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 )معناي اسماء االجناس: لثۀاث(فصل اول: تعریف/ الجهۀ المطلق و مقید  موضوع:

  خالصه مباحث گذشته:

له  له آن است. گفته شد که موضوع در جلسه قبل جهت سوم فصل اول شروع شد. بحث در مورد معناي اسم جنس و موضوع

 اسم جنس همان ماهیت و معنی است. در این جلسه ابتدا ثمره این بحث مطرح شده، و سپس وارد جهت چهارم خواهیم شد.

  له اسم جنس بحث از موضوع ثمره

له آن ماهیت مطلقه باشد، اطالق مدلول لفظ خواهد  له اسم جنس گفته شده است اگر موضوع در ثمره بحث از موضوع

  له اسم جنس جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده باشد، اطالق مدلول لفظ نخواهد بود. شد؛ و اگر موضوع

شود. در بحث داللت گذشت که داللت  از توضیح یک مقدمه بیان می رسد این فرمایش صحیح نیست. قبل به نظر می

باشد. تقسیم داللت به تصوریه و تصدیقیه نیز به لحاظ مدلول است. یعنی در داللت تصوریه،  متقوم به دو رکن دالّ و مدلول می

تصدیقیه انتقال به مدلول از یک احساس شویم؛ اما در داللت  دالّ همان احساس یا تخیل است که از آن به یک تصور منتقل می

شود از تصور به تصدیق منتقل شد، بلکه باید از تصدیقی به تصدیق دیگر منتقل شد. در داللت  یا تخیل نیست، زیرا نمی

 دهد، بلکه از الاقلّ دو تصدیق به تصدیقیه، دالّ باید تصدیق باشد، و حتی از یک تصدیق هم انتقال به تصدیق دیگر رخ نمی

تواند یک لفظ باشد، بلکه چند تصدیق دیگر منشأ  دهد. به هر حال در داللت تصدیقیه، دالّ نمی یک تصدیق انتقال رخ می

  داللت تصدیقیه است.

با توجه به این مقدمه و با توجه به اینکه اطالق مدلول تصدیقی است (زیرا اطالق یکی از افراد ظهور است، و ظهور نیز 

باشد)، ممکن نیست از یک لفظ یا تصور انتقالی به اطالق رخ دهد.  این داللت از افراد داللت تصدیقیه می داللت ظنیه است، که

شود متکلم اراده اطالق نموده، و یا وجوب مطلق است، این یک مدلول تصدیقی است که امکان ندارد از  یعنی وقتی گفته می

دهد، و در اصطالح اصولی به این چند  دیق به اطالق انتقال رخ میشنیدن لفظ به این تصدیق منتقل شویم. بلکه از چند تص
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شود (مقدمات حکمت دو یا سه قضیه تصدیقی است که در  گفته می» مقدمات حکمت«رسیم،  تصدیق که از آنها به اطالق می

صور است که تعداد آن اختالف هست). در نتیجه اطالق ممکن نیست مدلول یک لفظ باشد زیرا مدلول لفظی فقط یک ت

  شود از آن به تصدیق منتقل شد. نمی

  الجهۀ الرابعۀ: التقابل بین االطالق و التقیید

وجود تقابل بین اطالق و تقیید در بین اصولیون پذیرفته شده است. متقابلین دو شیء هستند که در مورد واحد از جهت 

توانند  تقیید، و یا هیچکدام محقّق نباشند، اما هر دو نمی شوند. به عبارت دیگر ممکن است اطالق محقّق باشد یا واحد جمع نمی

باشد: اول تقابل به سلب و ایجاب (تناقض)؛ دوم تقابل به  در مورد واحد از جهت واحد محقّق شوند. تقابل داراي چهار قسم می

بل به تضایف مانند ابوت و ؛ سوم تقابل به تضاد؛ و چهارم تقا»بصیر«و » اعمی«، و یا »بصر«و » عمی«ملکه و عدم مانند 

بنوت؛ در بحث تقابل بین اطالق و تقیید در بین علماء کسی قائل به قسم چهارم (تقابل به تضایف) نشده است، اما سه قسم 

  دیگر قائل دارد:

ت. یعنی در دانند، که تقیید ملکه و اطالق عدم اس الف. مرحوم میرزا تقابل بین اطالق و تقیید را تقابل به ملکه و عدم می

  مواردي که شأن تقیید باشد، اگر تقیید محقّق نشود، قطعاً اطالق محقّق خواهد بود.

دانند، که اطالق همان سلب است و تقیید  ب. شهید صدر تقابل بین اطالق و تقیید را تقابل به سلب و ایجاب (تناقض) می

  همان ایجاب است.

  دانند. یید را تقابل به تضاد میج. مرحوم محقّق خوئی نیز تقابل بین اطالق و تق

تحقیق در مسأله: تضاد  

اند. ایشان این اشکال  در این بحث شهید صدر به نحوي جمع بین اقوال نموده، و دو قول دیگر را به نظر خود برگردانده

اطالق و تقیید اثباتی اند که بحث تقابل بین اطالق و تقیید بحثی ثبوتی است، و در مورد  را بر نظر مرحوم میرزا وارد نموده

اند که تقابل بین  بحثی مطرح نیست؛ به عبارت دیگر این کالم میرزا را ناظر به اطالق و تقیید اثباتی دانسته، و در اثبات پذیرفته

  آنها تقابل به ملکه و عدم است.

اند؛ یعنی اگر در  انستهسپس شهید صدر قول محقّق خوئی را بر مبناي خودشان صحیح دانسته، و با مبناي دیگر ناتمام د

عدم تقیید هم لحاظ شود، تقابل بین آنها تقابل به تضاد خواهد بود، اما اگر لحاظ نشود، تقابل » ماهیت البشرط قسمی«حقیقت 

شود، این  بین آنها تقابل به تضاد نخواهد بود. و با توجه به مبناي شهید صدر در مورد ماهیت البشرط قسمی که لحاظ تقید نمی

  قول را ناتمام دانسته است.
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رسد این جمع بین اقوال صحیح نیست، که با بیان نظر مختار در مسأله اشکال آن معلوم خواهد شد. توضیح  به نظر می

شوند، و سپس در هر امري بررسی شود که تقابل بین اطالق و  اینکه باید در نظر گرفت چه اموري به اطالق و تقیید متّصف می

شود که باید مستقلّاً بررسی شود: عنوان  ر از کدام قسم است. سه امر وجود دارد که متّصف به اطالق و تقیید میتقیید در آن ام

  مأخوذ در خطاب؛ واجب یا مطلوب؛ محلوظ حین الخطاب.

  اطالق و تقیید به لحاظ عنوان موجود در خطاب

و یا در » اکرم العالم«که در خطاب » اکرام«ان مراد از عنوان همان متعلّقی است که در خطاب اخذ شده است مانند عنو

اکرام «اخذ شده است. در مثال اول عنوان اکرام مطلق است، و در مثال دوم (و یا مثال » یجب االکرام فی یوم الجمعۀ«خطاب 

  که یوم الجمعه قید ماده باشد) مقید است.» العالم یوم الجمعۀ

  در دو خطاب تبلیغ و تشریع به طور مستقلّ بررسی شود: در این موارد تقابل بین اطالق و تقیید باید

  الف. خطاب تبلیغ

ممکن است مطلق یا مقید یا مجمل باشد. پس تقابل بین آنها در این موارد تقابل » اکرام«در خطاب تبلیغ، عنوانی مانند 

بل به ملکه و عدم و یا به تضاد به سلب و ایجاب نیست، زیرا در این موارد اجمال هم ممکن است. در نتیجه ممکن است تقا

» ذکر اللفظ بالقید«، و یا به »عدم ذکر قید«باشد، که بستگی به تعریف اطالق دارد. اطالق عنوان خطاب، ممکن است تعریف به 

شود. در صورت اول تقابل بین آنها تقابل به ملکه و عدم است، و در صورت دوم تقابل به تضاد است (زیرا دو امر وجودي 

نماییم  شود به هر شکل تعریف کرد، اما تعریف دوم را اختیار می شوند). البته این دو تعریف اشاره به واقعیت نیستند لذا می می

بحث » اطالق لفظی«است. اما در این بحث در مورد » اطالق مقامی«زیرا اطالق دیگري داریم که عدم ذکر قید است و آن 

دهیم. با توجه به این تعریف، تقابل بین اطالق و تقیید تقابل به تضاد  قرار می» لفظ بالقیدذکر ال«کنیم، لذا تعریف آن را  می

  خواهد بود (البته ضد در اصطالح فلسفی مراد نیست بلکه ضد در اصطالح اصولی است).

ذکر اللفظ بالقید «با توجه به اینکه در کنار اطالق و تقیید، قسم سومی به نام اجمال هم هست، پس تعریف دقیق اطالق 

خواهد شد. قید اول (بالقید) موجب خروج تقیید از تعریف شده، و قید دوم (کونه فی مقام البیان) » فی حال کونه فی مقام البیان

  شود؛ زیرا اجمال هم ذکر اللفظ بالقید هست، اما در جایی که در مقام بیان نیست. نیز موجب خروج اجمال از تعریف می

  ب. خطاب تشریع



  21/06/95:تاریخ  )ظله دام( مددي استاد اصولدرس خارج           273 :شماره جلسه        مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السالم

 نوع تقابل میان اطالق و تقیید :موضوع خاص          حسین مهدوي نهاد  :مقرر                                  مطلق و مقید  :موضوع عام

   4صفحه   

 

براي تعیین رابطه بین ». اکرم العالم«گوید  شود، به عنوان مثال مولی می در خطاب تشریع نیز عنوان در متعلّق اخذ می

اطالق و تقیید در این موارد، باید این بحث مطرح شود که آیا در خطاب تشریع، اجمال ممکن است؟ اگر اجمال ممکن نباشد، 

شوند که ثالث هم دارند. به هر حال با  ندارند؛ و اگر اجمال ممکن باشد، دو ضد می شوند که ثالث اطالق و تقیید دو ضد می

، در مورد اطالق (ذکر اللفظ بالقید)، تقابل بین آنها تضاد خواهد شد (اگر اجمال در خطاب تشریع 1توجه به تعریف مختار

ستند که ثالث هم دارند). پس در این صورت هم ممکن نباشد، دو ضد هستند که ثالث ندارند؛ و اگر ممکن باشد، دو ضد ه

  تقابل تضاد است.

  

                                                           
سلب و ایجاب اگر ممکن نباشد، تقابل . مقرّر: با توجه به تعریف دیگر (عدم ذکر القید) نیز اگر اجمال در خطاب تشریع ممکن باشد، تقابل بین آنها تقابل ملکه و عدم است؛ و 1

  است.


