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

این معنا است که اوامر و نواهی  شوند یا افراد در حقیقت بهنواهی به طبایع متعلق می عرض کردیم نزاع در این مسئله که آیا اوامر و

و  وارض شخصیهمصادیق به معنای طبیعت معروض عوجود طبایع غیر از افراد و  نیو اشود یا به وجود طبایع علق میطبیعت متبه 

  .فردیه است

ی این رابا آن معنایی که ب ،شوند یا افرادمر و نواهی به طبایع متعلق میاوا مسئله روشن شد باید ببینیم آیا بعد از این که معنای این

  .ان کردیمعنوان بی

  فراد.ع متعلقند نه ایاه، این است که اوامر و نواهی به طبیک کلم درپاسخ 

ادبی باید  و به حسب قاعده ضمن این که عقیده دارند ظاهراًتعلق طلب به افراد گفتیم این گروه  به در توضیح دلیل و مبنای قائلین

علق به شود و به ناچار باید امر و نهی را متعقلی از این ظاهر رفع ید میرائن جود قسطه ووا، اما بامر و نهی متعلق به طبیعت شود

  .متمایل به این نظر شدند به چه دلیل این گروهضیح دادیم و گفتیم ورا ت . آن قرینه عقلیدانیمافراد ب

، الموجودة و الغیر موجودة؛ لیست اال هیالماهیة من حیث هی هی »قاعده ، زیرا قرینه اول تمام نیست :گفتیمبه این قول در پاسخ 

  .این را قبال توضیح دادیم را ندارد. اهی متعلق به افراد شودوبر این که اوامر و نت یقرین« بةوالغیر مطلو  المطلوبة
 مدوقرینه 

دارد ای یک طلب و خواسته« شتر اللحمادخل السوق و ا» :گوید. وقتی موال به عبدش میمطلوب موال تحقق ماهیت در خارج است

اگر این  .خارج نیست در شبا قطع نظر از تحقق موال طبیعت . خواستهبه موال تحویل شودو که گوشت خریداری شود و آن این

 .غرض موال نیست این ماهیت و طبیعت قطعا متعلقبنابر .طبیعت در خارج محقق نشود غرض موال در خارج حاصل نشده است

ر و معنایی که کردیم تعلق ام، زیرا طبق این طبیعت است نه خود طبیعت و ماهیت وجودموال به آن تعلق گرفته است چه غرض آن

  .وجودات طبیعتو نهی به  یعنی تعلق امر ،نهی به افراد

استه وحقق نشود غرض موال حاصل نشده است. پس آن چیزی که خپس قرینه دوم این است که تا زمانی که این طبیعت در خارج م

 .است «وجود الطبیعة»موال است در واقع 

 سوال:

 «طبیعهوجود ال»، «وجود الطبیعه» تعلق امر و نهی به فرد را حمل کردیم بر تعلق امر و نهی به ،وقتی در تبیین محل نزاع استاد:

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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محقق خراسانی برای این که مسئله را به نوعی حل ، «وجود الطبیعه»یعنی  «الشخصیه هاالموجوده من دون عوارضالطبیعة »یعنی 

طلب به  .تاس «ایجاد الطبیعه»چه موال خواسته است : آنگویدمی «.الطبیعهایجاد » است: کند و پاسخ برخی اشکاالت را بدهد گفته

خراسانی  ولی محقق ،«وجود الطبیعه» به :اند، بعضی گفتهاین اصل حرف محقق خراسانی است .متعلق شده است «ایجاد الطبیعة»

لذا این با  ،ک فرق اعتباری دارند نه فرق ماهویصرفا ی «الطبیعهوجود »با  «الطبیعهایجاد » در حالیکه ،«الطبیعهایجاد» به :گویدمی

 .مشخصه است کامال متفاوت استفرد به معنای آن طبیعتی که دارای عوارض فردیه 
 بررسی قرینه دوم 

در خارج  طبیعتخواسته موال وجود این که . ایناستطببیعت تعلق گرفته  ه وجودنهی ب شود که بگوییم امر واین مسئله باعث نمی

زیرا به طور کلی نسبت حکم به موضوع نسبت  .متعلق کرده است «وجود الطبیعة»شود که بگوییم موال امرش را به عث نمیاست با

 .شودینمق عرض محق ی که معروض تحقق پیدا نکرده باشدمنظور این است که طبق قاعده فرعیت تا زمان .عرض به معروض است

، اساسا جسم نباشد . آیا تاجسم معروض سفیدی است شود ورض بر جسم میا، سفیدی عمثال جسم و سفیدی را در نظر بگیرید

  . این یک امر روشنی استست. عارض شدن سفیدی فرع وجود معروض ا ؟آن کرد شود سفیدی را عارض برمی

ن حکم به عنوا ینوجود طبیعت، باالخره ا نهی به طبیعت متعلق شده است نه و رکنیم که امجا که بحث از این میاینبر این اساس 

، شود به ظرف امتثال و سقوط تکلیفمربوط می در خارج محقق شود،این موضوع اگر بخواهد شود، یزی که عارض بر موضوع میچ

 .حله و دو موقعیت را باید از هم جدا کنیماین دو مر. جعل و قانون گذاری مرحله ای دارد به عنوانولی حکم و تکلیف یک مرحله

 خواهد امتثالبحث از این است که این حکم مییک وقت  .خواهد متعلق به چیزی شودیک وقت بحث از این است که حکم می

جعل  مربوط بهکنیم آن بحث می چه که ما این جا درباره. آناست و عمل به قانون چیز دیگری است یک چیزجعل قانون ی .شود

 مقام جعل معروض این حکم چیست؟ یعنی در به چه متعلق شده است؟ که حکم اینیعنی . قانون است

یک قرینه عقلی داریم که بواسطه آن قرینه که د کنکه این آقا ادعا می این .ام دوم استمقاست مربوط به  چه در قرینه بیان شدهآن

نظرش به مرحله  ،نظرش به مرحله امتثال و سقوط تکلیف است ،شودیمتعلق م «الطبیعه دوجو»: حکم امر و نهی به گوییمعقلی می

این  . امتثال تکلیف معنایشباید این را در خارج محقق کند قهراً ،بله اگر کسی بخواهد به تکلیف عمل کند .عمل به تکلیف است

شود یا مج.آنر خارج تحقق پیدا کندتکلیف دکند که پیدا میزمانی تحقق و آن هم غرض موال است، یعنی پیاده کردن خواسته و 

، اصال امکان ندارد غرض موال محقق شود. تازه آن هم اگر با عوارض مشخصه و فردیه مد نظر باشد نبدون آ «الطبیعه وجود»

 شود. ، زیرا تحصیل حاصل میتواند طلب به آن متعلق شودنمی

اهیم خو. میدر ظرف امتثال نداردب به یک موضوع، کاری به تحقق غرض موال هی یا حکم یا طلاما مرحله جعل قانون و تعلق امر و ن

بر  کند؟ موال این حکم را، این حکم را بر چه چیزی عارض میخواهد حکمی را انشاء کند، موال که میینیم االن در مرحله انشاءبب

 . کندرض میاطبیعت ع خود

طبیعت است، وجود ، منظورشان مفهوم کلی شودمتعلق می« د الطبیعهووج»به  امر و نهی :گویندبه عبارت دیگر اگر کسانی که می

همانطوری که مفهوم کلی  ؟کننداز این جهت چه فرقی می ؟و مفهوم طبیعت عتیطبوجود بین مفهوم کلی سوال این است که ماالفرق 

  .نیز محقق غرض موال نیست «یعهوجود الطب»مفهوم کلی  ،طبیعت محقق غرض موال نیست
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غرض موال حاصل شده باشد درست است که در این صورت  «وجود الطبیعه»واقعیت خارجی  آن« د الطبیعهوجو»اگر منظور از 

قق خارج مح در . طبیعت نماز چه زمانیواقعیت وجود طبیعت حتما همراه با عوارض شخصی است ن است که آنیاست ولی فرض ا

واقعیت وجود طبیعت نماز  این .ر مکان مشخص نمازش را خوانده باشدصبح ساعت مشخص د؟ وقتی که شخص مشخص، شودمی

 معنا ندارد زیرا تحصیل حاصل است. ه میان بیاید دیگر تعلق طلب به آنبه محض این که پای عوارض شخصی و فردی ب .است

 بحث  جمع بندی

 بحث در این است که آیا اوامر و نواهی به طبایع می شوند یا افراد؟  

اده شده ین عنوان ددر ا افراد شود یعنی چه؟ چندین احتمالیعنی چه؟ این که متعلق به امر متعلق شود به طبیعت  :بگوییماین که 

نج احتمال پاین  . خالصهن شد و همه این پنج احتمال رد شداتقریبا پنج احتمال بی .نوع این احتماالت مورد اشکال قرار گرفت ت.اس

  عبارت است از:

  .واسطه باشد ت متعلق شود بدون این که وجودنفس طبیع. طلب به 0

 .وجود طبیعت باشد ،. طلب به نفس طبیعت متعلق شود ولی غرض موال از تعلق طلب به طبیعت2

 .. طلب متعلق به وجود طبیعت بشود مستقیما3

 قطع نظر از خصوصیات فردیه.عت متعلق شود با . طلب به ایجاد طبی4

 .فردیه متعلق شود به عالوه خصوصایت. طلب به ایجاد طبیعت 5

 که طلب یا امر و نهی متعلق شود به طبیعت به معنای تاحتمال مقبول و قابل قبول این اس: رد شد و نهایتا گفتیم همه این احتماالت

صویر صحیح از این ت«. وجودات الطبیعه»افراد به معنای  شود بهطلب متعلق مییا  قرار بگیردین که معروض حکم یا امر و نهی ا

هی یا طلب و امر و ناست که آ یا فرد در واقع درباره این تعاین نزاع است. این مرحله اول بحث بود که نزاع در تعلق طلب به طبی

  ؟«د الطبیعهووج»یا به  شودمی طبیعت با این حیث بهمتعلق 

: بگوییم جز اینکه ای نداریماین بود که ما چارهاستداللشان  .را گفتیم «وجود الطبیعه»نهی به  ور استدالل قائلین به تعلق طلب و ام

 و غیر موجوده؛ ال مطلوبةو ال  ، الموجودةمن حیث هی هی لیست اال هی الماهیة»زیرا  .و نهی متعلق به وجود طبیعت است رما

شده  «بیعةوجود الط» به متعلقبلکه باید بگوییم  طبیعت شده استبه  متعلق توانیم بگوییمچنین است نمیچون این «الغیر مطلوبة

  .است

وال این خواست م کهمعلوم است  ؟خواهد طبیعت است یا تحقق طبیعتز ما میاچه که در امر و نهی موال دوم این است که آنل دلی

  .است «وجود الطبیعه»خارج محقق شود و این عبارت اخری  راست که این طبیعت د

  شده است.« وجود الطبیعه»به متعلق ای قائل شدند که امر و نهی عدهبه این دو دلیل 

الماهیة من حیث هی هی لیست اال هی، الموجودة و ال غیر موجوده؛ »زیرا اوال آن قانون فلسفی  .هر دو دلیل باطل استولی گفته شد 

ه آن قاعده فلسفی نیست که بخواهیم از آن حوزبحث ما اصال در  اساسا ربطی به بحث ما ندارد بلکه  «ال مطلوبة و الغیر مطلوبة

ته موال و وقتی خواس این بود کهل دوم . اما دلییعت شودلق به طبتواند متعیم، نپس حکم یا امر و نهی :بگوییم م ویبگیر کمک

طبیعت در خارج خواهد این میه ینکیا ا !یعنی چیزی روی هوا ؟خواهد، واقعا موال از ما طبیعت میکنیممطلوب موال را نگاه می
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 وجود»پس طلب یا امر و نهی موال متعلق شده است به  .در خارج محقق شود خواهد این ماهیتمیمحقق شود؟ معلوم است که 

  .دانندمی «د الطبیعهووج»زیرا افراد را به معنای  «الطبیعه

یک ظرف  ا. مظرف سقوط تکلیف فرق بگذاریماین دلیل نیز باطل است زیرا باید بین مقام جعل و قانون گذاری با مقام امتثال و 

. در ظرف تاس ط به ظرف سقوط تکلیفبوچه که در دلیل دوم بیان شده است مر. آنثبوت تکلیف داریم و یک ظرف سقوط تکلیف

عمل نمی پوشد و محقق نمی شود ولی در ظرف ثبوت تکلیف بحث  هجام رجز با تحقق طبیعت در خاسقوط تکلیف خواسته موال ج

رف ال و ظامتث دلیلی که شما آوردید مربوط به مقام این .و این حکم به چه چیزی متعلق شده است یفاین است که این تکلدر 

گذار حکمش را روی چه که قانون میخواهیم ببینجا در مقام جعل می. اینموضوع بحث ما چیزی دیگر است .سقوط تکلیف است

  .دنامتثال قهرا باید در خارج تحقق پیدا ک د در ظرفم که برده باشروی طبیعت ه .برده است چیزی

 .آن واقعیت خارجیمد نظر است یا  «د الطبیعهووج»یا مفهوم کلی  متعلق طلب است« وجود الطبیعه»گویید این جا که شما میلذا 

وم کلی که محقق هفهستند، این م؟ هر دو یک مفهوم کلی کند با خود طبیعتکلی وجود طبیعت مد نظر باشد، چه فرقی می اگر مفهوم

 خواسته موال« وجود الطبیعه»با این مفهوم کلی لذا  ،است و کاری به خارج ندارد فقط یک مفهوم کلی ذهنی ،غرض موال نیست

وم کلی هف: مگوییممی ؟چه فرقی بین این دو است :گوییمزیرا اگر منظور این باشد می .نیست این منظور د. پس قاعدتاشومحقق نمی

 «د الطبیعهوجو»ود که طلب به شیم، دلیل نان داردحجشود که آن ریم. این دلیل نمتعلق طلب واقع قرار بگیردتواند مییعت نیز طب

ت ساگر واقعیت وجود طلب منظور ا .ر استوظیعنی واقعیت وجود طلب مندوم باشد  منظور آن احتمال دپس بای .تعلق گرفته است

یت وجود طبیعت یعنی چی؟ واقعیت وجود نماز و تحقق واقعیش چه زمانی عقوایعنی گردد.می آن اشکال مهم گذشته دوباره بر

 مانز ی پیدا کرده است؟ زمانی که درتحقق خارج . نماز چه زمانیوقتی که عوارض مشخصه و فردیه او را فرا گرفته باشد ؟است

ی دیهب نماز تعلق گرفته است، اقعیت وجود طبیعتو امر و نهی به :بگوییماگر خوانده شده،  مشخص و فرد مشخص مکان مشخص،

 چیزی که وجود دارد را موال بخواهد عبد ایجاد کند. معنا ندارد . زیراتحصیل حاصل است البطالن و

  .طبیعت متعلق استمتعلق نیست بلکه به آن « وجود الطبیعه»پس نهایاتا امر و نهی به 

 سوال

بدیهی البطالن است پس  زیرا ،تواند باشدای گفتند که به افراد نمییا به افراد؟ عده گرفته استگفتند که امر به طبیعت تعلق  استاد:

ان دلیلش .است تعلق گرفته «وجود الطبیعه»به  :گویندمی ،که امر به طبیعت تعلق گرفته است. به جای اینمنظور است «وجود الطبیعه»

  .در خارج محقق شود این دلیل است که خواسته موالبایدگویند به ا مییاست قاعده فلسفی نیز بیان شد که یابه استناد آن 

  .هم به این معنایی که گفتیم امر و نهی متعلق به طبیعت است آن نتیجه این است که

 سوال 

است رد شد همان بحث برگرداندن این نزاع به این  جا گفتیم وحتماالتی که در اینیکی از ا .باشندافراد مصداق طبیعت می :استاد

مرش ا ت که االن که موال امر می کند،ولی بحث این اس .یا عین وجود افراد است ،کلی طبیعی متفاوت از وجود افراد است که وجود

 ؟یا طبایع افراد؟ است امر به چه چیزی متعلق شده ؟ اینع چیستین موضوااحتیاج به موضوع دارد. 
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یع متعلق اطب اگر گفتیم اوامر و نواهی به ؟کند یا نهیا امر از طبایع به افراد سرایت میاست که آ مطرح کردهبحثی را هم راقی محقق ع

کأنه زیرا او  .این بر مبنای همان سخن رجل همدانی است که اصل سخن باطل است ؟کند یا خیر، آیا سرایت به افراد هم میشودمی

به افراد  امر به کلی امریکی است،  کلی طبیعیبا اال اگر گفتیم وجود افراد  و .ز وجود افراد دانسته استطبیعی را متفاوت ا وجود

 . محل اشکال است بلکه به معنایی که گفته شد افراد نه به معنایی که اشتباه وبه ولی امر  ،است

 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


