
 

  
  
  
  

  

  

  مشتق بساطت بر جرجانی استدالل های بازسازی انتقادی بررسی
  1چال سيداحمد حسيني سنگ

    چكيده
فهم اصالت وجـود و رابطـه وجـود و موجـود بـه       ياز مبان يبساطت مشتق كه نزد مالصدرا به نوع

بـر بسـاطت مشـتق،     يآغاز شـده اسـت. اسـتدالل جرجـان     يو جرجان ياز جدال راز رود، يشمار م
از آن  يمختلفـ  يبه بازساز رادات،يا نياز ا يخالص يبرا يكه برخ دهيرا به خود د يادياشكاالت ز

  است.   ياستدالل جرجان يها يبازساز يدر صدد بررس زي. مقاله حاضر ناند پرداخته
(خروج ذات و نسبت از مفهوم مشـتق) و   يسلب ياثبات بساطت مشتقات در گرو اثبات دو ادعا البته

 يدر واقـع، بررسـ   زيـ ن هـا  يبازساز نيا يابيو ارز باشد يمبدأ و مشتق) م انيتفاوت م نيي(تب يجابيا
ـ اسـت. در ا  يجـاب يو ا يسـلب  يها در جهت اثبات دو مدعا استدالل نيا يابيكام  ابراسـتا، جنـ   ني
اثبات بسـاطت همـوارتر    يزده است تا راه را برا يدست به بازساز ،يضمن دفاع از جرجان يزوارسب

 نقـص  يب» در جهت اخراج ذات از مفهوم مشتق« يخود جرجان انيمانند ب زياستدالل ن نيكند كه ا
جهـات، دچـار    هيخاطر غفلت در ناح به ياصفهان يو غرو يحائر انيآقا ي. اما بازسازرسد يبه نظر م

  هستند.   راديا
است كـه   يدر حال ني. اباشد يبساطت محض، خروج ذات و نسبت از مشتق م هينظر يسلب يمدعا

و  نـد يآ يفقط از عهده اخـراج ذات از مفهـوم مشـتق بـر مـ      يسبزوار يو بازساز ياستدالل جرجان
 يجابيا ياز اثبات مدعا انيدو ب نيا ن،ينسبت را از مفهوم مشتق خارج سازند. عالوه بر ا توانند ينم
 يهـا  يبازساز گريمبدأ و ذات هم عاجزند. د انيم »يو ال بشرط ييبشرط ال«رابطه  يعني ساطت،ب

ـ نظر يبخـش سـلب   اتياز مدع يكياز عهده اخراج ذات به عنوان  يحت زين ياستدالل جرجان بـر   هي
ـ است كه از عهده اخراج نسبت از مفهـوم مشـتق    يهيبد صورت، ني. درانديآ ينم  ياثبـات مـدعا   اي
 .نديايهم بر ن آن يجابيا

  
    

  .اليي بشرط و البشرطي جرجاني، استدالل بازسازي مشتق، بساطت: واژگان كليدي

                                                                                                                     
 hosseini.sangchal.ahmad@gmail.com  تربيت مدرس . دانشجو دكتري فلسفه اسالمي دانشگاه1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397زمستان سال پنجم، شماره چهارم، 
 

  22/06/1397:مقاله افتيدر خيتار
 03/1397/ 06 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»بر بساطت مشتق ياستدالل جرجان يهايبازساز يانتقاد يبررس). «1397(چال، سيداحمدحسيني سنگنحوه استناد: 
 .221-195ص)، 4( 5، حكمت اسالمي 



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 قلمـداد  اعتبـاري  و لفظـي  مباحث زمره در امر بدو در گرچه مشتق، تركب و بساطت مسئله
 شـيخ  ديدگاه از وجود اعتباريت. است بوده اثرگذار فلسفي مباحث از اي پاره بر اما شود، مي

 و عـرض  فـرق  و موجـود  از دوانـي  تلقي نوع عرفا، ديدگاه در صفت و اسم تفاوت اشراق،
مربوطنـد   مشـتق  تركـب  و بسـاطت  مسـئله  بـه  نوعي به كه هستند مسائلي جمله از عرضي،

 مقـدمات  و مبـاني  جملـه  از تركـب،  يـا  بساطت .)49ص ،1ج ،1383صدرالدين شيرازي، (
 موجـود  و وجـود  رابطـه  و وجـود  اصـالت  فهم و آيد مي شمار به وجود اصالت مسئله زباني

، 1382صـدرالدين شـيرازي،   ( اسـت  مربـوط  مسـئله  ايـن  فهم به ناپذيري اجتناب صورت به
    1.)62، ص1، ج1390منافيان،  اكبري و ؛58ص

                                                                                                                     
 بيان مشاعر و کافی اصول شرح ،شواهدالربوبیه ،اسفار مبسوط در طور به را مشتق تركب و بساطت مسئله . مالصدرا1

 استدالل گيري شكل بر مشتق تركب و بساطت مسئله تأثير« مقاله به را صدرا نظريه بررسي نگارنده. است كرده
 مقاله آن در. است نموده ـ محول داوري است دست ـ كه در» آن هاي پاسخ و وجود اعتباريت بر اشراق شيخ
 را ذات براي مبدأ ثبوت مطلق معناي به بساطت مالصدرا كه شده روشن مالصدرا، نظريه دقيق بررسي ضمن

 اصل و پذيرد مي را وجود اعتباريت بر اشراق شيخ استدالل صدرا كه همين. پذيرد مي زباني مبدأ يك عنوان به
 پيشنهاد راه از دارد سعي هم او خود و است مسئله بودن زباني بر دليل بهترين شمارد، نمي ناروا را اشكال
 حل راه را ذات براي مبدأ ثبوت مطلق آنكه از پس اسفار در مالصدرا. گمارد همت اشكال حل به زباني
 نداشتن اثر مالصدرا، پاسخ اصلي قوام كند. مي اقامه خود حل راه بر مؤيد چهار شمارد، مي اشراق شيخ اشكال

 يكي هم جرجاني مشتق بساطت است و مؤيد چهار واجد مهم اين. است مشتق مفهوم در مصداقي اختالفات
 وجود اصالت مسئله اصل مؤيد جرجاني مشتق بساطت داشت كه توجه بايد. باشد مي مسئله مؤيدات از

و صحت اطالق موجود بر نفس وجود  مشتق مفهوم در مصداقي اختالفات اثرگذاري عدم مؤيد بلكه نيست،
از  و داند نمي از لحاظ ساختاري درست را اشراق شيخ اشكال اصل كه است كسي اولين طباطبايي است. عالمه

 زباني مبدأ يك عنوان به را مشتق بساطت مسئله اساس، براين. كند مي خلط وارد او بر اعتبار و جهت حقيقت
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 كتـاب  در »ارمـوي «. سـر بـرآورد   منطقـي  نزاعـي  مكمـن  از بار براي نخستين مسئله اين
 سـعي  يك، هر تعريف در »فكر« اخذ با نظري، و ضروري به علوم تقسيم ضمن االنوار مطـالع

 آوردن دسـت  بـه  بـراي  حاصـل  امور ترتيب« را تفكر او. دارد تفكر از حدي تعريفي ارائه در
  .)10ص ق،1294ارموي، (كند  مي تعريف »غيرحاصل امري

 كـه  شـود  مـي  منتقل نكته اين به تفكر، تعريف در »امور« آمدن جمع از رازي الدين قطب
 بـه  تفكـر  نـوعي  هـم  تعـاريف  ازآنجاكـه  و نيازمند اسـت  عنصر به دو حداقل تفكر، فرايند
 كلمـه،  دو از كمتـر  بـا  توان نمي افتد، مي اتفاق آن در مجهول به معلوم از سير و آمده حساب
  .داد دست به شيء يك از تعريفي

 آفرينـي  نقـش  آن در عنصر يك تنها كه تعاريفي تا كند مي ملزم را ما تحليل، اين به التزام
 عـرض  يـا  فصـل  بـه  تعريـف  نمونه، عنوان به كنيم. خارج صحيح تعاريف زمره از كند را مي

 حـد  عنـوان  به را دو اين اهل منطق آنكه حال آورد؛ حساب به صحيح تعريفي نبايد را خاص
  1.اند شمرده منطقي صحيح تعاريف جرگه در ناقص و رسم و ناقص

 پـردازد.  مـي  پيشـنهاد  دو ارائـه  بـه  تفكر، تعريف بر فوق نقض از فراروي مقام در رازي
 بـه  تعريف خاص، عرض يا فصل به تعريف« كه است نكته اين اثبات اين دو پيشنهاد، جامع
  .»آيد نمي حساب به واحد امر

 اسـاس،  ايـن  بـر  است. مشتقات انگاشتن مركب اساس ، برمسئلهبه  رازي نخست پاسخ
 تحليل با اما آيد، مي حساب به واحد امري به تعريف ظاهر در ناطق به انسان تعريف چند هر

  .دانست صادق آن بر را تفكر تعريف و كرد منحل »النطق له شيء« به را ناطق توان مي عقلي
 يـا  فصـل  پاسـخ،  اين طبق. گيرد مي شكل مشتقات تركب از تنزل با رازي نيز دوم پاسخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بوده جرجاني استدالل هاي بازسازي بررسي به حاضر مقاله تعهد ازآنجاكه. نمايد نمي قبول وجود اصالت براي
 حاضر مقاله در ايشان (مالصدرا) نظرات از ندارد، اي تازه بيان آن بازسازي و استدالل اصل نيز در مالصدرا و

  .مالصدرا پرداخته شده است نظرات بيان به الذكر) فوق جاي ديگر (مقاله اما در استفاده نشده است.
 از هم رسمي و حدي تعريف ازآنجاكه و باشد مي تفكر تعريف از برآمده تركب و بساطت نظريه كه شد . روشن1

 را مسئله اين خاستگاه مطهري استاد. است كرده سرايت هم آنها به بحث اين آيند، مي شمار به فكر مصاديق
شمارد  مي آن بودن جزئي دو لزوم دليل را معرِف بودن اجلي لزوم يك بار و شمارد مي منطق تعريف بحث

 دليل آن بودن جزئي دو لزوم بر را معرِف بودن تجزيه هم ضرورت يك بار و )506، ص1387 مطهري،(
 را بحث اين تفكر، تعريف در امور آمدن جهت جمع ايشان به كه است حالي در اين). 83همان، ص(گيرد  مي
 .است آورده پي در
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 عقلـي  قـرائن  انضـمام  بـا  تعريف سير بلكه كند، نمي راهنمايي معرف به را ما خاص عرض
 تفكـر  فرايند در عقلي قرائن انضمام به خاص عرض يا فصل حساب، اين با. شود مي تكميل
  .) جاهمان(بود  خواهد مركب معرِّف و كند مي آفريني نقش

 مـردد  احتمال دو بين را آن و برآمده رازي اول پاسخ نقد صدد در جرجاني شريف سيد
 تحليـل  و مشتقات انگاشتن مركب داند. درستي اشكال مي به مبتال را احتمال دو هر و دانسته 

 روشن تحليل اين در »شيء« از مراد ابتداء كه است آن بر مبتني ،»منه المشتق له شيء« به آن
  .گردد

. گـردد  اخذ فصل در عام عرض آيد مي الزم كند، اراده را آن مفهوم ،»شيء« از رازي اگر
 زمـره  در كـه  ــ  شيء ،»النطق له ءيش« به آن انحالل و ناطق تركيب فرض بر نمونه، عنوان به

  .)جاهمان(است  شده اخذ فصل در شود ـ مي محسوب عام اعراض
 دسـت  بـه  متفـاوتي  بيانات آن، استحاله چرايي و فصل در عام عرض اخذ چگونگي در

 ذاتـي  عنـوان  بـه  را فصـل  فصـل،  در عـام  عـرض  اخذ بيان، ترين متقن مطابق اما آمده است.
 اخـس  از نتيجه تبعيت بر اساس فصل، و عام عرض برايند و اندازد مي بودن ذاتي از مختص
 جـوادي آملـي،   ؛61ص ق،1404 اصـفهاني،  حـائري ( بـود  خواهـد  خاص عرض مقدمات،

  .)1395مهر،  سعيدي حسيني و ؛308ص ،1ج ،1389
 االنسـان« نظيـر  ممكنـي  قضـاياي  آيد مي الزم باشد، آن مصداق »شيء« از رازي مراد اگر
  .)11ق، ص1294ارموي، ( تبديل شود ضرورياي  قضيه به »كضاح

. اسـت  گرفته در فراوانيهاي  ابرام و نقض قضايا، قبيل اين در انقالب چگونگي تبيين در
 اخـذ  بـا  كـه  نمود تبيين چنين توان مي را انحالل چگونگي شده، انجامهاي  بررسي اساس بر

 االنسـان« قضـيه  دو بـه  »كالضـح لـه انسـان االنسـان« ماننداي  قضيه مشتق، در شيء مصداق
 قضـيه  دو بـه  ممكـن  قضـيه  يك انقالب، به و يابد مي انحالل »كالضح له االنسان« و »انسان
 متعـارف،  فهـم  اساس بر »كضاح االنسان« قضيه آنكه حال شود؛ مي منجر ضروري و ممكن
 ؛42، ص1، ج1383صدرالدين شيرازي، (است  برخوردار امكان جهت از و است قضيه يك

  1.)1395مهر،  سعيدي حسيني و
                                                                                                                     

مشتق (حسيني،  بساطت بر جرجاني استدالل انتقادي بررسي«اي به نام  مقاله مهر در سعيدي دكتر و نگارنده .1
 است، آمده جرجاني استدالل اطراف متن در آنچه. اند نموده بررسي را جرجاني استدالل ).1395سعيدي مهر.

 جمله از دقيقي نكات بايد قضيه، دو به انحالل تحليل در نمونه، عنوان به. باشد مي فوق مقاله نتيجه واقع در
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 اثبات جهت در هوشمندانه تالش اولين طرفي از مشتقات، بساطت بر جرجاني استدالل
 ايـن  اثبـات  براي شده ارائه دليل ترين نيز مهم سويي از و آيد مي حساب به مشتقات بساطت
 نمـوده  وارد جرجـاني  اسـتدالل  فـرض  دو بـر  اشكاالتي اصفهاني اما حائري .است موضوع
 در اصـفهاني  غـروي  و سـبزواري  نيز ماننـد  برخي .)61ص ،1404اصفهاني،  حائري(است 

 هـايي  بازسازي ارائه با اند داشته سعي شده، مطرح اشكاالت از استدالل اين عالوه بر پيراستن
  .بگيرند را اشكاالت اين ورود جلوي استدالل، اين از

در  جرجـاني،  اسـتدالل  شـمردن  ناقص ضمن نائيني و اصفهاني حائري هم ماننداي  عده
 متـأثر  شدت به منطقي نظم نظر از شده ارائه استدالل كه اند برآمده نويني استدالل ارائه صدد

  .آيد مي حساب به استدالل همان بازسازي نوعي به و است جرجاني استدالل از
 نظـر  از. است ايجابي و سلبي نكته دو اثبات گرو در مشتق بساطت رسد اثبات مي نظر به
 مـدعا،  ايـن . گيـرد  مـي  شـكل  مشتق مفهوم از نسبت و ذات اخراج با محض بساطت سلبي،
 در مـا   اوليـه  ارتكـاز  بـا  عينيت اين. نمايد مي مشتق و مبدأ عينيت محذوريت دچار را قائالن

 اسـت.  بهـره  بـي  احكـام  آن از مبـدأ  كـه  كنـيم  مـي  بـار  مشـتق  بر احكامي  ما. است تعارض
 و مبـدأ  ميان تفاوت تبيين جهت در مناسب كار راه اتخاذ نظريه، اين تكميل اساس براي براين
 البشـرطي  و اليي بشرط رابطه شده، اتخاذ زمينه اين در كه معروفي كار راه. است الزم مشتق
 بشـرط  اعتبـار  در تنها و هم هستند عين مشتق و مبدأ كار، راه اين با. است مشتق و مبدأ ميان
 بـودن  مركـب  اسـت  صدد در تنها جرجاني كه جا آن از. دارند تفاوت باهم البشرطي و اليي
 تـأمين  هـم  ــ  نسـبت  و مبدأ از مشتق تركيب ـ ناقص بساطت با مهم اين كند، نفي را مشتق
 خواهـد  داري نسـبت  عدم و داري نسبت در هم مشتق و مبدأ تفاوت صورت، دراين شود. مي
 تبيـين  عهده از بايد دارند، محض بساطت اثبات انتظار جرجاني استدالل از كه آناني اما. بود

  .برآيند مشتق و مبدأ ميان بشرطي ال و اليي بشرط تفاوت چگونگي و چرايي
 صـورتي  ارائـه  ضـمن  اول، بخـش  در است. شده تدوين كلي بخش دو در حاضر مقاله
 عنـوان  بـه  مشـتق  بسـاطت  سـلبي  مدعاي جرجاني، استداللهاي  بازسازي از ساخت درست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

درآيد. به اين بيان كه جزئي حقيقي و آنچه در  درست انحالل اين تا بست كار به را »تقييد و توصيف تفاوت«
االنسان انسان له «باشند. از سويي انسان در  اند و قابل تقييد نمي حكم جزئي حقيقي است، تنها قابل توصيف

شود تا در  باشد و هر توصيفي به ناچار به دو قضيه منحل مي پذير مي در حكم جزئي است. لذا توصيف» الكتابه
 جرجاني نظريه حول فالسفه و اصوليين نظريات جامع بررسي به مقاله آن ورطه حمل اخص بر اعم نيفتيم. در

 .شده است  گفته پاسخ هم اصفهاني حائري اشكاالت به و شده پرداخته
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 مختصـر  بررسـي  بـه  دوم، بخـش  در. گيـرد  مـي  قـرار  ارزيابي مورد ها استدالل اين خروجي
 خـود  نهـايي  گيري نتيجه آن، طي و پرداخت خواهيم مشتق بساطت به قائالن ايجابي مدعاي
  .نمود خواهيم بيان را آن اثبات عدم يا محض بساطت اثبات بر مبني

  مشتق مفهوم از نسبت و ذات خروج مشتقات، سلبي مدعاي
 همـه . باشـد  مي مشتق مفهوم از نسبت و ذات خروج اثبات گرو در مشتقات محضِ بساطت
 ايـن  در. باشـند  مـي اي  نتيجـه  چنـين  دنبـال  به جرجاني استدالل از شده انجامهاي  بازسازي
 بـا . گيـرد  مي قرار ارزيابي مورد نتايج اين به نسبت ها بازسازي اين ناكامي يا كاميابي قسمت،
 بسـاطت  نظريـه  سـلبي  مـدعاي  اثبات راستاي درها  بازسازي اين تالش تمام اينكه به توجه

  .كنيم رسي مي بر مشتقات سلبي مدعاي ذيل راها  بازسازي اين شده، معطوف
 فرض بر فصل، در نوع دخول فاسد بازسازي حاجي سبزواري از استدالل جرجاني (تالي

  مشتقات ) در شيء مصداق اخذ
 شـمردن  نقـص  بـي  رغـم  علي جرجاني، توسط شده ارائه شق دو پذيرش با سبزواري حاجي
 در شـيء  مصـداق  اخذ محذور عنوان به را انقالب آنكه جاي به دهد مي ترجيح او، استدالل
. نمايـد  قلمـداد  فـرض  ايـن  فاسد تالي عنوان به را فصل در نوع اخذ محذور كند، ذكر مشتق
 انسـان  اخذ گردد، بازنويسي »النطق له انسان االنسان« صورت به »ناطق االنسان« قضيه هرگاه

 را فصـل  در نوع اخذ فاسد تالي ـ فصل عنوان به ـ ناطق تحليل در شيء ـ  مصداق عنوان به ـ
  است؛ زيرا: مزايايي واجد وسط حد تغيير اين. دارد پي در

 در نـوع  اخـذ  كه درحالي داشت. ـ وجود بدوي لو ـ و ييهاترديد انقالب مسئله در اوالً
 در فقـط  و نـه  ــ  منطقـي  يهـا  فصل در حتي و نيست نقض قابل كه است محذوري فصل،
  .است سازي پياده قابل هم ـ حقيقيهاي  فصل

 در كه بيان اين به شوند. مي يكي بحث دوم فرض و اول فرض يها مثال كار، اين با ثانياً
 دوم فـرض  در و افتد مي اتفاق فصل در عام عرض اخذ خمس، كليات حريم در اول فرض

 مثـال  قالـب  در را شـق  دو هـر  تـوان  مي لذا آيد. مي الزم فصل در نوع اخذ حريم، همان در
  .)42، ص1، ج1383صدرالدين شيرازي، ( داد توضيح» ناطق االنسان«

 متـأخر  اسـت،  برخـوردار  بالماهيـه  تقدم از كه آنچه تا كند مي ملزم فصل در نوع دخول
 اسـت.  مقـدم  بالماهيـه  نـوع،  بر فصل چراكه شود؛ مقدم است، متأخر بالماهيه آنچه و گردد
 بر جزء ازآنجاكه آوريم، شمار به فصل از جزئي را آن و نماييم اخذ فصل در را نوع اگر حال
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 آيـد،  مـي  به وجود فصل و جنس انضمام از بعد ماهيتاً كه نوعي آيد مي الزم است، مقدم كل
  1.گردد مؤخر است، مقدم بودن جزء باب از ماهيتاً كه فصلي سويي از و گردد مقدم

 فصـل  الزم و منطقي فصل عنوان به را ناطق و كنيم نظر صرف حقيقي فصل از اگر حتي
 كـه  چـرا  آيـد؛  نمي الزم متقدم تأخر يا متأخر تقدم صورت اين در آوريم، حساب به حقيقي

 عـرض  فـرض  اين در ناطق ازآنجاكه اما متأخرند. دو هر حقيقي فصل الزم هم و نوع هم
 امـر  اخذ موجب چون است؛ مواجه مشكل با هم خاص عرض در نوع دخول است، خاص
  .  شود مي عرضي مفهومي در ذاتي

 منطقـي  فصل و كليات ادراك معناي به را نطق متعاليه، حكمت مباني اساس بر اگر حتي
 انسـاني  نفس هويت و وجود الزم ندانسته و فقط انسان ماهيت الزم را آن منتهي كنيم، تلقي

 بـه  وجـودش  الزم در شيء دخول چون باشد؛ مي نقص بي استدالل هم فرض اين در بدانيم،
 مقـدم  بـالوجود  خـود  وجـود  الزم از اسـت  قرار بودن جزء باب از شيء كه است معني اين

 وجـود  بلكـه  اسـت.  محـال  آن وجود الزم از شيء، وجود بالوجود تقدم كه حالي در باشد.
 الوجـود  الزم از شـيء  وجـود  تقدم اال و دارند؛ وجود در معيت باهم آن وجود الزم و شيء
 فـرض  الوجـود  الزم كـه  چيزي واقع در كه شود مي روشن و آورد مي در خلف از سر خود،

  .يافت مي معيت شيء خود با بايد كهچرا نبوده است؛ الوجود الزم كرديم،
  :افزايد مي آن به اي نكته سبزواري، عبارت تقرير ضمن خراساني آخوند

 بالشـرطیه الیق کان... الفصل في النوع اخذ لزوم الثانیه الشرطیه في التالي جعل لو انه ثم«
خراسـانی، ( »حقیقـي بفصـل النـاطق مثـل یکن لم لو و مطلقاً  لفساده اولي کان بل االولي
  .)١١١، ص١ق، ج١٤٣١

 در نـوع  اخـذ  دادن قرار كه است اين آخوند مراد ،»مطلقاً  لفساده اولي کان بل« عبارت در
 را نـاطق  اگـر  كه معني اين به 2دارد. اولويت اول شق محذور از حتي محذور، عنوان به فصل
 و كنـد  مـي  كـار  خـاص  عـرض  در نوع اخذ باب از محذور اين هم باز بدانيم، منطقي فصل

                                                                                                                     
 افرادش، وجود به موجود انسان كه چرا نيست؛ فصل در عقلي نوع اخذ فصل، در نوع اخذ محذور از سبزواري مراد .1

 به كلي كه گونه همان آنكه، توضيح. است طبيعي نوع او مراد بلكه گردد. اخذ فصل قالب در تا نيست عقلي نوع
 فصل كه چنان يابد؛ مي انقسام عقلي و منطقي طبيعي، نوع به هم نوع گردد، مي تقسيم طبيعي و منطقي عقلي، كلي
 به موجود انسان يعني گردد. مي اخذ طبيعي فصل در كه است طبيعي نوع اين لذا. است اقسامي چنين پذيراي هم

  ).149ص ،1ج .1389 شود (اصفهاني، مي اخذ خود افراد وجود به موجود ناطق در افرادش وجود
 فصل. در عام عرض اخذ از بود نيز عبارت آن محذور مشتق. در شيء مفهوم اخذ از بود عبارت اول . شق2
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 تنهـا  فصل در عام عرض اخذ يعني اول، شق محذور كه است درحالي اين. است بخش نتيجه
 بيـان  طبـق  بنـابراين . منطقي فصل نه باشد حقيقي فصل ناطق كه بود بخش نتيجه صورتي در

 اولويت وي بدوي ايرادات خاطر به انقالب محذور از سبزواري حاجي تعليل تنها نه آخوند،
  .  است اولي هم فصل در عام عرض اخذ يعني اول، شق محذور از بلكه دارد،

  بيان حاجي سبزواري اشكاالتي را براي خود ايجاد كرده است:
 اگـر  حتي آوريم، شمار به حقيقي فصل عنوان به را »ناطق« عنوان مبدأ كه صورتي در الف)

 فصـل  چراكـه  شود؛ نمي حقيقي فصل در نوع دخول به منجر گردد اخذ ناطق عنوان در انسان
  .است گرفته صورت حمل تصحيح جهت صرفاً ناطق اشتقاق و است نطق ناطق، مبدأ حقيقي
 فصـل  الزم و منطقـي  فصـل  را نـاطق  مبـدأ  آوريم، حساب به منطقي فصل را ناطق اگر
 در آن، انسـان  اخـذ  تـا  آيـد  حسـاب  به منطقي فصل ناطق خود اينكه نه شماريم؛ مي حقيقي
  .)149، ص1ج، 1389 اصفهاني،( آورد پي در را خاص عرض در نوع دخول
 بـراي  صـرفاً  نـاطق « كـه  ادعـا  اين چون است؛ نزاع محل عين انتقاد اين رسد مي نظر به

 ايـن  مشتقات بساطت فرض پيش با تنها و است نزاع محل عين ،»شود مي بيان حمل تصحيح
  .است درست كالم

 مصـاديق  از تواننـد  مي هم حيوان و زيد بلكه نيست؛ انسان در منحصر شيء ب) مصداق
 انسـان  را شـيء  مصـداق  كه جا آن از »ناطق االنسان« مانند اي قضيه در. آيند حساب به شيء
 زیـد« صـورت  بـه  را قضـيه  اگر اما شويم. مي مواجه فصل در نوع اخذ محذور با داديم، قرار
 در بلكـه  نيسـت.  فصـل  در نـوع  اخذ دو، اين الزمه كنيم، بازنويسي» ناطق الحیوان« يا »ناطق
 نيـز بـا   دوم مثـال  در و شـويم  مـي  رو روبـه  فصل در خارجي فرد دخول محذور با اول مثال

 را آن نبايـد  سـبزواري  محـذور  قبـول  فـرض  بـر  لذا مواجهيم. فصل در جنس اخذ محذور
 و فصـل  در خـارجي  فـرد  دخول محذور بايد بلكه كرد. مي فصل در نوع دخول در منحصر
  .)128، ص1ق، ج1408 حكيم،(افزود  مي هم را فصل در جنس
 بسـاطت  اثبـات  بـراي  مشـتقات،  از اي پـاره  در تركب بودن محال اثبات رسد مي نظر به

 همـه  يـا  كـه  دارنـد  نظر اتفاق همگان مشتقات، وضع به نسبت چراكه است؛ كافي مشتقات
 كسـي  و اند شده وضع مركب صورت به همگي يا و اند شده وضع بسيط صورت به مشتقات

. آورد حسـاب  بـه  بسيط را برخي و مركب را برخي تا است نداده مشتقات بين تفصيل به تن
 مواجـه  اشـكاالتي  با مشتقات از اي پاره در مشتق تركب دهيم نشان است كافي اساس، براين
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 كـرده،  تكثيـر  را مسئله فروض فقط مستشكل. بسيطند مشتقات همه بگيريم نتيجه تا شود مي
  .  نيست وارد سبزواري وسط حد به او اشكال اال و

 بنـا بـر   كه چرا گردد؛ مي مواجه اشكال با اند نموده تبيين خراساني آخوند كه اولويتيج) 
 اخـذ  به منجر آن در شيء مصداق اخذ هم باز باشد منطقي فصل ناطق اگر حتي ايشان، نظر
  .است محال اين و گردد مي خاص عرض در نوع

 عـدم  وجـه  در كـه  تحقيقـي  رسد بيان آخوند خراساني محل ترديد باشد. بنا بر به نظر مي
 محـال  زمـاني  خاص عرض در نوع اخذ شد، ارائه خاص عرض در عام عرض اخذ استحاله
بيندازد. يعني مثالً هر گـاه مفهـوم    بودن خاص از يا بودن عرض از را خاص عرض كه است

هـاي مفهـومي خـود تـابع      در ويژگي» ب«اخذ گردد، مفهوم » ب«عنوان جزء مفهوم  به» الف«
ذاتي و ديگري عرضي باشد، » ب«يا » الف«هاست. به اين بيان كه هرگاه يكي از  اخس ويژگي

» ب«خاص و ديگري عام بوده باشد، » ب«و » الف«عرضي خواهد شد و يا اگر يكي از » ب«
 هيچ تواند نمي نوع اخذ آنكه حال ؛)83ص ،1395هر، م سعيدي حسيني و(خاص خواهد شد 

بازستاند. از سويي نوع هم مانند عرض  خاص عرض از را بودن خاص يا بودن عرض از يك
باشـد و   خاص، خاص است و از سوي ديگر نوع ذاتي است و عـرض خـاص، عرضـي مـي    

 بـودن  ذاتـي  از را نـوع  ازآنجاكـه  نوع، در خاص عرض اخذ بله، عرضي اخس از ذاتي است.
  .آن بالعكس نه است خاص عرض در نوع اخذ مسئله فرض اما است. محال اندازد، مي

 كـه  اولـويتي  اما است. مقبول سبزواري حاجي توسط شده انجام بازسازي اصل بنابراين
  .  نيست درست اند نموده تصوير خراساني آخوند

  شيء) مصداق و مفهوم اخذ در انقالب (محذوراصفهاني از استدالل جرجاني  حائري بازسازي
 بـر  استداللي ارائه مقام در خود جرجاني، استدالل به ايراداتي آوردن وارد با اصفهاني حائري

 مفهـوم  اخـذ  هـم  او، نظـر  از. آيـد  مي حساب به جرجاني استدالل بازسازي واقع در كه آمده 
  .اند انقالب محذور دچار مشتق در شيء مصداق اخذ هم و مشتق در شيء

  :نمايند مي تصوير چنين را شيء مصداق اخذ در انقالب محذور ابتدائاً ايشان
 واقعـاً  مقیـدهً  بـه کانـت ان فعـالً  او قـوهً  بالوصـف مقیده المأخوذه الذات الن نظر وفیه«

 بـالقوه او بالفعل الکاتب زید" یصدق لکن و بالضروره السلب صدق اال و االیجاب صدق
  .)٦١ق، ص١٤٠٤حائری، ( »"بالضروره

  :فرمايد مي شيء مفهوم اخذ فرض به انقالب محذور تسري با ادامه در
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 الن ایضـاً  االول الوجـه ابطـال علـي المـذکور بالبیان كالتمس یمکن انه كعلی یذهب ال و«

 »الثـاني بالوجـه لتخصیصـه وجـه ال و ضـرورًي  ایضـاً  لمصـادیقهما الشيء و الذات لحوق

  .)همان(

 لذا است. دست در آن از متفاوتي يها قرائت كه اهميتند حائز جهت ازآن عبارت، دو اين
 نقد و نقل به ابتدائاً بلكه پردازيم. نمي فوق عبارت تفسير و شرح به بحث، از قسمت اين در

 از كـدام  هـر  ذيـل  احتمال پرداخته و سپس شق دو از كدام هر از متداول يها قرائت از يكي
  .نماييم مي ذكر را فصول عبارت از مختار تلقي شقوق،

  مشتقات بر اساس بازسازي حائري اصفهاني در شيء مصداق اخذ فرض در انقالب تفسير
 فصـول  مـتن  بـا  آيد مي نظر به كه كنند مي تقرير اي گونه به را فصول عبارت خراساني آخوند
 ضـرورت  بـه  را اصفهاني حائري كالم ،»بـه مقیدهً  کانت ان« عبارت قرينه به ايشان .سازد نمي

 در توانـد  مـي  قضـيه  موضوع ايشان، منظر از كه تقرير اين به نمايد. مي حمل »محمول بشرط«
  :گردد تصوير متفاوت حالت سه

 كـه  »الکتابـه له انسان الکاتب االنسان« مانند باشد؛ محمولي وصف به مقيد الف) موضوع
 اي قضـيه  چنـين  جهـت  و مـاده  كـه  اسـت  طبيعي است. شده اخذ موضوع در »الکاتب« قيد

  .نباشد كاتب كتابت، قيد با انسان نيست ممكن كه چرا باشد؛ ضرورت
 انسـان الکاتـب الغیر االنسان« مانند گردد؛ اخذ محمولي وصف عدم به مقيد موضوع ب)

  .دارد سلب ضرورت مزبور قضيه فرض، اين در كه »الکتابه له
 نباشـد  محمـولي  وصف عدم يا محمولي وصف به مقيد و بوده مطلق قضيه موضوع ج)

  .است امكان جهت واجد قضيه فرض، اين در كه
 آن ايجـاب  جانب گردد، محمولي وصف وجود به مقيد اي قضيه موضوع هرگاه بنابراين
 ضـرورت  آن سـلب  جانـب  شـود،  محمولي وصف عدم به مقيد هرگاه و يابد مي ضروروت
  .كند پيدا مي

 محمـول  خـود  ولـو  نمـوديم،  اخذ قضيه موضوع در را محمول هرگاه تفسير، اين مطابق
 اخـذ  نتيجـه  در. داد خواهـد  رخ انقـالب  قضـيه  جهـت  در باشـد،  ممكن و نباشد ضروري
 جهـت  انقـالب  موجـب  محمـول،  بـه  قضـيه  موضوع تقيد همراه به مشتق در شيء مصداق
  .شود مي ضرورت به امكاني
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  انقالب (انقالب در فضاي ضرورت به شرط محمول) از تفسير اين به آخوند نقد
 مشـتق  مفهوم در ذات اخذ كه گردد مي محقق صورتي در بحث ما، محل انقالبيِ محذور

 حـائري  ادعايي انقالب كه است حالي در اين. شود ضروري به ممكن قضيه انقالب به منجر
 تقيـد  و اسـت  گرفته نظر در موضوع قيد عنوان به را محمول كه است خاطر اين به اصفهاني
 حتـي  شـود؛  مـي  ضروري به ممكن قضيه انقالب به منجر حالتي هر در محمول، به موضوع

  .نكنيم اخذ آن مفهوم در را ذات و ندانيم مركب را مشتق اگر
 بـه  موضـوع  تقيـد  دادن قـرار  مبنـا  با ايشان، توسط شده ادعا انقالب از جداي ضمن در
 ضـرورت  جهـت  در قضـايا  كليـه  و شـده  منتفـي  ممكن قضاياي كلي به قضايا، در محمول
 موضوع براي شده، مقيد آن به موضوع كه محمولي ثبوت سويي از چراكه شوند؛ مي منحصر
نيـز   شـده  مقيـد  آن عـدم  بـه  موضـوع  كـه  محمـولي  ثبوت عدم طرفي، از و است ضروري
 ايـن  .كـرد  تصوير را انقالب بتوان تا ماند نمي باقي ممكني قضيه نتيجه در باشد. مي ضروري

 محمـول  خـود  در ضـرورت  يا امكان لحاظ قضايا، جهت و مواد در مناط كه است حالي در
 ضـرورت  بـه  امكان ماده از انقالب لذا نماييم. مالحظه خارجي امري با را آن آنكه بي است؛
 گيـرد؛  انجـام  موضـوع  ذات با محمول نسبت در و مشتق مفهوم در ذات اخذ صرف به بايد
 حـائري  ادعـايي  انقـالب  كـه  اسـت  حالي نيز در اين. گردد محمول به مقيد موضوع آنكه بي

  .باشد مي محمول به موضوع تقيد يعني خارجي، امري مالحظه از ناشي اصفهاني،
  فصول عبارت از آخوند تفسير نقد

  :است اشكال دچار جهت چند از فصول، عبارت از آخوند تقرير
 لحـاظ « گانـه  سه اقسام شد الزم مي بود، موضوع ذات مقام در تقيد فصول، مراد يك) اگر

 حـالي  در ايـن . نمايد مطرح را »موضوع اطالق و موضوع وجود عدم لحاظ موضوع، وجود
 كـه  شـود  مـي  تقويـت  نكته اين اساس، براين. اند پرداخته اول قسم دو به تنها ايشان كه است

 آن بـه  تنهـا  اصـفهاني  حايري كه است احتمال دو واجد تنها كه دارد تفسيري فصول عبارت
 شـده  بسنده آن احتمال دو ذكر به تنها كه باشد احتمال سه واجد اينكه نه است، پرداخته دو

  .)281، ص1ق، ج1413مشكيني، (باشد 
 مشـتق،  تركـب  الزمـه . اسـت  آن از ناشـي  لوازم و مشتق تركب حول حاضر، بحث دو)
 صـورت  بـه  »كاتـب  زيـد « ماننداي  قضيه كه اي گونه به است. محمول ناحيه در موضوع تكرر

 فصـول،  بيـان  از آخونـد  تلقي كه است حالي در اين. گردد مي بازنويسي» الکتابه له زید زید«
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 زيـد «صورت  به را فوق قضيه آخوند چون موضوع؛ تكرر نه شود مي محمول تكرر به منجر
  .)313، ص1، ج1389اصفهاني، (كند  مي بازنويسي »كاتب الكاتب
  آخوند اشتباه منشأ
 الـذات الن نظـر وفیـه« :گويـد  مي چنين انقالب وجه بيان مقام در اصفهاني حائري الف)

 حـائري ( ...» االیجـاب صـدق واقعـاً  بـه مقیـدهً  کانـت ان فعـالً  وأ قـوهً  بالوصـف مقیـدهً  خوذهأالم
  .)61ق، ص1404اصفهاني، 
 كـالم  لـذا  اسـت.  قضـيه  موضوع فصول، عبارت در »ذات« از مراد كرده كه گمان آخوند

 همـان  باشـد. ايـن   محمـول  بـه  مقيد قضيه، موضوع كه نموده حمل مطلب اين بر را فصول
 مصداق همان ،»ذات« از فصول مراد كه است حالي اين در. است محمول شرط به ضرورت

 تفسـير،  ايـن  طبـق  نتيجـه  در. گـردد  مي اخذ مشتق همان يا محمول جانب در كه است ذاتي
 خواهـد  مطلق انسان همان موضوع و است ننموده موضوع در تصرفي اصالً اصفهاني حائري

  .بود
 موضـوع  فصـول،  عبـارات  در »ذات« از دهد مـراد  نشان مي كه است دست در شواهدي

  :است؛ از جمله محمول ناحيه در ذات مصداق مراد، بلكه نيست. قضيه
 الوجـه یختـار ان یمکـن« :كند مي نشان خاطر خود قبلي عبارات در اصفهاني يك) حائري

 عبـارت،  اين . در)همان( »مطلقاً  الذات و الشيء مصداق لیس المحمول بان یجاب و ایضاً  الثاني
 تحقـق  نقـد  مقـام  در چون گردد؛ مي اخذ مشتق در كه است ذاتي مصداق همان ذات از مراد

 انقالبي مشتق، در ذات مصداق اخذ فرض در گويد كه مي ضرورت به امكاني جهت انقالب
 مطلـق  انسـان  قضـيه  محمـول  ،»كالضح له انسان االنسان« قضيه در كه چرا شود؛ نمي محقق
 اسـت  واضح. است محمول امكاني قيدي به مقيد انسان بلكه گردد؛ محقق انقالب كه نيست

 اخـذ  محمـول  ناحيـه  در كـه  اسـت  ذاتـي  مصـداق  عبـارت،  اين در ذات از فصول مراد كه
  .گردد مي

 اسـت  فـوق  عبارت ادامه در است، شده بيان انقالب تصحيح صدد در كه عبارت مذكور
، 1385 فاضـل، (گـردد   حمـل  محمول ناحيه در ذات و شيء مصداق به بايست مي قاعدتاً و
  .)351، ص1ج

 داشـتن  روا بـا  مشـتق،  در شـيء  مصـداق  اخذ در انقالب پذيرش با فصول دو) صاحب
 یـذهب ال و« :كه بيان اين به پذيرد. مي هم مشتق در شيء مفهوم اخذ در را انقالب ،اي توسعه
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 او الـذات لحـوق الن ایضـاً  االول الوجـه ابطـال علـي المـذکور بالبیـان التمسـك یمکن انه كعلی
  .)61، ص1ق، ج1404 اصفهاني، حائري» (ضروري ایضاً  لمصادیقهما الشيء

گيرند  مي مشتق و محمول ناحيه در ذات مفهوم معناي به را »ذات«عبارت  اين در آخوند
 ذات مصـداق  اخـذ  مقـام  در چه فصول، كالم آنكه حال .)111، ص1ق، ج1431 خراساني،(
 موضـوع  بـر  يكـي  حمل و است چيز يك مشتق، در آن مفهوم اخذ مقام در چه و مشتق در

اسـت   فصـول  كـالم  واحـد  سـياق  خـالف  محمول ناحيه در ذات بر ديگري حمل و قضيه
  .)166، ص1ق، ج1400فيروزآبادي،  حسيني(

 زيـاد،  احتمـال  به. است» بالضـروره او بالقوه بالفعل الکاتب زید« فصول صاحب مثالب) 
 برده گمان فصول كتاب ناسخ و است بوده» الکاتـب زید زید« صورت به مزبور مثال در »زيد«

 صـورت  بـه  عبارت نتيجه در و نموده حذف را آن لذا است. تكراريها  »زيد« اين از يكي كه
 الکاتـب زید« صورت به اصل در مثال اين كه كرده گمان آخوند. است آمده در »الکاتب زید«

  كه: درحالي است. نموده محمول بشرط ضرورت بر حمل را آن است. لذا بوده »کاتب
 اسـت  فراوان آن در ناسخ خطاي احتمال و بوده ناقص مثال كه اين دانيم مي ما قطعاً اوالً

 »کاتـب الکاتـب زیـد« صـورت  بـه  را مثـال  چـون  است؛ پذيرفته هم آخوند را احتمال اين و
  است. آمده »الکاتب زید« صورت به فصول متن در مثال آنكه حال كند؛ مي بازنويسي
 تـر  نزديك واقع به تكرار، توهم خاطر به »الکاتب زید زید« مثال در زيد حذف امكان ثانياً
، 1، ج1385فاضـل،  (اسـت   شده حذف »كاتب الكاتب زيد« در كاتب بگوييم اينكه تا است
بپذيريم  كه نمود خواهد ملتزم را ما فصول، مثال از زيد حذف به دادن تن . هرچند)125ص

 زیـد« صـورت  بـه  فصـول  مثـال  كـه  چرا است؛ شده افزوده ناسخ توسط هم الكاتب به »ال«
  . است شده ضبط »الکاتب

  فصول عبارت از مختار تقرير
 وقتـي  اما ماند. مي باقي خود اطالق بر قضيه موضوع فصول، عبارت از مختار تقرير بنا بر
 قيـد  به انسان توصيف و تقييد كنيم، مي اخذ »مشتق« محمول در را انسان يعني ذات، مصداق

  :نيست خارج حال دو از »الکتابه له« وصف و
 باشـد  ثابـت  انسان براي هم االمر نفس و واقع در توصيف و تقييد اين است يك) ممكن

 اتصـاف  ايـن  چنـد  هـر  گردنـد؛  مـي  »الکتابـه له« وصف به متصفها  انسان همه آن، طي كه
  .پذيرد انجام بالقوه صورت به
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 خواهـد  ضرورياي  قضيه »کاتـب االنسان« قضيه, انسان براي واقعي تقييد چنين وجود با
 ممكن كهاي  قضيه لذا. است ثابت انسان بالقوه، براي لو و كتابت، فرض، مطابق كه چرا بود؛
  .يابد مي انقالب ضرورياي  قضيه به بود،

 را انسان ما نيايد و حساب به انسان براي تقييدي واقع حسب به »الکتابـه له« قيد دو) اگر
 كـه اي  قضـيه  به ممكن،اي  قضيه صورت دراين سازيم، »الکتابـه له« به مقيد اي قضيه قالب در

  .يابد مي انقالب دارد سلب ضرورت
 و گـردد  مالحظـه  تحليـل  و تجزيـه  بـدون  »كاتـب  زيد« مانند اي اگر قضيه اينكه خالصه

 بـا  اگـر  امـا  بـود.  خواهـد  امكان قضيه اين جهت نكنيم، اخذ مشتق مفهوم در را ذات مصداق
 ذات يـا  آيد: مي پيش حالت دو نماييم، اخذ مشتق مفهوم در را شيء مصداق تحليل، و تجزيه

 انقـالب  ضـرورت  بـه  امكـاني  جهت صورت دراين كه دارد وصف به واقعي اتصافي واقع در
 بـه  ممكـن  قضـيه  حالـت،  ايـن  در نيسـت.  متصـف  واقع در وصف اين به ذات يا و يابد، مي

  .)134، ص1ق، ج1408؛ حكيم، 352، ص1، ج1385فاضل، (يابد  مي انقالب سلب ضرورت
  فصول صاحب ديدگاه نقد

 كـه  چـرا  نيست؛ واقع در نسبت ثبوت عدم يا ثبوت مالحظه قضايا، ضرورت يك) مناط
 ضـرورت،  منـاط  بلكـه  گردنـد.  مـي  منحصـر  ضروري قضاياي در قضايا همه صورت، دراين

 موضـوع،  از محمـول  انفكاك استحاله صورت در كه است موضوع خود با محمول مالحظه
 دارد احتمـال  نتيجـه  در .اسـت  برخـوردار  امكـاني  جهت از اال و است؛ ضرورت آن جهت

 لـذا  نباشـد.  برخـوردار  ضـرورت  جهـت  از وصـف،  يـك  بـه  واقعي تقيد عين در محمولي
 و داشـتن  واقعي تقيد بلكه ندارد. وجود ضرورت جهت و داشتن واقعي تقيد مياناي  مالزمه
، 1، ج1385فاضـل،  (اسـت   محتمـل  امـري  بـودن،  برخـوردار  امكـان  جهـت  از حال درعين
  .)157، ص1ق، ج1400فيروزآبادي،  ؛ حسيني353ص

 ايـن  از ناشـي  بلكه نيست. مشتق مفهوم در ذات مصداق اخذ از ناشي مزبور انقالب دو)
 بـه كـار   مشتقي لفظ قضيه در اگر حتي لذا است. شده مقيد وصف به واقع در ذات كه است
 چنين هم باز نكنيم، اخذ مشتق در را ذات مصداق مشتق بساطت فضاي در يا و نشود گرفته
 و است داده رخ محمول به ذات واقعي اتصاف اثر در انقالب اين چون دهد؛ مي رخ انقالبي

 كـه  جـايي  يـا  و مشـتق  بسـاطت  فضـاي  در بلكـه  مشتق، تركب فضاي در تنها نه مالك اين
  .)134، ص1ق، ج1408حكيم، (است  جاري هم نباشد مشتق محمول



 
 

 

رم،
چها

ره 
شما

جم، 
ل پن

سا
 

ان 
مست

ز
13

97
  

210 

  اصفهاني حائري بازسازي اساس بر مشتقات در شيء مصداق اخذ فرض در انقالب تفسير
  فصول عبارت از آخوند تفسير

 مصـاديق  اين لوازم از شيئيت كه چرا است؛ ضروري خود مصاديق براي شيء مفهوم عروض
 در شـيء  مفهـوم  اخـذ  با لذا. ممكن نه است ضروري انسان براي شيئيت عروض مثالً است؛
 و شـود  مي تحليل »كالضـح له شيء االنسان« صورت به »كضاح االنسان« نظيراي  قضيه مشتق،
 مبدل ضرورياي  قضيه به ممكن قضيه اين است، ضروري انسان براي شيئيت ثبوت كهاازآنج
  .)111، ص1، جق1431؛ خراساني، 317، ص1ق، ج1431جزايري، (گردد  مي

  آخوند(عدم ضرورت حمل شيئيت مقيد بر انسان) نقد
 االنسـان« قضـيه  در كـه  نمـود  بيـان  مشتق در شيء مصداق اخذ باب در فصول صاحب

 از انسـان  بـر  مطلـق  انسـان  حمل بود، شده اخذ مطلق صورت به اگر انسان »الکتابه له انسان
 محمول مسند در مقيد، انسان چون كه درحالي است. ضروري خودش براي شيء ثبوت باب
 انقالبـي  لـذا  اسـت.  برخوردار امكان جهت از و نيست لنفسه شيء ثبوت باب از شده، واقع
  .افتد نمي اتفاق

 و ممكـن  قضـيه  دو بـه  قضـيه  انحـالل  مسـئله  سـبزواري،  حاجي تبع به آخوند مرحوم
 ضروريها آن از يكي كه قضيه دو به ممكن قضيه يك انقالب از و كند مي مطرح را ضروري

  .نمايد مي دفاع است
 االنسـان« چـون اي  قضيه و كند مي تكرار را آخوند حرف همان جا اين در فصول صاحب

 نتيجـه  در. كنـد  مي منحل »الکتابه له االنسان« و »شيء االنسان« قضيه دو به را »الکتابه له شيء
 قضـيه  قالـب  در كـه  يابد مي انقالب ضروري و ممكن قضيه دو به امكاني جهت بااي  قضيه
 حـرف  از آخونـد  گويـا  كه است درحالي اين. است شده ثابت انسان براي مطلق شيئيت اول
 مطلـق  شيئيت ثبوت گويد مي اشكال مقام در و كشيده دست قضايا انحالل يعني خود، سابق
 نيسـت  ضـروري  خود مصاديق براي مقيد شيئيت ثبوت اما است، ضرورري مصاديقش براي

  .است »الکتابه له شيء االنسان« قضيه در انحالل نفي معناي به كالم اين و
ء لـه ياالنسان شـ«آخوند(عدم توسعه انحالل به دو قضيه در قضايايي نظير  از دفاعي

  »)كالضح
اي  قضـيه  شد، مي موضوع تكرار به منجر جاكهنازآ مشتق، در شيء مصداق اخذ فرض در
 ايـن  اينكه و »كالضح له« گرفتن وصف لذا آمد. مي دست به» كالضح له انسان االنسان« چون
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 حكم در آنچه و جزئي تواند نمي قيدي هيچ چراكه بود؛ محال بدانيم، واحدي قضيه را قضيه
. شـد  خواهـد  تشـكيل  قضيه دو و است آن از اجنبي و مباين لذا نمايد. متكثر را است جزئي
 و اسـت  موضوع تكرار كه چرا است؛ جزئي حكم در شده، اخذ محمول ناحيه در كه انساني

  ».نفسه الي بالقیاس الیتقید الشيء«
 تـا  موضوع تكرار نه و است جزئي نه شود، مي اخذ محمول ناحيه در كه شيء مفهوم اما

 نـداريم  دليلي لذا دارد. وجود آن تقييد امكان كه است كلي امري بلكه باشد؛ جزئي حكم در
 ضـروري  دو آن از يكـي  كـه  كنـيم  منحـل  قضيه دو به را» كالضح له شيء االنسان« قضيه كه

 اينجـا  در نيـز  اعـم  بـر  اخص حمل اشكال اينكه ضمن. كرد تصوير را انقالب بتوان تا باشد
  1.نمود تصوير را انقالب بتوان وسط حد اين با تا ندارد وجود

 كـه  كـرديم  ثابـت  شيء، مصداق اخذ فرض در ما كه است اين آخوند وارده بر نقد تنها
 نيـز  مشـتق  در شـيء  مفهوم اخذ فضاي در. كرد معني ديگري گونه به بايد را فصول عبارت

 و عـدل  عنـوان  به دوم شق چراكه باشد؛ بوده قبلي فرض با متناظر كه داد ارائه تفسيري بايد
 بـه  شـود  مـي  ارائه ذيل در كه تفسيري نتيجه در. است شده مطرح بحث اول شق راستاي در

  .است برخوردار بيشتري اولويت از دارد، اول شق با كه اي هماهنگي و قرابت خاطر
  مشتق در شيء مفهوم اخذ ذيل فصول، عبارت از مختار تفسير

 واقع در موضوع هرگاه »الکتابه له شيء االنسان« ماننداي  قضيه در فصول، صاحب نظر از
 در اگـر  و است ايجاب ضرورت آن جهت باشد، برخوردار كتابت وصف به مقيد شيئيت از

 ذيـل  كـه  تبييني با تبيين اين .داشت خواهد سلب ضرورت باشد، برخوردار آن از عدم واقع
 انتقـادي  دو همـان  تـوان  لذا مي .است هماهنگ شد، ارائه مشتق در شيء مصداق اخذ فرض

  .  نمود نيز تكرار فرض اين در شد، بيان مشتق در شيء مصداق اخذ مسئله ذيل كه

 يـا  مفهـوم  اخـذ  فـرض  در انقالب اصفهاني از استدالل جرجاني (لزوم غروي بازسازي
  مشتق)   در شيء مصداق

 انقـالب  محذور مشتق، در شيء مصداق يا مفهوم اخذ فرضِ دو هر اصفهاني محقق منظر از
  .دارد پي در را

                                                                                                                     
تمايز نهادن ميان توصيف و تقييد و عدم تقييدپذيري جزئـي حقيقـي و لـزوم حمـل اخـص بـر اعـم در فـرض          .1

بررسـي  «كننـد. تفصـيل مسـئله را از مقالـه      پذيري جزئي حقيقي اموري هستند كه انقالب را تبيين مي توصيف
  ) بجوييد.1395(حسيني، سعيدي مهر.» هاي استدالل جرجاني بر بساطت مشتق بازسازيانتقادي 



 
 

 

رم،
چها

ره 
شما

جم، 
ل پن

سا
 

ان 
مست

ز
13

97
  

212 

  مشتق در شيء مفهوم اخذ
 صـورت  بـه  را مزبور قضيه و گردد اخذ شيء مفهوم »کاتب االنسان«نظير اي  قضيه در هرگاه

 دارد امكـان  حـال، . ايـم  شـده  انقالب محذور دچار كنيم، بازنويسي »الکتابـه له شيء االنسان«
  ندارند: را الزم كارآيي يك  هيچ اما نماييم، مدلل ذيل ادله با را مزبور انقالب

 غيـر  شيء مفهوم چراكه باشد؛ بوده لنفسه شيء ثبوت باب از تواند نمي انقالب اين يك)
  .است انسان از

 خود موضوع براي امكاني جهت به موجه محمول كه نيست باب اين از انقالب دو) اين
 محمـول  بشـرط  ضـرورت  بـاب  از را طور نيست كه انقالب اين يعني است. ثابت بالضروره
 را »کاتـب االنسان« جمله و كرده اخذ مشتق در را شيء مصداق وقتي كه چرا نماييم؛ تصوير

 كتابت مقتضي خود انسانيت به انسان كنيم، مي بازنويسي »الکتابه له انسان االنسان« صورت به
 له شيء االنسان« صورت به را جمله و نماييم مي اخذ مشتق در را شيء مفهوم وقتي اما است.
 از مـراد  چـون  بلكـه  نيست. كتابت مقتضي شيئيت خاطر به شيء كنيم، مي بازنويسي »الکتابه
 مفهـوم  اخـذ  يعنـي  بحـث،  فـرض  از صورت دراين است. كتابت مقتضي است، انسان شيء
. ايم كرده اخذ در مشتق را انسان يعني شيء مصداق واقع در و ايم شده خارج مشتق در شيء
 بلكـه  نـدارد،  كتابـت  اقتضـاء  تنهـا  نـه  مصداقي چنين باشد، بوده انسان غير شيء از مراد اگر

 بـه  نسـبت  اقتضـايي  هيچ شيئيت، باب از شيء بنابراين .است انسان از كتابت سلب مقتضي
 از چنينـي  اين تفسير اما است، كتابت مقتضي انسانيت باب از شيء چند لذا هر. ندارد كتابت
 اخـذ  فرض وارد نموده و خارج مشتق در شيء مفهوم اخذ يعني بحث، فرض از را ما شيء،

  .كند مي مشتق در شيء مصداق
 شـيء  ال و اسـت  شيء انسان چون كه نمود تصوير باب اين از را انقالب توان نمي سه)
 االنسـان« در شـيء  اخذ با لذا دارد، حضور مراتب همه در شيء چون هم طرفي از و نيست
 در و بـود  خواهـد  ضـروري  انسـان  بر آن حمل مراتب، همه در شيء حضور باب از »کاتب
  .گردد مي منقلب ضرورياي  قضيه به است ممكن بالوجدان كهاي  قضيه نتيجه

 در كـه  چـرا  است؛ سازي پياده قابل مشتق در شيء مصداق اخذ خصوص در تبيين اين
 به انسان تقيد است، شده تكرار محمول در موضوع ازآنجاكه »الکتابه له انسان االنسان« قضيه
 بـوده  اعـم  بر اخص حمل انسان بر مقيد انسان حمل كه گردد مي موجب كتابت مانند قيدي
 اسـت.  محفوظ »کاتب االنسان« در جمله از مراتب همه در انسان كه دانيم مي سويي از. باشد
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 االنسـان« قضـيه  از و كـرديم  تحليل خبر دو به را محمول اشكال اين از رفت برون براي لذا
  .آورديم دست به را» الکتابه له االنسان« و» انسان االنسان« قضيه دو» الکتابه له انسان

 سـازي  پيـاده  قابـل  مشـتق  در شـيء  مفهـوم  اخذ در مالكي چنين كه است حالي در اين
 تكـرار  باب از مشتق در آن اخذ اما باشد، مي محفوظ مراتب همه در شيء زيرا گرچه نيست؛
 تـا  شـويم  نمـي  اعم بر اخص حمل دچار نماييم، هر چند مقيد را شيئيت لذا نيست. موضوع

  .كنيم تحليل خبر دو به را محمول آن، از رفت برون براي
 االنسـان« نظيـر  جمالتي در شيء مفهوم اخذ فوق، احتماالت همه نقد با اصفهاني محقق

 قضـيه  دو را بـه  مزبـور  قضـيه  نتيجـه  در دانسـته و  خبر دو به خبر انحالل موجب را »نـاطق
 و امكاني، اول قضيه كند؛ انحاللي كه در جهت مي منحل »النطق له االنسان« و »شيء االنسان«

 »نـاطق االنسـان« چوناي  قضيه جهت بالوجدان، كه درحالي. است ضرورت دوم قضيه جهت
 قضـيه  دو به ضروري، بالوجدان قضيه يك مشتق، در شيء مفهوم اخذ با لذا. است ضرورت
  .)215ص ،1، ج1385اصفهاني، ( گردد مي منقلب ضروري و امكاني

  مشتق در شيء مصداق اخذ
 مـاده  واجـد  كـه  شويم مي مواجه قضيه يك با عقدالحمل در مشتق، در شيء مصداق اخذ با

 بـه  »کاتب االنسان« چوناي  قضيه مشتق، در شيء مصداق اخذ با كه بيان اين به. است امكان
 لـه انسـان« قضيه با عقدالحمل، ناحيه در حال. يابد مي انحالل »الکتابه له انسان االنسان« قضيه

 ذات و موضوع ذات يعني است. امكان قضيه اين االمري نفس ماده كه هستيم مواجه »الکتابـه
 بـالعرض  يا بالذات مقصود اقتضاء اين اينكه ولو دارند؛ اقتضائي چنين االمر نفس در محمول
  .نباشد

 موضـوعي  اصوالً و است صادق موضوع براي بالضروره خود امكاني ماده با محمول اين
 اقتضـاء آن حتمـاً   بلكـه  نمايد. اقتضاء باالمكان را امكان ماده با محمول تواند نمي انسان مانند

اي  قضـيه  بـه  بـود،  برخـوردار  امكـان  جهـت  از كهاي  قضيه نتيجه خواهد بود. در بالضروره
 لنفسـه  شـيء  ثبـوت  بـاب  از انقـالب، اوالً  اين كه نمود توجه بايد. يابد مي انقالب ضروري
 امكـاني  كـه  چـرا  باشـد؛  هم نمـي  محمول ناحيه در ضروري قيدي اخذ خاطر به ثانياً .نيست
 نيز نخواهد بـود كـه   المحمول بشرط ضرورت باب از ثالثاً .ماست مفروض قضيه ماده بودن
 بشـرط  ضـرورت  طرفـي  از كـه  چـرا  آوريـم؛  نظـر  در محمول جزء عنوان به را قضيه جهت

 هـم  مشـتق  بسـاطت  فضاي در حتي و ندارد مشتقات تركب بحث به اختصاصي المحمول،
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  .يابد مي انقالب ضرورياي  قضيه به قضيه آن دهيم، قرار محمول جزء را امكاني جهت اگر
 را المحمول بشرط ضروريه و شده واقع محمول جزء تواند مي جهت ديگر، تنها سوي از

 مالحظه مورد لو و است شيء دو ميان واقعي نسبت كيفيت ماده ازآنجاكه اما آورد. وجود به
 مالحظـه  بـه  نيـاز  حتـي  كـه اي  ماده دادن قرار با توان مي كه كرد تصوير نبايد نگيرد، قرار ما

  .آورد دست به المحمول بشرط ضروريه ندارد،
 در لـذا  اسـت.  محمـول  در قضـيه  موضـوع  اخـذ  اسـت،  شده انقالب اصلي منشأ آنچه

اي  رابطـه  كتابـت،  و انسان ميان عقدالحمل ناحيه در »الکتابـه له انسان االنسان« چوناي  قضيه
نيـز   موضـوع . اسـت  امكـاني  مـاده  قالـب  در اقتضـاء  اين كه است شده قرار بر االمري نفس
  .نمايد اقتضاء امكان نحو به را امكاني ماده با محمول چنين تواند نمي

  :كرد؛ اينكه عنوان مسئله تكميل مقام در نكته چند توان مي
 اوالً :زير اسـت  مزاياي واجد جهت چند از دوم، فرض در انقالب چنيني اين الف) تبيين

 آخونـد  كـه  چنـان  نمود؛ تنظير عقدالوضع ناحيه در انحالل با را انقالب از تفسير اين توان مي
 قضيه يك به منحل خود ،»کاتـب االنسان« ماننداي  قضيه عقدالحمل فرض اين در. كرد چنين
 جهـت  واجـد  فـارابي  نـزد  كـه  يابد مي انحالل قضيه يك به هم عقدالوضع كه چنان شود؛ مي

 ناحيـه  در منحـل  قضاياي از يك هيچ كه درحالي است؛ امكاني جهت واجد شيخ نزد و فعلي
 انقـالب  بردن با ثانياً .باشند نمي غرض متعلق و نبوده اصلي مقصود عقدالحمل، يا عقدالوضع

 به جهت يك انقالب چراكه ايم؛ پرداخته انقالب اصلي محذور به واقع در امكاني، ماده روي
 و است محال ديگر ماده به ماده يك انقالب بلكه نيست. انقالب اصلي محذور ديگر، جهت
  .)213، ص1، جهمان( محالند مواد انقالب دليل به جهات انقالب

 امـا  است، انقالب فرض دو هر محذور جرجاني استدالل از اصالح اين طبق ب) هرچند
 در شـيء  مفهـوم  اخـذ  كـه  چرا متفاوتند؛ باهم دوم فرض و اول فرض در انقالب تبيين نحوه
 دو موضـوع  بـا  يك هر انضمام از آنگاه كند و مي منحل خبر دو به را عقدالحمل ابتدائاً مشتق،
 »النطـق لـه شـيء االنسـان« صـورت  بـه  را »نـاطق االنسـان« ابتدائاً يعني آيد. مي به دست قضيه

 كـه  آيـد  مي دست به »النطق له االنسان« و »شيء االنسان« قضيه دو كنيم. در نتيجه مي بازنويسي
 اسـت  حـالي  در اين .يابد مي انقالب ضروري و ممكن قضيه دو به ضرورياي  قضيه آن، طي
 شـود و  مـي  تحليـل  امكان ماده با قضيه يك به عقدالحمل مشتق، در شيء مصداق اخذ در كه

 ابتـدا  يعنـي . شـود  مـي  مبـدل  ضـرورت  بـه  قضيه امكاني جهت موضوع، با مقايسه سپس در
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 »الکتابـه لـه انسان« ازآنجاكه آنگاه شده و بازنويسي »الکتابه له شيء االنسان« به »کاتب االنسان«
 بـا  مقايسـه  در امكاني ماده با محمولِ اين است، برخوردار امكاني ماده از عقدالحمل ناحيه در

  .كند مي منقلب ضرورت جهت به را» الکتابه له انسان االنسان« قضيه امكاني جهت موضوع،
  بازسازي غروي اصفهاني از استدالل جرجاني از انتقاد

  شيء در مشتق مفهوم اخذ فرض در انقالب تبيين الف) نقد
 دو بـه  محمـول  انحـالل  بـه  تن صورتي در گردد، اخذ محمول ناحيه در كلمه دو هرگاه

 و نباشد آن در تقييد توان يعني باشد. جزئي حكم در يا جزئي اول كلمه كه داد خواهيم خبر
  .بيندازد اعم بر اخص حمل ورطه به را ما آن، براي قيدآوري
 انسـان االنسـان« قضيه در كه چرا داشت؛ وجود مشتق در شيء مصداق اخذ در مالك اين

 بـه  انسـان  قيـد  را »الکتابـه لـه« اگر است، شده تكرار محمول در موضوع ازآنجاكه »الکتابه له
 از انسـان  بـر  محمـولي  چنين حمل فرض كنيم، محمول يك مجموعاً راها آن و آوريم حساب

 دو قـوه  در قضـيه  ايـن  گـوييم  مي اشكال اين گذر از براي لذا است. اعم بر اخص حمل باب
 را» النطـق لـه شـيء االنسـان« تحليل و نماييم اخذ مشتق در را شيء مفهوم اگر اما. است قضيه
 را »النطـق لـه شـيء«مجمـوع   و آورده حسـاب  به شيء براي قيد را »النطق له« ولو دهيم، ارائه

 صـدد  در قضـيه،  دو بـه  انحالل با تا افتد نمي اتفاق اعم بر اخص حمل بدانيم، انسان محمول
 اشـكال  بـا  كنـد  مي قضيه دو به انحالل بر مبتني را انقالب كه تبييني چنين لذا .بر آييم آن رفع

  .است مواجه
  اخذ مصداق شيء در مشتق فرض در انقالب تبيين ب) نقد
واجـد   انسـانِ  امكـان  ثبـوت » الکتابـه لـه انسـان االنسان« چوناي  قضيه از مرادمان هرگاه

 كنـيم،  ثابـت  را انسـان  ازاي  حصـه  امكـان  كـه  آن باشيم صدد در و باشد انسان براي كتابت
 بـراي اي  حصـه  چنـين  امكان و است ضرورت جهت واجد شود مي ناشي آن از كهاي  قضيه
  .است ثابت بالضروره انسان،
 حمـل  بـا  قضـيه  اين چراكه بالضروره؛ نه است باالمكان انسان براي حصه اين ثبوت اما 

 و است خاصي حصه واجد انسان بفهماند كه است صدد در تنها انسان، بر »الکتابـه له انسان«
 انسـان  بـراي  حصـه  ايـن  امكـان  اثبات يا و انسان براي كتابت امكان اثبات به مبادرت اصالً
  .شود برخوردار ضرورت جهت از تا كند نمي

به ميان  امكاني ماده از سخن محمول، در جهت اخذ از گريز براي هرچند تعبير ديگر، به
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 امكاني ماده اين ناچار به انقالب، تبيين فرايند در اما بود، نمي الزم هم آن لحاظ حتي آمد كه
 از و آورده در محمـول  در جهت اخذ از سر ناخواسته و كند مي آفريني نقش و شده مالحظه

 ملفوظ قضاياي در منحصر قضايا سويي هم از. يابد مي ضرورت محمول در جهت اخذ باب
 و اسـت  معقولـه هـا  آن در جهت قاعدتاً و اند معقوله قضاياي قضايا، از برخي بلكه باشند. نمي
 بـه  مبدل و شده خارج بودن ماده از دهيم، قرار لحاظ مورد كرده و تعقل را آن ماده كه همين
تواند با ماده قضايا انقالب را تبيين كند و آنچـه   بنابراين محقق اصفهاني نمي. گردد مي جهت

    فرض كرده است، در واقع جهت است نه ماده.

  نظريه بساطت جرجاني در اثبات مدعاي سلبي استدالل يها بازسازي ارزيابي
 جز دارند؛ ساختاري درون مشكل جرجاني، استدالل با رابطه در شده انجام يها بازسازي همه

 بـراي  چنـد  هـر ها  بازسازي اين. شد پذيرفته اصالح يك با تنها كه سبزواري حاجي بازسازي
اي  عديـده  مشكالت دچار خود اما اند، يافته تكون شده جرجاني استدالل به كه اشكاالتي رفع
، 1395مهـر،   سـعيدي  حسـيني و (اسـت   قبـول  مـورد  جرجاني استدالل از تقريري. باشند مي
 بازسـازي  بـه  نيازي و كند حل بود استدالل اين متوجه كه را اشكاالتي همه بتواند كه) 79ص

 ساختاري دورن سازگاري رغم علي ،سبزواري بازسازي و جرجاني دليل اما نداشته باشد. مجدد
 از آمده به دست نتيجه نهايت چون سازند؛ ثابت را مشتقات محض بساطت ادعاي توانند نمي
 از نسـبت  خـروج  بر داللتي گونه هيچ ولي است، بيرون مشتق مفهوم از ذات كه است اين آن،

 و باشد نسبت و ذات از مشتق تركب نافي تواند نمي استدالل اين نتيجه در. ندارد مشتق مفهوم
  .است همراه مدعي از دليل اعميت مشكل با محض بساطت اثبات براي دليل اين از استفاده
 محض بساطت در صددند كه ديگراني و خراساني آخوند سبزواري، حاجي به اشكال اين

  .آيد مي وارد بگيرند، نتيجه استدالل اين را با
 از ذات اخـراج  عهـده  از تنها نيزها آن بگذريم،ها  بازسازي ديگر دروني ناسازگاري از اگر
 ايـن  بـه  تفطن بااي  عده .عاجزند مشتقات محض بساطت اثبات از و آيند مي بر مشتق مفهوم
 يـا  ذات از يـك  هـر  اند. به اعتقاد آنهـا، اخـذ   آمده بر آن رفع صدد دراي  تتمه ذكر با اشكال،
 اخـذ  مشتق در را مبدأ و ذات اگر چراكه است؛ ديگري اخذ مستلزم مشتق، مفهوم در نسبت
 ذات، و مبـدأ  ميان ارتباط ضامن چون كنيم؛ اخذ مشتق در هم را نسبت بايد ناچار به نماييم،
 مبدئي و ذات بر مشتق ندارد معني مشتق، مدلول در نسبت فقدان صورت در و است نسبت

  .كند داللت همند از اجنبي كه
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 به دليـل وابسـتگي   نماييم، اخذ مشتق مفهوم در را مبدأ و نسبت تنها اگر سوي ديگر، از
 بـه  نسبت قوام به منجر اال و آيد؛ مي الزم هم ذات اخذ نسبت، اخذ از طرفين، به نسبت قوام
  .)63، ص1ق، ج1430نائيني، (شود  مي واحد طرف
 است. عقاليي غير فرضي حدث، و نسبت از مشتق تركب فرض مزبور، تتمه به توجه با
اسـت.   محض تركب ديگري و محض بساطت يكي دارد كه معقول فرض دو تنها مسئله لذا

 فـرض  سـازيم.  باطـل  را محض تركب فرض جرجاني استدالل با است صورت كافي دراين
 مشـتق  براي محض بساطت لذا است. باطل خود خودي به كه هم حدث و نسبت از تركب
  .گردد مي ثابت
 چـرا  باشد؛ گرفته صورت اثبات و ثبوت مقام ميان خلطي استدالل اين در آيد مي نظر به

 كـالم  مـدلول  كه مقداري و است مسئله يك ثبوت، ظرف در خود طرفين به نسبت تقوم كه
 را مشـتق  مـدلول  االمـري،  نفـس  بحث يك از توان نمي و است ديگري مسئله شود، مي واقع

به اين  شود؛ نمي واحد طرف به قائم نسبت نباشد، مشتق مدلول ذات ولو چون نمود؛ روشن
 و واقـع  از نـه  اسـت،  كـالم  مـدلول  از نسبت طرف خروج معناي به مشتق بساطت دليل كه

  1.آورد پي در را واحد طرف به نسبت قوام تا االمر نفس

  2مدعاي ايجابي نظريه بساطت
 ذات است معتقد خود سلبي ادعاي در. است ايجابي و سلبي ادعاي دو واجد مشتق بساطت

نيست. اين نظريه با فهم متعـارف مـا    آنها از مركب مشتق و بيرونند مشتق مفهوم از نسبت و
                                                                                                                     

 فصـل  در جـنس  اخذ به منجر مشتق در شيء مفهوم اخذ است معتقد و دارد مزبور استدالل از ديگري بازسازي نائيني ميرزاي .1
 هـا در  ايـن  اسـت؟  كدام نائيني بيان درست تقرير باشد؟ جنس تواند مي شيء آيا. شود مي انقالب به منجر آن مصداق اخذ و

(حسـيني، سـعيدي مهـر.     »مالصـدرا  فلسـفه  در موجـود  و وجـود  بحث در آن تأثير و اشتقاق مبدأ و مشتق رابطه« نامه پايان
  .است شده بيان مفصل طور به )34، ص1394
 فـرض  عـالم  لحاظ به وضع عالم در واضع، توسط كلمات وضع مقام در. است لنكراني فاضل اهللا توسط آيت آن، از ديگر بازسازي

 شـيء  مصداق اگر اوالً اساس، براين. است غلط ثبوتاً »عام له خاص ـ موضوع  وضع« فرض كه شود مي تصوير حالت چهار
 خـاص  لـه  موضـوع  ــ  عـام  وضع« قبيل از مشتقات وضع كه دهيم تن هم مسئله اين به بايد نماييم اخذ مشتق معناي در را

هـا   ميليـارد  بـين  مشـتقات  كـه  معنـي  ايـن  بـه  آورد. مي در لفظي اشتراك از سر» خاص له موضوع ـ عام وضع« ثانياً .»است
 نشـود،  اقامهاي  قرينه كه مادامي و »عيناً رأيت« مانند باشند؛ مي مبهم لفظي مشتركات ساير همانند نتيجه در و مرددند مصداق

 اعتبـار  و حقيقـت  خلط دچار بيان اين كه رسد مي نظر . به)35، ص3ج، 1384فاضل، ( ماند مي باقي خود ابهام بر كالم اين
  .جست فوق نامه پايان در بايد را مطلب تفصيل و باشد مي

باشد. اين در حالي است كه برخي نظريه بسـاطت محـض    تبيين مدعاي ايجابي نظريه بساطت محض، براي اثبات آن الزم مي .2
  ).1375اند (براي نمونه ر.ك: محقق داماد،  دادهرا به صرف مدعاي سلبي آن فرو كاست 
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مبني بر تفاوت مبدأ و مشتق در تعارض است. بر اساس بساطت مشتقات، مشتق همان مبـدأ  
داننـد. عمـده    است. قائالن به اين نظريه خود را ملزم به بيان تفاوت ميان مبـدأ و مشـتق مـي   

ي ميـان مبـدأ و   بياني كه در جهت اين مهم بيان شده است، تفاوت بشرط اليـي و ال بشـرط  
  فرمايد: مشتق است. صدرالمتالهين در اين باب مي

عنـده  يمفهوم المشتق...عند بعض المحققین هو عین الصفه التحـاد العـرض و العرضـ«
ء و يبالذات و الفرق یکون الصفه عرضًا غیـر محمـول اذا اخـذ فـی العقـل بشـرط ال شـ

  ).٤٣، ص١٣٨٢(صدرالدین شیرازی، » عرضیًا محموًال اذا اخذ ال بشرط

توان ميان بساطت محض مشـتقات و تفـاوت اعتبـاري ميـان مبـدأ و       آيد نمي به نظر مي
گونـه  و هر توان مفاد مشتق را بسـيط محـض انگاشـت    مشتق جمع كرد. به اين بيان كه نمي

صـرف اعتبـار، حيـث حمـل و تعصـي از حمـل را        دخالت معنوي هيأت را منكر شد و بـه 
كنـد. در غيـر ايـن صـورت،      را از بساطت محض خارج مي تصحيح نمود؛ چون اين مهم ما

ممكن است چيزي به صرف يك اعتبار وارد عالم هوهويت شده و با موضوع متحـد گـردد.   
اين در حالي است كه هوهويت عبارت از اتحاد خارجي موضوع و محمول اسـت و تـأمين   

ردانـد. حـال آنكـه    گ اتحاد خارجي به صرف يك اعتبار، در واقع هوهويت را بدون مناط مي
  باشد. حمل بدون مناط غلط مي

  كار را در پيش رو دارد: ديدگاه بساطت محض دو راه
يك) بر بساطت محض مشتقات اصرار نمايد و همچنان به صرف يك اعتبار، هوهويـت  

  را تصحيح نمايد.  
  گردد. اين قول منجر به حمل و هوهويت بدون مناط حمل مي

جد مناط گرداندن حمل، هيأت مشتقات را منجر به اضـافه  دو) براي گريز از اشكال و وا
  معنوي در خارج بدانيم.

گردانـد، امـا التـزام بـه آن بـا       اين قول نيز هر چند حمل و هوهويت را واجد منـاط مـي  
بساطت محض در تنافي است؛ چرا كه با دخالت معنوي هيأت مشتق، هيأت بر حيث واقعي 

    1نيست.داللت دارد و ديگر مشتق عين مبدأ 
                                                                                                                     

 ـ كه در دست تأليف است ـ» تفاوت ال بشرطي و بشرط اليي ميان مشتق و مبدأ و معقوليت آن«نگارنده در مقاله  .1
مدعاي ايجابي قائالن به بساطت محض را به طور دقيق و تفصيلي مورد بررسي قرار داده است. مقاله فوق از 

شود و آنگاه به  گردد. تفسير آخوند از عبارات فصول بيان و نقد مي اصفهاني به فالسفه آغاز مياشكال حائري 
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  گيري بندي و نتيجه جمع
هاي آن معطوف به اثبات مدعاي سلبي نظريه بسـاطت محـض    جرجاني و بازسازي استدالل

 حاجي استدالل جرجاني و پيشنهاد اند. باشند و هيچ كدام در اثبات اين مهم كامياب نبوده مي
مشـتق بـر    بـوده و از عهـده اخـراج ذات از مفهـوم     برخوردار دروني سازگاري از سبزواري

 اشـكالي  نمـوده، دچـار   اعمـال  سـبزواري  بازسازي بر خراساني آخوند كه اي افزونه آيند. مي
 و اسـت  نشده نقل درستي به خراساني آخوند توسط اصفهاني حائري بازسازي. است جدي
 از نادرستي تلقي بر اصفهاني حائري بازسازي. ندارد حائري تقرير به ارتباطي هم اوهاي  نقد

 هـم  بازسـازي  ايـن  آن، بـه  بخشـي  وضـوح  ضـمن  كه است استوار وجوب و امكان جهت
. اسـت  حـائري  تقريـر  مشـابه  اشـكال  بـه  مبتال هم اصفهاني غروي بازسازي. است ناكارآمد
ــ دچـار    ـ به استثناء بازسـازي سـبزواري   هاي استدالل جرجاني اساس، همه بازسازي براين

آيند. بر فرض، اگر آنها را  درستي به حساب نميساختاري هستند و استدالل  اشكاالتي درون
شمار آوريم، تنها از عهـده اخـراج ذات از مفهـوم مشـتق بـر       ساخت به هايي درست استدالل

 خلـط  دچـار  هـم  نـائيني  توانند نسبت را از مفهوم مشتق خارج كننـد. تكملـه   آيند و نمي مي
سلبي نظريه بساطت بر آينـد،  ها از عهده مدعاي  بر فرض، اين بازسازي .است اثبات و ثبوت

  مدعاي ايجابي آن با نظريه بساطت محض قابل جمع نيست.
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

پردازد. بر آيند تلقي ما از عبارت فصول اين خواهد شد كه مدعاي  تلقي مختار خود از از عبارات فصول مي
، از نظريات غروي باشند. در اين مهم ايجابي نظريه بساطت محض با اصل نظريه بساطت محض همسو نمي

  يابد: اصفهاني و امام هم بهره خواهيم برد. فرجام مقاله فوق به سه اشكال طولي دست مي
  طلبد. سازد و هوهويت مناطي واقعي مي . بساطت محض با تفاوت اعتباري مشتق و مبدأ نمي1
  داريم.آيد از بساطت محض مشتقات دست بر  . با تن دادن به مناط واقعي براي حمل، الزم مي2
. بر فرض هم كه مناط واقعي حمل، مخل بساطت محض نباشد، اين مناط واقعي در مشتقات چيسـت؟ بـه ديگـر    3

كار پرده بر خواهـد داشـت كـه همـه آنهـا       آورد؟ نگارنده از چهار راه بيان، هيأت چه اضافه معنوي را به بار مي
 اند. مورد انتقاد نگارنده
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