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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/ 21/ 92:تاریخ پذیرش نهایی)2932/22/22 :

چکیده

تفکیک «تصور» و «تصدیق» از تمایزهاي اصلي است كه متقدمین در منطق و متأخرین
در معرفتشناسي از آن بهره بردهاند ،هرر دو ررروه مقسرم ایرن دو را «علرم حصرولي»
ميدانند ،این تقسیم در «معرفتشناسي نوصدرایي» براي اقسام معرفرت بره كرار رفتره
است ،اما نميتوان «تصدیق» را در اصطالح معرفتشناسي بنا بر تعریف فلسفۀ اسرالمي
«علمحصرولي» دانسرت ایرن تيقیرق برا مررور ادبیراو فیلسروفان مسرلمان بره ویر ه
نوصدراییان ،مدعي است كه تفکیک تصور و تصدیقْ هستيشناختي ،و «علم حصرولي»
به عنوان مقسمْ «هستي علمي» است اما استعمال «تصدیق» در منطق و معرفتشناسي
مساوق با «قضیه» ميباشد ،نه یک «هستي علمري» كره در عرین بسراخت خرارري در
تيلیل عقلي دو مفهوم «حکایت» و «حکم» از آن انتزاع ميشود «تصدیق» در منطق به
معناي «اذعان به صدق قضیه» و در معرفتشناسي به معناي «معرفت به تيقق یا عردم
تيقق یک امر» است پیشنهاد ميشود براي امرور متنرا ر برا «تصرور» و «تصردیق» در
معرفتشناسي از «معرفت تصوري» و «معرفت تصدیقي» استفاده شود

کلید واژهها :تصرور ،معرفرت تصرورت ،تصردیق ،معرفرت تصردیقی ،معرفرتشناسری
نوصدرایی
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 .1درآمد

معرفتشناسی دانشی است كه در براب معرفرت و شرناخت بره بير

نظررت و فلسرفی

میپردازد و در باب ماهیت ،حدود ،پیشفرضها و مبانی معرفت نظریرهپرردازت مریكنرد
(هاملین )4 ،و شامل دو حوزۀ معرفتشناسی مطلق (فیاضری) و معرفرتشناسری مضراف
مانند معرفتشناسی علم (پپینو) ،معرفرتشناسری معرفرت دینری (فعرالی ،درآمردت )،

معرفتشناسی عرفان و شهود (روادت آملی ،معرفتشناسی ) و دیگر رونههات معرفتری
میباشد
نظررامهررات معرفررتشررناختی كنررونی بررر یکرری از رویکردهررات زیررر اسررتوار اسررت:

معرفررتشناسرریهررات مبتنرری بررر فلسررفۀ اسررالمیم معرفررتشناسرریهررات مرردرنم
معرفتشناسیهات معاصر (مبتنی بر فلسفۀ تيلیلری)م معرفرتشناسریهرات مبتنری برر
فلسفههات اروپایی و انکار امکان معرفتشناسی (حسینزاده ،منابع معرفت)22 ،
در سنت فلسفۀ اسالمی تمایز میان تصوراو و تصدیقاو از تمایزهاي مهمي است كره
معرفتشناسي نوصدرایي نیز در خرح و پاسخ به پرسشهاي اصلي خویش از این تفکیک
بهره ميبرد متأخرین از فالسفه و منطقدانان مسلمان تصرور و تصردیق را از اقسرام علرم
حصولي ميدانند اما با ورود شهرو و اهمیت این تقسریم در منطرق و معرفرتشناسری
اسالمی ،مرور ادبیاو اندیشمندان مسلمان بهوی ه نوصدراییان مشخص مریسرازد كره در
باب تصوراو و تصدیقاو راه با اشتراك لفظ مواره هسرتیم ایرن امرر بره ویر ه در براب
تصدیق بیشتر رخ مي دهد ،زیرا تصدیق در لفظ به معناي براور و اذعران بره صردق یرک
قضیه است و در معرفتشناسي معاصر نیرز در همرین معنرا اسرتعمال مريشرود ،امرا در
اصطالح فالسفۀ مسلمان چنین نیست و این اصطالح در میان فالسفه و منطقدانان نیرز
در معاني هرچند نزدیک اما متفاوتي بهكار ميرود منشأ این ابهامهرا ایرن اسرت كره اوالً
اقسام ،مقسم ،و وره تقسیم به وضوح تنقیح نشده و به مشهوراو اكتفا شده است و ثانیراً
تصدیق با برخي امور شناختي دیگر مانند قضیه یکسان در نظر ررفته ميشود.

 .2پیشینۀ تحقیق
نقش تفکیک تصور و تصدیق در معرفتشناسي در مقالۀ «تصوّر و تصدیق پریش درآمرد
رایگاه مبي علم در علوم اسالمی» (فعالي) مورد توره قررار ررفتره اسرت ،امرا در ایرن
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مقاله اصل این تقسیم موضوع بي نیست و پرسشهاي اصرلي معرفرتشرناختي ماننرد
ارزش شناخت و واقعنمایي ادراكاو به صرورو ردارانره در تصروراو و تصردیقاو مرورد
توره قرارررفتره اسرت ایرن تقسریم در مقالرۀ «تيریرري نرو در چیسرتي تصردیق نرزد
منطقدانان مسلمان» (عباسیان چالشتري) مورد توره قرار ررفته است كره البتره بیشرتر
نا ر به تبیین رابطۀ تصدیق و قضیه بر اساس رویکردي معناشناسانه است مدعاي اصلي
كتاب بنالیههاي شناخت (احمدي) نیز این است كه علم و معرفت از سنخ تصرور اسرت
نه تصدیق كه در بررسي آرات نسل دوم نوصدرائیان به این مطلب توره شده است
ادعاي اصلي این پ وهش این است كه به دلیل عردم مطالعرۀ ررامع نسربت بره ایرن
تقسیم به مشهوراو اكتفا شرده اسرت و در تطبیرق میرراف فلسرفۀ اسرالمي در مباحر
معرفتشناختي كاستيهایي ورود دارد این مقاله تالش میكند با برازخوانی آرا در براب
چیستي تصور و تصدیق و وره تقسیم علم حصرولي بره ایرن دو و رابطرۀ آنهرا برا امرور
مرتبط مانند مفهوم و قضیه ،این تمایز را كه در دیگر مسائل معرفرتشناسري نوصردرایي
نقش مبنایي دارد از ابهام بیرون آورد
 .3تصور و تصدیق در اندیشه متقدمین
پیش از بررسي تمایز تصور و تصدیق در آرات معرفتشناسان نوصدرایي الزم است ریشرۀ
این تمایز را مورد بررسي قرار دهیم با ورود آنكه در آثار پیش از فارابی نیز اشراراتی در
باب تقسیم علم به تصور و تصدیق شناسایی شده است (نک  :ولفسن) ،در آثار فارابی می-
توان به صراحت این تقسیم را مشاهده كرد كه مقسم را المعارف ،المعرفه و العلم خوانرده
است (نک  :فارابی ،المنطقیاو155 ،م همان913 :م همو ،عیون )55 ،

این تقسیم پس از رواج منطقِ اشاراو و تدوین مباح منطق به معررّف و حجرت برر

اساس این تقسیم بسیار مورد استقبال منطقدانان قرار ررفته است (تفترازانی )231 ،امرا
توره به مباح منطق نشان ميدهد كه آنچه ميور بي

در بخش معرف است مفراهیم

ميباشد و در حجت نیز قضایا و اصول تألیف آنها مورد بررسي قرار ميریرد
فالسفه و منطقدانان مسلمان دربارۀ «تصور» و «تصدیق» تيقیقراو و ترأمالو فرراوان
داشتهاند كه البته در برخی ابعاد به اختالف آرا منتهی شده است ،كره مهرمتررین ميرور
اختالف در باب حقیقت تصدیق است و این پرسش كه تصدیق مركب اسرت یرا بسریط و
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اینكه حکم در تصدیق چه رایگاهی دارد (شیرازت )72 ،اتخاذ مبنا در این بي مقدمۀ
اتخاذ رأت در باب مقسم و وره تقسیم در میان تصور و تصدیق است
مالصدرا در رسالۀ تصور و تصدیق پس از بیان چهار نظریره در براب تصردیق (نظریرۀ
تركیب ،نظریۀ تصور به شرط حکم ،نظریۀ حکم به شرط تصرور ،و نظریرۀ اذعران) ،ورره
رمعی برات این چهار نظریه ارائه میدهد وت «تصرور»ت را كره برخری ررزص تصردیق و
برخی آن را شرط تصدیق دانستهاند تصور مقسمی میداند نه قسرمی بره همرین دلیرل
نيوۀ ارتباط تصوراو سهرانه و حکرم را از سرنخ تركیرب تيلیلری مریدانرد نره تركیرب
خارری به عبارتی تصدیق مركبی تيلیلی مانند تركیب رنس و نوع میباشد و قرول بره
مركب تيلیلی با بساخت منافاو ندارد (همان )45 ،نظر به اینكره مالصردرا در ایرنررا
تصدیق را از اقسام علم حصولي و یک «هستي علمي» ميداند ،این هسرتي در عینیرت و
تشخص خویش بسیط است و تصرور موضروع ،تصرور ميمرول ،و تصرور نسربت حکمیره
ارزات خارري آن نیستند كه این هستي مركب خرارري از آن سره باشرد ،امرا ذهرن در
تيلیل عقلي آن سه را از این انتزاع ميكند
مالصدرا در این رساله تيلیلي هستيشناسانه از این مسأله ارائه ميدهرد و «تصرور» و
«تصدیق» را از رملۀ «هستیهات علمی» ميداند كه «اثرت در ذهن» میباشند و دو رونره
هستند:
الف برخی «هستیها» در تيلیل عقلی بر دو رنبه قابرل تيلیرل هسرتند« ،حکرم» و
«حکایت» این دو مفهوم البته به یک هستی مورودند كره ایرن هسرتیهرا «تصردیق» یرا
«رواهی» خوانده میشود
ب برخی «هستیها»ت دیگر در تيلیل عقلی تنها به مفهوم «حکایرت» قابرل تيلیرل
میباشند و مفهوم «حکم» در آنها مندرج نیست ،این هستیهرا در اصرطالح «تصرور» یرا
«آراهی» نامیده شدهاست (همان)47 :
چون از هر دو رونه مفهوم «حکایت» اخذ میشود به هر دو هستی «آراهی» و «تصرور»
قابل اخالق است كه در اصطالح آن را تصور مقسرمی روینرد مفهروم حکایرت برر ذاو-
االضافه بودن این حقایق و هستیها داللت میكند كه به دلیل همین امر ایرن «حقرایق»
را در مقابل «ورود عینی»« ،ورود ذهنی» و «هستی علمی» خواندهاند (همان)72-47 ،
فهم دقیقتر ایرن نظرراو منروط بره تورره بره ایرن اسرت كره حکمرات اسرالمی در
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بررسی حقیقت «علم» آن را به عنوان امري هستیشناختی مورد بررسي قررار مريدهنرد
و آرائي كه در باب حقیقرت علرم نرزد فالسرفۀ اسرالمي ارائره شردهانرد عمومراً تيلیلري
هستيشناسانه هسرتند كره هنگرام اسرتفاده از ایرن آرا در معرفرتشناسري بایرد دقرت
نمود
در این ادبیاو براي معرفت به معناي انکشاف معلوم براي عالم سه ركرن وررود دارد
كه دو ركن «عالم» و «معلوم» به صورو وررداني آشرکار اسرت و ا لرب فالسرفۀ اسرالمي
معتقدند این انکشاف اضافه ميض معلوم براي عالم نیست و در هر معرفتي یرک «وررود
ذهني» و «هستي علمي» ورود دارد كه معرفرت عرالم بره معلروم منروط بره اوسرت و در
ادبیاو فلسفۀ اسالمي از آن با اصطالح علم در كنار عالم و معلوم یاد ميشود (عبودیرت،
23م عارفی ،مطابقت  )225 ،البته این معنا از علم بره عنروان وررود ذهنري بره «منراط
معرفت» توسعه یافته و این پرسش مطرح ميشود كه مناط حقیقي معرفت چیسرت ،كره
فالسفۀ مسلمان در نظریهپردازيهاي بعدي خرویش «حضرور» را منراط حقیقري معرفرت
معرفي نمودند و علم به معنراي منراط معرفرت را بره دو قسرم «حضروري» و «حصرولي»
منقسم دانستند (سهروردي ،المشارع417 ،م همرو ،التلویيراو 24-29 ،و 74م شریرازي،

2917ق ،ج 255 :5مخباخبررایی2421 ،ق ،247 :همررو134 :2427 ،م خباخبررایي ،نهای ر ،
134م عبودیت52 ،م خسروپناه)55 ،
به عبارتي پیش از رواج پرسشهراي معرفرتشرناختي نوصردرائیان تقسریم علرم بره
حصولي و حضوري و تقسیم علم حصولي به تصور و تصردیق مسرألهاي هسرتيشرناختي
بوده است یعني در علم حصولي با دو نوع هستي علمي مواره هستیم ،برخي در تيلیرل
عقلي تنها به مفهوم «حکایت» قابل تيلیل هستند و در برخي دیگر ميتوان مفهوم حکرم
را نیز از آنها انتزاع كرد
 .4تصور و تصدیق در آرای نوصدراییان
این تقسیم در میان نوصدراییان براي حل مسائل معرفتشناسي مرورد تورره اسرت ،امرا
قضایا و مفاهیم هستند كه بیشتر مورد بررسي معرفتشناسانه قرار مريریرنرد و تسررت
احکام تصوراو به مفاهیم و بالعکس و تسرت احکام قضایا به تصدیقاو و برالعکس باعر
ابهامهایي شده است
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 .1 .4عالمه طباطبایی
عالمه خباخبایي علم حصولی را در تقسیم منقسم به علم تصوري و تصدیقي میداند كره
«علم تصوري علمي است كه مشتمل به حکم نیست ،مانند صورو ادراكري انسران تنهرا،
اسب تنها ،درخت تنها علم تصدیقي علمي است كه مشتمل به حکم بروده باشرد ،ماننرد
صورو ادراكي "چهرار برزر ترر از سره اسرت""،امرروز پرس از دیرروز اسرت"" ،انسران
هست""،درخت هست" » (خباخبایی ،اصرول فلسرفه )231 ،ایشران در بدایر اليکمر و

نهای اليکم تصردیق را «صورتي ذهني از چند معلوم همرراه برا ایجراب و سرلب بره
دست آمده ،مانند قضایاي حملیه و شرخیه» تعریف میكنند كه به اعتبار اشرتمال
بر حکم «قضیه» و «تصدیق» نامیده ميشود (همرو ،نهایر  921 ،و 923م همرو ،بدایر ،
 )255همانرونه كه مشاهده مریشرود ،در ایرن تعریرف تصردیق همران قضریه دانسرته
میشود و دو لفظ مترادف براي یک حقیقت این نظر همانرونره كره خرواهیم رفرت در
میان ا لب نوصدرائیان اختیار میشود و در تنظیم مباح شناختشناسی مورد استفاده
قرار میریرد ،یعنی اقسام تصدیقاو بر اساس اقسام قضایا مورد بررسی قرار میریرد
 .2 .4استاد مطهری
استاد شهید با ورود خرح تقسیم علم حصولي به تصور و تصردیق و مبنرا قرراردادن ایرن
تقسیم براي بسیاري از مباح منطقي و فلسرفي دربرارۀ ایرن دو قسرم نره تنهرا بي ري
مستوفي خرح نميكنند ،بلکه ارر رداي از توره به تعاریف به مصادیق تصرور و تصردیق

توره شود ،نظري متيد نیز خرح نکردهاند ررچه استاد در پراورقي مقالرۀ پرنجم اصرول
فلسفه میان «قضیۀ ذهنیه» و «قضیۀ ملفو ه» تفکیرک كرردهانرد و مترذكر شردهانرد كره
«قضیۀ ذهنیه» مورد توره اهل منطق است (مطهرت ،مجموعۀ آثار 2 )117 ،5
در آثار استاد شهید در دو موضع ميتوان دربارۀ بي تصور و تصدیق مطلبري یافرت،
اول در بي از كلیاو منطق است كه به این تقسیم اشاره ميكنند تا رابطه و رایگراه دو
 2انقسام علم به تصور و تصدیق از این رهت كه علم ما به اشیا راهي به این شکل است كه
ذهن ما حکم ميكند به ورود یا عدم نسبتي میان اشیا ،یعني علم ما به شکل قضاوو میان
دو چیز است و حالت قضایي دارد و راهي به این شکل نیست ،تصدیق عبارو است از
قضاوو ذهن میان دو شيص این حالت قضایي ذهن را «تصدیق» مينامند (مطهرت ،مجموعه
آثار )59-51 ،5
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بخش تعریف و استدالل در منطق آشکار شود ،ولي در تعاریفي كه ذكر ميشود تصردیق
را حکم و حالت قضایی ذهن معرفی میكنند (مطهرت ،مجموعرۀ آثرار  2)59-51 ،5كره
این خالف اصطالح فیلسوفان مسلمان از تصدیق به عنوان قسمي از علم حصرولي اسرت
این معناي لغوي تصدیق است ارر قرار باشد امري قسیم تصور باشد ،آن صرورو حراكي
از حکم است كه در تصدیق خواندن این صورو حاكی از حکم به عنروان علرم تصردیقی
رات تأمل است زیرا در نظر این اندیشمندان صورو حراكی از نسربت حکمیره و حکرم
تصور است نه تصدیق قضیۀ ذهنیه را نیز نمیتوان قسیم تصور دانست زیرا قضیه ذهنیره
معرفت تصورت به مركب تام خبرت است و از انواع معرفتهات تصورت است
استاد مطهرت در تيلیل حقیقرت و اررزات قضریه ذهنیره حکرم را از اررزات قضریه
برميشمرند كه صورتی ذهنی و دارات حکایتررت است .ایشان در براب تيلیرل «قضریۀ
ذهنیه» سه نظریه برات قضیۀ موربه و پنج نظریه در باب قضیۀ سرالبه خررح مريكننرد
(همان،

1 )132-111

از نظر ایشان در مورد قضایاي موربه هر كدام از آن سه نظریه را انتخاب كنیم و هرر
كدام را مردود بشناسیم ،قطعی است كه در هنگام اثباو ميمول براي موضوع ،عالوه برر
تصور موضوع و تصور ميمول یک عمل خاص دیگري در ذهن انجام ميریرد و این عمل
داراي دو رنبه است از یک رنبه انفعالي و حصولي و ذهني است و از رنبۀ دیگر فعلري
 2مقدمتاً از یک اشتباه كوچک رلوریري ميكنیم و آن این كه آنچه بالذاو مورد توره منطرق
یا روانشناسي است «قضیۀ ذهنیه» است و ارر از تعبیر لفظي آن (قضیۀ ملفو ره) سرخني بره
میان ميآید بالتبع و بالعرض است (خباخبایی ،اصول فلسفه)111-117 ،
 1در قضیه موربه سه نظریه است :الف قضیۀ موربه مشرتمل برر چهرار ررزص اسرت :موضروع،
ميمول ،نسبت حکمیه و حکمم ب قضیۀ موربه مشتمل بر سه رزص است :موضوع ،ميمرول،
حکم یا نسبت حکمیهم ج قضیۀ موربه مشتمل بر دو رزص است :موضوع ،ميمول
در قضیه سالبه پنج نظریه است :الف قضیۀ سالبه مانند قضریه موربره (مطرابق نظریرۀ اول)
مشتمل است بر موضوع ،ميمول ،نسبت حکمیه و حکم ،و اختالف موربه و سالبه در ناحیرۀ
ميمول است و به اصطالح مفاد قضیه سالبه «ربط السلب» استم ب قضیۀ سالبه مانند قضیۀ
موربه (مطابق نظریۀ دوم) مشتمل است بر موضوع ،ميمول ،نسبت حکمیه یا حکرم فرقري
كه بین این دو هست در ناحیه نسبت است و حقیقت قضیه سالبه ربط بودن سالب استم ج
فرق بین موربه و سالبه در ناحیۀ حکم است نره در ناحیرۀ ميمرول و نره در ناحیرۀ نسربت
حکمیه و مفاد حقیقي قضیۀ سالبه «سلب الربط» استم د قضریه سرالبه اساسراً مشرتمل برر
نسبت نیستم هر قضیۀ سرالبه مشرتمل برر دو ررزص اسرت :موضروع و ميمرول (مطهرري،
مجموعه آثار )132-111 ،5
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و حضوري و یرذهني است از نظر ایشان حکم از یک رهت صرورتي اسرت كره واقرع و
نفساالمر را ارائه ميدهد و ورود خارري ارتباط ميمول را با موضوع منکشف مريسرازد
و از رنبۀ دیگر ورودش قیاسي نیست و به حسب نيوۀ وررود خرود از سرایر نفسرانیاو
امتیاز دارد (همان )135-139 ،و در قضیه سالبه معتقدند كه عدم حکم به عنوان حکرم
به عدم پنداشته میشود در این مقام از داورت در باب این تيلیل عبور میكنریم و تنهرا
به این نکته اكتفا میكنیم كه ایرن تيلیرلهرا قسریمبرودن تصرور و تصردیق را توضریح
نمیدهد و قضیه را تيلیل كرده است نه تصدیق را
 .3 .4استاد مصباح یزدی
استاد مصباح در بررسي مسائل معرفتشناسي همیشه به تمرایز تصرور و تصردیق تورره
داشتهاند و این تقسیم را اعمال ميكنند ،اما در بي از اصل این تقسریم بره مشرهوراو
اكتفا كردهاند دو نکته در آثار ایشان به ارمال مطرح شدهاست كه مریتوانرد برا تصررف
استفاده شود
نکتۀ اول اینكره كراربرد اهرل منطرق و اهرل فلسرفه از تصردیق را مشرترك لفظري
دانستهاند (مصباح ،آموزش فلسفه )215 ،و منطقیان آن را بره معنراي قضریه كره شرکل
سادۀ آن ،مشتمل بر موضوع و ميمول و حکم به اتياد آنهاست میداننرد و فالسرفه بره
معناي خود حکم كه امر بسیطي است و نشاندهندۀ اعتقاد شخص بره اتيراد موضروع و
ميمول

است 2

نکتۀ دوم اینكه حکایتررت تصروراو و حکایرترررت تصردیقاو دو نروع رونرارون
هستند حکایترري تصوراو به شکل حکایترري شأني و حکایرتررري تصردیقاو بره
شکل حکایترري فعلي است (همان 1 )194 ،در آثار دیگر استاد ،بیانی كه منظور ایشان
 2تصدیق در اصطالح منطق و فلسفه بر دو معناي نزدیک به هم اخالق ميشود و از مشرتركاو
لفظي به شمار ميرود :الف به معناي قضیه منطقي كه شکل سادۀ آن ،مشتمل بر موضروع و
ميمول و حکم به اتياد آنهاستم ب به معناي خود حکم كره امرر بسریطي اسرت و نشران
دهندۀ اعتقاد شخص به اتياد موضوع و ميمول است (مصباح یزدت ،آموزش فلسفه)215 ،
 1چنانكه در تعریف تصور اشاره شد ،هر تصوري فقط شأنیت نشان دادنِ مراورات خرود را دارد
یعني هیچ راه تصور یک امر خاص یا یک مفهوم كلي به معناي تيقرق مطرابق آن نیسرت و
این واقعنمایي شأني هنگامي به فعلیت ميرسد كه به شکل یرک قضریه و تصردیق درآیرد و
مشتمل بر حکم و نمایانرر اعتقاد به مفاد آن باشد (مصباح یزدت ،آموزش فلسفه)194 ،
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را آشکار سازد نیافت یم و هم چنین سیاق این سخن نیز به عنوان ذكر تعریف یا احکام دو
رونه تصور و تصدیق نیست ولي سخني است كه ميتوان با ایده ررفتن از آن و با نظر به
مصادیق ذكر شده براي این دو رونه ،به شکلي تأویل كرد ،بدون آن كه ادعرا كنریم نظرر
استاد مصباح چنین است
 .4 .4نسل دوم نوصدرائیان
با بررسی سیر تاریخی آثرار منتشرشرده كره در سریر برنامرۀ پ وهشری معرفرتشناسری

نوصدرایی مؤثر بودهاند نکتۀ قابل تأملی مشاهده میشود كتاب معرفتشناسی از دیدراه
فالسفۀ اسالمی و ربی كه از اولین آثار مدون نسل دوم میباشد ،با پذیرش مفروضراو و
ساختار آموزش فلسفه در تعریف تصور و تصدیق به نظر استاد مصباح نظر داشته و تصور
را «درک ساده و بدون حکم كه شأنیت حکایت از مراورات خرودش را دارد» و تصردیق را
«درک همراه با حکم» تيلیل میكند (ابراهیمیان )31-32 ،البته در پاورقی به مشرترک
لفظی بودن اصطالح تصدیق در فلسفه و منطق اشاره كرده و تصدیق در اصطالح فلسرفه
را امرت بسیط میشمرند اما در عمل در بررسی ارزات تصدیق و تيلیل و تبیین مسرأله
«ارزش شناخت» تصدیق و قضیه را یکی دانسرته و برا احکرام قضریه بره تيلیرل مسرائل
مرتبط با تصدیق میپردازند
این رویه كه چندان توره به وره هستیشناختی مسأله حقیقت تصدیق نداشته و برا
یکسانانگارت قضیه و تصدیق مسائل معرفتشناختي را بررسي مريكنرد در آثرار اواخرر
دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد مؤثر است
استاد معلمی در كتاب نگاهی به معرفتشناسری در فلسرفۀ اسرالمی ( )131و كتراب

معرفتشناسی ( )11تصور را «صورو ذهنی خالی از حکم» و تصردیق را «صرورو ذهنری
همراه با حکم» دانسته و مسأله اصلی در معرفتشناسی را امکان شناخت و ميرور اصرلی
در این مسأله را «مطابقت» می دانند به همین خاخر به راي بي از تصدیق بره بررسري
قضایا میپردازند (همان )923-131 ،دلیل دیگرت كه برات عطف توره به قضایا مطررح
مینمایند این است كه مفاهیم تصورت به تنهایی از واقرع ررزارش نمریدهرد و قضریه و
تصدیق از واقع رزارش میدهند (همو ،معرفتشناسی)95 ،
استاد حسینزاده نیز با اشاره به اینكه «معرفتهات بشرت معموالً علم حصولیانرد و از
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قضایا تشکیل یافتهاند» ،قضایا را متشکل از مفاهیم میخوانند كه از رملۀ تصوراو اسرت
ایشان تصریح میكنند كه از نظر اندیشمندان نمیتوان تصور را معرفتی تلقی كرد كره از
واقعیاو خارری حکایت میكند ،زیرا این وی ری بره تصردیق و قضریه اختصراص دارد و
تصوراو تنها «شأنیت» حکایت از واقع را دارد و تصورِ یک مفهوم به معنات تيققِ ميکری
آن نیست این واقعنمایی شأنی زمانی به فعلیت میرسد كه بره شرکل قضریه و تصردیق
درآید (حسینزاده52-52 :2971 ،م همو ،معرفرتشناسری )55-54 ،برر اسراس همرین
یکسان انگارتِ عملی میان قضیه و تصدیق در بي نقرش عقرل و حرس در تصردیقاو و
ارزش شناخت با ذكرر تقسریماو قضرایا بره نقرش ابزارهرا در قضرایات رونرارون همرت
میرمارند (حسینزاده225-13 :2971 ،م همو)217-35 ،2917 ،
این عدم تفکیک ابعاد هستیشناختی و معرفتشناختی در تفکیک تصور و تصدیق و
حقیقت تصدیق از نیمههات دهۀ هشتاد با رروع بره میرراف فلسرفۀ اسرالمی تاحردودت
ترمیم شده و در آثار اخیر این مسأله كه حقیقت تصردیق امررت هسرتیشرناختی اسرت
توره میشود به خور م ال استاد خسرروپناه مبير تقسریم علرم حصرولی بره تصرور و
تصدیق را در هستیشناسیِ معرفت مورد بررسی قرار داده و نظر مالصدرا را در حقیقرت
تصدیق تقویت مینماید (خسروپناه)57 ،
یکی از تالشهات درخور توره و تأمل افقرشایی استاد فیاضی در این بعد میباشرد
ایشان در درسگفتارهات معرفتشناختی خویش با تغییرر تعریرف تصرور و تصردیق بعرد
معرفترری ایررن دو را مررورد توررره قرررار دادهانررد ،ایررن عبرراروهررا برره رونررهات تفسرریرت
معرفتشناختی از نظر استاد مصباح در باب وی ری شأنی تصور و وی رری فعلری تصردیق
میباشد ایشان علم حصرولی را «شرناخت اشریاص برا واسرطه صرورو حکرایتگر» تعریرف
میكنند (فیاضی )71 ،و تصدیق را «فهم درستی و صدق قضیه» و تصور را «هررونه فهرم
حصولی یر از تصدیق» میخوانند (همران )257 ،در ایرن تعریرف قضریه و مركرب ترام
خبرت متعلق تصدیق است و متمایز با آن میباشد (همان )251 ،در این تعریف تصردیق
اصطالحی ،كه قسیم تصور و هستياي علمي است ،شرط الزم بررات پرذیرش قلبری كره
معنات لغوت تصدیق است میباشد
این نظر از رهتی تمایز و رابطه میان «تصردیق» و «قضریه» را تبیرین مرينمایرد امرا
تعریفی كه از تصدیق ارائه میدهد متفاوو با تعریرف مشرهور حکمرا از تصرور و تصردیق
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است شاید رفته شود كه ایشان تيلیل رذش تگان را رد كرده و تيلیرل خرویش را ارائره
كردهاند ،اما با دقت در تيلیل و تعریف رذشرتگان و ایشران مشرخص مریررردد كره در
اینرا تصور و تصدیق به صورو اشتراک لفظی برات دو حقیقت برهكرار مریرود تعریرف
رذشتگان وره هستیشناختی را مورد نظر داشتهانرد كره همران «علرم» اسرت و اسرتاد
فیاضی «معرفت» را اراده كردهاند
با این حال نظراو استاد فیاضی هنوز ارمالی بوده و رناب عارفی تفصریلی شایسرته
به این بي

دادهاند ایشان با توره به بررسی پیشینه آرا در باب «صور ذهنی» كه همران

بعد هستیشناختی است ،سه تفسیر (ماهوت ،مفهومیرماهوت ،مفهومیررحکرایی) بررات
صور ذهنی برشمرده و آنها را مورد تيلیل قرار میدهنرد و تصرریح مریكننرد پرذیرش
اصل صور ذهني مبتنی بر استدالل برر رد رابطرۀ ميرض برودن معرفرت اسرت (عرارفی،
 )229-14 ،2911زیرا ارر معرفت اضافۀ ميض معلوم به عالم باشد نیرازي بره وسراخت
صور ذهني براي انکشاف معلوم براي عالم نیست
ایشان پس از بیان مختار خویش در باب حقیقت صور ذهنی آن را كه مناط شرناخت
تصورت است شامل سه دستۀ صور تصورت ،صور قضیهات ،و صرور تصردیقی مریداننرد و
صور تصورت را صورت برمیشمرند كه صرفاً از ميکی حکایت میكننرد و فاقرد حکایرت
توصیفی دربارۀ عالم واقع میدانند (همان )215 ،یعني اررچه ميرویرد ميکري چگونره
است ،اما اینكه ميکي در عالم واقع است یا خیر حکرایتي نردارد صرور قضریهات كره از
تركیب چند صور تصورت بسیط حاصل شده را ررچه وارد شأنیت بررات صردق و كرذب
است اما فاقد حکایت از واقع میدانند (همان )213 ،ایشان منشأ صور تصدیقی را قدرو
ذهن در ادراک عالم واقع دانسته و به تأسی از استاد فیاضی صور تصدیقی را «فهم صدق
قضیه» تعریف میكنند (همان )292 ،به عبارتي صور تصروري تنهرا از چگرونگي ميکري
حکایت ميكند و در باب تيقق آن سکوو مريكنرد ،تصرور قضریهاي صرورتي از تيقرق
ميکي است ولي عالم در باب آن تيقق معرفتي ندارد ،اما صور تصدیقي منراط انکشراف
صدق آن ميکي در عالم واقع است در اینرا رناب عارفي صور را تقسیم كردهاست ،نره
آنكه تصور ،قضیه ،و تصدیق را تعریف كند
ایشرران در كتررابي دیگررر ،تصررور اصررطالحی را شررامل تصررور قضرریهات و تصررور یررر
قضیهات دانسته و تصریح می كنرد تصرورت كره در مقابرل تصردیق قررار دارد مریتوانرد
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تصررور مفرررد باشررد یررا تصررور مركررب و تصررور مركررب مرریتوانررد تصررور مركررب نرراقص
باشد یا مركب تام و تصریح مری كنرد كره قضریه یرر از تصردیق اسرت و قضریه متعلّرق
تصردیق مریباشررد ررچره رلرروۀ زبرانی و بیررانی آنهرا واحررد اسرت (همررو)57 :2913 ،
ایشرران هرچنررد در عمررل برره تفکیررک «صررور ذهنرری» و «معرفررت» پرداخترره ولرری هنرروز
دچار اشتراک لفظی در اسرتعمال اصرطالح «تصرور» و «تصردیق» مریباشرد یعنري بایرد
برره قرررائن سررخن ایشرران توررره شررود تررا مشررخص رررردد منظررور ایشرران از تصررور یررا
تصرردیق صررورو ذهنرري اسررت یررا معرفررت البترره در اثبرراو و تبیررین «صررور تصرردیقی»
ابهاماتی ورود دارد
پیش از پایان این بخش الزم است اشارهات نیز بره آرات اسرتاد احمردت داشرت كره
اررچرره اختالفرراتی مبنررایی میرران نظریررۀ ایشرران در ب راب معرفررت بررا برنامرره پ وهشرری
معرفت شناسی نوصدرایی ورود دارد ،اما اشتراک ادبیاو و برخی مفروضاو لزوم توره به
نظراو ایشان را دوچندان میسازد ایشان علم را منيصر به تصور میداننرد و تصردیقاو
را سراسر تيلیلی و قضایا را تنها برات اخبرار بره دیگرران مریداننرد (احمردت ،)5 ،زیررا
پیدایش معرفت را حصول ادراک دانسته (همان )21 ،و حکایت و بازنمایی این صوروهرا
و ادراكاو از مابازات خود را حکایتی خبیعی میداند (همان )12 ،و میروید« :بره ليرا
معرفتشناسی یا اپیستمولوژت باید رفت علم و شناخت ،فقط همران صرورو ذهنری یرا
تصور است» و اینكه هر تصورت همواره با تصدیقی همراه است را رد مریكننرد (همران،
)15
ایشان تصدیق را از این رهت تيلیلی میدانند كه «تصدیق و حکم را عبارو از برقرار
ساختن رابطه میان دو تصور ،دو ماهیت و یا دو مفهوم یا سلب این رابطرههرا» دانسرته و
میرویند « :هر چه در ذهن است یکسره تصوراتی است كه ذهن با تيلیل یعنی با ترالش
و حركت آن ها را به موضوع و ميمرول تفکیرک و سرپس ميمرول را برر موضروع حمرل
میكند » (همان )92-13 ،پس «ميمول هر قضیه با تيلیل از موضوع همرین قضریه بره
دست میآید » (همان)91 ،
اینكه حکم و تصدیق (در معنات لغوت خویش) معرفرت نیسرت و فعرل نفرس اسرت
سخنی درست است ،اما ایشان در این نظر كه «علم فقرط تصرور اسرت» معنرات خراص و
اصطالحی فلسفه اسالمی را اراده میكنند
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 .5تحلیل و بررسی
 .1 .5تمایز تصور و تصدیق از معرفت تصوری و معرفت تصدیقی
نوصدرائیان در «فلسفۀ معرفت» در میران «هسرتیشناسریِ معرفرت» و «معرفرتشناسری»
تفکیک قائل شدهاند (روادت آملی ،معرفرتشناسری  ،14-19 ،خسرروپناه )23 ،امرا در
معرفتشناسي از همان ادبیاو هستيشناسيِ معرفت استفاده نمودهانرد در ایرن ادبیراو
اصطالح «علم» و از رمله «علم حصولي» معرفت نیست ،بلکه امري هستيشرناختي اسرت
كه ورود «معرفت» منوط به آن است یعني در ادبیاو فلسفۀ اسالمي «معرفرت» انکشراف
معلوم براي عالم است و بنا بر ادلۀ هستيشناختي این انکشاف اضرافه ميرض معلروم بره
عالم نیست و منوط به ورود امر سومي سواي «عالم» و «معلوم» است كره در اصرطالح از
آن با عنوان «علم» یاد ميشود (عبودیت23 ،م عاشرورت )2932 ،از ایرن نظرر نیرز آنچره
مقسم تصور و تصردیق اسرت علرم اسرت نره معرفرت یکري از كاسرتيهراي موررود در
معرفتشناسي نوصدرایي استفادۀ خام از اصرطالحاو هسرتيشناسري معرفرت در نظرام
صدرایي است تأمل در تعاریف و نظراو استاد فیاضی و رناب عارفی آشکار ميكند كره
آنان تالش ميكنند در معرفتشناسري رنبرۀ معرفرتشرناختيِ تصرور و تصردیق مرورد
بررسي قرارریرد ،اما از خطاي اشتراك لفظ پرهیز نکرده و به همان دو اصرطالح تصرور و
تصدیق معنایي ردید بخشیدهاند
برات پرهیز از اشتراک لفظی در اقسام ایرن دو نیرز بایرد میران«معرفرت تصرورت» برا
«تصور» و میان «معرفت تصدیقی» و «تصدیق» تمایز قائل شد آنچره مالصردرا بره تيلیرل
آن همت رماشته و مركب تيلیلی دانسته است« ،تصردیق» اسرت كره امررت وررودت و
مناطِ «معرفت تصدیقی» است اما در معرفتشناسی آنچره مرد نظرر مریباشرد «معرفرت
تصورت» و «معرفت تصدیقی» است معرفت تصروري و معرفرت تصردیقي انرواع انکشراف
معلوم براي عالم است ،اما تصور و تصدیق صوروهاي حاصل در ذهن عرالم هسرتند كره
عالم به واسطۀ خاصیت حکایترري این صوروها به معلروم پري مريبررد ایرنكره ایرن
صوروها از چه سنخي هستند و احکام آنها چیست در هسرتيشناسري معرفرت بير
ميشود و اینكه عالم چرا و در چه شرایطي به معلوم پي ميبرد در معرفتشناسي بير
ميشود اما یکي از مفروضاو معرفتشناسي نوصدرایي این است كه در معرفرتشناسري
ما از مبادي هستيشناختي بهره ميبریم
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در «معرفت تصورت» عالِم به امورت آراه میشرود ،بردون آن كره بره تيقرق یرا عردم
تيقق آن نظر داشته باشدم در اینرا عالم با واسطه «تصور» به معلوم پي برده است ،زیررا
تصور ذاتاً حکایترر است اما این حکایترري ،تنها حکایترري شأني اسرت و از تيقرق
یا عدم تيقق متعلّق خرود البشررط اسرت در معرفرت تصروري معلروم و ميکريِ تصرور
می تواند امرت بسیط باشد یا ارتباط چند امر با یکردیگر ماننرد «نراخقبرودن انسران» یرا
«سفیدت این كا ذ» كه همان علم به مفاد مركب تام خبرت یا قضیه ذهنیه است
در «معرفت تصدیقی» عالِم به تيقق یک امر یا تيقق ثبوو امري بر امرر دیگرر آرراه
میشود و تيقق یا عدم تيقق امورت برایش منکشف مریررردد .در ایرن صرورو معلروم
«تيقق یک مفهوم» است نه آن «مفهوم» فالسفۀ اسالمي در این رونه از معرفرت نیرز بره
ورود صورتي ذهني معتقدند كه آن را در اصطالح «تصدیق» ميرویند و بنرا برر تيلیرل
مالصدرا این «هستي علمي» در خارج بسیط است اما در تيلیل عقلري عرالوه برر مفهروم
«حکایت» مفهوم «حکم» نیز از آن انتزاع ميشود بنابر ایرن تيلیرل عرالم در صرورتي بره
تيقق یک امر پي ميبرد كه برایش «تصدیق» حاصل شود ميکيِ تصدیق ورود یرا عردم
یک امر است نه مفهوم آن پس تصدیق از فعلیرت حکایرت مريكنرد و حکایرترررياش
بالفعل است این حکایتررت و انکشاف با اعتقاد یا اذعان عرالِم و همچنرین برا اذعران و
اعتقاد یا اخبار او متفاوو است ،زیرا این اذعان علياالصول باید نتیجه این علم باشد
در «معرفت تصدیقی» ،ميکومعلیه تيقق متصوَّري است كره ایرن متصروَّر مريتوانرد
حاكی از امرت بسیط یا امرت مركب ،بدون در نظر ررفتن زمان و مکان یرا تصرور امرري
مقید به زمان یا مکان خاص ،حاكی از تغایر یا وحردو دو شر یرا دو مفهروم ،حراكی از
اتصال یا انفصال دو رزاره و مانند آن باشد
در معرفت تصدیقي عالوه بر معرفت تصورت كه یک آراهی با واسطه صرورتی ذهنری
است ،از تيقق یا تيقق امر یا امورت آراه مریشروم و ایرن آرراهی باواسرطه اسرت ایرن
آراهی البته مشروط به معرفت تصورت مالزم است ،یعنی معرفرت تصردیقی مسربوق بره
معرفت و معرفتهایی تصورت است ولری برا تصرور آن صروروهرا همیشره ایرن معرفرت
تصدیقی الزم نمیآید در این تيلیل حکم و عمل تصدیق نیز متمایز از معرفت تصردیقی
است ،زیرا پس از آنكه از حکایتررت بالفعل آرراه شردیم حکرم مریكنریم و البتره بره
وردان در خود مواردت را سراغ داریم كه ذهن از تيقق امرت آراه میشود ،امرا از حکرم
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و اذعان آن سرباز میزند كه نشان از تمایز این دو از یکدیگر دارد
همان رونه كه متذكر شدیم نزدیک به قول فوق را رناب اسرتاد فیاضری در تفکیرک
تصور از تصدیق دارند (فیاضی )251-257 ،البته ایشان براي معرفرت تصرورت از همران
اصطالح تصور و براي معرفت تصدیقی از همان اصطالح تصدیق استفاده كردهاند
 .2 .5مناط علم در معرفت تصوری و تصدیقی
بنا بر تمایز علم از معرفت ،علم امرت است كه مناط انکشاف معلوم برات عرالم باشرد برا
فرض دو رونه معرفت تصورت و معرفت تصدیقی دو پرسش قابل خرح است:
الف در معرفت تصورت آراهی عالِم به معلوم منوط به چه امرت است؟
ب در معرفت تصدیقی آراهی عالِم به معلوم منوط به چه امرت است؟
این دو پرسش به رونهات وره دیگر مسأله وره تقسیم علم به تصور و تصدیق اسرت،
با توره به بي ی كه تاكنون داشتهایم تقسیم علم به تصرور و تصردیق یرا همران تقسریم
ركن سوم معرفت به صورو تصورت و صورو تصدیقی مسألهات هستیشناسرانه و خرارج
از حیطۀ این مقاله است و در این مقام تنها به نکاتی ضرورت اشاره میكنیم
عموماً تصور را صورو ذهني ميدانند ،این صورو ذهنی كه نتیجرۀ ادراک حسری یرا
انتزاع از آن است ،زمینهساز آراهی عالِم به ميکیعنه میشود پس مناط انکشاف معلروم
برات عالِم در معرفت تصورت صورو ذهنیه معلوم است یعنری عرالِم بره واسرطۀ صرورو
ذهنی كتاب ،كتاب را میشناسد و به واسطۀ مفهوم علیت این رابطه را میشناسرد ایرن
مسأله در معرفت بسیط به امور ماهوت از خریق ایرنكره صرورو ذهنری فررد ذهنری آن
ماهیت است (مصباح یزدت ،آموزش فلسفه231 ،م عبودیت )222 ،و در معرفت بسیط به

امور یرماهوت از خریق اینكه صورو ذهنی مفهوم آن حقیقت است (خباخبایی ،نهایر ،

 )91تبیین میریرد اما در تبیین معرفت تصورت به تركیب و ارتباط امور با یکدیگر بایرد
راهی دیگر رست عارفي متذكر شدهاست كه قضیۀ ذهنیه تصورت است كره در معرفرت
تصورت به مفاد مركب تام خبرت ورود دارد (عارفی )57: 2911 ،ایرن نظرر دارات نکترۀ
ریفی است اما باید به رونهات تفسیر شود كه با بساخت علم منافاو نداشته باشد
اما در حقیقت «تصدیق» یا «صورو تصدیقی» یا «مناط معرفت تصدیقی» چه میتروان
رفت؟ در تعریف تصدیق چنانكه رفته شد دو مفهوم انتزاع میشود :اول «حکایترررت»
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و دوم «حکم»م كه «حکایتررت» در قضایات حملیه شامل تصورِ ميکومعلیه ،ميکومبره و
نسبت حکمیه است با توره به اینكه حکم فعلي از افعال نفس است ،این پرسش مطرح
میشود كه آیا ممکن است عمل نفس رزئي از صورو نفسانی باشد؟
مرحوم عالمه و استاد مطهرت در این بي به احکام وحدو ،حمل و اقسام آن اشراره
مي شود و براساس آن تقسیماتي نیز در قضایا و تصدیقاو صورو ميریرد وحدو یعنری
یکیشدن چند چیز از رهت ورود در ذهن یا خارج و تصدیق را حکایت از ایرن وحردو
میدانند ،اینهماني و حمل امري است كه در واقع صورو مريریررد و تصردیق و قضریه
نا ر به عالم ذهن و حکایترررت اسرت یعنری تصردیق موربره از یرک حمرل حکایرت
مي كند و تصدیق سالبه از یک عدم حمل (خباخبایی ،اصول فلسرفه 155 ،و 157م همرو،
بدای 227 ،م همو ،نهای ،

2 )219

ولي باید توره كرد كه تصور نیز مي تواند از آن حمل حکایرت كنرد بردون آن كره از
تيقق یا عدم تيقق آن حکایت كند ،مانند سبز بودن درخت ،انسان بودن انسان و مانند
آن یعني تصدیق ،امري است رداي از «صرورو حاصرل از شريص در نفرس عاقرل» ،زیررا
تصور بدون حکم نیز ممکن و مورود است كه ارر رزص آن بود تصور بدون حکرم موررود
نبود هم چنین حکم امري متمایز اما ملزوم تصور نیز نیست كه ارر حکم الزمرۀ صرورو
ذهني ميشد چرا همیشه این رونه نیست؟
رداي از این اختالفاو پرسش مهرمترر ایرن اسرت كره آیرا فالسرفۀ اسرالمي وررود
«تصدیق» را به عنوان یرک هسرتي علمري كره دو مفهروم حکایرت و حکرم از آن انترزاع
ميشود اثباو كردهاند؟ این پرسشي هستيشناختي است ،اما چون بسیاري بره حقیقرت
تصدیق در فلسفۀ اسالمي تورره نکررده و بالورردان برا مصرادیق «معرفرت تصردیقي» و
 2خاصیت وحدو :وقتي كه چند چیز از رهت ورود در ذهن یا خارج ،وحدو پذیرفته و یکري
شدند «حمل» پدیدار ميشود (این اوست – هو هویت) ،چنانكره مريرروییم «انسران انسران
است» «درخت سبز است» ( -2هر حمل موضوع ميخواهد  -1هر حمل ميمول مريخواهرد
 -9ميمول باید تنها وصف و موضوع داراي ذاو بوده باشد  -4ارزاي حمل بیشرتر از دو ترا
نميشود ،مسائلي است كه در منطق به ثبوو رسیده) و از همین را روشن ميشود كه حمل
با انقسام وحدو منقسم مي شود و در نتیجه حمل راهي بر وحدو مفهومي استوار مريشرود
مانند «انسان انسان است»  -و این رونه حمل را «حمل اولي» مينامیم -و رراهي برر وحردو
ورودي مانند «درخت سبز است» و این رونه حمل را «حمل شایع» مريرروییم (خباخبرایی،
اصول فلسفه 155 ،و 157م همو ،بدای 227 ،م همو ،نهای )219 ،
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«اذعان به صدق» مواره بودهاند ،این سؤال را نپرسیدهاند كه آیا در معرفتتصدیقي نیز از
نظر هستيشناختي به امر سومي نیاز است؟ آیا در معرفت تصدیقی به اینكه «این كا رذ
سفید است» نیز صورو ذهنی مناط انکشاف «تيقرق سرفیدت بررات ایرن كا رذ» اسرت؟
همانرونه كه آراهی من به «سفیدت این كا ذ» منوط به حضور صورو آن در ذهن مرن
است البته این پرسش هستیشاختی است كره در ایرن مقالره تنهرا بره خررح آن اكتفرا
ميكنیم
 .3 .5مفاهیم و قضایا
در بخش پیش با توضیح تمایز «علم» و «معرفت» و معرفي «معرفرت تصروري» و «معرفرت
تصدیقي» و رابطۀ این دو برا «تصرور» و «تصردیق» بره بخشري از ابهرامهرا و خلرطهرا در
معرفتشناسي نوصدرایي پاسخ رفتیم اما بخشي از ابهامها و خلطها در تقسریم تصرور و
تصدیق به عدم ایضاح رابطۀ «تصور» با «مفهوم» و «تصدیق» با «قضیه» برميرردد
ميور مباح

فلسفۀ اسالمي در باب علم ،تصوراو و تصدیقاو است كه بنابر ادبیراو

فلسفۀ اسالمي رابط و واسط عالِم و معلوم هستند و از نظر هستيشناختي از سنخ وررود
ذهني یا در لّ آن ،اما زمانی كه مریخرواهیم از ایرن مباحر بره صرورو كراربردت در
منطق ،علمشناسی و روششناسی استفاده كنیم ،ميور بي مفاهیم و قضایا خواهد بود،
زیرا تصور و تصدیق از شؤون معرفت شخصی و ذهنی است و مباح منطق ،علمشناسری
و روششناسی «دانش عینی» و «شرایط شناخت میانفردت» را مورد توره قرار میدهند
در مقالهاي دیگر به این نکته پرداختهایم كه دانش عیني را نمريتروان برا حفرظ ادبیراو
فلسفۀ اسالمي از سنخ معرفت دانسرت و برا ارائرۀ تعریفري كلريترر معرفرت را بره رونرۀ
«شناخت شخصي» و «شناخت عیني» تقسیم نمودم بلکه دو سنخ هستند كره برا یکردیگر
مرتبط هستند ،همانرونه كه «علم» حقیقتي متمایز و از سنخ ورود ذهني اما مرتبط برا
«معرفت» است« ،دانش» نیز حقیقتي بیناالذهاني و ارتماعي دارد كه متمایز از «معرفت»
است ولي با معرفت مرتبط است مفاهیم و قضایا در یک معنا ارزات این دانش هستند
در باب مفهوم و قضیه اشتراک لفظی ورود دارد مفهوم در یک معنرا همران صرورو
ذهنی است كه در تصوراو یرماهوت نیز مناط معرفت به امرور یرمراهوت و مررادف برا
معقول ثانی میباشد و در رایی اعم از معقول اولی و ثانی این در رایی است كه مفهروم
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در برابر ماهیت به كار میرود و در استعمالی مفهوم مساوق با علم است نره مررادف و در
استعمالي دیگر علم آن ورودي است كه مفهوم در پناه آن مورود است (رروادت آملری،
رحیق مختوم )171 ،همین استعماالو مختلف راه سبب برخی خلط احکام میشود
اما در كنار این استعماالو با توره به ورود ادبیاو فلسفۀ رب راه در هنگرام سرخن
از مفهوم و مفاهیم خرحها و مقوالو ذهنی اراده میشود یا در استعماالو منطقی امورت
به عنوان مفهوم خوانده میشود كه هستارت بیناالذهانی است و چنانكه خواهد آمرد از
زمینهسازهات معرفت بوده كه ما آنها را «دانش عینی» خواهیم خوانرد و از سرنخ «علرم»
یا «معرفت» نیست
همین خلط میان ا مور به دلیل اشتراک لفظی در باب قضیه نیز ورود دارد البته این
خلط میان احکام تصدیق و قضیه شدیدتر است به رونهات كه تمایز میان قضریۀ ملفو ره
و قضیۀ ذهنیه در منطق نیز نتوانسرته از رهزنری آن در برخری مسرائل معرفرتشناسری
رلوریرت كند (مطهرت ،مجموعۀ آثار )111-117 ،5
ال بته تيلیل اندیشمندان نوصدرایی از قضایا به وی ه قضایات موربه و سالبه میتوانرد
به روشنشدن ابعادت از حقیقت تصدیق كمک كند همانرونه كه نظر استاد مطهرت در
باب ارزات قضیۀ موربه و اتياد حکم و صورو را متذكر شدیم بنا بر این نظر نیز آشکار
است قضیۀ ذهنیه قسیم معرفت تصورت نیست و معرفرت تصردیقی رنبرۀ انفعرالي امرر
نفسانيِ حکم میشود ،اما ادعات ایرنكره ایرن دو ورره و اعتبرار یرک حقیقرت هسرتند،
نیازمند اقامۀ دلیل است در اینرا به این پرسش اكتفا ميكنیم كه در ایرن خررح بير
رابطۀ قضیۀ ذهنیه با معرفت تصدیقی چیست؟
در اینرا توره به قضیۀ ملفو ه و تيلیل آن میتواند ما را به رونهات دیگر رهنمرون
رردد كه نه از سنخ «علم» است و نه «معرفت» زیرا در خود قضیه تنها ركن معلوم حضرور
دارد و اضافه و ارتباخی با عالِمی مشخص ورود ندارد یعني دو امر ورود دارد« ،قضیه» و
«ميکي» ،در حالی كه معرفت ارتبراط و انکشراف معلرومی اسرت بررات عرالم خراص در
اینراست كه میتوان این امور را كه در آنها ركن معلوم به صورو بیناالذهرانی حضرور
دارند را به عنوان «زمینهساز معرفت» معرفی كرد و آن را «دانرش عینری» نامیرد در ایرن
ادبیاو «مفاهیم» و «قضایا» یا «رزارهها» از سنخ «دانش» هستند كه نفس به زمینرهسرازت
آنها به معلوم پی میبرد و آراه میشود در ایرن مرحلره بریش از ایرن از دانرش عینری

مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفتشناسي نوصدرایي
"Neo-Sadraean Epistemology and The Divider of "Imagination" and "Judgment

79

سخن نمیروییم و تيلیل و بسط آن بر اساس فلسفۀ اسالمی را به مقالهات دیگر موكول
میكنیم اما آنچه در این بخش متذكر شدیم آن است كه این تصدیق است كه قسمي از
علم حصولي است نه قضیه زیرا در برخي مروارد ،برا تسرامح یرک قضریه مصرداق «علرم
حصولي» خوانده ميشود و همین نکته در باب یک مفهوم خرح ميشود

 .6نتیجه
همانرونه كه متذكر شدیم در فلسفۀ اسالمی تفکیک تصور و تصردیق پریش از تفکیرک
علم حضورت و حصولی صورو ررفته است و اندیشمندان مسلمان پریش از تبیرین علرم
حضورت ،علم را به دو قسم تقسیم كردهاند این تقسیم نیرز هسرتیشناسرانه اسرت ،امرا
اندیشمندان مسلمان به وی ه در منطق بهرۀ معرفتشناسانه از آن بردهاند ،همانرونه كره
نوصدرائیان از این تمایز در بررسي مسائل معرفتشناسي استفاده كردهاند
با ورود شهرو این تقسیم در بررسی آرا مشخص شد كره در مکتوبراو نوصردراییان
تصوراو و تصدیقاو به صورو منسجم تعریف نشده و وی ري و احکامشان و وره تقسریم
علم حصولی به این دو قسم به وضوح تنقیح نشده است این امر و خلط «علرم حصرولي»
در معنراي اصررطالحي فالسررفۀ اسررالمي برا «معرفررت» در اسررتعمال آن در پرسررشهرراي
معرفتشناختي و باز خلط آن با «مفاهیم» و «قضایا» در منطق و «دانشهاي عیني» سبب
ایجاد ابهامهایي در این تقسیم شده است
مقسم در تقسیم به تصور و تصردیق« ،علرم حصرولي» اسرت كره «صرورتي ذهنري» و
«هستياي علمي» است كه واسطه و مناط انکشاف معلوم براي عالم است در این تقسریم
«تصور» عالوه بر بساخت خارري در تيلیل عقلي نیز از او تنهرا مفهروم «حکایرت» انترزاع
ميشود ،اما «تصدیق» هستياي است كه در عین بسراخت خرارري در تيلیرل عقلري دو
مفهوم «حکایت» و «حکم» را ميتوان از آن انتزاع نمود
البته در این تقسیم با این تورهاو ميتوان ورود «تصدیق» را از نظر هسرتيشناسري
مورد چندوچون قرار داد اما باید توره داشت كه در این اصطالح «تصدیق» نه به معنراي
«اذعان به صدق» است ،نه به معناي «معرفت به تيقق یا عدم تيقق یرک امرر» و نره بره
معناي «قضیه» ،بلکه به معناي ورودي ذهني بکار رفته است كره برا وررود آن عرالِم بره

مجله فلسفه و كالم اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931
Philosophy and Kalam, Vol 46, No 1, Spring / Summer 2013

74

تيقق ميکي این صورو آراه ميشود و ارر سلیمالنفس باشد به آن اذعان ميكند و این
معرفت و اذعان خود را در قالب یک قضیه بیان ميكند ترا دیگرران نیرز بره آن معرفرت
یابند
براي رفع این ابهاماو براي وروه بیناالذهاني اصرطالح مفهروم و قضریه وررود دارد
ولي در معرفتشناسي اصرطالحي وررود نداشرت كره دو اصرطالح «معرفرت تصروري» و
«معرفت تصدیقي» براي رفع ابهامهاي ناشي از اشتراك لفظ پیشنهاد شده است برا ایرن
پیشنهاد از سویی سخن استاد مصباح و استاد فیاضی ورهی روشنتر پیدا كررد و سروت
دیگر وره تقسیم علمِ حصولی به تصور و تصدیق به عنوان امرت هستیشناسانه مشخص
رردید ،ررچه تبیین این تقسیم در باب برخی انرواع صرورتهات ذهنری بره ویر ه صرورو
تصدیقی مبهم است
اما در باب تفکیک معرفت تصورت از معرفت تصدیقی آنچه ادعا میشود این است كه
در معرفت تصورت عالِم به امورت آراه میشود ،بدون آن كه به تيقق یا عردم تيقرق آن
نظر داشته باشد ،این حکایترري تنها حکایترري شأني است و از بالفعلبودن و تيقرق
متعلق خود البشرط است .اما در معرفت تصدیقی عالِم ،انکشافِ تيقق یک امر یا تيقرق
ثبوو امري بر امر دیگر برات اوست و در معرفت تصدیقی عالِم به تيقق یرا عردم تيقرق
امورت آراه میرردد .در این صرورو معلروم بالرذاو «تيقرق یرک مفهروم» اسرت نره آن
«مفهوم» بنا بر این تيلیل تصور مناطِ معرفت تصورت و تصدیق مناطِ معرفرت تصردیقی
است
در این تيلیل تصور و تصدیق صوروِ ذهنی معلوم هستند اما عموماً تفسیر از صورو
ذهنی تفسیرت ماهوت است كه ریشه در بي ادلۀ ورود ذهنری دارد امرا اندیشرمندانی
كه توره به تصوراو یرماهوت داشتهاند به ناكافیبودن این تفسیر توره داشته و صورو
ذهنی را تفسیرت مفهومی میكنند اما ارر بخواهیم برات معرفت تصدیقی نیرز قائرل بره
صررورو ذهنرری بسرریط شررویم الزم اسررت تفسرریرت موسررعتررر از صررورو ذهنرری را در
هستیشناسی یا علمالنفس تبیین و اثباو نماییم
در تيلیل رابطۀ تصوراو و تصدیقاو رریزت از توره به مفراهیم و قضرایا نیسرت در
باب مفاهیم و قضایا اشتراك لفظ ورود دارد ولي در یک معنا كه به خاخر علمشناسري و
روششناسي رایج است ،مفهوم و قضیه امري بیناالذهاني است در اسرتعمال مفهروم یرا
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قضیه به عنوان امرت بیناالذهانی دیگر ركن عالم حضور ندارد و تنهرا اسرتعداد انکشراف
این معلوم برات عالِمی نامشرخص وررود دارد ،در حرالیكره معرفرت ارتبراط و انکشراف
معلومی است برات عالم خاص میتوان این رونهها را كه در آنها ركن معلوم بره صرورو
بیناالذهانی حضور دارند را به عنوان «زمینهسراز معرفرت» معرفری كررد و آن را «دانرش
عینی» نامید
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مطهرت ،رلد ششم ،قم ،صدرا2973 ،
 24رررررررر  ،بدای اليکم  ،بیروو ،دارالمصطفی للطباع و النشر2421 ،ه2311-م
 25رررررررر  ،برهان ،تررمه ،تصيیح و تعلیق از مهدت قوام صفرت ،قم ،مركز انتشراراو دفترر
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تبلیغاو اسالمی2972 ،
رررررررر  ،نهای اليکم  ،قم ،مؤسس النشر االسالمی2427 ،ه
خوسی ،نصیرالدین ميمد ،اساس االقتباس ،تصيیح مدرس رضوت ،تهران ،دانشرگاه تهرران،
2975
عارفی ،عباس ،بدیهی و نقش آن در معرفتشناسی ،قم ،مؤسسه آموزشری و پ وهشری امرام
خمینی2913 ،
رررررررر  ،تطابق صورو ذهنی برا خرارج ،تهرران ،پ وهشرگاه فرهنرو و اندیشره اسرالمی،
2911
رررررررر  ،مطابقت صور ذهنی با خارج ،تهران ،پ وهشگاه فرهنو و اندیشه اسالمی2911 ،
عباسیان چالشتري ،ميمد علي« ،تيریري نو از چیستي تصدیق نزد منطقدانران مسرلمان»،
پیک نور ،دانشگاه پیام نور ،زمستان 2915
عبودیت ،عبدالرسول ،درآمدت به نظام حکمت صدرایی ،رلد  ،1تهران ،سمت2915 ،
فارابی ،ابونصر ،المنطقیاو للفارابی ،رلد اول ،تصيیح ميمردتقی دانرشپر وه ،قرم ،مکتبره
آیها نجفی 2421 ،ه ق
رررررررر  ،عیون مسائل النفس ،مصر ،المطبعه اليمیدیه2923 ،ه ق
فخر رازت ،ميمد ،شرح عیون اليکم  ،تهران ،مؤسس الصادق2979 ،
فعالی ،ميمد تقی ،ادراک حسی از دیدراه ابنسرینا ،قرم ،مركرز انتشراراو دفترر تبلیغراو
اسالمی2975 ،
رررررررر  ،درآمدت بر معرفتشناسی دینی و معاصر ،قم ،معارف2973 ،
رررررررر « ،تصوّر و تصدیق پیش درآمد رایگاه مبير علرم در علروم اسرالمی» ،خردنامره
صدرا ( ،)21بنیاد حکمت اسالمي صدرا ،زمستان 2971
فیاضی ،المرضا ،درآمدت به معرفتشناسی ،قم ،انتشاراو مؤسسه آموزشی و پ وهشی امام
خمینی (ره)2915 ،
رلی ملک آبادت ،اكبر« ،رابطۀ علم با ورود ذهنی در حکمت صدرالمتألهین» ،آینرۀ معرفرت
( ،)21دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز 2915صص 292-223
مصباح یزدت ،ميمدتقی ،آموزش فلسرفه ،رلرد  ،2تهرران ،شرركت چرا و نشرر سرازمان
تبلیغاو اسالمی2977 ،
رررررررر  ،شرح برهان شفا (رلد اول و دوم) ،قم ،مركز انتشاراو آموزشری و پ وهشری امرام
خمینی ،پاییز 2914
مطهرت ،مرتضی ،مجموعه آثار  :5كلیاو منطق ،قم :صدرا2973 ،
رررررررر  ،مجموعه آثار  :5پاورقیهات اصول فلسفه و روش رئالیسم ،قم ،صدرا2973 ،
رررررررر  ،مجموعه آثار  :3شرح مبسوط منظومه ( ،)2قم :صدرا2971 ،
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رررررررر  ،مجموعه آثار  :29مسأله شناخت ،قم ،صدرا2971 ،
مظفر ،ميمدرضا ،المنطق ،قم ،دارالتفسیر2973 ،
معلمی ،حسن ،نگاهی به معرفتشناسی در فلسرفه اسرالمی ،تهرران ،پ وهشرگاه فرهنرو و
اندیشه اسالمی2971 ،
رررررررر  ،معرفتشناسی ،تهران ،كانون اندیشه روان2971 ،
میرداماد ،سید ميمدباقر ،كتاب القبساو ،تهران ،دانشگاه تهران2974 ،
رررررررر  ،تقویم االیمان ،تيقیق علی اوربی ،تهران ،نشر میراف مکتوب2975 ،
هاملین ،دیوید ،تاریخ معرفتشناسی ،تررمۀ شاپور اعتماد ،تهران ،پ وهشگاه علوم انسانی و
مطالعاو فرهنگی2974 ،
ولفسن ،ه ا« ،دو اصطالح تصور و تصدیق در فلسرفه اسرالمی و معادلهرات یونرانی ،الترین و
عبرت آن» ،تررمه احمد آرام ،منطق و مباح الفا (به كوشش مهدت ميقق و توشیهیکو
ایزوتسو) ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی2915 ،
یزدت ،عبداله (مالعبداله) ،الياشی علی تهرذیب المنطرق ،قرم ،مؤسسر االسرالمی التابعر
لجامع المدرسین2425 ،ه ق

