
  

252 

 

 

 

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

تعدد معنون نیست و شاهد آن را عناوین و اوصافی  تعدد عنوان موجب :در مورد مقدمه سوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند

عین حال  رد اما ،دشو، قادر و ... توصیف میمغنی مرید، ،عنوان عالم قرار دادند که خداوند به ،دروار میکه در مورد خداوند به ک

 را.  که تعدد عنوان الیستلزم تعدد المعنون این استر این شاهد ب .شودتعالی باشد متعدد نمی معنون که ذات حق

 به دلیل اول )محقق خراسانی(اشکال محقق اصفهانی 

موجبه  به طور مطلب این :یعنی فرموده ،آن نه اصل ،استدالل اشکال کرده است مقدمه واین به کلیت محقق  اصفهانی ردیم: عرض ک

شئ واحد محال است ینکه شود بر ای از اوقات دلیل و برهان قائم میگاه: توضیح اشکال ایشان این است که ،کلیه ثابت نیست

واحد  یمتنع که شئ، لذا الواحد مطابقا للعنوانین نداریمالشئ ولی گاهی از اوقات برهان بر استحاله کون ال ،ق دو مفهوم باشدمطابَ

 .ق برای دو مفهوم باشدمطابَ
 دسته اول

واحده هم  احد من جهةشود شئ ومعلول متقابلین هستند، نمی چون دو مفهوم علت ومعلول است دو مفهوم علت و مثال قسم اول 

واند تمی ، بله شئ واحد من جهةق و معنون برای عنوان و مفهوم معلولمطابَق و معنون برای مفهوم و عنوان علت باشد و هم مطابَ

تواند د آیا میاحده شئ واحدر این است که آیا فی آن واحد من جهة و ولی بحث ،معلول باشد تواندعلت باشد و من جهة اخری می

شود شئ واحد فی ستند و نمیو مفهوم متقابلین هعنوان و د این دو زیرا اصال ؟هم عنوان معلول هم عنوان علت بر آن منطبق شود،

  .واحد معنون به دو عنوان و دو مفهوم متقابل شود آن
 دوم دسته 

ست که محال نییعنی ممتنع و  ،احد اطالق شوند نداریمو استحاله تعدد مفهوم و عنوان و اینکه بر شئ است که دلیل برقسم دوم آن 

 سم از عناوین خودش بر دو قسم است: ق : اینفرمایدآنوقت میق برای دو مفهوم باشد، واحد مطابَشئ 

ش خود ، مبدأشوداین عناوین از خود ذات استخراج مییعنی . این عناوین و مفاهیم در مرتبه ذات شئ است تارة مبدأ قسم اول:

یستلزم العنوان الجا تعدد این ،باشدند عنوان ال مبدأ برای چحرد که ذات واحد باشد اما در عین در این مورد اشکالی ندا ،ذات است

وند غنا و همه اوصافی که بر خدا شود بر ذات باری تعالی مثل علم، قدرت، وجوب وجود،ینی که منطبق میمثل عناو ،تعدد المعنون

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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توان چند یه مجا با اینکلذا اینها خود ذات است، این که از مرتبه ذات اخذ شدند و مبدأ ها عناوینی هستنداین ،شوداطالق می

  .شود، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشوداما این تعدد موجب تعدد ذات نمی عنوان را به ذات واحد اطالق کرد

ک ز یا ،شان خود ذات نیست. به عبارت دیگر مبدأشوندعناوین و مفاهیمی هستند که از مرتبه متأخر از ذات اخذ می :قسم دوم

عناوینی هستند که بر شئ منطبق این عناوین  ،شوندیک وجود مغایر با خود ذات اخذ میدیگر از ت یا به تعبیر خر از ذامرتبه متأ

یک جسمی که سفیدی بر مثل اینکه  ،شوندبر آن شئ اطالق می عرضیبلکه به لحاظ عروض یک  ،اما ال به لحاظ ذاته ،شوندمی

ذات جسم عنوان ، عنوان ابیض از ذات جسم اخذ نشده است مبدأ این کنیدو شما عنوان ابیض بر آن اطالق می عارض شده است آن

کنید ، شما عنوان ابیض را از مبدأ ذات اخذ نمیعلیم که از ذات حق تعالی اخذ شده و بر ذات اطالق شده است به خالفنیست، 

، پس مبدأ عنوان شودرضی بر آن عنوان ابیض اخذ میعسبب عروض یک  این جسم عارض شد بهبینید سفیدی بر بلکه وقتی می

ست که بر ذات و بر ا ، عرض چیزیبه ذات مربوط نیست ،خر از جوهر است، عرض متأخر از ذات استابیض عرضی است که متأ

بر جسم شده است  ض که عارضبیا أشما عنوان ابیض را از مبد .خر از ذاتشود یک مرحله متأ، پس میشودموضوع عارض می

ست محقق اصفهانی اینجا ااصل اشکال  ،زم تعدد المعنونتلیساین طور نیست که تعدد العنوان الکنید. در این قسم از موارد اخذ می

 . که این عناوین متعدده نه مستلزم وحدت معنون است و نه مستلزم کثرتش

: تعدد العنوان که محقق خراسانی فرمودینا :گویدیم . ایشانکلیتی که از نظر محقق اصفهانی محل اشکال است اینجا است پس آن

زیرا در یک قسم از عناوین و مفاهیم که اصال  قبول کنیم، توانیمین حرف را به طور کلی و مطلق نمیما ا ،یستلزم تعدد المعنونال

مثل عناوین متقابله و مفاهیم  ،یک قسم از عناوین هستند که قابلیت تعدد ندارند ندارد، چون دامکان تعدد در خود عناوین وجو

 اند معنون برای دو عنوان باشدتویلذا اینکه بگوییم شئ واحد م ،ع نیستندها با هم قابل جمو معلولیت اصال اینمثل علیت  متقابل

ش یک قسم ال نیستکه تعدد عنوان محهم جاهایی . تعدد عنوان محال استرد بعضی از امور ودر م ،اصال محال استدر این موارد 

 جاآن است( اموری که عنوان از خود ذات اخذ شدهنیز وجود دارد مثل البته در مورد غیر حق تعالی )که در مورد حق تعالی است، 

د مانعی ندار ،اشکالی نداردمتأخر از ذات اخذ شود اما آن مواردی که عناوین متعدد از مرحله  ،المعنون زم تعددتلتعدد العنوان الیس

 1.چند معنون باشد تواند، نه اینجا میحتما در این جا نیز یک معنون وجود دارد :و اینطور نیست که بگوییم

 محقق اصفهانی  اشکالبررسی 

رسد که عناوین متعدد اگر نظر می : محال است شئ واحد مطابَق برای دو مفهوم باشد بهفرمایداصفهانی در مورد قسم اول میمحقق 

بر  تواند هم عنوان علتواحد و هم زمان نمی ، در آنبله ؛منعی نسبتی به آن وجود ندارده اعتبارات مختلف اطالق شوند، بر شئ ب

هات ج اگر :حال ممکن است بگوییم باشد اشکالی در تعدد وجود ندارد. ولی اگر جهتش متفاوت ،منطبق شود و هم عنوان معلول آن

موجود واحد  :گوییمکنیم مینماز در دار غصبی بحث می ر، باالخره وقتی مثال دشود، دیگر از موضوع بحث خارج میمختلف باشد

و من عنوان نماز بر او صادق است  من جهةموجود واحد درست است که یک حقیقت است و یک وجود خارجی است ولی  ،است

خودش معلول چیزی ت یک حقیقت است که ، حرارهمین حرارت، واحد ی دارد همین موجودجا نیز چه اشکالینعنوان غصب، ا جهة

و  علت جفّ ،معلول آتش است ،علت حرارت هم معلول است و هم ،به نام آتش است و علت برای مثال خشک کردن یا سوزاندن
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گر من حیث او  شود معلولبگیریم می بلیته آن را در نظراگر من حیث قا ،یک حقیقت بیشتر نیست خشک کردن است، در حالیکه

است اشکالی اما چون به هر حال جهاتشان متفاوت  ،باالخره این عناوین ولو متقابل هم باشندشود علت، در نظر بگیریم میفاعلیته 

  ندارد که متعدد شوند.

دده متعاین عناوین و مفاهیم  : تارة مبدأایشان فرمود ،یمتنع که دارای عناوین متعدد باشندهایی که الاما راجع به قسم دوم یعنی آن

اسانی این است که که آیا واقعا منظور محقق خر . سؤال این استخر از ذات استای متأمرحلهشان مرتبه ذات است و اخری مبدأ

د واحد شد که فرمنظورش این با به عبارت دیگر محقق خراسانی اگر شود؟نوان باعث تعدد در وجود خارجی میتعدد عاینجا 

 ی به کالماشکال ایشان ربطدر اینصورت فرد شود،  چند شود که این تبدیل بهن عناوین متعدد باعث نمیای ،تعدد العناوینیتعدد بال

دد مفاهیم تبدیل تعوجود با  یک ،شوددد نمیتعدد عنوان متع فرد واحد با: گویند، محقق خراسانی میکندمحقق خراسانی پیدا نمی

ارش ، کسی انکاین یک مطلبی است که قابل بحث نیست ،و دیگر انکار ندارد ، این امر واضح و روشنی استشودچند وجود نمیبه 

ات از مرتبه متأخر از ذاگر عناوین متعدده بر این اساس سخن محقق اصفهانی مبنی بر اینکه  .ابش را بدهندنکرده تا بخواهند جو

ر جایی که اند که داسانی گفتهمگر محقق خر ؟دارد یچه ارتباطی به کالم محقق خراسان المعنون تعدد العنوان یوجب تعدداخذ شوند 

  ؟محقق خراسانی این حرف را زده است تعدد عنوان ال یوجب تعدد المعنون؟ کجا شود،عنوان از چیزی متأخر از ذات اخذ می

آنچه که ایشان گفته نسبت به آنچه که محقق خراسانی  ولی. اشکال داردکلیت سخن محقق خراسانی  :گویدمحقق اصفهانی میپس 

 . تواند اشکالی بر محقق خراسانی باشدیمن و  گفته است بیگانه است

 بحث جلسه آینده 

 بررسی مقدمه سوم

 حضرت زهرا)س( مُطاع مطیع

  و دسته روایات وارد شده است:صدیقه طاهره زهرای اطهر)س( د در مورد

 (س، عجیب است اینکه فاطمه زهرا)الطاعه معرفی کرده است ةرا مفروض او اطاعت امر او را واجب دانسته و ای از روایاتدسته

علیها السالم مَفْرُوضَة  لَقَدْ کَانَتَ: »این روایت نقل شده است (ع. از امام باقر)تعالی ة الطاعه است علی جمیع من خلق اهللمفروض

 ،مفروضة الطاعه است( س)فاطمه زهرا 1«وَ الْمَلَائِکَةُ ءوَ ااَلَنبیالوا  وَ االاللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْس وَ الطَّیْرِ  الطَّاعَة عَلَى جَمِیعِ مَنْ خَلَقَ

هم  ،این، من الجن و االنس و الطیر و الوا . بر همه خالیق خدا اطاعتش واجب است، اطاعتش واجب است علی جمیع من خلق اهلل

ست خیلی ة الطاعه ااینکه برای انبیاء و مالئکه نیز مفروض ،و االنبیاء و المالئکهتکوینی دارد و هم هدایت تشریعی؛  اشاره به هدایت

  .اما مفروضة الطاعه دانسته شده است ،که امام نیست (سطمه زهرا)فا ،است عجیب
اءَ انْفُذْ لِمَا أَمَرَتْکَ بِهِ فَاطِمَةُ فَقَدْ أَمَرْتُهَا بِأَشْیَیَا عَلِیُ » :فرماید)ع( میمنین( خطاب به امیرالمؤصدر روایت دیگری پیامبر گرامی اسالم)

امر کرد  ، هر آنچه که فاطمه تو را به آنای علی :فرماید)ع( میپیامبر گرامی اسالم خطاب به حضرت علی 4«)ع(أَمَرَ بِهَا جَبْرَئِیلُ

ه ب آنچه که فاطمه :فرماید)ع( میبه حضرت علی .کرده است جبرائیل به آنها امر چون من چیزهایی را به او امر کردم که ،انجام بده
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. روایاتی که این مضمون در آن چون من به او چیزهایی را امر کردم که جبرائیل به من امر کرده است ،را انجام بده کندتو امر می

 کم نیستند.  است

در دختر رسول 1«.ابْنَةِ رَسُولِ اللََّهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی»: ده است کهجمله آمز نامه های وجود مقدس امام زمان)ع( این در یکی ا

شان فاطمه زهرا)س( را به عنوان اسوه و امام زمان علیه السالم مادر .الگوی نیکویی است یک اسوه نیکو و )ص( برای منخدا

  .کنندالگوی خودشان معرفی می

جمیع به و دستور دادن آن هم  ر کردنم، مقام امقام اطاعت شدن را)س(هر حال برای فاطمه زهاین یک دسته از روایات است که به 

سایر  قطعا الگوی برای ، چنین شخصیتیاست )عج(کسی که الگوی برای امام عصر ،الخلق من االنبیاء و المالئکه بیان شده است

ها هر ها دارد و نسبت به آنآن هدایت تشریعی نسبت به ،است کنند الگوهایی که در دایره تکلیف زندگی می، برای آنخالیق است

اش . در هدایت تکوینی  و الطیرسبت به سایر خالیق من الجن و االلوان ،حقیقت برای هدایت آنها الزم االجرا است رامری کند د

جود پیدا و )س(وجودی فاطمه زهرا تکوین از فیض ، یعنی مالئکه نیز در عالماستبحثی نیست، اطاعت مالئکه نیز از ایشان واجب 

قبل از خلق همه چیز در این عالم   )علیهم السالم(انسان کامل و انوار مقدسه نبی مکرم اسالم و اهل بیت حقیقت جا کهن، از آکردند

 الم تشریع. درع ر، چه در عالم تکوین و چه ددر مصدر امر  هستند، طبیعتا را خلق کرد و خداوند انوار مقدسه ایشان موجود بودند

م اطاعتش الزها عین امر و دستور خدا است که بر بشر ر عالم تشریع نیز امر و دستور آنواسطه فیض الهی هستند و دعالم تکوین 

ز او در و اشرف ا اکمل ،زیرا او اشرف الخالئق است ،است )ص(غیر از نبی مکرم اسالم منظور از انبیاءاست. حتی نسبت به انبیاء )

فرماید )ص( میپیامبر ایشان است. دای از وجو)ص( و قطعهاز نور وجود پیامبر )س(فاطمه زهرا شخصیت د نیست( چونعالم وجو

نفاذ و اجرا کند آن را ا)ص( که آنچه فاطمه به تو امر میبا توجه به این روایات و تصریح پیامبر. مکنبوی بهشت را از تو استشمام می

دی وجو )س(است که وجود مقدس حضرت زهرا ینبرای ا، به من گفته و من به او امر کردم )ع(جبرائیلهایی است که چیز زیرا کن،

  دستور خدا نیست.است که چیزی از غیر خواست و 

ََ ََّّ َو ََل بَ فَ َو اللَِّه َما أَْغَضْبُتَها َو ََل َأْكَرْهُتَها َعَلى أَْمٍر َحَّتَّ ق َ : »گوید)ع( میروایتی داریم که حضرت علی اما در مقابل َضَها اللَُّه َع ََّّ َو 
 2«َو ََل َعَصْت ِل أَْمراً َو لََقْد ُكْنُت أَْنظُُر ِإلَْيَها فَ َتْنَكِشُف َعني اْْلُُموُم َو اْْلَْح ََّان أَْغَضَبْتِن 

کردم یگاه من به او نگاه مکه هر ای بودگاه از هیچ دستور من سرپیچی نکرد و به گونهچ گاه من را به خشم نیاورد و هیچواهلل قسم هی

  .شدغم و غصه و حزن از دل من زدوده می
کند )ع( میعلی تر، امری که به حضروایت طبق آنکند به حضرت زهرا)س( و هم حضرت زهرا)س( )ع( امر  میهم حضرت علی

اینجا فاطمه )س( هم فاطمه زهرا ،باشد طاعهشود که هم حضرت علی)ع( مفروضة ال. چطور میو مفروضة الطاعه استزم االجراء ال

 .جا به عنوان یک آمر مطلق در مورد سایر موجوداتآن ،کند)ع( معرفی میرا به عنوان یک مطیع محض حضرت علی )س(زهرا

عنوان  بههم بیرون در چه در خانه و چه  )ع(که حضرت علیجایی ، آنهم آمر مطلق است و هم مطیع محض است )س(فاطمه زهرا

کند مفروضة الطاعه معرفی به عنوان آمر معرفی می جایی که او راآن ،مطیع محض او است است، هم به عنوان ولی خدا ،شوهر
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اتب مادون وجود خودش هم نسبت به مر )س(بله حضرت زهرا ،دارد )س(ی مطلق فاطمه زهرا. این اشاره به آن سعه وجودکندمی

 است ینبرای ا)س( الگوی من است، فاطمه :فرماید)ع( میاگر امام زمان ،دارد ه راتکوین و هم در عالم تشریع این سیطردر عالم 

در عالم وجود  .وجودی او از همه ائمه معصومین و بالطبع از همه انبیاء باالتر است)س( ام االئمه است و قطعا درجه که فاطمه زهرا

 و طبیعتا هم در عالم تکوین، وقتی در این جایگاه قرار دارد تاستر تی در این جایگاه قرار دارد مقربوق ،جایگاه او اینچنین است

زیرا  ،مطیع محض است )ع(نسبت به حضرت علی )س(زهرا اما همین فاطمه ،هم در عالم تشریع در یک مقام باالتری قرار دارد

ه ، هم مفروضة الطاعاشداینچنین ب )ص(دختر پیامبر ،شود یک زن، میشخص دوم عالم وجود است بعد از پیامبر )ع(حضرت علی

 .هم مطیع محضباشد 

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                         


