
  16/06/95:تاریخ  )ظله دام( مددي استاد اصولدرس خارج            270 :شماره جلسه        مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السالم

 اعتبارات ماهیت :موضوع خاص          حسین مهدوي نهاد  :مقرر                                     مطلق و مقید  :موضوع عام

   1صفحه   

 

  سمه تعالیاب

  1  .................................................................................................................................................................................  تیماه تصور انحاء

  1  .....................................................................................................  آنها یفلسف اصطالح با یثان و اول معقول یاصول اصطالح تفاوت

  2  .........................................................................................................................................  است یثان معقول ،یمقسم البشرط تیماه

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

  خالصه مباحث گذشته:

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

 معلوم شد. در این جلسه به تبیین اعتبارات ماهیت پرداخته خواهد شد.

  انحاء تصور ماهیت

تصور معنی یا ماهیت در ذهن تنها به سه شکل ممکن است: معنی بدون وصف؛ معنی با وصف وجودي؛ معنی با وصف 

  عدمی؛ به عنوان مثال در ماهیت و معنی انسان که همان حیوان ناطق است، این سه نحوه تصور ممکن است:

-گفته می» ماهیت البشرط«به این قسم ». نساناال«آید مانند الف. گاهی تنها این معنی بدون قید و وصفی به ذهن می

  شود.

شود. ذهن در مرحله تصور این قدرت را دارد که تصاویر را به تصور می ب. گاهی این معنی همراه وصفی مانند عالم

تواند با رنگ خواهد با آن تصویر انجام دهد، به عنوان مثال زید عمامه سفید دارد اما ذهن میذهن آورد، و هر تصرّفی که می

باشد، اما همراه را تصور نماید که صورت معنی انسان می »االنسان العالم«تواند سیاه آن را تصور نماید. همینطور ذهن می

  شود.گفته می» ماهیت بشرط شیء«وصف عالم است، مانند اینکه تصویر زید همراه عینکی در ذهن آید. به این قسم 

این قسم همان قسم ». االنسان غیر العالم«آید مانند فی عدمی مانند غیر عالم به ذهن میج. گاهی همان معنی همراه وص

اي شد دو قسم داشت زیرا وصف عدمی به دلیل نکتهدوم است تنها وصف آن عدمی است (اگر در اصول این تقسیم مطرح می

  .شودگفته می» ماهیت بشرط ال«در حکمت است که اضافه شده است). به این قسم 

بنابراین انحاء تصور ماهیت سه نحوه است، و هر ماهیت یا معنایی به ذهن آید، قطعاً به یکی از این سه نحوه خواهد بود. 

که قسم سوم است و  »االنسان غیر المخلوق«باید توجه شود که مهم نیست این سه قسم داراي مصداقی باشند یا نباشند مانند 

  که قسم دوم است و مصداقی ندارد. »اجب وجودهاالنسان الو«مصداقی ندارد، یا 

  تفاوت اصطالح اصولی معقول اول و ثانی با اصطالح فلسفی آنها
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است، و ناظر به معنی یا  »مفهوم«در ضمن این بحث باید به دو نکته توجه شود: اول اینکه این سه عنوان ناظر به سه 

مطرح است و معقول ثانی هم تقسیم به  »ثانیمعقول «و  »ل اولمعقو«ماهیت نیست؛ و دوم اینکه در حکمت بحثی به عنوان 

شده است. توضیح این اصطالحات در حکمت کمی پیچیده شده است، و مرحوم  »فلسفیمعقول ثانی «و  »معقول ثانی منطقی«

حی به عنوان الهیجانی در شواهد االلهام در اوایل کتاب این بحث را خوب توضیح داده است. اما اصولیون متأخّر اصطال

» معقول ثانی«اند که غیر از اصطالح فلسفی بوده و اصطالح خوبی است. توضیح اینکه ساخته »ثانی لمعقو«و  »معقول اول«

مفهومی در ذهن است که از این قبیل » معقول اول«مفهومی در ذهن است که از مفهوم یا مفاهیم دیگر انتزاع شده است؛ و 

است، به آن معقول گفته  »صورت الشیء عند العقل«که به سبب اینکه نزد مشهور مفهوم همان  نباشد (معقول همان مفهوم است

باشد. شده است). این اصطالح در ارتکاز اصولیون بوده که شاید اولین کسی که خوب آن را تبیین نموده است شهید صدر می

بوده، و معقول ثانی مانند » مثلث چهار ضلعی«، و »وجود«، و »انسان«بنابراین در اصطالح اصولی معقول اول مانند مفاهیم 

  باشد.می» جزئی«، و »کلی«، و »مفهوم«مفاهیم 

، همه معقول اول در اصطالح »نسان غیر العالماال«و  »االنسان العالم«و  »نساناال«با توجه به این توضیح این سه مثال 

  اصولی هستند.

  ماهیت البشرط مقسمی، معقول ثانی است

تواند مفاهیم که معقول اول هستند، می» االنسان غیر العالم«و » االنسان العالم«و » االنسان«نظر به سه مفهوم ذهن با 

  دیگري بسازد. به عنوان مثال ذهن با در نظر گرفتن این سه مفهوم، قادر است چهار مفهوم دیگر بسازد:

را بسازد که معقول ثانی است. » نسان الخالی عن القیدمفهوم اال«تواند مفهوم می» االنسان«الف. ذهن با نظر به مفهوم 

  است. در ذهن» ماهیت انسان البشرط«تنها مصداق این مفهوم جدید همان 

را بسازد که معقول ثانی بود، و » مفهوم االنسان المقید بالعالم«تواند مفهوم می» االنسان العالم«ب. ذهن با نظر به مفهوم 

  است. در ذهن» ان بشرط شیءماهیت انس«تنها مصداق آن 

را بسازد که معقول ثانی » مفهوم االنسان المقید بغیر العالم«تواند مفهوم می» االنسان غیر العالم«ج. ذهن با نظر به مفهوم 

  است. در ذهن» ماهیت انسان بشرط ال«بوده، و تنها مصداق آن 

را بسازد که سه مصداق » مفهوم االنسان«ست مفهوم د. ذهن با نظر به هر سه مفهومی که معقول اولی است هم قادر ا

  باشند.در ذهن، یک مصداق براي آن می» االنسان غیر العالم«و » االنسان العالم«و » االنسان«دارد، یعنی هر یک از سه مفهوم 

  است. شده نامیده» ماهیت البشرط مقسمی«از بین این چهار معقول ثانی، سه قسم اول نامی ندارند، اما قسم چهارم 

  


