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  سیناابنراهکار متمایز مالصدرا از 
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  3رز قراملکی، احد فرام2پیشهمحمود زراعت

 (22/23/2932 :يریخ پذیرش نهایتا ـ12/39/2933 تاریخ دریافت مقاله:)
 

 یدهچک
 ایـن . داندمی عرض را علم است، دانسته جوهر را «جواهر کلی» کهاین رغم علی ارسطو،
 بـودن،  جوهر عین در تواندمی چگونه «جوهر کلی» که است زده رقم را پرسش این امر
 بـه  «جـوهر  ذهنی صورت» از را نزاع مورد گزارۀ موضوع پاسخ، در سیناابن باشد؟ عرض
 بالـذات  صـناعی  شـای   حمـل  قالب در را آن صدق تا است، داده تغییر «جوهر ماهیت»

 حمل طرح در را چاره راه سینا، ابن نقد و تغییر این به توجه با مالصدرا. نماید تضمین
 ضرورت خوبی به توان می مالصدرا و سیناابن راهکار بررسی با. است دانسته ذاتی اولی
 بـرد  پی خوبی به توانمی همچنین. دریافت را مالصدرا وسیلۀ به «حملین» تمایز طرح
 آن تـوان نمـی  نیـز  و. نیست یکسان صفری قوام ادعای رغم علی ایشان هایحلراه که
 ت،دانسـ  ناکارآمـد  را حملـین  تمـایز  بر مبنی مالصدرا راهکار گویدمی فالحی که گونه
 .است پدیدآمده معضل از بخشی پاسخگوی تنها راهکار این اگرچه

 
 .حمل شای  صناعی ،کلی جوهر، حمل اولی ذاتی ،جوهر ثانی ،جوهر اول  ها:واژهکلید

                                                   

ـ    نظریۀ»رسالۀ دکتری نویسنده با عنوان مقاله مستخرج از  این .2 ی مالصدرا در تمـایز حمـل اول
 گروه فلسفه و حکمت اسـالمی دانشـکدۀ  در « تاریخی آن نۀذاتی و حمل شای  صناعی و پیشی
      الهیات دانشگاه تهران است.

 .m.zeraatpishe@birjand.ac.ir/ استادیار دانشگاه بیرجندمسؤول،  نویسندۀ .1
 .استاد دانشگاه تهران .9
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 . درآمد1

-211 ،الهیات شـفا ، سیناابن: نک ) عرض أنه و العلم في»در فصلی تحت عنوان  سیناابن
تـرین اشـکا ت در   به یکی از مهـم شته است که بعدها برای رف  مشکلی قدم بردا(« 213
را بـا تفکیـک    آنصدرا سـعی نمـوده اسـت    مال و تبدیل شده است« وجود ذهنی» مبحث

، سـینا ابناصل این مسئله، به بیان میان حمل اولی ذاتی و حمل شای  صناعی حل کند. 
، سـینا ابـن ) ؟أعراضـا   تکـون  کیف الجواهر صور»از جانب مستشکل، این پرسش است که 

چرا ایـن  «. توانند عرض باشند؟میصورت های جواهر چگونه »، یعنی («213 ،الهیات شفا
هایی کـه منجـر بـه پیـدایش آن     فرضکننده پدید آمده است؟ و پیشسؤال برای اشکال
 شده است، چیست؟

تقسیم  1و ثانی 2ارسطو جواهر را به جوهر اول در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که
ــه ر.،: ارســطو،   ــرای نمون ــا ارســطو  ؛21 منطــا ارســطو )ارگــانون(،نمــوده اســت )ب ی

(Aristotle ،)المنطقیــات)ر.،: فــارابی،  «وهراشــخاج جــ»(. جــواهر اول، 5 ،مقــو ت ،
کلیـات   »( هستند و جواهر ثـانی،  32 ،مقو ت، سیناابن)ر.،: « اشخاج جزئی»( یا 2/19

انـد  « انواع و اجناس  اشخاج جـوهر »( یا 2/19، تالمنطقیا)ر.،: فارابی، « اشخاج جوهر
اهمیت است این است که ارسـطو  جا حائز (. آنچه در این2/19، المنطقیات)ر.،: فارابی، 
-3a8) انـد «   فی موضوع»داند که هر دو میمشتر، هر دو قسم را این ویژگی  خصیصۀ

3a21)انسـان،  »گویـد  ؟ او مـی انـد «   فی موضـوع »ه معنا . جواهر ثانی، نزد ارسطو، به چ
ان اما در موضـوع نیسـت: انسـان در انسـ     انسان شخصی، به عنوان موضوع، استمقول بر 

آیا وی به همین میـزان بسـنده کـرده     9(.3a21-3a8) «شخصی نیست و حیوان نیز . . . 
در »ثانی همین است کـه   جواهر«   فی موضوعیت»است؟ به عبارت دیگر آیا مراد وی از 

 ؟ اگـر چنـین باشـد، ایـن سـخن     «گردند، نیسـتند میای که بر آن حمل شخص جوهری
، پیش از هر چیز، ذاتی بودن جـواهر ثـانی بـرای جـواهر اول را بـه ذهـن متبـادر        ارسطو
 را و این سخن شامل اعراض ثـانی  ،«  فی موضوعیت»وهریت، به معنای نماید و نه جمی

                                                   

1. primary substance 

2. Secondary substance 

3. man is said of the individual man as subject but is not in a subject: man is 

not in the individual man. Similarly, animal also . . . [3a8-3a21]. 

(Aristotle, Categories: 5) 
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شود. امـا ارسـطو بـه    میاعراض نیز  در رابطه با اشخاج اشخاج اعراض( اجناس و انواع)
انسان، مقول بر شـخص انسـان اسـت، امـا در     »گوید: میهمین مقدار اکتفا نکرده است و 

شاید بر همین اساس است کـه فـارابی در تعریـف     2(.1b9-1a20)« هیچ موضوعی نیست
و، از (. ارسـط 2/11فـارابی،  )ر.،: « أصـال   موضوع فی  ... هو ما»گوید: می« کلیات جواهر»

اگر توجـه  حال . (1a20-1b9دانسته و عرض خوانده است )« ر نفسد»سوی دیگر، علم را 
هستند، بـه مسـئله مـورد نـزاع در     « جواهر اول»، علم ما نسبت به «جواهر ثانی»کنیم که 
کند. این راه حل مورد نقـد مالصـدرا   میراه حلی را ارائه  سیناابنخواهیم رسید.  سیناابن
ای نماید. عـده میصدرا راه دیگری، از طریا تمایز دو گونه حمل، ارائه و مالگیرد میقرار 

 (229است )ر.،: قوام صـفری،   سیناابنهمان راه حل  صدرامالراهکار  که اندگمان کرده
. برخی بـر ایـن باورنـد کـه     (15، و مقصودی یا در عبارات وی نهفته است )ر.،: کاکایی

و  )ر.،: فالحـی  روی گردانده و دچار خلط شده استدگی از اصل مسئله به سا صدرامال
و تحلیـل   سیناابنو  صدرامالراه حل  سئلۀ تحقیا حاضر، مقایسۀ(. م233 ،ابطحیموحد 

کارآمدی تفکیک حمل شای  صناعی و حمل اولی ذاتی در گشـودن دشـواری یـاد شـده     
 است.
 

 تحقیق . پیشینۀ2

مـورد بحـث و بررسـی قـرار     « ود ذهنیوج مسئلۀ»توان ذیل عنوان میمسائل متعددی را 
« ه در شیء واحـد اجتماع دو مقول»یکی از این مسائل، یعنی به داد، اما در این مقاله تنها 

همچنـین   پرداخته شده است.« اجتماع جوهر و عرض در شیء واحد»تر، یا، به بیان دقیا
به تعریف « ا عیان فی»، یعنی افزودن قید سیناابننظر ما محدود به راهکار در این زمینه 

 است.   مبتنی بر تمایز حملین مالصدراراهکار و جوهر 
این دو فیلسوف پرداخته اسـت،  به این مسئله با توجه به راهکار ای که نخستین مقاله

)پـاییز و   «حـل کـرده اسـت، نـه مالصـدرا      سـینا ابناشکال معروف وجود ذهنی را » مقالۀ
نقد و بررسـی  »ا ت مشابه دیگر از این قرارند: قمباشد. میقوام صفری  از( 2929زمستان 

 ؛قاسـم کاکـایی و عـزت مقصـودی    ( 2922)تابسـتان   از« سیناابنوجود ذهنی از دیدگاه 
                                                   

1 man is said of a subject, the individual man, but is not in any subject 

[1a20-1b9]. (Aristotle, Categories: 2) 
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از  (2923)پـاییز و زمسـتان    «سـینا ابـن  تعلیقاتحلّ پارادوکس علم به جوهر در کتاب »
ظریـۀ قـوام صـفری    دو مقالۀ اخیر در راستای همان ن رضا اکبریان و سید احمد حسینی.

 است.دیدگاهی مخالف با آن مدعی حاضر  اند و مقالۀنگاشته شده
اجتمـاع جـوهر و عـرض در شـیء     » راهکار مالصدرا در مسئلۀحاضر، همچنین،  مقالۀ
شـناختی  ار را نه تنها در رفـ  مشـکل معرفـت   مورد نقادی قرار داده و این راهکرا « واحد
 ،اشبا توجـه بـه ریشـۀ تـاریخی    آن نیز،  شناسانۀیبر این مسئله، بلکه در بعد هست حاکم
« اسالمی وجود ذهنی در فلسفۀ» در حالی است که پیش از این مقالۀ این .داندمیناکافی 
م کفایــت ایــن راهکــار در بعــد تنهــا مــدعی عــد از غالمرضــا فیاضــی( 2921)تابســتان 
دهای نادرست حمـل  کاربر» ، و مقالۀآن شناسانۀشناسانۀ آن است و نه بعد هستیمعرفت

ه فالحی و سید بهاء الدین موحد ابطحـی  از اسداللّ (2923)پاییز و زمستان  «اولی و شای 
بـه جهـت غفلـت از    نماید، اما مینیز اگر چه راهکار مالصدرا را از اساس ناکارآمد معرفی 

 گذارد.میتاریخی مسئله، نقادی مناسبی را به نمایش ن ریشۀ
 

 صدرامالاقسام حمل از نظر . 3

بهتـر اسـت    ،«اجتماع دو مقولـه در شـیء واحـد   » به مسئلۀ سیناابنقبل از تحلیل پاسخ 
تفکیک حمل اولـی ذاتـی   را بدانیم، زیرا بحث از به کار بردن  صدرامالاقسام حمل از نظر 

 حمل»گوید: می صدرا است. صدرا،مال به وسیلۀ، و حمل شای  صناعی در حل این مسئله
 عبـار   هو و... الصناعي الشائ  أحدهما وجهین، علی یتصور معه حادهات و ءشي علی ءشي
 مفهـوم  أفـراد  من الموضوع کون إلی یرج  و وجودا  المحمول و الموضوع اتحاد مجرد عن

 کـان  سـواء  و... أفـراده  علـی  أو... الموضـوع  مفهـوم  نفس علی الحکم کان سواء المحمول
 الحمـل  لـه  یقـال  و له عرضیا أو بالذات لحملا له یقال و علیه للمحکوم ذاتیا به المحکوم
 مفهومـه،  و المحمـول  ماهیـ   نفس بعینه هو الموضوع أن به یعنی أن ثانیهما و ...بالعرض
 أولیا  ذاتیا حمال  یسمی و... ذلک ماهی  عنوان بعینه هذا أي التغایر من نحو یلحظ أن بعد

 کنـیم. وی مـی  تحلیـل را  راصدمال. این سخن (139-2/131، الحکم  المتعالی )شیرازی، 
نمایـد. در نتیجـه اگـر    مـی نخست حمل را به دو قسم شای  صناعی و اولی ذاتی تقسـیم  

را در نظر بگیریم، بدون فرض صدق یا کذب آن، دو حالـت  « الف ب است»ای چون گزاره
 زیر را خواهیم داشت:
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 «الف ب است به حمل شای  صناعی»
 «الف ب است به حمل اولی ذاتی»

 
 صـرف اتحــاد موضــوع و  »گویــد حمــل شـای  صــناعی یعنــی  مـی ، ســ،س، صـدرا مال

 اسـت  « بـودن  موضـوع از افـراد مفهـوم محمـول     »که بازگشـت آن بـه   « محمول در وجود
 «. افـراد موضـوع  »بیاید یـا  « مفهوم موضوع»کند اگر حکم بر روی میو در این معنا فرقی ن

 موضــوع اشــاره  اقی در ناحیــۀمصــد-بــه تفکیــک مفهــومی او در ایــن مرحلــه، در واقــ ،
ــا ــن ســخن، گــزارۀ دارد. بن ــه حمــل شــای  صــناعی  » بر ای ــف ب اســت ب ــ ، «ال  ، در واق
ــه دو گــزاره  مــی ــد، جــدای از صــدق و کــذب، ب  مفهــوم الــف ب اســت بــه حمــل  »توان

تقسیم گردد. پس خـواهیم  « افراد الف ب هستند به حمل شای  صناعی»و « شای  صناعی
 داشت:

 «است به حمل شای  صناعی الف )مفهوما ( ب»
 «الف )افرادا ( ب است به حمل شای  صناعی»

 
تقسیم ثنـائی دیگـری را    ،دارد که حمل شای  صناعیمیاو همچنین در ادامه اذعان 

که بنابر آن حمل شای  صناعی بالذات و حمل شای  صناعی بالعرض پدید  استنیز پذیرا 
کـه وجـه تقسـیم    است، در حالی« موضوع بین محمول ورابطه »آیند. وجه این تقسیم می
دانــیم کــه مــیبــود و  در ناحیــۀ موضــوع« مصــداقی-تفکیــک مفهــومی»نــائی نخســت ث

تواننـد در طـول یکـدیگر    میبر وجوه تقسیم مختلف،  های مختلف  یک مقسم، بناتقسیم
بـر   باشند. حال اگر هر یک از اقسام دوگانه حمل شای  صناعی در تقسیم نخسـت را بنـا  

به این دو قسم دیگر، تقسیم نماییم، باز هم جـدای از صـدق و   « موضوع و محمول ۀرابط»
 کذب، خواهیم داشت:
 «الف )مفهوما ( ب است به حمل شای  صناعی بالذات»
 «الف )مفهوما ( ب است به حمل شای  صناعی بالعرض»
 «الف )افرادا ( ب است به حمل شای  صناعی بالذات»
 «مل شای  صناعی بالعرضالف )افرادا ( ب است به ح»

 
از حمـل شـای     محتمـل  بیان خویش، در واق ، بـه چهـار گونـۀ   در این  صدرامالپس 

 ها را در قالب نمودار به این صورت نشان داد:توان آنمیصناعی اشاره کرده است که 
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تواند دارای چهـار قسـم   می« الف ب است به حمل شای  صناعی» نتیجه این که گزارۀ
از افـراد مفهـوم   « الـف »( مفهـوم  2نای هر یک، به ترتیب، از این قرار اسـت: ) باشد که مع

اسـت و  « ب»از افـراد مفهـوم   « الـف »( مفهوم 1ذاتی است، )« الف»برای « ب»است و « ب»
بـرای  « ب»هسـتند و  « ب»از افـراد مفهـوم   « الف»( افراد 9عرضی است، )« الف»برای « ب»
عرضـی  « الـف »برای « ب»هستند و « ب»افراد مفهوم  از« الف»( افراد 1ذاتی است، )« الف»

 است.
 

 سیناابنبررسی و تحلیل راه حل . 4

از زبـان   سـینا ابـن گردیم. همان گونـه کـه اشـاره کـردیم،     میاکنون به بحث خویش باز 
، سـینا ابـن أعراضا؟ ) تکون کیف الجواهر صور»داند که میمستشکل مسئله را این پرسش 

صـورت  » رود که وی به توجیـه گـزارۀ  میر این اساس چنین انتظار ب(«. 213 ،الهیات شفا
: فنقـول »گویـد:  میب،ردازد، اما او در دنباله و در پاسخ خویش « ذهنی جوهر، جوهر است

مـورد   در واقـ ، او در گـزارۀ  («. 213، الهیـات شـفا  ، سیناابنجوهر . . . ) الجوهر ماهی  إن
چـه  « ماهیت جـوهر »نموده است. « هنی جوهرصورت ذ»را جایگزین  «ت جوهرماهی»نزاع، 

تواند هم در خارج تحقا یابـد و  می« ماهیت جوهر»دارد؟ « صورت ذهنی جوهر»تفاوتی با 
نیـز در رد   صـدرا مالاز این قابلیت بی بهره اسـت.  « صورت ذهنی جوهر»هم در ذهن، اما 

ت کـه جـوهر   ای به این نکته دارد که منظور شیخ ایـن نبـوده اسـ   مثال مغناطیس اشاره
«   فـی موضـوع  »معقول در ذهن که محل مستغنی از آن است، زایـل شـده و در خـارج    

فـی  »ذهـن  در « تار »و «   فی موضوع»در خارج « تار »شود و در نتیجه صورتی واحد می
ای است از باب خلط وجود و ماهیت و اخذ کلی مکـان جزئـی.   باشد. این مغالطه« موضوع
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است، محال است در خارج، مستغنی از موضوع، وقوع یابد، امـا   ای که ذاتش در عقلکلی
برای مغناطیس خروج از دست و در نتیجه جذب آهن یا دخول در آن و عدم جـذب، بـا   

در  ای کـه جایز است. مقصود ایـن اسـت کـه کلـی     حفظ هویت شخصی در هر دو حالت،
  فـی  »جـا  آندیگـری از وجـود را داراسـت کـه در      ذهن است، ماهیتی دارد کـه نحـوۀ  

دهـد  مـی نشان  صدرامال( این بیان 2/591، شرح و تعلیقه ،است. )ر.،: شیرازی« وضوعم
بوده  سیناابنموضوع، در گزاره مورد نزاع  ی متوجه این تغییر واژه، در ناحیۀکه او به خوب
 تکـون  أن شـننها »به خوبی از این تفـاوت سـود جسـته اسـت. عبـارت       سیناابناست. اما 
کـه او در دنبالـه بـرای    (« 213 ،الهیات شـفا ، سیناابن)موضوع  في   األعیان يف موجود 
صـورت  »تـوان بـرای   میآورد، را هرگز نمیجواهر )اول یا ثانی( «   فی موضوعیت»توجیه 

هرگـز در  « کلـی  جـوهر  »یا « صورت ذهنی جوهر»آورد، زیرا « کلی  جوهر»یا « ذهنی جوهر
یت و صورت بودن در آن لحاظ شده است. امـا آیـا در ایـن    یابد، زیرا کلمیخارج تحقا ن

 شود؟میجایگزینی تفاوتی بنیادین به لحاظ حمل دیده 
ارج و هـم در  ، هـم در خـ  «ماهیت جوهر»در خصوج امکان تحقا  سیناابنبنابر آنچه 

مصـداقی در  -، دارای تعین مفهـومی «ماهیت جوهر، جوهر است» ذهن، گفته است، گزارۀ
زیر باشـد:   تواند یکی از دو گزارۀمینخواهد بود. به عبارت دیگر، این گزاره ناحیه موضوع 

ماهیت جوهر آنگـاه کـه   »و « یابد، جوهر استمیگاه که در ذهن تحقا ماهیت جوهر آن»
گـاه کـه در ذهـن    ماهیت جـوهر، آن »دانیم که می«. یابد، جوهر استمیدر خارج تحقا 

« مفهـوم جـوهر  »یـا  « کلی  جوهر»یا « ت ذهنی جوهرصور»، در واق ، همان «یابدمیتحقا 
اشـخاج  »، در واقـ ، همـان   «یابـد مـی گاه که در خـارج تحقـا   ماهیت جوهر آن»است و 
هـا را، بـه   توان این گـزاره میباشند. پس می« مصادیا جوهر»یا « جواهر جزئی»یا « جوهر

از «. جوهر، جوهر اند افراد»و « مفهوم جوهر، جوهر است»ترتیب، به این صورت بیان کرد: 
جـوهر،  »موضوع، بگـوییم   مصداقی در ناحیۀ-بدون تعین مفهومیدانیم که اگر، میطرفی 

و « مفهـوم جـوهر، جـوهر اسـت    »توان از این گزاره، هر دو گـزاره  میگاه ، آن«جوهر است
بـه  « ماهیـت جـوهر  »که اگـر بگـوییم مـراد از    را فهمید. نتیجه این« وهر جوهرندافراد ج»
توانـد در خـارج   می، چیزی است که هم «ماهیت جوهر، جوهر است»ن موضوع گزاره عنوا

جـوهر، جـوهر   »گاه توجیه این گزاره همانند توجیـه گـزاره   تحقا یابد و هم در ذهن، آن
 خواهد بود. « است
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جـوهر،  » اجعه نماییم، خواهیم دید که گـزارۀ مر صدرامالها به بیان اگر به اقسام حمل
( بـه صـدق   9توانـد در قالـب )  مـی ، در میان اقسام حمل شای  صناعی، تنها «جوهر است

« جـوهر »از افراد « جوهر»توان، به شکل صادقی، چنین گفت که مفهوم مینایل آید، زیرا ن
چـه  از طرفـی اگر  گـردد. مـی ( تـنمین ن 1( و )2های )است، پس صدق این گزاره در قالب

را « جـوهر » سـینا ابـن هسـتند، امـا   « جوهر»از افراد « جوهر»افراد توان چنین گفت که می
 فماهیتـه  جـوهر  لذاتـه  الجـوهر »گویـد:  مـی داند. او در این باره میعرضی ن« جوهر»برای 
( نیز صدق گزاره ما را به ارمغـان  1، در نتیجه قالب )(«213 ،الهیات شفا، سیناابنجوهر )

ماهیـت  » در گـزارۀ « ماهیـت جـوهر  »گـر مـراد از   ا آورد. به این نکته اشاره کردیم کهمین
تواند هم در خارج و هم در ذهـن تحقـا یابـد و    می، چیزی باشد که «جوهر، جوهر است

جـوهر،  » توجیه این گزاره نیز همانند گـزارۀ یکی از این دو وعاء در آن تعین نیافته باشد، 
( به 9تواند در قالب )یمخواهد بود و در نتیجه، به حمل شای  صناعی، تنها « جوهر است

توان به این نکته پی بـرد کـه او   مینیز  سیناابنصدق نایل آید. با اند، توجهی در پاسخ 
را « ماهیـت جـوهر، جـوهر اسـت    » ارد، با تمسک به همـین قالـب، گـزارۀ   در واق  سعی د

در تعریف جوهر، حکم به جوهریـت بـه معنـای    « فی ا عیان»توجیه نماید. او با ذکر قید 
را، در واق ، به اشخاج جوهر اختصاج داده است و درست به همـین  «   فی موضوعیت»

 گیرد.میقرار  صدرامالجهت است که مورد انتقاد 
 

 و ارائه حل دیگر سیناابنصدرا از نقد مال. 5

عقل از موجودات عینی است و حالّ در موجود عینی، » :گویدمی سیناابننقد در  صدرامال
پرسیم حال صورت علمی جوهر بـر اسـاس ایـن    مینی خواهد بود. باز خود، موجودی عی

آیـد و اگـر   میوجود چگونه است؟ اگر کیف باشد، اجتماع دو مقوله در صورت واحد  زم 
، )شـیرازی  «یافته ایم که در موضوع اسـت. ای گاه برای جوهر وجود عینیجوهر باشد، آن
، بـر خـالف   صـدرا مالد که این بیان شومیمشخص  در همین جا. (2/591، شرح و تعلیقه

اشکال نیست، بلکه توجه دادن به ایـن امـر    (، صرف تقریر دوبارۀ231) قوام صفریادعای 
، بـاز هـم در   «ماهیت جوهر، جوهر اسـت »که یناست که حتی به فرض توفیا در اثبات ا

ماهیـت  »، با اشکال اجتماع دو مقوله در «یابدمیگاه که در ذهن تحقا ماهیت جوهر، آن»
 مواجه خواهیم شد.« واحد



 29  در وجود ذهنی و کارایی آن« اجتماع دو مقوله»سینا در رف  راهکار متمایز مالصدرا از ابن

The Mulla Sadra’s Distinct Solution from Ibn Sina’s… 

 

 ماهیـت جـوهر،   »به این نکته توجه دارد کـه آنچـه مـورد نـزاع بـوده اسـت،        صدرامال
 « کلـی  جـوهر  »یـا  « صورت ذهنـی جـوهر  »یعنی همان « یابدمیگاه که در ذهن تحقا آن
او «. یابـد مـی گـاه کـه در خـارج تحقـا     ماهیـت جـوهر، آن  »است و نه « مفهوم جوهر»یا 

 بـه ایـن معنـا را موضـوع     « جـوهر ماهیـت  »به ایـن نکتـه توجـه دارد کـه اگـر       همچنین
 صـورت ذهنـی   » قـرار دهـیم و در نتیجـه بـه گـزارۀ     « تماهیت جوهر، جـوهر اسـ  » گزارۀ

 هـا در  گـاه ایـن گـزاره   برسـیم، آن « مفهـوم جـوهر، جـوهر اسـت    »یا « جوهر، جوهر است
 دق نایـل نخواهنـد شـد، زیـرا     حمل شای  صناعی بـه صـ   های چهارگانۀیک از قالب هیچ
 هـا را  دهـد کـه آن  مـی مصداقی موضوع در این گزاره هـا بـه مـا اجـازه ن    ـ  مفهومی تعین

 نمـاییم  مـی کـه وقتـی تصـری     ( بیان کنیم. توضـی  بیشـتر ایـن   1) ( و9در قالب های )
 تـوانیم  مـی ، به عنـوان موضـوع، مفهـوم آن اسـت، دیگـر ن     «ماهیت جوهر»که مرادمان از 

 ( ناکارآمـد خواهنـد شـد.    1( و )9هـای ) را اراده کنیم، پس قالب« افراد» موضوع حیۀدر نا
 نیسـت، بلکـه از   « جـوهر »از افـراد مفهـوم   « مفهـوم جـوهر  »دانـیم کـه   میاز سوی دیگر، 

 ف نفسـانی اسـت. در نتیجـه    جا که علم است و علم، کیف نفسانی اسـت، از افـراد کیـ   آن
های کاذبی دسـت  بیان کنیم، به گزارهنیز ( 1( و )2های )اگر گزارۀ محل نزاع را در قالب

 آورد  و نـام آن  مـی صـدرا بـه قالـب جدیـدی روی     مالخواهیم یافت. از این روسـت کـه   
گویـد در حمـل اولـی ذاتـی، قصـد داریـم بگـوییم        مـی نهـد. او  می« حمل اولی ذاتی»را 
، حکمـ  المتعالیـ   ال، )شـیرازی  .«مفهومـه  و المحمـول  ماهیـ   نفـس  بعینـه  هو الموضوع»
  بـه  یـراد ». وی، همچنین، در جای دیگر، در باب حمل اولی ذاتـی، گفتـه اسـت:    (2/139
 بینـیم  مـی . (599 ،شـرح و تعلیقـه  ، شـیرازی ) .«المحمـول  مفهوم هو الموضوع مفهوم أن

 در ایـن قالـب، بـه شـکل صـادقی،      « مفهـوم جـوهر، جـوهر اسـت    »هـایی چـون   که گزاره
  قابل گنجاندن هستند.

 
 ارزیابی کارایی تفکیک حملین در حل مسئله. 6

توان تا حدی به ضرورت پیدایش حمل اولی ذاتـی  میبا توجه به آنچه تا کنون گفته شد، 
 مالصـدرا توان به خوبی دریافت که پاسـخ  میهمچنین پی برد. « وجود ذهنی» ۀدر مسئل

 قـوام صـفری  غـم بـاور   توان آن را، علی رمینیست و ن سیناابنبه این مسئله همان پاسخ 
مدعی شد کـه   (15) همچون کاکائیتوان میو همچنین ن نسبت داد سیناابن(، به 229)
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اما آیا ایـن پاسـخ متمـایز    . ولی و حمل شای  نهفته استتمایز حمل ا سیناابندر عبارات 
 کارآمد است؟ مالصدرا اساسا 
ر بـه جـای جـوهر    اگـ » :دنـ گویمـی  آنـان د. نچنین باوری ندار و موحد ابطحی فالحی

(. 233« )گو نخواهـد بـود  ماهیت دیگری مانند انسان را جایگزین کنیم راه حلّ با  پاسخ
به عنوان یکی از « جوهر»به جای « انسان»، به سادگی و با جایگزین نمودن توانمیاما آیا 

، و بـا ایـن ادعـا کـه     «جوهر جوهر است به حمل اولـی ذاتـی  »مصادیا موضوع، در گزاره 
دلیل عدم برقـراری  ه ، ب«انسان جوهر است به حمل اولی ذاتی»اره حاصل، یعنی صدق گز

را نادرسـت و   مالصدرا ، استعمال حمل اولی ذاتی از ناحیۀاین همانی، برقرار نخواهد ماند
   ؟خواند ناکارآمد

الـف ب اسـت بـه    »در صـدق   صـدرا مالهمان گونه که قبال  نیز بدان اشاره شد ادعای 
مفهـوم الـف، مفهـوم ب    »چیزی بیش از صدق این عبارت نیسـت کـه    ،«حمل اولی ذاتی

(. پس اگـر  2/139، الحکم  المتعالی  ،؛ همو2/599، شرح و تعلیقه، شیرازی)ر.،: « است
داند، در واق  مدعی صـدق ایـن   میرا صادق « جوهر، جوهر است به حمل اولی ذاتی»وی 

الف ب اسـت بـه حمـل    » او گزارۀ اگر«. ر، مفهوم جوهر استمفهوم جوه»عبارت است که 
، «مصادیا الف، ب اند به حمل اولی ذاتی»دانست که میرا به این معنا صادق « اولی ذاتی

مـورد نـزاع، یعنـی     وع  گـزارۀ به عنوان یکـی از مصـادیا  موضـ    «انسان»گاه جایگزینی آن
صـدق   و انتظـار بـاقی مانـدن   « جوهر، جوهر است به حمل اولی ذاتی»در گزاره  ،«جوهر»

هیچ کجا به صـدق   صدرامالام، جا که من بررسی نمودهبود. از سوی دیگر، تا آنمیموجه 
 قابل انسان جوهر» ، بلکه گزارۀاشاره نکرده« ت به حمل اولی ذاتیانسان، جوهر اس» گزارۀ
را، به حمل اولی ذاتـی، صـادق دانسـته    « للمعقو ت )یا ناطا( مدرك حساس نام لألبعاد
بینـیم  می( و همان گونه که 2/131، الحکم  المتعالی ، شیرازینمونه ر.،: )برای  .«است

 برقرار است.  میمفهومیان موضوع و محمول این گزاره این همانی 
، «همـا  جنس همان نوع است، مب»، بر اساس این ادعا که (1/511) اما عالمه طباطبایی

هـایی  نتیجه به صدق گـزاره دانسته و در  حمل جنس بر نوع به حمل اولی ذاتی را صادق
اما اگر فالحی با مبنـای  اذعان نموده است. « انسان، جوهر است به حمل اولی ذاتی»چون 
انسـان  » را از دسـت خواهـد داد کـه گـزارۀ    پیش برود، اصل این ادعای خویش نیز عالمه 

عالمـه یعنـی پـذیرش     پـذیرش نظریـۀ   باشـد. میکاذب « جوهر است به حمل اولی ذاتی
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لذا سخن فالحی در نقـد  «. انسان جوهر است به حمل اولی ذاتی»هایی چون هصدق گزار
امـا آیـا   توان پـذیرفت.  میحمل اولی ذاتی را نه بر مبنای مالصدرا و نه بر مبنای عالمه ن

 ؟دانستکارایی حمل اولی ذاتی  دلیلی برنارسایی نقد وی را باید 
بـر سـر    دعـوا مسئله باز گردیم. برای پاسخ به این پرسش  زم است بار دیگر به اصل 

یا « جواهر ثانی»منظور ارسطو از «. اندجوهر  جواهر ثانی نیز»ارسطویی بود که  ادعایاین 
اجنـاس و انـواع مزبـور را    اگر بود. حال « جواهر اولاجناس و انواع »همان « کلیات جواهر»

، «حیـوان »، «انانسـ »کلیات یا مفاهیم به عنوان شخص جوهر بشماریم با « احمد»در مورد 
« احمـد »توان فصول میو حتی  مواجه خواهیم شد« جوهر» و نهایتا « جسم»، «جسم نامی»

کلـی انسـان جـوهر    »هـای زیـر اسـت:    لذا ادعای ارسطو صدق گزاره. ها افزودرا نیز به آن
کلـی جسـم جـوهر    »، «کلی جسم نـامی جـوهر اسـت   »، «کلی حیوان جوهر است»، «است
شـود کـه   میبا توجه به این نکته به خوبی دیده «. جوهر جوهر استکلی »و نهایتا  « است
سعی دارد به اصـل مسـئله بـازگردد، امـا خـود نیـز تنهـا         سیناابنچه مالصدرا با نقد اگر
کلی جوهر »ن گزاره که های فوق را توجیه نماید یعنی ایه است یک گزاره از گزارهتوانست

 ورده ساخت.ها را برآتوان صدق دیگر گزارهمیدر رویکرد مالصدرا هرگز ن«. جوهر است
توان با توجه بـه  میپندارد، نمیکه فالحی بنابراین به خوبی پیداست که اگرچه چنان
نمایـد بـه نقـد او پرداخـت، امـا راهکـار       مـی تعریفی که مالصدرا از حمل اولی ذاتی ارائه 
ه این نکته نشـان  توجه بشده توسط ارسطو نیست. مالصدرا پاسخگوی تمام ادعای مطرح

کـه  نشـینی نمـود   نیز عقـب  (21-29) فیاضیحتی باید اندکی از این ادعای دهد که می
شناختی همچنـان نارسـا اسـت و    اگرچه به لحاظ معرفت توسط مالصدرا تفکیک حملین

باشـد، امـا از   « و وجـود ذهنـی  انطباق ماهوی وجود خارجی »تواند پاسخگوی معضل مین
، زیرا پاسخ مالصـدرا اجتمـاع   کندمیرف  اشکال « ه در شئ واحداجتماع دو مقول» مسئلۀ

توجـه بـه همـین     اساسـا   شایدسازد. میمرتف  ننیز « کلیات جوهر»دو مقوله را از تمامی 
است که عالمه طباطبایی را بر آن داشته است تا تعریفی دیگر از حمل اولی ذاتی  نقصان

 را دربر گیرد.نوع بر امی اجناس و فصول ارائه نماید که حمل تم
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 نتیجه. 7

مـورد   موضوع گزارۀ ،در پاسخ به مستشکلو « وجود ذهنی» در مواجهه با مسئلۀ سیناابن
تغییر و با این کار حکـم  « ماهیت جوهر»را با زیرکی به  ،«صورت ذهنی جوهر»یعنی  ،نزاع

اسـت.   سـرایت داده  «اشـخاج جـوهری  »یعنـی  جوهر بر مصادیا  به جوهر بودن را عمال 
قالب حمل  آن را درصدق واق ، در موضوع گزاره،  این تغییر در ناحیۀ در نتیجۀ، سیناابن

بـه اصـل مسـئله     ،بـا هوشـیاری   ،صـدرا مال. امـا  تضمین نموده استبالذات شای  صناعی 
های متعـارف صـادق نیافتـه و از    البیک از ق مورد نزاع را در هیچ گزارۀمراجعه نموده و 

بر همین اسـاس دانسـته شـد کـه      اولی ذاتی را مطرح نموده است. همین رو قالب حمل
علی رغـم  و  نیست سیناابنگوید، همان پاسخ میگونه که قوام صفری ، آنصدرامالپاسخ 
. اسـت نهفته  سیناابنتمایز حملین در بیان  توان مدعی شد کهمی، نکاکایی گیرینتیجه

توان نه بر مبنـای مالصـدرا و   میتی را ناگر چه نقد فالحی بر حمل اولی ذااز سوی دیگر 
نه بر مبنای عالمه پذیرفت، اما راهکار مالصدرا در حلّ این مسئله تنها بخشـی از ادعـای   

باشد و شاید به همـین دلیـل   میارسطویی مبنی بر جوهر بودن کلیات جواهر را پاسخگو 
 است. است که عالمه طباطبایی تعریف دیگری از حمل اولی ذاتی ارائه نموده
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