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 های مفاهیم شامل های منطقی نقیض دشواری
 ها از دیدگاه ملّاصدرا حلّ آن و راه

 
  ٢١ سیّدمحمّدعلي حجّتي*١صدف،محمدرضا آتشین

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس٢ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی  ١
 )٢١/١١/١٣٨٨:  ـ تاریخ پذیرش نهایي١٥/٧/١٣٨٨: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

اند که  دانان اثبات کرده های چهارگانه بین مفاهیم، منطق بنا بر قواعد مربوط به نسبت
های دو مفهوم مساوی و عامّ و خاصّ مطلق، به ترتیب، نسبت تساوی  همواره بین نقیض

که نسبت بین  یهنگام. برقرار است) ولی به صورت برعکس(و عامّ و خاص مطلق 
جا که این مفاهیم فاقد مصداق  گیرد، از آن های مفاهیم شامل مورد بحث قرار می نقیض

رود، دچار  کار می اند، استداللی که برای اثبات قواعد مذکور به المصداق و بلکه ممتنع
. بودن موضوع سالبۀ محصله از موجبۀ معدوله است منشأ مشکل، اعم. شود مشکل می

رسد هیچ کدام   اند که به نظر می های بسیاری برای حلّ مشکل کرده تالشدانان  منطق
در این مقاله سعی خواهیم کرد نشان دهیم که در این میان ملّاصدرا با . تمام نیست

بودن موضوع قضیۀ سالبه، به بیان تفسیر صحیح  نقد دیدگاه مشهور دربارۀ معنای اعم
پردازد و سپس با استفاده از  ازی است، میآن، که خود مبتنی بر دیدگاهی از قطب شیر

 .یابد های قضایای البتّیّه، به حلّ مشکل توفیق می ویژگی
 

نسبت تساوی، نسبت عموم و خصوص مطلق، اعمّیّت سالبه نسبت به موجبۀ ها  کلیدواژه
 .معدوله، قضایای البتّیّه

 
 لهئطرح مس

،  پـس از وی    ،الـی و  مبحث نسب اربع یکی از مباحثی است که از قرن پنجم و در آثار غزّ              
 جای خود را در کتـب منطقـی بـاز کـرده             عنوان یک مبحث مستقلّ     به یدر آثار فخرراز  

 که به هنگام مقایـسۀ       است  بیان این نکته بوده    در ابتدا مباحث آن اندک و در حدّ       . است
، انـد از نـسبت تـساوی        ر است که عبارت   مفاهیم به لحاظ مصادیقشان، چهار حالت متصوّ      
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 تدریج مباحث دیگری نیز    ا به امّ. وجهعموم و خصوص مطلق، تباین، عموم و خصوص من        
 . دو مفهوم استهای های بین نقیض  که از آن جمله بررسی نسبتهشددر این باب مطرح

 که سـبب شـد بعـضی از         در این بحث اخیر مشکالتی پیش آمد      از قرن هفتم به بعد      
ل کنار هم قرار گرفتن دو       اشکا منشأ. ندهای چهارگانه متزلزل شو     قواعد مربوط به نسبت   

 و دیگر تهـی     ١بودن سالبه نسبت به موجبه     دانان مبنی بر اعم      یکی سخن منطق   :چیز بود 
های درازدامنـی در ایـن        در پی آن کشمکش   . م شامل های مفاهی    نقیض ٢از مصداق بودن  

 . یان منطق و فلسفه پدید آمد میان متولّباب
 ایدوه بر فو   اهل معقول، عال   یشنهادی پ یها  حل   مشکالت و راه   نای  ی  گزارش و بازخوان  

شود که   میی نابیها  شدن نکتهیدار پدی، سبب مباحث منطقیخشفاف شدن تارناشی از 
نصیرالدین طوسـی،   خواجه  ی،  راز فخرینا،  س  چون ابن  ی بزرگان خردورز  ارزشمند  آثار در
 وشـود   مـی یافـت  اصـدرا   و ملّ  ،ی راز ی، قطـب  ارمـو ی،  کـاتب قطب شیرازی،    اشراق،   یخش

 . ها استفاده کرد  امروز از آنیشۀاند   معضالتای از رهپا  حلّیتوان برا می
ا در این  امّ،اند های مزبور ارائه داده  دشواریدی برای حلّهای متعدّ  حل  دانان راه  منطق

   . ترجیح دارداصدرا بر دیگران ملّحلّ  راه کهرسد میان به نظر می
 

 خاستگاه مشکالت
هـا خـواهیم پرداخـت ریـشه در دو           یان آن زودی به ب   ، مشکالتی که به   که گفته شد   چنان

سی قرار گیرد و نقش آن در پدید آمـدن          ر جداگانه مورد بر   الزم است هر یک   . ندچیز دار 
 .مشکالت مزبور آشکار شود

 
 بودن سالبه نسبت به موجبه اعم. ١

له و  به محصّ  ارائه شده است تقسیم آن       یهقضبرای   در آثار منطقی   یماتی که   تقسیکی از   
که در بعضی از این آثار به اجمال و در بعضی دیگر به تفصیل مورد بررسی                ست  معدوله ا 

موجبۀ معدولـه   ) معنایی(تفاوت   یان در ب   و تنبیهات  اشارات در   یناس ابن .قرار گرفته است  
اثبات محمول برای موضوع ممکن نیـست مگـر آن کـه مثـال            «: یدگو   می یطهو سالبۀ بس  

_____________________________________________________________ 
که صدق قضیۀ موجبه در گرو وجود موضوع   است درحالیدقیا به تعبیر دیگر سالبه به انتفای موضوع نیز صا. ١ 

 ).مفاد قاعدۀ فرعیت(آن است 
 .ها ق مصداق برای آنتر، ممتنع بودن تحقّ به تعبیر دقیق. ٢ 



 ١٣                                                              حل آنها از دیدگاه مالصدرا  و راههای مفاهیم شامل  های منطقی نقیض دشواری

 

باشد، تا بتوان به حسب ثبوت موضـوع،        ] موجود[ابت  ای از آن در وجود یا ذهن ث         و نمونه 
توان بی آن که موضوع در جایی ثابت باشد، محمول را          ، ولی می  ١حکم را بر آن ثابت کرد     

؛ خواه عدم هستی موضوع، )مقصود قضیۀ سالبه به انتفای موضوع است( از آن سلب کرد 
مانند دریـایی از جیـوه      (واجب    و خواه غیر    ) مانند شریک خدا مرکب نیست    (واجب باشد   
 .)٣٢٣(» )جامد نیست

 عدول و سلب به حسب معنا       کند که فرق    بارت فوق اشاره می   خواجه نصیر در شرح ع    
خـواه  (جبه   موضوع مو   که  واجب است  کند  ایجاب حکم می    نزد کسی که به     این است که      

ـ    و تصریح میباشد؛] موجودی [ شئ ثابتی  )معدوله و خواه محصله    سیطه کند که سـالبۀ ب
 شـرح طوسـی،   ( اعم از موجبۀ معدوله و نیز سـالبۀ معدولـه اعـم موجبـۀ بـسیطه اسـت                 

 ).١٣٠ـ١/١٢٩، اإلشارات
 

 های مفاهیم شامل نقیض. ٢
هـای   عام و معلوم است کـه نقـیض    اتی مانند شئ و ممکن      یّ کلّ »مفاهیم شامل «مقصود از   

شروح الدین،    ازی، قطب ر: نکـ   (ندا  شناسی منطق به کلیات فرضی موسوم       آنها در اصطالح  
این   ها   ویژگی آن . )٢٧١ و حاشیۀ دوانی،     ٢٩٥؛ همان، حاشیۀ سیالکوتی،     ٢٣٥،  ةالشمسی

 از   شـامل همـۀ موجـودات، اعـمّ        ،. . . یعنی شئ و ممکن عام و      ،ها  عین آن  است که چون  
االمـر بـر هـیچ چیـزی صـدق       حسب واقع و نفـس   نقیضشان به   شود  ، می خارجی و ذهنی  

ـ کهها ممتنع است، چرا تعبیر دیگر، وجود فرد برای آنبه . کند نمی اگر چیزی را ـ   مثالً 
 مصداق الممکن بدانیم، در آن صورت، آن چیز دیگر مصداق الممکن نخواهد بـود، بلکـه               

 شرح المطالع ین،  الد   قطب ی،الراز: نکـ   (ات فرضی یّطور سایر کلّ   ، و همین  شئ خواهد بود  
 .  )٢٩٥ سیدمیرشریف،، حاشیۀالشمسیةشروحهمو، ؛ ٥٢،میرسیدشریف، حاشیۀالمنطقیف

_____________________________________________________________ 
بوت موضوع، ثبوت محمول عالوه بر ث) مفاد قضیۀ موجبه(رازی در اثبات چیزی برای چیزی دیگر  ه فخرالبتّ. ١  

محمول در آنها دارای طبیعت عدمی  المحمولی را که داند و لذا قضایای معدولة شرط مینفسه را نیز  به نحو فی
که معدوله  که محمول با این» زید غیرجاهل است« مانند یخالف قضایایبر(» زید غیربصیر است«ست مانند ا

جبه و سالبه مواین صورت فرقی میان    داند که در  بلکه سالبه می،نه موجبه)  دارای طبیعت وجودی استاست،
این است که دیدگاه  ه داشت نکتۀ دیگری که باید به آن توجّ .)١/١٦٠، ین فخرالدی،راز: نکـ . (باقی نخواهد ماند

های معدوله به سالبۀ محصله است که نقطۀ مقابل دیدگاه شیخ اشراق مبنی بر  مذکور به معنی تحویل موجبه
 ین،الد  قطبی،راز: نکـ  نقد قطب رازی بر این دیدگاه  دیدنبرای (تحویل سالبۀ محصله به موجبۀ معدوله است

اصدرا و  فیلسوفانی چون میرداماد و ملّاین زمینه و اطّالع از آرای  همچنین برای دیدن بحثی تفصیلی در؛ ١٤٤
 .)سلیمانی امیری:نکـ سبزواری 
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 ١اصدرامشکالت به روایت ملّ
هـا در    چهارگانـه و بـه تبـع آن   یهـا   از نسبتی در بعض   فوق ۀکنار هم قرار گرفتن دو نکت     از  
 .پردازیم یاصدرا مها از نگاه ملّ  آنیین که به تبآید ی مید پدی مشکالتینطقم از قواعد یبعض
 
 و خصوص مطلقسبت عموم ن. ١

 ،گاه بین دو مفهوم نسبت عموم وخصوص مطلق برقـرار باشـد      که هر  اند  دانان گفته   منطق
یعنـی  . طـور عکـس     ا بـه   امّ ،ها نیز عموم و خصوص مطلق برقرار است        های آن   بین نقیض 

حـال اگـر بـین      . مانند انسان و حیـوان    .  خواهد بود   عامّ ، و نقیض خاصْ    خاصّ عامْنقیض  
م وخـصوص مطلـق برقـرار باشـد         نسبت عمو ) اعم(و ب   ) اخص(ج   ومهای دو مفه    نقیض

این قضیه صـادق باشـد کـه          اید  ج اعم باشد، طبق قاعدۀ مذکور ب      ـ   ب اخص و نه    ـ   یعنی نه 
که بنا بـه   درحالی. کاذب باشد» ج  نیست   ـ   ب نه  ـ   بعضی نه «و قضیۀ   » ج است  ـ   ب نه  ـ   هر نه «

کـه موضـوع ایـن قـضیه نقـیض یکـی از              ی، هنگـام  ت سالبه نسبت به موجبه    یّقاعدۀ اعمّ 
 ،ین، صـدرالد  یرازیشـ  (این قضیه به انتفای موضـوع صـادق اسـت          ٢، باشد  مفاهیم شامل 

 و انسان نسبت عموم و خـصوص مطلـق برقـرار            عامّ بین دو مفهوم ممکن      مثالً ).١/٣٧٣
 اسـت و طبـق قاعـده        و مفهوم انسان اخـصّ      اعمّ عامّ، به این معنا که مفهوم ممکن        است

ا بدین نحو که ناانسان اعـم و         امّ ،انسان نیز همین نسبت برقرار باشد     اید بین ناممکن و نا    ب
  در .»ناانـسان اسـت   ) به امکان عـامّ   (هر ناممکن   «یعنی داشته باشیم    . ناممکن اخص باشد  

 ، در ٣ صادق باشـد   »ناانسان نیست ) به امکان عامّ   (ممکنبعضی نا «، نباید قضیۀ    این صورت 
 ٤. به انتفای موضوع صادق استکه این قضیه حالی

_____________________________________________________________ 
، حاشیۀ سیّد،  المنطقیلمطالع فشرح ا ن،یالد قطب ،یراز: ک.این اشکاالت ر برای مشاهدۀ روایت دیگری از. ١ 

 .٣٠٣، حاشیه سید، شروح الشمسیة؛ همو، ٥٣
دهد که بین دو مفهوم مانند ج و ب نسبت عموم و خصوص مطلق باشد و ج یکی از  این اتفاق هنگامی رخ می. ٢ 

 .چنان که در مثال خواهد آمد. مفاهیم شامل باشد
) به امکان عامّ (ممکن ناهر«ن است که این قضیه با قضیۀ ای) از جهت صوری(ت صادق نبودن این قضیه علّ. ٣ 

 و مفروض ما صدق قضیۀ ؛ متناقض است،ممکنبودن ناانسان و اخص بودن نا ، که مقتضای اعم»انسان استنا
ت صادق نبودن قضیۀ فوق از جهت معنایی این است که برقرار بودن نسبت  و علّ. است، یعنی موجبۀ کلیه،اخیر

انسان نیز ین معناست که هر چیزی که مصداق ناممکن باشد مصداق نان این دو مفهوم به اعموم و خصوص بی
توان گفت که بعضی از مصادیق ناممکن  میهای مفاهیم شامل باشد،   اخص یکی از نقیضکه وقتی ، درحالیاست

 .انسان نیستندمصداق نا
چون این قضیه نقیض موجبۀ کلیۀ آورد این است که  میمشکلی که صدق این سالبۀ جزئیه به وجود  .٤ 

 نفی لیه کاذب باشد، وجود نسبت مذکورکنندۀ نسبت عموم و خصوص مطلق است، حال اگر موجبۀ ک بیان
 .شود شود و اگر هر دو صادق باشند، منجر به اجتماع نقیضین می می



 ١٥                                                              حل آنها از دیدگاه مالصدرا  و راههای مفاهیم شامل  های منطقی نقیض دشواری

 

 ی تساونسبت. ٢
هـای     نسبت تساوی برقرار باشد، بین نقیض      مگاه بین دو مفهو   اند که هر    دانان گفته   منطق

هـای دو     حال اگـر بـین نقـیض      . مانند انسان و ناطق   . ها نیز نسبت تساوی برقرار است      آن
ج  ــ   هر نه «دق باشد که    شد، باید این قضیه صا    مفهوم مانند ج و ب نسبت تساوی برقرار با        

 .١ کـاذب باشـد    »ب نیـست    ــ   ج نـه    ــ   بعـضی نـه   «این صورت باید قضیۀ       و در   »  است بـ   نه
این قضیه بـه     های مفاهیم شامل باشد،      از نقیض  یموضوع این قضیه یک   که وقتی     درحالی

 .انتفای موضوع صادق است
  

 ٢یض نقعکس .٣
کـه  گونـه   همـان . بـۀ کلیـه اسـت   ، عکس نقیض موجبـۀ کلیـه موج    مانبنا بر شیوۀ متقدّ   

 یا عموم و خـصوص مطلـق         نسبت بین موضوع و محمول      دانیم در قضیۀ موجبۀ کلّیّه      می
این دو    بنابراین، اشکال یادشدۀ مربوط به      . است یا تساوی  )  و محمول عامّ   موضوع خاصّ (

 ٣.کند  به عکس نقیض نیز سرایت مینسبت
 
 دانان  منطقیشنهادی پیها حل راه

هـای گونـاگونی را پیـشنهاد         و راه انـد      این اشکاالت کوشـیده     ان بسیاری در حلّ   دان منطق
 .٤کند ای می ها اشاره  از آن دو تااصدرا بهاند که ملّ دهکر

 سالبة) ج استـ  ب نهـ  هر نه« و »ب استـ  ج نهـ  هر نه«(های کلیۀ مزبور   موجبهالًاوّـ ١ 
؛ا المحمول   در اقتضای وجود موضوع مانند دیگرالمحمول موجبۀ سالبة و ثانیا٥ًند
 ٦.ست، بلکه همانند قضایای سلبی است و نیازمند به ثبوت موضوع نیستها نی موجبه

_____________________________________________________________ 
 .علت این امر همان است که در نسبت عموم وخصوص مطلق گفته شد .١ 
 بگیرنـد و راه دیگـری را        مان خـرده  گیری متقـدّ    نقیض که، آنچه باعث شد متاخران بر شیوۀ عکس        ه آن توجّ  قابل .٢ 

 .١٧٢-٢/١٧١، شروح الشمسیةالدین،  ، قطبرازی: ک.ر.  همین اشکال بوده استبرگزینند
 ی نبوده، بلکه به تبع واردشدن اشکال برشده در باب عکس نقیض اشکال مستقلّ  در واقع اشکال مطرح.٣ 

 .آید های عموم و خصوص مطلق و تساوی، در این باب نیز پیش می بتنس
شرح المطالع  ن،یالد قطب ،یراز:نکـ ها  ها و نقد و بررسی آن حل حل و دیگر راه این دو راه برای مشاهدۀ تفصیل. ٤ 

 .٥٣-٥٢ ، المنطقیف
) الطرفین ، سالبةتر  به تعبیر دقیق،یا(المحمول ای به نام موجبۀ سالبة هکه چگونه پادرمیانی قضیّ این  در بیان .٥ 

،  » استبـ  ج نهـ  هر نه«عا، یعنی قضیۀ  مدّعنوان مثال، در نسبت تساوی، اند که، به گفتهکند  زدایی می مشکل
ی مربوط به  کلّبنا بر قاعدۀ( کاذب باشد، کذب آن هاین قضیّ  حال اگر. الطرفین استمعدوله نیست بلکه سالبة

صدق نقیض محمول بر ) بعدم موضوع، ) الف: به یکی از این دو جهت است) جبهی موشرایط صدق قضایا
الطرفین مشروط به وجود ، صدق موجبۀ سالبة چنان که گفته شدرو، ، از اینل باطل استفرض اوّ. ضوعمو

 ت فرض دوم، عین یکی از متساویان برو در صورت صحّ. موضوع آن نیست، بلکه با عدم موضوع نیز صادق است
 تساوی بین ج و ب را ابطال  این قضیّه  و»ج ب استـ  بعضی از نه«، یعنی کند نقیض مساوی دیگر صدق می

 .  که خالف فرض آغازین ما مبنی بر مساوی بودن ج و ب است،کند می
 لحقگونه قضایا م  این  چون در واقع.خورد المحمول تخصیص میی موجبۀ سالبةت درباب قضایایعنی قاعدۀ فرعیّ .٦

 . ندا به سالبه و تابع احکام آن
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تصاص به مفاهیمی دارنـد کـه در        شده در مبحث نسب اربع اخ     قواعد منطقی ذکر  ـ  ٢ 
 ایـن   رون از دایرۀ شمول      شامل بی  االمر دارای مصادیقی هستند و لذا نقائض مفاهیمِ        نفس
 . ندقواعد
داند؛ کـسانی کـه       حکیمان می  های گزاف برخی از شبه       را گفته  باالهای    اصدرا پاسخ ملّ

ند و خود گامی راسخ در علم نداشته و از معرفت صحیح نسبت بـه               ا  گراند سخنان دی  مقلّ
 .)١/٣٧٤،  صدرالدین،شیرازی (اند بهره اصول و قواعد حکمی بی

 
 اصدرا دیدگاه ملّ

پردازد  له میررسی معنای اعم بودن سالبۀ معدوله نسبت به موجبه محصّ         وی در ابتدا به ب    
این سخن  او در بررسی معنای صحیح    . بندد   مشکالت مذکور می   و پس از آن کمر به حلّ      

کند و بـر      ه می و گسترۀ آن به دیدگاهی از شیخ اشراق و دیدگاهی از قطب شیرازی توجّ             
 . دهد سامان میها پاسخ خود را به مشکالت مزبور  اساس آن

 اند  اصدرا قرار گرفته  های مزبور را که مورد استناد ملّ        لذا ما در این نوشتار ابتدا دیدگاه      
 . پردازیم گفته می اصدرا برای مشکالت پیش ملّحلّ کنیم و سپس به تبیین راه تبیین می

 که ه به اینجا پرسشی برای خوانندۀ محترم مطرح شود که با توجّ     این    ممکن است در  
این   این مقاله،     است، چرا در  اصدرق به کس دیگری غیر از ملّ      ها متعلّ   این دیدگاه   هر یک از    

 اصدرا دانسته شده است؟ از آن ملّحلّ راه
گویی به اشکاالت    این دو مطلب را نه با هدف پاسخ         این دو بزرگوار      سبب آن است که     

ها بـرای رفـع      را است که از آن    اصداین ملّ   اند و     مزبور بلکه برای اهداف دیگری طرح کرده      
 بـه   شـراق حکمـة اإل  که بحث نسب اربع در منطق         چنان. کند  کالت مزبور استفاده می   مش

 چـه   ،های بین نقائض مفـاهیم آمـده اسـت          ی طرح نسبت  نحوی بسیار موجز و بدون حتّ     
 .ها رسد به طرح اشکاالت مربوط به آن

 ۀ محصلهموجبه و سالبموضوع در قضایای  همسانی. ١
 :گوید وی می. ن دیدگاه از آن شیخ اشراق استای
ردن بر چیزی که به تصوّر درنیامده محال است، موجبه و سـالبه              که حکم ک   جا  از آن  •

 . ندا ها باید در ذهن ثبوتی داشته باشد شبیه هم که موضوع آن  این در
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 ع این است که موضو      در) به لحاظ خارج  ( بسیطه   ا فرق بین موجبۀ معدوله و سالبۀ      امّ •
 . تواند معدوم باشد  در دومی موضوع می موجود باشد ولیلی باید حتماًاوّ

 بین موجبۀ معدوله و سالبۀ      ١هها بلکه تنها در قضایای شخصیّ       این فرق نه در محصوره       •
هـیچ انـسانی    « و چـه بگـویی       »انسانی غیر سنگ است   «چه بگویی هر    . بسیطه وجود دارد  

 انـد؛   تصف به انسانیّ  ک تک افرادی است که متّ      حکم بر ت   ، درهر دو صورت   ،»سنگ نیست 
و ) بر ذات موضـوع   ( این تفاوت که موجبه دارای دو عقدِ حمل است، یکی حمل عنوان             با  

واجد عقد اولی است    اگرچه سالبه فاقد عقد دومی است،       . ٢ها دیگری حمل محمول بر آن    
ت باید در خارج یـا  نیّبه انسا صفپس ناگزیر افراد متّ.  تنها از آن سنگ بودن است     و سلبْ 

 صـحیح ) در خـارج یـا در ذهـن       (ت  ها به انسانیّ   صاف آن  اتّ ق داشته باشند تا   در ذهن تحقّ  
 . )٣٥-٢/٣٤سهروردی،  (باشد

ایـن نیـز گفتـه     یش از و پ] عقد الوضع[ایجابی است   سالبه نیز دارای عقدی    ،بنابراین
ی خواهان موضوع موجـود     ایجاب  این عقد     پس  .  جز بر موجود صحیح نیست     شد که اثبات  

شـود    جبۀ معدوله همسان می   لذا صدق سالبه بر موضوع معدوم محال است و با مو          . است
عقـد  [ند که اگر حکم به ثبوت محمول و عنـوان           ا  که هر دو تنها در صورتی صادق        این  در  

ها در خـارج     ، موضوعشان در خارج موجود باشد و اگر به ثبوت آن            در خارج باشد  ] الوضع
ـ    ،ف بر موضوع موجود در خارج نیست      ، صدقشان متوقّ    شده باشد حکم ن  ف بـر    بلکـه متوقّ

 . موجود در ذهن خواهد بود
 متـساوی  در خـارج   ی موضوع موجـود   اقتضاه در اقتضا یا عدم    این دوگونه قضیّ    که   غرض آن 

هـر  «ماننـد   ،معدوله مقتـضی وجـود موضـوع در خـارج اسـت           که هر جا موجبۀ    معنا بدین. اند
وجـود موضـوع     تـضی  مق »هیچ انسانی سنگ نیست    « مانند ،، سالبه نیز  »ی غیر سنگ است   انسان

 بـودن  یکـی ( که پـس از یکـی بـودن عبـارت موجبـه و سـالبه               چرا. در خارج است، و برعکس    
 . باشد موجبه محال است که موضوع سالبه اعم از موضوع) ها ساختار منطقی آن

 همـواره دارای عقدالوضـع و       ، و چه سالبه    چه موجبه  ،به بیان دیگر، قضایای محصوره    
ایجـابی اسـت و تفـاوت         ایجـابی و سـلبی همـواره          عقدالوضع در قضایای   و. ندا  قدالحملع
 محمول از موضوع سـلب       زیرا در سالبه  . ضایای موجبه و سالبه تنها در عقدالحمل است       ق

_____________________________________________________________ 
 .)١/٣٧٤، ین، صدرالدیرازیش: نکـ (.  نیز می افزاید راها ها، طبیعیه هاصدرا به شخصیّملّ. ١ 
 . عقد الوضع و عقدالحمل. ٢ 
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ه و سـالبه    عقدالوضع در موجب  . گردد  محمول برای موضوع اثبات می    شود و در موجبه       می
ه بـه لحـاظ    معنـای قـضیّ  »هـر ج ب اسـت   «شـود     گفتـه مـی   وقتی  . تحلیلی یکسان دارد  

 و وقتـی گفتـه      ؛باشـد    ب مـی   ج بر آن صادق است    این است که هر چیزی که         عقدالوضع  
ج بـر آن    این است که هیچ یک از امـوری کـه              معنای قضیه    »هیچ ج ب نیست   «شود    می

 .  ب بر آن صادق نیستصادق است
کـه همـان    (سینا ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضـوع را            وی دیگر، ابن  از س 

بنابراین، برپایۀ  . داند  بالفعل می د،  پندار  بر خالف فارابی که به امکان می      ،  )عقدالوضع است 
  را پذیرفتند، در هر قضیۀ محصوره،      دانان پس از وی نیز آن       که غالب منطق   ،سینا نظر ابن 

ایجـابی فعلـی نهفتـه        الوضع یک قضیۀ  باشد یا موجبه، در ناحیۀ عقد     که سالبه     این     از اعمّ
  از ، اعـمّ     است صف به ج   یعنی هر چیزی که متّ     »هر ج ب است   «در قضیۀ   » هر ج « است، و 

ف  و وصـ   ،دائمـی صاف دائمی باشد یـا غیر      و اتّ   یا عین،  باشدکه در ظرف ذهن متصف        این  
 . صادق است، ب بر آن  جیم عنوان ذاتی آن باشد یا غیرذاتی

ـ     لوضع در قضایای محصوره   که عقدا  نتیجه آن  جـود ذات موضـوع     ت و و   مـستلزم فعلیّ
پس در قـضایای محـصوره از       . ه اثری ندارد  ایجابی بودن قضیّ     سلبی یا    این امرْ   است و در    

گونه که  همان. ه لحاظ خارج نیز فرقی نیستایجابی ب  جهت موضوع بین قضایای سلبی و   
ر شـده باشـد و از       م در قضیه موجبه و هم سالبه موضوع بایـد تـصوّ           به لحاظ ذهن نیز ه    
 ).٥/١٥٤بخش/١جوادی آملی،  (توان خبر داد معدوم مطلق نمی

اصدرا دربـارۀ قـضایای     ه در ادامۀ بحث خواهیم دید که بر اساس دیدگاه نهایی ملّ           البتّ
 ١. عقدالوضع وجود نداردگونه قضایا اساساً حقیقیّه در این

  سالبه نسبت به موجبه تیّبودن اعمّاعتباری . ٢
 از  د کـه  دار  م بودن سالبه سه تفسیر بیـان مـی        وی برای اع  . این دیدگاه از آن قطب شیرازی است      

 .٢دشمار ، مقبول می استوی   نظر خاصّ، که گویاکند و سومی را  میتفسیر را ردّ  دوآن میان
ـ   ضروری است که موضوع موجبه در وجودی یا ذهنی         :لتفسیر اوّ   امـا ایـن    . ل یابـد   تمثّ

 

 . این چنین باشد  زیرا موضوع سالبه نیز ضروری است ،تفسیر صحیح نیست
بـر  . د، بر خالف موضـوع موجبـه      تواند معدوم باش     موضوع سالبه درخارج می    :تفسیر دوم 

کنـد   ب شیرازی بیـان مـی    قط.  دایرۀ مصادیق سالبه بیش از موجبه است       ،این نظر اساس  
_____________________________________________________________ 

 .و به تبع آن عقد الحمل نیز وجود نخواهد داشت. ١ 
 ی،راز: نکـ ( شود شرح مطالع نیز دیده میدر ) نظریۀ اعتبار( بیان نادرستی تفسیر جمهور و تفسیر صحیح . ٢ 

 .)١٣٨-١٣٧ ، المنطقیشرح المطالع ف ین،الد قطب
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 این تفـسیر نیـز صـحیح نیـست، زیـرا            دانان است ولی     منطق مهورکه این نظر دیدگاه ج    
 . »ان محال استاجتماع ضدّ«این قضیه   خارج معدوم است مانند دروع موجبه نیز گاهموض

.  در موضوع سالبه اعتباری جایز است که در موضوع موجبـه جـایز نیـست               :تفسیر سوم 
این موضوع را بـه دو شـکل           دتوان  ه معدوم باشد عقل می     موضوع قضیّ  که وقتی   توضیح آن 
 :اعتبار کند

 ؛معدوم از آن حیث که معدوم استـ ١
 .است) در ذهن( حیث که دارای ثبوتی معدوم از آنـ ٢

ل تنها در   ا اعتبار اوّ  اعتبار دوم هم در قضیۀ موجبه صحیح است و هم در قضیۀ سالبه، امّ             
رای چیزی مقتضی ثبوت که اثبات چیزی ب ل آناوّ:  به دو سببقضیۀ سالبه صحیح است؛

کـه   دوم آن . ت شده امری عدمی یا محـال باشـد        که آن وصف اثبا    این  آن چیز است، مگر     
 .  صحیح استیز معدوم از آن حیث که معدوم استنفی هر چ

بنابراین، مراد از وجود موضوع در موجبه و سالبه یـک چیـز اسـت و آن عبـارت اسـت از                      
ـ      ل موضوع در وجودی یا در ذهنی تا         تمثّ اکنـون اگـر   . ش حکـم شـود  ا لبر آن، بر حـسب تمثّ

ای معدوم باشد، و آن موضوع نیـز از آن حیـث کـه معـدوم اسـت اعتبـار                       سالبه ۀموضوع قضیّ 
مفـاد قـضیۀ   (چـون اثبـات عـدم محمـول     . این سالبه اعم از موجبۀ معدوله خواهد بـود          شود،  
ـ .  است محـال اسـت  برای یک موضوع از آن حیث که آن موضوع معدوم یا منتفی        ) معدوله ا امّ

ر ذهـن   از آن حیث که معدوم است لحاظ نـشود، بلکـه از آن حیـث کـه د                اگر موضوع معدوم  
تـوان عـدم      از آن سـلب کـرد، مـی        توان محمـول را     گونه که می   ثبوتی دارد لحاظ شود، همان    

این هنگام موجبـه و سـالبه مـتالزم            و در ) مفاد قضیۀ معدوله  (محمول را برای آن اثبات کرد       
جـوادی آملـی،    : نکــ    (در غالـب قـضایای علمـی      ا ما به طور متعارف و مـصطلح،         امّ. شوند  می

 بلکـه از آن حیـث کـه         ،کنـیم    موضوع سالبه را از آن حیث که معدوم است لحاظ نمی           ،)١٥٣
ـ         بـه طـور    (ابراین،   بنـ  . کنـیم   ل اسـت، اعتبـار مـی      ثابت است، یعنی در وجودی یا ذهنی متمثّ

 . ندا ، متالزمه و چه محصوره چه شخصیّ، و سالبه در همۀ قضایا موجبه)متعارف و معمول
 

 نکته
که شیخ اشراق تـالزم سـالبۀ محـصله و موجبـۀ            این  بینیم، با     جا می   این  گونه که در   همان

هـا را بـه جهـت آن کـه عـاری از               هداند و شخصیّ    معدوله را تنها در حیطۀ محصورات می      
ها  هی در شخصیّاین تالزم را حتّ قطب شیرازی شمارد،   میاین ماجرا  ند فارغ ازا عقدالوضع
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دانـد    این مـی    ها را در منظر شیخ اشراق         هبیند و سبب استثنا شدن شخصیّ       نیز جاری می  
 دانان از تفسیر اعمیت به لحاظ اعتبار غافل بـوده اسـت            که شیخ نیز همانند غالب منطق     

 . )٩٩ین، الد  قطبیرازی،ش(
 
 اصدرا  ملّحلّ راه

ـ       بودن قضیّ  که گفته شد، مقصود از اعمّ      چنان دی ت اَفـرا  ۀ سالبه نسبت به موجبه، عمومیّ
بـارت دیگـر، بـه ایـن        بـه ع  .  بودن اعتباری اسـت     اعمّ موضوع سالبه نیست، بلکه مقصود    

 بـه اعتبـاری اعـم از    معناست که سلب گاه از آن جهت که سلب است بـر موضـوع خـود    
 اقتـضای موضـوعی را کـه        ه سلب اسـت   ؛ یعنی سلب از آن جهت ک      کند   صدق می  موجبه

کـه  (از سوی دیگـر، قـضایای محـصوره          .١موجود باشد ندارد اما موجبه مقتضی آن است       
ایجابی   دالوضع در قضایای    و عق  ندا  دارای عقدالوضع ) ر علوم هستند  مورد استفادۀ غالب د   

.  اسـت  ضایای موجبه و سالبه تنها در عقدالحمل       و تفاوت ق   ٢ایجابی است    همواره   و سلبی 
شود و در موجبه محمول برای موضـوع اثبـات             محمول از موضوع سلب می      زیرا در سالبه  

نـد؛ موجبـه بنـا بـر        ا  البه هر دو خواهان وجود موضوع     پس قضایای موجبه و س    . ٣گردد  می
قاعدۀ فرعیت و سالبه نیز چون طرف مقابل موجبه است و مفاد سلب همان چیزی است                

 . ٤که در موجبه آمده است
زیـرا  . آیـد   های بین مفاهیم مشکلی پـیش نمـی         ابراین، در قضایای حاصل از نسبت     بن

ادق  صـ  »ب اسـت   ــ   ج نـه    ــ   هر نه «این است که      که فرض بر     درحالی: توان گفت   دیگر نمی 
 یکی از   بلکه قطعاً .  نیز به انتفای موضوع صادق است      »ب نیست  ـ   ج نه  ـ    بعضی نه «است،  

_____________________________________________________________ 
 فی باب استدعاء الوجود و عدمه لیست بحسب الشمول االفرادی بل بحسب ة السالبة عن الموجبةیّعمّ أنّإ«. ١ 

موضوع حیث تکذب عنه  فرد من الحداهما تصدق علیهما بحیث یکون إنّ، أی ال بمعنی أالتناول االعتباری
ن کان الموضوع ، و إعتبار تصدق علی شئ باعتبار التصدق علیه األخری بذلک اإلحداهما إنّاألخری بل بمعنی أ

 .)١/٣٧٤ین، صدرالدیرازی، ش( » مما یلزم أن یکون موجود بنحو من األنحاءفیهما جمیعاً
 بلکه ،ت مستقلی نیسته است و خود دارای هویّاصدرا قضیۀ سالبه نقطۀ مقابل موجبدانیم که از نظر ملّ می. ٢ 

 .)٣٦٦همان، : نکـ (ن چیزی است که در موجبه آمده است سلب هما
صاف ذات یجابی هو اتّ الشتمال المحصورات علی عقد وضع إات و الطبیعیاتالشخصیّ ا فیلّ الفرق الیجری إنّإ«. ٣ 

 .)٣٧٣همان، : نکـ ( »الموضوع بالعنوان بالفعل
 ففی مطلق .ل فی موضعهر المفصّ یقتضی ثبوت الموضوع بالوجه المقرّ،اًو تحصیلیّ أاً سواء کان عدولیّ،یجابإل انّ إ.٤ 

 ما یقابله و بذلک  ما یصدق الحکم معه فی السوالب هو و،او تقدیریّ أاًو عقلیّ أاً عینیّ، من مطلق الثبوتالعقود البدّ
 .)٣٧٤همان، ( »ة الشبهةتنحسم مادّ



 ٢١                                                              حل آنها از دیدگاه مالصدرا  و راههای مفاهیم شامل  های منطقی نقیض دشواری

 

از همـان چیـزی سـلب       » ب  ــ   نه«زیرا در قضیۀ دوم     . ستکاذب ا این دو صادق و دیگری        
تـوان در   کـه مـی   ایـن  و با . برای آن ثابت شده استۀ اول که در قضیّ) »جـ   نه«(شده است   

این اعتبار که سلب از آن نظر که سلب است خواهان وجـود             (قضیۀ دوم اعتبار دیگری را      
نـین اعتبـاری را لحـاظ        ولی بـه طـور متعـارف مـا چ          ،نیز در نظر گرفت   ) موضوع نیست 

 . کنیم نمی
 ١،شـود    مـی  نـد حـلّ   ا  مرحله مشکل قضایایی که دارای عقدالوضع و عقدالحمل       این    تا  

ه وجـود  در این گونه قضایا، حکمی که در قضیّ       . »خوار است   هر اسبی گیاه  «قضایایی مانند   
ـ .  بلکه مربوط به افـراد موضـوع اسـت         ،موضوع نیست ) طبیعت(ق به عنوان    دارد متعلّ  ا امّ

.  نـه افـراد آن  ،ق به طبیعت موضوع استدستۀ دیگری از قضایا وجود دارد که حکم متعلّ        
. »هر ماهیتی ممکـن اسـت  «مانند   ،یعنی محمول از نفس عنوان موضوع انتزاع شده است        

 پاسـخ فـوق کـه مبتنـی بـر نظریـۀ             لذا. ندا   دسته از قضایا فاقد عقدالوضع      این ،در نتیجه 
 . گشا باشد ا مشکله  دربارۀ آنتواند الوضع بود نمیعقد

حال . داند ه میاصدرا تنها همین دستۀ اخیر از قضایا را حقیقیّ        ه داشت که ملّ   باید توجّ 
اصـدرا دربـارۀ تحلیـل قـضایای        توان آن را دیدگاه نهـایی ملّ        به تبیین این دیدگاه که می     

 .پردازیم ه دانست میحقیقیّ
محـصوره تقـسیم     دسـتۀ محـصوره و غیر      دانیم که در دیدگاه مشهور، قضایا به دو         می

و موضوع حقیقی   ها موضوع ذکری      قضایای محصوره قضایای هستند که در آن       ٢.شوند  می
، )١٣٠، المنطق یشرح المطالع ف   ن،یالد   قطب ،یراز: نکـ  ؛   عقدالوضع نظریۀ(یکی نیستند   

ـ    (، یعنی افرادی که موضوع ذکری      ذات موضوع است   بلکه موضوع حقیقیْ   ی ا  یمفهـوم کلّ
اسطۀ سـرایت حکـم بـه آن        عنوان برای آن افراد و و     )  نشسته است  که در جایگاه موضوع   

ـ     بر اساس این دیدگاه، قضیۀ حقیقیّ     . افراد است  ای گفتـه     هه بـه قـضیّ    ه در مقابـل خارجیّ
ر هـم   بلکـه شـامل افـراد مقـدّ       . ق در خارج نیست    منحصر به افراد محقّ    شود که حکم    می
ای اسـت کـه       ه قـضیّ  در مقابل، قـضیّۀ خارجیّـه     . »ان است هر انسانی حیو  «شود، مانند     می

ـ    نه همۀ افراد موضوع، اعمّ     ،حکم در آن منحصر به افراد خارجی است        ر؛ ق و مقـدّ    از محقّ
_____________________________________________________________ 

ا پاسخی که در امّ. اصدرا، خود، به اشکال مورد بحث داده است ملّه توضیح است که این پاسخ را عیناًالزم ب. ١ 
بیان خواهیم کرد، مبتنی بر بعضی از ) حقیقیه و البتیه( اشکال در دو دستۀ دیگر از قضایا ادامه برای حلّ

 . آورده باشدل مزبوراصدرا است و نه چیزی که خود او به عنوان پاسخ به اشکاهای ملّ دیدگاه
 . محصوره محسوب شده است،ه است جزئیّۀدانان در قوّ  که به قول منطق، مهمله نیز،در این تقسیم. ٢ 
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ر کـرد کـه در      توان فـردی اروپـایی را تـصوّ          که می  »هر اروپایی سفید پوست است    «مانند  
ه  حقیقیّ ۀ لذا در تحلیل قضیّ    .)٢٤کردی،  : نکـ   (آینده به وجود آید و سفید پوست نباشد       

 .»جد کان ج فهو بحیث لو وجد کان بکل ما لو و«یعنی »  ج بکلّ«: شود گفته می
 و آن ایـن   ١،دانـد   اصدرا آن را دیدگاه تحقیق مـی      اما دیدگاه دیگری وجود دارد که ملّ      

 قضایای محصوره افراد نیـست، بلکـه طبیعـتِ عنـوانْ موضـوع              است که محکوم علیه در    
ـ         اینحقیقی   ـ   «، ماننـد    ]طبیعیـه [ه  گونه قضایاست و فرق آن با قضایای ذهنیّ ی انـسان کلّ

  بر خالف قـضایای ذهنیـه      ،کند  ه حکم به افراد سرایت می     ، این است که در حقیقیّ     »است
رین خّر علی مـدارک المتـأ     ه مما تقرّ  نّأل «:گوید  او می . )١/٢٧٠شیرازی، صدرالدین،   : نکـ  (
. وجود العنوان   ال ،فراد، فوجب لصدقها وجود األ    فرادذوات األ کم فی المحصورة علی      الح نّأ

  لکـنّ  ، هـو العنـوان    ٢ة المحکوم علیه فی المحـصور     نّو إن سلکنا مسلک التحقیق و قلنا إ       
 ة، بخالف الطبیعیّ  ،فراد الحکم فیها علی وجه یسری الی األ       نّالفرق بینها و بین الطبیعیّة أ     

 ).٢٧٠همان،  (»]... [شکال اإلفینحلّ
 ق به طبیعت عنوان باشد این است که آن حکم          متعلّ که حکمی   در حقیقت الزمۀ این   

ـ  .ر را شـامل شـود     ق و مقـدّ   همۀ افراد محقّ   یـر از آن اسـت کـه بگـوییم افـراد      ا ایـن غ  امّ
 لـذا نیـازی     به تعبیر دیگر، حکم از آن خود ماهیت است،        . قضایا هستند علیه این    محکوم
 خود ماهیت است، نه افـراد و        علیه و موضوع حقیقی قضایا      محکوم ر افراد نداریم و   به تصوّ 

ت فردی در خارج داشته باشد و خـواه نداشـته           مصادیق خارجی و ذهنی؛ خواه این ماهیّ      
کـه   کند و بدون ایـن  موضوع را لحاظ می   ت   ذهن ماهیّ  هبنابراین، در قضایای حقیقیّ   . باشد
ی را از نفس آن ماهیت انتزاع       هی به وجود ذهنی یا خارجی آن داشته باشد، مفاهیم         توجّ
 و به زبان دیگـر، محمـول از تحلیـل موضـوع بـه دسـت                 ).٩١-٨٧کردی،  : نکـ   (کند  می
 .آید می

سـینا نزدیـک      و بـه ابـن    گیـرد     ران فاصله می  خّمتأاصدرا از   در این مرحله است که ملّ     
ـ      کند که در بعضی از قضایا       شاره می  ا شفاسینا در    ابن. شود  می  لحـاظ   ت را  مـا فقـط ماهیّ
هی داریم و    نه به وجود خارجی افراد توجّ      گونه قضایا   در این . کنیم و نه چیز دیگری را       می

_____________________________________________________________ 
، بر اساس مبانی حکم از آن افراد استکه گوید   قضایایی میاصدرا دربارۀ چنینبنابراین اگر هم جایی ملّ .١ 

 موارد، طبق مبنای مشهور سخن  ازگونه است که در بسیاری طور که عادت و شیوۀ او این همان. ران استخّمتأ
 .)١١٧کردی، :نکـ ( کند وارد، به مبنای خود اشاره میگوید و در بعضی م می

 ولی ، محصوره است»خوار است هر اسبی گیاه« مثالً. ها نیست اصدرا همۀ محصورهه روشن است که مراد ملّالبتّ .٢ 
 !داند  محصوره نمیاصدرا این نوع قضایا را اصالًکه بگوییم ملّ  اینمگر. یستحکم از آن طبیعت موضوع ن
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بـه  . ر افـراد نـداریم    ت است؛ لذا نیازی به تـصوّ      حکم از آنِ ماهیّ   . ها نه به وجود ذهنی آن    
ت است، نه افراد و مـصادیق        خود ماهیّ  علیه و موضوع حقیقی قضایا       محکوم عبارت دیگر، 

مـور الیلتفـت الـی      هاهنـا قـضایا موضـوعاتها أ      «: گویـد    می شفاشیخ در   . ذهنیخارجی و   
ـ   همین نکتـه را علّ    ). ٢/٢٩المنطق،  ،  الشفاء(» تها فقط  بل الی ماهیّ   ]... [وجودها ی امـه حلّ

] کـه در ایـن صـورت      [نی است   موضوع قضیۀ حملیه یا شخص معیّ     «: کند  چنین بیان می  
زیـد نویـسنده    "ا  ی "زید نویسنده است  "مانند   شود،  ه شخصیه و مخصوصه نامیده می     قضیّ

ـ     ] که در این صورت   [ی است   کلّ] مفهومی [و یا موضوع آن   . "نیست ی یا بر طبیعت آن کلّ
ـ  نه به اعتبار عارض شـدن کلّ       ،شود  حکم می  ه را  قـضیّ ] کـه در ایـن صـورت       [،ت بـر آن   یّ

ـ و یـا بـر طبیعـت آن مفهـوم           . "انسان حیوان است  " مانند   نامیم،  ه می طبیعیّ ی حکـم   کلّ
 یم،نام  ه می ه را عامّ   که در این حالت آن قضیّ      ،ت بر آن  یّ به اعتبار عارض شدن کلّ     ،شود  می

 ١.»"حیوان جنس است" و "انسان نوع است"مانند 
ـ   در آن حکم   گوید که   ای سخن می    ی از قضیه   حلّ امهبینیم که علّ    می ق بـه خـود      متعلّ

ـ     و »هر انسانی حیوان اسـت    «، مانند   طبیعت موضوع است    نامـد و ایـن       ه مـی   آن را طبیعیّ
 

  ٢.داند ه می حقیقیّاصدراای است که ملّ همان قضیه
 

 بازگشت به اشکال و پاسخ آن
ایـن  در   ه، اساسـاً  اصدرا دربارۀ قضایای حقیقیّ    طبق دیدگاه ملّ   توان گفت که،    بنابراین، می 

ی بنـا بـر     جا مشکل ایـن بـود کـه وقتـ          زیرا در آن  . آید  گفته پدید نمی   قضایا مشکل پیش  
طلق وجود دارد ولـی      مطلق نسبت عموم و خصوص م       و خاصّ  های عامّ   قاعده، بین نقیض  

ج   ــ   ب نه  ـ   بعضی نه «شد و نقیض آن، یعنی       صادق با  »ج است  ـ   ب نه  ـ   هر نه «بر عکس، باید    
از .  سالبه و بـه انتفـای موضـوع صـادق اسـت     ۀ اخیرکه قضیّ ، درحالی  کاذب باشد  »نیست

ثیری بر صدق یا کذب این نوع قـضایا نـدارد،            وجود یا عدم افراد تأ     اساً اس ،اصدرامنظر ملّ 
_____________________________________________________________ 

زید «و » زید کاتب«: موضوع الحملیّة إمّا أن یکون شخصاً معیّناً و یسمّی القضیّة شخصیّة و مخصوصة، کقولنا .١
ه لها و نحن نسمّیها و إمّا أن یکون کلّیّاً، فإمّا أن یحکم علی تلک الطبیعة ال باعتبار عروض الکلّیّ» لیس بکاتب

، و إمّا أن یحکم علیها باعتبار عروض الکلّیّة لها و نحن نسمّیها القضیة »اإلنسان حیوان«: القضیّة الطبیعیّة، کقولنا
 ).٩٦(» الحیوان جنس«و » اإلنسان نوع«: العامّة، کقولنا

بـه  . هایی با هم دارنـد      اصدرا تفاوت ی و ملّ  امه حلّ شناسی منطقی، علّ    از نظر اصطالح   شود  یاز عبارت فوق روشن م    . ٢
ـ «ی امه حلّ را علّ »انسان نوع است  «ای مانند     د دیگر آن است که قضیه     یک مورد آن در متن اشاره شد و مور          »هعامّ

 .»هیعیّطب«اصدرا  ملّ، ولینامد یم
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 شـرط صـدق   لذا نـه وجـود موضـوع   . عت موضوع استق به طبی  ها متعلّ  در آن حکم  بلکه  
 صـدق  کننـدۀ  باشد و نه عـدم آن توجیـه     می» ج است  ـ   ب نه  ـ   هر نه «قضیۀ نخستین یعنی    

 .  است»ج نیستـ  ب نهـ  بعضی نه«، یعنی قضیۀ دوم
 و خاص مطلق و تساوی بین       های عامّ   اکنون وقت آن رسیده است که به بحث نسبت        

مفاهیمی کـه مثـال نقـض بـرای درسـتی دو قاعـدۀ              . های مفاهیم شامل بپردازیم     نقیض
هـا مالحظـه     هـای آن    گـاه نـسبت بـین نقـیض       مفاهیمی که هر  . آیند   به شمار می   مذکور

 تبع اسـتاد خـود، میردامـاد،        ها را به   اصدرا آن شویم که ملّ    رو می  هشود، با قضایایی روب     می
  ).٤٤میرداماد، : نکـ  (نامد ه میالبتیّ

ـ          ه باید توجّ  البتّ هـا از   ی و قـضایایی کـه موضـوع آن      ه داشت که نـسبت میـان قـضایای البتّ
اجتمـاع نقیـضان محـال      « مـثالً . های مفاهیم شامل است، عموم و خصوص مطلق اسـت           نقیض
 .های مفاهیم شامل نیست  در زمرۀ نقیضست ولی موضوع آنی اای البتّ ه قضیّ»است

یـه و   ه، به بررسی قضایای البتّ    اصدرا دربارۀ قضایای حقیقیّ   ه به دیدگاه ملّ    با توجّ  ،حال
 .پردازیم گونه قضایا می رۀ این به پاسخ اشکال دربا، در پایان، وها از نظر وی تحلیل آن

 
 ه بر اساس دیدگاه مالصدراقضایای البتّیّ
تواند داشته    ای است که هیچ فردی نمی       گونه ای از این دست، موضوع به       هیّدر قضایای البتّ  

، »ممتنع« درست به همین سبب، مفاهیمی چون         و ؛باشد، نه فرد ذهنی و نه فرد خارجی       
اجتمـاع نقیـضان محـال      «: گـوییم   وقتی می . شود  می بر آن حمل     »محال«و  » الیخبر عنه «

بینـد کـه      کند و مـی     گیرد و آن را تحلیل می       ن را در نظر می     ذهن ما مفهوم نقیضا    »است
دا محمـول  آن وقـت مجـدّ  . نقیضان یعنی دو چیزی که محال است اجتمـاع پیـدا کننـد    

ه معـادل   توان گفت این قضیّ     به عبارت دیگر، می   . کند  ها حمل می   محال را بر اجتماع آن    
 . محال استیدا کنندزی که محال است اجتماع پاجتماع دو چی: آن است که بگوییم

از دیدگاه  (ه  ه، همانند آنچه در تحلیل قضایای حقیقیّ      به دیگر سخن، در قضایای البتّیّ     
آید؛ لذا صـدق ایـن        ه از تحلیل موضوع به دست می      گفته شد، باز محمول قضیّ    ) اصدراملّ

 ها  به هر نحوی که برای این موضوع      چون  . قضایا متوقف بر فرضِ فرد برای موضوع نیست       
 را بر آن حمل     »ممتنع« و   »محال«هایی از قبیل      توان محمول   ر شود، دیگر نمی   ی تصوّ فرد
اش ایـن     شـود، الزمـه      حمل می  »اجتماع نقیضان « بر   »ممتنع« وقتی   ،به عنوان مثال  . کرد
ست، بلکـه نفـی فـرد        وصف فـرد نیـ     »ممتنع« . که وجود فرد به هر نحوی نفی شود        است



 ٢٥                                                              حل آنها از دیدگاه مالصدرا  و راههای مفاهیم شامل  های منطقی نقیض دشواری

 

 ).٩٣-٩٢کـردی،   : نکـ   ( نیازی نیست  تناع متصف شود  دی که بتواند به ام     لذا به فر   .است
امتناع یا امکان آن حکم شده است ناگزیر بایـد           به   چیزی که در عقل    «:گوید  اصدرا می ملّ

ین وجود نیست، بلکه بـه       به اعتبار ا   ا حکم به امتناع یا امکان آن       امّ .در عقل موجود باشد   
شـیرازی، صـدرالدین،     (١»دباشـ    مـی  ت از آن جهت که خودش خودش اسـت        ماهیّاعتبار  
یعنی وقتی اجتماع نقیضان را من حیث هی هی لحاظ کنیم، مفهوم ممتنـع را از                 .)٢٨١

ـ      . کنیم  آن انتزاع و بر آن حمل می       حمـول از   ه کـه م   درست همانند قضایای حقیقیـۀ بتّیّ
 »انـسان ممکـن الوجـود اسـت      «، ماننـد    )٩٣کـردی،   : نکــ   (شود    نفس طبیعت انتزاع می   

 .)٢٣٥مطهری، (
توان گفت که در قضایایی  ه، مییّه و البتّاصدرا از قضایای حقیقیّلذا براساس تحلیل ملّ

حـاظ دسـتوری و      بـه ل   »هـر « اگرچه اسـتفاده از سـور        ،»اانسان است کنی ن ممناهر  «مانند  
 زیرا کاربرد سور در ایـن       .ه لحاظ منطقي و فلسفی نادرست است       ب گرامری صحیح است،  

ممکن نیـز ماننـد سـایر مفـاهیم متعـارف،      کند که مفهوم نـا  جاد میم را ایقضایا این توهّ  
ه بـه آن    شـده در قـضیّ    سـت و حکـم ذکر      ا ،الوجود   یا الاقل ممکن   ،دارای مصادیق موجود  

گونـه قـضایای    وضوح، با مفـاد ایـن    به چنین تصوری، که  درحالی. کند  مصادیق سرایت می  
 ،ای از این دست، از نظـر موضـوع   هیّالبتّبنابراین، باید گفت قضایای . ه ناسازگار است  یّالبتّ

ای   رۀ قـضایای طبیعیـه     همین سخن را دربا    که بعضی   چنان. اند  هدر حکم قضایای شخصیّ   
 . )١٢٦فرامرز قراملکی، : نکـ  (اند  گفته»انسان نوع است«مانند 

مربوط است، شکل درست کاربرد     ) و نه دستور زبان   (جا که به منطق      ، تا آن  در نتیجه 
 ایـن اسـت     »اانسان نیـست  بعضی ناممکن ن  « و   »اانسان است ی ن ممکنهر نا « مانند   قضایایی

.  یعنی بدون کاربرد سـور     ؛»اانسان نیست ناممکن ن " و   »اانسان است ناممکن ن «: که بگوییم 
چون قضیۀ نخست صادق است، طبق قـانون        آید که     این اشکال پدید نمی    بنابراین، دیگر 

ر حالی که قضیۀ دوم نیز به انتفای موضوع صـادق            د ، باید قضیۀ دوم کاذب باشد،     تناقض
ـ ه البتّ که گفته شد، این دو قـضیّ        زیرا چنان  .است  ه و از نظـر موضـوع و سـور در حکـم            یّ
هـا سـورها نقـشی       ه در اجرای قانون تنـاقض بـر آن         و مانند قضایای شخصیّ    ٢ندا  یهشخص

باشـند؛     مـی  »م نیـست  احمد عال « و   »احمد عالم است  «ندارند و از این نظر مانند دو قضیۀ         
_____________________________________________________________ 

 باإلمکان حکم باإلمتناع أوفالمحکوم علیه فی العقل باإلمتناع أو باإلمکان البدّ أن یکون موجوداً فی العقل،لکنّ ال« .١
 .»لیس علیه باعتبار هذا الوجود، بل باعتبار الماهیّة من حیث هی هی

  .ند نه شخصیها در حکم شخصیه. دقت شود. ٢ 
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قم بدین معنا که فقط تفاوت سلب و ایجاب آن دو قضیه است که متناقض بودن آنها را ر                 
بـارۀ ایـن نـوع قـضایا نیـز هماننـد            شده در آغاز مقالـه در       بنابراین، اشکال مطرح  . زند  می

همین سخن که دربارۀ نسبت عموم و خصوص گفته         . آید   پیش نمی  هیّقضایای حقیقی بتّ  
 . دربارۀ نسبت تساوی نیز صادق استشد، عیناً

 
 نتیجه

 بودن سالبه اعتباری است و       دهد که اعمّ     پاسخ می  شده  اصدرا در پاسخ به اشکال مطرح     ملّ
 بلکـه در    ،نه افرادی و در قضایای محصورۀ متعارف تفاوتی بین موجبـه و سـالبه نیـست               

هـا تطبیـق     بـر آن   عقدالوضع   شود که در موجبه     ن افرادی سلب می   سالبه محمول از هما   
ا قـضایایی   امّ. ندا  ی است که دارای عقدالوضع    اصدرا مربوط به قضایای   این پاسخ ملّ  . کرد  می

شـود و لـذا فاقـد         ع مـی   محمول از نفس طبیعـت موضـوع انتـزا         ها  د که در آن   نوجود دار 
  اشکال مزبـور    اساساً داند،  ه را این نوع قضایا می     اصدرا قضایای حقیقیّ   که ملّ  ،ندا  عقدالوضع
ثیری بر صدق یا کـذب  قضایا وجود یا عدم افراد موضوع تأ  زیرا در این نوع     . آید  پیش نمی 

 طبق دیـدگاه    ،ه باید چنین گفت که از سویی      یّو سرانجام دربارۀ قضایای البتّ     .ها ندارد  آن
ند و محمول از نفس     ا  ه فاقد عقدالوضع  یّای حقیقیۀ بتّ   این قضایا نیز همانند قضای     ،اصدراملّ

ق فرد بـرای موضـوع       از سوی دیگر، به نظر ما چون تحقّ        ،شود و   وضوع انتزاع می  مفهوم م 
 ایـن    در ها نادرست اسـت، و لـذا ایـن قـضایا            این قضایا ناممکن است، کاربرد سور در آن       

در . هـا سـور نقـشی نـدارد     ند که در متنـاقض بـودن آن   ا  جهت در حکم قضایای شخصیه    
 .آید  به وجود نمینتیجه اشکال مزبور دربارۀ این قضایا نیز

 
 فهرست منابع

 ،٢، ج   و شرح حسن ملکشاهی   ترجمه  اشارات و تنبیهات،     ،ه، حسین بن عبداللّ     سینا ابن. ١
 .١٣٧٥سروش، تهران، 

 یرالدین نــصةمــع شــرح الخواجــ یهــات،شــارات و التنباإلـــــــ ، ـــــــــــــــــــــ. ٢
 مطبوعـات   ۀسـس ؤ، م یـضی  ف می کر یق تحق ی، الراز ینالد   و المحاکمات لقطب   یالطوس

 .١٣٨٣ ،قم ،ینید
 ةمنشورات مکتب ،  ٢ ج ید، زا ید سع یقبتحقالمنطق،   الشفاء،ـــ ،   ـــــــــــــــــــــــ. ٣

  .ق١٤٠٤ ،قم ،ی النجفی المرعشی العظمهاللّ یةآ
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 .١٣٧٥ ، مرکز نشر اسراء، قم، رحیق مختومه،جوادی آملی، عبداللّ. ٤
 .١٣٨٥ قم، تشارات بیدار،، انهر النضیدالجوی، حسن بن یوسف، حلّ .٥
 ،رضـا نجـف زاده     ی علـ  یحمه و تصح   مقدّ یهات،شارات و التنب   شرح اإل  ین، فخرالد ی،راز. ٦

 .١٣٨٣ ،تهران ،یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
 .تا ی ب،قم ،ی نجفیانتشارات کتب المنطق، ی شرح المطالع فین،الد  قطبی،راز. ٧
 .ق١٤٢٧ ،قم ،نیمد قات،ی حواش و تعلة مجموعه،یالشمسشروح ـــ ، ـــــــــــــ .٨
، ٢٩، شـماره    معرفـت  ، مجلـه  "قاعده فرعیه و ثبوت الثابت    " :سلیمانی امیری، عسکری،  . ٩

  .٣٥ـ٢٦صص، ١٣٧٨تابستان 
 االشـراق،   ، حکمة ٢، ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق   الدین یحیی،    سهروردی، شهاب . ١٠

 گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهـران، ، پژوهشی هانری کربن  هتصحیح و مقدم  
١٣٨٠. 

احیـاء  بیـروت، دار   ،ةربع األ ةیسفار العقل  األ ی ف ةی المتعال ةالحکم،  نی صدرالد ،یرازیش. ١١
 . ق١٤١٩التراث العربی، 

 عبـدهللا نـوراني و  بـه اهتمـام   ،  سهروردی االشراقةشرح حکمالدین،   شیرازی، قطب . ١٢
ـ   سۀ مطالعـات اسـالمی دانـشگاه تهـران و دانـشگاه            ق، ، انتـشارات مؤسـ     مهدی محقّ

  .١٣٧٩ تهرانگیل،  مک
 .١٣٧٣ انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، ،)١(منطق ، فرامرز قراملکی، احد. ١٣
 .١٣٨١،  مولف، قم، خارجیه و ذهنیهقضایای حقیقیهد، کردی، محمّ. ١٤
 .١٣٧٧، ، انتشارات صدرا، تهران٩، جمجموعه آثارمطهری، مرتضی، . ١٥
 ،، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـی    ، األفق المبـین  ٢، ج   مصنفات میر داماد   میرداماد،   .١٦

 .١٣٨٥، تهران
 
 
 


