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 )ۀیاهماعتبارات ال: ۀیناث(فصل اول: تعریف/ الجهۀ المطلق و مقید  موضوع:

  خالصه مباحث گذشته:

شد. در اعتبارات ماهیت، معناي مورد نظر از ماهیت در این بحث در جلسه قبل در مورد جهت دوم از فصل اول بحث شروع 

معلوم شد. سپس در مورد اعتبارات ماهیت و نحوه تصور یک ماهیت در ذهن بحث شد. مفاهیم ماهیت البشرط قسمی، ماهیت 

 بشرط شیء، ماهیت بشرط ال، ماهیت البشرط مقسمی، نیز توضیح داده شدند.

  تنبیهات

اعتبارات ماهیت، نیاز است چند نکته به عنوان تنبیه توضیح داده شود: امر اول اینکه آیا در تعقّل اول، در ادامه بحث از 

شود؟ امر سوم اینکه ماهیت قسم رابعی در کنار اقسام ثالثه وجود دارد یا نه؟ امر دوم اینکه کلی طبیعی بر کدام قسم منطبق می

  لی است؟مهمله یکی از اقسام هفتگانه است یا قسم مستق

  تنبیه اول: قسم چهارمی براي معقوالت اولیه

فرموده است در تعقّل اول، مفهوم چهارمی هم وجود دارد. ایشان سه مفهوم معقول اول را پذیرفته است، با  1محقّق خوئی

ماهیت بشرط «و » لهماهیت مهم«اند. بنابراین سه مفهوم نامیده »ماهیت مهمله«این تفاوت که نام قسم اول را تغییر داده است و 

                                                           
ء زائد، وتسمى هذه الماهیۀ بالماهیۀ  وذاتیاتها ولم یلحظ معها شیالماهیۀ تارةً تالحظ بما هی هی، یعنی أنّ النظر مقصور على ذاتها :«510، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، چ1

 ء من الخصوصیات المتعینۀ معها فتکون مهملۀً باالضافۀ إلى جمیع تلک الخصوصیات حتى خصوصیۀ عنوان کونها مقسماً لألقسام اآلتیۀ. المهملۀ، نظراً إلى عدم مالحظۀ شی

ء خارج عنها حتى عنوان إهمالها وقصر النظر علیها، فانّ التعبیر عنها بالماهیۀ المهملۀ باعتبار واقعها  وبکلمۀ اخرى أنّ النظر لم یتجاوز عن حدود ذاتها وذاتیاتها إلى شی

ۀ باالضافۀ إلى جمیع طوارئها وعوارضها الخارجیۀ والذهنیۀ. وتارة اخرى الموضوعی، ال باعتبار أخذ هذا العنوان فی مقام اللحاظ معها. فالنتیجۀ أنّ هذه الماهیۀ مهملۀ ومبهم

ء إن کان عنوان مقسمیتها لألقسام التالیۀ دون غیره سمیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ الال بشرط المقسمی، وإن کان ذلک  ء خارج عن مقام ذاتها وذاتیاتها، وذلک الشی یالحظ معها شی

یر فی وعاء العقل عن جمیع الخصوصیات والعوارض سمیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ المجردة وفی االصطالح بالماهیۀ بشرط ال. وهی بهذا العنوان غ ء الخارج عنوان تجردها الشی

الفرض. وهذه الماهیۀ  ء من الموجودات الخارجیۀ، لوضوح أ نّها لو حملت على موجود خارجی لکانت مشتملۀً على خصوصیۀ من الخصوصیات وهذا خلف قابلۀ للحمل على شی

دق على الموجود الخارجی. وإن کان تسمى باألسماء التالیۀ: النوع، الجنس، الفصل، العرض العام، العرض الخاص، حیث إنّها عناوین للماهیات الموجودة فی افق النفس فال تص
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وجود دارد و در کنار آنها قسم چهارمی هم هست. گاهی ماهیت همراه عدم تقید به وجود یا عدم » ماهیت بشرط ال«و » شیء

شود، بر خالف قسم اول که در آن لحاظ عدم تقید نیست. به عبارت دیگر اگر تنها ذات و ماهیت لحاظ لحاظ می یک شیء

شود. شود؛ و اگر ذات و ماهیت همراه لحاظ عدم تقید به وجود یا عدم باشد قسم چهارم میل) میشود ماهیت مهمله (قسم او

  .2ظاهراً مراد مرحوم اصفهانی هم همین است، هرچند کالم ایشان داراي نوعی اجمال است

نحوه ممکن است یک  رسد این بیان صحیح نیست. توضیح اینکه همانطور که گفته شد، در تعقّل اول تنها به سهبه نظر می

- ماهیت تصور شود. در کالم ایشان با لحاظ عدم تقید، قسم چهارم شکل گرفته و با عدم لحاظ چیز دیگر قسم اول شکل می

به نحو تصور است یا به  که ممکن است کنار ماهیت باشد یا نباشد،» عدم تقید«شود که گیرد. این سوال از ایشان مطرح می

خواهد » االنسان الخالی عن التقید بوجود شیء و عدمه«د عدم تقید در تصور باشد، مفهوم به دست آمده نحو تصدیق؟ اگر مرا

، که در این صورت معقول ثانی خواهد بود؛ زیرا تقید تنها در ذهن است و در خارج نیست، پس اگر تقید در مفهوم اخذ شد

بحث ما که در مورد معقوالت اولیه است، خارج است. اگر هم مراد شود این مفهوم تبدیل به معقول ثانی خواهد شد. پس از 

عدم تقید در تصدیق باشد، همان مفهوم انسان تصور شده است که یک تصدیق در کنار آن وجود دارد. در این صورت نیز این 

ن مهم نیست (مانند تصدیق کارآمد نیست زیرا بحث در تقسیمات تصور ماهیت است، و وجود یا عدم یک تصدیق در کنار آ

اینکه انسان تقسیم شود به انسانی که کنارش حجر هست و انسانی که نیست). به عبارت دیگر اینکه در کنار تصور یک تصدیق 

  هم باشد یا نباشد، موجب تغییر آن تصور نشده و ربطی به اصل بحث ندارد.

  حث ماهیت مهمله ایشان هم خواهد آمد.در نتیجه در تعقّل اول تنها سه نحوه تصور ماهیت ممکن است. ب

  تنبیه دوم: کلی طبیعی

                                                                                                                                                                                                            
ء، وهذه الخصوصیۀ تارةً وجودیۀ واخرى عدمیۀ.  فی االصطالح بالماهیۀ بشرط شیء خصوصیۀ من الخصوصیات الخارجیۀ سمیت هذه الماهیۀ بالماهیۀ المخلوطۀ، و ذلک الشی

حاظها مثلًا مع عدم العلم أو عدم الفسق، فهی واألول کلحاظ ماهیۀ االنسان مثلًا مع العلم، فانّها ال تنطبق إلّاعلى هذه الحصۀ فحسب، یعنی االنسان العالم دون غیرها، والثانی کل

ء. نعم، قد یعبر عن القسم الثانی فی  فی الخارج إلّاعلى الحصۀ التی ال تکون متصفۀً بالعلم أو بالفسق، فهذان القسمان معاً من الماهیۀ الملحوظۀ بشرط شی على هذا ال تنطبق

 ». االصول بالماهیۀ بشرط ال ولکنّه مجرد اصطالح من االصولیین وال مناقشۀ فیه

فهی الماهیۀ  -من دون نظر إلى الخارج عن ذاتها - کلّ ماهیۀ من الماهیات إذا لوحظت و کان النظر مقصورا علیها بذاتها و ذاتیاتها اعلم أنّ:«490، ص2. نهایۀ الدرایۀ، ج2

تالحظ باإلضافۀ إلى الخارج عن أن  أحدها المهملۀ التی لیست من حیث هی إلّا هی، و إذا نظر إلى الخارج عن ذاتها ففی هذه المالحظۀ ال یخلو حال الماهیۀ عن أحد امور ثالثۀ:

أن تالحظ باإلضافۀ إلیه ال مقترنۀ به  و ثالثها أن تالحظ باإلضافۀ إلیه مقترنۀ بعدمه و هی الماهیۀ بشرط ال. و ثانیها ء. ذاتها مقترنۀ به بنحو من األنحاء، و هی الماهیۀ بشرط شی

ء، و  من حیث قید البشرطشی - ۀ یمکن اعتبار أحد هذه االعتبارات و القیود معها بال تعین ألحدها، فهی أیضا ال بشرطو حیث إنّ الماهی و ال مقترنۀ بعدمه، و هی الماهیۀ ال بشرط.

ترانها، هو عتبار اقترانها و عدم اققید البشرطال، و قید الالبشرط، فالالبشرط حتى عن قید الالبشرطیۀ هو الالبشرط المقسمی، و الالبشرط بالنسبۀ إلى القیود التی یمکن ا

  ». الالبشرط القسمی
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بوده، و قسم جدیدي خارج از این اقسام نیست. به عنوان  »البشرط قسمیماهیت «همان  »کلی طبیعی«رسد به نظر می

شود. معنی نیز گفته می »معنی«باشد که به آن مقدمه همانطور که توضیح داده شد، هر لفظی که اسم است داراي یک مسمی می

است که در منطق تقسیم  »مفهوم«شود. صورت معنی در ذهن هم تقسیم به معناي عام مانند حجر، و معناي خاص مانند زید می

مفهوم «، و اگر صورت معنی عام در ذهن آید، »جزئیمفهوم «شود. اگر صورت معنی خاص در ذهن آید، به کلی و جزئی می

  .خواهد بود» کلی

ماهیت نیز به معناي » طبیعی«مفهومی کلی است؛ زیرا داراي معناي عام است. قید  »کلی طبیعی«به این مقدمه، با توجه 

شود که کلی طبیعی . با توجه به این توضیح معلوم میاست» الصورة النوعیۀ«همان  »الصورة الطبیعیۀ«باشد، یعنی و نوع می

» ماهیت البشرط«منحصر در  »کلی طبیعی«باشد. بنابراین می »اب ما هوما یقال فی جو«همان ماهیت به اصطالح اول یعنی 

  ود.خواهد ب

معقول ثانی » کلی طبیعی«، معقول اول بوده و خود مفهوم »االنسان«باید توجه شود که مصادیق کلی طبیعی مانند مفهوم 

  است. این معقول ثانی از تمام ماهیات البشرط انتزاع شده است.

  ت مهملهتنبیه سوم: ماهی

  تحلیل حقیقت ماهیت ذهن متأخّرین را بسیار مشغول نموده است. در بیان حقیقت آن بین متأخّرین سه قول وجود دارد:

  دانند.می» ماهیت البشرط مقسمی«الف. قول اول از مرحوم آخوند است که ماهیت مهمله را 

  دانند.قسیم ماهیت البشرط قسمی میب. قول دوم از مرحوم اصفهانی و محقق خوئی است که ماهیت مهمله را 

  دانند.می» البشرط قسمیماهیت «ج. قول سوم از شهید صدر است که ماهیت مهمله را همان 

  


