
علم در  و رابطه انسان

 ذهن)معقوالت اولیه(

 جنساطالق و اسم .  5

 اطالق مقابل تقیید است

 صی لحاظ شود مانند: االنسان عالم.]انسان[ و در این معنا وصف زائد یا حالت خا اگر معنائی تصور شود تقیید:

 شود اطالق.]انسان[ و چیزی به آن اضافه نشود، می اگر معنائی تصور شود اطالق:

یا اینکه  ؟جاز استد م  رجل[ برای معنای مطلق وضع شده و استعمال آن در مقیّآیا اسم جنس ]انسان،  محل بحث: سؤال:

ای الزم است ی اعم از معنای مطلق و مقید یعنی همان طور که برای تقیید قرینهیاسم جنس وضع شده است برای معنا

 برای اطالق هم قرینه الزم است؟

 انواع لحاظ ماهیت در ذهن فقط باید اصطالحات را متوجه شویم( )پاورقی: این بحث، بحث پیچیده ای نیست یک مقدار مقدمه:

 .انسان واجد علم1                                   

 . انسان فاقد علم 2                                   

شیء )مقید به وجود(      ماهیت لحاظ ماهیت بشرط  .1                 علمانسان مقید به 

ال )مقید به عدم(      ماهیت  لحاظ ماهیت بشرط .2                            علم انسان مقید بعدم 

)عدم اللحاظین(  ماهیت  )پاورقی:قسمی(لحاظ ماهیت ال بشرط .3                                      علمانسان خالی از قید علم و عدم 

 بدون قیدن بودن[ است]قِسمی که واقع شده است در مقابل و در عرض دو قسم دیگر، و قید و شرطش  البشرط قِسمی:

ثانویه است. به عبارت دیگر یک  رط شیء و بشرط ال و ال بشرط است؛ و از معقوالتاعم از هر سه لحاظ بش البشرط مَقسمی:

مرحله قبل از سه مرحله بشرط شئ و بشرط ال و البشرط قِسمی است، یعنی خالی از هر قیدی است حتی قیدِ]بدون قید 

 بودن[

 شوند مثل انسان و عالم.مفاهیمی که مستقیماً از خارج انتزاع می معقوالت اولیه:

تر از معقوالت شوند مثل کلی و جزئی ]یک گام عقب تر و ذهنیمفاهیمی که از معقوالت اولیه انتزاع می معقوالت ثانویه:

 اولیه است[.

 مثل وجود علم و عدم علم در خارج. قیود اولیه:

 یه[.ط ال و ال بشرط]همان معقوالت ثانوهای ذهنی بشرط شیء و بشرویژگی قیود ثانویه:

 ای هستند برای نشان دادن قیود اولیه.ومی آن آینهقیود ثانویه الاقل اولی و د

  علم در خارجرابطه انسان و 



 شود.لحاظ: تصوری که انجام می                     

 شود. ملحوظ: صورتی که دیده می                     

اگر از جهت لحاظ در نظر بگیریم                    قِسمی است در عرض دو قسم دیگر]بشرط شیء و بشرط ال[

اعم از ر از جهت ملحوظ در نظر بگیریم اگ            شود یعنی م قسم است،دو قسم دیگر می

 ماهیت انسان]چه واجد علم و چه فاقد علم[. تصور مثالً            

  ظ و ربط آن به مقسمی و قسمی را نفهمیدم()لحاظ و ملحو

 ال بشرط



 جنسوضع اسم 

 پردازیم.بعد از بیان مقدمه به اصل بحث می

 ؟قسمیسمی یا م وضع شده است برای ماهیت البشرط قِ انسان[]اسم جنس سؤال:

در حالی  ،ندارنداند و اطالق مقیده شدهاین دو چون طعاً برای بشرط شیء و بشرط ال وضع نشده است؛ ق اسم جنس جواب:

 که اسم جنس مطلق است.

 البشرط قِسمی هم نیست؛ چون البشرط قِسمی هم مقید شده است، و قیدش همان ]بدون قید بودن[ است؛

 پس اسم جنس وضع شده است برای البشرط م قسمی، یعنی ذات انسان بدون هیچ لحاظی

 ]پاوری اطالق: قرینه اطالق: مثل مقدمات حکمت[.. هم برای تقییدش، هم برای اطالقش نیاز به قرینه دارد یعنی:

 .سمیقم  البشرط  وضع شده است برای پس اسم جنس

 )این مطلب درست است ولی نمیدانم چرا کتاب جور دیگری گفته(

  



 ]در مقام ثبوت[ تقییدتقابل بین اطالق و 

 )جدولی(  .تقیید2 .اطالق1( ماهیت در مقام ثبوت آیا جنس همان ماهیت است)

 این دو وصف اطالق و تقیید با هم متقابل هستند.

 تقابل اطالق و تقیید چه نوع تقابلی است؟ سؤال:

تقیید،  از نوع تضاد است، چون اطالق و تقیید دو امر وجودی هستند و هر دو از قبیل لحاظ هستند، جواب: مرحوم خوئی:

 [.را لحاظ کردید ذکر قید]یعنی عدم ذکر قید لحاظ عدم ،و اطالقلحاظ ذکر قید است 

 ر و عمی که عدم نسبی است.یعدم آن قید است مثل بص ،از نوع عدم و ملکه است، یعنی اطالق مرحوم نائینی:

مثل وجود البصر و عدم وجود البصر که عدم مطلق است]یعنی  ،از نوع تناقض است، یعنی تقابل سلب و ایجاب شهید صدر:

ظ عدم نیست بلکه عدم لحاظ ذکر قید است[. یعنی اصالً چیزی را لحاظ اگر تقیید، لحاظ ذکر قید است، اطالق لحا

 نکردیم.

 [ بود و گر نه در مقام اثبات]در خارج[ قطعاً عدم و ملکه هستند.ر مقام ثبوت]عنداللهیها که گفتیم همه داین نکته:

 شود؟فرق بین این اقوال کجا ظاهر می سؤال:

ارتفاع  پاورقی: به)لق و مقید بودیم حالت سوم یعنی اهمال اگر مانند شهید صدر قائل به تقابل تضاد بین مط فرق اول:

طور که آنجا که مطلق و مقید نقیضین هستند همان ، به بیان دیگرممکن نیستگویند( اهمال می باهم اطالق و تقیید

 ی هم نداریم، یعنی یا این یا آن.ماجتماعشان محال است، ارتفاعشان هم محال است و حالت سو

زرد و آبی تضاد  مثالً بین ،خالف قول مرحوم خوئی که قائل به تضاد در مطلق و مقید بودند و حالت سوم هم ممکن بودرب

 )مثال اصولی(که سفید نه زرد و نه آبی بلباشد بگوییم 

 توان حالت سومی در نظر گرفترت هم میخالف قول مرحوم نائینی که قائل به عدم و ملکه بودند که در آن صورو ب

باالخره یا  ،شود مطلبی در ذهن متکلم]در مقام ثبوت[ مهمل باشدبنابر نظر شهید صدر اهمال ممکن نیست یعنی نمی

 نائینی اهمال در مقام ثبوت ممکن است. مرحوم مطلق است یا مقید اما بنابر نظر مرحوم خوئی و

تواند مطرح شود که تقیید ممکن است اگر نظر مرحوم نائینی را پذیرفتیم]عدم و ملکه[ فقط در جائی اطالق می فرق دوم:

 1مثالً: اگر بخواهیم جعل حکم را مقید به علم بکنیم محال است، پس اطالقش هم محال است.

                                                           
 چرا بنابر نظر مرحوم نایینی این که جعل حکم را مقید به علم کنیم محال است؟  . 1



لکه اگر وجود یکی از اطالق و این در حالی است که بنابر نظر شهید صدر]تناقض[ چنین چیزی نه تنها محال نیست ب

 شود.تقیید محال شد لزوماً وجود دیگری ضروری می

چون وجود تقیید محال شد پس وجود اطالق هم یرفتیم]تضاد[ نه الزم است بگوییم: همچنین اگر نظر مرحوم خوئی را پذ

توان قائل به حد بلکه می ،ودشو نه الزم است بگوییم چون وجود تقیید محال شد وجود اطالق ضروری می ،شودمحال می

 وسط شد و اهمال را پذیرفت.

قول صحیح همان است که گفتیم، رابطه بین اطالق و تقیید تناقض است. چون اطالق یعنی: آن خصوصیتی  قول صحیح:

قیدی که صالحیت دارد آن مفهوم را ]انسان[ بر جمیع افراد منطبق کند]هر چند اآلن مقید شده[ همین که در این اطالق 

لحاظ نشود کافی است برای مطلق بودنش]یعنی احتیاجی به لحاظ عدم قید نیست بلکه همین عدم لحاظ قید کافی است[ 

 تأمل فرمایید.

 چرا همین که در اطالق قیدی لحاظ نشود کافی است و احتیاجی به لحاظ کردن عدم قید نیست؟ سؤال:

، منطبق شود، و تک تک آن افرادالحیت را دارد که بر افرادش)زید( ت و صذاتاً این قابلیچون هر مفهومی)انسان(  جواب:

، از آنجا که قابلیت منطبق شدن مفهوم بر ید مفهوم انسانیت را در خود دارد(همان طور که زآن مفهوم را در خود دارند )

 .افرادش ذاتی است و متوقف بر لحاظ عدم ذکر قید نیست، پس همین که قیدی لحاظ نکنیم کافی است

برای بیان معنای مطلق همین که قیدی نیاوریم  ی هر مفهومی ذاتاً در افرادش هست،چون معنا خالصه در یک کالم این که:

 ،شودچون الزم ذاتی از ملزومش جدا نمیز نداریم عدم قید را لحاظ کنیم. و دیگر نیا ،آیدآن مفهوم مطلق در ذهن می

 شود.جدا نمی 4طور که زوجیت از همان

پس چگونه با باشد و قابل انفکاک از آن نیست، مفهوم برای انطباق بر تمامی افرادش الزم ذاتی آن می اگر قابلیتِ اشکال:

 کند؟شود و مفهوم بر همه افرادش صدق نمیانطباق محدود می این قابلیتِ ،تقیید

هر چند فعلیت ندارد  ،آن قابلیت را دارد مفهوم هنوزهم،  گیرد چون بعد از تقییداین تقیید، قابلیت را از مفهوم نمی جواب:

 و آن قید مانع فعلیت آن شده است.

 شود.توانیم بگوییم با آمدن قید، این مفهوم به مفهوم جدید تبدیل میحتی می

نه ؛ وگرام ثبوت بود، نه در مقام اثباتکنیم: این تقابل بین اطالق و تقیید که از آن بحث کردیم در مقمی بار دیگر یادآوری 

بریم.یعنی از نیامدن تقیید پی به اطالق میدم و ملکه است، رابطه مطلق و مقید ع در مقام اثبات  

 از آنجایی که جزوه در حال ویرایش هست، لطفا ایرادات احتمالی را حتما اطالع بدید
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