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دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهش های عقیل نوین/

خطای طبقه بندی در اندیشۀ مالصدرا حسین اسعدی1
چکیــده

دراینمقالهتالشمنودهامپاسخمالصدرابه»شهبۀمعدوممطلق«راباهبرهبردنازمفهومیتازهدرفلسفۀ

یژه معاصرحتلیلمنامی.مفهومخطایطبقهبندیدراندیشۀگیلبرترایل،فیلسوفبزرگحتلیلزبان،جایگاهیو

یرانمیکند.نوشتار یۀکالسیکذهنوبدنرادرفلسفۀمعاصرو داردورایلبامفهومسازیایناصطالح،نظر

حاضراینایدهراپیشمیهندکهمفهومخطایطبقهبندیدراندیشۀمالصدراوجودداردومالصدرادرمنحل

منودنمتناقضمنایمعدوممطلقباتعبیرواصطالحیدیگرازمهانمفهومهبرهبردهاست.جامنایۀحتلیلمالصدرا

کهنسبتبهمتایزمفهوممعدوممطلقوآنچهمصداقاینمفهومفرض ازمتناقضمنایمعدوممطلقایناست

گاهشومی،یعیناخبارازمعدوممطلقوعدماخباردریکطبقۀمنطیققرارمنیگیردودراینمقاممابه میشود،آ

مفهومخطایطبقهبندیمیرسمی.پسمتناقضمنایمعدوممطلق،مصدایقفینبرایخطایطبقهبندیحمسوب

میشود.مثرۀاینپژوهش،هبرهبردناززبانوواژگاینتازهبرایمفاهمیفلسیفدرسنتفلسفۀاسالمیاستبهاین

کهبهوسیلۀرایلصورتبندیشده،آشنااستوازآنهبرهنیزبردهاست. کهفیلسوفسنتمابامفهومی بیان

بنابرایندراینسهپرمقایسهای،گفتگوییمشترکمیاندوفیلسوفازدوسنتمتفاوتراپیشهنادهامی.

کلیدی: رایل،خطایطبقهبندی،مالصدرا،معدوممطلق،حکم. گان  واژ
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مقدمه

ینفیلسوفاندرمتامقرون مسئلۀصدقورسیدنبهگزارههایحمکموحقایقخدشهناپذیرازدلمشغویلهایدیر

واعصاربودهاستکهاینمسألهدردورانمدرن،رنگوبوییتازهیافتتاجاییکهبهصراحتمیتوانگفتبه

ینحوزۀپژوهشفیلسوفانتبدیلشد.درواقعپیونداندیشهوزبانموجبشدکهفیلسوفانبهمسئلۀزبان مهمتر

معطوفشوند،یعینپژوهشدرحوزۀزبانونسبتمیانزبانوجهانواندیشۀآدمیدرادامۀسنتشناختشنایس

راستاقابلتعلیلاست،یعینازآنجاکهدستیایببهشناخت قرارمیگیرد.نگاهابزاریبهمنطقبدونشکدرمهین

یزازخطایفکر،امهیتدارد،بهمنطقنیازمندهستمی. حمکموگر

کسفوردبود.کتابمهماومفهوم ذهن2امروزهمتینمعتبر گیلبرترایل1فیلسوفبرجستۀحتلیلزبانوپیرومکتبآ

میراثدکارتحمسوب
ً
کتاب،رایلبهسنیتفلسیفکهعمدتا وجاافتادهنزدفیسوفانذهنوزباناستودرمهین

میترایلبهاینواژگونکردن،طرح میشود،محلهمیبردوآنرااسطورهایازاساطیرفیلسوفانمیانگارد.نقطۀعز

یۀ»روحجاگرفته ومفهومسازی،اصطالح»خطایطبقهبندی3«استکهرایلمیکوشدبراساسآناثباتکندنظر

شیکمایننوشتاربهطرحوبیاناندیشۀخطایطبقهبندی «مصدایقازخطایطبقهبندیاست.بن درماشین

دراصطالحرایلاختصاصیافتهاست.

پذیرفتیناست،فیلسوفانتالشمیکنندمشکلمتناقضمنا ازآنجاکهتناقضنهدرموطنذهنونهدرموطنعین

رامنحلکنندونشاندهندکهتناقض،امریپدیداریوظاهریاست.یکیازشهبههایجالبتوجهونیرومنددر

شدومایننوشتاررا یخاندیشۀجهاناسالم،»شهبۀمعدوممطلق«است.طرحوآشکارسازیاینشهبه،بن تار

شسوم،پاسخمالصدرابهاینشهبهرادربرمیگیرد. شکلمیدهدودرهنایتبن

مالصدرافیلسویفاستکهراهحلخودرادرحلاینشهبهیگانهمیداندودیگرپاسخهاییراکهفیلسوفانپیش

شسوماینمقالهکهبهراهحلمالصدرا ازاوبرایحلاینمشکلارائهکردهبودند،وایفبهمقصودمنیداند.دربن

شود.در اختصاصدارد،تالششدهاستاصالتحتلیلمالصدراازاینشهبهبامراجعهبهمتونمعتبراوتأمین

شچهارمنیزبهتطبیقبیانمالصدرادرمقامپاسخبهاینشهبهبامفهومخطایطبقهبندیدراندیشۀرایل بن

شایننوشتارراتشکیلمیدهد.درایننوشتارکوشیدهامباهبرهبردنازمفهومطبقۀ ینبن پرداختهامیکهمهمتر

یرکمنودرراهطرِحگونهایهمسخینمیانایندوفیلسوفگامبردارم.درانهتا منطیق،پاسخمالصدرابهشهبهراتقر

نیزنتیجۀاینپژوهشبهاختصارارائهشدهاست.



121

1- خطای طبقه بندی در اصطالح رایل 
ینفیلسوفانقرنبیسمتحمسوبمیشود.یکیازاندیشههایمطرح ینوچالشبرانگیزتر گیلبرترایلیکیازمهمتر

یران درکتابمهماو،مفهوم ذهنبثخطایطبقهبندیاستکهرایلآنرابهعنوانمدخلومقدمهایجهتو

یۀپذیرفتهشدهومتعارف4دربابذهنوبدنقرارمیدهد. کردننظر

مناسبت»اسطورۀدکارت5« فصلکتابرانیزبهمهین ستین یهرابهطورعمدهمیراثدکارتمیداندونن رایلایننظر

یۀپذیرفتهشدهومتعارف،درهنادخودبراساس نامیدهاست )Ryle, 1951: 11(.بهطورخالصهبنابرنظررایل،ایننظر

یکخطایمنطیقاستوارشدهاست،خطاییکهرایلآن»خطایطبقهبندی«ناممیدهد.

یحوسادهاست.یکیازمثالهاییکهرایل »خطایطبقهبندی«بهزباینصر شازمقالهتبیین هدفمادراینبن

کسفورد بارازآ کسفورد«است.تصورکنیدشخیصبرایاولین بهاینمقصودمطرحمیکند،داستان»بازدیدکنندۀآ

شهایپژوهشهایعلمیودفاتر هایبازی،موزه،وبن انه،زمین کتابن دیدنمیکند.بهاوتعدادیدانشکده،

یدمن مربوطبهامورآموزشنشاندادهمیشود.امااودرهنایتمیپرسدپسخوددانشگاهکجااست؟!میگو

مربوطبهامورآموزشدرآنها یاندرآنهاحضوردارند،جاهاییکهمسؤلین فقطمکانهاییرادیدهامکهدانشجو

کارمیکنند،آزمایشگاههاییکهدانشمنداندرآنهامشغوِلپژوهشهستندودیگرجاها،امامنهنوز»دانشگاه«را

کهدرواقعمتامایهنادرونآنقراردارند،ندیدهام.سپسبرایاوتوضیحدادهمیشودکهدانشگاه،امریبهموازات

گفتهشدودیدهشدهنیست،بهتعبیردیگردانشگاه،امریهنانودرمقابل6آزمایشگاههاودیگردفاتری آنچه

کهآنچهاودیده،بهواسطۀآننظمیافتهاست. ییقاست کهبهاونشاندادهشدهنیست.دانشگاهبهواقعطر

شهافهمیدهشود،دانشگاهدیدهشدهاست. شهادیدهشوندوهنگامیکهنظمحاکمبراینبن هنگامیکهاینبن

انۀبودلیان7وموزۀ کتابن کهدرستمهانطورکهمااز دراینجاخطایبینندهبراینفرضناصوابمبتیناست

شهاینامبردهشده یمی،گوییدانشگاه،امریبهموازاتبن یمی،ازدانشگاه9نیزسخنبگو امشولیان8سخنمیگو

یرادانشگاهراهمطبقهبادیگر یحرایل،بینندۀدانشگاهگرفتارخطاشدهاست،ز است)Ryle, 1951: 16(.بنابرتصر

لت،منشأخطایطبقهبندیمیشود. کلماتبهحلاظدال کسفوردپنداشتهاست.همطبقهانگاشتن شهایآ بن

بارناظربازی یکت«است.متاشاگریکهبرایاولین یکیدیگرازمثالهایرایلدرتوضیحمطلب،مثال»بازیکر

یکت،گیرندۀتوپ،داورانمسابقهوثبتنتیجۀبازیرا یکتاست،نوۀعلمکردپرتابکنندۀتوپ،چوبدارکر کر

مشاهدهمیکند.سپسمیپرسدپسجایگاهروحتیمی10کجااست.منتهنااینافرادرامشاهدهمیکمن،اماعضوی
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یراروحتیمی،امریمضاف کهنقشاوابرازروحتیمیباشد،منیبیمن.بهاوتوضیحدادهمیشودکهبرخطااست،ز

ام یکتبراساسآنانج اشتیایقاستکههرکدامازاعمالبازیکر
ً
یبا یکتنیست،بلکهتقر بردیگراعمالبازیکر

یکتو امدوکارنیست.روحتیمیجزیئبهمثابهپرتابتوپدربازیکر امکاریازرویاشتیاق،انج میپذیردوانج

.)Ryle,1951:17(یکتاستنیست شهایکر نیزامریبهموازاتمثالًگیرندۀتوپکهیکیازبن

لتهمطبقهباموزۀ کسفوردرابهحلاظدال یرامفهومدانشگاهآ کسفورددچارخطاشد،ز توجهکنیدکهبازدیدکنندۀآ

کسفوردودانشکدههاوآزمایشگاههایدانشگاهپنداشتهاست. کلیسایدانشگاهآ انۀبودلیانو کتابن امشولیان،

یکتوپرتابکنندهتوپو لت،باچوبدارکر یرامفهومروحتیمیرابهحلاظدال یکتنیزبهخطارفت،ز متاشاگرکر

گیرندهتوپوداورانمسابقههمطبقهپنداشت.رایلبهطورخالصهخاستگاهخطایبازدیدکنندهومتاشاگررافقدان

.)Ibid( گاهیدرباباستعمالمفاهیمیچوندانشگاهوروحتیمیمیداند آ

کاماًلدر که گونهایجذابوجالبتوجهازخطایطبقهبندیبهوسیلۀافرادیواقعمیشود امابهحلاظنظری

هبرهبردنوکاربردمفاهمی،حداقلدرزمینۀمورداستعمالمهارتدارند،امابااینحالدردامخطایطبقهبندی

گرفتارمیشوند.رایلدرعباریتمهم،منشأخطایایندستهازافرادرامتایلبهتفکرانتزاعیمیداند،بهاینمعناکه

.)Ibid( متایلبهتفکرانتزاعیموجبمیشودبهمفاهمی،طبقهایراببخشندکهازنظرمنطیقبهآنطبقهتعلقندارند

شگنجاند.مثالوتوضیحیکهرایلبرایاینمنونهذکرمیکند، بدونتردیدخطاهایفیلسوفانرابایددراینبن

خطای»دانشجویعلومسیایس«است.دانشجویعلومسیایستفاوتهایمیانسیسمتحکومیتانگلیس،فرانسه

یکارابهخویبمیداند،ونیزتفاوتهاوارتباطهایمیانکابینه،پارملان،دستگاهقضاییوکلیسادرانگلیس وآمر

رانیزآموختهاست.امابااینحالهنگامیکهباسؤاالیتدربارۀارتباطهایمیانکلیساوپارملانوسیسمتحکومیت

کل( شهایی11)ازیک کلیساوپارملان،بن یراباوجوداینکه انگلیسمواجهمیشود،دچارسردرگمیمیگردد،ز
یش13 یشدیگربهمهانمعنانیست.ازاینروارتباطهایمیانبن حمسوبمیشوند،»سیسمتحکومیتانگلیس«12بن

کهمیانکلیساوپارملانقابلاثباتونیفاست،میانهرکدامازآنهاوسیسمتحکومیت،قابلاثباتونیفنیست.

سیسمتحکومیتبهطورمنطیقباکلیساوپارملانانگلیسهمطبقهنیست.شایستۀتوجهاستتازماینکهدانشجوی

شهاینامبردهشده،میداند،متایلداردسیسمت یشبهموازاتودرکناردیگربن علومسیایسسیسمتحکومیترابن

.)Ibid:18( شهابهحسابآورد یبومضافبردیگربن شعجیبوغر حکومیترانیزیکبن

خاستگاهیدارد.حتلیلانسانبه یۀپذیرفتهشدهدربابذهنوبدنچنین یدنظر رایلبهصراحتدرادامهمیگو
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جاخوشکردهاست14برخاستهازاینحتلیلمیباشدکهانسانمتفکرو عنوانیکروحاسرارآمیزکهدریکماشین

وتوصیف درقالبفیزیک،شیمیوروانشنایسقابلتحلیلوتبیین
ً
گاهانه،صرفا گاهودارایاحساسودارایفعلآ آ

شسازمانیافته نیست،بلکهبایدبهموازاتآنقالبهاییدیگررانیزپیشفرضگرفتوازآنجاکهبدنآدمییکبن

شسازمانیافتۀدیگریباشد،هرچندجنسوساختارمتفاویتبابدنداردو ودارایاجزااست،ذهننیزبایدبن

دیگرفرضمیشود،اگرچهاین
ّ

است،ذهننیزعرصۀتأثروتأثرهایعیل
ّ

مهانگونهکهبدنعرصۀتأثیروتأثرهایعیل

.)Ryle,1951:8(تأثیروتأثرهامکانیکینیستند

آنچهبیانکردمیتوضیحاترایلدرباباصطالحیمیباشدکهخودوضعکردهاست.ازرهگذراینتوضیحات

یشازخطایطبقهبندیراآشکارمناید.توضیحمطلباینکهرایلبهعنوانفیلسوف رایلمیکوشدمقصودخو

حتلیلزباندلمشغولمسئلۀمعناومفاهمیوالفاظاستوایندلمشغویلموجبعطفنظرویبهکاربردمفاهمی

ونیزطبقههایمنطیقآنهامیگرددودرنتیجهحتلیلویبهاینجامیرسدکهجابهجایییکلفظازطبقۀمنطیق

خود،موجببروزخطایبزرگیچوناسطورۀدکارتشدهاست.توضیحرایلدرباباسطورههایفیلسوفاننیز

خیایلوومهینیستند،بلکه
ً
یداسطورههاداستانهاییصرفا شنیدیناست.اودرمقدمۀکتاببهصراحتمیگو

کردنیکاسطورهبایددوبارهبهمفاهمی کهطبقۀمنطیقآنهارعایتنشدهاستوبرایواژگون حقاییق15هستند

.)Ibid: 11(شید استفادهشدهدرآننظمبن

یۀپذیرفتهشده یرانکردننظر میترایلبهمستو اینحتلیلمعناشناسانهدربابمفاهمیوکاربردهایآنهانقطۀعز

یحخوداوبیشترفیلسوفان،روانشناسانوعاملاندیین یهایکهبهتصر ومتعارفدربابذهنوبدنمیشود.نظر

یهبرایآنهاخایلازدشوارینبوده مهراهبااستثناهایاندک،برخطوطاصیلآنصحهگذاشتهاندواگرچهایننظر

یهمیتوانبردشواریهای است،امابااینحالبراینعقیدهبودهاندکهبدونتغییرهایبنیادیندرمعماریایننظر

.)Ibid: 14(میراثدکارتنیزحمسوبمیشود
ً
یهایکهعمدتا آنغلبهکرد،نظر

ح شبهۀ معدوم مطلق 2- طر
دراندیشۀفیلسوفانمسلمان،بثازعدمواحکامآنبهتبعوجوداست.بهاینمعناکهبثازوجودواحکام

آن،ایشانرابهمستمعناشنایسعدم،نوۀدستیایببهمفهومودیگرمباحثمربوطبهآنکشاندهاست.ازاینرو

مالصدرامرحلۀدومازجلداولاسفاررا»تتمۀاحکاموجودوآنچهشایستهاستبهعنواناحکامعدمذکرشود«،
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عنوانهنادهاست)صدرالدینشیرازی،13:1430(.ویاعالمهطباطباییدرانهتایمرحلۀاولازکتابالهنایةاحلمکة

حتتعنوان»برخیازاحکامعدم«بهاینمباحثپرداختهاست)طباطبایی،10:1424(و»شهبۀمعدوممطلق«در

مباحث،مطرحشدهاست.بیانسادۀ»شهبۀمعدوممطلق«ایناستکهازمعدوممطلقمنیتوانخبر زمرۀمهین

یرادرواقعخودآنبعینهِاخبارازمعدوممطلقاستبهاینکهازمعدوممطلق داد.اینگزارهخودرانقضمیکند،ز

منیتوانخبرداد.

چندنکتهدراینمقامقابلطرحاست:

کاتیبدر بارهامطرحشدهاست.مثاًل اندیشۀفیلسوفانمسلمان بیانمتناقضمنادر یکماینکهاینشهبهو

کشفاملراد)68:1378(، )27:1278(،قطبرازیدرشرحمطالع)]یبتا[:134(،عالمهحیلدر حمکةالعین

ید)]یبتا[:55(وجلداولشرحمقاصد)1278: ر الهیجیدرشوارقاالهلام)]یبتا[:131(ونیزقوشچیدرشرححتج

اینشهبهازموضوعایننوشتاربیروناست،آنچهدردایرۀ 92(ازآنسخنگفتهاند.برریستفصییلوحتلییلتباِر

ید:»وقوم دراینباباست.مالصدرادرتعلیقهبراهلیاتشفامیگو ایننوشتارقرارمیگیردتهنابیانصدراملتأهلین

کدامازآنهاوایفبهمقصودنیست.ومابهفضلوعنایتخدا گفتهاند.اماهیچ گوناگوندرحلآن وجههای

یادتنداردوتردیدیدرآننیست« گرهراگشودهامیوشهبهرامنحلساختهامی،بهگونهایکههیچبیاینبرآنز

)صدرالدینشیرازی،121:1382(.اینکالممالصدرادراینصراحتداردکهویخودرادرحلاینشهبهیگانه

میانگارد،ازاینروبیانوحتلیلفحوایراهحلاوحائزامهیتاست.

دوماینکهضروریاستبهعنوانمدخلکالمبدانمیبرمبنایمنطققدمی،گزارهچگونهحتلیلمیشود.حتلیلگزاره

بهَعقِدیندرشناختساخِتمنطیقگزاره،حائزامهیتفراواناست.بنابرآنکهمنطقارسطو،منطقاندراجاست،

موضوع یدباهوشاست«بهدلیلداشتن جایگاهمعناداریبرایگزارههایشخصیهبایقمنیماند،ازاینروگزارۀ»ز

کهموضوع گزارههاییمیچرخد شخیص،درمنطقاندراجیارسطوبدونحتلیلبایقمیماند.حمورحتلیل،حول

گزارهمسورهاست،درغیراینصورتمهملهودر کمَیتموضوعمشخصشدهباشد، کیلاست.حالاگر آنها

ردحکمرااین حکمجزئیهمیباشد.اینکهحممول،مهوارهمفهومیکیلاستخودامریآشکاراست.ابنسیناحمج

گونهحتلیلمیکند:

ابگزارۀمحیلماننداینکه]انسانحیواناست[بهایناستکهچیزیکهدرذهنانسانفرضمیشود،جدااز ایج

،موجودباشدیانباشد،حیوانفرضمیشودوحکممیشودکهحیواناستبدوناینکهزماینبرای اینکهدرعین
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آنقیدشود.بهنویکهبرموقتومقیدومقابلههایآنهااشتمالداردوسلبگزارۀمحیلماننداینکه]انسان

جسمنیست[برمهانگونهحتلیلمیشود«)ابنسینا،115:1383(.

کهدرآنبدوناینکهچیزدیگریچونضرورتودوامو گونهتفسیرمیکند گزارۀمطلقۀعامةاالطالقرااین وی

گزارۀمحلیهبهموضوعوحممولوحکم شود،حکمشدهاست)مهان:144(.بنابراینکهقوام مایقابلآنهاتعیین

لمفهومگزارهبهدوعقدبازرمیگردد؛عقدالوضعکهاتصافافرادمفهومکیلموضوعبهوصفموضوع است،حمّصَ

کهاتصافافرادموضوعبهوصفحممولاست)رازی،251:1384(.ترکیبدرعقدالوضع، استوعقداحلمل

تقییدیودرعقداحلمل،خبریاست.

پسدراینجاسهامردارمی:یکمافرادموضوعکهازآنهابهذاتموضوعونیزموضوعحقییقتعبیرمیشود؛دومعنوان

کیلموضوعکهازآنبهوصفموضوعونیزموضوعذکریتعبیرمیشود؛وسومصدِقمفهومحممولبرافرادموضوع

وموضوعحقییقمیباشدکهمهانعقداحلملگزارهاست.

گزارۀمحلیهغیرشخصیهباشد،الجرماز گزارۀمحلیهازعقداحلملخایلنیستوچنانچه جانکالماینکهمطلق

عقدالوضعهبرهمنداست،ازاینروگزارهبهعقدینحتلیلمیشود.درتفسیرعقدالوضعدرکالمابنسیناوجهتآن،

مباحثومنازعایتمیانمنطقداناندرگرفتهاستکهمیتوانتفصیلآنرادرکتایبچونشرحمطالعجستوجو

کرد)رازی،]یبتا[:218(.پسگزارۀ»ازمعدوممطلقمنیتوانخبرداد«ازآنجاکههبرهمندازموضوعکیلاستبه

عقدینحتلیلمیشود.

سوممعناشنایسعنوانمعدوممطلقاست.بنابرنظرصائب،مفهومعدم،مفهومیانتزاعیواختراعذهناست.به

اینعنوانکهیکیازکارکردهایخاصذهن،فرضوتقدیرواعطایمفهومیشءبهشییئدیگروحکمیشءبرشییئ

یش،ذهن،به راومقایسۀیکظرفوجودیباظرفوجودیدیگروحکموتقدیرهایخو دیگراستوازاینحمج

نوبالواسطهبهمفهومعدمنائلمیشود.مالصدرااصطالح»تأملعقیل«رابرایاینکارکردذهنبهکاربردهاست

تأملعقیلبهمفهوممعدوممطلق،نائلمیشود. رایمهین یحمنودهکهازحمج )صدرالدینشیرازی،324:1430(وتصر

عالمهطباطباییدرتعلیقهوذیلعبارتمالصدراآوردهاست:»آنچهموجدمفاهیمیچونعدمووجودووحدت

 وکثرتونظایرآنهااست،سبیبثابتودامئاست،ازاینرومیتوانبرآنبرهاناقامهمنود«)مهان:333(.همچنین

براساساینحکمکهتعقلعامازتعقلخاصمؤخراست،مفهوممعدوممطلقبافرآیندیشبیهبهانتزاعکیلاز

یددرظرفوجودیعمرو«انتزاعومفهومسازیمیشود)مهان(. یشازاعدامخاصهمانند»عدمز جزئیاتخو
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درشهبۀمعدوممطلقمسألهایناستکهازفرضصدقگزاره،کذبآنهمالزممیآید.

گزارهخوداخبارازمعدوم -یکم؛فرضکنیدکه»ازمعدوممطلقمنیتوانخبرداد«صادقباشد.چونمفاداین

مطلقاست؛

-دوم؛پس»ازمعدوممطلقمنیتوانخبرداد«خودخبریازمعدوممطلقاستوصادقاست.

-سوم؛پسازگزارۀمعدوممطلقمیتوانخبردادصادقاست.

گزارۀسوموگزارۀاولیکدیگررانقضمیکنندومتناقضهستند.

3- پاسخ مالصدرا به شبهۀ معدوم مطلق
هپیشترگذشتمالصدراراهحلخودرادرحلاینشهبه-متناقضمنا-یگانهمیداندوعالوهبرآثاردیگر چنانچ

یش یشهمچونفصلنوزدهممهنجدومازمرحلۀاولاسفار)صدرالدینشیرازی،238:1430(درتعلیقۀخو خو

است: عبارتمالصدراچنین براهلیاتشفابهحلاینمتناقضمنامهتگماشتهاست.عین

یرا خبر از افراد  کالمی صادق است و خویش را نقض منی کند، ز اب منی توان خبر داد«،  گزارۀ »از معدوم مطلق به ایج

گزاره های متعارف چنین است. چون معدوم مطلق هیچ فرد ذهین و خارجی  معدوم مطلق واقع منی شود چنان که در 

یرا معدوم  ندارد. هم چنین خبر از طبیعت معدوم مطلق واقع منی شود چنان چه مقتضای قضیه طبیعیه چنین است، ز

مطلق، هبره مند از طبیعت نیست بلکه حکم بر عنوان امری باطل الذات شده است و خود این عنوان از افراد موجود 

که  یل ذایت بر خویش صدق می کند. پس این عنوان به این حیث  است و فرد خود نیست، اما با این حال به محل او

که عنوان معدوم مطلق است از آن به عدم االخبار خبر  موجود است موجب صحت خبر و حکم است و به این حیث 

واقع شده است. لذا در عنوان معدوم مطلق به حلاظ مفهوم و به حلاظ آن چه این عنوان به آن مشیر است، دو اعتبار 

که موضوع  متناقض به حلاظ صدق هست، اما موجود و معدوم در صدق بر امری متناقض  هستند به این شرط 

که از یکی مفهوم و دیگری موضوع یعین ذات موضوع اراده کنمی میان آن ها تناقیض  یل هنگامی  آن ها یگانه باشد، و

و مفهوم معدوم مطلق جایز است که فردی برای موجود باشد. بنابراین به نفسه معدوم مطلق  بر جای نیست. از این ر

است و در عین حال به سبب اختالف در محل، فرِد موجود مطلق می باشد و در این خبر و این حکم هم چنین دو اعتبار 

متناقض هست، اما آن ها به جهت تناقض مجع منی شوند. مهانا صحت حکم به عدم حکم، و صحت اخبار به عدم 

اخبار به این دلیل است که موضوع در گزارۀ معدوم مطلق بعینه فرد برای موجود نیز هست و این که گفته می شود که 
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معدوم مطلق برایش وجودی نیست، معنایش این است که آن چه این عنوان بر او صدق می کند، وجودی ندارد و این 

به آن معنا نیست که خود عنوان موجود نیست. پس مهان گونه که موجودیت موضوع در این جایگاه، موجودیت عدم 

است، ثبوت خبر از آن به ثبوت سلب خبر از آن است.« )صدرالدین شیرازی، 1382: 122(

بنابرآنچهپیشترگذشتمفادمحلدرگزارۀمحلیهایناستکهمفهومحممولبرکلواحدواحِدافرادیکهعنوان

موضوعبرآنهاصدقمیکند،محلمیشودویاازآنهاسلبمیشود،ازاینرووصفعنواینموضوعویابهتعبیری

زاازموضوعحقییقاست.درشرح مشسیهآمدهاستکهاگرموضوعذکرینوعومایساوی موضوعذکری،امریحمج

نوعبهمانندفصلباشد،ذاتموضوعوموضوعحقییقتکتکافرادشخصیۀحتتآناستواگرموضوعذکری

جنسومایساویجنسبهمانندعرضعامباشد،ذاتموضوعوموضوعحقییقتکتکافرادشخصیهونوعیه

حتتآناست)رازی،251:1384(.

گزارۀ»ازمعدوممطلقمنیتوانخبرداد«،ایناستکهازآنچهبتواندموضوعحقییقبرایعنوان بنابراینمعنای

معدوممطلقفرضشودمنیتوانخبرداد.

فرضکنمی:

x=معدوممطلق)وموضوعذکری(،

}{=موضوعحقییقآنچهمعدوممطلقبرآنبتواندصدقکند،

موعۀدیگریاستکههرکدامازاعضایشنام اکهxخودفردوعضوحمج پسازافرادآنمنیتوانخبرداد،اماازآنج

موعهای موعههایهتیهستند،میتوانخبرداد،ازاینروازxمیتوانخبرداد،مهانگونهکهاز»}...,p,z{؛«حمج حمج

موعههایهتی«میتوانخبرداد. ازنامهایحمج

کهازموضوعذکریووصفعنواینموضوعمیتوانخبرداد.اماازآنچهموضوعذکری کالمایناست جان

بهآنمشیراست،منیتوانخبرداد.بنابراینهرکدامازاخباروعدماخباربهوجهیواقعمیشودواینتغایر،وجه

یزد. متناقضمنارامنحلمیکندوشهبهفرومیر

یشدرمقاممنحلمنودناینشهبهازاصطالحمحلشایعومحلاویلنیز مطلبدیگراینکهمالصدرادرکتبخو

گاهدرمفهوم گونهکهچونقواممحلبهاحتاداستایناحتاد هبرهمیبرد)صدرالدینشیرازی،239:1430(.این

کهسازندۀمحلشایعو گاهدروجودونهمفهوماعتبارمیشود کهسازندۀمفادمحلاویلاستو اعتبارمیشود

که متعارفاست.اینمفهومسازیاگرچهبهناممالصدرارقمخوردهاست،اماخودویدرشواهدتعبیریدارد
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نشانمیدهداینمفهومسازیدرپیشینیانبدونسابقهنبودهاست.»لذادرشرایطتناقضوحدتدیگریغیراز

وحدتهایذکرشدهنامبردهاندکهمهانوحدتمحلاست«)صدرالدینشیرازی،154:1382(.

یرمنودهاستکهاینکهگفته آخوندمالعیلنوریدرتعلیقهبراسفاربهطورخالصهکالممالصدرارااینگونهتقر

میشودازمعدوممطلقمنیتوانخبردادمعنایشایناستکهبراینمفهوممنیتوانحکمکردبهنویکهآنحکم

یرامفهوممعدوممطلق،هیچ بهامرخارجازآنتسریپیداکند)چنانکهدردیگرمفاهمیکیلمیتوانحکمکرد(،ز

واهدبود)مهو،240:1430(. صوریتدرخارجنداردوگرنهمعدوممطلقنن

ابچهبسا ابمنیتوانخبرداد.قیدبهنوایج یدازمعدوممطلقبهنوایج نکتۀآخراینکهابنسینادرشفامیگو

بهطورخالصهمتضمنمتامحتلیلهایپیشاست،یعینمنیتوانخبردادبهنویکهحکمبهافرادعقدالوضع

تسریپیداکند)ابنسینا،65:1385(.

4- تطبیق
لترعایتمنیشود.دانشجویعلومسیایس، چنانکهذکرشددرخطایطبقهبندی،طبقۀمنطیقمفاهمیبهحلاظدال

لتهمطبقهمیانگارد،ازاینرودردامخطایطبقهبندی کلیسا،پارملانوسیسمتحکومیتانگلیسرابهحلاظدال

گرفتارمیشود؛ویامتاشاگربازیکریکتروحتیمیراهمطبقهباچوبدارکریکتحمسوبمیکند،ازاینروبهخطا

پارادامی16برایحتلیلشهبۀمعدوممطلقهبرهبرد. پرسشمیکند.میتوانازمهین

1.ازمعدوممطلقمنیتوانخبرداداگرصادقفرضشود؛

2.پسازمعدوممطلقمنیتوانخبرداد،خبریازمعدوممطلقاست.

3.پسازمعدوممطلقمیتوانخبرداد،صادقاست.

4.میانگزارهیکوسهتناقضبرجااست.

تناقضازاینجایگاهنایشمیشودکهخبرازافرادباطلالذاتمعدوممطلقونیزخبرازمفهوممعدوممطلقهمطبقه

انگاشتهمیشود.بهبیاینفینترموضوعذکریماکهمفهوممعدوممطلقاستدرطبقۀافرادباطلالذاتیعینآنچه

مصداقانتزاعیمعدوممطلقمیباشد،قرارمنیگیرد.ازاینرودرحایلکهازموضوعحقییقگزارهمنیتوانخبرداد،از

موضوعذکریآنمیتوانخبرداد.اینخبردادنوخبرندادنازمعدوممطلقدریکطبقهمنطیقواقعمنیشودبلکه

دردوطبقۀجداگانهقرارگرفتهاند.درحایلکهازطبقۀمفهوممعدوممطلقمیتوانخبرداد،ازمعدوممطلقدرطبقۀ
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آنهانایشمیشودوباعطفنظربهدوطبقۀمتفاوت مصداقمنیتوانخبرداد.تناقضظاهریازهمطبقهانگاشتن

آنهامیتوانازپندارتناقضرهایییافت.تهناکیسکهآنهارادریکطبقهحمسوبمیکند،بهپندارتناقضدچار

میشود.اینمتایزطبقهدرکالممالصدرابهمتایزدرمحلتعبیرمیشود.معدوممطلقبهمحلاویلمعدوممطلق

یرامفهومشدرطبقۀدیگرممکناتقرارمیگیرد.اماازمعدوممطلقبهمحل است،ازاینرومیتوانازآنخبرداد،ز

یرامایطابقآندرطبقۀامورباطلالذاتقرارمیگیردوقابلخبردادننیست. شایعمنیتوانخبرداد،ز

شهبۀمعدوممطلقبرایکیسکهبهخطایطبقهبندیمتفطننیست،شهبهایدشواراستوباتفطنبهطبقۀ

واهدبود.ازاینروبه منطیقمصداقومایطابقمعدوممطلقونیزمفهوموعنوانمعدوممطلق،دشواریبرجانن

صراحتمیتوانگفتمتایزمیانمحل،متایزمیاندوطبقهمنطیقراآشکارمیکندوپاسخمالصدرابهشهبۀمعدوم

مطلق،مصدایقفینوجالبتوجهبرایخطایطبقهبندیدراصطالحگیلبرترایلحمسوبمیشود.آنچهحتت

عنوانمتایزمحلدرکالممالصدراآمدهاست،بیانوتعبیردیگریبرایاصطالحخطایطبقهبندیدرسخنرایل

یوفرهنگی،گونهایهمسخینمیانایندوفیلسوفبرقراراست. استوعیلرغمفاصلۀزماین،تارین
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نتیجه گیری
لتاست.سخنایناستکه جانمایۀحتلیلرایلازخطایطبقهبندیتوجهبهطبقۀمنطیقمفاهمیدرحوزۀدال

یکت اممیرسانند؛مانندچوبداروپرتابکنندۀتوپدربازیکر یشرادریکطبقهبهانج لتخو مفاهمی،گاهدال

یکت.دراینمقالهآشکار کر وگاهطبقۀمنطیقآنهایکساننیست؛مانندروحتیمیوپرتابکنندۀتوپدربازی

گشتکهاینمتایزدرپاسخمالصدرابهشهبۀمعدوممطلقوجوددارد،بهاینتعبیرکهمالصدراباتوجهبهمفهومو

یمیازمعدوممطلقمنیتوان مصداقمعدوممطلق،شهبهرامنحلمنودهواظهارمیکندتناقیضبرجانیستکهبگو

خبرداد،درحایلکهاینخودبعینهخبریازمعدوممطلقاست.خطاازآنجانایشمیشودکهشخص،طبقۀ

منطیقمفهومومصداقرایگانهفرضمیکند.بنابراینشهبۀمعدوممطلق،مثایلفینوجالبتوجهبرایخطای

یژهداردواوفصیلمفصلازشاهکارفلسیف کهدراندیشۀرایلجایگاهیو طبقهبندیاست،ازاینرومفهومی

یشرابهآناختصاصدادهاست،دراندیشۀفیلسوففرهنگماقرنهاقبلتر،حاضربودهاستومالصدرا خو

گاهیازمفهوم براساسمتایزطبقۀمنطیقمصداقومفهوم،آنشهبهرامنحلمنودهاست.دراینمقالهمضافبرآ

خطایطبقهبندی،پاسخمالصدرابهشهبۀمعدوممطلقراباهبرهبردنازاصطالحیدرفلسفۀمعاصرحتلیلمنودمی

یخمتفاوتگامبرداشتمی. ودرراهطرِحگونهایهمسخینمیاندوفیلسوفازدوفرهنگوجغرافیاوتار
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