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 یعقل لیدل تیحجج و امارات/قطع /حج   موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

علم  قتیر حقبحث شد. گفته شد منشأ اختالفات د هینسبت به مخالفت قط یعلم اجمال تیدر جلسات قبل در بحث منج ز

سوم  هیه ادامه نقد نظرجلسه ب نیاول و دوم نقد شد. در ا هیشد که نظر انیب یعلم اجمال قتیدر مورد حق هیاست. سه نظر یاجمال

 .شد میمختار خواه هیپرداخته و سپس وارد نظر

 مناقشه دوم: جامع انتزاعی حاکی از خصوصیات فرد است

ست. محق ق عراقی هید صدر از اشکال مرحوم محق ق عراقی بر اینکه متعل ق علم اجمالی جامع باشد، پاسخ حل ی داده اش

ل انطباق بر فرد با فرموده اگر متعل ق علم اجمالی جامع باشد، پس علم به نجاست حیثیت مشترکه خواهد بود؛ زیرا جامع قاب

کند(. شهید صدر فرموده است حیثیت مشترک با سائر افراد است را حکایت میخصوصیات نیست )بلکه بخشی از فرد که همان 

 جامع دو نحوه دارد:

)یعنی ذات(  الف. جامع ذاتی: جامع ذاتی حکایت از خصوصیات فرد ندارد و تنها از خصوصیت مشترک بین تمام افراد

خصوصیاتش حکایت  از زید با« انسان»ند؛ یعنی از جوامع ذاتی هست« فرس»و « شجر»و « انسان»حکایت دارد. به عنوان مثال 

 ندارد، بلکه از ذات زید که با عمرو و خالد و بکر مشترک است حکایت دارد.

« خاص  »و « شخص»و « فرد»د. به عنوان مثال تواند از خصوصیات فرد هم حکایت کنمیب. جامع عرضی: جامع عرضی 

است زیرا زید و بکر و عمرو مصادیق آن هستند. این جامع از خصوصیات جامع « فرد االنسان»از جوامع عرضی هستند. عنوان 

عینِ تعی ن است. یعنی اگر از فرد بودن حکایت کند در واقع تعی ن را حکایت کرده که خصوصیات « فردی ت»هم حکایت دارد زیرا 
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حکایت « بخصوصیاتها»ام افراد انسان حکایت داشته و از تم« بخصوصیاته»از زید « فرد االنسان». بنابراین عنوان 1را داراست

 دارد.

در نتیجه برخی از مفاهیم هستند که از خصوصیات فرد هم حکایت دارند، و متع لق علم اجمالی نیز از مفاهیم انتزاعی و 

 .2باشد« جامع انتزاعی»عرضی است که حکایت از خصوصیت فرد دارد. یعنی مشکلی ندارد که متعل ق علم اجمالی 

 تواند از تمام خصوصیات فرد حکایت کنداقشه: جامع انتزاعی نمیجواب از من

فرد »که در علم اجمالی وجود دارد غیر از عنوان « احدهما»رسد این بیان شهید صدر صحیح نیست؛ زیرا عنوان به نظر می

 است )عنوان اول جزئی بوده، و عنوان دوم کلی است؛ که توضیح آن خواهد آمد(.« االنسان

ک مفهوم کلی باشد یاینکه مفاهیم انتزاعی از مصادیق با خصوصیات حکایت دارند، قابل قبول نیست؛ زیرا اگر  به هر حال

راد مصداق آن مفهوم پس همه افراد مصداق آن هستند، لذا باید از حیثیت مشترک بین افراد حکایت نماید. ممکن نیست تمام اف

 افراد حکایت کند.باشند، و در عین حال آن مفهوم از تمام خصوصیات 

منشأ اشتباه مرتبط با امری است که در فلسفه و منطق بیان شده است. توضیح اینکه هر مفهوم نسبت به مصداقش، ممکن 

است؛ ام ا مفهوم « ذاتی»باشد، که مصداقی برای آن می« زید»نسبت به « انسان»است ذاتی یا عرضی باشد. به عنوان مثال مفهوم 

است )البته ممکن است در برخی امثله تشخیص این مطلب کمی « عرضی»باشد، که مصداقی برای آن می« زید»نسبت به « عالم»

است که مصادیق فراوانی مانند « مفهوم وجود»پیچیده شود، ام ا در مواردی مانند این دو مثال روشن است(. یکی از مفاهیم کلی 

آن دارد. در فلسفه مش اء گفته شده این مفهوم نسبت به مصادیقش و مانند « وجود عمرو»و « وجود زید»و « وجود حق  تعالی»

                                                           
شود. بنابراین می« شخص»ه است مت حد شد« این وجود»شده و اگر از این حیث که با « فرد»تعریف فرد گفته شد که اگر ماهیت با وجود مت حد شود . ممکن است اشکال شود در 1

؛ پاسخ این است که اوالً با تغییر انداست، که حکایت از شخص وجود خارجی ندارد بلکه این حیث مشترک تمام افراد است که با وجود مت حد شده« نوع وجود»در تفر د ات حاد با 

شود زیرا شخص باید حکایت از یک وجود خاص  خارجی داشته باشد، که در نتیجه تمام خصوصیات فرد را این اشکال دفع می« شخص االنسان»به « فرد االنسان»عنوان از 

 حیثیت بوده و این دو یک چیز هستند. تنها در« شخص»و « فرد»داراست؛ و ثانیاً همانطور که در تعریف فرد گفته شد تفاوت 

نطبق على الفرد بخصوصیته إال إال ان هذا انما یتم لو سلمنا األصل الموضوعی له و هو ان کل عنوان جامع یستحیل أن ی..... :»158، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

لفرد بخصوصه و هی الجوامع قه، و إن هناك نوعا من الجوامع ینطبق على ااننا ذکرنا فی بحث الوضع العام و الموضوع له الخاصّ ان هذا لیس بصحیح على إطال

لتزم بذلك و قد اعتبرها جوامع االعرضیة بالنسبة لما هو فرده بالعرض ال بالذات کعنوان الفرد و الخاصّ و الشخص فراجع. بل المحقق العراقی )قده( نفسه أیضا 

نه ینطبق على الفرد بتمامه. اللهم إال عة من الخارج و معه کیف یستدل فی المقام على تعلق العلم اإلجمالی بالواقع بأاختراعیة اصطناعیة من قبل الذهن ال انها منتز

اصل الکالم فی توضیح هذا ذا حان یقصد من تعلقه بالواقع نفس هذا المعنى أی انه غیر متعلق بالجامع الذاتی المنتزع من الخارج بل بجامع عرضی أو اختراعی ه

 «.تجاهاال
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، که مراد همان حقیقت وجود است. یعنی تفر د «ماهیت مت حد با وجود»است. از سوی دیگر در تعریف فرد گفته شد « عرضی»

 شود.یدا میشود بلکه از ناحیه مصداق وجود که حقیقی است به پاز ناحیه وجود مفهومی که عرضی است محق ق نمی

ود که موجب در کلمات شهید صدر اشتباهی بین این دو وجود شده است )یعنی مفهوم وجود که عرضی است، و حقیقت وج

شد عرضی است. به  تعی ن است(. کأن  ایشان گمان کرده مفهوم وجود برای مصادیقش ذاتی است، در حالیکه همانطور که اشاره

افراد است. پس  حیثیتی خارج ذات و مشترک بین همه« الوجود»جود است، ام ا مفهوم عبارت دیگر تفر د از ناحیه حقیقت و

کلی است و از حیثیت  ناظر به حقیقت وجود نیست، بلکه ناظر به مفهوم عرضی وجود است؛ زیرا این مفهوم« فرد االنسان»مفهوم 

شود و خصوصیات نمی یعنی از زید با تمام اجزاءمشترک حکایت دارد، نه اینکه از زید با تمام خصوصیات حکایت داشته باشد. 

یک مفهوم کلی « د االنسانفر»یک مفهوم کلی انتزاع کرد )بلکه اگر مفهومی انتزاع شود قطعاً جزئی خواهد بود(. بنابراین مفهوم 

 و )نسبت به مصادیقش( عرضی است، که از تمام خصوصیات افراد حکایت ندارد.

مع انتزاعی نیز حکایت ر تمام نبوده و این اشکال به کالم محق ق عراقی وارد نیست. یعنی جادر نتیجه اشکال حل ی شهید صد

 از افراد ندارد، لذا نباید متعل ق علم اجمالی جامع باشد.

 مناقشه سوم: نفسِ علم در اجمالی و تفصیلی متفاوت نیست

راقی نیز دارای دو عنیست، ام ا کالم ایشان محق ق همانطور که گفته شد اشکال نقضی و حل ی به کالم محق ق عراقی وارد 

ی وجود دارد که متعل ق آنها اشکال است: اوالً این تفسیر در تمام افراد علم اجمالی جریان ندارد، یعنی برخی از افراد علم اجمال

ه علم اجمالی کدر اینگونه نیست ک تواند واقع باشد؛ و ثانیاً بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی در خودِ علم وجود ندارد. یعنینمی

 باشد و علم تفصیلی شفاف باشد. تفاوت بین علم اجمالی و تفصیلی فقط در ناحیه متعل ق آنهاست.

نظریه همان نظر محق ق  بیان بیشتر در مورد این دو اشکال در توضیح نظر مختار خواهد آمد. البته نظر بهتر از بین این سه

 عراقی است.

 نظر مختار

اکثریت افراد را  های کرسد علم اجمالی به لحاظ متعل ق دارای دو حص ه است، و نظریه محق ق عراقی در حص هظر میبه ن

ار نیاز به ذکر یک یا فرد معی ن است. برای توضیح نظر مخت« واقع»دارد صحیح است. یعنی در آن حص ه، متعل ق علم اجمالی 

 آنها در مباحث قبل نیز توضیح داده شده بود(: مقدمه در بیان چند اصطالح است )که برخی از

 «مقطوع»و « محکی»و « مفهوم»مقدمه: توضیح 

 توضیح داده خواهد شد:« مقطوع»و « محکی»و « مفهوم»در مقدمه چند اصطالح 
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 «مفهوم»توضیح 

است، که « معنی»ک برای اشیاء هستند. هر اسم دارای ی« اسم»ای از الفاظ همانطور که در مباحث الفاظ بیان شد، پاره

نیز که صورت معنی  مفهوم«. زید»، و یا خاص  باشد مانند معنی «شجر»و « حجر»و « انسان»ممکن است عام  باشد مانند معنی 

اگر صورت  وبوده، « مفهوم جزئی»در ذهن است، ممکن است کلی یا جزئی باشد. اگر صورت معنی خاص  در ذهن حاضر شود 

 خواهد بود.« م کلیمفهو»معنی عام  حاضر شود 

صداق هم ندارند؛ ام ا مفاهیم بنابراین هر مفهومی، جزئی یا کلی است، که مفاهیم جزئی دائماً دارای مصداق بوده و بیش از یک م

 یر داشته باشند.کلی ممکن است مصداق نداشته باشند، و اگر دارای مصداق باشند ممکن است یک مصداق و یا مصادیق کث

 


