
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییها در منطق ارسطوو نقش آن یجزئ یممفاه ییداللت معنا
یفیشر ینالدحسام

* 

 چکیده
 یاما برخـ کنند؛ین مییها را تبز آنیم و تمایتقس یو جزئ یم را به کلیمفاه ییدانان ارسحومنحق یشترب

روشـن شـدن  یرسـد بـراینظر مانـد. بـهیم کلیوجود نـدارد و تمـام مفـاه یمعتقدند مفهوم جزئ
. بـا روشـن شـدن یمن کنییتب یدرسترا به یو کل یز مفهوم جزئید مال  تمایبا م،ین تقسیسرنوشت ا

متشـکل از  یهـان صدق و کذب گزارهییدو مفهوم و تبنیك از ایهر ییزان داللت معنای ،  من مالیا
را یبهره برد؛ ز یدر علوم برهان یم جزئیتوان از مفاهیدانان معتقدند نمشود. منحقیز روشن میها نآن

در علـوم  یم جزئـیاز مفـاه یحـال، گـاهنیدهنـد؛ باایار انسان قرار نمیدر اخت یشگیهم ی  نیقیعلم 
انسـان  ین دائم برایقی، یم جزئیمتشکل از مفاه یایمعتقدند قضا یاستفاده شده است و برخ یبرهان

  ه کرد. ین توجیشیپ یبه سخن حکماشان را باتوجهید بتوان سخن ایکنند. شایجاد میا
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 مقدمه

ن یـخا  اسـت. در ا یکلمات مفرد و اسام یفلسفۀ منحق، بررس یهااز بحث یکی

ا یـن کلمات معنا دارند یا ایست. آین کلمات چیا ییشود که داللت معنایبحث روشن م

ار و یـن معییز نهاد؟ همینین تعیر اسما تمایان اسم خا  و سایتوان میر و چگونه میخ

هستند که در  یربر دارند، از مسائلن کلمات را دیکه ا ییهازان صدق و کذب در گزارهیم

کننـد. در یگو موهـا گفـتخا  در فلسـفۀ منحـق از آن یکلمات مفرد و اسام یبررس

 یمختلفـ یهـادگاهیـو فلسفۀ زبان، د یلیفلسفۀ تحل یهابه بحثدوران معاصر و باتوجه

ی، یسـحو. با مراجعـه بـه منحـق ار(887 و 812: 8715)هاك، ن مسائل محرح شده است یدربارۀ ا

و مباحـث برهـان  یل مباحث جزئییابیم که ذن مباحث مییا یبرا یگوناگون یهاپاسخ

گـاه یو نقـش و جا یم جزئیرا دربارۀ مفاه ییدگاه منحق ارسحوین مقاله، دیاند. در اآمده

 کنیم. می یبررس یبرهان یشناسدر روش ین معانیا

 خیدر گذر تار یم جزئیمفاه یگذارارزش

منحصـر اسـت کـه  یادراک حس به یمعرفت بشر ،یسوفسحاینظر پروتاگوراس  در

. محسوساْت نمـود جهـان خـارج هسـتند و دهدیار انسان قرار میدر اخت یجزئ یمعرفت

ن نظـر موجـب رواج یـشـوند. ایمختلـف ظـاهر میهاگونـهاشخا  مختلف به یبرا

 ر باشـد؛ید ثابـت و خحاناپـذیـباکند که معرفـت مید یتأکاست؛ اما سقراط  ییگراینسب

ار انسـان قـرار یـدر اخت یقـی، علـم حقر هسـتندییـتغکه درحالاء محسوس یاش ن،یبنابرا

 .(835 و 837/ 8: 8734)کاپلستون، دهند ینم

فهمیم ایـن هسـتند، مـی یم جزئـیمفاه یاء محسوس که محکیر در اشییبه تغباتوجه

تـوان یکـی از م جزئـی را مییه بـر مفـاهیتک .نیستنددانش  یبرا یگاه مناسبهیم تکیمفاه

. برای بودند یدانش ثابت و دائم هرگونه منکرهای پیدایش سوفسحاییان دانست که زمینه

آمد ر برییتغنثابت و بدو یهاف و شناختیافتن تعریصدد مقابله با این گروه، سقراط در

محـدود  یت جزئـموجـوداشناخت محسوسات و  ، معرفت بهنظر سقراط . در(824)هتان: 
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 رفتندیز پذیرا افالطون و ارسحو نن نظر ی. انیستندمعرفت  هاگونه شناختنیشود و اینم

ر یـفراگد با نظـر جـامع و یرا با ایده است که اشین عقیز بر ایور نکیاپ. (751م  834 و 835)هتان: 

مثـال را علم نجوم  ،یارزش بودن علم جزئیب یبرا یو محدود. و یکرد، نه جزئ یبررس

 .  (888/ 2: 8735)بری ، ندارد  یپ  در را یگاه علم به علت حوادث فلکچیهمنجم  یبرازند که یم

تواننـد در یندارنـد و فقـط م یارزش علمـ یم جزئیهم معتقد است که مفاه یفاراب

م، موضـوع ین مفـاهیـا واقع شوند؛ یعنی اگر ایا محمول قضای، موضوع یربرهانیعلوم  

ه باشـند، در ی، و اگـر محمـول قضـیع عملیه در خحابه، شعر و صنایه باشند، آن قضیقض

 ،اتیـعلـم بـه جزئ معتقد اسـت نایس. ابن(23/ 8: 8511)فااابی، روند یکار مل و استقرا بهیتمث

در  ،رونیـند؛ ازاااحکام و احوال ثابت بدونو  یات نامتناهیرا جزئیز ندارد؛ یارزش علم

 .  (21 و 23/ 8، 8738سییا، )اب، اتینه جزئ اْت مهم است،یکل دربارۀبحث  ،یبرهان یقیحقعلوم 

 ف مفاهیم جزئییتعر

شـتر از یت حمل بر بیاست که شأن یگوید مفهومارسحو در تعریف مفهوم جزئی می

دانسـته  یرا محمـول یوس جزئـیـفرفور همینین (814/ 8: 8311)ااسوطو، ء را ندارد. یک شی

 نامۀ عالییدانشسینا در ابن. (8118 وو 8111)هتان:  شودیک شخص حمل میاست که فقط بر 

ن یابنـابرآورد؛ نظـر ارسـحو و فرفوریـوس را مـی  (33/ 8: 8514) شفاو مقوالت  (3 و 1: 8711)

تواند جـزء یر دارد، نمیا افراد کثیدر خارج ندارد  یچ فردیت حمل بر هیکه شأن یمفهوم

 باشد. یم جزئیمفاه

ن داللـت توابا مفهومی می ،بر شخص و واحد عددی تمعتقد اس یارسحو در عبارت

متضمن اشاره  ین عبارت، مفهوم جزئی. در ا(51/ 8: 8311 )ااسطو، کرد که متضمن اشاره باشد

فـردش بـا فـردی سـبب ارتبـاط منحصـربهبـه ین مفهومیاست. چن یبه شخص خارج

 یدر معنـا یرجک فرد داللت کند؛ پس اشاره به موجود خایتواند بر یمتشخص، فقط م

گـر ید یفـی. در تعراسـتآن  یشدن معنا یلحاظ شده و همین نکته موجب جزئ یجزئ

شـده بـا است که به موجود مفرد و مشـخص  درک ییمعنا یجزئ ف،ین تعریك به اینزد

معتقـد اسـت شـخص فرفوریوس نیز . (734: 8333امصوفا، )اخوانکند از حواس اشاره می یکی
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کـه از  یپس مفهوم ؛(8138/ 7: 8311)ااسوطو،  شودیگر محقق نمیدارد که برای فرد دخواصی 

ن عبارات، یت دارد. در ایت فرد خود، تشخص و فردیتبع خصوصکند، بهیت میآن حکا

 ی, حـاکیو مفهوم جزئ اندز شدهی، متمان تشخصیاز ا یو مفهوم حاک یتشخص خارج

 است.  یء خارجیاز تشخص ش

از حکمـا آن را  یاری، تعریفی هسـت کـه بسـاندرای جزئی گفتههایی که باز تعریف

ر یـن افـراد کثیاست که نفس تصور آن، مانع از اشـتراک آن بـ یاند: جزئْی مفهومپذیرفته

 یجـاهبـف یـن تعریـدر ا ی. گـاه(5: 8775؛ سویرمادی، 74: 8337؛ سوامی، 73/ 8: 8734سییا، )اب،است 

)خوویجی، ر یـصدق بر افراد کث ای (81: 8511سوییا، )اب،ر یاد کثر، داللت بر افرین افراد کثیاشتراک ب

ر را یـر و وقـوع بـر افـراد کثیـن افـراد کثیاشتراک ب یآمده است. البته قحب راز (23: 8732

 .(824: 8711امری، اازی، )قط،داند معنا میکیبه

خـود خـودیف، به تصور مفهوم بدون هیچ لحـاظی و بـهیدر تعر« نفس تصور»د یق

د موجب ین قیاست. ا یمفهوم جزئ یت ذاتیانگر خصوصیگر، بیدعبارتکند؛ بهد مییأکت

صدق بر افراد سببی خارج از ذات مفهوم، قابل  خروج آن دسته از مفاهیم کلی است که به

الوجود فقـط ؛ برای مثال، مفهوم واجب(821: 8711اموری، اازی، ؛ قط،82: 8514سییا، )اب،ستند یر نیکث

نظر  زالی داللت لفـظ بـر اق دارد که موجب جزئی بودن این مفهوم نیست. بهیک مصد

گـر ین افـراد دیاست کـه از اشـتراک بـ یفرد واحد، خصوصیت ذات معنا و مفهوم جزئ

، نه خصوصیتی که با فرض یا اعتبار انسـان بـرای آن وضـع (35: 8335)غزاموی، زان است یگر

 یر بـرایـ، امکـان فـرض افـراد کثیف جزئیبه تعرتوان گفت باتوجهشده باشد؛ پس می

ق در یبا کثرت مصاد یمفهوم جزئ یت ذاتیرا خصوصیست؛ زیوجه ممکن نچیهبه یجزئ

 تعارض است.  

  وجود افراد متوهم برای مفهوم جزئی

درسـت  فتـه شـودگر است. ممکن اسـت یگفتیم که بدون افراد کث یدر تعریف جزئ

 یآن افـراد ید بتـوان بـرایاست؛ اما شامحقق ارج در خر یبدون افراد کث یاست که جزئ

مقصـود از امتنـاع  انـد، برخی گفتهاساسدر ذهن درنظر گرفت؛ برهمین یالیو خ یفرض



 

 

نا
مع

ت 
الل

د
ی

 ی
ه
فا

م
م

ی
 

زئ
ج

 ی
ن

 آ
ش

نق
و 

طو
س

ار
ق 

ط
من

ر 
 د

ها
ی

ی
 

011 

در  یجزئـ یافراد بـرا نبود، ها آمده استفیاز تعر یکه در برخ فرض افراد برای جزئی

ندارد  یانعم یجزئ یجود افراد براو احتمال و یصرف فرض عقل االمر است؛ وگرنهنفس

محـال  ین فرضیرا فرض کند و چن یهم افراد یجزئ یتواند برایعقل م (22/ 8: 8733)حلی، 

ن افـراد در خـارج و ین مراد از عدم فرض افراد، عدم جواز عقل به تحقق ایست؛ بنابراین

هستند کـه  یمحال یها، ازجمله فرضیجزئ ی. افراد فرض(78: 8717)یزدی، االمر است نفس

مفهوم، لحـاظ  بـه ین، جزئـی؛ بنابرا(31: 8311)عطواا، رد یپذیها را در خارج نمق آنعقل تحق

ک یاست که فقط  یکل یمفهوم یمصداق، به فرد منحصر است. جزئلحاظ  است و به یکل

 فرد از آن در خارج امکان وجود دارد. 

گونـه سبب محال بودن ذاتی یا وجود موانع، در خارج فاقـد هرمفاهیم کلی بهبرخی 

افـراد  توانمفهوم شریک واجب یا ممکنات معدوم؛ اما برای این مفاهیم میمانند  فردند؛

هم  یمفهوم جزئ یبراهاست؛ تصور کرد و همین موجب کلی بودن آن یریو تقد یالیخ

است کـه  یمفهوم کل ینوع یدرواقع، جزئ پسرا فرض کرد  یتین افراد بدون واقعتوایم

 . ك فرد آن در خارج محقق استیفقط 

ا یـشامل افراد موجـود  یر نداشتن جزئیف، فرد کثید گفت براساس تعریدر پاسخ با

ن مفهوم جزئی فاقد افراد کثیـر موجـود ی؛ بنابر ا(1: 8743؛ بیتییاا، 81: 8715سییا، )اب، ستامتوهم 

ی فرض افراد کثیر یا متوهم ممکن باشـد، آن مفهـوم را یا متوهم است و اگر برای مفهوم

 است.  ممتنع یا کلیمنحصر در فرد  یا کلی یاضاف یا جزئیتوان جزئی دانست، بلکه نمی

 یجزئـ یتـوان بـرایست؛ پس چرا نمیفرض محال، محال ن فته شودگممکن است  

 ری، که بدون افراد کثیف جزئیبراساس تعر اسخ آن است کهپدرنظر گرفت؟  یافراد فرض

نباشد؛ پـس  یگر جزئید یشود جزئیباعث م یجزئ یر برایاست، فرض افراد کث یفرض

د افـراد یـتصور شـود، با یم جزئی. اگر بخواهستندین یافراد مفهوم جزئ، ین افراد فرضیا

مانند آن اسـت کـه بگـوییم  یجزئ یبرا یهم نداشته باشد. محال بودن افراد فرض یفرض

سـت، بلکـه خـود محـال یشکل، فرض محال نمربع یث مربع تصور شود. تصور مثلثمثل

ن تصـور خـودش محـال یشود. ایدر ذهن و فرض هم محقق نم ین تصوریاست و چن
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 فرق دارند.  تحقق خود محال ایفرض محال  یرازاست، نه آنکه تصور محالی باشد؛ 

 ین فرضـیو چنـ ال اسـتخودش محـ یجزئ یبرا یر فرضیرو تحقق افراد کثازاین

اموری، اازی، )قطو،تعلق گرفته اسـت  یمحالباشد که به چیز  ی، نه آنکه فرضشودیمحقق نم

مجرد تصور، آن قش بر کثیرین ممتنع است و عقل بهجزئی آن است که صد ؛ پس(53أوا: بی

ک فرد داللت یش از یبر ب یجزئ یهوماگر مف (14أا، بی )هرمی،داند ر افراد نمیصدق برا قابل

نباشد. هر  یگر جزئیشود آن مفهوم دین داللت اگر در فرض هم باشد، موجب میکند، ا

مفهوم با  ،است یجزئ ید که مفهومیفرق ز د داللت کند.یتنها بر شخص با یجزئ یمعنا

 یگـرید یهامنحصر در فرد، مصداق یمنحصر در فرد، آن است که برای مفهوم کل یکل

 یبـرا یولـ ؛ها صـادق اسـتبر آنمفهوم قابل تصورند که با فرض عقل تحقق دارند و 

)سوامی، محـال اسـت گـر یق دیتصور مصادکند، اشاره می یاصد که به وجود خیمفهوم ز

 یصورت تکثرد باشد که درآنین زید عیا بای، دیر از زی  یگرید یهر فرد فرض .(74: 8337

 یگر بـراین فرض فرد دیاست؛ بنابرید نیگر زیوت است، دبا آن متفاست و اگر یکار ندر

باشـد کـه  یزیچ ، نه آنکه فرض دربارۀشودیاست که خود فرض محقق نم ید فرضیز

 ندارد. یتحقق خارج

، عقل بعد از تصور مفهـوم جزئـی و بـدون درنظـر گـرفتن یدرنتیجه در مفهوم جزئ

ر صدق کنـد یفهوم بر افراد کثکند که محال است این مهایش حکم میک از ویژگییچیه

توان برای آن حتی افراد ؛ بنابراین، ویژگی ذاتی این مفهوم آن است که نمی(83: 8714)دمایوی، 

 کثیر فرض و توهم کرد. 

 جزئی حقیقی و اضافی

 یجزئـ ،گفته شـد یجزئ یفتعر یرامونآنیه پ. یو اضاف یقیدو معنا دارد: حق یجزئ

 یکلـ یکه در معنا یی: معنااندکردهف ین تعریچنرا  یاضاف یجزئ دانانبود. منحق یقیحق

 ییکه تحت معنا ییا معنای (4: 8775؛ سیرمادی، 74: 8337)سامی، است مشترک  یمعان زا یبرخبا 

   .(833: 8744؛ کاأبی، 21/ 8: 8737)خویجی،  استمندرج  یکل

است که  یایمضاف به کل یْ اضاف یجزئ (۱دارند: دو تفاوت  یقیو حق یاضاف یجزئ
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 یکلـ یگاه یاضاف یجزئ (۱ست؛ ین یاضاف ییمعنا یْ قیحق یجزئ اما ؛تحت آن قرار دارد

باشد  یتواند کلیگاه نمچیه یقیحق یجزئ یول ؛وان استیح یمانند انسان که جزئ ؛است

 (74: 8337؛ سامی، 43/ 8: 8737، )فخر اازی

 مقسم جزئی و کلی

هـا کـه لفـظ را انـد. آنم کردهیتقس یو جزئ یا لفظ را به کلیدانان مفهوم بیشتر منحق

ت و یـرا جزئیـانـد؛ زم کردهیتقس یو کل یاند، براساس معنا آن را به جزئمقسم قرار داده

؛ 23: 8737)خوویجی، وصف لفظ اسـت ا  و بالعرض یت اوال  و بالذات صفت معناست و ثانیکل

ت را یـر حاصل در عقل است، ماهی. ازآنجاکه مراد از مفهوم، تصو(11: 8711امری، شیرازی، قط،

ت یـ، بلکـه ماهیه یث هیت من حیدانست؛ ولی نه ماه یو جزئ یتوان مقسم کلیز مین

سـبب، در نیهمـ؛ بـه(31: 8711؛ عطواا، 15أوا، )هورمی، بینظرکه در عقل تصور شده اسـت ازآن

؛ 213م  834: 8515سوییا، )اب،ت محرح شده است یدر بحث ماه یو جزئ ی، کلیفلسف یهاکتاب

 .  (13: 8714؛ طباطبایی، 1 و 2/ 2: 8581ی، رازیش ،یامر صرا

داننـد، یم یو جزئـ یت متصـور را در عقـل، مقسـم کلـیـکه ماه ییهابرخالف آن

ت را یـدهـد، نـه ماهیقرار م یو جزئ یکل را مقسم یث هیت من حیماه ییطباطباعالمه

ت یـت از لـوازم ماهیـشـان، کلیرا براساس نظر اینظرکه در عقل تصور شده است؛ زازآن

 .(13: 8713)طباطبوایی، ت موجـود در خـارج اسـت یـت از لوازم ماهیموجود در ذهن و جزئ

م. ، نـه مفهـود صفت وجود باشـدیت باینظر درست آن است که جزئشان معتقد است یا

؛ 831 :8522)طباطبوایی، شـود یوجود محقق م ، فقط باریافراد کث امتناع اشتراک   یمعنابه یجزئ

 .(87 م 1/ 2 :8581 ؛353 م 351/ 2؛ 215 م 218/ 8 :8713

( کلی و جزئـی در منحـق کـه ۱معتقد است کلی و جزئی دو معنا دارد:  یدمحهریشه

( کلی و جزئی در فلسـفه ۱یا نیست؛  صدق بر کثیرین استآن هر مفهوم یا قابلبراساس

دوم، جزئی یعنی شیء متشـخص  یمعنی شیء نامتشخص و شیء متشخص. در معنابه

است که بر  یکل یمفهوم معنای اول،به یجزئکه هرگونه ابهام از آن گرفته شده است؛ اما 

فات و عـوارض موجـود انگر صیب، یمنحق یجزئ . ازآنجاکهصدق استک شخص قابلی
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سـت کـه افـراد یمحـال ن یولـ ؛کنـدیر اشخا  صدق نمیبر سا خص است،ک شیدر 

صدق بر شخصات موجود باشند. آنیه درواقع تشخص دارد و قابلن میز با همین یگرید

 .(871 و 874/ 3: 8731)مطیری،  .وجود است ،ستن نییریکث

در منحـق و فلسـفه  یو کلـ یده است که جزئـین عقیا بر زین یآمل یاله  جوادتیآ

. مفهـوم کننـدمیبحـث  ،که مفهـوم اسـتلحاظمفهوم ازآن . در منحق ازفاوت دارندت

، سـتیتشـخص ن یمعنابه یقیحق یجزئ در منحق، یاست و مراد از جزئ یهمواره کل

د یـبا روازاین ؛وجود ندارد یقیحق یجزئ پس در منحقْ  مراد است؛ یاضاف یبلکه جزئ

. در فلسـفه کـه یقـیحق یو جزئـ ینه کل م کرد،یتقس یاضاف یو جزئ یمفهوم را به کل

سخن گفت و وجود را  یقیحق یتوان از تشخص و جزئیند، مایها وجودشناختبحث

شان ینظر ابه (715: 5/ 8م  817 و 812: 8/ 2: 8713)جوادی آملی، م کرد یتقس یقیحق یو جزئ یبه کل

گویند خن میاست که در منحق از آن س یاضاف یبه فرد همان جزئمنحصر  یمفهوم کل

  .(888/ 2: 8713)جوادی آملی، 

 یمنحصـر در فـرد و جزئـ یبا کلـ یدانان به فرق مفهوم جزئح منحقیبه تصرباتوجه

وجـود  ییمعنادر منحق به ین سخن درست نباشد و مفهوم جزئیرسد اینظر م، بهیاضاف

ز کـرد. یمـارا مت ید تشخص و مفهوم جزئـیکه گفتیم، باگونهدارد که گذشت. البته همان

ْت یـد. جزئیـگویت آن سـخن میو فرد ین خارجیاست که از ع یفلسف یتشخْص بحث

، یقیحق یم جزئیگویند. انکار وجود مفاهم است و در منحق از آن سخن مییصفت مفاه

بالوجـدان انسـان را یـزسـت؛ یاز حکمـا سـازگار ن یارینا، مالصدرا و بسـیسبا نظر ابن

وجـه چیهـک شـخص داللـت دارنـد و بـهیکه فقط بر  وجود دارند یمیمفاهابد ییدرم

بـه  «ن انسـانیا»تصور حاصل از  ،مثال برای ها توهم کرد؛آن یبرا یگریتوان افراد دینم

: 8515سوییا، )ابو،کند نمیصدق  یگریچ مصداق دیبر ه و ن در خارج داللت داردیمع یانسان

وجود داشـته باشـد کـه  ی، ممکن است مفهومیهر وجود متشخص خارج یازا. به(831

 باشـند، یم کلـی. اگر قرار باشد تمام مفاهیگریچ موجود دیت کند، نه هیفقط از آن حکا

فهمد. در ادامه برای روشن شـدن تحقـق نمی یرا به علم حصول یانسان تشخص خارج
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 کنیم. می ی، مالک جزئیت را بررسیم جزئیمفاه

 تی ك جزئمال

د پرسـید: وجـه یـ، بایقـیحق یو جزئ یۀ کلم به دو دستین تقسیم مفاهییتب یبرا

 یگـریو د یشود مفهومی کلـیز باعث میست؟ چه چیچ یو جزئ یز مفهوم کلیتما

 شود؟  یجزئ

بر شخص و واحد عـددی داللـت  ارسحو مفاهیمی که متضمن اشاره باشند، عقیدۀبه

به موجود مفرد و ست که ا ییمعنا یالصفا نیز جزئنظر اخوان. به(51/ 8: 8311)ااسوطو،  کنندمی

؛ پس دو ویژگی برای (734: 8333)ااسوطو، کند حواس اشاره می از یکی باشده مشخص  درک

( ایـن ۱ها متضمن اشاره به محکـی اسـت؛ ( مفهوم آن۱توان برشمرد: یمفاهیم جزئی م

 شوند. مفاهیم با حواس درک می

 یبـا خـوا  عرضـعت نوع یشود که طبیمحقق م یوقت ینا مفهوم جزئیسنظر ابنبه

موجود شود که به آن اشاره شده است. وجود اشـاره در  یارالزم درضمن مادهیالزم و  

گرنه اگـر و ؛در عقل است یجزئ یموجب تحقق معنا ن شده،یمتعکه با عوارض  ییمعنا

محقـق  یجزئـ یمعنـا ،ن اشاره نباشدیعت اضافه شوند و ایبه طب یمتعدد یعوارض کل

ن اسـت و یریـصـدق بـر کثقابـلهم ، باززده شود یکلمعنای  د بهی. اگر هزاران قشودینم

 ، اشـارۀموجب تشخص آن نیست. آنیه موجب تشخص و تحقق مفهوم جزئـی اسـت

د کـه بـه یز یمعنا ،مثال رایب ؛(31: 8514سییا، )اب،است ء یش یخارجمعنای جزئی به وجود 

را یـز شـود؛نمی قیـتحبد یرذات زیکند، در وجود و توهم بر  داللت میگانه یك ذات ی

ن معنا بـر یشود که ایوجود دارد، مانع م ید خارجیمعنا به شخص ز نیکه در ا یااشاره

 یاشاره به شـخص خـارج پس اندراج ؛(88 وو 81: 8715م  831: 8515سییا، )اب،د داللت کند یرزی 

 شدن آن است. یدر مفهوم، موجب جزئ

 ییدرواقـع معنـا یباشد؛ ول یظاهر جزئبه یممکن است لفظ یگوید گاهنا مییسابن

از  یبه صفت او نباشد، بلکه اشاره ید، شخص خارجیز یداشته باشد؛ مانند آنکه معنا یکل

ن صـفت بـا یـد ممکن اسـت در ای. ازآنجاکه زقصد شودد یلفظ ز ید در معنایصفات ز
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  .(23/ 8: 8738سییا، )اب،است  ید، کلیقصدشده از لفظ ز یمشترک باشد، معنا یگریافراد د

هسـتند.  یو بـاطن ی، حـواس ظـاهریکنندۀ مفـاهیم جزئـدرک گفتنی است که قوۀ

هایی که در شوند، خاصیت اشاره به خارج دارند. صورتین قوا درک میکه با ا یمیمفاه

ات در عقـل یـا وهمیـالت در خیـال یات منحبع هستند، مانند تخـیدر  کنندۀ جزئ یقوا

 ،یامور صورا؛ 51أوا: اموری، اازی، بی)قط،ند ایدارند، جزئ یا مادۀ شخصکه ب ینسبت دلیلوهمی، به

 (41: 8711ی، رازیش

نصیرالدین طوسی اشـاره را موجـب جزئـی شـدن ن عده از حکما، خواجهیدربرابر ا

تواند تشخص را یء و اشاره نمیش یک از وجود خارجیچینظر وی هداند. بهمفهوم نمی

ء موجـود یرا وجود شخص، پـس از علـل تشـخص شـیایجاد کند؛ ز یجزئ یدر معنا

عالوه برفرض از آن باشد؛ به یو مفهوم حاک ءیتواند علت تشخص شیشود؛ پس نمیم

توانـد علـت یا مشترک اسـت، نمیء، ازآنجاکه وجود در تمام اشیتحقق وجود قبل از ش

شد. د متفاوت بایاء مختلف بایکه علت تشخص اشیاء مختلف باشد؛ درحالیتشخص اش

رد کـه یـگیبه شـیئی تعلـق م یرا اشارۀ حسیتواند علت تشخص باشد؛ زیز نمیاشاره ن

نظـر ء در عقل باشـد. بـهیتواند علت تشخص شین خود نمیافته است؛ بنابرایتشخص 

 ن است: یا چنیخواجه علت تشخص اش

ا مادیاْت علل ها به فرد واحدی منحصرند؛ امرو انواع آننیند؛ ازاااء مجرد ذاتا  متشخصیاش»

ن علل عارض بر یو ا اندا وضع و مکان متعلقیکه به حرکت و زمان  دارند یبخشتشخص

شوند یجاد میا هایین علل، معلولیجه، از ایشوند که در زمان و مکان است؛ درنتیم یاماده

 . (842: 8747)طوسی، « ند.اکه متشخص

واسحۀ عوارضی لکه تشخص بهاساس تشخص نه به ماده است و نه به وجود، ببراین

شوند. اشکال این نظـر آن زمان با ایجاد معلول در آن ایجاد میعلت و هم توسطاست که 

توانند موجب تشـخص شـوند و اگـر جزئـی است که این عوارض اگر کلی باشند، نمی

انـد؟ عـوارض دسـت آوردهها تشخص خود را از کجـا بهتوان پرسید خود آنباشند، می

سـاز یتواند مشخص و جزئـین، زمان، ماده، اشاره و ... نمی، أیند وضع، متمشخصه مان
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 .  (13م  13: 8713)طباطبایی، ند اتشخص یها، بلکه همگی از لوازم و نشانهباشد

نظر که مفهـوم نی، ازایالیا خی یهرچند حس یمعتقد است هر مفهوم ییطباطباعالمه

ل حاصـل شـده یـا تخیـاحساس  وم اگر ازن مفهیر است، ایصدق بر افراد کث، قابلاست

ن یتبع حس با عز بهیال نیشخص، و خمت یء خارجیداند حس با شیچون انسان م ،باشد

)طباطبوایی،  شـودیخص به آن مفهوم نسـبت داده مت و تشیجزئ ،در ارتباط است یخارج

، یم جزئـیشـان مفـاهیا ؛ درواقع ازنظـر(87 م 1/ 2  :8581 م 353 و 351/ 2: 8711 ؛ 31 :8731؛ 831 :8522

سـبب هعقـل بـ سـت، بلکـهین یبودن ویژگی ذات مفهوم جزئ یند و جزئایمجاز جزئبه

مسـاوق بـودن ا یـن در خـارج یمانند امتناع اجتماع مثل ،یمفهوم جزئ یورا یتیخصوص

؛ وگرنه صورت داندیز نمیجار یرا بر افراد کث صدق آن ء در خارج با تشخص،یوجود ش

ا یـ یگرچه حس ،ر استیصدق بر افراد کثقابل ،است یکه صورت علمحیثنیااز یعلم

، بدون توجه به در خارج وجود ندارد که اکنون ی، صورت شخصمثالرای ؛ بباشد یالیخ

ر یـصـدق بـر افـراد کث، قابلخارج بدون درنظر گرفتن اتصالش به یعنی، وجود آن سابقۀ

بـودن  یکل است. یث هو هو کلیمفهوم من ح جهینت؛ در(87 /2م  754  /8 :8581)طباطبوایی، است 

 یامـا جزئـ شـود؛یبه آن متصف نم یو وجود خارجت است یماه یاز لوازم وجود ذهن

شـود یقتا  به آن متصف نمیفهوم حقند و مایبودن از لوازم وجود خارج یخصبودن و ش

گـاهش در یکـه جا ینـت ذهیـاهم ،بیترتنیا؛ به(1/ 2: 8581م  8/233: 8713؛ 831: 8522)طباطبوایی، 

 یم اعتبـاریر مفـاهیاسـت؛ امـا سـا یجزئـ ،ت موجود در خارجیو ماه یکل عقل است،

ت و یـ، بـه کلتیـتبع ماهز بهیشوند نیانتزاع م یو ذهن یجات خاریکه از ماه یماهوری 

 . (1/ 2: 8581)طباطبایی، شوند یت متصف میجزئ

م، مفهـوم ینـدار یقیحق یم جزئز معتقد است در منحق، مفهوین یآمل یاله  جوادتیآ

نخواهنـد بـرد؛  ییهات محرح راه به جایاست و توج یبا درنظر گرفتن مفهوم بودنش کل

مانند حس، اشاره، وجـود و  یرمفهومیند و با چیزهایی  ایرمفهومیهات  ین توجیرا ایز

چـون مفهـوم اسـت،  یکه مفهوم جزئت مفهوم را توجیه کرد؛ درحالییتوان جزئ... نمی

 .(817 و 812: 8/8، 8713)جوادی آملی، از صدق بر افراد فراوان ندارد  یمتناعا
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م. مالصدرا محدود کردن یریگیمالصدر کمك م یهان سخن، از آموزهیدر پاسخ به ا

و کلـی تقسـیم  یم به جزئـیگوید مفاهداند و مییدرست نم ین خارجیت را در عیجزئ

 یآن است کـه از شـخص خـارج یئجز یت صورت ذهنیخصوص ینظر وشوند. بهمی

 یدر ذات، با شـخص خـارج ین صورتی. چنشودق مییکند و فقط بر آن تحبیت میحکا

لحـاظ ذات، که بـه یت؛ ولی در اعتبار با آن متحد است؛ برعکس صورت کلمتفاوت اس

 .(11: 8711ی، رازیش ،یامر صرا)ها متفاوت است با اشخا  متحد و در اعتبار با آن

آن  یدارنـد. مفهـوم جزئـ ایرابحـه یمنحق یجزئ و یتشخص فلسفنظر مالصدرا به

آن  یمفهـوم جزئـ ن،یااشـد؛ بنـابرا نبیر اشیصدق بر سا، قابلء هنگام تصوریاست که ش

بـر همـان صـدق کنـد. آنیـه  ء متشخص گرفته شود که فقـطیاز ش یاست که در حالت

؛ اسـتمتشـخص وجـود  ازآن  یذاتـ یتگریارتباط و حکا ،است ت مفهومیجزئموجب 

ه آن زده د هـم بـیـهزار ق ن است؛ حتی اگریرین کثیب مشترکث هو یگرنه مفهوم من حو

ک یـچیه ی؛ ولشودیم میر مفاهیاز سا یمفهوماز یامتموجب  ف فقطمختل یهادیشود. ق

   .(81/ 2: 8581)صراامری، شیرازی، ستند یساز نها تشخصدین قیاز ا

برای فهمیدن این سخن مالصدرا باید به نظریۀ وی دربارۀ علم نگـاهی کنـیم. ازنظـر 

شود. یء میشاست که باعث علم انسان به  یوی صورت علمی و مفهوم، حقیقتی وجود

رۀ بحث یها را از دادانند و آنمی یماهوم را یاست که مفاه یان نظر برخالف نظر عدهیا

از وجـود  ییانحـا یدارا یکنند. محابق نظر مالصدرا هر مفهوم ماهویخارج م یوجود

برتـر  یخـارج یهـاکـه وجود یو عقل یالیو خ ی، وجود مجرد حسیاست. وجود ماد

ن اگر یو مفهوم آن هستند؛ بنابرا ی، وجود ذهنیسه با وجود مادیمقاند و در ایت مادیماه

 یحس یجزئموجود باشد، نفس آن را  یحس یدر نفس، با وجود مثال یت شیء مادیماه

درک  یالیـخ یجزئـموجـود باشـد، آن را  یالیخ یدرک خواهد کرد و اگر با وجود مثال

 یمثـال یالیـا خیـ یموجـودی حسـ ،یهر موجود ماد یازارا در عالم مثال، بهیکند؛ زیم

اسـت؛ امـا اگـر  یاز آن وجـود مـاد یک باعث درک جزئیبهکین تناظر یوجود دارد. ا

رنـدۀ یو دربرگ یقـو ی، وجـودیموجود باشد، چون وجود عقلـ یت با وجود عقلیماه
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باعـث درک کلـی وجـود  یاست، درک آن موجود عقلـ یاز موجودات ماد یامجموعه

 .(33 و 35/ 2: 8711؛ عبودیت، 711م  411/ 7: 8318ی، رازیش ،یامر صرا)است  یماد

م موجـود در نفـس، حضـوری اسـت و یگر آن است که علم انسان بـه مفـاهینکتۀ د

 یاند. انسـان بـا بررسـی برخـتقسیم کرده یو جزئ یم را براساس این شهود، به کلیمفاه

تـوان یکننـد و نمک مصداق مشـخص داللـت مـییم بر ین مفاهییابد که امیم دریمفاه

ق متعـدد دارنـد، یم مصـادین مفاهیتصور کرد. اگر گمان کنیم ا یگریق دیشان مصادیبرا

هـا قـرار آن یجـابـه راها منتزع از آن یم کلیم، بلکه مفاهیاها را تصور نکردهدرواقع آن

بودن، صفتی خارج از ذات مفهوم اسـت. مفهـوم مـن  یو جزئ یبرآن، کلم؛ افزونیاداده

سـه یسبب مقابودن بر مفهوم، به یطورکه کل. همانیاست و نه جزئ یهو هو نه کلث یح

 یتواند بر مفهوم عارض شود. جزئـیبودن هم م یشود، جزئیقش عارض میآن با مصاد

: 8514سوییا، )ابو،نـد استند، بلکه بـر آن عارضیقت مفهوم نیبودن جزء مقومات و حق یو کل

ات و یك خصوصـیـدارد که هر یا درنظر گرفتن افرادش اقسام. مفهوم ب(211 :8515م  32 و 38

، یو کلـ یات مفهوم جزئـین خصوصیند؛ بنابراایجزئ یو برخ یکل یدارند. برخ یاتیذات

سـبب ات اقسام مفهوم است، نه خود مفهوم؛ پـس اگـر مفهـومی بـهیجزء مقومات و ذات

ک شخص داللـت کنـد، فقط بر ی شابب مرتبۀ وجودیسای که در خود دارد یا بهاشاره

  جزئی است. 

 یدر علوم برهان یمفهوم جزئ

کارکرد  ی، نوبت بررسیم جزئیزان داللت مفاهیپس از روشن شدن وجود، مال  و م

 حـسکه با  یق جزئیتصد است. ارسحو معتقد است یبرهان یشناسا و روشیآن در قضا

مشخصی است. حـْس وط به زمان و مکان زیرا مشر ندارد؛اعتبار علمی شود، یحاصل م

کلی نیـاز اسـت  ، اثبات قضیۀیقیحقدر علوم  اما ؛دهداختیار انسان قرار نمیعلم کلی در

تمـام علم حقیقی آن اسـت کـه در . (581/ 2: 8311)ااسطو، آید یدست مبهکلی  یایقضاکه از 

 علم، یقین به وجود شیئی است که تغییرمعتقد است  یها صادق و یقینی باشد. فارابزمان

ننـد متعلـق توانمی ،ند و زمانی نیستنداای از زمانجوداتی که در برههمو .در آن راه ندارد
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دانند و اگر بـه چنـین ادراکـی ادراک متغیرات را علم نمی حکما چنین علمی باشند؛ پس

ر زمـان حاضـر کـه ممکـن مانند علم به نشستن این انسان د گویند، مجاز است؛میعلم 

   .(42: 8514)فااابی، حالت او تغییر کند  های بعداست در لحظه

 درکنـارتغییر علم داشـته باشـیم. و ضروری، یعنی به چیزی ثابت و بدون ییقینعلم 

ضـروری آن شود؛ امـا  یر، هیچ علمی خالف آن محقق نمیچنین علمی، در هیچ زمانی

کنـد، متعلـق علـم تغییـر  علق آن وجود دارد. اگر قرار باشـداست که در زمانی خا  مت

پـس یقـین ضـروری در موجـودات  ؛ها صادق باشدعلمی کلی نداریم که در تمام زمان

گـاه خـالف آن صـادق کـه هـیچ« تر از جزء استکل بزرگ»مثل  ؛شوددائمی محقق می

هـا کـاذب ق است و در سایر زمـانصاد یخاص نیست؛ اما علم به ایستادن زید، در زمان

 .(211: 8511)فااابی، 

 یموضوع و متعلق حقیقی علم، چیزهـای ضـروری و دائمـباور دارد که ز ینا نیسابن

ق ممکن و متغیر، یشود؛ اما علم به حقایم یضروری و دائمهم خود علم  رو؛ ازایناست

هـا کـه بـا حـس درک اشیاء جزئی فاسد و احوال آن رب ؛ پس(243: 8514سییا، )اب،است  یظن

 ؛داشـت علـم تـواننمی ،علم بالعرض ها جزآنتوان برهان اقامه کرد و به نمی شوند،می

علم بـه شـخص  ای که مقید به زمان و حالتی خا  شده است،یعنی باید با علم به کلی

تـوان آن را علـم می ؛ ولی چون فقط یک مصـداق دارد،کلی است پیدا کرد. چنین علمی

 طریق کلی، موجب یقین بـه وجـود جزئـیرض به شخص دانست. علم به جزئی ازبالع

کنیم آیا هنوز آن شخص مینیست؛ چون هرگاه ارتباط حسی با شخص قحع شود، شک 

در زمرۀ افراد آن کلی است یا خیر؛ برای مثال، با احساس زید، آن را یکی از افـراد انسـان 

 آیا او مرده و کنیممییابد و شک ولی با قحع احساس، این شناخت دوام نمی شناسیم؛می

     .(243: 8337 ؛ سامی،838: 8514سییا، )اب،ت یا خیر از انسانیت خارج شده اس

 در علوم ینیقی یجزئ یهابرهان

 ،ن معتبـر در علـومیقیرا یز دانند؛ی مین دائمیقیموجب  ات،یجزئ را بر برهان یبرخ

شان علـم بـه رخـدادی در ینظر اد زمان است. بهین با قیقیزمان و د ین بدون قیقیاعم از 
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است؛  پذیرست، اگرچه خود حادثه زوالین پذیرزوال نیقین یست و اا ینیقی زمان خاصی

 هـازمـان کنـد، نـه در همـۀیت میحکا یوجود حادثه در زمان خاص ن دائمی ازیقی پس

 .(83/ 8: 8731؛ فیاضی، 242/ 8: 8734 )مصبای یزدی،

 د به چند نکته اشاره کنیم: ین سخن، بایبرای رفع کردن ابهام ا

م، ممکـن اسـت در یـن داریقـیهـا که در زمان خاصی بـه آن یصشخ یایالف. قضا

نباشـند؛ امـا  ینـیقیگـر صـادق و یبعد مصداق خود را ازدست داده باشند و د یهازمان

اصـحالْح سـت؛ بهیهـا نن در تمام زمـانیقین در زمان خاصی موجب دوام آن یقیتحقق 

 .  ستین ین برهانیقی که در زمان استمرار نداشته باشد، ینیقی

انسان قـرار دهـد  اختیارتغییر و دائمی درب. گفتیم که مقدمات برهان باید علم بدون

 .(51: 8312اشور، ؛ ابو،841م  881، 821: 8514سییا، )اب،گویند ری بودن مبادی برهان میضرو آن به که

ضروری، چه ممکن و چـه محلـق، همـواره مقدمات چه  ، یعنیضروری بودن در برهان

دوام ، یکلـ یایقضا یا برخی یجزئ یای؛ برای مثال، در قضا(235: 8734سییا، اب،)صادق باشند 

ه کـل نـ ،محمول برای موضوع است ول برای موضوع، مقید به زمان بقایضرورت محم

کـه موصـوف بـه ب اسـت و در ب مادامی»ۀ یزمانی که موضوع موجود است؛ مانند قض

توان از مقدمات ضروری می ا رایع قضان نویا «.الف است های اتصافش به ب،تمام زمان

این قیود را  ،و عادت ذهن روشنیدلیل به انی دانست. البته گاهی در مقدمات براهین،بره

تـوان می ،نـدایقـین ممکن؛ پس بر قضایای ممکن که بـه(214: 8734)بیتییواا، کنند حذف می

ائمی و ضروری باشد ، دو صدق قضیه آمدهها در قضیه که جهت آنشرطی؛ بهبرهان آورد

 . (31: 8713؛ طباطبایی، 211: 8337؛ سامی، 25 و 28: 8733سییا، )اب،

د بـه یـد مقیـها را بااستفاده کنیم، آن یشخص یایپس اگر در مقدمات برهان، از قضا

د به ی، مقیۀ شخصیقض انیبه در آن صادق است. یکار برد که قضبه یزمان و شرایط خاص

درطول زمـان و حـاالت مختلـف اسـت.  ینیقیموجب علم  ن،یقیط تحقق یزمان و شرا

 کار برد. توان در برهان بهیرا م یاهین قضیمسلم است که چن

جـۀ برهـان ینت ،یا شرایط در مقدمات برهان د زمانیق د توجه کرد درصورت آمدنیبا
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 یذهنـ یاسیق جۀ آن درواقعین حالت، برهان و نتیشود. در اید میمق طیز به زمان و شراین

 بهـرهدر خـارج بی یاز مصداق دائمـو  داردذهن دوام  لحاظدر  اش فقطجهیکه نتاست 

دوام در دارند، چـون مصداقشـان بـه ین دائمیقیا گرچه ین قضای. ا(44: 8514سوییا، )اب،است 

 ندارند. یخارج تحقق ندارد، ارزش علم

ونه نیز توجیه کرد که گتوان اینمی یرا در علوم برهان یشخص یایج. استفاده از قضا

دراختیـار انسـان قـرار  ینـیقیو هایشان درک شـوند، علمـی کلـی علت اگر اشخا  با

و  ین دائمـیقـی، یو حسـ یاء جزئیتوان به اشیم یگاه؛ پس (581/ 2: 8311)ااسطو،  دهندمی

علم پیدا کنیم؛ بـرای مثـال،  هابه آنکه ازطریق عللشان یدا کرد، البته درصورتیپ یضرور

ی براساس علتش علم بیابیم، علم یقینـی خاصو حالت گر به رخ دادن خسوف در زمان ا

کـه  دیل ماه و خورشیازقب یمفاهیمن حالت، یدر ا باید دانست .(854م  22: 8733سییا، )اب،است 

، بلکه کلی منحصر در فردند کـه جزئی نیستندشود، یشان ثابت میخسوف و کسوف برا

 .(31: 8713؛ طباطبایی، 211: 8337؛ سامی، 25 و 28: 8733سییا، )اب، ندیک مصداق دار فقط

 یعـیسبب بر موجودات طبنیهمدارد؛ به ین دائمیقیبرهان ز معتقد است یمالصدرا ن

بر آن دسـته از موجـودات  البته. شودی، برهان اقامه نمدوام صدق ندارند پذیر، کهزوالو 

د، امکان اقامـه یاه و کسوف خورشمانند خسوف ماست،  یکه حکم خاصی جار یعیطب

و  ینـیقیه یها، حکـم قضـدلیل شناخت سبب آنع، بهین وقایرا در ایوجود دارد؛ ز برهان

 .(8/253: 8711)صراامری، شیرازی، است  یدائم

 ( ازراه  ۱ده، از دو راه مـی تـوان علـم داشـت: رونجه به اشیاء محسوس و ازبینیدرنت

در برهـان  ین علمـیآیـد. چنـدست مییا تخیل بهبا حس  ها کهشخصیت و جزئیت آن

( ۱ ود مخصو  خود ذکر شوند؛ین مشاهدات، با قیاز ا یۀ حاکیرود؛ مگر قضیکار نمبه

تغییر اسـت. در ثابت و بدون حیثاینها. علم به جزئیات ازادراک اسباب و علل آن راه  از

در یـک فـرد اسـت  ای کـه منحصـرت کلیصور؛ ولی بهاین حالت به جزئی علم داریم

 رود.یکار مدر برهان به ین علمی. چن(271: 8734؛ بیتییاا، 854: 8733سییا، )اب،
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 یریگجهینت

اسـت. مفهـوم در  ی، بلکـه فقـط حـاکیاست و نه جزئ یمفهوم بما هو مفهوم نه کل

 یشـود و کلـیت میـت و جزئیکند، متصف به کلیت میکه از آن حکا یسه با افرادیمقا

از  یابـد کـه برخـییست. انسان با رجوع به درون خـود مـیمفهوم ن یذات تیبودن خاص

 یم در ذات خود اتصال به محکـین مفاهیرا ایر ندارند؛ زیم امکان صدق بر افراد کثیمفاه

 یهـابـه آموزهکننـد. باتوجـهیهمراه دارند و جز بر آن صدق نمرا به یمتشخص خارج

 ند. ایم جزئیدارند و در زمرۀ مفاهن ویژگی را یالت ای، محسوسات و متخیفلسف

رو، در برهـان از ندارند؛ ازاین ی، ارزش علمیمحسوس در علوم برهان یم جزئیمفاه

و ثابـت  ین دائمیقیجۀ برهان، یاز ارکان مقدمات و نت یکیتوان بهره برد. یم نمین مفاهیا

 رنـد،ییکـه درمعـرض فسـاد و تغ یم جزئـیبرهان اسـت؛ پـس مفـاه یایبه صدق قضا

مفهـوم  یۀ حـاویکار روند. اگـر قضـدر برهان به یشخص یایصورت قضاتوانند بهینم

ار انسان قرار دهد، استفاده از آن در یدراخت یو دائم ین کلیقیکار رود که طوری به یجزئ

کـار بـه ید زمان و مکان و حالت خاصـیه با قی( قض۱ندارد؛ ازجمله آنکه  یبرهان اشکال

ه وجـود دارد. مصـداق ین دائم به قضیقین حالت، یه است. در ارود که در آن صادق بود

آن باشـد کـه ازراه سبب  ی( علم به مفهوم جزئ۱؛ یاست، نه خارج یذهن یاهین قضیچن

 ین مفهـومیمنحصر در فرد است. چنـ یصورت کل، بهیصورت، علم ما به آن جزئنیدرا

 است. یه، کلافتیل یکه از آن تشک یاهیدانست و قض یتوان جزئیرا نم
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