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بحث در تنبیه دهم بود .در تنبیه دهم بحث در این بود که آیا تعدد اضافۀ عنووان واحود در اجتموا هموان حموم
تعدد عنوانین را دارد یا تعدد اضافه موجب تعدد عنوان نمیشود .در مبحث اجتما گفتویم کوه اگور لابول بوه جووا
اجتما شویم ،نمته جوا اجتما یمی ا دو مطلب است؛ یا باید لابل شویم به اینمه چوون عنووان متعلو امور بوا
عنوان متعل نهی دو تا هستند ا یکسو و ا سوی دیگر چون امر و نهی ا عنوان سورایت بوه معنوون نمیکنود لواا
اجتما امر و نهی بر مصداق موجب اجتما ضدین نمیشود .این یک مَلک جوا اجتما بود .گفتیم اگور صصوب
و صَلتی داریم اینها دو عنوان هستند هرچند در مصداق واحد در خارج باهمودیگر متف انود ،لمون چوون عنووان
خود عنوان میخورد و به معنونها سرایت نمیکنود
صَلة متعل امر و عنوان صصب متعل نهی است و نهی و امر به ِ

لاا اجتما ضدین ال م نمیآید .این یک مَلک جوا اجتما بود.

مَلک دیگر اجتما این بود که لابل شویم هرگاه عنوان متعدد داریوم ،تعودد عنووان کاشو ا کاشو ا تعودد
معنون است .اگر یک صَلتی و صصبی داریم که به صَلة امر و به صصب نهی خورده است .اینها هرچند در خوارج
مصداق واحدی دارند اما این مصداق واحد در حقیقت مرکب ا دو حیثیت است؛ یک حیثیت صوَلتی کوه معنوون
صَلة است و یک حیثیت صصبی که معنون عنوان صصب است و تعدد عنووان کاشو ا تعودد معنوون اسوت؛ پو
یجو االجتما  .لاا جوا اجتما مبنی بر چیست؟ مبنی بر یمی ا این دو نگاه یا یمی ا این دو مَلک است.
اینجا بحث ما این است که حاال اگر عنوان دوتا نبوده بلمه یمی باشد به همین عنوان واحد هم امر خورده و هوم
ا
نهی ،اما این عنوان واحد دو اضافه دارد .مثَل به اکرام بما هو اکرام ،هم امر و هم نهی خورده است؛ یجب االکورام و
ا
اکرام مضاف به عالم واجوب و اکورام مضواف بوه
اینجا
.
الفاس
اکرام
یحرم
و
لم
العا
اکرام
یجب
مثَل
یحرم االکرام اما
ِ
فاس حرام شده است ،اینجا تعدد اضافه داریم؛ حاال اگر این تعدد اضافه به شملی بود که انطباق بور یوک مصوداق
ا
واحد داشت ،مثل اکرم العالم و التمرم الفاس  ،یا اکرم عالما و التمرم فاسقا و اتفالا یک عالمی داشتیم که خودایی
نمرده فاس بود .حاال آیا اینجا هم ما همان حرفها را می نیم؛ یعنی با هم میگوییم اینجوا اجتموا در امور واحود
جایز است به همان دو مَلکی که ما در مبحث اجتما مطرح کردیم .حال آیا این اضافه اکرام بوه عوالم در اینجوا بوا
اضافه اکرام به فاس در نهی موجب تعدد این عنوانین میشود؟ بااینمه خود عنوان اصلی اکرام است ،اما ایون اکورام
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در آنجایی که مأمور به شده مضاف به عالم است و در آنجایی که منهی عنه شده مضواف بوه فاسو اسوت .آیوا ایون
اضافه موجب تعدد عنوان میشود یا خیر که بحث ما اینجاست.
بحث شد که در اینجا یک اشمال صغروی وجود دارد -یعنی ایوراد صوغروی گرفتوه شوده اسوت -و یوک ایوراد
ا
کبروی .ایراد صغروی را محق اصفهانی وارد کرده است که آن را لبَل بحث کوردیم .ایشوان فرمووده اسوت کوه موا
نمیتوانیم صغرای آن را محق بدانیم و صغرایش هیچولت شمل نمیگیرد؛ در کبری اگر تعدد اضافه منجر بوه تعودد
عنوان شود حرفی نیست اما ما در خارج چنین تعددی را نمیتوانیم تصور کنیم؛ چون اگر موا مصولحت و مفسوده را
در نظر بگیریم مشمل است و اگر حسن و لبح را هم در نظر بگیرم با هم مشمل است؛ اگر حسن و لبح را در نظور
بگیریم همیشه حسن به عنوان عدل و لبح هم به عنوان ظلم میخورد؛ بنابراین اگر این دو اضافه ،یعنی اکرام العوالم
منشأ این شود که این اکرام العالم تحت عنوان عدل برود و اکرام الفاس تحت عنوان ظلم برود معنوی آن ایون اسوت
اگر برود که خب معلوم اسوت

که تعدد عنوان است نه به لحاظ تعدد اضافه -بلمه به لحاظ تعدد خود عنوان .-پ
ا
تعدد عنوان پیش میآید نه تعدد اضافه ،اگر هم نرود اصَل خارج ا محل بحوث اسوت .اکورام بموا هوو اکورام تحوت
عنوان تحسین و تقبیح نمیآید ،حمم حسن روی عدل بار میشود؛ حمم لبح هم روی ظلم بار میشود.
بههرحال یا معتقد به حسن و لبح ذاتی هستید یا خیر؛ اگر معتقد به حسن و لوبح ذاتوی هسوتید ،معنوی آن ایون
ٌ ا
ٌ ا
لبویح ذاتوا .ایون
حسن ذاتا و هرچه تحت عنوان ظلم رفوت میشوود
است که هرچه تحت عنوان عدل رفت میشود
حرف ایشان حرف است؛ ایشان میگوید آیا این اضافه موجب میشود که این تحت عدل و آن تحت ظلوم بورود؟ یوا
موجب این نمیشود؟ اگر این منشأ میشود که اکرام العالم تحت عنوان العدل و اکرام الفاس هم تحوت عنووان ظلوم
برود ،خب اینجا دو عنوان دارید و در حقیقت تعدد عنوان دارید نه تعدد اضافه؛ یعنی تعدد اضوافه منجور بوه تعودد
ذات العنوان شده است .خب تعدد عنوان است دیگر و جای بحثش در تعدد اضافه نیست.
خَلصه حرف این است که یا این تعدد اضافه منجر به تعدد عنوان میشود یا نمیشود .این اضافه اگر منجور شود
که ا ین عنوان شما تحت عدل برود و آن مضاف دیگر تحت عنوان ظلم برود ،اینجوا در حقیقوت تعودد عنووان پویش
آمده ،نه به لحاظ تعدد عنوان بلمه در حقیقت تعدد عنوان پیش آمده است .اگر تعدد عنوان هم پویش نیایود کوه ایون
هم خارج ا محل بحث ماست .فرض مبحث اجتما این است که عنووان متعلو امور و عنووان متعلو نهوی دوتوا
باشند.
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ا
ا
در این لسمت بحث ما بر سر حسن و لبح عقلی نیست ،اینها را ما لبَل مفصل بحث کوردهایم و گفتویم اساسوا
خدای متعال یک لوهای را در بشر به ودیعه گااشته است که این لوه ،لوه ادراک حسن و ادراک لبیح است .عقول
میتواند حسن و لبح را درک کند ،اما چه حسن و لبحی؟ کبرای حسن و لبح را میتوانود درک کنود اموا جزبیوات
حسن و لبیح مختل فیه ُعقَلست .بعد این را گفتیم که حسن و لبح بوا ادراک عقلوی حاصول میشوود ،مَلکوش
مَلک تطاب عقَل نیست اما تطاب آراء عقَل میتواند کاش ا این باشد که عقل این ادراک را دارد ،یعنی اگر هموه
عقَل من االولین الی االخرین منتها به شرط اینمه آخر باشد ،اگر انطباق نظر عقَل بر این شومل گرفوت کوه ضورب
الیتیم لبیح ،یعنی بچه یتیم خردسالی که هیچ کاری نمرده کسی کتمش بزند ،همه میگویند این لبیح اسوت و هویچ
اختَلفی بین عقَل نیست .این کش ا حمم عقل میکند و این کاش ا حمم عقلی میشود نوه اینموه خوود ایون
حمم عقل باشد-.ما در مباحث چنین عقلی دار یم [منظور چنین عقلی است] ،-چورا ایون کاشو ا حموم عقول
است؟ یرا این حمم بیسبب نیست؛ اگر همه عقَل تطاب آرا بر لوبح ضورب الیتویم داشوته باشوند؛ میگووییم هموه
احمام بیسبب نیست ،هیچ حممی بیسبب نیست .اینجا سبب حمم عقَل بر لبح ضرب الیتیم بوا توجوه بوه اتفواق
نظر است که آن ما باالشتراک آنها هم عقل است.
یرا ُعقَل در همهچیز اختَلف دارند؛ در مناط جغرافیایی ،در سن و سال ،در شمل ،در خصوصویات جسومی،
خصوصیات روانی ،در مان و در ممان اینگونه هستند .اگر این عقَلیی که در همهچیز باهم اختَلف دارنود همگوی
اتفاقنظر بر یک مطلب خاص یا بر یک حمم داشته باشند ،معلووم میشوود کوه ایون حموم نشوئت گرفتوه ا آن موا
باالشتراک آنهاست.
این بیان ما در محل خود بود؛ گفتیم تطاب آراء عقَل آنچه منشأ اشتباه این بزرگواران شده اسوت چیسوت .حواال
آیا بوعلی هم همین را میگفته یا خیر ،آنهم حرف دیگری است .اگر بوعلی هم حرفش همین بووده -کوه بوه او هوم
همین حرف را نسبت میدهند ،-گفتیم که این اشتباه ا اینجا حاصلشده که آنها بین علت و معلول خلط کردهانود.
تطاب آرا معلول ادراک العقل للحسن و القبح است نه علت ،نه سبب ،نه اصل ادراک؛ بلمه اصل عقل است.
بحث در این است که آیا تعدد اضافه موجب تعدد عنوان میشود یا نمیشود ،ایشان میگوید که اگر تعدد اضوافه
منجر به این شد که یمی مصداق عنوان عدل و یمی مصداق عنوان ظلم شود اینجا تعدد عنووان پویش آموده و دیگور
تعدد بهاضافه نیست.
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ا
ما حاال کار به این نداریم که آیا این حمم حسن ،حمم عقل است یا حمم بنوای عقَلسوت؛ البتوه ایشوان اصوَل
مطلب را مبتنی بر لول به حسن و لبح ذاتی عقل میداند ،یعنی تحسن و تقبیح ذاتی عقول ،میگویود اگور موا لابول
تحسین و تقبیح ذاتی برای عقل شویم به این اشمال پیش میآید.
اما اگر مصلحت و مفسده را در نظر بگیورم مادامیکوه عنووان واحود اسوت و اضوافه را شورط در توأییر مقتضوی
میدانیم ،مقتضی واحد است .چون چنین است -یعنی مقتضی واحد است و اضافه فقوط شورط در توأییر مقتضوی
است -لاا اینجا اجتما دو تا مقتضی متضاد در عنوان واحد مممن نیست .استاد شهید رضوانالله تعالی علیوه بور
هر دو اشمال صغروی محق اصفهانی جواب وارد میکنند یا ایراد میگیرند.
جواب اول به ایراد صغروی اول مرحوم کمپانی که مبتنی بر حسن و لبح ذاتوی اسوت :ولتوی شوار امور و نهوی
ا
ا
میکند ،ال م نیست حتما این امر و نهی شار به خود عنوان بما هو عنوان تعل بگیورد .اصوَل مممون اسوت امور و
نهی شار بهاضافه تعل بگیرد یعنی به خود اکرام العالم ،به اکرام بما هو مضاف به عالم امر تعل بگیرد ،یوا بگوییود
به اضافة االکرام الی العالم امر تعل بگیرد و به اضافة االکرام الی الفاس هم نهی تعل بگیرد و خود ایون اضوافتین،
اضافتین هم لابل تعل امر و نهی و هم لابل تعل حسن و لبح است و خود همین اضافتین هم لابل تعل حسون و
لبحاند .دوتا عنوان هستند ،خود اضافتین بما هما اضافتان که متعدد هستند .اگر این دو اضافهای که متعدد هستند
بما هما مضافتان لابلیت این را دارند که این اضافه لابل تعل حسن فینفسه و آن اضافه دیگر هم لابل تعلو حموم
عقل به لبح را دارد ،تقبیح عقلی است و در اینجا هم منشأ امر و هم منشوأ نهوی میشوود .حوال ایون ا نظور عقلوی
مممن است؟
ا
ا
ا
ظاهرا اشمال اصلی مرحوم آلای صدر این است -این را ما لبَل به مناسبتی گفتهایم -که ایشان اصَل بر سور ایون
کبری حرف دارد که همه تحسین و تقبیحها برگشت به تحسین عدل و تقبیح ظلم است .ایشوان میفرمایود کوه ایون
لضیه العدل حسن و الظلم لبیح لضیه به شرط محمول است.
البته این فرمایش استاد شهید است و عرض ما نیست؛ ما در اینجا با استاد شهید اختَلف داریم اموا فرموایشایشان را توضیح میدهیم -اگر سؤال کنید عدل چیست؟ میگوید ما هو َحسن عدل است؛ ظلم چیسوت؟ میگویود
هر چه لبیح باشد ظلم است خب لبیح چیست؟ میگوید هرچه ظلم است لبیح است .حسن چیست؟ هرچه عودل
است حسن است .اینها تفسیر الشی بنفسه است؛ یعنی در حقیقت یک نو شرح االسوم اسوت؛ ولتوی میگوییود
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العدل حسن لضیه بشرط المحمول است ،العدل حسن یعنی ما هو ٌ
حسن هو حسن و ولتی میگویید الظلوم لبویح
یعنی ما هو ٌ
لبیح لبیح .لاا ایشان ا بنیاد این ادعای مرحوم محق اصفهانی را لبول ندارد.
البته ایشان هم برفرض حسن لبح ذاتی حرف خود را مبتنی نمودهاند .منتها ایشان میفرماید که ما برفرض اینمه
لابل به حسن و لبح ذاتی باشیم -که هستیم -برگشت همه عنواوین حسونه را بهصورف العودل نمویدانیم ،عنواوینی
وجود دارد که در بین عقَل عناوین حسنه است ،یعنی عقل به حسون اینهوا حموم میکنود افعوالی هسوتند صیور ا
مسئله عدل ،عدل بودنش با حسن بودنش یمی است ،نه اینمه بگوییم همه تحسینها و تقبیحهوا بوه العودل حسون
برمیگردد العدل حسن در حقیقت الحسن حسن و الظلم لبیح یعنی القبیح لبیح.
بنا بر آن فرمایش ،ایشان میفرماید عناوین ،خود عناوین متعل ِ تحسین و تقبیح هستند ،عناوین مستقله افعوال،
هر فعلی عنوانی دارد؛ ضرب الیتیم فعلی است که عنوان دارد .این ضرب الیتیم میتواند موضوو تحسوین یوا تقبویح
عقلی لرار بگیرد .خود ضرب الیتیم بما هو ضرب الیتیم و گاه این ضرب الیتیم با اضوافه بوه یوک شویء حسون و بوا
اضافه به یک شیء لبیح میشود .ضرب الیتیم للتادیب حسن و ضرب الیتیم لغیر التادیب لبیح میشود؛ خود اضافه
منشأ حسن و لبح میشود ،اضافه منشأ تقبیح یا تحسین میشود.
مصداق عدل بودن یعنی چه؟ یعنی یحسنه العقل همین ،بله؛ هم مصوداق عودل میشوود و هوم مصوداق حسون
میشود ،در آن واحد مصداق هر دو میشود .چون میگوید عدل چیزی صیر ما هو حسن نیست همانطوری که موا
هو حسن لی شیء صیر العدل ،ایشان اینگونه میفرماید.
البته ما عرض دیگری داریم و بحث مفصلی در اینجا کردهایم .این بحث را هم در اصول کردهایم و هم در مباحث
فقه سیاسی در بحث فلسفه سیاسی ارابه دادهایم .آنجا مطلبی را گفتهایم که مطلب مهمی است؛ یوک عوالم تمووین
وجود دارد و یک عالم تشریع؛ یا بگوییم خدای متعال دو گونوه امور دارد ،خودای متعوال صواحباالمر اسوت « ُ
لوه
َْ
َ َّ
ْ
ََ
َْْ
الخل ُ َو اْل ْم ُر» 1در عالم خلقش اینچنین است که در عالم خل « َو َما أ ْم ُر َنا ِإال َو ِاح َد ٌة کل ْموح ِبال َب َصور» 2یوک امور
ٍ
َّ َ َّ ُ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ْ
اْل ْر َض في س َّتة َأ َّیام ُی َّم ْاس َت َوی َع َلی ْال َع ْرش ُی ْغشي َّالل ْی َل َّالن َه َار َی ْط ُل ُب ُه َحثیث اا َو َّ
الش ْم َ َو ال َق َم َر َو ُّالن ُج َوم
 .1اعرافِ 45 :إن ر بمم الله ال ِاي خل السماو ِات و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ
َ
ْ
َ َّ
َ ََ َ ْ َ ْ
َّ
ُم َسخ َر ٍات ِبأ ْم ِر ِه أال ل ُه الخل ُ َو اْل ْم ُر َت َب َارك الل ُه َر ُّب ال َعال ِم َین
 .2لمر45 :
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واحد و «إ َّن َما َل ْو ُل َنا ل َشيْء إ َذا َأ َر ْد َن ُاه َأ ْن َن ُق َول َل ُه ُک ْن َف َی ُم ُ
ون» 3این عالم خل اوست که با یک امر صادر میشود .یک
ِ ٍ ِ
ِ

عالم تشریع هم داریم که مخاطب در این عالم تشریع انسان مختار است؛ یعنی مخاطب در ایون عوالم تشوریع فعول
ارادی انسان است .در اینجا هم خدا امر دارد؛ همین کتاب ،کتب الهی عالم امر تشریعی الهی است .عالم تشوریعی
ا
یعنی عالم عدل ،اصَل عالم عدل که میگوییم اگر خدای عادل بالاات نداشته باشیم عدل مفهوم پیودا نمیکنود .موا
اینجا دو نظام داریم ،دو نظامی که در حقیقت این دو نظام لبل االنسانی هستند؛ یک نظام عالم خل داریم که ایون
وابسته به اراده انسان نیست؛ اینطور نیست که اگور انسوان خواسوت ایون نظوام در عوالم هسوتی بر پوا شوود و اگور
نخواست نشود ،این نظام لبل االنسانی است که این عدل در نظام آفرینش و در عالم تموین است.
یک عدل هم در عالم تشریع لبل االنسانی هم داریم که همان عدلی است که در اراده الهوی جلووه کورده اسوت.
خدا خواسته بشر چنین باشد و چنان نباشد ،این خواسته خدا لبل ا بشر است .خدا یک نظام عدل تشریعی دارد؛
یعنی فرض کنید یک برنامهوبودجهای که در ممالک تصویب میکنند ،این برناموه را لبول ا اینموه بخواهنود عمول
ا
کنند چه کسی تصویب میکند؟ خدای متعال این برنامه عدل را لبَل تصویب کرده است .آنولت اگر شما بخواهیود
عدل کنید یا من بخواهم عدل کنم به این شمل است که عدل ما این است که وضع الشی فوی موضوعه کنویم .اینموه
ُ
َ
اْلمور مواضعها» 4این یعنی
حضرت امیرالمؤمنین علیه السَلم این تعری دلی را ا عدل آوردهاند که «العدل َیض ُع
هر شیء لبل ا وضع و فعل شما جایگاه خود را دارد .هر فعلی جایگاه خودش را لبل ا اینمه شما بخوواهی دارد.
آنولت فعل شما اگر مطاب با آن جایگاه اصلی فعل بود عدل میشود اگر نبود ظلم میشود؛ این تعری دلی عودل
است و این را هم ما بحث کردیم که اگر شما این تعری را لبول نمنید عدل و ظلم هیچ معنایی پیدا نمیکند.
نسبیگرایی در مسئله عدل هم یعنی ظلم هم میتواند عدل باشد و عدل هم میتواند ظلوم باشود؛ کوه طبو ایون
نظریه هیچ معیاری برای عدل و ظلم پیدا نخواهید کرد .نتیجهاش این است که میرسید به همان حرفی کوه فرعوون
َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ودیم ْم
گفت -خدای متعال روشن میکند که فرمان فرمانروایان طاصوتی چگونه است« -ما أ ِریمم ِإال ما أری وما أه ِ
َّ
َ َ
ِإال َس ِبیل َّالرش ِاد» 5هرچه من میبینم و نظر من است به شما دستور میدهم و هرچه هم نظر مون اسوت عوین رشواد

 .3نحل55 :
 .4نهج البَلصه ،خطبه 524
َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َْْ َ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َّ َ
َ
س الل ِه ِإن جاءنا لال ِفرعون ما أ ِریمم ِإال ما أری و ما أه ِدیمم ِإال س ِبیل الرش ِاد
 .5صافر 24 :یا لوِم لمم الملك الیوم ظ ِاه ِر ین ِفي اْلر ِ
ض فمن ینصرنا ِمن بأ ِ
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هست و تمام شد .هر حاکمی هم همین حرف را می ند البته اگر لابل به یک چنوین پیشوینهای بورای مسوئله عودل
نباشید .بههرحال به ایراد استاد برگردیم؛ این نسبت به ش اول بود.
نسبت به مصلحت و مفسده هم همینطور؛ چه اشمال دارد که یک فعل واحد به لحواظ دو اضوافه متفواوت بوه
ا
لحاظ یک اضافه ذو مصلحت و به لحاظ اضافه دیگر ذو مفسده شود؛ فعل است مثَل پوول دادن اسوت ،صواا دادن
است؛ این صاا و این خیر را کمک به ظالم کنی مفسدهدار میشود و اگر این کمک را بوه مظلووم کنوی مصولحتدار
ا
است؛ منظور هم همان کمک است .حاال بعضیها میگویند که اگر مثَل معاویه آدم میکشت ،العیاذ بالله علوی بون
ابیطالب علیهما السَلم هم آدم میکشت؛ بله هر دو کشتن است اما این کشتن ،کشتن کیست و آن کشوتن ،کشوتن
کیست؟ یمی ظالم میکشد و یمی مظلوم میکشد .هر دو کشتن است بله لبول داریم اما کشتن ظالم کجوا ،کشوتن
ا
مظلوم کجا! این دوتا ضد همدیگر هستند .گاهی به لحاظ دو اضافه کَل ماهیت فعول بوه سوبب اضوافهاش عووض
میشود؛ به سبب اضافه به یک جهت مصلحتدار و به سبب اضافه به یک جهت مفسدهدار میشود.
حتی نه «کل شیء الیجتمعان علی امر واحد و هما ضدان»؛ چرا نهایت الخَلف! ال م نیست تا نهایت الخوَلف
داشته باشیم تا ضدان شوند .میگوید الیجتمعان مخصوص آن چیزی است که نهایة الخَلف داشته باشد .حاال اگور
خَلف ،خَلف ذو مراتب باشد ،آیا دو چیزی که هر دو ذات مراتب بوده اما متخالفیناند میتوانند در مراتب پوایینتر
باهم اجتما پیدا کنند؟ این هم نمیشود .اجتما پیدا نمیکنند مگر اینمه تبدیل ماهیت شود .خیلوی خوب بوا ایون
اضافه خود مضاف هم عوض میشود دیگر.
بحث ما سر مفسده و مصلحت است؛ میگوییم در مفسده و مصلحت میتواند فعول واحود حممهوای مختلو
ا
داشته باشد؛ مثَل شما پول خرج میکنید ،همین پول خرج کردن ،همان پولی را که خرج میکنید در یک شیء واحد
ا
یک کار میکنید ،مثَل لباس میخرید یا شخصوی لبواس میخورد .گواهی ایون لبواس بورای یوک کواری اسوت ذو
مصلحت بوده و گاهی این لباس برای کار دیگری ذو مفسوده میشوود .هرچوه اسومش را بگااریود بوههرحال ایون
مفسده و مصلحت بهوسیله اضافه عوض میشود؛ تعدد اضافه موجب تفاوت در مفسوده و مصولحت میشوود ،موا
میخواهیم این را بگوییم .بنابراین در ما نحن فیه اکرام یک عنوان است ،ولتی اضافه به عالم کنیم ذو مصلحت شده
و با اضافه به فاس ذو مفسده میشود .حرف استاد شهید این است.
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یک نمته هم اینمه در بحث اعتبار چند معنا وجود دارد؛ اگر اموور اضوافیه را اعتبواری بدانیود ،ایون اضوافات را
اضافه مقولی است .اضافات مقولیه را چهکار میکنید؟ اضافات مقولیه که اعتباریه نیستند ،حاال اگر کسوی بوه ایون
اضافات مقولیه هم گفت چون نسبت هستند و هر نسبت اعتبار است اینهوا هوم اعتبارانود .ایون اصوطَلح دیگوری
ا
ا
است؛ یکولت اعتبار را ما یجعله الاهن میدانیم که اصَل هیچ والعیت خارجی ندارد یعنوی اصوَل مقولوه نیسوت،
اعتبار به این معنا که این حرف دیگری است .دو اصطَلح ا اعتبار است؛ آن اصطَلح اعتباری که اطَلق بور نسوب
مقولیه میشود مثل نسبت فعل ،مثل نسبت انفعال ،مثل نسبت این ،مثل نسب متی و امثال اینها که بوه آن معنوای
ا اعتبار که مخلوق و مجعول ذهن باشند اعتبار محض نیستند .یک اعتبار داریم یعنی لورارداد ذهنوی ،هور چوه را
فرض میکنید خَلصه لوهاش تخیل است این یک معنای اعتبار است .یک معنای دیگر اعتبار این نیسوت ،مبنوای
دیگر اعتبار که اگر ما به ا ای خارجی لابل اشاره داشت حقیقت میشود و اگور موا بوه ا ای خوارجی نداشوت ایون
اعتباری میشود .اما این اعتبار بر مقوالت نسبیه هم اطَلق میشود ،مقوالت نسبیه به این معنا امور حقیقیه هستند
ا
نه اینمه امور صرفا لابم به اعتبار ذهنیه باشند.
خب این منالشاتی نسبت به منالشه در صغری بود که مرحوم محق اصفهانی داشتند.
مرحوم آلای خوبی رضوانالله تعالی علیه منالشه در کبری دارد یعنی در اصل اینموه تعودد اضوافه بتوانود منشوأ
تعدد دو عنوان مضاف شود بحث دارد .خَلصه منالشه مرحوم آلای خوبی لدس الله روحه این است کوه موا ولتوی
دو عنوان مضاف داریم ،یعنی فرض کنید که اکرام العالم داریم ا یکسو و عنوان الفاس ا سوی دیگر داریوم؛ اگور
این اضافه ،اضافه علی نحو حیث تقییدی بود خب این منشأ تعدد عنوان میشوود ،اگور ایون اضوافه بوه نحوو حیوث
تعلیلی بود این منشأ تعدد عنوان نمیشود یعنی اگر ما اکرام العالم داشتیم ،این اکرامی که به عالم اضافه شده اگر ایون
العالم حیث تعلیلی است یعنی اکرم هاا النه عالم .بحث ما این است که این اکرم العالم روی مصداق خوارجی رفتوه
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
همین هاا که عالم هست فاس هم هست .یرا فرض بر این است کوه هور دو عنووان بور مصوداق واحود در خوارج
ا
صدق میکنند ،آنولت این میشود که اکرم هاا النه عالم و اکرم هاا النه فاس ؛ این اصَل تملی محالی است ،نوه
ا
خود صدور این تملی محال است ،خود ایون انقوداح ایون دو تملیو در نفو موولی
تملی به محال ،چون اصَل ِ
محال است؛ مممن نیست که یک چنین چیزی در نف مولی منعقد شود به خاطر اینموه در نفو موولی اجتموا
ضدین پیش میآید .اجتما ضدین در نف

مولی هم محال است همانطور کوه اجتموا ضودین در خوارج محوال
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است .میگوید اکرم هاا و التمرم هاا؛ یا بهعبارتدیگر احب اکرام هاا و ابغوض اکورام هواا .ایشوان میگویود کوه
حیث تعلیلی دخلی در تعدد این شیء خارجی ندارد و حیث تعلیل است؛ یعنی لعلة به این معنا اکرم خود این را ،هم
اکرم روی آن رفته هم التمرم بر رویش است .یعنی هم احب و هم ابغض.
اگر حیث تعلیلی باشد معنیش آن میشود که بههرحال این شیء واحد را من هم دوست دارم وهم دوست نودارم،
اینگونه میشود .اما نمیشود که شیء واحد را هم دوسوت داشوته و هوم دوسوت نداشوته باشود .اگور دوسوت دارد
نمیتواند بگوید ا آن بدش میآید ،اگر بدش میآید نمیتواند بگوید دوست دارم .این حرف آلای خوبی است.
در نهایت میگوید بههرحال دو علت اگر التضای دو ایر متضاد داشتند در خارج یوا کسور و انمسوار میشوود و
آخر آن تبدیل به یک علت میشود .حرف این است ،آخرش تبدیل به یک علت میشود و اال دو علوت بوا دو توأییر
کامل روی شیء واحد محال است .در آخر کار یا یمی ا دو علت ا بین میرود و فانی میشوود یوا هیچیوک ا دو
علت ایر نمیکند؛ اینگونه میشود یعنی ولتی تعدد علت هست و دو علت داشته باشویم و ایون دو علوت در خوارج
میخواهند یک فعل انجام دهند ،اما یک فعلی که این فعل ا یکطرف معلوول ایون علوت اسوت و ا طورف دیگور
معلول آن علت دیگر است و این دو علت دو ایر متضاد دارد .اینجا یا لدرت و التضائ این دو علت مسواوی اسوت
که این آن را ا التضا میاندا د و آنهم این را ا التضا میاندا د؛ یعنی این مانع تأییر آن التضا و آن مانع ا تأییر ایون
التضا میشود و هیچیک ا این دو علت ایر نمیکنند .اگر بخواهند ایر کنند ،ولتی ایر میکننود کوه یموی ا ایون دو
علت صالب بر علت دیگر شود و التضای او را ا بین ببرد؛ اما هر دو علت باهم دیگر بخواهنود درآنواحود دو توأییر
بالفعل مجتمع در شیء واحد داشته باشند این محال است.
این خَلصه اشمال آلای خوبی رضوانالله تعالی علیه است و ایشان میفرماید اینجایی کوه عنووان واحود داریوم
(فرض ،وحدت عنوان است) ولتی میگوییم عنوان واحد یعنی حیث ،حیث تقییدی نیست ،یعنی پ

حیث ،حیث

تعلیلی است چون فرض عنوان واحد است .پ اینمه شما عنوان واحد داشته باشید و این عنووان واحود کوه اکورام
باشد به لحاظ اضافهای که این حیث اضافی حیث تعلیلی است ،بخواهد یمجا منشأ امر و یمجوا منشوأ نهوی شوود
محال است.
ا
اگر شما این کتاب را صرفا مراد ا کتاب جعل به معنای اعتبار صرف بدانید کوه ایون اعتبوار هویچ منشوأ و هویچ
مَلک والعی نداشته باشد به این شمل است .البته االعتبار االمر باالعتبار صحة ،همهچیز را میتوانیم اعتبوار کنویم
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حتی میتوانیم اعتبار اجتما نقیضین کنید ،اما اگر این اعتبار ،اعتبار دارای منشأ والعی است -که ما معتقودیم کوه
پشت سر اعتبارات شار مصالح و مفاسد وجود دارد -اگر این اعتبار ،اعتباری است که پشت سرش مَلک والعی
وجود دارد این دو اعتبار متضاد به اینگونه نمیتوانند لابل انطباق شوند و لابل وجود نیستند.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

