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Abstract 

Comparing philosophies is an effort to find ways of interaction and 

synergy between these schools. It seems that finding the 

commonalities and differences between these structures and the 

appropriate method of achieving this are important. The method can 

be considered at two levels: macro and definite levels. The problem 

here is that if for this adaptation we choose the phenomenological 

method with carbon as a macro method, and to give objectivity to this 

macro method, the adapted structures in the context of the "Axiomatic 

method" in the contemporary time using the theory of the "model" has 

become more formal, we implement, then the most fundamental 

similarities and differences that are emphasized in the 
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phenomenological method, in which components of the structures of 

the thematic principle in question are determined. How is the 

relationship between these two categories of components explained to 

each other, so that in the light of this explanation, the other points of 

commonality and differences of the matching devices are clearly and 

systematically identified? Therefore by using the context of the 

Axiomatic method and the capacity to formalize model theory in a 

limited circle in Islamic philosophy, an attempt was made to show that 

"undefined concepts" the most fundamental similarities and their 

"interpretations" or the emergence of differences in these 

interpretations are also the main factor of differentiation and creation 

of different devices, and the ratio of the two to each other is the 

"absolute" relation to the "constraint". 

Keywords: Undefined Concept, Adaptation of Philosophies, Axiomatic 

Method, Postulates, Interpretations. 
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 قیدر آغاز تطب «موضوعی اصلروش »و  «هانشدهفیتعر»نقش

 یاسلام فلسفی نظام برسه تمركز با، هافلسفه

    اتیب درضایحم 
نور تهران  امیدانشگاه پ ،فلسفه و حکمت اسلامی ارشد یکارشناس  

 ایران.، تهران، یشهرر
  

   یآباد نیحس یحسن عباس
، نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو هو  فلسفه و حکمت اسلامی اریدانش

 ایران.، تهران
 

    پارسا رضایعل
، نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیو عضو هفلسفه و کلام اسلامی  اریدانش

 .رانیا، تهران
  

 چکیده
 مكاتب نیا ییافزاهم و تعامل یهاراه افتنی جهت در یتلاش گر،یكدی با یفكر یهاها و نظامفلسفه قیتطب

 ،یابیدست نیا مناسب روش و ساختارها نیا اختلافات و اشتراکات افتنی ،فرآیند این در رسدیم نظر به. است
 نجاییا ابزاری در نظر گرفت. در ا نیّدر دو سطح کلان و متع توانمی را روش. هستند ییبسزا تیاهم یدارا

 عنوانبه را کربن همچون پیشگامانی رویكرد با پدیدارشناسی روش ق،یتطب نیا یاست که اگر برا نیمسئله ا
 روش»را در بستر  قیمورد تطب یکلان، ساختارها ۀبرای عینیت بخشیدن به این شیو و مینیبرگز کلان روش
-ادهیپ شده، یشتریب یصور خصلت یدارا «مدل» یۀنظر از یریگبهره با معاصر دوره در که «موضوعی اصل

 دیتأک مورد مذکور یدارشناسیپد روش در که ییهااختلاف و هایهمسان نیتریادیبن آنگاه م،یکن یساز
 اجزاء دسته دو نیا نسبت و ابند؟ییم نیّتع موردبحث یِموضوع اصل یساختارها اجزاء نیکدام در هستند،

 مورد یهادستگاه اختلاف و اشتراک نقاط ریسا ن،ییتب نیا هیسا در تا گرددیم نییتب چگونه گر،یكدی با
تا با استفاده از بستر روش اصل  دیلذا، تلاش گرد گردند؟مشخص  مندنظام یشكل به و وضوحبه قیتطب

 ۀگزار یك یتطبیق یبررس ضمن در و محدود یارهیدا در مدل یۀنظر یساز یصور تیو ظرف یموضوع
و  هایهمسان نیترادیبن ،«نشدهفیتعر میمفاه»نشان داده شود که  اسلامی،، فلسفی ساختار سه در خاص

 گوناگون یهادستگاه جادیا و افتراق عامل نیتریاصل زین ر،یتعاب نیاختلاف در ا شیدایپ ایها و آن «رِیتعاب»
 اختلاف نقاط و هادستگاه تامختص ریسا زین است، «دیق» با «مطلق» نسبت گر،یكدی به دو نیا نسبت و هستند

 .ابندییم ظهور امكان یمراتبسلسله یشكل در اشتراک و
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، رتعبی ، اصول موضوعه، یروش اصل موضوع، هافلسفه قیتطب، شدهفتعریمفهوم  :هاواژهکلید

 .مدل

 مقدمه 

 تیاهم گریكدی با هافلسفه قیتطب جهت در حرکت حاضر، عصر متفكران از یاریبس برای

مذکور،  یبردن به نقاط اشتراک و افتراق ساختارها یکه پ رسدیم نظر به و افتهی یاریبس

هدف  نیبه ا یابیعامل دست نیترمهم هااختلاف و هایهمسان نیا ۀرابط اینسبت  نیهمچن

 نقاط نیا شكل نیترادیمسئله است که در بن نیبردن به ا یپژوهش درصدد پ نیاست. ا

 چگونه گریكدی با نقاط دسته دو نیا تعامل نحوه و نسبت هستند؟ چه اختلاف و اشتراک

 انا  ینقاط اختلاف و اح ریسا توانیم یروش چه با تعامل، ۀنحو نیا نییتب از پس و است؟

 ینیبشیپ ایقبول مشخص نمود و قابل یو وضوح یسلسله مراتب یاشتراک را در ساختار

 کرد؟

 به توجه افتراق، و اشتراک نقاط نیا یمعرف در مرحله، نیترییمبنا رسدیم نظر به

تنها ثابت است، حقایقی که نه قیحقا یمختلفِ تعداد معدود رِیتعاب یشناختمعرفت ۀجنب

 ،یشناختکثرات عالم هستند، بلكه در بعد معرفت جادیمنشأ ا یشناختیازلحاظ هست

 ساختار بررسی در کهیطوربه ،یمشترک و ثابت هر نوع دستگاه معرفت یاند از مبانعبارت

 و مختلف ریتعاب رفتنیپذ از پس حقایق این که شودیم مشاهده مذکور هایدستگاه

در ایجاد بنای ساختار موردنظر  ،«نشدهفیتعر مفاهیم» یا هیاول میمفاه قالب در درآمدن

 یخاص دستگاهِ با متناسب هرکدام که مختلف ریتعاب آن خود امانقشی بنیادین دارند؛ 

اختلاف  نی؛ و همگردندیم نییتع دستگاه آن «موضوعه اصول» یا هیاول اصول توسط هستند،

 .هستند گریكدی از معرفتی یساختارها نیا افتراقدرواقع نقاط  ر،یتعاب

که در ادامه خاص آن یروش پدیدارشناسی بامعنا رسد،یاین میان، به نظر م در

از ساختارهای مذکور،  ایعنوان راهبردی کلان برای بررسی و تطبیق بین دستهبه آید،می

طیف  هامؤثر باشد، که ازجمله این دستگاه تواندمی قیاسی و عقلی یهایعنی دستگاه

 بر علاوه آن در که هاییقالب نیتراز مناسب یكیوسیعی از مكاتب فلسفی هستند و 
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 جادیدر ا رینقِش اختلاف تعاب یشتریوضوح ب اب بتوان پدیدارشناسانه، سیر این ۀمشاهد

که  ژهیواست، به «یروش اصل موضوع» داد نشان را گوناگون یعقل و یاسیق یهادستگاه

 روش نیا در یهمچون تارسك یتوسط افراد شتر،یدر جهت وضوح ب یدیتحولات جد

 با کهیطوربه(، 78:1:96،یافرمجان-افریبهنآن را بارزتر نموده ) یجنبه صور که آمده دیپد

 توانیم ،یاسیق ساختار كی اجزاء شینما در وضوح و زیتما جادیا و روش نیا کمك

 ریتعب كیمحصول  نیعنوان اول)به اولیه مفاهیم یعنی یتصور یمباد نیب تعامل ندیفرآ

کرد.  انینما یترطور روشنآن را به( موضوعه) هییعنی اصول اول یقیو مبادی تصد( خاص

 دیو تحول آن در بستر منطق جد یمختصر روش اصل موضوع یلذا در ادامه، پس از معرف

 ۀنحو ،ی، در ضمن تطبیق یك گزاره خاص در سه ساختار فلسف«مدل» یۀو با کمك نظر

 میمفاه ریاختلاف تعب ریآن تأث یو در پ« اصول موضوعه»و  «نشدهفیمفاهیم تعر» نیتعامل ب

 داده نشان مختلف یاسیق یهادستگاه یبنا در یازل ثابت قیحقا ۀندینما عنوانبه مذکور،

 .شودمی

 هافلسفه قیتطب هايروش -0

 قیتطب ندیاست و در فرآ ریناپذاجتناب یعنصر یفلسف ژهیوبه ،یعلم فعالیت كی در روش

است. برای روش در معنای علمی تعاریف مختلفی شده است،  تیاهم یدارا زین هافلسفه

 فرایند از عبارت روش علمی، کاربرد در. اندکه هرکدام از جهتی آن را در نظر گرفته

. است واقعیت توصیف یا و شناخت به دستیابی برای ذهن غیرعقلانی یا عقلانی

 نیز یماتیتقس گوناگون جهات از فلسفی، و علمی روشبرای ( :1:2، ج 1:61ساروخانی،)

این جهات، سطوح مختلفی است که هنگام سخن گفتن از  ۀازجمل. است گردیده بیان

که گاهی روش در سطحی ]کلان[ مثلا  در سطح  صورتنیبد. روش موردنظر است

 شودو گاهی در سطحی ]متعین[ مثلا  نوع استدلال منظور می رودیبه کار م یشناسمعرفت

بین  یانیم یۀناح عنوانبه جایگاهی در روش است ممكن گاهی نیز و( 7:: :1:8،یصادق)

 نیمتع هاییهم دربردارنده روش یا روش کهیطوربه رد،یدو سطح مذکور مدنظر قرار گ

در این راستا به نظر  .کلان سطح در روشی بخشِتحقق عامل حال،نیباشد و هم درع
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مناسب باشد روش پدیدارشناسی  تواندمی هافلسفه تطبیق برای که کلانی راهبرد که رسدمی

است، البته به معنایی نزدیك به آنچه هوسرل از آن در نظر داشته و توسط کربن به آنچه در 

 سخن به موضوع شدن روشن یبرا است، هشد نزدیك شودمی نامیده «تأویل»سنت اسلامی 

 و رمیگیم نظر در اشیلغو یمعنو به را یدارشناسیپد اصطلاح: »شودیم داده توجه کربن

-یم ریتعب آن از «دارهایپد دادن نجات» یونانی شعار با که یزیچ با است معادل معنا، نیا به

 که ییدرجااست  هاآن داریو د دارهایبا پد ۀمواجه یبه معنا «دارهاینجات دادن پد. »کنند

و مرام  یاست که مش نیاست... مگر نه ا هاآن گاهیو اساسا  جا دهندیم رخ آن در

نهان[،  ی]معنا باطن ساختن انیع راه از دار،یپد «دادن نجات» فقط آن، منطق ،یدارشناسیپد

 ریتعب ی]خوب است[ به معناصورت  نینهان در اساس آن است؟ در ا [یسر التفات ایسر ]

و به  قرارگرفتهعرفان  ایفلسفه  نهیاثر در زم نیچند عنوانکه به المحجوبکشف یعرب

با  المحجوبکشفشود؛  تیاست عنا« ساختن امر نهان انیبرداشتن حجاب، ع» یمعنا

 نیکاملا ، منطبق است. بد میخوانیم[اش یدارشناسی]پد "phenomenology" که یاوهیش

با  یظاهر و باطن، آشكار و نهان، به نحو انیکه چگونه رابطه م شودیمعلوم م بیترت

 نیا رایر خواهد گرفت، مرتبط است، زقرا موردبحث نجایکه در ا یدارشناسیپد

 یمعنا و اندما به کار بسته رانیاست که متفكران ا لیتأو نیع تیدرنها یدارشناسیپد

و ( :2-22: 1ج  ،:1:8 کربن،است. )« به اصل آن زیچكی بازگرداندن» اشیاصطلاح

 متفاوت یهابخش در تواندیم یقیتطب فلسفه آنچه نیبنابرا»: دیگویمدرجایی دیگر نیز 

 كی یشهود ادراک که است یامر آن نخست دهد قرار موردتوجه سه،یمقا ژهیو دانیم

 مربوط هوسرل خاص یدارشناسیپد اصطلاحبه واژه، نیا. شودیم دهینام ذات

استدلال  نوع كرد،یرو این در یابزار ای نیمتع روش عنوانبه (21:1:78)کربن،«شودیم

 انواع از توانیمورد تطبیق، م یمتناسب با ساختارهای عقل کهیطوربهاست،  موردتوجه

 عنوانبهدر خصوص آنچه  اما؛ برد بهره... و یعرفان مشاهده، استقرا، قیاسی، لیقب از استدلال

 اصل روش» رسدیم نظر به د،ینما نقش یفایا تواندیدو روش مذکور، م نیرابط ب ایبرزخ 

 طرف از و است استدلال از یانواع ای نوع دربردارنده یطرف از که باشد مناسب «یموضوع
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 یِ قیو تصد یعناصر تصور تیوضوح و شفاف زیو ن یمراتبسلسله یساختار داشتن با گرید

 یعنیرابطه اصل با فرع،  شیروشن از ظاهر به باطن و نما ریمس میترس یبرا آن، ۀدهندشكل

 سایه در چراکه باشد، ثمر مثمرِ تواندیمما،  موردنظر یبه معنا یدارشناسیفرایند تحقق پد

 یك ۀدهندلیتشكو عناصر  هاگزاره مراتبیسلسله چیدمان ۀمشاهد و شیوه این از استفاده

امكان هست که با رفتن از  اینگردیده،  سازیپیاده موضوعی اصل قالب در که دستگاه

 کثرت از یریکه درواقع س باطن به یاسیق ای یعلوم عقل یِهاگزاره ظاهرِ متكثرِ یایدن

 رییکه دستخوش تغ دیرسذوات ثابت  ای قیحقامعدود از  ی، به تعداداستوحدت  یسوبه

علوم  گوناگون یهاشاخه مختلف، تعابیر ۀلیوسبه خود یِشناختمعرفتگردند و با تنزل ینم

ناظر به همین نقش اختلاف  رسدمی نظر به. کنندیرا از هم جدا م یمكاتب فكر ای

 دگاهیکه بخواهد از د یقیتطب ۀفلسف هر»: گویدمی دیگر ییتعابیراست، که کربن درجا

 بر دیتأک صرف ق،یتطب هدف. سازد خود ۀشیپ را اطیاحت یستیبا کند، عمل یدارشناسیپد

با توجه به  هااختلاف و هایهمسان یستیبا. هست زیها نبلكه بر اختلاف ست،ین هایهمسان

 داشته وجود مطمئن کاملا  مشترک یمبنا یستیبا نیبنابراکنند؛  دایمشترک معنا پ یامر

 (1:78:::)کربن،.« باشد

 یروش اصل موضوع -9

 است یصور یقالب یفكری و به عبارت دستگاه یبنا یبرا یاوهیش «یاصل موضوع»روش 

از زمان  ینوعروش به نیدرواقع ا، علم كی جملات و هاگزاره ییمعنا یمحتوا ارائه یبرا

 خیدر تار توانیحضور را م نیا طورنیبوده، هم یو در ساختار هندسه او جار دسیاقل

و پس از او  لبرتیه یهاپس از گذشت دو هزار سال در کار یدنبال نمود و حت اتیاضیر

اصل  یاز تعداد دنیرس یشكل است که برا نیروش بد نیمشاهده نمود، شالوده ا

 گرفته مدد برهان از دیجد اثباتِقابل یهابه جمله ،شدهاثبات یهاجمله ایوعه موض

 هااستدلال روند یساز یعدم اهتمام کامل به صور ،مواقع یبرخ دوران، نیا در اما شده،یم

 در که شده باعث و دهیگرد یشخص عناصر ورود موجب ،یشهود خصلت حضور و

لذا وجه  .ردینگ شكل سنخهم و یمتناه مشخص، استنتاج قواعد هیپا بر برهان یموارد
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 جهیروند و درنت نیا یساز یصور توانیم را، دیجد یموضوع اصل یهادستگاه یبرتر

 که نیشیپ یهاجمله هیبر پا دیجد یهاجمله کردن بنا یبرااز برهان  دیجد یریارائه تقر

-افری)بهن .دانست باشند،یم شده،اثبات شیپ از یهاجمله و موضوع اصول شامل

 (79:1:96،یافرمجان

 یبه برهان صور یابیدست یبرا ،یسكتار یبارز، در منظومه فكر یانمونه عنوانبه

امكان  نیآن ا یشود، در پ یابتدا زبان دستگاه، صور دیبا ،یدستگاه اصل موضوع كیدر

بنا  یهمان قواعد استنتاج دستگاه، به نحو صور ایوجود خواهد داشت که قواعِد برهان 

 از را یصور جمله كی توانیم برهان، یصور قواعدِ نیا داشتن با دگاه،ید نیا در. گردند

 باشند،یم دستگاه ۀشد استنتاج یهاهیقض ریسا ای موضوع اصول همان که مقدمات ۀمجموع

 .نمود استنتاج

 برهان نیا: است نیچن یصور برهان فیتعر یتارسك یرشهودیغ دگاهید در ن،یبنابرا

 :باشد طیشرا نیا یدارا که است دستگاه یهاجمله از یمتناه یادرواقع دنباله

 .است موضوع اصل كی جمله نیاول-1

 نكهیا ایاصل موضوع است،  كیخود  ایدنباله  نیدر ا یبعد یهاجمله از كیهر -2

 .شودیم استنتاج دستگاه ۀشداثبات شیاز پ یهابرهان از جمله یقواعد صور لهیوسبه

 كی در که میبود آن اثبات دنبال به که است همان دنباله، نیا ۀجمل نیآخر-:

 .شودیم گفته جهینت آن به یصور دستگاه

 یصادق یهاجمله یاسیاست که اگر اصول موضوع دستگاه ق نیاو هم ا فرضشیپ

 بدنه در یگرید صادق یهاها موجب استنتاج جملهبرهان بر آن یباشند، اعمال قواعد صور

کاذب  یچند جمله صادق، جملات ای كیامكان ندارد که از  یو ازنظر منطق شودیم آن

 دیتول ،یاسیق دستگاه كی در یصورجمله کارکرد برهان  كی؛ و درشود یریگجهینت

 ,Tarski). است ییهادستگاه نیاصول موضوع صادق چن هیصادق، بر پا ییهاجمله

 ییارائه معنا یدر پ ،یریعلاوه بر اثبات پذ یراستا است که تارسك نیو در هم (1944:346

 توانیم را نیا و بوده زین دستگاه جملات صدق یبررس سپس و «صدق» یبرا ریفراگ
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 قرن یابتدا در یِموضوع اصل روش از برداربهره اناتِیجر یبرخ با یتارسك کار تفاوت

 اثبات ،یاسیق دستگاه كی یسامانده در شانیاصل دغدغه که دانست لبرتیه مانند ستمیب

 .نبودند جملات «صدق»خاص دنبال نشان دادن  طوربه و بود دستگاه جملات یریپذ

 توانیم ،یموضوع اصل یهادستگاه از یاریبس در ،یتارسك دگاهید نیابر اساس 

 یشهود لحاظ به که نمود ارائه و یبندصورت دستگاه هیاول میمفاه یرا برمبنا ییهاجمله

ها را وجود ندارد، اما خود آن زیها نو امكان اثبات کذب آن رسندیم نظر به صادق

 یبرخ جزاست که در نظر او به نیچننیدر درون دستگاه اثبات کرد و ا توانینم

 برخوردار تیتمام از گرید یهادستگاه ،یمقدمات هندسه مانند ساده، یاسیق یهادستگاه

هرچند که او مفهوم صدق را متعلق به فرازبانِ  ،یسكتار دگاهید نیدر خصوص ا .ستندین

 یشهود یبررس یدر پ نكهیبه ا توانینم لذا و داندیدستگاه موردنظر م یزبان موضوع

 ینوع نگرش نیا رسد،یبه نظر م یاست، خرده گرفت، ول یصورصدق جملات دستگاه 

 که باشد قتیحق یجستجو در شخصی شهود از ییرها یعنی ه،یاول هدف از گرفتن فاصله

. البته رسدیمهم به نظر م عه،یمابعدالطب یبه عبارت ای الاخصیمعن به فلسفه مباحث در ژهیوبه

 او کرد، اثبات یاصل موضوع یهااز دستگاه یخاص ۀدست یرا برا تیعدم تمام نیگودل ا

نشان  یتکه قابل یاصل موضوع یهاکه در نظام کندمی اثبات خوداول  یتنا تمام یهقض در

و نه  یرندپذکه نه اثبات  است جملاتی تشكیل امكان ،را داشته باشند یتوابع بازگشتدادن 

 ماهیت با فلسفی هایدستگاه یبرخ یژهوبه یگرد هایدستگاه مورد در ولی. یرانكارپذ

بین دو شكل  یقیتطب یكردیرو با ادامه در .نرسیده اثبات به تارسكی نظریه این قیاسی،

دستگاه عقلی که به روش  كیساختمان  یاصل یهابخش یکلاسیك و جدید، به معرف

 :شودیم پرداخته ده،یبنا گرد «یاصل موضوع»

روش اصل  به ،یاسیق یبنا كیدر ساختمان  هیاول میمفاه :نشدهفیتعر مفاهیم 0-9

 کههستند  یاسیدستگاه ق یِ تصّور یۀاول یسنگ بنا یعبارت به ای عنصر نیاول ،یموضوع

و اصول  فیتعار ۀهم در ،کاررفته در کل دستگاه مذکوربه میمفاه نیترعنوان عامبه

 مفاهیم» باعنوان و هستند یجار و یسار ایقضا یتمام در ،هاتبع آنموضوع و به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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 .شودیم ادی هاآن از «نشدهفیتعر

 یمعرف در. گفت دیبا «التّصوّر یاول» با یاسیق دستگاه كی یۀاول میمفاه فرق انیب در

 و( 6:: 1:67،ی)خوانسار«است یضرور و یهیبد که است آنچه: »اندگفته التّصوّریاول

 دستبه  گریروشن و معلوم باشد و از معلومات د خودخودبه که یقیتصد ای تصور» یهیبد

 مبدأ ،یهیبد تصورات ای التّصّوریاول میمفاه نیبنابرا(، 2:: 1:67،ی)خوانسار«باشد امدهین

 عنوانبه ما آنچه اما؛ ندارند یخاص علم به اختصاص بوده، یعلم و معرفت نوع هر یتصور

 نماد م،یادکردی آن از یاسیق دستگاه كی یۀاول میمفاه ندهینما عنوانبه نشدهفیتعر مفاهیم

 مسائل و موضوع تیعموم عّلت به فلسفه در هرچند هستند، خاص علم كی یتصوّر یمباد

. باشندیم زین یهیبد تصورات از «وجود» مانند یعال علمِ نیا ۀنشدفیتعر مفاهیم شتریب آن،

 نكهیاز ادارند، فارغ  نیادیبن یهم حضور یاصل موضوع دیجد یهامفاهیم در دستگاه نیا

 نگردد. ایطور مجزا اشاره گردد، ها بهآن به

 ایساختار و  نیواژگان مختّصِ ا دیبا ،یاسیساختمان ق كی انیدر آغاز بن :فیتعار 9-9

طور هب روند،یم بكارشان یعرف یاز معنا ریغ یخاص یدستگاه به معنا نیکه در ا یواژگان

 ستین لازمالبته  ،گردند فیتعر یومانع و موافق قواعد منطقجامع یعبارت به و روشن کاملا 

 برد،بهره  زین الاسمشرح از توانیم بلكه شود، استفاده یمنطق حدِّ حتما  ف،یتعر در که

 یاصل عناصر از گوناگون ریتفاس و ریدوراز تعاببه و واضح فهم كی به دنیرس هدف چراکه

 یهادستگاه یصور یبنا در(. 8:1:67نبرگ،یگر یجاست ) یاسیساختار ق کل در لیدخ

 سخن عالمِ یِمعرف د،یجد منطق اساس بر توانیم رسدیبه نظر م زین د،یجد یاصل موضوع

همچنان که  یعنی؛ دانست كیکلاس كردیرو در فیتعار معادلِ را دستگاه ساخت یابتدا در

توابع  یدر معرف ه،یاول میمفاه یخاص برا یریتعب دنیدر مثال خواهد آمد پس از برگز

عملكرد آن تابع « حد»و  رهیدا اندنیهر تابع درواقع نما یعالم سخن برا نییتع ،یاجمله

 یاسیق دستگاه ساخت یابتدا در واژه هر ییمعنا «حد» ای «فیتعر» معادل تواندیم کهاست 

 خواننده اطلاعات به یزیچ سخن عالم انیب که است تیاهم حائز نكته نیا اما؛ باشد

 گفت، بتوان دیشا حیتوض نیا با است، گرید یقالب در ریتعب عوامل تكرار بلكه د،یافزاینم
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 دامنه» ،است كیکلاس یهادستگاه در «فیتعر» معادل آنچه د،یجد یصور یهادستگاه در

 .آمد خواهد حشیتوض که است خاص «ریتعب» كی به مربوط «ریتعب

همان قواعد  ك،یکلاس یاستنتاج در روش اصل موضوع قواعد :استنتاج قواعد 3-9

 «استقراء»قواعد  نیدر ا گردند،یم ادهیپ یاسیدر قالب استدلال ق کهمنطق هستند  یاستنتاج

 .ندارد ییجا ردیگیعموما  بر اساس مشاهده شكل م که

قواعد استنتاج تنها  د،ینمایم یمعرف یتارسك که دیجد یصور یهادر دستگاه اما

 را دارند هم یشهود هیکه پا یگریو او استفاده از قواعد د ستین یاسیمحدود در اشكال ق

 یِ کمك قواعد استنتاج صور به اثباتشان که هاجمله یبرخ اثبات در استقراء، مانند زین

تن در  یمنطق جهینت یبه گسترش معنا بیترت نیو بد داندیم مجاز بوده رممكنیغمعهود 

 (Tarski.a.1956:410دهد )یم

 كردِ یبا هر دو رو یاسیق دستگاه یبنا ریکه در مس ییهاهرکدام از گزاره :ایقضا 0-9

 كی، در اثبات شودیم دهینام هیقض است،ها مطلوب آن ی، اثبات درستدیو جد كیکلاس

 شود.یم استفاده گر،یكدیمترتّب بر  ۀشداثبات یهاگزاره و موضوعه اصولاز  ه،یقض

 متعارفه اصول 5-9

 به کهباشند یم اثبات از ازینی، بنیبنابرا است، یهیها بدنآ یکه درست هستند ییهاگزاره

هم « معها اساتهایق یایقضا» ای «اتیفطر»ها نبه آ یعموم ۀدر منطق و فلسف رسدیم نظر

 یعنی است؛ همراهش آن اسیق که است یاهیقض ،یفطر: »آمده هاآن یمعرف در شده،گفته

 یوسط حدِّ دیبا بلكه. کندینم قیتصد آن به آن، نیطرف تصور با تنها ات،یاول همچون عقل،

به طلب و کسب داشته باشد؛  ازین تا ستین بیغا ذهن از وسط حدِّ  نیا اما باشد، آن یبرا

 قیتصد جه،یدرنت و ابدییحضور م زیبلكه هرگاه مطلوب در ذهن حاضر شود، حدِّ وسط ن

 یۀاول ی، سنگ بنا«هاصول موضوع»همراه  (؛ که به2:9: 1:81،ر)مظف«ردیپذیم صورت

 ت،یدرنها دستگاه گرید یهاهگزار ۀصدق هم چراکه، دهندیم لیتشك راساختار  یِقیتصد

 .ردیگیها شكل نمآن بدون یاسیدستگاه ق درواقعهاست و آن رشیپذ بر یمبتن
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در انتخاب  ،یبه روش اصل موضوع یاسیق یهادستگاه كیکلاس ساخت در البته

باشند.  ییبداهت معنا یدارا دیاصول با نیدخالت تام دارد و ا ییاصول متعارفه صدق معنا

اصول متعارفه  د،یمنطق جد ژهیوبهو  دیجد یاسیق یهادستگاه یخصلت صور علت به یول

آنچه در  رسد،یندارد، لذا به نظر م هادستگاه نیدر ا ییآن، جا كیبا مفهوم کلاس

 یاسیق یهادستگاهدر  دیگردیم دهیاصول متعارفه نام عنوانبه كیکلاس یهادستگاه

 .ردیگیمعموما  در زمره اصول موضوعه قرار  یصور

 اصول موضوعه 8-9

هستند هایی اند، گزارهمصادرات هم نامیده شده که در فلسفه اسلامی اصول موضوعه

باشند، اما در ساختار قیاسی موردنظر، صادق که صدقشان بدیهی نیست و نیازمند اثبات می

که های دیگر هستند دانش یا دانششده در پذیرفتهمسائل از  هاآن درواقع ،شوندفرض می

اساسی نقش با توجه به  البتهانتخاب شوند،  باید با توجه به نیاز و اهداف ساختار موردبحث

این انتخاب بسیار حائز اهمیت است و درواقع استحكام و  ه،اصول متعارف ا در کنارهآن

بیش و پیش از همه، درگرو انتخاب صحیح این اصول  ،علم دستگاه فكری یا پیشرفت آن

 هایی داشته باشند.باید ویژگی تحمل بار چنین نقش مهمی، که برای است هموضوع

 اند از:عبارتهای لازم برای اصول موضوع ویژگی

 اصل ای هموضوعاز اصل  موضوعه اصول از كیچیکه هاست  یمعن نیابه  استقلال: -الف

 قابل استنتاج نباشد. یگرید همتعارف

نباشد که در اثبات  هاصول موضوع انیدر م یمعنا که اصل نیبد ت:یاصل تمام -ب

 .باشد بوده مهمل وجودش درواقع و ردینگ قرار مورداستفاده ایقضا از كیچیه

متناقض از اصول  هیاست که استنتاج دو قض نیا ،یژگیو نیترعنوان مهمهب :يسازگار –ج

 (،11:1:67نبرگ،یگر یموردنظر، ممكن نباشد )ج( هو متعارف ه)شامل اصول موضوع

 باشد، کرده شرفتیپ که هم زانیتا هر م یاسیدستگاه ق یبنا انیجرصورت  نیچراکه در ا
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 .گرددیم متوقف

و  گاهیجا نیچن یموضوعه دارا اصول ز،ین یموضوع اصل یصور دستگاه كی در

هردو نوع  که گفت موضوع اصول مورد در توانیم یطورکلهستند. آنچه به یطیشرا

 کنندهانیاست که اصول موضوعه ب نیا ،انددر آن مشترک كیو کلاس یصور دگاهید

 گریكدی با هیاول مفهوم كی قیمصاد عامِ و هیاول روابط زین و گریكدیبا  هیاول میروابط مفاه

 .هستند

 ریتعب -3

 ریمفهوم پرداخته نشده، ولی از تأث نیطور مجزا به اعموما ، به ك،یدر منطق کلاس هرچند

 در دیجد منطق در. دیپوش چشم توانینم است، دیجد منطق در کاربردش با مشابهکه آن

 وآمده  انیسخن به م ریاز تعب ها،جمله منطق و( محمولاتها )محمول منطق یعنی سطح دو

 منطق یصور زبان یشناسیمعن همان درواقع ریتعب» گفت، توانیم یطورکلبه

 به نسبت هامحمول منطق تیعموم به توجه با البته و( 169: 1:87)موحد،«هاستمحمول

 در که تیمحدود نیا با دارد، زین هانقش را در منطق جمله نیهم« ریتعب» ها،جمله منطق

 «کذب»و  «صدق»همان  ریاست، عمدتا ، تعب یدو ارزش یزبان صور كیکه  هاجمله منطقه

 آن از یریتعب ،یصور زبان از جمله كی از یاترجمه هر» ها،محمول منطق در یول است،

: 1:87)موحد،«کرد یگوناگون یرهایتعب توانیم ،یصور زبان از ۀجمل هر از و است جمله

 دیبا لذا و است گزاره كی ارزش نییتع هدف ها،جمله منطق مانند زین نجایا در البته و( 169

 (.169: 1:87)موحد،.« است صدق مفهوم فیتعر مقدمه ریتعب» همواره علم نیا در گفت

 انیب كی شود،یم دهیبرگز انیب دو د،یجد منطق در ر،یتعب یصور یمعرف یبرا اکنون

 قابل «مدل» مفهوم حیتوض ضمن در که یگرید انیب وهاست که برگرفته از منطق محمول

 .است نییتب

 زبان از میدهیم نشان "I"را با  آن که یریتعب هر ها:برگرفته از منطق محمول انیب 0-3 

 :از است عبارت یاسیق دستگاه
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 م؛ینامیم «ریتعب ۀدامن» را مجموعه نیا ها،ئیش از یناته ۀمجموع)الف

 .میدهیم نشانI(t )آن را با  ؛ کهtبه هر نام  ریتعب ۀاز دامن ینیمع ءیاِسناِد ش( ب

 هاجمله منطق در ریتعب به اشارهبه هر جمله نشانه ) F ای Tاز دو ارزش  یكیاِسنادِ ( ج

 (هاستمحمولمنطق  در ریتعبخاص از  یکه حالت

 اِسنادِ  و یموضع كی ۀنشانمحمول هر به ریتعب ۀدامن یهائیش از یامجموعهاِسنادِ ( د

 .یموضوع n ۀنشانمحمول هر به ریتعب دامنه یهائیش از مرتب یهاییتا nاز  یامجموعه

 (169: 1:87)موحد،

 دامنه از نیمع یئیش نام، هرمصداقِ  ای ،F ای T ۀنشان جمله هر مصداقِ بالا، فیتعر بر بنا

 یهائیش از مرتب یهاییتا nاز  یامجموعه ،یموضوع n ۀمصداق هر محمول نشان و ریتعب

 .است ریتعب ۀدامن

 الگو ای مدل 9-3

: ندیگویم "دهدیم Tارزش  S به I" ای "صادق است I درS" ندیبگو نكهیا یجابه یگاه 

"I است از  یمدلS". مانند  یاجمله یگاه گریدیعبارتبهS خودیخودبهکه  شودیداده م 

 اطلاعات یعنی کرد؛ یداور آن کذب ای صدق مورد در توانینم ای ست،یکاذب ن ایصادق 

 ایصدق  مورد درو  افتیجمله را در یبتوان معنا هاآن از استفاده با که ستین آن در یقاطع

 نیجمله افزود تا با افزودن ا نیبه ا ینمود، حال اگر بتوان اطلاعات یکذب آن داور

شده  «ریتعب» Sکه  شودیم گفته شود، بدل کاذب ای صادق یاجملهما به  ۀاطلاعات جمل

 Sاز (« interpretation) یریتعب» ای «ریعامل تعب»جمله را  نیبه ا شدهافزودهاست و اطلاعات 

 صادق یابه جمله S لیبه تبد منجر I ری. اکنون اگر تعبمیدهینشان م Iو آن را با  مینامیم

 ایرا ارضاء کرده است و  I،S ریتعب ایاست،  S یهامدلاز  یكی Iکه  شودیم گفته شود،

که  مینامیصدق م یمدل یۀمفهوم را مفهوم نظر نیهم ؛ واست صادق  I در S  مییگویم

 تارسكی گفت توانمی ترتیب بدین. است خاص ریتعب كی در صدق ۀدهنددرواقع نشان

در هریك از  موجود( جز ثوابت منطقیاین نظریه ابتدا ثوابت )به گذارهیپا عنوانبه

 در را متغیری ثوابت این از هریك با متناظر زبان موردبحث خود را فرض کرده، یهاجمله
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 هایجمله در آن متناظر ثوابتِ یجابدین ترتیب با جایگذاری هر متغیر به گیرد،می نظر

 تبدیل ایجمله تابع یك به زبان این در موجود هایجمله ۀهم ،دستگاه زبانی موردبحث

-جمله ۀبنامیم و مجموع Lاین زبان موردبحث را  هایجمله ۀمجموع اگر حال. شد خواهند

بنامیم، در این  ˈLرا نیز ( Lحاصل از  ایجمله توابعبا متغیرها ) جاییپس از جابه L های

موجود در  ایجمله توابع از هریك که اشیاء از دلخواه "Sequence"ای صورت دنباله

-نامیده می Lمجموعه جملات  از "Realization"را ارضاء کند، مدل یا تحققی  ˈL ۀدست

 (92:1:96،یافرمجان-افری)بهن شود

 

 «هاصول موضوع»و  «هانشدهفیتعر» میانعنوان عامل تعامل به« ریتعب» -4

 یهابخشتاکنون بیان گردید، عبارت بود از معرفی روش اصل موضوعی و نیز  آنچه

دو بخش بنیادین یعنی مبادی تصوری  ژهیوبهقالب،  نیا درمختلف یك دستگاه پیاده شده 

 طورنیهمو « موضوعه اصول»و  «نشدهمفاهیم تعریف» نیعناوو تصدیقی مربوطه، تحت 

 در عاملی عنوانبه« تعبیر»حال نوبت آن است تا به نقش «. تعبیر»از واقعیتی به نام  یسخن

 .شود پرداخته مذکور تصدیقی و تصوری مبدأ دو میان تعامل چگونگی تبیین

اگر در قالب اصل موضوعی مدوّن شده باشد،  ژهیوبهدقت در یك دستگاه فكری،  با

 یمعنا و صورت «نشدهفیتعرمفاهیم »است که در بطن  «ریتعب» نیا درواقع د،ید توانمی

 عموما   ریتعب نیا خود آمد، خواهدکه  گونههماناما  دهد،می شكل را «موضوعه اصول»

 جهیدرنت یعبارتبه و تیواقع از یمعنو ای یماد یامشاهده یپ درسیری تحلیلی و  جهیدرنت

یا... و  یصاحب کشف باطن ایمتفكرِ مدقّق  یتوسط فاعل شناسا ،یانفس ای یآفاق یریس

 است. آمدهدستبهاصول موضوعه،  نیهم به دنیرس وشهود  نیا لیسپس تحل

 ریتعاب منشأ 0-0

 سخن ریتعب خود منشأ از دیبا ،که ذکر شد یتعامل ۀدر نحو رینقش تعب حیتوض یدر پ اکنون

 در ست؟یچ ریتعاب نیا جادیا منشأ که است نیا گرددیم مطرح که یپرسش نجایا در. گفت

 و یاسیق علوم تحول ریس به نگاه با یعنی _محدودتر ایدایره در لااقل _ بتوان دیشا پاسخ
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 ریتعب ینیشیپ منشأ( 1: نمود مطرح آن یبرا هانام نیا با را منشأ نوع دو خ،یتار طول در فلسفه

 .ریتعب ینیپس منشأ( 2

 پس گردد،یعلوم مشاهده م نیتحول ا ریس یدر بررس یگاه: ریتعب ینیشیپ منشأ 0-0-0

 نییتب ای حلرقابلیو غ یاساس یامسئله ،یاسیق علم كی از یاشاخه در که هامدت از

 و خود یذهن نظم و استعداد ابتكار، از استفاده با یعلم شاخه نیا در یمحقق مانده،یباق

 اصلاح به نسبت ،یعلم مشكل آن از ییرها یبرا واقع، عالم در یشهود از بردن بهره بدون

آن علم  هیاول میمفاه یبرخ ریتعب رییبه تغ _قبل از همه _و درواقع شدهرفتهیپذ یمبان رییتغ و

 یشده با مجموعه مبانساخته دیجد ییا ساختارِ فكری مبادرت نموده و اتفاقا  دستگاه عقل

 طیشرا نیا احراز به یادیز حد تا ای بوده، تیتمام و یسازگار طیشرا یدارا د،یجد

 یدسینا اقل یهاهندسه یریگشكل در توانیم را ندیفرا نیا نمونه است، دهیگرد كینزد

و  «یهندسه هذلول»در قالب ارائه  «یلباچفسك»و « گاوس»ابتدا  18در قرن آنجا که  د،ید

خود را از چالش صدها ساله و  رند،یگیم میتصم «یضویهندسه ب»در  «مانیر»سپس 

گاوس او  حیاست که به اذعان صر یدر حال نیو ا ندینما آزاد «یاصل تواز»لازم چندان نه

 یط 1916در سال  ،خود نداشت؛ چنانكه یتلاش ذهن جیاز نتا یشهود اندازچشم چیه

 یدسیاقل دیهندسه ما با نكهیکه لزوم ا شومیمتقاعد م شیازپشیدارم ب: »سدینویم یانامه

 یاتیح در دیاثبات شود؛ شا تواندینم ،یعقل آدم یو نه برا یباشد، لااقل نه با عقل آدم

 ،«ستین یافتنیکه اکنون دست میآور دست به فضا تیماه از یدرون ینشیب میبتوان گرید

 نیا نشده، ریتعب نیا افتنی موجب شهود، که لیدل نیهم به ما( 1:8:1:67نبرگ،یگر یج)

 .میدینام ینیشیپ را منشأ

 عموم در ،یاضیر یهاشاخه یبرخ بر علاوه که ریمنشأ تعب نیا :ریتعب ینیمنشأ پس 9-0-0

 بخش دو شامل که دکارت یاضیر روش در و است یابیردقابل یفلسف یهادستگاه

 «لِ یتحل»مشاهده است، عبارت از همان شكل قابل نیترروشن به بوده، «بیترک» و «لیتحل»

خوِد  تیدر مواجهه با ماه لسوفیمعنا که ف نیاز مشاهدات خود در جهان است، بد لسوفیف

 به گردند،یم مطرح ییهاو گزاره میکه در غالب مفاه گریكدیروابطشان با  زیو ن هادهیپد
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 ای یاهیپا یهاگزاره به ها،گزاره لیتحل با تا ینها تا پردازدیم هاگزاره و میمفاه نیا لیتحل

 ند،یگویم «موضوعه اصول» را هاآن ،یموضوع اصل روش اتیادب در که یقیتصد یمباد

 یتصور یمباد همان ای هیاول میمفاه به ،یقیتصد یمباد نیا لیتحل با زین و ابدییم دست

 در یقیتصد و یتصور یمباد نیا شوند،یم داده نشان «نشدهفیمفاهیم تعر»با  که رسدیم

دکارت  اتیکه در ادب یفلسف یگرفته تا ساختارها اتیاضیر از یاسیق دستگاه كی «یبنا»

 نیا حتما   که ستین نیا منظور البته. کنندیم فایا نیادیبن نقش ،گرفتهنام «بیترک ای فیتأل»

گرفته و شكل زیهرکدام جداگانه و در دو موطن متما ها،گزاره و میمفاه لیتحل سلسله دو

و احكام مورد  هاگزاره لیتحل ریس انیپا در که است نیا در سخن بلكه رسند،یم جهیبه نت

 گرید یآن مباد که رسدیم یایو تصور یقیتصد یبه مباد ریمتفكر ناگز ل،یو تحل قیتدق

 یاسیدر ساخت دستگاه ق هاو گزاره میمفاه گرید لیتشك هیو خود، پا ستندین لیتحلقابل

را داشته و در حلقه  یمذکور، نقش معلول معرفت یِلیتحل ریهستند و درواقع هرچند در س

 گرید لیتشك ۀشیتألیفی سنگ بنا و ر ریدر س یول ،اندآمدهدستسلسله موردنظر به یانیپا

و  نیکه حتما  متفكر در تدو ستیمعنا ن نیمطلب بالا بد نیهستند. همچن هاو گزاره میمفاه

 ریس ۀنحو و یقیتصد و یتصور یمباد ،یدستگاه عقل ایموردنظر  یاسیدستگاه ق نییتب

 موارد، از یاریبس در که همچنان کند،یم ذکر شفاف و مجزا طوربه را هاآن به لین یِلیتحل

 دستگاه كی در «نشدهفیمفاهیم تعر»همان  ای یتصور یمباد یروشن اسام انیاز ب ژهیوبه

 ریس انیپا در متفكر یبرا یمباد نیا که است نیا منظور بلكه گردد،یم یخوددار یاسیق

 لیتشك را یعقل دستگاه ساخت شالوده عناصر همینو  هستند حاضر مذکور یلیتحل

 .دهندیم

 ای علم یقیتصد و یتصور یمباد به لیتحل ۀجیمشخص شد که درنت نجایا تا یهرروبه

با  هاآن رابطه و یمباد دودسته نیا در دقت از مرحله نیا در م،یرسیم یاسیق دستگاه

 نیا تیواقع. باشد «ریتعب» همان که گرددیم انینقش عامل مهم موردبحث ما نما گریكدی

 معطوف عامل نیا به را توجه که یپرسش خاص، یاسیق دستگاه كی یبررس در که است

 نیا نیدستگاه مذکور که ممكن است ب یتصور یاست که؛ چگونه از مباد نیا د،ینمایم
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ساختار موردنظر  نیخاص ا یقیتصد یمشترک باشند، مباد یگریدستگاه و دستگاه د

پرداخت،  «ریتعب»نقش عامل  نییبه تب دیپرسش، با نیدر پاسخ به ا ؟اندگرفتهشكل

 انیجر و تألیفی سیر در که لیتحل جهیآمده درنتدستبه یقیتصد یکه مباد صورتنیبد

 كی ،دارندرا بر عهده« اصول موضوعه» ای یاهیپا یهاگزاره نقش یاسیق دستگاه ساخت

 به را ریتعب منشأ نیا. ندینمایم لیتحم ه،یپا میمفاه یعنی یتصور یمباد به را خاص «ریتعب»

 یهادهیپد لیتحل و مشاهده از پس مذکور، ریتعب چراکه م،یدینام ینیپس مناسبت نیهم

 .دینمایم انیمتفكر نما یجهان، خود را برا

که اگر  ستیمعنا ن نیبه ا د،یگرد انیب ریبه ذکر است، آنچه در خصوص نقش تعب لازم

 ریو مثلا  گفته شود در آن دستگاه، تعب دیآ انیصحبت به م یخاص یدستگاه فلسف مورددر 

طور مجزا و شفاف باشد که در آن دستگاه به نیمدِّ نظر است، منظور ا «وجود» یبرا یخاص

و  یآن دستگاه فكر یاست که در بررس نیاست، بلكه سخن در ا دهیگرد یمعرف ریتعب نیا

 خاص ریتعب نقش از توانیآن ساختار، نم یقیو تصد یتصور یمباد انیرابطه م نییدر تب

 .دیپوش چشم مذکور فكری ساختار یبنا شروع در ه،یاول مفهوم نیا

 هانقطه آغاز بررسی تطبیقی فلسفه« نشدهمفاهیم تعریف» 9-0

 قیحقا ۀندینمانشده فیتعر مفاهیمتعامل، بتوان گفت،  نیا ندیفرآ نییدر تب دیشا

اطلاق بوده  یدارا یشناختیطور که از منظر هستهستند که همان ی« لابشرط» یِعیمابعدالطب

موجودات دارند،  ریسا یو سرچشمه بودن را برا تیسَمت منشأ ،یو معلول یو در سلسله عل

 ریتعاب رشیپذ تیبرخوردار بوده، قابل یمفهوم تیعموم از، زین یشناختازلحاظ معرفت

 یخاصِ برآمده از علم «ریتعب» كی رشیپذو در صورت  رادارند «دیق»عنوان به گوناگون

 ریتعب» نیا که یعوامل و گردندیدر آن علم م انیسر زین و نیّنزول به مرتبه تع ۀخاص، آماد

 علم آن« هاصول موضوع» همان آورد،یم فراهم قیحقا آن به دنیبخش نیّتع یبرا را «خاص

بود، که البته  یفلسفه اسلام اتیو ناظر به ادب ییبه لحاظ ساختار معنا انیب نیا .هستند خاص

: مشاهده استقابل اسپینوزا و دکارت چون گراییبا بیانی دیگر در کار فلاسفه عقل

 هیمتكثر معرفت به قض اتیمعط هیبا تجز شیداشت که در کتاب تأملات خو نیقیدکارت »
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 هیاول قیحقا چگونه نكهیو با نشان دادن ا« هستمکنم پس یفكر م» یوجود هیاول

 کرده تیتبع لیشود از روش تحلیم کشف شیخو حیصح بیترت در یعیمابعدالطب

 در توانیم ،یرا در بعد ساختار صور نییتب نیهمسنگ هم اما(؛ :89:1:8)کاپلستون،«بود

 ایدو جنبه  یمانند دکارت ردپا زیاو ن یدر منظومه فكر نمود، مشاهده یتارسك نگرش

او گسترش ساختار  ازنظر «لیتحل» ۀاست، در مرحل صیتشخقابل «بیترک»و  «لیتحل»مرحله 

مرهون  یصور یهادستگاه ریسا و هندسه منطق، مانند یموضوع اصل یاسیق یهادستگاه

 انیم ۀحاصل رابط یساختارها و به عبارت نیدر ا یدیمفهوم کل كی عنوانبه «جهینت»مفهوم 

 در اما ((Tarski.b.1956:69و البته قواعد استنتاج، است.  «جهینت –مقدمه »زوج  یاجزا

در  یاسیدستگاه ق كی یبرا یصور یدر جهت ارائه ساختار او ،«فیتأل ای بیترک» ۀمرحل

 در موجود( یمنطق ثوابت جزتا ثوابت )به ردیگیم میابتدا تصم ،یقالب روش اصل موضوع

منطق  اتیدر ادب یۀاول میبا همان مفاه ارزخود، )هم موردبحثزبان  یهاجمله از كیهر

. ردیرا در نظر بگ یریثوابت، متغ نیاز ا كیرا فرض کرده، متناظر با هر( كیکلاس

 یدستگاه زبان یهاجملهآن در  ریثوابت نظ یجابه ریهر متغ یگذاریبا جا بیترتنیابه

 خواهند لیتبد یاجمله تابع كی به زبان نیا( یای)قضا موجود یهاجمله ۀهم موردبحث،

 .شد

 L یهاجمله مجموعه و میبنام Lزبان موردبحث را  نیا یهااگر مجموعه جمله حال

 صورت نیا در م،یبنام ’L زیرا ن( Lحاصل از  یاجمله)توابع  رهایمتغ با ییجاپس از جابه

ارضاء کند،  را ’Lموجود در دسته  یاجمله توابع از كیهر که اءیاش از دلخواه یادنباله

 (Tarski.a.1956:417). شودیم دهینام Lجملات  مجموعه از یتحقق ایمدل 

 یاسیق دستگاه یۀاول میمفاه رِیبازتعب در ،یتارسك عملكرد وهیش گردد،یم مشاهده

 میرمستقیروش غ م،یمستق ۀویش یجابه مختلف، علوم در دستگاه آن از یریتعاب افتنی یبرا

 و دینمایم یگذاریجادستگاه  یۀاول میمفاه یجابهرا  ییرهایمعنا که ابتدا متغ نیاست، بد

 میمفاه نیمختلف را بر ا ریدرواقع تعاب رها،یدر متغ دیجد یمیمفاه یگذاریجاسپس با 

 آوردیموردنظر را به دست م یاسیمختلف دستگاه ق یرهایتعب تیاعمال نموده و درنها
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 که چراکه رسد،یم نظر به جالب یقیتطب منظر از مسئله نیا(. 78:1:96،یافرمجان-افری)بهن

 یجابه ییرهایمتغ یگذاریو سپس جا یتارسك یاز سو هیاول میمفاه عنوانبه یثوابت انتخاب

 در یعیمابعدالطب ثابت یقیحقا انیسر یچگونگ نییتب با مطابقت در تواندیم قا یدق ،هاآن

و ثابت مدّ نظر او  هیاول میکه مفاه صورتنی. بددیگرد ذکر بالا در که باشد مختلف علوم

آزاد هستند، درواقع  یریتعب _و به عبارت بهتر_ دیخود، از هر ق ییکه در حالت ابتدا

 انیبا ب که باشند بالا در مذکور یعیمابعدالطب قیحقا به گراشاره میمفاه همان توانندیم

ها آن یجابه رها،یمتغ یگذاریدر جا یکار تارسك نیشد؛ و ا ادیها آن« اطلاق»از « لابشرط»

 اطلاق ۀمرحل به «یلابشرط» اطلاق از باشد مشانیمفاه ای قیحقا نیا تنزل ینوعبه تواندیم

 رِیتعاب یعبارت به و ودیق رفتنیپذ یبرا است میمفاه آن یآمادگ موطن که «لاشرط به»

 یحیصح درک بتوان دیشا ترتیب نیبد .خاص علم كی در انیسر به آغاز یبرا مختلف،

 یراه واقع عنوانبه یدارشناسیپد روش از استفاده بر «کربن»همچون  یشگامانیپ اصرار از

 به دست آورد. ها،فلسفه قیتطب

 جادیا ۀعنوان سرچشمهب ثوابت نیا گاهیبا قرار گرفتن در جا ،رسدینظر مبه  درواقع،

 انیم قیافتراق، امكان عمل تطب نینقاط آغاز عنوانبه «ریتعاب»تكثرِ علوم مذکور و احاطه بر 

متن هرکدام که در صورت حرکت به درونیطوربهگردد، یفراهم م یعقل یهادستگاه نیا

 ده،یگرد آغاز ثوابت همان از که خاص علم آن در شده مودهیپ ریمس به نظر و علوم نیاز ا

 ینام ،یفكر مكاتب ای یاسیعلوم قرسد که آن ثوابت در هرکدام از ینظر مطور به نیا

 نیا و علم آن ۀنشدفیتعر ۀواژ از است عبارت کهاند خود گرفته بهآن علم را  مخصوص

 یو دگرگون رییدستخوش تغ ،ییها در مرحله وحدت ابتداآن قتیحق که است یحال در

 تعامل به توجه و تطبیق این دامنه رسد،این نكته لازم است که به نظر می دیتأک .دهینگرد

 تطبیقی بررسی به تنها تعبیر، وساطت با یكدیگر با تصدیقی و تصوری عناصر این میان

 تطبیق از توانشده با این رویكرد، میطور که اشارهبلكه همان شود،یمحدود نم هافلسفه

از تطبیق یك علم  تر،بنیادی نگاهی و دورتر افقی در و یكدیگر با عقلی یا قیاسی علوم

 دیگر هایشاخه یا هندسه مانند قیاسی یهاقیاسی یا علمی مانند فیزیك که مبتنی بر دستگاه
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و یكی از  ترینبنیادی که همچنان گفت، سخن نیز فلسفی مكتبی با است، ریاضی

 تطبیق در شد، اشاره گاوس و هاطور که در داستان هندسهرا همان هاقیاین تطب نیترباسابقه

 تواندمی خود که تطبیقی کرد، مشاهده تواننااقلیدسی می یهاهندسه و اقلیدسی ۀهندس بین

 به اقلیدسی ۀهندس از گذر پی در جهان، ساختارِ از انسان شناخت گسترش ۀنحو مبین

سنتی اقلیدسی به  ۀاتفاقا  همین گذر از هندس ؛ وباشد بیضوی و هذلولی هایهندسه

نسبیت عام و خاص و  هاینظریه طرح برای مناسب بستر مذکور، جدید هایهندسه

بعدی در فیزیك را موجب گردید، که نگاه انسان را به جهان مادی  یهاگسترش

گفت این  توانمی منظری از که باشد تربخشتر و الهامشاید جالب ؛ وداد ارتقاء یطورکلبه

در « خط» ۀنشدفیدر مفهوم تعر« تغییر تعبیر»قصوای  ۀنتیج انسان، نگرشتحول اساسی در 

اقلیدس توسط متفكرینی چون « اصل پنجم» نیباز تدوتبع آن دستگاه هندسه اقلیدسی و به

 گاوس است.

 نظام سه از منبعث ۀشد سازیصوری دستگاه سه در گزاره یك تطبیق با ادامه در

 .گردد ارائه اینجا، تا مطروحه ادعای از ملموس اینمونه گرددمی سعی اسلامی، فلسفی

 یاسلام یفلسف نظام سه از کوچک قطعه سه نیب تطبیق -5

 «ریتعب» چهار با آن نیباز تدو و یاگزاره تك یموضوع اصل دستگاه كی یمعرف با اکنون

 استفاده با ،یاسلام یفلسف نظام سه از کوچك قطعه سه نیب یقیتطب گرددیم تلاش مختلف،

 .شود ارائه د،یگرد انیب تاکنونازآنچه  ینیع یمصداق تا گردد انجام «مدل» یۀنظر اتیادب از

دو  نجایدر ا م،ینیگزیرا برم نشدهفیتعر میدستگاه مذکور، ابتدا مفاه یمعرف یبرا

 :اند ازما عبارت نشدهفیمفهوم تعر

 مطلق وجود -1

 (خارج در مصداقش بر وجود مفهوم حمل صدق در)«ریتأث» یبه عبارت جادیا ایتحقق  -2

 ۀمورداشار یۀمفهوم اول قیمصاد یعنیاشاره به موجودات  ی... برا و yو  x یرهایمتغ

نشان دادن تحقق و به  یرا برا Tو  Eنماد  وتحقق  یدارا اءیاش یعنی ،1اصطلاح شماره 

فرمول  بیترت نیبد م،یبریم کارمصداقش به كیدر حمل مفهوم وجود بر  ریتأث یعبارت
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Exy  وTxy میخوانیم طورنیرا ا :x،  در حمل مفهوم وجود برy زیداشته؛ و ن ریتأث 

𝑥 یهافرمول ≠ y، 𝑥 >  y ،𝑥 ≧ y، نیب نیتبا دهندهنشان ینوعبه هرکدام x  وy  .هستند

( predicate- sign)«نشانه محمول»هرکدام  ≦ و <و ≠و  E دیپس مطابق زبان منطق جد

 .دهدیم نشان را موجود دو نیب نسبت که است

 رهیدا یعنی سخن عالم انیب دربردارنده که دستگاه یاجملهتوابع  یبه معرف اکنون

 :میپردازیم هستند زین هیاول میمفاه قیمصاد

Gx :x .موجود است 

Sx :x استالوجودواجب. 

Fy :y الوجودواجب ریغاست  یموجود. 

 :یموضوع دودو محمول نشانه  یمعرف و

Exy :x، y نموده است. جادیرا ا 

:𝑥 ≠ y x از y است نیمتبا. 

 :موضوعه اصول

→ 𝑆𝑥)(𝑥)-1اصل  ~(∃𝑧)(𝐺𝑧 &  𝐸𝑧𝑥)) 

→Fy) (y) -2اصل  (∃𝑥)(𝐺𝑥 & 𝐸𝑥𝑦)) (تی)اصل عل 

→Gx) (x)-:اصل  ~(𝐸𝑥𝑥)) 

 :گرددیم ارائه زین آن اثبات که گرددیم جهینت ریز هیاصول موضوع، قض نیاز ا آنگاه

→Gy) (y)-1 هیقض (x)(Gx & 𝐸𝑥𝑦 → 𝑥 ≠ 𝑦))  

 (:خلفبرهان )

1)  Gx، Gy،Exy  وx=y )فرض خلف( 

 و اصل موضوعه سوم( 1. )است تناقض این که ،Exx: پس (2

𝑥 پس (: ≠ 𝑦 

 «ریتعب دامنه» یدارا هرکدام که گردد ارائه ساختار نیا یبرا یریتعاب است آن قصد حال



 30 |  و همكاران  اتیب...؛  قیدر آغاز تطب «یروش اصل موضوع»و  «هانشده فیتعر»نقش

 

 نیا در که شوند،می نامیده «تعبیر عوامل» نیز تعبیر دامنه اعضای و هستند خود خاص

و  یشناخت یسطح هست كیدر  همگی ریتعب عوامل حاضر، یموردبررس ساختار

و  یشناخت یازلحاظ هست ریکه عامل اولِ تعب صورتنیقرار ندارند، بد یشناسمعرفت

است و عامل  یصدور ای یعل گاهیجا یدارا گریبه همه عوامل د نسبت ،یشناختمعرفت

 خود، از بعد عوامل به نسبت یموضوع اصل دستگاه این در یشناختبه لحاظ معرفت زیدوم ن

؛ که هستند یمعرفت معلول هردو نیا ،یلیتحل دگاهید از هرچند است، یعلّ  گاهیجا یدارا

 گفتهشیپ یِهستند که در نظام اصل موضوع ییهانشدهفیدو عامل، همان تعر نیدرواقع ا

عوامل  انیاختلاف سطح م نیا رسدی(؛ و به نظر مدیجد ریتعاب با البتهاند )دهیمنظور گرد

مشاهده و قابل( یفلسف ژهیو)به یاصل موضوع یهادستگاه از یاگسترده فیط در ریتعب

 .ستیاست که مجال پرداختن به آن ن هیقابل توج

 :گرددیم نییصورت تع نیآن به ا 1«ریتعب دامنه» که« ییمشا» ای «تیعل» :اول ریتعب

مصادیق متكثر در خارج است  یاز آن، دارا تگریکه مفهوم حكا یقتیحق( 1 {

 کهمصداق همان مفهوم ( : –مصداق همان مفهوم، در خارج ( 2- 2(1:78::11،یسبزوار)

 که مفهوم همانمصداق ( : –اوست  یاست و ذات یحمل آن مفهوم بر او، واجب و ضرور

از آن مفهوم، مصداق  یتحقق مصداق( 2 – ستین یو ضرور واجب او بر مفهوم آن حمل

آن مفهوم در  گرید یاز مصداق یمصداق نیتبا( 7-با خود در خارج نیرا، متبا یگرید

 خارج{

موجود (  2،وجود( 1به  بیرا به ترت ریدامنه تعب 7تا  1 شماره عوامل: که بیترت نیبد

 .میدهیم اسناد ن،یتبا( 7 جادیا ایتحقق ( 2واجب  ریموجود غ( : الوجودواجب( :

 :ابدییم رییتغ صورتنیبدعالم سخن ما  ایو  فیپس تعار

Gx :x تحقق دارد. تیآنچه در واقع یعنی ت،یموجود است. مصداق وجود در واقع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 معرفی تعبیر( آمده.) ،:بخش تعریف در  1.

 .عند مشائیه حقائق تباینت و هو لدی زاهق 2.
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Sx :x به است، واجب وجودش که است وجود از یمصداق ،است الوجودواجب 

 .ستین یجداشدن او از وجود. است یضرور تحققش یعبارت

Fy :y و وجود که است وجود از یمصداق الوجود،واجب ریغاست  یموجود 

 .ستین یضرور و واجب تحققش

 :یموضوع دودو محمول نشانه  یمعرف و

Exy :x، y نموده است. جادیا ای دهیرا تحقق بخش 

:𝑥 ≠ y x از y است نیمتبا خارج در. 

 :دیآیم هم موضوع اصول ۀترجم نجایا در: موضوعه اصول

→ 𝑆𝑥)(𝑥)-1اصل  ~(∃𝑧)(𝐺𝑧 &  𝐸𝑧𝑥))  اگر :x باشد ، پس  الوجودواجب

 کرده باشد. جادیا را آن یکه موجود ستین نیچن

→Fy) (y) -2اصل  (∃𝑥)(𝐺𝑥 & 𝐸𝑥𝑦)) اگر( تی)اصل عل :y الوجودواجب ریغ 

 .باشد کرده جادیا را او که شودیم افتی یموجود پس ،باشد

→Gx) (x)-:اصل  ~(𝐸𝑥𝑥)) اگر :x که خودش،  ستین نیموجود باشد، پس چن

 کرده باشد. جادیخود را ا

 _آمد نیشیمشابه آنچه در بخش پ یبا برهان_ ریز هیاصول موضوع، قض نیاز ا آنگاه

 :گرددیم جهینت

→Gy) (y)-1 هیقض (x)(Gx & 𝐸𝑥𝑦 → 𝑥 ≠ 𝑦)):  اگرy  موجود باشد، آنگاه هر

 .است نیمتبا yکرده باشد، با خودِ  جادیرا ا yکه  یموجود

موجود دستگاه کوچك ما است،  هیتنها قض یبرا یاول مدل ریتعب گرددیم ملاحظه

 صادق است. ریتعب نیمذکور در ا هیقض چراکه

 ناماول که  ریبا تعب 1 شماره عامل در که میریبگ نظر در را یگرید ریتعب اگر حال

 رییتغ« وجود» ریعامل تعب یعنی 1شماره  عاملکه  صورتنیبدباشد،  زیداشت متما «تیعل»

 ریآنگاه تعب« خارج در مصداق كی تنها یدارا ،یمفهوم: »دیصورت درآ نیکرده و به ا

 ریتعب» ،(298: 1:87موحد،) دیمدل در منطق جد هینظر اتیادب با که دیآیم دست به یدوم
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 :گرددیم یمعرف ریز صورتبه؛ که شودیم دهینام «تیاز عل زیمتما-وجود

 نییتع صورت نیا به آن ریتعب دامنه که «تیعل از زیمتما-وجود» ریتعب :دوم ریتعب

 :گرددیم

( 2– است خارج در مصداق كی تنها یدارا آن، از تگریحكا مفهوم که یقتیحق( 1 { 

حمل آن مفهوم بر او، واجب  کهمصداق همان مفهوم ( : –مصداق همان مفهوم، در خارج 

 واجب او بر مفهوم آن حمل که مفهوم همانمصداق ( : –اوست  یاست و ذات یو ضرور

با خود در  نیرا، متبا یگریاز آن مفهوم، مصداق د یتحقق مصداق( 2 – ستین یو ضرور

 آن مفهوم در خارج{ گرید یاز مصداق یمصداق نیتبا( 7-خارج

موجود (  2،وجود( 1به  بیدوم را به ترت ریدامنه تعب 7تا  1 شماره عوامل: بیترت نیبد

 .میدهیم اسناد ن،یتبا( 7 جادیا ایتحقق ( 2واجب  ریموجود غ( : الوجودواجب( :

 شكل همان به و اول ریتعب مانند زین را موضوعه اصول نیهمچن سخن، عالم و فیتعار

 نظرصرف هاآناز اطاله مطلب، از تكرار  یجهت خوددار نجایدر ا که داشت میخواه

دستگاه  در آمدهدستبه جهیتنها نت ر،یتعب نیدر ا گرددیم مشاهده بیترت نیبد گردد،یم

→Gy) (y)-1 هیقض» یعنیبالا؛  (x)(Gx & 𝐸𝑥𝑦 → 𝑥 ≠ 𝑦))»، صادق نخواهد بود،  گرید

𝑥تا رابطه  میندار نیتبا موجود دواصلا  در خارج  چراکه ≠ 𝑦 نیبد ابد،یتحقق  تیدر واقع 

 ما باشد.  یمجموعه جملات دستگاه صور یبرا یمدل تواندینمدوم  ریتعب بیترت

عامل  رییملاحظه گردد، با تغ یصور ریغ یبا نگاه یعبارت بهو  ترقیدق بالا در اگر البته

 دامنه در موجود رِیتعب عوامل یۀبق(، دیگرد حاصل دوم ریتعب آن ۀجیدرنت)که  1 ریشماره تعب

 ،:و  : ریعوامل تعب نیکه از ب صورتنیبد گردند، یدگرگون دچار دیبا زین دیجد ریتعب

دو متضّمن  نیحذف گردند، چون ا دیبا زین 7و  2عوامل  نیمنظور نمود، همچن دیرا با یكی

ندارد و  تیاصلا  موضوع( دوم ریاول )در تعب ریهستند که با توجه به عامل تعب «نیتبا» یمعنا

 رسدمی نظر بهو  گردندیم یدستخوش دگرگون زیاصول موضوعه ن رات،ییتغ نیا تبعبهالبته 

 که شد اشاره آن به قبلا  که برگردد واقعیتی همان به تعبیر، دو در اختلافات این ایجاد دلیل

 بستر در که ما یموردبررسدستگاه  ازجملهعقلی و قیاسی و  هایدستگاه از بسیاری در
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 و یشناسیهستعوامل تعبیر در یك سطح  ۀهم گردند،می سازیپیاده موضوعی اصل روش

حاضر، عامل تعبیر اول به لحاظ  یموردبررسنیستند و در دستگاه  شناسیمعرفت

 تغییری هر لذا است، عوامل بقیهدارای جایگاه علّی نسبت به  شناسیمعرفت و یشناسیهست

نگاه غیر  نیاز ا نجایا اما؛ نمایدمی متأثر را تعبیر عوامل دیگر آن معنای یا حقیقت در

 یِ صور قالب و اتیادب از استفاده حاضر، مسئله نییتب در چون گردد،یم نظرصرفصوری 

 عناصر از منتج یۀقض ای جمله صدق عدم و صدق آن طبق که است نظر مدِّ مدل هینظر

نبودن آن ساختاِر زبانی  ایبودن « مدل»ملاک  موردنظر،دستگاه ( تریادیبن ای) نیادیبن

 است. موردنظر

 دو است لازم مطلب انیب از شیپ اما شود،می پرداخته دیگر تعبیر دو بررسی به اکنون

 در یقیحقا درباره یقسم اطلاق. یمقسم اطلاق و «یقسم اطلاق» :گردند روشن اصطلاح

 نكهیا لحاظِ با البته باشند،یم یسِع و یانیسر وجود ۀنحو یدارا که رودیم بكار خارج

 در تحقّقش خاص، وجود نیا یعنی است، دهیگرد دیمق عموم، و انیسر دیق با هاآن وجود

 یدیق درواقع اطلاق، نیا و است اطلاق همان اشیوجود تیهو که است یاگونهبه خارج،

 اطلاق دیق نیا از یحتّ است، «یمقسم اطلاق» یکه دارا یوجود اما؛ اوست وجود ۀنحو در

 ست،ین خارج در تحقّقش ۀنحو و او یوجود تیهو دیق زین اطلاق یحتّ  یعنی است، رها زین

-یبرنم را یتناه گونهچیه و است ینامتناه که دارد اشاره یوجود به یمقسم اطلاق درواقع

 :است سوم تعبیر ارائه نوبت حال(. :211،212:1:8،پناه زدانیتابد )

 :گرددیم نییتع صورت نیا به آن ریتعب دامنه که یخاص كیتشك :سوم ریتعب

، اشاره به موردنظر، به این معنا که مفهوم متكثر و، دارای مصادیق بالذات یمفهوم( 1 {

صدرالدین )حقیقتی دارد که دارای اطلاق قسمی بوده و دارای مراتب کثیر در خارج 

حقیقت  ازای مصداق همان مفهوم، در خارج، به معنای مرتبه( 2-(61: 1، ج 1:79شیرازی، 

مصداق بالذات همان مفهوم که حمل آن مفهوم بر او، واجب و ( : –آن مفهوم  مورداشاره

مصداق بالذات همان مفهوم که حمل آن مفهوم بر او ( : –ضروری است و ذاتی اوست 

تحقق مصداقی از آن مفهوم، مصداق دیگری را، متباین با ( 2 –واجب و ضروری نیست 
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یگر آن مفهوم در خارج، بدین معنا که تباین مصداقی از مصداقی د( 7-خود در خارج 

حقیقتی که مفهوم اشاره به آن دارد(، غیر از مرتبه  مراتبسلسلهای باشد )در دارای مرتبه

 مصداق دیگر{

( :موجود (  2،وجود( 1به  بیرا به ترت ریدامنه تعب 7تا  1 شماره عوامل: بیترت نیبد

 .میدهیم اسناد ن،یتبا( 7 جادیا ایتحقق ( 2واجب  ریموجود غ( : الوجودواجب

 :ابدییم رییتغ صورتنیبدعالم سخن ما  و فیتعار ای یاجمله توابع پس

Gx :x است. تیمعنا که مصداق بالذات وجود در واقع نیموجود است، بد 

Sx :x که تیدر واقع تحقق ومصداق بالذات وجود  یعنیاست،  الوجودواجب 

 است یضرور و واجب وجودش

Fy :y اما  ت،یمعنا که مصداق بالذات وجود و تحقق در واقع نیموجود است، بد

 .ستین یوجودش واجب و ضرور

 :یموضوع دودو محمول نشانه  یمعرف و

:𝑥 > y x از  یبالاتر یمرتبه وجود یخارج، دارا درy است. 

Exy :x، y  را که𝑥 > y، است نموده جادیا ای دهیبخش تحقق. 

که  یمعن نیبد اند،نكرده رییتغ یکل ساختار لحاظ به اصول، نیا: موضوعه اصول

همان اصول موضوعه  گر،یكدیبا  هاآن قیو مصاد باهم هیاول میمفاه ۀرابط ۀدهندنشان

 رییتغ دچار ییمعنا و یصور لحاظ به زین ها،آن ر،یدر تعاب رییتغ تبعبههستند، اما  ییابتدا

 :گردندیم

Gx & Gy & 𝑥)(y)(x) -1اصل  ≠ 𝑦 → (𝑥 > y) ⋁(𝑦 > x) ) 

→ 𝑆𝑥)(𝑥)-2اصل  ~(∃𝑧)(𝐺𝑧 & ( 𝐸𝑧𝑥 ⋁( z > x))) 

→Fy) (y) -:اصل  (∃𝑥)(𝐺𝑥 & 𝐸𝑥𝑦 & (𝑥 > y))) (تی)اصل عل 

→Gx) (x)-:اصل  ~(𝐸𝑥𝑥)) 

 :گرددیم جهینت ریز هیاصول موضوع، قض نیاز ا آنگاه

→Gy) (y)-1 هیقض (x)(Gx & 𝐸𝑥𝑦 → 𝑥 > y)) 
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 (:خلفبرهان )

𝑥و ) 𝐸𝑥𝑦و  Gxو  Gyکنیم  فرض -1 > y) ~ )فرض خلف( 

𝑦یا  x=y: پس -2 > x 

 (:و اصل موضوعه  2. )است سوم موضوعه اصل با تناقض در نتایج این هردوی -:

𝑥: پس > y 

در دستگاه کوچك ما  آمدهدستبه جهیتنها نت ر،یتعب نیبا لحاظ ا گرددیم ملاحظه

مجموعه تك عضوی  یبرا یمدل دهندهارائهسوم  ریتعب بیترت نیصادق خواهد بود. بد

 شدهرفتهیپذدستگاه  انیشروع بن یچراکه صدق اصول موضوع برا است،جملات دستگاه ما 

 .هستصدق هم  یدارا است،اصول موضوع  یمنطق جهیکه نت زین جهینت وبوده 

 :گرددیم نییتع صورت نیا به آن ریتعب دامنه که وجود وحدت :چهارم ریتعب

 به اشاره موردنظر،معنا که مفهوم  نیمصداق بالذات، به ا كیتنها  یدارا ،یمفهوم( 1 {

آن شئون  که است ییهاجلوه ای شئون یدارا و بوده یمقسم اطلاق یدارا که دارد یقتیحق

 ،یرازیش نیصدرالدبالعرض آن مفهوم هستند ) قیو مصاد اندخارجدر  ریکث یمراتب یدارا

 بالذات مصداق( : -خارج  ای تیواقعمصداق همان مفهوم، در ( 2-( 12:: 2، ج 1:79

 مصداق( :- اوست یذات و است یضرور و واجب او، بر مفهوم آن حمل که مفهوم همان

 آن گرید مصداق از یمصداق نیتبا( 7-یتجلّ ای تشأن( 2- تیواقع در مفهوم همان بالعرض

 در) گریاز مرتبه مصداق د ریباشد، غ یامرتبه یدارا که معنا نیبد خارج، در مفهوم

 ({.ابتدایی مفهوم ۀمورداشار قتیشئونِ حق مراتبسلسله

( :موجود (  2،وجود( 1به  بیرا به ترت ریدامنه تعب 7تا  1 شماره عوامل: بیترت نیبد

 .میدهیم اسناد ن،یتبا( 7 جادیا ایتحقق ( 2واجب  ریموجود غ( : الوجودواجب

 :ابدییم رییتغ صورتنیبدعالم سخن ما  ای و فیتعار پس

Gx :x  ،خارج در وجودبالعرض  ایمصداق بالذات،  یعنیموجود است. 

Sx :x که تیدر واقع تحقق وتنها مصداق بالذات وجود  یعنیاست،  الوجودواجب 

 .است یضرور و واجب وجودش
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Fy :y است. تیدر واقع تحقق وبالعرض وجود  مصداق یموجود است، ول 

 نشانه محمول دو یمعرف و

:𝑥 ≧ y x از است، یبالاتر مرتبه یدارا تیشأن در ه وجود، از یشأن عنوانبه y 

 .است گرید یشأن عنوانبه

Txy :y  ۀجلو ایشأن x ،کهیطوربه است 𝑥 ≧ y. 

 :موضوعه اصول

Gx & Gy & 𝑥)(y)(x) -1اصل  ≠ 𝑦 → (𝑥 ≧ y) ⋁(𝑦 ≧ x) ) 

→ 𝑆𝑥)(𝑥)-2اصل  ~((∃𝑧)(𝐺𝑧 & Tzy) 

→Fy) (y) -:اصل  (∃𝑥)(𝐺𝑥 &( 𝑇𝑥𝑦 & (𝑥 ≧ y))) )اصل تشأن( 

→Gx) (x)-:اصل  ~(T𝑥𝑥)) 

آمد  _سوم ریمشابه آنچه در تعب یبا برهان _ریز هیاصول موضوع، قض نیاز ا آنگاه

 :گرددیم جهینت

→Gy) (y)-1 هیقض (x)(Gx & T𝑥𝑦 → 𝑥 ≧ y)) 

بالا  یاسیدستگاه ق یبرا یمدل« وحدت وجود» یعنی زیچهارم ن ریتعب ب،یترت نیبد

 .است

 یصور شینما درواقعسوم و چهارم،  ریدر تعاب 1اصل موضوع  گرددیم ملاحظه

عامل ایجاد  و است اول ۀنشدفیتعر میمفاه ۀمورداشار قتیحق یمراتبسلسله خصلت

 ریموضوعه در مقایسه با تعب اصول گریداصل و  نیا صورتآن  تبعبهدگرگونی در معنا و 

 دیجد یاست که صورت و معنا «ریتعب» نیا یعبارت بهاست،  «ریدر تعب رییتغ»اول، همان 

 قیکربن در تطب سخن مصداقنموده است. اکنون  لیتحم هاآناصول موضوعه را به 

که دو  صورتنیبد است، مشاهدهقابل د،یبخش اول ذکر گرد یکه در انتها هافلسفه

 چهار انیم اختلاف و «مشترک یمبان» همان «جادیا»و « وجود مطلق» نشدهفیتعرمفهوم 

 است که در سخن او آمده بود. ی« اختلاف»درواقع مصداق  بالا، ریتعب

 به شدهساخته یاجملهتك یاسیسه دستگاه ق قیتطب د،یدر بالا مشاهده گرد آنچه
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ابتدا دو حقیقت ثابت با  ،که در هر دستگاه صورتنیبد است، یموضوع اصل روش

سپس  نمایند،ظاهر می نشدهفیپذیرفتن تعابیری خاص، خود را در قالب مفاهیم تعر

 داده ریاصول موضوعه متناسب آن تعاب نیحضور و تأثیر آن تعابیر، اجازه تدو جهیدرنت

و  فیتأل ای بیدر جهت ترک بار نیامجدد به اصول موضوعه، اما  دنیرس یعنی نیا شود،یم

 ریکه در س است یمجدد به احكام دنیگسترش دستگاه و رس یبرا یسپس نوبت آمادگ

ها آغازشده بود، مورد مشاهده بودند و تحلیل مذکور از آن ییهاتیواقع ه،یاول لییتحل

متفاوت  گریبا دستگاه د دستگاه هرکه در  یاهیقضبالا،  یهانمونه یۀاستنتاج تك قض مانند

 م،ینامیم نشدهفیتعراصول موضوعه و مفاهیم  نیتعامل ب رااست که آن  یزیچ نیاست. ا

در ساخت  یاز منظر تارسك «جهینت –مقدمه »موجود در دوگانه  کنشِتعاملی که مشابه برهم

 یك دستگاه صوری است.

و اختلاف  ریکه تعاب دید توانیم مشترک، یمبان ۀمشاهد ضمن ،یقیتطب نگاه نیا در 

در نظر داشته  اگر .هستند گریكدی از مذکور یهادستگاه افتراق نقاط همان درواقع ها،آن

 یفلسف کامل ساختار كی از یکوچك ۀقطع الذکر،فوق یهادستگاهاز  هرکدامکه  میباش

 کامل یساختارها آن خود قِیتطب به بتوان را محدود یقیتطب نگاه نیا رسدیمبه نظر هستند

 نجایدر ا آنچه ؛ ودارد یترقیو دق ترعیوس یهابه پژوهش ازیمهم ن نیا که دیبخش یتسر زین

 عنوانبه نشدهفیتعر مفاهیم به توجه هیسا در که باشد مهم نیا بر یآغاز تواندیآمد، م

ارتباط و  نی(، همچنموضوعه) هیاصول اول زیمورداشاره در بالا و ن یثابت ازل قیحقا ندهینما

در کنار بهره بردن از وضوح و استحكام و  گریكدیبا  یقیو تصد یتصور یمباد نیتعامل ا

 توانیم ،یدارشناسیپد لیتكم در یموضوعموجود در روش اصل  یساز یخصلت صور

 .افتیدست گریكدیبا  یو مكاتب فكر هافلسفه قیتطب بلند هدف به

 گیريبندي و نتیجهجمع

 یهادستگاه از کوچك نمونه كی به پرداختن ضمن و محدود یارهیدا در نوشتار نیا در

دارا بودن  نیمدل که در ع یۀبا نظر كیکلاس یاز روش اصل موضوع یقیتلف ۀارائ با ،یفكر

 ۀفلسف در صدق فیتعر همان با ییمعنا صدق بر استوار مذکور، هینظر یصور یژگیو
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تنها ازلحاظ هستند که نه یثابت قیحقا که شود داده نشان دیگرد یسع است، زین یاسلام

اند از عبارت ،یشناختکثرات عالم بوده، بلكه در بعد معرفت جادیمنشأ ا یشناخت یهست

 هایدستگاه ساختار بررسی در کهیطوربه ،یمشترک و ثابت هر نوع دستگاه معرفت یمبان

 قالب در درآمدن و مختلف ریتعاب رفتنیپذ از پس حقایق این که شودیم مشاهده مذکور

در ایجاد بنای ساختار موردنظر نقشی بنیادین دارند و  ،«نشدهفیتعر مفاهیم» یا هیاول میمفاه

 رهگذر از و هستند گوناگون یفكر یهااختلاف دستگاه جادیهمان منشأ ا زیمذکور ن ریتعاب

 با یمباد نوع دو نیا تعامل ۀنحو و نسبت نییتب و اختلاف و اشتراک یمباد نیا یمعرف

و نقاط اختلاف و اشتراک  قیمورد تطب یهادستگاه مختصات بروز و ظهور امكان گر،یكدی

 ینیبشیپ امكان یحت و مندنظام یو در ساختار شتریب یبا وضوح گر،یكدیها با آن

در  دیشا تا گشت خواهد فراهم مذکور یساختارها ۀنشد دهید یهاو تفاوت هایهمسان

 یساختار در را مذکور یهاهرکدام از دستگاه گاهیدورتر، بتوان جا اریبس یافق

 نیا تعامل ۀنحو و نسبت تا نمود نیمع مشمول به شامل از ای یجزئ به یکل از یمراتبسلسله

صورت  نیدر ا کهگردد  نییقابل تب «قتیحق»ها در جهت شناخت آن ییافزاهم و مكاتب

 «قتیحق»که همان کمك به درک  هافلسفه قیتطب یینها هدف به دنیرس رسد،یبه نظر م

 باشد. ریپذاست، امكان

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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