
 

 

 

 

 

 

 

 

93 
 

 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  93، شماره مسلسل 6931 تابستان، نهمسال 

 

 

 شناسي ذهن در مطابقت حکايي صور ذهنينقش معرفت
 
 
 
 

 44/5/59تاريخ تأييد:   4/6/59تاريخ دريافت:  

 * یحسن معلم 

 ** یترک یعبدالحسين رحيم

است که محور بحث مطابقت حکايی و فراحکايی قرار  یتنها علم حصول

عنوان ساحت حکايی و شأنی از شئون نفس، در جدول ، به«ذهن. »ردیگیم
بالذات بودن صور تصوري جزئی و کلی، و صور  یّوجودي خود ويژگی حاک

 ن،آ ياريکند که عقل به می فراهم يو بستر دهدیاي و تصديقی را ارائه مقضیه
 صور بالذات است، نيا تييابد و ازآنجاکه حکاگونه ويژگی صور بار میبه اين

ر ظرف د زین یّو محک یّحاک یستيکه براساس اصل تضايف، با ردیگیم جهینت
ا ر يزیکه چ باشندیصوري م نیهم یّتحقق داشته باشند، چراکه حاک تيحکا

. شودیاين صور ارائه م ۀاست که با واسط يزیهم همان چ یّو محک دهندیارائه م
ه ک يزیخود، با چ يِاالمرصرف نظر از واقع نفس ز،ین میمفاه نياساس، ا نيبر ا

در ذهن ارائه شده  یمطابقت نیمطابقت حکايی دارند و چن انندينمایارائه داده و م
  کند.یو به صحت آن حکم م افتهيو عقل آن را  شودیداده م شيو نما

 معقوالت ،یذهن، صور ذهنی، مطابقت حکايی، معقوالت اول :کلیدی واژگان

  .یفلسف یۀمعقوالت ثان ،یمنطق یۀثان

                                                 
 .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم *

 .دانشگاه باقرالعلوم  یاسالم ۀفلسف یدکتر یدانشجو **
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 مقدمه

صور »در اين مقاله، بحث دربارۀ نقش دستگاه ذهن در مطابقت حکايیِ 

است. ادراکات ما در يک تقسیم کلی « صور تصديقی»و « ايصور قضیه»، «تصوري

شود، چراکه علم يا به صورت يافتِ تقسیم می« علم حصولی»و « علم حضوري»به 

ت، قع به واسطۀ صورواقع است بدون هیچ واسطه، يا رسیدن به واقع است با فهم وا

البته، با اينکه در علم حضوري  (31: 4731)طباطبایی، تصوير، مفهوم يا حاکی. 

مطابقت يا عدم مطابقت با واقع مطرح نیست، ازآنجاکه قوام علم حصولی به علم 

، ثمرات (773: 4711)عارفی، شود حضوري است و به آن ارجاع داده می

توان گفت: با اين اي که میه دارد، به گونهشناسی مهم و فراوانی به همرامعرفت

شناسی غرب الينحلّ شناسی ـ که در معرفتامر مهم، بسیاري از مشکالت معرفت

؛ 491: 4713)معلمی، شود. نمايد ـ در فلسفۀ اسالمی حل و فصل میمی

 (673: 4791زاده،حسین

 بیان مسئله. 1

ش ذهن در مطابقت نق»کنیم: اين مسئله را به صورت يک سؤال مطرح می

 «چیست؟« صور تصديقی»و « صور قضیه اي»، «صور تصوري»حکايی 

 تحلیل و تبیین عناصر مسئله. 2

براي واقف شدن به سؤال مذکور، الزم است عناصر مسئله تحلیل و تبیین شود، 

. نفس االمر، 9. صور ذهنی 2. ذهن 1صورت مسئله حاوي اين عناصر است: 

 مطابقت.. 0محکیّ، مصداق، مطابق 
 . ذهن2-1

ح هاي مختلفی را مطرديدگاه« ذهن»فیلسوفان و حکماي اسالمی دربارۀ چیستی 
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: 4719بهمنیار، ؛  13: 4731؛ همو، 639: 4733سینا، ؛ ابن31-37ق: 4113)فارابی، اند. کرده

ق: 4743؛ ساوي،337: 4739الدین شیرازي، ؛ قطب141-119: 4733طوسی ]خواجه[،  ؛631

؛ همو، 343: 4141؛ صدرالدین شیرازي،67-64: 4739؛ همو، 411: 4111؛ جرجانی، 411

لکن ما تعريف  (71تا:  ؛ سبزواري، بی31تا: ؛ همو، بی31: 4736الهیجی، ؛ 471: 4737

دهیم. در اصطالح فلسفۀ اسالمی از ذهن را ارائه میاصطالحیِ رايج در آثار امروزي 

باشد که در آن ادراک امروزي، ذهن شأنی از شئون نفس يا ساحت حکايی نفس می

 شأنی از شئون نفس است که« ذهن»تر، گیرد و، به تعبیر دقیقحصولی انجام می

، 4731، ؛ همو73-71: 4736)طباطبایی، دانست. « دستگاه حصولی نفس»توان آن را می

 (671و  31و  31: 4711؛ عارفی، 616: 4731؛ مصباح یزدي، 719، 4733؛ مطهري، 69
 . صور ذهنی2-2 

همان علم حصولی است که تصورات، قضايا و « صور يا مفاهیم ذهنی»

است که « صور حاکیّ»گیرد. صور يا مفاهیم مذکور همان میتصديقات را دربر

ت، خواه محکیّات آنها امور ماهوي حکايت و حاکويت خصوصیت ذاتی آنهاس

باشد و خواه غیر امور ماهوي، چراکه تفاوت در محکیّات صور يا مفاهیم به معناي 

 تفاوت آنها در حیثیت حکايت نیست.
 االمر، محکیّ، مصداق و مطابَق. نفس2-3

ه نشینند کرا در موجودي به جستجو می« االمرنفس»در فلسفۀ اسالمی، گاهی 

االمر به عالم مجردات، عالم قِ ادراکات تحقق دارد، مانند تفسیر نفسدر آن، حقاي

امر، علم الهی، اعیان ثابته، عالم اعلی، رب النوع انسانی، اسماء الهی، لوح محفوظ، 

عقل کل، نفس کل، کتاب مبین، قلب انسان کامل، مُثُل افالطونی و عقل فعال. 
تا: ؛ قوشجی، بی614-631: 4141یرازي،؛ صدرالدین ش74-69: 4731ترکه اصفهانی، )ابن

« االمرنفس»و گاهی  (34ـ  31: 4733؛ قیصري، 341-111: 4734زاده آملی، ؛ حسن33
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: 4731سینا، ن)ابکنند، نظیر تحقق شیء در مرتبۀ ذات خود را به گونۀ ديگر تفسیر می

، تطابق عوالم براساس تشکیک (79ـ  71تا: )میرداماد، بی، مطلق وعاي حصول (431

، ذات الشیء فی نفسه، عالم امر و عقل (76ـ  74ق: 4141)صدرالدین شیرازي، وجود 

: 4733)مدرس زنوزي، ، خارج ظرف انعقاد قضیه (643ـ  641تا: )سبزواري، بیکل 

؛ 74: 4731؛ همو، 43ق: 4143)طباطبایی، ، ظرف مطلق ثبوت و تحقق تبعی (433

ـ  73ق: 4113)مصباح یزدي، ، ظرف ثبوت محکیّات (643ق: 4141ي، صدرالدین شیراز

، شیء در حد ذات خود با قطع نظر از هر عارض و وصفی و (661: 4733؛ همو، 73

، (133: 4731)جوادي آملی، با صرف نظر از تحقق آن در ذهن انديشمند يا در خارج 

 جهان ذهن و واقعیت تجريدي نفس يا من که نفس در آن موقعیت تجريدي فوق

شده تبیین رسد نظريات ذکر. به نظر می(36: 4737)جعفري، گیرد عین قرار می

د. دهناالمرِ امور عدمی به دست نمیاالمر و، همچنین، نفسروشنی از حقیقت نفس

االمر را مرادف با خارج و واقع اقوال مذکور، نفس بارۀما، با قطع نظر از داوري در

حقايق وجودي، چه مجرد و »، «مراتب ذهن»اقع را اعم از دانیم اما خارج و ومی

، مانند ظرف صدق «ظرف يا وعاي اعتباري»و، همچنین، « امور عدمی»، «چه مادي

گیريم، ، درنظرمی«الماهيۀ من حيث هي ليست االهي ال موجودۀ وال معدومۀ»

اند یر کردهسگونه يا شبیه به اين تفاالمر را اينکه بعضی از معاصرين نیز نفسچنان

 . (491: 4711؛ عارفی، 111ـ  113ق: 4111)مطهري، 

االمر غیر از محکیّ بما هو محکیّ است، زيرا همۀ صور بايد توجه کرد که نفس

يا مفاهیم ذهنی ـ اعم از تصورات، قضايا و تصديقات ـ خواه صادق باشند وخواه 

است ]يا « محکیّ حکايی»کاذب ـ محکیّ دارند، چراکه محکیّ مذکور به معناي 

محکیّ »باشد[، در مقابلِ یم« ال بشرط از تحقق و عدم تحقق»همان واقعی که 
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. اما باشدمی« بشرط تحقق و عدم تحقق»، که همان واقع «االمريفراحکايی يا نفس

 االمر نداشته باشند، چراکه درهمۀ تصورات، قضايا يا تصديقات ممکن است نفس

االمر همان مصداق و در قضايا و تصديقات، همان مطابَق آنها تصورات، نفس

تحقق چنین امري در همۀ تصورات، قضايا و تصديقات وجود  باشد، که تضمینمی

ندارد، زيرا مصداق تصورات و مطابَق قضايا و تصديقات چیزي جز واقعِ متحقق 

و  بیرون است« محکیّ حکايی»يا به شرط تحقق نیست، که چنین امري از حیطۀ 

ضايا و در قاثبات آن احتیاج به دلیل دارد. نکتۀ ديگر اينکه گاهی محکیّ و مطابَق 

غیر « حیثیت محکیّ»شود، اما بايد توجه کرد که تصديقات صادق بر هم منطبق می

 است. « حیثیت مطابَق»از 
 . مطابقت2-4

ی تنها شناختمطابقتْ تابعی از حکايت است. به عبارت ديگر، مطابقتِ معرفت

هاي در قلمرو حکايت قابل تبیین و تفسیر است. به تعبیر ديگر، در آغاز، صورت

بايست بیان خود را داشته باشند و، سپس، مطابِقت يا عدم مطابِقت آنها با ذهنی می

 واقعیت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

توان گفت: دربارۀ صور ذهنی دو نوع حکايت متصور است: در اين باره، می

باشند، اعمّ از تصورات، قضايا و حکايت عام که همۀ صور ذهنی واجد آن می

ات صادقه يا کاذبه، چراکه اين نوع حکايت، در واقع، خصوصیت ذاتی و تصديق

الينفکّ در همۀ صور ذهنی است، و حکايت خاص که نوعی ارائه و کاشفیت 

دم ع»يا « مطابقت»االمر اي که واقع يا نفسفراحکايی صور ذهنی است، به گونه

ريم: دو نوع مطابقت داتوان گفت که ما آن را تأيید کند. بر اين اساس، می«ِ مطابقت

      . مطابقت فراحکايی.2. مطابقت حکايی 1

هاي با توجه به مباحثی که ارائه کرديم، روشن شد که صورت أ. مطابقت حکایی:
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ذهنی ويژگی ذاتی ارائه، کاشفیت و حاکی بودن را دارند، البته، با توجه به فرق 

ف تصورات، برخال اي و تصديقی، زيرانحوۀ حکايت صور تصوري و صور قضیه

قضايا و تصديقات، دربارۀ واقعْ زبانِ اثباتی و سلبی ندارند و تنها ويژگیِ ارائه و 

 حکايتگري  دارند.

ست، ا« االمريمطابقت نفس»اين نوع مطابقت، که در واقع،  ب. مطابقت فراحکایی:

اوالً، به قضايا و تصديقات اختصاص دارد و تصورات از اين نوع مطابقت 

که گفتیم ـ برخالف قضايا و تصديقات، تصورات دربارۀ اند، زيرا ـ چنانهبهربی

 باشند و تنهاواقع زبان ندارند و تنها ويژگی حکايتگري و ارائه کردن را دارا می

دهند، و ثانیاً، خود را ارائه می« ال بشرط از تحقق و عدم تحقق»مصداق يا محکیِّ 

که شرط مطابقت فراحکايی اين است مختص قضايا و تصديقاتِ صادق است، چرا

رفی، )عادهد. اي باشد که قضیه يا تصديق ارائه میاالمر يا واقع به گونهکه نفس

4711 :716) 

ور حکايت ص»شناختی، نخست، بايد بر در بحث رئالیسمِ معرفت نکتۀ اول.

تأکید کرد و سپس، از نحوۀ حکايت آنها و، آنگاه، از دو نوع مطابقت « ذهنی

سخن به میان آورد. بر اين اساس، در بحث رئالیسم « فراحکايی»و « حکايی»

  (711مان: )ه. گام فراحکايی. 2. گام حکايی 1شناسی بايد دو گام برداشت: معرفت

د، اناي و غیرتصديقیهاي غیرقضیههاي تصوري همان صورتصورت نکتۀ دوم.

خواه به صورت تصور مفرد باشند و خواه به صورت تصور مرکب مضاف. چنین 

 کنند و هیچ حکايتی نسبتصوري تنها از محکیّ خود )محکیّ حکايی( حکايت می

)محکیّ فراحکايی( ندارند،  االمربه تحقق يا عدم تحقق مصاديق خود در نفس

 چراکه ـ برخالف قضايا و تصديقات ـ دربارۀ واقع، زبانِ اثباتی و سلبی ندارند.
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 . انواع صور ذهني3

. صور تصوري حسی 1اند: فیلسوفان اسالمی به چهار نوع صور تصوري قايل

)عبودیت، . عقلی. صور تصوري 0. صور تصوري وهمی 9. صور تصوري خیالی 2

. معقوالت اولی 1صور عقلی يا صور معقوله نیز بر سه نوع است:  (39-33: 4713

. معقوالت ثانیۀ فلسفی. ابتدا، به تعريف اين سه 9. معقوالت ثانیۀ منطقی 2

 پردازيم.می
 . معقوالت اولی3-1

شود که بر امور عینی حمل اي اطالق میمعقوالت اولی به صور و مفاهیم کلی

ند کند، مانخودکار و اتوماتیک از موارد خاصی انتزاع میشود که يا ذهن به طور می

شود که بعد از ديدن يک يا چند شیء سفیدرنگ انتزاع می« سفیدي»مفهوم کلی 

کند ، و يا عقل مصاديق مفاهیم مذکور را اثبات می(433ـ  433: 4733)مصباح یزدي، 

محسوس نبوده،  دهد، زيرا بعضی از مصاديق مفاهیم ماهويو مورد بررسی قرار می

شوند، مانند مصاديق همۀ جواهر يا بعضی از آنها، چراکه جواهر با عقل اثبات می

بندد صورت حسی و خیالی ندارند، بلکه صورتی که از آنها در ذهن نقش می

 .(636: 4713)معلمی، صورتِ مجموعۀ عوارض آنهاست 

که  اهیت، چیزيالبته، بايد توجه کرد که بنابر اصالت وجود و اعتباريت م   

و محموالتی است که به حقیقت وجود  « وجود»مصداق و مابازاي عینی دارد 

، نه مفاهیم «علت و معلول»و « واحد و کثیر»، «واجب و ممکن»گردد، مانند برمی

اند و مصداق و مابازاي عینی ندارند. بر اين اساس، بايد گفت: ماهوي که اعتباري

و به صورت اعتباري است که حاکی از واقعیت صور يا مفاهیم ماهويِ بالعرض 

 اند.خارجی
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 . معقوالت ثانیۀ منطقی3-2

اين صور يا مفاهیمْ داراي متعلقات ذهنی بوده، قابل حمل بر امور عینی نیستند،  

يعنی عروض و اتصاف آنها ذهنی است، مانند مفهوم کلی، جزئی، موضوع و 

عبارت ديگر، صور و مفاهیم مذکور  به (433ـ  433: 4731)مصباح یزدي، محمول. 

نین يابد. چشوند و اتصاف آنها نیز در ذهن تحقق میفقط بر مفاهیم ذهنی حمل می

؛ 11ـ 71تا: )همان؛ سبزواري، بینامند. می« معقوالت ثانیۀ منطقی»صور يا مفاهیمی را 

 (633ـ  633ق: 4143طباطبایی، 
 . معقوالت ثانیۀ فلسفی3-3

اند که بدون آنکه چیستی و ماهیت واقعیات م مفاهیمی کلیاين صور يا مفاهی

ی باشند، يعنرا ارائه دهند و از مقولۀ خاصی گزارش داشته باشند ناظر به واقع می

گويند، اعم از اينکه واقعْ واقعِ وجودي کنند و از آن سخن میاز واقع حکايت می

فاهیم ذهنی از آن باشد يا عدمی، خارجی باشد يا درونی )علم حضوري(. حتی م

جهت که در وعاي ذهن تحقق دارند و موجودند موجودات خارجی بوده، مصاديق 

، 4719؛ جوادي آملی، 633ـ  633ق: 4143)طباطبایی، مفاهیم فلسفی قرار می گیرند. 

اين دسته از  (631ـ  637 :4711معلمی،  ؛431ـ  433: 4731؛ مصباح یزدي، 146: 1ج

دهند، نظیر مفهوم وجود، صور و مفاهیم يا از وجود و صفات آن گزارش می

اند که از عدم و صفات آن حکايت وجوب، علت، معلول، و امکان، يا مفاهیمی

: 4711معلمی، )کنند، مانند مفهوم عدم، محال، امتناع، الشیء، هالکت و بطالن. می

 (631ـ  637

 ت حکايي صور يا مفاهیم جزئي. نقش ذهن در مطابق4

 لیخیا تصوري صور ،حسی تصوري صور :از نداعبارت جزئی تصوري صور

 .وهمی تصوري صورو 
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 سان نقشآينهجزئی  مفاهیم يا صور حکايی مطابقت دربه نظر می رسد ذهن 

کند، به اين معنا که ذهن، در ساحت وجودي خود، صور تصوري خود را ايفا می

نماياند که عقل به دهد و طوري میاي ارائه میحسی و خیالی و وهمی را به گونه

يابد. عقل، با کمک همین نحوه ارائه دادن به حاکی بودن اين تصورات راه می

هايی که از دريچۀ قواي حسی به دست آمده و، معاونت ذهن مبنی بر ارائۀ صورت

همچنین، با ارائۀ صور موجود در خیال و حافظه، حاکیّ بالذات بودن صور تصوري 

کند و تصورات را صرفاً حاکیّ از محکیّ ـ ال حسی، خیالی و وهمی را ادراک می

يابد، يعنی عقل حکم بشرط از تحقق و عدم تحقق ـ خود )محکیّ حکايی( می

کنند مطابقت دارند و ازآنجاکه د که صور تصوري با همانی که حکايت میکنمی

گیرد که بايستی حاکیّ و محکیّ هم خصوصیت حاکويتْ ذاتیِ آنهاست، نتیجه می

در ظرف حکايت وجود داشته باشند، چراکه حاکیّ همین صوري است که چیزي 

شود. ر ارائه میدهند و محکیّ هم همان چیزي است که توسط اين صورا ارائه می

یّ کند، عقل به وجود محکبه تعبیر ديگر، وقتی ذهن اين صور را بر عقل عرضه می

کند که وقتی حاکیّ همین صوري است دهد و حکم میدر ظرف حکايت فتوي می

دهند، پس، محکیّ هم، در ظرف حکايت، آن واقعیتی خواهد که چیزي را ارائه می

 باشد. قعیتی که ال بشرط از تحقق و عدم تحقق میشود، البته، وابود که ارائه می

 . ذهن و مطابقت حکايي در صور تصوّری کلي )مفاهیم کلي(5
 . ذهن و مطابقت حکایی معقوالت اولی5-1

تحقق مفاهیم ماهوي در ذهن ـ خواه به اين معنا باشد که ذاتیات ماهیت در 

که مشهور حکما چنان ذهن حفظ شده و به انحفاظ ذاتیات ماهوي در ذهن بینجامد،

به معناي « مفهوم»، و خواه به اين معنا باشد که به  (71ق: 4143)طباطبایی، بر آنند 
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که قايل شده و خود را در محدودۀ مفهوم ماهیت محصور نسازيم، چنان« امر حاکیّ»

رئالیسم »ـ به اين معنا است که  (719: 4711)عارفی، اند برخی از معاصرين به آن قايل

ارجاع داده شود، که آن نیز تعبیر ديگري از « رئالیسم مفهومی ماهوي»به « ويماه

اي به معن« رئالیسم ماهوي»تلقی شود، به دلیل اينکه « رئالیسم حکايی ماهوي»

تواند خصوصیت حاکیّ بودن مفاهیم را نسبت به محکیّات خود غیرحکايیِ آن نمی

 در صور ذهنی اتکا نکنیم، در« يتحکا»توجیه کند، چراکه اگر بر واقعیتی به نام 

ايم و، در نتیجه، از ايم يا از آن چشم پوشیدهواقع، اصل علم حصولی را منکر شده

االمر بريده و صرفاً به ذهن، با قطع نظر از حیث فراتابی آن، توجه واقع و نفس

در هر صورت، مطابقت حکايیِ اين صور در دستگاه ذهن برقرار  )همان(ايم. کرده

کند، به اين معنا که اگر توجه به است و ذهن نقش خود را در اين زمینه ايفا می

که قايالن به هر دو وجهِ حیث قیاسی و حکايی اين صور داشته باشیم ـ چنان

؛ 99و  31: 4713؛ معلمی، 71ق: 4143)طباطبایی، شده بر آن اصرار دارند گفته

يابد که حکايتگري يا کاشفیتْ ذاتیِ اين ـ عقل در ذهن می (37: 4791زاده،حسین

صور بوده، الينفکّ از آنهاست. در همۀ اين صور که در دستگاه ذهن تحقق و 

يابند، ويژگی حکايتگري از محکیّ ـ ال بشرط از تحقق و عدم تحقق انعکاس  می

زآنجاکه حکايتْ تحقق دارد، پس، حاکیّ و محکیّ ـ )محکیّ حکايی( وجود دارد و ا

هم در ظرف حکايت وجود خواهد داشت، چراکه حاکیّ همین صوري است که 

 کند و محکیّ همینشود حکايت میاز واقعیاتی که از آنها به امور ماهوي تعبیر می

شوند. حاصل اينکه ذهن، در ساحت خود، اين صور واقعیاتی هستند که ارائه می

طۀ گذارد و عقل از رابسان به نمايش میاي آينهبه گونه« حکايت ذاتی»ا ويژگی را ب

ه برد، بتضايف حاکیّ و محکیّ به وجود حاکیّ و محکیّ در ظرف حکايت پی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 6931 تابستانسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

د کننيابد که صور ماهوي از همانی حکايت میها میاين معنا که عقل با اين زمینه

 کنند مطابقت دارند.يت میشود و با همان چیزي که حکاکه ارائه می
 . ذهن و مطابقت حکایی معقوالت ثانیۀ منطقی5-2 

اي است که عقل، به ياري نقش ذهن در مطابقت حکايیِ اين مفاهیم به گونه

متعلقات  يابد کهتحلیل و بررسی در چنین بستري، اين مفاهیم را به اين صورت می

ن اين مفاهیم را اساساً در خود به آنها در خود ذهن تحقق دارند. به تعبیر ديگر، ذه

گیرد. ذهن دهد که عروض و اتّصاف آنها در خود ذهن انجام میاي ارائه میگونه

نماياند که وقتی به طور شهودي و حضوري همراه با طوري اين مفاهیم را می

اند که در معرض عروض و شوند، خودِ مفاهیم ذهنیتحلیل عقل مالحظه می

ند. از طرف ديگر، عقل با استعانت از همین ارائه و نماياندن گیراتصاف قرار می

یر دهد. به تعباين مفاهیم به وسیلۀ ذهن به مطابقت حکايی اين مفاهیم حکم می

کند که مفاهیم مذکور را با اين ديگر، اين دستگاه ذهن است که عقل را ياري می

طابقت حکايی، خصوصیت در آن )ذهن( مرور کند و به احکام آنها، از جمله م

دست يازد. و ازآنجاکه ويژگی حکايتْ ذاتیِ اين صور بوده، الينفکّ از آنهاست، 

کند که براساس اصل تضايف، حاکیّ و محکیّ هم در ظرف پس، عقل حکم می

حکايت وجود خواهند داشت، يعنی حاکیّ همین صوري خواهند بود که چیزي را 

شود و آن چیزي نیست که ارائه می دهند و محکیّ هم چیزي خواهد بودارائه می

 آنها.ـ جز محکیّ ـ ال بشرط از تحقق و عدم تحقق 

پرواضح است که ويژگی حاکیّ بالذات بودنِ مفاهیم مذکور، وجود حکايت، 

تحقق داشتن حاکیّ و محکیّ در ظرف حکايت و همچنین مطابقت داشتن مفاهیم 

خود به وسیلۀ دستگاه ذهن مذکور با محکیّ ـ ال بشرط از تحقق و عدم تحقق ـ 

 يابد.سامان می
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 . ذهن و مطابقت حکایی معقوالت ثانیۀ فلسفی5-3

دهد، وقتی عقل اين مفاهیم را در دستگاه سازوارِ ذهن مورد مالحظه قرار می

 کند که حکايتيابد و بر آن حکم میاي میدر بستر ذهن، اين مفاهیم را به گونه

دهند. به عبارت ديگر، اين مفاهیم گزارشگر از یاز واقع دارند و از آن گزارش م

باشند و ازآنجاکه در ساحت وجودي ذهن تحقق دارند و واقع به معناي اعم می

حکايتگريْ صفت و ويژگی ذاتی آنهاست، از محکیّ خود، يعنی واقعیات از حیثیات 

 مکنند، البته، حکايت از  مصاديقی که ال بشرط از تحقق و عدمختلف، حکايت می

باشند. به تعبیر ديگر، ذهن اين مفاهیم را در جدول وجودي خود به تحقق می

نماياند که عقل، در چنین بستري، عروض و کند و میاي به عقل عرضه میگونه

يابد که ال بشرط از حمل آنها را در ذهن و اتصاف آنها را محکیّ يا واقعیتی می

 االمريِ مفاهیمفراحکايی و نفس که در محکیّباشد، چنانتحقق و عدم تحقق می

کند و آنها مذکور، اتصاف اين مفاهیم را در واقعیات متحقق و موجود مشاهده می

 يابد.را داراي مصاديق متحقق و موجود می

نماياند که عقلْ رساند و میاي اين مفاهیم را در خود به ظهور میذهن به گونه

ات وجودي و عدمی يافته، به آن حکم به واقعیحاکويت ذاتی اين مفاهیم را نسبت

کند. به تعبیر ديگر، در واقع، عقل با مالحظۀ اين مفاهیم در ساحت ذهن است می

يابد که حاکیّ بالذات از حیثیت وجودي و حیثیت که آنها را با اين خصوصیت می

اند و به برکت معاونت دستگاه ذهن در ارائه و نماياندن مفاهیم عدمی واقعیات

کند. آورد و به آن حکم میمطابقت حکايی اين مفاهیم را به دست می مذکور،

ازآنجاکه حکايت داشتنْ ذاتیِ اين صور بوده و تحقق دارد، پس، حاکیّ و محکیّ 

هم در ظرف حکايت وجود خواهند داشت، يعنی حاکیّ همین صوري خواهند بود 

شود، يعنی رائه میدهند و محکیّ هم چیزي خواهد بود که اکه چیزي را ارائه می
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 باشند. همان واقعی )محکیّ حکايی( که ال بشرط از تحقق و عدم تحقق می

 . ذهن و مطابقت حکايي در قضايا و تصديقات6

يک مفهوم ثانیۀ منطقی است، يعنی مفهومی است که به مفهوم ديگري « قضیه»

اي خبري کند. در منطق، قضیه به مرکب تامّدر ذهن ناظر است و از آن حکايت می

 القضيۀ هي المرکب»گردد: شود تعريف میبه صدق و کذب متصف می« لذاته»که 

 (471ـ469ق: 4111)مظفر، «. التام الذي يصح ان نصفه بالصدق والکذب لذاته

در تعريف قضیه، عالوه بر خارج کردن بعضی از انشائیات که « لذاته»قید 

 خواست»يا « ي صادقانهآرزو»شوند، نظیر بالعرض به صدق و کذب متصف می

آورد که يا بالضروره ، برخی از قضايا را نیز تحت تعريف قضیه درمی«دروغین

ا ي ،اند، مانند خبر خداوند تبارک و تعالی، انبیاي الهی و معصومینصادق

: 4143)الدمنهوري، «. دو به عالوه دو مساوي پنج است»اند، نظیر بالضروره کاذب

ه شود و اين خود قضیدق و کذب به خود قضیه مربوط میبنابراين، احتمال ص (31

 الصدق و الکذب است. است که بالذات محتمل

« تصديق»دانان از ادراک ديگري، غیر از تصور و قضیه، به نام فیلسوفان و منطق 

د که از کننبا عناوين و تعابیر گوناگون نظیر حکم، اعتراف، اذعان، و اعتقاد ياد می

تصديق  (413: 4711)عارفی، شود. يا عدم صدق قضیه تعبیر می آن به فهمِ صدق

همان ادراک و حکم است به اينکه نسبت در قضیه با واقع مطابقت دارد يا ندارد و 

يا در حقیقت، تصديق همان فهم صدق يا عدم صدق  قضیه است. به تعبیر ديگر، 

ند. کمی اي است که از صدق يا عدم صدق قضیه حکايتتصديق امري فراقضیه

با توجه به اينکه تصديقْ چیزي  (19ق: 4743؛ ساوي، 337: 4739الدین شیرازي، )قطب

 االمرِ تصديق همانبا اين حساب، نفس، جز فهم صدق يا عدم صدق قضیه نیست
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جز  االمرِ تصديق چیزيصدق يا عدم صدق قضیه خواهد بود. به تعبیر ديگر، نفس

محکیّ »ع و مطابَق خود نیست، که همان مطابقت يا عدم مطابقت قضیه با واق

 باشد.تصديق می« االمرينفس

دانشمندانِ علم منطق، به حصر عقلی، قضیه را به حملی و شرطی و، همچنین، 

)یزدي، اند. قضیۀ شرطیه را، به حصر استقرايی، به متصله و منفصله تقسیم کرده

وع که نسبت بین موض اي استدانان، قضیۀ حملیه قضیهبه نظر منطق (33ق: 4141

انسان حیوان »، «زيد انسان است»و محمولِ آن هوهويت يا سلبِ آن است، مانند 

رطیه و قضیۀ ش«. انسان سنگ نیست»و « انسان فانی بوده يا فانی خواهد شد»، «است

: 4736؛ صدرالدین شیرازي، 73-73: 4717سینا، )ابنگونه نباشد. اي است که اينقضیه

معناي اين جمله اين است که  (13ـ  13تا: ؛ گرامی، بی476ـ 474ق: 4111؛ مظفر، 47

 عنوان مقدم و تالی تحقق دارد، نه بین دوگونه قضايا، نسبت بین دو جمله بهدر اين

عنوان موضوع و محمول. حال اگر مفاد نسبت در آن عبارت باشد از اتصال مفرد به

(، در اين صورت، قضیۀ شرطیۀ يا تابعیت طرف دوم )تالی( براي طرف اول )مقدم

متصله است و اگر مفاد نسبت در آن انفصال يا عناد و يا مباينت طرفین باشد، 

اگر خورشید طلوع کند، روز »منفصله خواهد بود. قضیۀ شرطیۀ متصله، مانند 

هر واقعیتی يا موجود است يا معدوم »و قضیۀ شرطیۀ منفصله، نظیر « موجود است

 (19ـ  11: 4717سینا، )ابن«. است

بنابراين، ما به طور کلی دو نوع قضیه داريم: قضیۀ حملیه و قضیۀ شرطیه،      

شود. همچنین، همۀ قضايا از لحاظ اينکه در که خود به متصله و منفصله تقسیم می

 شوند. شود، به موجبه و سالبه تقسیم میکند يا سلب میآنها نسبتی تحقق پیدا می
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 ایحکايي صور قضیه. ذهن و مطابقت 7

اند و در دستگاه ذهن که تمامی صور و مفاهیم ذهنی علم حصولی ازآنجا  

ن اي نیز از اياند. روشن است که صور قضیهتحقق دارند، بالذات حاکیّ و کاشف

ژگی اند، وياي علم حصولیحکم مستثنا نخواهند بود، يعنی ازآنجاکه صور قضیه

چراکه ساحت حکايی نفس، يعنی ذهن، از يک حکايت، کاشفیت و ارائه دارند، 

طرف، صور يا مفاهیم قضاياي حملی و شرطی و، همچنین، نسبتِ بین اين اجزاي 

دهد و، از طرف ديگر، حتی حکم عقل به اينکه در قضیۀ اي ارائه میآنها را به گونه

باشند و، همچنین، حملیه، موضوع و محمول داراي وصف هوهويت يا سلب آن می

دستگاه  اي درضیۀ شرطیه، مقدم و تالی نسبت اتصال و انفصال دارند، به گونهدر ق

شود که صور ذهنی، از جمله قضیه، خود را به صورت ذهن به نمايش گذاشته می

دهند. به عبارت ديگر، صور و مفاهیم و از واقعیتی کاشف و حکايتگر نشان می

ود از وراي خود سخن شوند که به ذات خجمله قضايا طوري ارائه داده می

ن، شود. بنابرايتی تنها و تنها در دستگاه ذهن محقق مییگويند و چنین واقعمی

يابد، حاکیّ و محکیّ توان گفت: در ظرف حکايت و ارائه، که در ذهن تحقق میمی

وجود دارند و حاکیّ در ظرف حکايت با محکیّ خود مطابَق است. پرواضح است 

اي که ويژگی ذاتیِ حکايت را همراه اجزاي آن، به گونه اي بهکه ارائۀ صور قضیه

يابد و، همچنین، در ذهن چنین يافت دارند، به برکت دستگاه ذهن سامان می

اي ادقهو قضیۀ ص« پايتخت چین تهران است»اي مثل شود که مثالً، قضیۀ کاذبهمی

ت ر دو، به برکهر دو مطابقت حکايی دارند، يعنی ه« ايران در قارۀ آسیا است»نظیر 

دهند، اما قضیۀ اوّلی، ازآنجاکه مطابقت دستگاه ذهن، مفاد و مضمون خود را ارائه می

 االمري ندارد، کاذب است.فراحکايی يا نفس

 که از هوهويت بین موضوع اي استبر اين اساس، ازآنجاکه قضیۀ حملیه قضیه 
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نابراين، مطابقت حکايی ، ب(11: 4717سینا، )ابنکند و محمول يا سلب آن حکايت می

در قضیۀ حملیۀ موجبه و سالبه همان حاکیّ بودن قضیه از هوهويت موضوع و 

محمول است و سلب هوهويت آن دو در ظرف محکیّ حکايی قضیه ـ مقابل 

االمري قضیه ـ است. همچنین، بايد گفت: در صورت محکیّ فراحکايی يا نفس

اد االمر آن اتحصادق باشد، نفس ايموجبه بودن قضیۀ حملیه، اگر چنین قضیه

مصداقی موضوع و محمول در وراي محکیّ قضیه، يعنی محکیّ فراحکايی، خواهد 

االمر نخواهد داشت. اما بود و در صورت کاذب بودن، با اينکه محکیّ دارد، نفس

 آن سلب االمرِدر صورت سالبه بودن قضیۀ حملیه، در صورتی که صادق باشد، نفس

االمرِ آن همان و محمول است و در صورتی که کاذب باشد، نفساتحاد موضوع 

االمري قضیه خواهد کاذب بودن سلب اتحاد موضوع و محمول در محکیّ نفس

 (414: 4711)عارفی، بود. 

مطابقت حکايی در قضیۀ شرطیۀ متصلۀ موجبه حاکیّ بودن قضیه از استلزام و 

اي که قضیه خواهد بود، به گونهاستتباع بین مقدم و تالی در ظرف محکیّ حکايی 

 االمرِ آن تحقق استلزام و استتباع بین مقدم و تالیمقدم مستلزم تالی است، و نفس

االمريِ قضیه است به طوري که در اين نوع استلزام، در محکیّ فراحکايی يا نفس

؛ شهابی، 614: 4146)حلی ]عالمه[، ممکن نیست مقدم صادق اما تالی کاذب باشد. 

اما در صورتی که قضیۀ شرطیۀ متصله سالبه باشد، مطابقت حکايی آن  (411: 4731

حاکیّ بودن قضیه از عدم استلزام و استتباع بین مقدم و تالی در ظرف محکیّ 

االمر حکايی قضیه خواهد بود، به اين صورت که مقدم مستلزم تالی نیست، و نفس

عنی لی در وراي محکیّ حکايی، يقضیۀ مذکور عدم استلزام و استتباع بین مقدم و تا

االمريِ قضیه، خواهد بود. توجه به اين نکته الزم است که چیزي که محکیّ نفس
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در قضیۀ شرطیۀ متصله حايز اهمیت است رابطۀ استلزام است، نه صدق مقدم و 

تالی، زيرا ممکن است قضیۀ شرطیۀ متصله از دو قضیۀ کاذب هم تشکیل شود 

اگر انسان اسب باشد، ساهل »براي مثال، چنین گفته شود:  (61: 4111سینا، )ابن

اي از لحاظ ساختار صحیح است و از لحاظ محتوا صادق چنین قضیه« خواهد بود.

است، زيرا قضیۀ مذکور حاکیّ از اين است که در صورتی که مقدم صادق باشد، 

ا متالی صادق خواهد بود، و کذب آن به اين صورت است که انسان اسب باشد ا

 وصف ساهل بودن را نداشته باشد.

در مورد قضیۀ شرطیۀ منفصله نیز بايد گفت: مطابقت حکايی در اين نوع قضیه 

دم و عنوان مقبه حاکیّ بودن آن از عناد يا تنافی و يا انفصال بین طرفین آن ـ به

االمرِ اين قضیه نیز از تحقق عناد و تالی ـ در محکیّ حکايی قضیه است. نفس

لجمع يا مانع الخلو ـ در وراي محکیّ انفصال طرفین آن ـ به صورت حقیقی، مانع ا

، )طوسیکند. االمري حکايت میحکايی قضیه از همان محکیّ فراحکايی يا نفس

4733 ،33)  

 . ذهن و مطابقت حکايي صور تصديقي8

طور که گذشت، تصديق همان فهم صدق يا عدم صدق قضیه است و همان

محکیّ »آن با  چنین امري وراي قضیه است که از صدق قضیه يا عدم صدق

کند. ازآنجاکه  دستگاه ذهن همۀ صور آن حکايت می« االمريفراحکايی يا نفس

سان با ويژگی حاکیّ يا کاشف بالذات ارائه ذهنی، از جمله صور تصديقی، را آينه

دهد و، همچنین، ازآنجاکه تصديق، در واقع، همان فهم مطابقت يا عدم مطابقت می

رود آن است، پس، انتظار می« االمريکايی يا نفسمحکیّ فراح»مضمون قضیه با 

اي داشته باشند. به تعبیر ديگر، ازآنجاکه که صور مذکور، در ظرف حکايت، محکیّ
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مري، نقش االصور تصديقی، در نفسِ ارائه و کاشفیت، با قطع نظر از مطابقت نفس

را دارند،  عنوان علم حصولی، بالذات اين ويژگیکند، چراکه بهخود را ايفاد می

بنابراين، بايد همۀ صور تصديقی داراي مطابقت حکايی بوده و سهمی از آن داشته 

 باشند.

 گیرینتیجه
تصوري جزئی ـ اعم از حسی، خیالی و وهمی ـ و صور نتیجه اينکه در صور 

تصوري کلی ـ اعم از ماهوي، ثانیۀ منطقی و ثانیۀ فلسفی ـ و، همچنین، در صور 

عنوان دستگاه سازوار تصديقی با همۀ انواع و اقسام آنها، ذهن، بهاي و صور قضیه

اي  ارائه در ساحت نفس، در ساحت وجودي خود، اين صور يا مفاهیم را به گونه

کند که عقل در صور يا مفاهیم مذکور دهد و در اين راستا، بستري فراهم میمی

جه به همین ويژگی، نتی يابد و با توجهويژگی حاکیّ و کاشف بالذات بودن را می

گیرد که براساس اصل تضايف، بايستی حاکیّ و محکیّ هم در ظرف حکايت می

اند که چیزي را ارائه تحقق داشته باشند، چراکه حاکیّ همین صور يا مفاهیمی

دهند و محکیّ هم همان چیزي است که به واسطۀ اين صور يا مفاهیم ارائه می

مفاهیم ذهنی، صرف نظر از واقع و محکیّ فراحکايی شود. بر اين اساس، صور يا می

نمايانند مطابقت حکايی دارند دهند و میاالمري خود، با چیزي که ارائه میيا نفس

عقل  شود وگردد و نمايش داده میو چنین مطابقتی به برکت دستگاه ذهن ارائه می

 دهد.يابد و به صحت آن فتوا میآن را می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 6931 تابستانسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 کتابنامه
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 قم: دفتر انتشارات اسالمی. 19چ ،نهايۀ الحکمۀ(. ق1014) ــــــــــــــ ، 
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