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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
در جلسه قبل بیان  دو مقدمه از این چهار مقدمه که نهی مبتنی بر چهار مقدمه است اجتماع امر و عرض کردیم دلیل ششم بر جواز

  .نیز بر این مقدمات خواهیم داشت مرور اجمالی مقدمات، یکگیری از این جهنتی و مقدمات شد. البته در پایان بحث

 مقدمه سوم

، ستنی، یعنی ماهیتی که هیچ شرطی در آن ممکن است با هزار شرط در وجود خارجی اجتماع کندبشرط  ماهیت الدرست است که 

برای آن  و مرآة دال کاشف، یت،ماه وجه اما به هیچروطی که خارج از ذات آن ماهیت هستند متحد شوند با شچه بسا در خارج 

شوند وطی که در خارج با ماهیت متحد میشرودش یک چیز است و آن خ یتماه اند نیستشروطی که در خارج با آن متحد شده

 ندارد. آن شروط  از ت و این هیچ داللت، کاشفیت و مرآتیتییک چیز دیگر اس

 بیان شده است.برای چه به توضیح و بسط دارد. همچنین باید روشن شود که این مقدمه مجمل است و نیاز مقداری مطلب این 

دهیم یایا شرح ماین را اول درباره بعضی از قض) .گیردمی رهی موضوع برای بعضی از قضایا قراماهیت من حیث به طور کلی گاهی 

که نه وجود ذهنی حالیدر  که چگونه ممکن است ماهیتد ممکن است به ذهن بیای .(م سراغ غرض اصلی از این مقدمهیروو بعد می

جا کلیت به معنای این «االنسان کلیٌ» :گوییمتواند موضوع یا معروض قرار بگیرد؟ مثال میاش مد نظر نیست میو نه وجود خارجی

قضیه موضوع قرار گرفته است چیست؟ آیا منظور  یناین انسانی که در ا ،شود بر انسانزی که ینطبق علی الکثیرین، حمل میچی

اصال قابلیت صدق بر کثیرین ندارد، مفهوم کلی به هیچ وجه انسان  یخارج ، زیرا وجودنیست این قطعا؟ وجود خارجی انسان  است

که  یچیز وجود یعنی یک فرد و، زیرا وجود مساوق با جزئیت و تشخص است، قابل حمل نیست یارجخ ان به معنای وجودسبر ان

 :باید بگویید ،جزیی استی باشد، همیشه ند کلاتوگاه نمیخارج هیچ موجود در. تعین پیدا کرده استبا عوارض مشخصه فردیه 

 ا کرده است و کلیت در مورد موجود خارجی اصال معنا ندارد.یدوجود پ ،تحقق پیدا کرده استشئ این یعنی  ،«ذاک» «هذا» «هذا»

شخص  مالزم با ت ین نیز قطعا نیست، زیرا وجود ذهنی نیز؟ اذهنی استالانسان بوجوده « االنسان کلی»قضیه  درمنظور از انسان آیا 

همین االن وقتی  جزئی است. اگر مفهوم انسان ،گیردذهن شکل می رهنی یعنی همان تصورات انسان که دد ذ، وجوو فردیت است

فرض کنید جزیی است،  تصور شده است،این وجود در ذهن چون  ،موجود شوددر ذهنم حاضر شود و این مفهوم کنم به آن فکر می

ده ش موجود ذهنی متصور در ذهن من انسان اینکنم، ، همین که مفهوم انسان را تصور میکه هیچ انسانی نیست تیمجایی هسدر 

هزاران نفر  ان با منزمممکن است هم  .این تصور پیدا شده است: اوال در زمان خاص و مکان خاص زیرا .و این جزیی است است

 ممکن است صبح و ممکن است بعد از کنم، رمفهوم انسان را تصوساعت یازده من ممکن است  .دیگر نیز این مفهوم را تصور کنند

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 جزیی :گوییم. وقتی میهم جزیی است وری که از مفهوم انسان در ذهن انسان حاصل شود آنپس هر تص ظهر آن را تصور کنم.

 یست؟ این چ موضوع . پسدیگر بر مصادیق متکثر و متعدد قابل انطباق نیستالکثیرین،  یعنی الینطبق علی

ز منظور ا ،زیی است، زیرا جمنظور از االنسان نیز موجود خارجی نیست ،معنای کلی که مشخص است «االنسان کلیٌ»در قضیه 

 آنچه که اینجا موضوع برای قضیه االنسان کلی .جزیی استز یذهنی نال وجودهزیرا انسان ب ،نیست نیز انسان به وجود ذهنی ،االنسان

بدون  ،ت بدون تقید به قید خارجی بودن آناین ماهیت و طبیع ،االنسان است ت چیست؟ ماهیت االنسان است، طبیعةشده اس واقع

  و کلی و مفهوم کلی بر آن حمل شده است. رفتهموضوع قرار گ تقید به قید ذهنی بودن آن

گوییم موضوعش یدرست است که م« االنسان کلی»به این نکته باید توجه داشته باشیم که  ،کنممیعرض  به عنوان تأکید البته این را

ان االنس» ،قضیه ذهن است ینولی ظرف خود ا ،الخارجی وجودهان بذهنی و نه انسالنه انسان بوجوده  است طبیعت و ماهیت انسان

ق احمل و تشکیل قضیه در چه ظرفی اتف نیا ؟شودعنوان کلی بر انسان حمل می کجا ؟شودکجا به عنوان یک قضیه مطرح می« کلی

یرد و کلی حمل بر انسان گدر ذهن است که حمل صورت می ،شودیج که کلی حمل بر انسان نمدر خار ،ظرف ذهنی ؟افتدمی

رف تحقق ، ظشودمعنایش این نیست که جزیی می شودحمل بر انسان می شود و کلیین قضیه تشکیل میاما اینکه در ذهن ا ،شودمی

  .یت نیست، اما این مالزم با جزئذهن است قضیه

قضایا چیزهایی بر ماهیت حمل شوند که جزء ذات ماهیت  ینتوانیم داشته باشیم که در اکه قضایایی می ا اینجا معلوم شدپس ت

ند بر ماهیت حمل شوند و شوند و به همین دلیل می توانمیتند ولی از عوارض ماهیت محسوب خارج از ذات ماهیت هس ،نیستند

اگر وجود خارجی ماهیت یا وجود ذهنی ماهیت  ،ذهنیا الع است نه بوجودهالخارجی موضو هاوجودماهیت نه ب در این موارد

کرد یا موجود در ان موجود ذر ذهن سنحمل بر اکلی را نمی توان  ،اصال حمل ممکن نیست« االنسان کلیٌ»باشند در مثل  عموضو

 .خارج

است که این ماهیت نه بوجودها  ال ایند تشکیل داد در مرحله دوم سؤشوای را میبعد از اینکه معلوم شد چنین قضیهحال  ان قلت:

 وجودةم ال ،گفتید لیست اال هی نشما خودتا ،طبیعت، ماهیت من حیث هی ،یعنی ماهیت من حیث هی ،الخارجی الذهنی نه بوجود ما

طور چ، نه موجود است نه معدوم؛ این را گفتند که ماهیت من حیث هی نه کلی است نه غیر کلی ،ه، ال کلیة و ال غیر کلی معدومهو ال

خارجی و ذهنی را کنار  وجود« االنسان و ماهیة االنسان طبیعة»موضوع قضیه عبارت است از  «االنسان کلی»در  :گوییدجا میاین

بر  جا مفهوم کلی را حملحال چطور این ،و ال غیر کلیه یةاالنسان ال کل ، طبیعةاالنسان لیست اال هی ماهیةسان و االن ، طبیعةزدید

 ؟ کنیدمی انسان

 ثر است. دو نکته کلیدی خیلی در بحث ما مؤ این ،آیدع به میان میبحث حمل اولی و شایاین جا  قلت:

ماهیت اگر موضوع  ،کنیمکنیم و گاهی آن را به حمل شایع حمل میوع مییک محمول را به حمل اولی حمل بر یک موضگاهی 

لیست اال هی، اگر چیزی  ،با قطع نظر از هر چیزی خارج از ذات خودش ن حیث هی در مرحله ذات و ذاتیاتماهیت م ،قرار بگیرد

این  «ناطقحیوان االنسان » :گوییم، میحمل نیستماهیت حمل شود جز ذاتیاتش بر آن قابل  نیاهد به حمل اولی ذاتی بر اوبخ

حمل  و مول استیوان ناطق محح ،ماهیت و طبیعت که لیست اال هی ،االنسان ؟ طبیعةیست، موضوعش چیک حمل اولی ذاتی است

ش هیچ چیزی غیر از ذاتیات ،لیست اال ذاتیاته ،در حمل اولی ذاتی لیست اال هی ،بر انسان ولی این حمل اولی ذاتی است شده است
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اتی این مربوط به  حمل اولی ذ، ال کلیة و ال غیر کلیه، من حیث هی لیست اال هی شود الماهیةاگر گفته می ،قابل حمل نیستبر آن 

همان لیست اال هی  ،انسان هستند ذاتیات زچون حیوان و ناطق ا «االنسان ناطق»، «االنسان حیوان» :گوییم، بله االن هم میاست

، ودشل شایع صناعی تنها ذاتیات حمل نمیحم رشود؟ ذاتیاتش، اما دمی بر ماهیت ذاتی چه چیزی حمل در حمل اولی ،درست است

ست، ات ماهیت انسان نیموجودیت و وجود از ذاتی ، زیراغلط باشدید این قضیه معیار با طبق آن« االنسان موجودة» :گوییموقتی می

 ،است قطعا غلطولی ذاتی باشد و حمل بخواهد حمل ا «االنسان موجود»است، لذا اگر بگوییم  فقط حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان

ادق ص« ةاالنسان موجود» قضیه در حمل شایع صناعی ،ا اگر حمل شایع صناعی باشد، امزیرا مفهوم وجود غیر از مفهوم انسان است

ی اما ف ان قد اتصف بالوجود اما فی الذهن ویعنی ماهیة االنس، االن موجودانسان  :گوییم؟ وقتی میمعنای این جمله چیست .است

حمل شایع  ،ملاین ح« االنسان موجود فی الخارج» :وییمگهن، یک وقت میفی الذ : االنسان موجودگوییممی یک وقت .الخارج

اقی یک مصد، کرده است ان درخارج یک فرد پیدااالنس حمل شایع صناعی اینجا یعنی ماهیة معنای ،صناعی است و درست هم هست

مصداقی داشته باشند به خالف  این است که تغایر مفهومی و اتحاد حمل شایع صناعی رد، زیرا مالک مصداق موجود شد ،پیدا کرده

وقتی ما ذاتیات یک شئ را بر خود  ،مفهومش یکی است «االنسان حیوان ناطق» است، اتحاد مفهومیمالک حمل اولی  ،حمل اولی

یرند ولی مغا «انسان»با مفهوم  «دوموج»مفهوم « االنسان موجود» :وییمگ، اما وقتی میها یکی استکنیم مفهوم اینشئ حمل می

مفهوم  ،االن عنوان موجود. اتحاد مصداقی برایشان پیدا شده است ،فرد انسان همان فرد موجود است ،پیدا کردنداتحاد وجودی 

ولی در خارج با انسان اتحاد وجودی پیدا کرده است و یکی  ،خیر ؟ت انسان استموجود که حمل بر انسان شده است از ذاتیا

 . اند، مصداقا یکی شدهاندشده

 ،به حسب حمل اولی است ،و ال معدومه جودةال مو ،و ال غیر کلیه : الماهیة من حیث هی لیست اال هی ال کلیةگوییمس وقتی میپ

تواند موجود باشد ، اما به حسب حمل شایع مینه کلی است و نه غیر کلی ،موجودم است و نه وبه حسب حمل اولی انسان نه معد

اغ مسئله غصب آییم سراینکه این نکته را بیان کردیم میبعد از تواند غیر کلی باشد. اند کلی باشد و میتو، میتواند معدوم باشدو می

صب مصداقی از غنماز در بعضی از اوقات  ممکن استتفاوت است. کامال مز م کلی هستند، معنایشان نیدو مفهوو نماز. غصب و نماز 

غصب یعنی تصرف در مال غیر بدون اذنه، اما این اتحاد  ،در خارج همان فعل نمازی مصداق تصرف در مال غیر هم باشد ، یعنیشود

در خارج که  د اما حالتباری هستنها دو مفهوم و دو عنوان اعایری است که در عالم مفهوم دارند. اینغیر از اختالف و تغ وجودی

 است که در خارج اتحاد وجودی با آنتوانیم بگوییم مثال نماز کاشف از غصب است؟ درست مصداقشان یکی شده است، آیا می

در ل ، حابه عنوان یک قضیه است «لوة واجبةالص» ،پیدا کرده است ولی مسئله اتحاد وجودی هیچ ربطی به ذات و ذاتیات ندارد

 .ستض شده ارات و ماهیت نماز است که وجوب بر آن عکه در این قضیه موضوع قرار گرفته است طبیعگوییم، آنبعدی می مقدمه

 ع. در این دو قضیه موضوغصب یعنی طبیعت و ماهیت غصب محکوم به حکم حرمت شده است «الغصب حرام» :گوییموقتی می

خواهیم ع قرار بگیرد را میووضمدر یک قضیه نجا فعال امکان اینکه یک طبیعت ایحیث هی. ما  یت منهعبارت است از طبیعت و ما

ت و بحث یعنی بحث ثبوتی اس است، ن یک شئ به نحو کلیدر واقع کأنه نسبت امکابررسی کنیم. نسبت مقدمه سوم و مقدمه چهارم 

 شود. بیان می اثباتی و تحققش در دایره شرع در مقدمه سوم
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قضیه موضوع عبارت از  ای تشکیل شود که در آنبیان کردیم ثابت کردیم هیچ منعی وجود ندارد که قضیهنچه واقع با آ رما د پس

یم اصال ت و ماهیت قرار دهطبیعدر بعضی از قضایا موضوع را غیر  نه تنها منعی ندارد بلکه اگر بخواهیم ،طبیعت من حیث هی باشد

اگر  الاص ،و قضایایی از قبیل آن موضوع قضیه عبارت است از طبیعت و ماهیت «االنسان کلی»باالتر از امکان در  ،شودغلط می

ند موضوع نتوارجی و نه وجود ذهنی هیچ کدام نمیجود خا، نه وباشد قضیه غلط استر از طبیعت و ماهیت غی موضوع بخواهد

 ،گیردیر مهی لیست اال هی موضوع قراطبیعت من حیث  ،در بعضی از قضایا اینچنین است ،گوییم همه قضایا، نمیدنقرار بگیر

تواند برخی از امور خارج از ذات نیز ، میلیست اال هیهی همین طبیعت من حیث شرط، و البته همین ماهیت ال بشرط، ماهیت ال ب

  .بر آن حمل شود

االنسان »،حمل شایع ، هم در قضایای بهباشد عتواند موضوکلی هم در قضایا به حمل اولی می پس طبیعت من حیث هی به طور

 رد وقضیه اول حمل اولی ذاتی است  رد ،، موضوعش طبیعة االنسان استاالنسان موجود ،االنسان است موضوعش طبیعة« کلیٌ

 منتهی اگر حملاالنسان است  ، موضوع اینجا طبیعةیک وجه مشترک وجود دارد ، ولی در هر دوقضیه دوم حمل شایع صناعی است

 ،باشد ی بر موضوع حمل کنیم که از ذاتیات آنتوانیم به حمل اولی ذاته داشته باشیم فقط چیزهایی را میدر قضی اولی ذاتی بخواهیم

آن موقع  دهیمقضیه تشکیل نیز به حمل شایع صناعی ، اما اگر بخواهیم ی ذاتی استلواین حمل ا« االنسان حیوان ناطق» :بگوییم

 «موجود ساناالن» ،حمل شایع است ؟حمل اولی است یا شایع «االنسان کلی» کنیم. االنسان توانیم حمل بر طبیعةدیگر ذاتیات را نمی

 و اما محمول یکی کلی است که جزء ذاتیات انسان نیست ،ع عبارت است از طبیعت االنسانوموض ،در هر دو ،نیز حمل شایع است

 جزء ذاتیات انسان نیست.هم  نآت که یکی موجود اسمحمول 

 وم نتیجه مقدمه س

اما این  ،ی که خارج از ذات او هستند در خارج متحد شودتواند با خیلی از امور: ماهیت و طبیعت میگفتیمپس در مقدمه سوم 

باشد  چیزی یست که این طبیعت و ماهیت دال، کاشف و راهنمای آنبه این معنا ن کندل شایع صناعی بروز میالب حمدر ق اتحاد که

 طور که طبیعة، هماندال بر کلیت نیست ،کاشف از کلیت نیست ،االنسان مرآت کلیت نیست، طبیعة که در خارج با او متحد شده است

  .د االنسان نیستواالنسان و مرآت وج اشف از وجود انسان و دال بر وجوداالنسان ک

تواند با امور خارج از ذات خودش اتحاد یعتی دارد که در خارج می، یک طبیک ماهیتی دارد زا، نمهمین استنیز در غصب و نماز 

آینه  زاما این اتحاد در خارج به معنای این نیست که نما ،خارجا مثال با تصرف در مال غیر به غیر اذنه متحد شود ،مصداقی پیدا کند

 چ وقت آینه تصرف در مال غیر، نماز هیتهیچ وقت کاشف از تصرف در مال غیر نیس ، طبیعة الصلوةآن تصرف در مال غیر باشد

یفتد ولی این اتحاد وجودی تواند بین نماز و غصب اتفاق ب، اتحاد وجودی مینیست ،با آن اتحاد وجودی پیدا کرده رجکه االن در خا

 . یکی آلت برای لحاظ دیگری شود ،شود ی، یکی کاشف از دیگرشود یشود که یکی آینه دیگرسبب نمی

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               


