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 چیکده

های فلساا ی  ه لحلیلی  های حکمت متعالیه در پاسااب  ه ا ماماو و اشااکازو ه ارهیافت، یکی از ره«حمل اولی و شااای » 
این دو »المنطق« کتاب شایوه واحدی راایت شاده اما ایناان در این دو حمل لا قبل از مرحوم مظ ر، اساتعما   منطقی اسات  در 

لرکیب دو معنای حمل اولی و شاای ، ارر  سا ایی در ادراو و اند   در معنایی دیگر مضاا   ر اساتعمازو هتشاته،  کار  ردهحمل را  
مرحوم مظ ر در جمت اقد  ا روشی لطبیقی میان دو نگاه، نظریه    ،هاهدر این مقاله ضمن  ازخوانی  رخی دیدهافمم مسائل دارد  

حمل در ناحیه موضاو  وجود اشاکالی  ه  اسات  سا    لبیین شاده  الوضا  خواندن یا  ه قید قضایه خواندن حمل اولی و شاای ،
 ، لالش شده لا پاسخی  ه آن اشکا   یان شود  معنای حمل اولی و شای لحلیل شده و پ  از مطرح 
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 مقدمه  .1

 تبیین مسأله و ضرورت آن . 1.1

، اشاارالی  از وجود ذهنی در  ین متأخرین فالسا ه اساالمی شاای  اسات اما  قدمائی چون شایب الرئی ،  ممنیار و نی  شایب اشارا   حثهرچه  
واق  االم ادراو انساان از م روض دانساتن  قبل از پدید آمدن حکمت متعالیه،  ه موجب همچنین   (50،  ۱۳۹۵)طباطبائی،  اند    ه این موضاو  داشاته

اکاوی نناده  ود  اما  ، و مناا  و اشارا ،  حث م موم و ماادا  و نی  آرار و لوازم هر ین آنگونه که در حکمت متعالیه مورد لوجه واق  شاددر فلسا ه 
 و ۱۳۷۶)ن و: میرداماد، وجود و  ماهیت و  حث از اصاالت هر ین، مباحث جدیدی در لبیین م موم و انت ا  آن از ماادا  مطرح هردید   ا  ررسای  

۱۳۸۱) 

  مسااأله وجود اسااتصااحیح  م موم و مااادا   و  ه لب  دوری از خل  آن دو   کار هیری ه،   هی حکمت متعالهای   یافتیکی از مممترین ره
، پاساب داده شاای  صاناای در لمای  حاکی و محکی انه ه  رکت حمل اولی ذالی و صادرالمتألمین معدوم مطلق  ازجمله مباحثی اسات که   و  ذهنی

انکار اسات     رقا لی غ  یامر  هی خااوصااح حکمت متعال  یدر فلسا ه اساالم   یو شاا یحمل اول  گاهیجا نا راین   (309: 1،  ۱۹۸۱،  )صادرالدین شایرازیاسات   
    اشدیم ادشدهی اوینظر  یقی لطب  یپاسب آن  ا  ررس انی اشکا  و   نیطرح  شود،یمقاله ذکر م نیآنچه در ا

یافت صناای، دست  لوان  ه لعارضاالی ااهری در لطبیق حمل اولی ذالی و شای، میدر این  خش   ا  ررسای نظراو شاارحان حکمت متعالیه
)حجتی و زراات    اشااد و ادم لوجه  ه اشااتراو ل ظی، میاین امر ناشاای از غ لت معنای دو صااطالح متکور  ه اقیده حجتی و زراات پینااه،  که  

 فرمایند:ه طباطبائی در » دایة الحکمة« میمرحوم االم ه طور مثا    (34،  ۱۳۹۰پینه، 

و المعدوم المطلق، معدوم مطلق بالحمل األولي و ال يخبر عنه، و ليس بمعدوم »
مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية، بالحمل الشائع، و لذا يخبر عنه بعدم 

 ( 184، ۱۴۳۳)طباطبائی،   «اإلخبار عنه فال تناقض

 اند:خال  این قضیه را صاد  دانسته و نوشته  اب نی در هم «نمایة الحکمةدر » اینان اما 

المطلق بالحمل الشائع ال ُيخَبر عنه ، وبالحمل االُّولّي ُيخَبر عنه بأنّه ال ُيخَبر   المعدوم»
 ( 35، ۱۴۳۳،  همو)« عنه

را    i   رخی حملی اولی و شاای ساتامقازو متعددی در لبیین معنای حمل اولی ذالی و شاای  صاناای نوشاته شاده رای حل چنین لعارضاالی،  
و   اقد الوضا از    نی  ، هردیدهاه پیناین ه مخال ت از و  رخی دیگر  (51،  ۱۴۰۵)مااباح ی دی، ل کین نموده    اقد الحملو   اقد الوضا در دو ناحیه  

 ه قید در مقام لحلیل و لبیین، این دو حمل را   یادر مقاله نی همچن  (61،  ۱۳۸۴ ،یو انوار   یاللم تی)آ   اندکردهاساتعما     یگر ید  ی جا  را موضاو   دی ق
  (36،  ۱۳۹۰)حجتی و زراات پینه،   اندرا متتکر شده اقد الوض های قید موض   ا و ل اوو موضو  و ه اره  یان کرده

نایی محدودی دارد،  ه ین مساأله اما از آنجایی که نگارنده لواآید،  پیش می  ی، مساائل و ا ماماو متعددیمقازلچنین پ  از مطالعه هرچه  
 ه  «حمل» و حتی  ه لعبیری  اقد الوضا در ناحیه   «حمل» لعبیر  آیا هردد این اسات که  شاود  سالا  اسااسای که در این مجا  مطرح می سانده می

  پتیرد یا خیر؟میدارای ین نسبتی است و در آن حملی صورو ، اقد الوض آیا ، صحیح و معتبر است یا خیر؟ قید موضو 

 تحقیق و روش پیشینه  .1.2

 در را طه  ا حمل اولی و شای ، مقازو  سیاری نوشته شده لا زوایا و ا عاد این هونه حمل را لحلیل و لبیین هردد؛ ازجمله: 

 (۱۳۸۴)آیت اللمی و انواری،   صنا   یو شا یذال  یاول  یدو قو   ه ااهر متناقض در  اب حمل ها ی ررس -
 (۱۳۸۸)ا ولرا ی،  یصناا   یو حمل شا یاول  یحمل ذال  یستیچ -
 (الف۱۳۸۹)فالحی و ا طحی، او  یدوم  ه معنا  یمعنا یموضو  و فروکاه  دیو  ه ق   هیقض  دی ه ق   ،یو شا یحمل اول  -
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 (۱۳۸۹،  همو)   یو شا ینادرست حمل اول  یکار ردها -
 (۱۳۹۰)حجتی و زراات پینه،    ه اره  دیموضو  و ق   دی ه انوان ق    یو حمل شا یحمل اول  -
 (۱۳۹۱)سروش و صانعی،   ید یدر نظر االمه ماباح     یو حمل شا  یکانت  ا حمل اول   یبیو لرک  یلیلحل  یایقضا  یقیلطب ی ررس -
 (الف۱۳۹۳)قاضی و موحد،    ییا و االمه طباطبامالصدر   دهاهیاز د یصناا   یو حمل شا یذال یحمل اول   یقیمطالعه لطب -
 (۱۳۹۶)فیاضی،     یو شا  یحمل اول    ی(: لما4سخن استاد ) یپا -
 (۱۳۹۸)اصالنی،   یدر حل معضالو فلس   یاصنا   یو حمل شا یذال یحمل اول   انیم   یلما ی را  ینیگ  یجا -

 ه مساأله اسااسای  للویحاح  اشاارالی   و  حمل اولی و شاای   ررسایبیین مساأله خود، لدر هر ین از این مقازو  ه موجب    ان که پرواضاح اساتچن 
پ  از ذکر مقدمالی در واکاوی معنای حمل و لعریف حمل اولی و شاای ، این مقاله شاده اما پاساب صاریح و روشانی داده نناده اسات  در این مقاله 

 ه قید موضاو  پرداخته و  «حمل» و  اقد الوضا  ه لبیین معنای ی مقازو و منا   منطق  ی رخ  انی م  یقی لطب   ی ا  ررساو پ  از آن   طرح   یاشاکال
  هردیدخواهد  انی   - ه حو  و قوه المی-اشکا  در نمایت پاسب آن 

 واکاوی معنای حمل و اقسام آن .2

 تعریف حمل  .2.1

شود،  سیار ر  س ایی که در ادراو و لحلیل انسان از واق  دارد و در الم لادیقی او منعک  می»قضیه« و »حمل« در منطق،  ه واسطه لأری 
   لوان را طه  ین اشیا  را لنخیص دادممم است   ه کمن »حمل« می

؛ 18، ۱۳۶۷)ناایرالدین طوسای، »حمل«  ه طور کلی، دو معنای مت اوو دارد و مناترو ل ظی  ین »حمل مواطاو« و »حمل اشاتقا « اسات  

 اه همین معناا »حمال«  نطق، معتبر اسااات، »حمال مواطااو« یاا »حمال هو هو«  وده و اطال  در لعبیر وا ه در دانش مآنچاه   (31،  ۱۴۰۳ا ن سااایناا،  
شاود،  ه طوری که محمو  همان موضاو   اشاد؛ یعنی ین را طه حملی که در آن محمو   ه موضاو  نسابت داده می  (32،  ۱۴۰۳،  همو)   اشاد می
و   ه موضاو  نسابت داده شاود اما  رای  رقراری این نسابت نیازمند ، »حمل مواطاو« اسات  درصاورلی که محمهمانی میان این دو  رقرار  اشاداین

 شیب الرئی  در لوضیح مختار این دو معنا در ش ا  نوشته است: ii اشد واسطه هری  اشد، »حمل اشتقا « یا »ذو هو« می

اإلنسان محمول علی   و الحمل علی وجهين: حمل مواطأة، كقولك: زيد إنسان؛ فإّن »
 ( 28، ۱۴۰۵، همو)« المواطاة ؛ و حمل اشتقاق، كحال البياض بالقياس زيد بالحقيقة و

اما آنچه ما  رای    (۱۳۸۶)ن و: ملکیان،   در لبیین مرز دقیق این دو حمل، اقوا  متعددی مطرح است که مجا   ررسی آن در این مقاله نیست
 ادامه  حث نیازمند هستیم، ل کین و لوجه  ه اشتراو ل ظی میان این دو حمل است  

)صادرالدین شایرازی، ین جمت اختال   اشاد لا حمل فایده داشاته  اشاد  ل وماح  اید ین جمت الحاد و iiiمنطقی ززم  ه ذکر اسات که در حمل

و هسااتند، لوان میان ماهیالی که مثار کثر لا حمل هوهویت و الحاد میان م اهیم را  رقرار نکند، نمی  چرا که  (390: 2،  ۱۳۶۹  ،یسااب وار ؛ 102،  ۱۳۶۳
از اوارض وحدو و الحاد  وده و الحاد نی  از اوارض وجود اسات و  ا آن لسااو  حمل مواطاو  لتا   (۱۳۹۳)ن و: قاضای و موحد،  ای انجام داد مقایساه

جود اساات، غیریت از اوارض کثرو اساات و لنما از مجرای وجود اساات که که وحدو از اوارض وچنان هم (103،  ۱۳۶۶)صاادرالدین شاایرازی،   دارد
 (92: 2، ۱۹۸۱، همو)شاود  و البته که این وجود چه ذهنی  اشاد، چه خارجی  یعنی چه در ذهن این الحاد را  رقرار کند چه در خار  الحاد حاصال می

حمل در اصاال مناو وحدو و یگانگی  ین دو م موم متیایر اساات  م اهیم از آن حیث که حد و مرز خاد خود را دارند، میایرند و این حمل اساات 
  (35: 2، ۱۳۷۸)زنوزی، سازد   رقرار می هاکه وحدو میان آن

  ی ن یگر ید ماوی هرچه لقسا  (60،  ۱۳۶۴،  )شاما ی اشاد، اقساام حمل مت اوو اسات  راساا  اینکه الحاد میان موضاو  و محمو   ه چه کی یتی  
 اشاد، پرداخته و نسابت  ه ما قی اقساام، حرفی  ه میان در ادامه  ه اقساامی که مرلب   ا  حث می (185،  ۱۴۳۳  ،ی)طباطبائحمل، مطرح اسات    ی را

  نخواهد آمد 

   معانی حمل اولی و شایع .2.2
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موضاو  و محمو  در وجود مااداقی آن دو  اشاد؛ یعنی مااداقا در ین مورد اجتما  داشاته  اشاند، »حمل شاای « یا »حمل اهر الحاد میان 
د، آن را »حمل اما اهر مضاا   ر این الحاد وجودی مااداقی،  الحاد م مومی ذهنی  اشا  (175،  ۱۳۶۲)صادرالدین شایرازی،  شاود متعار « نامیده می

   (302-286، 1، ۱۹۸۱، همو)نامند  اولی ذالی« یا »حمل غیر متعار « می

 فرمایند:زد میای را هوشاین  حث نکتهالبته االمه ماباح در  یان ل اوو وحدو و الحاد ذیل 

ذهن كه   ترن يي در مرتبه پا اياتحاد موضوع و محمول در خارج  ع،يمضمون حمل شا»
 یقي و حق  ین ي ع ی امر  ديو طبعاً مالک وحدت، بابوده  شود،ی م یخارج تلق به منزله

 «یهمانني»ا ترقي دق ی ر ي به تعب  ايسخن از اتحاد  ،یاول  یباشد. اما در حمل ذات
اصالً  ه،ي موجود در قض  مي مفاه وجود یمصداق و حت  یاست و وجود خارج مي مفاه

«  است. ی در حمل، كاف مي مفاه یهماننيتنها اتحاد و ا نجاي. در است ي مورد مالحظه ن
   (249: 1، ۱۳۹۳)مصباح يزدی، 

)فالحی و که امروزه از آن در مقازو، » ه قید قضااایه«  (41 :2  ،۱۳۷۸)زنوزی ،   ودهیکی از اقساااام حمل مواطا   ر، و تکم  حمل اولی و شاااای 
مرحوم مظ ر، حمل اولی و شاای  را در  اب ، مضاا   ر این معنااما    (57،  ۱۳۸۴)آیت اللمی و انواری،   شاود « یاد میاقد الحملیا »  (7 ،۱۳۸۹ا طحی،  

قیاد موضاااو « یاا در    اه  کاه از آن »   (78،  ۱۳۸۰)مرحوم مظ ر،  کنادمت ااوو و در معناایی دیگر مطرح می    یا اه هوناهلااااوراو ذیال »انوان و معنون«  
 حجتی  و زراات  پینه، ۱۳۹۰(  ;  ۱۳۹۸)ن و: اصالنی،  شود مینگاهی دیگر »اقد الوض « یاد 

   لکه هر وجود سااتی ن  یوجود خارج  یاام از ذهن و خار   اشااد و صاارفا  ه معنا  لواندیلوجه داشاات که مااادا  ملوضاایح  حث،  اید  در 
  ت ی ث ی معنا، اهر ح  نیماادا  اسات   د یث ی م موم و از ح یث ی واحد از ح یماادا  خود م موم همان وجود واق  شاود  درواق  وجود  لواندیم یذهن 
م موم  فیآن نناانه رود، ماادا  خواهد  ود لتا اسات که در لعر   تیلطا ق و فرد  تی ث ی نناانه هرفته شاود، نقش آن م موم  وده اهر ح  یهر تیحکا

از آن جمت  یالبار   نیشر   یخوانده شده است  چرا که فرض و صورو جعل  یم موم کل   ی ن  یالبار   نی ال رض مطرح شده و شر   دی ق ،یو ج ئ  یکل
)مرحوم اساات    یالبار   نیمااادا  شاار   شااود،یاساات و از آن جمت که خود مدلو  و فرد واق  م  یالبار   نی، م موم شاار کندیم  یهر تیکه حکا
  یهر تیاحکاا  تیاث ی نکناد   لکاه ح  تیامعناا که حکاا  نینه  ه ا-  م،ی لحاا  کن   یهر تیا( اکنون اهر م موم را در ذهن  دون جنباه حکاا71، ۱۳۸۰مظ ر،  

 قش،یم موم صاارفا  دون نظر  ه مااااد نی و حکم را  ر هم - ه حکم ااتبار العدم ز ادم ازاتبار یمرحوم سااب وار   ری  ه لعب   م؛یر ی  گ دیآن را ناد
 داشت  می موضو  خواه دی  ه ق «یحمل اول»  م،ی نسبت ده

آن مااادیق هساتند؛ اما    راساا  نظر مرحوم مظ ر، در  عضای قضاایا، محکوم الیه م اهیمی هساتند که اشااره  ه مااادیق دارند و فانی در
)مرحوم مظ ر، شاوند ای  ه مااادیق داشاته  اشاند، در قضاایایی موضاو  واق  میهاهی همان م اهیم  دون آنکه همانند ین آیینه امل کنند و اشااره

اسات اما اهر مراد از  نا راین اهر محمو   ر م موم موضاو  نسابت داده شاود؛ یعنی محکوم الیه م موم موضاو   اشاد، »حمل اولی«  (73،  ۱۳۸۰
 ایسات قبل از موضاو ، وا ه »مااادیق« را اضاافه لتا  رای لناخیص صاحیح در معنای دوم می  موضاو ، مااادیق آن  اشاد، »حمل شاای « اسات 

 کرد، اهر مراد از نسابت محمو   ه موضاو ،  ا در نظر هرفتن مااادیق موضاو ،  اشاد، »حمل شاای « اما اهر  جای وا ه »مااادیق«، وا ه »م موم«
 ن م موم موضو ، نسبت داده شود، »حمل اولی« خواهد  ود  ه موضو  اضافه شود و اراده شده  اشد که محمو ،  ر آ

ین دید هاه این  اساات    دهیمطرح هرد یمتعدد  اویدر دو  خش از کتاب النمطق، نظر   ،یو شااا  یاول  یاالمه مظ ر  ه حمل حیپ  از لااار 
، اقد الوضا  و اقد الحمل هی دو ناحقضایه محااوره در و در  (62: 1، ۱۳۹۳)مااباح ی دی، دو حمل دو کار رد مت اوو داشاته هر ین از این  اسات که
 دین صاورو، هر قضایه دو حمل در دوناحیه خواهد داشات که صاحت و ساقم آن  ه حساب ایجاب و   (236،  ۱۳۶۴، میرزا محمود،  )شاما یرود   کار می

 سلب مت اوو خواهد  ود  لوضیح و ل ال این مطلب خواهد آمد 
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خار  از و معتقدند اینگونه لعبیر، اسااتعما  ل د در ماااداقی دانسااته - رخی دیگر معنای دوم را صاارفا ین ل کین م مومی  در این حا 
کند  اشاد لتا اسات که مرحوم مظ ر لعبیر  ه »العنوان و المعنون« میچرا که این ل کین،  التاو وصاف لااوری موضاو  می  ؛اصاطالح خود اسات

   (36، ۱۳۹۰)حجتی و زراات پینه،  خال  معنای او ، که حقیقتاح وصف حمل و ه اره است  

ولی و شای  در اقد الوض   رخی  ا است ده از طرح ارزش قضایای محاوره و ن ی قضایای طبیعیه و شخایه در منطق، لالش کردند حمل ا
کند در حالی را  ه کلی مردود شمرده و غیرقا ل طرح  ندانند  اینان  ا استناد  ه اینکه قضیه طبیعیه  دون مالحظه افراد  وده و  ر طبیعت حکم می

قضااایای طبیعیه که  مااادا  حمل اولی در اقد الوضاا ،  ،  (13،  ۱۳۲۸)ا ن سااینا،  که طبای  درضاامن افراد موجود  وده و خود  ه خود لحققی ندارند
 (19،  ۱۳۸۴)آیت اللمی و انواری، اند  هستند را غیرمنطقی خوانده

در نمودار و  (7، الف۱۳۸۹)فالحی و ا طحی، اموم خااود من وجه دانسات این دو معنا را نسابت لوان  میحوم مظ ر، دیدهاه مر  ندی  در جم 
 زیر نمایش داد:

 

دارد و   انیجر  یاقد الوضا ، حمل هی در ناح  ایآاسات که    نیاو ما در این مقاله  ه دنبا  پاساب آن هساتیم   شاودیم  یلی لحل چنینکه  ه   یاشاکال
 یحی صاح انی مرحوم مظ ر از اصاطالح قوم خار  شاده اسات،    نکهیفار  از ا  ایشاده اسات؟ آ  یشاا  ای ی ه حمل اول  ری  رقرار اسات که لعب  ینسابت 

  ر؟ی خ ایداشته 

ای که در آن حملی صااورو هرفته مرکبه  نمود که هر قضاایهلوان از قااده فرایه کمن هرفت و اینگونه لبیین  در پاسااب  ه این ساالا ، می
شاود که شاود »انساان حیوان ناطق اسات«، چنین لحلیل می ایسات موضاو  آن موجود  اشاد ولو  ه وجود ذهنی  لتا هرهاه ه ته می اشاد، زجرم می

انساااان موجود شاااود »هر راه رونده اسااات«، ه ته می  حیوان ناطق  الحاد م مومی دارد « و نی  در مثا  »انساااان  ،  ام موما»هر انساااان موجود  
،  ا راه رونده الحاد ماداقی دارد   «ماداقاح

پی  ه ،  صادرالمتألمینپ  از مطالعه  یناتر و فحص در آرار  وده اما  پاساب ا تدایی نگارنده  در لبیین پاساب متکور  اید متتکر شاد این مطلب،  
حمل  رده شاد  چرا که صادرالمتألیمن در لعلیقاو خود، ساه مورد را از حکم  ه ضارورو وجود  طالن آن در خااود قضاایای حمل اولی در اقد ال

ای دیگر درصادد طرح پاساب یا پتیرش اشاکا   رآمده و منا   مختل ی  ررسای  لتا  ه هونه  (۱۳۹۴)ن و: صادرالدین شایرازی،  کند موضاو ، اساتثنا  می
 د ش

 ی منطقی ایاقضتطبیق حمل اولی و شایع در  .3

 ایست دو حمل اولی و شای  یافت شود؛  ه طوری که  لحلیل هر قضیه مرکبه میلعریف هر ین از دو حمل در دو ناحیه، در  نمودار ا لوجه  ه  
شاود »هر الف ب اسات«،  اید این ه اره می  اشاد  یعنی چنین خواهد  ود که هرهاه ه تهو دیگری در ناحیه اقد الحمل  یکی در ناحیه اقد الوضا  
 رحساب ایجاب چمار حالت و  لعک  نی   ه حاار اقلی  ه حمل اولی یا شاای «  لتا  -ب اسات    - ه حمل اولی یا شاای -لحلیل شاود  ه »هر الف 

  همین هونه خواهد  ود 

لعریف 
حمل اولی و شای 

عقد الوضع/ به قید موضوع •
اراده م موم موضو : حمل اولی•
اراده مادا  موضو : حمل شای •

عقد الحمل/ به قید قضیه •
الحاد م مومی میان موضو  و محمو : حمل اولی•
الحاد ماداقی میان موضو  و محمو : حمل شای •
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   ام موم انساان،  انساان حیوان ناطق اسات یعنی  ه حمل اولی ؛  -ب اسات   - ه حمل اولی-الف  (1
 الحاد م مومی دارد حیوان ناطق 

؛ انساان نو  اسات یعنی م موم انساان، ماادا     ه حمل شاای -ب اسات    - ه حمل اولی-الف  (2
 ذهنی نو  است 

ورا محا  اساات که مااادا  ؛ مثا  ندارد و لااا   ه حمل اولی-ب اساات   - ه حمل شااای -الف  (3
 چی ی، الحاد م مومی  ا چی  دیگری داشته  اشد 

؛ انسااان راه رونده اساات یعنی ماااادیق انسااان،   ه حمل شااای -ب اساات   - ه حمل شااای -الف  (4
 مادا  راه رونده هستند 

آقایان آیت اللمی و انواری اساات  چرا که اینان ززم  ه ذکر اساات آنچه  یان شااد، فار  از صاااد  یا کاذب  ودن قضاایه  وده و غیر از نظر 
معتقدیم در حالی که ما   (۱۳۸۴)ن و: آیت اللمی و انواری، ای  ا این لرکیب  ه معنای ادم القضایه یعنی ادم لحقق قضایه اسات معتقدند، کتب قضایه

 قضیه شکل هرفته اما مطا قت  ا واق  پیدا نکرده است 

قضایه »انساان راه رونده  شاود   ا  یانی دیگر نسابت  ه حمل شاای  در ناحیه اقد الوضا ،  خنای از سالا  اسااسای این مقاله پاساب داده می
اقد الوضاعی آن را لحلیل کنیم، چنین معنا خواهد شاد:هر موجودی که ماادا  انساان اسات، راه   حمل شاای و  ا نظر  ه  اهر  ه درساتی اسات«  

  بریم  رونده است   اهر اینگونه لبدیل را صحیح  دانیم،  اید ما در ناحیه اقد الوض   ه حمل شای ، واقعاح حمل  دانیم لا  توانیم چنین لحلیل

 د الوضع یا عق  حمل اولی و شایع به قید موضوع بررسی .4

لعبیر حمل اولی و شااای   ه اقد الوضاا  در مقا ل حمل اولی شااای   ه قید موضااو ، صاارفا اختال  در  یان نیساات   لکه اقد الوضاا  و اقد  
در حالی که اهر  گوییم حمل اولی و شاای  » ه قید موضاو «،    (236،  ۱۳۶۴، میرزا محمود،  )شاما یالحمل صارفا در قضاایای محااوره قا ل طرح اسات

 نا راین م یت » ه   (36،  ۱۳۹۰)حجتی و زراات پیناه،    مااداقی را در لمام قضاایا حتی در قضاایای طبیعیه جاری  دانیم -لوان این ل کین م مومیمی
 لوان در قضیه طبیعیه مطرح کرد قید موضو « همین است که شمولیت و فراهیری دارد؛ در حالی که اقد الحمل و اقد الوض  را نمی

 اقد الوض  در 

ان هونه که پرواضح  قضایای طبیعیه را از این حیث  ه قضایای محاوره رجو  داد؟ قطعا هم  لواننمیشود که آیا البته سلالی دیگر مطرح می
 ه قید موضاو ، همان قضاایای    همانیاین  اسات، قضاایای محااوره غیر از طبیعیه اسات اما اهر همانند  رخی قائل شاویم که قضاایای حمل اولی

)فالحی و   اشاادای اساات که اقدالوضاا  آن حمل اولی میلوان ارباو کرد که هر قضاایه طبیعیه معاد ، ین قضاایه محاااورهطبیعیه هسااتند، می

یعنی انساان  ه حمل اولی نو  اسات  ه حمل شاای  یا  ه لعبیری که قضایه طبیعیه »انساان نو  اسات«،  ه این صاورو    (21، یازدهم:  الف۱۳۸۹ا طحی،  
  «  نو  است »هر م مومی که انسان است، ماداکرد  ه یل لبدلوان این ه اره را اینگونه م موم انسان مادا  نو  است  پ  می

 نا ر آنچه هتشات هر ین از قضاایای شاخاایه، مممله که در حکم محااوره اسات، طبیعیه که  ه محااوره قا ل لبدیل اسات و خود قضاایای  
 ای دیگر استنباو کرد  لحلیل اقل، قضیهلوان در همان  خش اولیه قضیه نی ،  ه محاوره، در ناحیه موضو ، اقد الوض  دارند و می

مالو در لحلیل چرا که  رخی معتقدند     رد ها را زیر سالا  میالبته در این میان، اشاکالی مبنایی ممکن اسات طرح هردد که اینگونه لحلیل
ساات، از موضااو  که انسااان اساات، هوییم انسااان نو  اهای منطقی در ین ه اره، نص آن ه اره اساات نه مسااتنب  آن   ه لعبیری وقتی میداده
ها مساتند  ه ین لوان نتیجه هرفت که مراد، هر م مومی که انساان  ر آن صاد  کند،  وده اسات  چرا که در این صاورو می  ایسات لمام ه ارهنمی

 ه اقیده نگارنده این    (۱۳۹۶زراات پینه، )ن و: استدز   اشند در حالی که فر  و لمای  میان ه اره و استدز   ه همین اراده و مقام  یان آن است   
 هنجد  اشد؛ لتا در این مختار نمیشناسی میمطلب نیازمند  حث  ینتری است که ناار  ه مباحث ز ان
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اقد  لوانیم  گوییم حمل اولی و شااای  در ناحیه   نا راین اهر  توانیم هر طبیعیه  ه قید موضااو  را  ه محاااوره اقد الوضااعی لبدیل کنیم، می
لوان آن را اینگونه لأویل  رد و قضایه پنمان آن را الوضا ، واقعاح حمل اسات  چرا که اهر م موم موضاو  یا ماادا  موضاو ، اراده شاده  اشاد، می

 آشکار کرد  

شااای   ه قید آقایان فالحی و ا طحی در مقاله خویش، فرالر از این مطلب پا نماده و  ا منطق مرلبه دوم، ضاامن  ررساای معاد  حمل اولی و 
ارز  وده  و در حقیقت دو اصاطالح نیساتند و ، همموضاو  و  ه قید قضایه، ارباو کرده که این دو  ا حمل اولی و شاای  در اقد الوضا  و اقد الحمل

و  ا فرض وجود ل اوو ماهوی  ا هم ندارند  اینااان در پایان قضااایای محاااوره را  ه چمار قساام اولی الطرفین، شااای  الطرفین و لرکیبی از این د
 (24، ۱۳۸۹) فالحی و ا طحی،  اندهمانی میان موضو  و محمو  لقسیم کرده خنی از این
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 نتیجه گیری 

ها این دو معنا خل  شااده و شااود  در  رخی دیدهاه عد از مرحوم مظ ر، امالح حمل اولی و شااای   ه اشااتراو ل ظی در دو معنا اسااتعما  می
 ه لرلیب ابارو اسات از الحاد م مومی و الحاد مااداقی میان موضاو  و محمو    منناأ مناکاللی شاده اسات  معنای او  و متعار  این دو حمل

شاود  معنای دوم غیرمتعار ، که مورد اشاکا  واق  شاد،  ه لرلیب ابارو که از آن  ه حمل اولی و شاای  در »اقد الحمل« یا » ه قید ه اره« یاد می
حوم مظ ر در این مورد جعل اصااطالح نموده اما اصاال  حث وی در آرار حکمت اساات از اراده م موم موضااو  و اراده ماااادیق موضااو   هرچه مر 

 شود  متعالیه  ه راحتی یافت می

در این لحقیق، پ  از ه ارشااای از لحلیل و  ررسااای معانی حمل اولی و شاااای  و نی   ازخوانی نسااابت هر ین در »اقد الوضااا « یا » ه قید 
م مظ ر و لا عان وی  ه حمل در ذیل  حث »العنوان و المعنون«  هاهی مراد از موضااو ، ای طرح شااد در صااحت لعبیر مرحو مسااألهموضااو «،  

آیا حقیقتاح در ناحیه موضاو  شاود که   ه موجب لعبیر این معنا  ه حمل اولی و شاای  اشاکالی طرح می  م موم آن اسات و هاهی مراد، مااادیق آن؛
لوان حمل اولی در اقد الوضاا  در قضااایای طبیعیه را  ه همانی مالو در حمل  اشااد میداده شااد که اهر این  یهیرد؟ پاسااخحملی صااورو می

قضاایای محااوره لبدیل نمود و سا    ه لحلیل اقلی حملی در ناحیه موضاو  فرض هرفت  در ما قی قضاایا نی  همین هونه اهر رجو   ه قضایه 
هد هرفت و اینگونه اسااات که »همه آن چی هایی که الف هساااتند، ب  ه آن نسااابت داده محااااوره داده شاااوند، حملی در موضاااو  شاااکل خوا

البته نسابت درصورلی حمل اولی و شای  را  ه اقد الوض  نسبت دهیم، چنین لحلیلی موجه خواهد  ود اما اهر حمل اولی و شای  را  ه قید شاود«می
 ای طرح هردید  ه امکان  ازهنت معنای دوم  ه معنای او   ه نقل از مقالهای در پایان اشاره قضیه  دانیم، مطلبی دیگر خواهد  ود 
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هاه   14  ———  ۱۳۶۲  منطق نوين  1   ) ر اللمعاو المنرقیه فی ال نون المنطقیه(   لمران: آ

 صدرالدین شیرازی، محمد  ن ا راهیم  ۱۹۸۱  الحکمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة  9     یروو: دار إحیا  التراث العر ي   15

 صدرالدین شیرازی، محد  ن ا راهیم  ۱۳۶۶  الشواهد الربوبية، لرجمهی جواد مالح  لمران: سروش   16

 صدرالدین شیرازی، محمد  ن ا راهیم  ۱۳۹۴  شرح حکمه االشراق به انضمام تعليقات صدرالمتالهين  لمران: حکمت   17

 طباطبائی، سید  محمد حسین  )1395 ها  ( ۱۳۹۵  النهاية الحکمة  1    قم: موسسه الننر ازسالمی   18

 ———  ۱۴۳۳  بداية الحمکة  قم: ملسسة الننر اإلسالمي   19
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فالحی، اسااادالله  و  ما الدین  موحد ا طحی   »حمل اولی و شاااای ،   ه قید  قضااایه و  ه قید موضاااو  و فروکاهی معنای دوم  ه معنای   20
 او «، پژوهش های فلسفی-كالمیجلد یازدهم، ش 3 و 4 )پیاپی 43-44(، ۱۳۸۹الف، د  

 ———  »کار ردهای نادرست حمل اولی و شای «، فلسفه و كالم اسالمیجلد چمل و سوم، ش 2، ۱۳۸۹ب، د    21

 فیاضی، غالمرضا  »پای سخن استاد )4(: لمای  حمل اولی و شای «، نسيم خردجلد سوم، ش 1 )پیاپی 4(، ۱۳۹۶، د    22

قاضاای، ا و الملوو  قاساام  و صاامد موحد  »مطالعه لطبیقی  حمل اولی  ذالی و  حمل شااای   صااناای از دیدهاه  مالصاادرا  و االمه   23
 طباطبایی«، پژوهش های معرفت شناختی، ش 8، ۱۳۹۳الف، د  

———   »مطالعه لطبیقی  حمل  اولی ذالی و حمل شااای  صااناای از دیدهاه مالصاادرا و االمه طباطبایی«، پژوهش های معرفت   24
 شناختی، ش 8، ۱۳۹۳ب، د  

 مرحوم مظ ر، محمد رضا  ۱۳۸۰  المنطق  قد  رضوی   25

 ماباح ی دی، محمد لقی  ۱۴۰۵  »لعلیقة الی نمایة الحکمة « قم: موسسه در راه حق   26

 ماباح ی دی، محمد لقی  ۱۳۹۳  شرح جلد اول االسفاراالربعه  لمران: انتناراو موسسه آموزشی و پژوهنی امام خمینی )ره(   27

 ملکیان، محمد اقر  »اقسام حمل و احکام آنه«، معارف عقلی، ش 5، ۱۳۸۶، د    28

 میرداماد، محمد  اقر  ن محمد  ۱۳۷۶  تقويم اإليمان و شرحه  1    لمران: مرک  پژوهنی میراث مکتوب   29

 ———  ۱۳۸۱  مصنفات مير داماد  2    لمران: انجمن آرار و م اخر فرهنگی   30

 

 

 

i  مراد از لعبیر »حمل اولی«، »حل اولی ذالی« است نه حمل  دون واسطه در اروض و همچنین مراد از »حمل شای «، »شای  ِصناای« است 
ii (390،  ۱۳۶۹)سب واری، هادی  ن ممدی،   ةو ذلان الاماو و ذا ذو ساما  و  الماواطاا  و ازشاتاقاا  فاه 
iii د کنهمان طور که ذکر شد، در این مقاله نی  هر هاه »حمل« مطلق ذکر شد، دزلت  ر »حمل مواطاو« یعنی حمل منطقی می 


