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 مطلق  حکمت /الفاظ تقیید/مقدمات و اطالق :موضوع

  خالصه مباحث گذشته:

در مورد فصل دوم یعنی مقدمات حکمت، در جلسات قبل چهار تنبیه مطرح شد. در این جلسه تنبیه پنجم در مورد الفاظ 

  شود. مطلق شروع می

  تنبیه پنجم: الفاظ مطلق

گاهی نیز ». اکرم الفقیر«یا » اکرم فقیراً«در » فقیر«شود مانند  همانطور که گذشت گاهی یک لفظ، متّصف به اطالق می

شود که  شود، زیرا حاوي یک عنوان مطلق است. در این تنبیه از الفاظی بحث می یک کالم یا خطاب، متّصف به اطالق می

  اي از الفاظ، تأمل و اشکال وجود دارد. وند زیرا در مورد پارهش متّصف به اطالق می

ها؛ حرف همیشه عالمت  ها؛ و عالمت شوند: اسم در مباحث گذشته گفته شد از دید اصولی الفاظ تقسیم به دو دسته می

ت بلکه ملحق به لفظ است و هیئات نیز ملحق به حرف هستند زیرا هیئت دقیقاً لفظ نیست بلکه کیفیت تلفظ است، لذا لفظ نیس

شود. هیئت  استفاده می» دالّ لفظی«شود، یعنی از عنوان  است. در این مباحث از عنوانی جامع بین کیفیت و لفظ استفاده می

رسد فقط دو هیئت داراي وضع وجود دارد: هیئت فعل؛  ، البته به نظر می»اسم فاعل«و » هیئت فعل«داراي انواعی است مانند 

یرا در اسم فاعل فقط یک وضع وجود دارد (نه اینکه مانند فعل، هیئت آن داراي یک وضع، و ماده آن داراي و هیئت جمله؛ ز

  وضع دیگري باشد). در هر یک از این اقسام باید بررسی شود که اتّصاف به اطالق هست یا نیست:

  الفاظ داراي وضع بالعالمیۀ
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رود، در جایی که به  ند. البته در یک مورد اطالق براي آنها به کار میشو الفاظ داراي وضع بالعالمیۀ، متّصف به اطالق نمی

روي هم یک اسم است یعنی » من فی البلد«در این مورد ». اکرم من فی البلد«همراه متعلّق خود یک اسم تشکیل دهند مانند 

  شود. یک دالّ اسمی است. اما دالّ عالمتی هیچگاه متّصف به اطالق نمی

  وضع بالتسمیۀالفاظ داراي 

ها هستند که دو قسم عام و خاص دارند. اتّصاف به اطالق در هر یک از این دو  الفاظ داراي وضع بالتسمیۀ، همان اسم

  قسم بررسی خواهد شد:

اسم خاص  

شود.  ، متّصف به اطالق می»مکه«و » کعبه«و » زید«گفته شده است اسمی که براي معناي خاص وضع شده است، مانند 

در «یا » در قم بودن«در مورد زید، و یا » جلوس«و » قیام«ق در این اسماء به لحاظ حاالت و مقارنات است، مانند اطال

اطالق دارد، لذا اگر زید در خیابان هم اکرام شود، کافی است تا ماموربه اتیان » اکرم زیداً«در مورد وي. جمله » مشهد بودن

است. یعنی عنوان زید فقط یک فرد دارد » اطالق افرادي«شود که در مقابل  گفته می» اطالق احوالی«شده باشد. به این اطالق 

  لذا اطالق افرادي ندارد.

از دو حال خارج » زید«رسد اسم خاص داراي اطالق لفظی نیست. توضیح اینکه حاالت و مقارنات عنوان  به نظر می

  نیست:

یوم «، که در این جمله »اکرم زیداً یوم الجمعه«گردد مانند  برمی» قمتعلّ«و » ماده«الف. گاهی حاالت و مقارنات به قیود 

  ؛1در حقیقت قیدي براي خود زید نیست، بلکه قیدي براي اکرام (متعلّق) و یا قیدي براي حکم (وجوب) است» الجمعه

 قیدي براي » الجالس«، که قید »اکرم زیداً الجالس«است مانند » زید«ب. گاهی نیز حاالت و مقارنات قیدي براي خود

» اطالق مقامی«وجوب یا اکرام نیست، بلکه قیدي براي خود زید است. در این مورد اطالق وجود دارد، اما این اطالق یک 

، زیرا این اقسام از انقسامات خود زید نیست بلکه از انقسامات حاالت زید است. اطالق مقامی یعنی »اطالق لفظی«است نه 

شود این حالت خاص، مد نظر وي نبوده  ام بیان بود و حالتی را ذکر نکرد، پس از سکوت مولی کشف میاینکه مولی در مق

است. به عبارت دیگر زید نام فرد است و حاالت و مقارنات از مسمی خارج است و از انقسامات معنی نیست، تا اطالق لفظی 

  ، اطالق مقامی است.شامل آنها شود. بنابراین اطالق در اسماء خاص» زید«عنوان 

                                                           
دیگر این حالت در واقع از حاالت زید نیست بلکه از حاالت اکرام است. اکرام اطالق ندارد. به عبارت » زید«. مقرّر: این موارد از بحث خارج هستند، زیرا در این موارد عنوان 1

  نیز از معانی عام است و خاص نیست. در مورد قید هیئت هم همینطور است که از حاالت زید نخواهد بود.
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  اسم عام (اسم جنس)

هایی که معناي خاص دارند که  شود؛ در مقابل اسم گفته می» اسم جنس«هایی که معناي عام دارند،  در علم اصول به اسم

انند شود. بنابراین در علم اصول، اسم جنس همان اسمی است که معناي عام دارد م گفته می» معرفه«یا » اسم علَم«به آنها 

و گاهی » رجلٌ«رود مانند  اسم داراي معناي عام، گاهی به صورت نکره به کار می». فقیر«یا » سماء«یا » انسان«یا » کاتب«

» اضافه«است و یا به واسطه » ال«؛ و معرفه شدن اسم جنس نیز یا به واسطه »غالم زید«یا » الرجل«به صورت معرفه مانند 

  است.

  اسم جنس نکره

اکرم «، و یا عالمت تثنیه داشته باشد مانند »اکرم رجالً«ره، ممکن است عالمت وحدت داشته باشد مانند اسم جنس نک

شوند که متکلم در مقام  البته این موارد وقتی متّصف به اطالق می». اکرم رجاالً«، و یا عالمت جمع داشته باشد مانند »رجلین

  و مطلب توجه داشت:بیان بوده و قید متّصلی نباشد. البته باید به د

  نکته اول: محکی در اسم جنس نکره

وجود دارد. اگر اسم جنس همراه عالمت (وحدت، یا تثنیه، یا » محکی«همانطور که گفته شد در هر اسمی همیشه یک 

در » رجل«شود. به عنوان مثال  جمع) باشد، و مشارالیه افراد معینه باشند، در این صورت اسم جنس متّصف به اطالق نمی

نیز مطلق » رأیت رجلین«متّصف به اطالق نیست زیرا محکی آن یک فرد معین است؛ و یا در جمله » رأیت رجالً«جمله 

  نیز مطلق نیست زیرا متکلم اشاره به چند فرد معین دارد.» رأیت رجاالً«نیست زیرا متکلم اشاره به دو فرد معین دارد؛ و یا در 

در » رجل«شود. به عنوان مثال  فراد مردد باشد، در این صورت اسم جنس متّصف به اطالق میاما اگر مشارالیه فرد یا ا

هم مطلق است زیرا محکی » اکرم رجلین«مطلق است زیرا محکی آن همان فرد مردد است؛ و در جمله » اکرم رجالً«جمله 

  ی همان افراد مردد است؛نیز مطلق است زیرا محک» اکرم رجاالً«همان دو فرد مردد است؛ و در جمله 

در تثنیه و جمع اگر دو یا چند مرد اکرام شوند، این عمل، مصداق ماموربه است، چه تک تک اکرام شوند و چه با هم 

، اکرام زید به تنهایی مصداق ماموربه نیست، و اگر بعد عمرو هم اکرام شود این »اکرم رجلین«اکرام شوند. به عنوان مثال در 

نهایی مصداق ماموربه نیست، اما مجموع آن دو اکرام، مصداق ماموربه است؛ اما اگر دو مرد باهم اکرام شوند، اکرام هم به ت

مصداق ماموربه است. در این صورت، اکرام نفر سوم نه مصداق ماموربه است و نه جزء مصداق است؛ و چون فرض این است 

مرد را باهم اکرام نماید، باز مصداق ماموربه است، یعنی اینطور نیست تعیین حداقل است، اگر سه » رجلین«که مراد متکلم از 

  که جزء آن مصداقی براي ماموربه باشد.
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  نکته دوم: تفاوت نکره در سیاق اثبات و نفی

» التکرم رجالً«و » اکرم رجالً«مطلب دوم اینکه در مورد نکره در علم اصولی مشکلی پیش آمده است. در دو مثال 

و در دومی » بدلی«مطلق است، که در این مطلب اختالفی نیست؛ اما اشکالی وجود دارد که در اولی اطالق » رجل«عنوان 

حکم وجود دارد. » به عدد افراد رجال«وجود دارد، اما در دومی » یک حکم«است. به تعبیر دیگر در اولی فقط » استغراقی«

  تفاوت این دو در چیست؟

  


