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  1»حمل«تمايز حملين نزد مالصدرا از منظر تحوالت معنايي 
  *پيشه زراعتمحمود 

  **قاسمعلي كوچناني

 چكيده
اي  با مهمانان ناخواندهخورد اتحاد و تغاير، در برمؤلفة ، با توجه به دو »حمل« ةواژ
بر حمل اولي ذاتي دستخوش تغييراتي  مبتنيهاي  طبيعيه و گزارههاي  چون گزارههم

: مجـزا را از هـم بازشـناخت    ةتوان سه دور اساس مي اين برمعنايي شده است كه 
 ؛در ذهـن اسـت  » مـا بـه التغـاير   «در خـارج و  » ما به االتحاد«كه در آن اي  دوره  .1
توانـد در ذهـن نيـز باشـد و      مي بر خارج، ، عالوهما به االتحادر آن كه داي  دوره  .2
كه در اي  دوره .3 ؛كندنيز به سطح فراتر ذهن و يا ذهن ديگر عزيمت » به التغاير  ما«

ترتيب در نـاظر و   توانند به مي بر منظر و ناظر، ، عالوهما به التغايرو  ما به االتحادآن 
ـ   توان به ها نمي ن دورهبدون تفكيك اي. منظر قرار گيرند  ةدرستي به بـازخواني نظري

در  ما به التغايرو  ما به االتحاد در اين مقاله. تمايز حملين در آثار مالصدرا پرداخت
تمـايز  نظريـة  از ابهامـات  اي  گوشه ،د تا از اين طريقنشو ميسيري تاريخي تحليل 

  .حملين زدوده شود
  .ما به التغاير، ما به االتحادشايع صناعي، حمل، حمل اولي ذاتي، حمل  :ها واژه كليد

  مقدمه
 2.در تفسير و تبيين حمل شايع صناعي دارداي  جايگاه ويژه» اتحاد در وجود«در آثار صدرايي، 

مـل  يابيم كه مالصدرا همين اتحاد در وجود را در تبيين و تعريـف ح  مياما با اندكي مداقه در
  داند؟ مي »حمل«لحاظ مفهومي مساوي با  صناعي را بهآيا او حمل شايع  3.كار برده است نيز به
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ايـن   4.لحـاظ كـرده اسـت    »حمل اولـي ذاتـي  «در تعريف را  اتحاد در مفهوما مالصدر
كـرده  اشاره نيز  اتحاد در وجود تغاير در كناراز  اي به نحوهحمل درحالي است كه در تبيين 

يعني اتحـاد در   ،كه اگر اين دوكند  يم داند و اذعان مي او اين تغاير را تغاير در مفهوم. است
د حملي در كـار نيسـت   ننباشحاضر توأمان در يك گزاره و تغاير در مفهوم، با هم و  وجود

اگـر در معنـاي    كند؛ مي تري بروز شكل جدي اكنون مشكل به. )13: الف 1363مالصدرا، (
از اقسـام حمـل    توان آن را مي چگونه ،است ، اتحاد در مفهوم لحاظ شده»حمل اولي ذاتي«

  به تغاير در مفهوم اشاره شده است؟صرفاً » حمل«در تعريف  كه درحاليبرشمرد، 
بر تبيين و توضيح اتحاد و تغاير درباب  ، پيش از هر چيز، مبتنيظاهري تعارضحل اين 

و » مـا بـه االتحـاد   «حمل است و توضيح و تبيين اين عبارت نيز مسبوق به توضيح و تبيين 
كند  مي را از مصاديق آن معرفي» مفهوم«و » وجود« ةدو واژ است كه مالصدرا» رةالمغاي به ما«
هاي  ، در برخورد با گزارهما به االتحادعنوان  به »وجود« ةرسد كه واژ مي نظر چنين به. )همان(

. شودبررسي  نيز مجدداً ما به التغايرطبيعيه، دستخوش تحوالتي شده است كه بايد به تبع آن 
يافتن آن به اقسام  و پيدايش حمل اولي ذاتي و راه شود تم نميجا خ حوالت به هميناما اين ت
مجـزا   ةرو بحـث در ايـن خصـوص را در سـه دور     ايـن از. بدان دامـن زده اسـت  ها  گزاره
حملـي مواجـه   هاي  كه در آن با تقسيم ثالثي گزارهاي  اول يعني دوره ةدور .1: گيريم مي پي

يـابي   دوم يعنـي پـس از راه   ةدور .2 ،ه، مهملـه و شخصـيه  مسـور هـاي   هستيم يعني گزاره
بـر   مبتنيهاي  يافتن گزاره سوم يعني پس از راه ةدور .3 ،بندي طبيعيه به اين تقسيمهاي  گزاره
تـوان گـره از    مي ست كهها طريق تفكيك اين دورهاز صرفاً . اولي ذاتي به اقسام حملحمل 

  .رسيدايز حملين نزد مالصدرا مشكالت مذكور گشود و به درك صحيحي از تم
  

  اول ةدور
رسـد   مي نظر به. داردريشه در همين دوره » ما به التغاير«و » ما به االتحاد«دو اصطالح  اصوالً

و ذيـل يكـي از   » حمـل «طوسي در تبيين معنـاي  خواجة بار  كه اين دو اصطالح را نخستين
اين در حالي است كه پـيش از  ). 30 /1 :1375طوسي، (كار برده است  سينا به عبارات ابن
سخن بـه ميـان   » وجه تغاير«و » وجه اتحاد«همين عبارت، از  در شرح رازيالدين  وي فخر

  :گويد مي سينا ابن. )35/ 1 :1384رازي، (آورده است 
معنا نيست كه حقيقـت مثلـث، حقيقـت      گاه بگوييم شكل محمول بر مثلث است، بدينهر
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شود، بدان عيناً شكل  مي ن چيزي كه بدان مثلث گفتهشكل است، بلكه بدين معناست كه آ
  .)30 /1 :1375طوسي، ( 5شود مي گفته

وجـه اتحـاد و وجـه     خواهـد  مي سينا با اين عبارت ابنالدين رازي معتقد است كه  فخر
او ايـن شـبهه را   . كنـد را برطـرف  اي  تغاير در حمل را مشخص سازد تا بدين وسيله شبهه

  :استكرده چنين تقرير 
مثلث شكل است؛ پـس  : گوييم مي گاه كه آن: تواند بپرسد، پس بگويد مي خص پرسشگرش

آيا مفهوم مثلث همان مفهوم شكل است يا مغاير با آن؟ پس اگر اين دو مفهوم يكي باشند، 
حمل و وضعي در كار نيست، مگر در الفاظ متـرادف، و چنـان حملـي در مباحـث عقلـي      

مفهوم متغاير باشند، پس چگونه به اينهماني اين شيء  و اگر اين دو ،عاري از منفعت است
  .)35 -  34 /1 :1384رازي، ( 6گردد؟ مي با مغاير خويش تعقل

 ةبر اين فرض است كه مفهوم موضوع و مفهوم محمول در يك گـزار  اشكال فوق مبتني
» ز جهتيتغاير از جهتي و اتحاد ا«صورت   در اين. متغاير متحدند و يا مطلقاً حملي يا مطلقاً

تغـاير از  «را » حمل«فخرالدين رازي پس از توجه به اين نكته، استدعاي . از قلم افتاده است
دادن همـين نكتـه    سينا درصدد نشـان   دانسته و مدعي است كه ابن» جهتي و اتحاد از جهتي

كـه دو حقيقـت    سينا با بيان اين ديگر، وي مدعي است كه ابن عبارت به. )35 :همان(است 
. حملي را نشـان دهـد  هاي  يك شيء، قصد دارد وجه تغاير و وجه اتحاد در گزاره داريم و

بداند و وجه تغاير را » شيء«سينا وجه اتحاد را  يابد كه ابن مي اين مهم بدين صورت تحقق
معنـا  به چـه   سينا دقيقاً اما پيش از هر چيز بايد بدانيم شيء و حقيقت در بيان ابن. »حقيقت«

  د؟نند به چه معنايي باشنتوا مي ياهستند 
  اسـت  » حمـل « كردنطوسـي، معنـا   ةاز ايـن عبـارات، بـه بيـان خواجـ      سـينا  ابنمقصود 

مسـتقل، بـراي   هايي  گزارهعنوان  به طبيعيه،هاي  جا كه گزاره و از آن) 30 /1 :1375طوسي، (
نـد  توا مـي فقـط  ، مخاطبِ اين عبـارت  )40: 1382فرامرز قراملكي، (اند  مطرح نبوده سينا ابن

مقفـع   و آنچـه ابـن  ) Aristotle, 1991: 2(كـرد  مسوره و مهملـه معرفـي   عنوان  به آنچه ارسطو
 ةگـزار عنـوان   بـه  ، پـس از آن )118 /1 :1408 ،فـارابي (يـا فـارابي   ) 30: 1357 مقفع، ابن(

در موضـوع نهفتـه   هـا   طبيعيه با ايـن گـزاره  هاي  وجه تمايز گزاره. افزود باشدها  شخصيه بدان
: 1382قراملكـي،  فرامـرز  (دانند  مي طبيعيه را مفهوم كليهاي  دانان موضوع گزاره منطق. است
كه تا پـيش  هايي  موضوع گزارهعنوان  به در عبارت فوق، شيء را سينا ابناز سوي ديگر ). 43

در  سينا ابنمورد نظر  ترتيب، شيء بدين. استكرده طبيعيه شناخته شده بودند معرفي  ةاز گزار
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ديگر هاي  طبيعيه با گزاره ةصورت، تمايز ميان گزار در غير اين. گيرد مي كلي قراربرابر مفهوم 
تواند شيء ذهني باشـد، زيـرا چنـين چيـزي      نمي مراد از اين شيء مسلماً. معنا خواهد بود بي

توانـد شـيء    ميفقط از شيء  سينا ابنكه مراد  نتيجه اين. همان مفهوم كلي استجمع با   قابل
  باشد؟ تواند مي چه چيزي از حقيقت چيست يا سينا ابناما مراد . شودخارجي قلمداد 

 ماهيـت اسـت و   سـينا  ابـن آيـا مـراد   . معناي ماهيت است مشاء، به ة، در فلسف»حقيقت«
دانـيم كـه در    مـي  ؟كـرد وجه تغاير مورد استدعاي حمل معرفي عنوان  به توان ماهيت را مي

ماهيت . ته است و هم قابليت تحقق در ذهنهم قابليت تحقق در خارج نهف» ماهيت«معناي 
ماهيت به اين معنـا را اراده   سينا ابنمحقق در خارج، همان شيء خارجي خواهد بود و اگر 

آنچه «معنا خواهد بود، زيرا  بي» مثلث«موضوع گزاره يعني  ةكرده باشد، تفكيك وي در ناحي
د وي حتـي اگـر ماهيـت    پس مرا. يكي خواهند شد» حقيقت مثلث«و » شود مي مثلث گفته

  .باشد، ماهيت محقق در ذهن است كه همان مفهوم ذهني است
و شيء خارجي  واقع، تفكيك ميان مفهومسينا ميان حقيقت و شيء، در ابنپس تفكيك 

جـاي   بـه » مفهـوم « ةاز واژ سينا ابنكه فخرالدين رازي در شرح عبارات روست  اين از. است
مثلـث  «مانند اي  بنابر شرح وي، در گزاره. استتر  دقيق كه استعماليكرده استفاده » حقيقت«

 ، مفهوم مثلث با مفهوم شكل در تغاير است، اما ذات موصوف به اين دو واحد»شكل است
حملي در مفهوم موضوع و محمـول و وجـه   هاي  ترتيب، وجه تغاير در گزاره و بدين است

  ).35 /1 :1384 رازي،(در ذات موصوف به موضوع و محمول است ها  اتحاد آن
همان حقيقت ذهني يا مفهوم » حقيقت«از  سينا ابنالبته براي اثبات اين سخن كه مراد دقيق 

  :موجب كلي را چنين معنا كرده است ةگزار سينا ابن. كردتوان مستنداتي نيز فراهم  مي است،
ب ، »جـيم كلـي  «يـا  » كليـت ج «، مرادمان از آن اين نيست كه »كل ج ب«گوييم  مي هرگاه

همـان  ... اسـت،  » ج«كنيم كه يك يك آنچه موصـوف بـه    مي است، بلكه اين معنا را اراده
  .)162 ،160 /1 :1375طوسي، ( 7است» ب«شيء، موصوف به 

، درواقع، تفكيـك مفهـوم ج از موصـوف بـدان     »موصوف به ج«از » جيم كلي«تفكيك 
 كـه  درحـالي تحقق يابند،  توانند در ذهن ميفقط است و نه ماهيت ج، زيرا مفاهيم و كليات 

در معنـاي   سـينا  ابـن كه بنابر آنچه  نتيجه اين. و وعاء را دارندماهيات توانايي تحقق در هر د
گويد و بنابر آنچه فخرالدين رازي در شرح سخن وي آورده اسـت، بايـد وجـه     مي »حمل«

، در ايـن  ديگـر  عبـارت  به. و وجه تغاير را در مفهوم دنبال كرد ،اتحاد را در وجود خارجي
  .كردمعنا » اتحاد در وجود خارجي و تغاير در مفهوم«را به » حمل«توان  مي دوره
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توان با توجه  مي فقطسوم قرار دارد، اما برخي عبارات وي را  ةچه مالصدرا در دوراگر
  :گويد مي باب مفاد و مصداق حملاو در. خوبي دريافت اول به ةبه اين دوره يعني دور

اتحاد دو مفهوم متغاير در وجود است و همچنين حكم به چيزي بـر   مفاد و مصداق حمل،
ــت و     ــوم و ماهي ــان در مفه ــاد آن دو در وجــود و تغايرش ــارت اســت از اتح ــزي عب چي

حمل مقتضي اتحـاد در خـارج و   «است و اين گفته كه » ما به االتحاد«غير از » المغايرة  به  ما«
  .)13 -  12: الف 1363مالصدرا، ( 8گردد ميبه همين امر باز» مغايرت در ذهن است

يـابي   وجـود خـارجي و مفهـوم، در مصـداق    بـر تفكيـك    مبتني اين سخن وي صراحتاً
گذارد كه حمـل يعنـي اتحـاد در     مي ، است و بر اين امر صحه»ما به التغاير«و » االتحاد به ما«

ه ميـان  اگرچه مالصدرا ابتدا از مغايرت دو مفهوم سخن ب. وجود خارجي و تغاير در مفهوم
كه در دنباله حمـل   كند، اما از اين مي آورده است و سپس به تغاير در مفهوم و ماهيت اشاره

، نيـز  »ماهيـت «خوبي پيداست كـه مـراد وي از    مغايرت در ذهن دانسته است، به را مقتضي
  . همان ماهيت متحقق در ذهن، يعني مفهوم يا بهتر بگوييم مفهوم ماهوي است

بخش مالصـدرا در ايـن زمينـه     توان آن را الهام مي اين معنا كه حتي ديگر در تأييد ةنمون
از طريق اين قاعده است كـه وجـه اتحـاد غيـر از      ،دانست، استدالل ميرداماد بر وجود ذهني

كـه در صـحت    توان با كمك اين قاعده و با توجه به اين مي او معتقد است. وجه تغاير است
: 1370ميردامـاد، (كـرد  ت، وجود ذهني را اثبـات  حمل برخي اشيا بر برخي ديگر شكي نيس

  :طور اجمالي، از اين قرار است استدالل مورد نظر ميرداماد، به. )299
همـان  حسب وجود خارجي، متحد گردد، امكان ندارد براسـاس   اگر محمول با موضوع، به

 حسب بهها،  كار نخواهد بود و اگر مغايرت آن نتيجه حملي دروجود با آن مغاير باشد و در
و [پس حملي نخواهد بود . گردند، اصالً نمي آن، با هم متحد حسب بهوجود خارجي باشد، 

  .)همان( 9]اين خلف است
سوم قرار دارد، از اين معناي حمل  ةكه خود در دور وضوح پيداست كه ميرداماد با اين به
. ره برده اسـت براي اثبات وجود ذهني به» اتحاد در وجود خارجي و تغاير در مفهوم«يعني 

بايد توجه داشت كه تفكيك ميان وجود خارجي و مفهوم را حتـي در جـايي كـه موضـوع     
دادن بـه همـين نكتـه اسـت كـه       توان اعمال كرد و شايد براي توجه مي جزئي است ،هگزار

  .)همان(بهره برده است » زيد كاتب است«شخصيه  ةميرداماد در استدالل فوق از گزار
از . ن دوره ذهني ناظر داريم كه منظر وي يك شيء خارجي اسـت در اي ،كه خالصه اين

را هـا   آيد كه وي در قضاوت خويش آن مي اين منظر دو مفهوم در ذهن ناظر پديد ةمشاهد



  »حمل«تمايز حملين نزد مالصدرا از منظر تحوالت معنايي    102

  1390 پاييز و زمستان، دومسال دوم، شمارة پژوهي،  منطق

اگر ناظر را همواره فراتـر  . يابد مي يعني همان شيء خارجي، ،متحقق و موجود در يك چيز
محل تالقي دو خط . دكرمجسم  »V«ا به شكل توان اين فرايند ر مي از منظر در نظر بگيريم،

يعنـي همـان شـيء خـارجي، و رأس دو خـط نشـانگر        ،ما به االتحاددر اين شكل نشانگر 
  . شده در ذهن ناظر است يعني دو مفهوم انتزاع التغاير به ما
  

  دوم ةدور
اشاره شـد، تمـايز   نيز بدان  گونه كه قبالً همان. آيد مي طبيعيه به ميانهاي  در اين دوره پاي گزاره

. هاسـت  تـر شـناخته شـده بودنـد، در موضـوع آن      كـه پـيش  هايي  با گزارهها  اين دسته از گزاره
هـاي   فراوان، سرانجام به اين نتيجه رسـيدند كـه موضـوع گـزاره    هاي  دانان پس از چالش منطق

ن دارد و مالصدرا نيز به اين امر اذعـا ). 43: 1382فرامرز قراملكي، (است » مفهوم كلي«طبيعيه 
را طبيعيه، هاي  ديگر، در برابر گزارههاي  داند و گزاره مي را نفس مفهومها  عليه اين گزاره محكوم

 قضـاياي «او مـراد خـويش از   ). 293 /1 :1981 مالصـدرا، (ناميده است » قضاياي متعارف«
 راد ويرسد م مي نظر به). همان(است كرده معرفي » المحصورات أو غيرها« را صراحتاً» متعارف

» حمـل «آيـا   ،رو ايـن اسـت كـه    پرسش پـيش . خصيه استمهمله و شهاي  ، گزاره»غيرها«از 
  ؟شود هم ميطبيعي هاي  گزارهشامل ، »اتحاد در وجود خارجي و تغاير در مفهوم«معناي  به

 رازي آن را ،حملـي معرفـي كـرد   هاي  عليه گزاره سينا شيء را محكوم ديديم كه ابن قبالً
و ميردامـاد ايـن وجـه اتحـاد را وجـود      ، ناميـد » ذات«حملي، هاي  گزاره تحادوجه اعنوان  به

و همين معنا را به مالصدرا منتقل كرد، با اين تفاوت كه مالصـدرا از آن  كرد خارجي قلمداد 
وجـه  «حملـي را   ةعليه گـزار  ، محكومبه عبارت ديگر .استكرده ياد » ما به االتحاد«با عنوان 

طبيعيه، حكم بر نفس مفهوم يا مفهوم هاي  پس اگر در گزاره. ناميدند» حادما به االت«يا » اتحاد
. نيز همـان مفهـوم كلـي خواهـد بـود     ها  در اين گزاره ما به االتحادكلي است، وجه اتحاد يا 

تواند وجود خارجي باشد، زيرا ظرف تحقـق مفهـوم    نمي ما به االتحادبنابراين وجه اتحاد يا 
معناي اتحاد در وجود خارجي را در اين  به» حمل«توان  نمي رتصو در اين. كلي، ذهن است

  راه چاره چيست؟. مورد كارآمد دانست
» حمل«اند كه  طبيعيه، راه چاره را در اين ديدههاي  رسد، پس از مقبوليت گزاره مي نظر به

درواقـع، در ايـن دوره قيـد    . و نه اتحاد در وجـود خـارجي  كنند را اتحاد در وجود معرفي 
طبيعيـه را نيـز   هـاي   يابد تا گـزاره  مي تقليل» وجود«به » حمل«در تعريف » ود خارجيوج«

  :گويد مي مالصدرا در اين زمينه. گيرددربر
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نحـوي از انحـاء متغايرنـد و در     بـه ها  هو هو عبارت است از اتحاد دو چيز در وجود و آن
  .)94 -  93 /2 :1981مالصدرا، ( 10وجود خارجي يا ذهني متحدند

صورت مطلـق يعنـي حمـل     به» حمل«مواطات است و استعمال  همان حمل» هوهو « 
اول كـه منشـأ دو اصـطالح     ةدر دور سـينا  ابـن و عبارت ) 28: 1404، سينا ابن(مواطات 

 ةزعـم خواجـ   بـود نيـز بـه   » ما به التغـاير «و » ما به االتحاد«يـا  » وجه تغاير«و » وجه اتحاد«
مالصدرا، پـيش  ). 30 /1 :1375طوسى، (است طوسي، در بيان معناي حمل هو هو بوده 

است، گفته بود كه اين » ما به المغايرة«غير از » ما به االتحاد«از اين، در تبيين اين قاعده كه 
» حمل مقتضي اتحاد در خارج و مغايرت در ذهن اسـت «سخن به اين گفته اشاره دارد كه 

ل مقتضي اتحاد در خـارج  حم«كه  او در خصوص اين. )13 -  12: الف 1363مالصدرا، (
نظر ما  كه به ،)13: همان(استفاده كرده است » ما قيل«از عبارت » و مغايرت در ذهن است

اتحاد در خـارج  «مالصدرا حمل را مقتضي . نشان از تفاوت ديدگاه وي با اين سخن دارد
داند و نـه صـرف    مي »اتحاد در وجود، چه خارجي چه ذهني« به عبارت ديگريا » يا ذهن

  .»اتحاد در وجود خارجي«
هـاي   ، بـر گـزاره  »اتحـاد در وجـود  « ةاما مشكل ديگري در انطباق حمل، با مؤلف

ذيل حمل شايع ها  كه اين دسته از گزاره مالصدرا با اذعان به اين وجود دارد؛طبيعيه 
مـا بـه   «صناعي قرار دارند و تعريف حمل شايع صناعي به اتحاد در وجود، درواقـع  

وجود يا بهتر بگوييم وجود ذهني قلمداد كـرده   ،راها  ين دسته از گزارهدر ا» االتحاد
كـه حكـم در ايـن    كند  مي اين در حالي است كه در ادامه به اين امر نيز اذعان .است
را بايـد  هـا   در ايـن گـزاره   ما به االتحادترتيب  اين  بر نفس مفهوم است و بهها  گزاره

براي درك بهتر اين مشكل، كافي اسـت  . )293 /1 :1981 مالصدرا،(مفهوم دانست 
نخسـت،   ةدر گزار. توجه شود» انسان، كيف است«و » انسان، نوع است« ةبه دو گزار

دوم لحـاظ وجـود ذهنـي انسـان      ةموضوع، و در گـزار  ةلحاظ مفهوم انسان در ناحي
دوم،  ةهمين امـر باعـث شـده اسـت كـه گـزار      . كند ا را تضمين ميگزاره دق اينص

  .يعيه نباشدطباي  گزاره
هـاي   گاه كه در خصـوص گـزاره   ، آن»اتحاد در وجود« ةدر مؤلف» وجود«بنابراين عنوان 

در . پنداشـت » حيثيت موجوديت در شيء ذهني«معناي  توان به نمي رود، را مي كار طبيعيه به
. طبيعيـه نخواهـد شـد   هـاي   يعني اتحاد در وجود، شامل گزاره مؤلفهغير اين صورت، اين 

طبيعيـه را از  هـاي   گـزاره  فقـط در شيء ذهنـي،   حيثيت موجوديت و مفهوميتتفكيك دو 
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اي از ايـن   بـراي نمونـه  ( سـازد  مـي  ، متمـايز »صورت ذهني، كيف اسـت «چون هايي  گزاره
مزبور  ةاين در حالي است كه مالصدرا هر دو دست. )384/ 1 :1409تفتازاني،  ←تفكيك 

 را درمورد هر دو كارآمـد » اتحاد در وجود«مؤلفة را ذيل حمل شايع صناعي آورده است و 
جـاي اتحـاد وجـودي     بر جايگزيني اتحاد مصداقي به شايد بهتر باشد پيشنهاد مبتني. داند مي

عظيمي چنين پيشنهادي را، البته به منظوري ديگر، مطـرح كـرده   . در تبيين حمل را بپذيريم
  ).59: 1387عظيمي، ( است

بايد توجه داشت كه مفـاد ايـن جـايگزيني در     ،زمينه گونه پيشنهاد در ايناما قبل از هر
. اول و دوم، نهفته اسـت  ةدورهاي  جامع گزارهعنوان  به بيان مالصدرا از حمل شايع صناعي

اتحـاد موضـوع و محمـول در    «كننده در اين زمينه ايـن اسـت كـه وي بازگشـت      دليل قانع
مالصـدرا،  (» م محمـول اسـت  موضوع از افـراد مفهـو  «داند كه  مي را به اين عبارت» وجود

عنـوان   بـه  بر بازتاب اتحاد در وجود، گـاه  مالصدرا اين عبارت را عالوه). 292 /1 :1981
: الـف  1375مالصـدرا،  (صورت مجـزا آورده اسـت    تعريفي براي حمل شايع صناعي و به

را جـايگزين  » مصـداق «مالصدرا، گاه در تعريف اين حمـل،  ). 7: 1362 مالصدرا، ؛201
 ترتيب از عبارات ذيل اسـتفاده  وي در اين زمينه به. كند مي همراه» فرد«گاه آن را با  و» فرد«

مالصـدرا،  (» كند مي صدقها  چيزهايي باشد كه محمول بدان ةموضوع در زمر«: است كرده
 :ب 1363 مالصـدرا، (» موضوع از افـراد محمـول و مصـداق آن باشـد    «يا ) 229: 1387
تعريف حمـل شـايع    ، در»اتحاد وجودي«خوبي بازگشت  به توان مي در اين عبارات). 110

  .صناعي، به فرديت يا مصداقيت را ديد
دهد  مي رخ ما به التغايروجه تغاير يا  ةاكنون بايد ديد، در اين دوره چه تغييراتي در ناحي

در ذهن است، امـا   ما به االتحادطبيعيه، وجه اتحاد يا هاي  اگرچه در گزاره. يا بايد رخ دهد
عنـوان   بـه  پنداشت، خواه ايـن مفهـوم  » مفهوم«توان همچنان  مي را ما به التغايروجه تغاير يا 
، در ذهن شخص واحد، اما در سطحي باالتر از سطح قبلي شـكل  ما به التغايروجه تغاير يا 

توضـيح بيشـتر   . نده، تحقـق يابـد  ده ناظر و حكمعنوان  به گيرد يا در ذهن شخص ديگري،
كند كه  مي ص واحد در خصوص محتويات ذهن خود، اين حكم را صادركه هرگاه شخ اين

واقع، شود، در مي خوانده» نوع«، شود، همان، عيناً مي ناميده» مفهوم انسان«آنچه در ذهن من 
از سطحي برتر در ذهن خويش به سطحي فروتر در همان ذهن نگريسـته اسـت و هرگـاه    

آنچـه در  «كـه  كند را صادر  شخص الف در خصوص محتويات ذهن شخص ب اين حكم
 واقـع، ، در»شـود  مـي  خوانـده  "نـوع "، شود، همان، عينـاً  مي ناميده "مفهوم انسان"ذهن وي 
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در . استكرده  را به ذهن خويش منتقل ما به التغايريك ناظر يا حاكم، وجه تغاير يا عنوان  به
  .خواهد بود» مفهوم«، ما به التغايرهر دو صورت، وجه تغاير يا 

 مـا بـه التغـاير   و  ما به االتحـاد طبيعيـه،  هاي  ين، در اين دوره و در مواجهه با گزارهبنابرا
داد، در سـطح فروتـر و    مـي  اول رخ ةبر تحقق در خارج و ذهن كه در دور توانند عالوه مي

در اين راسـتا، ايـن قاعـده كـه     . گر تحقق يابند نده و مطالعهشو فراتر ذهن يا در ذهن مطالعه
: الـف  1363 مالصـدرا، (است و مالصدرا بدان اذعـان دارد   ما به التغايرغير از  االتحاد  به  ما

در سـطح فروتـر يـا ذهـن      مـا بـه االتحـاد   زيـرا   ؛مانـد  مي ، نيز همچنان محفوظ باقي)13
سـينا،   تحليـل ابـن  . گـر  ، در سطح فراتر يا ذهن مطالعهما به التغايرشونده قرار دارد و  مطالعه

بـه  . سـتعمال در ايـن دوره واقـع شـود    مـورد ا  يبا تغييرات اندك تواند مي درباب حمل، نيز
صورت،  تواند شيء ذهني نيز باشد و در اين مي ، اكنونسينا ابن، شيء خارجي عبارت ديگر

  .يابند مي كليات متغاير يا حقايق متغاير به سطح باالتر ذهن يا ذهن ديگر انتقال
آنچه ميرداماد براي اثبات وجود ذهنـي،   دهي استداللي نظير توان با سامان مي اكنون حتي

، سطوح ذهـن را، در ايـن دوره، بـه اثبـات     )229: 1370 ميرداماد،( كرد اول، برپا ةدر دور
غيـر از   »مـا بـه االتحـاد   «دانيم كـه   يك طرف مي از :چنين خواهد بوداين استدالل . رساند

ل نـاظر بـر موجـودات    شكي نيست كه اقسامي از حمـ و از طرفي ديگر  است »التغاير به ما«
اول، يعني با  ةدرواقع، اگر استدالل ميرداماد در دور. نتيجه برقرار است بنابراين ،هستندذهني 

طبيعيه، با توسل به اين قاعده، براي اثبات وجود ذهني هاي  غير از گزارههايي  توجه به گزاره
 ه، براي اثبات سطوح ذهنطبيعيهاي  دوم، يعني با توجه به گزاره ةگاه در دور كافي باشد، آن

  .كافي خواهد بود نيز
اتحـاد  «از » حمـل «طبيعيه، تعريف هاي  كه در اين دوره، در برخورد با گزاره خالصه اين

و  ، تلويحـاً »اتحاد در وجـود، و تغـاير در مفهـوم   «، به »در وجود خارجي و تغاير در مفهوم
اول،  ةتـوان، هماننـد دور   مـي  اناما فرايند حمل را همچن. ، تغيير مضمون داده استتصريحاً

تواند در خارج يا در  مي ،ما به االتحاددر اين دوره محل تالقي، يعني . نشان داد »V«شكل  به
كـه نشـان از   هـا   باشـد و رأس خـط   شـونده  سطح فروتر ذهن و يا در ذهن شخص مطالعه

ح فراتـر  ذهن يـا سـط   ترتيب، تواند، به مي دارند، در ذهن ناظر هستند و اين ناظر غايرالت به ما
توانـد   مـي  »حمـل «اما آيـا ايـن تعريـف جديـد از     . گر باشد ذهن و يا ذهن شخص مطالعه

بـر   مبتنـي هـاي   بر حمل اولي ذاتي را نيز فراگيرد؟ و آيا فرايند تحقق گـزاره  مبتنيهاي  گزاره
  همين منوال است؟ هحمل اولي ذاتي نيز ب
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  سوم ةدور
» حمـل «طبيعيه در اقسام حمل، به تعريـف ذيـل از   هاي  دوم، براي گنجاندن گزاره ةدر دور

تغاير مفهومي لحاظ  فقطدر اين تعريف، . »اتحاد در وجود و تغاير در مفهوم« ،دست يافتيم
در حالي است كه مالصدرا پس از برشمردن قسـم   كه اشاره كرديم، ، چناناست و اينشده 

، گاه مفاد آن، گاه مبنـاي آن و گـاه   ، گاه خود آن»حمل اولي ذاتي«ديگري از حمل با عنوان 
، كنـد   مـي  سوم رهنمـون  ةاين تعارض ما را به دور. مناط آن را اتحاد در مفهوم دانسته است

حمـل اولـي ذاتـي    بـر   مبتنـي هـاي   ديگري يعني گزاره ةكه در آن با مهمان ناخوانداي  دوره
 يشين ارائه شـده اسـت،  پهاي  در دوره» حمل«خوبي پيداست كه معنايي كه از  به. يما مواجه
  اكنون راه چاره چيست؟. تواند اين مهمان ناخوانده را دربرگيرد نمي

. در اين دوره رقم خورده اسـت » حمل«رسد كه تحولي ديگر در معناي  مي نظر چنين به
 تقليـل » اتحـاد «، در اين دوره بـه  »حمل«در معناي » اتحاد در وجود« ة، مؤلفبه عبارت ديگر

مالصدرا در مواضع متعـددي  . بر حمل اولي ذاتي را نيز دربرگيرد مبتنيهاي  تا گزاره يابد مي
قلمداد كرده اسـت  » اتحاد«مقسم حمل شايع صناعي و حمل اولي ذاتي، عنوان  به را» حمل«
ــه ( ــراي چنــد نمون ؛ 28: 1360؛ مالصــدرا، 283 /5و  292 /1 :1981مالصــدرا،  ←ب

، »اتحـاد «و پس از آن اگر مـراد از ايـن    )128: تا بيمالصدرا،  ؛110: ب 1363 مالصدرا،
يـا   ، اگر وجه اتحـاد به عبارت ديگر. باشد، حمل اولي ذاتي خواهيم داشت اتحاد در مفهوم

تعريـف   ةهمـين تقليـل در ناحيـ   . ، مفهوم باشد، حمل اولي ذاتـي در كـار اسـت   حادالت به ما
: 1380مظفـر،   ←بـراي نمونـه   (اسـت  ، در ميان برخي شارحان وي رونـق يافتـه   »حمل«

» اتحـاد از جهتـي  «يـا همـان حمـل را صـراحتاً     » هوهويت«مراد از  طباطبايي عالمه). 101
و سپس جهت اين اتحاد را در حمـل اولـي ذاتـي    ) 183: 1424 ،طباطبايي(است  خوانده

يـا   ما به التغايراكنون بايد پرسيد آيا وجه تغاير يا ). 184: همان(معرفي كرده است » مفهوم«
  شود؟ مي نيز در اين دوره دستخوش تغيير» حمل«در معناي » تغاير در مفهوم« ةمؤلف

بر حمل اولي ذاتي را يا اعتباري دانسـته اسـت و يـا     مبتنيهاي  مالصدرا تغاير در گزاره
انسان، «چون هايي  كه در گزاره توضيح بيشتر اين). 212: تا بي مالصدرا،(اجمال و تفصيل  به

انسـان،  «چـون  هـايي   اريم كه دوبار اعتبار شده است و در گـزاره ، يك مفهوم د»انسان است
. ده اسـت ش، يك مفهوم داريم كه به دو صورت اجمالي و تفصيلي ارائه »حيوان ناطق است

باشـد و  » مفهوم اعتبارشده در زمان ب«تواند همان  نمي »مفهوم اعتبارشده در زمان الف«اما 
پس با دو مفهوم مجزا سروكار . وم مفصل باشدتواند همان مفه نمي طور مفهوم مجمل همين
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بـه عبـارت   . اند يابيم كه در اصل مفهوميت يكسان ميثانوي درهاي  داريم كه پس از بررسي
مفهوم منتزع در «و » مفهوم مجمل«يا » مفهوم منتزع در زمان الف«، ذهن ناظر با بررسي ديگر

بر  ، عالوهاساس اين بر. بيند مي را در اصل مفهوميت متحدها  ، آن»مفهوم مفصل«يا » زمان ب
را نيـز در خـود مفهـوم     مـا بـه التغـاير   رسد بايـد   مي نظر است، به» مفهوم«كه  ما به االتحاد

 است كه با مالحظات خاصي تغاير را رقم» مفهوم«، همين به عبارت ديگر. كرد وجو جست
اتحاد و هم مورد تغاير، در اين حمـل، را  بر همين اساس است كه برخي، هم مورد . زند مي

 جاست كـه پرسشـي اساسـي رقـم     اين). 86: 1376مهر،  سعيدي(اند  دانسته» مفهوم«همان 
طبيعيـه نيـز   هـاي   در گـزاره  ما به التغـاير و هم  ما به االتحادبر آنچه گفتيم، هم بنا. خورد مي

 از اقسام حمل شايع صـناعي را ها  اين در حالي است كه مالصدرا اين گزاره. است» مفهوم«
بـر   مبتنـي هـاي   با گـزاره ها  و شباهت مسلم اين گزاره) 293 /1 :1981مالصدرا، (داند  مي

حمل اولي ذاتي، در اين زمينه، تفكيك حمل شايع صناعي از حمل اولـي ذاتـي را بـر هـم     
  در چيست؟ها  تمايز اين دو دسته از گزاره. خواهد زد

طبيعيه، مفهوم انسان هاي  مثالي براي گزارهعنوان  به »است انسان، نوع«چون اي  در گزاره
گر وجود دارند، در سطح فروتر ذهن  سطح فراتر ذهن يا در ذهن مطالعه و مفهوم نوع كه در

بودن سطح فراتر ذهن يا ذهـن   رو، با فرض محيط ازاين. ندرا د شونده وحدت يا ذهن مطالعه
منظر، ايـن فراينـد را   عنوان  به شونده، يا ذهن مطالعه ناظر، بر سطح فروترعنوان  به گر، مطالعه

از اي  نمونـه عنـوان   بـه  »انسـان، حيـوان نـاطق اسـت    « ةاما در گزار. نشان داديم »V«شكل  هب
بر حمل اولي ذاتي، مفهوم مجمل و مفهوم مفصل كه در سطح فروتر ذهـن   مبتنيهاي  گزاره

 گـر بـه وحـدت نائـل     هن يا ذهن مطالعـه سطح فراتر ذ شونده قرار دارند، در يا ذهن مطالعه
نشـان  » �«با توجه به اين امر و با حفظ فرض سابق، بايد اين حمل را بـه شـكل   . شوند مي

طح فراتر ذهن است كه در س ما به االتحاددر اين شكل، محل تالقي خطوط، نشانگر . دهيم
در  اسـت كـه   تغـاير ما به الگر  دهنده قرار دارد و سرهاي خطوط، نشان يا ذهنِ ناظر و حكم

خـوبي   بـا توجـه بـه ايـن دو شـكل بـه      . دارندشونده قرار  سطح فروتر ذهن يا ذهن مطالعه
بـر حمـل اولـي     مبتنـي هاي  در گزاره ما به التغايرو  ما به االتحادشود كه اگرچه  مي مشخص

هـا،   زارهدر اين گـ  ما به التغايرو  ما به االتحاداست، » مفهوم«طبيعيه، هاي  ذاتي، همانند گزاره
 طبيعيه، در منظر و ناظر قـرار هاي  در گزاره كه درحاليد، نترتيب، در ناظر و منظر قرار دار به
بر حمـل   مبتنيهاي  بر گزاره حاكم ةاننگر خوبي ديدگاه مصداقي تواند به مي اين امر. گيرند مي

بـر   مبتنـي ي ها ها، برخالف گزاره ن گزاره، در ايبه عبارت ديگر. كندشايع صناعي را توجيه 
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ما به كرد و  وجو جسترا بايد در شيء مورد مطالعه  ما به االتحادحمل اولي ذاتي، همواره، 
  .گر را در ذهن مطالعه التغاير
نيـز در ايـن سـاختار بـا     » اتحـاد «ديگـري از  هاي  گونه ،كه است اين حائز اهميت  ةنكت
توجـه  » اتحـاد نـوعي  «بـه   مثالً. بر حمل اولي ذاتي مشابهت خواهند داشت مبتنيهاي  گزاره
» نـوع «عنوان  با مفهوم واحدي ،گر پس از بررسي احمد و حسن در اين فرايند مطالعه. كنيد
در ايـن  . انـد  كند كه اين دو در نوع انسان يكسـان  مي و چنين حكمكند  مي انتزاعها  از آنرا 

 اين دو، كه درحاليارد، گر قرار د يعني انسان، در ذهن مطالعه ،دو اين ما به االتحادحالت نيز 
خوبي پيداست كه اين فرايند نيز در قالب شـكل   به. اند يء متغاير، مطالعه شدهدو شعنوان  به
عنـوان   بـه  دارد كـه، » انسـان «در اين حالـت، تالقـي دو خـط نشـان از     . شود مي بازگو» �«
ديگـر بـه   گيرد و رأس يكي از خطوط به احمد و رأس  مي ، در ذهن ناظر شكلاالتحاد  به  ما

چـه جـامع   معنـاي مطلـق اتحـاد، اگر    به »حمل«رو بايد پذيرفت كه  ازاين. حسن اشاره دارد
تواند مانع از دخول انواع ديگر اتحاد، چون  نمي بر حمل اولي ذاتي است، اما مبتنيهاي  گزاره

  .در معنا و اقسام حمل گردد اتحاد در عرض و اتحاد در نوع، اتحاد در جنس،
 نسبت) محقق دواني(به آنچه ميرداماد به اهل تحقيق  توان مي خوبي به امر با توجه به اين

، حمل را از مطلق اتحاد به اتحاد در وجـود اختصـاص   »تعارف خاصي«دهد پي برد كه  مي
اتحاد برف و گـچ در   داده است، وگرنه مطلق اتحاد شامل اتحاد زيد و عمرو در انسانيت و

» بـرف گـچ اسـت   «و » زيـد عمـرو اسـت   «توان گفـت   اساس مي اين برشود و  مي سفيدي
اين در حالي است كه مالصدرا به اين سـخن ميردامـاد و محقـق    ). 357: 1381ميرداماد، (

و غيـره را در مقابـل    ،»تجـانس «، »تماثل«و ) 89: تا بي مالصدرا،(دواني خرده گرفته است 
در اين » حمل«ل مفهومي اما در جريان تقلي). 62: 1360 مالصدرا،(دهد  مي قرار» هوهويت«

درست به همين دليل اسـت كـه اعتـراض    . دوره، ناچار بايد اين اقسام را نيز حمل بيانگاريم
بـر   معناي اتحاد را، عـالوه  حمل به مالصدرا چندان كارگر نيفتاده است و پساصدرائيان عمدتاً

سـبزواري،  (اننـد  د مـي  و غيره نيـز  ،بر حمل اولي ذاتي، شامل تماثل، تجانس مبتنيهاي  گزاره
 كـه  درحـالي ، درسـت  )183: 1424 طباطبايي،؛ 495: 1360؛ مالصدرا، 391 /2، 1369
حمـل   و آن را اساسـاً ندانسـتند  را جايز » زيد«بر » عمرو«پيشين حمل هاي  دانان دوره منطق

  ).346: 1369شيرازي،  ؛19: 1361طوسي، (اند  نكردهحقيقي تلقي 
، مـا بـه االخـتالف   و  ما به االتحـاد جايي  هرغم جاب به چه در فرايند حمل اولي ذاتي،اگر

 نظـر  اسـت كـه بـه    ما به التغـاير  و ما به االتحادثنويت اين دو وعاء، همچنان ضامن غيريت 
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 ، امـا )35 /1 :1384 رازي،(مغـان آمـده اسـت    رسد از فخر رازي براي مالصدرا بـه ار  مي
گونـه كـه    همـان . يدپوش  سادگي چشم به غايربه الت ماو  ما به االتحادتوان از تغيير موضع  نمي

و غيره را  ،تماثل، تجانس، تشابه يمكنبيان شد، اگر اين تغيير موضع را در معناي حمل اخذ 
از سوي ديگر، اگر چنين تغيير موضعي را در حمـل ممتنـع بـدانيم،    . بدانيم» حمل«نيز بايد 

در . دانسـت » ترادف«آن را نوعي  حمل اولي ذاتي را نبايد از اقسام حمل دانست، بلكه بايد
نحوي در تغـاير قـرار    اين نوع از ترادف مفهوم يا معناي واحدي را از دو مفهوم ديگر كه به

رسـد، در نظـر    مـي  نظـر  چه اين سخن انـدكي ثقيـل بـه   اگر. فهميم و نه از دو لفظ مي دارند
  .اول و دوم، حمل اولي ذاتي چيزي جز ترادف نبوده است ةدانان دور منطق

گـوييم شـكل    مـي  گـاه هر« :سينا توجـه شـود   كافي است در اين زمينه به اين سخن ابن
محمول بر مثلث است، پس معنايش آن نيست كـه حقيقـت مثلـث همـان حقيقـت شـكل       

، اين سينا ابندر بيان سهروردي، پس از ذكر عبارت ). 31 -  30 /1 :1375طوسي، (» است
» هاي مترادف صحيح نخواهـد بـود   ر غير اسموگرنه حمل د«نكته نيز افزوده شده است كه 

، بـه  »حقيقـت «با » مفهوم«فخرالدين رازي پس از جايگزيني  11.)146: 1375 سهروردي،(
اگر مفهوم موضوع و محمول يكي باشـد، پـس حمـل و وضـعي     «كه كند  مي اين امر اشاره

» اسـت فايـده   نخواهيم داشت، مگر در الفاظ مترادف كه چنين حملي در مباحث عقلي بـي 
معنـاي   الدين آمدي نيز همانند فخر يگانگي حقيقـت را بـه   سيف 12.)34 /1 :1384 رازي،(

كه با اخذ چنين معنـايي در حمـل،   كند  مي و به اين امر اذعانكند  مي يگانگي مفهومي اخذ
عالمـه  ). 337 /3  :1423آمـدي،  (حمل و وضعي نخواهيم داشت، مگر در الفاظ متـرادف  

بـر  اي  كه چنين حملي، حمل الفاظ مترادف است و فايـده كند  مي اشارهحلي نيز به اين امر 
  ).176: 1419؛ حلي، 71: 1413حلي، (آن مترتب نيست و باطل است 

دانسته اسـت و آن را در  » ترادف«اتحاد در مفهوم را همان  الدين رازي نيز صراحتاً قطب
كه برخي كند  مي اين امر اشارهبه  او). 116: 1384رازي، (دهد  مي قراربرابر اتحاد در ذات 

را در هـا   بر يك ذات، آن» صارم«و » سيف«يا » فصيح«و » ناطق« مانند دليل صدق دو واژه به
را همـان  » اتحـاد در ذات «دهنـد، امـا نبايـد     مـي  قـرار » ترادف«الفاظ مترادف و تحت  ةزمر

اقـع حـالتي را   وي درو). همـان (اسـت  » اتحاد در مفهوم«، »ترادف«پنداشت، زيرا » ترادف«
. اسـت كـه از نظـر وي غلـط اسـت     » تـرادف «و » حمل«شدن  آن يكي ةشمرد كه نتيج ميبر

دانان بعد از وي اتحاد در ذات را ترادف ندانستند، اتحـاد در مفهـوم را حمـل     اگرچه منطق
  !الدين رازي رسيدند تلقي كردند و به همان تالي فاسد مورد نظر قطب
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 او. بهـره بـرده اسـت   » تحقـق عينـي وجـود   «در اثبات  سينا ابنمالصدرا از اين سخن 
باشـد و نـه بـه چيـزي ديگـر، حمـل       ها  اگر موجوديت اشيا به نفس ماهيت آن«: گويد مي

بيـان  ). 12: الـف  1363مالصـدرا،  (» بر برخي ديگر ممتنـع خواهـد شـد   ها  برخي از آن
غاير در وجود است مالزمه به تقرير وي از اين قرار است كه مفاد حمل اتحاد دو مفهوم مت

و اگر وجود چيزي غير از ماهيت نباشد جهت اتحاد و جهت تغاير يكـي خواهـد شـد و    
» مـا بـه التغـاير   «و » ما بـه االتحـاد  « به عبارت ديگر). 13 -  12: همان(اين امر باطل است 

خواهد شد، چون فقط ماهيت براي ما باقي مانده است و بطـالن ايـن امـر    » ماهيت«همان 
در حمل مراد ما اتحـاد حقيقـت موضـوع و حقيقـت      ،است كه سينا ابنين قول ناشي از ا

اگر چنين شود تنها حمـل متعـارف ميـان    «: گويد مي اما مالصدرا در دنباله. محمول نيست
پس حمل منحصر به حمل ذاتـي خواهـد   . اشيا تحقق نخواهد يافت و نه حمل اولي ذاتي

كنـد   مي به اين امر اذعان وي صراحتاً 13.)13 :همان(» شد كه مبناي آن اتحاد در معنا است
اتحاد در مفهوم، همانند حمل معاني الفاظ متـرادف، همـان حمـل اولـي غيرمتعـارف      «كه 

دانان پيش از  سخن مالصدرا با سخن منطق ةبا مقايس). 351 /3  :1981 مالصدرا،(» است
كـه برخـي از   به اين نتيجه رسيد كه حمل اولـي ذاتـي همـان تـرادف اسـت       توان مي وي

  .دانستند نمي حمل اول و دوم آن را اساساًهاي  دانان دوره منطق
  
  گانه در بازخواني متون صدرايي سههاي  از كارگشايي تفكيك اين دورههايي  نمونه

بـا   مثالً. ر استساز و روشنگ متون صدرايي بسيار چاره ةتفكيك اين سه دوره در مطالع
در معناي حمل شايع صناعي،  را به» حمل متعارف«آثار خويش  همةدر مالصدرا كه  اين

امـا گـاه آن را    14،)292 /1 :1981 مالصـدرا، (كار برده است  مقابل حمل اولي ذاتي، به
حمـل  «و گـاه بـا عنـوان    ) 110: ب 1363 ؛ مالصدرا،28: 1360 مالصدرا،(تنهايي  به

 ةو قضـي قضـاياي متعـارف    ةبه دو دسـت ) 293 - 292 /1 :1981 مالصدرا،(» متعارف
  .كند مي طبيعيه تقسيم

آن كـاربرد  در قضاياي متعارف بـا  » متعارف« ةواژكاربرد بنابراين بايد توجه داشت كه 
ايـن واژه، در متـون صـدرايي،    . در حمل متعارف، در آثار مالصدرا، تفـاوت بنيـادين دارد  

مل متعارف ح كه درحاليطبيعيه قرار داده است، هاي  متعارف را در مقابل گزارههاي  گزاره
توضـيح ايـن مطلـب در    . كند مي هر دو و در مقابل حمل اولي ذاتي معرفي ةرا دربرگيرند

 ةاول بـه دور  ةطبيعيـه، در گـذر از دور  هاي  گزاره. الذكر نهفته است فوق ةتفكيك سه دور
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 ةدوم بـه دور  ةبودنـد، امـا در انتقـال از دور   » نامتعارف«ناخوانده و درنتيجه  يدوم، مهمانان
يم كه بايد ا بر حمل اولي ذاتي مواجه مبتنيهاي  ديگري يعني گزاره ةبا مهمان ناخواند سوم،

  .خواند» متعارف«اول و دوم را هاي  اقسام حمل در دوره همةدر قياس با آن 
داراي حمل اولي هاي  ديگر در برابر گزارههاي  كه چرا مالصدرا براي اشاره به گزاره اين

عنـوان   بـا را هـا   آن ةكند و همـ  مي استفاده» حمل متعارف«داراي هاي  ذاتي از عبارت گزاره
كند، شايد به اين دليل باشد كه قبل از پيـدايش حمـل اولـي     نمي معرفي» قضاياي متعارف«

هـاي   ديگر غير از گـزاره هاي  براي اشاره به گزاره» قضاياي متعارف«ذاتي، اين عبارت يعني 
ـ  يكلي، بايد در اثناطور اما، به). 96 /2 :1325جرجاني، (طبيعيه باب شده است   همباحث ب

خواه اين واژه قيد قضيه باشد، خـواه قيـد    .اي شود توجه ويژهقيد، عنوان  به ،»متعارف« ةواژ
 ةديگـر در دور هـاي   طبيعيه با گزاره ةتواند براي اشاره به تقابل گزار مي زيرا اين واژه ؛حمل

ديگـر،  هاي  بر حمل اولي ذاتي با گزاره مبتنيهاي  براي اشاره به تقابل گزاره چنيندوم و هم
  .كار رود ، بهسوم ةدر دور
 را» تعـارف «يـا  » متعـارف « ةديگر از اشتباهات ناشي از برداشت نادرسـت از واژ  ةنمون

 ةبا نظـر بـه دور  . كرد توان در برخي مواضع و در بيان معاني خاص و عام حمل مشاهده مي
لحاظ مصداقي،  ترتيب و به ز حمل دست يافت كه هريك بهنا اتوان به دو مع مي دوم و سوم

حمـل   ةلئبررسي مس« ةمقال ةنويسند. مطلق اتحاد .2اتحاد در وجود،  .1: ندتر از ديگري عام
التعـارف قـد   «، پس از اذعان به اين معاني، گمان كرده است كـه عبـارت   »اسالمي ةدر فلسف
، )391  /2 :1369سبزواري، (است آورده  1كه محقق سبزواري در توضيح معناي » خصص

معناي متعارفي از حمل اشاره دارد كه هم ناظر بر حمل شايع صناعي است و هـم حمـل    به
تر تلقي  و غيره، عام ،ولش بر تماثل، تجانسلحاظ شم ، تنها به2معناي  كه درحالياولي ذاتي، 
در جريـان   2معنـاي   كـه گفتـيم، حمـل بـه     اما چنـان  ،)149: 1380ميرباقري، (شده است 

نهـاده  وجـود  عرصـة  و عدم توانايي آن بر فراگيري حمل اولي ذاتي پا به  1نارسايي معناي 
است كه محقـق سـبزواري در   » التعارف الخاصي«، همان »التعارف قد خصص«است و عبارت 

 را همان حمل شايع صناعي دانسته اسـت،  1معناي  ل بهكه حم اثر ديگر خويش و پس از آن
ناسازواره معدوم مطلق «مقالة اين اشتباه براي بار ديگر در ). 495: 1360 اري،سبزو(آورد  مي

  ).55 -  54: 1387عظيمي، (تكرار شده است » همتاي آنهاي  و گزاره
سـوم كـه در    ةرسد مالصدرا در اشاره به حمل متعـارف در دور  مي نظر به ،كه ديگر اين

قبل از . را كافي دانسته است» حمل« ةواژگيرد، استعمال مطلق  مي برابر حمل اولي ذاتي قرار
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دانان با حمل مواطات و حمـل   در برخورد منطق از اين رويكرد رااي  نمونهتوان  ميوي نيز 
نحو مطلـق، بـر حمـل     به» حمل« ةاند كه استعمال واژ كرده ايشان چنين قرارداد. اشتقاق ديد

بيان اقسام حمل شايع صناعي،  مالصدرا گاه در). 28: 1404، سينا ابن(مواطات داللت دارد 
مقسم، استفاده كرده است و نه عنوان  به ،»حمل« ةيعني حمل بالذات و حمل بالعرض، از واژ

او همچنين ). 203: تا بي مالصدرا، ؛329 -  328: ب 1363 مالصدرا،(حمل شايع صناعي 
دانيم كـه   مي و) 93 /2 :1981 ،مالصدرا(قرار داده است » هو هو«در جاي ديگر مقسم را 
  .است براي حمل مواطات يا حملاين واژه عنوان ديگري 

 ةحمل اولي ذاتي نبوده است، از واژكردن  مطرحبنابراين مالصدرا در جايي كه نيازي به 
 توجـه بـه ايـن امـر    . استكرده  ، همان حمل متعارف يا حمل شايع صناعي را اراده»حمل«

كه اتحاد در وجود را گاه خـود   رغم اين به چرا وي ،تواند پاسخي به اين پرسش باشد كه مي
 حمل شايع صناعي، گاه معناي آن، گاه شأن آن، گاه مناط آن، گاه مبناي آن و گـاه مفـاد آن  

مواضع همين عبارت را گاه خود حمل، گاه معناي آن، گاه منـاط آن،  اي  داند، اما در پاره مي
تـوان بـا بررسـي ايـن مـوارد       مي گربه عبارت دي ؟گاه شرط آن و گاه مفاد آن دانسته است

در اين مواضع، حمل متعارف يا حمـل شـايع   » حمل« ةخوبي دريافت كه مراد وي از واژ به
  .مقسم حمل شايع صناعي و حمل اولي ذاتيعنوان  به صناعي است و نه حمل

 با توجه به همين نكته تعارض دومي كه در ابتداي اين مقاله بدان اشاره كرديم برطـرف 
مقسم حمل شايع صناعي عنوان  به ،»حمل«كه مالصدرا در معناي  توضيح بيشتر اين. شود مي

شـود كـه    مي داند و اگر مواردي يافت نمي تغاير مفهومي را دخيلصرفاً  و حمل اولي ذاتي،
در ايـن مـوارد   » حمـل «به تغاير مفهومي اشاره شده است، مراد از صرفاً  »حمل«در تعريف 

پس اين امر در تعارض با ايـن نيسـت كـه وي    . صناعي است حمل متعارف يا حمل شايع
اتحـاد  «كه گاه خود حمل اولي ذاتي، گاه مفاد آن، گاه مبناي آن و گاه مناط آن را  رغم اين به

  .كندتلقي » حمل«داند، آن را از اقسام  مي »در مفهوم
  

  گيري نتيجه
بار در برخورد بـا   يك» حمل«ناي در مع ما به االتحادبه اين نكته اشاره شد كه وجه اتحاد يا 

بر حمل اولـي ذاتـي دسـتخوش     مبتنيهاي  طبيعيه و بار ديگر در مواجهه با گزارههاي  گزاره
گونه كـه اشـاره    روند اين تقليل و توسع، همان. مفهومي و توسع مصداقي شده استتقليل 

ايـن  . ه اسـت آن به اتحـاد بـود   شد، از اتحاد در وجود خارجي به اتحاد در وجود و پس از
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. را رقـم زده اسـت   مـا بـه التغـاير   و  مـا بـه االتحـاد   بـاب  گوناگون درهاي  تغييرات نگرش
 ةداد، در دور مـي  ترتيب، در خارج و ذهن رخ اول، به ةكه در دور ما به التغايرو  االتحاد به ما

ـ   ،ترتيب به ،توانند مي دوم ر و سـطح فراتـر ذهـن يـا ذهـن      در خارج و ذهن يا سـطح فروت
توانند حتي ترتيبي خـالف ايـن را    مي سوم ةقرار گيرند و در دور گر شونده و مطالعه عهمطال

اول و دوم، هـاي   كـه در دوره  مـا بـه التغـاير   و  ما به االتحـاد ، به عبارت ديگر. داشته باشند
در ناظر و منظر نيز  ،ترتيب به ،توانند مي سوم ةترتيب، در منظر و ناظر قرار داشتند، در دور به
گانه، در تفسير متون  سههاي  يي تفكيك اين دورهآاز كارهايي  در پايان نمونه. ر داده شوندقرا

  .ها ارائه شد برخي تعارضات ظاهري آنكردن  صدرايي و برطرف
  

 

  نوشت پي
نظريه صدرا در تمايز حمل اولي ذاتي و حمـل  «با عنوان اينجانب نامة دكتري  اين مقاله از پايان. 1

  .استخراج شده است» يشينه تاريخي آنشايع صناعي و پ
، گـاه معنـاي آن   )351 /3 :1981مالصـدرا،  (وي اتحاد در وجود را گاه خـود ايـن حمـل    . 2

 /7: همـان (، گاه مناط آن )351 /3 :1981مالصدرا، (، گاه شأن آن )28: 1360مالصدرا، (
) 110: ب 1363مالصـدرا،  (و گاه مفـاد آن  ) 229: 1387مالصدرا، (، گاه مبناي آن )200

  .تلقي كرده است
، گـاه معنـاي آن   )495 /3 :1981 مالصـدرا، (اتحاد در وجود در آثار صدرايي گاه خود حمل . 3

: 1981مالصـدرا،  (، گاه شـرط آن  )28: الف 1363مالصدرا، (، گاه مناط آن )255 /5 :همان(
  .دانسته شده است) 283 /5 :همان(و گاه مفاد آن ) 408 /1

4 .200 /7 :همـان (، گاه مفاد آن )351 /3 :1981مالصدرا، (حمل اولي ذاتي  وي گاه خود( ،
اتحـاد  «را ) 144 /6 :1981مالصدرا، (و گاه مناط آن ) 28: 1360 مالصدرا،(گاه مبناي آن 

  .دانسته است» در مفهوم
 نلكـ  و الشـكل  حقيقـة  هـي  المثلث حقيقة أن معناه فليس المثلث على محمول الشكل أن قلنا إذا. 5

  .شكل أنه له يقال بعينه فهو مثلث له يقال الذي ء الشي أن معناه
 لـه؟  مغاير أو الشّكل، مفهوم هو هل المثلّث فمفهوم شكل؛ المثلّث إنّ: قلنا إذا: فيقول يسأل أن لسائل. 6

 حثالمبا فى النّفع عديم ذلك و المترادفة، األلفاظ فى إلّا وضع ال و حمل فال واحدا المفهومان كان فإن
  يغايره؟ ما هو يكون أن يعقل كيف ء فالشّى متغايرين،  المفهومان كان إن و. العقلية

 كـل  أن بـه  نعنـي  بل ، ـ ب ـ هو الكلي الجيم أو ـ ج ـ كلية أن به نعني فلسنا ـ ب ـ ج ـ كل قلنا إذا. 7
  .ـ  ب ـ بأنه موصوف ء الشي ذلك...  بج يوصف مما واحد واحد
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 ء شـي  على ء بشي الحكم كذا و الوجود، في متغايرين مفهومين بين االتحاد هو همصداق و الحمل مفاد .8
 هـذا  إلى و .االتحاد به ما غير المغايرة به ما و ماهية، و مفهوما تغايرهما و وجودا اتحادهما  عن عبارة
  . الذهن في المغايرة و الخارج في االتحاد يقتضي الحمل إن قيل ما يرجع

 الوجـود  ذلـك  بحسـب  يغايره أن يمكن ال الخارجى الوجود بحسب الموضوع مع اتّحد إن المحمول .9
  .أيضا حمل فال أصال، بحسبه معه يتّحد فال بحسبه غايره إن و. حمل ال و أصال،

 فـي  المتحـدان  الوجـوه  من بوجه هما المتغايران و الوجود في شيئين بين االتحاد عن عبارة الهوهو. 10
  .الذهني أو الخارجي الوجود

  .المترادفة األسماء غير في الحمل صح ما إلّا و .11
 فـى  النّفـع  عـديم  ذلـك  و المترادفـة،  األلفاظ فى إلّا وضع ال و حمل فال واحدا المفهومان كان فإن .12

  .العقلية المباحث
 الحمـل  فكـان  الـذاتي،  األولـي  الحمل سوى األشياء بين متعارف حمل يتحقق لم كذلك، كان إذا و .13

  .المعنى بحسب االتحاد مبناه الذي الذاتي الحمل في منحصرا
 /2 :همـان  ؛306 ،294 ،292 /1 :1981مالصدرا،  ←(هاي بيشتري در اين زمينه  براي نمونه. 14

؛ 71: 1360 ؛ مالصدرا،233 /8 :همان؛ 324 /7: همان؛ 288 /6 :همان؛ 351 /3 :همان؛ 109
ــدرا،  ــدرا297: ب 1375مالص ــف 1363 ،؛ مالص ــدرا، 13 ،10: ال ؛ 111: ب 1363؛ مالص
  ).328 ،44 /3 :همان؛ 262 /1 :1366 ،؛ مالصدرا129: تا مالصدرا، بي

  
 منابع

:  ، قـم مقدمة ابراهيم مدكور، به تحقيق سعيد زايـد و ديگـران   الشفاء، ،منطق، در المدخل). ق  1404(سينا   ابن
 .اهللا المرعشى مكتبة آية

 .ايران ةفلسف انجمن: تهران  پژوه، دانش محمدتقى تصحيح و مقدمه ،المنطق). 1357( مقفع  ابن
 . دارالكتب: مهدي، قاهره محمد احمد تحقيق ، بهالدين اصول في االفكار ابكار). ق  1423(الدين  آمدي، سيف

 .الرضي الشريف: قم ، عميره عبدالرحمن تعليق و تحقيق و مقدمه ،المقاصد شرح). ق  1409( سعدالدين تفتازانى،
 بـه  تعليـق حسـن چلبـي و عبـدالكريم السـيالكوتي،     ، با  المواقف شرح). ق  1325(يدشريف جرجاني، ميرس
 .الشريف الرضي: نعساني، قم بدرالدين تصحيح
 زاده حسن اهللا آيت از تعليقات و تحقيق و مقدمه و ، تصحيحالمراد كشف). ق  1413(يوسف   بن  حلى، حسن
 .االسالمى النشر مؤسسة: آملى، قم
 ).ع(  موسسة االمام الصادق: ، به تحقيق فاضل عرفان، قم نهاية المرام في علم الكالم). ق  1419(ف يوس  بن  حلى، حسن

 و آثـار  انجمـن : زاده، تهـران  نجـف  تصحيح و ، مقدمهشرح االشارات و التنبيهات). 1384(رازي، فخرالدين 
 .فرهنگى مفاخر
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 بيدارفر، محسن تصحيح و مقدمه ،الشمسية الةالرس شرح فى المنطقية القواعد تحرير). 1384( الدين قطب رازى،
  .بيدار: قم

آشـتيانى،   الـدين  جـالل  سـيد  تعليـق  و ، تصحيحالربوبية الشواهد على التعليقات ).1360(سبزوارى، مالهادي 
 .للنشر الجامعى المركز: مشهد

يـق و تقـديم   زاده آملـى و تحق  اهللا حسـن  ، تصحيح و تعليق آيتالمنظومة شرح). 1369(سبزواري، مالهادي 
 . ناب: مسعود طالبى، تهران

 .74، ش كيهان انديشه، »تئوري رابطة حملي«). 1376(سعيدي مهر، محمد 
 ،هـانرى كـربن   ةو مقدمـ  ، تصـحيح مجموعه مصنفات شيخ اشـراق ، در 1ج اللمحات، ). 1375(سهروردي 

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى ةموسس: تهران  و نجفقلى حبيبى،، سيدحسين نصر
 .حكمت: تهران  ،مشكوة سيدمحمد تصحيح و اهتمام ، بهالتاج درة). 1369(الدين  رازي، قطبشي

: قم سبزواري، زارعي علي عباس شيخ تعليق و تحقيق ،الحكمة نهاية .)ق  1424( محمدحسين عالمه طباطبايي،
 .االسالمي النشر مؤسسة

 .دانشگاه تهران: تهرانرضوى،  مدرس تصحيح  ،االقتباس أساس). 1361(طوسى، نصيرالدين 
 .البالغة :قم ، التنبيهات و االشارات شرح). 1375( نصيرالدين طوسى،
ـات  ،»آن همتاي هاي گزاره و مطلق معدوم ناسازواره«). 1387( مهدي عظيمي،  س ،كـالم  و فلسـفه : اسـالمي  مطالع
40. 

 .المرعشى اللّه آية ةمكتب: قم پژوه، دانش محمدتقى ةمقدم و تحقيق ،المنطقيات). ق  1408( يفاراب
 .74 دفتر ،ها يبررس و مقاالت، »تا محمول درجه دو هيعياز طب«). 1382(احد  ،يقراملك فرامرز
  .ينشر قدس رضو ،ينيحس يدعليس قيو تعل قيو تحق حيتصح ،المنطق). 1380(محمدرضا  مظفر،

 .داريب: قم ،الشفاء الهيات على الحاشية ).تا يب( مالصدرا
: مشـهد  آشـتيانى،  الـدين  سيدجالل تعليق و تصحيح ،السلوكية المناهج فى الربوبية الشواهد .)1360( مالصدرا

 .للنشر الجامعى المركز
 .آگاه: تهران ،الدينى مشكاة دكتر تصحيح ،المنطقية الفنون فى المشرقية اللمعات ).1362( مالصدرا
 .طهورى ابخانهكت: كربن، تهران هانرى اهتمام ، بهالمشاعر ).الف 1363( مالصدرا
ـات  موسسـة : تهـران  خواجـوى،  محمـد  تصـحيح  و مقدمـه  ،الغيب مفاتيح). ب 1363( مالصدرا ـات  مطالع  و تحقيق

 .فرهنگى
: شـاهرودى، تهـران   عابـدى  على تحقيق و خواجوى محمد ، تصحيحالكافي اصول شرح ).1366(مالصدرا 

 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات موسسة
 حامد تصحيح و ، تحقيقصدرالمتألهين فلسفى رسائل مجموعه، در في المنطق التنقيح ).الف 1375(مالصدرا 
 .حكمت: اصفهانى، تهران ناجى
 حامـد  تصـحيح  و تحقيـق  ،المتألهين صدر فلسفى رسائل مجموعه، در شواهد الربوبية ).ب 1375(مالصدرا 
 .حكمت :اصفهانى، تهران ناجى
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 آشتيانى، الدين سيدجالل تعليق و تصحيح و مقدمه ،فلسفى رسائل سه در ،القدسية المسائل ).1387( مالصدرا
 .اسالم تبليغات دفتر: قم

 .التراث العربي دار إحياء: بيروت ،االربعة العقلية االسفار في المتعالية الحكمة ).م 1981( مالصدرا
 .11، ش نامة متين پژوهش، »بررسي مسئله حمل در فلسفه اسالمي«). 1380(ميرباقري، مرتضي 

 ايزوتسـو،  هيكو توشى و محقق مهدى اهتمام به ،الفاظ مباحث و منطقدر  ،ةيمنطق قاتيتعل). 1370( دامادريم
  .تهران دانشگاه: تهران

ـام  ، به1ج ، مصنفات، در الصراط المستقيم). 1381(ميرداماد  ـار  انجمـن : نـورانى، تهـران   عبـداهللا  اهتم ـاخر  و آث  مف
 .فرهنگى
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