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حقيقت تصديق از نظر شيخ اشراق ،فخرالدين رازي و مالصدرا
تاريخ دريافت5931/8/82 :

تاريخ تأييد5931/51/82 :

سيدهانسيه موسوي اميري *

يکي از مباحث جدي در منطق و فلسفه و معرفتشناسي بحث علم و اقسام
آن است .از زمان بسيار دور ،در فلسفه و منطق اسالمي ،علم به دو قسم تصور و
تصديق تقسيم شده است .اما در اين ميان ،حقيقتِ تصديق بهخصوو

از زموان

شيخ اشراق مورد توجه جدي قرار گرفته است .به عقيدۀ او ،تصديق از سنخ علم
نيست ،هرچند مي تواند متعلق علم قرار گيرد .ايون در حوا ي اسوت اوه از ن ور
حکما تصديق بهدرستي علم تلقي مويشوود .از سووي دي،ور ،فلرا ودين رازي،
ضمن آنکه تصديق را گونهاي از علم دانسته ،آن را مراب از تصوورا و حکوم
ميداند ،حال آنکه از ن ر حکما ،تصديق ،بهعنوان علم ،حقيقوتِ بسويطي اسوت.
ا بته ،در اينجا اين نکته حايز اهميت است اه اگر تصوور و تصوديق دو قسوم از
علم هستند ،بنابراين ،هريک از اين دو قسم بايد با قيدي از دي،ري جدا شوند و
اساسِ مقسمْ هر چيزي باشد ،قسم همان مقسم با قيدي است .بنوابراين ،چ،ونوه
ميتوان قايل بود اه تصديقْ يک حقيقت بسوي اسوت .ازايونرو ،مالصودرا ،بوا
تحليل بسيار دقيق ،تصديق را يک حقيقت بسي در عين مراب تحليلي ميداند.
از ن ر مالصدرا ،تصديقْ تصوري است اه عين حکم است و حکوم در تصوديق
به منز ه فصل و اصل تصور و ادراک جنس آن شمرده ميشود .ذا ،حکوم ماننود
* دانشجوي دکتري فلسفۀ تطبیقی.

*
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هر فصلي به عين حصه اي از جنس موجود است .از ن ر مالصدرا ،بيوان حکموا
در بساطت تصديق و شرطيت تصور براي آن به رأي او بازميگردد.

واژگان کليدي :علم ،تصور ،تصديق ،حکم ،فلرا ودين رازي ،شويخ اشوراق،
مالصدرا.
مقدمه

تقسيم علم به تصور و تصديق بحثي است اه در بيشتر اتب منطقي مورد توجوه
قرارگرفته است .ريشۀ اين تقسيم به فارابي برمي گوردد .او ،بوراي او وين بوار در
تاريخ علم منطق ،علم حصو ي را به تصور و تصوديق تقسويم نموود و در اتوب
منطقي معموالً اين تقسيم آمده است( .فارابي 633 :7631 ،و 663؛ سهرووری:7611 ،،

 4؛ سلیماني امیو )36 :7636 ، ،علم حصو ي به معناي حصول صوور

شوي نوزد

عقل است( .صدرالدین شیواز ،،یر حلي [عالمه] )601 :7636 ،منطق دانان در مودخل
متون منطقي در بيان حاجت به علم منطوق و در تعريو

آن ناگزيرنود اوه علوم

حصو ي را به تصور و تصديق و هر يک از اين دو را به بديهي و ن وري تقسويم
انند و مباحث مرتب با اين دو تقسيم را مطرح نمايند ،تا در سايۀ آن ،وجه نيواز
به منطق و ،ذا ،تعري

غايت آن به دست آيد .منطق دانان در اين قسمت با تقسويم

به تصور و تصديق و هر يک از اين دو به بديهي و ن ري مودعي موي شووند اوه
تصورا
تعري

ن ري از راه تعري  ،و تصديقا

و استدالل مشتمل بر قواعدي است اه علم منطق آنهوا را بيوان موي انود.

بررسي اين قواعد و يادگيري و مهار
تعري

ن ري از راه استدالل به دسوت آيود .و

آنها سبب مي شود اه انسان در استدالل و

دچار مغا طه ن،ردد .عالوه بر اين ،تقسيم علم به تصور و تصوديق سوبب

شده است اه ابن سينا ،تحت تأثير اين تقسيم ،مباحث علم منطق را بوه دو بلو
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تعري

ناظر به تصورا

اسوتدالل نواظر بوه تصوديقا

ن وري و راه

ن وري و راه اسوب آن

ميباشد.
تصور همان صور

حاصله از شي در ذهن است اوه حکوم آن را همراهوي

نمي اند و تصديقْ علمي است اه در آن صور

حاصله از شي با حکوم هموراه

است( .حلي [عالمه] )736 :7636 ،ذا ،هر پديدۀ ذهنيِ بدون حکم را تصوور و هور
پديدۀ ذهني همراه با حکم را تصديق مي نامند .حکموا تصوديق را اموري بسوي
دانسته ،شرط آن را تصور مفردا  ،مثل تصور موضوو و محموول در حمليوا ،
مي دانند .متأخران ،از جمله صدرا متأ هين ،بر ن ريۀ «بساطت تصديق يعني حکم»
تأايد دارند( .صدرالدین شیواز ،،یر حلي [عالمه])676 :7636 ،

در ميان منطق دانان ،تنها اسي اه با تقسويم بنوديِ علوم بوه تصوور و تصوديق
ملا فت نمود شيخ اشراق است .او اين تقسيم را مسامحه مي داند .از ديودگاه او،
علم همواره تصور بوده و تصديق از سنخ علم نيست ،هرچند متعلق علم تصوري
قرار ميگيرد( .سرووری)366 :7613 ،،

اما فارابي ،در تقسيم دي،ر ،علم را به تصوور مطلوق و تصوور هموراه تصوديق
تقسيم ارده است( .فارابي ،بي تا )33 :در عبار

ابن سينا ،اين تقسيم به اين صور

آمده است اه علم يا تصور بدون همراهي با تصديق است و يا تصور با همراهوي
تصديق است( .ابن سینا7406 ،ق66 ،؛ همه7403 ،،ق )71-71 :از ن ور منطوق دانوان،
ملصوصاً مالصدرا ،روحِ اين دو تقسيم يکي است .ازاين رو ،گاهي اين تقسيم و
گاهي آن تقسيم را در اتب منطقي مطرح ميانند .اما بيشک ،از ن ر شيخ اشراق،
اين دو نو تقسيم متفاو اند و ،همانطور اه در ادامه خواهد آمد ،تقسيم اول از
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ن ر شيخ اشراق پذيرفتني نيست و تقسويم دوم تاحودودي رضوايت او را جلوب
مياند.
 .1حقيقت تصديق از ديدگاه سهروردي

از هر چيز الزم به ذار اسوت شويخ اشوراق در حکمة االشةاا سولني از

پي

تصديق و اينکه علم به تصور و تصديق تقسيم مي شوود نکورده اسوت .وجوه آن
واضح است اه از ن ر او و همانطور اه ذاور خواهود شود و علوم بوه تصوور و
تصديق تقسيم نمي شود .اما شيخ اشراق در ساير اتوب منطقوي خوود تقسويم بوه
تصور و تصديق را مطرح ارده است .تعريفي اه شويخ اشوراق در بوا

حقيقوت

تصديق ذار مي اند اين است « همانا علم يوا تصوور اسوت اوه هموان حصوول
صور
ويا اثبا

شي نزد عقل است و يا تصديق است اه همان حکم بر تصورا

با نفي

است ».از ن ر او ،اگر بر دو تصور يا بيشتر حکم شود ،تصديق خواهيم

داشت و در غير اين صور  ،تصديقي در اار نيست .ذا ،وي امتر از دو تصوور
را تصديق نميداند.
شيخ اشراق هرادام از تصور وتصديق را به فطري و غيرفطري تقسيم نموده و
از تصور فطري به تصور مفهوم شي و وجود ،و از تصور غيرفطوري بوه تصوور
عقل و ملک ،و از تصديق فطري حکم به اينکه ال بزرگ تر از جوز اسوت ،و از
تصديق غيرفطري حکوم بوه اينکوه عوا م ممکون ا وجوود اسوت مثوال موي زنود.
(سرووری)4 :7611 ،،

شيخ اشراق در مقدمۀ اتا

تلويحا

ا مشار آنچه اه در شرح و تعري

آورده اه همان «حکم بر تصورا

تصوديق در

با نفوي و اثبوا » اسوت را تورجيح

مي دهد و بهتر از تعريفي مي داند اه خود در ا مشار آورده است و اين تعريو
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اه تصديق حکم بر يکي از دو شي است به اينکه همان دي،ري است يا نيسوت
را با تسامح جايز ميشمارد .از ن ر سهروردي ،اين تعري
چرااه از ديد او ،اين تعري
شامل تصديق در شرطيا

اختصا

غيورمحکم مويباشود،

دارد به تصديقي اه در حمليا

اسوت و

نميگردد( .سرووری) 1 :7613 ،،

همان طور اه اشاره شد ،از ن ر شيخ اشراق ،تقسيم علم به تصور و تصديق از

روي مسامحه است .بنابراين ،اينکه وي در ابتداي اتا ا مشوار و ا مطارحوا
خود ،مانند منطق دانان دي،ر ،مطلو

را به تصور و تصديق تقسيم نموده است و

موصل به تصور و تصديق را به ترتيب قول شارح و حجت قرار داده است ،خا ي
از مسامحه نيست (سرووری ،)1 :7613 ،،زيرا او در انتهاي همين اتا

اين تقسيم

را به باد انتقاد گرفته و تقسيم علم به تصور و تصديق در آغاز اتا

منطقوي را از

روي مسامحه دانسته است «و اما تقسيم علم به تصور و تصديق در اوايول اتوب
منطقي مسامحه مي شود ،زيرا در اوايل اتب منطقي جايي نيست اه بتوان مباحث
دقيقه را مطرح ارد( ».سرووری )364 :7613 ،،ازاين رو ،از ن ر شيخ اشراق ،تقسيمِ
بهتري اه از سوي منطق دانان انجام گرفته تقسيمي است اوه ابون سوينا در برخوي
آثارش آورده است و آن تقسويم علوم بوه تصوور خوا ي و مجورد از تصوديق ،و
تصوري اه با آن تصديق است مي باشد .از ن ر شيخ اشراق ،در اين تقسويم هور
يک از دو قسم در اصلِ تصور مشترک اند و يکي از آن دو تصديق را ،اوه هموان
حکم است ،از دي،ري اضافه دارد( .همان) شيخ اشراق ميگويود اينکوه ابونسوينا
علم را به اين قسم يا آن قسم تقسيم ارده د يل است اه مقسم را به معناي واحد
گرفته است ،زيرا اگر علم فظ مشترک باشد ،نمي توان آن را بوه دو قسوم تصوور
فق و تصوري اه با آن تصديق است تقسيم ارد .شويخ اشوراق بوا ايون تحليول
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موويگويوود پووس ،شوويخا وورسيس در اينجووا علووم را بووه معنوواي مجوورد تصووور
درن رگرفته است و آن را به «تصور ساده» و «تصور مقورون بوه تصوديق» تقسويم
ارده است .از سوي دي،ر ،شيخ اشراق متذار مي شود اوه تصوديق هموان حکوم
است و حکم فعل است و فعل ،درواقع ،هموان ايقوا نسوبت در موجبوه و قطوع
نسبت در سا به است و نيز متذار مي شود اه خود اين فعول اوه از سووي نفوس
انجام مي گيرد مي تواند مورد توجه نفس قرار گيرد و از آن تصوري به دسوت آورد
و در اين حا ت ،اين ادراکِ تصوريِ نفسْ آن فعل اه حکم بوده است نمي باشود.
شيخ اشراق با اين توضيحا

نتيجه مي گيرد اوه ادراک حکوم نيوز نووعي تصوور

است .شيخ اشراق تأايد مي اند اه تصور گواهي تصوور اموور خوارجي اسوت و
گاهي تصور احکام نفساني است ،اه اين احکام همان تصديق ها هستند .بنابراين،
همۀ علوم ما به تصورا

برمي گردند ،هرچند در برخي موارد ،تصورا

احکام و تصديقاتي ميباشند اه اين احکام و تصديقا

راجع به

فعلهواي نفسوانيانود .و

بعد ،شيخ اشراق متذار مي شود اه علم اعم از تصور است ،زيرا در خداي متعال،
علم وجود دارد ،در حا ي اه از نو تصورا

نيست( .همان)

با توجه به آنچه از شيخ اشراق نقل شد ،از ن ر او علم دو گونوه اسوت علوم
حضوري و علم حصو ي .و علم حصو ي منحصر در تصوورا

اسوت .بنوابراين،

تصديقاتي اه از سوي نفسِ انسان بهعنوان احکام حملي يا شرطي صادر ميشوند
خودشان علم نيستند ،بلکه فعلي از افعال نفوسانود .و ا بتوه ،متعلوق ايون احکوام
تصورا اند اه از گونه هاي علم حصو ي اند .شيخ اشراق مي گويد همان طور اوه
نفس با قواي ادرااي با اشيا خارج از نفس ارتباط برقرار مي اند و صور هوايي
از آنها را بهدستميآورد و بوهعنووان تصوورا

در ذهون خوود حفوظ مويانود،
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دروني خوي

ن ر اند و

از آنها تصوراتي به دست آورد .مثالً ،نفس مي تواند از واقعيت گرسن،ي و تشون،ي
در درون خود تصور گرسن،ي و تشن،ي را به دست آورد و نيز مي تواند بر افعوا ي
به عنوان احکام و تصديقا

اه نفس در درون خوي

انجام مي دهد توجوه انود.

اين افعال و تصديقا  ،مانند گرسن،ي و تشون،ي ،امووري در درون نفوس انود و
نفس به همۀ آنها اشراف مييابد .بنابراين ،از اينها هم تصوراتي بهدسوتمويآورد.
در اين حا ت ،اه از اين افعال تصوراتي را به دست مي آورد ،اين تصورا

از سنخ

فعل نيستند ،اما اينکه تصور تشن،ي و گرسن،ي اه از حقايقشان بهدستميآورد
از سنخ گرسن،ي و تشن،ي نيستند.
 .2حقيقت تصديق از ديدگاه فخرالدين رازي

فلرا دين رازي در تعري

تصور و تصديق اين گونه مي گويد «چنانچه اموري را

درک انيم ،اگر بر آن با حکمي به صور

نفي يا اثبا

حکم نکنيم ،پس ،آن امور

تصور است ،و چنانچه بر آن نفياً واثباتاً حکوم انويم ،آن امور تصوديق اسوت ».او
تفاو

تصور و تصديق را فرق بين بسي و مراب مي داند .وي تصوور را اموري

بسي

و تصديق را مراب از تصور همراه با حکم مي داند( .فخوالدین راز:7616 ،،

)46

فلررازي ،در اتا

ا محصل ،حقيقت تصوور و تصوديق را ايون گونوه بيوان

مينمايد
إذا أدرکنا حقيقة فإما أن نعتبرها من حيث هي هي مين غيير حکي عليهيا ال
بالنف و ال باالثبات و هو التصور أو نحک عليها بنف و اثبيات و هيو التصييق.
(فخوالدین راز7477 ،،ق)17 :
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هنگامیکهحقیقتیرادرمییابیمیااآنراازآنجها کاهخادد خادد 
اس ،بدونهیچامردیگری،مدردتدجهقرارمیدهیم،بدونآنکهحکمایرابا ه
آننسب دهیمیاازآنسلبکنیم،اینیافتۀذهنراتصدرمینامیم،ویاااینکا ه
میکنیم،کهتصدیقمیباشد .
برآنبهنفییااثباتحکم 

از ن ر خواجه نصيرا دين طوسي ،فلرا دين رازي بوا آوردن ايون مطا وب بوا
دي،ر حکما ملا فت نموده است ،چرااه تصديق از ن ر فلرا دين رازي عبوار
است از تصور موضو و محمول و نسبت حکميه اي اه بين آنها واقع موي شوود،
همان طور اه تصور همان ادراک سادۀ بدون حکم است .اين در حا ي اسوت اوه
از حکم بدون توجه به ادراک موضوو و محموول

ساير حکما تصديق را عبار

ميدانند ،بدون اينکه ادراک در مفهوم آن همانند جز نسبتبه ال باشد .همچنين،
حکما تصور را عبار

از ادراک ساده ميدانند .از ديدگاه خواجه نصير ،فلرا دين

رازي آنچه را به ذهن مي آيد دو قسمت نموده است يکي تنها يافتن خوود ادراک
و پيامدهايي است اه به آن اضافه مي شود و آنچوه

اشيا است و دي،ري ملحقا
به آن مي پيوندد و اين ملحقا
آنکه موجب صدق و اذ

يا زمينه و علت صدق و اذ

آن خواهد بود يوا

آن نلواهد بود ،همچون معناي امر ،نهي ،اسوتفهام ،و

تمني.
از ديوودگاه خواجووه نصووير ،ضوومير هووو در عبووار

فلرا وودين رازي «و هووو

ا تصديق» به مصدر «ادرانا» يعني ادراک برميگردد ،همانطور اه هوو در عبوار
او «و هو ا تصور» نيز به ادراک بازميگردد .خواجه نصير برگشتن ضمير به مصدر
«نحکم» در عبار

فلرا دين «أو نحکم عليها» را روا نمي داند ،چرااه اين ارجا ْ

مقتضي اين است اه تصديقْ حکم به تنهايي باشد ،در حا ي اوه فلرا ودين رازي
تصديق را حکم به تنهايي نمي داند بلکوه مجموو تصوورا

بوه هموراه حکوم را
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تصديق ميداند( .ط،سي [خ،اجه]7403 ،ق)3 :

با توجه به توضيح خواجه نصيرا دين طوسي ،روشن مي شوود اوه فلرا ودين
رازي تصديق را ،به عنوان امر مراب ،نوعي علم مي داند .اما هنوز روشون نيسوت
اه آيا همانطور اه تصورا ْ نوعي علم تصورياند ،حکم اه جز دي،ور مراوب
است نوعي علم است .اگر اين طور باشد ،از ن ر فلرا دين رازي تقسيم علوم بوه
تصور و حکم درست است و ترايب دو نو علوم تصووري و حکومْ يوک علوم
مراب بهعنوان تصديق ميدهد.
اما از سوي دي،ر ،اين توضيح به خوبي نشان مي دهد اوه فلرا ودين رازي بوا
حکما در حقيقتِ تصديق ملا

است ،زيرا حکموا تصوديق را اموري بسوي و

شرط آن را تصور مفردا  ،مثل موضو و محمول ،ميداند و ي فلرا ودين رازي
و پيروان او تصديق را امري مراب از تصورا

با حکم مي دانند( .حلهي [عالمهه]،

)736 :7636

عده اي از منطوق دانوان از فلرا ودين رازي تبعيوت اورده ،تصوديق را مراوب

دانسته اند .از جملۀ آنها ،ابهري در اشو

ا حقوايق و اسوفرايني در شورح النجةة

(قراملکي ،در فلرا دين رازي )33 7317 ،و ارموي در مطا ع االنوار (قطب الهدین

راز ،،بيتا )1 :ميباشند.
عموم منطق دانانِ متأخر ن ريوۀ بسواطت تصوديق را برگرفتوه و بور آن تأايود
اردهاند .ايشان ،در اين باور ،متأثر از ابنسينا در شفا هستند ،چرااوه ابونسوينا در
شفا در توصي

تصديق مي گويد «تصديق آن است اه در ذهن ،نسبتِ صوور

موضو و محمول مثالً حاصل شود و اين نسبت مطابق با واقع باشد( ».ابهن سهینا،

7403ق )71 :روشن است اه نسبتْ يک امر بسيطي است .ا بته ،مالصدرا در بوين
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منطقدانان مستثنا است اه حقيقتِ تصديق در ن ر او و همانطور اه خواهد آمد و
علم بسيطي است اه عين تصديق است ،نه آنکه تصديقْ حکمِ به تنهوايي باشود و
شرطِ آن تصور موضو و محمول.
از جمله موضوعاتي اه منطق دانان در آن اختالف ن ر دارند بيان نسوبت بوين
تصور و تصديق است .اين اختالف ،درواقع ،به تفسيرآنها از اصل تقدم تصور بور
تصديق برمي گردد .بر اسواس ايون اصول ،برخوي تصوور را ،در مقابول تصوديق،
شناخت نلستين يا معرفت اول ناميدهاند .براي نمونه ،ميتوان به عبوار

بووعلي

سينا اشاره ارد اه ميگويد «تصور اه همان علم اول است( ».ابنسینا )1 :7613 ،و
«تصور مقدم بر تصديق است( ».هم )3 :7634 ،،در ايون اصول ،دو تفسوير وجوود
دارد .ريشۀ اين دو تفسير بساطت يا ترابِ تصديق است .تفسير اول از آنِ حکما
مي باشد اه مسبوقيتِ تصديق بر تصور مسبوقيتِ مشروط بر شرط است ،چرااوه
آنها تصديق را بسي مي دانند ،و در تفسير دوم ،مسبوقيت تصديق بر تصور همان
مسبوقيت مراب بر اجزا است ،اه از آراي خوا
چرااه از ن ر او ،تصديقْ مراب از تصورا

فلرا ودين رازي موي باشود،

اجزا قضيه و حکم است.

اختالف ن ر منطق دانان در بساطت و تراب تصديق سبب مي شود اه تقسويم
علم به بديهي ون ري تحت تأثير آن قرار گيرد .ازآنجااه علم به تصور و تصديق
تقسيم مي شود و هر يک از آن دو به بديهي و ن وري (ااتسوابي) ،الزموۀ ايون دو
تقسيم آن است اه تصور به بديهي و ن وري و تصوديق نيوز بوه بوديهي ون وري
تقسيم شود .تصور ااتسابي يوا ن وري آن اسوت اوه معرفوت بوه آن متوقو
تصورا

بور

پيشين باشد و از آنها بهدستآيد و تصور غيرااتسابي يا بديهي آن است

اه در معرفت به آن به معرفت پيشين نياز نيست .تصوديق اسوبي نيوز تصوديقي
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اسب و ن ر است ،يعني تصديق آن از تصوديق هواي

دي،ر ناشي مي شود ،و تصديق بديهي بي نياز از اسوب و ن ور اسوت و عقول در
رسيدن به آن به تصديقا

پيشين نياز ندارد.

به اعتقاد گروهي ،مالک بداهت در تصديق به تبع اختالف آرا دربارۀ تصديق
در اينکه بسي يا مراب باشد ملتل

موي شوود .چنانچوه تصوديق هموان حکوم

دانسته شود ،تصديقِ بديهي آن است اه در حصول حکم محتاج به اسب و ن ور
نباشد ،هرچند تصور محکومٌ به يا محکومٌعليوه بوديهي نباشود .اموا بنوابر رأي بوه
ترايب تصديق از تصورا

سه گانه و حکم ،بداهت حکم به تنهايي بوراي بوديهي

بودن تصديق افايت نمياند( .ط،سي [خ،اجه]7403 ،ق)70 :

اختالف منطق دانان در اينکه تصديق را مراب بدانند يوا بسوي  ،آثوار منطقوي
فراواني دارد .از آن جمله مي توان به ن ر ابن امونه اشاره اورد اوه اگور تصوديقْ
مراب از تصورا

سه گانه و حکم باشد ،در ايون صوور  ،تصوديق نموي توانود

بديهي باشد ،م،ر اينکه تصورا

آن هم بديهي باشند .اين ن رِ ابن امونه با ا هوام

از ن ر فلرا دين رازي است .بوه تعبيور خووارزمي ،بوداهت تصوديق بور مبنواي
فلرا دين رازي به بداهت مجمو اجزا آن اسوت و بوه هموين د يول اسوت اوه
فلرا دين در آثار فلسفي و االمي خوود از طريوق بوداهت تصوديق بور بوداهت
تصورا

استدالل مياند( .قواملکي ،یر فخوالدین راز)61 :7617 ،،

از ديدگاه فلرا دين رازي ،در هر تصديقي ،سه تصور و علم او ي وجود دارد
تصور حقيقت حکم ،تصور محمول و تصور موضو  ،چرااه حکم بودون تصوور
ممکن نيست( .همان )1 :او ،در ادامه ،اشکا ي را مطرح مي انود و خوود در صودد
پاسخ آن برمي آيد .فلرا دين رازي اين گونه اشوکال موي انود ن ور بوه اينکوه در
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بحث هاي فلسفي گفته شده« ،غيرمعلومْ ممتنع است محکومٌ عليه واقع شود» .اگور
اين قضيه درست است ،در اين صور  ،بر غيرمعلوم اه هيچ معلوم نيست حکوم
شده و محکومٌ عليه قرار گرفته است .پس ،در اين تصديق ،تصديقِ بودون تصوور
رخ داده است ،در حا ي اه طبق ادعا ،تصديق بدون تصور ممکن نيست.
فلرا دين رازي در ادامۀ اشکال مي گويد اسوي ممکون اسوت ايون گونوه بوه
اشکال پاسخ دهد اه موضو قضيۀ مزبور از جهوت مجهوول و غيرمعلووم بوودن
معلوم است .بنابراين ،تصديق بدون تصور رخ نوداده اسوت .ايون پاسوخ از ن ور
اشکال اننده نادرست نيست ،زيرا «غيرمعلوم» دو اعتبار دارد اعتبار اول اين است
اه غيرمعلوم امري است اه عنوان غيرمعلوم بر آن عوار

شوده اسوت و اعتبوار

دوم خود عنوان غيرمعلوم است ،نه امري اه عنوان بر آن عار

شده است .اگور

اعتبار اول درن رگرفته شود ،يعني امري درن رگرفته شود اه غيرمعلووم باشود ،در
اين صور  ،امر غيرمعلومي در ذهن وجود ندارد تا حکم روي آن رفته باشد ،و،
بنابراين ،تصديقْ بدون تصور است .و اگر اعتبار دوم درن ر گرفته شود و درواقع،
نفسِ «غيرمعلوم» مد ن ر باشد ،در اين صور  ،اينکه گفته مي شود حکم بر واقع
نميشود صادق نيست ،زيرا حکم به اين اعتبار واقع ميشود ،چرااه معلوم است.
فلرا دين رازي اين اشکال را شبهه در امر بديهي مي داند و با ايون اصول اوه
شبهه در امر بديهي مسمو نيست آن را دفع مياند و نتيجه مويگيورد «تصوديق
بدون تصور در هيچ موردي ممکن نيست( ».فخوالدین راز)1 :7617 ،،

اما هرچند شبهه در برابر امر بديهي غيرمسمو اسوت و وي فيلسووف وظيفوۀ
خود ميداند حتياالمکان پاسخ شبها
تفاو

را بدهود .ازايونرو ،ايون شوبهه براسواس

بين حمل اوّ ي و حمل شايع قابل رفع است .طبق اين تمايز« ،غيرمعلووم»
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به حمل او ي خودش خودش است و هرگز محکومٌ عليه قورار نموي گيورد ،و اموا
همين «غيرمعلوم» ،آن،اه اه در ذهن موجود مي شود و مورد توجه قرار مي گيورد،
مويتووان گفوت
مصداق معلوم واقع مي شود و حکم بر آن مويتووان اورد .وذا ،
غيرمعلوم به حمل شايع صناعي در ذهن ما معلوم است.
 .3جهات اشتراک و اختالف شيخ اشراق و فخرالدين رازي در حقيقت تصديق

همان طور اه گفته شد ،شيخ اشراق تعريفي را اه در با
مياند حکم بر تصورا

به نفي يا اثبا

حقيقوت تصوديق ذاور

است .حقيقت تصديق از ن ور او هموان

حکم است اه امر بسيطي است .حکم از ن ر شيخ اشراق همان ايقوا نسوبت در
موجبه و قطع آن در سا به است .از ن ر وي ،علم فقو تصوور اسوت .ازايون رو،
حکم ،به معناي ايقا نسبت يا قطوع آن ،از سونخ علوم و ادراک نيسوت ،هرچنود
تصور و تعقل آن پس از ايقا و قطع آن از نوو ادراک اسوت و در ايون حا وت،
تصديق و حکم نيست .از ديدگاه وي ،هرچند متعلق تصوديق تصوورا انود ،اموا
خود تصديق علم نيست .با توجه به اين سلن ،سهروردي تنها منطق دانوي اسوت
اه با تقسيمبندي علم به تصور و تصديق ملا فت نموده است و اين تقسيم بندي
را نوعي مسامحه ميداند.
اما در مورد فلرا دين رازي اين نکته حايز اهميت است اه آيا او حکوم را از
سنخ ادراک مي داند يا نه؟ اگر وي حکم را از سنخ ادراک نداند ،پس ،او در اينکه
علم همواره تصور است و حکم از سنخ علم نيست با شيخ اشراق همرأي خواهد
بود .و ي نشان داده شد اه ظاهر عبارا

او دال بر اين است اوه تصوديق نووعي

علم است .بنابراين ،فلرا دين رازي ،در مقايسه با سهروردي ،تصوديق را نووعي
ادراک و آن را به امري اه بر آن به نفي يا اثبا

حکم مي شود تعريو

موي انود.
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وي تفاو

تصور و تصديق را فرق بين بسي و مراب مي داند .از ن ر فلرا دين

رازي ،تصديقْ مراب از چند تصور همراه بوا حکوم موي باشود ،در حوا ي اوه وو
همان طور اه ذار شد و شيخ اشراق تصديق را امري بسي دانسته است .بنابراين،
شيخ اشراق با حکما در بساطتِ تصديق هم رأي است و در علوم و ادراک بوودن
است و فلرا دين رازي در علم و ادراک بودن حقيقوت

آن با رأي حکما ملا

تصديق با رأي حکما موافق است اما در بسي يا مراب بودن آن با آنهوا ملوا
است ،چرااه وي تصديق را عبار

از تصور موضو و محمول و نسبت حکميوه

مي داند ،در حا ي اه حکما تصديق را امري بسي و عبار

از حکوم موي داننود،

هرچند متعلق آن را تصور موضو و محمول مي دانند .ازآنجا اه فلرا دين رازي
تصديق را مراب مي داند ،ازاين رو ،تقدم تصور بر تصديق را از نو تقدم جز بر
ال ميداند.
 .4حقيقت تصديق از نظر مالصدرا

از ن ر مالصدرا ،علم مقسم جنس است و بوه دو نوو بسوي تصوور و تصوديق
تقسيم مي شود .ازاين رو ،از ن ر مالصدرا ،علم تصديقي مانند علم تصوري نوعي
علم است و هر دو دو موجود نفساني از ايفيا

نفساني موي باشوند( .صهدرالدین

شیواز ،،یر حلي [عالمه])670-603 :7636 ،

طبق اين بيان ،مالصدرا ،مانند حکما ،با رأي فلرا دين رازي اه علم تصديقي
را مراب ميدانست ملا

است .مالصدرا با بيان خود تصريح ميانود اوه رأي

اساني اه تصديق را مراوب از سوه يوا چهوار چيوز مويداننود و آنگونوه اوه از
فلرا دين رازي شهر

يافته است و سلي

خود با شيخ اشراق نيز ملا

است .همچنوين ،مالصودرا بوا رأي

است ،زيرا در ن ر شويخ اشوراق ،هموان طوور اوه
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گذشت ،تصديق از نو فعل و اارارد نفس است و از سنخ علم نيست ،در حا ي
اه مالصدرا تصديق را از مصاديق علم تصوري انفعا ي ميداند( .همان)603 :

مالصدرا نه تنها مراب بودن تصديق را رأي سلي

موي دانود ،قوول مشوهور

حکما را و اه تصديق را امر بسي و شرط آن را تصور مويداننود و نمويپسوندد.
ا بته ،در آينده ،رأي محققان از حکما ،مانند ابن سينا ،را توجيوه موي انود .از ن ور
مالصدرا ،تصديقْ يک حقيقت علمي بسيطي است اه حکم در آن به عين وجوود
تصور موجود است و بدينسان ،تصديق از ن ر او هم تصور و هم حکم است ،اما
مراب نيست .از ن ر مالصدرا ،همانطور اه نو بسي مشتمل بر جنس و فصول
است و اشتمال آن بر جونس و فصولْ آن را از بسواطت خوارج نموي انود ،ماننود
سفيدي اه جنس آن « ون» است و با فصل «مفرق نور بصر» از سياهي اه جونس
آن « ون» و فصل آن «جامع نور بصر» است جدا مي شوود و ،بنوابراين ،هريوک از
سفيدي و سياهي ،با آنکه بسي اند ،در عين بساطت ،مشتمل بور جونس و فصول
مي باشند ،تصور و تصديق هرادام بسي اند اما يکي از آن دو داراي فصولِ حکوم
است و دي،ري ،يعني علم تصوري ،چنين نيست اه داراي فصل حکوم باشود ،و
اشتمال تصديق بر فصل حکم آن را از بساطت خارج نموي انود ،هموان طوور اوه
اشتمال سفيدي بر مفرق نور بصر آن را از بساطت خارج نمياند( .همان)670 :

از ن ر مالصدرا ،نمي توان گفت اه تصور دو ااربرد متفاو

دارد يکي بوراي

مطلق علم و دي،ري براي تصوري اه حکم نيست ،و ااربرد تصور بين اين دو به
اشتراک در فظ است و آن چيزي اه شرط يا جز تصديق است تصور به معنواي
عدم حکم است ،زيرا چيزي اه قسيم تصديق است نميتواند جز يا شرط باشود
(همان ،)670 :چرااه هيچ قسيمي ممکن نيست جز يا شرط قسيم دي،ر باشود .از
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ن ر مالصدرا ،حق آن است اه حصول صور

شوي در عقول ،اوه هموان علوم

حصو ي است ،يا تصوري است اه حکم نيست و يا تصوري است اوه خوودش
عين حکم است( .همان )670 :همان طور اه مالح ه مي شود ،وي تصديق را يوک
حقيقت بسي مي داند اه در عين حال اه بسي است مشتمل حکم هم مي باشود.
بنابراين ،تصديق بسي است ،و نه جز آن تصور اسوت ،آنگونوه اوه فلرا ودين
رازي مدعي بود ،و نه شرط آن تصديق است ،آن گونه اه به حکما نسبت داده اند،
و نه تصديقْ بيرون از تصور است ،آنگونه اه شيخ اشراق گمان ارده است.
مالصدرا ،با توجه به اين تحليل ،به تقسيم دوم علم اشاره مي اند اوه مقصوود
محققان در اينکه علم را به تصور فق يا تصوري اه با آن حکوم اسوت «تصوورٌ
مَعَهُ حکمٌ» تقسيم ميانند همين چيزي است اه خودش در اينجا بيان ارده است،
زيرا مقصود ايشان از معيت در اين تعري

تصديق معيوت دو وجوود اوه وجوود

يکي غير از وجود دي،ري باشد نيست تا يکي از آن دو شورط يوا جوز دي،وري
باشد و دي،ري مراب از آن يا مشروط به آن باشد .ا بته ،اين ن ر بدوي است اه
از عبار

حکما برداشت مي شود .بلکه مقصود ايشان از معيت معيوتِ جونس بوا

فصل در تحليل ذهني است ،همان طور اه در انسان گفته مي شود حيوان به همراه
ناطق است و ي مقصود از همراهي و معيوت ايون نيسوت اوه حيووان در انسوان
وجودي مغاير با وجود ناطق دارد بلکه و همان طور منطوق دانوان بوراي نمونوه در
تعري

انسان گفته اند و انسان همان حيواني است اه هموو نواطق اسوت( .همهان:

 )676روشن است اه مقصود منطق دانان از تعري

انسان اين نيست اه حيووان و

ناطق به دو وجود موجودند.
از ن ر مالصدرا ،علم اه مقسم تصور و تصديق است حصول صوور

شوي
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نزد عقل است و اين حصول ،خواه همراه حکم باشد و خواه نباشد ،تصور اسوت
و اگر اين خصوصيت اه آن تصورْ حکم هم باشد را داشته باشد ،تصديق ناميوده
ميشود.
ويژ گي حکم اين است اه محتمل تصديق و تکذيب اسوت .بنوابراين ،تصوور
حصول صور

شي در عقل است با قطع ن ر از اعتبار حکم و عدم آن ،نه آنکه

تصور بايد مجرد از حکم باشد ،زيورا اگور تصوور مجورد از حکوم باشود ،دي،ور
نمي توان آن را شرط يا جز تصديق قرار داد ،چرااه در ايون صوور  ،تصوور و
تصديق نسبت به يکدي،ر قسيم خواهند بود و دو قسيم بهمنز ۀ دو نقيض خواهند
بود و ممکن نيست يکي از دو نقيض شرط يا جز نقويض دي،ور باشود( .همهان:
)676

مالصدرا ،نسبت به بيان شيخ اشراق ،متذار مي شود حکوم گواهي بوه معنواي
ايقا ِ نسبت ايجابي يا انتزا ِ نسبت سلبي است ،اه حکم بوه ايون معنوا فعلوي از
افعال نفس است و اصالً از مقو ۀ علم حصو ي نيست و از نوو علوم حضووري
مي باشد( .همان )676 :پس ،حکم به اين معنا اصالً محل بحث نيست .شيخ اشراق
تصديق را به همين معنا مي گرفت و منکر مي شد اه تصديق از سنخ علوم باشود،
بلکه چنين تصديق و حکمي را و اه فعل نفس است و مي توان درن رگرفت و از
آن تصوري گرفت و در اين صور  ،تصور حکم از سنخ علم حصوو ي اسوت و
اينکه حکما مي گفتند تصديق علم است ،مقصودشان اين نبود اه از آن تصووري
خواهند داشت اه آن تصور از نو علم تصوري است .مالصدرا ،در اينجوا ،ايون
قول شيخ اشراق را تأييد مي اند اه تصديق به اين معنا علم نيست ،امااينکه اگور
تصوري از اين تصديق به دست آيد ،هرچند علم تصووري اسوت و وي بواز محول
بحث نيست .اما از ن ر مالصدرا تصور سومي وجود دارد اه اين تصور منفکّ از

حقيقت تصديق از نظر شيخ اشراق ،فخرالدين رازي و مالصدرا

714

حکم نيست بلکه مستلزم حکم است و اين معناي از تصور همان علوم تصوديقي
است اه الزمۀ آنْ فعل نفساني و انتزا تصور از آن است ،اه اين تصورِ منتوز از
تصديق به اين معنا از سنخ تصديق اصطالحي نيست( .همان )676 :توضويح آنکوه
گاهي زيد و قاسم به تنهايي تصور مي شود .مثالً ،وقتي شلصي زيد را مي بينود ،از
آن تصور زيد را بهدستميآورد يا همان شلص شلص قاسمي را ميبيند و از آن
تصور قاسم را به دست مي آورد .روشن است اه تصور زيد به تنهايي و تصور قواسم
به تنهايي فق علم تصوري است اه در آن تصديقي وجود ندارد .و ي گاهي زيود
را با وص

قيام در خارج مي بيند و اين يافت حسي را در تحليل عقلي به تصور

زيد و تصور قاسم و نسبت بين آنها درميآورد و تصديق خواهد ارد اه «زيد قاسم
است» .اين تصديقي اه اذعان نفس است الزمۀ آن دريافتي است اوه از زيود بوا
وص

قيام بهدستآوردهاست .بنابراين ،قبل از آنکه حکم بوه «زيود قواسم اسوت»

شود ،يک درک بسيطي از زيد و نسبت آن به قيام به دست آمده است اه الزموۀ آن
حکم و ايقا نسبت است و اين تصديق غوي است و ي اين نام را بوراي ملوزوم
آن نهاده اند .بنابراين ،وجود تصور در ذهن ما دو گونه است يکي تصور خوا ص
است بدون آنکه با حکم باشد و دي،ري تصوري است اه عين حکم هم است.
پس ،از ن ر مالصدرا ،تصديقْ يک حقيقت تصوري بسوي اسوت اوه هرگواه
عقل آن را تحليل اند ،تصور با حکم خواهود بوود .وگرنوه ،تصوور بوا حکوم دو
حقيقت جداي از يکدي،ر نيستند .از ن ر مالصدرا ،بعيد نيست اه مقصود حکموا
اه تصديق را امر بسي و شرط آن را تصور دانسته اند همين باشد ،يعني ازآنجااه
واقعاً تصديق يک حقيقت بسي است و با تحليل عقلي مي توان آن را به تصور و
حکم تحليل ارد .بنابراين ،تصورْ جنسِ تصديق و حکمْ فصلِ آن خواهود بوود و
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روشن است اه «شیئیۀ الشیء بصورته ال بمادته» .پس ،ماده شرط صور

خواهود

بود .همچنين ،مالصدرا ،با اين تحليل عقلي ،بيان ن ر فلرا دين رازي و تابعان او
را ،اه مدعي بوده اند تصديق مراب است ،درست مي شمارد ،به اين صوور

اوه

آن حقيقتِ بسي در تحليل ذهن ،مراب از جونس ادراک و فصول حکوم اسوت.
بنابراين ،بساطت واقعي با مراب تحليلي نزد عقل منافا

مالصدرا با اين توضيح ،االم شيخ اشراق در مطارحا
خود توجيه مي اند .او ،بعد از نقل عبار
عبار

ندارد( .همان)676 :

را هم براساس مبواني

شيخ اشراق در مطارحا  ،مي گويد از

شيخ اشراق استفاده مي شود اه تصديق قسومي از تصوور مطلوق اسوت و

حکم و اه فعل نفساني است و داخل در علم تصوري و علم حصو ي نيست و ي
داخل در علم فعلي است ،زيرا افعال ارادي انسان وجودشان در نفس عين ظهوور
و انکشاف است .بنابراين ،تصديقْ داخل در مطلق علم است .اما مالصدرا متوذار
مي شود اه فعل نفساني مطلق است و حکم از سونخ وجوود اسوت ،نوه از سونخ
ماهيت و ،بنابراين ،در علم حصو ي ،اه نوعي ماهيت است ،داخول نيسوت ،زيورا
وجود ،به تعبير مالصدرا ،خارج مقوال

ده گانوه اسوت و داراي جونس و فصول

نيست( .همان)673 :
نتيجهگيري

و فارابي علم را به تصور و تصديق و ،در بيان دي،ر ،بوه تصوور مطلوق و تصوور
همراه با تصديق تقسيم ارد .اين تقسيم پس از او در ميان منطق دانان شايع بوود و
حقيقت تصديق را ،به عنوان يکوي از حقوايق علموي ،در برابور تصوور ،بوه عنووان
حقيقت دي،ر علمي ،پذيرفته بودند.
و از ن ر حکما ،حقيقت تصديق امر بسي و شورط آن تصوور اطوراف قضويه
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مانند موضو و محمول بود .اما فلرا دين رازي تصديق را علم و آن را مراب از
حکم و تصور موضو و محمول دانسته اسوت .در ايون ميوان ،شويخ اشوراق بوه
ويژگياي در مورد تصديق برخورده است.
و از ن ر شيخ اشراق ،حقيقت تصديق را ،اه همان حکم است ،نمي توان علوم
دانست ،هرچند متعلقِ آن علم تصوري است .به گمان وي ،تصديق همان اذعواني
است اه در مورد قضيه انجام مي گيرد .و اين اذعان نوعي فعل است اه نفوس در
درون خود انجام ميدهد .بنوابراين ،تصوديقْ انفعوال نيسوت ،در حوا ي اوه علوم
حصو ي نوعي انفعال است .ازاين رو ،شيخ اشراق تقسيم علم به تصور و تصوديق
را از روي مسامحه ميپذيرد.
و مالصدرا ،ضمن اذعان به اينکه تصديق نووعي علوم بسوي اسوت ،آن را در
تحليل ذهني ،مراب از جنسِ ادراک و فصل اه از سنخ وجود اسوت و آن هموان
فعل نفساني حکم است مي داند .منتها حقيقتِ اين فعلْ نوعي ادراک فعلي اسوت،
زيرا از مبادي ادرااي ناشي ميشود و از سنخ وجود است .مالصدرا ،با اين تحليل
سعي مي اند اه قايل به تراب تصديق را با رأي خود هموراه بدانود و نيوز شويخ
اشراق را ،به گونه اي دي،ر ،همراه خود اند و از سوي سوم ،حکما را اه قايل بوه
شرطيت تصور براي تصديق بوده اند ،به گونه اي دي،ر ،هم رأي خود بداند .صرف
ن ر از توجيها

مالصدرا در هوم سوو اوردن آراي حکموا و فلرا ودين رازي و

تابعان او و شيخ اشراق و تابعان او ،ن ريۀ مالصدرا ن ريۀ بديعي است اه از آن
يک اصل الي نيز استلراج مي شود و آن اين است فصلِ ماهيا
جنس و فصل از سنخ وجود است ،نه از سنخ ماهيت.

نوعيۀ مراب از
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کتابنامه
و ابنسينا ،حسينبنعبداهلل ( .)7334منطق المشاقیین والقصید المزدوج فی المنطق ،قم اتابلانۀ
عمومي حضر

آيتاهلل ا ع مي مرعشي نجفي.

و ووووووووووووو ( .)7311النجة من ا غرق في بحر ا ضالال  ،ترجمۀ محمودتقي دانو

پوژوه،

تهران دانش،اه تهران.

و ووووووووووووو (7413ق) .اإلشارا و ا تنبيها

مع ا شرح[ ،بيجا] دفتر نشر ا کتا .

و ووووووووووووو (7411ق) .ا شفا ا مدخل ،تصدير طه حسين باشا ،قم منشورا

مکتب آية ال

ا ع مي ا مرعشي ا نج .
و حلي [عالمه] ،جمالا دين حسنبنيوس

( .)7333ا جوهر ا نضيد ،قم بيدار.

و سليماني اميري ،عسکري ( .)7313منطق صدرايي شرح ا تنقويح فوي ا منطوق ،قوم حکموت
اسالمي.
و سهروردي ،شها ا دين يحيي ( .)7311ا مشار وا مطارحوا  ،تصوحيح مقصوود محمودي،
اشرف عا يپور ،تهران حقياوران.
و ووووووووووووو ( .)7311التلويحةت اللوحی والعاشی  ،تصحيح و مقدمۀ نجفقلي حبيبي ،تهوران
مؤسسۀ پژوهشي حکمت و فلسفۀ ايران.
و صدرا دين شيرازي ،محمدبنابراهيم ( .)7333رسةةل التصةور والتصةديق ،در حلوي [عالموه]،
جمالا دين حسنبنيوس

( .)7333ا جوهر ا نضيد ،قم بيدار.

و طوسي [خواجه] ،نصيرا دين (7411ق) .تلليص ا محصل معروف به نقد ا محصل ،بيورو
دار االضوا .

و فارابي ،محمدبنطرخان ( .)7331ا منطقيوا

لفوارابي ،تحقيوق محمودتقي دانو پوژوه ،قوم

اتابلانۀ عمومي آيتاهلل ا ع مي مرعشي نجفي.
و ووووووووووووو (بي تا) ،ا مجمو لمعلم ا ثاني ،عيون ا مساسل ،بي نا ،بي جا ،نسولۀ موجوود در
اتابلانۀ دائا المعةرف مؤسس امةم خمینی .
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و فلرا دين رازي ،محمدبنعمر ( .)7313شاح عیون الحکم  ،تهران مؤسسة الصةةد للطبةعة
النشا اياان.
و ووووووووووووو ( .)7317منطق ا مللص ،تحقيق احد فرامرز قراملکوي و آدينوه اصوغري نوژاد،
تهران امام صادق

.

و ووووووووووووو (7477ق) .ا محصل ،تحقيق حسين اتاي ،قاهره مکتب التااث.
و قطبا دين رازي ،محمدبنمحمد ،شرح ا مطا ع ،قم اتبي نجفي.

