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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ََلُة َعَلی  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ  َسیِدَنا ُمَحمَّ

هموان حموم در اجتموا  عنووان واحود  ۀدر تنبیه دهم بحث در این بود که آیا تعدد اضاف .بحث در تنبیه دهم بود
گفتویم کوه اگور لابول بوه جووا  در مبحث اجتما  . شودنمییا تعدد اضافه موجب تعدد عنوان  را داردعدد عنوانین ت

وان متعلو  امور بوا یا باید لابل شویم به اینمه چوون عنو ؛اجتما  شویم، نمته جوا  اجتما  یمی ا  دو مطلب است
لواا  کنودنمیو ا  سوی دیگر چون امر و نهی ا  عنوان سورایت بوه معنوون  سویکدو تا هستند ا   نهیعنوان متعل  

 اگور صصوب گفتیم .مَلک جوا  اجتما  بود یک این .شودنمیبر مصداق موجب اجتما  ضدین  امر و نهی اجتما 
ن عنووان مون چوو، لانودمتف دیگر باهمودر مصداق واحد در خارج  هرچنددو عنوان هستند  هااینصَلتی داریم  و

 کنودنمیها سرایت خورد و به معنونمیعنوان  نهی و امر به خودِ  و صَلة متعل  امر و عنوان صصب متعل  نهی است
 .جتما  بودمَلک جوا  ا یک این .آیدنمیلاا اجتما  ضدین ال م 

یوم، تعودد عنووان کاشو  ا  عنوان متعدد هرگاهمَلک دیگر اجتما  این بود که لابل شویم  کاشو  ا  تعودد  دار
هرچند در خوارج  هااین .خورده استنهی صصب امر و به  به صَلة که بی داریمصص ویک صَلتی  اگر .معنون است

یک حیثیت صوَلتی کوه معنوون  ؛د در حقیقت مرکب ا  دو حیثیت استمصداق واحدی دارند اما این مصداق واح
پو   ؛عنووان کاشو  ا  تعودد معنوون اسوت و تعددصَلة است و یک حیثیت صصبی که معنون عنوان صصب است 

 است. ن دو نگاه یا یمی ا  این دو مَلکجوا  اجتما  مبنی بر چیست؟ مبنی بر یمی ا  ایلاا  .یجو  االجتما 

به همین عنوان واحد هم امر خورده و هوم  یمی باشد بلمه ا نبودهه حاال اگر عنوان دوتاست کاینجا بحث ما این 
یجب االکورام و  ؛نهی خورده استو هم مر هم ا ،اکرام بما هو اکرامبه  مثَلا  .ما این عنوان واحد دو اضافه داردنهی، ا

و اکورام مضواف بوه  به عالم واجوب مضاف اینجا اکراِم  .و یحرم اکرام الفاس  لمیجب اکرام العا مثَلا  یحرم االکرام اما
این تعدد اضافه به شملی بود که انطباق بور یوک مصوداق فاس  حرام شده است، اینجا تعدد اضافه داریم؛ حاال اگر 

خودایی که یک عالمی داشتیم  اتفالاا واحد داشت، مثل اکرم العالم و التمرم الفاس ، یا اکرم عالما و التمرم فاسقا و 
حود اینجوا اجتموا  در امور وا گوییممییعنی با هم  ؛ نیممیرا  هاحرفنمرده فاس  بود. حاال آیا اینجا هم ما همان 

 آیا این اضافه اکرام بوه عوالم در اینجوا بوا . حالکه ما در مبحث اجتما  مطرح کردیمجایز است به همان دو مَلکی 
خود عنوان اصلی اکرام است، اما ایون اکورام  بااینمه ؟شودمیموجب تعدد این عنوانین اضافه اکرام به فاس  در نهی 
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ایون آیوا مضواف بوه فاسو  اسوت.  ی عنه شدهو در آنجایی که منه تمضاف به عالم اس به شده مأموردر آنجایی که 
 بحث ما اینجاست. خیر کهیا  شودمیموجب تعدد عنوان  اضافه

و یوک ایوراد  -یعنی ایوراد صوغروی گرفتوه شوده اسوت-اینجا یک اشمال صغروی وجود دارد  بحث شد که در
فرمووده اسوت کوه موا ایشوان  .یمکورد بحث لبَلا آن را ایراد صغروی را محق  اصفهانی وارد کرده است که  .کبروی

اضافه منجر بوه تعودد  اگر تعدددر کبری ؛ گیردنمیشمل  ولتهیچصغرایش  و محق  بدانیمرا  آنصغرای  توانیمنمی
تصور کنیم؛ چون اگر موا مصولحت و مفسوده را  توانیمنمیعنوان شود حرفی نیست اما ما در خارج چنین تعددی را 

اگر حسن و لبح را در نظور  ؛مشمل است با همل است و اگر حسن و لبح را هم در نظر بگیرم در نظر بگیریم مشم
اکرام العوالم  یعنی ؛ بنابراین اگر این دو اضافه،خوردمی ظلم عنوانبه لبح هم  و عدل عنوان بهبگیریم همیشه حسن 

اسوت  ایونمعنوی آن اکرام الفاس  تحت عنوان ظلم برود و این شود که این اکرام العالم تحت عنوان عدل برود  منشأ
پ  اگر برود که خب معلوم اسوت  .-بلمه به لحاظ تعدد خود عنوان-عدد عنوان است نه به لحاظ تعدد اضافه ت که

اکورام بموا هوو اکورام تحوت  خارج ا  محل بحوث اسوت. اصَلا د نه تعدد اضافه، اگر هم نرو آیدمیتعدد عنوان پیش 
 .شودمیظلم بار روی هم ؛ حمم لبح شودمیروی عدل بار  ، حمم حسنآیدنمیعنوان تحسین و تقبیح 

ایون  آن د به حسن و لوبح ذاتوی هسوتید، معنویاگر معتق خیر؛ یاهستید به حسن و لبح ذاتی تقد مع یا هرحالبه
. ایون شوودمیحسٌن ذاتاا و هرچه تحت عنوان ظلم رفوت  شودمیاست که هرچه تحت عنوان عدل رفت   لبویٌح ذاتواا

 یواو آن تحت ظلوم بورود؟  تحت عدلاین که  شودمیآیا این اضافه موجب  گویدمیایشان  ؛حرف است حرف ایشان
و اکرام الفاس  هم تحوت عنووان ظلوم عالم تحت عنوان العدل رام الکه اک شودمی منشأاگر این ؟ شودنمی موجب این

نجور بوه تعودد م یعنی تعدد اضوافه تعدد عنوان دارید نه تعدد اضافه؛ در حقیقتو دو عنوان دارید اینجا  خب برود،
 خب تعدد عنوان است دیگر و جای بحثش در تعدد اضافه نیست. .ذات العنوان شده است

. این اضافه اگر منجور شود شودنمییا  شودمیخَلصه حرف این است که یا این تعدد اضافه منجر به تعدد عنوان 
ین عنوان شما تحت عدل برود و آن مضاف دیگر تحت عنوان ظلم برود، اینجوا در حقیقوت تعودد عنووان پویش که ا
د کوه ایون پویش نیایو هم نااگر تعدد عنو تعدد عنوان پیش آمده است. لمه در حقیقتب تعدد عنواننه به لحاظ ، آمده

این است که عنووان متعلو  امور و عنووان متعلو  نهوی دوتوا تما  فرض مبحث اجست. هم خارج ا  محل بحث ما
 باشند.
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 اساسواا و گفتویم  ایمکوردهمفصل بحث  لبَلا را ما  هااینحسن و لبح عقلی نیست، ما بر سر بحث  در این لسمت
عقول  .سن و ادراک لبیح استگااشته است که این لوه، لوه ادراک ح هدر بشر به ودیعرا  ایلوهخدای متعال یک 

بیوات درک کنود اموا جز توانودمیحسن و لبح را درک کند، اما چه حسن و لبحی؟ کبرای حسن و لبح را  تواندمی
، مَلکوش شوودمیبعد این را گفتیم که حسن و لبح بوا ادراک عقلوی حاصول  .ستقَلحسن و لبیح مختل  فیه عُ 

یعنی اگر هموه  ،که عقل این ادراک را دارداین باشد ا   اش ک تواندمی مَلک تطاب  عقَل نیست اما تطاب  آراء عقَل
طباق نظر عقَل بر این شومل گرفوت کوه ضورب نعقَل من االولین الی االخرین منتها به شرط اینمه آخر باشد، اگر ا

هویچ و لبیح اسوت  گویند اینمیالیتیم لبیح، یعنی بچه یتیم خردسالی که هیچ کاری نمرده کسی کتمش بزند، همه 
نوه اینموه خوود ایون  شودمیاین کاش  ا  حمم عقلی  و کندمی حمم عقل این کش  ا  .اختَلفی بین عقَل نیست

عقول  چورا ایون کاشو  ا  حموم، -[منظور چنین عقلی است] یمدارعقلی چنین در مباحث ما -.حمم عقل باشد
هموه  گووییممی؛ داشوته باشوند بر لوبح ضورب الیتویمقَل تطاب  آرا مه عاگر ه ؛نیست سبببیاین حمم   یرااست؟ 
بوه اتفواق بوا توجوه ضرب الیتیم  حمم عقَل بر لبح سبب ینجاا نیست. سبببیهیچ حممی  ،نیست سبببیاحمام 

 است.عقل ها هم است که آن ما باالشتراک آن نظر

ات جسومی، در خصوصوی ،شمل در ی، در سن و سال،در مناط  جغرافیای ؛اختَلف دارند چیزهمهقَل در عُ   یرا
اختَلف دارنود همگوی  باهم چیزهمه اگر این عقَلیی که در گونه هستند.ایندر ممان  و خصوصیات روانی، در  مان

آن موا  گرفتوه ا  ئتنشوکوه ایون حموم  شوودمیمعلووم  داشته باشند، بر یک حمم یا بر یک مطلب خاص نظراتفاق
 ست.هاآن االشتراکب

حواال  چیسوت. شده اسوت بزرگواراناشتباه این  منشأگفتیم تطاب  آراء عقَل آنچه  ؛ما در محل خود بوداین بیان 
کوه بوه او هوم -اگر بوعلی هم حرفش همین بووده  .حرف دیگری است همآن، خیریا  گفتهمیآیا بوعلی هم همین را 
. انودکردهبین علت و معلول خلط  هاآنکه  شدهحاصل ا اینجاین اشتباه ا، گفتیم که -دهندمیهمین حرف را نسبت 

 اصل عقل است.بلمه تطاب  آرا معلول ادراک العقل للحسن و القبح است نه علت، نه سبب، نه اصل ادراک؛ 

که اگر تعدد اضوافه  گویدمی، ایشان شودنمییا  شودمیبحث در این است که آیا تعدد اضافه موجب تعدد عنوان 
و یمی مصداق عنوان ظلم شود اینجا تعدد عنووان پویش آموده و دیگور مصداق عنوان عدل ن شد که یمی منجر به ای

 نیست. اضافهبهتعدد 



1991مهر ماه  51                  اصول فقه )اقتضاء نهی للفساد(، مدرسه فیضیه                                                                             9جلسه   

 

 اصوَلا سوت؛ البتوه ایشوان ن، حمم عقل است یا حمم بنوای عقَلما حاال کار به این نداریم که آیا این حمم حس
اگور موا لابول  گویودمی، یعنی تحسن و تقبیح ذاتی عقول، داندمیب را مبتنی بر لول به حسن و لبح ذاتی عقل مطل

 .آیدمیاین اشمال پیش شویم به تحسین و تقبیح ذاتی برای عقل 

مقتضوی  توأییرشورط در واحود اسوت و اضوافه را  عنووان کوهمادامیدر نظر بگیورم را مصلحت و مفسده اگر  اما
مقتضوی  توأییریعنی مقتضی واحد است و اضافه فقوط شورط در -، مقتضی واحد است. چون چنین است دانیممی

تعالی علیوه بور  اللهرضواناستاد شهید  .دو تا مقتضی متضاد در عنوان واحد مممن نیست لاا اینجا اجتما  -است
 .گیرندیمیا ایراد  کنندمیهر دو اشمال صغروی محق  اصفهانی جواب وارد 

و نهوی ولتوی شوار  امور  :ح ذاتوی اسوتکه مبتنی بر حسن و لب ایراد صغروی اول مرحوم کمپانی بهاول واب ج
مممون اسوت امور و  اصوَلا این امر و نهی شار  به خود عنوان بما هو عنوان تعل  بگیورد.  حتماا ، ال م نیست کندمی

تعل  بگیرد یعنی به خود اکرام العالم، به اکرام بما هو مضاف به عالم امر تعل  بگیرد، یوا بگوییود  افهاضبهنهی شار  
به اضافة االکرام الی العالم امر تعل  بگیرد و به اضافة االکرام الی الفاس  هم نهی تعل  بگیرد و خود ایون اضوافتین، 

لابل تعل  حسون و  همین اضافتین هم و خودحسن و لبح است  هم لابل تعل  و نهی و امراضافتین هم لابل تعل  
که متعدد هستند  ایاضافهکه متعدد هستند. اگر این دو  انتاضافدوتا عنوان هستند، خود اضافتین بما هما  .اندلبح

و آن اضافه دیگر هم لابل تعلو  حموم  نفسهفیبما هما مضافتان لابلیت این را دارند که این اضافه لابل تعل  حسن 
عقلوی  ا نظورایون  . حوالشوودمینهوی  منشوأهم و امر  منشأهم  اینجاو در دارد، تقبیح عقلی است را قل به لبح ع

 مممن است؟

سور ایون بر  اصَلا که ایشان  -ایمگفته به مناسبتی لبَلا این را ما -ال اصلی مرحوم آلای صدر این است اشم ظاهراا 
کوه ایون  فرمایودمیایشوان  .برگشت به تحسین عدل و تقبیح ظلم است هاتقبیحکبری حرف دارد که همه تحسین و 

 .لظلم لبیح لضیه به شرط محمول استلضیه العدل حسن و ا

یش با استاد شهید اختَلف داریم اموا فرموا در اینجاما  ؛عرض ما نیست و البته این فرمایش استاد شهید است-
 گویودیم سن عدل است؛ ظلم چیسوت؟هو َح  ما گویدد عدل چیست؟ میکنی سؤالاگر  -دهیممیایشان را توضیح 

هرچه ظلم است لبیح است. حسن چیست؟ هرچه عودل  گویدظلم است خب لبیح چیست؟ می باشدهر چه لبیح 
 گوییودولتوی می ؛سوم اسوتاال تفسیر الشی بنفسه است؛ یعنی در حقیقت یک نو  شرح هاایناست حسن است. 



1991مهر ماه  51                  اصول فقه )اقتضاء نهی للفساد(، مدرسه فیضیه                                                                             9جلسه   

 

الظلوم لبویح  گوییدمیولتی  هو حسن و العدل حسن لضیه بشرط المحمول است، العدل حسن یعنی ما هو حسٌن 
 .رحوم محق  اصفهانی را لبول نداردایشان ا  بنیاد این ادعای م لاا یعنی ما هو لبیٌح لبیح.

مه این برفرضکه ما  فرمایدمی. منتها ایشان اندنمودهرا مبتنی  خود لبح ذاتی حرف حسن برفرض هم انالبته ایش
عنواوینی  ،دانیممویالعودل ن صورفبهبرگشت همه عنواوین حسونه را  -که هستیم- لابل به حسن و لبح ذاتی باشیم

 افعوالی هسوتند صیور ا  کنودمیحموم  هوااینعقل به حسون  یعنی در بین عقَل عناوین حسنه است،وجود دارد که 
بوه العودل حسون  هواتقبیحو  هاتحسینعدل، عدل بودنش با حسن بودنش یمی است، نه اینمه بگوییم همه  مسئله
 .ن و الظلم لبیح یعنی القبیح لبیحالعدل حسن در حقیقت الحسن حس گرددبرمی

 مستقله افعوال، عناوینتحسین و تقبیح هستند،  ن متعلِ  عناوین، خود عناوی فرمایدمیایشان  ،آن فرمایش بنا بر
تحسوین یوا تقبویح  موضوو  تواندمیضرب الیتیم فعلی است که عنوان دارد. این ضرب الیتیم  ؛فعلی عنوانی دارد هر

بوا  وحسون  ءشوی یوکبا اضوافه بوه  خود ضرب الیتیم بما هو ضرب الیتیم و گاه این ضرب الیتیم .عقلی لرار بگیرد
؛ خود اضافه شودمیو ضرب الیتیم لغیر التادیب لبیح  . ضرب الیتیم للتادیب حسنشودمیلبیح  ءشی یکاضافه به 

 .شودمیتقبیح یا تحسین  منشأ، اضافه شودمیحسن و لبح  منشأ

و هوم مصوداق حسون  شوودمیمصداق عدل بودن یعنی چه؟ یعنی یحسنه العقل همین، بله؛ هم مصوداق عودل 
که موا  طوریهمانعدل چیزی صیر ما هو حسن نیست  گویدمیچون  .شودمی، در آن واحد مصداق هر دو شودمی
 .فرمایدمی گونهاینصیر العدل، ایشان  ءشیحسن لی   هو

و هم در مباحث  ایمکردهاین بحث را هم در اصول  .ایمکردهبحث مفصلی در اینجا  و البته ما عرض دیگری داریم
تمووین یوک عوالم  ؛مطلب مهمی است که ایمگفتهآنجا مطلبی را  .ایمارابه داده یاسی در بحث فلسفه سیاسیفقه س

لوُه »اسوت  االمرصواحبخودای متعوال  ،دو گونوه امور دارد خدای متعال بگوییمیا  ؛و یک عالم تشریع وجود دارد
ْمُر  اْلَخْلُ  َو 

َ
ْمُرَنا ِإالَّ َواِحَدٌة َکَلْموٍح ِباْلَبَصور َو »خل  ر عالم است که د چنیناینخلقش  در عالم 1«اْْل

َ
یوک امور  2«َما أ

                   

َماَواِت َو  45اعراف:  .1 ِاي َخَلَ  السَّ ُه الَّ ُمُم اللَّ یْ  ِإنَّ َربَّ اٍم ُیمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّ یَّ
َ
ِة أ ْرَض ِفي ِستَّ

َ
َهاَر َیْطُلُبُه َحِثیثاْْل ْمَ  َو  َو  اا َل النَّ ُجوَم  اْلَقَمَر َو  الشَّ النُّ

اَل َلُه اْلَخْلُ  َو 
َ
ْمِرِه أ

َ
َراٍت ِبأ ُه َربُّ اْلَعاَلِمیَن  ُمَسخَّ ْمُر َتَباَرَك اللَّ

َ
 اْْل

 45لمر:  .2
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ْن َنُقوَل َلُه ُکْن َفَیُموُن »واحد و 
َ
َرْدَناُه أ

َ
َما َلْوُلَنا ِلَشيٍْء ِإَذا أ . یک شودمیست که با یک امر صادر این عالم خل  او 3«ِإنَّ

عوالم تشوریع فعول  یعنی مخاطب در ایون ؛انسان مختار استداریم که مخاطب در این عالم تشریع هم عالم تشریع 
همین کتاب، کتب الهی عالم امر تشریعی الهی است. عالم تشوریعی  ؛در اینجا هم خدا امر دارد .ارادی انسان است
موا  .کنودنمینداشته باشیم عدل مفهوم پیودا  اگر خدای عادل بالاات گوییممیعالم عدل که  اصَلا یعنی عالم عدل، 

ایون  یک نظام عالم خل  داریم که ؛لبل االنسانی هستنداین دو نظام در حقیقت که م داریم، دو نظامی ا دو نظااینج
 و اگورپوا شوود نیست که اگور انسوان خواسوت ایون نظوام در عوالم هسوتی بر طوراین ؛وابسته به اراده انسان نیست

 .در عالم تموین است و این عدل در نظام آفرینش که نشود، این نظام لبل االنسانی استنخواست 

 .الهوی جلووه کورده اسوتهمان عدلی است که در اراده که در عالم تشریع لبل االنسانی هم داریم هم یک عدل 
 ؛خدا یک نظام عدل تشریعی دارد .لبل ا  بشر استخدا خواسته بشر چنین باشد و چنان نباشد، این خواسته خدا 

لبول ا  اینموه بخواهنود عمول ، این برناموه را کنندمیکه در ممالک تصویب  ایوبودجهبرنامهیعنی فرض کنید یک 
شما بخواهیود  اگر ولتآن .تصویب کرده است لبَلا خدای متعال این برنامه عدل را  ؟دکنمیتصویب  چه کسی کنند

اینموه  .که وضع الشی فوی موضوعه کنویم استعدل ما این  به این شمل است که ن بخواهم عدل کنمعدل کنید یا م
یعنی این  4«هامواضعیَضُع اْلموَر  العدُل »که  اندآوردهاین تعری  دلی  را ا  عدل  المؤمنین علیه السَلمحضرت امیر

هر فعلی جایگاه خودش را لبل ا  اینمه شما بخوواهی دارد.  .را دارد فعل شما جایگاه خود و لبل ا  وضع شیءهر 
؛ این تعری  دلی  عودل شودمیاگر نبود ظلم  شودمیفعل شما اگر مطاب  با آن جایگاه اصلی فعل بود عدل  ولتآن

 .کندنمیکردیم که اگر شما این تعری  را لبول نمنید عدل و ظلم هیچ معنایی پیدا است و این را هم ما بحث 

کوه طبو  ایون ظلوم باشود؛  تواندمیهم  عدل باشد و عدل تواندمییعنی ظلم هم هم عدل  مسئلهدر  گرایینسبی
رعوون به همان حرفی کوه ف رسیدمیاین است که  اشنتیجههیچ معیاری برای عدل و ظلم پیدا نخواهید کرد. نظریه 

ْهوِدیُمْم » -که فرمان فرمانروایان طاصوتی چگونه است کندمیخدای متعال روشن - گفت
َ
َری َوَما أ

َ
ِریُمْم ِإالَّ َما أ

ُ
َما أ

َشادِ   درشواعوین و هرچه هم نظر مون اسوت  دهممیو نظر من است به شما دستور  بینممیهرچه من  5«ِإالَّ َسِبیَل الرَّ

                   

 55نحل:  .3
 524نهج البَلصه، خطبه  .4
ِه  24صافر:  .5 ِس اللَّ

ْ
ْرِض َفَمْن َیْنُصُرَنا ِمْن َبأ

َ
یَن ِفي اْْل َری َو َیا َلْوِم َلُمُم اْلُمْلُك اْلَیْوَم َظاِهِر

َ
ِریُمْم ِإالَّ َما أ

ُ
َشادِ  ِإْن َجاَءَنا َلاَل ِفْرَعْوُن َما أ ْهِدیُمْم ِإالَّ َسِبیَل الرَّ

َ
 َما أ
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عودل  مسوئلهبورای  ایپیشوینهلابل به یک چنوین  اگر البته  ندمیهر حاکمی هم همین حرف را  .تمام شد و هست
 .بود نسبت به ش  اول ینا ؛برگردیم به ایراد استاد هرحالبهنباشید. 

بوه  عل واحد به لحواظ دو اضوافه متفواوتچه اشمال دارد که یک ف ؛طورهمیننسبت به مصلحت و مفسده هم 
ن اسوت، صواا دادن پوول داد مثَلا و به لحاظ اضافه دیگر ذو مفسده شود؛ فعل است  اضافه ذو مصلحت لحاظ یک

دار کنوی مصولحت مظلوومو اگر این کمک را بوه  شودمیدار ک به ظالم کنی مفسدهکم این خیر را واست؛ این صاا 
، العیاذ بالله علوی بون کشتمیمعاویه آدم  مثَلا اگر  که گویندمی هابعضی. حاال تسا همان کمک ؛ منظور هماست

و آن کشوتن، کشوتن  شتن است اما این کشتن، کشتن کیست؛ بله هر دو ککشتمیهم آدم علیهما السَلم  طالبابی
ا کشتن ظالم کجوا، کشوتن . هر دو کشتن است بله لبول داریم امکشدمیمظلوم  یمی و کشدمیکیست؟ یمی ظالم 

عووض  اشاضوافهماهیت فعول بوه سوبب  کَلا گاهی به لحاظ دو اضافه  دیگر هستند.این دوتا ضد هم !مظلوم کجا
 .شودمیدار مفسده جهت یکو به سبب اضافه به  دارمصلحت جهت یکبه سبب اضافه به  ؛شودمی

ال م نیست تا نهایت الخوَلف  !؛ چرا نهایت الخَلف«الیجتمعان علی امر واحد و هما ضدان ءیش کل»نه حتی 
حاال اگور  .الخَلف داشته باشد ةتمعان مخصوص آن چیزی است که نهایالیج گویدمیا ضدان شوند. داشته باشیم ت

 ترپواییندر مراتب  توانندمیاند اما متخالفین بوده مراتبخَلف، خَلف ذو مراتب باشد، آیا دو چیزی که هر دو ذات 
مگر اینمه تبدیل ماهیت شود. خیلوی خوب بوا ایون  کنندمیاجتما  پیدا ن .شودنمیاین هم اجتما  پیدا کنند؟  باهم

 دیگر. شودمیاضافه خود مضاف هم عوض 

مختلو   هوایحممفعول واحود  تواندمیدر مفسده و مصلحت  گوییممی ؛بحث ما سر مفسده و مصلحت است
واحد  شیءدر یک  کنیدمیلی را که خرج ، همین پول خرج کردن، همان پوکنیدمیشما پول خرج مثَلا  ؛داشته باشد

ذو  کواری اسوت گواهی ایون لبواس بورای یوک .خوردمییا شخصوی لبواس  خریدمیلباس  مثَلا ، کنیدمییک کار 
ایون  هرحالبوه . هرچوه اسومش را بگااریودشوودمی ذو مفسوده گاهی این لباس برای کار دیگری بوده و مصلحت

، موا شوودمی؛ تعدد اضافه موجب تفاوت در مفسوده و مصولحت شودمی اضافه عوض وسیلهبهمفسده و مصلحت 
 شدهبنابراین در ما نحن فیه اکرام یک عنوان است، ولتی اضافه به عالم کنیم ذو مصلحت  .این را بگوییم خواهیممی
 . حرف استاد شهید این است.شودمیذو مفسده اضافه به فاس  با و 
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اموور اضوافیه را اعتبواری بدانیود، ایون اضوافات را ؛ اگر وجود دارد معنا چنداعتبار در بحث  یک نمته هم اینمه
؟ اضافات مقولیه که اعتباریه نیستند، حاال اگر کسوی بوه ایون کنیدمی کارچهاضافات مقولیه را  .ه مقولی استفاضا

ایون اصوطَلح دیگوری  هوا هوم اعتبارانود.این اضافات مقولیه هم گفت چون نسبت هستند و هر نسبت اعتبار است
مقولوه نیسوت،  اصوَلا نوی هیچ والعیت خارجی ندارد یع اصَلا که  دانیممیاعتبار را ما یجعله الاهن  ولتیکاست؛ 

آن اصطَلح اعتباری که اطَلق بور نسوب  ؛ا  اعتبار است دو اصطَلح که این حرف دیگری است. اعتبار به این معنا
بوه آن معنوای  که هاایننسب متی و امثال  مثل مثل نسبت فعل، مثل نسبت انفعال، مثل نسبت این، شودمیمقولیه 

ذهنوی، هور چوه را  لوراردادیعنی  داریم اعتباریک  .اعتبار محض نیستند ا  اعتبار که مخلوق و مجعول ذهن باشند
یک معنای دیگر اعتبار این نیسوت، مبنوای  .معنای اعتبار است یک اینتخیل است  اشلوهخَلصه  کنیدمیفرض 

خوارجی نداشوت ایون  یا او اگور موا بوه  شودمیه داشت حقیقت خارجی لابل اشار یا ادیگر اعتبار که اگر ما به 
، مقوالت نسبیه به این معنا امور حقیقیه هستند شودمی اما این اعتبار بر مقوالت نسبیه هم اطَلق .شودمیاعتباری 

 لابم به اعتبار ذهنیه باشند. صرفاا نه اینمه امور 

 داشتند. محق  اصفهانیوم خب این منالشاتی نسبت به منالشه در صغری بود که مرح

 منشوأتعالی علیه منالشه در کبری دارد یعنی در اصل اینموه تعودد اضوافه بتوانود  اللهرضوانمرحوم آلای خوبی 
. خَلصه منالشه مرحوم آلای خوبی لدس الله روحه این است کوه موا ولتوی بحث دارد تعدد دو عنوان مضاف شود

و عنوان الفاس  ا  سوی دیگر داریوم؛ اگور  سویکریم ا  دو عنوان مضاف داریم، یعنی فرض کنید که اکرام العالم دا
، اگور ایون اضوافه بوه نحوو حیوث شوودمیتعدد عنوان  منشأخب این این اضافه، اضافه علی نحو حیث تقییدی بود 

اگر ایون  شده اضافهیعنی اگر ما اکرام العالم داشتیم، این اکرامی که به عالم  شودنمیتعدد عنوان  منشأتعلیلی بود این 
روی مصداق خوارجی رفتوه  بحث ما این است که این اکرم العالم .نه عالمیلی است یعنی اکرم هاا الالعالم حیث تعل

است، اگر این اکرم العالم به این معنا باشد که اکرم هاا النه عالم، اگر اکرم الفاس  هم به این معنوا بوود یعنوی بوا هم 
فرض بر این است کوه هور دو عنووان بور مصوداق واحود در خوارج   یرا .مین هاا که عالم هست فاس  هم هسته

تملی  محالی است، نوه  اصَلا هاا النه فاس ؛ این  اکرمکه اکرم هاا النه عالم و  شودمیاین  ولتآن، کنندمیصدق 
 انقوداح ایون دو تملیو  در نفو  موولیخود ایون محال است،  تملی خوِد صدور این  اصَلا به محال، چون  تملی 

اینموه در نفو  موولی اجتموا   به خاطر چنین چیزی در نف  مولی منعقد شودمممن نیست که یک  ؛محال است
کوه اجتموا  ضودین در خوارج محوال  طورهماناجتما  ضدین در نف  مولی هم محال است  .آیدمیضدین پیش 
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کوه  گویودمییشوان او ابغوض اکورام هواا.  احب اکرام هاا دیگرعبارتبهاکرم هاا و التمرم هاا؛ یا  گویدمیاست. 
به این معنا اکرم خود این را، هم  یعنی لعلة ؛ندارد و حیث تعلیل استخارجی  شیءحیث تعلیلی دخلی در تعدد این 

 .یعنی هم احب و هم ابغض بر رویش است. اکرم روی آن رفته هم التمرم

واحد را من هم دوست دارم وهم دوست نودارم،  شیءاین  هرحالبهکه  شودمین آاگر حیث تعلیلی باشد معنیش 
و هوم دوسوت نداشوته باشود. اگور دوسوت دارد احد را هم دوسوت داشوته و شیءکه  شودنمی . اماشودمی گونهاین

 .استحرف آلای خوبی این بگوید دوست دارم.  تواندمین آیدمی، اگر بدش آیدمیبگوید ا  آن بدش  تواندمین

 و شوودمیسوار دو علت اگر التضای دو ایر متضاد داشتند در خارج یوا کسور و انم هرحالبه گویدمیدر نهایت 
 توأییرو اال دو علوت بوا دو  شودمیحرف این است، آخرش تبدیل به یک علت  .شودمیتبدیل به یک علت  آن آخر

ا  دو  یوکهیچیوا  شوودمیو فانی  رودمیواحد محال است. در آخر کار یا یمی ا  دو علت ا  بین  شیءکامل روی 
ت هست و دو علت داشته باشویم و ایون دو علوت در خوارج یعنی ولتی تعدد عل شودمی گونهاین؛ کندنمیعلت ایر 

معلوول ایون علوت اسوت و ا  طورف دیگور  طرفا یکیک فعل انجام دهند، اما یک فعلی که این فعل  خواهندمی
مسواوی اسوت این دو علت  لدرت و التضائ ا یااینج .معلول آن علت دیگر است و این دو علت دو ایر متضاد دارد

ایون  تأییرا  و آن مانع  آن التضاتأییر یعنی این مانع  ؛اندا دمیاین را ا  التضا  همآنو  اندا دمیکه این آن را ا  التضا 
دو  کوه یموی ا  ایون کننودمی. اگر بخواهند ایر کنند، ولتی ایر کنندمیا  این دو علت ایر ن یکهیچ و شودمیالتضا 

 توأییردو  واحوددرآندیگر بخواهنود  باهمهر دو علت  اما صالب بر علت دیگر شود و التضای او را ا  بین ببرد؛ علت
 حال است.واحد داشته باشند این م شیءبالفعل مجتمع در 

داریوم عنووان واحود اینجایی کوه  فرمایدمیتعالی علیه است و ایشان  اللهرضواناین خَلصه اشمال آلای خوبی 
عنوان واحد یعنی حیث، حیث تقییدی نیست، یعنی پ  حیث، حیث  گوییممیوحدت عنوان است( ولتی  ،)فرض

ته باشید و این عنووان واحود کوه اکورام پ  اینمه شما عنوان واحد داش .لیلی است چون فرض عنوان واحد استتع
 نهوی شوود منشوأ یمجواو  امر منشأ یمجاکه این حیث اضافی حیث تعلیلی است، بخواهد  ایاضافهباشد به لحاظ 

 محال است.

چ هویو  منشوأمراد ا  کتاب جعل به معنای اعتبار صرف بدانید کوه ایون اعتبوار هویچ  صرفاا اگر شما این کتاب را 
اعتبوار کنویم  توانیممیرا  چیزهمه، ةاالعتبار االمر باالعتبار صح البته به این شمل است. مَلک والعی نداشته باشد
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که ما معتقودیم کوه -والعی است  منشأکنید، اما اگر این اعتبار، اعتبار دارای  اعتبار اجتما  نقیضینتوانیم حتی می
اگر این اعتبار، اعتباری است که پشت سرش مَلک والعی  -پشت سر اعتبارات شار  مصالح و مفاسد وجود دارد

 شوند و لابل وجود نیستند. انطباقلابل  توانندمین گونهاینوجود دارد این دو اعتبار متضاد به 

 ه و سلمالله علی محمد و آل صلی و


