
 

  
  
  
  

  

  

  شبھه وجود ذهنیاولی و شایع قید محمول و حّل 
  1محمدهادي رحماني

    چكيده
حمل اولي و حمل شايع از امور مهم و پر اهميت در حكمت متعاليه و فلسـفه صـدرايي اسـت؛ بـه     

انـد. البتـه هـر چنـد      حدي كه جناب مالصدرا برخي ابهامات و شبهات را از اين طريـق پاسـخ داده  
ولي ايشان توانسته اسـت ايـن نكتـه و انـواع     توان اين امر را در عبارات گذشتگان نيز پيدا كرد،  مي

حمل را تقرير و واضح نمايد. اما مطلب قابل توجه اينكه ايشان فقط اولي و شايع را به عنـوان قيـد   
عنوان قيـد بـراي محمـول     توان به كه اولي و شايع را مي اند؛ درحالي موضوع و قيد حمل لحاظ كرده

ي يعني مفهوم محمول و محمول بـه حمـل شـايع يعنـي     نيز قرار داد. بنابراين محمول به حمل اول
  حقيقت عيني و خارجي محمول.

مرحوم مالصدرا و ـ به تبع ايشان ـ مرحوم عالمه، شبهه معروف وجود ذهني را نيز با حمل اولـي و    
گوييم وجود ذهنـي كيـف نفسـاني اسـت، مـراد       شايع به قيد حمل پاسخ داده و معتقدند كه اگر مي

گوييم وجود ذهني از مقوله خارج است، مراد به حمل اولي است. لكن بـا نگـاه    ميحمل شايع و اگر 
كند، اولي است و شايع فقط قيد محمول است. يعني  شود كه آنچه شبهه را حل مي دقيق آشكار مي

وجود ذهني، با مفهوم مقوله خارج اتحاد داشته و همچنين با حقيقت عيني و خارجي كيـف نفسـاني   
  معناكه از مقوله كيف نفساني بوده و با مفهوم جوهر متحد است.   بديننيز متحد است. 

البته اين اتحاد با مفهوم جوهر، از حيث مرآت بودن تصوير ذهني با خارج است. يعني مفهوم جـوهر  
  كند. والّا مفاهيم باهم متفاوت هستند. و مفهوم انسان از يك چيز كه ماهيت انسان باشد حكايت مي

ب، در پايان مقاله آمده است كه احتماالً مراد مرحوم مالصدرا و عالمه نيـز همـين   براي تبيين مطل
كه اولـي   اند اين تفاوت به خاطر اولي و شايع به قيد حمل است. درحالي بوده است. لكن تصور كرده

 .و شايع به قيد محمول پاسخ شبهه است
  

    
  .حمل شايع، حمل اولي، وجود ذهني، قيد محمول: واژگان كليدي

                                                                                                                     
 r136030@yahoo.com  . سطح چهار حوزه (تخصصي فلسفه)1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 26/6/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»قيد محمول و حل شبهه وجود ذهنياولي و شايع، ). «1397(رحماني، محمدهادينحوه استناد: 
 .159-141)، ص3( 5، حكمت اسالمي 



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
اسـتدالل اسـت و بـا آن بـه     فلسفه از جمله علوم عقلي است كـه روش و متـد آن عقـل و    

ها و ابهامات متعددي مطـرح   پردازد. در اين مسير همواره پرسش شناخت حقيقت هستي مي
  ها، فلسفه در مسير بالندگي خود پيش خواهد رفت. شده كه با پاسخ به آن

هاي مطرح شده در بحث وجود ذهني اين است كه چگونه ممكن اسـت   يكي از پرسش
ني باشد و هم از مقوله حقيقـت خـارجي؟ (زيـرا اگـر از مقولـه      تصوير ذهني هم كيف نفسا

  كند.) آيد و انسان به حقايق خارجي علم پيدا نمي حقيقت خارجي نباشد، سفسطه الزم مي
دهنـد، ولـي آن را    جناب مالصدرا با تقرير انواع حمل به اولي و شايع، شبهه را پاسخ مي

اريم بيان نماييم كه اولي و شايع به عنوان قيد دهند. ما در اين مقاله قصد د قيد حمل قرار مي
  دهد. محمول، شبهه را پاسخ مي

  تاريخچه بحث وجود ذهني
انـد، بحـث وجـود ذهنـي از مباحـث مسـتحدث در        اهللا مصباح نيز فرموده طوركه آيت همان

  ).65ق، ص1405فلسفه است (مصباح يزدي، 
شيخ نيز در شفاء مستقالً به اين بحث نپرداخته است. بلكه فقط ضمن بحـث رد قـائلين   

 ).45، ص1376سينا،  اي به وجود در نفس دارد (ابن به حال، اشاره

 ،1393اي به بحث وجود ذهني دارد (بهمنيـاربن مرزبـان،    نيز اشاره التحصـیلبهمنيار در 
وجود تصوير در نفس اشاره كرده اسـت   به مطارحـات). همچنين شيخ اشراق نيز در 289ص

صـورت مسـتقل بحـث     ). شايد اولين كساني كه اين مسئله را به203، ص1385(سهروردي، 
) و شـيخ  41، ص1،ج1370كرده و به شبهات آن پرداخته، رازي در مباحـث مشـرقيه (رازي،  
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شـد  طور كه اشاره  ). اما ـ همان 65ق، ص1405طوسي در تجريد بوده است (مصباح يزدي، 
هاي مالصدرا دانست كه شبهات وجـود   توان از نوآوري ـ توجه به حمل اولي و شايع را مي

  ذهني را از اين طريق پاسخ داده است.

  اولي و شايع، قيد موضوع
گاهي اوقات اولي ذاتي و شايع صـناعي قيـد موضـوع در قضـيه اسـت. در ايـن اصـطالح،        

ه حمل شايع به معناي مصاديق موضوع به حمل اولي به معناي مفهوم موضوع و ب» موضوع«
  است.

صـورت]   شود كه موضوع (به حمل اولي) محمول است. [درايـن  در حمل اولي گفته مي
شـود كـه انسـان (بـه      اين قضيه (يعني مفهوم موضوع)، حكم محمول را دارد؛ مثالً گفته مـي 

بودن وصـف  حمل اولي) كلي است. يعني مفهوم انسان كلي است و پر واضح است كه كلي 
  ).286، ص1ق، ج1428مفهوم انسان است نه افراد انسان (صدرالدين شيرازي، 

، يعنـي  »موضوع (به حمل شـايع) محمـول اسـت   «شود  اما وقتي در حمل شايع گفته مي
شود: انسان (به حمـل شـايع) در    مصاديق موضوع حكم محمول را دارد؛ مثالً اينكه گفته مي

 انَّ اإلنْ (خسران است 
َ
) يعنـي افـراد و مصـاديق انسـان در     2)،103، (عصـر( )رْسـُخ  فـیسان ل

  خسران هستند نه مفهوم انسان.
نكته قابل توجه در حمل شايع اين است كه حمل شايع به معناي تقدير مضـاف نيسـت   
كه بگوييم موضوع در واقع افراد انسان است تا كلمه افـراد در تقـدير باشـد. بلكـه موضـوع      

تقدير نيست. همچنين حمل شايع به معناي مجاز نيـز نيسـت    همان انسان است و چيزي در
كه بگوييم انسان در معناي افراد انسان به كار رفته و استعمال مجازي اسـت. بلكـه موضـوع    

شـود. همـين    اي است كه حمل روي افراد آن بار مي و آيينه ةآن، همان انسان است؛ لكن مرآ
شود؛ مثالً بحث  سفه، اصول و حتي فقه مينكته است كه باعث حصول ثمرات فراواني در فل

جواز اجتماع امر و نهي در اصول و همچنـين بحـث خطابـات قانونيـه در مقابـل خطابـات       
اند ـ مبتني بر حمل شايع است. بر اساس اين نكتـه    مطرح كرده 1شخصيه ـ كه مرحوم امام 

رسي آنهـا خـراج از   از حمل شايع، اين آثار و بسياري از آثار ديگر در علوم مختلف ـ كه بر 
  باشد ـ قابل بيان و اثبات است هدف اين نوشتار مي

شايع «را در نهايةالحكمة از طريق » شبهه معدوم مطلق«مرحوم عالمه طباطبايي نيز پاسخ 
  دهند. پاسخ مي» اولي و شايع قيد حمل«با  بدایةالحکمةو در » و اولي قيد موضوع
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كـه   درحـالي ». المعـدوم المطلـق ال یخبـر عنـه«شبهه اينكه: در فلسفه ثابت شده است كه 
 در واقع خبري براي معدوم مطلق اسـت و در واقـع، ايـن قضـيه     » اليخبر عنه«همين عبارت

المعدوم مطلق به حمـل شـایع «فرمايند:  مي نهایةالحکمةكند. مرحوم عالمه در  خود را نقض مي
  ).33، ص1390(طباطبايي، » الیخبر عنه بالحمل االولی یخبر عنه بانه ال یخبر عنه

يعني اگر [افراد و مصاديق] معدوم مطلق را به حمل شايع لحاظ كنـيم، در ايـن صـورت    
توان از اين افراد خبر داد؛ چون باطل محض است. ولي اگر معدوم مطلـق را بـه حمـل     نمي

؛ توان از آن خبـر داد  تواند موضوع حكم باشد و مي اولي لحاظ كنيم، مفهوم معدوم مطلق مي
معدوم مطلق به حمل شـايع،  («زيرا مفهوم ذهني آن وجود ذهني دارد و باطل محض نيست 

  »).معدوم مطلق به حمل اولي، يخبر عنه«و » اليخبر عنه
بنابراين روشن شد كه معدوم مطلق (به حمل شايع) به معناي ايـن نيسـت كـه بگـوييم:     

بلكه موضـوع، همـان معـدوم مطلـق     افراد معدوم مطلق اليخبر عنه تا شبهه دوباره باز گردد. 
  و آيينه براي مصاديق باشد. ةتواند مرآ است كه مي

  حمل اولي و شايع، قيد حمل
گاهي حمل اولي و حمل شايع، قيد حمل است. در اين صورت مراد از حمل اولـي، اتحـاد   

  مفهومي و مراد از حمل شايع، اتحاد مصداقي و اختالف مفهومي است.
يعنـي موضـوع و   ». موضوع محمول است (به حمل اولـي) «شود:  در حمل اولي گفته مي

انسان حيوان ناطق اسـت (بـه حمـل    «شود  محمول اتحاد مفهومي دارند؛ مثالً وقتي گفته مي
  ، يعني انسان و حيوان ناطق اتحاد مفهومي دارند.»اولي)

نكته قابل توجه در اين حمل اين است كه در حمل، همواره به يك جهت اشـتراك نيـاز   
عالوه، به يك جهت افتراق نيز نياز داريم كه حمـل   داريم كه مصحح حمل و اتحاد است. به

يك شيء بر خودش الزم نيايد. بنـابراين در حمـل اولـي ـ كـه موضـوع و محمـول اتحـاد         
مفهومي دارند ـ بايد نوعي تغاير اعتباري بين موضوع و محمول لحاظ شود تا حمل بين آنها  

». انسان و حيوان نـاطق «تواند اجمال و تفصيل باشد؛ مثل  اعتباري مي صحيح باشد. اين تغاير
  مفصل است.» حيوان ناطق«در اينجا مفهوم انسان مجمل و مفهوم 

نَّ الموضـوع هـو بعینـه «فرمايد:  مرحوم مالصدرا در توضيح اين نوع حمل مي
َ
أن ُیعنی به أ

ایر الی هذا بعینه عنـوان ماهیـة ذلـک المحمول و مفهومه بعد أن یالحظ نحوًا من التغ نفس ماهیة
(صـدرالدين شـيرازي،   ». ال أن یقتصر علی مجرد االتحاد فی الـذات و یسـمی حمـًال ذاتیـًا اولیـاً 
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شود به اين حمل، به خاطر اينكـه موضـوع بـه عينـه      ). يعني قصد مي287، ص1ق، ج1428
ـ  ين آنهـا لحـاظ شـده    خود ماهيت محمول و مفهوم آن است؛ البته بعد از اينكه نوعي تغاير ب

باشد. چنين نيست كه فقط در مصداق و ذات اتحاد داشه باشند، بلكـه در ماهيـت و مفهـوم    
  نيز متحد هستند.

توان اين نكته را استفاده كرد كه اگر دو مفهوم در ذات و ماهيـت   از عبارت مالصدرا مي
ايشـان] چنـين نيسـت    متحد باشند، قطعاً در مصاديق و افراد هم متحد هستند؛ زيرا [به گفته 

  كه فقط در ذات متحد باشند، بلكه اتحاد مفهومي نيز دارند. پس اتحاد مصداقي مقبول است.
شود كه موضوع محمول است (به حمل شـايع). يعنـي    در مورد حمل شايع هم گفته مي

شود: انسـان   موضوع و محمول مفاهيم متفاوتي دارند، ولي در مصداق متحدند؛ مثالً گفته مي
است (به حمل شايع). در اين قضيه مفهوم انسان، حيوان ناطق اسـت، ولـي مفهـوم     ضاحك

جا موضوع و محمول مفاهيم مختلف دارنـد،   است. بنابراين در اين» من له الضحك«ضاحك، 
كه مصداقشان مشترك است؛ همـان (مصـداق) افـراد انسـان كـه هـم انسـان و هـم          درحالي

د در مصداق مصحح حمل است. لـذا در تعريـف   كند و همين اتحا ضاحك به آنها صدق مي
  توان گفت: اختالف در مفهوم و اتحاد در مصداق. اين حمل مي

المسمی بالحمـل المتعـارف  يالشایع صناع«فرمايد:  مرحوم عالمه در توضيح اين حمل مي
  ).28ق، ص1433(طباطبايي، » و هو عبارة عن مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجوداً 

گويند، عبارت است از مجرد اتحاد موضوع  كه به آن حمل متعارف هم مي شايع صناعي
  و محمول در مصداق و وجود.

را از » معـدوم مطلـق الیخبـر عنـه«، شـبهه  بدایـة الحکمـةمرحوم عالمه طباطبايي در كتاب 
معـدوم «فرماينـد:   مـي  الحکمـة بدایةدهند. ايشان در  طريق اولي و شايع به قيد حمل پاسخ مي

عدوم طلق بالحمل االولی الیخبر عنه و لیس بالمعدوم المطلق بل موجوٌد من الموجـودات مطلق م
). يعنـي  28ق، ص1433(طباطبايي، » الذهنیه بالحمل الشایع و لذا یخبر عنه به عدم االخبار عنه

معدوم مطلق، معدوم مطلق است (به حمل اولي). به اين معنا كه باهم اتحاد مفهـومي داشـته   
توان گفت كـه   غاير اعتباري كه بايد لحاظ شود] داراي يك مفهوم هستند. ولي ميو [با يك ت

معدوم مطلق، معدوم مطلق نيست (به حمل شايع). بلكه معدوم مطلق موجـود اسـت. يعنـي    
معدوم مطلق با وجود ذهنيِ خود، يكـي از وجـودات خـارجي اسـت و بـر همـين اسـاس        

  داد. توان آن را موضوع قرار داد و از آن خبر مي
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ّن مـن الحمـل مـا «فرماينـد:   مرحوم عالمه در توضيح حمل اولي و شايع به قيد حمل مي
َ
أ

هو اولیٌّ ذاتی متحٌد فیه الموضوع و المحمول مفهومًا و یختلفان اعتبارًا کقولنا "االنسان انسـاٌن" و 
منهـــا مـــا هـــو شـــایع صـــناعی یتحـــدان فیـــه وجـــودًا و یختلفـــان مفهومـــًا کقولنـــا "االنســـان 

)؛ همانا نوعي از حمل ذاتي اولي است كـه موضـوع و   28ق، ص1433طباطبايي، »("كحضـا
گـوييم:   محمول در آن مفهوماً متحد هستند و باهم اخالف اعتباري دارند؛ مثل قول ما كه مي

و از انواع حمـل، حمـل شـايع صـناعي اسـت كـه در آن، موضـوع و        " انسان انسان است"
انسـان  "گـوييم:   اً اختالف دارند؛ مثل قول مـا كـه مـي   محمول وجوداً متحد هستند و مفهوم

  »."ضاحك است
ند كـه وجـود ذهنـي    ا همطرح كرد بر نهايه اين نكته راخود ه ياهللا مصباح نيز در تعليق آيت

ماهيت  ،اول يتحيث در ذهن. از ييك حيثيت وجود يك حيثيت مفهومي و ؛دو حيثيت دارد
 مـثالً  ؛است و مناط آن اتحاد در مفهـوم اسـت  شود كه حمل اولي  فصول حمل مي اجناس و

شـود. مـالك    ناطق مي و حساس متحرك باالراده نامي، انسان منحل به جوهر ذو ابعاد ثالثه،
 ق،1405 ،داراي آثار است (مصـباح يـزدي   اتحاد وجودي و ،حيث دوم كه حمل شايع است

 ).67ص

  تركيب اولي و شايع، قيد موضوع و قيد حمل
را تركيب كرده و چهار نوع قضيه توان آنها  شود، مي دي دو حالت لحاظ ميازآنجاكه براي قي

  شود: تصور نمود كه در ادامه به آنها اشاره مي
  . موضوع (به حمل اولي) محمول است (به حمل اولي)1

اين قضيه يعني اينكه مفهوم موضوع با مفهوم محمول اتحاد مفهومي دارنـد؛ مـثالً وقتـي    
نسان (به حمل اولي) حيوان ناطق است (به حمل اولي)، يعنـي مفهـوم انسـان    شود ا گفته مي

  با مفهوم حيوان ناطق اتحاد مفهومي دارد.
  . موضوع (به حمل اولي) محمول است (به حمل شايع)2

اين عبارت يعني اينكه مفهوم موضوع با محمول اتحاد مصداقي دارد و مفهوم موضوع با 
ند كه همان مفهـوم موضـوع در ذهـن اسـت. بنـابراين      محمول در يك مصداق مشترك هست

شـود   توان گفت كه مفهوم موضوع يكي از مصاديق محمول است؛ مثالً وقتـي گفتـه مـي    مي
انسان (به حمل اولي) كلي است (به حمل شايع)، يعني مفهوم انسان يكي از مصـاديق كلـي   

  است. يعني مفهوم انسان، قابل صدق بر كثيرين است. 
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» معدوم مطلق ال يخبر عنـه «شبهه  بدایةالحکمةحوم عالمه طباطبايي در كتاب در واقع، مر
معدوم مطلق (به حمـل اولـي)   «دهند. به اين گونه كه:  نوع حمل پاسخ مي 2را از طريق اين 

معدوم مطلـق (بـه   «؛ يعني اتحاد مفهومي دارند. همچنين »معدوم مطلق است (به حمل اولي)
؛ يعني مفهوم معدوم مطلق وجود ذهني دارد و از »شايع) حمل اولي) موجود است (به حمل

  توان از آن خبر داد. است و به همين لحاظ مي» موجود«اين حيث يكي از مصاديق 
  . موضوع (به حمل شايع) محمول است (به حمل اولي)3

طور كـه   در اين قضيه، افراد موضوع با محمول اتحاد مفهومي دارد. اما اين قضيه ـ همان 
است ـ صحيح نيست و چنين حملي معنا نـدارد؛ زيـرا در محمـول بحـث از اتحـاد        آشكار

اند. به بيان ديگر، مراد از موضـوع، ثبـوت و    مفهومي است، ولي در موضوع، افراد لحاظ شده
  تواند اتحاد مفهومي داشته باشد. واقع و افراد است و نمي
مراد از «اند براي اين نوع از قضيه نيز معنا طراحي كنند؛ بدين نحو كه:  برخي تالش كرده

اين قضيه اين است كه محمول با مفهومِ مصاديقِ موضوع اتحاد مفهـومي دارد. بنـا بـر ايـن     
يعني: مفهوم افراد انسـان   "انسان (به حمل شايع) حيوان ناطق است (به حمل اولي)"قضيه، 

  ).186، ص2، ج1391(منتظري مقدم، » ق اتحاد مفهومي داردبا حيوان ناط
شود نـه افـراد    اما اشتباه در اين بيان آشكار است؛ زيرا با اين بيان، موضوع نيز مفهوم مي

  كه اين خالف حمل شايع است. يعني موضوع تبديل به مفهوم و حمل اولي شده است.
  . موضوع (به حمل شايع) محمول است (به حمل شايع)4
بق اين قضيه، افراد موضوع و افراد محمول اتحاد در وجود دارند. يعني يك فرد واحد ط

شـود:   وجود دارد كه هم فرد براي موضوع و هم فرد براي محمـول اسـت؛ مـثالً گفتـه مـي     
جا انسان و ضاحك مصـداق   در اين». انسان (به حمل شايع) ضاحك است (به حمل شايع)«

كه هم فرد انسـان هسـتند و هـم ضـاحك بـر آنهـا صـدق         واحدي دارند؛ همان افراد انسان
  كند. مي

... یرجـع الـی يالشـایع الصـناع«كند:  مرحوم مالصدرا نوع دوم و چهارم را چنين بيان مي
 يکون الموضوع من افراد مفهوم المحمول سواء کان الحکم علی نفـس المفهـوم الموضـوع کمـاف

» (نـوع چهـارم)   القضایا المتعارفه المحصورات يفالقضیة الطبیعیة (نوع دوم) او علی افراده کما 
  ).286، ص1ق، ج1428(صدرالدين شيرازي، 

حمل شايع صناعي كه قيد حمل بوده و بـه معنـاي اتحـاد وجـودي و مصـداقي اسـت،       
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كند به اينكه موضوع از افراد مفهوم محمـول اسـت؛ چـه اينكـه حكـم ـ هماننـد         رجوع مي
موضوع باشد (نوع دوم) و چه اينكـه حكـم بـر روي    قضاياي طبيعيه ـ بر روي خود مفهوم  

  افراد موضوع باشد (نوع چهارم) كه موضوع به حمل شايع اخذ شده است.
البته اين اشكال در ظاهرِ عبارت مالصدرا وجود دارد كه ايشان حمل شايع را به حـالتي  

شـود   وم مـي گرداند كه موضوع از افراد محمول باشد. ولي اين بيان فقط شامل نـوع د  باز مي
كه موضوع به حمل اولي اخذ شده و مراد مفهوم موضوع است. در حـالي كـه حمـل شـايع     

شود كه موضوع در آن به نحو شايع اخذ شده و مراد افراد موضـوع   شامل نوع جهارم نيز مي
است. در اين صورت، موضوع از افراد محمول نيست. بلكه هر دو داراي يك فـرد مشـترك   

  هستند.  
) اشـاره  4و شـماره   2ن در ادامه توضيحِ خود، به هـر دو نـوع قضـيه (شـماره     البته ايشا

  كنند كه در توضيح عبارت ايشان بيان كرديم. مي
ان الموضوع هو بعینه نفـس ماهیـة المحمـول و «فرمايند:  ايشان در توضيح نوع اول نيز مي
نـه همـان ماهيـت    )؛ در آن موضوع بعي287(همان، ص» مفهومه بعد أن یالحظ نحو من التغایر

مفهوم محمول است؛ البته بعد از اينكه نوعي تغاير (تغاير اعتباري) بين موضـوع و محمـول   
  ».لحاظ شود

توان به اين نتيجه رسيد كه قسم سوم محـال اسـت و    البته از عبارات ايشان به خوبي مي
اتحـاد مفهـومي   فرمايد موضوع و محمول  آورند؛ زيرا مي ايشان نيز سخني از آن به ميان نمي

چه اينكه موضوع به نحو مفهوم و اولي اخذ شـود  «فرمايد  دهد و نمي دارد. ولي تفصيل نمي
يعني سخن از حالت سوم كه موضوع به حمل شـايع  ». يا به نحو شايع و افراد موضوع باشد

تواند نشان خوبي بـراي محـال بـودن ايـن      آورند. اين عدم بيان مي و افراد باشد به ميان نمي
  حالت در نگاه مالصدرا باشد.

دانـد كـه موضـوع از افـراد      مرحوم آخوند خراساني نيز حمل شايع را نشان از ايـن مـي  
  ).58، ص1، ج1380محمول است (آخوند خراساني، 

البته به تصور برخي از بزرگان، مراد ايشان اين است كه مطلق حمل شـايع دال بـر فـرد    
هاي شـايع   اند كه اين سخن در تمام حمل كرده بودن موضوع براي محمول است. لذا اشكال

كـه انسـان از افـراد ضـاحك نيسـت (تبريـزي،       » انسان ضاحك است«صحيح نيست؛ مانند 
  ).84، ص1387
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اما اگر مراد مرحوم آخوند خراساني حالت دوم باشد ـ كه موضوع بـه نحـو اولـي اخـذ      
، موضـوع  »ضـاحك اسـت  انسان «شده ـ حتماً موضوع از افراد محمول است. ولي در قضيه  

  (يعني انسان) به نحو شايع اخذ شده است.
  اولي و شايع، قيد محمول

 2كننـد كـه ايـن     مشهور براي حمل اولي و شايع فقط قيد موضوع و قيد حمل را لحاظ مـي 
حالت مورد بررسي قرار گرفت و توضيحات آن گذشت. اما جناب استاد فياضي، اولي ذاتي 

اند. بـه نظـر ايشـان ـ كـه       وان قيد محمول مورد بررسي قرار دادهو شايع صناعي را نيز به عن
كند؛ هـر چنـد    رسد ـ همين قيد است كه شبهه وجود ذهني را حل مي  صحيح هم به نظر مي

كنند با اولي و شايعِ قيد حمل، شبهه را پاسخ دهنـد كـه    مرحوم مالصدرا و عالمه تالش مي
  بيان آن خواهد آمد.

د محمول مانند لحاظ آن به عنوان قيد موضوع اسـت. يعنـي اگـر    مراد از اولي و شايع قي
مراد از محمول در قضيه مفهومِ محمول باشد، محمول به حمل اولي لحاظ شده است و اگر 
مراد از محمول در قضيه، حقيقت عيني و خارجي و افراد محمول باشد، محمـول بـه حمـل    

  شايع لحاظ شده است. بنابراين:
، يعنـي موضـوع بـا    »موضوع محمول (به حمل اولي) است«گوييم  در حمل اولي كه مي

مفهوم محمول اتحاد مفهومي دارد؛ مثالً انسان حيوان ناطق (به حمل اولي) اسـت. در حمـل   
، يعنـي موضـوع بـا حقيقـت     »موضوع محمول (به حمل شايع) است«گوييم  شايع هم كه مي

حمل شايع) است. به اين معنـا  عيني و خارجي محمول متحد است؛ مثالً انسان ضاحك (به 
كه انسان در خارج با افراد ضاحك متحد است، ولي بـا مفهـوم ضـاحك (مفهـومِ محمـول)      

  تفاوت دارد.
  اولي و شايع قيد موضوع، محمول و حمل و بيان حاالت مختلف

تواند قيد براي موضوع، محمول يا حمل باشد، در محمـوع   با توجه به اينكه اولي و شايع مي
براي قضيه وجود خواهد داشت كه برخي ممتنع و برخي نيز صحيح و قابل تصـور  حالت  8

  نماييم: باشد. در ادامه حاالت مختلف را بررسي مي مي
  . موضوع (به حمل اولي) محمول (به حمل اولي) است (به حمل اولي)1

  اين قضيه يعني اينكه مفهوم موضوع و مفهوم محمول اتحاد مفهومي دارند.
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  شود: انسان (به حمل اولي) محمول (به حمل اولي) است (به حمل شايع). ميمثالً گفته 
اين قضيه يعني اينكه مفهوم موضوع و مفهوم محمول اتحاد در وجود و مصـداق دارنـد.   
اين قضيه ممكن است به اين بيان منجر شود كه دو مفهـوم در ذهـن، يـك حقيقـت واحـد      

صداق ـ كه وجود ذهنـي خودشـان، يعنـي     توان گفت كه دو مفهوم در يك م هستند. پس مي
  خود دو مفهوم است ـ واحد هستنند و اين سخن در مفاهيم مترادف صحيح است. 

مفهـوم در افـراد خـارجي متحـد      2البته مطلب قابل توجه اينكه، مقصود اين نيست كـه  
 مفهوم در ذهن متحد هستند؛ چون مراد از موضوع و محمول، مصـاديق   2هستند. بلكه خود

  ها نيست؛  آن
  (به حمل شايع) است (به حمل اولي) محمول (به حمل اولي) موضوع .2

اين قضيه يعني مفهوم موضوع ومفهوم محمول اتحاد مصداقي دارنديعني مفاهيم انهـا در  
انسان (به حمـل اولـي) بشـر    «شود  ذهن يكي است ومصداق واحد دارند مثالً وقتي گفته مي

، يعني مفهوم انسـان و مفهـوم بشـر در ذهـن متحـد      »ع)(به حمل اولي) است (به حمل شاي
  هستند و مصداق واحدي در ذهن دارند.

تفاوت اين حالت با حالت قبل در اين است كه در حالت قبل بيـان ميشـد كـه موضـوع     
ومحمول در ذهن مفهوم وتعريف يكسان دارند ولي در اين حالت به صـدق واحـد انهـا در    

بل توجه به تعريف و مفهوم واحد بود ولي در اينجا توجـه  ذهن توجه شد به بيان ديگر در ق
  .به صدق واحد در ذهن است

  . موضوع (به حمل اولي) محمول ( به حمل شايع) است (به حمل اولي)3
  اين قضيه يعني اينكه مفهوم موضوع با حقيقت خارجي محمول اتحاد مفهومي دارد.  

نـدارد؛ زيـرا اگـر مـراد از محمـول،      پر واضح است كه اين حالت صحيح نيست و معنا 
  حقيقت خارجي محمول باشد، اتحاد مفهومي معنا ندارد.

  . موضوع (به حمل اولي) محمول (به حمل شايع) است (به حمل شايع)4
يعني اينكه مفهوم موضوع با حقيقت عيني و خارجي محمول در مصداق اتحاد دارند. به 

خارجي محمول يك مصداق مشترك دارند كه اين معنا كه مفهوم موضوع و حقيقت عيني و 
باشـد. بنـابراين بـه طـور      همان مفهومِ موضوع در ذهن است كه فرد براي محمـول نيـز مـي   

  توان گفت كه مفهوم موضوع، يكي از مصاديق محمول است.   خالصه مي
در مبحـث   2اين حالت، صحيح و ممكن است. در واقع، اين حالت همان قضيه شـماره  
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حالـت،   4از آن  2ط قيد موضوع و حمل مورد توجه بود. يعنـي در شـماره   قبل است كه فق
، در واقع محمول به »موضوع (به حمل اولي) محمول است (به حمل شايع)«گفتيم  وقتي مي

انسان (به حمل اولـي) كلـي (بـه حمـل     «شود  حمل شايع اخذ شده بود؛ مثالً وقتي گفته مي
نسان يكـي از مصـاديق كلـي و قابـل صـدق بـر       شايع) است (به حمل شايع)، يعني مفهوم ا

  كثيرين است.
  . موضوع (به حمل شايع) محمول (به حمل اولي) است (به حمل اولي)5

اين قضيه يعني اينكه مصـاديق موضـوع بـا مفهـوم محمـول اتحـاد مفهـومي دارنـد. بـا          
شود كه اين حالت نيـز ممتنـع اسـت و امكـان      توضيحي كه در حالت سوم داريم معلوم مي

توانـد بـا مفهـوم محمـول      ندارد؛ زيرا اگر از موضوع افراد و مصاديق قصد شده باشند، نمـي 
  اتحاد مفهومي داشته باشد.

در مبحث قبل است كه فقط قيـد موضـوع و حمـل     3در واقع، اين حالت همان شماره 
ن مورد توجه بود. در آن قضيه، مفهوم محمول مورد توجه بود كه محال بودن آن قضيه را بيا

  كرديم.
  . موضوع (به حمل شايع) محمول (به حمل اولي) است (به حمل شايع)6

مراد از اين حالت اين است كه مصاديق موضوع با مفهوم محمول اتحاد مصداقي دارنـد.  
يعني افراد موضوع با مفهوم محمول در يك مصداق مشترك هستند كه همان مفهوم محمول 

  حمول يكي از مصاديق موضوع است.توان گفت: مفهوم م است. بنابراين مي
اين حالت در واقع برعكس حالت چهـارم اسـت كـه در آن، مفهـومِ موضـوع يكـي از       

  جا مفهومِ محمول يكي از مصاديق موضوع است.   مصاديق محمول بود. در حالي كه در اين
البته، پر واضح است كه قضيه در حالت ششم بايد وضعي باشد كه در آن موضـوع اعـم   

تواند طبعي باشد كه در آن محمول اعم از موضوع است؛ مثالً وقتـي   ل است و نمياز محمو
ها (به حمل شايع) انسان (به حمل اولي) هستند ( به حمل شـايع)،   شود: بعضي كلي گفته مي

  يعني مفهوم انسان يكي از مصاديق كلي است.
  . موضوع (به حمل اولي) محمول ( به حمل شايع) است (به حمل اولي)7
شود كه اين حالت نيز ممتنـع   بيان شد، روشن مي 5و  3هاي  ز توضيحاتي كه در حالتا

است؛ زيرا وقتي از محمول، افراد و حقيقت خارجي آن قصد شده باشد، معنا نـدارد كـه بـا    
  موضوع اتحاد مفهومي برقرار كند.
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  . موضوع (به حمل شايع) محمول (به حمل شايع) است (به حمل شايع)8
عني اينكه افراد موضوع و افراد محمول اتحاد مصداقي دارند. بـه بيـان ديگـر،    اين قضيه ي

موضوع و محمول در برخي مصاديق خارجي متحد هستند. اين قضيه، در واقع همـان قضـيه   
در مبحث قبل بود كه فقط قيد موضوع و حمل مورد توجـه بـود. در آن قضـيه نيـز      4شماره 

، در واقع عالوه بر »ع) محمول است (به حمل شايع)موضوع (به حمل شاي«شد  وقتي گفته مي
انسـان  «شود:  موضوع و حمل ،محمول هم  به حمل شايع لحاظ شده بود؛ مثالً وقتي گفته مي

، يعني انسـان و ضـاحك، در   »(به حمل شايع) ضاحك (به حمل شايع) است (به حمل شايع)
حت عنوان انسـان قـرار   خارج مصداق واحدي دارند و يك فرد خارجي وجود دارد كه هم ت

  دارد و هم تحت عنوان ضاحك است كه همان افراد انسان ـ مثل زيد و بكر ـ هستند.
 3حالت قابـل تصـور اسـت كـه      8با توضيحات مطرح شده آشكار شد كه در مجموع، 

حالـت بـاقي مانـده صـحيح و قابـل       5ممتنع است و  7و  5و  3هاي  حالت آن، يعني حالت
  مثال هر يك جداگانه مطرح شد.تصور است كه معنا و 

  شبهه وجود ذهني
در بحث وجود ذهني، شبهه مشهوري وجود دارد كه فالسفه از قديم در حل آن كوشـيده و  

يـك از    انـد. مرحـوم مالصـدرا و مرحـوم عالمـه هـيچ       هاي متعددي به آن ارائه كـرده  پاسخ
با حمل شايع و اولـي   دانند و در نهايت هاي ارائه شده توسط گذشتگان را صحيح نمي پاسخ

دهند. در اين مقالـه نشـان خـواهيم داد كـه ايـن تـالش نيـز         به قيد حمل، شبهه را پاسخ مي
  ناصواب است و پاسخ شبهه با اولي و شايع به قيد محمول صحيح است.

  متن شبهه
در بحث وجود ذهني اثبات شده است كه وجود ذهني و وجود خارجي ماهيت واحد دارند 

د ذهني، وجود برتر ماهيت نسبت به وجود خارجي است. يعني وجود ذهنيِ و در واقع وجو
درخت ـ كه در ذهن است ـ و وجود خارجي درخت، هر دو ماهيت درخت را دارند؛ چـرا    
كه اگر اين چنين نبوده و وجود ذهني و وجود خارجي دو ماهيت مختلف باشـند، سفسـطه   

  ي علم پيدا كند.تواند به حقايق خارج آيد و انسان نمي الزم مي
دانيم كه وجـود ذهنـي همـان علـم اسـت كـه همـان علـمِ كيـف           از طرف ديگر، ما مي

ست. بنابراين وجود ذهني، از طرفي كيف نفساني و از طرفي هـم از مقولـه حقيقـت     نفساني
  خارجي است.  
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بنابراين در تصور يك جوهر بايد گفت كه وجود ذهنيجـوهر حقيقتـاً جـوهر اسـت  از     
توان گفت: وجود ذهني كيـف   وجود ذهني جوهر حقيقتاً كيف نفساني است و ميطرفي هم 

  نفساني است.
البته اين در حالي است كه مقوالت عشر متبـاين بـه تمـام ذات هسـتند و امكـان نـدارد       
حقيقتي هم فرد جوهر و هم فرد كيف نفساني باشد؛ چون جوهر و كيـف، متبـاين بـه تمـام     

  ذات هستند.
  شدههاي ارائه  پاسخ

هاي متعددي ارائه شده است كه مرحوم عالمه و مالصدرا همه را  براي حل اين شبهه، پاسخ
  كنيم. ها اشاره مي نمونه از اين پاسخ 2دانند. به  ناصحيح مي

افتد؛ يكي علم  هنگام علم به يك شيء خارجي، دو حقيقت در ذهن اتفاق ميپاسخ اول: 
فس انسان است و كيف نفساني اوست و ديگـري  است كه حالت نفس انسان بوده و قائم به ن

باشد. اين معلوم قائم به  معلوم است كه اين معلوم در ذهنِ انسان است ولي قائم به خودش مي
وجـود ذهنـي كيـف    «گـوييم   انسان نيست و از مقوله معلوم خارجي است. بنابراين وقتي مـي 

وجود ذهني از مقوله خـارج  « گوييم است و اگر مي» علم«، مراد از وجود ذهني »نفساني است
وجود ذهنيِ «گوييم  است؛ مثالً در تصور جوهر، وقتي مي» معلوم«، مراد از وجود ذهني »است

  ).15- 14تا، ص ، مراد از وجود ذهني، معلوم است (قوشچي، بي»جوهر، جوهر است
اما اشكال اين پاسخ واضح است؛ زيرا ما در هنگام علـم بـه چيـزي، دو چيـز در خـود      

باشد. بلكه وجـود   مي» مستقل از نفس عالم«و ديگري » قائم به نفسِ عالم«يابيم كه يكي  نمي
). همچنين، چگونه ممكـن  39ق، ص1433ذهني همان علم و معلوم است (عالمه طباطبايي، 

است حقيقتي در نفسِ عالم باشد و در آن حال، قائم به خودش باشد؟ تشبيه آن بـه حضـور   
نيست كه بگوييم شيء در زمان است، ولي قائم به خودش اسـت؛  اشياء در زمان نيز صحيح 

زيرا زمان اندازه حركت و قائم به متحرك است، ولي نفس عالم ظـرف علـم اسـت و معنـا     
  ندارد معلوم در نفسِ عالم باشد و قائم به خودش هم باشد.

 اند كه وقتـي ماهيـت خـارجي بـه     برخي قائلين به اصالت ماهيت پاسخ دادهپاسخ دوم: 
شود؛ زيرا وجود ذهني غير از وجود خـارجي اسـت و تحقـق     آيد، كيف نفساني مي ذهن مي

، 1،ج1386كنـد (سـبزواري،    ماهيت به وجود است. پس با تغيير وجود، ماهيت نيز تغيير مي
  : به نقل از سيد سند).221ص
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 اين سخن نيز ناصواب است؛ زيرا، اوالً اين سخن با اصالت ماهيت كه مرحوم سيد سـند 
صدرالدين معتقد هستند سازگار نيست. ثانياً الزمه اين سخن، سفسطه و قول به شبه اسـت؛  
زيرا ماهيت خارجي و ذهني غير هم هستند. پس ما به خارج علم نداريم (عالمه طباطبـايي،  

  ).40ق، ص1433
برخي از فالسفه معتقد هستند كه علم از مقولـه حقيقـت خـارجي اسـت و     پاسخ سوم: 

گويند. بنابراين در تصور يك جوهر بايد گفت: وجود ذهنـيِ   آن كيف نفساني مي مسامحتاً به
: به نقل از محقق 223، ص1، ج1386جوهر، جوهر است و كيف نفساني نيست (سبزواري، 

  دواني).
اين سخن نيز ناتمام است؛ زيرا وقتي وجود ذهني در نفسِ عالم بـوده و قـائم بـه نفـسِ     

ت كيف نفساني نيست و قـائم بـه خـودش بـوده و از عـالم      توان گف عالم است، چگونه مي
  مستقل است.

مرحوم مالصدرا و ـ به تبـع ايشـان ـ مرحـوم عالمـه       پاسخ مالصدرا و مرحوم عالمه: 
  قصد دارند از طريق حمل اولي و شايع به قيد حمل، به اين شبهه پاسخ دهند.

به قيد حمـل اسـت و   گوييم وجود ذهني كيف نفساني است، مراد، حمل شايع  وقتي مي
  گوييم وجود ذهني از مقوله خارج است، مراد، حمل اولي به قيد حمل است. وقتي مي

بنابراين در تصور يك جوهر بايد گفت: وجود ذهنـيِ جـوهر (بـه حمـل اولـي) كيـف       
نفساني است (به حمل شايع). همچنين وجود ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) جوهر است (بـه  

م وجود ذهني جوهر تحت مقوله كيف نفسـاني اسـت و آثـار آن را    حمل اولي). يعني مفهو
كنـد و بـا جـوهر اتحـاد مفهـومي دارد       دارد. ولي به حمل اولي، جـوهر بـه آن صـدق مـي    

  ).41ق، ص1433؛ عالمه طباطبايي، 292- 291، ص1ق، ج1428(صدرالدين شيرازي، 
مفهـومي، جـوهر    وجود ذهني، ولو به حمل اولي و اتحـاد «فرمايد:  مرحوم سبزواري مي

است. ولي به حمل شايع، كيف نفساني نيست، بلكـه اشـراق و ظهـور نفـس اسـت. كيـف       
(سـبزواري،  » نفساني نيز محمول من ضميمه است و بايد كمالي در موضوع خود ايجاد كنـد 

  ).229، ص1، ج1386
وجود ذهني نسبت به نفس كيـف نفسـاني اسـت و    «فرمايند:  مرحوم عالمه در پاسخ مي

عتي براي نفس است و كمال براي نفس است. لذا عرض براي نفس و تحت مقوله وصف نا
  ).43ق، ص1433(عالمه طباطبايي، » كيف خواهد بود
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اما اشكال اساسي به فرمايش مرحوم مالصدرا و مرحوم عالمه اين است كه حمل اولـي  
سان باشـند،  به قيد حمل، به معناي اتحاد مفهومي است و اگر دو مفهوم از لحاظ مفهومي يك

قطعاً از لحاظ مصداقي نيز يكي خواهند بود؛ مثالً اگر مفهـوم انسـان و حيـوان نـاطق اتحـاد      
  مفهومي داشته باشند، مصداق واحدي نيز خواهند داشت.

حل اين شبهه، توجه به اولي و شايع به قيد محمول است كـه هـم اصـل شـبهه را حـل      
بيان خواهد شد كه ظاهراً منظور مرحوم عالمه دهد. البته  كند و هم اين سؤال را پاسخ مي مي

  اند. و مالصدرا نيز همين معنا بوده است، اما به قيد محمول توجه نفرموده
  پاسخ شبهه با اولي و شايع قيد محمول

براي حل اين شبهه، امر صحيح آن اسـت كـه اولـي و شـايع را قيـد محمـول قـرار دهـيم.         
و شـايع يعنـي مـراد    » مفهـوم محمـول اسـت   «مـراد  طور كه قبالً بيان شد، اولي يعنـي   همان

گـوييم وقتـي در تصـور     با توجه به اين مطلب مي». حقيقت عيني و خارجي محمول است«
، يعنـي فقـط   »وجود ذهنيِ جوهر، جوهر (به حمـل اولـي) اسـت   «شود  يك جوهر گفته مي

ـ   ذا مفهومِ جوهر است و حقيقت عيني و خارجي جوهر بر وجود ذهني حمل نشده اسـت. ل
آثار جوهر ـ كه قائم به نفس بودن است ـ را ندارد. ولي وقتي در تصـور يـك جـوهر گفتـه       

، در واقع كيف نفساني به حمـل شـايع در   »وجود ذهنيِ جوهر، كيف نفساني است«شود  مي
وجود ذهني جوهر، كيف نفساني (به حمـل  «محمول لحاظ شده است. يعني وقتي گفته شد 

ه وجود ذهنيِ جوهر خـود عينـي كيـف اسـت و فـرد كيـف       ، بدين معناست ك»شايع) است
نفساني بوده و تحت مقوله كيف نفساني است و تمام آثار كيف نفساني، از جملـه قـوام بـه    
نفسِ عالم را دارد. بنابراين بايد گفت: وجود ذهنيِ جوهر، جوهر(بـه حمـل اولـي) اسـت و     

  وجود ذهنيِ جوهر، كيف نفساني (به حمل شايع) است.
س توضيحات ارائه شده، اگر كسي بپرسد چگونه وجود ذهنيِ جوهر با جوهر بـه  بر اسا

حمل اولي متحد است و اتحاد مفهومي دارد، ولي افـراد آنهـا مختلـف هسـتند و اتحـاد در      
گوييم كه وجود ذهنيِ جوهر، با مفهوم جوهر متحد است نَه بـا   مصداق ندارند، در پاسخ مي

ن با اتحاد مفهـومي بـا مفهـوم جـوهر، لزومـي نـدارد در       حقيقت عيني و خارجي آن. بنابراي
  مصداق هم مشترك باشند.

  تطبيق پاسخ مرحوم مالصدرا بر پاسخ ارائه شده
شايد بتوان گفت منظور نهايي مرحوم مالصدرا و مرحوم عالمه نيز همـين بـوده كـه وجـود     
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كـن چـون بـه    ذهنيِ جوهر، با مفهوم جوهر متحد است نَه با حقيقت عيني خارجي جوهر. ل
اند كه با اولـي و شـايع قيـد حمـل،      اند، تصور فرموده اولي و شايعِ قيد محمول توجه نداشته

  دهند. شبهه را پاسخ مي
حالـت موجـود    4ـ در بحثي كه   2و شماره  1تر، مرحوم عالمه قضيه شماره به بيان دقيق

انـد. يعنـي    دادهبود و ما فقط قيد موضوع و حمل را لحـاظ كـرده بـوديم ـ را منظـور قـرار       
وجـود  «و » وجود ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) جوهر اسـت (بـه حمـل اولـي)    «فرمايند:  مي

  ».ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) كيف نفساني است (به حمل شايع)
، در واقع محمول به حمل اولي 1ايم كه در قضيه شماره  البته قبالً به اين نكته اشاره كرده

نيـز   2كه محمول به حمل شايع لحاظ شود. در قضيه شماره لحاظ شده است و ممتنع است 
تواند لحـاظ شـود، ولـي بـا توجـه بـه توضـيحي كـه          هرچند محمول به حمل اولي هم مي

دهند معلوم است كه محمول را به حمل شايع لحـاظ   مالصدرا و عالمه در بيان اين قضيه مي
ذهنيِ جـوهر (بـه حمـل اولـي)     اند. بنابراين در واقع چنين لحاظ شده است كه: وجود  كرده

جوهر (به حمل اولي) است (به حمل اولي) و وجود ذهنيِ جوهر (بـه حمـل اولـي) كيـف     
  نفساني (به حمل شايع) است (به حمل شايع).

اين دو لحاظ در واقع پاسخ صحيح و نهايي به شبهه است. ولي بايد توجـه داشـت كـه    
كند، ولي آنچه كـه   حمل است ـ نيز تغيير مي هرچند در اين دو قضيه، اولي و شايع ـ كه قيد  

كند و پاسخ نهايي است، تغيير اولي و شـايع در قيـد محمـول اسـت. يعنـي       شبهه را حل مي
وجود ذهنيِ جوهر، با مفهوم جوهر متحد است نَه با حقيقت عيني و خارجي جوهر؛ بلكه با 

وم مالصـدرا و  حقيقت عيني و خارجي كيف نفساني اتحاد مصداق دارد. لكـن چـون مرحـ   
اند كـه بـا تغييـر     اند، تصور فرموده مرحوم عالمه توجه به اولي و شايع به قيد محمول نداشته

  اولي و شايع به قيد حمل، شبهه حل شده است.

  گانه قضايا 8تطبيق پاسخ نهايي بر حاالت 
و حالت قابل تصـور اسـت    8قبالً بيان شد كه در مجموع براي قضيه به لحاظ اولي و شايع، 

حالت آن قابـل تصـور بـود.     5حالت آن ممتنع و  3آنها را در مباحث قبل بررسي كرديم كه 
توان گفت كـه از حـاالت    اما با توجه به توضيحاتي كه درباره پاسخ نهايي شبهه ارائه شد مي

  گانه، در واقع حالت اول و چهارم قضايا پاسخ نهايي و حل شبهه هستند. هشت
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  گونه گفت كه:   توان اين يي ميبنابراين براي نتيجه نها
  : وجود ذهني (به حمل اولي) جوهر (به حمل اولي) است (به حمل اولي).1حالت
: وجود ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) كيف نفساني (به حمـل شـايع) اسـت (بـه     4حالت

  حمل شايع).

  گيري بندي و نتيجه جمع
قيد بـراي موضـوع، محمـول و     تواند از مطالب ارائه شده آشكار شد كه قيد اولي و شايع مي

 5حالـت آن ممتنـع و    3حالت براي قضيه قابل تصور است كه  8بنابراين  حمل لحاظ شود.
و  1حالت آن ممكن و قابل تصور است و بيان شد كه شبهه معروف وجود ذهني با حالـت  

    گوييم: يعني مثالً در تصور يك جوهر مي شود. ها پاسخ داده مي از اين حالت 4حالت 
جود ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) جوهر (به حمـل اولـي) اسـت (بـه حمـل اولـي) و       و

بـه   وجود ذهنيِ جوهر (به حمل اولي) كيف نفساني (به حمل شايع) است (به حمل شايع).
اين معنا كه وجود ذهني در واقع فرد براي كيـف نفسـاني بـوده و آثـار آن را دارد و تحـت      

حقيقت عيني و خارجي كيف نفساني متحد اسـت. ولـي    باشد. لذا با مقوله كيف نفساني مي
همين وجود ذهني با مفهوم مقوله خارج اتحاد مفهومي دارد. يعني مفهوم يكسان دارنـد، نَـه   

گري و حيث مرآتـي   اينكه حقيقت عيني و خارجي يكسان داشته باشند كه از جهت حكايت
  كافي است. وجود ذهني است و همين وحدت مفهومي براي حصول علم به خارج
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