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 هاي زبانی در فلسفه اسالمیهایی از تحلیلنمونه

 رضا اکبري
 )عامام صادق (دانشگاه 

 
 خالصه:

دهد که فیلسوفان و متکلمان مسلمان در  توجه به آثار فلسفی و کالمی در حیطه اسالمی نشان می
از  ،نقد نظریه اي موجودمواردي براي حل یا منحل کردن مسائل فلسفی، ارائه یک نظریه جدید یا 

اند. مالصدرا در تحلیل ادله اثبات وجود ذهنی به تبعیت از برخی  هاي زبانی استفاده کرده تحلیل
در  ،جملهمعتقد است که این » هر سیمرغ پرنده است«  جملهبندي از  متکلمان با ارائه دو نوع صورت

صادق اما قاصر از اثبات وجود اي  جملهبندي دیگر  و در صورت ،اي کاذب جمله ،یک صورت بندي
با نظریه  انتقادي مواجهه بندي راسل در به صورتبندي نخستی که او ارائه کرده  ذهنی است. صورت

بندي راسل از  صورت ،به همین دلیل؛ ماینونگ در شیء پنداري امور معدوم بسیار قرابت دارد
بایست در  را می» سنگین استکوه طال «و  »پادشاه کنونی فرانسه طاس است«همچون  جمالتی
علیت در اعدام را  جمالت ناظر بهمسلمان فیلسوفان و متکلمان تر جستجو کرد.  هاي قدیمی دیدگاه

جمالت ناظر به نفی علیت میان دو امر وجودي صورت بندي کرده و لذا نافی علیت در اعدام  در قالب
که ناظر به نحوه علم ما  شناختی معرفت یشوند. گاه نیز جمالت ناظر به علیت در اعدام به جمالت می

بندي نیز علیت در اعدام به عنوان  در این صورت. بندي می شود صورت به یک واقعیت خارجی است
نزد هاي زبانی در مواجهه با مسائل فلسفی را  اثرگذارترین تحلیل شاید شود. یک علیت عینی نفی می

با مرکب  آناناي از  مسئله مشتق جستجو کرد. عدهبایست در  می فیسلوفان و متکلمان مسلمان،
اي با تحلیل  اند. در مقابل عده وجود را انکار کرده داري مصداق ،دانستن مشتق از ذات و مبدأ اشتقاق

انگاري  و شبیه(شیر فروش)  »البن«و  (خرما فروش) »تامر«، (آهنگر) »حداد«مشتقاتی همچون 
اند.  انگاري موجود را ارائه کرده انگاري وجود و کثرت ریه وحدتبا این نوع مشتقات، نظ »موجود«کلمه 

 ،اند ضمن پذیرش مصداق عینی براي وجود خاصی که از مشتق ارائه کردهزبانی اي نیز با تحلیل  عده



هاي  از تحلیلفیلسوفان و متکلمان مسلمان . استفاده اند پذیرفتهکثرت وجود را در عین وحدت آن 
ذکر شده در  سه مورد لذا .محدود به این موارد نیست و کالمی مسائل فلسفیزبانی در مواجهه با 

 .هاي متعددي است که در فلسفه و کالم اسالمی مورد توجه بوده است اینجا صرفا سه نمونه از نمونه
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