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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 تصاوير واجب تخييري

 تصوير چهارم

 نگاهي به مطالب پيشين
 ريتصاو نيا در شد مالحظه سوم و دوم اول ريتصاو. ميديرس چهارم ريتصو بهو  بود يرييتخ واجب ريتصاو در بحث
 هم باز كه بود نيا چهارم ريتصو و وجه .داشت وجه سه آن كه يتفاوت با يمنته گشتيم بر ينييتع وجوب به واجب
 رييتخ كه يشكل به ميگردانيم بر ينييتع به را يرييتخ وجوب گريد عبارت به و گشتيم بر ينييتع به يرييتخ واجب

 و رديگيم تعلق يكل امر به موارد غالب چون و است ينييتع وجوب همان يعقل رييتخ نچو باشد يعقل رييتخ نجايا در
 يجد و يقيحق جامع كي يعقل رييتخ در .است ريمخ عقالً قيمصاد به نسبت مكلف شهيهم دارد قيمصاد هم يكل

 صورت به شانيا البته ،است آمده آخوند مرحوم كالم يابتدا در كه( هم نجايا در ،است فيتكل متعلق آن كه دارد وجود
 هانيا يعقل ليدل كي به اما ،اطعام و صوم و عتق مثل ،يرييتخ واجب در اطراف نيتبا ظاهر رغم به) كنديم مطرح اگر
 يقيحق جامع كي بلكه ،است يانتزاع كه احدهما جامع نه هست هم يقيحق جامع كه گردديم باز يواحد جامع كي به
  .دارد وجود نجايا

 در نماز مثل هستند آن قيمصاد اطراف ريسا و است شده حكم متعلق جامع، آن وقت آن باشد يقيحق جامع اگر
 خوانده نماز است گفته شرع .است يعقل رييتخ ،ستين يشرع رييتخ هانيا همه كه خواندن خانه در و خواندن مسجد
 ذكر أو صورت به اطراف نيا ظاهر به هم نجايا ،است جامع پوشش ريز در قيمصاد همه كه فهمديم ما عقل و شود
 ديگويم عقل اما ميدانينم را جامع اسم اآلن ما البته ،هستند جامع پوشش ريز در يقيمصاد واقع در يول است شده

 بود چهارم ريتصو نيا .دارد وجود يجامع نجايا
 قيالتحق در .كنديم فرق بحث يهاشماره است صدر ديشه كلمات در و محاضرات در كه يبيترت با چهارم ريتصو( 

 نيا ديوح يآقا و است آمده سومش جلد در مفصل صورت به بحث نيا ،است ديوح يآقا راتيتقر شبه كه االصول يف
  .)است گفته جامع يليخ را بحث
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 چهارمقاعده الواحد؛ مبناي تصوير 
 يانيب با است نجايا مصداق بر قاعده قيبتط و الواحد عن اال صدري ال الواحد كه است الواحد قاعده ريتصو نيا يمبنا

 بود غرض دو اگر چون ،دارد وجود موال يبرا غرض كي يرييتخ وجوب موارد كه در است نيا فرض .شد اشاره كه
 غرض كي موال كه است نيا شيمعنا موارد نيا از يكي شوديم گفته نكهيا .شديم درست يعرض ينييتع فيتكل دو

 وجوب نكهيا ،دارد است افعال نيا جهينت كه واحد غرض شارع پس .شود محقق غرض خواهديم هاآن انيم از كه دارد
 معلول هم واحد غرض نآ و دارد غرض كي موال هك است نيا شيمعنا خواهدينم شتريب را يكي و تاس يرييتخ نجايا

  .باشد واحد ديبا است غرض مقدمه و است غرض مولد كه هم يافعال كه است نيا مستلزم واحد غرض آن .است افعال
 هم به ار هانيا حيتسب نخ كي كه ديگويم قاعده اما هستند نيمتبا امر چند كه است نيا يشرع رييتخ در هانيا ظاهر

 واجب آن يول است نگذاشته آن بر انگشت هم شارع و نعرفه ال نحن كه هست هانيا نيب در يجامع قدر .است زده گره
 از يكي است گفته شارع نكهيا و است گرفته خود پوشش ريز را هانيا كه است يقيحق جامع كي واحد آن .است

 اگر. بخوان وقت وسط اي وقت اول اي مدرسه در اي خانه در اي بخوان مسجد در را نماز كه است نيا مثل اوريب را اطراف
 ندارند نيتبا هانيا يشرع رييتخ در پس .خواهديم را نماز الواقع يف اال و است رييتخ ظاهرش ديبگو طور نيا شارع
 .است چهارم ريتصو يبرا استدالل ريتقر نيا .دارند يقيحق واحد جامع كي قتاًيحق بلكه

 اشكاالت بر تصوير چهارم

  اشكال اول
 ديبگو يكس كه است نيا ييمبنا و يكبرو وجه كي .است گرفته قرار مناقشه محل وجه دو به ريتصو نيا شد گفته
 شده بحث نيا معلول و علت مباحث در .ميكنيم حواله فلسفه به را وجه نيا يبررس. ندارم قبول را الواحد قاعده اصالً
 .باشد ديبا كه است يمسانخت جهت و معلول و علت مسانخت هم قصه اصل. الواحد عن اال صدري ال الواحد كه است

 توضيحاتي پيرامون قاعده الواحد
 و الواحد اال منه صدري ال الواحد نكهيا اي الواحد عن اال صدري ال الواحد شود معتقد يكس اگر ؛كنم عرض پرانتز در

 نباشد هم كفر اگر اي كفر مستلزم نيا كه شوديم گفته يگاه چون ،ستين آن در يكفر ديبگو را نيا هم خداوند مورد در
 است قائل الواحد قاعده به كه يكس .شوديم اعمال خودش يمجرا در شهيهم قدرت .است خداوند مطلقه قدرت خالف
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 نيا كه ستين نيضينق نيب جمع به قادر خداوند مييبگو كه نيا مثل ،ابدييم صدور يمجر نيا در ياله قدرت ديگويم
 الفخ اي ديتوح خالف الواحد عن اال صدري ال الواحد كه ريتصو نيا فلذا ستين قابل ،مورد نجايا .ستين خدا در يضعف

 تعدد ديگويم الواحد اال منه صدري ال الواحد گفت عقالً يكس اگر نكهيا يبرا ،است يباطل حرف باشد خدا قدرت شمول
 قح حضرت معلول يمتعدد موجودات واسطه يب شودينم ،شود جامان مراتب سلسله با ديبا عالم نيا در موجودات

 به مرحله و شوديم دايپ آن در يكثرت جهت طور نيهم و باشد اول ضيف اي اول صادر اي اول عقل ديبا حتماً ،باشند
 نيهم است تكثر آن در چون و است واحد كي نياول ،است يتعال و تبارك خداوند رأس در يعني .روديم جلوتر مرحله
  .ستين ياله قدرت خالف نيا و ديآيم نييپا مراتب سلسله در تكثر طور

 در كه اندكرده اشاره نجايا در ديوح يآقا مثل كه است نيا جالب .ندارد يبيع نشد ثابت الواحد قاعده عقالً اگر البته
 اآلن ما .است الواحد قاعده يبررس و فلسفه به موكول و است يبحث كي نيا خوب .ستين يجار قاعده نيا خداوند

 زده شهير از را مسئله ،است باطل الواحد قاعده ديبگو االساس من يكس اگر اال و ميريگيم قاعده صحت بر رضف
 با منافات نيا نديگويم هم يبعض ،دارد يفلسف شبهه نديگويم يبعض ،است باطل قاعده نديگويم كه يانسك البته .است
 نيا به خواستم و دارد يوجه كي كدام هر .رديپذينم را نيا شرع يول ستيچ اشيعقل وجه كه ميفهمينم ما ،دارد شرع
 يشخص وحدت در .كرد يبررس ديبا و است يعقل بحث ،بحث .ستين خداوند قدرت و شأن خالف كه كنم اشاره نكته
 من ديبگو يكس اگر ،است ديتوح نيع كه دارند ييرهايتصو هاآن نكهيا يبرا ،ستين آن در يكفر و است طور نيهم هم

 .شود يبررس ديبا ندارم قبول
 قبول را هيف نحن ما به قاعده شمول مييبگو و ميبگذار كنار است ييمبنا وجه كه را اول وجه اشكال اول اين است كه

 نوع چند روديم كار به يفلسف اصطالحات در كه يواحد كه انيب نيا هب .است اشكال و ديترد محل آن اطالق و ميندار
 حقه وحدت كي نكهيا جمله از. شديم قسم چند واحد آنجا ،دينيبب هينها اي هيبدا در را ةالكثر و ةالوحد فصل اگر .است
 ،دارد وجود الجنس وأ بالنوع واحد كي ،دارد وجود يعدد واحد و وحدت كي ،است واحد نوع كي كه ميدار هيقيحق
  .دارد وجود يثان معقوالت و يانتزاع ينيعناو به واحد هم واحد كي

 اقسام وحدت
 مقابل در نيا و ستا يعدد واحد كه دارد وجود واحد كي كه است نيا آن نيترمهم كه است اديز وحدت اقسام

 كي و دارد وجود يشخص يعدد واحد كي .داردينم بر دو و است هيقيحق حقه وحدت و ياطالق وحدت كه است خدا
 وحدت تيانسان در هانيا اما ،عمر و ديز مثالً ،است تا دو ،شخص به كه است نيا بالنوع واحد. ميدار بالنوع واحد
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 دارند بالجنس حدت و و دارند يشخص تكثر كه اسب و انسان مثل ،است بيقر جنس به وحدت ،آن گريد مرتبه .دارند
 لحاظ به و دارد تكثر يعدد يشخص وحدت لحاظ به ،دارد هيقيحق حقه وحدت لحاظ به تكثر يقبل مالكات به يعني

 وحدت هم يگاه .دارند وحدت بالجنس يول هستند نوع دو از اسب و انسان چون ،دارند تكثر هم ينوع وحدت
 هيثانو نيعناو به و بالعنوان وحدت ترقيرق هانيا از هم ييجاها كي .دارد يمراتب سلسله هم آن كه است ديالبع بالجنس
  .دارند

 مفهوم به وحدتشان و دارند وحدت هستند ممكن كه نيا در دو هر ليجبرئ حضرت و يقال نيا شوديم گفته مثالً
 ،ندارند هم يعدد يشخص وحدت ،ستندين خدا ،ندارند كه يقيحق حقه وحدت ليجبرئ حضرت با يقال نيا .است امكان

 از يبعض يحت و بيقر جنس به ،ستندين نوع كي از نكهيا يبرا ندارندهم  بالنوع وحدت ،هستند تا دو نكهيا يبرا
 در دارند وحدت اي .است يانتزاع مفهومش وجوب كه دارند وحدت وجود مفهوم در يول ندارند وحدت هم ديبع اجناس

 فلسفه در كه بود آن مراتب سلسله و وحدت مفهوم هانيا .است يانتزاع مفهوم هم امكان كه هستند ممكن دو هر نكهيا
 مفهوم دو نيا از يكي ،»هما احد« مفهوم مثل ،است يديترد يانتزاع نيعناو به وحدت ترقيرق نيا از ،ديكرد مالحظه
 . است ديترد ذاتش در كه هما احد در وحدت. است وحدت مفهوم نيترقيرق نيا كه رديگيم را دو هر كه است واحد
 و تبارك خداوند ذات به مختص كه است يعدد ريغ يقيحق حقه وحدت در وحدت نيتريقو و وحدت نيتريعال
 وحدت اوج .كرد فرض دو آن يبرا اصالً شودينم كه است يواحد وجود كه است آنجا الوحدات اجل ،است يتعال
 يزيچ نكهيا .ميرسيم يشخص وحدت به ميبگذر كه مطلق واجب طيسب امر در هيقيحق حقه وحدت نيا از. است نجايا

 و ماده از تركب ،است طيبس كه باشد مجرد امور از هم يشخص آن ،باشد يشخص يعدد وحدت و باشد يشخص واحد
 وحدت يول است وحدت باز هم آن كه است مجرد ريغ امور در كه ميرسيم ياهيشخص وحدت به بعد ،ندارد صورت

 يعنوان كي در يول است خارج در زيچ دو وحدت قتيحق در كه رسديم ييجا به وحدت بعد ،شوديم بازتر يكم آن
 وحدت هم نيا .است ديبع جنس اي است متوسط جنس اي است بيقر جنس اي است نوع اي عنوان نيا و دارند وحدت

 مثل است يانتزاع و يثان معقول ميمفاه به وحدت ميبگذر نكهيا از ،دارد مرتبه چند خودش كه است يماهو ميمفاه به
 يميمفاه در اي است وجوبمفاهيمي مثل  در وحدتشان ،ندارند يماهو وحدت يعال جنس دو. وجود مفهوم در وحدت

 هما احد .است هما احد مثل ياعتبار يليخ ميمفاه در وحدت هم مرتبه كي. ليقب نيا از ييزهايچ و است امكان مثل
 ريس نيا .كند جمع چتر كي ريز در را هاآن نكهيا يبرا است ساخته ما ذهن يطور نيهم و ستين يواقع جامع كه

 .دياخوانده فلسفه در را وحدت مراتب
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 تقرير اشكال اول
 قاعده )،است بوده هم بزرگ لسوفيف كي شانيا خود كه( نديفرمايم ياصفهان مرحوم كه است نيا دوم نظر نقطه
 ياول وحدت همان مخصوص قاعده نيا در واحد كلمه ،الواحد عن اال صدريال الواحد اي الواحد اال عنه صدري ال الواحد
 چند يشخص وحدت نكهيا يبرا ،است يتسامح ريتعب نيا يول يشخص وحدت نديفرمايم ديوح يآقا حضرت .است
 . دارد فرق مجردات و اتيماد در كه ددار وجود يعدد كي .است قسم

 يبار ذات در فقط يعني ،است يعدد ريغ هيقيحق حقه يشخص واحد مخصوص قاعده نيا نديگويم فالسفه آنچه
 و است طيبس كه يوجود ،الواحد اال عنه صدري ال الواحد ديگويم كه است آنجا ،شوديم يجار الوجود واجب و يتعال
 كه كنديم اقتضا آنجا در معلول و علت مسانخت .ستين آن در تركب جهت چيه و است مطلق طيبس ،است اءياالش كل
 ،شد گفته كه يمراتب در ميبگذر كه هيقيحق حقه وحدت آن از اال و است اقدس ضيف كه نشود صادر موجود كي جز او
 ،بيقر جنس وحدت ،ينوع وحدت ،اتيماد در يعدد يشخص وحدت ،مجردات در يعدد يشخص وحدت يعني

 از همه هانيا ،هما احد مثل ياعتبار ميمفاه در وحدت تا يانتزاع و يماهو ميمفاه در وحدت و ديبع جنس وحدت
 همان كه جا كي در فقط قاعده نيا شد معلوم و شد روشن وحدت مراتب سلسله پس .است خارج قاعده نيا دامنه
 . ندارد را ادعا نيا فلسفه و ندارد مصداق اصالً قاعده نيا اول مورد يماورا در اما شوديم يجار باشد واجب ذات

 است واحد نوع كه واحد معلول گريد قواعد در كه كننديم ذكر نيا يبرا يشواهد )هيعل اهللا ةرحم( ياصفهان مرحوم
 كي خودش آتش كه شوديم ديتول آتش از هم حرارت مثالً ،دارند يماهو نيتبا هم با كه شوديم صادر ييهاعلت از

 وجود يماهو وحدت هم عرض و جوهر نيب كه است يعرض مقوله كي كه حركت از هم ،است عالم در يمشخص نوع
 از كه يزيچ دو از است شده صادر يول است مشخص وعن كي حرارت معلول نكهيا با است شده صادر معلول ،ندارد
 .است مثال كي نيا .عرض و جوهر دارند ذات تمام به نيتبا كه يعال جنس دو .هستند نيمتبا جنس دو

 نقص و ضعف صدورش عدم ،بود محال يزيچ اگر نديگويم مالصدرا تا يغزال از نيمتكلم و فالسفه همه اتفاق به(
 يكس اگر ،شود صادر واحد از ريكث كه است محال ،الواحد عن اال صدري ال الواحد ديگويم كه آن .ستين ياله قدرت در

 كفر نه نيا كه ميگفت بحث يابتدا .ندارد يبيع شود صادر زيچ هزار صد واسطه يب مطلق طيبس از است محال عقالً گفت
 يفلسف منطق كي با دارد حق كس هر كه است يعقل بحث كي فقط ،دارد خدا قدرت با منافات نه است شرك نه است
 درست را آن و كند فكر توانديم آدم و ستين سازگار نيا با يليخ يشرع ظواهر نديبيم چون ،ندارم قبول را نيا ديبگو
 هم يخوب و معتبر يهاآدم و اندكرده هم كار و دارند اشتهار فلسفه در اآلن كه يدوستان است نيهم هاوقت يليخ .كند
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 را اشفلسفه يجور كي بعد و است مهم يليخ شيبرا ظواهر نيا اول يعني ،دارند يقو يكالم رگ كي معموالً ،هستند
  ).كرد بحث يفلسف منطق با ديبا آنجا حال هر به يول ،كنديم درست
 ،است جنس تحقق علت لصف كه اندگفته همه .است جنس و فصل مثال زننديم ياصفهان مرحوم كه هم گريد مثال

 در كه يالتيتفص همان با است جنس موجد تيناطق و است تيناطق به قوامش ،است محقق انسان كه دينيبيم يوقت يعني
 يعني ،دارند بالذات نيتبا هم با كه است ييهافصل معلول تيوانيح مثل واحد جنس كه يحال در ،است خودش يجا
 و هستند طيبس فصول و است طيبس امر فصل .دارند نيتبا هم با اصالً كه است يعلل فصول معلول يجنس واحد امر كي
 . است ياصفهان مرحوم شيفرما بر بنا آخوند شيفرما نيا .هستند جامع يب

 بحث فلسفه در ديبا را نيا ميگفت كه ميندار قبول را قاعده اصل نكهيا يكي ،داشت اشكال دو الواحد قاعده به تمسك
 يجار قاعده نيا گريد يواحدها در و است يتعال يبار ذات به مربوط فقط قاعده نيا يول ميدار قبول نكهيا يكي .ميكن
 ديوح يآقا .ديكن مالحظه بحث نيا در هم را ديوح يآقا قيالتحق .دينيبب را بحث ادامه .شد عرض كه يانيب نيا با ،ستين
 در يول ندارند قبول خدا يقيحق واحد در ميگفت نكهيا عكس به ار الواحد قاعده ديوح يآقا .دهنديم جواب را نيا

  .دارند قبول بالنوع يواحدها
 .     نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و

      


