینه ولی ب ،طبیعت متعلق شود

یم رظاهر دست بردا زاکند که ؟ کدام قرینه عقلی اقتضاء میدارد جودجا و. چه قرینه عقلی اینعقلی است ین قرینهعمده بحث در ا

علق شده مت «وجود الصلوة»بلکه به  ،متعلق نشده است «طبیعت الصلوة»معتقد شویم که وجوب به  «یجب علیک الصلوة»و در 

 است.
 دو قرینه برای رفع ید از ظاهر قاعده 

می ، «ةغیر مطلوبو ال ةمطلوب؛ الغیر موجدةو ال ، الموجودةلیست اال هی الماهیة من حیث هی هی»قاعده معروف  قرینه اول:

« لیست اال هی هی، هی من حیث»ند که طبیعت ای دارفالسفه قاعده ،تواند متعلق طلب باشدینم« من حیث هی هی»طبیعت  :گوید

وامر و ادعا کنیم اتوانیم ال چطور با وجود این حکم عقلی میح «ةغیر مطلوبو ال المطلوبة»، تواند متعلق طلب باشدطبیعت نمی

 باشند.، متعلق به وجودات میهستند پس ناچاریم بگوییم اوامر و نواهی متعلق به افراد .اندنواهی متعلق به طبیعت شده

ای نداریم جز این که بگوییم اوامر و نواهی به افراد به معنای : چارهتوانیم بگوییمقرینه می آیا به استناد ایناول:  بررسی قرینه

 اند؟متعلق شده «وجودات الطبیعه»
بله اگر  .منظور است «المعروضه الطبیعة»بلکه  ،منظور نیست «طبیعت من حیث هی هی»اساسا  جااین خیر، زیرا قبال گفتیم که

ملتزم شویم که  وریم به این که بایداین ظاهر دست برداریم و رو بیا ای نبود و ما ازمورد نظر بود، چاره« من حیث هی هی طبیعت»

کنیم ه بحث می. آن طبیعتی کنداردجا ن قاعده فلسفی ربطی به اینیولی ا ،افراد به معنایی که گفتیم متعلق شده استاوامر و نواهی به 

 .است« الطبیعة المعروضه»نیست بلکه  «طبیعت من حیث هی هی»که آیا امر و نهی متعلق به آن شده است 

دارد که به خاطر آن از ظاهر این حکم دست برداریم و بگوییم حکم به طبیعت متعلق نشده پس قرینه اول صحیح نیست و قرینیت ن

 .دات طبایع متعلق شده استوبلکه به افراد و وج ،است

 بحث جلسه آینده

 قرینه دوم

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


