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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

در تفسیر فرق بین مفاد مقدمات حکمت در  تعالی علیه اللهرضوانصتدر نظرنه استتاد هتدید مورد در بحث 
چرا در مواردی مفاد مقدمات حکمت اطَلق  و اننکه بود موارد افاده اطَلق همولی و در موارد افاده اطَلق بدلی

 .در مواردی دنگر اطَلق همولی است بدلی است و

 راز انن ؛فرمودند درجانی را راز انن تفاوتخود استتتاد هتتدید  .دارنم تأملبر نظرنه استتتاد هتتدید ما دو ما 
 اام هتتودمیموضتتوا مفروع عن وجوده تلقی در قضتتیه انشتتا یه چون  ؛تفاوت اختَلف متعلق و موضتتوا استتت

موضوا حکم هارا،  عنوانبه لذا طبیعتی که در کَلم هتارا .وب الوجود استت نه مفروع عن وجودهمتعلق مطل
عالمی در خارج  ،نعنی العالم- عن وجوده است چون مفروع .حکمش استاکرم العالم، عالم موضوا  گوندمی

 انن خودخودبه گوندمیمتحقق بالفعل استتت؛ لذا وقتی العالم  و -موجود استتت در خارجافرادش  بودهموجود 
 رم العالمگفت اک وقتیپس  .بر همه هم و آنهم بر  کندمیهم بر انن عالم صتتدق  و هتتودمیمنطبق  هابر آنعالم 

لذا اقتضای اطَلق همولی خواهد داهت؛  هودمیروی همه پخش  خودخودبهسر انن العالم  آندمیانن اکرم که 
 .چون موضوا حکم است

ا انن ر گوندمینیستتت  ؛اکرام مطلوب الوجود استتت ؛مثل خود اکرام که متعلق حکم استتت اما متعلق حکم
عت توجد بوجود فردها، وقتی نک اکرام به وجود آورد دنگر طبی خب انجتادش کن، گونتدمیانجتاد کن. وقتی 

اکرام حتاصتتتل هتتتد لتذا مفاد مقدمات حکمت در متعلقات نا بگونید طبانح متعلق حکم مفادش اطَلق بدلی 
 .هودمیاما در طبیعت موضوا حکم مفادش اطَلق همولی  هودمی

م موضتتوا متعلق حکنعنی  باهتتد هتتمولیاطَلق باند ر مواردی که دارد؛ دوجود اننجا دو استتتثنا  در  گفتند
م هده است که اقتضای همولیت موضوا حکم است و طبیعت موضوا حک ستت نعنی آنهه حکم به آن خوردها

اگر گفت  نعنی اندازد؛میطبیعت را از داللت بر همولیت  کندمیاگر تنونن تنکیر بیاند چون افاده وحدت  .دارد
 اشکتهنچیست؟  اشنکته . اماکندمیموضتوا استت دنگر داللت بر هتمولیت ن اننجاعالمًا  بااننکهاکرم عالمًا 

 اعدتاً قموضوا اگر زنر حکم برود  انن تنوننی استت که بر ستر آن آمده استت. انن نستبت به موضتوا که گفتیم
ت از افاده همولی -که همان تنونن تنکیر استت- که هستت ایقرننهاقتضتای هتمولیت دارد، اما اننجا به دلیل 

 .کندمیافاده بدلیت و  ماندبازمی
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انن استتتت که مفاد اطَلق در آن  گیردمیمقتضتتتای طبیعتی کته متعلق حکم قرار گفتیم  هم در طرف متعلق
 و هتتتودیم، مطلوب متحقق کندمین تحقق پیدا طبیعت چو واحدبدلیت باهتتتد. اکرم نعنی چه؟ نعنی به اکرام 

ی که انن متعلق، متعلق ند آنجانی ؛اما انن استتتثنا  دارد .رستتاندنمی و فدماندنمیدنگر بیش از اطَلق بدلی را 
ت اننجا افاده هتتتمولیو لذا در  مین التکرم نعنی هیچ اکرامی نکنه و نعنی گفت ال تکرم .نه متعلق امر بتاهتتتد

به هر نک از اکرام  یندینک  .هتتتونتدمیمتعلق ندی  هتااکرام همتهآنهم  اکرام و هم آن و ن اکرامهمین ان .دارد
ال تکرم را معصیت کرده است. دوتا سه تا چدارتا اننجا معصیت  هر اکرامی را اگر انجام بدهد لذا خوابیده استت

 ، مفادش همولی است.هودمیحکم متکرر  هده ومتکرر 

مصلحت  مفسده با ؛عرفیه غلبه انحَللیت مفسده استقرننه  علت،دند انشان فرمو نکته هتمولیت چیست؟
را بررستتی کنیم نک فرد از طبیعت اگر متحقق هتتد آن  یمصتتلحت فعل خواهیممیانن تفاوت را دارد که وقتی 

، اما اگر مفستتده را بخواهیم حستتاب کنیم، ستتر هر فردی نک مفستتده بار کندمیمصتتلحت آن فعل تحقق پیدا 
خاموش هتتده استتت، اطفی النار اگر  کنیدخاموشانن را  بارنکاگر  کنیدخاموش. بخواهید آتشتتی را هتتودمی

 بارنکگفت انن خاموش هتتد تمام هتتد، اما وقتی بخواهید آتشتتی را روهتتن کنید، هر آتشتتی که روهتتن هتتود 
جا پای مفسده در پیش کخَلصه هر به انن هکل است.  هرکدامشتان، انن آتش و آن آتش و آن آتش ستوزاندمی
. چون ندکمیانن تکرر پیدا  به مصادنق آن فعلی که مفسده دارد، ؛تتکر مفستده به مصتادنق ذو المفستدهت است

که هر جا مَلک  هودمیقرننه عرفی  نک انن . لذامصتلحت به خَلفنک چنین حالتی در مفستده وجود دارد 
 گیردیمو ندی است؛ وقتی ندی به همان طبیعت تعلق ست و لذا تکلیف تکلیف تحرنمی تکلیف هرعی مفسده ا

س ؛ پهودمیاننکه بخواهد مفادش اطَلق بدلی هتود اطَلق هتمولی در نواهی  جایبهوقتی متعلق ندی استت 
. هتتودمیاطَلق هتتمولی همین متعلقات مفادهتتان  هتتودمیهتتان اطَلق بدلی همین متعلقات که در اوامر مفاد

 . انن خَلصه فرمانش استاد هدید.است به تعدد افراد متعلق انن مفسده انحَلل مفسده اشنکته

 :رمانش دارنمبر انن ف تأملما دو 

 اندکردهرا رد  خو یو نظر آقای  اندداده خو یای قابل نظر آقدر مرا  ل: انن استتتت که چون انن نظراو تأمل
دلیت و نا همولی باهد، بَلق بدلی اطنک که مفاد بدلیت نعنی اننکه  فرمودمی خو ی آقای .[بر آن تأمل دارنم]

مقدمات  گرفته از نک قرا ن و خصتتوصتتیات خارج از نشتتأتهتتمولیت ربطی به مقدمات حکمت ندارد و انن 
بیان انن  هرحالهب -ترتیب هکل بیان توسط مقرر بوده استهاند البته –انن بود استاد هدید بیان  حکمت است.

را نپذنرفتند که مقدمات حکمت هیچ نقشتی در افاده بدلیت و هتتمولیت نداهته  خو یبود که انشتان بیان آقای 
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انن  شان. انوصیتی خارج از مقدمات حکمت باهدباهد و انن بدلیت و همولیت ناهی از نک قرننه نا نک خص
 زنظرااستتدالل کردند ولی سترانجام همین نظری که انشان دادند  خو یرا نپذنرفتند و در مقام رد فرمانش آقای 

وجدی که برای  [همان استتت.] اندکردهانن دو وجدی که بیان  نعنی باز هتتما ؛هتتودمیمنتدی  جاهمانبه  یکبر
قرننه  و که قرننه عرفیه وجود دارد فرمانیدمیبرای هتتمولیت در متعلق ندی  مثَلً که  فرمانیدمیهتتمولیت بیان 

تید مفاد گف که بدلی متعلقات در اوامر، مثل اکرممفاد اطَلق  مثَلً نا در ؛ داللت دارد عرفیه بر انحَللیت مفستتده
اننجا عالمًا تنونن  زنرا دراکرم عالما؛ چرا؟  به انن هتتکل: چرا؟ حاال اگر در موضتتوا باهتتد ؛اطَلق بدلی استتت

وضوا مفروع چون م-که گفتیم  اینکتهآن  بنا بر حکم موضوا باند افاده همول کند موضوِا  بااننکهتنکیر دارد، 
را در اطَلق  بدلیتأ منش اهم حال .هودمیاما گفتید اگر تنونن تنکیر بیاند افاده اطَلقش بدلی  -الوجود استت

 هرحالهبدر نواهی هتمولیت را ناهی از آن قرننه عرفی غلبه مفسده دانستید.  ستتید؟ قرننه تنونن تنکیر.چه دان
انن قرننه  گونیدمیو  آورندمیدر هر جا هتتتما هتتتمولیت نا بدلیت دارند نک قرننه خارج از مقدمات حکمت 

هم همین بود. فقط تفاوت فرمانش هما با فرمانش  خو یقای . خب حرف آکنداقتضا می بدلیت نا همولیت را
کبرای مطلب انن بود که بدلیت و  که فرمودمیکبرای مطلتب را  خو یانن بود کته فرمتانش آقتای  خو یآقتای 

فتی با انشان مخال یدر انن کبر . هماخصوصیتی خارج از مقدمات حکمت استگرفته از نک  نشأتهتمولیت 
 .ندندار

جا چه در ک و در کجا چه خصتوصیتی اطَلق بدلینیامده انن خصتوصتیات را بیان کند که  خو یآقای  البته
در  اماود ب خو یباز کردند و افزودند بر آنهه فرمانش آقای را هما انن  ؛رساندمیخصتوصیتی اطَلق همولی را 

ر د ؛ زنرا انشتتتان هموجدی ندارد خو یرد فرمانش آقای  ند. پسندار خو یمختالفتی بتا فرمانش آقای  یکبر
ه کبرای کلی فرمود ک طوربه و کندمیکجا اقتضای چه در نگفت چه خصتوصتیتی  داخل نشتد و خصتوصتیات

انن را  .خود مقدمات حکمت است گرفته از نک خصوصیتی است که فراتر از نشأتبدلیت و هتمولیت  مستلله
 اول. تأملمخالفتی نفرمودند. انن  خو یای فرمود و در انن مطلب هما با آق

که در متعلقات نکته افاده نواهی هتتتمولیت اطَلق را فرمودند  انن مطلبی استتتت کته هتتتما در دوم: تتأمتل
 .کندیمق بدلی افاده اطَل -اکرم مثَلً در متعلق -در متعلقات اوامر  کهدرحالیال تکرم  گوندمیاننکه  رساند؛می

رفته گ نشأتانن افاده اطَلق همولی  هودمیاست که در طرف نواهی اگر افاده اطَلق همولی  نکته اننفرمودند 
و  نحَلل افراد موضوا طبیعتاالب چون مفسده بالطبح تنحل ؛ حالقرننه عرفیه انحَللیت مفستده استت از انن

کار را نن اانن قرننه است بر اننکه اگر هارا گفت  هودمیآن مترتب  هر موضتوا طبیعتی نک مفسده مستقل بر
 کندیمنا ندی کرد از طبیعت فعٌل ما، ندی از اکرام کرد از انن طبیعت فعل اکرام، انن قرننه عرفیه اقتضتتتا  ،نکن
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که به هر فردی از افراد اکرام نک ندی خورده استتت، چون هر فردی طبق انن قرننه عرفیه نک مفستتده مستتتقل 
 .هودمی که بر فعل دنگر بار ایمفسده دارد جدای از

ن مفاد تفاوت اصلی بیاننجا در  اصَلً توضیح خواهیم داد که  در آننده ؛قبول ندارنم گونهاننما انن فرمانش را 
 رعل ندی دارنم. نک امو نک فنعنی ما نک فعل امر  ؛مفاد انن دو فعل است مفاد امر در مدلول تصتوریندی و 

انن  .است هتده وارداکرم نعنی صتیهه امر نعنی انن هیلت امری که بر ماده اکرام  .اکرم و نک ندی ال تکرم دارنم
 .ه در محل خودنارستالی  است کما بی  چیستت؟ نستبت ا آن -اشتصتورینعنی مدلول - ؟ مفادفدماندمیرا چه 

برو چیست؟ ارسال است، منتدا برو داللت بر  .در آن برو خوابیده استت ؛اکرم نعنی برو اکرام کن گوندمیوقتی 
ت بلکه سالنسبه نیداللت بر ارسالش داللت ب است. ارسال به معنایاسمی، نعنی خود برو  بامعنایارسال دارد 

 .ت، خود برو داللت بر ارسال داردبه معنای اسمی است دالل

ت به انن هکل اسهیلت امر  و ر انن ارسال دارد؛ نعنی صیهه امرباست که داللت ن صتیهه اما در مثل اکرم ان
س پ .برو مفادش معنای اسمی ارسال است اذهب نا کهدرحالیو لذا اننجا مفاد هیلت امر نستب  ارسالی  است، 

 مفاد هیلت امر نسب  ارسالی  است.

نی تفعل؛ نع ال ال تکرم، گوندمیاد هیلت ندی چیستتت؟ برخَلف هیلت امر مفادش نستتب  زجرن  استتت؛ مف
در  وبازداری در ندی  .داهتتتنوا، ارستتال نعنی بازداهتتتن. زجر نعنی داردبازمی و کندمیمنح  و زجر مخاطب را

اما با  کندمی. داللت بر زجر کندمیداللت بر نسب  زجرن  ادات ندی نا  و هیلت ندی ،صیهه .دارنم داهتنواامر 
امنعک ان تفعل  گوندمی وقتنک .داردبازمیامتا بتالحق به معنای حقیقی  داردبتازمی ؛مفتاد معنتای حقیقی

گاهی داللت بر  .ر داللت باالستتم استتتداللت بر زج و امنح، اننجا مفاد مفاد استتمی استتت هکذا؛ اننجا با انن
ن در مدلول تصوری ان هایتفاوتزجر داللت بالمعنی الحرفی است مثل ال تفعل، ال تکرم. خب انن دو تفاوت 

ندارد، در خواب بگوند  ایاراده و ت نعنی حتی اگر کسی که خواب استاس اشتصوریدو لفظ استت. مدلول 
 ، انن مدلولفدمیدمیدر خواب بگوند ال تکرم از آن نستتبت زجرنه  .فدمیدمینستتبت ارستتالیه  آن ازاکرم، هتما 

انن عنی ن مدلول تصوری است گونیممیمعنای اننکه  .متوقف بر اراده و قصتد متکلم نیستتکه  تصتوری استت
نه اننکه نقصتتتده المتکلم، بحث در انن نیستتتت که ماذا نرند المتکلم؛ بحث در انن  فدماندمیلفظ انن معنی را 

ین بانن مدلول تصوری است؛ اما اگر بگونیم ماذا نرند المتکلم، اننجا تفاوت  ،نفدمه کَلم المتکلم ماذااست که 
الزم عقلی  .نک الزمی استتت، الزم عقلی .وجود دارد الزم عقلی نستتبت ارستتالی با الزم عقلی نستتبت زجرنه

ارستال به طبیعت چیستت؟ الزم عقلی ارستال به طبیعت انن است که مراد مرسل نتحقق بتحقق فرٌد ما از افراد 
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 دههتتت حاصتتتلاکرام کردی مراد  بارنکوقتی گفت اکرم اگر  گوندمیاستتتت. عقل  اشعقلیطبیعت، انن الزم 
الزم  وقتآن توجد بوجود فرد مندا چون الطبیع  استتت. ته طلب طبیعت نا طلب الوجود طبیعاستتت. انن الزم

انن استتتت که مطلوب و مراد با انجاد فرد واحد حاصتتتل  ف الوجودد طبیعت علی نحو صتتترعقلی طلتب وجو
مراد باند انن باهد، مربوط به از نوا  گوندمیالزم عقلی مربوط به مراد است،  وقتآن. انن الزم عقلی. هتودمی

 تصدنقی است.

 داردبازمی و کندمیوقتی زجر از طبیعت  که نسبت زجرنه انن است ؛نستبت زجرنه داردنک الزم عقلی هم 
الزم عقلی زجر انن  .زجر باهتتتد تواندنمیچون انعتدام طبیعتت ال نتحقق اال بتانعدام کل افرادها، لذا انن زجر 

ق َلافاده اط در مقام مدلول تصتتدنقیاستتت که زجر از کل فرٍد فرٍد از افراد طبیعت باهتتد و لذا نستتبت زجرنه 
یه ؛ اما مدلول تصوری نسبت ارسالکندمیافاده اطَلق بدلی  در مقام مدلول تصدنقیهم و نسبت ارسالیه  همولی

خود طبیعت است. پس انن ربطی به انحَللیت  جرتصور نسبت زجرنه هم زارستال الی الطبیع  استت و مدلول 
بیعت طمترتب بر زجر از اننجا نک الزم عقلی  بلکه در بتنی بر انحَلل مفستتده نداردخارجیه م مفستتده به قرننه

ناب اجت و افراد طبیعت انن هخص اجتناب کند تکتک. ال نحصل االنزجار من الطبیع  مگر اننکه از هر است
د، انزجار از طبیعت حاصتتل نشتتده است، انن اگر نکی از انن افراد را اجتناب نکن ؛باند از هر فرد فرد فرد باهتد

 طبیعت انزجار است نعنی الزم عقلی زجر از طبیعت انن است.

 در [فدمد.از الزمه عقلی انن را می] ندارد سروکار مثَلً با مردم  اصَلً  و حاال اگر کستی عرف هم بلد نباهتد 
انن و بود  هتتتده مخفی هاموهتتتکاز ترس  ایخانهه زنر نک پل بود که درنک آقانی دوران جنگ و در دزفول 

د بع جنگ تمام هتتد، دو ستته ستتال .آمدنمیبیرون  بردندنمیغذا برای او اگر  کهطوریبه ،آمدنمیبیرون  ازآنجا
بیرون نیامد، کردنم  کاری. هراو را بیرون بیاورنم که قراردادندواستتتطه و ما را هم بردند  .انده بودآنجا م همهنان

اگر  هودمی، اما همین آدمی که عرف سرش نهتودمیعرف سترش ن اصتَلً چه هتد. خب حاال هم بعد  دانمنمی
 ندارد مه انن ربطی به عرف .افراد طبیعت را نباند انجام بدهد که نکن نعنی هیچ فردی از فدمدمیبگونند نکن 

 رف وهنوز در ع و نداهته باهد وکارسترانن الزم عقلی استت. کستی که با عرف هم  بلکه قرننه عرفیه نیستت و
اگر ن، نک گونیدمینعنی چه انن نکن؟ به بهه  فدمدمینکن، ن گونیدمی؛ به او بهه استتتت و مثَلً  جامعه نیامده

، دفدممی، بهه چنین چیزی از آن نخورممی ، بار دومخورمنمی بارنکخب  گوندمین را نخور، ان بههبگونید 
که هنوز ذهن  ایبههبهته هنوز ذهن عرفی نتدارد. انن . فدمتدمی و خوردبنبتانتد  مطلقتاً کته  دمتدفمی آن از

ارستتال به احد  ،از ارستتالهم و  فدمدمیهتتکل نگرفته استتت هم از زجر انزجار از کل افراد طبیعت  اشعرفی
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 اهد، عقل ُمدرکآدم عقل داهتته ب کههمینچون انن الزم عقلی استت،  ؛ به دلیل اننکهفدمدمیاالفراد طبیعت 
 احتیاج به قرننه عرفی ندارد. و فدمدمیانن را 

ه ک فدمدمیکستتی هم نخواهد امتثال کند  ؛بحث امتثال نیستتت و مدلول تصتدنقی از مقام امتثال استتتمراد 
؛ دهدعنا را میانن ممولی چه گفته است، نعنی بحث بحث امتثال نیست، بحث تکلیف است؛ خود تکلیف مولی 

 تکرم نعنی گفت ال وقتی ،هتتودمیاتیان بفرد حاصتتل  وستتیلهبهی همین، اگر گفت اکرم نعنی مراد من تکلیف نعن
 .هودمیبا انزجار از کل افراد انن طبیعت حاصل ن جزبهمراد من 

. نه دنگر مراد چه مراد مولی از اکرم نعنی فدمممی. که مراد مولی انن است فدمممی نه اننکه در مقام امتثال،
دمش انن بهه ف اصَلً کار به مقام امتثال ندارد،  اصَلً  ،هودمیحاصل  گونهاننانن استت نه اننکه در مقام امتثال 

زجر  ؛مقام امتثال نیستدر زجر که نن است ا زجرمعنای اقتضا در مقام امتثال نعنی چه. بله چون که  فدمدمین
. کارعبد نیستو ؟ زجر کار مولی است کندمینا مولی زجر ؟ عبد کندمیچه کستی زجر  .مقام تکلیف استتدر 

ن است، است نا نسبت ارسالیه آ. کار عبد نیست اننکه مفاد نسبت زجرنه انن هودمیاگر امتثال باهتد کار عبد 
 انن است که بفدمد. کار مولی است نه کار عبد، کار عبد فقط فدم

 سللهمنظرنه مختار در انن  و اصل مطلب اما ؛است که در کَلم استاد هدید دارنم تأملینعنی دو  ادانن دو انر
ه اطَلق آنجا که استفادو  ؟اطَلق بدلی چیستاز ه استتفاده نکت کنیممیآنجا که اطَلق بدلی استتفاده ؟ چیستت
 نکته استفاده اطَلق همولی چیست؟ کنیممیهمولی 

 خود مقدمات حکمت از امری خارج از گرفته نشأترا قبول دارنم که بدلیت نا همولیت اطَلق  یما انن کبر
یت افاده بدل منشأ، انن خصوصیت هودمیاست، نک خصوصیتی وجود دارد که انن منضم به مقدمات حکمت 

 .هودمیافاده همولیت  منشأنا 

بعضتتی از انن  وموجب افاده اطَلق بدلی انن ستته خصتتوصتتیت، برخی از ستته خصتتوصتتیت وجود دارد که 
نم همان فرمانش استاد ههتودمیخصتوصتیات موجب اطَلق هتمولی  ید د. اولین خصوصیتی که ما قبول دار

فرع عن نموضوا حکم  کهدرحالیبین موضوا و متعلق حکم. اننکه متعلق مطلوب الوجود است  تفاوت ؛استت
حکمش را که هستتت  چیزینکحکم کند  خواهدمی حاکموقتی  ،وجوده در مقام حکم استتت؛ در مقام حکم

انن را  گوندمی اما در خارج وجود نداردو در خارج نیستتتت امتا متعلق  .وجود دارد در ختارج د؛برمیروی آن 
قق احد االفراد متح وجود باانجاد کن، وجودش مطلوب است؛ طبیعت  و انن را بیاور گوندمیخب وقتی  .بیاور
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احد االفراد  وجود بااننجا انن طبیعت متعلق مطلوب الوجود است، چون مطلوٌب وجوده انن مطلوب  .هتودمی
موضوا در خارج وجود دارد، انن طبیعتی  و ما موضوا چون مفروع عن وجوده استا، هودمیطبیعت حاصتل 

وقتی هم وجود دارد نعنی همه  ،نتک طبیعتی استتتت کته در خارج وجود دارد گیردمیکته موضتتتوا حکم قرار 
 می ورد ن موضوا روی همه افراد انن موضواروی ان کنیممیوقتی حکم صتادر  .دارندافرادش در خارج وجود 

پس نک نکته از نکات بدلیت و  .، لذا مفادش اطَلق هتتمولی استتترودمیی هر موضتتوعی نک حکمی رو و
ای و ذات موضوا بودن اقتضذات متعلق بودن اقتضای بدلیت  که هتمولیت متعلق بودن نا موضتوا بودن استت

 خصوصیت اول. هم مطلوب الوجود بودن نا مفروع عن وجوده بودن است. انن اشنکته، کندمیرا همولیت 

ین نک تفاوتی ب ؛دوم گفتیم تأملدر  نش استاد هدیددر نقد فرما خصتوصتیت دوم: همان چیزی است که ما
زجرنه با الزم عقلی مدلول تصتتوری نستتبت ارستتالیه وجود دارد. اننجا نک  نستتبِت  تصتتورِی  الزم عقلی مدلوِل 

زجرنه، نستتتبت زجرنه به چه؟ نستتتبت زجرنه از  تفاوتی بین انن دو الزم عقلی وجود دارد. الزم عقلی نستتتبت
رٍد. مثل ف مگر انزجار از کل فردٍ  هودمی، انزجار حاصتل نگیردمیطبیعت، وقتی نستبت زجرنه به طبیعت تعلق 

ال تهصب نعنی ال تعمل هذا الهصب، ال ترتکب هذا الهصب و هذا و هذا و هذا تا آخر  گوندمیانن استت وقتی 
ر فردی از هکن. به همه را ن را نکن و غیبتغیبت آن را نکن و انن غیبت  تهتب نعنی ال گوندمیغصتتب؛ وقتی 

 .، انن الزم عقلی نسبت زجرنه استخوردمیغیبت نک ال تفعل  افرادِ 

اما اگر گفت صتل  انن الزم عقلی ارستال به طبیعت الصتَلة انن است که اگر نک صَلة انجام داد دنگر اننجا 
یُت مطلوب حاصتل هد،  از  ارسال به طبیعت کشف گوندمیست که اننجا عقل او انن الزم عقلی به انن معن صل 

شتتف ک باهتتد و زجر از طبیعت تواندمیمدلول تصتتدنقی انن  کهانناز  کندمی، نعنی کشتتف کندمی اراده فرٌد ما
وند بگ طوطی ،طفلیرندی، لذا اگر از نا م صتتتادر هتتتود اگر نا می غیر م .از اراده انزجار از کل فرٍد فردٍ  کندمی

اما اننکه َاراَد اننکه نک نماز بخوان، انن  هودمیافعل، بگوند صتل  مدلول تصتوری ارستال الی الصتَلة فدمیده 
ا ر. اگر بگوند ال تهصتتب، ال تهتب معنای اننکه زجر از طبیعت غیبت هتتده استتت هتتودمیَاراَد دنگر فدمیده ن

فدمیده  اشتصتتتدنقیمدلول از نن اراد انن زجر از کل فرٍد ا هاما اننک هتتتودمیمتدلول تصتتتوری فدمیتده  دارد؛
در ه ک مطالبی انن-. پس الزم عقلی مفاد تصتوری نسبت ارسالیه داللت بر اراده زجر از فرٍد ما است. هتودمین

ه داللت ک گونیممی، باند دقت کنید که ما چرا هتتودمیبار  اثر آننده هایبحثدر و  بعداً ها بر آن گونیممیاننجا 
 ر از نسبتالزم عقلی استت و از هتلون داللت تصتدنقی استت و داللت تصتوری ما چیزی غی از فرد ما بر زجر

در ندی آنهه مدلول ندی است علی نحو مدلول تصوری زجر از طبیعت است، الزم  -ارستالیه به طبیعت نیستت
 کسیآن گوندمینعنی عقل  ؛عقلی زجر، انن الزم عقلی الزم عقلی مراد است نعنی الزم عقلی ارادة المرند است
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د زجر عن کل فرٍد فرٍد فرٍد؛ انن معنی الزم عقلی است که ننر بداند ماذا؟ ال نکه َمن نزجر عن الطبیع  البد ان نر
مدلول تصوری است، َزَجَر و آنجا َارَسَل  آن نجزر از هلون مدلول تصدنقی است. َمن نجزر، الزم عقلی گونیممی

 انن را بگوند، از صتتدای دوتا تخته هم آدم ال تفعل نا افعل را بشتتنود هرکستتیحاال  .استتت انن مدلول تصتتوری
. منتدا انن الزم هتتتودمیاز آن فدمیده ناالرستتال،  اراد الزجر نا اراد اما اننکه آندمیبازهم همین معنا در ذهنش 

و اراده دارد اگر زجر کرد از  گوندمیچه  فدمدمیو عاقل استتتت و که حکیم  کستتتیآنکه  گوندمیعقلی چنین 
طبیعتی البد ان نرند ماذا؟ البد نرند الزجر عن کل فرٍد فرٍد فرٍد و آن آدم عاقل حکیم ملتفتی که ارسال به طبیعت 

ت، انن خیلی مفید اس استت که البد ان نرد ارستال الی فرٍد ما. انن هم نکته دوم افاده بدلیت نا هتمولیت کندمی
در و استتت مفاد  ، انن مواردامردر که چرا  اندکردهخیلی هم اصتتولیون روی آن بحث  انن نکته مدمی استتت که

 .است گونهآنندی 

ودن متعلق ب و مقتضتتایطبیعتی اطَلق هتتمولی  بودِن موضتتوا اقتضتتای گفتیم  مطلب اول درمطلب ستتوم: 
ق موضوا است وقتی متعل بااننکهموضتوا استت، اما انن موضوا  جانی نکاطَلق بدلی استت؛ اما در طبیعتی 

لق متع تا حاال درباره .کاری به متعلق ندارنمو ادش اطَلق هتمولی استت، موضوا است دنگر مف هتودمیندی 
انن نستبت ارستالی و زجری که گفتیم راجح به متعلق استتت، اما اننجا در مورد موضوا بحث  و کردنممیبحث 

ارد خصوصیت دنگری دمثال اکرم عالما استت نه اکرم العالم، اکرم العالم ) اکرم عالمًا، گوندمی بارنک. کنیممی
که اکرم العالم اگر داللت بر هتتمول  ندارنمانن را بعدها بحث خواهیم کرد که ما قبول که اطَلقی استتت  اصتتَلً 

اکرم نعنی دارد انن هتتمول اطَلقی استتت، هتتمول بالعموم استتت ادات عموم آنجا وجود دارد حاال کار ندارنم  
نمموضوا عالمًا است و  دو جادر هر موضتوا  کهعالما دارنم و ال تکرم عالمًا   ؛در هر دو جا هم ادات تنونن دار
وجود دارد که در اکرم عالمًا ما  ی بین انن دو؛ اننجا چه فرقم عالما ادات تنونن داردهم عتالمتا موضتتتوا در اکر

که گفت  ؛ در آنجانیکنیممیو در ال تکرم عالمًا استفاده اطَلق همولی  مکنیمیافاده اطَلق بدلی نسبت به عالم 
اگر بگوند ال تکرم عالما نعنی  است. هده حاصتلغرض  ومقصتد  عالم را اکرام کردینک  اگر اکرم عالمًا نعنی

د اکرام کنی، نباند ترک کنی، اگر گفت ال تکرم فاستتقا نعنی هیچ فاستتقی را نباهمه باند  بلکه با ترک نک اکرام نه
 لانن است که زجر با بعث نا ارسا نکته چرا؟ نکته چیستت؟ استت. اما مطلوب اشهمهآنهم ترک انن هم ترک 

وقتی نستبت نستبت بعثی  نا ارستالی  باهد تنونن تنکیر در عالمًا افاده فرٌد ما  ؛اننجا دو گونه الزم عقلی هستتند
افاده وحدت  دو جا، در هر هوندمیچه در موضوعاتی که متعلق نواهی و چه در موضوعات متعلق اوامر  دکنمی
اطَلق بدلی مفاد است، اما اگر انن زجر از فرٍد ما هد،  طبیعتاً اننجا  هتودمی؛ اما وقتی ارستال به فرد ما کندمی

جر انن افراد منز تکتکرٌد ما هود نعنی باند از نتیجه زجر از فرٌد ما چیستت؟ انن فرٌد ما اگر بخواهد منزجر از ف
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ر ، انن فرٌد اگاست افراد عالم فرٌد ما است نعنی فرٌد من العالم تکتکچون هر نک از انن افراد فرٌد ما، هر  ؛هود
ردًا اگر بگوند ال تکرم ف و هتتودمیاگر نک فرد اکرام کنی غرض حاصتتل  هتتودمیانن  اشمعنیبگوند اکرم فردًا 

که  انن است اشنکتهفرد است. دنگری هم انن فرد است هم آن فرد است هم آن  زنرا را اکرام نکن نکهیچنعنی 
ه ارسال ب ،رساندمیرا  همان الزم عقلیو از کل فرٍد فرٍد فرٍد استت لو از طبیعت صترف الوجود زجر از طبیعت و

 ست.ا نکته اننارسال به فرٌد ما است.  اشعقلیطبیعت صرف الوجود الزم 

َلک م اطَلق بدلی استتت ،در آنجانی که مفادکه روهتتن کنیم  توانیممی ا انن خصتتوصتتیات ثَلث بنابرانن ب
مَلک داللت بر اطَلق همولی آنجانی که مفاد اطَلق هتمولی استت ه چیزی استت و داللت بر اطَلق بدلی چ
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