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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 تصوير وجوب تخييري

 تصوير چهارم

 نگاهي به مطالب پيشين
 را بحث نيا مقدار كي دارد اثر يليخ اصول در بحث نيا نكهيا ليدل به و بود يرييتخ واجب ريتصو در ما بحث

 گريد يجاها در الواحد قاعده كه هست نجايا در يعقل بحث كي كه بود نيا بسط اين مطلب گريد ليدل .ميداد بسط
 مورد قاعده نيا هم گريد يجاها در چون ،ميكن فيتكل نييتع ديبا هم را آن و رديگيم قرار توجه مورد هم اصول
 را آن هم يبعض كه بود آخوند مرحوم كالم اول شق و اول بخش همان كه ميديرس چهارم ريتصو به .است تمسك

 شكل در كه ييجا هر بلكه ميندار يعقل رييتخ از مستقل و جدا يشرع رييتخ اصالً كه بود نيا ريتصو آن و اندرفتهيپذ
 كي واقع در اال و است تردد ،است رييتخ ظاهر به ومي نيست صوم اي نيمسك نيست اطعام ،»آن اي نيا« شده گفته هم

  .ستيچ الواقع يف ميدانينم هم ما كه است يجامع عنوان
 امر كي ،نيمسك نيست اطعام اي ومي نيست صوم اي رقبه عتق فرمود كه ييجا اي جمعه اي ظهر فرمود كه هم نجايا
 و يقيحق امر كي صلّ. صلّ است فرموده نكهيا نيع .هستند آن قيمصاد هانيا و دارد وجود يقيحق جامع و يواقع
 .است يعقل رييتخ هم نيا ،نديگويم يعقل رييتخ آن به كه است قيمصاد در رييتخ .دارد يقيمصاد كه است يقيحق جامع
 جامع همان .به المكلف هو و يقيالحق جامع نيالب يف وجدي نكهيا اساس بر يالعقل رييالتخ يال يالشرع رييالتخ عودي پس
 را آن اسم است توانستهينم راحت شارع و است داشته يايدگيچيپ كي است آن قيمصاد هانيا است به مكلف يقيحق
 .ندارند تفاوت هم با هانيا الواقع يف اال و است يظاهر و يشكل يهاتفاوت هانيا .است گفته رييتخ صورت به اورديب

 است متعدد يليخ قيمصاد ،بخواند نماز يطور چه برود يطور چه نكهيا بخوان نماز اي برو حج است فرموده كه ييجا
 صورت نيهم به هم يعشر رييتخ در .خواهديم را يكل همان شرع يول اوريب يخواهيم كه را كدام هر ديگويم عقل و

 رييتخ ،ستين يشرع رييتخ ،افراط نيب رييتخ و هستند آن قيمصاد هانيا كه دارد وجود جامع به مأمور كي .است
  .بود الواحد اال عنه صدري ال الواحد قاعده هم شيفرما نيا ليدل نيترمهم .است يعقل
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 اشكاالت بر تصوير چهارم
 اشكال اول

 از .ستين تام قاعده نيا ديبگو يكس كه است نيا قاعده و ليدل در اشكال كي ميكرد عرض شد مطرح كه ليدل نيا
  .ندارند قبول هايليخ نكهيا كما .ميندار قبول را الواحد قاعده ديبگو يفلسف اهگن

 اشكال دوم
 كه يريتعب .است يقيحق حقه وحدت به مربوط قاعده نيا اما است درست قاعده نيا كه بود نيا گريد اشكال
 هيقيحق حقه وحدت( مييگوينم را آن هم يشخص يعدد دتحو در يحت .ستين كامل قيدق آوردند ديوح يآقا حضرت

 خدا ديگويم كه هست متعدد اتيروا در بالعدد ال .)است آمده هم اتيروا در كه است يزيچ است يعدد وحدت كه
 . است بالعدد ال واحد
 كي .شوديم بحث كالم در كه دارد هم معارض تيروا دو يكي است بالعدد ال واحد خدا ديگويم كه ياتيروا تهبال
 حكم مسئله آن اصل اال و است معنا چه به آن كه است شده بحث آن يرو يليخ كه دارد العدد يةبوحدان مثالً ييجا
 وحدت ينامتناه وحدت .است ينامتناه امر كي وحدت خداوند وحدت كه است آمده هم معتبر اتيروا در .است يعقل
 چيه به آن در تعدد و تركب و تفرد چيه كه الجهات عيجم من واحد در يعني ،ستين مييگويم كه يمفهوم آن به يعدد
 قاعده نيا هم يعدد يهاوحدت و يشخص يهاوحدت در يحت يول است تمام قاعده نيا جا،آن در ندارد راه نحو
 بالجنس و بيالقر بالجنس و بالنوع واحد در الاقل است مختلف جهات از مركب بالعدد واحد نكهيا يبرا ،ستين يجار
  .ستين يجار حتماً هانيا در ،يقرارداد و ياعتبار ميمفاه به واحد و يثانو يانتزاع ميمفاه و نيعناو به واحد و ديالبع
 هم نيا .است رونيب قاعده نيا از آن اقسام عيجم به يعدد وحدت اال و است يعدد ريغ وحدت در فقط قاعده نيا

 .بود ياصفهان مرحوم اشكال ،دوم اشكال نيا پس .داشتند ياصفهان مرحوم كه بود يشيفرما

  پاسخ به اشكال دوم از جانب آيت اهللا وحيد
 چون ستين تام قاعده نيا ،باشد خداوند كه هيقيحق حقه وحدت در نديفرمايم ديوح يآقا اشكال نيا به پاسخ در
 اگر نديفرمايم شانيا .ميكرد عرض كه يانيب با ،است تام قاعده نيا گريد يواحدها در اما است ارياخت و اراده آنجا
 مسانخت .باشد داشته را وحدت از نوع همان ديبا هم عللش ،داشت هيجنس اي هينوع وحدت كه بود يمعلول و رضع

 پس هستند ميسه مشترك نوع كي در همه هايخروج يعني ،است بالنوع واحد معلول اگر كنديم اقتضا معلول و علت
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 ديبا هم رييتخ موارد در لذا و باشد داشته يقيحق جامع ديبا يعني هم بالنوع واحد .باشد بالنوع واحد ديبا هم علت حتماً
 .دارد وجود يقيحق واحد مفهوم حتماً  شود گفته

  قاعده الواحد  اهميت
 در و دارند نجايا در ديوح يآقا ي كهشيفرما كهاست  نيا يبرا ،دادم بسط را مطلب نيا نجايا تا نكهيا علت
 مصداق جاها يليخ اصول در ميريبپذ را دگاهيد دو نيا از كدام هر اگر ،دارند ياصفهان مرحوم كه يشيفرما مقابلشان

 بسط شوديم هم نيا از شيب گرچه ،شد داده بسط مقدار كي نجايا است كالن يليخ بحث نيا چون لذا و كنديم دايپ
 هم اصول گريد يجا پنجاه چهل در بحث نيا ،دينينب يرييتخ واجب هيزوا از فقط را شوديم اآلن كه يبحث نيبنابرا. داد

 .شوديم مطرح

  در قاعده الواحد هادگاهيد
 الواحد قاعده كه شد نيا دگاهيد كي .شد دگاهيد چهار الواحد قاعده در ديكرد مالحظه مييبگو را قدهان نكهيا از قبل
 بالعدد ال واحد در يعني هيقيحق حقه يشخص وحدت يعني ،الوجود واجب ذات و هيقيحق حقه وحدت در فقط است معتبر
 چه ،است يعدد وحدتشان كه علل سائر در ،دارد الجهات عيجم من جامع وحدت كه ميبگذر كه مبارك ذات آن از اما
 نيعناو در وحدت اي باشد ديبع جنس و متوسط نسج ،بيقر جنس ،باشد ينوع ،باشد يصنف چه ،باشد يشخص يعدد
 خارج الواحد قاعده شمول از همه ،قسم هشت هفت نيا ،باشد ياعتبار نيعناو در اي باشد يثانو معقوالت و هيثانو
 را دگاهيد نيهم ياصفهان مرحوم جمله از ،باشند نيهم فالسفه از يليخ ديدگاه ديشا كه است دگاهيد كي نيا .است
  .دارند
 هم است درست مطلقاً قاعده نيا كه است نيا سوم دگاهيد .ستين درست مطلقاً قاعده نيا كه است نيا دوم دگاهيد
 واحد كه آن كه است نيا شيمعنا است درست نكهيا البته. يعدد يواحدها مراتب در هم هيقيحق حقه وحدت در

 خودش مسانخ ،است ينوع واحد هم معلولش ،است بالنوع واحد آنكه .است يشخص واحد هم معلولش ،است يشخص
 . است
 خداوند ريغ در است درست خداوند در گفتيم آن يعني ،است اول قول عكس بر كه هست هم يچهارم دگاهيد
 ريغ در يعيطب يهافاعل در خداوند ريغ در نديفرمايم كه است ديوح يآقا دگاهيد چهارم دگاهيد نيا ،ستين يجار

 ذات نشيترمهم كه مختار فاعل در اما باشد يجنس چه ،باشد ينوع هچ ،باشد يشخص وحدتش چه ،است يجار مختار
 ارياخت اگر ،شود غالب آن بر توانديم ارياخت ديگويم كه است يكالم دگاهيد نيا. ستين يجار قاعده نيا باشد خداوند
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 ديبا هم علتش ،است ينوع واحد اگر ،خواهديم واحد علت واحد معلول ،باشد داشته تناظر ديبا ديگويم مسانخت نبود
 لحاظ به كه است يدگاهيد چهار نيا. هكذا و باشد يجنس واحد هم علتش ،است يجنس واحد ،باشد ينوع واحد
  .دارد وجود يفلسف

 را دگاهيد چهار نيا ميبخواه اگر .دارد وجود هينظر چهار ونياصول و فالسفه دگاهيد از الواحد قاعده درباره پس
 ،يعيطب فواعل چه و مختار فواعل در چه مطلقاً است قبول مورد الواحد قاعده ،كي :كه است طور نيا ميكن تريمنطق
. است مطلقاً قاعده نيا ينف ،دوم .مراتبش همه در هم يعدد واحد در ،يعدد واحد در چه يعدد ريغ واحد در چه
 كه بالعدد ال فاعل در قاعده نيا مييبگو نكهيا سوم .ستين تام و ستين يجار هانيا از كي چيه در قاعده مييگويم

 فواعل در ،است عكس به چهارم قول ،چهارم. تسين تمام جا چيه آن ريغ در و است تمام است هيقيحق حقه وحدت
 دگاهيد عكس به كه ستين تمام است مختار طبعاً كه هيقيحق حقه وحدت فاعل در اما است تمام بالعدد يواحدها يعيطب

 .شوديم فالسفه
 مرحوم دگاهيد نيا ،ستين قبول آن ريغ در اما است تام قاعده نيا خدا در شوديم گفته كه فالسفه قول نآ ما
 در اما است درست طرف نيا در ديفرمايم ديوح يآقا كه است چهارم دگاهيد مقابل( بود سوم دگاهيد كه است ياصفهان
 بالجنس و بالصنف و بالنوع واحد كه قصه طرف نيا. ميبكن اشدرباره يبحث ميخواهيم نجايا)، ستين تام قاعده نيا خدا
 .ستين تام اي است تام نيا ايآ ،است يماهو مفهوم كي در وحدتشان است

 آيت اهللا وحيد در مسئلهبررسي ديدگاه 
 مطالب از شانيا كه است نيا جالب و ستين تام اندفرموده ديوح يقاآ حضرت كه شيفرما نيا كه ديآيم نظر به

 كه( يعيطب فواعل اوالً :كه است نيا ستين تام شيفرما نيا نكهيا علت. اندكرده عبور فرمودند ياصفهان مرحوم كه يقيدق
 ييبنا اي سازديم ساختمان مثالً ،رديگيم جهينت و كنديم يكار يكس يعني )شوديم يجار آن در دگاهيد نيا طبق قاعده

 يگريد زيچ يقيحق فاعل .است ياعداد فواعل همه نجايا در اعلوف ،رسديم ياجهينت به و دهديم انجام يفعل اي كنديم
 كه يبزرگوار از است يجار الواحد قاعد عتيطب عالم عوامل و علل و يعيطب فواعل در دييگويم مطلقاً نكهيا و است
 و ببندد دل يمعمول يزهايچ به يكس كه تاس تعجب مورد دارد يمحكم تاستدالال كه است ستادهيا يفلسف يرأ مقابل

 كه ستين الزم ياعداد علل در و هستند ياعداد علل همه يعيطب فواعل .شود معتقد يعيطب فواعل در ياقاعده نيچن به
 و است ياعداد للع ،علل نكهيا يبرا باشد داشته يقيحق جامع كي معلولشان ولو برسند يقيحق جامع كي به هاعلت
  .شود درست معلول و علت نيب مسانخت بخواهد كه ندارد يارزش
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 بالنوع واحد كه يمعلول شود گفته نكهيا وجه .ندارد ليدل ديكنيم شرط شما كه حد نيا با مسانخت نكهيا اصل :اًيثان
 نيا كه يمركب عالم در ،باشد مسانخت معلول و علت نيب ديبا نكهيا خاطر به باشد بالنوع واحد هم علتش ديبا است
 علت دو از توانديم بالنوع واحد كي ،باشد داشته وجود متفاوت معلول دو زيچ كي در شوديم ،هست نآ در ها تركب

  .است تركب عالم ،عالم چون ،ندارد وجود نيا يبرا يعقل وجه چيه ،شود دايپ متفاوت
 وجوب علت ،فصل نديگويم همه كه بود نيا نقض .دينداد جواب را آن كه اندكرده ارائه ياصفهان مرحوم ينقض :ثالثاً

 تيوانيح چون است تيناطق به تيوانيح قوام شوديم گفته .است جنس تحقق علت متفاوت فصول وقت آن ،است نوع
 كه است يستون مثل فصل ،است بند فصل در شيپا ،باشد عالم در تواندينم خودش يطور نيهم و است ماده حالت

 نيب وقت چيه كه يحال در است تيماه قوام علت صورت اي هستند علل جنس يبرا فصول ،دارديم نگه را مهيخ
 وحدت كه جنس كي را هم با ارتباط يب فصل دو .ندارند جامع و هستند طيبس هافصل ،ستين يماهو جامع ،فصول
 فرموده ياصفهان حومرم كه را يا نكته نيا كه اندنكرده نيا به يااشاره چيه ديوح يآقا .دارديم نگه هم با ،دارد يجنس
 كه دارد وجود يتركب نوع كي يماد ريغ چه و يماد چه عالم نيا در دهديم نشان نقض نيهم .كرد ديبا چه است
 .شود صادر دارد يجنس حدت و و است مشترك جنس كه يجنس ،ندارند هم با يماهو ربط كه ييزهايچ از است ممكن

  .است نيا نيترمهم يول اندزده شانيا هم گريد يهامثال .است يمحكم يليخ نقض ،نقض نيا
 كي هستند نيمتبا جنس دو از كه تيماه دو است ممكن كه است نيا دارد وجود كه يترياساس و چهارم نكته

 مييگويم ،است يقيحق علت هم علت و ميدار قبول هم را مسانخت مييگويم .كنند ديتول واحد يجنس اي ينوع تيماه
 يعني است متفاوت اجناس از كه ييهاعلت كه است نيا ودوج اصالت بر بنا اندكرده دايپ ربط آن با دو نيا نكهيا وجه

 مسانخت واحد وجود و وجود يكيتشك وحدت ،هستند مشترك وجود در همه است عرض يكي و است جوهر يكي
 ار گريهمد كه است يوجه چهار نيا .شود درست مسانخت تيماه در ستين الزم ،كنديم درست را معلول و علت
  .كنديم ليتكم

 آن فلسفه در بتواند و كند هنر يليخ يكس اگر كه است نيا ما نظر نيبنابرا .ستين تمام شيفرمااين  ،نيبنابرا
 مراتب يباق در اال و شوديم تمام هيقيحق حقه وحدت همان در الواحد قاعده ،كند درستش و رديبپذ ار استدالالت

 در يعني ،است الجهات عيجم من بساطت كه است ييجا در فقط قاعده نيا مييگويم ما .ستين تام قاعده نيا ياجرا
 .است يجسمان يها تركب از تركب نه ،است فصل و جنس از تركب نه ،است صورت و ماده از تركب نه كه واجب ذات
 قاعده به كه ميقائل ما. ندارد وجود باشد تام قاعده نكهيا يبرا يمحكم مستند چيه آنجا ريغ در .است نجاآ در فقط

 .كرد تمسك توانينم ياصول ليدال در الواحد
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 شانيا كه است نيا نجموجه پ .دارند هم ديوح آقاي خود كه هست هم يپنجم وجه كي وجه چهار نيا بر عالوه
 شده داده نسبت شانيا به قيالتحق در .كننديم اشكال قاعده يصغر در قيالتحق كتاب در شانيا يمنته دارد قبول را قاعده
 يوقت قاعده همه .است يماهو واحد ،است بالنوع واحد كي معلولشان يرييتخ واجبات است گفته يكس چه كه است
 تا سه نيا حتماً پس است يماهو واحد امر كي عتق و صوم و اطعام معلول و يخروج چون مييبگو كه شوديم يجار
 واحد يخروج است گفته يكس چه كه است نيا پنجم اشكال .شود يعقل رييتخ و رنديبگ قرار يماهو جامع ريز ديبا هم
 يمنته است يمتفاوت جينتا شوديم عائد هانيا از كه ياجهينت و هانيا يخروج و لومعل ديشا .است يماهو و ينوع

 شانيا خود كه است اشكال نيا .خواهدينم را يگريد شوديم گفته آمد كدام هر .رديگيم يكي را متفاوت جينتا شارع
 .است درست و دارند

 چهارمجمع بندي تصوير 
 يكس چه. شد ذكر كه اربعه لوجوه ميندار قبول را قاعده يكبر نكهيا يكي .ميبده ميتوانيم جواب دو را نجايا نينابراب
 يكس چه .ميندار قبول را هيقض يصغر كه است پنجم وجه نيهم دوم. شود يجار نجايا الواحد قاعده كه است گفته
 متفاوت امور يخروج مييبگو است نكمم ستين طور نيا .است ينوع واحد امر كي هانيا يخروج كه است گفته

 ندارد يارزش چيه قاعده نيا يعنوان وحدت در كه كنديم ذكر را يعنوان وحدت وقت آن شانيا .است يماهو الجنس
 .كرد ميخواه عرض بعد كه

 هم يدرست دگاهيد كه ياصفهان مثل فالسفه غالب دگاهيد از كه ميكن عرض جلسه دو نيا در بحث نيا بود الزم
 در را قاعده نيا چون شود جمع قاعده نيا بساط ديبا اصول در اال و است كجا شيجا باشد تمام قاعده نيا اگر هست
 نيا ،باشد ديبع اي بيقر جنس چه ،باشد ينوع چه ،باشد يصنف چه ،باشد يشخص يعدد وحدت چه يعدد وحدت
 .ميدانينم يجار را قاعده
 ممكن بچسباند عالم نيا به و كند درست يفلسف زيچ كي بخواهد آدم يسادگ به كه است دهيچيپ عالم نيا قدر نيا

 اعتماد يب است شده گفته كه يماهو يهايمرزبند نيا به را آدم مباحث نيا و يانرژ به ماده تبدل قانون نيا .ستين
 دارد وجود كه يفصل و جنس دستگاه كل در را يراتييتغ ديجد كيزيف اساس بر گفتميم را هينها كه يوقت لذا و كنديم
 .ميريپذينم هم را چهارم ريتصو و هينظر ما نيبنابرا. كردميم شنهاديپ
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 تصوير پنجم
 ذهن به هم ابتدا كه است يهمان نيا ،نديفرمايم ينينائ مرحوم كه است يآن پنجم ريتصو .ميرويم پنجم ريتصو به

 هم آن كه است احد عنوان نجايا در حكم متعلق مردد فرد ديفرمايم ينينائ مرحوم. ديفرمايم هم ييخو يآقا ديآيم
 ظاهر ،است مردد فرد يرييتخ واجب در متعلق ديگويم يكي كه وجود دارد شاگرد و استاد شيفرما دو .است مردد امر
 و است يكي مييبگو است ممكن را نيا .است هانيا از يكي ،است احد عنوان متعلق كه است نيا هم ييخو يآقا كالم
 مرحوم ريتعب حال هر به يول ميريبپذ را متفاوتش ظاهر كه هست هم ممكن .نديبگو خواهنديم را زيچ كي دو هر روح
 خطاب قمتعل مردد فرد كه است نيا است ليدل ظاهر نچهآ ،ديگردانيم سر دور را لقمه قدر نيا چرا كه است نيا ينينائ

 يعنوان .دارد مردد حالت هم آن كه است احد عنوان همان متعلق نديفرمايم كه دارند يگريد ريتعب ييخو يآقا .است
  .است مردد فردش كه است

 هر به يول است زيچ كي واقع در هانيا كه اندگفته هم يبعض .كنند جدا هم از يمقدار را تا دو نيا اندخواسته يبعض
 عنوان نديفرمايم محاضرات در ييخو مرحوم .است رييتخ وجوب متعلق مردد فرد نديفرمايم ينينائ مرحوم حال
 در ييخو يآقا شيفرما هم راتيالتقر اجود در ينينائ يآقا شيفرما هم. است وجوب متعلق ،االمور هذه احد يانتزاع

 .ميكنيم بحث فردا انشاهللا ،ديكن مالحظهرا  محاضرات
 .نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و
   


