داللت معنایی مفاهیم جزئی و نقش آنها در منطق ارسطویی
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چکیده
بیشتر منحقدانان ارسحویی مفاهیم را به کلی و جزئی تقسیم و تمایز آنها را تبیین میکنند؛ اما برخـی
معتقدند مفهوم جزئی وجود نـدارد و تمـام مفـاهیم کلیانـد .بـهنظر میرسـد بـرای روشـن شـدن
سرنوشت این تقسیم ،باید مال تمایز مفهوم جزئی و کلی را بهدرستی تبیین کنیم .بـا روشـن شـدن
این مال  ،میزان داللت معنایی هریك از ایندو مفهوم و تبیین صدق و کذب گزارههـای متشـکل از
آنها نیز روشن میشود .منحقدانان معتقدند نمیتوان از مفاهیم جزئی در علوم برهانی بهره برد؛ زیرا
علم یقینی همیشگی در اختیار انسان قرار نمیدهنـد؛ بااینحـال ،گـاهی از مفـاهیم جزئـی در علـوم
برهانی استفاده شده است و برخی معتقدند قضایای متشکل از مفاهیم جزئی ،یقین دائم برای انسـان
ایجاد میکنند .شاید بتوان سخن ایشان را باتوجهبه سخن حکمای پیشین توجیه کرد.
کلیدواژهها :مفهوم جزئی (اسم خا

) ،مفهوم کلی ،برهان ،یقین.
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مقدمه
یکی از بحثهای فلسفۀ منحق ،بررسی کلمات مفرد و اسامی خا

اسـت .در ایـن

بحث روشن میشود که داللت معنایی این کلمات چیست .آیا این کلمات معنا دارند یـا
خیر و چگونه میتوان میان اسم خا

و سایر اسما تمایز نهاد؟ همینین تعیین معیـار و

میزان صدق و کذب در گزارههایی که این کلمات را دربر دارند ،از مسائلی هستند که در
بررسی کلمات مفرد و اسامی خا

در فلسـفۀ منحـق از آنهـا گفـتوگو میکننـد .در

دوران معاصر و باتوجهبه بحثهای فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ زبان ،دیـدگاههـای مختلفـی
دربارۀ این مسائل محرح شده است (هاك 812 :8715 ،و  .)887با مراجعـه بـه منحـق ارسـحویی،
پاسخهای گوناگونی برای این مباحث مییابیم که ذیل مباحث جزئی و مباحـث برهـان
آمدهاند .در این مقاله ،دیدگاه منحق ارسحویی را دربارۀ مفاهیم جزئی و نقـش و جایگـاه
این معانی در روششناسی برهانی بررسی میکنیم.
ارزشگذاری مفاهیم جزئی در گذر تاریخ
در نظر پروتاگوراس سوفسحایی ،معرفت بشری به ادراک حسی منحصـر اسـت کـه
محسوسات نمـود جهـان خـارج هسـتند و
معرفتی جزئی در اختیار انسان قرار میدهد.
ْ
برای اشخا

مختلف بهگونـههایمختلـف ظـاهر میشـوند .ایـن نظـر موجـب رواج

نسبیگرایی است؛ اما سقراط تأکید میکند که معرفـت بایـد ثابـت و خحاناپـذیر باشـد؛
بنابراین ،اشیاء محسوس که درحالتغییـر هسـتند ،علـم حقیقـی در اختیـار انسـان قـرار
نمیدهند (کاپلستون 837 /8 :8734 ،و .)835
باتوجهبه تغییر در اشیاء محسوس که محکی مفاهیم جزئـی هسـتند ،مـیفهمیم ایـن
مفاهیم تکیهگاه مناسبی برای دانش نیستند .تکیه بـر مفـاهیم جزئـی را میتـوان یکـی از
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زمینههای پیدایش سوفسحاییان دانست که منکر هرگونه دانش ثابت و دائمی بودند .برای
مقابله با این گروه ،سقراط درصدد یافتن تعریف و شناختهای ثابت و بدونتغییر برآمد
(هتان .)824 :در نظر سقراط ،معرفت به شناخت محسوسات و موجـودات جزئـی محـدود

نمیشود و اینگونه شناختها معرفت نیستند .این نظر را افالطون و ارسحو نیز پذیرفتند
(هتان 835 :و  834م  .)751اپیکور نیز بر این عقیده است که اشیا را باید با نظـر جـامع و فراگیـر
بررسی کرد ،نه جزئی و محدود .وی برای بیارزش بودن علم جزئی ،علم نجوم را مثـال
میزند که برای منجم هیچگاه علم به علت حوادث فلکی را درپی ندارد (بری .)888 /2 :8735 ،
فارابی هم معتقد است که مفاهیم جزئی ارزش علمـی ندارنـد و فقـط میتواننـد در
علوم یربرهانی ،موضوع یا محمول قضایا واقع شوند؛ یعنی اگر ایـن مفـاهیم ،موضـوع
قضیه باشند ،آن قضیه در خحابه ،شعر و صنایع عملی ،و اگـر محمـول قضـیه باشـند ،در
تمثیل و استقرا بهکار میروند (فااابی .)23 /8 :8511 ،ابنسینا معتقد اسـت علـم بـه جزئیـات،
ارزش علمی ندارد؛ زیرا جزئیات نامتناهی و بدون احکام و احوال ثابتاند؛ ازایـنرو ،در
ات مهم است ،نه جزئیات (اب،سییا 23 /8 ،8738 ،و .)21
علوم حقیقی برهانی ،بحث دربارۀ کلی ْ
ارسحو در تعریف مفهوم جزئی میگوید مفهومی است که شأنیت حمل بر بیشـتر از
یک شیء را ندارد( .ااسوطو )814 /8 :8311 ،همینین فرفوریـوس جزئـی را محمـولی دانسـته

است که فقط بر یک شخص حمل میشود (هتان 8111 :وو  .)8118ابنسینا در دانشنامۀ عالیی
( 1 :8711و  )3و مقوالت شفا ()33 /8 :8514

نظـر ارسـحو و فرفوریـوس را مـیآورد؛ بنـابراین

مفهومی که شأنیت حمل بر هیچ فردی در خارج ندارد یا افراد کثیر دارد ،نمیتواند جـزء
مفاهیم جزئی باشد.
ارسحو در عبارتی معتقد است بر شخص و واحد عددی ،با مفهومی میتوان داللـت
کرد که متضمن اشاره باشد (ااسطو .)51 /8 :8311 ،در این عبارت ،مفهوم جزئی متضمن اشاره
به شخص خارجی است .چنین مفهومی بـهسـبب ارتبـاط منحصـربهفـردش بـا فـردی
متشخص ،فقط میتواند بر یک فرد داللت کند؛ پس اشاره به موجود خارجی در معنـای
جزئی لحاظ شده و همین نکته موجب جزئی شدن معنای آن اسـت .در تعریفـی دیگـر
نزدیك به این تعریف ،جزئی معنایی است که به موجود مفرد و مشـخص درکشـده بـا
یکی از حواس اشاره میکند (اخوانامصوفا .)734 :8333 ،فرفوریوس نیز معتقـد اسـت شـخص
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تعریف مفاهیم جزئی
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خواصی دارد که برای فرد دیگر محقق نمیشود (ااسوطو)8138 /7 :8311 ،؛ پس مفهومی کـه از
آن حکایت میکند ،بهتبع خصوصیت فرد خود ،تشخص و فردیت دارد .در این عبارات،
تشخص خارجی و مفهوم حاکی از این تشخص ،متمایز شدهاند و مفهوم جزئی ,حـاکی
از تشخص شیء خارجی است.
از تعریفهایی که برای جزئی گفتهاند ،تعریفی هسـت کـه بسـیاری از حکمـا آن را
جزئی مفهومی است که نفس تصور آن ،مانع از اشـتراک آن بـین افـراد کثیـر
پذیرفتهاند:
ْ
است (اب،سییا73 /8 :8734 ،؛ سوامی74 :8337 ،؛ سویرمادی .)5 :8775 ،گـاهی در ایـن تعریـف بـهجـای
اشتراک بین افراد کثیر ،داللت بر افراد کثیر (اب،سوییا )81 :8511 ،یا صدق بر افراد کثیـر (خوویجی،

 )23 :8732آمده است .البته قحب رازی اشتراک بین افـراد کثیـر و وقـوع بـر افـراد کثیـر را
بهیکمعنا میداند (قط،امری ،اازی.)824 :8711 ،
قید «نفس تصور» در تعریف ،به تصور مفهوم بدون هیچ لحـاظی و بـهخـودیخـود
تأکید میکند؛ بهعبارتدیگر ،بیانگر خصوصیت ذاتی مفهوم جزئی است .این قید موجب
خروج آن دسته از مفاهیم کلی است که بهسببی خارج از ذات مفهوم ،قابلصدق بر افراد
کثیر نیستند (اب،سییا82 :8514 ،؛ قط،اموری ،اازی)821 :8711 ،؛ برای مثال ،مفهوم واجبالوجود فقـط
یک مصداق دارد که موجب جزئی بودن این مفهوم نیست .بهنظر زالی داللت لفـظ بـر
فرد واحد ،خصوصیت ذات معنا و مفهوم جزئی است کـه از اشـتراک بـین افـراد دیگـر
گریزان است (غزاموی ،)35 :8335 ،نه خصوصیتی که با فرض یا اعتبار انسـان بـرای آن وضـع
شده باشد؛ پس میتوان گفت باتوجهبه تعریف جزئی ،امکـان فـرض افـراد کثیـر بـرای
جزئی بههیچوجه ممکن نیست؛ زیرا خصوصیت ذاتی مفهوم جزئی با کثرت مصادیق در
تعارض است.
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وجود افراد متوهم برای مفهوم جزئی
در تعریف جزئی گفتیم که بدون افراد کثیر است .ممکن اسـت گفتـه شـود درسـت
است که جزئی بدون افراد کثیر در خارج محقق است؛ اما شاید بتـوان بـرای آن افـرادی
فرضی و خیالی در ذهن درنظر گرفت؛ برهمیناساس ،برخی گفتهانـد مقصـود از امتنـاع

فرض افراد برای جزئی که در برخی از تعریفها آمده است ،نبود افراد بـرای جزئـی در
نفساالمر است؛ وگرنه صرف فرض عقلی و احتمال وجود افراد برای جزئی مانعی ندارد
(حلی )22 /8 :8733 ،عقل میتواند برای جزئی هم افرادی را فرض کند و چنین فرضی محـال
نیست؛ بنابراین مراد از عدم فرض افراد ،عدم جواز عقل به تحقق این افـراد در خـارج و
نفساالمر است (یزدی .)78 :8717 ،افراد فرضی جزئی ،ازجمله فرضهای محالی هستند کـه
عقل تحقق آنها را در خارج نمیپذیرد (عطواا)31 :8311 ،؛ بنابراین ،جزئـی بـهلحـاظمفهوم،
کلی است و بهلحاظمصداق ،به فرد منحصر است .جزئی مفهومی کلی است که فقط یک
فرد از آن در خارج امکان وجود دارد.
برخی مفاهیم کلی بهسبب محال بودن ذاتی یا وجود موانع ،در خارج فاقـد هرگونـه
فردند؛ مانند مفهوم شریک واجب یا ممکنات معدوم؛ اما برای این مفاهیم میتوان افـراد
میتوان افراد بدون واقعیتی را فرض کرد پس درواقع ،جزئی نوعی مفهوم کلی است کـه
فقط یك فرد آن در خارج محقق است.
در پاسخ باید گفت براساس تعریف ،فرد کثیر نداشتن جزئی شامل افراد موجـود یـا
متوهم است (اب،سییا81 :8715 ،؛ بیتییاا)1 :8743 ،؛ بنابر این مفهوم جزئی فاقد افراد کثیـر موجـود
یا متوهم است و اگر برای مفهومی فرض افراد کثیر یا متوهم ممکن باشـد ،آن مفهـوم را
نمیتوان جزئی دانست ،بلکه یا جزئی اضافی یا کلی منحصر در فرد یا کلی ممتنع است.
ممکن است گفته شود فرض محال ،محال نیست؛ پس چرا نمیتـوان بـرای جزئـی
افراد فرضی درنظر گرفت؟ پاسخ آن است که براساس تعریف جزئی ،که بدون افراد کثیر
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خیالی و تقدیری تصور کرد و همین موجب کلی بودن آنهاست؛ برای مفهوم جزئی هم

فرضی است ،فرض افراد کثیر برای جزئی باعث میشود جزئی دیگر جزئی نباشد؛ پـس
این افراد فرضی ،افراد مفهوم جزئی نیستند .اگر بخواهیم جزئی تصور شـود ،بایـد افـراد
فرضی هم نداشته باشد .محال بودن افراد فرضی برای جزئی مانند آن اسـت کـه بگـوییم
مثلث مربع تصور شود .تصور مثلثی مربعشکل ،فرض محال نیسـت ،بلکـه خـود محـال
است و چنین تصوری در ذهن و فرض هم محقق نمیشود .این تصـور خـودش محـال
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است ،نه آنکه تصور محالی باشد؛ زیرا فرض محال یا تحقق خود محال فرق دارند.
ازاینرو تحقق افراد کثیر فرضی برای جزئی خودش محـال اسـت و چنـین فرضـی
محقق نمیشود ،نه آنکه فرضی باشد که به چیز محالی تعلق گرفته اسـت (قطو،اموری ،اازی،

بیأوا)53 :؛ پس جزئی آن است که صدقش بر کثیرین ممتنع است و عقل بهمجرد تصور ،آن
را قابلصدق بر افراد نمیداند (هرمی ،بیأا )14 ،اگر مفهومی جزئی بر بیش از یک فرد داللت
کند ،این داللت اگر در فرض هم باشد ،موجب میشود آن مفهوم دیگر جزئی نباشد .هر
معنای جزئی تنها بر شخص باید داللت کند .فرق زید که مفهومی جزئی است ،با مفهوم
کلی منحصر در فرد ،آن است که برای مفهوم کلی منحصر در فرد ،مصداقهای دیگـری
قابل تصورند که با فرض عقل تحقق دارند و مفهوم بر آنها صـادق اسـت؛ ولـی بـرای
مفهوم زید که به وجود خاصی اشاره میکند ،تصور مصادیق دیگـر محـال اسـت (سوامی،

 .)74 :8337هر فرد فرضی دیگری یر از زید ،یا باید عین زید باشد که درآنصورت تکثری
درکار نیست و اگر با آن متفاوت است ،دیگر زید نیست؛ بنابراین فرض فرد دیگر بـرای
زید فرضی است که خود فرض محقق نمیشود ،نه آنکه فرض دربارۀ چیزی باشـد کـه
تحقق خارجی ندارد.
درنتیجه در مفهوم جزئی ،عقل بعد از تصور مفهـوم جزئـی و بـدون درنظـر گـرفتن
هیچیک از ویژگیهایش حکم میکند که محال است این مفهوم بر افراد کثیر صدق کنـد
(دمایوی)83 :8714 ،؛ بنابراین ،ویژگی ذاتی این مفهوم آن است که نمیتوان برای آن حتی افراد
کثیر فرض و توهم کرد.
جزئی حقیقی و اضافی
جزئی دو معنا دارد :حقیقی و اضافی .آنیه پیرامون تعریف جزئی گفته شـد ،جزئـی
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حقیقی بود .منحقدانان جزئی اضافی را چنین تعریف کردهاند :معنایی که در معنای کلـی
با برخی از معانی مشترک است (سامی74 :8337 ،؛ سیرمادی )4 :8775 ،یا معنایی که تحت معنایی
کلی مندرج است (خویجی21 /8 :8737 ،؛ کاأبی.)833 :8744 ،
جزئی اضافی و حقیقی دو تفاوت دارند )۱ :جزئی اضاف ْی مضاف به کلیای است که

تحت آن قرار دارد؛ اما جزئی حقیق ْی معنایی اضافی نیست؛  )۱جزئی اضافی گاهی کلـی

است؛ مانند انسان که جزئی حیوان است؛ ولی جزئی حقیقی هیچگاه نمیتواند کلی باشد
(فخر اازی43 /8 :8737 ،؛ سامی)74 :8337 ،

مقسم جزئی و کلی
بیشتر منحقدانان مفهوم یا لفظ را به کلی و جزئی تقسیم کردهانـد .آنهـا کـه لفـظ را
مقسم قرار دادهاند ،براساس معنا آن را به جزئی و کلی تقسیم کردهانـد؛ زیـرا جزئیـت و
کلیت اوال و بالذات صفت معناست و ثانیا و بالعرض وصف لفظ اسـت (خوویجی23 :8737 ،؛

قط،امری ،شیرازی .)11 :8711 ،ازآنجاکه مراد از مفهوم ،تصویر حاصل در عقل است ،ماهیـت را
نیز میتوان مقسم کلی و جزئی دانست؛ ولی نه ماهیت من حیث هی هی ،بلکـه ماهیـت
ازآننظرکه در عقل تصور شده اسـت (هورمی ،بیأوا15 ،؛ عطواا)31 :8711 ،؛ بـههمـینسـبب ،در
صرا امری ،شیرازی 2 /2 :8581 ،و 1؛ طباطبایی.)13 :8714 ،
برخالف آنهایی که ماهیـت متصـور را در عقـل ،مقسـم کلـی و جزئـی میداننـد،
عالمهطباطبایی ماهیت من حیث هی را مقسم کلی و جزئی قرار میدهـد ،نـه ماهیـت را
ازآننظرکه در عقل تصور شده است؛ زیرا براساس نظر ایشـان ،کلیـت از لـوازم ماهیـت
موجود در ذهن و جزئیت از لوازم ماهیـت موجـود در خـارج اسـت (طباطبوایی.)13 :8713 ،
ایشان معتقد است نظر درست آن است که جزئیت باید صفت وجود باشـد ،نـه مفهـوم.
جزئی بهمعنای امتناع اشتراک افراد کثیر ،فقط با وجود محقق میشـود (طباطبوایی831 :8522 ،؛

 218 /8 :8713م 215؛  351/ 2م 353؛  1 /2 :8581م .)87
شهیدمحهری معتقد است کلی و جزئی دو معنا دارد )۱ :کلی و جزئـی در منحـق کـه
براساسآن هر مفهوم یا قابلصدق بر کثیرین است یا نیست؛  )۱کلی و جزئی در فلسـفه
بهمعنی شیء نامتشخص و شیء متشخص .در معنای دوم ،جزئی یعنی شیء متشـخص
که هرگونه ابهام از آن گرفته شده است؛ اما جزئی بهمعنای اول ،مفهومی کلی است که بر
یک شخص قابلصدق است .ازآنجاکه جزئی منحقی ،بیانگر صفات و عـوارض موجـود
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کتابهای فلسفی ،کلی و جزئی در بحث ماهیت محرح شده است (اب،سوییا 834 :8515 ،م 213؛
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در یک شخص است ،بر سایر اشخا

صدق نمیکنـد؛ ولـی محـال نیسـت کـه افـراد

دیگری نیز با همین مشخصات موجود باشند .آنیه درواقع تشخص دارد و قابلصدق بر
کثیرین نیست ،وجود است( .مطیری 874 /3 :8731 ،و .)871
آیت هال جوادی آملی نیز بر این عقیده است که جزئـی و کلـی در منحـق و فلسـفه
تفاوت دارند .در منحق از مفهوم ازآنلحاظکه مفهـوم اسـت ،بحـث میکننـد .مفهـوم
همواره کلی است و مراد از جزئی در منحق ،جزئی حقیقی بهمعنای تشـخص نیسـت،
منحق جزئی حقیقی وجود ندارد؛ ازاینرو بایـد
بلکه جزئی اضافی مراد است؛ پس در
ْ
مفهوم را به کلی و جزئی اضافی تقسیم کرد ،نه کلی و جزئـی حقیقـی .در فلسـفه کـه
بحثها وجودشناختیاند ،میتوان از تشخص و جزئی حقیقی سخن گفت و وجود را
به کلی و جزئی حقیقی تقسیم کرد (جوادی آملی 812 :8 /2 :8713 ،و  817م  )715 :5 /8بهنظر ایشان
مفهوم کلی منحصر به فرد همان جزئی اضافی است که در منحق از آن سخن میگویند
(جوادی آملی.)888 /2 :8713 ،
باتوجهبه تصریح منحقدانان به فرق مفهوم جزئی با کلـی منحصـر در فـرد و جزئـی
اضافی ،بهنظر میرسد این سخن درست نباشد و مفهوم جزئی در منحق بهمعنایی وجـود
دارد که گذشت .البته همانگونهکه گفتیم ،باید تشخص و مفهوم جزئـی را متمـایز کـرد.
ت
تشخص بحثی فلسفی است که از عین خارجی و فردیت آن سـخن میگویـد .جزئیـ ْ
ْ
صفت مفاهیم است و در منحق از آن سخن میگویند .انکار وجود مفاهیم جزئی حقیقی،
با نظر ابنسینا ،مالصدرا و بسـیاری از حکمـا سـازگار نیسـت؛ زیـرا انسـان بالوجـدان
درمییابد مفاهیمی وجود دارند که فقط بر یک شـخص داللـت دارنـد و بـههـیچوجـه
نمیتوان افراد دیگری برای آنها توهم کرد؛ برای مثال ،تصور حاصل از «این انسـان» بـه
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انسانی معین در خارج داللت دارد و بر هیچ مصداق دیگری صدق نمیکند (ابو،سوییا:8515 ،

 .)831بهازای هر وجود متشخص خارجی ،ممکن است مفهومی وجود داشـته باشـد کـه
فقط از آن حکایت کند ،نه هیچ موجود دیگری .اگر قرار باشد تمام مفاهیم کلـی باشـند،
انسان تشخص خارجی را به علم حصولی نمیفهمد .در ادامه برای روشن شـدن تحقـق

مفاهیم جزئی ،مالک جزئیت را بررسی میکنیم.
مال ك جزئیت
برای تبیین تقسیم مفاهیم به دو دستۀ کلی و جزئی حقیقـی ،بایـد پرسـید :وجـه
تمایز مفهوم کلی و جزئی چیست؟ چه چیز باعث می شود مفهومی کلـی و دیگـری
جزئی شود؟
بهعقیدۀ ارسحو مفاهیمی که متضمن اشاره باشند ،بر شخص و واحد عـددی داللـت
میکنند (ااسوطو .)51 /8 :8311 ،بهنظر اخوانالصفا نیز جزئی معنایی است که به موجود مفرد و
مشخص درکشده با یکی از حواس اشاره میکند (ااسوطو)734 :8333 ،؛ پس دو ویژگی برای
مفاهیم جزئی میتوان برشمرد )۱ :مفهوم آنها متضمن اشاره به محکـی اسـت؛  )۱ایـن
مفاهیم با حواس درک میشوند.
الزم و یرالزم درضمن مادهای موجود شود که به آن اشاره شده است .وجود اشـاره در
معنایی که با عوارض متعین شده ،موجب تحقق معنای جزئی در عقل است؛ وگرنه اگـر
عوارض کلی متعددی به طبیعت اضافه شوند و این اشاره نباشد ،معنـای جزئـی محقـق
نمیشود .اگر هزاران قید بهمعنایکلی زده شود ،بازهم قابـلصـدق بـر کثیـرین اسـت و
موجب تشخص آن نیست .آنیه موجب تشخص و تحقق مفهوم جزئـی اسـت ،اشـارۀ
معنای جزئی به وجود خارجی شیء است (اب،سییا)31 :8514 ،؛ برای مثال ،معنای زید کـه بـه
یك ذات یگانه داللت میکند ،در وجود و توهم بر یرذات زید تحبیـق نمیشـود؛ زیـرا
اشارهای که در این معنا به شخص زید خارجی وجود دارد ،مانع میشود که این معنا بـر
یرزید داللت کند (اب،سییا 831 :8515 ،م  81 :8715وو )88؛ پس اندراج اشاره به شـخص خـارجی
در مفهوم ،موجب جزئی شدن آن است.
ابنسینا میگوید گاهی ممکن است لفظی بهظاهر جزئی باشد؛ ولی درواقـع معنـایی
کلی داشته باشد؛ مانند آنکه معنای زید ،شخص خارجی او نباشد ،بلکه اشاره به صفتی از
صفات زید در معنای لفظ زید قصد شود .ازآنجاکه زید ممکن اسـت در ایـن صـفت بـا
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بهنظر ابنسینا مفهوم جزئی وقتی محقق میشود که طبیعت نوع بـا خـوا

عرضـی
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افراد دیگری مشترک باشد ،معنای قصدشده از لفظ زید ،کلی است (اب،سییا.)23 /8 :8738 ،
گفتنی است که قوۀ درککنندۀ مفـاهیم جزئـی ،حـواس ظـاهری و بـاطنی هسـتند.
مفاهیمی که با این قوا درک میشوند ،خاصیت اشاره به خارج دارند .صورتهایی که در
قوای در کنندۀ جزئیات منحبع هستند ،مانند تخـیالت در خیـال یـا وهمیـات در عقـل
وهمی ،بهدلیل نسبتی که با مادۀ شخصی دارند ،جزئیاند (قط،اموری ،اازی ،بیأوا51 :؛ صورا اموری،
شیرازی)41 :8711 ،

دربرابر این عده از حکما ،خواجهنصیرالدین طوسی اشـاره را موجـب جزئـی شـدن
مفهوم نمیداند .بهنظر وی هیچیک از وجود خارجی شیء و اشاره نمیتواند تشخص را
در معنای جزئی ایجاد کند؛ زیرا وجود شخص ،پـس از علـل تشـخص شـیء موجـود
میشود؛ پس نمیتواند علت تشخص شیء و مفهوم حاکی از آن باشد؛ بهعالوه برفرض
تحقق وجود قبل از شیء ،ازآنجاکه وجود در تمام اشیا مشترک اسـت ،نمیتوانـد علـت
تشخص اشیاء مختلف باشد؛ درحالیکه علت تشخص اشیاء مختلف باید متفاوت باشد.
اشاره نیز نمیتواند علت تشخص باشد؛ زیرا اشارۀ حسی به شـیئی تعلـق میگیـرد کـه
تشخص یافته است؛ بنابراین خود نمیتواند علت تشخص شیء در عقل باشـد .بـهنظـر
خواجه علت تشخص اشیا چنین است:
مادیات علل
«اشیاء مجرد ذاتا متشخصاند؛ ازاینرو انواع آنها به فرد واحدی منحصرند؛ اما
ْ
تشخصبخشی دارند که به حرکت و زمان یا وضع و مکان متعلقاند و این علل عارض بر
مادهای میشوند که در زمان و مکان است؛ درنتیجه ،از این علل ،معلولهایی ایجاد میشوند
که متشخصاند( ».طوسی.)842 :8747 ،

برایناساس تشخص نه به ماده است و نه به وجود ،بلکه تشخص بهواسحۀ عوارضی
018

است که توسط علت و همزمان با ایجاد معلول در آن ایجاد میشوند .اشکال این نظـر آن
است که این عوارض اگر کلی باشند ،نمیتوانند موجب تشـخص شـوند و اگـر جزئـی
باشند ،میتوان پرسید خود آنها تشخص خود را از کجـا بهدسـت آوردهانـد؟ عـوارض
مشخصه مانند وضع ،متی ،أین ،زمان ،ماده ،اشاره و  ...نمیتواند مشخص و جزئـیسـاز

باشد ،بلکه همگی از لوازم و نشانههای تشخصاند (طباطبایی 13 :8713 ،م .)13
عالمهطباطبایی معتقد است هر مفهومی هرچند حسی یا خیالی ،ازایننظر که مفهـوم
است ،قابلصدق بر افراد کثیر است ،این مفهوم اگر از احساس یـا تخیـل حاصـل شـده
باشد ،چون انسان میداند حس با شیء خارجی متشخص ،و خیال نیز بهتبع حس با عین
خارجی در ارتباط است ،جزئیت و تشخص به آن مفهوم نسـبت داده میشـود (طباطبوایی،

831 :8522؛  31 :8731؛  351 /2 :8711و  353م  1 /2 :8581م )87؛ درواقع ازنظـر ایشـان مفـاهیم جزئـی،
بهمجاز جزئیاند و جزئی بودن ویژگی ذات مفهوم جزئی نیسـت ،بلکـه عقـل بـهسـبب
خصوصیتی ورای مفهوم جزئی ،مانند امتناع اجتماع مثلین در خـارج یـا مسـاوق بـودن
وجود شیء در خارج با تشخص ،صدق آن را بر افراد کثیر جایز نمیداند؛ وگرنه صورت
علمی ازاینحیثکه صورت علمی است ،قابلصدق بر افراد کثیر است ،گرچه حسی یـا
سابقۀ وجود آن ،یعنی بدون درنظر گرفتن اتصالش به خارج ،قابلصـدق بـر افـراد کثیـر
است (طباطبوایی 754 /8 :8581 ،م )87 /2؛ درنتیجه مفهوم من حیث هو هو کلی است .کلی بـودن
از لوازم وجود ذهنی ماهیت است و وجود خارجی به آن متصف نمیشـود؛ امـا جزئـی
بودن و شخصی بودن از لوازم وجود خارجیاند و مفهوم حقیقتا به آن متصف نمیشـود
(طباطبوایی831 :8522 ،؛  233/8 :8713م )1 /2 :8581؛ بهاینترتیب ،ماهیـت ذهنـی کـه جایگـاهش در
عقل است ،کلی و ماهیت موجود در خارج ،جزئـی اسـت؛ امـا سـایر مفـاهیم اعتبـاری
یرماهوی که از ماهیات خارجی و ذهنی انتزاع میشوند نیز بهتبع ماهیـت ،بـه کلیـت و
جزئیت متصف میشوند (طباطبایی.)1 /2 :8581 ،
آیت هال جوادی آملی نیز معتقد است در منحق ،مفهوم جزئی حقیقی نـداریم ،مفهـوم
با درنظر گرفتن مفهوم بودنش کلی است و توجیهات محرح راه به جایی نخواهنـد بـرد؛
زیرا این توجیهات یرمفهومیاند و با چیزهایی یرمفهومی مانند حس ،اشاره ،وجـود و
 ...نمیتوان جزئیت مفهوم را توجیه کرد؛ درحالیکه مفهوم جزئی چـون مفهـوم اسـت،
امتناعی از صدق بر افراد فراوان ندارد (جوادی آملی 812 :8/8 ،8713 ،و .)817
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خیالی باشد؛ برای مثال ،صورت شخصی که اکنون در خارج وجود ندارد ،بدون توجه به
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در پاسخ به این سخن ،از آموزههای مالصدر کمك میگیریم .مالصدرا محدود کردن
جزئیت را در عین خارجی درست نمیداند و میگوید مفاهیم به جزئـی و کلـی تقسـیم
میشوند .بهنظر وی خصوصیت صورت ذهنی جزئی آن است کـه از شـخص خـارجی
حکایت میکند و فقط بر آن تحبیق میشود .چنین صورتی در ذات ،با شـخص خـارجی
متفاوت است؛ ولی در اعتبار با آن متحد است؛ برعکس صورت کلی که بـهلحـاظ ذات،
با اشخا

متحد و در اعتبار با آنها متفاوت است (صرا امری ،شیرازی.)11 :8711 ،

بهنظر مالصدرا تشخص فلسفی و جزئی منحقی رابحـهای دارنـد .مفهـوم جزئـی آن
است که شیء هنگام تصور ،قابلصدق بر سایر اشیا نباشـد؛ بنـابراین ،مفهـوم جزئـی آن
است که در حالتی از شیء متشخص گرفته شود که فقـط بـر همـان صـدق کنـد .آنیـه
موجب جزئیت مفهوم است ،ارتباط و حکایتگری ذاتـی آن از وجـود متشـخص اسـت؛
وگرنه مفهوم من حیث هو مشترک بین کثیرین است؛ حتی اگر هزار قیـد هـم بـه آن زده
شود .قیدهای مختلف فقط موجب امتیاز مفهومی از سایر مفاهیم میشود؛ ولی هیچیـک
از این قیدها تشخصساز نیستند (صراامری ،شیرازی.)81 /2 :8581 ،
برای فهمیدن این سخن مالصدرا باید به نظریۀ وی دربارۀ علم نگـاهی کنـیم .ازنظـر
وی صورت علمی و مفهوم ،حقیقتی وجودی است که باعث علم انسان به شیء میشود.
این نظر برخالف نظر عدهای است که مفاهیم را ماهوی میدانند و آنها را از دایرۀ بحث
وجودی خارج میکنند .محابق نظر مالصدرا هر مفهوم ماهوی دارای انحـایی از وجـود
است .وجود مادی ،وجود مجرد حسی و خیالی و عقلی کـه وجودهـای خـارجی برتـر
ماهیت مادیاند و در مقایسه با وجود مادی ،وجود ذهنی و مفهوم آن هستند؛ بنابراین اگر
ماهیت شیء مادی در نفس ،با وجود مثالی حسی موجود باشد ،نفس آن را جزئی حسی
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درک خواهد کرد و اگر با وجود مثالی خیالی موجـود باشـد ،آن را جزئـی خیـالی درک
میکند؛ زیرا در عالم مثال ،بهازای هر موجود مادی ،موجـودی حسـی یـا خیـالی مثـالی
وجود دارد .این تناظر یکبهیک باعث درک جزئی از آن وجـود مـادی اسـت؛ امـا اگـر
ماهیت با وجود عقلی موجود باشد ،چون وجود عقلـی ،وجـودی قـوی و دربرگیرنـدۀ

مجموعهای از موجودات مادی است ،درک آن موجود عقلـی باعـث درک کلـی وجـود
مادی است (صرا امری ،شیرازی 411 /7 :8318 ،م 711؛ عبودیت 35 /2 :8711 ،و .)33
نکتۀ دیگر آن است که علم انسان بـه مفـاهیم موجـود در نفـس ،حضـوری اسـت و
مفاهیم را براساس این شهود ،به کلی و جزئی تقسیم کردهاند .انسـان بـا بررسـی برخـی
مفاهیم درمییابد که این مفاهیم بر یک مصداق مشـخص داللـت مـیکننـد و نمیتـوان
برایشان مصادیق دیگری تصور کرد .اگر گمان کنیم این مفاهیم مصـادیق متعـدد دارنـد،
درواقع آنها را تصور نکردهایم ،بلکه مفاهیم کلی منتزع از آنها را بـهجـای آنهـا قـرار
دادهایم؛ افزونبرآن ،کلی و جزئی بودن ،صفتی خارج از ذات مفهوم اسـت .مفهـوم مـن
حیث هو هو نه کلی است و نه جزئی .همانطورکه کلی بودن بر مفهوم ،بهسبب مقایسـه
آن با مصادیقش عارض میشود ،جزئی بودن هم میتواند بر مفهوم عارض شود .جزئـی
 38و  32م  .)211 :8515مفهوم با درنظر گرفتن افرادش اقسامی دارد که هریـك خصوصـیات و
ذاتیاتی دارند .برخی کلی و برخی جزئیاند؛ بنابراین خصوصیات مفهوم جزئـی و کلـی،
جزء مقومات و ذاتیات اقسام مفهوم است ،نه خود مفهوم؛ پـس اگـر مفهـومی بـهسـبب
اشارهای که در خود دارد یا بهسبب مرتبۀ وجودیاش فقط بر یک شخص داللـت کنـد،
جزئی است.
مفهوم جزئی در علوم برهانی
پس از روشن شدن وجود ،مال و میزان داللت مفاهیم جزئی ،نوبت بررسی کارکرد
آن در قضایا و روششناسی برهانی است .ارسحو معتقد است تصدیق جزئی که با حـس
حـس
حاصل میشود ،اعتبار علمی ندارد؛ زیرا مشروط به زمان و مکان مشخصی استْ .
علم کلی دراختیار انسان قرار نمیدهد؛ اما در علوم حقیقی ،اثبات قضیۀ کلی نیـاز اسـت
که از قضایای کلی بهدست میآید (ااسطو .)581 /2 :8311 ،علم حقیقی آن اسـت کـه در تمـام
زمانها صادق و یقینی باشد .فارابی معتقد است علم ،یقین به وجود شیئی است که تغییر
در آن راه ندارد .موجوداتی که در برههای از زماناند و زمانی نیستند ،نمیتواننـد متعلـق
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و کلی بودن جزء مقومات و حقیقت مفهوم نیستند ،بلکه بـر آن عارضانـد (ابو،سوییا:8514 ،
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چنین علمی باشند؛ پس حکما ادراک متغیرات را علم نمیدانند و اگر بـه چنـین ادراکـی
علم میگویند ،مجاز است؛ مانند علم به نشستن این انسان در زمـان حاضـر کـه ممکـن
است در لحظههای بعد حالت او تغییر کند (فااابی.)42 :8514 ،
علم یقینی و ضروری ،یعنی به چیزی ثابت و بدونتغییر علم داشـته باشـیم .درکنـار
چنین علمی ،در هیچ زمانی ،هیچ علمی خالف آن محقق نمیشود؛ امـا یرضـروری آن
است که در زمانی خا

متعلق آن وجود دارد .اگر قرار باشـد متعلـق علـم تغییـر کنـد،

علمی کلی نداریم که در تمام زمانها صادق باشد؛ پـس یقـین ضـروری در موجـودات
دائمی محقق میشود؛ مثل «کل بزرگتر از جزء است» کـه هـیچگـاه خـالف آن صـادق
نیست؛ اما علم به ایستادن زید ،در زمان خاصی صادق است و در سایر زمـانهـا کـاذب
(فااابی.)211 :8511 ،
ابنسینا نیز باور دارد که موضوع و متعلق حقیقی علم ،چیزهـای ضـروری و دائمـی
است؛ ازاینرو خود علم هم ضروری و دائمی میشود؛ اما علم به حقایق ممکن و متغیر،
ظنی است (اب،سییا)243 :8514 ،؛ پس بر اشیاء جزئی فاسد و احوال آنهـا کـه بـا حـس درک
میشوند ،نمیتوان برهان اقامه کرد و به آنها جز علم بالعرض ،نمیتـوان علـم داشـت؛
یعنی باید با علم به کلیای که مقید به زمان و حالتی خا

شده است ،علم بـه شـخص

پیدا کرد .چنین علمی کلی است؛ ولی چون فقط یک مصـداق دارد ،میتـوان آن را علـم
بالعرض به شخص دانست .علم به جزئی ازطریق کلی ،موجب یقین بـه وجـود جزئـی
نیست؛ چون هرگاه ارتباط حسی با شخص قحع شود ،شک میکنیم آیا هنوز آن شخص
در زمرۀ افراد آن کلی است یا خیر؛ برای مثال ،با احساس زید ،آن را یکی از افـراد انسـان
میشناسیم؛ ولی با قحع احساس ،این شناخت دوام نمییابد و شک میکنیم آیا او مرده و
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از انسانیت خارج شده است یا خیر (اب،سییا838 :8514 ،؛ سامی.)243 :8337 ،
برهانهای جزئی یقینی در علوم
برخی برهان را بر جزئیات ،موجب یقین دائمی میدانند؛ زیرا یقین معتبـر در علـوم،
اعم از یقین بدون قید زمان و یقین با قید زمان است .بهنظر ایشان علـم بـه رخـدادی در

زمان خاصی یقینی است و این یقین زوالپذیر نیست ،اگرچه خود حادثه زوالپذیر است؛
پس یقین دائمی از وجود حادثه در زمان خاصی حکایت میکنـد ،نـه در همـۀ زمـانهـا
(مصبای یزدی242 /8 :8734 ،؛ فیاضی.)83 /8 :8731 ،
برای رفع کردن ابهام این سخن ،باید به چند نکته اشاره کنیم:
الف .قضایای شخصی که در زمان خاصی بـه آنهـا یقـین داریـم ،ممکـن اسـت در
زمانهای بعد مصداق خود را ازدست داده باشند و دیگـر صـادق و یقینـی نباشـند؛ امـا
اصـحالح
تحقق یقین در زمان خاصی موجب دوام آن یقین در تمام زمـانهـا نیسـت؛ به
ْ
یقینی که در زمان استمرار نداشته باشد ،یقین برهانی نیست.
ب .گفتیم که مقدمات برهان باید علم بدونتغییر و دائمی دراختیار انسان قـرار دهـد
که به آن ضروری بودن مبادی برهان میگویند (اب،سییا 881 ،821 :8514 ،م 841؛ ابو،اشور.)51 :8312 ،
صادق باشند (اب،سییا)235 :8734 ،؛ برای مثال ،در قضایای جزئی یا برخی قضایای کلـی ،دوام
ضرورت محمول برای موضوع ،مقید به زمان بقای محمول برای موضوع است ،نـه کـل
زمانی که موضوع موجود است؛ مانند قضیۀ «ب مادامیکـه موصـوف بـه ب اسـت و در
تمام زمانهای اتصافش به ب ،الف است ».این نوع قضایا را میتوان از مقدمات ضروری
برهانی دانست .البته گاهی در مقدمات براهین ،بهدلیل روشنی و عادت ذهن ،این قیود را
حذف میکنند (بیتییواا)214 :8734 ،؛ پس بر قضایای ممکن که بـهیقـین ممکنانـد ،میتـوان
برهان آورد؛ بهشرطیکه جهت آنها در قضیه آمده و صدق قضیه ،دائمی و ضروری باشد
(اب،سییا 28 :8733 ،و 25؛ سامی211 :8337 ،؛ طباطبایی.)31 :8713 ،
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ضروری بودن در برهان ،یعنی مقدمات چه ضروری ،چه ممکن و چـه محلـق ،همـواره

پس اگر در مقدمات برهان ،از قضایای شخصی استفاده کنیم ،آنها را بایـد مقیـد بـه
زمان و شرایط خاصی بهکار برد که قضیه در آن صادق است .بیان قضیۀ شخصی ،مقید به
زمان و شرایط تحقق یقین ،موجب علم یقینی درطول زمـان و حـاالت مختلـف اسـت.
مسلم است که چنین قضیهای را میتوان در برهان بهکار برد.
باید توجه کرد درصورت آمدن قید زمان یا شرایط در مقدمات برهان ،نتیجـۀ برهـان
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نیز به زمان و شرایط مقید میشود .در این حالت ،برهان و نتیجۀ آن درواقع قیاسی ذهنـی
است که نتیجهاش فقط در لحاظ ذهن دوام دارد و از مصداق دائمـی در خـارج بیبهـره
است (اب،سوییا .)44 :8514 ،این قضایا گرچه یقین دائمی دارند ،چـون مصداقشـان بـهدوام در
خارج تحقق ندارد ،ارزش علمی ندارند.
ج .استفاده از قضایای شخصی را در علوم برهانی میتوان اینگونه نیز توجیه کرد که
اگر اشخا

با علتهایشان درک شـوند ،علمـی کلـی و یقینـی دراختیـار انسـان قـرار

میدهند (ااسطو)581 /2 :8311 ،؛ پس گاهی میتوان به اشیاء جزئی و حسـی ،یقـین دائمـی و
ضروری پیدا کرد ،البته درصورتیکه ازطریق عللشان به آنها علم پیدا کنیم؛ بـرای مثـال،
اگر به رخ دادن خسوف در زمان و حالت خاصی براساس علتش علم بیابیم ،علم یقینـی
است (اب،سییا 22 :8733 ،م  ).854باید دانست در این حالت ،مفاهیمی ازقبیل ماه و خورشید کـه
خسوف و کسوف برایشان ثابت میشود ،جزئی نیستند ،بلکه کلی منحصر در فردند کـه
فقط یک مصداق دارند (اب،سییا 28 :8733 ،و 25؛ سامی211 :8337 ،؛ طباطبایی.)31 :8713 ،
مالصدرا نیز معتقد است برهان یقین دائمی دارد؛ بههمینسبب بر موجودات طبیعـی
و زوالپذیر ،که دوام صدق ندارند ،برهان اقامه نمیشود .البته بر آن دسـته از موجـودات
طبیعی که حکم خاصی جاری است ،مانند خسوف ماه و کسوف خورشید ،امکان اقامـه
برهان وجود دارد؛ زیرا در این وقایع ،بهدلیل شناخت سبب آنها ،حکـم قضـیه یقینـی و
دائمی است (صراامری ،شیرازی.)253/8 :8711 ،
درنتیجه به اشیاء محسوس و ازبینرونده ،از دو راه مـی تـوان علـم داشـت )۱ :ازراه
شخصیت و جزئیت آنها که با حس یا تخیل بهدست میآیـد .چنـین علمـی در برهـان
بهکار نمیرود؛ مگر قضیۀ حاکی از این مشاهدات ،با قیود مخصو
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خود ذکر شوند؛ )۱

ازراه ادراک اسباب و علل آنها .علم به جزئیات ازاینحیث ثابت و بدونتغییر اسـت .در
این حالت به جزئی علم داریم؛ ولی بهصورت کلیای کـه منحصـر در یـک فـرد اسـت
(اب،سییا854 :8733 ،؛ بیتییاا .)271 :8734 ،چنین علمی در برهان بهکار میرود.

نتیجهگیری
مفهوم بما هو مفهوم نه کلی است و نه جزئی ،بلکـه فقـط حـاکی اسـت .مفهـوم در
مقایسه با افرادی که از آن حکایت میکند ،متصف به کلیت و جزئیـت میشـود و کلـی
بودن خاصیت ذاتی مفهوم نیست .انسان با رجوع به درون خـود مـییابـد کـه برخـی از
مفاهیم امکان صدق بر افراد کثیر ندارند؛ زیرا این مفاهیم در ذات خود اتصال به محکـی
متشخص خارجی را بههمراه دارند و جز بر آن صدق نمیکننـد .باتوجـهبـه آموزههـای
فلسفی ،محسوسات و متخیالت این ویژگی را دارند و در زمرۀ مفاهیم جزئیاند.
مفاهیم جزئی محسوس در علوم برهانی ،ارزش علمی ندارند؛ ازاینرو ،در برهـان از
این مفاهیم نمیتوان بهره برد .یکی از ارکان مقدمات و نتیجۀ برهان ،یقین دائمی و ثابـت
به صدق قضایای برهان اسـت؛ پـس مفـاهیم جزئـی کـه درمعـرض فسـاد و تغییرنـد،
جزئی طوری بهکار رود که یقین کلی و دائمی دراختیار انسان قرار دهد ،استفاده از آن در
برهان اشکالی ندارد؛ ازجمله آنکه  )۱قضیه با قید زمان و مکان و حالت خاصـی بـهکـار
رود که در آن صادق بوده است .در این حالت ،یقین دائم به قضیه وجـود دارد .مصـداق
چنین قضیهای ذهنی است ،نه خارجی؛  )۱علم به مفهوم جزئی ازراه سبب آن باشـد کـه
دراینصورت ،علم ما به آن جزئی ،بهصورت کلی منحصر در فرد است .چنـین مفهـومی
را نمیتوان جزئی دانست و قضیهای که از آن تشکیل یافته ،کلی است.
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نمیتوانند بهصورت قضایای شخصی در برهان بهکار روند .اگـر قضـیۀ حـاوی مفهـوم
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 .۵ـــــــ  ،)۱۰۵۱( ،الهیات شفا ،تحقیق حسن زاده آملی ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .۹ـــــــ  ،)۱۰۳۳( ،عیون الحکمة در رسائل شیخ الرئیس،گرد آورنده محسن بیدارفر ،انتشارات بیـدار،
قم.
 .۷ـــــــ  ،)۱۰۹۱( ،تعلیقات ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۳ابن زرعة ،عیسی بن اسحق ،)۱۷۷۰( ،منطق ابن زرعه ،تحقیق جیرار جیهامی و رفیق العجم ،دار الفکـر
اللبنانی ،بیروت.
 .۱۱ابن کمونه ،سعد بن منصـور )۱۰۳۰( ،جدید فی الحکمة ،تحقیـق مرعیـد الکبیسـی ،وزارت اوقـاف و
شوون دینی ،بغداد.
خالن الوفاء ،دار صادر ،بیروت.
 .۱۱اخوان الصفا ،)۱۷۷۷( ،رسائل اخوان الصفا و ل
 .۱۰ارسحو ، )۱۷۹۳( ،منطق ارسطو ،تحقیق و مقدمهی عبدالرحمن بدوی ،دارالقلم ،بیروت.
 .۱۰امیل بریه ،)۱۰۵۰( ،تاریخ فلسفه ،ترجمه علی مراد داودی ،مرکز نشر دانشگاهی ,تهران.
 .۱۷بهمنیار بن مرزبان ،ابو الحسن ،)۱۰۷۵( ،تحصیل ،تصحیح مرتضی محهری ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۱تفتازانی ،مسعود بن عمر ،)۱۰۱۱( ،ته یب المنطق در حاشیه مولی عبد هال ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
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عبدال ،)۱۰۵۷( ،رحیق مختوم ،تدوین حمید پارسانیا ،اسراء ،قم.
 .۱۵جوادی آملی،
ه
 .۱۹ـــــــ  ،)۱۰۹۵( ،تحریر تمهید القواعد ،تدوین حمید پارسانیا ،اسراء ،قم.
 .۱۷حلی ،حسن بن یوسف بن محهر ،)۱۰۵۷( ،االسرار الخفیة فی العلوم العقلیة ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۳خونجی ،افضل الدین محمد )۱۰۵۰( ،کشف االسرار عن غوامض االفکار ،پایان نامه حسن ابراهیمی،

دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۱دوانی ،جالل الدین محمد ،)۱۰۳۷( ،حاشیة ته یب دوانی ،حاج محمد افندیک ،ترکیه.
 .۱۱ساوی ،عمر بن سهالن ،)۱۷۷۰( ،بصائر النصیریة ،دار الفکر ،بیروت.
 .۱۰سهروردی ،یحیی بن حبش ،)۱۰۰۰( ،منطق تلویحات ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۰شهرزورى ،شمس الدین محمد ،)۱۰۵۱( ،شرح حکمة االشراق ،تصـحیح حسـین ضـیایی ،موسسـه
محالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۱۷شهرزوری ،شمس الدین محمد) ۱۰۹۱( ،ش ،رسائل شجرة االلهیة فـی علـوم و الحقـایق الربانیـة،
تصحیح نجفقلی حبیبی ،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران.
 .۱۱صدر الدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)۱۷۹۱( ،حکمة متعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،دار احیـاء
التراث العربی ،بیروت.
 .۱۵ـــــــ  ،)۱۰۹۹( ،تعلیقات علی شرح حکمت االشراق ،تحقیق سید محمد موسوی ،حکمت ،تهران.
 .۱۹طباطبایی ،محمد حسین۱۰۹۵( ،ش) ،نهایه الحکمة ،با تعلیقات المرضا فیاضی ،موسسه امام خمینی،
 .۱۷ـــــــ  ،)۱۰۱۱( ،بدایه الحکمه ،تصحیح عباسعلی زارعی ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۰۳ـــــــ  ،)۱۰۱۳( ،حاشیة اسفار در اسفار االربعه ،دارإحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .۰۱ـــــــ  ،)۱۰۹۵( ،برهان ،همراه با ترجمة قوام صفری ،چاپ دوم ،بوستان کتاب ،قم.
عبدال انوار ،چاپ اول ،نشر مرکز ،تهران.
 .۰۱طوسی ،نصیرالدین ،)۱۰۵۷( ،اساس االقتباس ،تعلیقه
ه
 .۰۰ـــــــ  ،)۱۰۵۳( ،تعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکار (در کتاب منحـق ومباحـث الفـاظ) ،دانشـگاه
تهران ،تهران .
 .۰۰ـــــــ  ،)۱۰۷۷( ،تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل ،به اهتمـام عبـد هال نـورانی ،دانشـگاه
تهران ،تهران.
 .۰۷عبودیت ،عبد الرسول ،)۱۰۹۱( ،نظام حکمت صدرایی ،قموسسه امام خمینی ،قم.

داللت معنایی مفاهیم جزئی و نقش آنها در منطق ارسطویی

قم.

 .۰۱العحار ،ابوالسعادات حسن بن محمد ،)۱۷۷۵( ،حاشیه العطار علی شرح الخبیصی ،دار احیـاء الکتـب
العربیة ،قاهره.
 .۰۵زالی ،محمد بن محمد ،)۱۷۷۰( ،محک النظر ،تحقیق رفیق العجم ،دار الفکر اللبنانی ،بیروت.
 .۰۹ـــــــ  ،)۱۷۷۰( ،معیار العلم فی فن المنطق ،مقدم علی بوملحم ،دار الفکر اللبنانی ،بیروت.
 .۰۷فارابی ،محمد بن محمد ،)۱۰۳۰( ،الفاظ المستعملة فی المنطـق ،تصـحیح محسـن مهـدی ،الزهـراء،
تهران.

017

 .۰۳ـــــــ  ،)۱۰۳۹( ،منطقیات ،تحقیق محمدتقی دانش پژوه ،مکتبة آیة هال العظمـی المرعشـی النجفـی،
ـــــــ  ،)۱۰۳۷( ،فصو منتزعة ،تحقیق فوزی متری نجار ،الزهرا ،تهران.
 .۰۱فخر رازی ،محمد بن عمر ،)۱۰۹۰( ،شرح اشارات ،تصحیح علیرضا نجف زاده ،انجمن آثار و مفـاخر
فرهنگی ،تهران.
 .۰۱فرفوریوس ،)۱۷۹۳( ،ایساغوجی در منطق ارسطو ،تصحیح عبدالرحمن بدوی ،دار القلم ،بیروت.
 .۰۰فیاضی ،الم رضا ،)۱۰۱۱( ،تعلیقات در منطق مظفر ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۰۰قحب الدین رازی ،محمد بن محمـد ،)۱۰۹۱( ،تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسـاله الشمسـیة،
حواشی سید شریف جرجانی ،تصحیح محسن بیدارفر ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۰۷ـــــــ ( ،بی تا) ،لوامع االسرار فی شرح مطالع االنوار ،انتشارات کتبی نجفی ،قم.
 .۰۱قحب الدین شیرازی ،محمود بن مسعود ،)۱۰۹۳( ،شرح حکمة االشراق ،به اهتمـام عبـد هال نـورانی،
موسسه محالعات اسالمی ،تهران.
 .۰۵کاپلستون ،فردریک )۱۰۹۰( ،تاریخ فلسفه ،ترجمه مجتبوی ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
عبدال ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۰۹محمد علی ،)۱۰۱۱( ،حواشی الحاشیة در حاشیه مولی
هل
 .۰۷مصباح یزدی ،محمد تقی )۱۰۹۰( ،ترجمه و شرح برهان شفاء ،نگارش محسن رویان ،موسسه امـام
خمینی ،قم.
 .۷۳محهری ،مرتضی )۱۰۵۰( ،شرح مبسوط منظومه (در مجموعه آثار ج ،)۷انتشارات صدرا ،تهران.
 .۷۱مظفر ،محمد رضا ،)۱۰۱۱( ،المنطق ،تعلیقات المرضا فیاضی ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۷۱ها  ،سوزان ،)۱۰۹۱( ،فلسفه منطق ،ترجمه سید محمد علی حجتی ،کتاب طه ،تهران.
 .۷۰هروی ،میرزاهد (بیتا) ،التعلیقه ،بیجا.
عبدال۱۰۱۱( ،ق) ،الحاشیة علی ته یب المنطق ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۷۰یزدی ،مولی
ه
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