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حسین اسعدی
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خطای طبقهبندی در اندیشۀ مالصدرا

چکیــده
در این مقاله تالش منودهام پاسخ مالصدرا به «شهبۀ معدوم مطلق» را با هبره بردن از مفهومی تازه در فلسفۀ
معاصر حتلیل منامی .مفهوم خطای طبقهبندی در اندیشۀ گیلبرت رایل ،فیلسوف بزرگ حتلیل زبان ،جایگاهی و یژه
دارد و رایل با مفهومسازی این اصطالح ،نظریۀ کالسیک ذهن و بدن را در فلسفۀ معاصر و یران میکند .نوشتار
حاضر این ایده را پیش میهند که مفهوم خطای طبقهبندی در اندیشۀ مالصدرا وجود دارد و مالصدرا در منحل
منودن متناقضمنای معدوم مطلق با تعبیر و اصطالحی دیگر از مهان مفهوم هبره برده است .جامنایۀ حتلیل مالصدرا
از متناقضمنای معدوم مطلق این است که نسبت به متایز مفهوم معدوم مطلق وآنچه مصداق این مفهوم فرض
یشود ،آ گاه شومی ،یعین اخبار از معدوم مطلق و عدم اخبار در یک طبقۀ منطیق قرار منیگیرد و در این مقام ما به
م
یرسمی .پس متناقضمنای معدوم مطلق ،مصدایق فین برای خطای طبقهبندی حمسوب
مفهوم خطای طبقهبندی م 
یشود .مثرۀ این پژوهش ،هبره بردن از زبان و واژگاین تازه برای مفاهمی فلسیف در سنت فلسفۀ اسالمی است به این
م
بیان که فیلسوف سنت ما با مفهومی که بهوسیلۀ رایل صورتبندی شده ،آشنا است و از آن هبره نیز برده است.
بنابراین در این سهپر مقایسهای ،گفتگویی مشترک میان دو فیلسوف از دو سنت متفاوت را پیش هنادهامی.
واژ گان کلیدی :رایل ،خطای طبقهبندی ،مالصدرا ،معدوم مطلق ،حکم.
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مقدمه
مسئلۀ صدق و رسیدن به گزارههای حمکم و حقایق خدشهناپذیر از دلمشغو یلهای دیرین فیلسوفان در متام قرون
و اعصار بوده است که این مسأله در دوران مدرن ،رنگ و بویی تازه یافت تا جایی که به صراحت میتوان گفت به
مهمترین حوزۀ پژوهش فیلسوفان تبدیل شد .در واقع پیوند اندیشه و زبان موجب شد که فیلسوفان به مسئلۀ زبان
معطوف شوند ،یعین پژوهش در حوزۀ زبان و نسبت میان زبان و جهان و اندیشۀ آدمی در ادامۀ سنت شناختشنایس
قرار میگیرد .نگاه ابزاری به منطق بدو نشک در ن
مهی راستا قابل تعلیل است ،یعین از آنجاکه دستیایب به شناخت
حمکم و گریز از خطای فکر ،امهیت دارد ،به منطق نیازمند هستمی.

گیلبرت رایل 1فیلسوف برجستۀ حتلیل زبان و پیرو مکتب آ کسفورد بود .کتاب مهم او مفهوم ذهن  2امروزه متین معتبر
ً
و جاافتاده نزد فیسوفان ذهن و زبان است و در ن
مهی کتاب ،رایل به سنیت فلسیف که عمدتا میراث دکارت حمسوب
میشود ،محله میبرد و آن را اسطورهای از اساطیر فیلسوفان میانگارد .نقطۀ عز میت رایل به این واژگون کردن ،طرح
و مفهومسازی ،اصطالح «خطای طبقهبندی »3است که رایل میکوشد براساس آن اثبات کند نظریۀ «روح جاگرفته
ن
ماشی» مصدایق از خطای طبقهبندی است .خبش یکم این نوشتار به طرح و بیان اندیشۀ خطای طبقهبندی
در
در اصطالح رایل اختصاص یافته است.

از آنجاکه تناقض نه در موطن ذهن و نه در موطن ن
عی پذیرفتین است ،فیلسوفان تالش میکنند مشکل متناقضمنا

را منحل کنند و نشان دهند که تناقض ،امری پدیداری و ظاهری است .یکی از شهبههای جالب توجه و نیرومند در
تار یخ اندیشۀ جهان اسالم« ،شهبۀ معدوم مطلق» است .طرح و آشکارسازی این شهبه ،خبش دوم این نوشتار را
شکل میدهد و در هنایت خبش سوم ،پاسخ مالصدرا به این شهبه را دربرمیگیرد.

مالصدرا فیلسویف است که راه حل خود را در حل این شهبه یگانه میداند و دیگر پاسخهایی را که فیلسوفان پیش
از او برای حل این مشکل ارائه کرده بودند ،وایف به مقصود منیداند .در خبش سوم این مقاله که به راه حل مالصدرا

اختصاص دارد ،تالش شده است اصالت حتلیل مالصدرا از این شهبه با مراجعه به متون معتبر او ن
تأمی شود .در
خبش چهارم نیز به تطبیق بیان مالصدرا در مقام پاسخ به این شهبه با مفهوم خطای طبقهبندی در اندیشۀ رایل
پرداختهامی که مهمترین خبش این نوشتار را تشکیل میدهد .در این نوشتار کوشیدهام با هبره بردن از مفهوم طبقۀ
طرح گونهای همسخین میان این دو فیلسوف گام بردارم .در انهتا
منطیق ،پاسخ مالصدرا به شهبه را تقریر کمن و در راه ِ

نیز نتیجۀ این پژوهش بهاختصار ارائه شده است.
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 -1خطای طبقهبندی در اصطالح رایل
گیلبرت رایل یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین فیلسوفان قرن بیسمت حمسوب میشود .یکی از اندیش ههای مطرح

در کتاب مهم او ،مفهوم ذهن حبث خطای طبقهبندی است که رایل آن را به عنوان مدخل و مقدمهای جهت و یران
کردن نظریۀ پذیرفته شده و متعارف 4در باب ذهن و بدن قرار میدهد.
ستی فصل کتاب  را  نیز  به ن
رایل این نظریه را بهطور عمده میراث دکارت میداند و خن ن
مهی مناسبت «اسطورۀ دکارت»5

نامیده است ( .)Ryle, 1951: 11به طور خالصه بنا بر نظر رایل ،این نظریۀ پذیرفته شده و متعارف ،در هناد خود بر اساس
یک خطای منطیق استوار شده است ،خطایی که رایل آن «خطای طبقهبندی» نام میدهد.
هدف ما در این خبش از مقاله ن
تبیی «خطای طبقهبندی» به زباین صریح و ساده است .یکی از مثالهایی که رایل
به این مقصود مطرح میکند ،داستان «بازدیدکنندۀ آ کسفورد» است .تصور کنید شخیص برای ن
اولی بار از آ کسفورد
خ
کتابانه ،ن
زمیهای بازی ،موزه ،و خبشهای پژوهشهای علمی و دفاتر
دیدن میکند .به او تعدادی دانشکده،

مربوط به امور آموزش نشان داده میشود .اما او در هنایت میپرسد پس خود دانشگاه کجا است؟! میگو ید من
ن
مسؤلی مربوط به امور آموزش در آنها
فقط مکانهایی را دیدهام که دانشجو یان در آنها حضور دارند ،جاهایی که
ش هستند و دیگر جاها ،اما من هنوز «دانشگاه» را
مشغول پژوه 
کار میکنند ،آزمایشگاههایی که دانشمندان در آنها
ِ

که در واقع متام ایهنا درون آن قرار دارند ،ندیدهام .سپس برای او توضیح داده میشود که دانشگاه ،امری به موازات
آنچه گفته شد و دیده شده نیست ،به تعبیر دیگر دانشگاه ،امری هنان و در مقابل 6آزمایشگاهها و دیگر دفاتری
که به او نشان داده شده نیست .دانشگاه به واقع طرییق است که آنچه او دیده ،بهواسطۀ آن نظم یافته است.
هنگامی که این خبشها دیده شوند و هنگامی که نظم حاکم بر این خبشها فهمیده شود ،دانشگاه دیده شده است.

خ
کتابانۀ بودلیان 7و موزۀ
در اینجا خطای بیننده بر این فرض ناصواب مبتین است که درست مهانطورکه ما از
امشولیان 8سخن میگو یمی ،از دانشگاه 9نیز سخن بگو یمی ،گویی دانشگاه ،امری به موازات خبشهای نامبرده شده
است ( .)Ryle,1951:16بنا بر تصریح رایل ،بینندۀ دانشگاه گرفتار خطا شده است ،ز یرا دانشگاه را همطبقه با دیگر
ن
انگاشت کلمات به حلاظ دال لت ،منشأ خطای طبقهبندی میشود.
خبشهای آ کسفورد پنداشته است .همطبقه
یکی دیگر از مثالهای رایل در توضیح مطلب ،مثال «بازی کریکت» است .متاشاگری که برای ن
اولی بار ناظر بازی

کریکت است ،حنوۀ علمکرد پرتابکنندۀ توپ ،چوبدار کریکت ،گیرندۀ توپ ،داوران مسابقه و ثبت نتیجۀ بازی را
مشاهده میکند .سپس میپرسد پس جایگاه روح تیمی 10کجا است .من تهنا این افراد را مشاهده میکمن ،اما عضوی
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که نقش او ابراز روح تیمی باشد ،منیبیمن .به او توضیح داده میشود که بر خطا است ،ز یرا روح تیمی ،امری مضاف
ً
انام
بر دیگر اعمال بازی کریکت نیست ،بلکه تقریبا اشتیایق است که هر کدام از اعمال بازی کریکت براساس آن ج

انام دو کار نیست .روح تیمی جزیئ به مثابه پرتاب توپ در بازی کریکت و
انام کاری از روی اشتیاق ،ج
میپذیرد و ج
ً
خ
مثال گیرندۀ توپ که یکی از بشهای کریکت است نیست (.)Ryle,1951:17
نیز امری به موازات 
توجه کنید که بازدیدکنندۀ آ کسفورد دچار خطا شد ،ز یرا مفهوم دانشگاه آ کسفورد را به حلاظ دال لت همطبقه با موزۀ
امشولیان ،خ
کتابانۀ بودلیان و کلیسای دانشگاه آ کسفورد و دانشکدهها و آزمایشگاههای دانشگاه پنداشته است.
متاشاگر کریکت نیز به خطا رفت ،ز یرا مفهوم روح تیمی را به حلاظ دال لت  ،با چوبدار کریکت و پرتابکننده توپ و
گیرنده توپ و داوران مسابقه همطبقه پنداشت .رایل به طور خالصه خاستگاه خطای بازدیدکننده و متاشاگر را فقدان
آ گاهی در باب استعمال مفاهیمی چون دانشگاه و روح تیمی میداند (.)Ibid
ً
اما به حلاظ نظری گونهای جذاب و جالبتوجه از خطای طبقهبندی به وسیلۀ افرادی واقع میشود که کامال در
هبره بردن و کاربرد مفاهمی ،حداقل در زمینۀ مورد استعمال مهارت دارند ،اما با این حال در دام خطای طبقهبندی
گرفتار میشوند .رایل در عباریت مهم ،منشأ خطای این دسته از افراد را متایل به تفکر انتزاعی میداند ،به این معنا که
متایل به تفکر انتزاعی موجب میشود به مفاهمی ،طبقهای را ببخشند که از نظر منطیق بهآن طبقه تعلق ندارند (.)Ibid
بدو نتردید خطاهای فیلسوفان را باید در این خبش گنجاند .مثال و توضیحی که رایل برای این منونه ذکر میکند،
خطای «دانشجوی علوم سیایس» است .دانشجوی علوم سیایس تفاوتهای میان سیسمت حکومیت انگلیس ،فرانسه
تها و ارتباطهای میان کابینه ،پارملان ،دستگاه قضایی و کلیسا در انگلیس
و آمریکا را به خویب میداند ،و نیز تفاو 
را نیز آموخته است .اما با این حال هنگامی که با سؤاالیت دربارۀ ارتباطهای میان کلیسا و پارملان و سیسمت حکومیت
یگردد ،ز یرا با وجود اینکه کلیسا و پارملان ،خبشهایی( 11از یک کل)
انگلیس مواجه میشود ،دچار سردرگمی م 

حمسوب میشوند« ،سیسمت حکومیت انگلیس» 12خبیش دیگر به مهان معنا نیست .از اینرو ارتباطهای میان خ
بیش

13

که میان کلیسا و پارملان قابلاثبات و نیف است ،میان هر کدام از آنها و سیسمت حکومیت ،قابل اثبات و نیف نیست.
سیسمت حکومیت بهطور منطیق  با کلیسا و پارملان انگلیس همطبقه نیست .شایستۀ توجه است تا زماین که دانشجوی
علوم سیایس سیسمت حکومیت را خبیش به موازات و در کنار دیگر خبشهای نام برده شده ،میداند ،متایل دارد سیسمت

حکومیت را نیز یک خبش عجیب و غریب و مضاف بر دیگر خبشها به حساب آورد (.)Ibid:18
رایل به صراحت در ادامه میگو ید نظریۀ پذیرفته شده در باب ذهن و بدن ن
چنی خاستگاهی دارد .حتلیل انسان به
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ن
ماشی جا خوش کرده است 14برخاسته از این حتلیل میباشد که انسان متفکر و
عنوان یک روح اسرارآمیز که در یک
ً
آ گاه و دارای احساس و دارای فعل آ گاهانه ،صرفا در قالب فیزیک ،شیمی و روانشنایس قابلتحلیل و ن
تبیی و توصیف
نیست ،بلکه باید به موازات آن قالبهایی دیگر را نیز پیشفرض گرفت و از آنجاکه بدن آدمی یک خبش سازمانیافته
و دارای اجزا است ،ذهن نیز باید خبش سازمانیافتۀ دیگری باشد ،هرچند جنس و ساختار متفاویت با بدن دارد و
ّ
ّ
مهانگونه که بدن عرصۀ تأثیر و تأثرهای عل است ،ذهن نیز عرصۀ تأثر و تأثرهای عل دیگر فرض میشود ،اگرچه این
تأثیر و تأثرها مکانیکی نیستند (.)Ryle,1951:8
آنچه بیان کردمی توضیحات رایل در باب اصطالحی میباشد که خود وضع کرده است .از رهگذر این توضیحات
رایل میکوشد مقصود خو یش از خطای طبقهبندی را آشکار مناید .توضیح مطلب اینکه رایل به عنوان فیلسوف
حتلیل زبان دلمشغول مسئلۀ معنا و مفاهمی و الفاظ است و این دلمشغویل موجب عطف نظر وی به کاربرد مفاهمی
و نیز طبقههای منطیق آنها میگردد و در نتیجه حتلیل وی به اینجا میرسد که جابهجایی یک لفظ از طبقۀ منطیق
خود ،موجب بروز خطای بزرگی چون اسطورۀ دکارت شده است .توضیح رایل در باب اسطورههای فیلسوفان نیز
ً
شنیدین است .او در مقدمۀ کتاب به صراحت میگو ید اسطورهها داستانهایی صرفا خیایل و ومهی نیستند ،بلکه
حقاییق 15هستند که طبقۀ منطیق آنها رعایت نشده است و برای واژگون کردن یک اسطوره باید دوباره به مفاهمی
استفاده شده در آن نظم خبشید (.)Ibid: 11
این حتلیل معناشناسانه در باب مفاهمی و کاربردهای آنها نقطۀ عز میت رایل به مست و یران کردن نظریۀ پذیرفته شده
و متعارف در باب ذهن و بدن میشود .نظریهای که به تصریح خود او بیشتر فیلسوفان ،روانشناسان و عاملان دیین
مهراه با استثناهای اندک ،بر خطوط اصیل آن صحه گذاشتهاند و اگرچه این نظریه برای آنها خایل از دشواری نبوده
است ،اما با این حال بر این عقیده بودهاند که بدون تغییرهای بنیادین در معماری این نظریه میتوان بر دشواریهای
ً
آن غلبه کرد ،نظریهای که عمدتا میراث دکارت نیز حمسوب میشود (.)Ibid: 14

 -2طرح شبهۀ معدوم مطلق
در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان ،حبث از عدم و احکام آن به تبع وجود است .به این معنا که حبث از وجود و احکام
آن ،ایشان را به مست معناشنایس عدم ،حنوۀ دستیایب به مفهوم و دیگر مباحث مربوط به آن کشانده است .از اینرو
مالصدرا مرحلۀ دوم از جلد اول اسفار را «تتمۀ احکام وجود و آنچه شایسته است به عنوان احکام عدم ذکر شود»،
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عنوان هناده است (صدرالدین شیرازی .)13 :1430،و یا عالمه طباطبایی در انهتای مرحلۀ اول از کتاب الهنایةاحلمکة
حتتعنوان «برخی از احکام عدم» به این مباحث پرداخته است (طباطبایی )10 :1424 ،و «شهبۀ معدوم مطلق» در
زمرۀ ن
مهی مباحث ،مطرح شده است .بیان سادۀ «شهبۀ معدوم مطلق» این است که از معدوم مطلق منیتوان خبر
داد .این گزاره خود را نقض میکند ،ز یرا در واقع خود آن بعینه ِاخبار از معدوم مطلق است به این که از معدوم مطلق
منیتوان خبر داد.

چند نکته در این مقام قابل طرح است:
ً
یکم اینکه این شهبه و بیان متناقضمنا در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان بارها مطرح شده است .مثال کاتیب در
حمکة ن
العی ( ،)27 :1278قطب رازی در شرح مطالع ([یبتا] ،)134 :عالمه حیل در کشفاملراد (،)68 :1378
شرح ترید ([یبتا] )55 :و جلد اول شرح مقاصد (:1278
الهیجی در شوار قاالهلام ([یبتا] )131 :و نیز قوشچی در
ج

تبار این شهبه از موضوع این نوشتار بیرون است ،آنچه در دایرۀ
 )92از آن سخن گفتهاند .برریس تفصییل و حتلییل ِ
ن
صدراملتأهلی در این باب است .مالصدرا در تعلیقه بر اهلیات شفا میگو ید« :و قوم
این نوشتار قرار میگیرد تهنا بیان
وجههای گوناگون در حل آن گفتهاند .اما هیچ کدام از آنها وایف به مقصود نیست .و ما به فضل و عنایت خدا
گره را گشودهامی و شهبه را منحل ساختهامی ،به گونهای که هیچ بیاین بر آن ز یادت ندارد و تردیدی در آن نیست»
(صدرالدین شیرازی .)121 :1382 ،این کالم مالصدرا در این صراحت دارد که وی خود را در حل این شهبه یگانه
میانگارد ،از اینرو بیان و حتلیل فحوای راه حل او حائز امهیت است.
دوم اینکه ضروری است به عنوان مدخل کالم بدانمی برمبنای منطق قدمی ،گزاره چگونه حتلیل میشود .حتلیل گزاره
َ
ساخت منطیق گزاره ،حائز امهیت فراوان است .بنابرآنکه منطق ارسطو ،منطق اندراج است،
قدین در شناخت
به ع ِ
ِ
ن
داشت موضوع
جایگاه معناداری برای گزارههای شخصیه بایق منیماند ،از اینرو گزارۀ «ز ید باهوش است» به دلیل
شخیص ،در منطق اندراجی ارسطو بدون حتلیل بایق میماند .حمور حتلیل ،حول گزارههایی میچرخد که موضوع
آنها کیل است .حال اگر َ
کمیت موضوع مشخص شده باشد ،گزاره مسوره است ،در غیراین صورت مهمله و در
سینا مرد حکم را این
حکم جزئیه میباشد .این که حممول ،مهواره مفهومی کیل است خود امری آشکار است .ابن
ج
گونه حتلیل میکند:

ایاب گزارۀ محیل مانند اینکه [انسان حیوان است] به این است که چیزی که در ذهن انسان فرض میشود ،جدا از
ج
اینکه در ن
عی ،موجود باشد یا نباشد ،حیوان فرض میشود و حکم میشود که حیوان است بدون اینکه زماین برای
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آن قید شود .به حنوی که بر موقت و مقید و مقابلههای آنها اشتمال دارد و سلب گزارۀ محیل مانند این که [انسان
جسم نیست] بر مهان گونه حتلیل میشود» (ابنسینا.)115 :1383 ،
وی گزارۀ مطلقۀ عامةاالطالق را این گونه تفسیر میکند که در آن بدون اینکه چیز دیگری چون ضرورت و دوام و
ن
تعیی شود ،حکم شده است (مهان .)144 :بنابراینکه قوام گزارۀ محلیه به موضوع و حممول و حکم
مایقابل آنها
َّ
حمصل مفهوم گزاره به دو عقد بازرمیگردد؛ عقدالوضع که اتصاف افراد مفهوم کیل موضوع به وصف موضوع
است،
است و عقداحلمل که اتصاف افراد موضوع به وصف حممول است (رازی .)251 :1384،ترکیب در عقدالوضع،
تقییدی و در عقداحلمل ،خبری است.
پس در اینجا سه امر دارمی :یکم افراد موضوع که از آنها به ذات موضوع و نیز موضوع حقییق تعبیر میشود؛ دوم عنوان
صدق مفهوم حممول بر افراد موضوع
کیل موضوع که از آن به وصف موضوع و نیز موضوع ذکری تعبیر میشود؛ و سوم
ِ
و موضوع حقییق میباشد که مهان عقداحلمل گزاره است.

جان کالم اینکه مطلق گزارۀ محلیه از عقداحلمل خایل نیست و چنانچه گزارۀ محلیه غیرشخصیه باشد ،الجرم از
عقدالوضع هبرهمند است ،از اینرو گزاره به عقدین حتلیل میشود .در تفسیر عقدالوضع در کالم ابنسینا و جهت آن،
مباحث و منازعایت میان منطقدانان درگرفته است که میتوان تفصیل آن را در کتایب چون شرح مطالع جستوجو
کرد (رازی[ ،یبتا] .)218 :پس گزارۀ «از معدوم مطلق منیتوان خبر داد» از آنجا که هبرهمند از موضوع کیل است به
عقدین حتلیل میشود.
سوم معناشنایس عنوان معدوم مطلق است .بنا بر نظر صائب ،مفهوم عدم ،مفهومی انتزاعی و اختراع ذهن است .به
این عنوان که یکی از کارکردهای خاص ذهن ،فرض و تقدیر و اعطای مفهوم یشء به شییئ دیگر و حکم یشء بر شییئ
این مرا و مقایسۀ یک ظرف وجودی با ظرف وجودی دیگر و حکم و تقدیرهای خو یش ،ذهن ،به
دیگر است و از
ج

حنو بالواسطه به مفهوم عدم نائل میشود .مالصدرا اصطالح «تأمل عقیل» را برای این کارکرد ذهن به کار برده است
از مرای ن
مهی تأمل عقیل به مفهوم معدوم مطلق ،نائل میشود.
(صدرالدین شیرازی )324 :1430،و تصریح منوده که ج

عالمه طباطبایی در تعلیقه و ذیل عبارت مالصدرا آورده است« :آنچه موجد مفاهیمی چون عدم و وجود و وحدت
و کثرت و نظایر آنها است ،سبیب ثابت و دامئ است ،ازاینرو میتوان برآن برهان  اقامه منود» (مهان .)333 :هم ن
چنی
بر اساس این حکم که تعقل عام از تعقل خاص مؤخر است ،مفهوم معدوم مطلق با فرآیندی شبیه به انتزاع کیل از

جزئیات خو یش از اعدام خاصه مانند «عدم ز ید در ظرف وجودی عمرو» انتزاع و مفهومسازی میشود (مهان).
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در شهبۀ معدوم مطلق مسأله این است که از فرض صدق گزاره ،کذب آن هم الزم میآید.
 یکم؛ فرض کنید که «از معدوم مطلق منیتوان خبر داد» صادق باشد .چون مفاد این گزاره خود اخبار از معدوممطلق است؛
 دوم؛ پس «از معدوم مطلق منیتوان خبر داد» خود خبری از معدوم مطلق است و صادق است. سوم؛ پس از گزارۀ معدوم مطلق میتوان خبر داد صادق است.گزارۀ سوم و گزارۀ اول یکدیگر را نقض میکنند و متناقض هستند.

 -3پاسخ مالصدرا به شبهۀ معدوم مطلق
چنانه پیشتر گذشت مالصدرا راه حل خود را در حل این شهبه  -متناقضمنا  -یگانه میداند و عالوه بر آثار دیگر
چ

خو یش همچون فصل نوزدهم مهنج دوم از مرحلۀ اول اسفار (صدرالدین شیرازی )238 :1430،در تعلیقۀ خو یش
عی عبارت مالصدرا ن
بر اهلیات شفا به حل این متناقضمنا مهت گماشته است .ن
چنی است:
ایاب منیتوان خبر داد» ،کالمی صادق است و خویش را نقض منیکند ،زیرا خبر از افراد
گزارۀ «از معدوم مطلق به ج

معدوم مطلق واقع منیشود چنانکه در گزارههای متعارف ن
چنی است .چون معدوم مطلق هیچ فرد ذهین و خارجی

چنی خبر از طبیعت معدوم مطلق واقع منیشود چنانچه مقتضای قضیه طبیعیه ن
ندارد .هم ن
چنی است ،زیرا معدوم
مطلق ،هبرهمند از طبیعت نیست بلکه حکم بر عنوان امری باطلالذات شده است و خود این عنوان از افراد موجود
است و فرد خود نیست ،اما با این حال به محل اویل ذایت بر خویش صدق میکند .پس این عنوان به این حیث که
موجود است موجب صحت خبر و حکم است و به این حیث که عنوان معدوم مطلق است از آن به عدماالخبار خبر
واقع شده است .لذا در عنوان معدوم مطلق به حلاظ مفهوم و به حلاظ آنچه این عنوان بهآن مشیر است ،دو اعتبار
ض هستند به این شرط که موضوع
متناقض به حلاظ صدق هست ،اما موجود و معدوم در صدق بر امری متناق 
آنها یگانه باشد ،ویل هنگامی که از یکی مفهوم و دیگری موضوع یعین ذات موضوع اراده کنمی میان آنها تناقیض
بر جای نیست .از اینرو مفهوم معدوم مطلق جایز است که فردی برای موجود باشد .بنابراین به نفسه معدوم مطلق
فرد موجود مطلق میباشد و در این خبر و این حکم هم ن
است و در ن
چنی دو اعتبار
عی حال به سبب اختالف در محلِ ،

متناقض هست ،اما آنها به جهت تناقض مجع منیشوند .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 میشود که
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معدوم مطلق برایش وجودی نیست ،معنایش این است که آنچه این عنوان بر او صدق میکند ،وجودی ندارد و این
بهآن معنا نیست که خود عنوان موجود نیست .پس مهانگونه که موجودیت موضوع در این جایگاه ،موجودیت عدم
است ،ثبوت خبر از آن به ثبوت سلب خبر از آن است( ».صدرالدین شیرازی)122 :1382 ،

واحد افرادی که عنوان
بنا بر آنچه پیشتر گذشت مفاد محل در گزارۀ محلیه این است که مفهوم حممول بر کل واحد ِ
موضوع بر آنها صدق میکند ،محل میشود و یا  از آنها سلب میشود ،از اینرو وصف عنواین موضوع و یا به تعبیری

امری مزا از موضوع حقییق است .در شرح مشسیه آمده است که اگر موضوع ذکری نوع و مایساوی
موضوع ذکری،
ج

نوع به مانند فصل باشد ،ذات موضوع و موضوع حقییق تکتک افراد شخصیۀ حتت آن است و اگر موضوع ذکری
جنس و مایساوی جنس به مانند عرض عام باشد ،ذات موضوع و موضوع حقییق تکتک افراد شخصیه و نوعیه
حتت آن است (رازی.)251 :1384،
بنابراین معنای گزارۀ «از معدوم مطلق منیتوان خبر داد» ،این است که از آنچه بتواند موضوع حقییق برای عنوان
معدوم مطلق فرض شود منیتوان خبر داد.
فرض کنمی:
 = xمعدوم مطلق (و موضوع ذکری)،
{} = موضوع حقییق آنچه معدوم مطلق بر آن بتواند صدق کند،
عضو مموعۀ دیگری است که هر کدام از اعضایش نام
آنا که xخود فرد و
ج
پس از افراد آن منیتوان خبر داد ،اما از ج

}p,؛»مموعهای
جمموعههای هتی هستند ،میتوان خبر داد ،از اینرو از  xمیتوان خبر داد ،مهانگونه که از «{z, ...
ج
های مموعههای هتی» میتوان خبر داد.
از نام
ج

جان کالم این است که از موضوع ذکری و وصف عنواین موضوع میتوان خبر داد .اما از آنچه موضوع ذکری

بهآن مشیر است ،منیتوان خبر داد .بنابراین هر کدام از اخبار و عدم اخبار به وجهی واقع میشود و این تغایر ،وجه
متناقضمنا را منحل میکند و شهبه فرومیر یزد.
مطلب دیگر اینکه مالصدرا در کتب خو یش در مقام منحل منودن این شهبه از اصطالح محل شایع و محل اویل نیز
هبره میبرد (صدرالدین شیرازی .)239 :1430 ،این گونه که چون قوام محل به احتاد است این احتاد گاه در مفهوم
اعتبار میشود که سازندۀ مفاد محل اویل است و گاه در وجود و نه مفهوم اعتبار میشود که سازندۀ محل شایع و
متعارف است .این مفهومسازی اگرچه به نام مالصدرا رقم خورده است ،اما خود وی در شواهد تعبیری دارد که
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نشان میدهد این مفهومسازی در پیشینیان بدو نسابقه نبوده است« .لذا در شرایط تناقض وحدت دیگری غیر از
وحدتهای ذکر شده نام بردهاند که مهان وحدت محل است» (صدرالدین شیرازی.)154 :1382 ،
آخوند مال عیل نوری در تعلیقه بر اسفار به طور خالصه کالم مالصدرا را این گونه تقریر منوده است که این که گفته
میشود از معدوم مطلق منیتوان خبر داد معنایش این است که بر این مفهوم منیتوان حکم کرد به حنوی که آن حکم
به امر خارج از آن تسری پیدا کند (چنانکه در دیگر مفاهمی کیل میتوان حکم کرد) ،ز یرا مفهوم معدوم مطلق ،هیچ
صوریت در خارج ندارد وگرنه معدوم مطلق خنواهد بود (مهو.)240 :1430،
ایاب چه بسا
ایاب منیتوان خبر داد .قید به حنو ج
نکتۀ آخر اینکه ابن سینا در شفا میگو ید از معدوم مطلق به حنو ج

به طور خالصه متضمن متام حتلیلهای پیش است ،یعین منیتوان خبر داد به حنوی که حکم به افراد عقدالوضع
تسری پیدا کند (ابنسینا.)65 :1385 ،

 -4تطبیق
چنانکه ذکر شد در خطای طبقهبندی ،طبقۀ منطیق مفاهمی به حلاظ دال لت رعایت منیشود .دانشجوی علوم سیایس،
کلیسا ،پارملان و سیسمت حکومیت انگلیس را به حلاظ دال لت همطبقه میانگارد ،از اینرو در دام خطای طبقهبندی
گرفتار میشود؛ و یا متاشاگر بازی کریکت روح تیمی را همطبقه با چوبدار کریکت حمسوب میکند ،از اینرو به خطا
پرسش میکند .میتوان از ن
مهی پارادامی 16برای حتلیل شهبۀ معدوم مطلق هبره برد.
 .1از معدوم مطلق منیتوان خبر داد اگر صادق فرض شود؛
 .2پس از معدوم مطلق منیتوان خبر داد ،خبری از معدوم مطلق است.
 .3پس از معدوم مطلق میتوان خبر داد ،صادق است.
 .4میان گزاره یک و سه تناقض برجا است.
تناقض از این جایگاه نایش میشود که خبر از افراد باطلالذات معدوم مطلق و نیز خبر از مفهوم معدوم مطلق همطبقه
انگاشته میشود .به بیاین فینتر موضوع ذکری ما که مفهوم معدوم مطلق است در طبقۀ افراد باطلالذات یعین آنچه
مصداق انتزاعی معدوم مطلق میباشد ،قرار منیگیرد .از اینرو در حایل که از موضوع حقییق گزاره منیتوان خبر داد ،از
موضوع ذکری آن میتوان خبر داد .این خبر دادن و خبر ندادن از معدوم مطلق در یک طبقه منطیق واقع منیشود بلکه
در دو طبقۀ جداگانه قرار گرفتهاند .در حایل که از طبقۀ مفهوم معدوم مطلق میتوان خبر داد ،از معدوم مطلق در طبقۀ
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ن
انگاشت آنها نایش میشود و با عطف نظر به دو طبقۀ متفاوت
مصداق منیتوان خبر داد .تناقض ظاهری از همطبقه
آنها میتوان از پندار تناقض رهایی یافت .تهنا کیسکه آنها را در یک طبقه حمسوب میکند ،به پندار تناقض دچار
میشود .این متایز طبقه در کالم مالصدرا به متایز در محل تعبیر میشود .معدوم مطلق به محل اویل معدوم مطلق
است ،از اینرو میتوان از آن خبر داد ،ز یرا مفهومش در طبقۀ دیگر ممکنات قرار میگیرد .اما از معدوم مطلق به محل
شایع منیتوان خبر داد ،ز یرا مایطابق آن در طبقۀ امور باطلالذات قرار میگیرد و قابل خبر دادن نیست.
شهبۀ معدوم مطلق برای کیس که به خطای طبقهبندی متفطن نیست ،شهبهای دشوار است و با تفطن به طبقۀ
منطیق مصداق و مایطابق معدوم مطلق و نیز مفهوم و عنوان معدوم مطلق ،دشواری بر جا خنواهد بود .از اینرو به
صراحت میتوان گفت متایز میان محل ،متایز میان دو طبقه منطیق را آشکار میکند و پاسخ مالصدرا به شهبۀ معدوم
مطلق ،مصدایق فین و جالبتوجه برای خطای طبقهبندی در اصطالح گیلبرت رایل حمسوب میشود .آنچه حتت
عنوان متایز محل در کالم مالصدرا آمده است ،بیان و تعبیر دیگری برای اصطالح خطای طبقهبندی در سخن رایل
است و عیلرغم فاصلۀ زماین ،خ
تاریی و فرهنگی ،گونهای همسخین میان این دو فیلسوف برقرار است.
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نتیجهگیری
جانمایۀ حتلیل رایل ازخطای طبقهبندی توجه به طبقۀ منطیق مفاهمی در حوزۀ دال لت است .سخن این است که
انام میرسانند؛ مانند چوبدار و پرتابکنندۀ توپ در بازی کریکت
مفاهمی ،گاه دال لت خو یش را در یک طبقه به ج
وگاه طبقۀ منطیق آنها یکسان نیست؛ مانند روح تیمی و پرتابکنندۀ توپ در بازی کریکت .در این مقاله آشکار
گشت که این متایز در پاسخ مالصدرا به شهبۀ معدوم مطلق وجود دارد ،به این تعبیر که مالصدرا با توجه به مفهوم و
مصداق معدوم مطلق ،شهبه را منحل منوده و اظهار میکند تناقیض برجا نیست که بگو یمی از معدوم مطلق منیتوان
خبر داد ،در حایل که این خود بعینه خبری از معدوم مطلق است .خطا از آنجا نایش میشود که شخص ،طبقۀ
منطیق مفهوم و مصداق را یگانه فرض میکند .بنابراین شهبۀ معدوم مطلق ،مثایل فین و جالبتوجه برای خطای
طبقهبندی است ،از اینرو مفهومی که در اندیشۀ رایل جایگاهی و یژه دارد و او فصیل مفصل از شاهکار فلسیف
خو یش را به آن اختصاص داده است ،در اندیشۀ فیلسوف فرهنگ ما قرنها قبلتر ،حاضر بوده است و مالصدرا
بر اساس متایز طبقۀ منطیق مصداق و مفهوم ،آن شهبه را منحل منوده است .در این مقاله مضاف بر آ گاهی از مفهوم
خطای طبقهبندی ،پاسخ مالصدرا به شهبۀ معدوم مطلق را با هبره بردن از اصطالحی در فلسفۀ معاصر حتلیل منودمی
طرح گونهای همسخین میان دو فیلسوف از دو فرهنگ و جغرافیا و تار یخ متفاوت گام برداشتمی.
و در راه ِ
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