
  20/06/95:تاریخ  )ظله دام( مددي استاد اصولدرس خارج           272 :شماره جلسه        مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السالم

 موضوع له اسماء اجناس :موضوع خاص          حسین مهدوي نهاد  :مقرر                                    مطلق و مقید  :موضوع عام

   1صفحه   

 

  سمه تعالیاب

  1  .................................................................................................................................  یقسم البشرط تیماه: مهمله تیماه قتیحق

  2  .................................................................................................................................................  یقسم البشرط تیماه در یاشکال

  2  ..............................................................................................................................................................  االجناس اسماء یمعن: ۀالثالث ۀالجه

  3  .....................................................................................................................................................  تیماه و یمعن: جنس اسم له موضوع

 )ۀیاهماعتبارات ال: ۀیناثاول: تعریف/ الجهۀ ال(فصل مطلق و مقید  موضوع:

  خالصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل تنبیهاتی در مورد جهت دوم یعنی اعتبارات ماهیت، مطرح شد. تنبیه اول در مورد قسم چهارمی در عرض سه 

فته شد همان ماهیت البشرط قسم معقوالت اولیه بود، که چنین قسمی پذیرفته نشد. تنبیه دوم در مورد کلی طبیعی بود که گ

له اسم قسمی است. تنبیه سوم نیز در مورد ماهیت مهمله است، که در این جلسه مطرح خواهد شد. سپس در مورد موضوع

 جنس بحث خواهد شد.

  حقیقت ماهیت مهمله: ماهیت البشرط قسمی

همانطور که گذشت در حقیقت ماهیت مهمله سه قول وجود دارد: ماهیت البشرط مقسمی؛ قسیم ماهیت البشرط قسمی؛ 

آخوند نسبت مرحوم ه دانسته، و ب »البشرط قسمیماهیت «همان ماهیت البشرط قسمی؛ شهید صدر حقیقت ماهیت مهمله، را 

رسد مراد شهید صدر همان قول دوم (محقّق خوئی به نظر می. 1است» ماهیت البشرط مقسمی«همان ه ماهیت مهمله ند کاداده

داند، که ماهیتی است که بدون قید یا وصفی باشد. و مرحوم اصفهانی) است؛ زیرا شهید صدر ماهیت البشرط را همان مهمله می

یت بشرط ال که ماهیت با تعریف محقّق خوئی هم از ماهیت مهمله همین است که ماهیت بدون وصفی لحاظ شود (در مقابل ماه

  لحاظ عدم تقید است). در نتیجه نزاع در حقیقت در دو قول است: ماهیت البشرط قسمی، و ماهیت البشرط مقسمی؛

                                                           
کما ذهب إلیه صاحب الکفایۀ  -   بشرط المقسمی بشرط القسمی و اختلفوا بعد ذلک فی انها الال و کأنَّهم اتفقوا على انها لیست الال:«407، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

  ».السید األستاذ أو غیر ذلک کما ذهب إلیه المحقق األصفهانی (قده) و تابعۀ - (قده)
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 شود که مرحوم آخوندکفایه استفاده می کالم ایشان در ظاهراما از عبارت مرحوم آخوند خالی از ابهام نیست، هرچند 

داند، یعنی فقط ذات و ذاتیات بدون می» ماهیت مهمله«یا » ماهیت البشرط قسمی«ان را هم »البشرط مقسمیماهیت «

  .2است» ماهیت البشرط قسمی«لحاظی، تصور شده است. پس در حقیقت در ماهیت مهمله نزاعی نیست، بلکه نزاع در 

خواهد بود. شهید صدر نام این  »ماهیت مهمله«به هر حال اگر تنها ذات لحاظ شود و تقید یا عدم تقید هم لحاظ نشود، 

نهاده است، که ما هم تابع ایشان هستیم. در نتیجه در اعتبارات ماهیت سه قسم وجود دارد که » ماهیت البشرط قسمی«قسم را 

  قسم اول سه نام دارد: کلی طبیعی؛ ماهیت البشرط؛ و ماهیت مهمله.

  اشکالی در ماهیت البشرط قسمی

همله همان ماهیت البشرط قسمی است. در ماهیت البشرط قسمی اشکالی شده است که همانطور که گفته شد ماهیت م

؟ به عبارت دیگر اگر فقط ذات لحاظ »االنسان جهول«و یا » االنسان کفور«مانند  شودمیچگونه این محموالت بر افراد حمل 

یات هستند در حالیکه در ماهیت ؟ یعنی این محموالت همان خصوصشودیشده است، چگونه محموالت مختلف بر آن حمل م

  البشرط، عدم دخل تمام خصوصیات لحاظ شده است.

است و » محکی«هاي دیگران و اشکال در آنها، جواب روشن این است که محمول دائماً مرتبط با بدون نقل جواب

افراد شده است. پس در تمام احکام با لفظ انسان  اشاره به » االنسان فانٍ«ارتباطی با مفهوم و حتی معنی ندارد. اگر گفته شود 

  و محموالت، محکی اسمی که موضوع است (یعنی مشار الیه آن) حقیقۀً داراي آن حکم است.

  الجهۀ الثالثۀ: معنی اسماء االجناس

باشد. هر اسم می» اسم جنس«اي براي یکی از الفاظ مطلق یعنی همانطور که گذشت، بحث اعتبارات ماهیت مقدمه

، »ابیض«، »شجر«، »حجر«، و یا داراي معنایی عام مانند »عرفات«، »مکّۀ«، »زید«اي معنایی خاص مانند ممکن است دار

له اسم باشد. در اصول، مراد از اسم جنس هر اسمی است که معناي عام داشته باشد. در اصول بحث شده است که موضوع

  ا جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده است؟له آنها ماهیت مطلقه است یجنس چیست؟ به عبارت دیگر موضوع

                                                           
کإنسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلک من أسماء الکلیات من الجواهر و األعراض بل العرضیات و ال فمنها اسم الجنس :«243. کفایۀ االصول، ص2

و بالجملۀ الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم  ریب أنها موضوعۀ لمفاهیمها بما هی هی مبهمۀ مهملۀ بال شرط أصال ملحوظا معها حتى لحاظ أنها کذلک.

ء معه الذي هو الماهیۀ الالبشرط  ء هو اإلرسال و العموم البدلی و ال الملحوظ معه عدم لحاظ شی ء و لو کان ذاك الشی ء أصال الذي هو المعنى بشرط شی الغیر الملحوظ معه شی

  ».القسمی
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ماهیت «است. ماهیت مطلقه هم ممکن است » ماهیت بشرط ال«و » ماهیت بشرط شیء«مراد از ماهیت مقیده، همان 

باشد » ماهیت بشرط ال قسمی«باشد (اگر ماهیت مهمله را غیر از ماهیت البشرط قسمی بدانیم)، و ممکن است همان » مهمله

ماهیت «و یا » ماهیت مهمله«مله را همان ماهیت البشرط قسمی بدانیم). جامع بین آنها نیز ممکن  است (اگر ماهیت مه

  باشد، یعنی باید بحث شود که مراد از جامع چیست.» البشرط مقسمی

گر قبل از تحقیق این مسأله ثمره این است که اگر براي ماهیت مطلقه وضع شده باشد اطالق مدلول لفظی خواهد شد، و ا

  براي جامع وضع شده باشد، اطالق مدلول مقدمات حکمت (مدلول غیر لفظی) خواهد شد.

  له اسم جنس: معنی و ماهیتموضوع

له اسم جنس را مشخص نموده، و سپس در مورد ثمره بحث خواهیم نمود. بحث در در تحقیق این مساله ابتدا موضوع

هیت مطلقه وضع شده یا براي جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده؟ اسم این است که اسم جنس براي چه وضع شده است، براي ما

  جنس براي هیچکدام وضع نشده است.

، اسمی »انسان«در اعتبارات ماهیت بحث در مورد سه مفهوم است، در حالیکه در بحث اسم جنس قطعاً عناوینی مانند 

نامی ندارند، و صورت ذهنی که مفهوم باشد » مفهوم االنسان«یا مفهومِ » االنسان«براي مفهوم نیستند. به عبارت دیگر مفهومِ 

 ی نیست. بلکه اسم جنس براي خودر » ماهیت«مسمر شود، و بدون تصووضع شده است. البته در مرحله وضع باید معنی تصو

» معنی«ي به دهد. اگر معنی تصور شود، صورت آن در ذهن خواهد آمد؛ اما این صورت عنوان مشیرمعنی وضعی رخ نمی

شود. این معنی یا مشار الیه در کدام عالم است، عالم عین یا ذهن، و یا عالم واقع، است، و اسم براي مشار الیه صورت وضع می

رسد معنی در عالم وهم است، و یا عالم اعتبار، و یا عالم وهم (عالم حقیقی اعم از عالم عین و عالم ذهن است)؟ به نظر می

در عالم حقیقی یا اعتباري یا واقعی محقّق نیست. بله فرد انسان در عالم عین موجود است، و آنچه » انسان«ظ یعنی مسماي لف

در ذهن (عالم ذهن) موجود است صورت معنی است. بنابراین خود ماهیت در عالم وهم موجود است که ذات موهوم نامش 

فقط در عالم عین، و صورت ذهنی آن فقط در عالم ذهن محقّق و مانند آن است. این ذات موهوم، افرادش » شجر«و » قلم«

شود. تحقّق فرد ماهیت موهوم کافی است تا براي خود ماهیت اسم گذاشته شود، زیرا نام گذاشتن براي تمام افراد ماهیت می

  هاي بسیار و عدم قدرت بر حفظ آنها خواهد بود.(ماهیت مورچه، اسب، سنگ، و ...) موجب وضع

شود گفت وقتی له اسم جنس) قرار داده شود. بله میجه این بحث اعتبارات ماهیت، نباید مقدمه این بحث (موضوعدر نتی

دهد؟ به هر حال آید که آن را عنوان مشیر براي ماهیت قرار میکند، چه در ذهنش میواضع ماهیت انسان را تصور می

  م است.له اسم جنس، همان ذات ماهیت است که امري موهوموضوع

  


