
37

چکیــده

کهاحکاممعرفتشناخیتوهسیتشناخیتمهمی صدقیکیازمباحثفلسیف،منطیقومعرفتشناخیتاست

گرایانمعتقدهستندصدق،مطابقتقضیهباواقعاست.امامسئلۀمهمدرُبعد ُبعدمعرفتشناخیتمبنا دارد.در

کیفیتاحرازصدقودرُبعدهسیتشناخیت،برریسحقیقتصدقاست.دراینمقالهنشان معرفتشناخیت،

یات،وابستهبهقواعداستنتاجودرسیتمبادیبرهان،باالخص ُبعدمعرفتشناخیت،صدقنظر دادهامی،در

یراسایربدهییاتنیزبراولیاتابتنادارند.امااولیاتبدهییالصدقهستندودرعنیحالبر اولیاتاست؛ز

اساساصلامتناعتناقضصدقشانآشکارسازیمیشود.برایناساسنتیجهگرفتهامیکهصدقاصلامتناع

کهصدقدر کهنیازبهآشکارسازینداردودرحقیقتبهایننتیجهرسیدمی ینصدیقاست تناقضآشکارتر

کههرگاهقضیهبرفرضحمالاز ُبعدهسیتشناخیتبهمعنایمطابقتاستومطابقتبهاینمعنامیباشد

گرواقعبرفرضحمالبهذهنانتقالیابد،مهانقضیهخواهد ذهنبهخارجمنتقلشود،عنیواقعخواهدبودوا

کهبراساساصالتوجودعقلدردومرحلهبهاضطرارآن بود.نفساالمربهمعنایعام،مطابققضیهاست

رااعتبارمیکند.

کلیدی:صدق،مطابقت،نفساالمر،اولیات،وجدانیات،مبادی،قضیه. گان  واژ

تفسیر نوین معرفت شناختی و هستی شناختی
از صدق و نفس االمر بر مبنای دیدگاه عالمه طباطبایی* عسکری سلیمانی امیری1
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مقدمه

کردهاندوبراساسآنقضیهرا کذباستفاده یژگیذایتآنیعینصدقو یفقضیهازو 1.منطقداناندرتعر

کاذباست. گفته،صادقیا گفتدرآنچه کهبهقائلآنمیتوان کردهاند:قضیهچیزیاست یف چننیتعر

)ابنسینا،112،1407(بنابراینصدقومقابلآنکذب،وصفقضیهاست.البتهمنطقدانانعنایتدارندکه

خبروقضیهدردستگاهشناخت)ذهن(اواًلوبالذاتمتصفبهصدقیاکذبمیشودومبرزلفظییاکتیبآن

وبالعرضبهیکیازآندومتصفمیشود.
ً
ثانیا

2.منطقدانانوفیلسوفانمسلمانصدقرامطابقتخبرباواقعوکذبراعدممطابقتخبرباواقعدانستهاند.

یۀمطابقت ینآنهانظر یههاییخمتلفدربابصدقمطرحاستکهیکیازمهمتر امروزهدرمعرفتشنایسنظر

که است.ازنظرمنطقدانانمسلمانهرقضیهایحکایتگرواقعیاست.حالقضیهدرصوریتصادقاست

مفادآنباواقعشانطباقداشتهباشدودرصوریتکاذباستکهمفادشباواقعآنمنطبقنباشد.

3.ازنظرمنطقدانانقضیهانواعیداردومطاَبقآنهانیزخمتلفخواهدبود.اینکبادوپرسشروبرومیشومی

کهواقعومطاَبقاینقضایاچهچیزی کنمی؟ودومآن کهچگونهمطابقتقضایاباواقعرااحراز خنستآن

کهاین است؟پرسشاول،پرسیشمعرفتشناخیتوپرسشدوم،پرسیشهسیتشناخیتاست.روشناست

دوپرسشمتفاوتهستندوممکناستپاسخآنهانیزمتفاوتباشدوشایدمابتوانمییکیازایندوپرسش

رابهدرسیتپاسخدهمیوازپاسخیدیگرعاجزباشمیوشایدپاسخبهیکیازایندوپرسش،مارادرپاسخبه

انواعقضایاپیدانکنمی،بهاین گرپاسخیبرایپرسشدومدربرخیاز پرسیشدیگریاریرساند.بههرحالا

یرابرای کهمطابقتقضیهباواقعخودشاست،دستبکشمی؛ز یۀصدق کهمابایدازنظر معناخنواهدبود

انواعواقعبرای احرازمطابقتقضیهباواقعممکناستراهیداشتهباشمی،هرچندماهیتوحقیقتبرخیاز

مامعلومنشوند.

با رابطه در معرفتشناحیت مباحث اول، دردوخبشپیشمیرود،خبش ما پژوهش اخیر نکتۀ به توجه با

مطابقتقضایاباواقعوخبشدوم،مباحثهسیتشناخیتدررابطهبامطابقتقضایاباواقع.درخبشاولسخن

درایناستکهچگونهانطباققضیهبامطاَبقخودراکشفمیکنمییعینمسئلۀمادراینخبشاحرازصدق

می. بارۀمطاَبققضایادار قضایااست.امادرخبشدومفارغازاحرازصدققضایا،پژوهشهسیتشناسانهایدر

برایمنونهبدونهیچشکوشهبهایمیدانمیکهقضیۀ»اجتماعنقیضنیحمالاست«صادقاست،هرچند
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کهمطاَبققضیهچهچیزیاست.آیامطاَبقآنازنظرهسیتشنایساز کنمی نتوانمیازنظرهسیتشنایسکشف

گرمطاَبقآن،نیسیت گرمطاَبقآن،هسیتباشد،چگونهممتنعوحمالاستوا هسیتیانیسیتبرخورداراست؟ا

باشد،آنوقتچگونهقضیهبرنیسیتمنطبقاست؟

کنمی،مشکلهسیتشناخیتمطابقت،بهخویبروشنمیشودوبازبهخویب گردراینمسئلهخوبدقت ا

اینمعنا ازحلآنهابه ناتواین کنمی، راحل نتوانمیمشکلهسیتشناخیتمطابقت کههرگاه معلوممیگردد

گرمشکلهسیتشناخیتمعرفتبهخویبحل خنواهدبودکهقضیهصادقومطاِبقباواقِعخودنیست.یعینا

نشود،اینمشکلآسییببهمسئلۀمعرفتشناخیتمعرفتمنیزند.

1- معرفت  شناسی مطابقت قضایا
کهقضایامتنوع یراازآنجا کنمی؛ز برایاحرازمطابقتقضایاباواقعخودشانالزماستانواعقضایارابرریس

هستند،راهاحرازمطابقتآنهاباواقعمتفاوتاست.

1-1: تقسیم قضایا
کهاجزایآن 1.قضیهدرتقسمیاویلبهمحلیهوشرطیهتقسمیمیشود.قضیۀمحلیهخنستنینوعقضیهاست

یژگیخبریعینصدقوکذبپذیری،هُتیمیباشندوتألیفاینمفرداتبهصورت مفرداتاست.مفرداتازو

تألیفدویاچندقضیۀ قضیهوخبراستکهآنراصدقپذیروکذبپذیرمیکندوشرطیه،قضیهایاستکهاز
محلیهحاصلمیشود.1

2.شرطیهبهمتصلهومنفصلهتقسمیمیشود.

3.هریکازمحلیه،متصلهومنفصلهبهموجبهوسالبهتقسمیمیشود.

4.هریکازمحلیه،متصلهومنفصلهبهبدهییونظریتقسمیمیشود.

کهعلممنطققواعدآنرابرریسمیکند،ازقضایایدیگر، یقاعمالقواعداستنتاج، 5.قضایاینظریازطر

کهیاخودبدهییهستندیامنهتیبهبدهییمیشوند،بهدستمیآیند.

6.براساسبند)5(احرازصدقومطابقتقضایاینظریکهمستنتجازقضایایدیگرهستند،بهدوامربستگی

دارد:اولاحرازصدققضایایبدهیِیمبناودیگریاحرازاعتبارقواعداستنتاج.احرازصدققضایایبدهییبه

کهاینپژوهشدرادامه،متکفلبرریسآناستواحرازاعتبارقواعد مسئلهایدرمعرفتشنایسمربوطاست

استنتاجمبتینبرقواعدمنطقاستکهعلممنطقمتکفلاعتبارسنجیآنهامیباشد.
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7.مقصودماازقواعداستنتاجدراینجاقواعدصوریاستنتاجاست.

کهدرآنشرایطقواعداستنتاج 8.منطق،قواعدصوریاستنتاجهاراازنظراعتباروعدماعتباروشرایطی

معتبرهستند،برریسمیکند.

1-2: قواعد معتبر صوری منطق اسالمی
کهترکییبازمنطقارسطوییومنطقروایقاست،بهعنوان 9.دراینجاقواعدمعتبرصوریمنطقاسالمیرا

گزارشمیکنمی: اصولمتعارفه2،نهبهعنواناصولموضوعه3،

1-2-1: استدالل های مباشر 
ییآن،عکسمستوی، الف-هرگاهقضیهایصادقباشد،درصورتحتققشرایطمقرردرمنطق،متداخلجز

عکسنقیض،نقضاملحمول،نقضالتام،نقضاملوضوعونقِضعکسآنصادقاست.بنابراینهرگاه»هر

یرمهگیصادقخواهندبود: انسانناطقاست«صادقباشد،نتایجز

*بعضناطقانساناست)عکسمستوی(؛

*هرغیرناطقغیرانساناست)عکسنقیضموافق(؛

*هرغیرناطقانساننیست)عکسنقیضخمالف(؛

*هرانسانغیرناطقنیست)نقضاملحمول(؛

*بعضغیرانسانغیرناطقاست)نقضالتام(؛

*بعضغیرانسانناطقنیست)نقضاملوضوع(؛

*بعضناطقغیرانساننیست)نقِضعکس(.

کاذباست، ب-هرگاهقضیهایصادقباشد،درصورتحتققشرایطمقرردرمنطق،متضادومتناقضآن

یرمهگیکاذبهستند: بنابراینهرگاه»هرانسانناطقاست«صادقباشد،نتایجز

*بعضانسانناطقنیست)متناقض(؛

*هیچانسانناطقنیست)متضاد(.

ج(هرگاهقضیهایکاذبباشد،درصورتحتققشرایطمقرردرمنطق،نقیضآنصادقومتداخلکیلآنکاذب

است.بنابراینهرگاه»هرانسانسنگاست«کاذبباشد،»بعضانسانسنگنیست«)متناقض(صادقاست

وهرگاه»بعضانسانسنگاست«کاذبباشد،»هرانسانسنگاست«)متداخلکیل(آنکاذباست.
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انسانسنگ هرگاه»بعض بنابراین آنصادقاست. باشد،داخلحتتتضاد کاذب هرگاهقضیۀجزیئ د(

است«کاذبباشد،»بعضانسانسنگنیست«)داخلحتتتضاد(صادقاست.

 1-2-2: استدالل های غیر مباشر یا حجت
بعهباشرایطمقرردرمنطقصادقباشند،نتیجۀمنطیقآن أ(هرگاهمقدماتقیاساقتراینمحیلازاشکالار

صادقاست؛

یارفعتایلصادقباشند،نتیجهمنطیقآنصادق باوضعمقدم ب(هرگاهمقدماتقیاساستثناییاتصایل

است؛

ج(هرگاهمقدماتقیاساستثناییانفصایلحقییقباوضعیارفعیکیازمؤلفههاصادقباشند،نتیجۀمنطیق

آنصادقاست؛

د(هرگاهمقدماتقیاساستثناییانفصایلمانعةاجلمعباوضعیکیازمؤلفههاصادقباشند،نتیجۀمنطیقآن

یعینرفعمؤلفۀدیگرصادقاست؛

ه(هرگاهمقدماتقیاساستثناییانفصایلمانعةاخللوبارفعیکیازمؤلفههاصادقباشند،نتیجۀمنطیقآنیعین

وضعمؤلفۀدیگرصادقاست.

کهنتایجقیاسهایبسیطصادق و(نتایجقیاسهایمرکِبازقیاسهایبسیطدرصوریتصادقهستند

باشند.

10.بنابراینصدقنتایجمنطیقوابستهبهدوچیزاست،احرازصدقمقدماتاولیۀنتایجواستنتاجنتیجهبا

کهپیشتر ِاعمالیکیاچندقاعدهازاینقواعدمعتبرمنطیق.امراولحبیثمعرفتشناخیتاستکهمهانطور

کهدراینجاقواعدمعتبراستنتاجرابه کاریمنطیقاست کنمیوامردوم کردمیبایددرادامهآنرابرریس اشاره

گردراستنتاج،ازقواعداستنتاجمعتبردرمنطقپیرویشود، صورتاصولموضوعهفهرستکردهامی.بنابراینا

گرمقدماتآننیزازمقدماتدیگریاستنتاج کهمقدماتآنصادقباشندوا نتیجهدرصوریتصادقاست

شدهباشند،صدقآنهانیزوابستهبهصدقمقدماتشانوقاعدۀاستنتاجیمعتبراستتادرهنایتبهمقدمات

بدهییخمتشود.بنابراینبرایاحرازصدقتصدیقاتنظریمشکلخایصوجودندارد،جزاحرازصدقمبادی

ومقدماتاولیۀآنهاکهازنظرمعرفتشنایسبایدبدهییوغیراستنتاجیباشند.

11.قضایایبدهییبهحلاظروشکشفصدق،بهدوقسمبدهییعقیلحمضوبدهییغیرعقیلحمضتقسمیمیشوند.
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12.قضیۀبدهییعقیلحمضآناستکهصرفتصوراجزایقضیهبرایتصدیقواحرازصدقآنکایفاست

یژگیاولیاتاین یابرایتکذیبواحرازکذبآنکایفاست.ایندستهازقضایایصادقرااولیاتمینامند.و

یحاست.مانند»انسانانساناست«یا»کلازجزءخودبزرگتراست«.یا استکهنیفآنمستلزمتناقضصر

گرالفبزرگترازبباشد،آنگاهبکوچکترازالفاست«یا»یااینعددطبیعیزوجاستیافرد«.بنابراین »ا

اولیاتدرهریکازسهدستۀمحلیه،متصلهومنفصلهمصداقداردوصدقآنهاباتوجهبهمضمونمفردات

آنهابهدستمیآید.ایندستهقضیهازآنروبدهییعقیلحمضنامیدهمیشودکهعقلبهبداهتعقیلخود

درسیتیانادرسیتآنهارابدوناستمدادازحس،شهود،جتربهواستداللمییابد.بنابراینعقلبدهییدر

کیاستمدادمنیکند. بهدستآوردنآنهابهدیگرقوایادرا

ازقواعدعقیلحمضنیستمیویلعالوه 13.قضایایبدهییغیرعقیلحمض،هرچنددراحرازصدقآنهایبنیاز

می.مثاًلاحرازصدققضیۀ»منگرسنههسمت«یعین برقواعدعقیلحمضاحتیاجبهحسظاهرییاباطیندار

صدقاینقضیهکه»مندرساعتپنجوبیستوچهاردقیقۀبعدازظهرروزشانزدهمشعباناملعظم1430هـ

.ق.گرسنههسمت«درصوریتکشفمیشودکهدراینساعتخاص،گرسنگیرادرخودیافتهباشم.بنابراین

درسیتقضایایبدهییغیرعقیلحمضعالوهبربرخیقواعدعقیلحمضیابهحسظاهرویابهحسباطن

یعینعلمحضوریوابستههستند.اینکهگفتمیایندستهازقضایابهبرخیقواعدعقیلحمضحمتاجمیباشند

بهایندلیلاستکهاعتبارحسظاهریوباطینبایدباحمکعقلبهاثباتبرسد.

کیل. 14.قضایایبدهییغیرعقیلحمضبهدودستهتقسمیمیشوند:قضایایجزیئیاشخیصوقضایای

کاغذسفیداست«بهغیرازعلم گرسنههسمت«ومانند»این دراحرازصدققضایایجزیئمانندقضیۀ»من

اعتبارحس کیلضمن اماقضایای می. ندار نیاز دیگر بهچیزی دردومی ادراکحیس و اویل در حضوری

کهامرجزیئرادرکمیکند،هرگزبهتهناییمارابهکیل یراحسازآنرو کلیتآنحمتاجبهعقلهستمی؛ز برای

منیرساند.ولذاایندستهازقضایانهحیسحمضونهعقیلحمضهستند،بلکهترکییبازحیسوعقیل

کلیت گرنه کلیتایندستهازقضایاازنظرعقیلپذیرفتهشود،صدقآناثباتمیشودو گراعتبار میباشند.ا

آن،مشکوکتلیقمیشود.

15.هرگاهقضیۀاجیایبخواهبهطوربدهییوخواهبهطورنظریصادقیاکاذبباشد،سلبآنبهترتیبکاذبیا

صادقاستونیزهرگاهقضیۀسلیبخواهبهطوربدهییوخواهبهطورنظریصادقیاکاذبباشد،اجیابآنبه
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یرابهطوربدهییهرقضیهاییاصادقاستیاکاذبومجعایندوممکننیست. ترتیبکاذبیاصادقاست؛ز

تصدیقات و تصدیقاتوجداینحمض و تصدیقاتحیسحمض بدهییعقیلحمض، تصدیقات اعتبار .16

حیس-عقیلراچگونهتصحیحکنمی؟اعتبارسنجیاینسهدسته،ازمسائلمعرفتشناخیتاستودرمعرفتشنایس

بایددرسیتواعتبارآنهاآشکارسازیشود.

17.مهانطورکهدربند13اشارهکردمی،درواقعتصدیقاتحیسحمضوتصدیقاتوجداینحمضنیزوابسته

ینحبثمعرفتشناسانه،اعتبارسنجیقضایایبدهیی بهتصدیقاتبدهییعقیلحمضهستند.بنابراینمهمتر

عقیلحمضاست.

18.قضایایبدهییعقیِلحمضبهدلیلبداهتشاننزدعقل،معتبروبهطوربدهییصادقهستند.اعتبار

ایندستهازقضایاباحفظبداهتشانبااصلامتناعتناقضکهایناصلنیزمصدایقازقضایایعقیلحمض

یراانکارقضایایعقیلحمضبدهیی،آشکاراتناقضاستوتناقضاز بدهییاست،آشکارسازیمیشود؛ز

نظرعقلبدهیی،آشکاراباطلاست.

19.اصلامتناعتناقض،اصیلاستکهعقلآنرابهطورپیشنیپذیرفتهاستومتامعلوممابرایناصلتکیه

کردهاند،ازاینروایناصلرااّمالقضایایااولاالوایلنامیدهاند.

20.ایناصلدرمنطقومعرفتشنایس،کهناظربهاصلشناختوعلماست،بهاینصورتآشکارمیشود

کهمجعوجودعلموعدمآنممکننیستورفععلموعدمآنممکننیست.بنابرایناینقضیهبهطوراویل

درستاستکهیاعلمموجوداستیاعلممعدوماست.

یراانکار 21.الزمۀاصلامتناعتناقضدرمنطقومعرفتشنایساثباتعلمونیفسفسطهدرمعرفتاست؛ز

علمماننداثباتعلممستلزمپذیرشعلماست.بنابراینعلمانکارناپذیراستوبهطوربدهییثابتاست.

یرهستمیاینقضیهرابهعنوان گز یمی:یاعلمموجوداستیاعلممعدوماست،مانا کهوقیتمیگو توضیحآن

ینۀموجودیتعلمیامعدومّیت گز یرهستمیبهیکیازدو گز یکعلمبپذیرمی.پسعلمموجوداستونیزنا

علمتندهمیوباورکنمیواذعانمنایمیکهمنفصلۀ»یاعلمموجوداستویاعلممعدوماست«درستاست.

که گربپذیرمی کهعلمموجوداست،پسعلمموجوداستوعلمانکارناپذیراستوا کنمی گربپذیرمیواذعان ا

علمموجودنیست،بلکهمعدوماست،پسمامیپذیرمیواذعانمیکنمی،علممعدوماست.پسایناذعان

کهیا کردهامی.بهعبارتدیگر،مامیدانمی یربهآناعتراف گز وپذیرشخودعلمیاست،پسباانکارعلم،نا
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علمموجوداستیاعلممعدوماست.بنابراینمااصلعلمرابادانسنتمهنیقضیهپذیرفتهامیوآنرامنیتوانمی

انکارکنمی.وانگهی،هرگاهقضیهمطابقباواقعباشدومااحرازکنمیکهمطابقباواقعاست،علمحاصلاست.

یراقضیۀ»علمموجود ینۀاول»علمموجوداست«مطابقباواقعاستبنابراینعلمموجوداست؛ز بنابراینگز

ینۀدوم»علممعدوماست«مطابقباواقعباشد،پس گز ینۀاول، گز گربهجای است«مطابقباواقعاستوا

انکار ینهصادقمیباشد،پساصلعلم، گز دو این از یکی که آنجا از و پذیرشعلماست. آن، پذیرش

علم
ً
کنمی،رمسا ینۀاولراانتخاب گز گر کنمی،ا ینهراانتخاب گز ناپذیراست.بهعبارتسوممابایدیکیازدو

کنمی،هرچندبرحسبظاهر،علمنیفمیشود،ویلپذیرشنیفعلم، ینۀدومراانتخاب گز گر راپذیرفتهامیوا

ینۀدوممابهآنعلمدارمی،پس،ازانکارعلم،اثباتعلمالزممیآید. یرادرصورتدرسیتگز پذیرشعلماست؛ز

2- هستی شناسی مطابقت قضایا
گفتالفمطابقبا کهدوئشالفوباءجدایازیکدیگرداشتهباشمیتابتوان مطابقتدرجاییفرضدارد

باست.بنابرایندرموردقضیهبایدعالوهبرقضیه،چیزیدیگرداشتهباشمیتابتوانگفتقضیهباآنمطاِبق

کهمطاِبقاست،امریدیگرمثاًلواقعیتعیینبهعنوانمطاَبقالزماستتابتوان است.پسعالوهبرقضیه

گفتقضیۀ)ق(برامرواقعی)و(صادقاست.ازاینبیانبهدستمیآیدکههسیتشنایسمطابقتقضایابه

سهامراحتیاجدارد:اول،مطاِبقیاقضیه،دوم،مطاَبقیاامرواقعوسوم،نسبتمطابقت.البتهنسبتمطابقت

امرسوم،جداازآندوامراولنیست.بهعبارتدیگرنسبتمطابقت،امریحریفاستوازخوداستقالیل

برابرآندوقرارگیرد،ازاینرو،اینامرسومدرنگاهیثانویوباحتلیلعقیل،امریسوماست.نسبت نداردتادر

برابرآنهانیست،مگر مطابقتمانندرابطدرقضایااستکهبهعنیوجوددوطرفشموجوداستوچیزیدر

کنوندرسهحموربایدحبثراپیشببرمی: بهنگاهثانوی.)عالمهطباطبایی،28،1362(ا

حمورخنستدربابخودمطاِبقیاقضایااست.حموردومدربابمطاَبقاستیاآنچیزهاییکهقضایاازآنها

حکایتصادقانهیاکاذبانهدارند.حمورسومدربابماهیتوحقیقتنسبتبنیآندویابهتعبیردیگرحقیقت

مطابقتیاعدممطابقِتقضایاباحمکیهایشان.

کهقضیهبا کردمیقضیهصادقاست،بایدچیزیداشتهباشمی گرادعا مطابقت،امریاجیایباست.بنابراینا

یراوجودنسبت،فرعوجودطرفنینسبتدرظرفنسبتاست،درغیراینصورتنسبت آنمطاِبقباشد؛ز

مطابقتبرقرارمنیشود.)مهان،29(
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2-1: قضایا یا مطاِبق ها
کرد.ویلما درموردهرقضیهایبهدلیلتضایفبنیمفهوممطاِبقومطاَبقحبثمطابقترامیتوانبرریس

ّیتقضیه،مقتیضآناستوخبشدیگر سعیمیکنمیخبیشازایندستمطالبرادرمطاِبقبیانکنمیکههو

رابهحبثمطاَبقحوالتمیدهمی.گفتمیقضیهبهمحلیه،شرطیهوشرطیهبهمتصلهومنفصلهوهریکازآنها

کنونبایدسازۀهریکازاینسهدستهرابهعنوانمطاِبقبرریسکنمی. بهموجبهوسالبهتقسمیمیشود.ا

2-1-1: حملیه و اجزای آن
مفادمحلیه،اینمهاینبنیموضوعوحممولاست.بنابراینقضیهبایددارایموضوع،حممولونسبتبنیآن

یتومحل، گفتهانددرهوهو کهنسبتاینمهاینیااحتاد،بنیآندوبرقراراست.لذا گفت دوباشد،تابتوان

یرامغایرتمنمجیعاجلهاتموجباینمهاینخنواهدبودواحتاد احتادازجهیتومغایرتازجهیتالزماست؛ز

کهنسبتاحتادِی»اینآنبودن« کثریتنیستتابتوانگفتاینآناست؛چرا ازهرجهتموجبمغایرتو

یکنسبتدوطریفاستونسبتدوطریففرعبرکثرتاست.

هرچندنسبتاینمهاینیکنسبتحریفوغیرمستقلاست،ویلبانگاهاستقالیلبهآن،بهامریمستقل

یمیقضیۀمحلیۀاجیایبدارایسهعنصر ومفهومیمستقلتبدیلمیشود.)مهان،30(ازاینرومیتوانمیبگو

موضوع،حممولونسبتبنیآندواست.اینبیانمنافاتنداردکهقضیهبهحلاظحمکیآندرهلیاتبسیطه

دارایدوجزءباشد.)مهان(البتهممکناستهریکازعناصرسهگانهنیزدردرونخوددارایاجزایاقیودی

باشندکهملحقبههریکازآنسهعنصرمیباشد.

کهسلباحلملاستدارایچهارجزءمیباشد.مهانسهجزءبهاضافۀنیف،این قضیۀسالبۀمحلیهازآنجا

کهرویاجیاباثرمیگذاردواجیابراازمیانبرمیدارد.لذامطابقتقضایایسالبۀ جزءمهانسلباست

یرامطابقت ز نیست؛ آن برای کایف برریسمطابقتموجبههایمحلیه تهنا و برریسشود گانه بایدجدا محلیه

ازنوعمحلیهنیستومحلیهنامیدنآنجمازاست.)عسکریسلیماینامیری، سالبههابهدلیلسلباحلمل

)247:1،1390

2-1-2: شرطیه و اجزای آن 
شرطیة مضمون میشود. تقسمی اتفاقیه و لزومیه به متصله و کردهامی. تقسمی منفصله و متصله به را شرطیه

اتفاقیه،صرفاتصالاتفایقمقدمنسبتبهتایلاست لزومیه،بیاناستلزاممقدمنسبتبهتایلودر متصلهدر
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ومنفصلهبهحقیقیه،مانعةاجلمعومانعةاخللووهریکازآنهابهعنادیواتفایقتقسمیمیشود.مضمون

قضایایشرطیةمنفصلهعنادی،بیانجداییوانفصالذایتبهصورتحقیقیهیامانعةاجلمعییامانعةاخللوی

اتفایقها،انفصالغیرذایتبنیمؤلفههایآنهااست.بنابراینمتصلهسهجزءاصیل بنیمؤلفههایآنهاودر

دارد:مقدم،تایلونسبتلزومییااتصایلبنیآندو.ویلاجزایمنفصلهبهتعدادمؤلفههایانفصالوابسته

یرادرمنفصلهرابطعنادیالزم است.بنابراینمؤلفههاهرتعدادباشند،اجزایمنفصلهیکیبیشتراست؛ز

کند.سالبهدرشرطیهمانندموجبۀسلباالتصالوسلباالنفصالاست. استتاعنادرامیانمؤلفههابرقرار

گانهایبازکرد. بنابراینبرایمطابقتسالبههایشرطیمانندسالبههایمحیلبایدحسابجدا

2-1-3: تحویل شرطیه به حملیه
یرامتصلهومنفصلهازنظر کنمی؛ز کنمیوتهنامحلیههارابرریس ازشرطیهاصرفنظر میتوانمیبرایاختصار

کهمفادنسبت یلبهمحیل،آناست راههایحتو ین ازسادهتر یلبهمحلیهمیباشند.یکی منطیققابلحتو

یل یحبهلزوم،متصلهبهمحلیهحتو متصلهیامنفصلهرادرخودقضیهدرجکنمی.بنابرایندرشرطیلزومیباتصر

گرآفتاببرآید،زمنیروشنمیشود«به»برآمدنآفتاب،مستلزمروشنشدنزمنی میرود.ازاینرومتصلۀ»ا

یلمیرود.بنابراینعنادیۀ یحبهعناددرقضیه،بهمحلیهحتو یلمیرود.ودرمنفصلهباذکرتصر است«حتو

یلمیشود.طبقاین »یااینعددزوجاستیافرد«به»زوجبودناینعددمعاندبافردبودنآناست«حتو

یراروشاحرازصدقمعادل می،ز گانهمطابقتشرطیهارابهحبثبگذار یل،دیگرنیازینیستبهطورجدا حتو

شرطیهاازاحرازصدقآنهاکفایتمیکند.

2-2: نفس االمر به عنوان مطاَبق قضایا
کهقضیهازآنحکایتدارد صدقرامنطقدانانوفیلسوفانمسلمانبهمعنایمطابقتقضیهباآنچیزی

گرمضمونقضیهباآنمطاِبقباشد،قضیهمتصفبهصدقمیشود،درغیراینصورتقضیه دانستهاند.ا

گرمضمونقضیهناظر متصفبهکذبمیشود.بنابراینصدقهرقضیهایبستگیبهمضمونآنقضیهدارد.ا

که یسندهاست«،صدققضیهبهایناست بهخارجعیینباشدمانند»انسانموجوداست«یا»انساننو

گرقضیهناظربهذهنباشدمانند»انساننوعاست«و»حیوانجنس مضمونآنباخارجعیینمطابقباشد.ا

میکه است«،صدقآنبهایناستکهمضمونآنبایشءذهینمطابقباشد.اماماجمموعهایازقضایادار

میدانمیصادقهستند،ویلاینقضایانهبرخارجعیینونهبرامورذهینمطابقمیباشند.منطقدانانوبرخی
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یهرا بارۀایندستهازقضایاگفتهاندکهآنهامطابقبانفساالمرهستند،لذاقضایاینفساالمر ازفیلسوفاندر

درمقابلقضایایخارجیهوقضایایذهنیهقراردادهاند.طبقاینبیان،نفساالمرظریفاستبرایآندسته

موضوعایندستهازقضایا-مانند»عدمعلت،علت
ً
یرااساسا ازقضایاییکهنهخارجیونهذهینهستند؛ز

برایعدممعلولاست«-نهبهوجودذهینونهبهوجودخارجیموجودنیست،تاظرفحتققآنهاذهنیا

می: خارجباشد.بنابراینمابرایصدققضایایسهگانهاحتیاجبهسهظرفبهعنوانمطاَبققضایاالزمدار

ظرفخارجعیینبرایقضایایخارجی،ظرفذهنبرایقضایایذهینوظرفنفساالمریبرایقضایایی

کهنهمطاَبقخارجیونهمطاَبقذهیندارند.امابرخیازفیلسوفانمانندعالمهطباطباییظرفعامیرادر

گرفتهوآنرامطابقمهۀقضایادانستهاندونامآنرانفساالمرهنادهوصدقمهۀقضایارامطاِبقباآن نظر

دانستهاند)طباطبایی،15-14،1362(.

امادرمورداینکهحقیقتنفساالمر،بهاینمعنایعامکهمتامقضایایصادقبرآنمنطبقاست،چیست،

گرقضایایناظر میانفیلسوفاناختالفوجوددارد.برخیازفیلسوفان،نفساالمرراعاملامردانستهاندولذاا

بهعاملماّدهمطابقباعاملامرباشد،صادقاستوبرخینفساالمرراعلماهلیدانستهاند.

پرواضحاستودرجایخودثابتشدهاستکهعلوممااصلثابیتدرعاملامروعلماهلیدارد؛لذاهرکس

بهعاملامرراهیابد،میتواندصدقوکذبقضایاراباآنحمکبزندودرسیتیانادرسیتآنهارابهدستآورد.

ویلراهیایببهعاملامروعلماهلیهرچندموجبعلمبهدرسیتقضیهمیشوداماعلمبهدرسیتقضیهبهاین

معنانیستکهقضیهباعاملامرمطاِبقاست.قضیۀصادق،مهوارهباحمکیخودمطاِبقاستامایکیازطرق

کاذببودنقضیه کهبهعاملامرراهیابمی.ازاینروحبثماراجعبهصادقیا علمبهصدققضیه،آناست

گرقضیهراجعبهیشءموجوددر نیست،بلکهحبثماایناستکهقضیۀصادقبرچهچیزیمطاِبقتدارد.ا

گرقضیهناظربهذهن ید،صدققضیهایناستکهبریشءموجوددرخارجمنطبقباشدوا خارجسخنمیگو

کهنفساالمرچیزیاستکهقضیۀ یمی است،بایدقضیهبرذهنمنطبقباشد،نهبرچیزیدیگر.میتوانمیبگو

ید. صادقراجعبهآنسخنمیگو

ازسویدیگرمطابقت،فرعبردوئّیتمطاِبقومطاَبقووجودداشنتآندواست.ممکننیستقضیهراجعبه

موجودنباشدودرعنیحالقضیهصادقباشد.یعینممکننیستقضیه
ً
یدکهآنچیزاصال چیزیسخنبگو

کهبهدلیلصدقبایدمطاَبیق کههیچحنوۀوجودیندارد،منطِبقباشد.بنابراینقضایایصادق برآنچیزی
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گردرواقعمطاَبیقنداشتهباشند،بایددرظرفاعتبارعقیلبرایآنهامطاَبیقفرضکردتاقضیه داشتهباشند،ا

صادقباشد،درغیراینصورتچراقضیهراکاذبندانمی؟بنابرایننفساالمررامیتوانظرفعقیلعاماعتبار

کهمضمونقضایاراجعبهآنهااستمطاِبقتدارندو کهمتامقضایایصادقدرآنظرفبرآنچیزهایی کرد

کیفیت مهۀآنچیزهابهعنوانمطاَبققضایابایدازوجودوتقرریبرخوردارباشند.اینفیلسوفاستکهباید

کیفیتوجودوحنوةتقررمتعلقبرخیازقضایارا گرفیلسوف، کند.حالا رابیان وجودوحنوۀتقرراینامور

نتواندبیانکند،بهاینمعنانیستکهقضیه،صادقومطاِبقبانفساالمرنیست.ازآنجاکهقضایامتفاوت

گانهموردبرریسقراردهد.نظربهآنکهشرطیهایاتصایل هستند،فیلسوفبایدانواعمطاَبقهارابهطورجدا

وانفصایلبهمحلهیاارجاعمیشوند،مهۀقضایارامحیلتلیّقکرده،مطاَبقمحلیههارابرریسمیکنمی.

2-2-1: انواع مطاَبق ها در حملیه های ایجابی
گانه کهبرایتشخیصمطاَبقآنها،هریکازاینقضایارابایدجدا قضایایمحلیهتقسیمایتخمتلفدارند

موردبرریسقراردهمی.

محلذایتاویلوشایعصناعی:یکیازتقسیماتمحلیههاتقسمیآنبهمحلذایتاویلومحلشایعصناعی

است.محلذایتاویلآناستکهموضوعوحممولبعدازآنکهگونهایازتغایررادرآنمالحظهکردمی،عنی

همباشند.برخالفآنمحلشایعصناعیعبارتاستازِصرفاحتادموضوعوحممولدروجودوبازگشت

افرادمفهومحممولاست.)مالصدرا،292:1،1981-293(بنابراینمحل کهموضوعاز اینمحلبهایناست

ذایتاویلقضیهایاستکهمفهومموضوععنیمفهومحممولاستوتهناتفاوتآندوبهمالحظةعقلاست؛

گراینتفاوتحلاظنشود،قضیه»محلیشءبرخود«وازنوعحمالخواهدبود،نهازنوعجُماز.)شیرازی، یراا ز

یراحممولچیزیجزخودموضوعنیست 111:1،1388(مطاَبقمحلهایذایتاویلظرفتقررموضوعاست؛ز

باموضوعمتفاوتاست.منیتواننفساالمرایندستهقضایاراظرفوقوعنسبتبنیموضوع وتهنادراعتبار

یراموضوعوحممولدوچیزنیستند،تابینشانربطواقعیوجودداشتهباشد.ازاینرو وحممولآندانست؛ز

گفتهاندرابطدرایندستهقضایابهاعتبارحمکیونفساالمراعتباریاست.)عالمهطباطبایی،29،1362(

گرمحلشایعصناعیصادقباشد، امادرمحلشایعصناعیموضوعوحممولدومفهوممتمایزهستند.بنابراینا

گونهموضوعو کهمابهاالحتادموضوعوحممولدرظرفتقررمطاَبقاستواین رابطدرقضیهمطاَبیقدارد

حممولبهیکوجودموجودهستند.
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هلیۀبسیطهوهلیۀمرکبه:یکیازتقسیماتمحلیۀموجبه؛هلیۀبسیطهومرکبهاست.درهلیۀبسیطهحممول

وجودموضوعاست.ازاینروظرف »موجود«استوبرموضوعمحلمیشود.بنابراینهلیۀبسیطهناظربه

صدقهلیۀبسیطه،ظرفتقررحممولیعینعاملوجوداست.طبقیکدیدگاهمنیتواننفساالمروظرفحمکی

یرامفادهلیۀبسیطهثبوتاملوضوعاست،نهثبوتچیزیبرای هلیۀبسیطهراظرفتقرررابطآندانست؛ز

موضوع.بنابراینبنیموضوعوحممولحمکیقضیه،ربطیوجودنداردتاظرفهلیۀبسیطهظرفتقرررابط

باشد.

کهموضوعآنازماهیاتوحممولآنموجود اماطبقدیدگاهصدراملتأهلنیبنابراصالتوجود،هلیۀبسیطهای

است،ازبابعکساحلملمیباشدومفادهلیۀبسیطهدراتصافماهیتبهوجود،ثبوتاملاهیةنیست،بلکه

بالعکسماهیةالثبوتاست.طبقایندیدگاهازنظرمالصدرامیتوانظرفتقررراظرفتقررموضوعواقعی

نیز و ندانست. فرعّیه ماننددیدگاهقبیلمشمولقاعدۀ ایندیدگاه رادر وهلیۀبسیطه یعینوجوددانست

میتوانازنظراوظرفتقررهلیۀبسیطهرارابطبنیموضوِعوجودوحمموِلماهیتدانستومفادهلیۀبسیطهرا

ثبوتاملاهیةللوجود«دانستوهلیۀبسیطهرانیزمصدایقازقاعدۀفرعیهقرارداد.)مالصدرا،یبتا،117-114(

یرامفادهلیۀمرکبهاحتادبنی امایبشکظرفتقررهلیۀمرکبه،ظرفتقرررابطبنیموضوعوحممولآناست؛ز

موضوعوحممولاستومفادآنمفادقاعدۀفرعیهاست.بنابراینموضوعوحممولدرظرفتقررنسبتمتقرر

یراگاهیظرفتقررهلیۀمرکبهخارجعییناست؛مانند هستند.اماظرفتقررنسبتهلیۀمرکبهسهگونهاست؛ز

یدقامئاست«وگاهیذهناست؛مانند»انسانکیلاست«وگاهینفساالمربهمعنایخاصنهخارجو »ز

نهذهناست؛مانند»اجتماعنقیضنیحمالاست«.مهانطورکهپیشتراشارهکردمی،میتوانمیمعناینفساالمر

کهمتام راتوسعهدهمیوظرفاعتباریوسیعیاعمازذهنوعنیوظرفنفساالمرخاصرادرنظربگیرمی

قضایایموجبهوبلکهمتامقضایایصادق،اعمازموجبهوسالبهبرآنمنطبقباشند.

2-2-1-1: اصالت وجود و نفس االمر
وماهیات،منودوجودها کردهاند پر را یتماهیت،وجودهامنتخارجعیین اعتبار و براساساصالتوجود

واقع با باشند،قضیه ازوجودوشئونوجود باهم بنابراینهرگاهموضوعوحممولقضایایصادق هستند.

کهجزوجودچیزینیست،صادقومنطبقاست.ایندستهازقضایابدونشائبۀجماز،حقیقتدارند عیین

صادقازآنهاحکایتدارد.بنابراینبرآنهامنطبقاست.اماهرگاهیکیازدوطرفموضوعوحممول وقضیۀ
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وجودیاشئونوجودنبودهبلکهماهیتیاعدموشئونآنهاباشد،ایندستهازقضایایصادق،طبقاصالت

وجودحقیقتندارندوبااینحالآنهاراعقاًلصادقمیدانمی.بنابراینایندستهازقضایایصادق،صدق

اعتبارینفساالمریدارند.توضیحآنکهوقیتوجود،حمدودبود،بهراسیتازحدآن،ماهیتانتزاعمیشود

یراطبقاصالتوجود،واقعباوجودپرشدهاست.بنابراینعقل ویلاینماهیت،منتواقعراپرنکردهاست؛ز

کهازماهیتتشکیلشدهاند،بهایناعتباراضطراری بهطوراضطراریماهیترانیزاعتبارمیکندوقضایایی

دارایواقعّیتمیشوندونفساالمر،توسعهیافتهوظرفصدقایندستهازقضایاخواهدبود.سپسعقل

بهاضطرارحمکیدستۀدیگریازقضایاکهموضوعوحممولآنهاازسنخماهیتنبودهبلکهازسنخعدمهستند

یشۀاعتبارایندستهقضایا راواقعیوعییناعتبارمیکندونفساالمررابهایندستهقضایانیزتوسعهمیدهد.ر

بر،علتوجودباراناست،بالضرورهمیپذیرد
َ
ا کهوجود کرد یراهرگاهعقلبرریس نیزحقیقتوجوداست؛ز

کهخمتصبهوجودبوده،بهاضطراردردومرحله برهمعلتعدمباراناست.بنابراینعقل،واقعرا
َ
کهعدما

توسعهدادهوبهواقععامرسیدکهمتامقضایایصادقهبرآنمنطبقهستندکهآنرانفساالمرمیناممی.)عالمه

طباطبایی،15-14،1362(

2-2-2: نفس  االمر قضایای سالبه
نفساالمرخصوصقضایایسالبه،مشکیلدیگرشبیهمشکلمحلذایتاویلبلکهسختترازآندارد.توضیح

آنکهدرمحلذایتاویل،قضیهبهعنوانحاکیدارایموضوعوحممولونسبتبنیآندواست.اماحمکیآن

یرابنییشءوخودشربطونسبیتمگربهاعتبار،وجودندارد.ازاینروظرفحمکی داراینسبتنیست؛ز

محلذایتاویل،خوِدموضوعاستوحممول،چیزیجزموضوعنیست.امادرقضایایسالبهبهاعتبارحاکی

چهارجزءوجوددارد:موضوعوحممولربطونیفآنوچونمفادسالبهسلبمحلونیفربطاست،قضیهبه

حلاظحمکیمگربهاعتبار،ربطندارد.ازاینروازنظرعالمهسالبهدرهلیاتمرکبهدوجزیئاست.)عالمه

گرسالبه،صادقباشد،حمکیونفساالمرآنکداماست؟مشکلدرحمکی طباطبایی،29،1362و251(حالا

کهحممولمهانعنیموضوعاست،ازاینروصدققضیهبهنفس گونهحلمیشد قضیۀمحیلذایتاویلاین

کهحممولازموضوعسلبمیشود،دیگرمنیتوانظرفصدقآن تقررموضوعشاست.امادرسالبهازآنجا

یرادرسالبهچیزیازچیزیسلبمیشود.اینمشکلبهاینصورتحل راتقررموضوعبهتهناییدانست،ز

میشودکهقضیهقبلازورودسلب،موجبهودارایربطمیباشدوصدقموجبهبهآناستکهربطدرقضیه
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بهعنوانحاکیبرحمکیخودیعینربطخارجیصادقومنطبقباشدوچونتقررربطجزبهتقررطرفنیربط

امکانپذیرنیست،بنابراینهلیۀمرکبۀموجبهبهعنوانحاکیبرتقررموضوعوحممولآنکهبهیکوجودموجود

هستند،منطبقاست.حالاگرهلیۀمرکبه،موجبۀصادقنباشد،دراینصورتنقیضآنبهعنوانسالبه،صادق

استوصدقسالبهدرایناستکهربطدرخارجمتقررنباشد.وچونتقرراجیایبربطبهایناستکهموضوعو

حممولبهیکوجودمتقررباشند،ومفادسالبههمنیفتقرراجیایباست،بنابراینصدقسالبهبهایناستکهچننی

یرصادقاست: نباشدکهربطبهتقررموضوعوحممولمتقررشدهباشد.طبقاینحتلیلسالبهبهیکیازحاالتز

1.موضوعوحممولجداازیکدیگرمتقررهستندوهرگزایندوبهیکوجودمتقررنیستند،مانندمثلثوچهار

یه زاو یهاینیست«.دراینفرضمثلثدرظرفخودمتقرراستوچهار یهبودندرقضیۀ»دایره،چهارزاو زاو

نیزدرظرفخودمتقرراست،ویلایندوباهمبهیکوجودمتقررنیستند.

2.موضوعمتقرراستوحممولاصاًلتقررندارد،ماننددایرهوحمالبودندرقضیۀ»دایرهحمالنیست«.روشن

استکهدایره،تقررخارجیدارد،ویلحمال،منیتواندامریمتقررباشد.

3.موضوعتقررنداردوحممولمتقرراست؛مانندتناقضووجوددرقضیۀ»تناقضموجودنیست«.دراین

مثالتناقضتقررندارد،ویلوجودمتقرراست.

4.هیچیکازموضوعوحممولمتقررنیستندماننداجتماعنقیضنیواجتماعضدیندرقضیۀ»اجتماعنقیضنی

اجتماعضدیننیست«.

3- حقیقت مطابقت
صدقدرمنطقومعرفتشنایسبهمطابقتصورتذهینقضیهباواقعاست.اماسؤالایناستکهمطابقت

بهچهمعنااست؟وچگونهمطابقتقابلاحرازاست؟
ً
قضیهباواقعدقیقا

میدانمیمطابقتازبابمفاعلهاست؛بنابراینبرایحتققآندوچیزونسبتبنیآندوالزماست:یکیمطاِبق

ودیگریمطاَبقونسبیتکهبنیآندوواقعمیشودکهازآنبهمطابقتتعبیرمیکنمی.درکمّیتمقداری،وقیت

کاغذاولرا گر کها کاغذاستبهاینمعنااست کاغذدرطولوعرضمطابقسطحآن یمیسطحاین میگو

کدامنسبتبهدیگریاضافهاینداشتهباشد، کههیچ کاغذدومقراردهمیبهطوری گونهایخایصروی به

یمیاینکاغذمطابقآناست.وبهاینمعنااستکهایندوکاغذدروضعییتقراردارندکهمنیتوانجزیئ میگو

ازکاغذاولرایافتکهبرجزیئازکاغذدوممنطبقنباشدوکاغذدومنیزمهنیطوراست.
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امادرمطابقتیاعدممطابقتمقداریبامقداردیگر،الزمنیستمهوارهانطباقخارجیبهصوریتکهدرباال

توضیحدادمی،حتققیابدتابتوانگفتسطحیبرسطحدیگرمنطبقاست؛بلکهبرایمطابقت،کایفاستکه

گرنتایجاندازههایبهدستآمده می.ا گانهبهدستآور باابزاروقواعدهندیسبتوانمیاندازۀآندورابهطورجدا

یمیآندوباهممنطبقهستند،بنابراینبرایاحرازانطباق،مهوارهالزمنیستکهدویشءرابه یکیبود،میگو

ینهبرومقرونبه گرهمداشتهباشدهز یکیمنطبقکنمیودربسیاریازمواردامکانانطباقنداردویاا حلاظفیز

ینهاست.بنابراینمطابقتدراینجابهاینمعنا صرفهنیست.ازاینرو،راهدومهممقرونبهصرفهوهمکمهز

یکیازدوکمّیتبریکدیگرواقعمیشدند.
ً
یکیایصورتمیپذیرفت،قطعا استکههرگاهچننیمطابقتفیز

حالباتوجهبهمطابقتدرمقدار،واردحبثمطابقتقضیهباواقعخودشمیشومیبااینتوضیحکهواقعهر

گفتقضیه،مطابقبانفساالمراست چیزیرا»نفساالمر«بهمعنایعاممیناممی.بنابراینچگونهمیتوان

یامطابقآننیست؟وماهیتانطباقچیست؟

گرفتهاند. کذبرابهمعنایعدممطابقت یبشکفیلسوفانومنطقدانانماصدقرابهمعنایمطابقتو

یرامطابقتازنوعاولدرجایی ازنوعاولندارد؛ز مطابقتقضیهباحمکیخودش،شباهیتبامطابقتدرمقدار

کهقضیهبهعنوانمطاِبقازنوعمفهومو کهمطاِبقومطاَبقازیکسنخباشند؛درحایل معناخواهدیافت

نفساالمربهعنوانمطاَبقازنوعمصداقاستوروشناستایندوازیکسنخنیستند.هرچندنفساالمر

برخیازقضایاناظربهمفاهمیذهینازسنخمفهوممیباشند،اماوقیتسخنازمطابقتایندستقضایابا

حمکیهایشانبهمیانمیآید،ذهندارایمراتبشده؛مرتبهایازذهنحمکیاستومرتبهایدیگرازذهن

حاکیاستواینگونهمرتبۀحاکی،مفهومومرتبۀحمکی،خارجاست.ازاینروانطباقمفهومبامصداقدر

گرفته گرحبثصدقدرقضایامطرحمیشودوبهمعنایمطابقت اینجابازمعقولومتصورنیست.بنابراینا

ازنوعدومباشدکهدرآنهرچندادعایانطباقمطرحمیشود،مقداری میشود،بایدشبیهمطابقتدرمقدار

گر برمقداردیگرانطباقمنییابدوبااینحالادعایانطباقمیکنمی.اینانطباقدرواقعبهاینمعنااستکها

برآنمنطبقمیشد.امابهجایانطباقخارجی
ً
مقدار»الف«رادرخارجبرمقدار»ب«منطبقمیکردمی،واقعا

ابزاریدیگراستفادهکردمیودرعنیحالمدعیانطباقهستمی. مااز

کههرگاهفهمقضیهایاز گرفت طبقاینتوضیح،مطابقتقضیهبانفساالمررامیتوانوبایدبهاینمعنا

گربرفرضحمالقضیهازذهنبهخارجونفساالمرخودش نفساالمریحاصلشود،قضیهصادقاستوا
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برابرآنویابالعکسهرگاهبرفرضحمالخارجذهنآید،عنیقضیه منتقلشود،عنیخارجشودونهچیزیدر

برابرآن. درذهنشودونهچیزیدر

3-1: رابطه هستی شناسی و معرفت شناسی صدق
حالمشکلایناستکهچگونهمیتوانگفتاینقضیهصادقاستبهگونهایکههرگاهقضیهبرفرضحمال

گردد،مهنیقضیه بهخارجمنتقلشود،مهاننفساالمرشودویاهرگاهبرفرضحمالنفساالمربهذهنمنتقل

کهقضیهازنظرمنطقومعرفتشنایسمطابقباواقِع کنمی شود؟بهتعبیریدیگر،چگونهاینمسئلهرااحراز

نفساالمریاست؟

گانهبایدقضیۀ بنابراینمسئلۀمهم،احرازمطابقتبهمعنایدوماست.برایاحرازمطابقتیاعدمآن،جدا

گروی،قضایاینظریازقضایایبدهییبهدستمیآیند.از بدهییونظریراموردبرریسقراردهمی.طبقمبنا

اینروبرایاحرازصدقیاعدمصدقآنهابایددوچیزاحرازشود:احرازصدققضایایبدهییواحرازاعتبار

که راهکارهایمنطقاستنتاجدراستخراجنتایجازمقدمات.خبشدومراقواعدمنطقاستنتاجمتکفلاست

کردهباشمی، گذشت.بنابراینهرگاهقواعدمعتبرمنطقاستنتاجرادراستداللهایخودمانرعایت توضیحآن

گرآنمقدمات، دراینصورتخواهمیگفتنتیجهصادقاست،مشروطبرآنکهمقدماتآنصادقباشندوا

گرمقدماتاینمقدمات گفتمقدماتنیزصادقهستندا خود،مستنتجازمقدمایتدیگرباشند،بازخواهمی

صادقباشند.اینفرایندتامبادیبرهانپیشمیرود.درنتیجههرگاهنتایجبراساسقواعدمعتبراستنتاج

استفادهازقواعد کهمبادیآنهاصادقباشند.پسازاحراِز بهدستآمدهباشند،درصوریتصادقاست

معتبراستنتاج،مسئلۀمهم،احرازصدقمبادیآنهااست.

یات. منطقدانانمبادیراششدستهدانستهاند:اولیات،وجدانیات،حسیات،جتربیات،حدسیاتوفطر

،310،1388-312(درواقعسهدستۀاخیربرهاندارندوباحدوسطبرهاینمعلوممیشوندوبرهان
ّ

)حیل

کهمنیتوانمبادیآنهاراازسنخخودشاندانست،بلکهدرهنایتبایدبهاولیات آنهابهمبادیبرمیگردد

برگردند.)مهان(

امادراعتبارحسیاتبهدلیلآنکهحسدرمعرضخطااست،چهقائلبهحضوریبودنحمسوساتباشمی

یاتخواهدبودوبرایاحرازصدقآنها می.بنابراینحسیاتهمملحقبهنظر وچهنباشمی،بهبرهاننیازدار

بایدمبادیاولیۀآنهارابرریسکنمی.
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3-2: احراز صدق اولیات و وجدانیات
یرا کهمسئلۀمهم،احرازصدقاولیاتووجدانیاتاست؛ز باتوجهبهتقسیماتخمتلفمبادی،روشنشد

معلومشدکهبهجزایندودرواقعسایرمبادینظریهستند.

3-2-1: وجدانیات
گرفته کهوجدانیاتازعلمحضوری گونهاستداللشود:ازآنجا ممکناستدراحرازصدقوجدانیاتاین

کهدرآنعامِل،خوِدنفساالمررایبواسطهمییابد؛بنابراینعامِلبهعلم شدهاندوعلمحضوری،علمیاست

یرامطاِبقومطاَبقبهعلمحضوریپیش حضوریدرمییابدکهقضیۀوجدایناشمطابقبانفساالمراست؛ز

عامِلحاضراستوفعلمطابقِتدوامرحضورینیزدرظرفعلمحضوریاجناممیگیردواوبهعلمحضوری

مطابقترامییابد.درنتیجهمشخصمیشودکهوجدانّیاتبانفساالمرخودشانمطابقهستند.

ازسنخ بهعنوانمطاَبق ونفساالمر ازسنخمفهوماست بهعنوانمطاِبق، کردمی،قضیه اماپیشتراشاره

یمیقضیۀوجداین، کنمییابگو مصداقاستوایندوازیکسنخنیستندتابهمعنایاول،مطابقترااحراز

مفهوم ازسنخ کهعلمحصویلاست، ازآنرو دیگر،قضیه بهعبارت نفساالمرخودشهست. با مطاِبق

واقعی انطباق نتیجه  ازسنخمفهومنیست.در کهمعلومحضوریاست، آنرو  از ومعلومحضوری است

هرگاهقضیۀ یعین باشد مطرح دوم معنای به باید مطابقت نیز اینجا  در است.پس واقعیبمعنا با مفهوم

برعکس یا و باشد مرتبۀمفهومیبهمصداقخودمنتقلشود،عنیآنمصداق  از برفرضحمال وجداین

منتقلشود،مهانقضیۀوجداین مفهوم مرحلۀ به برفرضحمال ومصداققضیۀوجداین هرگاهنفساالمر

باشد.

کهوجدانیات،نهتفسیروجدانیات،مطابقبانفساالمرهستند؟ کهاینمسئلهبدهییاست گراشکالشود ا

کهبهعلمحضوری کهمقصودمشاازبدهییدراینجاچیست؟آیابهاینمعنااست یمی چننیپاسخمیگو

گرمقصودمهنیباشد،درواقعمطابقتراازنوعاولتفسیرکردهامی درمییابمیقضیهبانفساالمرمطابقتدارد؟ا

کهچننیتفسیریممکننیستوازآنبهمعنایدوممنتقلشدمی.بنابراینبدهییدراینجابایدبه ودیدمی

یایت معنایاویلباشد.یعینقضیۀ»وجدانیاتمطابقبانفساالمرهستند«ازقضایایاولیهویاازنوعفطر

کهبهطوربدهییدرهنگامتصورموضوعوحممولبهذهنمیآید.درنتیجهاحراز کهحدوسطیدارد است

اولیاتبهعنوانقضایایپایهدارد. یشهدراحراز مطابقتوجدانیات،ر
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3-2-2: اولیات
کایفاست،بهعبارتدیگراولیات کهصرفتصوراجزایقضیهبرایتصدیقآنها اولیاتقضایاییهستند

من اعظم »الکل قضیۀ مثاًل اویلالکذبهستند. یا الصدق اویل که میشود گفته قضایایی از دسته آن به

اجلزء«اویلالصدقوقضیۀ»الکللیساعظممناجلزء«اویلالکذباست.اویلالصدقبهاینمعنااستکه

صدقشبدهییاستواویلالکذببهاینمعنااستکهکذبشبدهییاست.حالسؤالایناستکهبدهیی

کههرگاهمفهوم بودنرابهصدقنسبتمیدهمی،بهچهمعنااست؟درواقعبدهییالصدقبهاینمعنااست

قضیۀاویلرابهعنوانیکواحددرنظربگیرمیوآنراموضوعقراردهمی،و»صادق«راحممولآنقراردهمی،به

کهقضیهصادقاست.وهرگاهنقیضاولیاتراموضوعقراردهمیبهطوراویل کرد طوراویلتصدیقخواهمی

کاذبمیباشندودرصدقو کاذباست.بنابرایناولیاتبهطوربدهییصادقیا که کرد تصدیقخواهمی

کذبحمتاجبهبرهاننیستند.

نیازبه کذبشانحمتاجبهبرهاننیستند،هنوز کهدرصدقو کهاولیاتبدهییهستندوبدهییآناست باآن

کهمهنیبداهیت می،بلکهمقصودآناست کهمابهبرهاننیازدار می.مقصوددراینجاایننیست برریسدار

اولیاتبهدودستهتقسمیمیشوند:اولاالوائلوغیر کهادعامیشود،بایدآشکارسازیشود.بهاینمنظور

کهمهۀقضایایغیراویلبهقضایایاویلتکیه کهمهانطور اولاالوائل.مقصودماازاینتقسمیایناست

کنمی-مهچننی تلیق یه( ثانو )بدهییات بدهیی را قضایا از برخی که نیست آن از مانع اتکا این و - میکنند

کهآنهادر ازآننیست ازنوعغیراولاالوائلبهنوعیبهاولاالوائلتکیهمیکنندوایناتکا،مانع اولیات

کهنقیضآنآشکارا عنیابتناء،همچناناویلباشند.بااینتفسیر،اویلالصدقآندستهازقضایاییاست

تناقضواویلالکذباستواویلالکذبآندستهازقضایاییاستکهآشکاراتناقضاستوبنابرایننقیض

آناویلالصدقاست.بهاینترتیباویلالصدقها،بهجزاولاالوائل،بداهتخودراازاولاالوائلمیگیرند

واویلالکذبهانیزبداهتکذبخودراازبداهِتصدقاولاالوائل-مهاناصلامتناعتناقض-میگیرند.

کهازچهروایناصل اماسؤالاسایسبهبداهتصدقاصلامتناعتناقضبهعنواناولاالوائلبازمیگردد

که گفت کرد؟درپاسخباید صادقواویلالصدقاست؟آیامیتوانبداهتصدقایناصلراآشکارسازی

کهبهوسیلۀآن ینصدقهااستوهیچاصلدیگریرامقدمبرآنمنیتوانیافت صدقایناصلازآشکارتر

درسیتوصدقایناصلراآشکارسازیکرد.
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یت)هرچیزخودشخودشاست( کهاصلامتناعتناقضرامیتوانبااصلهوهو گفتهشود اماممکناست

ّیتوتقدمیاتأخریکیبر کرد.البتهاینحبثبهنسبتبنیاصلامتناعتناقضبااصلهوهو آشکارسازی

کهبطالنتناقضبه دیگریویاهمطرازبودنایندوباهمبازمیگردد.اینحبثچندانامهیتندارد؛چرا

قدریآشکاراستکهنیازیبهآشکارسازیندارد.
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کهصدق،مطابقتقضیهبانفساالمراستونفساالمر،واقعبهمعنایاعم پایانبهایننتیجهرسیدمی در

استکهبراساساصالتوجود،عقلآنرابالضرورهاعتبارمیکند.احرازصدقازمباحثمعرفتشناخیتای

استکهدرنظریهاوابستهبهقواعدمعتبراستنتاجودرسیتمقدماتاولیهآنهااست.بنابراینمسئلۀمهمدر

معرفتشنایس،احرازصدقمبادیبرهانیابدهییاتاستکهمقدمۀاولیهبراینظریهاقرارمیگیرند.اولیات

یرااعتباردرسیتسایربدهییاترافراهممیآورند.آشکارسازیدرسیتاولیات دراینمیانبسیارمهماست؛ز

وابستهبهاصلامتناعتناقضاست،امااصلامتناعتناقضبهعنواناولاالوائل،بدهییالصدیقاستکهاصاًل

نیازیبهآشکارسازیندارد.
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پی  نوشت ها

کردهاند،از 1.منطقدانانبهترکیبهایعطیفتوجهداشتهاندویلدرحماسباتصدق،بهخودمعطوفهانظر

اینروعطیفهارادرمشاراصنافقضایانیاوردهاند.البتهمیتوانمانندمنطقجدیدعطیفهارانیزدرنظرگرفت.

که یفقواعدصوریاستنتاج کهدرسیتآنهابدهییاست.طبقاینتعر 2.اصولمتعارفه،اصویلهستند

آنهارابرریسمیکند،ازنوعاصولمتعارفههستندکهمنطق،اعتبارآنهاراآشکارسازیمیکند، منطقاعتبار

کهبهحنوبسیطدرهنادعقلهنادهشده،بهحنومضاعفوازنوععلمبهعلمحاصلشود. تاعلمبهآنها

برقواعددیگرهستندودرواقعپشتوانۀ ازاینقواعداشتقایقومتفرع کهبرخی البتهممکناستادعاشود

کهشکلسومیاالاقلبرخیازضروبآن گراینتلیقرابپذیرمیومثاًلمدعیشومی استدالیلدارند.بنابراینا

بابازگشتبهشکلاولمبرهنواعتبارمییابند،دراینصورتمشاریازقواعدیکهدراینجااحصامیکنمی

اصولموضوعهتلیقمیشوند.

اثبات به خود جای در و میشود گرفته مفروضالصدق که هستند قضایایی دسته آن موضوعه اصول .3

میرسد.طبقاینبیاناعتباربرخیازضروبشکلسومرامیتواناصلموضوعدانست.
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