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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

 مقدمات حکمت در موارد استفاده االَلِ   آنکه بادر بدلیت و شممولیت االَل  بود و ااسما انن ارسک  ه بحث 
چرا مقدمات حکمت در بعضی از موارد  است االَل  شممولیاز در موارد اسمتفاده  بدلی همان مقدمات حکمت

 ؟ نکته چیست؟دهدنتیجه می و در بعضی از موارد االَل  شمولی را االَل  بدلی ر

ه   ه ایک مطرح  ردنم  ه خَلصممه مرمانک انشممان انن بودرا در جلسمم یئنه مرحوم محقق خونظرناتی بود، نظر
البیعت به حصص در ثبوت حکم برا  البیعت است.  نسمبِت  تسماوِ   ،آنچه مقتضما  مقدمات حکمت اسمت

ه دنگر ا  بر حصحصه و نسمبت انن البیعت با حصمصمک نکسان است شمودمیحکمی  ه برا  البیعت ثابت 
حاال نا - .انن بستگی به قرائن خارجیه دارد مهمیممیرا و  جا شممولیت  ه  جا بدلیتحیتی ندارد، اما اننکارج

 دلیتاالَل  در اننجا ب نتیجه ه   ندمیو اثبات  آندمیاز خارج  ا قرننهنک  -قرننه عقلی اسممت نا قرننه دنگر
 و در آنجا شمولیت است.

، انن  برا،  برا  درسمممتی اسمممتنعنی گفتیم  ؛را قبول داشمممتیم خوئیما هم  برا  انن مرمانک مرحوم محقق 
 ه  ا رننهقگفتیم تمام الکَلم در انن است  ه آن  و داشتند را رد  ردنم  برامناقشماتی هم  ه استاد شهید در انن 

یت است و اال اصل مطلب اننکه مقدمات باشد؟ بحث در آن قرننه مفید شمولیت نا بدل تواندمیچه معین است 
نک حرف  رسمماندمیحکمت می ذاتها همان تسمماو  نسممبت البیعت با امراد و حصممص را از ناحیه تعلق حکم 

مولیت ش منشأ ه برونم  ا نکتهدنبال آن و ما باند   ندمیدرستی است و مقدمات حکمت بیک از انن را اماده ن
 ؛اسممت  ه گفتیم انن به نظر ما صممائب نیسممت خوئیدر تقرنر مرحوم  . البته نک مرمانشممیشممودمینا بدلیت 

قرنر بحث در ت آنچه بنا بر .مرحله امتثال دانسمته است شممولیت نا بدلیت را مربو  به مسمللهمرمانشمی  ه انن 
 .مقام خود تکلیف و جعل است از شلونبلکه آمده است؛ گفتیم انن از شلون مقام امتثال نیست  خوئیمرحوم 

 موضمموت .ن متعلق و موضمموت تفاوت وجود داردمعتقد اسممت  ه بی ه اسممتاد شمهید  در جلسمه قبل مطرح شممد
عنوان  خودخودبهچون موضموت مفروغ عن وجوده است لاا  اسمت و وغ الوجود اسمت نا مفروغ عن وجودهمفر

 خودخودبه شودمینین اسمت حکم  ه صادر ، چون چبر همه امراد منطبق هسمت قبل از صمدور حکمموضموت 
رم ا  گوندمی، لاا مفید االَل  شممولی نسمبت به موضوت خواهد بود. وقتی شمودمیرو  همه انن امراد اخک 

، انن نکته شممودمیسممر همه امراد العالم اخک بر  خودخودبهالعالم اننجا چون العالم موضمموت اسممت انن ا رم 
ا رم العالم  ه  اما در متعلق مثل خود ا رام در .علق حکم به موضمموتنعنی در ت ؛اسممت در موضمموتانحَللیت 
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ا رام  ماما نک معل دارنم و نک متعلق خارجی معل؛ معل  اسممت. خود ا رام متعلق اسممت نعنی معل گونیممی
ه  ل ب ا رام ما نه اننکهه ا رم العالم نعنی ا رمه ب گونیممیوقتی  ؟شودمیاماده االَل  بدلی  در ا راماسمت، چرا 

متعلق مطلوب الوجود اسمممت، نطلب وجوده،  به دلیل اننکهاسمممت.  نسمممبت به متعلق بدلیامماده االَل   .ا رم
رام  ن،  ه ا  گوندمیبه شما  .ا رامی در خارج نیست و هنوز ا رام تحقق ایدا نکرده استنعنی  موجود نیست،

 ودشمی منشأه، لاا انن خود نحصمل بفرد من الطبیع و انجاد اسمت انجاد  ن. چون اننجا مطلوب انجادا رم را 
االَل  بدلی  در ا رم عالماچرا  .و مفاد االَل  در موضممموت شممممولی شمممود بمدلید االَل  در متعلق،  مه مفما

 یستعالما متعلق ن آنجا دنگر عالما آنجا موضموت است و بااننکهآنجا هم به لحاظ تنونن تنکیر،  زنرا؟ مهمیممی
. اس اگر ما در ا رم عالما از عالما بدلیت می مهیمم چون تنونن تنکیر وجود دارد، شمممودانن االَل  مهمیده می

ت و چون موضوت است و لاا ک هسبودن آن مفروغ الوجود ۀنکت ؛مهمیممیا رم العالم از عالم شممولیت  دراگر 
م از ا ر شمولیت می مهیمم واز العالم  ،اما در ا رم العالم ؛موضموت اسمتالعالم،  بااننکهدر هر نک از انن دو جا 

نکته مفروغ الوجود بودن عالم در  اشنکتهآنجا  ؛دندار ا نکته هر داممهیمم. عمالمما از عمالم االَل  بمدلی می
یر مانع انن تنونن تنک ،ا رم العالم اسممت، در اننجا نکته، نکته تنونن تنکیر  اسممت  ه بر سممر عالم آمده اسممت

 . انن را در جواب استاد شهید گفتیم.شودمیو موجب اماده وحدت و اماده االَل  بدلی  شمولیت

یان بدر تفسممیر سممرل بدلیت و شمممولیت در مورد تفاوت در مفاد االَل  را  خوئینظرنه محقق  ؛و اما بحث امروز
 .محقق عراقی نظرنه دنگر  دارداما .  ردنم

 نظرنه دوم: نظرنه محقق عراقی

مرحوم آقا  صمدر به محقق عراقی نسبت داده است، هم   نیممیبه انن شمکلی  ه ما اننجا مطرح  انن نظرنه را
تا  ل . اما مااسممت به محقق اصممفهانی  ه متعلق نظرنه سمموم نسممبت نسممبت انن نظرنه به محقق عراقی و هم

و  انمندهداز آثار بجا مانده از انن دو بزرگوار ، بلکه آنچه انمندندهجا مانده از انن دو بزرگوار در آثار ب سمممبتین راالن
دنم، نقل  ر خوئیاسممت  ه از مرحوم آقا   ا هم همان نظرنه  ه نظرنه انن دو بزرگوارانن بود  انم ردهفاده اسممت

اال ح کهانن.  نیممیخارج از مقدمات حکمت اسممتفاده  ا نکتهاز مین اسممت  ه بدلیت و شمممولیت را نعنی ه
اند از جلسممات درسممی بوده  ه مرحوم اسممتاد شممهید از  جا انن دو مطلب را به انن دو بزرگوار نسممبت داده، شمم

 هرحالهب. اندشنیدهانن نسبت را داده نا از مرحوم آل ناسین نا از بزرگان دنگر   خوئینا مرحوم آقا   اندداشمته
 .انمندندهاز انن دو بزرگوار ما  جاماندهبهما در  تب 

رحوم محقق عراقی، آنچه در اننجا به محقق به م انددادهمطلب انن نیسمت  ه مرحوم اسمتاد شمهید اننجا نسبت 
ر حیثیت مقدمات ب حیثیت اضامه شته باشیم  ه اننحاال اننکه ما بتوانیم نک حیثیتی دا .دهندمیعراقی نسبت 
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به  بعدا   انن را .گونیممیما هم همین را  و کر نیستیمبدلیت نا شمولیت شود، انن را  ه ما من منشأو شده حکمت 
ما در آننده خواهیم  آنچهبه شممکلی نظر دارد به  مرمانندمیبه نظر ما آنچه انشممان  ؛مفصممل خواهیم گفتشممکل 

 .ه چیز  استت  ه نکته در بدلیت و شمولیت چگف

 بدلیت است و شمولیت  ه اصل در االَل  اماده مرماندمیانن است  ه انشان  دهدمیآنچه اننجا انشمان نسمبت 
د. قی عة بدونبیذات الطاالَل  نعنی  زنراچرا اصل در االَل  شمولیت است؟  .نیاز به قرننه خارجی و دلیل دارد

ل در ص ه مقتضما  ا مرماندمی، انشمان باشمدق عراقی انن اسمت  ه اصمل بدلیت اصمل در محق به دلیل اننکه
االَل  بدلیت اسممت و شمممولیت را ما باند از دلیل خارج باند بفهمیم. چرا مقتضمما  اصممل در االَل  البیعت 

مرد و  ، ذات الطبیعة جامع بینگیردمیانن اسممت  ه وقتی حکمی به ذات الطبیعة تعلق  اشنکتهبدلیت اسممت؟ 
احد و هم مرد و هم جمیع الحصص را است به عبارتی ، بین حصه واحده و بین جمیع الحصصاست االمراد نبی

عت البی اج هر و  جامع بین قلیل و  ثیر است و مراداالذات الطبیعة چیست؟ جامع بین مرد و  . حالگیردمیرا 
 . وقتی ذات ندمیجامع صد    تحقق نک حصه از حصص معنا مجرد بهداشمته باشمیم  را جامع بین دو معنا

. انن ا اضمممامه و زائد  هرگونهذات الطبیعة العالم، عالم خالی از  العالم، گونیممیالطبیعمة مر   نیمد وقتی 
و هم قابلیت صد  بر  ل عالم دارد. چون انن جامع هم قابل  هم قابلیت صمد  بر نک عالم ،ذات البیعت عالم

انن جامع بر آن مرد واحد  خودخودبهنطبما  بر امراد اسمممت لماا با تحقق مرد واحد انطبما  بر مرد و هم قمابمل ا
 ؟مهمیمیم راچرا اننجا ما االَل   . لاا اگر گفت ا رم عالما ندمیمرد واحد صمممد   بر آنو  ده رانطبما  ایمدا 

 رم، اگر ما در ا اصمل انن اسمت  ه االَل  بدلی باشد، در ا رم العالم هم اصل انن است  ه االَلقک بدلی باشد
مفید  ف و الممر   نید ال .دلیل زائد ؛چیستآن مهیمم باند ببینیم  ه دلیل العالم مر   نید االَل  شمولی می

. اننجا د نمیانن الف و الم اماده شمولیت  شودمی. اگر گفتیم الف و الم جنسی  ه وارد بر البیعت اسمت عموم
ما ذات ا ؛نا قرننه زائد اسممت نا دلیل زائد اسممت بودهقید زائد  وبه دلیل اننکه الف و الم آمده  به دلیل چیسممت؟
احد لاا با تحقق مرد و قابلیت انطبا  بر مرد و بر امراد دارد هم انن و هم آن. چون چنین اسممتالطبیعة می ذاتها 

 .زائد دارد دلیل خواهد شد و لاا اصل بر بدلیت است و شمولیت نیاز به بر آنآن ذات جامع البیعت منطبق 

،  نندمیاقتضا  بدلیت انن اسمت  ه ذات الطبیعة من دون قرننه زائده مفادش مقدمات حکمت حرف بنابرانن 
بیعة ت الطبیان بر جامع باشممد؛ چون ذا تواندمیچه باشممد؟  بیان بر تواندمی ن البیعت مجرد از قرننه زائده،چو

یان انن ب و  ندمیبر مرد اول صمممد   بر جامعانن بیان  ؛بیان بر جامع باشمممد تواندمیعلی الجامع؛ وقتی  نمدل
 د البیعتزائد بر خو اننجااحتیاج  عَلوه بر مرد زائد هبو اگر بخواهد بیان شود شود میبیان بر انن اصل  .شودمی
ن مات حکمت ان. لاا مقتضی مقد ندمیصمد  بر آن مرد اول  ،بدون اضمامهو  تنهانیبه، چون البیعت شمودمی
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صممد  انن حکم بر مرد  تضمما  مقدمات حکمت، مقرمت رو  البیعت مجرد از بیان زائد اسممت  ه اگر حکمی
 و لاا مفادش االَل  بدلی خواهد بود. مرد اول استبه  شودمی مرٌد ما  ه متحققو بر اول 

یا  مرد اول اسممت و ثان مسممللهدر آننده هم خواهیم گفت  ه اوال  مرٌد ما غیر از  ؛بر انن مرمانک انراد دارنم البته ما
م بر انن ه و ذات  نه البیعت البیعت صممرمه اسممت .ت در ذات  نه البیعت نخوابیده اسممتنه بدلی نه شمممولیت

من  شمولیت هم به همان بنفس حالتخب ننطبق بر   ه ننطبق بر بدلیت الور همانننطبق و هم بر آن ننطبق. 
 .شمولیت اولونت دارد به ذات البیعتاالنطبا ؛ نه بدلیت نسبت به البیعت اولونت دارد و نه 

اشکالی بر انن مرمانک دارد، هم اشکال ثبوتی دارند و هم اشکال اثباتی، ی علیه تعال اللهرضواناما اسمتاد شهید 
 چون ذات الطبیعة خواهدنمیزائده  ۀمؤوناننکه محقق عراقی مرمود بدلیت انن اسمممت  ه  شمممانثبوتیاشمممکال 

بعد از صد  بر مرد اول اگر بخواهد  چون خواهدمیزائده  مؤونهاما شممولیت   ندمیصمد  بر مرد اول  ةالصمرم
 .خواهدمی زائده مؤونهخصوص مرد زائد بر مرد اول را اراده  ند 

، خواهدنمی، شمممولیت هم خواهدنمیزائده  مؤونه ه بدلیت  همچناناسممت  ه در مقام ثبوت انن انراد انشممان 
 ه بدلیت زائد بر ذات البیعت نیسمت شمولیت هم زائد بر  الور همانشممولیت لیس امرا زائدا بر ذات البیعت، 

نک  عموم لفظیذات البیعت نیسمممت. بله عمومی دارنم، عموم لفظی نعنی در عموم لفظی به انن نکته چون در 
حماال بنا بر مرموده اسمممتاد -محقق عراقی  ظماهرا  شممممولی االَلقی وجود دارد،  مرقی بین عموم لفظی و عموم

بین عموم و االَل  در اماده شمول خلط  رده است. در مثل لفظ دال بر عموم اگر گفت ا رم  ل  ظاهرا   -شمهید
 ه در عموم وجود دارد شمول شمولی  اصَل   .نظر به امراد دارد ورٍد مرٍد مرٍد م نظر به  ل مادات عمو اساسا  عالم، 

شمول به معنا   ل مرد است لاا مرد در مفاد   نندمیشممول  ل مرد است. مفاد ادات عموم وقتی اماده شمول 
بنابرانن چون امراد لحاظ  شودمیا امراد لحاظ اننجدر  ل مرٍد مرٍد  گوندمیادات عموم لحاظ شمده است، وقتی 

 .است ةحاظ ذات الطبیعزائد بر ل ردٍ لحاظ ذات  ل مرٍد م شوندمی

زائده در مقام  مؤونهگفت داللت بر شممممول نیاز به  شمممدمیاننجا  ؛اگر شممممول االَلقی هم به همین معنا بود اما
منطبقة بر  ل مرٍد مرٍد، نعنی نک لحاظ االمراد  دارنم، نک ذات الطبیعة ةثبوت دارد. چون مما نمک ذات الطبیع

نک لحاظ زائد بر لحاظ الطبیعة و االمراد نیاز دارنم انن لحاظ  ، چون در شمول ما لحاظاسمت بر البیعت زائدا  
ن انم به لحاظ امراد هم عَلوه بر لحاظ ذات الطبیعة نیازمند بودن . اگر در االَل  شممممولیشمممودمی زائده مؤونه

االَل  شمولی ما نیاز به لحاظ  در چنین نیست؛  هدرحالیزائده دارد.  مؤونهاالَل  شممولی نیاز به  ه  شمودمی
 ه در االَل  بدلی ذات الطبیعة  الور همان، شمممودمیامراد ندارنم، در االَل  شممممولی هم ذات الطبیعة لحاظ 

 جاهباگر شممول االَلقی مثل شمول عموم بود انن مرمانک البته  .ئده نداردزا مؤونهبه  و احتیاج شمودمیلحاظ 
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، شودمی آنجا چه دارنم؟ آنجا لحاظ امراد ضمیمه بر لحاظ ذات الطبیعة بود؛ چون در عموم در ادات مفید عموم
،  نیممین ادات آ اماده  ل مرد ازبا آن ادات ک اداتی باند بیانید  ه باند بیاند، ادات باند بیاند، ن  ل مثَل   لاا آنجا

ا رم  مل عالم، از عالم ما چیز   ه  گونمدمیاگر  ؛نمه از ذات البیعمت مهمیممیاز ادات لحماظ امراد انن را نیز 
 ،آندمینا ا ل  آندمینا الف و الم بر سر آن  آندمیندارنم اما وقتی  ل بر سمر آن  هسمتلحاظ امراد  دهندهنشمان

. در االَل  ما چنین شممودمیاماده شمممول امراد  از آن ادات  ند، آنجا  خَلصممه چیز  را  ه اماده لحاظ زائد
 و چه االَل  بدلی باشد. انن اشکال ثبوتی.دارنم چه االَل  شمولی چیز  ن

رم ا  و نک جا  دنگر دارنم ا رم عالم بلد جانی نکاگر  مثَل   ه ما  مرماندمیدر مورد عمالم اثبات هم انشمممان 
، . اگر در انن بلد چهار، انجشممودمیفت ا رم عالم البلد، از انن عالم البلد االَل  شمممولی اسممتفاده عالما، اگر گ

را  نعنی همه شممودمیا رم عالم البلد، از انن مفاد ا رم  ل عالم اسممتفاده  و گفت ده، بیسممت تا عالم وجود دارد
 . ندمیاماده بدلیت انن م عالما اگر گفت . ا ر ندمیا رام  ن. ا رم عالم البلد در مقام اثبات اماده شمول 

اننجما چمه مرقی وجود دارد بین عالمی  ه در ا رم عالما آمده و عالمی  ه در ا رم عالم البلد آمده اسمممت؟ هی  
در مقام اثبات ما شاهد  .، نه آنجا زناد  دارد و نه اننجادو  لمه عالم است . در مقام اثبات هروجود ندارد مرقی
ه ، ا رم عالم، اننجا عالم چ ندمیآنچه مفاد عالم البلد اسممت نعنی آنچه عالم اماده  ا  نیسممتیم،زائده مؤونههی  

 چنین اسممت،در عالما و چه در عالم البلد نکی اسممت. نه عالم در عالم البلد اضممامه دارد نه عالما در ا رم عالما 
م  ار نرمته اسممت و مقط لفظ عاله ا  بهزائد مؤونه بااننکه .زائده به  ار نرمته اسممت مؤونهاز انن دو  نکهی در 

، انن هم اشممکال مهمیممیو از انن عالم در ا رم عالما اماده االَل   انن عالم در ا رم عالما ما شمممول اسممت از
 اثباتی انشان.

اماده  أمنشدارنم  ه  ا اضامهک ما نلد در ا رم عالم الب هم ؛نیسمت چنینانن  ه انم رده اشماره هم قبَل  البته ما 
البلد خود اضامه اماده بدلیت است. در ا رم عالم  منشأدارنم  ه  ا اضامهانن شممول اسمت و هم در ا رم عالما 

،  ردمینعالم البلد، اگر عالم تنها بود اننجا اماده شمولیت  گوندمیوقتی  .شمودمیشممولیت  منشمأعالم به بلد 
ن اسممت، ان شممده اضممامه چیز نکاما اگر گفت عالم البلد اننجا  ؛مهماندمیهمان البیعت ذات البیعت عالم را 

انن عالم بلد هم بر انن هم بر  وقتآننعنی در عر  واحد  شودمیصد  عرضی  منشمأاضمامه عالم به بلد چون 
م البلد نعنی هاا و هاا و هاا. در ا رم ؛ نعنی وقتی گفتیم عال ندمیصد   واحددرآنبر همه و هم انن هم بر انن 

  ندیمعمالمما چون تنونن تنکیر اسمممت آنجا نعنی واحد من العلما، اس انن تنونن تنکیر خودش اماده انن معنا 
 زائده دارنم. مؤونهو هم در آنجا ست  ه در اننجا هم لاا
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ته شممود نعنی اننکه گف ؛اانرنمنمیهم ما به انن معنا  اشممکال ثبوتی انشممان را و شممکال اثباتی وارد نیسممتلاا ا
چرا ندارد؟ خب در خود البیعت  ه شمممولیت نهفته نیسممت، در  زائده در مقام ثبوت نیاز ندارد، مؤونهشمممولیت 
  الشاملة نعنی لحاظ البیعت با االَل در مقام ثبوت هم لحاظ ذات الطبیعة با لحاظ الطبیعة هرحالبهمقام ثبوت 

 .فاوت استمت هالحاظ ؛ نعنیشمولی متفاوت هستند

ه در االَل  بدلی نیاز ب ؛زائد ندارنم، انن را قبول دارنم بگونیمد  ه ما در االَل  شممممولی نیاز به لحاظ حماال اگر
نک جعل خاصممی را  خواهدمی سممی  ه  انن را قبول دارنم  ه در مقام ثبوت .لحاظ زائد در مقام ثبوت ندارنم

جعلی را علی نحو االَل  بدلی انجاد  ند، نه آنجا  ه االَل   خواهدمیانجمام دهد علی نحو االَل  شممممولی نا 
از الطبیعة نی ازلحاظاز انن دوتا بیک  نکهی ، در  ندمینمه آنجا  ه االَل  شممممولی را اراده  و  ردهبمدلی اراده 

زائده  همؤونلحاظ بیک از انن نیاز نیسمت و اگر مرادشمان انن است  ه شمولیت نیاز به  ندارد. بله لحاظ در مقام
زائده دارد و نه آن  مؤونهنه انن احتیاج به  در مقام لحاظ ذات الطبیعة و اسمممت الورهمیننمدارد خب بدلیت هم 

 . خب انن نسبت به مرمانک مرحوم محقق عراقی.دارداحتیاج 

حقق عراقی نقل استاد شهید ما از مرحوم م محقق اصمفهانی  ه نظرنه سوم باب است. عکس آنچه اما مرمانک
یعت البیعت، الب  ه مقتضا  ذات االَل  نعنی مقتضا  ذات انددادهرا به محقق اصفهانی نسبت  مرموده اسمت

یلک انن د، دلزائده دار ونهمؤاگر البیعت مطلقه بخواهد داللت بر بدلیت  ند احتیاج به  .شممولیت است مطلقه
 دام البیعت؟ همان البیعت ذهنی . خوردمی البیعت ، حکم رو رودمیا   ه زنر حکم اسممت  ه ذات الطبیعة

ا رم االنسمممان نا ا رم العالم، مراد صمممورة  گونندمیوقتی  مثَل   نما البیعت خارجی طالبیعت موجود در خارج؟؟
العالم ذهنی است نا مراد عالم خارجی است؟ عالم خارجی مراد است. اس مراد از البیعتی  ه متعلق حکم قرار 

  سهی بر همان حد ذهنی.  ، نه صممورتة الطبیعة متوقفههمیشممه صممورة الطبیعه مانیة در خارج اسممت ،گیردمی
نعنی ا رم عالمی  ه صمورتک در ذهن من است و  گوندمی، وقتی ا رم العالم ا رم آن عالم ذهنی راه   گوندمین

منا  البیعت بر امراد  وقتآن، نعنی ا رم آن عمالم خمارجی را. خب بینممیانن صمممورت را من ممانی در خمارج 
اگر  .، عالم مانی استالعالم مانی است خارجی منا  علی نحو الشممول اسمت، نعنی البیعت وقتی مانی اسمت

 ه مانی در مرد اول است مانی در مرد دوم هم هست، مانی در مرد  الورهمانلحاظ  ردند،  در خارجرا عالم مانی 
برا  نشممان دادن همه امراد اسممت؛ عالم نعنی هر  مرآت دنگرعبارتبهسمموم هم هسممت، در همه امراد منا دارد 

 رو  البیعت رودمیحکم رو  البیعت   هوقتیجی اسمممت و در وجود خار دهنمدهنشمممانالبیعتی، هر البیعتی 
اسمممت، نه ماهیت  لطبیعة؛ چون مَلک حکم وجود اسمممت، وجود ارودمیللخارج  مرآتبما هی  و بماهی مانیه

مَلک دارد، مَلک حکم در چیسمممت؟ مَلک حکم در آن وجود خممارجی متعلق حکم  ،حکم ذهنی البیعی.
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چه  ه حکم رو  آن رمته د؛ اس متعلق حکم نا موضمموت حکم هردارمَلک  لق حکممتعوجود خارجی اسممت. 
ن مناء و ان شودمیالبیعت اسمت اما البیعت بما هی مانیة در خارج؛ وقتی البیعت بما هی مانیة در خارج لحاظ 

هم مناء می الکل اسمت طدر تمام امراد است؟، اس مقتضا  االَل  بما هو هو شمولیت است. اگر بنا باشد اماده 
نه شممولیت. انن هم بیانی است  ه انشان از محقق اصفهانی  خواهدمیزائده  مؤونهت  ند انن اماده بدلیت بدلی

 . ندمینقل 

 ه چرا نسبت البیعت در مناء در امراد  ه مانی انن اسمت  مرماندمیمحقق اصمفهانی در انن بیان   ههم  ا نکته
 ها به مرد خارجی نا بگونید وجود الطبیعی بما نسممبت البیعت ر انن اسممت  ه اشنکتهمانی در  ل مرد اسممت؟ 

، نعنی چمه وجود الطبیعی بوجود امراده؟ اننجا نک نظرنه رجل همدانی وجود دارد  ه گونیممیوجود امراده  مه 
ما با آن رجل همدانی صممحبت  ردنم وقتی بحثمان سممر وجود البیعت در  گوندمیو   ندمیبوعلی سممینا نقل 

بت أب الی أب یعی؟ بامراده نسالبته  لی البط الکلیسبت البیعت نا نسبت خارج شمد گفت به انن شمکل است ن
نک انسان واحد بیشتر ندارد، انن نک انسان واحد هم انسانی  نعنی ما نک انسمان دارنم انن نک انسان .اسمت

انسان نک انسان بیشتر  .بقیه استهم انسمانی اسمت  ه عمر اسمت هم انسمانی اسمت  ه  اسمت  ه زند اسمت
آن اشکال معرومی است  ه نجتمع االجتمات الضدنن و اجتمات  شودمیبر انن وارد  وقتآناشکالی  ه  ت.نیس

. چون لیلزم ان نکون االنسان الواحد الونَل و قصیرا، عالما و جاهَل و ابیض آندمیالزم  هاانننقیضمین و امثال 
ش نسممبت أب الی أبنائه اسممت انن الزم و اسممود و  الک. اگر ما قائل شممونم به اننکه نسممبت بین  لی و امراد

ب هم بکر است خ وهم خالد  وهم عمر  ودارنم انن انسان واحد هم زند نعنی اننجا ما نک انسان واحد  آند؛می
اما بوعلی چه  ؛. خیلی معاذنر داردشودمینتیجه اجتمات ضدنن  اسمت،و هم آن  ان واحد هم اننوقتی انن انسم

و اثبات  ردنم  ه نسممبت الکلی الی امراده نسممبت آباء الی ابنائه اسممت،  ه ه ما مناقشممه  رد مرماندمی، گوندیم
آن دنگر  هم انسمممان لوحده،  نعنی اننجما وقتی مما نک  لی دارنم  ه امراد متعدد دارد هم انن انسمممان لوحده،

نک انسان داشته باشیم  ه نک انسان هم  دارنم، نه اننکه  متعدد ها انسمانسمومی هم انسمان لوحده اس ما 
انسان دنگر  است در هر هم عمر انسان دنگر  است، بکر  و م آن. نه اننجا زند نک انسان استانن باشمد و ه

مصممدا  نک انسممان وجود دارد جدا  از آن انسممانی  ه در دنگر  وجود دارد. انن نتیجه وجود الکلی بوجوده 
ن آصدا  است. هم انن انسان است هم ی مسقل از دنگر ، دنگر  هم ملکل مصدا نعنی هم هاا  ؛امراده است
 .انسان است

بناء دندنم، نعنی نک أبوت اننجا نک أبوت اننجا نک خب وقتی ما نسممبت الکلی الی امراده را نسممبت آباء الی ا
قتی ، چون وشودمی  شمولیت بنوت اننجا نک بنوت اننجا، در حقیقت نتیجه انن خواهد شمد  ه اصل در االَل
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الم هستند، مقتضا  البیعت انن گفت ا رم العالم هم انن واحد اسمت هم انن عالم اسمت در عر  واحد همه ع
 دام البیعت است؟  دام  لی است؟  لی عقلی نیست،  .رودمیانن البیعت  ه زنر حکم  اننبا توجه به  و است

لی   رودمیاسممت. چون همیشممه آن چیز   ه زنر حکم  لی منطقی نیسممت؛ اس چه  لی اسممت؟  لی البیعی 
ی باء الچنین اسممت  ه نسممبت اآاننالبیعی اسممت و انن  لی البیعی در خارج موجود اسممت و نحوه وجودش 

گفت  وقتینک ه  شممودمینتیجه انن   ندمیاالبناء اسممت و در هر مرد  ما نک  لی دارنم  ه آنجا تحقق ایدا 
نظر محقق اصفهانی شمولیت  بنا بر . اس اصل در االَل آخرالیو ا رم هاا و ا رم هاا ا رم عالم نعنی ا رم هاا 

 است.

 ه و سلمه علی محمد و آلو صلی الل

 


