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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته 

متضمن  هک اقامه کرده بودنی بر امتناع اسادلیل اول دلیلی است که محقق خر نهی بود. در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر وبحث 

دمه سوم مقمات اجماال مورد بررسی قرار گرفت. ن شد و بعد از آن یکایک مقدیاکالم محقق خراسانی به تفصیل ب .چهار مقدمه است

وان مستلزم تعدد معنون نیست. نسبت به این مقدمه اشکاالت و که بیش از سایر مقدمات درباره آن بحث شد این بود که تعدد عن

به ینی محقق نایو مورد بررسی قرار دادیم. اشکاالت بیان کردیم را به این مقدمه محقق اصفهانی  دتی مطرح شده است. اشکاالتایرا

 زیرا ود،ب نهید و مقدمه چینی برای نظر خودشاالبته آنچه که محقق نایینی گفتند در واقع به عنوان تم ،این مقدمه را نیز ذکر کردیم

عی محصل سخن محقق نایینی که به نو .است. مفصال کالم محقق نایینی را دیروز بیان کردیمامر و نهی ایشان قائل به جواز اجتماع 

نظر عرف  هم افعال اختیاری که از ، آنکه موضوع بحث افعال اختیاری است قدمه سوم محقق خراسانی است این استایراد به م

 :اندکه در امثال این مقام داریم بر دو دستههم . عناوینی موجود متصادق شدندلکن در یک  تغایر وجودی دارند

  .عناوین اشتقاقی. 2. کندها تعبیر به مبدأ میعناوین ذاتی که ایشان از آن. 1 

اینکه  :دفرمودنهمه و مهمتر از  وین اشتقاقی ترکیبشان اتحادی استعناو  عناوین ذاتی ترکیبشان انضمامی است :ایشان فرمودند

در مورد بلکه  ،به نحو کلی قابل قبول نیستجب تعدد معنون نیست، محقق خراسانی به نحو موجبه کلیه فرموده است تعدد عنوان مو

توانیم گر عنوان از عناوین ذاتی باشد به نحو کلی نمیا .در مورد برخی از عناوین قابل قبول نیستو برخی از عناوین قابل قبول است 

ارج خ تعددش موجب تعدد معنون در ،اما اگر عناوین از عناوین اشتقاقی باشد ،تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیستبپذیریم که 

پذیریم که عنوان از عناوین ذاتی باشد نمیزنگاه مطلب محقق نایینی در رد کالم محقق خراسانی این است که اگر شود. پس بنمی

ه ک عدد العنوان الیوجب تعدد معنونقبول داریم که ت ،گر عنوان از عناوین اشتقاقی باشداد العنوان الیوجب تعدد المعنون، ولی تعد

کیب به نحو لکن در عناوین اشتقاقی تر ،استانضمامی ذاتی ترکیب ترکیب بین عناوین که  شان نیز این استای دلیل .دیروز بیان شد

و ممکن  شودلمعنون، ممکن است موجب تعدد معنون لزم تعدد ااتحادی است. جایی که ترکیب انضمامی باشد تعدد العنوان قد یست

ب اتحادی یکشود. زیرا در ترنمی باعث تعدد معنون یچ وجه اگر عنوان متعدد باشدبه هترکیب اتحادی باشد  که ، اما جاییاست نشود

 شود.بیشتر نیست و دو هویت مشاهده نمییک وجود 
 نایینیاشکال بعضی از بزرگان به کالم محقق 
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 را عرضسه موضوع از مواضعی که اشکال به آن شده است  لقکالم محقق نایینی در چند موضع مورد اشکال واقع شده است. حدا

 ببینیم آیا این اشکاالت وارد است یا خیر؟کنیم و بعد می

  موضع اول

مثل  ،اشیمچند عنوان ذاتی داشته بیعنی ، باشندده است در جایی که عناوین ذاتی باشند یا به تعبیر ایشان مبادی متعدد وایشان فرم

رکیب بین گویند ت، به چه دلیل میقبال هم اشاره کردیماین محل بحث است،  .ترکیب انضمامی استترکیبشان  ،عنوان نماز و غصب

 زدند ، مثالاستجا برود محفوظ دأیی با تمام هویت خودش هر دلیل ایشان این بود که هر مب ؟مبادی متعدد ترکیب انضمامی است

 رض مباحاگر در زمین و ا ،تحقق پیدا کند آن هویت محفوظ استی در زمین غصباگر یک ماهیت و هویتی دارد که که نماز  به

غصب چه در ضمن یک فعل غیر نمازی محقق شود و چه در ضمن  ،غصب هم همنیطور ،کند باز این هویت محفوظ استپیدا تحقق 

یعنی نماز و غصب متحد  ین دو مبدأا ،این دو عنواناگر جایی تش محفوظ است و به همین دلیل هوی ک فعل نمازی در هر حالی

  .کنندهویت خودشان را در هر حال حفظ میزیرا  است، یک ترکیب انضمامیترکیب این دو  شدند،

بدانید باید  تعدد را ترکیب انضمامیاشکال این است که اگر به این دلیل شما بخواهید ترکیب عناوین ذاتی یا به تعبیر دیگر مبادی م

 ،ظر بگیریدن را در شما انسان ت.زم نیستترکیب بین جنس و فصل را نیز ترکیب انضمامی بدانید در حالیکه خود ایشان به این مل

 جنس ، حال اگر این دو با هم یکی شدند اینناطق فصل انسان است، حیوان و ناطق. حیوان جنس انسان است، انسان دو جزء دارد

: گویدبتواند میمگر کسی  ،حیوانیت به عنوان جنس به تمام هویتش محفوظ است ،موجود با هم متحد شدندو این فصل در یک 

این ماهیت دیگر محو شده است و  :یدتواند بگوکسی نمی ،جا حیوانیتی وجود ندارد؟ ناطقیت با تمام هویتش اینجا موجود استاین

، هم ترکیب شدند اما این دو که با ،فصل محفوظ است هویت هم محفوظ است و هویت جنسهم  . پساینجا اصال هویتی ندارد

ت، ترکیب جنس و فصل انضمامی اس :تواند بگوید؟ هیچ کس نمیاستآیا ترکیب بین جنس و فصل انضمامی است که  سؤال این

  .این ترکیب یک ترکیب اتحادی است :گویندجا همه میاین

یان که سر)هر جا  محفوظ است ،آن هم با تمام هویت ،یی هویتش: چون هر مبدأبه محقق نایینی که فرمود ستاین یک نقض مهمی ا

هویتش م هدیگر  (. پس علی رغم اتحاد با یک مبدأدیگری اتحاد پیدا کند دش به تنهایی باشد چه با مبدأو جریان پیدا کند چه خو

االلتزام  یمکن اال معباشد و هم با یک مبدأ دیگر و عنوان دیگر ترکیب شود، المحفوظ بخواهد هم هویتش مبدأیی اگر . محفوظ است

 ی رغم حفظ تمام هویت خودشان وقتی با هم ترکیبو فصل عل جنس که به ایشان وارد شد این بود که نقضی .بالترکیب االنضمامی

 مر و نهیبرای جواز اجتماع ا طلب را مقدمه قرار دادم نایینی اینق البته محق. )اتحادی است شوند ترکیبشان انضمامی نیست بلکهمی

ثی است آن یک بح .یعنی از راه تعدد مقوله پیش برود ،تکیه کند روی اینکه نماز از یک مقوله است و غصب از مقوله دیگراینکه  و

 ،های غصب و نماز نداریمدد مقولهاری به تعاالن ک کنیم.بررسی میآن را جداگانه ما شود و ادامه این مسئله ایشان واردش می که در

آنچه که فعال از  ،کنیم هرچند قبال اشاراتی به این مباحث داشتیمبررسی می کامل گفتیم انشاء اهلل را را وقتی بیان محقق نایینی این

ل محل اشکا ین ذاتی است که مالحظه کردیدم محقق نایینی در این مقام مد نظر است همین ادعای ترکیب انضمامی این عناوالک

 (است

 موضع دوم
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یاض یا حلو، بمثل  ،ذاتیه فرمود ترکیب انضمامی است در عناوین .ب بین عناوین اشتقاقی اتحادی استمحقق نایینی فرمود ترکی

اشتقاقی ه از عناوین عنوان ک دو ینترکیب بین ا :فرمودمحقق نایینی  ،شیرینی و سفیدی عناوین اشتقاقی هستند و عناوین ذاتی نیستند

ه اینکه شویم ب، یا ملتزم میزیرا اشتقاق یا مشتق از دو حال خارج نیست .نیز محل اشکال استاین . هستند ترکیب اتحادی است

شتق بسیط است م :گوییمبساطت مشتق چیست؟ وقتی می معنای شویم به ترکیب در مشتق.شتق یک امر بسیط است یا ملتزم میم

 ؟ یا مرکب است یعنی چه

، علم دکنی، عنوان عالم را از این مشتق میعلم را در نظر بگیرید . مبدأی بساطت مشتق این است که مشتق عین مبداء استمعنا

 .همه عناوین اشتقاقی اینطور است ، اسم فاعل مشتق است.شود مشتقعالم می و مبدأ شودمی

بدأ ، فرقشان این است که در مستیک فرقی بینشان ا ، لکناست مبدأ مشتق همان ،عالم همان علم است ،طبق نظریه بساطت مشتق

یحمل علی الذات اال ، لذا العنای مصدری اخذ شده است به شرط الدر علم م ،معنای مصدری به نحو به شرط ال اخذ شده است

صدری عبارت است از معنای مزیرا مبدأ  چرا؟ ،علمٌ زیدٌ :توانید بگوییدنمی .توانید علم را حمل بر زید کنید، شما نمیعلی نحو المجاز

عالم  ،معنای مصدری اخذ شده ولی به نحو البشرطاقع خود مشتق در ودر اما  ،حمل نشود ، اینکه بر چیزیال عن الحملبشرط 

جود و مشتق هیچ فرق ذاتی و این مبنا بین مبدأتواند حمل بر ذات هم بشود. طبق می و لذا ،یعنی علم ولی البشرط عن الحمل است

  .ندارد

 زید، ذاتک جزئش تقید بالعرض، اینکه یک جزئش ذات است و ی ،مشتق دو جزء دارد بودن مشتق معنایش این است کهاما مرکب 

ه عبارت است از ذات لعالم طبق مبنای دوم  ، مثلپس معنای مشتق .این دیوار تقید به عرض بیاض یا عرض علم پیدا کندذات 

لوم مع ،قید نه خودبه قید جزیی از ذات است  ، تقیداخل در ذات استاست اما تقید به قید دارج از ذات منتهی خود قید خ ،العلم

و ترکیب به خاطر این دو جزء است ت با تقیدش به علم یعنی ذا ،ییم عالموگ، وقتی میاست که خود علم جزیی از ذات زید نیست

 .خارج از ذات استلذا قید  ،باشد ه اینکه یکی ذات باشد و یکی علمن ،یکی تقییده بالعلم یکی ذات و

محقق  که سراغ آنچه ای که بیان شدقدمهم، با این دوم ترکیبی بساطت مشتق، یک ،پس عنایت فرمودید در باب مشتق دو مبنا است

  .رسی کنیمهر دو مبنا بر باید این را طبق ،ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است :ایشان فرمود رویم.می نایینی فرمود

ا فرقی بین عناوین بن. طبق این معبارت است از همان مبداء با یک فرقی که بیان شد یعنی ،اگر گفتیم مشتق یک حقیقت بسیط است

و  علم عالم یعنی خود عبارت است از خود مبدأ، و اگر گفتیم مشتق یک امر بسیط است ذاتی یا مبدأ نیست.اشتقاقی و عناوین 

آنوقت اگر فرق جوهری بین عناوین اشتقاقی و عناوین ذاتی یا به تعبیر دیگر  ،این است که فرق جوهری بین این دو نیست نتیجه

چه فرقی  ،جا نیز باید ترکیب را انضمامی بدانیداین ،دانستیدی میهمانطوری که در عناوین ذاتی شما ترکیب را انضمام ،مبادی نبود

که مثل  مه باید در چیزیپس دانید، ب بین مبادی را ترکیب انضمامی میترکیکه شما  ،است دأین مباگر مشتق ع ؟ها استبین این

تفکیک  ؟عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است ر: ددیگوی، چرا میرا انضمامی بدانیدیز ترکیب ن است و فرق جوهری با آن نداردآن 

که  یآن دلیل .هر دو باید بگویید ترکیب انضمامی استدر یا باید در هر دو بگویید ترکیب اتحادی است یا  ،نیستها درست بین این

بود که  دلیل این ؟به چه دلیل در مثل نماز و غصب گفتید ترکیب انضمامی است ؟چه بود بیان کردند عناوین ذاتیایشان در مورد 

 ،قائل به بساطت مشتق شدیم دارد. اگر جا نیز جریاناین این دلیل. که برود هر کجا است، سریاین  ،بتمامها این هویت محفوظة
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ها هم هویتشان محفوظ است هر جا بروند و چون این چنین است پس باید فرق جوهری با مبادی ندارند و به همین دلیل این دیگر

ترکیب  :گویید، میآیدعناوین اشتقاقی به میان می پای وقتی چرا. نحو انضمامی است به جا نیز ترکیبشما قائل شوید به اینکه این

ترکیب  شویم که ترکیب یکببساطة المشتق ما قائل  قولعناوین اشتقاقی نیز علی الکند که در ، آن دلیل اقتضاء میاتحادی است

ه بساطت محقق نایینی قائل ب ،انضمامی است. عجیب این  است که خود محقق نایینی از کسانی است که قائل به بساطت مشتق است

ایشان طور چقی نیست، فر ذاتا بین معنای مشتق و معنای مبدأ، یختلف عن المبداء ذاتامعنای مشتق ال مشتق است و معتقد است که

 و داندیوقت ترکیب بین مبادی را انضمامی مالمبدأ، آن  یختلف ذاتا عنند و معتقد است که حقیقت مشتق الدامشتق را بسیط می

  را اتحادی؟ ترکیب بین عناوین اشتقاقی

های که آن را از سایر ذات ها با تقیداز ذات و یک تقییدی )البته طبق این مبنا مشتق مرکب اما اگر مشتق را یک امر مرکب بدانیم 

که این  هاییصیتی که وجودش این ذات را از ذاتیکی خصو ،یکی ذات ،دارد ( در این صورت مرکب دو جزءکندیگر جدا مید

شود که یکی الخره دو وجود محقق میزیرا با ،شودمی زمینه قول به اجتماع فراهم . در اینصورتکندمتاز میخصوصیت را ندارند م

مین دلیل ه به :گویندعده مییک  ،است ن تفکیک و تعدد چیزی است که بزنگاه نزاعالبته ای .شود و یکی متعلق نهیمتعلق امر می

ما رود در بحث های خاص خودش. اکه این می شودشود و لخصوصیة اخری متعلق نهی خصوصیة متعلق امر بالتواند یک شئ می

ی ندارند و مشتق ذاتا با هم فرق بدأد و معتقدید که مکه قائل به بساطت مشتق هستی که شما عمده اشکال به محقق نایینی این است

کند اقتضاء میجا ینهمان دلیل ا .دانیداتحادی میرا  کیب بین عناوین اشتقاقیدانید اما ترچطور ترکیب بین مبادی را انضمامی می

 .که این نیز ترکیبش انضمامی باشد

  موضع سوم

ق جهت مبادی جهت صد در عناوین ذاتی یا به تعبیر دیگر در و در عناوین اشتقاقی جهت صدق جهت تعلیلیه است: ایشان فرمودند

قائل  در عناوین ذاتی یا مبادیچرا  ،ب اتحادی استشویم که ترکیچرا در عناوین اشتقاقی قائل می: ایشان گفتند .تقییدیه است

ه اوین ذاتیعن عناوین اشتقاقی جهت تعلیلیه است و جهت صدق در زیرا جهت صدق در ؟شویم ترکیب یک ترکیب انضمامی استمی

ا تعدد اینکه آیهمین جا نیز بحث جا انضمامی و از د و یکادی شوجا ترکیب اتحشود که یکجهت تقییدیه است و این باعث می

  .گیرندشود را نتیجه میعنوان موجب تعدد معنون می

خواهند ، محقق نایینی میدخلی در بحث ندارد این مطلب اقعو در این است که این مقدمه و این مطلب ذکرش ضرورتی ندارد، مشکل

ت که ین اسبحث ا ،از راه ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی وارد شدند. ایشان ئل شوندای بیان کنند تا به جواز اجتماع قامقدمه

وقتی  .اصل مسئله همان انضمامی بودن یا اتحادی بودن ترکیب است ،این مسئله ندارد ثیری درجهت تعلیلیه یا جهت تقییدیه تأ

ر مطلبی را ذکر ، اگثیری در نتیجه وجود داشته باشدمقدمات تأذکر کنیم باید برای این مقدماتی را یا استداللی را بگوییم  خواهیممی

جهت تعلیلیه و جهت تقییدیه بیان که محقق نایینی درباره  . این مطلبیفایده استری در مسئله نداشته باشد ذکرش بیثیکنیم که تأ
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ضمامی و اتحادی است. بله انب انضمامی ، اساس بحث همان ترکیثیری در این مسئله و استدالل ایشان نداردرسد تأکردند به نظر می

     1تأثیر دارد. در مسئله جواز اجتماعترکیب یا اتحادی بودن ترکیب  نبود

            «والحمدهلل رب العالمین» 
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