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بسم هللا الرح ن الرحیم
موضوع  :حاالت اسم جنس ؛ دخول تنوین بر اسم جنس
بحث بعد

بحث از حاالت اسم جنس است ؛ اگر ذات اسم جنس

را نگاه کنیم با قطع از نظر تنوین ی یا الم تعریف مثل انسان برا
ماشیت مه له یضع یده است که برا

اطالق ی تعریف ی تنکیر ی

تقیید صالحیت دارد یلش در موارد استع ال بر اسم جنس الم
تعریف یا بعضش از مواقع نون تنوین یارد مش یود ی بعضش از
اس اء جنس شم علم قرار داده یده است که اینها حاالت مختلف
اسم جنس است ی معنا
مش یود یا چیز

آن با دخول امور دیگر

بر آن اضافه مش یود عل ا

ک ش عوض
ادبیات شم این

مباحث را دارند.
نسبت به حالت ایل که حالت دخول تنوین بر اسم جنس است
معریف بین ادباء 1این است که تنوین دی نوع است ؛ یکش تنوین
تنکیر است ی ی دیگر
مردد بودن فرد

شم تنوین ت کین ؛ تنوین تنکیر بر نکره ی

که تنوین بر آن یارد یده است داللت مش کند ی

از آن فرد المعین ی مردد استفاده مش یود اما تنوین ت کین برا
مجرد ت کین از اعراب است ی از آن نکارت ی تردد ی البعینیت
استفاده ن ش یود ی شر کدام از این دی نوع مثالها
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زیاد

دارند

مثال ً (اکرم رجال ً) ی (اعتق رقب ًة) ی (رایت لئی اً) تنوین آنها تنکیر
است ی نکره شستند که معنا

آنها یک نفر مردد ی نکره است که

مستلزم یحدت ی اراده فرد یاحد ی البعینه است ی لیکن آیه (ی أ ْنز ْلنا
الس ا ِء ما ًء ط ُهوراً) 1منظور از آن یک «ماء» مردد نیست ی مثل
ِمن
َّ
(رأیت رجال ً) نیست که دال بر بدلیت ی فرد مردد است بلکه در
خیر من
اینجا مقصود جنس «ماء» است ی ش چنین مثال « رجل ٌ
ٌ
مرأه » لذا تنوین آن برا

ت کین است نه تنکیر ی این دی معنا در

این موارد یجدانش است ی لذا این تقسیم بند

در کل ات ادباء شم

کم ی بیش آمده است ی آنها نیز فش الج له بین این دی نوع تنوین
فرق را احساس کرده اند بنابراین اصل این تقسیم بند

در لغت

موجود است ی در این بحث اصولش بحث یده است که یقتش
تنوین تنکیر داخل ید چه اتفاقش مش افتد که اطالق بدلش یده ی
ی ولش ن ش یود ی تنوین تنکیر ی ولیت را از بین مش برد ی شم
چنین تعیین را شم از بین مش برد ی تردید ی نکارت افاده مش یود
است یلذا اس ش را تنکیر گذایتند زیرا که شم بر ال بعینه بودن
داللت دارد ی ضد تعیین است ی شم دال بر بدلیت ی ضد ی ولیت
است .
بحث یده است که چرا ضد ی ولیت است؟ گفته یده است
که به این جهت ضد ی ولیت است که تنوین تنکیر بر نکره ی ال
بعینه بودن یک فرد داللت دارد پس قید یحدت از آن استفاده مش
یود ی این با ی ولیت قابل ج ع نیست چرا که ی ولیت خلف
اراده فرد یاحد است ی این قید یحدت با ی ولیت قابل ج ع
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نیست بخالف تنوین ت کین که در آن نکارت اخذ نشده است قهراً
یحدت شم اخذ نشده است پس با ی ولیت قابل ج ع است .
این تحلیل اصولش از این تقسیم بند

ادبش در معنا

تنوین تنکیر

بود لذا گفته مش یود شرجا تنوین مانع از ی ولیت اسم جنس
نباید تنوین ت کین است مثل جایش که ادیات ع وم بر اسم
جنس منون یارد بشوند مثل (اکرم کل عالم) که این تنوین ت کین
است ی

قید یحدت ندارد ی لذا با دخول « کل » ی ی ولیت

منافاتش ندارد .
ایکاالتش در کل ات بعضش از اصولیین مثل مرحوم آغا ضیا
غیره در اینجا یده است ی یهید صدر

4

9ی

اج اال ً نقل مش کند

که شم ایکال حلش یده است ی شم ایکال نقضش .
ایکال حلش  :خود مفهوم یحدت یا یاحد اسم جنس است ی
ی ولیت در یاحد شم معقول است مثال ً (اکرم کل یاحد من
العل اء) ی یقتش این مفهوم قابل ی ول  ،به اسم جنس اضافه
یود دیگر ن ش تواند مانع از ی ولیت آن بشود
ایکال نقضش :در بعضش جاشا در اسم جنس با تنوین تنکیر
ی ولیت استفاده مش یود مثل نکره در سیاق نفش یا نهش مثل
(ال تکرم فاسقاً) که با یجود تنوین تنکیر باز شم ی ولیت فه یده
مش یود فلذا تنوین تنکیر ی یحدت منافاتش با ی ولیت ندارد
یهید صدر

مش فرماید این دی ایکال قابل دفع است
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پاسخ ایکال حلش  :مقصود از یاحد به نحو معنا
یاحد به معنا

حرفش است نه

اس ش مقابل کثیر  ،ی جز کثیر شم شست که اسم
که به نحو معنا

جنس است یعنش یاحد

حرفش حالت یحدت ی

د یحدت در آن لحاظ یده باید نه به این معنا که بشرط ال از
ح ّ
انض ام چیز دیگر

باید بلکه به این معنش که از ناحیه اس ش که

مرکب از ماده ی شیئت تنوین است این ماده ی این شیئت اقتضا
صدق بر بیش از یاحد را بدال ً ی تخییراً ندارد ی این معنا با ی ولیت
منافات دارد بخالف اسم جنس که تنوین تنکیر ندارد یا الم جنس
دارد لذا مفهوم « جائنش عالم » بر دی عالم به طور شم عرض قابل
صدق نیست البته بدال قابل صدق است که ش ان نکارت است ی
ال بعینیت است پس این مفهوم در تنوین تنکیر به نحو معنا
حرفش اخذ یده است ی این معنا مناقض با ی ولیت ی صدق بر
افراد ی حصص متعدد

باشم یج عا است بخالف تنوین ت کین یا

اسم جنس معرف بالالم .
پاسخ ایکال نقضش  :دفع ایکال نقضش شم به این است که
ی ولیت  -که نکره در سیاق نفش یا نهش است -دی ی ولیت
است یک ی ولیت در امتثال متعلق نهش ی نفش است که مثال ً
عرض ید این ی ولیت نیست بلکه الزمه عقلش انتفا

طبیعت

است حتش اگر به نحو صرف الوجود ی با قید یحدت لحاظ یود زیرا
که باید ش ه افرادش را ترک کند تا آن معنش ترک یود ی این
بالدقه ی ولیت نیست بلکه الزمه عقلش ترک یا نفش طبیعت
است که انتفائش ی ترکش تکوینا این گونه است که باید ت ام

مصادیقش ترک یود ی این با اخذ قید یحدت در تنوین تنکیرمنافاتش
ندارد .
نسبت به خود حکم شم یک انحاللیت دیگر در نواشش استفاد مش
یود که نهش شم متعدد مش گردد ی فرد دیم بعد از فرد ایل شم باز
حرام مستقلش است ی نکته این ی ولیت شم انحاللیت مالکات
مفاسد در افراد طولش است ی ربطش به تنوین ندارد د اساساً
تنوین بر حکم شم داخل نیست بلکه داخل بر متعلق یا متعلق
متعلق است بنابر این نقض شم یارد ن ش یود فلذا نه نقض یارد
است ی نه ایکال حلش.
نتیجه  :حاصل این که در موارد تنوین تنکیر اطالق اسم جنس
بدلش بوده ی ی ولش نخواشد بود به جهت داللت بر یاحد البعینه ی
در موارد استفاده ی ولیت از اسم جنس با تنوین  ،تنوین مذکور
تنوین ت کین خواشد بود .

