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  چکیده
ه خـود منشـأ   شناسـی کـ   ن مباحث در دانـش معرفـت  یتر از مهم یکی

ف شناخت و معرفـت اسـت. در   ی، تعرها شده ها و رد و اثبات از نزاع ياریبس
ه در کـ اسـت  » صدق«ن عنصر معرفت، یاربردترکرن و پیتر ان مهمین میا
ـ در تعر همن عنصر یاست. ا كمشترمعرفت  يها فیثر تعرکا ي مـا کف حی

 غـرب از شـناخت، بـه چشـم    شناسـان   ف معرفـت یدر تعـار  هم مسلمان و
معطـوف شـده   » صـدق «ل یـ ف بر تحلین تعاریها در ا عمده نگاه خورد. می

هـا   ن نـزاع ی، به اکه از صدق ارائه شده یلیبا تحل یمت اسالمکاست. در ح
ـ ایین شـده اسـت.   تب جانبه مههمعرفت به طور مسئله  و یدهخاتمه بخش ن ی

ـ مختلـف آن از د  يهـا  لیصدق و تحل یمقاله مترصد بررس دگاه فالسـفه  ی
  ه است.یمت متعالکرو حیمسلمان به خصوص فالسفه پ
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  مقدمه
  انسان نوع است.ـ 
  است. 5ضربدر  5 يمساو 25شود.  می رانیواي  هر خانهـ 
  است.الوجود  نکور است. انسان ممکد ین محال است. زیضیاجتماع نقـ 
  وان ناطق است.یانسان حـ 
  ؟گیرند قرار میمعرفت متعلق ا ین قضایا ایآـ 

ـ م. ایغرب، معرفت را باور صـادق موجـه بـدان   شناسان  اگر طبق نظر مشهور معرفت ا ین قضـا ی
ا موجـه  ین قضـا یا صادق باشند. این قضایا باور داشته باشد. این قضایبه ا sتنها اگر  معرفتند اگر و

صـدق   یچگـونگ  ین مقاله مترصد بررسـ یا باور داشته باشد، این قضایبه ا sه کنیباشند. با فرض ا
ـ ابـودن   موجـه  یچگـونگ  یاسـت و بررسـ   یدگاه فلسفه و منطق اسالمیا از دین قضایا ا ین قضـا ی

ـ   ،مسلمان يماکه از نظر حکاست. هرچند  يگرید ول به موعدکمو نـدارد   یفـ ین تعریمعرفـت چن
ــبل ــاه   ک ــم و آگ ــق عل ــت از مطل ــارت اس ــالع یه عب ــباح: .كر( و اط ــزدي،  مص ، 1، ج1382ی

محتـاج   تنها نهم است و ین مفاهیتر یهین فالسفه مفهوم علم از بدیالبته از نگاه ا). 153ـ152ص
واضـحتر از   یباشد؛ چون مفهـوم  پذیر نمی انکآن ام يبرا یقیف حقیتعر اساساًه کست بلیف نیتعر
ـ بـا ا  شناسان غرب معرفتف یاما تعر که معرِف آن باشد؛شود  نمی افتیآن  مسـئله   ف دریـ ن تعری

ـ معرفتها در دو د كعنصر مشتر ؛ زیرااست كصدق مشتر باشـد. برخـی    مـی  صـادق  كدگاه، ادرای
انواع جهل حتی جهـل مرکـب شـده اسـت      با همین عنصر است که باعث تقابل معرفت معتقدند 

توان اذعان داشت که صدق یکـی از ارکـان اصـلی معرفـت      می پس .)95، ص1382زاده،  حسین(
اگـر هـم نزاعـی    و  است که نوعی اتفاق نظر بر آن موجود است (از هر دو منظر اسـالم و غـرب)  

  هست در تحلیل و تقریر از صدق و بحث در نقض و ابرامهاي آن است.
ه بـا  کقت دارد یحقاي  هیه با واقع و قضین فالسفه صدق عبارت است از مطابقت قضینظر ااز 

ه یعنـى هـر قضـ   ی ،»ذب را داردکـ ه احتمال صـدق و  یقض« ندیوگ ه مىکآنجا و  واقع مطابق باشد
فلسـفه بـراى   « نـد یگو ه مـى کا آنجا و ی ندکا مطابقت نیند و که با واقع مطابقت کت دارد یصالح

سلسـله   یکعنى یق یمقصود از حقا» ز آنها از اوهام استیآنها و تمآوردن   به دست ق ویشف حقاک
قـت  یهر معنى و مفهومى آنگاه اطالق حق اساساًه با واقع مطابقت داشته باشد. کار و معلوماتى کاف

ـ ر کـ در مـورد ف » قـت یحق«ا یـ » صدق«ت داشته باشد. پس یت و خارجیه واقعکشود  به آن مى ا ی
همـو،   / 151، ص1383مطهـري،  ( نـد که با واقع و خارج خـود مطابقـت   کشود  مىاى گفته  جمله

  .)54، ص1385زاده،  حسین/  156، ص6، ج1382
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مطابقت را نتیجه تحلیل درست معنـاي صـدق جلـوه دهنـد کـه هـر ذهـن        اند  برخی کوشیده
.ك: ر(توانـد آن را دریابـد    گیرد مـی  ر میسلیمی پس از دقت در اینکه صدق، وصف چه چیزي قرا

دیگري نیز در خصوص معناي صدق ارائه شده است هاي  البته نظریه )102، ص1382، زاده حسین
اما شاید بتوان گفت قدیمی ترین و با نفـوذترین نظریـه در خصـوص آن همـین نظریـه مطابقـت       
است. تا جایی که برخی قائلند شکاکان و منکران معرفت با قبول اینکه صدق به معنـاي مطابقـت   

  .)102ص همان،توانیم به چنین معرفتی دست یابیم ( که نمیاند  ع است، ادعا کردهبا واق

  ها و تنبیهات فرض . پیش1

  .، دقت در مقدمات ذیل ضروري استاز معناي صدقفوق تحلیل  قبل از بررسی بیشتر
 وجود دارد. یوراي ذهن انسان واقعیت. 1
 ها معرفت پیدا کند.تواند آن واقعیات را بشناسد و بدان ذهن انسان می. 2
گیـرد نـه بـه     می معرفت ذهن به واقعیات فی نفسه (خود واقعیت) تعلق. 3

 پدیدارهایی از واقعیت.
ـ شود. به ب می مطرح یبحث از صدق در بخشی از علم حصول. 4 گـر  یان دی

ـ   يا ان عالم و معلـوم واسـطه  یم یچون در علم حصول ) ی(صـورت ذهن
ن واسـطه  یا ایه آکد ید دیال بار از معلوم است، حیحاصل شده و علم غ

 ير؛ اما در علم حضوریا خیشود  یمنطبق م یبر معلوم خارج یبه درست
ـ یچون خود واقع نزد عالم حاضـر اسـت و عـالم وجـود ع     معلـوم را   ین

ا نـه  یند که بخواهد با واقع مطابقت کست یار نکدر اي  ابد و واسطهی یم
ا بحث از یذب کوو حتی شأنیت حکایتگري موجود نیست، بحث صدق 

ن بحث در خصـوص تصـورات   یگر اید يخواهد بود. از سو امعن بی خطا
م کم به مطابقت، فعل نفس است. نفس حکشود چون ح یز مطرح نمین

ـ ه باکـ رده اسـت  کـ با واقع  یبه مطابقت صورت ذهن ـ د ای ن مطابقـت  ی
 میم و فعـل نفـس نـدار   که در تصور، حکمشخص است و  شود یابیارز

و  53، ص1385زاده،  / حسین 247، ص1، ج1382ي، دزی مصباح: .كر(
 .)98ص، 1382زاده،  حسین / 298، ص1378معلمی،  / 54

منظور از صدق در این بحث صدق کالمی و خبري به معنـاي مطابقـت   . 5
مضمون خبر با واقع است نه صدق متکلمی به معناي مطابقت مضمون 

عتقـاد مخبـر آن باشـد    اي مطابق با ا خبر با اعتقاد مخبِر. چه بسا قضیه
  ).98ـ97ص همان، ر.ك:( ولی مطابق با واقع نباشد

دارد پس ایـن امـور    با توجه به اینکه این نوشتار بر اساس تحلیل فوق از صدق گام برمی
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ها و تنبیهات این نوشتارند و حکماي مسلمان همه آنها را در جـاي خـود    فرض به نوعی پیش
  اند. به اثبات رسانده

  معناي صدق. اشکال بر 2

د و آن اینکه برخی از این قضـایا در عـین اینکـه    شو با توجه به بیان فوق، اشکالی نمایان می
کنیم اما تعریـف فـوق در خصـوص آنهـا جـاري       آنها میبودن  حقیقت دارند و حکم به صادق

آنها بودن  بایست حکم به کاذب نیست و اصال اگر بخواهیم مطابق تعریف فوق سیر کنیم می
نوع تحققـی در خـارج نـدارد    » انسان نوع است«گوییم  به عنوان نمونه در آنجا که میکنیم. 

اجتمـاع  «گـوییم   بلکه از مفاهیم است که عروض و اتصاف آنها ذهنی است. یا آنجا کـه مـی  
نه اجتماع نقیضین تحققی دارد و نه چیزي به نام محالیت. در قضایایی » نقیضین محال است

یک معناي عدمی است و عدمیات تحققی در واقع ندارند و نیـز   کوري» مثل زید کور است«
امکان مطابقی ندارد و قابل اشاره حسـی نیسـت. حتـی ایـن     » الوجود است انسان ممکن«در 

نیز بـه نحـوي   » است 5ضربدر  5مساوي  25«هاي دیگر همچون  اشکال در خصوص دسته
» ایاي مثلث مسـاوي قـائمتین اسـت   مجموع زو«شود  شود؛ به عنوان مثال وقتی گفته می وارد می

این قضیه نسبت به مثلثهایی که بعدها به وجود آیند نیز صادق است در حـالی کـه ایـن دسـته از     
مفـاد  تـوان گفـت کـه در ایـن قضـایا واقـع کـوچکتر از         مصادیق فعال واقعیتی ندارنـد؛ پـس مـی   

نـین بعضـی فالسـفه    آنهاست. یا به بیان دیگر موضوع ریاضیات اصال وجود خـارجی نـدارد. همچ  
جدید این اشکال را در خصوص بعضی قضایاي تاریخی هم مطرح نمودند قضـایایی کـه صـادقند    

انـد حتـى    بعضـى گفتـه  اند و دیگر واقعیتی ندارنـد.   اما مصادیق آنها سالها پیش از این معدوم شده
یم بگـوییم  تـوان  ، براى اینکه در باب امور تجربى هـم نمـى  موجود استدر امور تجربى هم اشکال 

دانـیم   که این صورى که ذهن ما در تجربیات دارد عین اینها در خارج وجود دارد. همین قـدر مـى  
اى اسـت   ها در خـارج هسـتند مسـأله    ، اما اینکه خود همیناست که اینها نماینده چیزى در خارج

  .)587، ص 9، ج1382مطهري، ( توان اثبات کرد که به راحتى نمى
  دهند: می میل تعمیان ذیال را به بکن اشیا يطهرم ید مرتضیدانشمند شه

ـ نظر یـک در هـر زمـان   ه کـ امل علوم کتمسئله  ن با توجه بهیهمچن« بـه ثبـوت    ات علمـى ی
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ـ شـود و نظر  ات در زمان بعد نقـض مـى  ین نظریرسد ولى ا مى ـ گ گـرى جـاى آن را مـى   یه دی  ،ردی
ه مطابق بـا واقـع   کعنى آنچه یقت یم حقییگو ه درست است، اگر مىیم هر دو نظرییم بگویتوان نمى

باشـد و  االمـر   نفس ه درست و مطابق با واقع ویه هم آن نظرکن معنى ندارد یباشد، ااالمر  نفس و
ى از سـوی . ذب دارندکض، تناقض در صدق و یو دو نق ستیه دو جور نکه، چون واقع ین نظریهم ا

ـ م، ایقت بدانید آن را حقی، ناچار باهه گذشته باطل بودیه آن نظرکم ییم بگویتوان هم نمى ن را هـم  ی
ـ آ ه مطابقت با واقع است جور در نمىکقت یف حقین با تعریم. ولى ایقت بدانیحق ـ د، پـس تعر ی ف ی
  (همان). »دیایم تا با آن جور در بینک  د عوضیقت را بایحق

ه کـ  اسـت بـا معن  یمطابقـت هنگـام  «ه کـ ال گرفتنـد  کن نحو اشیز بدین )مزیام جیلیوی (بعض
طابقـت بـا واقـع    ست میدر او ن یچ امر ثابتیر است و هیثابت باشد اما چون عالم متغ يمرمطابق، ا

  .)157، ص6، ج1382، يمطهر( »معنا خواهد بود بی
ـ ذهن يایدر خصـوص قضـا   تنها نهال کن اشیقتر ایلذا به عبارت دق مسـتعمله در   يایه و قضـا ی

  اشته است.ز پا گذیه نیخارج يایه در قضاکاست بل يه) جاریقیعلوم (حق
ـ تـا ب  دال بر آن شدنکن اشیپاسخ به ا يد برایاز فالسفه جداي  عده ـ ان جدی قـت و  یاز حق يدی

، یـزدي  / مصـباح  158، ص6جهمـان،  آیـد (  می ف در ادامهین تعاریاز ا يا صدق ارائه دهند. نمونه
  .)247ص ،1، ج1382
 »شـته باشـند  یـک زمـان در آن وفـاق دا    ه تمـام اذهـان در  کرى کقت عبارت است از فیحق«

  ).157، ص6، ج1382، (مطهري، )نتکاگوست (
ـ ر بـا موضـوع خـود و    کـ ه آن مطابقـت ف کند یگو ا صدق) مىیقت (یف حقیدر تعر معموالً« ا ی

ه موضوع آنها وجود خارجى نـدارد  کاضى یق ریف نه بر حقاین تعریر با واقع است، اما اکمطابقت ف
ق یذهنـى اسـت و نـه بـه حقـا      الًکامجود آنها ه وکق نفسانى یشود و نه بر حقا درست منطبق مى

ق یف دربـاره حقـا  ین تعریابودن  ن رفته است. صادقیف از بیه موضوع آنها بر حسب تعرکخى یتار
دسته احسـاس و صـور    یکرا براى ذهن، موضوع خارجى جز یست زیال نکتجربى هم خالى از اش

ه وفـاق  کـ ن است یقت ایحق نت وصف بارزکبر حسب گفته پر مغز اگوست « .»یستگرى نیز دیچ
زمـان بـه حصـول     یـک ار را در ذهن فرد و توافق تمام اذهان افراد جامعـه انسـانى را در   کتمام اف

  .)ن شالهیسیفل( »کند آورد و وحدت معنوى ایجاد مى مى
  ).مزیام جیلیو( »یکو داردر نیه در عمل تأثکرى کقت عبارت است از فیحق«
ـ » د استیمف«جمله  هینظرن یا دهـد   یگر قـرار مـى  دیکـ را مـرادف  » قـت اسـت  یحق«ه و جمل
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 ،ح داردیجـه صـح  یو دارد، پس قول چـون نت یکر نیهست تأث ه بر آنچه فعالًکحق آن است  قول«
  .)مزیام جیلیو( »اش صحیح است که چون حق است نتیجهنه آن ،حق است

  .»کرده استد ییه تجربه آن را تأکرى کعنى فیقت یحق«
شود، پس  اثر مقابله و مواجهه حواس با ماده خارجى پیدا مىحقیقت یعنى فکرى که در «

اگر فرض کنیم دو نفر در اثر مواجهه و مقابلـه بـا یـک واقعیـت دو نـوع ادراك کننـد یعنـى        
اعصابشان دو گونه متأثر شود هر دو حقیقت است؛ مثالً اگر یـک نفـر یـک رنـگ را سـبز و      

زیرا هر دو کیفیـت در اثـر تمـاس    شخص دیگر همان رنگ را سرخ دید هر دو حقیقت است 
  .»حواس با خارج پیدا شده است

ه کـ نیامـثالً  تـر باشـد؛    تـر و آسـان   رفتن او براى ذهن سـهل یه پذکزى یعنى آن چیقت یحق«
تـر   تر و آسـان  رفتن آن براى ذهن سهلیعنى پذی ،قت استیجهان خارج حقداشتن  وجود ،مییگو مى

  .»یى نداردن معنایر از ایاست و غ
. »ت یعنى آن فکرى که ذهن با اسلوب علمـى بـه سـوى او هـدایت شـده باشـد      حقیق«

(نسـبیون)،  » حقیقت عبارت است از شـناختی کـه مقتضـاي دسـتگاه ادراکـی سـالم باشـد       «
  ).247، ص1، ج1382(مصباح، 

باشـد   مـی  زیال است، مالزم با سفسطه نکرفتن اشیپذ یه به نوعکنیف عالوه بر این تعاریاما ا
تـه  کن نیاز اثالثاً  دانند و می ا متعذریشف واقع را متعسر کا یشوند و  یار واقع مکبه انا منجر یچون 

د و بـه  یشـ که بتـوان از آن دسـت   کست ین يو قرارداد يامر اعتبار یکقت یه حقاند ک غافل مانده
ـ نندگان، در خصوص حـل ا کف یاز عجز تعر یینها نشانه هایا رابعاًدلخواه رفت و  یفیسراغ تعر  نی

ف ین تعـار یتا ایاقت نهایاز آنها  یبعض يبرا یحیه صحیاگر هم بتوان توجو  شوند ی میتلقئله مس
، یـزدي  ر.ك: مصـباح ( باشد یحیف صحیتواند تعر نمی هکشوند  می ف به لوازم اخصیحمل به تعر

  ).248ص، 1، ج1382
ل بـه روش  کدر حل مشـ  یسعاند،  ر ندادهییقت را تغیف حقیه تعرکنین ایدر ع یفالسفه اسالم

ل کن مشـ یرا در حل ا یسه روش فالسفه اسالمیو مقا ین مقاله قصد بررسیه اک(اند  ردهک يگرید
ه عبارت است از مطابقت آن با واقع، ولـى واقـع   یه صدق قضکن است یخالصه حرف قدما ا دارد)

د بـا  یه بایه بالفعل وجود داشته باشد. قضک(در مقابل ذهن) نى و خارجى یست به وجود عیمحدود ن
خواهـد از یـک امـر ذهنـی      گـاه قضـیه مـی    اشته باشد.ند مطابقت دک ت مىیاکآنچه خود از آن ح

خواهد از یک امر خارجی که سالها پیش اتفاق افتاده و یا امري کـه در آینـده    حکایت کند، گاه می
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ایا خواهد از مرتبه ذات ماهیت حکایت کند. این قضـ  یابد حکایت کند و گاه می در خارج تحقق می
خود مطابق باشند لذا صدق اینگونه قضایا به ایـن اسـت   » ما حکی عنه«در صورتی صادقند که با 

که به ترتیب آن شیئ در ذهن پذیراي این حکم باشد یا این حکم خارجی در همان سالهاي پـیش  
ت ت در ذایـ ن ماهیابد و اینده حتما تحقق یآ ير روزهااتفاق افتاده باشد و یا فالن حکم خارجی د

ـ باشـد. پـس ا   ین صفتیچن يرایا خارج پذیخود با غض نظر از ظرف ذهن  ـ ان ایـ ن مطلـب م ی ن ی
یاي ذهنیـه و  ه شـامل قضـ  کـ سـتند بل یه نیخارج يایا منحصر به قضایه قضاکفالسفه مسلم است 

  شوند. حقیقیه نیز می
ـ یمطابق بـا واقع  یقت عبارت است از صورت علمیحق«پس  ـ اکه از آن حکـ  یت  »کنـد  یت مـ ی

  .)247، ص(همان
  مطابقت داشته باشد. ین واقعیه با چنکو صادق است  یقیحق یتفو معر
ت پاسـخ بـه شـبهه    یه و در نهاین سه دسته قضین اییدر خصوص تب یان فالسفه اسالمیدر م

  ه وجود دارد.یفوق چند نظر

  . نظریه اول براي حل شبهه3

 ؛»لشیئ فرع لثبوت المثبت لـه ثبوت شیئ « ي است:ه ضروریان قاعده فرعیه بین نظریدر مقدمه ا
ـ یبا می ثابت شود قبل از آن یئیش يبرا یمکگاه حهر  یست آن مثبت له و موضوع، وجود و تحقق

سـتند. پـس   یز محقـق ن یام آن نکمحقق نباشد صفات و اح یئیداشته باشد. چون واضح است تا ش
  ا حمل است و مراد از ثبوت دوم وجود موضوع است.یم کمراد از ثبوت اول ح

  لذا واضح است که هلیات بسیطه از تحت این قاعده خارج است. چون مفاد آنها ثبوت الشیء است.
خواهم چیـزي   شود چون در موجبه وقتی می نمی زیسالبه ن ياین قاعده شامل قضاین ایهمچن

علـی قـائم   «را بر موضوعی ثابت کنیم حتما باید آن موضوع موجود باشـد و بـه عنـوان مثـال در     
لی وجود خارجی نداشته باشد واضح است که قضیه کاذب خواهـد بـود امـا در سـالبه     اگر ع» است

توان همه چیز را سـلب کـرد بـه عنـوان مثـال       وجود موضوع شرط نیست چون از شیئ معدوم می
اي باشد و قائم نباشد بلکـه علـت قـائم     حتما الزم نیست علی» علی قائم نیست«گوییم  وقتی می

المحمـول و موجبـه    ن علی باشد (بـه تفـاوت قضـیه سـالبه محصـله     نبودن علی ممکن است نبود
). لـذا در بـین   53، ص1371/ طوسـی،   135، ص1421المحمول دقت شود) (ر.ك: مظفر،  معدوله

پـدر  «موضوع صـادق اسـت و قضـایایی مثـل      مشهور شده است که سالبه به انتفاياین فالسفه 
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هیچگاه موجـود   ی که پدر حضرت عیسیداند در حال را هیچ کس کاذبه نمی» عیسی آب نخورد
نبوده است. پس در قضایاي حملیه موجبه (مرکبه) صدق قضیه محتاج ثبوت موضوع اسـت. حـال   

توانـد موجـود باشـد قضـیه حملیـه       مـی گانه  سه موضوع این قضایا به یکی از انحاي از آنجایی که
  اند. موجبه را به سه قسم تقسیم کرده

  حیث مطابقتفکیک حیث مطابِق از  .3ـ1

مطـابق.   یـک مطابِق دارد و  یکه یه هر قضکاست  يته ضرورکن نیان اقسام توجه به ایقبل از ب
 یمنطقـ  یه، خود معقـول ثـان  یشه در ظرف ذهن است چون قضیه است همیه همان قضکمطابِق 

م یه، تقسـ یـ ن نظریند. در اکت یاکخواهد از آن ح می هیه قضکاست  یاست اما مطابق همان ظرف
ـ یرد و گر نه از حیپذ می به اعتبار مطابق صورتگانه  سه ا محتـاج بـه   یهمـه قضـا   یث مطابِق ذهن

ـ  ین نظر در اصل وجود موضوع بیباشند و از ا می موضوع ن یـ سـت بـه ا  ین ین موجبه و سـالبه فرق
ـ ز بـه ا یـ م و نیاز موضوع در ذهن دار يا ابتدا تصوریه در همه قضاکل یدل ه هرگونـه  کـ ل یـ ن دلی
  ندک می طلب موضوع خود را کیادرا وجود یمکح

» الوجـود االدراکـی إذ المجهـول مطلقـا ال حکـم علیـه بنفـی او اثبـات         الستدعاء مطلـق الحکـم  «
  ).373، ص1، ج1981/ صدرالمتألهین، 275، ص1362الدینی،  ة/ مشکا 15، ص1362صدرالمتألهین، (

 معنـا  بـدین از سالبه اسـت  شود موجبه از نظر موضوع اخص  می ن جمله گه گفتهیا ايو لذا معن
ه در کـ ست معنا بدینه کخواهد بل نمی ه سالبه در ظرف ذهن و در محدوده مطابِق موضوعکست ین

ـ از آن دو دل یکـی د موجـود باشـد امـا در سـالبه تنهـا بـه       یل موضوع بایموجبه به دو دل .ك: ر( لی
ه بـوده  یطابِق قضـ ته در خصوص مکن نید به خاطر توجه به همیشا) و 2ص، 1362ی، نیالد ةمشکا

  1.»ۀیقیۀ لبطلت الحقیالذهنلوال«ه اند ک قائل شده یه خواجه طوسک
ه یانات در محـدوده مطـابِق قضـ   ین بیه تمام اکته توجه داشته باشد کن نیخواننده محترم به ا

ه مطـابق  کـ اسـت   ین امر مسـلم یم و ایه سخن نگفته اینون در خصوص مطابق قضکاست و تا 
لمـات شـارح محتـرم اللمعـات     کن مطـابِق و مطـابق در   یدارد. هر چند فرق باز نیسالبه موضوع ن

  ست.یه واضح نیالمشرق

                                                   
الوجـود) ینقسـم    و هـو(اى «[عبارت خواجه در کتاب تجرید چنین است:. بر اساس نقل استاد مطهري از خواجه: 1

 »] لت الحقیقیۀلبط الّالى الذهنى والخارجى و ا
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ه مطابق موضـوع  کنیم. با توجه به ایرو می اینون به سراغ مطابق قضاکاا: یمطابق قضا یبررس
  ه.یقیا حقیه است یا خارجیه است یا ذهنیه موجبه یگانه باشد، قض از ظروف سه یکیتواند یه میقض

  . بیان مرحوم مظفر3ـ2

  دهند: می حین طور توضین سه دسته را ایمرحوم عالمه مظفر ا
ه ظرف وجود موضوع، ذهن است مثـل انسـان نـوع اسـت. مشـخص      که آن است یه ذهنیقض

  ت است.یه انسان در ظرف ذهن متصف به نوعکاست 
ق یاده شـامل مصـ  کـ  يه ظرف وجود موضوع، خارج است بـه نحـو  که آن است یه خارجیقض

ار بـا سـالح   کـ  يپادگـان بـرا   يه همه سربازهایشود. مثل قضگانه  سه ياز زمانها یکمحقق در 
ز در یـ شـود ن  می رانیواي  ه هر خانهیا قضیو  یخیتار يایان قضاین بی(البته طبق ا کنند می نیتمر

  .رند)یگ می ن دسته قراریا
ـ االمـر   نفسو  استاالمر  نفس ه ظرف وجود موضوع آنکه آن است یقیه حقیقض اسـت   یظرف

ـ   الوجـود مـی   و مقدرهالوجود  ه شامل همه افراد اعم از محققهک ه وجودشـان  کـ  يافـراد  یشـود حت
آنها ثابـت   يم براکن حیه اصال موجود نشوند، هرگاه بخواهند موجود شوند اکنیاست و لو ا یفرض

  .)135ـ134، صص1421مظفر، ع زوایاي مثلث مساوي قائمتین است (ه مجمویاست. مثل قض
  هستند. يسبزوار ین بحث متأثر از نظر حاجیشان در ایا

  . دو بیان حاجی سبزواري3ـ3

  نند:ک می انیل بکن شین سه دسته را بدیدر منظومه منطق ا يسبزوار یمرحوم حاج
ـ  ک«است مثل محققه نى یاى خارجى انطباق با وجود عیمناط صدق قضا« ر کالعسـ  یل مـن ف

مثـل  اسـت  اى ذهنى انطباق با وجود ذهنى یو مناط صدق قضا »متالبلد هد کل دار فی«و  »لتقُ
دق قضـایاى  منـاط صـ  و  »نکاقوت ممیل جبل کن و یر الجتماع المثلین مغایضیل اجتماع النقک«

کل جسـم مرکـب أو   «مثل  ا مقدره)یه محققه یاالمر است (افراد نفساالمر  حقیقیه انطباق با نفس
  .)248 ص ،1 ج، 1379، يسبزوار( »کل جسم متناه

  دانند. می هیقیحق يایار رفته در علوم را از نوع قضاکبه  يایقضا ،شان در ادامه بحثیالبته ا
  دهند:یح مینطور توضیرده و سه دسته را اکن نظر عدول یمت از اکدر منظومه ح يمالهاد

نـى بالفعـل   یه، عینى است (در خارجیه انطباق با وجود عیقیه و حقیاى خارجیمناط صدق قضا«
ه مناط صـدق، انطبـاق   یاى ذهنیه اعم از وجود بالفعل و وجود مقدر) و در قضایقیو در حق محقق و
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  .)214ـ213، صص2همان، ج» (استاالمر  نفس با
  دهند: می حینطور توضین عدول را ایعلت ا ياستاد مطهر

ح یه صحکشان با آن مواجه بوده یه اکاست اي  ن عدول به خاطر شبههیا«
ه مطابقت با ذهن اسـت  یذهن كه اگر مالکرده کون گمان باشد چ نمی زین

ز در ذهن موجود است و موضوع آن در ذهـن تصـور   یناي  اذبهکه یهر قض
، 1383، يمطهـر ( »اذبـه صـادق باشـند   کاى یهمـه قضـا  پس  شده است

  .)601ـ600، صص9، ج1382/ همو،  329ص
بـه   یابِق و مطابق گفته شده پـ ن مطیه در فرق باي ک البته خواننده محترم با التفات به مقدمه

ث مطـابِق  یـ شـود ح  می اذبه تصورکه یبرد چون آنچه در قض یمت مکدر منظومه ح یال حاجکاش
مـت،  کشان در منظومه حیبودن قول ا البطالن دیهیه است نه مطابق. به هر حال با توجه به بیقض

  م.یدار یشان در منظومه منطق معطوف میش اینظر را به فرما
را مثـال زده و  » قتـل مـن فـی الـدار    «ی براي قضایاي خارجیه مواردي مثـل  جناب حاج

را » کننـد  همه سربازهاي پادگان براي کار با سـالح تمـرین مـی   «عالمه مظفر مواردي مثل 
مثال آورده. پس از دقت در نظریه مالهـادي و مقایسـه آن بـا نظریـه عالمـه مظفـر واضـح        

ى خارجیه قضایایى است که حکم روى یـک فـرد   قضایاد گردد که در نظر این دو دانشمن می
اى از افراد رفته اسـت کـه آن مجموعـه از افـراد در خـارج وجـود        نرفته است، روى مجموعه

غایت االمـر وجـود آنهـا در یکـی از ازمنـه ثالثـه اسـت پـس در واقـع در ایـن نظـر            دارند، 
ییم همـه انسـانهایى   مثالً اگر بگواند  اي از قضایاي شخصیه در یک تعبیر جمع شده مجموعه

که در این اتاق جمع هستند مذکرند، یا اینهایى که در اینجا هستند مسلمانند، این فقط یـک  
جاى اینکه بگوییم زید مسلمان است، ه ایم، چیز دیگرى نیست. ب تعبیر جامعى است که آورده

ا قضـایاى  ایم همه این چند نفر مسلمانند. این ب عمرو مسلمان است، بکر مسلمان است، گفته
 )602، ص9، ج1382همـو،  ( اینها در واقع قضیه شخصیه است کند. نمى یشخصیه هیچ فرق

گانه از روز اول در خصوص قضایاي کلیه مطرح شدند و قضیه  در حالی که این تقسیمات سه
در باب که مبدع این تقسیم است  جناب بوعلیحرف شخصیه از محل نزاع خارج بوده است. 

است. قضایاى کلیه است که بر سه قسم است: یا خارجى است یا حقیقى  قضایاى کلى واقعى
شود  اصال نمىمشخص است که است یا ذهنى. قضایاى شخصیه از این مقسم خارج است و 

). لذا در نظریه این دو، فرق بـین قضـیه خارجیـه و    همان( اینها را قضیه کلیه به حساب آورد
موضوع، یک کلـی اسـت امـا در قضـیه خارجیـه      حقیقیه این شده است که در قضیه حقیقیه 
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اند و حتی ممکـن اسـت بـا     موضوع جمعی از اشخاص معین است که در یک تعبیر جمع شده
  لفظی بیان شوند که یک معناي کل داشته باشد نه کلی.

  حکیمی که این تقسیم را بیان کرد نی. اول3ـ4

ـ ه در خصـوص ا کرا اي  هین نظریه اولکال مناسب است کن اشیپاسخ به ا يبرا  يم بنـد ین تقسـ ی
 مطـرح بوعلى جانب از ن بار یم اولین تقسیمعتقدند ا يم. استاد مطهرینک یمطرح شده است بررس

گر یدیکـ نهـا را از  یه اکـ رده است ولى او بوده اسـت  کر نکل ذین تفصیشده است. البته او هم به ا
ى متـأخر آن را مضـبوطتر   ماکن مطلب از او شروع شده است؛ بعدها حیعنى ایرده است؛ ک کیکتف

  اند. ردهکان یو مبسوطتر ب
 یـک اسـت:   گونـه م به دو یبر لى مىکم را روى که وقتى ما حکن بوده است یحرف بوعلى ا«

سـت، شـامل زمـان    یلى منحصر به افـراد متنـاهى زمـان مـا ن    که آن کرود  اى مى لىکوقت روى 
گـر شـامل   یشود، ولى د ر هم مىشود، شامل زمان حاض نده هم مىیشود، شامل زمان آ گذشته مى

شود ولـى شـامل افـراد     ى از ازمنه ثالثه مىیکشود؛ فقط شامل افراد موجود در  افراد مفروض نمى
الوجـود   مل افراد مفـروض لى حتى شاکه آن کرود  اى مى لىکوقت روى  یکشود؛ و  مفروض نمى

  ).همان( »شود هم مى
کنـیم   ود خارجی او چگونه است بررسی میبه عبارت دیگر گاهی یک کلی را از حیث اینکه وج

اي براي مصادیق خارجی و نظر به عالم عین واقع لحاظ شده اسـت   که در واقع کلی به عنوان آینه
باشند که در اینصـورت قضـیه خارجیـه     که ممکن است در این حیث علتهاي خارجیه نیز دخیل می

ایم و حکم خاصی را براي  را بررسی کردهگانه  است و ما تمام افراد موجود این کلی در زمانهاي سه
آنها صادر کرده ایم؛ در اینجا مسلم است که وقتی همه افـراد محققـه بالفعـل را بررسـی کـردیم      

شـکل هندسـی    10توانیم قضیه را به صورت کلیه بیان کنیم مثالً بگوییم هر شـکلی یکـی از    می
کنـیم   اقتضاي طبیعتش بررسی مـی شناخته شده است. اما گاهی یک کلی را از حیث طبیعت آن و 

این کلی از حیث طبیعتش ممکن است یک احکام خاصی را پذیرا باشد. هر چند ممکن است بعضی 
احکامی که اقتضاي ماهیت و طبیعت آن کلی است هیچگـاه در عـالم عـین تحقـق نیابنـد؛ پـس       

ت هر جـا  اگر گفتیم اقتضاى طبیعت چنین است معنایش این است که این طبیعمشخص است که 
تواند از آن منفک شود. پس اگر فرض هم بکنیم که طبیعت در اینجا  که موجود شود این الزم نمى

  ).604(همان، ص شود قضیه حقیقیه تواند از آن جدا شود. این مى وجود دارد این الزم نمى
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  استاد مطهري در شرح مختصر منظومهال ک. اش3ـ5

 را مطـرح  یالکتاب شرح مختصر منظومـه اشـ  کدر  ن سه قسمیان ایپس از ب يجناب استاد مطهر
رده اسـت در  کـ دخالـت   ين اقسام وجود و تحقق به نحـو یدر هر سه ا« هکنیبر ا یند مبنینما می
ت اسـت ولـى   یهر چند موضوع، ذات ماه هیقیو در حق یه وجود خارجیدر خارج یه وجود ذهنیذهن

ه اگـر وجـود   کـ دارد   ت را بالفعلیأنن شیه اکت از آن جهت موضوع قرار داده شده است یذات ماه
  .)328، ص 1383 ،مطهري( »ش ثابت استیند محمول براکدا بیپ

کنند که دلیلی نداریم که قضایا را در این سه قسم منحصـر کنـیم بلکـه     تصریح می و در ادامه
 مثـل قضایایی نیز داریم که وجود حتی به نحو فرضی و شأنی در موضوع آنهـا اخـذ نشـده اسـت     

شکلى است که بـر او سـه خـط مسـتقیم احاطـه کـرده       «شود که  در تعریف مثلّث گفته مى اینکه
انسـان حیـوان   «گـوییم:   مـى مـثالً  ى)، اولبریم (حمل  قضایایى که در تعریفات به کار مىو » است

کنند و ماهیت، آن لـوازم را قطـع نظـر از     یا قضایایى که لوازم ذات ماهیت را ذکر مى» ناطق است
(همـان). ایشـان    »اسـت الوجـود   انسان ممکـن «گوییم:  داراست، مثل اینکه مىالوجود  قبلو  وجود

خواهند ادعا کنند که این دو دسته اخیر درعین اینکه قضایاي صـادقی هسـتند و معرفتنـد امـا      می
رده کـ در آنهـا دخالـت ن   يچ نحـو یگر وجود به هیده شامل آنها نشده و به عبارت دمالك ارائه ش

  .يگریز دیچ چیتند بدون دخالت هیخود ذات ماه نها شأنیاست و ا

  استاد مطهري در شرح مبسوط منظومه. بیان 3ـ6

ـ رسـند ا  مـی  ن مباحثیه به همک یالبته جناب استاد در دروس شرح مبسوط هنگام ال را کن اشـ ی
  .به ذهن نیایدال کگر آن اشیه دکنند ک می ریتقر ينند و مطلب را طورک نمی انیب

ن یـی تب يقتـر یل دقکرا بـه شـ   یه بـوعل ین نظریخواهند ا می هک یهنگام يجناب استاد مطهر
ـ  یه و ذهنیه خارجین قضیه فرق بکند یفرما می نندک ـ  یه در واقع فـرق ب و  هیئـت ما ین وجـود ذهن

 یام خاصکاح يسریکشوند  یموجود م یه به وجود ذهنک یهنگام هیئت. مااستآنه یوجود خارج
ـ ه ذهنیقضـ  ندارنـد، بـه عبـارت بهتـر     یتحقق هیئتما يراام در خارج بکه آن احکرند یپذ می را ه ی

شـود و موضـوع هـم در ظـرف      ه محمول فقط در ظرف ذهن عارض موضوع مىکاى است  هیقض
 یه بـه وجـود خـارج   کـ نین، بـه خـاطر ا  یدر عـ  هیئـت ن مایاما هم .ذهن متصف به محمول است

ـ ن یشود. اما گاه نمی نها حمله در ذهن بر آکرند یگ یرا م یامکموجودند (بالعرض و المجاز) اح ز ی
یت در مرتبـه  ن ماهیه اکاز وجود رفته است  یاز نحوه خاص یپوش ت با چشمیعت ماهیم بر طبکح
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موجـود   يت به هر نحوه وجودین صورت آن ماهیه در اکرا دارد  یمکچه ح ذات خودش اقتضاي
ه موجبـه  یپس در قضـ ه خواهد بود. یقیه حقین صورت، قضیه در اکم را خواهد داشت کشود آن ح

ه یت است بدون در نظـر گـرفتن وجـود: قضـ    یت و مرتبه ذات ماهیموضوع خود ماه یه گاهیحمل
ـ ه در اکـ شـود   مـی  از وجـود لحـاظ   یه به نحوه خاصـ کاست  یتیموضوع ماه یه و گاهیقیحق ن ی

باشـد   یه و اگر موجود به وجـود خـارج  یه ذهنیباشد قض یت موجود به وجود ذهنیصورت اگر ماه
  .)615، ص 9، ج1382مطهري، (ه است یه خارجیقض

ـ ون للماهکـ ت و عـوارض  ۀ خـواص یلحق بالماهین یل واحد من الوجودکأنّ « ـ  ی  کۀ، عنـد ذل
ـ انت له لوازم تلزمه مـن ح کربما و  اآلخرالوجود  ون له فىکجوز أن ال تو ی الوجود ـ ث الماهی » ۀی

  .)34، ص1404نا، یس ابن(
ه کـ خارجنـد بل گانـه   م سـه یه از تقسکدانند  نمی نیا در اال در آن دو قضیه رکشان اشیسپس ا

مسـتقل و   يبه، محمول امرکه مریهل يایقضا یه در بعضکنند ک می ن جهت مطرحیال را از اکاش
 ».ن اسـت کانسان مم«و  »ور استکد یز«است مثـل   یانتزاع يه امرکست بلیمنحاز از موضوع ن

 یکن یه وجود دارد ولى عقل از همکاست در خارج فقط موضوع  این قضایه در اکمشخص است 
  ند.ک ر مىیثکل و تیارى را تحلیوجود معانى بس

عنـى محمـول وجـودى    یم؛ یگر وجود محمول نـدار یم، دیدر خارج، ما فقط وجود موضوع دار«
م همان وجود موضـوع، وجـود محمـول    ینکمستقل از موضوع ندارد. اگر وجود محمول هم اعتبار ب

، 1382، يمطهـر ( »مه شده باشـد ی] ضم زى به [موضوعیر وجود موضوع چه عالوه بکنیاست نه ا
  .)619، ص9ج

مسـتقل در   يامر وجود یکتواند  نمی انکمثل ام یمیمفاهدر جاي خود اثبات شده است که (
ــند) ــارج باش ــان، ك: .ر( خ ــ 620صهم ــا / 621ـ ــو / 64، ص1424، ییطباطب ، 1، ج1386، هم

  ).182ـ179صص
ـ ال از اکاسـت اشـ   یذهن يثرت امرکم و یز داریچ یک ه در خارج فقطکپس حال  ن جهـت  ی

  صدق آنها مطابقت با خارج است. كتوان گفت مالیا صادقند اما نمین قضایه اکشود  یمطرح م
ـ قیحق يایا از نوع قضـا ین قضایااند  رفتهیشان پذین عبارات، ایه در اک استدیپ باشـند و   مـی  هی
  م و اشکال این قضایا از جهت دیگري است.یندار خارج از آن سه دسته يا هیلکه موجبه یقض

ـ  يامـور  يورکـ ان و که اگر در پاسخ گفته شود چون امکگر مشخص است ید ياز سو  یذهن
ه انسـان  کـ ه واضـح اسـت   کـ ر مقبول اسـت چـرا   یغ یپاسخاند،  هیه ذهنین دو قضیهستند پس ا
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ـ نه االوجود  و ممتنعالوجود  است در مقابل واجبالوجود  نکمم یخارج ـ  ینسان ذهن د یـ ن زیو همچن
ظرف وجـود موضـوع    ك،ه اگر مالین دو قضیگر در ای. به عبارت دید ذهنیور است نه زک یخارج

  م.یشو می لکه محمول دچار مشیم اما درخارج در ناحید به سراغ خارج برویباشد با
  نظر نهایی در خصوص مقایسه دو بیان استاد مطهري با هم، اندکی بعد خواهد آمد.

همچـون  ا قاصـر اسـت.   یقضا یمطابقت، در برخمسئله  اول از حل نظریهطور خالصه  پس به
  انسان ممکن است. و زید کور است

  . نظریه دوم براي حل شبهه4

ـ   يرا برا یما راهکگر از حیداي  ه اول وارد شد دستهیه به نظرک یاالتکبا توجه به اش  یپاسـخ در پ
  شده آن است. قیاول و دق نظریهمله کت يه به نحوکگرفتند 

م اسـت  کـ ه حیه عمـده در قضـ  کنیاست و آن ا يته ضرورکن یکان توجه به ین بیدر مقدمه ا
ن آن شـده  کین رکرده و رکق یق را تصدیه تصدکه دقت شود) آنچه یق و قضین تصدی(به فرق ب
ـ ه سـالبه ا یاسـت. امـا بـا دقـت در قضـ      ین از آنیا ای ین همانیم نفس به اکهمان ح  تـه را کن نی

 .)5، ص291ـ287ص، 6، ج1382مطهري،  (ر.ك: استبهره  بی نکن ریه سالبه از اکم یابی درمی

  گانه با عنایت به رکن اصلی قضیه سه ي. توضیح قضایا4ـ1

نـد  ک یفا مـ یم اکه حیرا در قض یه نقش اصلکنیم با توجه به ایابیشتر در مقدمه فوق در میبا دقت ب
ـ انجـام گ  مقوم قضیهبه  ز با توجهیه نیقضگانه  م سهین تقسید ایبا ه شـارح اللمعـات   کـ  رد. چنـان ی

ء اما یثبت له شیوجود موضوعها اذ المعدوم ال  یقتضیه یجاب القضیا«ه در شرح عبارت یالمشرق
  »هیالذهن یما فکه او ذهنا یقیالحق یما فکه او مقدرا یالخارج یما فکمحققا 
 يه بـرا کـ اسـت   یالت مخصوصان حایم در صدد بکه حیخارج يایه در قضااند ک ان داشتهیب

را  يزیچ یات ذهنیه حاالت و خصوصیذهن يایقضاو  افتیا خواهد یافته ی یموضوع تحقق خارج
ند چـه افـراد   ک یان میباالمر  نفس ه حالت موضوع را به حسب واقع ویقیحق يایقضاو  ندک می انیب

ـ ند یایچگاه به وجود نیا هیند یا بعدا به وجود آیموضوع بالفعل موجود باشند  قـبال   یه بعضـ کـ نیا ای
ـ موجود بـوده و معـدوم گرد   ینـد  بعـدا بـه وجـود آ    یبالفعـل موجـود باشـند و بعضـ     یده و بعضـ ی

ه در انـد کـ   ان داشـته یـ ن مطلـب ب یح ایشان در ادامه توضیالبته ا .)274، ص1362الدینی، ةمشکا(
ح عبـارت  یه توضـ جیتواند نت نمی انین بیه به نظر نگارنده اکم خارج است که ظرف حیقیه حقیقض
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ـ  ي نـدارد. سازگار یح خود شارح در عبارت تالیح با توضین توضیه اک صدرا باشد چنان ن در یهمچن
ـ ان حالـت ذات ماه یب يم براکه حکه آن است یقیه حقیقض«گر ید یانیب بـه   یت اسـت و بسـتگ  ی

ه کـ م ین امـر نـدار  یبه ا یه توجهک یام موضوعات هندسکآن ندارد مثل اح یا خارجی یوجود ذهن
ـ ام مربـوط بـه خـود ماه   کـ ن احیه اکا نشود بلیافت شود ی ين موضوعات فردیا يبرا  الکت اشـ ی

ن محمـوالت و خـواص و آثـار    یدر وجود ا یچگونه دخالتیآنها ه یا خارجی یباشد و وجود ذهن می
  .)272همان، ص( »به وجود خارجی یا ذهنی آنها نیست یموضوعات آنها نداشته و توجه

ـ ه اکـ ح دارنـد  یشان تصریشود چون ا می فادهاستر عبارت مالصدرن امر از ظاهیو ا جـاب  ین ای
ه کـ باشد و مشخص است  یا ذهنیا مقدر یه اقتضا دارد وجود موضوع محقق کم) است که (حیقض

  تنگاتنگ برقرار است. یم و نحوه تحقق موضوع ارتباطکح ین چگونگیب
ـ در ا یبـوعل  حات جنابین فراز، از توضیح ایالبته شارح محترم در توض ن خصـوص اسـتفاده   ی

ه محمـول فقـط در ظـرف ذهـن عـارض      کـ اى است  هیه قضیه ذهنیقضه کن شرح یبه ا اند. ردهک
ن، یدر عـ  هیئتن مایاما هم .شود و موضوع هم در ظرف ذهن متصف به محمول است موضوع مى

شـود.   نمـی  له در ذهن بر آنها حمکرند یگ می را یامکموجودند اح یه به وجود خارجکنیبه خاطر ا
ـ ه اکـ از وجـود رفتـه اسـت     یاز نحـوه خاصـ   یت با چشم پوشیعت ماهیم بر طبکح یاما گاه ن ی

ـ ه در اکـ را دارد  یمکچه ح یت در مرتبه ذات خودش اقتضايماه ت بـه هـر   یـ ن صـورت آن ماه ی
  ه خواهد بود.یقیه حقین صورت قضیه در اکم را خواهد داشت کموجود شود آن ح ينحوه وجود

ت) بـا غـض نظـر از    یـ ت مطلقـه (ذات ماه یماه يم روکا حیه موجبه یه در قضبه طور خالص
ـ ه در اکـ دارد)  یمـ کچـه ح  یت اقتضاين ماهیاز وجود رفته (ذات ا ینحوه خاص ن یـ ن صـورت ا ی

د بـه  یـ ت مقیم بر ماهکا حیم را همراه با خود خواهد آورد کموجود شود آن ح یت در هر وعائیماه
  .ید به وجود ذهنیت مقیا بر ماهیرفته و  یوجود خارج

ـ ون موجودة فـى األع کقد ت هیئتالما کأن تلهیئت و اء مایأنّ لألش کقد سلف ل« قـد  و  انی
ل واحد من کأنّ و  ...ن، یل أحد الوجودیوجب لها تحصیۀ ال یون موجودة فى األوهام و أنّ الماهکت

ون کـ جوز أن ال تی و الوجود کۀ، عند ذلیون للماهکۀ خواص و عوارض تیلحق بالماهین یالوجود
ون متقررة أوال، کۀ تین الماهکۀ، لیث الماهیانت له لوازم تلزمه من حکربما و  اآلخرالوجود  له فى

ـ ون زواکـ لزمـه أن ت یالمثلـث  و  ۀیلزمها الزوجیۀ ینیثم تلزمها هى، فإنّ االثن ۀ یمسـاو  اه الـثالث ی
  .)34ص، 1404، سینا ابن( »ن، بل ألنه مثلثین، ال ألحد الوجودیلقائمت
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  اقسام قضیه حقیقیه .4ـ2

م خارج از وسـع  ین تقسی. پرداختن به ایه بتیه است و کاهی قضیه غیر بتیهقض یه گاهیقیه حقیقض
، يمطهـر  / 132، ص1424، ییطباطبـا ر.ك: ( ان شـده اسـت  یخود ب ياین نوشتار است و در جا

ـ قیه حقیولی مهم این است که این تقسیم به نحوه صـدق قضـ   )566، ص9، ج1382 اي  ه لطمـه ی
رود روى افـراد و روى   م مـى کـ ه حکـ ى است یه آنهایاى بتیقضاه کتوان گفت  می زند. اجماال ینم

ق یق واقعى مقدر، ولى در مـورد مصـاد  یو خواه مصاد محققق واقعى یق واقعى، خواه مصادیمصاد
قضـایاى حقیقیـه غیـر بتیـه آن      مصـادیق.  رود روى م مـى کـ مقدر هم با فرض وجود موضـوع، ح 

ایـن  ». اجتماع نقیضین محال اسـت «مثل  است اى است که موضوع آنها ممتنعات قضایاى حقیقیه
شوند اما با دقت در قضیه حقیقیـه و   هایی هستند که هیچگاه در خارج محقق نمی دسته، از حقیقیه

  گونه که در ادامه خواهد آمد. ؛ همانحل است االمر مسئله انطباق آنها نیز قابل طرح مسئله نفس

  مطهري در شرح مختصر و شرح مبسوط عبارات استاد میانجمع وجه . 4ـ3

شود کـه اسـتاد مطهـري در دروس شـرح مختصـر در مقـام        با توجه به مطالب فوق مشخص می
اند بلکه قضیه حقیقیه را از دیـدگاه مالهـادي توضـیح     توضیح قضیه حقیقیه از دیدگاه بوعلی نبوده

ه این است که در حقیقیـه نیـز وجـود بـه نحـو فـرض وجـود        یجه منطقی آن دیدگادهند لذا نت می
» انسـان ممکـن اسـت   «و » انسان حیوان ناطق اسـت «شود که  موضوع دخالت دارد لذا گمان می

اند چون هـم حـد تـام حکمـی اسـت       از تقسیم خارجند، در حالی که طبق نظر شیخ هر دو حقیقیه
ي ماهیـت انسـان اسـت، امکـان اعتبـار      که بر ذات ماهیت رفته به نحو اطالق و هم امکان اقتضا

شـدن اسـت. ایشـان در     ست. لذا مالك صدق در خصوص هر دو قابل پیادهعقلی از ذات ماهیت ا
انـد و ایـن دو نـوع را نیـز      اند، لذا از بیان اشکال پرهیز کرده دروس شرح مبسوط در این مقام بوده

ا دارنـد و مطـالبی را در توضـیح    بـودن آنهـ   اند لذا سـعی در توضـیح حقیقیـه    قضیه حقیقیه دانسته
دارنـد (کـه بخشـی از آن در     االمر براي چگونگی صدق مواردي مثل امکان و کوري بیان می نفس

  آید). ادامه بحث می

  اشکال استاد مطهري در شرح مختصر پاسخی دیگر به .4ـ4

وجـود بـه    هیه در سه نوع قضکنیبر ا یدر شرح مختصر مبن يال استاد مطهرکالبته در پاسخ به اش
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تـوان   مـی  نـدارد  یوان ناطق اسـت دخـالت  یمثل انسان ح ییایرده است اما در قضاکدخالت  ینوع
ـ ماه يبـرا  یمکهر ح یی،عالمه طباطبا اصالت وجودي يه طبق مبناکنگونه پاسخ داد یا ر کـ ت ذی

لذا ل است، یت حمل گردد به واسطه وجود (بالوجود) است و وجود در آن دخیشود و هر چه بر ماه
حـد   يایدر قضا یه حتکانسان بل يان براکدر حمل لوازم ذات مثل ام تنها نهه کگردد  می مشخص
چ نـدارد و  یت از خود هـ یدر حمل ذات بر خودش باز هم وجود اخذ شده است چون ماه یتام و حت
/  59 ــ 53، ص1، ج1386طباطبـایی،  اسـت (  ام آن به واسطه وجود و به عـرض وجـود  کهمه اح

انسان بدون در نظر گرفتن  يبرابودن  وان ناطقیم حکلذا ح )513ـ 512، ص6، ج1382مطهري، 
ن قسـمت  یح ایدر توض يسبزوار يه مالهادکست. البته خواننده محترم توجه دارند یسر نیوجود م

اد اسـت ل نگرفتـه بـوده لذ  که در آن زمان هنوز شین نظریا اساساًو اند  عالمه نبوده همگام با مبناي
  نند.ک یمنظومه صحبت م يح مختصر در همان فضاز در شرین يمطهر

  »انسان ممکن است«. اشکالی دیگر بر قضیه 4ـ5

ـ ه اکنیال کرد و آن اکاش يگریتوان به نحو د می ن است،که انسان ممیدر خصوص قض ه ین قضـ ی
ه موجبه سالبه المحمـول  ین صورت چون قضیاست. در ا» موجبه سالبه المحمول« يایاز نوع قضا

انسـان  «حل نزاع خارج است چرا که سالبه از م يایر قضایپس مثل سا 1ه سالبه استیم قضکدر ح
رود. متـأخرینی   تحویـل مـی  » و العـدم نیسـت  الوجـود   انسان ضـروري «در واقع به » ممکن است

اند (براي مطالعـه بیشـتر، ر.ك: صـدرالمتألهین،     همچون عالمه طباطبایی این اشکال را پاسخ داده
) و تفصـیل  173، ص1، ج1386/ طباطبایی،  170و نیز همان، ص 2ورقی، پا169، ص1، ج1981

  این اشکال و پاسخ آن از در خور پژوهشی است.

  االمر نفس. بازگشت به اصل بحث، مطابقت قضیه با 4ـ6

ه صـدق هـر   کـ ه مشخص گشت و معلوم شد یه و ذهنیه و خارجیقیحق يایه غرض از قضاکحال 
ـ خارج يایه به حسب خودش است (واقـع قضـا  یواقع هر قض سه به مطابقت آنها با واقع است و ه ی

ـ  یت مقیه ماهیذهن يای، واقع قضاید به وجود خارجیت مقیماه  يایو واقـع قضـا   ید به وجـود ذهن

                                                   
 چون محمول در این قضایا یک امر سلبی بسیط است (نه امر عدمی مضاف همچون موجبه معدوله المحمول).. 1
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ه تا بخواهـد واقعـی داشـته باشـد)     ثابت نشد يزیبر چ يزیت و در سالبه اصال چیه ذات ماهیقیحق
جمـع شـده اسـت و در    » االمـر  نفس«بیر در کلمه گوییم که در لسان حکماي مسلمان این تعا می

االمـر   نفس هر چند توضیح و تبین». ي استاالمر نفسصدق قضیه به مطابقت با واقع «اصطالح 
گونـاگون آن در   يردهاکارکف از آن و و نقض و ابرامهاي موجود در آن و بحث و تقریرهاي مختل

همـان  االمـر   نفس هکتوان گفت  می االطلبد اما اجم می مفصل و مستقل ی، پژوهشیشه فلسفیاند
 داده اسـت  يه گذشـت در خـود جـا   کـ ا را آن طـور  یه مطابق همه قضـا کثبوت عام شامل است 

ـ ه شـامل واقع کـ است  یو به عبارت دیگر ظرف )25، ص1424طباطبایی، ( ت یـ ت بالـذات و واقع ی
ـ بـل واقع در مقا یت بالعرض قسـم یه واقعکته کن نیشود البته با توجه به ا می بالعرض ت بالـذات  ی

ـ ه ذهن به خاطر اضـطرار و احت کاز آن است اي  ه مرتبهکست بلین نـد  ک مـی  اج خـود آن را اعتبـار  ی
ــري، ( ــایی،  625ـ    621، ص9، ج1382ر.ك: مطه ــو / 24، ص1424/ طباطب ، 1، ج1386، هم

  کنند: می حیتصر يه استاد مطهرک چنان )74ـ71ص
ـ عنى وجود؛ مـا چ یت یعنى وجود، واقعیا واقع ریست، زیزى در مقابل واقع نیچ االمر نفس« زى ی

اى از  عنـى مرتبـه  یاالمـر   نفـس  ن حال به وجود هـم برنگـردد  یه از عدم جدا باشد و در عکم یندار
ل یـ ن از قـدرت تحل یند و اکل یه خود واقع را به مراتبى تحلکعقل انسان قدرت دارد .  مراتب واقع
مـى  کح یـک ند به مراتبى و از هر مرتبه از آن مراتب کل یتواند واقع را تحل زد. او مىیخ عقل برمى

  .)621، ص9، ج1382، يمطهر( »ن مراتب، مراتب واقع استیند، ولى همه اکانتزاع 
ـ توانـد ذهـن    مـی  ن مرتبه واقـع یالبته ا ـ ی اهللا  یـت ه آکـ  از ذهـن باشـد. چنـان   اي  مرتبـه  یا حت

  ند:یفرما یم یزدي مصباح
ـ  یات خارجیر از واقعیغاالمر  نفس منظور از« ه در کـ باشـد   مـی  اتکیـ مح ی، ظرف ثبـوت عقل

در ی و منطقـ  يایاز ذهن است مانند قضـا  یمرتبه خاص يند و در مواردک می موارد مختلف تفاوت
 يدر مـوارد و  نیضیاجتماع نقبودن  ه محالیقض کیمفروض است مانند مح یثبوت خارج يموارد

کـه   د علت عدم معلـول، عـدم علـت اسـت    نیگو می هک شود چنان می بالعرض به خارج نسبت داده
ن وجود علت و وجود معلول برقرار است و بـالعرض بـه عـدم آنهـا هـم      یقت بیت در حقیرابطه عل

  .)254، ص1، ج1382 ،یزدي مصباح( »شود ینسبت داده م
  گردد. می و اینگونه است که مطابقت قضایاي حقیقیه غیربتیه نیز حل
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  حل شبهه يه سوم برای. نظر5

را  یمـ کو هـر ح انـد   ه بر مرّ اصالت وجود متفـرع سـاخته  ک یمتأخر مطلب مهم حکماي از یبعض
لـذا بـه    انـد.  ت را بر آن ـ به واسطه وجود دانسته یت ـ از جمله حمل حد تام و لوازم ماه یماه يبرا

ـ ه و اقتصار نظر به ذات ماهیقیحق يایاز وجود در قضا یه چشم پوشکرسد  می نظر عـت،  یت و طبی
شان با دقت یه اک یاستقضا از یمیال باشد. پس بهتر همان تقسکدچار اش دانشمندان نیدر نظر ا
  اند. ردهکان یم بکحبودن  در اصل

م بـر  کـ است (ح یم خارجکا حیم کن حیه گذشت، حال اکم است همانطور که به حیقوام قض
اسـت   یم ذهنکا حیاست و  ین صورت موضوع حتما خارجیه در اک) ید به وجود خارجیت مقیماه
ـ ه در اک) ید به وجود ذهنیت مقیم بر ماهک(ح ـ یـ ن صـورت موضـوع   ی ـ اسـت   یا ذهن ی ا خـارج ی
 ي از انحـا د به نحـو یمق؛ اما ماهیت غیر)58ـ53، ص1، ج1386همو،  / 25، ص1424، ییطباطبا(

ـ قیه حقیرد. پـس در قضـ  کـ را بر آن ثابت  یمکشود تا بعد بتوان ح نمی وجود، تصور ـ ه نی ز وجـود  ی
  ت با غض نظر از وجود نرفته است.یعت ماهیم بر طبکو حرده کدخالت 

االمـر اسـت و    صدق هر دو دسته به مطابقت بـا نفـس  ز یدگاه نین دیه در اکالبته واضح است 
االمر اعم مطلـق از   گردد و نفس ي میز جارینجا نیاالمر در ا ه گذشته در خصوص نفسیهمان نظر
  .)25ص ،1424 همو،شود ( ی میو ثبوت خارج یثبوت ذهن

پرداختن بیشتر به این نظریه، الزمه بحث از مقدمات آن از جمله مدخل فلسفه، اصالت وجـود،  
  دفع اشکاالت وارده بر آن است که از عهده این نوشتار خارج است.و... و  وجود ذهنی

  . معیار صدق6

تـه  کن یـک مسلمان توجه به  يماکدگاه حیصدق از د يمعماشدن  ن نوشتار پس از حلیان ایدر پا
ار آن تفـاوت قائـل شـد. تمـام     یـ ن معیقت صدق و بین معنا و حقید بیه باکنیاست و آن ا يضرور
ه کـ اسـت   ضـروري قـت صـدق بـود امـا     یصدق و شناخت حق يگذشته در رابطه با معنا يبحثها
، 1، ج1382 ،یـزدي  ، ر.ك: مصـباح شـتر یمطالعـه ب  براي( ز بشودیار صدق نیبه بحث از معاي  اشاره
  ).206ـ196، ص1382زاده،  / حسین 252ـ248ص

مـا   يقـت صـدق بـرا   یه حقکنون که اکنگونه سخن گفت یتوان ا می ار صدقیدر خصوص مع
ـ باشـد، مع  ياالمـر  که مطابق با واقع نفسم گزاره صادق، آن است یدیمشخص گشت و فهم ار و ی
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تمییـز معرفـت    )96، صهمـان ( سـت؟ یذب چکـ قـت از خطـا و صـدق از    یز حقییتم يبرا كمال
ـ گ مـی  اذب چگونه صورتهاي ک صادق از معرفت گزاره يها ارهگز بـه   )59، ص1385، همـو ( رد؟ی

گـر  یداي  هیه صادق و مطابق بـا واقـع شـود و قضـ    یقض یکه کباعث شده  یگر چه عاملیان دیب
ه در کـ م و همـانطور  یهسـت  یه ما در محدوده علم حصـول کنیرد؟ با توجه به ایرا نپذ یمکن حیچن

 ین علم حصـول یتوان مطابقت ا یاز محل نزاع خارج است، چگونه م يم حضورصدر نوشتار آمد عل
 هـاي  صـورت ن یانال ارتباط ما بـا خـارج را همـ   که ک یص داد در حالیبا متعلقات خودش را تشخ

  .)249، ص1، ج1382 ،يزدی مصباحدهند ( می لکیتش یو علوم حصول کیادرا

  . معیار صدق علوم حصولی7

سـت و بحـث از   که در صدر بحث گذشت اصال شأنیت خطا موجود نی در علوم حضوري همانگونه
  .استمعن صدق در آنها بی

نظري از نظر حکمـاي  هاي  یا نظري. معیار صدق گزارهاند  در علوم حصولی گزاره ها یا بدیهی
داشـته   هیئتمسلمان چه در قضایاي پیشین و چه در قضایاي پسین این است که بازگشت به بـدی 

ـ همانطور کـه در   ئت اختصاص به اقیسه داردیظر ماده و هم از نظر هیئت ـ البته ه باشند، هم از ن
بدیهی بیانجامد و اال تسلسل را به دنبال خواهد دشـت و   نیز، تعریف باید نهایتا به اجزاي تصورات

  اش عدم دست یابی انسان به هیچ علمی خواهد شد. نتیجه
هاي پیشـین   فاهیم و گزاره ها و نیز میان گزارهاز منظر حکما و منطق دانان مسلمان، میان م«

اي پسین یا پیشین از نظـر محتـوا یـا از نظـر      پسین تفاوتی نیست. از این رو اگر گزارههاي  و گزاره
شـتر  یمطالعـه ب  بـراي ( »شـود  نمی ارجاع نیابد صدق آن براي ما محرز هیئتشکل استدالل به بدی

  .)61، ص1385زاده،  حسین / 261، ص1421ك: مظفر، .ر
 هیئتبدیهی نظریات گوناگونی بیان شده است. برخی بـدی هاي  در خصوص معیار صدق گزاره

لـذا در   انـد.  پس آنها را غیر قابل استدالل خواندهاند  علت دانسته بی حد وسط در اثباتند، بی را چون
دق آنهـا  که صرف تصور آنها براي اذعان بـه صـ   معنا صدق آنها ذات آنهاست بدین معیار ،این نظر

اي ایـن   عـده  )62، ص1385زاده،  حسینکردن آنها نیست ( چیزي غیر از تصورکافی است و معیار، 
کـه در  انـد   اولیه مطرح نموده و آن را به این شکل تتمیم داده هیئتنظریه را فقط در خصوص بدی

این قضایا ممکن است مفاهیم تصوري موضوع و محمول به حس نیازمند باشـند ولـی تصـدیق و    
ت و این تصـدیق نیـازي   حکم به ثبوت محمول براي موضوع، غیر از تصور موضوع و محمول اس
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  .)298ص ،1378معلمی، به حس ندارد (
اولیه این است که چون در این قضایا دو یقین موجـود اسـت،    هیئتنظر دیگر در خصوص بدی

اله طـرف مقابـل   گري یقین به اسـتح صدق آنها مسلم است. یکی یقین به متن و مفاد قضیه و دی
  .)299همان، ص( این است و جز این نیست)(

اولیه را از دو جهت باید بررسی کرد. مفاهیم تصوري آنها و  هیئتمطابق نظر استاد مصباح بدی
  کیفیت حکم به اتحاد این مفاهیم تصوري در آنها.

انـد   لسـفی شوند آنها نخستین دسـته از مفـاهیم ف   مفاهیم تصوري آنها منتهی به علم حضوري می«
همچون احتیاج و استقالل و علت و معلول که منتزع از وجدانیات بالواسطه هستند و مطابقـت آنهـا بـا    

، 1، ج1382یـزدي،   براي مطالعه بیشـتر، ر.ك: مصـباح  گردد ( منشأ انتزاعشان به علم حضوري درك می
ا نیـز از آنجـا   ). حکم به اتحاد آنهـ 66، ص1385زاده،  / حسین 299، ص1378/ معلمی،  250ـ229ص

شود که این قضایا از قبیل قضایاي تحلیلی هستند و مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضـوع   ناشی می
ایـن  » معلـول «از تحلیـل مفهـوم موضـوع    » هر معلولی احتیاج به علت دارد«آید. مثالً در  به دست می

ت یعنـی احتیـاج بـه    شود که موجودي است که وجود آن وابسته به موجـود دیگـر اسـ    نتیجه حاصل می
نامیم. مشخص است که مفهوم احتیـاج بـه علـت در     موجود دیگري دارد که ان موجود دیگر را علت می

» یـابیم  مفهوم معلـول منـدرج اسـت و اتحـاد آنهـا را بـا تجربـه درون ذهنـی (و علـم حضـوري) مـی           
  .)303، ص1378/ معلمی،  251، ص1، ج1382یزدي،  مصباح(

جه داشته باشند که استاد مصباح بدیهیئت اولیه را سومین دسـته از قضـایایی   البته خواننده محترم تو
شود و وجدانیات و قضایاي منطقـی را در رتبـه مقـدم     دانند که معیار بازشناسی صدقشان گشوده می می

گشایند. اما در اینجا به مناسبت اینکـه قـدما بحـث از بـدیهیئت اولیـه را مقـدم        بر بدیهیئت اولیه باز می
اند نگارنده به خاطر تناسب بحث ابتدا بدیهیئت اولیه را در نظر عالمه مصـباح بیـان کـرده اسـت.      تهساخ

یـابیم. در ایـن    اولیه، ابتدا معیـار صـدق قضـایاي وجـدانی را مـی      در نظر ایشان در رتبه قبل از بدیهیئت
ذهنی حـاکی   یابیم همچون ترس و هم صورت قضایا هم مدرك (متعلق ادراك) را به علم حضوري می

و » ترسـم  من مـی «کنیم لذا واضح است که در قضایایی همچون  واسطه و حضورا درك می از آن را بی
که از دسته وجدانیات هستند، حاکی و محکی عند النفس حاضـرند و اینهـا نخسـتین    » من شک دارم«

اي منطقـی  شود. نظیر همـین اشـراف، در قضـای    قضایایی هستند که ارزش صد در صدي آنها اثبات می
انـد و قضـیه    افتد. در این قضایا هر چند حاکی و محکی در دو مرتبـه از ذهـن قـرار گرفتـه     نیز اتفاق می

کند. اما هر دو مرتبـه نـزد نفـس یـا      هاي مفهوم انسان حکایت می از ویژگی» مفهوم انسان کلی است«
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نهـا بـدون واسـطه    کی آمنِ درك کننده حاضرند. پس سر صدق اینگونه قضایا نیز در درك حاکی و مح
کنـیم کـه حقیقـت     است. به بیان دیگر در این دو دسته بدون به کار گرفتن اندامهاي حسـی درك مـی  

کنـد بلکـه قابـل صـدق بـر افـراد        ترس در من موجود است و مفهوم انسان از فرد خاصی حکایت نمی
در حـد درك مفـاهیم   شمار است در بدیهیئت اولیه نیز اگـر از ابزارهـاي حسـی اسـتفاده شـود فقـط        بی

تصوري موضوع و محمول کارایی دارند ولی تصدیق و حکم به ثبوت محمول براي موضوع نیـازي بـه   
حس ندارد عالوه بر اینکه مشاهده شد در دسته اي از آنها حتی در یافت مفاهیم تصوري نیز نیـازي بـه   

/ معلمـی،   250ــ 249ص ،1، ج1382یـزدي،   براي مطالعه بیشتر، ر.ك: مصـباح ابزارهاي حس نداریم (
  ).299ـ298، ص1378

در معرفـت شناسـی اسـت.    مسئله  اولیه دشوارترین هیئتبرخی قائلند که حل معیار صدق بدی
عالوه بر آن چون اینگونه قضایا در قوه قضیه حقیقیه هستند با صرف دانستن معیـار صـدق آنهـا،    

این در حالی اسـت کـه    )67ـ 66، ص1385زاده،  حسینشود ( نمی مشکل انطباق آنها با خارج حل
هـر چنـد مـا از    «کـه  انـد   را اینگونه حل کردهمسئله  این یزدي مصباحهمچون عالمه  دانشمندانی

کنـیم و لـی نـه از آن جهـت کـه       یک پدیده خاصی مانند اراده خودمان مفهوم معلول را انتزاع می
بلکـه از ان جهـت کـه     رود مـی  از اقسام کیف نفسانی به شـمار مثالً داراي ماهیت خاصی است و 

وجود آن وابسته به وجود دیگري است. پس هر جا این خصوصیت یافت شود این حکم هم بـراي  
  .)251، ص1، ج1382یزدي،  مصباح( »او ثابت خواهد بود

امـا مشـکلی در   انـد   پس با اینکه اینگونه قضایا و مفاهیم از حاالت قائم به شخص درك شده
  اینگونه قضایا.بودن  این است معناي حقیقیهو  آنها وجود ندارد انطباق آنها با خارج و عمومیت

اند که معیار صدق وجدانیات و قضـایاي منطقـی و قضـایاي تحلیلـی را (در      برخی از اساتید کوشیده
پی تتمیمی که بر نظریه اول معیار صدق بدیهیئت افزودند) به بیان دیگر و مختصـرتري توضـیح دهنـد    

یابد کـه ایـن    که خواننده محترم پس از دقت در بیان استاد مصباح درمی )299ـ298، ص1378معلمی، (
  بیان نیز از کالم استاد مصباح اخذ شده و به نوعی ناشی از فهم دقیق از فرمایش استاد مصباح است.

  . سایر اشکاالت بر نظریه مطابقت8

ه حکماي مسـلمان، وارد  ترین اشکالی است که بر صدق از دیدگا اشکال مطابقت همیشگی با واقع، مهم
شده و حتی برخی از قدماي آنها نیز این اشکال را بر خود وارد دیده بودند. البتـه همـانطور کـه خواننـده     

انـد.   اي دیگر از این حکمـا بـه خـوبی آن اشـکال را پاسـخ داده و دفـع کـرده        محترم مالحظه کرد عده
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دور، لـزوم تسلسـل، قضـیه پـارادوکس     اشکاالت دیگري نیز بر این نظریه مطرح شـده از قبیـل لـزوم    
دروغگو، ابهام داري، انحصار در مطابقت با واقعیات مادي و.. که هیچکدام بـه اهمیـت و قـوت اشـکال     

باشد و به عقیده عده اي، اکثر این اشکاالت ناشی از نپذیرفتن یکی از پیش فرضـهایی اسـت    اصلی نمی
بـودن   نگارنـده نیـز بـه علـت واضـح      )101، ص1382زاده،  حسـین که در صدر مقاله به آنها اشاره شد (

  کند. اجمالی مطلب و پرهیز از تطویل، پرداختن به آنها را به موعد دیگري موکول می
، بررسی مالك و معیـار صـدق و کـذب در قضـایاي اخالقـی و      تر مهمشاید از این اشکاالت 

 لکه در قالب انشائیات بیـان حقوقی باشد چرا که غالبا این قضایا لسان خبري و حکایتگري ندارند ب
شوند. حال آیا همین مالك مذکور در این قضایا نیز سازگار است یا خیر؟ نگارنـده حقیـر امیـد     می

  دارد که در نوشتار دیگري به بررسی این مطلب بپردازد.

  نتیجه
ن اسـت  کـ ه ممکـ ه اسـت  یشوند و تنهـا قضـ   نمی ذبکو تصور متصف به صدق و  يعلم حضور

  اشد.اذب بکا یصادق 
مطابقـت   االمـري  نفـس ه بـا واقـع   کاست  یمسلمان، معرفت يماکدگاه حیمعرفت صادق از د

 داشته باشد.
 خود مطابق باشد.» عنه کیما ح«د با یه بایست و هر قضین ین خارجیواقع منحصر در ع

ـ ا از حیهمـه قضـا  و  ث مطابق متفاوت استیث مطابِق با حیه حیدر قض ث مطـابِق موضـوع   ی
 اذبه.ک يایاقض یدارند حت

در قضیه خارجیه حکم بر ماهیت مقید به وجود خارجی حمل شده. در قضیه ذهنیـه حکـم بـر    
ماهیت مقید به وجود ذهنی و در قضیه حقیقیه حکم بر ذات و طبیعت ماهیت حمل شده است و این 

 پذیرد ولو اینکه آن ماهیت هیچگاه محقق نشود. ماهیت در هر وعائی موجود شود آن حکم را می
 یمـ که در سالبه اصـال ح کل ین دلیم خارج است. اول به این تقسیل از ایه سالبه به دو دلیقض

 ز صادق است.یموضوع ن یم، دوم چون سالبه با انتفايندار
 ه موجبه است.یافت ـ ملحق به قضیه موجبه سالبه المحمول ـ اگر بتوان آن را یقض
 است. یهیبداي ه ، بازگشتن آنها به گزارهينظر يایار صدق قضایمع
آنها بـه علـم    کیو مح کیحا كه، دریاول یهیئتو بد یمنطق يایات و قضایار صدق وجدانیمع
  است. يحضور
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