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 لي و شایعکاربردهاي نادرست حمل اوّ
 

  2د ابطحي موحّالدین، سیّدبهاء٭1فلّاحيه لّدکتر اسدال
 عالمه طباطبایی کارشناسي ارشد دانشگاه آموختۀ دانش2 زنجان،  دانشگاهاستادیار1

 )18/11/1389 :يریخ پذیرش نهای ـ تا19/10/1388 :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
هـا   اند که برخي از آن کار برده  از مسائل فلسفي به بسیاريا در حلّلي و شایع ر  حمل اوّ 

برخـي از ایـن کاربردهـا، بـه شـبهات فلـسفي و              . کاربرد نادرست این دو حمـل اسـت       
تـوان در مباحـث مـستقل        شود و برخي دیگر را مـي        هاي منطقي مربوط مي     پارادوکس

اي جذر معمّ. 3، جود ذهنياشکاالت و. 2ۀ اخبار از معدوم مطلق، شبه. 1: فلسفي یافت
 پـارادوکس اشـاره بـه گیومـه و پـارادوکس مفهـوم اسـب،              . 4اصم و پارادوکس راسل،     

ـ کلّ تـام را بـه   حـدّ که چرا  دلیل این . 5 ا دلیـل اینکـه چـر   . 6انـد،    نیفـزوده ات خمـس یّ
در . اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل  . 7 و   ،ندا  محصورات نیازمند وجود موضوع   

لـي و شـایع در منطـق جدیـد، نـشان      ه، با تحلیل فرامرز قراملکـي از حمـل اوّ   این مقال 
 .ندا ي دچار نوعي خطا و لغزش منطقيشده همگگانه یاد ایم که کاربردهاي هفت هداد
 

 . حمل اوّلي ذاتي، حمل شایع صناعي، منطق جدید، فلسفۀ اسالميها کلیدواژه
 
 طرح مسئله. 1

اسـت از ادات    هایي که محمول آنها جزیـي حقیقـي           هاردر تحلیل گز  فرامرز قراملکي   احد  
برخـي  " و   "ها دانشجو هـستند     برخي انسان "ۀ  در دو گزار   «:هماني استفاده کرده است     این

تفـاوت آن دو را در زبـان صـوري بهتـر     .  حمل بـه معنـاي واحـد نیـست    "ها زیدند  انسان
 :توان نشان داد مي

(∃x)(Fx & Gx)            (∃x)(Fx & x=a) 
الـدین   آرا و آثار منطقـي جـالل      « (»شود  زئي حقیقي به معناي اندراج محمول واقع نمي       ج

 ).92 ،»دواني
 همـاني و حمـل شـایع        لي ذاتي را معادل ایـن      حمل اوّ  ، از سوي دیگر،   فرامرز قراملکي 
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یت و لي اساساً قضیه متضمن عضو در حمل اوّ   «:داند  صناعي را معادل سایر انواع حمل مي      
از طبیعیـه تـا     « (»هماني به اصطالح منطـق جدیـد اسـت         بلکه متضمن این  اندراج نیست   

 ).53، »محمول درجه دو
در منطـق  » هماني این«به » حمل اوّلي ذاتي«نگارندگان مقاله حاضر، با پذیرش تعریف    

حث و بررسي قـرار   جدید، پیامدهاي این تعریف را در دو مقاله جداگانه به تفصیل مورد ب            
در مقالۀ نخست، تاریخچۀ حمل اولـي و شـایع   ). د ابطحي الحي و موح   ف فالحي؛(اند    داده

در مقالـۀ   . مرور شده و تحوالت این دو مفهوم به زبان منطق جدید نشان داده شده است              
بنـدي شـده و کاربردهـاي     دوم، حمل اولي و شایع به قید قضیه و به قید موضوع صـورت    

؛ ایـن کاربردهـاي    )20ــ 8 ي،ابطحـ فالحي و موحـد     (درست آن دو بررسي گردیده است       
 :ند ازا درست عبارت

 ؛صاف یک مفهوم به نقیض خود اجتماع نقیضین در اتّ شبهۀحلّ. 1
افزودن وحدت نهم بـه  (گانه  هاي هشت  اجتماع نقیضین با وجود وحدت شبهۀ حلّ. 2

 ؛)شرایط تناقض
 ؛)هيا ة من حیث هي لیست الّالماهیّ( ذات  شبهۀ ارتفاع نقیضین در مرتبۀحلّ. 3
 .انتقاد به برهان آنسلم و براهین مشابه. 4

ملِ  دوم، پیشنهادي مبني بر فروکاستن حملِ به قید موضوع به ح        همچنین، در مقالۀ  
ه اسـت  هاي مشابه معاصران نقد گردیـد  و تحلیل) 22ـ21 همان،(به قید قضیه ارائه شده      

 ).25ـ23 همان،(
رسـد فرامـرز     ید، که بـه نظـر مـي       هماني در منطق جد     لي ذاتي به این   تعریف حمل اوّ  

 درخـشاني  ۀات منطقي کشورمان وارد کرده، نکت  قراملکي براي نخستین بار آن را در ادبیّ       
 ن در منطـق و فلـسفۀ  هاي بسیاري در فهم مطالب گوناگو     تواند به روشنگري    است که مي  

اري  بـسی لي ذاتي و شایع صناعي را در حـلّ فیلسوفان مسلمان حمل اوّ. نجامدااسالمي بی 
هـاي   اند کـه بـه ابهـام    کار برده، در برخي موارد، دچار اختالفاتي شده    از مسائل فلسفي به   

لـي و  ها گاهي به اصل تقسیم حمـل بـه اوّ        ها و اختالف    این ابهام . بسیاري دامن زده است   
شایع سرایت کرده و این نوآوري فیلسوفان شیراز را براي دانشجویان فلـسفه بـه یکـي از              

 .ترین مباحث منطق اسالمي بدل ساخته است  گنگترین و پیچیده
تـوان نـشان داد کـه      مـي ،هماني در منطق جدید باشد   لي ذاتي همان این   اگر حمل اوّ  

لي و شایع در مسائل فلسفي درست و کدام یک نادرست          کدام یک از کاربردهاي حمل اوّ     
یض شـيء بـر   مانند حمل نق(که کاربرد این دو حمل در برخي مباحث     با وجود این  . است
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 و ماننـد  ، ذات هشتگانه، ارتفاع نقیضین در مرتبۀهاي  خود شيء، مبحث تناقض و وحدت     
کاربرد بجا و درستي است، کاربردهاي نادرست بسیاري بـراي ایـن دو حمـل وجـود            ) آن

تـوان   لـي مـي   همـاني و حمـل اوّ       همـاني میـان ایـن       دارد که به کمک منطق جدید و این       
برخي از این کاربردهاي نادرسـت      تا  در این مقاله در صددیم      . دها را نشان دا    نادرستي آن 

لـي و  آمده براي حمل اوّهاي پدید ي از ابهامرا به کمک منطق جدید نشان دهیم و تا حدّ       
 .شایع بکاهیم

نـد بیـان    ا   حمل را که بـه بـاور مـا نادرسـت           جا، فهرستي از کاربردهاي این دو      در این 
 :پردازیم ها مي ک آنت کنیم و پس از آن به بررسي تک مي
 
 حلّ شبهۀ اخبار از معدوم مطلق .1 
 حلّ اشکاالت وجود ذهني .2 

 حلّ معماي جذر اصم و پارادوکس راسل .3 کاربردهاي 
 هاي اشاره با گیومه و مفهوم اسب حلّ پارادوکس .4 نادرست

 پاسخ به چرایي عدم اندراج حدّ تام در کلیات خمس .5 
 قاعدۀ فرعیّه و وجود موضوع .6 
  اصالت وجود به کمک حمل شایعاثبات .7 

 
  اخبار از معدوم مطلق شبهۀحلّ. 2

یـا مجهـول   /توان خبر داد، مانند معـدوم مطلـق و   ها نمي اشیاي بسیاري هستند که از آن   
این ناتواني به این دلیل است که براي خبـر دادن، نـاگزیر موضـوع بایـد در ذهـن       . مطلق

ـ مجهـول مطلـق در ذهـن وجـود ندار    که معـدوم مطلـق و    ، درحاليوجود داشته باشد  . دن
توانـد    زیرا تنها اسم است کـه مـي  ،توان خبر دارد ه کنید که از فعل و حرف نیز نمي        توجّ(

 بـه  هایي گفته شده اسـت کـه فعـالً    در این مورد، نیز سخن. عنه قرار گیرد  مبتدا و مخبر  
رجوع   قطب رازيي بحث از زمان ارسطو تا   براي مروري بر سیر تاریخ     .)پردازیم  ها نمي   آن

 هاي بـسیاري تـا زمـان قطـب رازي     به این شبهه، پاسخ   . کنید به فرامرز قراملکي و جاهد     
 . اند  آنها را ناکافي دانستهارائه شده که قراملکي و جاهد همۀ

ایـن اسـت کـه    ) زیـسته  که سیصد سال پس از قطب رازي مـي   (پاسخ صدرالمتألهین   
ـ ،تـوان از آن خبـر داد        لـي و لـذا نمـي      به حمـل او   » معدوم مطلق معدوم مطلق است    « ا  امّ
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 :تـوان خبـر داد   بـه حمـل شـایع و لـذا از آن مـي     » معدوم مطلـق موجـود ذهنـي اسـت     «
و اثبات و الشبهة به علیـه مندفعـة بمـا ذکرنـا مـن             ال حکم علیه بنفي أ     المجهول مطلقاً «

علیـه بـاآلخر   حـدهما و یـصدق   لحملین إذ الـشيء قـد یکـذب عـن نفـسه بأ           الفرق بین ا  
 ).15 ة،اللمعات المشرقی(

رسد که این پاسخ نیز، مانند پاسخ پیشینیان، ناکافي است زیرا نزاع بر سـر    به نظر مي  
 : جمالتي مانند جمالت زیر نیست

 و » معدوم مطلق معدوم مطلق است«
 ؛ »معدوم مطلق معدوم مطلق نیست«

 : بلکه نزاع بر سر جمالتي مانند این جمالت است
 و » توان خبر داد مياز معدوم مطلق ن«
 .») باالبه کمک جملۀ(توان خبر داد  طلق مياز معدوم م«

 : زیرو یا دو جملۀ
 و» معدوم مطلق هیچ حکم ایجابي یا سلبي ندارد«
 .») در سطر پیشینسالب کلّي(وم مطلق، یک حکم سلبي دارد معد«

ها جمع  نه در آنگا هاي نه   وحدت ، بنابراین، همۀ  ند و ا  ین چهار قضیه، همگي، حمل شایع     ا
 . است

معـدوم  « طبیعیه نیستند و مفهوم ها، قضیۀ ه کرد که این جملهافزون بر این، باید توجّ  
هـایي هـستند کـه از      این دو جمله، مهمله. هیچ یک از آن دو اراده نشده است      در» مطلق
از هـر  «و » تـوان خبـر داد   از هیچ معدوم مطلق نمـي   «:  کلیه اراده شده است    ها محصور   آن

 . »توان خبر داد معدوم مطلق مي
را بـه   nو  mاکنـون، اگـر   . »معدوم در خارج و معدوم در ذهـن  «یعني  » معدوم مطلق «

 »وجـود دارد  y در x« به ترتیب به معنـاي       Kx و   Exyبگیریم و   » خارج«و  » ذهن«معناي  
تـوان بـه صـورت زیـر      گـاه دو عبـارت بـاال را مـي      آن،باشـند » تـوان خبـر داد    ميxاز  «و  
 :بندي کرد ورتص

∀x [(~Exm ∧ ~Exn) → ~Kx] 

∀x [(~Exm ∧ ~Exn) → Kx] 

هماني وجود ندارد و در  شود، در هیچ یک از این دو جمله، نماد این          که دیده مي   چنان
دهـد کـه شـبهه را        ایـن نـشان مـي     . لي در آن دو به کار نرفته است       نتیجه، هیچ حمل اوّ   

 .توان با تفکیک حملین پاسخ داد نمي
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کـه ذهـن و خـارج        و آن این   ،دن، پاسخ دیگري به این شبهه دار      گان این جستار  ندنگار
باید تعیین کنیم که ذهـنِ  » ذهن«گوییم  وقتي مي .  نه مطلق  ،ندا  مفاهیمي نسبي و اضافي   

از ذهنِ چه کسي؟ با عـدم  باید تعیین کنیم که خارج » خارج«گوییم   چه کسي؟ وقتي مي   
 .توان به تناقض رسید گانه است، نمي هاي هشت ، که جزء وحدتمراعات وحدت اضافه

از «و  » تـوان خبـر داد      از معدوم مطلق نمي    « پارادوکسيِ ه به این نکته، دو جملۀ     با توجّ 
 :توانیم بازنویسي کنیم را به صورت زیر مي» توان خبر داد معدوم مطلق مي

  بدهد،تواند خبر ، زید نمي)در ذهن زید و خارج از ذهن او(از آنچه معدوم است 
 .، ما توانستیم خبر بدهیم)در ذهن زید و خارج از ذهن او(از آنچه معدوم است 

ا مراعات کنیم وحدت موضوع از بین بینیم که اگر وحدت اضافه ر جا مي در این
 وحدت موضوع مراعات نشده جا در این.  بنابراین، همچنان تناقض وجود ندارد،رود و مي
خبر «ه کنید که توجّ. »ما «موضوع است و در جملۀ دوم» زید«، زیرا در جمله اوّل است
» زید«و » آنچه معدوم است«:  بنابراین، دو موضوع دارد،محمول دوموضعي است و» دادن

 .در مثال دوم» ما«و » آنچه معدوم است« و ،در مثال نخست
خـارج  «و » xذهـن  « را به معناي    n(x) و   m(x)و  » ما«و  » زید«را به معناي     wو   zاگر  

ــریم و » xاز ذهــن  ــاي  Kxy و Exyبگی ــه معن ــه ترتیــب ب ــود دارد y در x« ب  x« و »وج
تـر زیـر    تـوان بـه صـورت دقیـق     باشند آنگاه دو عبارت باال را مي »  خبر دهد  yتواند از     مي

 :اصالح کرد
∀x [ (~Exm(z) ∧ ~Exn(z)) → ~Kzx] 

∀x [ (~Exm(z) ∧ ~Exn(z)) → Kwx] 

 تـالي مـشاهده   توان عدم وحدت موضوع را در ناحیـۀ  ميآساني  بندي، به  با این صورت  
 .کرد

 
  اشکاالت وجود ذهنيحلّ. 3

ت جوهر، با ورود به ذهن، تبدیل به کیف   یکي از اشکاالت وجود ذهني این است که ماهیّ        
ـ  بهه، اختصاصي به جـوهر نـدارد و همـۀ         این ش . شود  مي) نفساني( جـز کیـف    ات بـه  ماهیّ

به حمـل  » جوهر جوهر است« صدرالمتألهین این است که پاسخ. شود  نفساني را شامل مي   
 . به حمل شایع» جوهر کیف نفساني است«ا لي، امّاوّ

به راهنمـایي نـصراللّه     ) 106ـ71(نامۀ کارشناسي ارشد خود       خانم نفیسه عاملي در پایان    
 . پذیرد ها، پاسخ صدرالمتألهین را مي سینا و دیگران و نقد آن حکمت، پس از ذکر پاسخ ابن
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عي شـده اسـت کـه      سینا، مدّ   ، نیز، با استناد به سخنان ابن      )193( قوام صفري مهدی  
یقت، پاسـخ مالصـدرا    در حق،تري مطرح کرده و    سینا با بیان بسیار دقیق      این پاسخ را ابن   
 .سینا است همان پاسخ ابن
 اصـل  ي تقریر جدیدي از تاخته و حتّحلّ ت به این راهشدّ اضي، در برابر، به  غالمرضا فیّ 

 :بندي کرد توان جمع نظرات فیاضي را در چهار عنوان مي. ه ارائه کرده استنظریّ
ـ      نظریّ. 1 سـته از  رسـد آن د  بـه نظـر مـي    «: اشـباح اسـت    ۀه وجود ذهني همـان نظریّ

 آنچه در ذهن است شـبحي از خـارج اسـت، درصـدد بیـان                گفتند  فیلسوفاني هم که مي   
ها نیـستند، بلکـه مفهـومي از آنهـا      تاهیّهمین مطلب بودند که وجودهاي ذهني، خود م       

 بدین ترتیب، سخن قائالن به شبح و سخن قائالن به وجود ذهني با توضـیح     ]....[هستند  
 .)14 فیاضي،(» یابد  آن، تفسیر واحدي ميۀاخیر آخوند دربار

شناختي براي اثبات مطابقت ذهن و عـین، بلکـه          نه یک بحث معرفت    وجود ذهني . 2
طرح بحث وجود ذهني و اثبات آن،        «: براي اثبات علم حصولي است     بحثي وجودشناختي 

 بلکه با اثبات وجود ذهني مـشکل  ،]...[ مشکل مطابقت ذهن و عین نبوده است  براي حلّ 
 مـشکل مطابقـت،    بنابراین، بحث وجود ذهني نه براي حلّ   ]....[آید    مطابقت نیز پدید مي   

 .)15 و،هم(» بلکه براي اثبات علم حصولي طرح شده است
اشکاالت به وجود ذهني، در واقع، نه اشکالي به وجود ذهني، بلکه اشکالي است به         . 3

ـ  «:آیند ات به ذهن مي که خود ماهیّ   ات در ذهن و این    انحفاظ ذاتیّ  ه کـه خـود   به این نظریّ
ان است کـه یـک    اشکال معروف هم  . آیند اشکاالت فراواني وارد است      ات به ذهن مي   ماهیّ

 ).12 همو،(» شود  متضاد ميمقولۀچیز مصداق چند 
آخونـد بـا ایـن پاسـخ، در          «:ندهاي مالصدرا به این اشکاالت پذیرفتني نیست        پاسخ. 4

 و ]...[دارد   دسـت برمـي  ـآینـد    ات به ذهن مـي  که خود ماهیّـعاي خود  واقع، از اصل ادّ
خ اسـ  دیگـري کـه بـر آن نظریـه وارد اسـت، پ     هـاي   و نیـز اشـکال     ]...[اشکال یـاد شـده      

 .)14 و 13 همو،(» اي ندارد شایسته
سـینا    نه همان پاسخ ابـن ،، پاسخ صدرالمتألهین نه قانع کننده استنگارندگانبه نظر   
ــر، ایــرادات فیّ،اســت و  پاســخ جــا، صــرفاً در ایــن. دنــنمای اضــي پــذیرفتني مــي در براب

گر با نگاهي ا. کنیم صدرالمتألهین را از موضع مقاله و با ابزارهاي منطق جدید بررسي مي           
 : هاي زیر را پیشنهاد کنیم بندي توانیم صورت  مي،همدالنه به پاسخ مالصدرا نظر کنیم
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 G = G به حمل اولي» جوهر جوهر است«

 KG به حمل شایع» جوهر کیف نفساني است«

میـان  تواند تعارض ظاهري دو جملـه را از   شود، اختالف حملین مي    که دیده مي   چنان
 زیرا اگر به جاي جـوهر ! رفته است  اصلي پارادوکس را نشانه ن     حلیل، نکتۀ اما این ت  . بردارد
گـو نخواهـد      باال پاسخ  حلّ بینیم که راه    ، مي  را جایگزین کنیم   ت دیگري مانند انسان   ماهیّ
آیـد تبـدیل بـه کیـف نفـساني       ا وقتي به ذهن مي     امّ ، جوهر است  دانیم که انسان    مي. بود
 :متوانیم بگویی اکنون، نمي. شود مي

 A = G به حمل اولي» انسان جوهر است«

 KA به حمل شایع» انسان کیف نفساني است«

به گمان ما، . هماني برقرار نیست    این ایراد این پاسخ این است که میان انسان و جوهر         
) ر انـسان و نیز مفهوم انسان و تصوّ(ر جوهر پاسخ مالصدرا خلط میان مفهوم جوهر و تصوّ    

ـ ،یکي از موجودات عارض بر نفـس اسـت کیـف نفـساني اسـت        ر جوهر که    تصوّ. است ا  امّ
ر جـوهر  و یا به تعبیري، حیـث حکایـت تـصوّ       (ر جوهر است    مفهوم جوهر که محکي تصوّ    

 .ريحاد تصوّ نه اتّ،حاد مفهومي مراد استلي، اتّدر حمل اوّ. کیف نفساني نیست) است
 :به گمان ما، پاسخ درست این است که بگوییم

 Gm(G) به حمل شایع» وهر استمفهوم جوهر ج«

 Kt(G) به حمل شایع» تصور جوهر کیف نفساني است«

 Gm(A) به حمل شایع» مفهوم انسان جوهر است«

 Kt(A) به حمل شایع» تصور انسان کیف نفساني است«

ات در ذهـن، ایـن اسـت    پاسخ ما به اشکاالت وجود ذهني، عالوه بر انکار انحفاظ ذاتیّ       
ر  بنابراین، هیچ ایراد نـدارد کـه تـصوّ   ، صفات آن شيء را ندارد وزوماًر یک شيء ل  که تصوّ 

ر را بـه آینـه شـبیه    تـوانیم تـصوّ   اگر بخواهیم تشبیه کنیم مـي   . جوهر کیف نفساني باشد   
 . ت خورشید را ندارددهد ماهیّ اي که خورشید را نشان مي آینه: بدانیم

ـ :  برگردانـد  ت وحـدت اضـافه    ان ایراد اصلي را به عدم مراعـا       تو  جا نیز مي   در این  ت علّ
و » مفهوم«یعني بدون   (بدون مضاف   ) مانند جوهر و انسان   (الیه   شبهه این است که مضاف    

و » زید نـادان اسـت    «و  » زید دانا است  «شبیه این است که بگوییم      . اند  کار رفته  به) »رتصوّ«
طور کـه پـدر    نهما. »خود زید نادان است«و » ستپدر زید دانا ا  «مقصودمان این باشد که     

ر یک مفهـوم نیـز صـفات آن مفهـوم را      تصوّ، صفات آن شخص را ندارد   لزوماً یک شخص 
 .ندارد
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  و پارادوکس راسلاي جذر اصمّ معمّحلّ. 4
شود که صـدق آن       مربوط مي » گویم  دارم دروغ مي  «هایي مانند      به گزاره  اي جذر اصمّ  معمّ

:  زیر استهایي مانند گزارۀ  گزاره راسل نیز، پارادوکس  . مستلزم کذب آن و بر عکس است      
در این گـزاره، نیـز،      . »هایي که عضو خود نیستند عضو خود است          مجموعه مجموعۀ همۀ «

 .صدق مستلزم کذب و کذب مستلزم صدق است
لـي و   با تفکیک حمـل اوّ   که اند  مهدي حائري یزدي و خانم نفیسه عاملي تالش کرده        

 یافتـۀ   ا در جـواب راسـل، تئـوري تکامـل         مـ  «:شایع، بـر ایـن دو پـارادوکس غلبـه کننـد           
اسـاس ایـن تئـوري      بـر   . داریم تا اشکال راسل برطـرف شـود         صدرالمتألهین را عرضه مي   

 نـه بـه حمـل شـایع     ، ولي به حمل اولي ذاتي"االجناس جنس است    جنس"گوییم که     مي
 و اي راسل را در سیستم صدرالمتألهین بـه ایـن خـوبي   توانیم معمّ  لذا ما مي]....[صناعي  

 ). 131 عاملي،. ك. ؛ نیز ر276ـ273 ،حائري یزدي (» کنیمآساني حلّ
دانـد کـه بـا تفکیـک      تر از آن مي ، مرتضي مطهري این پارادوکس را قوي      این وجودبا  

ه مطهري خود پاسخي به این مسئله ارائه        البتّ. لي و شایع بتوان آن را پاسخ گفت       حمل اوّ 
تـوان بـا تفـاوت      که گمان کرده مـسئله را مـي  کند و تنها در پاسخ به شاگرد خویش     نمي

البـد بـه یـک حملـي     : یکي از حاضران «:دهد  کرد پاسخ منفي ميلي و شایع حلّ حمل اوّ 
 .گـردد بـه تفـاوت حملـین      له برمـي  گوید؛ مـسئ    د و به یک حملي دروغ مي      گوی  راست مي 

. دیگر باشـد  تفاوت حملین و چیز   ش غیر از راه حلّ    نه، ممکن است که آن، راه حلّ      : استاد
 ). 295 مطهري،(» این مطلبي که من عرض کردم چیز دیگر است

تـوان    رحیم قرباني نیز بر این باور است که این پارادوکس را بـا تفکیـک حمـل نمـي                  
ـ   ها خودمتناقض مي   اصل ایراد، که چرا برخي از گزاره       «:پاسخ داد   مـسئلۀ ي بـا  شـوند، حتّ

، "کل علم مخطيء"هاي خودمتناقض      گزاره  نیست؛ مثالً  تفکیک انواع حمل نیز قابل حلّ     
 حمـل نیـز     از خودشکني ندارند و حتـي بـا مـسئلۀ         گریزي  ... ،  "من یک دروغگو هستم   "

 .)122ـ121 قرباني،(» شوند توجیه نمي
رضا رسولي شربیاني معتقد اسـت کـه تنهـا برخـي از تقریرهـاي ایـن پـارادوکس بـا            

ـ    «:ماننـد   تر بدون پاسـخ مـي      شود و تقریرهاي قوي     تفکیک حمل پاسخ داده مي     ۀ بـا نظریّ
هـاي خودارجـاعي را برطـرف      پارادوکسۀتوان هم  اسالمي و تمایز آن مي حمل در فلسفۀ  

شـود، ولـي بـه حمـل       لي، هر حکمي شامل خودش نیـز مـي         حمل اوّ  ۀکرد؛ چون با نظری   
 حمـل، تـوان دفـع بـسیاري از     ۀ نظریـ ، بنـابراین .شایع، ممکن است شامل خودش نباشد 
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 دروغگو با تقریري که از کریپکـي  ۀولي شبه) 1/294: مالصدرا. (ات منطقي را دارد  تعارض
هـاي   گفتـه «گوید  چون وقتي که علي مي.  حمل نیز قابل رفع نیستۀنقل کردیم، با نظریّ  

» هاي علي در مورد من صحیح است        گفته«و حسن بگوید    » حسن در مورد من دروغ است     
، دروغگو خواهد بود و اگـر دروغگـو باشـد راسـتگو             در این صورت، اگر علي راستگو باشد      

» خواهد بود و چون هر دو گزاره حمل شایع هستند، لذا اخـتالف حملـي در کـار نیـست           
 ).40رسولي شربیاني، (

) و بخش سلبي سـخن رسـولي شـربیاني   (رسد که حق با مطهري و قرباني   به نظر مي  
و  Dm،  »گـویم   ن دروغ نمـي   مـ «و  » گـویم   مـن دروغ مـي     «گوییم کـه    زیرا وقتي مي  . است

~Dm        بنـابراین، وحـدت حمـل وجـود     ،ایـم و  ، در هر دو حالت، حمل شایع را اراده کرده 
 . دارد و ناگزیریم تناقض میان آن دو را بپذیریم
یع هاي مورد بحـث، همگـي بـه حمـل شـا      در پارادوکس راسل و امثال آن، نیز، گزاره     

 خـواهیم   ،بنـامیم  Aو خـود نیـستند      هایي را که عـض       مجموعه اگر مجموعۀ همۀ  . هستند
 .لي که هر دو حمل شایع هستند و نه حمل اوّ،A∉Aو  A∈A: داشت

 پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب. 5
بـه حمـل    «مدّعي شده اسـت کـه       » اي  شناسي نمایه   داللت«سیّد محمّدعلي حجّتي در مقالۀ      

 ). 119(» بزن یک فعل نیست«یع صناعي، به حمل شا[...] » بزن یک فعل است«اوّلي ذاتي، 
لـي ذاتـي در نظـر گرفتـه     به حمل اوّ» بزن یک فعل است «ۀ چرا گزار که معلوم نیست 

 بلکـه  ،حاد مفهـومي میـان موضـوع و محمـول برقـرار نیـست      در این گزاره، اتّ ! شده است 
. تعي اسـ   حمل شـایع صـنا     رو، این گزاره     این  از ،صاف موضوع به محمول برقرار است و      اتّ

اي را  تي در ابتدا شـبهه حجّ. عا بپردازیم و مبناي این ادّ براي بررسي مطلب، باید به ریشه     
ـ  دارد، سـمن  شـبیه  دیدگاهي ریمر مارگا خانم «:کند  مطرح مي   عمـل  انـواع  مـورد  در اامّ

 جملـه  از گویـد  مي وي .است تأمل قابل که خوریم ميبر وي جانب از بدیعي رأي به اشاره
 »دارد حـرف   چهـار  "گربـه "« ۀجملـ  در وي نظـر  بـه   ]...[ باشـد   مـي  گیومه اشاره، اعمال
 اشاره ضمیر است گیومه داخل که آنچه و است اشاره عمل نوعي رفته کار به که اي گیومه
 از یکـي  کـه  باشـد   مـي  »گربـه « لفـظ  مـشارالیه  خاص مثال این در که شود،  مي محسوب
 مـورد  را ریمـر  سـخن  کاپالن بن .است شده بیان ۀجمل همین در لفظ همین مصادیقش

 کـه  اسـت  این اشکاالت جمله  از]...[ کند  مي وارد آن بر اشکاالتي و است داده قرار نقادي
 موضـوع  صورت این در باشد فعل یک مشارالیه اگر »است فعل یک "بزن" «ۀجمل در مثالً
 .)جا همان( »است شده محسوب فعل باشد، اسم باید  ميکه جمله
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، پس از نقل پاسخ ریمر و عدم پـذیرش آن از سـوي کـاپالن، سـعي           در ادامه  ،تيحجّ
 لـي اوّ تفاوت حمـل   از استفاده با بتوان شاید «:کند شبهه را با تفاوت حملین حل کند         مي
 ذاتـي  ليحمل اوّ  به گفت توان  مي :داد فوق اشکال به پاسخي صناعي شایع حمل و ذاتي

ـ « مفهـوم  صـرفا  حالت این در و »است فعل یک بزن«  و موقعیـت   اسـت  نظـر  مـورد  »زنب
 شـایع صـناعي    حمـل  به گفت توان  مي دیگر سوي از اما .نیست عنایت مورد آن گرامري

کـه   اسـت  مـصداقي  و لفـظ  آن »بـزن « از منظـور  حالـت  این در و »نیست فعل یک بزن«
 ).جا همان(» باشد اسم یک باید مي و شده واقع جمله موضوع

بـزن یـک فعـل      « زیرا در گـزارۀ   . ع کننده نیست  تي نیز قان  که گفتیم، پاسخ حجّ    چنان
اراده شـده   » بزن«است و نه مفهوم     حاد مفهومي میان موضوع و محمول برقرار        اتّنه   »است

).  یـا حـرف باشـند   ،تواننـد اسـم، فعـل    زیرا مفاهیم از جنس الفاظ نیستند و نمـي        (است  
 . لي ذاتي پنداشترا از نوع حمل اوّاین جمله توان  نميبنابراین، 

توان پاسـخ   تي را به روش دیگري مي    حجّ ۀدر مقال  شده  طرح ۀ، شبه گانبه نظر نگارند  
 :به زبان صوري. » اسم است""بزن"" یک فعل است اما "بزن"«: جا باید بگوییم در این. داد

F   به حمل شایع یک فعل است»بزن« »بزن«  

F~  به حمل شایعستنی یک فعل »»بزن«« »»بزن««  

 فلـسفۀ تحلیلـي جدیـد اسـت و          مخـتصّ ) دهاي متعـدّ    ده از گیومه  استفا (حلّ این راه 
بزن یک «ه کنید که عبارت توجّ. (اند طق خودمان معادلي براي آن نیافته     در من  نگارندگان
 گـزاره نیـست و    هـاي داخلـي آن را حـذف کـرده، اصـوالً             تي گیومـه  ، که حجّ  »فعل است 
 ).ساخت است نادرست
 اشاره ن این پارادوکس و پارادوکس مفهوم اسبت میاتي، در این میان، به شباهحجّ

 کرده و مطرح فرگه که است شبیه اشکالي شده گفته اشکال رسد  مينظر به «:کند مي
 و Frege, 45رجوع کنید به [است  مطرح »مفهوم اسب پارادوکس« عنوان تحت امروزه
 ک سوی از »اسب مفهوم« عبارت »است مفهوم یک اسب مفهوم« ۀجمل در ].160 ،فرگه
دیگر  سوي از ولي باشد داشته مفهوم یک بر داللت باید مي جمله بودن صادق لحاظ به

 که باشد اسم باید مي فرگه، منطق طبق است، شده واقع جمله موضوع محل در چون
 در را اشکال فرگه .است برقرار تمایز نیز شيء و مفهوم بین و دارد شيء یک داللت بر

 ).جا همان(کند  نمي محسوب منطقي اشکال یک را آن و بیند  ميهاي زبان تابي کج
ـ .داند گویي مي ا نیز با تفکیک دو حمل قابل پاسخ      تي این پارادوکس ر   حجّ ا آشـکارا   امّ

 :رو هستیم هجا نیز با دو حمل شایع روب توان دید که در این مي
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 FA  به حمل شایعاستمفهوم  اسب) مفهوم(

 FA ~  به حمل شایعستمفهوم نی اسب) مفهوم(

 نیاز به بررسي جوانب مختلف مـسئله دارد و در ایـن           پاسخ به پارادوکس مفهوم اسب    
در اینجا بـه  » مفهوم«کنیم که     تنها به این نکته اشاره مي       جستار در این . گنجد  مقاله نمي 

 :آید رو، پارادوکس باال به صورت زیر درمي ، از ایناست ومعناي محمول 
 MA ل شایع به حماستمحمول  اسب) محمول(

 MA ~  به حمل شایعستمحمول نی اسب) محمول(

منطق جدید تنها به  در زبان موضوعي     ون، پاسخ شبهه این است که محمول اسب       اکن
تواند هـم بـه صـورت     وم مي داما در فرازبان یا منطق مرتبۀ ،رود کار مي  صورت محمول به  

.  دومهـاي مرتبـۀ   محمـول ها یـا    ي فرامحمول کار رود هم به صورت موضوع برا       محمول به 
محمـول اسـت و در فرازبـان    ) همـواره (در زبـان موضـوعي   » اسـب «بنابراین، باید بگوییم  

 را بـه معنـاي فرازبـان    m را بـه معنـاي زبـان موضـوعي و       lاگـر   . محمول نیست ) گاهي(
 :بگیریم خواهیم داشت

 MAl  به حمل شایعاستمحمول در زبان موضوعي  اسب) محمول(

 MAm ~  به حمل شایعستر فرازبان محمول نید اسب) محمول(

، خـود یـک فرامحمـول دوموضـعي اسـت و          » محمول بـودن  «بینیم،    طور که مي   همان
 از تنـاقض و   بنابراین، جملۀ باال به دلیل عـدم وحـدت اضـافه یـا عـدم وحـدت موضـوع                  

 .یابد پارادوکس رهایي مي
 

 ات خمسکلیّات و در  در ذاتیّ تامّپاسخ به چرایي عدم اندراج حدّ. 6
 قـسم   تـام حـدّ ن شبهه را مطرح کرده است که چرا     ای المنطقرضا مظفر در کتاب     محمد

ـ       چهارمي از ذاتیّ   ـ       ات و قسم ششمي بـراي کلیّ ي اسـت و  ات خمـس نیـست بـا اینکـه کلّ
ـ  التامّ الحدّ]...[:  فیقولو قد یَسأل ثانیاً« :تواند محمول واقع شود   مي ول، و هـو  ي محمـ  کلّ

 ن یجعل للذاتيّ ، فینبغي أ   و ال فصالً    له و ال جنساً    ه لیس نوعاً  نّعه، مع أ  تمام حقیقة موضو  
 با تفکیـک دو حمـل پاسـخ         یو ).94-93(» ] سادساً ات الخمس قسماً  یّو للکلّ  [ رابعاً قسماً
 المقـصود مـن المحمـول فـي بـاب           نّ، أل یـضاً ظهر الجواب عن السؤال الثاني أ     ی «:دهد  مي
  مـن الحمـل الـذاتيّ       التـامّ  و حمـل الحـدّ    . لشایع الصناعي ات هو المحمول بالحمل ا    یّالکلّ
 : این پاسخ به سه دلیل نادرست است ).96 همو،(» ليوّاأل

 ، »انـسان حیـوان نـاطق اسـت     « بر نوع، یعني گزارۀ تامّ درست است که حمل حدّ ،الًاوّ
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هـاي   اره بر فـصل و بـر افـراد، یعنـي گـز      تامّا حمل حدّلي ذاتي باشد، امّتواند حمل اوّ   مي
 بلکـه از  لـي ذاتـي نیـست،   ، حمل اوّ  »زید حیوان ناطق است   «و  » ناطق حیوان ناطق است   «

 محمـول بـه   ات خمسیّبنابراین، اگر مقصود از محمول در باب کلّ. قسم حمل شایع است  
 .ات باشدیّ نیز جزء کلّ تامّ باید حدّ،حمل شایع باشد

لـي بـر خـودش حمـل شـود و اگـر       تواند به حمل اوّ ات خمس ميیّ، هر یک از کلّ ثانیاً
 !!ات خمس جزء کلیات خمس نباشندیّحمل شایع فقط مقصود باشد باید هیچ یک از کلّ

ـ ات و کلّ   جزء ذاتیّ   تامّ ، چه کسي گفته است که حدّ      ثالثاً ات خمـس نیـست؟ آشـکار       یّ
بـه  » انـسان حیـوان نـاطق اسـت    «به دلیل صدق گزاره   ( همان نوع است      تامّ است که حدّ  

تفـاوت بـه   ! ات خمـس یّ هم جزء ذاتیات است هم جزء کلّ   تامّ  بنابراین، حدّ  ،و) يلحمل اوّ 
هـا اسـت و نـه      وجود دارد، تفاوت میـان لفـظ آن   تامّاجمال و تفصیل که میان نوع و حدّ   

اند و نه الفاظ؛ زیرا مقسم کلّـي   ات خمس مفاهیمیّها؛ و آشکار است که کلّ  میان مفهوم آن  
ـ  مّالمفهوم إ «: شود   گفته مي  باً و غال  و جزئيْ مفهوم است    ـ  و إ  يّا کلّ انـد   و نگفتـه » ا جزئـي  مّ

 .مگر از باب مسامحه» ا جزئيمّي و إا کلّمّاللفظ إ«
 

 ه و وجود موضوع فرعیّۀقاعد. 7
از  «:لي و شایع پرداخته استه و حمل اوّ فرعیّ یماني امیري در دو مقاله به رابطۀ قاعدۀ       سل

 ،»وجود محمولي«( »لي جریان نداردهاي ذاتي اوّ   حمل  فرعیه در  ۀنظر صدرالمتألهین قاعد  
ترکیب خبري در صورتي که حمل آن شایع باشد، مقتضي وجـود موضـوع اسـت            «).123

 .)134، »دان بزرگ ناشناخته صدرالمتألهین منطق«(
در منطق قدیم، بنا : استاي از بحث مورد نیاز  براي بررسي این مطلب، ذکر تاریخچه

 باور عمومي بر این است که موجبه نیاز به وجود موضوع دارد اما سالبه ه، فرعیّبه قاعدۀ
ه و محصوره  شامل قضایاي شخصیّاین حکم. تواند صادق باشد ضوع ميبه انتفاي مو

 تنها در قضایاي شخصیه است و در هروردي ادعا کرده است که این حکما س امّاست،
زیرا . وجود موضوع تفاوتي نیستقضایاي محصوره، میان موجبه و سالبه در نیاز به 

، بنا به قاعدۀ فرعیه، وجود موضوع در همان  ایجابي است وعقدالوضع در هر دو گزاره
 ی الشخصیّات ال فیو لکنّ هذا الفرق انّما یکون ف «:شود ناحیه عقد الوضع اثبات مي

ک إف. القضایا المحیطة و جملة المحصورات ال "أو  "کلّ انسان هو غیر حجر" :ذا قلتإنّ
 هو حکم على کلّ واحد واحد من الموصوفات باالنسانیّة فیهما، "ء من االنسان بحجر شي

ى یصحّ  ن تکون الموصوفات باالنسانیّة متحقّقةأفال بدّ و . ب انّما هو للحجریّةو السل  حتّ
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 ).35ـ34 سهروردي،(» ن تکون موصوفة بهاأ
 طبیعیـه  که قضیۀ  جز این، آوردهیةاللمعات المشرقشبیه این سخن را مالصدرا نیز در  

ـ الفرق الیجري إ   «:را نیز در حکم شخصیه دانسته است        ا فـي الشخـصیات و الطبیعیـات       لّ
 ).15 (»تصاف بالعنوان بالفعلالشتمال المحصورات علي عقد وضع إیجابي و هو اإل

، سـلیماني امیـري، مخالفـت بـا همـین سـخن را از مالصـدرا در کتـاب                این وجودبا  
ا از نظـر صـدرالمتألهین   امّ «:کند نین نقل مي  چ) 103( شرح حکمة االشراق   علی تعلیقات

سالبه به لحاظ وجود موضوع اعـم از موجبـه اسـت مطلقـا، چـه در قـضایاي شخـصیه و                     
. )134، »دان بزرگ ناشـناخته  صدرالمتألهین منطق« (»طبیعیه، و چه در قضایاي محصوره   

الوضـع  زیـرا عقد  «: کند به ایـن قـرار اسـت         ميصدرا نقل   دلیلي که سلیماني امیري از مال     
الوضـع توصـیف ذات بـه     نـدارد؛ زیـرا عقد    ] حمل شایع صناعي  [= نشان از قضیه متعارف     

عقد الوضع تنهـا نـشان از     لذا. وصف عنواني و حمل وصف عنواني بر ذات موضوع است         
 لوضـع ابراین از نظـر صـدرالمتألهین عقد  بنا. حمل ذاتي اولي دارد نه حمل شایع صناعي  

 .)جا همان (» بسیطه و وجود موضوع در خارج نداردۀاشاره به هلی
عقد الوضع تنها نـشان از حمـل ذاتـي    «عا که در قضایاي محصوره، به گمان ما، این ادّ 

 رابطـه میـان ذات    زیرا عقدالوضـع  .  نادرست است  کامالً» اولي دارد نه حمل شایع صناعي     
اسـت و  ) ادیق موضـوع و مفهـوم موضـوع   یعني رابطه میان مـص   (موضوع و عنوان موضوع     

اگر . لي نه حمل اوّ   ، حمل شایع است   ه حمل و عقد میان مصادیق و مفهوم       ي نیست ک  شکّ
 :  محصوره را به زبان منطق جدید بنویسیمگزارۀ

∀x ( Fx → Gx ) 
انـد، نـه    اند و هر دو حمل شایع      ترتیب، عقدالوضع و عقدالحمل     ، به Gx و   Fxبینیم که     مي

بنابراین، اگر نقل قول سلیماني امیري از مالصدرا درست باشد، به نظـر  . هماني ناوّلي و ای  
با وجود این، اصل سخن شـیخ  . رسد که نقد صدرالمتألهین بر شیخ اشراق وارد نیست        مي

واقعـاً میـان دو گـزارۀ    . نمایـد   و ناپذیرفتني مي   اشراق، نیز، براي نگارندگان بسیار شگفت     
 : زیر

Ga 
∀x ( Fx → Gx ) 

 نیـاز از وجـود   سازد و دیگري را بي چه تفاوتي هست که یکي را نیازمند وجود موضوع مي      
 .اند براي آن نیافته هیچ پاسخ درخوري موضوع؟ این سوالي است که نگارندگان
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 اصالت وجود. 8
ت وجود بـه حمـل شـایع     براي اثبات اصال  مشاعرالصدرالمتألهین در مشعر سوم از کتاب       

ک جسته و    ـ إ «: تفسیر کـرده اسـت  حاد وجودياتّ حمل شایع را نیز به    صناعي تمسّ ه لـو  نّ
مر آخر المتنع حمل بعضها علي بعض و الحکم بـشيء   اتها ال بأ  شیاء ماهیّ کان موجودیة األ  

 مفاد الحمـل و مـصداقه هـو         نّ؛ أل "الحیوان ماش " و   "زید حیوان ": منها علي شيء کقولنا   
و إذا   ]...[ نتزاعیـاً ا فلو کـان الوجـود أمـراً       ]...[حاد بین مفهومین متغایرین في الوجود       تّاإل

لـي الـذاتي، فکـان     کان کذلک، لم یتحقق حمل متعارف بین األشـیاء سـوى الحمـل األوّ             
 ). 13ـ12(» يحاد بحسب المعن في الحمل الذاتي الذي مبناه االتّالحمل منحصراً

ـ  «:آورد مالهادي سبزواري نیز همین مطلب را با بیت معروف زیـر مـي          و لـم یؤصـل،   ل
ت   إ/ وحدة ما حصلت   شـرح  ، وهمـ  ؛4 ،شـرح غـرر الفرائـد   ، سبزواري (»ذ غیره مثار کثرة اَتَ

 1).2/62، المنظومة
، پـا را از ایـن   اسـفار مالصـدرا، در   :  دیگري است  ساز است نکتۀ    جا مسئله   آنچه در این  

سـفار  األ(» حـدین هـو الوجـود      متّ حـاد فـي کـلّ     تّ جهة اإل  نّإ «:فراتر گذاشته و گفته است    
 زیـرا در حمـل   ،مالصدرا به صورت موجبه کلیه نادرسـت اسـت   این گفتۀ   . )1/88 األربعة،

 ۀتعلیقـ ه به همـین نکتـه، در        اهادي سبزواري، با توجّ   ملّ. حاد وجودي نداریم   اتّ لي ذاتي اوّ
 مفاده نّلي، فإوّان هذا الیتم في الحمل األ «:کند  به سخن صدرا اعتراض مي     اسفارخود بر   

ا در ادامه، با اشاره به تفـاوت     امّ ).1جا، پاورقی     همان(» في المفهوم فالکلیة ممنوع   تحاد  اإل
هنـا ترقّـي فنظـر بنظـر       «:پردازد  ، به توجیه سخن او مي     اسفار و   مشاعربحث مالصدرا در    

ـ  ] صالة الوجـود أ[ه لوال  نّ فأشار الي أ   دقّأ حـاد فـي   تّ جهـة اإل نّ، ألصـالً ق حمـل أ لمـا تحقّ
 ).جا همان(» ه الوجود الرابطنّا ألّ هو الوجود إیضاًألي وّاأل] الحمل[

.  دست به دامان وجود رابط شویم بسیار شگفت اسـت   که براي اثبات اصالت وجود      این
 زیـرا مبتنـي بـر اشـتراك       ،ل است مّ وجود رابط خود محل تأ      دانستنِ افزون بر این، وجودْ   

 . چندان پذیرفتني نیستابط است که میان وجود محمولي و وجود ر» وجود«معنوي لفظ 
شود ایـن اسـت کـه گویـا سـبزواري             ایراد دیگري که به این سخن سبزواري وارد مي        

که هـر   ، درحاليداند لي و شایع را در وجود رابط و وجود محمولي ميتفاوت میان حمل اوّ 
تفکیک وجـود رابـط   . ند و نه وجود محموليا لي و شایع مشتمل بر وجود رابط      دو حمل اوّ  

                                                                                                                         
 تحلیل تطبیقي مسئلۀ حمل در فلسفۀ ،میرباقري و 154ـ148 توان به مطهري، راي شرح بیشتر این مطلب ميب. 1

 . مراجعه کرد105ـ104، شناسي کانت اسالمي و معرفت
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  متناظر است و نه با تفکیک حمـل ه بسیطهبه و هلیّه مرکّمحمولي با تفکیک هلیّو وجود   
 .لي و شایعاوّ

هـاي    حمـل ي چنین نیـست کـه در همـۀ   رسد حتّ ایراد دیگر این است که به نظر مي   
حـاد وجـودي    بدون شک، در قضایاي طبیعیـه، اتّ      . حاد وجودي داشته باشیم   شایع، نیز، اتّ  
همچنـین، در قـضایاي   . ، وجود مـورد نظـر نیـست    قضایا، اصوالً زیرا در این .برقرار نیست 

، نظـري بـه   »چهـار زوج اسـت  «و » نسان ناطق است  ا« مانند   ،)یا قضایاي ضروریه  (حقیقیه  
تـوان آن را   تنها موردي کـه مـي  . ات مورد نظر است ذاتي میان ماهیّ  وجود نیست و رابطۀ   

زیـد  «کـه    ایـن . اسـت )  صـادقه  یا ممکنه خاصـه   (حاد وجودي دانست، قضایاي خارجیه      اتّ
حاد مصداقي میان مصداق این دو مفهـوم        که اتّ  صادق نیست مگر این   » اکنون خواب است  
 .وجود داشته باشد

 
 گیري نتیجه

کـار    یا تبیین یک معضل یا مسئلۀ فلسفي بـه لي و شایع براي حلّ    در مواردي که حمل اوّ    
کـار   تنها حمل شایع بـه )  وجودحث اصالت به جز مب  (ها    آن رفته است، دیدیم که در همۀ     

آمدن معضل و هیچ جایگـاهي در سـاختار مـسئله         نقشي در پدید   لي هیچ  و حمل اوّ   رفته
توانـد در تبیـین    توان نتیجه گرفت که تفکیک حملین نمي        از همین جا مي   . نداشته است 
نـو  ي دیگر بود و طرحـي  حلّ ، ناگزیر، باید در پي راه معضل نقشي ایفا کند و  مسئله یا حلّ  

 . انداختدر
ث بـراي نمونـه، در مبحـ   . هـایي ارائـه کـردیم     حل براي برخي از معضالت یادشده، راه     

 نظـر قـرار دادیـم؛ در مبحـث اشـکاالت          را مدّ  معدوم مطلق، دوموضعي بودن عمل اخبار     
هـاي   ر و مفهوم اشـاره کـردیم؛ در پـارادوکس گیومـه، گیومـه             وجود ذهني، به خلط تصوّ    

ـ           ؛متودرتو را به کار بردی     ل  و براي پارادوکس مفهوم اسب، به تفکیک زبان و فرازبان متوسّ
  تـامّ  عي شـدیم کـه حـدّ      ات خمس، اصل معضل را انکار کردیم و مدّ        یّشدیم؛ در بحث کلّ   

ي نرسـیدیم و    حلّ ۀه، به راه   فرعی مس و همان نوع است؛ در مبحث قاعدۀ       ات خ یّیکي از کلّ  
» وجـود « فرض پذیرش اشتراك معنوي هیچ موضعي نگرفتیم؛ در مبحث اصالت وجود، بر     

میان وجود محمولي و وجود رابط، تناظر میـان تفکیـک حملـین و تفکیـک وجـودین را                 
 و ضـروریه،   ، افزون بر آن، نشان دادیم کـه در قـضایاي طبیعیـه، حقیقیـه              ،منکر شدیم و  

 .نظري به وجود نیست
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