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  چكيده
 نظريـة  تـوان  يمـ  چگونـه  كـه  اسـت  مطلب اين به ناظر جستار اين ياساس پرسش

 بـه  اشـاره  از پـس  تا كوشد يم حاضر جستار. كرد طراحي را مالصدرا نزد اداريمعن
 اسـاس  بـر  شناسي معرفت و ،متافيزيك سمانتيك، نسبت بيان چون هم روشي نكات
 طبيعي زبان ميان گانه سه هاي تفكيك نيز و »تقديم نادرستي و تفكيك درستي« اصل

 معناداري در شناسا فاعل نقش و معناداري، واحد ترين كوچك تعيين منطقي، زبان و
 حاضـر  جسـتار  يجنتـا  جملـة  از. شود نزديك صدرالمتألهين نزد داريمعنا نظرية به
 تعيـين  برهاني، و منطقي عقل بر مبتني طبيعي زبان بر منطقي زبان ترجيح به توان يم

 عدم و ها لحاظ يةبر نظر يمبن يمعنادار هاي واحد ترين كوچك منزلة به جمله و واژه
  .اشاره كرد يصدور و جعل ثان نظرية و اعدادي نقش بر مبتني شناسا فاعل دخالت

 شناسـا،  فاعل معناداري، معناداري، واحد ترين كوچك تقديم، تفكيك، :ها دواژهيكل
  .ثاني جعل لحاظ، صدور،

  
  مقدمه .1

چندگانه بـا هـم    يا هستند كه در رابطه يدانش سه كيزيمتاف و ،يشناس معرفت ،منطق فلسفة
 نيـ ا از. بـرد  يمـ  سـر  بـه  يگريد با تأثر و ريتأث در ها آنكه هر كدام از  يا گونه قرار دارند به

 اريمنطق بسـ  فلسفة باب در يا هينظر برساختن در يكيزيمتاف و يشناس معرفت يمباد جهت
 فلسـفة  ،يشناسـ  معرفـت  چون كه است عنه مفروغ هينظر نيا ما نزد لذا. است ياتيمهم و ح
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 در نمونـه  يبـرا  كـه  يمبـاحث  از تـوان  يم پس كنند يم هيتغذ گريد كي از كيزيمتاف و منطق
. گرفت كمك معناشناسانه و يكيسمانت يها هينظر يبازساز در شود يم مطرح يشناس معرفت
 كيسـمانت  و يزبان مباحث ،يليتحل لسوفانياشكال شود كه بر اساس نگرش ف است ممكن
 نيـ ا بـر  اكنون نگارنده). Dummet, 1978: 89( اند يشناخت يهست و يمعرفت مباحث بر مقدم
  :داد توان يم قيطر سه به را شناسانه روش نگرش نيا پاسخ كه است باور

 هـا  مقـام  نيـ ا از كـدام  هر انيم توان يم ،با قوم 1مماشات اصل اساس بر كه نيا نخست
 يشناس معرفت در كه قيتصد مفهوم و تصور مفهوم انيم توان يم كه چنان كرد جاديا يتناظر
هـر   كـه  نحو نيا بهكرد  جاديواژه و جمله در زبان تناظر ا چون هم يامور با شود يم مطرح
 لـذا . دانست عام يمعنا به قيتصد به ناظر را يا جمله هر و دانست تصور به ناظر را يا واژه
 مباحـث  بـر  مقـدم  يكيسـمانت  مباحـث  كـه  اشكال نيا گاه آن ،ميريبپذ را يتناظر نيچن اگر

  .كرد نخواهد جاديا ما يبرا يمشكل ندا يكيزيمتاف و يمعرفت
 انيـ م نـد ا يشناس معرفت بر كيسمانت يمعرفت تقدم به قائل كه يكسان ما نظر به كه آن دوم

 هـا  آن احكـام  و كيسمانت مباحث كه است درست ؛اند كرده خلط امور نيا ميتقد و كيتفك
و تفـاوت بـه    كيـ تفك نيـ اما ا ندا يشناس معرفت و يشناس ياز مباحث هست جداو  متفاوت

 تفاوت. است گوناگون ها بلكه اعتبارها و لحاظ ،ستين يگريبر د يكيو تقدم  بيترت يمعنا
 رسـد  يم نظر به. ستين يگريد بر ها نيا از يكي تقدم بر ليدل گوناگون يها لحاظ و اعتبارها

 انيـ م اوالً :انـد  گفته يشناس يهست و يمعرفت بر يكيسمانت مباحث ميتقد از سخن كه يكسان
 ياثبـات  لحـاظ  بـه  مقـام  سه نيا كه است درست كهچرا ،اند خلط كرده بيو ترت كيمقام تفك
در  اًيـ ثان. سـت ين يگريد بر يكي تقدم بر ليدل ها آن بودن منفك نيا اما هستند هم از منفك

 يكـ ي توان يو اعتبار است كه م ثياز ح فقطواحدند و  يامرهر سه  ها مقام نيمقام ثبوت ا
 كيسمانت و يزبان مباحث تقدم به قائل كه يكسان رسد ينظر م به. دانست يگريد بر مقدم را
 مباحـث  شـود  يم گفته كه نيا ثالثاً .اند كرده خلط اثبات و ثبوت عالم انيم اند  يمعرفت امور بر

 ينوع تقدم از چه سنخ نيشود كه خود ا دهيپرس ديبا .اند يمعرفت مباحث بر مقدم يكيسمانت
 يكيسـمانت  مباحث يمعرفت مباحث كه معناست نيبد باشد يمعرفت سنخ از تقدم اگراست؟ 

 از مـؤخر  يمعرفتـ  مباحـث  كـه  بـود  نيـ ا مدعا كه يدر حال ؛اند داده يجا خود درون در را
 سـنخ  از تقدم اگر. ميشو يدچار تسلسل م ابديسلسله ادامه  نيو اگر ا اند يكيسمانت مباحث
  است؟ ينوع چه كه ديپرس ديبا نباشد يمعرفت
 و يشناسـ  معرفـت  بـر  كيسـمانت  تقـدم  بـه  قائـل  اگـر  كـه  رسـد  يم نظر به يرو هر به
 جـاد يا مقـام  سـه  نيـ ا انيـ م كه يارتباط و تناظر اساس بر ميتوان يم باز ميباش يشناس يهست
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 ارتباط به قائل اگر و ميكن اقدام يگريد اساس بر ها مقام نيا از كدام هر يبازساز به ميكن يم
 كيـ  انيـ م نسبت از سخن توان يم گاه آن ميمنطق باش فلسفة و يشناس معرفت مباحث انيم

 خلط هشدار با همراه امور نيا انيم تناظر كه داستيپ ناگفته. كرد مطرح را گريد مقام و مقام
زبان وجود داشته باشند  مثالً مقام كي در يموارد بسا چه. است) category mistake( يمقول

 سـبب  نيهمـ  به زين مقام سه نيا كيتفك. ندارد يمصداق و تيموضوع گريد يها كه در مقام
 تـوان  يمـ  جهـات  يبرخ از گرچه ندارند تناظر گريد كي با يجهت هر از عوالم نيا كه است

  .زد دست تناظر نيا به ها     آن انيم
  

  مسئله طرح. 2

 ةمنطـق و فلسـف   ةفلسف ةدر حوز موضوعات و ها پرسش نيتر مهم جملة از يدار معنا مسئلة
 از مـا . اسـت  يدار معنـا  ةيـ نظر به يده شكل انيم نيا در ياساس مسائل از يكي. زبان است

 زبـان  بـه . ميشـو  كينزد هينظر نيا به كه ميكن يم يسع ميكن يم انيب كه ييها كيتفك قيطر
 پرسـش . 1: كـرد  كيـ تفك هـم  از را پرسـش  سـه  ديبامعنا  ةينظر كي يبازساز يبرا ،گريد

 يزبان منطق يو برا يعيزبان طب يبرا يگاهيمورد نظر چه جا لسوفياست كه ف  نيا نخست
 بـالعكس؟  اي ليرا در ذ يعيو زبان طب نشاند يم صدر بر را يمنطق زبان ايقائل بوده است؟ آ

 بـه  و پرسش نياول نظر مورد لسوفيف يفكر منظومة در يمنطق زبان و يعيطب زبان گاهيجا
 فهـم  گـاه يجا بـه  تـوان  يمـ  انيم نيا در. داد صورت ديبا كه است يكيتفك نياول بهتر ريتعب
دوم آن اسـت كـه    كيو تفك پرسش. 2 ؛كرد اشاره لسوفيف نزد در زين يمنطق فهم و يعرف

 يمعنـادار  واحـد  ،گريد انيب به ست؟يچ مختلف لسوفانيف نزد يمعنادار واحد نيتر كوچك
 ايـ آ سـت؟ يچ شناسا فاعل با يمعنادار نسبت كه نيا. 3 است؟ كدام نظر مورد لسوفانيف نزد

واژگـان چگونـه    اساسـاً  كه نيا گريد طرف از 2نه؟ اي است ليدخ يمعنادار در شناسا فاعل
 ديبا يدار معنا ةينظر هر كه است يا عمده پرسش دو ست،يمعنا چ اساساً و شوند يمعنادار م

و وجه مورد مداقـه   ثيرا از دو ح يمعنادارزبان  لسوفانيف گر،يد يانيب به. ديگو پاسخ بدان
آن مطرح  يرا در وجه فعل يمعنادار يو گاه يرا از وجه اسم يمعنادار يگاه. دهند يقرار م

 كـار  بـه ) meaning as verb( عنوان فعل بهرا  يمعنادار اي »meaning« واژة كه يزمان. كنند يم
 اي) standing for( يبرا گرفتنقرار يازا در ،)pointing to( به كردن اشاره عمل از ما ميبر يم

آن  ،يزيـ چ كي كه مييگو يم ما. مييگو يم سخن) referring( كردن تيحكا اي كردن ارجاع
 وجـه  اما). nonverbal entities(است  باشد، چههر ،يگريد زيچ يبه معنا باشد، چههر زيچ
 آن از يوقت). meaning as noun( است اسم سان به يمعنادار »meaning« اي يمعنادار گريد
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 سـخن  اسـت  معنـون  كـه  يزيـ چ آنو  اسـت،  نظر مورد كه يزيچ آن معناست، كه يزيچ
 y يبـه معنـا   x« عبـارت  در ،سـاده  انيب به. ميا برده كار به اسم سان به را يمعنادار م،ييگو يم

 يمعنا yكه  ميا گفته گريد يانيب به ؛ميا سخن گفته x يعنوان معنا به yرابطه از  نيا در ،»است
x  است)Adler, 1976: 17-18 .(بـا   اكنـون . كـرد  كيتفكهم  ازدو وجه را  نيا ديبا ابتدا لذا

وجـه  ( ستيمعنا نزد مالصدرا چ قرار است كه اوالً نياز ا ياساس مسئلة زيتما نيتوجه به ا
 اگر فوق، كيتفك بر عالوه). يفعلوجه ( كرد معنادار را يزيچ توان يچگونه م اًيثان و) ياسم
 گـر يد از يمنطقـ  عقل و يمنطق فهم و سو كي از يعيطب زبان و يعرف فهم انيم كه ميريبپذ
 حكمـت  در يعرف فهم و عرف گاهيجا نييتب قيطر از گاه ن آ ،است برقرار قيوث يارتباط سو
  .آشكار كرد يعياز جهت زبان طب يمعنادار ةينظر با رانسبت مالصدرا  توان يم هيمتعال

  
  هيدر حكمت متعال يفهم عرف و فهم منطق گاهيجا. 3
 بـر  نـه  برد يم كار به محمول و موضوع صيتشخ يبرا متأله ميحك كه يزانيم رسد يم نظر به

بر  ميحك زانيبلكه م است، يعاد دانان منطق قضاوت اساس بر نه و است عرف فهم اساس
نـزد اهـل عـرف در     مياستعمال مفـاه  اساسًا. است يو منطق ياساس استدالل و برهان عقل

 آخونـد  كه يزمان لذا. شود يمحسوب نم يقضاوت و داور زانيم يو عقالن يحكمت برهان
 و اسـت  قـوم  با مماشات باب از كند ياستناد م يموارد به زبان و استعماالت عرف يدر برخ

ـ يم عنوان به يعيطب و يعرف استعماالت و زبان به يو كه شود گرفته معنا نيبد دينبا  در يزان
نزد مالصدرا كاربرد و اطـالق اهـل    اساساً. است ستهينگر يم يفلسف يها قضاوت و احكام
 تـوان  ينمـ  يعرفـ  اطالقـات  با رايز ست؛ين يفلسف مختلف مسائل صيتشخ در يزانيمزبان 
  ). 477 ،3- 1 ج: 1386 ،يآمل يجواد( كرد ينف اي اثبات را ينيتكو قيحقا

 ارجـاع  تـوان  ينم يعرف استعماالت و يلفظ مباحث با را يعقل يها بحث آخوندنگاه  از
 عـرف  زبـان  از را قيحقا متأله ميحك و كرد استدالل ها آن يبرا توان ينم قيطر نيا از و داد
 زبان ن،يسرزم چياست كه متعلق به ه يميو مفاهق يحقا همتوج يعقل مباحث. كند ينم اخذ
 كـه  ندارد امر نيا با يمنافات سخن نيا البته). 516 ،5- 1 ج: همان( ستندين يخاص زمان اي و

  ).71: 1389 ،يآمل يجواد( شود قلمداد يشرع حجت آن عيوس يمعنا به عقل
 قـرار  ميحك استناد مورد لغت اهل عرف و يعرف اطالقات كه گفت توان يم يكل طور به

 قـوم  بـا  متأله ميحك يهمراه ليقب از اي رديگ يم صورت ها بدان ياستناد هم اگر و رديگ ينم
 ميحك كه كند يم جابيا يميتعل ثيح كه معنا نيبد. است يميتعل ثيح جهت از اي و است
 توان ينم گاه چيه حكما نزد اال و كند استناد يعيطب زبان و يعرف زبان به موارد از ياريبس در
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 نيچنـ  شـد  ذكر كه يقواعد اساس بر ما يمدعا. كرد استناد ها آنبه زبان عرف و اطالقات 
 هيـ صـورت توج  نيـ را به ا آخوندنزد  يعيو زبان طب ياستفاده از فهم عرف توان يم كه است

 و مماشات باب از اي ديگو يم يبر اساس عقل عرف يسخن ييدر جا آخوند اگر اوالًكرد كه 
 عقـل  بالمـĤل  شـان يا كـه  گفـت  توان يم اًيثان است، آن يميتعل ثيح از اي و قوم با يهمراه
 به اكنون مقدمات نيا به توجه با. گرداند يبازم يمنطق عقل و زبان به را يعيطب زبان و يعرف
 ياز زبان عرف آخوند دهند يم نشان كه ميكن يم اشاره يمصداق و يموضوع شواهد از يبرخ

  .فاصله گرفته است
  

  يموضوع شواهد .4

  وجود اصالت 1.4

 فهـم  از مالصـدرا  گرفتن فاصله از يحاك موضوعات نيب در كه يشاهد نيتر مهم ديترد  يب
 نيسخن بر سر ا وجود اصالت در. است وجود اصالت از سخن است يعيطب زبان و يعرف

 مفهـوم  يكي كه شود يبه دو مفهوم م ليذهن تبد يدر وعا يواحد خارج قتياست كه حق
 آناسـت كـه اكنـون     نيـ ا پرسـش اصـالت   مسئلة در. است وجود مفهوم يگريد و تيماه
 توان يم كه يماهو اصالت. است مفهوم دو نيا از كي كدام مصداق يخارج واحد تيواقع
 تيـ ماه مفهوم مصداق يخارج مصداق كه است باور نيا بر است يعرف دگاهيد كي گفت
 عـوام  و يعرفـ  نگـاه  در چـون  ت،يـ ماه اصالت نظرگاه داران طرف كه گفت توان يم. است
است كه بر مصداق  تيكه مفهوم ماه اند گمان برده اند دهيمتكثره د اتياز ماه مملؤ را خارج

  .شود ياطالق م يواحد خارج
 ليرا تبد خأل كه هستند اتيماه نيا عرف نگاه در و است تيماه با أنوسذهن م اساساً

 و كنـد  يم ليتحل مفهوم دو به را يخارج واحد تيواقع ذهن كه مطلب نيا. اند كرده به مأل
ـ  دهد يم قرار محمول مقام در را وجود و موضوع مقام در را تيماه  يو عرفـ  يدر نگاه اول

 يانيـ ب بـه . دارد ياست كه تحقق خـارج  تيماه نيا نخست نگاه در ،سخن گريد به. است
 و رابطـه  عنـوان  بـه  وجـود  و موضوع عنوان به تيماه كه است يعيطب زبان اساس بر گر،يد

نگـاه   علـت  بـه  انـد  تيماه اصالت دار طرف كه يكسان رسد يم نظر به. شود يم يتلق محمول
 و اند دانسته يم تيرا مصداقِ مفهومِ ماه يخارج قتيحق اند اصالت داشته ةمسئلكه به  يعرف
 با انس. اند داده تيحكم به اصالت ماه اند داشته يعيكه به زبان طب ياعتماد سبب به نيچن هم
 بـه  كـه  هسـتند  عرف و ادب اهل و دارد وجود عرف نزد كه است يامر اتيماه و تيماه
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 زبـان  بـه  گـر يد يسـو  از و دهنـد  يم قرار جمله موضوع مقام در را تيماه انس نيا سبب
 دهـد  يم قرار محمول مقام در را وجود و موضوع مقام در را تيماه كه كنند يم هيتك يعيطب
 تيماه اصالت مكتب سردمداران از يزيتبر يمالرجبعل. دهند يم  تيماه اصالت به حكم و
 اشـاره  يعـ يطب زبـان  و يعرف فهم به كند يم ريتقر تيماه اصالت بر كه يبرهان در وضوح به

  :نوشته است لياالص االصل ةرسالدر  او. است كرده
 اللغات وضعت و الفضالء من طائفه هيال ذهب كما الوجود دون مجعوله هيالماه ان قلنا مما فظهر

ـ  تحـرك ي فالن قالي كما الوجود دون هيالماه جعل يعل ضايا المتداوله  جعـل ي او كتـب ي و دهي
 الحركه ريصي فالن قالي او ـ الكتابه و للحركه الوجود يعطي فالن: قالي ان دون الحركه و الكتابه

 را حركـت : قالي ان دون كنم يم كتابت و كنم يم حركت: هيالفارس اللغه يف قالي كما و الموجوده
 و قولـون ي مـا  لصـحه  شاهده ههيالبد و دهم يم كتابت و حركت به را وجود اي و كنم يم موجود
 كما ضايا هيالترك كاللغه الجمهور و الناس نيب المتداوله اللغات سائر كذلك و نطقوني ال ما كذب

 ـ رددمي و وجود ـ يالش فالن:قالي ان دون من يالفالن الفعل جعلت يا “لدميا شيا فالن”: قالي
 حـق  هـا يف تفكـر  و اللغات تتبع من يعل يخفي ال هذه امثال و يالفالن للفعل الوجود تياعط يا

  ).260: 1351 ،يانيآشت( ريالتفك

 كنـد  يمـ  اشاره يليدال به تيماه اصالت يبرا يمالرجبعل شود يم مالحظه كه طور همان
 يهـا  زبـان  در يعيطب زبان از تيتبع به يحت او. است يعرف عقل و يعيطب زبان بر يمبتن كه

 جعـل  كـه  دهد يم نشان يخوب به يعيطب زبان كه دهد يم نشان و كند يم اشاره زين گوناگون
  .وجود به نه رديگ يم تعلق تيماه به يقيحق

 چـون  هـم  يبرهـان  و يعقلـ  ليدال اساس بر كه كند يم يدر طرف مقابل سع زين آخوند
 ليدل از استفاده كه يمنطق عقل به هيتك با و گر،يد يليو دال عدم، و وجود به تيماه ياستوا

 يعيطب زبان به تنها نه شانيا جهت، نيا در. كند اثبات را وجود اصالت است، يعقل برهان و
 جملـه  در تيـ ماه كـه  دهـد  ينشـان مـ   يو برهـان  يعقل يبلكه بر اساس مبان كند ينم هيتك
 در. رديـ گ يمـ  فاصـله  يعـ يطب زبـان  از لـذا  و شود مطرح يقيحق موضوع عنوان به تواند ينم

 قتيحق كه باشد يامر تواند ينم تيماه كند يم انيب يبر اساس عقل منطق آخوندكه  ينيبراه
  3.است داده شكل را يخارج
 

 وجود در كيتشك 2.4

 قيمصاد يدارا يوجود و هست ،است يدر باب مصداق هست كه وجود، در كيتشك اساس بر
در  انـد  موافـق  و مشترك يهست اصل در كهمراتب  نيتمام ا و اند گوناگون مراتب و متفاوت
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 مصـداق  بـه  ناظر كه وجود در كيتشك در آخوند، انيب به. اند متفاوت و مختلف ياصل هست
 االشـتراك  مابـه  بـه  االخـتالف  مابـه  و اسـت  يكي االختالف مابه و االشتراك مابه است، يهست
 فاصله يعرف فهم از دارد وجود آن در كه يا دو مقدمه سبب به زين كيتشك يمبنا. گردد يبازم
 شود يدر وجود از آن استفاده م كياست كه در اثبات تشك يلياول ناظر به دل مقدمة. رديگ يم
 وجـود  يمعنـو  اشـتراك  بـر  يمبتن كه ليدل نيا اساس بر. است مسئله ياثبات ثيح به ناظر و

 وجـود . كنـد  ينمـ  تيـ حكا رهيـ كث يبمـاه  رهيكث قيمصاد از واحد هو بما واحد يمعنا است
 در معنا و لفظ كه است يمفهوم آن يمعنو مشترك و است يمعنو مشترك كه است يمفهوم

 در يمعنـو  و يلفظـ  اشتراك كه است آن دارد وجود انيم نيا در كه يا نكته. است واحد آن
 مشـترك  و يلفظـ  مشترك ،تر ساده انيب به. است يلفظ مشترك خود يعقل علوم و يادب علوم
 كـار  بـه  يمنطقـ  عقـل  و يعقلـ  علـوم  و عرف اهل و يادب علوم در يواحد يمعنا به يمعنو
 سـقوطاً و  ثبوتـاً  عرف اهل و يادب علوم در يلفظ اشتراك است آن مطلب نيا ليدل. رود ينم

 بـا  ينـ يتع وضـع  ايـ  ينييتع وضع صورت به واضع، دست به كه است ياعتبار وضعِ مداردائر
 اثبـات  يبـرا  كه »سلب صحت« و »تبادر« چون يشواهد لذا. رديگ يم شكل مستمر استعمال
 اسـت  ياعتبـار  وضـعِ  بـه  توجـه  بـا  و ياعتبـار  يشواهد شود يم انيب وجود يلفظ اشتراك

 ثبوتـاً  يعقلـ  علـوم  در يمعنـو  و يلفظـ  اشـتراك  امـا ). 265 ،1- 1 ج :1386 ،يآمل يجواد(
  ).همان( است برهان و عقل و ليدل مداردائر زين اثباتاً و است يخارج تيواقع مداردائر

 عقل از گرفتن فاصلهاز  يحاك كيتشك مسئلة ياثبات ثيح در مذكور ليدل از بردن بهره
انتـزاع   ليـ در مقام اثبات و بـر دل  آخوند ياتكا و است ياعتبار وضعِ و عرف اهل و يعرف
  .بر عقل و برهان است ياست كه مبتن ريكث يبماه ريكث قيواحد بما هو واحد از مصاد يمعنا

از عقـل   كيتشـك  ةمسـئل در پرتو آن در  آخوند رسد يم نظر به كه يگريد مقام و مقدمه
گفـت كـه در    ديـ مقدمه با نياساس ا بر. است مسئله نيا يِثبوت ثيح رديگ  يمفاصله  يعرف
از وجود حظ  ياز مراتب هست گريد ينسبت به برخ ياز مراتب هست يوجود برخ كيتشك
 از گـر يد يبرخـ  از موجـودتر  موجـودات  از يبرخـ  يريـ تعب به بنا و دارند يتر شيب بهرة و

 يدارد بـه معنـا   يتر شيب بهرة يهست از كه يموجود بروجود  ،زبان ساده به. اند موجودات
 دارد، يتـر  كـم حـظ   تيـ موجود نينسبت به موجود كه از ا شود يم حمل تر شيب يليتفض
 يدر همان هسـت  اند مصداق هم و مساوق يهست اصل در موجودات نيا يدو هر كه چندهر
 گريد يموجودتر از برخ ياز مراتب هست يسخن كه برخ نيا ،ساده يانيب به. اند متفاوت زين

مراتب  همة يعرف عقل نزد. رديقرار گ يعقل عرف رشيكه مورد پذ ستين يامر اند از مراتب
 همـان  بـه  نسبت تواند ينم يهست مراتب از كي چيبرخوردارند و ه يواحد ياز هست يهست



 داري نزد مالصدراي شيرازي امعن ةطراحي نظري   66

از  يمعنا نـدارد كـه برخـ    يعني. باشند زيمختلف ن ،وجود يعني ،اند مشترك آن در كه يزيچ
 يتر شيب ةحظ و بهر ياز وجود از هست گرياز مراتب د گريد ينسبت به برخ يمراتب هست

ـ  انـد  يمـاهو  اصـالت  گرچه ياشراق يحكما كه است نياتوجه  قابل نكتة. باشد داشته  يول
 يجـوهر  ذوات در كيتشـك  اثبات يبرا اشراق خيش. دانند يدر جواهر را صادق م كيتشك
 در عـرف  گرفتن زانيم و يعرف اطالقات از او گرفتن فاصله از يحاك كه كند يم ارائه يليدل

  :سدينو يحد انسان م دربارة يو. است يحكم مباحث
 حركـت  پس استنفس و متحرك به اراده  ياست كه جسم دارا نيا حكما نزد وانيح حد
 در تفاوت از ها آن قوت و قدرت و حركت و حس. است مأخوذ انسان فيتعر در حس و

حـواس او   و كيـ تحر بـر  تـر  يقو او نفس كه يوانيح پس شود يم دانسته ريتأث و تيفاعل
مثـل انسـان    تيـ وانيح جـه يدرنت و واحد نيتر كوچكو تحرك او  تيحساس ،است تر شيب

 عـرف  اگـر  و اسـت  پشـه  مثـل  يفيضـع  موجـود  تيـ وانيح از اكمل و واحد نيتر كوچك
 نيتر كوچك كند ينم اطالق پشه با اسيق در تيوانيح به را انسان بودن واحد نيتر كوچك
  ).513- 512: 1386 ،يآمل يجواد( شود ينم ينف گردد يم ثابت برهان باكه   آن تيواحد

 بـه كـه   جا آن از اما است يماهو اصالت كي گرچه اشراق خيش يحت كه گفت توان يم
 گفـت  توان يم لذا. نهد ينم يوقع يقائل است به تجوزات عرف يجوهر ذوات در كيتشك
 شياسـتدالل و برهـان خـو    يرا مبنا يتجوزات عرف اند يماهو اصالت كه يكسان تمام كه

  .دهند يقرار نم
 دهـد  يمـ  نشـان  كـه  دارد وجـود  هيـ متعال حكمت در زين يگريد يموضوع شواهد البته

. كـرد  ارائـه  ينظـر  ينيتكو قيحقا بر يعيطب زبان آن تبع به و يعرف فهم اساس بر توان ينم
 وحـدت  قابـل،  و فاعل نسبت معلول، و علت نسبت ،يجوهر حركت چون هم يموضوعات
 يبـالتجل  تيـ فاعل و ،يعـام  كيتشـك  مقابـل  در يالخواص اخص كيتشك وجود، ةيشخص
 ينيتكو قيحقا بر يبرهان يعقل يمبان لةيوس هب آخوندگفت  توان يكه م ندا ياز موارد يهمگ
داد  ميكرد و نشان خواه مياشاره خواه يشواهد زبان نياز ا يدر ادامه به برخ ما. كند يم نظر
  .شواهد را مطرح كرده است نيا يعيچگونه در جهت فاصله گرفتن از زبان طب آخوندكه 

  
 يزبان شواهد. 5

 مشتق 1.5
 بـودن  مشتقاست بحث  يعيطب زباناز  آخونداز فاصله گرفتن  يكه حاك يشاهد زبان نياول

 خيشـ  كه دارد شهير ياشكال در يزبان شاهد نيا. است وجود اصالت بحث در وجود مفهوم



 67   جنان ايزدي و مهدي قائدشرف

 نيـ ا از اشـكال  اصل. است كرده مطرح وجود اصالت هيعل تيماه اصالت اساس بر اشراق
 آن ريغ به اي و است موجود خود ذات به اي شود موجود خارج در وجود اگر كه است قرار

 ستيوجود ن نيع اي است وجود نيع اي باشد موجود خارج در وجود اگر ،گريعبارت د بهو 
 مثله فالمقدم است باطل يتال دو هر نيا. است ثابت وجود آن ياست كه برا يزيبلكه آن چ

  ).299 ،1- 1 ج :1386 ،يآمل يجواد(
موجود باشد  ديداشته باشد با ياشراق اگر وجود تحقق خارج خياز نگاه ش ساده، زبان به

 وجود بودنِ موجود يبرا است ثابت آن يبرا وجود كه است يئيش يو چون موجود به معنا
 بـه  منجـر  كه ميكن يم گريد وجود آن در كالم نقل طور نيهم و ميدار ازين يگريد وجود به

 د،يآ الزم آن نوع تكرر آن، وجود فرض از كه يامر هر« قاعدة اساس بر و شود يم تسلسل
  ).303: همان( است كرده وجود بودن ياعتبار به حكم »است ياعتبار يامر

 ييابتدا پاسخ يعني. دهد يم پاسخ مماشات اصل اساس بر را مشكل نيا نخست مالصدرا
اشكال بر اساس  رايز 4.است اشكال نيا يِعرف شكل با متناسب و است يعرف پاسخ كي يو
 موجـود  كه است نيچن آندر مورد اسم فاعل و مفعول شكل گرفته است و  يگفتار ادب كي
 سـخن  دييـ تأ يبـرا  يآملـ ي جواد استاد. است ثابت آن يبرا وجود كه است يئيش يمعنا به

 وجـود  به نه و وجود خود نفس به كنيل است موجود خارج در وجود كه نيبر ا يمبن آخوند
 جـا  نيا در ما. كند يذكر م يو عالمه دوان يجرجان فيشرديسريو م خيش از يداتييتأ ،يگريد

  ).307- 306: همان( ميكن يمناسبت آن با زبان ذكر م سبب به را يجرجان دييتأ صرفاً
 مفهـوم  كـه  كند يمرا اثبات  قتيحق نيا مطالعكتاب  ةيحاش در يجرجان فيدشريرسيم
 يئيشـ  و معنـا  كيـ  ثبوت از مركب تواند ينم هرگز و است بوده طيبس همواره يامر مشتق
 مشـتق  اگـر «: اسـت  ريـ ز يشـرط  برهان صورت به يجرجان استدالل اصل. باشد آنبر  زائد
 مشـتق  امـا . باشد مشتقات همة و منوعه فصول شامل گاه آن ديبا باشد مركب و نباشد طيبس
رفع ( ستين طيبس مشتق پس) يتالرفع (فصول منوعه و مشتقات باشد  همة شامل تواند ينم

 نباشـد  طيبس و باشد مركب وجود مفهوم كه يصورت در كه است آن يرفع تال ليدل). مقدم
 در كه است نيا بر يمبتن اول فرض. است باطل زين فرض دو هر كه است متصور فرض دو

 مركب مفهوم در كه است نيا بر يمبتن دوم فرض و است أخوذم ءيش مفهوم مركب مفهوم
 مركب را مشتق اگركه  آن تر شيب حيتوض. رديگ يم بر در را مشتقآن  يدر معنا ءيش مصداق

در  ءيشـ  اول فـرض  اسـاس  بر كه گفت ديبا ناطق مانند مشتق مفهوم باب در گاه آن ميبدان
 نطـق  كـه  يئيشـ «: گفـت  ديبا آن يمعنا و ناطق فيتعر در لذامفهوم ناطق اخذ شده است؛ 

 يكه وجود بـرا  يئيش« كه گفت ديبا آن يمعنا و موجود فيتعر در و »است ثابت آن يبرا
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 اخذ منوعه فصل عنوان به كه يناطق انسان، فيتعر در كه است يحال در نيا. »است ثابت آن
 باب اتيذات از نطق همانند زين ءيش كه ديآ يو نطق باشد الزم م ءيش از مركب اگر شود يم
زبـان   به. ستين يماهو يمفهوم و است برهان باب يذات ءيش كه آن حال باشد يساغوجيا

 اي يساغوجيا باب و برهان باب يذات خلط مستلزم مركب مشتقِ در ءيمفهوم ش اخذ ،ساده
309- 308: همان( است يماهو مفهوم با يعرض مفهوم خلط.(  

 بـه  ممكنـه  يايقضـا  از ياريبس گاه آن باشد شده اخذ مشتق يمعنا در ءيش مصداق اگر
 انسـان « ةيقضـ  كـه  ديـ آ يمشتق الزم م بيدر صورت ترك مثالً. شد خواهند ليتبد يضرور

 اخـذ  آن مفهوم در محمول عنوان به ضاحك مصداقكه  آن سبب به »باالمكان است ضاحك
 لحاظ به چراكه ؛شود مبدل يضرور يا هيقض به است هيقض موضوع بر مشتمل و است شده
 موضـوع  بـه  نسـبت  مشـتق  محمـول  نسـبت  لذا ،است موضوع شامل مشتق محمول يثبوت

 يعني. است شده اشراب آن يمعنا در است موضوع همان كه مصداق چراكه ؛است يضرور
كه  آن حال. »بالضروره است ضاحك انسان«: شود يم ليتبدبه ضرورت  هيقض نيا در امكان
  ).309: همان( است يامكان ايقضا نيا در موضوع به مشتق محمول نسبت كه شد گفته

 بـر  يمبتنـ  يامر آن بساطت اثبات كنيل ،است يزبان بحث كي مشتق بساطت و بيترك
 بحـث  كيـ  را موجـود  مفهوم بساطت اثبات يآمل يجواد. است يمنطق عقل و يعقل ليدل

 كه را يلفظ يعيطب زبان و يعرف عقل اساس بر است ممكن يلغو كه هرچند دانند يم يعقل
 بطـالن  ميحكـ  اما بپندارد مركب ميمفاه بر مشتمل است كرده وضع مشتق يمعنا كِي يبرا
  ).308: همان( كند يم اثبات يبرهان و يمنطق عقل با را پندار نيا

  
  عروض در واسطه 2.5
 عـروض  در واسـطة  انـواعِ  از بحـث  اسـت  زد زبان نظر اهل انيم در كه يزبان شاهد نيدوم

 را بحـث  نيـ ا البتـه . اسـت  ثبـوت  واسـطه در  و ،اثبـات  در واسطة ،)ياخف و يخف ،ظاهر(
 جاست نيامهم  نكتة. كرد مطرح توان يم زين هيليتعل و هيدييتق از اعم اتيثيح انواع صورت به
 حكمـا  از يبرخـ . شـود  ينشـان داده نمـ   يعـ يدر زبـان طب  حكما نزد عروض در واسطة كه
. انـد  بـرده  كـار  به را الحمل عكس اصطالح عروض در واسطه يبرا ييطباطبا عالمه چون هم
 كه برند گمان انيماهو اصالت طه،يبس اتيهل در كه است شده آنسبب  يعيبر زبان طب هيتك

گمـان   5هيـ فرع ةقاعـد  اسـاس  بـر  و است وجود زين محمول و است تيماه يواقع موضوع
ثبوت داشته باشد و  تيماه يعني گريد زيچ يبرا كه نيا يوجود برا يعني يزيكه چ اند  كرده
. باشـد  ثابت له مثبت اي موضوع محمول، ثبوت از قبل كه است آن ازمندين شود حمل آنبر 
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 تحقـق  بر فرع ثابت عنوان به وجود حمل لذا و است تيماه موضوع ،يعيطب زبان اساس بر
 هيـ فرع ةاز قاعـد  تخصصاً طهيبس اتيهل مطلب مهم كه اوالً نيا انيبا ب آخوند. است تيماه
 نشان است، كننده گمراه يعيطب زبان اساس بر طهيبس ةيهل يايشكل قضا اًيثان و هستند رونيب
 ةيدر قضـ  تـر،  سـاده  زبـان  به. است »ءيالش وجود« طهيبس اتيهل ياصل موضوع كه دهد يم
و  طـرف،  كيـ  از موضـوع  و لـه  مثبت عنوان به را انسان يعيطب زبان »است موجود انسان«

 بـر  كـه  ستا يحال در نيا. دهد ينشان م گريعنوان ثابت و محمول از طرف د بهموجود را 
گرچـه بـر اسـاس زبـان      طهيبس اتيهل اوالً وجود، اصالت بر يبرهان و يعقل قواعد اساس

 اساس بر اما ،شوند يم يتلق هيفرع قاعدة مفاد و شوند يمركبه نُمودار م اتيهمانند هل يعيطب
 زبـان  بـه  .»است انسان وجود« هيقض نيا در ياصل موضوع ،يمنطق و يبرهان و يعقل قاعدة

 و مانـد  يمـ  يبـاق  پنهـان  مركبـه  اتيـ هل و طهيبس اتيهل انيم تفاوت يعيطب زبان در ،گريد
 را ايقضـا  گونه نيا يواقع رساختيز و درست شكل يعيطب زبان كه گفت توان يم نيچن هم
 و شوند يم پنهان ها واسطه انواع يعيطب زبان در كه گفت توان يم ،بهتر انيب به. كند يم يمخف
 نشـان  را خـود  ثبـوت  و اثبـات  عروض در واسطة انواع يعيطب زبان ساختار در كه جا آن از
 هيـ تك يعـ يبر زبـان طب  توان ينم كند يم يمخف را ها واسطه نوع نيا يعيطب زبان و دهند ينم

 و يعـ يطب زبـان  نيريـ ز و نياديـ بن ساختار يبر عقل و برهان منطق هيتك با متأله ميحك. كرد
كـه از   ينـ ييبـا تب  آخونـد مرحوم  كه چنان. كند يم آشكاررا  آن كنندة گمراه و منحرف شكل

موجود  انسان« صورت به يعيطب زبان در كه را طهيبس اتيهل دهد يم دست هاصالت وجود ب
 آشـكار  و دهـد  يم نشان »است موجود موجود، انسانِ« صورت به را شوند يم نمودار »است

 تيماه گر،يد زبان به. ندارد را تيموضوع تيشأن وجود اصالت اساس بر تيماه كه كند يم
 در واسـطه  ايـ  هيـ دييتق ثيـ ح بـه  ازيـ ن و ندارد تيموضوع تيشأن طهيبس ةيهل يايقضا در

در زبـان   هيليو تعل هيدييتق اتيثيبه ح اشاره. شود محقق حمل تا دارد وجود، نام به يعروض
 را هـا  و واسـطه  اتيثيح نيا يعياست وگرنه زبان طب يو برهان يعقل يبر اساس مبان ميحك
 تـوان  يمـ  كـه  اسـت  يمنطق زبان به آن ارجاع و يعقل برهان اساس بر تنها و كند يم يمخف

  .كرد نيمع را زبان درست ساختار
  
  »تيثيح« بر »سلب« ميتقد 3.5

 از هيـ متعال حكمـت  و متألـه  ميحك گرفتن فاصله از يحاك كه يگريد يزبان شواهد از يكي
 دو نيـ ا تـأخر  و ميتقـد . است آن تأخر اي تيثيح ديق بر سلب ديق ميتقد است يعيطب زبان

 تيماهكه  آن مطلب حيتوض. است تيماه فيتعر در نيضينق ارتفاعِ امكانِ توهمِ رفعِ در ديق
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 يكل ر،يكث و واحد معدوم، و وجود مانند متقابل اوصاف از يكي به همواره خارج در گرچه
ـ  ،شـود  يمـ  متصف يبلند و يكوتاه چون هم يعوارض و يئجز و  نيـ ا از كـدام  چيهـ  كنيل

 نه و موجود نه ذاته حد يف تيماه لذا. ندارد راه آن اتيذات و تيماه ذات در متقابل مِيمفاه
 بـه  تيـ ماه اتصاف. معدومه ال و موجوده ال يه اال ستيل يه ثيح من هيالماه: است معدوم

 يحـال  در نيا. است گريد صفت به تيماه اتصاف از مانع متقابل صفت دو نيا از كدام هر
 از كـه  يپاسخ كه شود يم ياشكال انيب نيا بر. است صفات نيا از البشرط تيماه كه است

 آن يظـاهر  شـكل  و يعـ يطب زبان از ميحك گرفتن فاصله از يحاك شود يم داده اشكال نيا
 ال و موجـوده  ستيل يه ثيح من هيالماه«: است نيچن يعيدر زبان طب تيماه فيتعر. است

 شـده  مقدم سلب ديق بر تيثيح ديق نخست، نگاه درو  يعيبر اساس زبان طب يعني ؛»معدومه
 اشـكال  نيا يعيطب زبان در تيثيح ديق ميتقد. است تيثيح ديق از متأخر سلب ديق و است

 ،است نيضينق رفع مستلزم نيضينق طرف دو به تيماه اتصاف سلبِ كه آورد يم وجود به را
 است هم نيضينق جمع مستلزم بلكه است محال تنها نه نيضينق ارتفاع كه ستا يحال در نيا
  ).15: 1387 ،يآمل يجواد(

 متقابـل  صفات از كدام  چيه به ذات مقامِ در تيماه چون كه گفت توان يم ،ساده زبان به
 اتصـاف  عـدمِ  كه است آمده وجود به گمان نيا لذا ،شود ينم متصف عدم و وجود چون هم
 تيـ به نام ماه يكه امر شود يم آن سبب متقابله، صفات از كدام چيه به ذات مقام در تيماه
 كه معناست نيبد باشد معدوم نه و موجود نه يامر كه يزمان و باشد معدوم نه و موجود نه
 لـذا  ،اسـت  زيجا آن از عدم و وجود رفع چون و شود يم مرتفع آن از عدم هم و وجود هم
 اجتماع به نيضينق ارتفاع كه جا آن از و است نيضينق رفع مستلزم كه ميا افتهي دست يامر به
 سؤال نيا به پاسخ در. است محال زين نيضينق اجتماع لحاظ به امر نيا گردد، يبازم نيضينق

 يهسـت  ديمق بلكه ستين يهست مطلق شود ياز آن سلب م تيماه فيدر تعر چه آن اند گفته
 تيـ ماه مرتبـة  همان در وجود ماند يم باز بدان اتصاف از تيماه چه آن ،گريد انيب به. است
 ف،يـ تعر نيـ ا در. شـود  نيضينق ارتفاع امكان توهم تا ستين مراتب همة در وجود و است
 مرتبـة  در وجـود  و ذات محـدودة  بـه  ديمق يِهست بلكه شود ينم ينف مرتبه از يهست مطلق
 يجـا  بـه  نشـود  مطـرح  نيضينق ارتفاع توهم كه آن يبرا اند گفته لذا. شود يسلب م تيماه
 مقـدم  تيـ ثيح بـر  را سلب ديبا ميكن مقدم »سلب« بر را »تيثيح« ديق يعيطب زبان در كه نيا
 كـه   آن حيتوض. اند كرده ادي »يمنف ديق« و »ينف ديق« تفاوت عنوان با مسئله نيا از يبرخ. ميكن

 است ينف ديق ليقب از شوند يم مرتفع تيماه يهست مراتب كل از نيضينق طرف دو كه يزمان
 لفـظ  بـر  مقدم تيثيح لفظ و است تيثيح ادات از متأخر سلب، ادات كه است يزمان نيا و
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 عبـارت  و شـوند  يمرتفع م تيذات ماه مرتبة از ن،يضينق طرف دو كه يزمان اما. است سلب
ـ  مالصـدرا،  ←( اسـت  يمنف ديق ليقب از شود يم تيثيح عبارت بر مقدم سلب ). 182: تـا  يب
  :سندينو يم باره نيا در يآمل يجواد استاد

 يهسـت  بلكـه  شود ينم ينف مرتبه از يهست مطلق سالبه، ةيقض در كه مطلب نيا ميتفه يبرا
 را سلب كلمة است شده گفته شود يم سلب تيماه مرتبة در وجود و ذات محدودة به ديمق

 خـاص  تيـ ثيح كيـ  به ديمق يهست همان مسلوب كه نيا تا ديكن ذكر قد و تيثيح از قبل
 به ؛“معدومه ال و موجوده يه ثيح من ستيل هيالماه”: شود گفته كه صورت نيا به. باشد

وجود و عـدم   تيماه كنيل معدوم، اي است موجود اي خارج در ت،يماه گرچه كه معنا نيا
 مطلـقِ  ان،يب نيا در. را كه جزء ذات آن محسوب گردد ندارد يصفت چيه يرا و به طور كل

 جـزء  كـه  يعـدم  و وجـود  آن بلكه شود ينم سلب تيماه از اوصاف گريد اي عدم وجود،
 ؛16 ،2 ج :1387 ،يآمل يجواد( شود يم سلب تيماه از باشد، بودن يذات به ديمق و تيماه

  ).19- 22 ،10- 12 ،1- 2ج  :1387

  :ستين دهيفا از يخال كه كند يم انيب يا نكته باره نيدر هم خيش
 اال الجـواب  كـن ي لم بالف؟ سيل او الف هيالفرس هل مثال، ضيالنق يلطرف هيالفرس عن سئلنا فاذ

ـ ح من” قبل انها يعل بل “ثيح من” بعد السلب ان يعل سيل. كان ءيش يال السلب  او. “ثي
 و بـالف  هيفرس يه ثيح من ستيل بل بالف ستيل يه ثيح من هيالفرس” :قالي ان جبي سيل
 بينج ان لزمي لم ءيش منهما خلوي ال نيموجبت عن المساله طرفا كان فان. “اءياالش من ءيش ال

  ).201- 200: 1418 ،نايس ابن( البته عنهما

  :نديفرما يم خيش انيب دربارة يآمل يجواد استاد
 كـه  دارد يمـ  انيب را يا نكته شفا اتيالهپنجم  ةمقالقدس سره در فصل اول از  نايس يبوعل

 آن و دينما يم ذكر تيثيح بر سلب تقدم ةفائد انيب از بعد را آن زين اهللا رحمة نيصدرالمتأله
 دو چون است؟ ريكث اي واحد تيماه كه ندينما پرسش و سؤال ما از اگر: كه است نيا نكته
 ؤالسـ  نيـ ا بـه كه  ستياست الزم ن يجابيو سلب نبوده و هر دو ا جابيبه ا سؤال طرف
بـه   يكـ ي يپندار است كـه نفـ   نيموارد بر ا نيدر ا يمحاوره و درك عرف رايز م؛يده پاسخ
 نكتة. است بخش دو هر سلب و ينف ح،يصح پاسخ كه آناست و حال  يگرياثبات د يمعنا
از آن دو معدوله  يكيمحض نبوده و  جابيا جواب، و سؤال طرف دو كه يموارد در فوق

 انسان: شود يم گفته كه يوقت مانند] ميده پاسخ كه ستين الزم يعني[صادق است  زيباشد ن
 گر،يد طرف يصورت در تنها سؤال، طرف دو از يكي كذبِ با رايز است، الالف اي و الف اي

 سـلبِ  طـرف  آن كـه  دينما يم صدق است، محاوره عرف انتظار مورد و مطابق كه چنان آن
  ).22- 21 ،1- 2 ج :1386 ،يآمل يجواد( معدوله موجبة نه باشد اول طرف ضِينق ط،يبس
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 باعث سلب ديق بر تيثيح ديق ميتقد با يعيطب زبان كه گفت توان يم تر ساده زبان به
 وصف دو از يكي به بالضروره تيماه كه كند گمان يعرف فهم كه است شده توهم نيا

 متصف وصف دو از يكي بهدر مقام واقع  تيماه كه يحال در است متصف متقابل
 يجواد استاد. ستين صفات از يصفت به متصف نفسه حد يف و ذات مقام در يول است
 نيچن را نايس در منطق پرسش ابن فوق نوع از يها پرسش بهپاسخ  ازاجتناب  ليدل يآمل
  :كند يم انيب

 بـه  تيماه اتصاف عرف، نظر به كه است نيا شده، ادي موارد در ييگو پاسخ از اجتناب ليدل
 به اتصاف از يخال گاه چيه واقع لحاظ به تيماه و دارد ضرورت متقابل وصف دو از يكي
  ).22 :همان( ستين متقابل وصف دو از يكي

و  يعقالن يبر اساس مبان هيدر حكمت متعال آخوندكه  دهد يم نشان يزبان شواهد
 از برآمده كه يمنطق فهم يسو به و رديگ يم فاصله يعرف فهم و يعيطب زبان از يبرهان

 كه است آن مصدق ،يموضوع شواهد نيا بر عالوه. شود يم رهسپار است هيمتعال حكمت
 فهم يمبان از سخن ييجا اگر بلكه ،است نگفته سخن يعرف فهم و عرف مدار بر تنها نه يو

 ةياز باب نظر ايو  يميتعل ثياز جهت ح اياست  قوم با مماشات باب از اي شود يم يعرف
 هيمتعال ميحك وگرنه كرد ميخواه اشاره ادامه در هينظر نيا به ياسالم ةقبض و بسط فلسف

 ،كند ينم بنا عامه فهم و لغت اهل چون هم يعرف فهم يمبان اساس بر را قتيحق گاه چيه
 زبان در كه است يمنطق و ،يبرهان ،يعقل يمبان است ميحك يبرا اريمع و زانيم چه آن بلكه
  .ابدي يم بروز يمنطق

  
  مالصدرا نزد يمعنادار واحد نيتر كوچك. 6

 هـا  و نسبت آن قيبا بحث از تصور و تصد آخوندنزد  يمعنادار واحد نيتر كوچك از بحث
 انـد  تصورات يمعنادار واحد نيتر كوچك ايآ كه است نيا مسئله گر،يد زبان به. دارد ونديپ

 محسـوب  يمعنادار واحد كه هستند قاتيتصد كه نيا اي هستند، ها آن بر فرع قاتيتصد كه
 ةيـ متعال حكمـت  پرتـو  در فقـط است كه  يابتكار ييرأ نهيزم نيا در آخوند يرأ. شوند يم

 تـأخر  و ميتقـد  و قيتصد و تصور به پرداختن از شيپ. افتي دست بدان توان يم ييصدرا
 يو تفـاوت  هيـ در باب سه اصطالح مهم در حكمت متعال مهم يا مقدمه به تا است الزم ها آن

 كـه  يارتبـاط  و »مفهوم« از »تيماه« كيتفك. ميباش داشته يا اشاره دارد وجود ها آن انيكه م
  .كند يم كمك بحث يايزوا شدن روشن هرچه به دارند »معنا« با دو نيا
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ذكر شده است اشاره بـه سـه اصـطالح     اسفاركه در فصل سوم  يتصور يمباد جملة از
 قـرار  انسـان  تصور و ادراك ظرف در كه است يزيچ آن »معنا«. و مفهوم است ،تيماه ،معنا
از نظـر   لـذا ). 277 ،1- 1 ج: 1386 ،يآملـ  يجـواد ( دارد دنبال به را آهنگو قصد و  رديگ يم

 يحاك »بودن زيچ« نيا و است زيچ كي كه شود يم قلمداد يئيش و هستان معنا، خود آخوند،
آن بـا   6تينيع و دارد يناگسستن يونديپ يانسان ادراك با ينيع هستانِ نيا. معناست تينيع از
 آن بـودنِ  يذهنـ  يمعنا به ادراك ظرف در معنا گرفتن قرار. گره خورده است يانسان تيذهن
 دايـ پ تحقق ظروف از يظرف در ينيع هستان كي عنوان به معنا كه معناست نيبد بلكه ،ستين

محدود بـودنِ   يمعنا به مراتب از يا مرتبه و ظروف از يظرف در معنا شدن ظاهر. است كرده
» معنـا «آن مرتبـه در   اتيحمـلِ عـوارض و خصوصـ    يِبه معنا زيو ن ستيمعنا به آن مرتبه ن

 در دارد كه يا يماهو يژگيوسبب  بهاست و  ينيع يكه موجود ثيبلكه معنا از آن ح ستين
 شـود  يم داده نسبت معنا بهكه  يو عوارض اتيمراتب محقق است و خصوص از يا مرتبه هر
 در 7.شـود  يداده مـ  تيو بالعرض به معنا سرا اًيو بالذات از آنِ مرتبه و ظرف است و ثان اوالً
از مراتـب و   كـدام  چيهـ  به متصف است البشرط يامر كه ثيح نيا از معنا صورت نيا ريغ

 گـر، يد يانيـ ب بـه . استخاص  يتا گمان شود كه معنا محدود به مرتبه و ظرف ستيظروف ن
 مالحظـه  ءيش بشرط و ال بشرط و البشرط توان يم ينيع يموجود و هستان عنوان به را معنا
 آن احكـام  يا مرتبـه  و ظرف هر در و است متحد مراتب تمام با يالبشرط ثيح از معنا. كرد

 يامر عنوان به معنا است »شرط الف مع اجتمع البشرط« چه آن از و رديگ يم خود به را ظرف
 ييال بشرط ثيح از معنا. كند يم دايپ گوناگون جهات و ،ها ثيح گوناگون، مراتب با يماهو

 متصف معنا ءيش بشرط لحاظ در و ستين خاص مرتبة نيا اتيخصوص و احكام به متصف
 آن و گفـت  تـوان  يمـ  زيـ ن گريد يوجه به را سخن نيا. است مرتبه اتيخصوص و احكام به
 وجه در كنيل است مراتب از يا مرتبه از يال بشرط ،ييال بشرط ثيح در گرچه معنا: كه نيا

 عوارض و احكام به نبود ظرف و مرتبه به ديمق كه را ال بشرط تيماه آن ذهن ،يئيش بشرط
و بالذات به مرتبـه و   اوالً جهت كي از تيماه گرچه ،ساده زبان به. گرداند يم متصف ظرف

 اتيخصوص ،مرتبه واسطة به گريد لحاظ و جهت از كنيل ،شود يآن منتسب نم اتيخصوص
 يمعنـا  بـه  معنـا  بودن يذهن كه گفت توان يم كه آن حاصل. كند يم دايپ را ظرف و مرتبه آن

 كـه  مقسـم  معنـا،  ءيشـ  بشرط لحاظ در بلكه ستين آن بودن ءيش بشرط و بودن ويسوبژكت
 از را معنـا  يمقسـم  البشـرط  يمعنا حضور و دارد وجود است يمقسم البشرط يمعنا همان
 مسـلمان  لسـوفان يف نـزد  معنا بودن يذهن به حكم كه يكسان. كند يم رها بودن محض يذهن
 ثيـ كـه از ح  يبلكه احكـام و عوارضـ   اند كردهمعنا غفلت  يالبشرط ثياز ح تنها نه اند كرده
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 بـه  را شـود  يو بـالعرض نسـبت داده مـ    اًيو بالذات و به معنا ثان اوالً ةمرتب به يا ءيبشرط ش
 نسـبت  يقسـم  و يمقسم البشرط و ال بشرط چون هم تيماه گوناگون يها لحاظ و ها ثيح

  .ستين اتيثيح و ها جز خلط لحاظ يزيامر چ نيو ا اند داده
 يمعنـا  بـه آن  يآن و نـه وجـه فعلـ    يمعنا را در وجه اسم آخوندگفت كه  توان يم لذا
. اسـت  آهنـگ  و قصـد  بـا  مـالزم  و دارد ارتباط يانسان ادراك با كه داند يم يا ينيع هستانِ
 و معناسـت  ينـوع  تيماه هم يعني شوند يم فيتعر معنا حسب بر دو هر تيماه و مفهوم
خود بـه   اتياست كه با حفظ ذات و ذات يالبشرط يمعنا تيماه. معناست ينوع مفهوم هم

جـواب   يف قالي ما« اصطالح در تيماه. شود يموجود م يو ذهن ينيع گوناگون يوجودها
 تيقابل تيماه صةيخص. شود يحمل م اياش يستيچ بهكه در پاسخ  يزيچ يعنياست » ماهو
 حفظ با تواند يم تيماه نيبنابرا. است گريد ذهن به ذهن كي از و ذهن به آن انتقال و نقل
 يمالهـاد  حاج متأله ميحك. موجود شود ينيو ع يوجود ذهن يانحا به خود اتيذات و ذات

  :ديگو يم تيماه وجود تبدل توانِ به نظر با يسبزوار
ـ الكـونريغيللش ـ االعيف ــون  انِي ــهك ــد بنفس ــان يل  االذه

در ذهـن   يگريد يهست هست يخارج انيكه در اع ياز آن هست ريغ تيماه يبرا يعني
 موجـب  اتيـ ماه يوجود تبدل كه كند يم اشاره نكته نيا به يسبزوار ميحك. هست يآدم
اثـر   منشـأ  كـه  يخـارج  وجـودات  در ها آن ذات و اتيماه يعني .شود ينم ها آن ذات رييتغ

  8.است محفوظ سان كي يا به گونه اند  يكه فاقد آن آثار خارج يهستند و در وجودات ذهن
 خـارج  در گرچـه  كـه  اسـت  ييمعنـا  رود يم كار به تيماه مقابل در كه يزمان مفهوم اما
 بتوانـد  كه ستين تيماه مانند مفهوم نيبنابرا 9.است فرد فاقد كنيل و دارد مصداق و يمحك
 اسـت  يخـارج  آن مصـداق  و يذهنـ  آن وجـود  بلكه شود افتي ينيع و يذهن وجود دو به
 و يذهنـ  همـواره  ميمفـاه  وجـود  كـه  سـخن  نيا كه است الزم نكته نيا ذكر). 278: همان(

 يمحمـول  وجـود  كـه  نيـ ا، سـاده  زبان به. است نخست نگاه در است يخارج ها آن مصداق
 معهـود  قـول  باشـد  خـارج  در هـا  وجود رابط آن ايدر ذهن و اتصاف  يفلسف ةيثان معقوالت

 ويو سوبژكت يشخص يبودن در آن به معنا ياست كه البته ذهن انيياز نوصدرا يو برخ حكما
بر اساس ضرورت تحقق رابط  آخوندكه  يو بر اساس برهان تر قيدق نگاه در اما. ستيبودن ن

 يمحمول ياز عروض و وجود زين يفلسف ةيثان معقوالت دهد يارائه م نيدر ظرف وجود طرف
در نگـاه   يفلسف ةيثان معقوالت يذهن عروض ،ساده زبان به. در خارج برخوردار خواهند بود

 بـر  يمبتنـ  كـه  شـود  يمـ  ميدسته از مفاه نيا يمبدل به عروض خارج هيحكمت متعال قيعم
 وجـود  يدارا ادق نگاه در يثان يها معقول اي يماهوريغ ميمفاه گر،يد يانيب به 10.است برهان
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 مرتبه و باشد خارج در ها آن داشتن مرتبه يمعنا به ها آن ينيع وجود كه هرچند هستند ينيع
 فـرد  از ريـ غ يفلسـف  ةيـ ثان معقـوالت  داشتن مرتبه. است داشتن مصداق يمعنا به زين داشتن
 در گـردد  يبـازم  وجـود  بـه  و است يوجود يامر مرتبه درواقع. است يماهو ميمفاه داشتن
 كـه  اسـت  نياوجود دارد  انيم نيكه در ا يمهم نكتة. ابدي يم ارتباط تيماه با فرد كه يحال

 ،گريد زبان به. ستين يخارج و يذهن تيماه انيم رابطة همانند مصداق و مفهوم انيم رابطة
 بـه . ستين خود قيمصاد با يرماهويغ ميمفاه رابطة همانند خود افراد با يماهو ميمفاه رابطة

 يماهو ميمفاه كنند يم صدق خود يمعنا بر يرماهويغ ميمفاه كه ييمعنا همان به ان،يب گريد
 اي يرماهويغ ميمفاه انيم كه است يقيعم تفاوت علت به نيا و كنند ينم صدق خود افراد بر

 هرچند. دارد وجود ياول معقوالت اي يماهو ميمفاه و يمنطق و يفلسف از اعم هيثان معقوالت
 ميمفـاه  ماننـد  يفلسـف  ةيـ ثان معقوالت مانند يرماهويغ ميمفاه عروض ادق و قيعم نگاه در

 امـا  ،است خارج در ها آن يمحمول وجود يعني است يخارج يامر ياول معقوالت و يماهو
يمحمـول  وجـود  و اسـت  داشـتن  مرتبـه  يمعنـا  بـه  يفلسـف  ةيثان معقوالت يمحمول وجود 

 ميمفـاه  گرچـه  ،سـاده  زبـان  بـه  11.استفرد داشتن  يبه معنا يماهو ميمفاه ياول معقوالت
 يواحد يمعنا به شان يخارج عروض اما دارند يخارج عروض دو هر يرماهويغ و يماهو

 داده اختصـاص  خود به را خارج از يا مرتبه يفلسف يثان معقول كي يمعنا به وجود. ستين
 از يا حظ و بهره يعني اند نيچن يرماهويغ ميمفاه گريد و ضرورت امكان، كه چنان هم است
بـا   آخونـد . ستين داشتن فرد يمعنا به يفلسف ةيثان معقوالت داشتنِ مرتبه كنيل دارند وجود
اشـاره دارد و آن   ياست به امـر مهمـ   يخارج يماهوريغ ميمفاه يمطلب كه معنا نياثبات ا

 هر تيماه و مفهوم. آن برقرار است يمراتب مختلف معنا و هست انياست كه م يتفاوت مهم
 از پس انتزاع درجة نظر از يشناس معرفت ثيح از كه است ييمعنا مفهوم اما ،هستند معنا دو

 ثيـ ح از كـه  اسـت  ييمعنـا  تيـ ماه ،سخن گريد به. رديگ يم قرار تيماه و ياول معقوالت
. شـود  يم اخذ يفلسف ةيثان معقوالت از كه است ييمعنا بر مقدم ثيح كي از يشناس معرفت

 در كه ييمعنا هرچند. است يفلسف ةيثان معقوالتانتزاع  منشأ ياول معقوالت گر،يدعبارت  به
 ميمفـاه  در كـه  است ييمعنا از اعم شود يم افتي يرماهويغ ميمفاه و يفلسف ةيثان معقوالت

 كهچرا ؛دهم يمرا » معنا يكيتشك ةينظر« نام هيفرض نيا به من. است ياول معقوالت و يماهو
 و يرماهويغ ميمفاه بر هم و شود يم اطالق ياول معقوالت و تيماه بر هم معنا آن اساس بر

 كـه  نيا نيع در معنا كه است آن از يحاك معنا مراتب. يمنطق و يفلسف از اعم هيثان معقوالت
عنـوان   بهاز آن  تر شيمشترك است كه پ يامر يماهوريو غ يماهو ميمراتب مختلف مفاه در

 در و اسـت  ذومراتـب  و مختلف يامر معنا حال نيع در م،يكرد ريامر جامع و روح معنا تعب
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 امـر  مـا  كـه  سـت ين آن از مانع نيا اما داراست را مرتبه آن به مربوط اتيخصوص يا مرتبه هر
 رسد ينظر م به. است مختلف مراتب در معنا حافظ كه ميكن لحاظ مختلف مراتب انِيم يجامع
 بازگشـت  وجـود  بـه  اسـت  يرماهويغ و يماهو ميمفاه مراتب جامعِ كه واحد يمعنا نيا كه
 زبـان  بـه . شـوند  يمـ  زيمتما هم از مختلف مراتب كه است وجود نيهم در كه هرچند كند يم

 انتـزاع  درجـة  كنيل است يفلسف ةيثان معقوالت و ميمفاه از خود معنا كه گفت توان يم ،ساده
  .متحدند وجود و معنا يمصداق لحاظ به كه هرچند است مفهوم نظر از وجود از متأخر آن

ـ  معقـوالت  ايـ  مفهوم و تيماه كه گفت توان يم جهينت در  يمعـان  همـان  يثـانو  و ياول
بـودن   يمعقـول ثـان   سـبب  بـه  نيـ ا و اسـت  يكيتشك صورت به ها آن اطالق كنيل ،هستند

 معنـا « كـه مطلـب   نيمعناست و ا يِمطلب راجع به وجه اسم نياست كه ا گفتني. معناست
  .است مرتبط آن يفعل وجه با معنا ياسم وجه كه هرچند ،»ستيچ

از تصـور   كيكدام  آخوندنزد  يگفت كه واحد معنادار توان يم اكنون مقدمه نيا ذكر با
 ةيـ ثان معقوالت و يماهو ميمفاه و ياول معقوالت از كدام هركه  آن حيتوض. است قيو تصد
 اتيـ ماه مـثالً . رنديگ يم قرار هيقض كي مختلف يها گاهيجا در يرماهويغ ميمفاه و يفلسف
 اكنـون . رنديگ يم قرار هيقض جهت و محمول عنوان به يرماهويغ ميمفاه و موضوع عنوان به

 تصور يعني است معنادار ييتنها به محمول و موضوع از كي هر تصور كه است نيا پرسش
 طرف كي از دارد ييمعنا هم رابط تصور و دارد معنا هم محمول تصور و دارد معنا موضوع

 گـر يد طـرف  از هـم  شـود  يمـ  برقرار رابطه و محمول و موضوع انيم كه يا فهيتأل تئيه و
 دهندة ليتشك يرماهويغ و يماهو از اعم تصورات. نديگو يم 12قيتصد بدان كه دارد ييمعنا
به دو صورت شـرط و شـطر مطـرح شـده      قدما زبان در يدهندگ ليتشك نيا. اند قاتيتصد
 عنـوان  بـه  تصـورات  نظرگاه كي از است تصور بر فرع قيتصد كه نيا اساس بر يعني. است
 بـه  شـطر . قياز تصـد  يگـر يجزء و شـطر د  گريو از نگاه د اند شده قلمداد قيتصد شروط
آن  يمحسوب شوند و شرط به معنـا  قيتصد ياجزا عنوانِ به تصورات كه است نيا يمعنا

  .اند قيتصد دهندة ليتشك يها     است كه تصورات شرط
 واحد ديبا ميكن لحاظ قيتصد از يشطر و جزءهر حال چه تصورات را شرط و چه  به
 تيـ اهم حـائز  اريبسـ  قاتيتصـد  و تصـورات  انيم نسبت لذا. ميبدان تصورات را يمعنادار
 يمعنـادار  پرسـش  بـه  پاسخ در دارد وجود تصور و قيتصد انيم يا رابطه چه كه نيا. است
 قيتصـد  و تصـور  نسبت ةكه دربار ياتيبه نظر آخوند يقبل از پاسخ ابتكار ما. گشاست راه

تصـور و   انيـ را كـه جمـع م   آخونـد  يرأ آن از پس و ميانداز يم ينگاه است شده مطرح
  .ميكن ياست مطرح م قيتصد
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  قيتصد و تصور نسبت باب در مختلف يها دگاهيد. 7
 و معـارف  كـه  گفت توان يم يمعرفت يامور عنوان به ها آن ارتباط و تصور و قيتصد دربارة
 دو هـر  ليـ ذ قاتيتصـد  و تصورات. اند ينظر يا دسته و يهيبد يا دسته :اند دسته دو علوم
 يهيبد قاتيتصد هم و ينظر تصورات و يهيبد تصورات با هم ما لذا ،رنديگ يم يجا دسته

 و سـو  كيـ  از ينظـر  قاتيتصد و ينظر تصورات انيم. ميدار سروكار ينظر قاتيتصد و
 قاتيتصد كه نيا آن و دارد وجود يمهم تفاوت گريد يسو از يهيبد قاتيتصد و تصورات

 كـذب  و صـدق  بـه  متصـف  حكـم  اعتبـار  به و هستند يخبر جملة يهيبد و ينظر از اعم
 تيـ قابل يِژگيو نداشتن اي داشتن. اند يژگيو نيا فاقد ينظر و يهيبد تصورات اما شوند يم

 ميتقسـ  قيتصـد  و تصـور  به را علم دانان منطق تا است شده سبب علوم در كذب و صدق
  ).33 ،1 ج: 1390 ،يريام يمانيسل( كنند

 نيا. است شده ميتقس قيتصد و تصور به علم نايس ابن آثار در او از پس و يفاراب آثار در
 جـدا  با و كند اتخاذ يگريد راه يمنطق مباحث ميتنظ در نايس ابن كه است شده سبب ميتقس

 گفتـه ). 34: همان( دهد اختصاص يمستقل فصلِ بدان برهان، كتاب از فيتعر مبحث كردن
 كتـاب  دو در آن از ييهـا  رگـه  تنهـا  و سـت ين مشهود ارسطو آثار در ميتقس نيا كه شود يم

 روانيپ و اشراق خيش جز به يفاراب از پس دانان  منطق. شود يم افتي النفس و ياول التيتحل
  ).35: همان( اند دانسته علم اقسام را قيتصد و تصور و اند رفتهيپذ را ميتقس نيا يو

 ييهـا  پـارادوكس  بروزِ باعث مسلمان دانان منطق انيم در قيتصد و تصور به علم ميتقس
 مطرح قيتصد و تصور نسبت رامونيپ نما متناقض اي پارادوكس چهار مجموع در. است شده
 ميكن يم ذكر ابتدا در را ها آن يها پاسخ از يبرخ و ها پارادوكس نيا از كي هر ما. است شده

  . هاست پاسخ نيا تمام جامع ينوع به كه ميكن ياشاره م آخوندو پس از آن به پاسخ 
  
  خود ريغ و خود به ءيش ميتقس پارادوكس 1.7

 تصـور  يمعنا به كه را علم اگر. است قيتصد و تصور به علم ميتقس به ناظر پارادوكس نيا
 خـودش  ريـ غ و خـود  بـه  ءيش ميتقس محذورگاه  آن ميكن فرض قيتصد و تصور به است
 شـكل  يتـال  رفـع  صورت به يشرط گزارة كي صورت به پارادوكس نيا لذا. شود يم مطرح

 بـه  ءياست كه ش نيا يتال رفع ليدل. است متناقض ما يمدعا با يتال رفع لِيدل كه رديگ يم
 اقسام انيم كه است آن ميتقس طيشرا از يكي كهچرا شود؛ ينم ميتقس خودش ريغ و خودش

 طـرف  از. اسـت  محـال  خودش اقسام از يكي با مقسم تينيع و باشد تفاوت ديبا مقسم و
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 منقسم يقسم قيتصد و يقسم تصور به يمقسم يتصور علمِ كه است آن ما يمدعا ،گريد
 هعالمـ  مرحـوم . دارد وجـود  تناقض يتال رفع لِيدل و مقدم در ما يمدعا انيم و است شده
 را يمقسـم  تصـور  يو. سـت ا  دانسـته  يلفظ مشترك را تصور اشكال نيا به پاسخ در يحل
 يِذهنـ  حصـولِ  يمعنا به را يمقسم تصور گريد عبارت به و آن عدم حكم از البشرط يامر

 يمعنا به را يقسم تصور ،گريد يسو از. ستا  گرفته نظر در آن عدم و حكم به دييتق بدونِ
 تصـور  كـه  جـا  آن از و داننـد  يمـ  ال بشرط تصور همان اي ِحكم عدم به ديمق يِذهن حصولِ
 يمعنـا  يقسـم  تصـور  و اسـت  آن عدم و حكم از البشرط همان كه دارد معنا كي يمقسم

 ميتقس شخود ريو غ خودش به تصور لذا ،است حكم از يال بشرط همان كه دارد يگريد
  ).همان از نقل به 184- 183: 1412 ،يحل( شود ينم

  
  قيتصد يبرا تصور بودن شطر اي /و شرط پارادوكس 2.7
 تصـور  بـر  فـرع  قيتصـد  چـون  و داننـد  يم مركب يامر را قيتصد دانان منطق از يبرخ

 فخـر  مثـل  يبرخـ . انـد  قلمداد كرده قياز تصد ئيجزو  اجزا عنوان به را تصورات است،
 دانسته يم حكم تصور و محمول و موضوع يتصور جزء سه از مركب را قيتصد يراز

 اند و تصور نسبت را هم اضافه كرده اند  دانسته جزء چهار از مركب گريد يبرخ و است
  ).183: همان(

 طيبسـ  يرا امر قيتصد يبرخ ،اند دانسته مركب يامر را قيتصد كه اول دستة مقابل در
 مركـب  را قيتصـد  خواه. اند دانسته قيو تصورات مختلف را شرط و نه جز تصد اند دانسته
 شـرط  ايـ  جـزء  را ءيشـ  ميقس ق،يتصد و تصور به علم ميتقس در ميبدان طيبس را آن خواه

  .شوند ينم جمع جا كي ميقس دو كه يحال در ميا دانسته گريد
 جزء چه صورت كه آن نيبد .اند گفته پاسخ اول پارادوكس مشابه زين پارادوكس نيا به

 تصور كه يحال در ،است حكم از البشرط يمعنا به تصور ديآ يم شمار به قيتصد شرط اي
 شـود  ينمـ  محسـوب  آن شرط اي جزء و است قيتصد مِيقس حكم از يال بشرط يمعنا به
  ).43- 42: 1382 ،يالراز ؛184- 183: همان(

  
  قيتصد بودن يانفعال اي /و يفعل پارادوكس 3.7
 خيشـ  نگـاه  اساس بر. اند رفتهينپذ را قيتصد و تصور به علم ميتقس اشراق خيش مانند يبرخ

 در نسبت قطع و موجبه در نسبت قاعيا يمعنا به حكم و است حكم همان قيتصد اشراق،
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 شـان يا نظـر  از بلكـه  ،داند ينم آن يانفعال يمعنا به علم سنخ از را قيتصد يو. است سالبه
 تعلـق  قيتصـد  بـه  كـه  يعلم و رديگ يم قرار علم متعلَقِ كه است ينفسان فعل كي قيتصد

 اساسـاً  اشـراق  خيشـ  لذا ؛)623: 1385 ،يسهرورد( است يتصور علم ينوع خود رديگ يم
 ميتقسـ  يو. يانفعـال  نـه  و است يفعل علم سنخ از چون ،برد يم رونيب ميرا از تقس قيتصد
 حكـم  بـا  تصور ياعتبار به را علم اگر كه كند يم ريتفس گونه نيا قيتصد و تصور به را علم
 از قيتصـد گـاه   آن ميريـ بگ نظر در رابدون حكم  تصور گريد ياعتبار در و ميريبگ نظر در

  ).622- 621: همان( ستين علم مقولة
  
  حكم با ادراك به قيتصد فيتعر پارادوكس 4.7
 تصور موضوع، تصور چهارگانة ياجزا از مركب يامر را قيتصد دانان منطق از يبرخ

 رانيدب و يارمو ،يخونج مانند يكسان. اند دانسته حكم و هيحكم نسبت تصور محمول،
 به اگر وساده باشد تصور است  يادراك اگر علم افراد نيا نظر از. اند دسته نيا از ينيقزو يكاتب

 ؛4: 1373- 1372 ،يخونج(است  قياثبات وجود دارد، تصد اي يهمراه آن علم حكم به نف
  ).39: 1390 ،يريام يمانيسل از نقل به 182: 1412 ،ي؛ حل7: 1372 ،يارمو

 ميكن فيتعر »حكم با ادراك« به را است قيتصد همان كه تصور ميقس اگر
 و گردند يبازم قيتصد فيتعر به ها پارادوكس نيا از يبرخ. نديآ يم وجود به ييها پارادوكس

  :دانند يم مركب را قيتصد كه گردند يم باز يكسان يرأ به
» با حكم ادراك« عبارت اطالق باشد حكم خود يعني باشد حكم نفسِ قيتصد اگر. 1

 هم باز باشد حكم و گانه سه تصورات از مركب مجموعِ قيتصد اگر و ستين صادق آنبر 
 بر سابق ،تقدم جزء بر كل ليحكم به دل رايز ست؛ين صادق آن بر حكم با همراه ادراك
  ).40: 1390 ،اميري يمانيسل( آن با همراه نه است قيتصد
 قيتصد حال هر در و حكم با ادراكات مجموع اي است حكم نفس اي قيتصد. 2
 و است نفس فعل حكم رايز ؛ستين انفعال مقولة اي ينفسان فيك يمعنا به علم در مندرج

 و يحضور يامر نفس فعل يمعنا به علم كهچرا ؛ستين ينفسان فيك و علم سنخ از
 و يماهو يامر يانفعال اي ينفسان فيك يمعنا به علم يول. است يفرامقول و يوجود
  .است يمقول

. ديآ دست به شارح قول از قيتصد يگاه كه ديآ يم الزم باشد مركب قيتصد اگر. 3
 و باشد يهيبد يحكم يقيتصد در هرگاه رايز د؛يآ دست به حجت از تصور يگاه ،عكس به
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منطق  ايمتوقف بر قول شارح  فيتعر نياگاه  آن مجهول، قيتصد جزء دو از يكي تصور
 معلوم آن يتصور است مجهول باشد و تصورات اجزا ياست و اگر حكم كه نوع فيتعر

  ).8: تا يب ،يالراز( است متوقف حجت به آن اكتساب باشند
  ).9: همان( ستندين علم كي در مندرج و متعددند علوم چهارگانة ادراكات. 4
  

  ها آن يماهو تيريو غ قيتصور و تصد يوجود تينيع: آخوندپاسخ . 8
 نيشـ يپ يهـا  حكمـت  ليتفص هيمتعال حكمت ،ياسالم فلسفة بسط و قبض ةينظر اساس بر

. دارنـد  وجـود آن  در طيو بسـ  ينحـو اجمـال   بـه  نيشيپ يها حكمت تمامِ ضمنِ در و است
 بـه  پاسـخ  عنـوان  بـه  گونـاگون  مسائل در كه را ييها هينظر تا كند يتالش م آخوند كه چنان
 امكـن مهمـا   الجمع« قاعدة اساس بر كه كند جمع يا گونه به است شده داده واحد يا مسئله

 را يابتكار و نو يپاسخ شده، ارائه يها پاسخ بر عالوه نيچن هم و بردارد گام »الطرد من ياول
  13.است گوناگون يها پاسخ يورا تيجامع بر عالوه كه كند يم مطرح
 دو آنو نسـبت   قيتصـور و تصـد   ةمسـئل دو نوع نگاه به  كيبر تفك يمبتن آخوند يرأ
 يكـ ي. كـرد  نگـاه  قيتصـد  و تصور به توان يم گونه دو به يرازيش يمالصدرا نظر به. است
 ياجـزا  كـه  اسـت  يگـر يد زيـ چ تصـور  و زيچ كي قيتصد آن در كه است يماهو لحاظ
 واحد يامر تصور و قيتصد آن در كه است يوجود لحاظ يگريد. نديآ يم شمار به قيتصد

 يادعـا . اسـت  مختلـف  يهـا  ثيـ ح و اعتبـار  بـه  هـا  هسـتند و فـرق آن   وجود مقولة از و
 ثيح از يول قيتصد نيع وجود و جعل لحاظ و ثيح از تصور كه است آن نيصدرالمتأله

 نيعـ  و واحد يامر دو هر ثبوت مقام در ،گريد زبان به. است آن در داخل ليتحل و يماهو
  .است قيتصد در داخل جزء عنوان به تصور كه است اثبات مقام در يول ،هستند هم

عقل كه  نزد ءيش صورت حصولِ كه گفت توان يم ها لحاظ و ها ثيح كيتفك اساس بر
 را آن تـوان  يمـ  لحـاظ  دو بـه  و شـود  يم اعتبار گونه دو به است عالم يبرا آنهمان وجود 

 و است تصور كه ميكن يم لحاظ آن عدم و حكم از نظر قطع را صورت كه يزمان. ستينگر
 محـذور  كـه  ميريـ گ يمـ  نظر در حكم بدون را يذهن صورت كه شود ينم گفته باب نيا در

 يلحاظ عدم االعتبار انيم ،زبان ساده به. شود مطرح قيتصد يبرا تصور بودنِ جزء اي شرط
 ميكنـ  يمـ  لحـاظ  را تصـور  االعتبـار  عـدم  نحو به ما جا نيا در و هستو اعتبار العدم فرق 

  ).312: 1371 ،مالصدرا(
). همان( شود يم قيتصد ميكن اعتبار آن عدم و حكم با همراه را واحد صورت همان اگر
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 در واحـد  وجـود  نيهمـ  امـا  است واحد يامر قيتصد و تصور وجود گرچه ،انيب گريد به
 كـه  ينسـبت  هـا،  ثيح ةينظر اساس بر. شوند يم تا دو كه است يماهو ياعتبارها و ها لحاظ

 يگـاه  و شـمرد  يبرمـ  تصـور  بـر  فـرع  را قيتصـد  و شود يم مطرح قيتصد و تصور انيم
 مقـام  در دانـد،  يمـ  قيتصـد  شرط را تصورات يگاه و داند يم قيتصد ياجزا را تصورات

 همـان  تصـور  وجـود  ثيـ ح از كه يحال در ،شود يم مطرح كه است يماهو لحاظ و اثبات
  14.است تصور همان قيتصد و قيتصد

 در. كنـد  يمـ  مطـرح  سطح دو در بسط و قبض ةينظر اساس بر را خود ةينظر مالصدرا
 داده قيتصـد  و تصور نسبت مسئلة به كه را ييها پاسخ تمام كه كند يم يسع نخست سطح
 يسـع  دوم سـطح  در. دهـد  پاسـخ  ها آن به مماشات اصل اساس بر و كند جمع است شده

 تمـام  آخونـد  واقـع  در. كنـد  مطـرح  است فراتر ييمعنا به ناظر كهرا  خودش ةينظر كند يم
بـر اسـاس لحـاظ     انـد  شـده  مطـرح  قيتصد و تصور انيم نسبت مسئلة به كهرا  ييها پاسخ
 بـه  را هـا  پاسـخ  آن قـوم  با مماشات قيطر از كه كند يم يدر گام اول سع و داند يم يماهو
 هـم  كـه  را خـود  ةينظر دوم سطح و گام در تينها در و سازد كينزد خود نظر مورد پاسخ
در غالب آثار  يو تئور وهيش نيا. دهد ارائه هاست آن از متفاوت هم و نيشيپ اتينظر جامع

 عـدم  سـبب  آن از غفلـت  و گشاست رهبه مسائل دارند  شانيكه ا يافتي و ره آخوندمرحوم 
در  آخوندمرحوم  ليگفت كه تحل توان يم ،ساده زبان به. شد خواهد شانيا مقصود افتيدر

 انِيـ م جمع به ناظر اول مقام. كرد مطرح توان يرا در دو مقام م قيباب نسبت تصور و تصد
 ثيـ ح طـرح  بـه  نـاظر  دوم مقام و است يماهو يها لحاظ ةينظر كمك به گوناگون نظرات
 گفـت  توان يم لذا 15.اند بوده غافل آن از نيشيپ اتينظر كه است يوجود لحاظ و يوجود

 كـه  اسـت  يتصـور  ايـ  است، علم همان كه عقل، در ءيش صورت حصولِ اول گام در كه
 و قـاع يا يعنـ ي گر،يد يمعنا به حكم مستلزم اي حكم نيع كه است يتصور اي ستين حكم
 شـود  يمـ  دهيـ نام تصور اول تصور شود يم دهينام قيتصد دوم تصور و است نسبت، انتزاع

  ).42: 1390 ،يريام يمانيسل(
  :ديگو يم گرانياقوال د انيدر جمع م آخوند

 يتصـور  ايـ تصورِ صرف است  ايعلم  اند گفته كه است يمحققان قول] باال قول[ مراد نيا
 در حكم و تصور از كي هر كه ستين نيا آنان، مقصود رايز است؛) قيتصد( حكم با همراه
 يگـر يد و جـزء  ايـ  و شـرط )] تصـور [( يكي ايدارد  يگرياز وجود د ريغ يوجود عقل،

 ليتحل ظرف در حكم و تصور تيمع بلكه است آن از مركب اي آنبه  مشروط)] قيتصد[(
  ).314- 313: 1371 ،مالصدرا( است آن فصل و قيتصد جنس نيب يذهن
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 حكم نيع كه يتصور همان اي قيتصد كه كند يم اثبات ليذ امر سه انيم زيتما با يو
  :از اند عبارت امر سه آن و است علم ينوع است
 افعال از كه سالبه در نسبت انتزاع اي موجبه در نسبت قاعيا يمعنا به حكم خود. 1
  ؛يو صورِ ذهن يحصول يعلم ليقب از نه است ينفسان
  است؛ يتصور و يحصول علم ليقب از كه نسبت انتزاع و قاعيا يمعنا به حكم تصور. 2
 قيتصد همان تصور نيا و است آن مستلزم و ستين منفك حكم از كه يتصور. 3
  ).22: 1389 ،يريام يمانيسل( است

 به هيحمل در بلكه ستين كردن اعتراف و اذعان نيصدرالمتأله عبارت در حكم از مراد
 ،گريد عبارت به. است »معاندت اي مصاحبت« يمعنا به هيو در شرط» آن بودن نيا« يمعنا
 ءيش نيا« هم كه ميا كرده ادراك واقع در ميابي يم ديسف را آن ميكن يم لحاظ را يئيش يوقت

 ديسف ءيش نيا« كه مييگو يم حمل در اتحاد رابطة اساس بر و »است ديسف آن« هم و »است
 ادراك از پس كه است ياذعان و اعتراف از ريغ »است آن نيا« ياتحاد نسبت خود »است

 يمعنا به حكم بالعكس و است اذعان يمعنا به حكم ملزوم ياثبات لحاظ به يعني ميكن يم
 ميقس و است علم سنخ از اول يمعنا به حكم. است ياتحاد نسبت الزمِ اعتراف و اذعان
 و اعتراف يمعنا به حكم يول است ياتحاد نسبت يمعنا به حكم همان كه است تصور
  .است نفس عملِ و فعل اذعان

 لحاظ به يول ،است قيتصد بر مقدم تصور يماهو لحاظ به كه گفت توان يم كه آن حاصل
فوق واحد  كيتوجه به تفك با. است تصور همان قيتصد و قيتصد همان تصور يوجود
 نيتر كوچك ،زبان ساده به. است قيهم تصور و هم تصد قيدر نگاه دق آخوندنزد  يمعنادار
 يوجود لحاظ به قيتصد و تصور چراكه ؛است قيتصد هم و تصور هم يمعنادار واحد
 توان يم تر قيدق يانيب به. شوند يم مختلف كه است اعتبار و يماهو لحاظ به و واحدند يامر

 واحد و واحد نيتر كوچك ،يقيتصد چه يتصور چه علم ،يوجود ثيح از كه گفت
دچار خلط  ميتصورات بدان آخوندرا نزد  ياگر واحد معنادار لذا. است آخوندنزد  يمعنادار

 كه گفت توان يم خالصه. ميا شده يو لحاظ وجود يدو لحاظ ماهو انيم كيو عدم تفك
  .شود يقلمداد م يواحد معنادار آخوندباشد نزد  قيتصد اي تصور كه نيا از اعم »علم مطلقِ«

  
  فاعل شناسا. 9
 معقـوالت  عـروضِ  از بحث شود يم مطرح معنا و شناسا فاعل نسبت در كه يا مسئله نياول
 معقـوالت  ليـ قب از مفهوم،چه  ميبدان تيماه را آن چه معنا، كه شد گفته. است يفلسف ةيثان
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 معهـود  نظـر  ابتـدا  مـا . ابـد ي يم تياهم يفلسف ةيثان معقوالت فيتعر لذا. است يفلسف ةيثان
كـه   آخوندمختار  يرأ به آن از پس و ميكن يم مطرح را يفلسف ةيثان معقوالت ةدربار حكما

 ميخـواه  اسـت  يآملـ  يجـواد  استاد و ييطباطبا عالمه چون هم انييانوصدر از يبرخ يأر
 نگـاه  اساس بر يفلسف ةيثان معقوالت يذهن عروضِ يمبنا بر كه داد خواهم نشان. پرداخت

معنـا بـه    تيـ نيبه ع توان ينم معنا كي به يزدي مصباح استاد چون هم انيينوصدرا از يبرخ
 معقوالت بودنِ يذهن در قيتدق همان كه گريد ييمعنا به هرچند داد يرأ يثان معقول عنوان

  .كرد پا و دست زين هينظر آن يبرا يمحمل توان يم است يفلسف يثان
 معقـوالت  عنـوان  به معنا با شناسا فاعل نسبت كه است نيا است گفتنيكه  يگريد نكتة

 ياسـم  وجـه  در ،گـر يد زبـان  بـه . شـود  يم مطرح كه معناست ياسم وجه در يفلسف يثان
. ميكن يم مطرح را شناسا فاعل با آن ارتباط و يفلسف يثان معقوالت از سخن ما كه معناست

 مطـرح  ها لحاظ ةينظر در را شناسا فاعل با آن نسبت و يمعنادار يفعل وجه ،گريد يسو از
  .كرد خواهم
 فلسـفة  و الـنفس  علـم  اي يشناس روان نسبت رامونيپ شد خواهد مطرح كه يگريد نكتة
 يفلسف ةيثان معقوالت جهت از يشناس معرفت انِيم كه يمهم ارتباط به توجه با. است منطق

 و يشناس روان نسبت باب در توان يم نظرم به دارد وجود معنا ةينظر ثيح از منطق فلسفة و
 نسـبت  تـوان  يمـ  هـم  آن اسـاس  بـر  كـه  كـرد  مطـرح  نينابيب ةينظر عنوان به يا هينظر معنا
 توانـد  يمـ فاعل شناسا با معنـا   نسبتپرتو آن  در هم و كرد مشخص را معنا و يشناس روان

  .شود مشخص
  
  يذهن عروضِ: يمعقول ثان. 10
 در و شوند يم ديتول ذهن در كه يميمفاه: صورت است نيبد ياز معقول ثان حكما فيتعر

 كه هستند ميمفاه از يا دسته يفلسف ةيثان معقوالت ،ساده زبان به 16.شوند يم مصرف خارج
 نيا شدن دياز تول حكما. روند يم كار هب يخارج قيمصاد دربارة و نديآ يم وجود به ذهن در

 از مقصود. اند كرده اتصاف به ريتعب ها آن شدن مصرف از و عروض به ريتعب ميمفاه از دسته
 حكما ريتعب به. است رابط وجود همان اتصاف از منظور و يمحمول وجود همان عروض

. شوند يم ميتقس يمنطق يثان و يفلسف يثان معقوالت ،يبه سه دسته معقوالت اول ميمفاه
 خارج در دو هر شان رابط وجود و يمحمول وجود ايعروض و اتصاف  ياول معقوالت

 معقوالت و است خارج در اتصافشان و ذهن در شان عروض يفلسف يثان معقوالت است،
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 توان يم حكما نظر اساس بر لذا. عروض و اتصافشان هر دو در ذهن است يمنطق يثان
 عروضِ. است برخوردار يذهن عروضِ از است يفلسف يثان معقول كي معنا چون كه گفت
 وجود چراكه ؛شود يم جاديا شناسا فاعل ذهنِ در معنا كه است آن يمعنا به معنا يذهن

 نظر به كننده گمراه انيم نيا در كه يا نكته. است ذهن در ميمفاه از دسته نيا يمحمول
بودن در مورد معقوالت  يذهن ريتعب. است يفلسف ةيثان معقوالت »بودن يذهن« ريتعب رسد يم
 معقوالت شناسا فاعل كه است آن يمعنا به بلكه ستين بودن ويسوبژكت و يشخص يمعنا به
 ميبودن مفاه يمقصود از ذهن گر،يد يعبارت به 17.كند يم جعل يثان جعل به را يثان
 به. شود يم جاديا ذهن در قيمصاد انيم اسيق و نسبت از كه هاست آن بودن ياالذهان نيب
 در معنا يمحمول وجود و بودن يذهن كه رسد ينظر م به نخست نگاه درگرچه  ،گريد انيب

 شود يم مشخص قيدق نگاه در اما ،معناست نيتكو در شناسا فاعل دخالت يمعنا به ذهن
 بودن ياالذهان نيب يمعنا به بلكه ستين بودن ويسوبژكت و يشخص يمعنا به بودن يذهن كه

  :دو نكته را مد نظر قرار داد ديبا جا نيا در. است
 از يا عـالم و مرتبـه   كيـ عنـوان   بـه مسلمان عقـل را   لسوفانيو ف حكماكه  آن اول نكتة

 زبـان  بـه . كننـد  ينمـ  منظـور  صرف يشناخت روان امر كي عنوان به را آن و نگرند يم يهست
. هستند ياالذهان نيب يامر عاقالن همة نزد شوند يكه در عالم عقل محقق م يمعقوالت ساده،
. رديـ گ يم قرار ادراك مورد عاقالن توسط دارد وجود عقل عالم در كه يامر عنوان به معقول

 بـا  يتنگـاتنگ  نسـبت  كه ميبر يم كار به ئيجزعقلِ  يبه معنا يعقل را گاه سخن، گريد به
. اسـت  ئـي جز عقل از اعم كه ميبر يم كار به يكل عقلِ يمعنا به يگاه و دارد شناسا فاعل
ـ جز عقـول  ايـ  شناسـا  فاعـل  و ئيجز عقل در يفلسف ةيثان معقوالت گرچه  و مختلـف  يِئ
 بـه  يمحمـول  وجـود  نيـ ا امـا  ،كننـد  يم دايپ يمحمول وجود گوناگون، يشناسا يها فاعل
 نـه  و يكل يميمفاهمعقوالت  اساساً چراكه ؛ستين معقوالت بودن يشخص و يئجز يمعنا
 يامـر  عنـوان  به يفلسف يثان معقول كي عنوان به را معنا كه يكسان باور ،واقع در. اند يئجز

ـ جز عقـل  خلـط  از يناشـ  دارد دخالت آنعاقل در  ايكه فاعل شناسا  كنند يم لحاظ  و يئ
 ثيـ از ح ميمفـاه  اساسـاً  كه كرد خواهم مطرح ها لحاظ ةينظر در يوانگه. است يكل عقل
 جاديا يمعنا به ،بودنِ معنا يو صدور ،ينه حلول اند يصدور يامور معرفت يشناس يهست
 نگـاه  در. اسـت  هييـ جز عقـول  توسط ها و انكشاف آن يدر عالم عقل كل ميمفاه يانشا و

 يبلكه به معنا ستيدخالت فاعل شناسا ن يبه معنا يفلسف ةيثان معقوالت بودن يذهن ادق،
ـ و انكشاف آن توسط عقـول جز ) عقل عالم( يدر عقل كل ميدسته از مفاه نيعروضِ ا  يئ
  .است يبه جعل ثان
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  يخارج عروض: يمعقول ثان. 11
 باشـند  محقـق  خـارج  ظـرف  در نسبت نيطرف اگر كه دهد يم نشانبر اساس برهان  آخوند

 يثـان  معقـول  نسـبت  كـه  جا آن از و باشد يذهن يامر ها آن انيم نسبت كه ندارد معناگاه  آن
 برهـان،  نيا اساس بر. باشد موجود خارج در ديبا نيطرف تبع به زين نسبت لذا ،است يفلسف
 در زيـ ن هـا  آن يمحمـول  وجـود  و عـروض  و شود يم عوض يفلسف يثان معقوالت فيتعر

 داشتن مرتبه يمعنا به يفلسف يثان معقوالت يخارج عروضِ كه تفاوت نيا با ،است خارج
 معقوالت كه گفت توان يم لذا. است داشتن فرد يمعنا به ياول ِمعقوالت يخارج عروض و
 و بـود  خواهند برخوردار يخارج تحقق و تينيع از ياول معقوالت همانند زين يفلسف ةيثان

 از گونـه  نيـ ا نيتكـو  در شناسـا  فاعـل  دخالت عدمِ يمعنا به يثان معقوالت يخارج تحقق
 اگر. كند يم كشف را يمعان نيا يذهن ليتحل و اثبات مقام در ذهن كه هرچند است ميمفاه

 عـروضِ  در كـه  ييها ييجو چارهگاه  آن ميباش داشتهباور  يمعقوالت ثان يبه عروض خارج
 ميمفاه از دسته نيا تينيع گريد يسو از و ندارد طرح به يازين گريد شد مطرح ها آن يِذهن
  .شود يم اثبات زين

  
  ها لحاظ ةينظر. 12
 نياساس ا بر. هاست لحاظ ةينظر ياسالم فلسفة در يشناس معرف مباحث نيتر مهم جملة از

 گونـاگون  يهـا  لحاظ و جهات و ها ثيح از را مختلف امور و شناسا فاعل و ميمفاه ه،ينظر
را از  ميمفـاه  اساسـاً  كـه  شود يم ديتأك نيا بر ها لحاظ ةينظر در. داد قرار نظر مورد توان يم
 لحـاظ  به توان يم را الوجود ممكن نمونه يبرا. ستينگر توان يم گوناگون جوانب و ها ثيح
 در و شود يم لحاظ ممكن هو ثيح من ممكن ياستقالل نگاه در. ستينگر ياستقالل و يآل

 در چـه  آن. شـود  يمـ  لحـاظ  يتعال الواجب من نأش انه ثيح من ممكن ،يمرآت و يآل نگاه
 يفعلـ  وجـه  در هيـ نظر نيا از توان يم كه است يا استفاده است مهم ما يبرا ها لحاظ ةينظر

 ما كه نيا به بسته ،طور خاص به آخوندطور عام و  به حكما كه رسد يم نظر به. كرد يمعنادار
 بـه  ميمفاه كردن لحاظ ان،يب گريد به. اند كرده معنادار را آن ميمفهوم را لحاظ كن كيچگونه 
 كـه  گفـت  تـوان  يمـ ، گريد زبان به. هاست آن كردن معنادار يمعنا به گوناگون يها صورت

 معنـادار  شوند يم لحاظ كه يتيحكا و ارائه وةيش و لحاظ نوع اساس بر موجودات و ميمفاه
 كـه  است يگوناگون ياعتبارها و ها لحاظ گرو در ميمفاه و موجودات يمعنادار و شوند يم

  18.رديگ يم نظر در ذهن
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 نيچنـ  توان يم شود يم مطرح شناسا فاعل و ها لحاظ ةينظر باب در كهرا  ياصل پرسش
 اي كند يدخالت م يمعنادارفاعل شناسا در  اي الحظ ،ها لحاظ ةينظر در ايآ: كرد يبند صورت

فاعل شناسا تنها نقش معد دارد و تنهـا بـه كشـف     اي الحظ ،ها لحاظ ةينظر اساس بر كه نيا
 بـه  اي پردازد يم معنا جعل به الحظ ها لحاظ ةينظر اساس بر ايآ ،انيب گريد به. پردازد يم معنا

  .كند مي مبادرت آن كشف
  
  بالعكس و قيتصد در يتصور لحاظ در مصباح استاد ةينظر. 13
 صورت به توان يم را يقيتصد هر« كه است معتقد ها لحاظ ةينظر در يزدي مصباح استاد
 مثال يبرا. »نمود لحاظ قيتصد صورت به توان ينم را يتصور هر« اما »كرد لحاظ تصور
 توان يم را هيقض نيا خود كه است هيقض كي نيا »است سرد هوا« شود يم گفته يوقت
 خبر »است سرد هوا«« ميياگر بگو مثالً. كرد لحاظ گريد قِيتصد كي موضوعِ صورت به

 عنوان به گريد لحاظ در ميبرشمرد قيتصد لحاظ كي در كه را چه آن جا نيادر  »است
 ،گريد طرف از. ميكن يم لحاظ تصور را آن و ميآور يم شمار به گريد ةيقض كي موضوع

 بارةدراما  ،لحاظ كرد قيشكل تصد به توان يم را مركب تصورات مانند تصورات يبعض
 ينسب و ينفس مصباح استاد. كرد نيچن توان ينم طيبس تصورات مانند تصورات يبرخ
 متحرك نيزم« ةيقض مثالً. كند يم كيتفك ها لحاظ ثيح از را قاتيتصد و تصورات بودن
 شك بدان كه شخص آن يبرا و است قيتصد دارد نيقي بدان كه يشخص يبرا »است
 لحاظ قيتصد و تصور در را شناسا فاعل كه يلحاظ در يعني. ديآ يم شمار به تصور دارد

كه فاعل شناسا را  يدر لحاظ قياما تصد اند ياضاف و ينسب امر دو تصور و قيتصد م،يكن يم
 و الفاظ مفرد صرفاً يو عبارات وصف ياست و عبارات اضاف قيتنها تصد ميلحاظ نكن

اما  اند ينسب و ياضاف امور از قيتصد و تصور شناسا، فاعل لحاظ بهكه  آن حاصل. ندتصور
دارد  ياضافريو غ ينفس ييمعنا قيصرف نظر از فاعل شناسا تصد يعنيلحاظ دوم  به
  ).68- 67: 1388 ،يريام يمانيسل(

 كنـد  يم دخالت بودن تصور و قيتصد در شناسا فاعل كه يلحاظ در كه گفت توان يم
 شـود  ينمـ  لحاظ شناسا فاعل كه يلحاظ در يول ،كند يم دخالت يمعنادار در شناسا فاعل
 باشد نيقي ينفسان حالت كه يزمان ،يعبارت به. ندارد ينقش گريد بودن تصور و قيتصد در

 شناسـا  فاعل هم باز باشد شك ينفسان حالت كه يزمان نيچن هم و دارد نقش شناسا فاعل
 لحاظ كي از شناسا فاعل ها، لحاظ ةينظر اساس بر كه گفت توان يم جهيدرنت. دارد دخالت
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ـ  كند يم دخالت يمعنادار در است ظن و ،وهم شك، ن،يقي يِنفسان حاالت همان كه  كنيل
 لحاظ شناساست فاعل اعتقاد لحاظ عدم همان كه يگريد لحاظ از را قيتصد و تصور اگر
 ؛68- 66: 1388 ،يريـ ام يمانيسل( ندارد ينقش تصور و قيتصد در شناسا فاعلگاه  آن ميكن

  ).58- 56: 1386 ،يزدي مصباح
  
  معنا و يشناس روان. 14

. منطـق اسـت   فلسـفة  حـوزة  در يمحـور  يپرسشـ  منطـق  و يشناس روان نسبت از پرسش
 يقـ يتحق ازمنـد ين مسـلمانان  نـزد  منطق و فلسفه با آن ارتباط جهت از مسئله نيا دنيواكاو
كـه بـا فاعـل شناسـا دارد      يارتبـاط  نظراز  صرفاً را مسئله نيا ما و است جداگانه و مستقل
معنا  گريعبارت د بهو  است يشناخت روان كامالً يامرمعنا  ايپرسش كه آ نيا. ميكن يمطرح م

 يپرسش است يذهن يشناخت روان كامالً امر كي دارد سروكار ما ينفسان حالت با كه جا آناز 
 نيـ ا بـه  پاسـخ  از قبل كه رسد يم نظر به. است لمانانمنطق مس ِفلسفة يبازساز در يمحور
 بـه  نـاظر  مهـم  پرسش نيا. داد پاسخ معرفت يشناس يهست در مهم يپرسش به ديبا پرسش

 به مربوط كه را چه آن يآمل يجواد استاد. ذهن در ميمفاه تحقق نحوة دربارة است يا هينظر
 و داننـد  يمـ  مربـوط  شـناخت  يشناسـ  يهست به را است آن مانند يئجز ،يكل شيدايپ نحوة
 يسـو  از نيعـ  از يذهنـ  يينمـا  واقع و سو كي از نيع و ذهن فاصلة رشيپذ با كه را چه آن
  ).54: 1386 ،يآمل يجواد( دانند يم يشناس  معرفت به مربوط است مرتبط گريد

 است شده مطرح ياسالم سنت در معرفت يشناس يهست باب در كه ياتينظر جمله از
 از يشناس يهست و يشناس معرفت ونديپ. صدور اشاره كرد ةيحلول و نظر ةينظر دو به توان يم

 صور انتزاع ةينظر اساس بر. شود يم مطرح ئيجز ميمفاه و يكل مِيمفاه انيم نسبت جهت
 ادراك ئيجز صورت به و حواس قيطر از ابتدا دارند وجود نفس نزد كه معقول و يكل
 شوند يم ريتقش يخارج عوارض از واهمه يقوا و لهيمتخ يقوا توسط آنپس از  شوند يم
 متوهم و ياليخ ميمفاه در تييجز دارد خارج با ينسبت يادراك صورت هنوز كه جا آناز  يول

 به مربوط كه يا مشخصه عوارض گذاشتنِ كنار با عاقله يقوا آن، از پس و دارد وجود
. كند يم دايپ دست است معقول ميمفاه الزمة كه تيكل به است ياليخ و محسوس ميمفاه
 محسوس مادة و يحس يقوا وجود كه است آن دارد وجود انتزاع ةينظر در كه يمهم نكتة
 ةينظر اي انتزاع ةينظر. دارد شناسا فاعل با يتنگاتنگ ارتباط كه معناست يريگ شكل يبرا

 را ميمفاه يشناس يهست در شناسا فاعل ينفسان يقوا نقش كه است ينحو به صور، يحلول
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 يريكه تفس شود يم باعثو  است يشناخت روان كامالً يا هينظر ثيح نيا از و كند يم داخل
  .باشد يشناخت روان ةينظر كي نيز شود يم داده دست هكه از معقوالت ب

 يصدور اميق اي صدور ةينظر است شده مطرح انتزاع ةيكه در مقابل نظر يا هينظر
 هم و دارد ديتأك نفس بودن معد و ياعداد نقش بر هم كه است نفس به صور و ميمفاه
 آننزد حكما  مشهور. زند يم كنارمعنا  يريگ شكل در را نفس يحس يادراك يقوا نقش
 ،همگان است يآشكار و ظاهر برا كهيوجود  يعني ياز وجود ظاهر ريغ اياش كه است
 گاهيجا. كنند يم ادي يظل ظهور اي يذهن وجود به آن از كه دارند يگريد ظهور و وجود
 موجود رايز ،است يحس مشاعر و يعقل ادراكهمان  حكما نزد آن مظهر و يذهن وجود
 نيصدرالمتأله اما ،دارد حضور مدرك نزد در بالذات محسوس اي معقول صورت به يذهن

 داند ينم يذهن موجود حلول گاهيجا اي ظهور محلِ را انسان يادراك يقوا و مدرِك نفس
. داند يم يصدور اميق نفس به را آن اميق رو نيا از و داند يآن م كنندة آشكار و مظهر بلكه

 قرار آن مظهر آن نازل مرحلة و كند يم اظهار را يعلم صورت نفس يعال مرحلة درواقع
  ). 15 ،4- 1 ج: 1386 ،يآمل يجواد( رديگ يم

 به و رساند يدر مباحث نفس و مباحث علم به اثبات م آخوندكه  ياساس مقدمات بر
 كه جا آن از و است ملكوت سنخ از و است مجرد يموجود نفس: پردازد يم ها آن نييتب

زين و دارند ماده از مجرد صور ابداع و تيخالق بر قدرت يملكوت و مجرد موجودات 
 صورت جاديا قدرت نفس كه است آن حاصل كنند، جاديا را يماد كائنة صور توانند يم
 محدودة در كه ذهن صفحة در را يماد يِاياش صورت جاديا ييتوانا اي و مجرد يِاياش

 نيا اثبات در كه يمهم موضوعة اصول از يكي). 19- 18: همان( داراست است آن يهست
 صورت آن كه كند جاديا را يصور خود در تواند يم نفس كه است آن رود يم كار به مباحث

 اي معلول كه گفت توان يم مقدمه نيا اساس بر و است حاصل نفس يبرا جادشدهيا
 صور و فعل حصولِ بلكه است حاصل خود نفس اي علت يبرا تنها نه يذهن يها صورت

 ةينظر در ساده، عبارت به). 19: همان( است فاعلشان يبرا حصول نيع خودشان، يبرا
 يوجود و باشند داشته خودشان يبرا نفسه يف يوجود صور، كه ستين گونه نيا صدور

 يِهست. است شان رهيغ يف وجود نيع شان نفسه يف وجود بلكه باشند داشته نفس يبرا هم
 يبرا آن وجود نيع ربط نفسة يف وجود و است علت به ربط نيع هيمتعال حكمت در معلول
  ).همان( است هيال مربوط
 در حال حصولِ به منحصر ،ءيش يبرا ءيش حصول حصول، گوناگون انواع اساس بر
 صورت يِحلول امِيق موارد همة در حصول الزمة رو نيا از و ستين ماده در صورت و محل
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 نفس يبرا ءيش حصول كه موارد از يبرخ در بلكه ستين معروض به عرض اي ماده در
 كه زائد يوصف به اتصاف و حلول و است صادق حصول است، شيخو علت يبرا اي خود
  ).20:همان( دينما ينم صدق كند اثبات متصف ذات يبرا را يكمال

طـرف و عقـل    كيـ و عقل متصـل از   هيِصور عقل انيدر مورد نسبت م ييطباطبا عالمه
  :نديگو يم نيچن گريمنفصل از طرف د
 چون شود يم حاصل مدرك با نفس نيب كه است يربط به ادراك اصل كه نيا نخست

 ربط قِيطر از يعقل صور ادراك ستين تيعل مدار بر جز ربط وجود اصالت اساس بر
 صورِ يِصدور اميق يمعنا به نيا و شد خواهد حاصل صور آن با نفس يعل ونديپ و

اساس در قبال  نيا بر. است متصل اليخ رينظ متصل عقلِ اثبات جهيدرنت و نفس به يعقل
 شود يم اثبات منفصل عقل يعني است منفصل مثال برابر در چه آن ريعقلِ متصل نظ

  ). 217 ،4-1 ج :1386 ،يآمل يجواد(

 نفس اي شناسا فاعل همان متصل عقل اي ئيجز عقل ميكرد انيب زين تر شيپ كه طور همان
 اي ئيجز عقل ،ساده زبان به. است يحلول نه و يصدور اميق آن به معقوالت نسبت كه است
 معقولـه  صور آخوند،و به زبان  كند يم ظاهر خودش در را معقوله صور و يمعان متصل عقل

 شناسـا  فاعل بودن مظهر. ابندي يم ظهور نفس نام به يمظهر در متصل عقلِ در يمعان همان اي
 در كـه  اسـت  يصور و علم يِثان جعل يمعنا به ،يهمان معان اي يفلسف ةيثان معقوالت يبرا

 منفصل عقلِ در اول، جعلِ در يمعان و يثان معقوالت ان،يب گريد به. دارد وجود منفصل عقل
 موجود آن ظلِ در كه را معقوالت و صور آن ،يدر جعلِ ثان ئيجزو عقلِ متصل و  اند محقق

 بسـط  و قـبض  ةينظر اساس بر ابتدا نفس كه است الزم نكته نيا ذكر. كند يم جاديا شوند يم
  ).367: همان( هاست آن مصدر تينها در و است هيعلم صور محلِ هيمتعال حكمت در

 عنـوان  بـه  معنـا  تحقـقِ  در شناسا فاعل صدور ةينظر اساس بر كه گفت توان يم خالصه
 كند يم جعل منفصل عقل از يثان جعل به را يمعان نيا كه شود يم قلمداد يمظهر و مصدر

 يمعـان  نيتكو در آن دخالت عدم يمعنا به يمعان به نسبت شناسا فاعل بودن يثان جاعلِ و
 كشف به شناسا فاعل كه هرچند شناساست فاعلِ وجود نِيع يمعان وجود كه هرچند است
  .پردازد يم معنا

  
  يريگ جهينت. 15
 تـوان  يم گاه آن ،ميريبپذ را كيسمانت و يزبان مباحث در يكيزيمتاف و يمعرفت يمبان ريتأث اگر

 يمبـان  سـبب  بـه  زيـ ن يو شـود  يمـ  يبازسـاز  مالصدرا يبرا كه ييمعنا ةينظر در كه گفت



 داري نزد مالصدراي شيرازي امعن ةطراحي نظري   90

 اساسـاً . دانـد  ياعتنـا نمـ   ةسـت يشارا  يعـ يبما هو زبـان طب  يعيكه دارد زبان طب يا يكيزيمتاف
 آن بلكه كند ينم ليتحل يعرف عقل اساس بر و بودن يعيطب جهت از را زبان متأله لسوفيف
 ليـ تحل به يهست ثيح از را زبان مالصدرا كه جا آن از. داند يم كننده گمراه و رهزن يامر را
 يعرفـ  عقـل  از كـه  اسـت  يا گونه به مالصدرا يكيزيمتاف يمبان چون گفت توان يم برد يم

 را يبرهان و يمنطق عقل كه ابدي يم نيتع ينحو به هم او يكيسمانت مباحث رد،يگ يم فاصله
 مباحـث  بـر  اش يشـناخت  يهسـت  يمبـان  ريتـأث  اساس بر مالصدرا ،ساده زبان به. كند يم يط

  نيـ ا از و دانـد  يمـ  كننـده   گمـراه  را آن بلكه كند ينم يياعتنا يعيطب زبان به تنها نه ك،يسمانت
 از يبحثـ  هـم  اگر و شود ينم قائل يارزش زبان هو بما زبان يبرا ألهمت لسوفيكه ف روست
. دارد متأله لسوفيف كه است يكيزيمتاف يمبان و يمنطق عقل اساس بر رديگ يم صورت زبان

 و رديـ گ يم فاصله يعرف عقل از مالصدرا كيزيمتاف مباحث چون كه گفت توان يم خالصه
 زين كيسمانت مباحث اثرگذارند، كيسمانت و يزبان مباحث در يكيزيمتاف مباحث كه جا آن از
 چـون  هـم  يمـوارد . شوند يم ريتفس يمنطق عقل اساس بر و رنديگ يم فاصله يعرف عقل از

بحث از واسطه  چون هم يمباحث و يكيزيمتاف يمبان عنوان به وجود كيتشك و وجود اصالت
 از يرازيش يمالصدرا گرفتن فاصله بر داللتو مشتق  تيثيسلب بر ح ميدر عروض و تقد

  .دارند يعيطب زبان
 كـه  دهـد  يم نشان ما به تيماه از وجود كيتفك رامونيپ مالصدرا نگرش گريد يسو از
 كيـ  خود است واژه بر مقدم جمله كه نيا ايمقدم بر جمله است  واژة كه نيا از گفتن سخن
 نيع قيتصد و است قيتصد نيع تصور چون يوجود نگاه اساس بر اال و است يماهو نگاه

 مقـام  در بله. است واژه نيع زين جمله و است جمله نيع واژه كه گفت توان يم است تصور
 نيـ ا امـا  كند يم كيتفك زبان در جمله و واژه و معرفت در قيتصد و تصور انيم ذهن اثبات
 هـم  بر زين يثبوت لحاظ به جمله و واژه كه گرفت نيا يمعنا به دينبا را اثبات مقام در كيتفك
 دارد يتقدم جمله بر واژه نه ،يوجود نگاه اساس بر كه گفت توان يم لذا. دارند تأخر و تقدم

 مطلـق  شـد  گفته كه نيا. است معنادار كه است زبان نيا بلكه دارد يتقدم واژه بر جمله نه و
 نيا ياست عبارت اخرا يواحد معنادار آخوندباشد نزد  قيتصد اي تصور كه نيا از اعم علم

 بـر  يوانگه. است معنادار ميريبگ نظر در جمله اي واژه را آن كه نيگفته است كه زبان اعم از ا
 عـروض  در شناسـا  فاعل نقش كه اساس نيا بر ،مالصدراي معرفت و يكيزيمتاف يمبان اساس

 ةينظر اساس بر كه نيا و است ياكتشاف و ياعداد ينقش معنا، چون هم يفلسف ةيثان معقوالت
 يمعان نيا كه شود يقلمداد م يعنوان مظهر بهمالصدرا فاعل شناسا در تحقق معنا  يكيزيمتاف
 نيگفت كه نقش فاعل شناسـا در تكـو   توان يم كند، يم جدا منفصل عقل از يثان جعل به را
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 توسطبلكه معنا  كند يكه فاعل شناسا معنا را خلق م ستين نيچنو  ستين يميتقو يمعنا نقش
 نيبد .برد بهره كيسمانت مباحث در توان يم يمعرفت يمبنا نيا از. شود يم كشف شناسا فاعل

  . دارد ياعداد نقش يزبان و يكيسمانت يمعنا در شناسا فاعل كه صورت
 

  ها نوشت پي
 

 كـه  اي گونه ب اختالف باشد به يةالف و نظر نظرية دو ميان اگر كه معناست بدين مماشات اصل. 1
كـه   يبلكه كس يستكاذب ن يثياتب از تمام جهات و ح نظريةگاه  آن باشد، صادق الف اگر تنها

مورد  يناز ا مثالي. بداند يحصح يثيب را هم از ح نظرية تواند يالف قرار دارد م يةدر موضع نظر
 .است آمده) 1.5( »مشتق« بخش يلآن در ذ ليلتح و

 ؤلفـان است كـه م  يانملك ياستاد مصطف يو روش ياز نكات ابداع يكيفوق  گانة سه هاي تفكيك. 2
 .اند از آن بهره برده ياربس يمعنادار يةنظر ييندر تب

 استاد. است  ذكر نكرده ياله اسفارطور منظم در  ل اصالت وجود را بهيدال آخونداست كه  گفتني. 3
 اعتبار ،به وجود و عدم يتماه يچون استوا هم ينبراه ينا يهمگ مختوم رحيق در يآمل جوادي
 غيره و وجوددر پرتو اصالت  ينيو ع يذهن اتحاد مقيد، صورت به و كلي صورت به وجود مفهوم

 ).84- 76 و 59- 51: 1387 آملي، جوادي ←( است  كرده ذكر را
 تـالزم  نفي دليلِ. كند يم نفي را تالي و مقدم ميان تالزم قوم، با مماشات اصل اساس بر مالصدرا. 4

 يا است ابيض بياض يا »است سپيد سپيدي« گويد ينم گاه هيچ عرف كه است آن مالصدرا نظر به
 توضـيح  و مسـتدركات  از عـرف  نـزد  جملـه  ايـن  چون كه رسد يم نظر به. است موجود وجود

  .است چنين است واضحات
 نظرية در. معنا وجود دارد ياسم يةو نظر يهفرع ةقاعد يانم يتنگاتنگ رابطة كه رسد يم نظر به. 5

 يئيش يك ازاي در نامي هر و است مسمايي يك ازاي در اسمي هر شود يمعنا گفته م ياسم
 هم و موضوع براي هم دارد وجود آنكه از  يدو قرائت در هر يهفرع قاعدة. نامد يم را آنكه  است
موضوع و محمول و  ياناست كه م اي اسمي نگاهسبب  به ينو ا شود يم قائل ثبوت محمول براي
 صورتي در تنها) محمول( ثابت ثبوت و) موضوع( له مثبت ثبوت. دارد وجود شان يقمصاد
 نظر بهكه  آن توجه قابل نكتة. كنيم اطالق ها آن ميان را گذاري نام رابطة ما كه است دار معني

 ينو ا دهد يخود را از دست م يدر نگاه ادق معن يهدر حكمت متعال يهفرع قاعدة كه رسد يم
 كه ينا تا بيند ينم ياتو مسماها و ماه يااز اش ؤجهان را ممل اصالً آخوندكه  است سبببدان 
 ماسواي تمام بودن الربط عين اساس بر بلكه كنند حكايت ها آن از محمول و موضوع چون اموري
 ذهن كه هرچند است نادرست امري اعتبار يك به عالم به مستقل و اسمي نگاه حق، وجود

 آن ميان اين در جالب نكات از يكي. كند لحاظ مستقل صورت به را رابطي وجودات تواند يم
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 نظرية به ناظر را كه شواهدي و فرعيه ةقاعد نخست نگاهدر  يهحكمت متعال هرچند كه است
 نگاه نوع يك را عالم به اسمي نگاه دقيق، نگاه در و نهايتدر  اما پذيرد يمعنا هستند م ياسم
 يةبر اساس نظر تواند ينم وجود اصالت و جوهري حركت اساس بر كه حالي در داند يم

  .داشت يعالم نگاه اسم بهمعنا  گذاري نام
  

 يزدگـ  از شـتاب  يقـدر  متألـه  حكـيم  به معنا اي ايده يةاز اسناد نظر يينتب ينا با توان يم نظرم به. 7
 عـدم  از ناشـي  بدانيم معنا اي ايده يةدر باب معنا را از نوع نظر آخوند نظريات كه ينا. بركنار بود

 بيـان  معنـا  و شناسي روان قسمت در و ادامه در. است آن عيني وجه و معنا ماهوي ويژگي لحاظ
 بـه  معنـا  اي يـده انظريـة   اسـناد  معرفت، شناسي هستي در صدور نظرية اساس بر كه كرد خواهم
 .خطاستبر كامالً متأله حكيم

ال  يالذات :اند كرده اشارت ناپذيري تخلف و ناپذيري با عنوان اختالف يتماه يژگيو يناز ا حكما. 8
 بـه  مرتبـه  يك از ماهيت ذاتيات و ذات ناپذيري جانشين معناي به اختالف. يتخلفو ال  يختلف
 در ديگـر  ذاتيـاتي  بـا  مرتبه يك در ماهيات ذاتيات كه نيست گونه اين كه يناست و ا يگرد مرتبة
 بـه  وجـود  تبدل در ماهيت كه است آن معناي به نيز ناپذيري تخلف. شود جانشين ديگر اي مرتبه

  .شود ينم تبديل ديگري ماهيت
 در افـراد  همـة . نيسـت  فرد مصداقي هر ولي است، مصداق فردي هر. است فرد از اعم مصداق. 9

فـرد و   يـان م تفـاوت . نيستند چنين مصاديق كه يدر حال اند، خارجي عوارض به محفوف خارج
 .شده است ياسالم فلسفة در فراواني هاي موجب خلط ها ن آ يانمصداق و نسبت م

 .1390 پورحسن، و قائدشرف ←ارائه كرده است  آخوندكه مرحوم  يرجوع به برهان براي. 10
مصـداق اسـت و    ياست در خارج دارا يفلسف يةثان معقوالت از كه »وجود« مفهوم نمونه براي. 11

 .است افراد داراي خارج در انسان ماهيت كه حالي در است پر كرده را يا مرتبه
از  يـت و حكا يسهقبل از مقا اجزاي اجتماع قضيه. دارد وجود فارقي فرق قضيه و تصديق ميان. 12

 تصـديق  از اعـم  قضـيه . است اذعان و حكايت از بعد تصديق ولي. خارج و اذعان نفس است
  . ايم گرفته عام معناي به را تصديق جا اين در ما. است

 مسـئلة  علـم،  مسـئلة  چـون  گوناگوني مسائل در توان يرا م ياسالم فلسفة بسط و قبض نظرية. 13
 هـاي  فلسـفه  كـه  معناسـت  ايـن  به نظريه اين. كرد دنبالاراده  و مسئلة يت،فاعل مسئلة حدوث،
 ذاتـي  تبـايني  و مـاهوي  تفاوت يك شان تفاوت متعاليه و اشراق، مشا، چون هم اسالمي مختلف
 . است تفصيل و اجمال به ها    آن تفاوت بلكه نيست

 و المـاهوي  اصاله را فلسفي مسائل به غربي فيلسوفان نگاه مطهري مرتضي شهيد استاد مرحوم. 14
 . دانست يم آن از برخاسته

 و قبض يةنظر يقاز طر يبه مسائل گوناگون فلسف آخوندكه مرحوم  يافتينوع ره رسد يم نظر به .15
 تصديق مالصدرا كه معتقدند محققان از برخي. گشاست راه مسائل از بسياري حل در دارد بسط
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 جهـت  از يكـي  نوعي مفهوم جهت از يكي است، داده قرار بحث مورد گوناگون جنبة سه از را
 خارجي، امورِ از تصديق علمي صورت كردنِ حكايت جهت از يكي و مصداقي و فردي وجود

 هب آخوند يافت و بسط و مماشات طرحِ مسئله و ره قبض نظرية اساس بر ما نظر به كه حالي در
 كـرده  مطـرح  را اشكال مستشكل كه فضايي همان در سطح يك در كه چنان است، ديگر نوعي
 مطـرح  را مسئله پاسخ خود فكري سياق اساس بر ديگر سطحي در و دهد يم پاسخ او به است

 ).422 و 440- 407: 1370 الديني، ةمشكو ←(كنند  يم
 . است ملكيان استاد آن از اتصاف و عروض براي ترتيب به مصرف و توليد تعبير. 16
 . كرد ميخواه اشاره ليتفص به معنا و يشناس روان بخش در معنا يشناس يهست از قسمت نيا به. 17
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