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Abstract 

The division of knowledge into “notion” and “assertion” is one of the 

foundational discussions. Knowledge, in its general sense, is divided into 

knowledge-by-presence and acquired knowledge. Acquired is either notional 

that is not judgment or notional accompanied by judgment. The former is 

“notion” while the latter is “assertion.” The two problems of this division are as 

follows: 1) “failure to comply with the criteria of rational division” which 

includes the instances of “unity of the divider and divided” and “lack of contrast 

between the types; 2) “the contrast of two categories in one quiddity.” Thinkers 

have replied to the first problem by considering the different validities in 

division, that is, the divider is unconditioned, notion is negativity conditioned, 

and assertion conditioned to something. In response to the second problem, they 

have said that judgment is necessary to assertion and is tantamount to the 

differentia, and the companionship of notion and judgment is mental. 

Apart from asserting the composition of assertion and explaining its parts, 

Fakhr Razi believes in the logical requisites of composition as well. 

According to him, assertion is the collection of notions of object and 

predicate and copula and judgment. Its problem is the acquirement of 

assertion from definition dues to the self-evidence of judgment; or it is from 
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both definition and argument due to the acquiredness of judgment. As it were, 

the acceptance of the acquirement of judgment is incompatible with Fakhr 

Razi’s foundation in considering notions self-evidence. Another problem is the 

incompatibility with the unity and simplicity of knowledge. In his view, we 

cannot eliminate the first problem by considering the different validities in the 

divisions and divider because firstly, the type of these conditions is mentally-

posited and they cannot be the differentia for real matters. Secondly, these 

validations explain the manner of presence of the divider in the divisions and 

their relationship to each other and is not specific to notion and assertion. 

Similarly, using judgment as the diffrentia of assertion cannot be a reply to the 

second problem because no differentia has been mentioned to conceive a part 

of assertion to make it acquired and distinct. Moreover, because Fakhr Razi’s 

basis has a problem in the composition of assertion, answers and requisites 

based on it will also be problematic. Therefore, his view does not appear to be 

successful in solving the problems. 

In the explanation of the views of the philosophers, Nasir al-Din Tusi 

considers assertion to be judgment. “Meaning” is the divider of notion and 

assertion. Notion is really knowledge and assertion is knowledge of it reverts to 

notion. In reality, assertion is judgment and judgment has two aspects: 1) it is an 

action of the soul; 2) conceptualization of this action of the soul by the soul. 

According to the second aspect, judgment is one of the instances of notion. 

The main point in this view is to consider notion as the basis; however, 

limiting knowledge to notions results in the denial of the share of argument in 

the two parts of logic. As it were, the division of knowledge into two parts 

makes the division figurative and indulgent. However, if one seeks the 

different in the philosophical and logical aspects in Khwaja Nasir’s view, then 

from a philosophical perspective, assertion is judgment and reverts to notion 

and this results in the exclusiveness of knowledge to notions. Therefore, there 

are essentially no divisions for knowledge. However, the concept of notion 

and assertion is one of the issues of logic. From this perspective, knowledge is 

figuratively divided and since it is in the beginning of logic and is in the 

position of education, such a matter is allowed. Therefore, by defining 

“meaning” as a divider, Khwaja could answer the first part of the first 

problem. As it were, considering assertion to be the same as judgment is both 

its second part and also the second problem which is an existential and 

ontological discussion would essentially not be applicable.  
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 قیتصّو  و تصد ۀد با  یطوس نیتالدیو خواجه نص یفخت  از ه  ینظت یو بت س لیتحل

 یطوس نیرالدیو خواجه نص یفخر راز  ٔه ینظر  یو بررس لیتحل
 قیتصّور و تصد ۀدربار 

یبداشتاله یعل   ׀     هزاوه یداداله یعل

2۹/۰۹/139۹تاریخ پذیرش:           |          2۵/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  

 چکیده 
عکدم »یککی ، به تعتیک  آن مطکتا اسکتِاشکال  دو، اما از مباحث بنیادی است« تصدیق»و « تصو »تقسیم علم به 

، اندیشکمندانبتخکی  .«دو مقوله د  یک  ماهیکت قابلت»دیگتی ؛ ره دو مصداق دا د«  عایت مالرات تقسیم منطقی
الزم ، حککم :انکدگهتکه نیکز دومبه اشکال د  پاسخ و  اندپاسخ گهته، مختل  د  تقسیم  ا با لحاظ اعتبا ات اولِاشکال 

دانکد رکه مکیمتّرب   ا «تصدیق»،  ازی فخت .ذهنی است، و حکمتصّو   تو معیّ  است فصل تصدیق است و به منزله  
ن ناسکازگا ی آن بکا و همچنکیحّجکت،  یا هکم از قکول شکا ا و هکم از ارتسا  تصدیق از قول شا ا اشکاالت آن  از 

و نظتیکه  تصکّو   اندیشکمندان بکتای  هکایی از اشککاالت هکا و تکالشحل اهاز آنجا ره  .وحدت و بساطت علم است
، دا دِاشککال  چون مبنای تتریکب تصکدیقافزون بت این،  .فایده استاز آنها بی ازی  فخت استهاده، ثمتی ندا د، تصدیق
 . سکدالت موفکق بکه نظکت نمکیااشککبکه د  پاسکخ  ازی  فخکت، اینبنابت .دا دشکال اِ  و لوازم مبتنی بت آن نیز هاجوا 
تصکدیق همکان حککم و  اسکتتصکّو   تنها، علم .داندو تصدیق میتصّو   قسم ا م  « معنا»، نصیتالدین طوسی خواجه

  انحصکا  علکم د .گکتددشکود از مصکادیق تصکو مکیسکبب  این فعل توسط نهکستصّو   .است ره فعل نهس است
بکت ایکن اسکاس،  .با اصول تقسیم منطقکی نیکز منافکات دا د و شوداز منطق می حّجت منجت به انکا  بخش، تصو ات

توانسکت ، مقسکمعنکوان  به «معنا»خواجه با معتفی  .شودجازی و تسامحی میتقسیمی م  ، تقسیم علم به اقسام دوگانه
دوم ِاشککال  بخش دوم آن و هم نیز تصدیق با حکم با یکسان دانستنره چنان؛  ا پاسخ دهداول  شکلم نخستبخش 

  .نیستطتا  اساسًا قابل، استشناختی ره بحثی هستی
 هاکلیدواژه

 .الدین طوسی نصیت، خواجه  ازی فخت، حصولی علم، حکم، تصدیق، تصو 
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 مقدمه
بنییایی  از مباحث اساسیی و، های هر کدامو تعریف و شناخت ویژگی، «تصدیق»و « تصور»تقسیم علم به 

مسیال ییگیر  تیثییر زییایی یر، گیری یر ایی  بحیثبه نحوی که موضی ؛ آیدحساب میبهاندیشه اسالمی 
های فیراوا  های بشری اسیتاای مسال  و مبایی علوم و یانشبندی یاشته و حکما از ای  اقسام علم یر تقسیم

یرجیه ، نیو ، نحیو ، میزا یربارۀ  اییهپرسش، بر فرض پذیرش عاَلمی مستق  یر ورای ذه  انسا  .اندبری 
  .است ورزا  بوی نمایی علم و اقسام آ  موری اهتمام اندیشهگری و واق حکایت، صدق

یر آییار خیوی بیه ، ارسطو و همچنی  رواقییا  به ویژ یهد حکمای مشالی یونا  و تحقیقات نشا  می
، اما ایی  بحیث یر آییار (۴۵۷۔۴۴۸ ولهسون، ص؛ ۶ ، ص۱۴۱۶)شتیعتی،  اندبحث تصّور و تصدیق اشاراتی کری 

نخسیتی   فیارابییر میا  اندیشمندا  مسلما ،  .ورزا  اسالمی از گستر  و اهمیت بیشتری یاشته و یاریاندیشه
)فکا ابی،  کسی است علم را به یو قسم تصّور و تصدیق تقسیم کری  و بیه بحیث و بررسیی آ  پریاختیه اسیت

طییور جییّدی مییوری توجییه  بندی یر سییّنت اندیشییهال اسییالمی بعیید از او بییهسیییماییی  تق .(۲۲۶ ، ص۱ ، ج۱۴۰۸
هیای منطیق، طرحیی یر تنظیم بحثاالشارات و التنبیهات سینا یر  به طوری که موجب شد اب ؛ گرفت قرار

، ۱۳۷۳قتاملککی،  فتامکتز )نک : بخشی منطیق ارسیطویی را یر یو بخیش خالصیه کنیدنو یراندازی و ساختار ُنه
مجهوالت از معلومیات را آمیوزش مییهای بدست آوری  اساس که یانش منطق روش ای  بر .(۵۰۔۳۸ ص

بخیش ؛ شیوندو تصدیق تقسیم مییتصّور  به یو بخش کلی، یهد و چو  مجهوالت ما همانند معلومات
ف  قول شارح یا زیرا ؛ تشکی  یای «تعریف»اول را مباحث  اسیت و بخیش یوم را تصّور  حصول طریق معرِّ

، )ابکن سکینا است تصدیق حصول طریقیا استدالل  زیرا حّجت؛ یا استدالل تشکی  یای «حّجت» احثمب
 .(۲ ص، ۱۳۸۱

نصییرالدی  خواجیه و  المحصو  یر کتیاب وییژ  بیه رازی هستیم ییدگا  فخیر صدی یریر ای  مقاله 
را میوری  - تصیدیق وتصیّور  تقسییم علیم بیهیربیارۀ نظرییهال  - تلخیص المحص  یر کتاب ویژ  به طوسی

عیدم رعاییت » (1که عبارتند از:  اساسی مطرح بر آ ِاشکال  پاسخ آنها به یوو  یهیم قراربررسی و ارزیابی 
« قسیم یر قسییم خیویشبیوی   جیز »و « اتحای مقسم و قسیم»که از مواری آ  « مالکات تقسیم منطقی

 بیه« علیم»تعرییف  ضیم ابتیدا ستا، یر ای  را .جویا شویم؛ «یو مقوله یر یک ماهیت قاب ت»( 2؛ است
 هیای اندیشیمندا  بیهپاسیخ و اهم و اشکاالت ای  تقسیم« تصدیق»و « تصور»به حصولی،  علمتقسیم 

 الدی و خواجیه نصییررازی  فخیر یر آییار مختلیف وجوجستبا  شوی و سپسپریاخته میاشکاالت ای  
 یر ایامیه و .گرییآنا  استخراج می های مبانی و ییدگا، تلخیص المحص  و المحص  یر ویژ  به، طوسی

و بیا تحلیی  و  شیویبییا  مییمتاکیر یو ایی   هایالت نظرییهااشک، هایر بخش تحلی  و ارزیابی ییدگا 
نییز بیه  ایی  یو متاکیرآیید و پاسیخ مییست  به صالب و نهایی نظریهال ، شکاالت آنهاو اِ  هاارزیابی ییدگا 

  .شویمی ش روو تصدیق نظریهال تصّور  اشکاالت



ر و تصد ۀدربار  یطوس (یرالدیو خواوه نص  فخر راز  ه  ینظر  یو بررس لیتحل ۹|        قیتصو 

رازی  ها و مقاالت بسیاری نوشته شد  و یر ای  بی ، نظرییهال فخیراز گذشته، یربار ال تصّور و تصدیق  کتاب
 .هیای معاصیر نییز از اهمییت زییایی برخیوریار اسیتتوجه پژوهشیگرا  بیوی  و یر پژوهشهموار  موری 

 در مکتو  او هوای نووی چالش طور  و فخورراىی های منطقویاندیشوه»مثال، اکبر فایدلی یر مقالیهال  برای
دانوان تحریری نو اى چیستی تصدیق نودد منطق»علی عباسیا  چالشتری یر مقالهال محمد و« سینوی منطقی

نظرییهال او را یر ضیم  منطوق الملخوص فخور راىیو یا احد فرامرز قراملکی یر مقدمهال کتیاب « مسلمان
  .اند یای قرار های خویش موری بررسینوشته

آ  از محمیدیربیارۀ  تنها تحقیقیات مسیتق ، اما خواجه نصیر نیز موری توجه بوی  است ظریهال گرچه ن
 قطو  نظورات بررسوی»و « طوو  لسوو یاى نگاه ف قیتصد تیماه»های که یر مقاله است ایعلی اژ  

تعودی   او یر کتیاب به بررسیی نظرییهال « تصدیق ماهیت باب در طوسیالدی   نصیر خواجه و راىی الدی 
، تلخیص المحصو یر  نصیر خواجه نظریهال یربارۀ  توا  گاتمی .پریازیمی معیار فی نقد تندی  االفکارال

از مجتبیی  «ی در ماهیوت تصودیقتوممل»یر ضم  مقاله تنها و  نگرفته است صورت توجهی قاب  تحقیق
اهیداف و نتیای  ، ثولی شیو  بح؛ استبدا  پریاخته شد   اختصار به، باغانی و سید احمد غااری قر ُقرب

صیورت  بیه ای اسیت کیهسیابقهمقاله حاضر پیژوهش مسیتق  و بیی .است آ  متااوت با تحقیق حاضر
آ  هیم یر مواجهیه بیا ، طوسیی الدی و خواجیه نصییررازی  فخیر و تصیدیقتصّور  نظریهال یربارۀ  تطبیقی

  .انجام پذیرفته است، اقسام یوگانه علمیربارۀ  اشکاالت مطرح

و تصدیق تصّور  ،تعریف علم .1
 ناپیذیرتعرییف، اسیت حصیولی علیمو  حضیوری علیمکه اعم از  (مطلق آگاهی)علم به معنای عام آ  

 هیر چییزی .نیاز از تعریف اسیتبی امری وجدانی و ماهوم آ  بدیهی و، وجوی علم و معرفتزیرا ؛ است
آیید و چیو  یور باطی  الزم میی یور   پس اگر بخواهند علم را تعریف کنند  ، شویعلم شناخته میوسیلهال  به

تعریایی ظیاهر  بیه بریار نیست و اگر هیمتعریف، ای بربنا بدیهی بالذات است و، پس خوِی آگاهی، است
، ۱ ج، ۱۳۷۰، )فخکت  ازی هسیتند و التایات بخشیید  یای  لاظی و بیه منظیور تنبییهی هاتعریف، شویمی
  .(۲۶۔۲۳ ،۱۳۴۵، طوسی؛ ۲۲۶۔۲۲۵ ص، ۱۴۱۳عالمه حّلی؛ ۴۵۳۔۴۵۰ ص

، )مالصکد ا شیویمیتقسیم« حصولی علم»و « حضوری علم»علم یا معرفت به بندی، یر یک تقسیم
نید و مییا  عیالم و معلیوم ییگریکعیی    شیی   وجوی علمی و عینی، «حضوری علم»یر  .(۴ ص، ۱۳۸۱

ا  محّققی که صولیح علمولی یر  .(۶ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا تا از معلوم حکایت کند نداری وجویای واسطه
، ۱۳۶۳عالمکه حّلکی) «او فیی الیذه  (۱۴ ص، ۱۴۱۲، )یکزدی العقی  فیی الشیی ة ُصیور حصول»آ  را به 

خارجی ییا   شی   واسطه شناخت معلوم بالذات  عنوا   به، علمی یا ذهنی صورت؛ کنندتعبیر می (۱۹۲ ص
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ایی  ، یر نتیجیهو  ی عینیی آ  اسیتاز وجیو غیر، یر آ   شی   وجوی علمیبنابرای ،  .است معلوم بالعرض
مقسیم ، حصیولی علیم، ای بربنا .مزبور با واقعیت مطابق است یا نه که آیا واسطهال  است طرح قاب پرسش 

  .و تصدیق استتصّور  اقسام یوگانهال 
بیه اولیی  .یا تصوری است که حکم نیست و یا تصوری است که همرا  با حکیم اسیت حصولی علم

 و هو حصیول، اما تصّور تنها العلم»شوی: گاته میچنا  که ؛ شویگاته می «دیقتص»یومی به و « تصور»
، ۱۳۸۴، )رکاتبی قزوینکی «تصیدیقالو یقیال للمجمیو   حکیم معیهامیا تصیّور    فی العقی  والشی ةُصور

 .(۳۰ ص

 و تصدیقتصّور  تقسیم علم بهِاشکاِل نظریٔه  دو .2
ای  است کیه  اصول تقسیمشروط و از زیرا یکی ؛ طقی استرعایت نشد  مالکات تقسیم من؛ شکال اولاِ 

، ویژگیی باشیدک اگر مقسیم یارای یی ، یعنی«یر اقسام وجوی یاشته باشد - با قیدی خاص -مقسم باید »
اصی  ییگیر  .به عالو  ویژگیی اختصاصیی هیر قسیم؛ باشد وجوی یاشته نیز اقسام باید آ  ویژگی یر همهال 

از تبای  با هیم  غیر نباید نسبتی به، هیچ یک از اقسام یک مقسم .است «ضرورت تبای  یر اقسام»، تقسیم
  .(۱۴۸۔۱۴۷ ص، ۱۳۹۳، )ن : مظهت تقسیم یرست نخواهد بوی، صورت ای  غیر یرو  یاشته باشند

« حصیولی علیم»زییرا ؛ شویمی« تصور»و « حصولی علم»بوی   رعایت نکری  شرط اول، سبب یکی
یر  .شیوییکسیا  میی« تصیور»و ای  با تعرییف  .نیست« یر نزی مدرک  حضور صورت شی  »چیزی جز 

شیرط رعاییت نکیری   .شیویتقسیم می )تصدیق( خویش غیر و )تصور( به خویش حصولی علم، نتیجه
و تصیّور  یر تعرییفزییرا ؛ شیویمیی قیو تصیدتصیّور  ا یم ریتغا ای ییوگانگ شد  بریاشتهسبب  نیز یوم

و بیه همیرا  هسیت آ  نیز ز  سازند ال ، جاست فرض شد  «قیدتص» میقس «تصور»که  حالی یر، تصدیق
  .سازندرا می« تصدیق» مجموعا  ، حکم
حکمیا علیم را از مقولیه اناعیال و ییا زییرا ؛ اسیت قابی مت تقوم یک ماهیت به یو مقولهال ، شکال یوماِ 
انسا  بیرای کشیف واقعییت ذه  ییگر،  سوی از .(۳۰ ص، تابیالدین  ازی، قطب) اندیانسته ناسانی کیف

پیریازی تیا صیحت و عیدم صیحت ایی  و مقایسه میا  آنها میی سنجیبه نسبت، ورای موضو  و محمول
تصیدیق  کیه جیز  سیازند ال « حکیم»پس ، عبارتست از ایقا  یا انتزا  ای  نسبت، و حکم نسبت را بسنجد

  .(۵۰ ص، ۱۳۸۱، د ا)ن : مالص گیریمی ناس انجاموسیلهال  به فع  است که از گونهال ، است
 ییا، «اناعیال»از ییا که  باشد «علم»ای از گونهتواند چگونه میاست،  «فع  هال مقول»از  اکنو  که حکم

ی از لیجزعنیوا   بیه حکیم، یر تعریف تصیدیقکه  حالی یر؛ (۸، تابی، الدین  ازی)قطب است« کیف»از 
اینهیا بیا هیم مناسیبت و کیه  حیالی یر؛ شویپس فع  با اناعال یا کیف جم  می .تعریف أخذ شد  است
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 .سنخیت ندارند

 شکاالت پاسخ اندیشمندان به اِ  .3
، به ای  ترتیب که مطلق تصیور؛ اندپاسخ گاته بی  اعتبارات مختلف   نهای اول را با تااوت ِاشکال ، ُحکما

نیی بیدو  یع« ال بشیرطک ایرا»اسیت  سیم  کیه قِ  مطلیقتصّور  و است« ایراک البشرط»قسم است که مَ 
تصیوری ) «بشیرط شیی ک ایرا»کیه « تصدیق»یر که چنا ؛ و اینها با هم تااوت یارند اعتبار حکم است

ال  بشیرطتصیّور  نیه؛ مقسمی البشرط است که با حکم همرا  است( است، تصّور با حکمهمرا  همیشه 
  .(۴۰ ص، ۱۳۸۴الدین  ازی، قطب؛ ۶۹ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا که قسیم تصدیق است

تصیّور  فرض معیتاصال   امر بسیطی است و که تصدیق یر خارج   شد  گاتهنیز یوم ِاشکال  پاسخ یر
و از نیو  معییت مییا  جینس و  و حکیم یر ذهی   تصّور  معیت، اما نیست و ممک  و حکم یر آ  مطرح

و یر هیر ی ()تصیدیق آ  و قسییمتصّور  که معنابه ای   .فص  است که نوعی معیت تحلیلی و ذهنی است
مییا  و معییت، شیوندمتمیایز میی ییگیرییکخوی از  اند و با فص مشترک مقسمی البشرطتصّور  جنس
آ    بیا فصی شیی جینس معییت از نیو ، (ناس و اذعا  اقرار معنای )به با حکم مقسمی البشرطتصّور 
 بیا قیاب  رنی  ماننید معییت؛ یهیدمیی یسیترا بیه حصیولی از علیم محصلی یر اینجا نو  که است
 منافیاتی تصیدیق   و بسیاطت بیا وحیدت ذهنیی یر تحلی  یوگانگیبر ای  اساس،  .یر سیاهی بوی  بصر
عنیوا   بیه بایید یانسیت حکیم کیه .(۱۰۹ ص، ۱۴۱۶الدین  ازی، قطب؛ ۴۶۔۴۲ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا نداری

تصیوری اسیت ملیزوم ، تصدیق، ای بربنا .قی استاز لوازم علم تصدی، شویفص  علم و ایراک لحاظ می
بییه اسییم الزم آ    شییی   جییازی و از بییاب تسییمیهو حکییم نامییید  آ  بییه نحییو مَ ، حکییم و اذعییا 

حکم از لوازم و لواحق ایراک است و چیزی کیه الزم و ، ای بربنا .(۳۷ ۔۳۶ ص، ۱۴۰۵، سینا ابن )ن : است
  .یاشته باشد قاب ت  شی   ات  یر ذتواند با امر ذاتی شیالحق است نمی

هیای آنهیا و تصدیق و پاسخیربارۀ تصّور  ییدگا  امام فخر رازی و خواجه نصیرالدی  طوسی، یر ایامه
.کنیممیتحلی  و بررسی  و تصدیق راتصّور  تقسیم علم بهنظریهال  به اشکاالت

قیو تصدرازی دربارۀ تصّور  فخر دیدگاه .۴
؛ کا  المجمیو  تصیدیقا  ، أو إیباتی و إذا حکم علیه بنا تصورا   إّ  »گوید: می - الملخص یر -فخر رازی 

اگر بر ایراک تصوری حکم به نایی  .(۷ ص، ۱۳۸۱، )فخت  ازی «و فرق ما بینهما کما بی  البسیط و المرکب
ت تایاو، یر ای  حالت تایاوت مییا  ایی  یو .مجمو  آنها تصدیق خواهد بوی، یا ایبات آ  را عالو  نماییم
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 .«مرّکب است بی  بسیط و
 .(۳۵ ، ص۱۳۸۴)جتجکانی،  صراحت یر ترکیب یاریرازی  فخر به نظر سید شریف جرجانی، عبارت

را قال  بیه ترکییب رازی  فخر، (۱۰ ، ص۱ ، ج۱۳۸۷)ابن رمونه،  شر  التلویحات اللوحیهکمونه نیز یر  اب 
نظرییهال  یای  مبنیا قیراراسیاس  بر - نوارمطالع االشارح  -همچنانکه قطب الدی  رازی ؛ یاندتصدیق می

الکدین )قطب اشکالتی زیایی بر نظریهال تقسیم علم به تصّور و تصدیق واری کری  اسیترازی  فخر ترکیبی
 تصیدیق راصیراحت،  بیه - الملخوص ماننید -نییز  شر  عیون الحکمه فخر رازی یر .(۱۰ تا، ص ازی، بی

 :یسدنومیمرّکب یانسته است و یر ای  رابطه 

فکذا  هکو  رکان أو إثباتکاً  نهیکاً ، فإن لم نحکم علیه بحککم البتکه، أنا إذا أد رنا أمتا من األمو 
و الهتق بین التصکو  و  .فذا  هو التصدیق ران أو إثباتاً  نهیاً ، التصو  و إن حکمنا علیه بحکم

  .(۴۳ ص، ۱ ج، ۱۳۷۳، )فخت  ازی التصدیق: هو فتق ما بین المترب و البسیط

اشیار  بیه صیراحتا   عبارتی کیه، اما استشر  عیون الحکمه شبیه عبارت  المحص  فخر رازی یر تعریف
 : نویسدمیاو  .آورینمی، باشدمرّکب  تصدیق

إذا أد رنا حقیقة فإما أن نعتبتها من حیث هي هي من غیت حکم علیهکا ال بکالنهي و ال بابثبکات 
هنگکامی رکه حقیقتکی  ا د   ؛ هکو التصکدیقو هو التصو ، أو نحکم علیها بنهکي أو إثبکات و 

بدون این رکه حکمکی ؛ رنیمرنیم یا آن  ا از حیث این ره خودش خودش است، لحاظ میمی
نامیم یا این رکه بکت می «تصو »آن  ا  صو ت بت آن نسبت دهیم یا از آن سلب رنیم، ره د  این

  .( ۸۱ ص، ۱۴۱۱ ،فخت  ازی) است «تصدیق»رنیم ره آن به نهی یا اثبات، حکم می

همچنیی  ؛ برگیریی« ایراکنیا»احتمال یاری به مصیدر ، «و هو التصدیق»رازی  فخر یر سخ « هو»ضمیر 
، ۱۴۲۰، )هکتوی کنیدمیی تثییید احتمیال اول را، ظیاهر عبیارت .برگیریی« نحکم»احتمال یاری به مصدر 

 .تصدیق تنهیا حکیم باشید احتمال یوم مستلزم ای  است که، به نظر خواجه نصیر طوسی .(۱۳۳۔۱۳۲ ص
هیم بیه « و هو التصور»یر « هو»که  صورت به هما ؛ گریاندبرمی« ایراکنا»را به « هو» خواجهرو، ای  از
تصیدیق را رازی  زییرا فخیر؛ مستلزم تاسییر ترکییب یر تصیدیق اسیت، ای  ارجا  .گرییبرمی« ایراک»

  .(۷ ص، ۱۳۵۳، )طوسی یاندمجمو  تصورات و حکم می
 :نویسدمی - االربعی  یر - چیستمرّکب  تصدیِق یهند ال تشکی ی اجزاکه  ای  رازی یربار ال  رفخ

شکود و تصکّو  از گانه حاصکل میتصدیق، ی  حالت اذعانی است ره بعکد از تصکو ات سکه
اساس، تصکدیق حکالتی  این بت .بودن است از تصدیق از حیث تصدیق حیث تصّو  بودن غیت
و محمول و تصّو  ایجا  و سلب است و پدید آمکدن تصکدیق د  عقکل  زائد بت تصّو  موضوع
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 .(۳۲۲۔۳۲۱ ص، ۲ ج، ۱۹۸۶، )فخت  ازی بدون این مهاهیم جایز نیست

« حالیت اذعیانی»که همرا  با جز  اخییر کیه آ  را  هستند زلی از علم تصدیقی، جای  مااهیمعبارتی،  به
  .سازندتصدیق را می مجموعا  ، است« حکم»تعبیری از البته، نامد که می

 نسیبت، محکوم علییه، )محکوم به چهارگانه تصورات از مجمو  است عبارت تصدیق، اساس ای  بر
، «تصیور الیف»از مجمیوِ   اسیت عبیارت« است ب، الف»یربارۀ  تصدیق مثال برای .(و حکم حکمیه

 چهیار ای  هرگا  .«و ب الف میا  نسبت شد  تصور واق »و « و ب الف بی  تصور نسبت»، «تصور ب»
 یهنید تشیکی  اجزای، مذکور چهارگانهال  تصورات .شویمی تصدیق« است ب، الف»، شوی حاص تصّور 
 همچنیی  .نخواهید شید حاصی  تصیدیق، اجزا از ای  یک هر فقدا  صورت یر که است تصدیق مو مقّو 
تصیور »، «تصیور ج»، «تصور الیف»از مجموِ   است عبارت تصدیِق آ « نیست ج، الف» قضیه یربار ال 
  .«و الف ج میا  نسبت نشد  تصور واق »و « و الف ج بی  نسبت

حیال، معتقید اسیت اگیر نظیر  ایی  یانید و بیارا امری سیخیف مییانست  تصدیق مرّکب ، مالصدرا
یرا از او مسیدوی می رایییرا  هیر گونیه اکند، توجییه نمیاییم، یرازی را بر وجهی که خویش تثوی  م فخر
کنید، نیه ترکییب رازی را بیه ترکییب عقالنیی تعبییر می او منظور فخر .(۱۰۹ ، ص۱۳۸۱)مالصد ا،  میساز

، ۱۳۸۱)مالصکد ا،  زیرا یر امور بسیط، ترکیب عقالنی منافاتی با بساطت امیر بسییط نیداری؛ واقعی و عینی
بیوی  تصیدیق و حتیی بییا  اجیزای ایی   رازی بر مرکیب از تصریحات فخر د گات غیراما بای .(۱۳۴ ص

از تصیورات مرّکیب ، اگر تصیدیقکه ای   از جمله؛ بند استترکیب، او به لوازم منطقی ای  ترکیب نیز پای
 تصیورات سیازند ال که ای   مگرنیست، بدیهی  «تصدیق»، محمول و نسبت بی  آنها و حکم باشد، موضو 

  .بدیهی است خویش به طریق اولی  ، هر تصوری که تصدیق اولی مبتنی بر آ  باشد .بدیهی باشندآ  
 نظیر اتایاقآنهیا  :گوییدمیی، کسبی هسیتند تصورات   بعضی از طرف کسانی که معتقدندرازی  فخر

ات ای کلی برای تصیورسپس ضابطه .اندبدیهی یارند که بعضی تصورات محتاج به اکتساب نیستند و ذاتا  
بیر  )بیدیهی( مکتسب غیر هر تصوری که تصدیق کند و آ  ای  است کهمکتسب و بدیهی معرفی می غیر

میی خواجیه نصییر .(۸۱، ص ۱۴۱۱، )فخکت  ازی است نیز غیرمکتسب و بدیهیتصّور  آ ، آ  متوقف باشد
عبیارت از یانست  تصدیق است کیه تصیدیق را مرّکب  ییدگا  او یراساس  رازی بر فخر ای  سخ »گوید: 

  .(۱۰ ص، ۱۳۵۳، )طوسی «یاندتصورات همرا  با حکم می
بیر بیداهت تصیورات ، از بیداهت تصیدیقات - یر مسیال  حکمیی -رازی  فخیر، بر اساس ای  مبنا

بیر بیداهت « الشیی  إمیا موجیوی أو معیدوم»از تصیدیق بیدیهی که چنا  ؛ کندسازند  آنها استدالل می
تصیور الوجیوی و »بییا  او چنیی  اسیت:  .کنداستدالل می« عدم»و « وجوی» ، یعنیتصورات سازند  آ 

اولیی أ  یکیو  ، و ما یتوقف علیه البدیهی ال  ذلك التصدیق متوقف علی هذی  التصوری ، العدم بدیهی
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  .(۱۴۷ ص، ۱۴۱۱، )فخت  ازی «کذلك
ه به بیداهت اجیزا  بداهت مرکب وابستزیرا ؛ ه استانگاری تصدیق موّج مرکب ای  سخ  بر مبنای نظریهال 

را رازی  فخیر خواجه نصیر ای  سخ  .اندآ  بدیهی تصورات سازند ال ، پس اگر تصدیق بدیهی باشد، است
  .(۷۴ ص، ۱۳۵۳، )طوسی یاندمنطقی ترکیب تصدیق می الزمهال 

 قیو تصددربارۀ تصّور  طوسی الدین دیدگاه خواجه نصیر .۵
تعرییف میی همرا  به حکم یا مستلزم حکم  تصّور  تصدیق را که ، بیا  شدیومِاشکال  ی  بهمحّقق یر پاسخ

 : نویسدمی اسا  االقتبا  از جمله یر کری  وخواجه نصیر یر چندی  ایر خوی ای  نظر را ابراز  .کنند

یابنکد مجکّتد  یکا : ا اعتبا  رنند از دو حال خالی نباشد آن چون، هت علمی و اد اری ره باشد
و  یا مقا ن حکم یابند باثبات یکا نهکی خوانند «تصو »بنهی و آن  ا  از حکم چه باثبات و چه

ایکن حیکوان نکاطق »و مثکال تصکدیق  «حیکوان نکاطق»تصّو   مثال.خوانند «تصدیق»آن  ا 
  .(۳ ص، ۱۳۶۷، )طوسی «نیستاین حیوان ناطق»یا  «است

، ۱۴۰۸، )طوسکی «تصیدیق معیهتصیّور  و إمیا فقیطتصیّور  إما العلم: »نویسدنیز می منطق التجرید یر او
و  عی  الحکیم المتصیور هیو الحاضیر مجیریا  »گویید: میی، شر  االشوارات و التنبیهوات یر و (۵۰ ص

 .(۱۲ ص، ۱۴۰۳، )طوسکی «و هو یقتسیما  جمیی  میا یحضیر الیذه ، له المصدق بها هو الحاضر مقارنا  
و همچنیی   (۷۳۔۸۰ ص، ۱۸۳۱، )مالصکد ا و التنبیهوات شر  االشاراتخواجه نصیر یر  ، ییدگا مالصدرا

، ۱۸۳۱، )مالصکد ا کیری  تثویی  و تصدیق و حکم را به نحیوی توجییه ویربارۀ تصّور  ییگرا  یرهای ییدگا
مشاهد  شید کیه نمونه،  برای .منطبق سازی، یاندمی «کماییدگا  ُح »تا با ییدگا  خوی که آ  را  (۵۳۔۷۰ ص
  .را طبق ییدگا  خویش تبیی  کریرازی  فخر نظر

- تعدی  المعیار فوی نقود تندیو  االفکوارکتاب  یر -حکما  تاسیر خواجه نصیر از نظریهال حال،  ای  با
برمیی« تصدیق»و « قضیه»اساس ای  تااوت به نسبت واق ،  یر .مالصدرا و ییگرا  است نظر از متااوت

ولی برخیی ییگیر ؛ ستمعقوله با علم تصدیقی متااوت ا قضیهال معتقدند که برخی اندیشمندا  زیرا ؛ گریی
و  (۹۹ ص، ۱۴۱۶الککدین  ازی، قطب) الییدی  رازیبییه گاتییه قطییبکییه چنا ؛ یاننییدآنهییا مییرایف مییی

ی ابیه معنیتنهیا ، تصیدیق - المووجد الکبیور یر -سینا  اب  نظر از، (۸۶۔۸۷ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا مالصدرا
افزایشی بر معنیای قضییه ، و اذعا تصدیق  ، بلکه، نیستمعقوله است معقوله از آ  جهت که قضیهال  قضیهال 
عبیارت اسیت از  «تصیدیق»، مطابق ایی  تاسییر .به معنا و ماهوم خوی قضیه نیستوجه  هیچ به و است

ممکی  اسیت ، شینویمای را مییوقتی قضیه .«به واقعیت یاشت  معنای یک قضیه قرارراست یانست  یا ا»
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  .آ  را مطابق واق  نیز بدانیم، ای بر  زو اف، کنیم و ممک  استتصّور  ایراک وتنها  معنای آ  را
چیزی بیه چییزی بیر پاییهال  یای  نسبت .را باید یو چیز یانست« تصدیق»و « حکم»بر اساس ای  نظریه، 

، ایاژه )نک : اسیت تیثلیف تصدیق، واقعی پنداشیت  ایی ، اما هنوز ای  از قبی  تصّور استاما حکم است، 
  .(۱۳۰ ص، ۱۳۸۱

 :نویسدمی، ماهیت علم و تعریف تصدیقیربارۀ  ابهری نیز

، به تنهایی اسکتتصّو   د  عقل است و آن یاء شدن صو ت شی   بدان ره علم همان حاصل
، انسکان»معنکی رکه ایکن  ماننکد، همتاه با تصدیق اسکتتصّو   و یا معنی انسانتصّو   مانند

د  اینجکا عبکا ت تصکّو   پس .رنیمسپس آن  ا تصدیق می، رنیممیتصّو    ا« حیوان است
و تصکدیق  بکین آنهکا د  عقکل حاصکل شکود تیلی  دو طتف همتاه باتصّو   از این است ره
مطابق با خود اشکیاء اسکت د  عقکل ره  حالی د  تیلی  این ره صو تاین عبا ت است از

  .(۱۳۹ ص، ۱۳۸۵، )ابهتی حاصل شود

ایی  تیثلیف  صیورت وقتییمیا ، ااسیت، تصّور تثلیف شد  یر عق صورت  به طرفی تصّور  پس حصول
الیدی   خواجیه نصییرقابی ، یر م .شویآنگا  تصدیق حاص  می، مطابق با خوی اشیا  یر عق  ایراک شوی

 گوید: میطوسی، 

سکپس آن  ا تصکدیق و  رنیمانسکان، حیکوان اسکت  ا تصکّو  مکی»معنای این سکخن ابهکتی 
 طتفین بعکالوه صو ت شاملاین مجموع ره  صو ت این خواهد بود ره هنگامی ره «رنیممی

شود، لکن ممککن بتای ما حاصل می تیلی  این صو ت سپس، شوداست حاصل می تیلی 
 اجزائکی رکه صکو ت این مجموع د  عقل حاصل شود مگکت بعکد از حصکول صو ت نیست

 بعکد از حصکول، تکیلی  ایکن صکو ت حصولبنابتاین،  .یکی از آنهاست تیلی  این صو ت
  .(۱۴۰ ص، ۱۳۸۵، )طوسی این تحصیِل حاصل و محال استاین مجموع است و  صو ت

یر تاسییر و  لالشییا  اناسیها( ة)مطابقی گوید: قید مطابقت یر سیخ  ابهیریمی، ایامهیر  ،خواجه نصیر
یر تصیدیق اصیطالحی یر زییرا ؛ و نه تاسیر و معنای تصیدیق اصیالحی معنای صدق یارای اعتبار است

 .(۱۴۰ ص، ۱۳۸۵، )طوسی یا ملحوظ نیست مواریی زیایی مطابقت موجوی نیست و
واقی ،  کنید، معنیای عرفیی تصیدیق اسیت کیه یراز آ  یای می «تصدیق»عنوا   برای ، آنچه ابهری بهبنا
است کیه صیات گیزار  اسیت و یر آ  مطابقیِت قضییه بیا واقعییت  لحیاظ « صدق کالمی یا خبری»هما  

  .یقنه خوی تصد؛ گریی و از اوصاف عارضی تصدیق استمی
چییزی بیه چییزی  یای  کیه عبیارت از نسیبت همیا  حکیم اسیت تصیدیق  ، از نظر خواجیه نصییر
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او یر کیه چنیا  ؛ هسیتند حکم و تصدیق به یک معنیا، اسنای، ای بربنا .(۱۳۰ ص، ۱۳۸۱، ای)ن : اژه است
ت مختلیف بیا عبیارا، امیا را همه به یک معنا« قول جازم و اخبار و خبر و حکم و قضیه» اسا  االقتبا 

 .(۶۶ ص، ۱۳۶۷، )طوسی یاندمی
نکات بیدی  و  یهد که یربریارند ال حکما اراله می تبیینی از نظریهال  تلخیص المحص  خواجه طوسی یر

قالی  بیه بسیاطت رو، ایی  از .یاننیدحکما تصدیق را حکم به تنهایی می :گویداو می .شایسته توجه است
عبیارت  .اسیت تصیدیق مخیالف نظیر آنیا یربیارۀ  المحصو  یررازی  فخیر کالم، ای بربنا .اندتصدیق
چنی  است:  نصیر خواجه

تصکدیق زیکتا ؛ حکما مخالهت رتده اسکتدیگت  تصدیق با نظت)فخت  ازی( د با ۀ  مصن 
نیکز عبکا ت اسکت از تصکّو   رکه چنان؛ عبا تست از اد ا  همتاه با حکم، د  نظت مصن 

، تصدیق نزد حکما عبا تست از حکم به تنهکاییره  حالی د  .اد اری ره همتاه حکم نیست
رکه  حالی د  .جزء د  رل شدن داخلشکل  به؛ د  مههوم آن داخل شودتصّو   ره این بدون

انکد بکه خکود معکانی  ا تقسکیم رکتده کمکا()ح   گویی آنهکا .عبا تست از اد ا  سادهتصّو  
 ا بکاز «شکودحکق مکیآنچکه بکه اد ا  مل»و، «شکودآنچه به اد ا  ملحق می»و  «اد ا »
مثکل هیئکت .چنکین نیسکت، و آنچکه« آنچه احتمال صدق و رذ  دا د»اند به تقسیم رتده 

آنها دو قسکم  .آن غیت تمنی و، استههام، نهی، شود د  امتعا ض می )اد ا ( هایی ره بت آن
 ا  نیکز دا د(« احتمال صدق و رذ »قسمی از ملحق به اد ا  ره  .2؛ اد ا  ساده .1) اول

 .(۶ ص، ۱۳۵۳، )طوسی اندنامیده« علم»

 یعنیی، ذهنیی و خیارجی اسیت که یارای یو جنبهال  کندمقسم معرفی میعنوا   به را« معنا»نصیر،  خواجه
هیم ، واقعیتیی کیه یر ذهی  یارییم، بیه سیخ  ییگیر .تطبییق اسیت قاب  معنا هم بر خارج و هم بر ذه   

و قیید ، )ینظیر فییه( بنگیریم توانیم بیه خیویش  و هم می، نظر به()ی آ  به بیرو  بنگریموسیله  به توانیممی
تایاوت ، اسیاس ای  بر .است« معنا»، اخیر صورت ای  .آ  را یر نظر نگیریمبوی   و خارجیبوی   ذهنی

شیوی ولیی یر یر اقسام جنبه ارتباط با خارج لحاظ میکه ای   جز؛ حقیقی بی  معنا و اقسام آ  نخواهد بوی
  .لحاظی نیست چنی « معنا»

 .(۲۲۰ ص، ۱۳۸۴، )قطکب الکدین  ازی اسیت «قضیه»، است« کذب آنچه محتم  صدق و»منظور از 
ملحق به ایراکی که قابلییت صیدق و کیذب »پس  .را تصدیق یانست «قضیه»، تعدی  المعیارخواجه یر 

هیای م و یاوریاز اوصاِف احکاتنها  صدق و کذب را ، یعنی«تصدیق»او ویژگی  .است «تصدیق»، «یاری
فع  عق  است کیه بیه رابطیه موضیو  و محمیول ، پس حکم .(۱۳ ص، ۱۳۵۳، )ن : طوسکی یاندعق  می

اینجاسیت کیه کیار یوم نایس  .تواند علم و ایراک باشدچو  فع  نمی، اما یهدقابلیت صدق و کذب می
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یهید و میی قرارتوجه  خوی را موری )حکم و قضاوت( بدی  ترتیب که ناس یوبار  ای  فع ؛ شویانجام می
 ، بلکیه، نیسیتکه حکیم بیوی  اسیت، خوی آ  فع ، ای  ایراک تصوری .آوریمییست  به از آ  تصوری

 گوید:سهروریی یر ای  بار  می .تصّور است خویش نوعی، ایراِک حکم

تصّو ، گاهی تصّو  حقایق بیتون ذهن است و گاهی تصکّو  احککام و چیزهکای ذهنکی، و د  
گکتدد، منظکو  از تصکّو ، بکه تصکّو  بتمی -فهم فعل  لحاظ به -یم علم تصدیقی اینجا ره گهت

، ۱۳۸۵، )سککهتو دی تصککّو  همککین افعککال و احکککام نهسککانی اسککت رککه تصککدیقات هسککتند
  .(۶۲۴ ص

، بیه تعبییر خواجیه .شید  اسیتتصّور  ای  است که واری حیطهال ، تصدیق به ایراک شد  ملحق پس علِت 
فع  ناسانی و وجیوی سو، یک ازتوا  برای حکم یو جنبه برشمری: میبنابرای ،  .شد  است« ملحق به آ »

ماهومی اسیت کیه از اتحیای موضیو  و ییگر،  سوی از و یاری حضوری علمبه آ   خارجی است که ناس
 .تصوری است حصولی علمای گونه، کند که از ای  جهتخارج حکایت می محمول یر

 بیه آ ، یر اصیطالح .«شیویبیه صیدق و کیذب نمیی مّتصیف ت کهملحق به ایراکی اس»قسم یوِم 
، وابسته به گوینید  و ارای  اوسیت نامند کهانشایی می چنی  لاظی را از آ  جهت   .گویندانشایی می مرّکب
تیا کیالم بیا  نداری وجویحقیقت یابتی ، کالم وی یر پِس  شوی وگویند  ایجای می معنا با قصد و ارای ال  یعنی

 ی وتمّنی، اسیتاهام، نهی، مث  امر؛ وابسته به ارای  و انشا  متکلم است، لاظ ، بلکهباشد یا نباشدآ  مطابق 
کیه از  گییریمی و ناس از آنها نیز تصوری فع  ناس است از گونهال  - مانند قسم اول -پس ای  قسم  .آ  غیر

اجیه از مییا  یو قسیم پرسش ایی  اسیت کیه چیرا خو، اما شوندآنها نیز ملحق به ایراکات می ای  جهت  
بیه حسیاب میی« علیم»از اقسیام ، است «تصّور» معنا که قسم اول را مانند قسم اوِل ، «ملحق به ایراک»

 قسم یوم را خیر؟  اماآوری؟ 
را « ایراک»و « علیم»و آ  ایی  اسیت کیه کیری  یر کالم خوی به نکتیه ظریایی اشیار  ، خواجه نصیر

یر  - حلیی عالمیه، یر ایی  بیار  .گییریمی از علیم یر نظیر اعیِمّ  ایراک را امیری ، بلکیهیانیدیکسا  نمی
: نویسدمی - تجرید شر 

شکود و مطلکق حمکل مکیشککل  به بت اد ا  چیزهای رلی مثل  نگ و مزه« علم»بدان ره 
هکای حاصکل صکو ت شکود بکت حضکو مطلکق حمکل مکیصو ت  به «اد ا »همچنین 

شامل علم و اد ارکات ، صو ت ره د  این، ل()ذهن یا عق نزد مد ِ  ذهن یا عقل( )د  شده
 «علکم» و به ایکن نکوع از اد ارکات  ، گتددمی« این طعم»و « این  نگ»چیزهای جزئی مثل 

 گکت چکه؛ رننکدزبان بسته  ا موصوف به علم نمکی حیواناِت ، به همین خاطت .شودگهته نمی
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ق د  ایکن اصکطالا فکتق فتق میان علم و اد ا  مطلکبنابرای ،  .رنندموصوف به اد ا  می
  .(۲۳۳ ص، ۱۴۱۳عالمه حّلی، ) بین نوع و جنس است

علیم بیه ایی کیه  سینا معتقد است اب  .نیز کلی است «مجّری» علم یاری ومجّری  اشار  به ذاِت ، ای  سخ 
ایی   .کنیداز عوارض غریبه را انتزا  مییمجّری  صورت کلی و، کلی است که عق  از افرای خارجی جهت  

 حیس   ، یعنیگذارندآ  نمیحقیقت  یر یتثییر، هستند که اگر از ذات جدا شوند ایگونه غریبه به عوارض
توانید ذات را از عقی  میی، امیا وقتی که توسط ای  عوارض یر برگرفته شد  است؛ کندذات را یریافت می

  .(۲۳۸ ص، ش۱۳۸۱، سینا )ن : ابن ای  عوارض تجرید نماید
و مجیّری  هیم، یاند و علیمو تصدیق را علم میتصّور  ات که خواجه طوسیتوا  گمی، با ای  توضیح

 ویژگیِی زییرا ؛ ولیی از انیوا  علیم نیسیت؛ یانیداز انوا  ایراک میهرچند  یات رالانشا، اما هم کلی است
ی سیانارایۀ ان آنها از منشیا زیرا ؛ مراتب ایراک جای یایییگر  باید آ  را یربنابرای ،  .علم را نداری« کلیت»

  .نیستگیرند و ارای  خالی از یرک و آگاهی سرچشمه می
یهید و آ  را حقیقتیا  می قیرارنکته مهم و اساسی یر نظریهال خواجه نصیر ای  است که اص  را بیر تصیّور 

تصّور اسیت  تحّقق تصدیق بعد از تحّقق .ی علم است که به تصّور بازگرییصورت یاند، تصدیق یرعلم می
فیر  تصیّور  «تصیدیق»یر واقی ،  .یا حکم خواهید بیوی ّور، آغازی برای پیدایش تصدیقو بدست آوری  تص

 .شیویو حکم و تصدیق بر آ  واقی  می گیریمی قراراص  و اساسی است که موضو  حکم  «تصّور»است و 
بر میای  و ییا فصی  صورت نه مث  عروِض عرض بر جوهر یا، اما تصدیق عارض بر تصّور استعبارتی،  به

  .، کار و فعالیتی از جانب ناس انسا  که موضو  کارش هما  تصورات است«حکم» ، بلکهجنسبر 

 هاتحلیل و ارزیابی دیدگاه .۶
؛ باید علیم باشید ای  جز  حتما  ، اما حکم را یکی از اجزای تصدیق یانست، فخر رازی دیدگاه فخر رازی:

حکیم بیه رازی  فخر و از آنجا که، باشد تواند علمنمی، نیست که علم و چیزی از علم مرکب مجموِ  زیرا 
، هکتوی؛ ۱۳۴ ص، ۱۴۲۰، )نک : هکتوی حکم باید علم تصوری باشدقطعا   پس، یاندتنهایی را تصدیق نمی

 آید:یو امر الزم میبنابرای ،  .(۲۶۱ ص، ۷۶تعلیقه ، ۱۴۲۰

نییاز از بیدیهی و بیی، اگر حکم که جز  تصدیق اسیتزیرا ؛ اکتساب تصدیق از طریق قول شارح .1 
تصیدیق هیم اکتسیابی  -ی نیاز به اکتسیاب یار، تصور ، یعنیاز آنجا که جز  ییگر تصدیق - اکتساب باشد

 .(۱۳۳ ص، ۱۴۲۰، )ن : هتوی آ  هم اکتساب از قول شارح؛ خواهد بوی



ر و تصد ۀدربار  یطوس (یرالدیو خواوه نص  فخر راز  ه  ینظر  یو بررس لیتحل ۱۹|        قیتصو 

ِب اکتسیاب باشید، اکتسیا زیرا اگر حکیم، قابی ؛ اکتساِب تصدیق هم از قول شارح و هم از حّجت .2 
 .(۹ ص، تکابیالدین  ازی، قطب) وسیلهال قول شارح است و اکتساب حکم از طریق حّجت گانه بهتصوراِت سه

تمیام بیوی   بیر بیدیهیرازی  فخر با مبنای خوی، یک تصورعنوا   به پذیرش اکتساب حکم، ای  بر افزو 
بایید بپیذیری کیه ، پیذیریکیم را بو اگیر اکتسیاب یر ُح  ناسازگار است (۸۱ ص، ۱۴۱۱، )فخت  ازی تصورات

  .اکتساب هستند قاب  بعضی تصورات  
 علوم متعدی منیدرج یر تصیدیقزیرا ؛ ناسازگاری آ  با وحدت علم است، بتصدیق مرکّ  شکال ییگرِ اِ 

 .(۹ ص، تابیالدین  ازی، قطب) بگیرند قرار، توانند تحت علم که واحد استنمی، یک نو عنوا   به
 کیه جیز « حکیم»یرست است کیه اگیر  .سازیبا اص  بساطِت علم هم نمی ِاشکال ییگر ای  است که

بیا ترکییب  صورت هم که علم است، یر ای « تصور» ، یعنیبدانیم، جز  ییگِر مرکب« علم»است را مرّکب 
بنابرای ، اجتما  یو مقولهال مختلیف یر ییک  .یاریم« تصدیق»عنوا   مرّکب به یو نو  علم تصوری، یک علم

بسییط اسیت و  «علم»زیرا ؛ شویواری می« ترکیب تصدیق»اساسی بر صورت  ِاشکال  ، اما یر ای جا نداریم
تصیورات، تصیدیق بیه کیری   که از ترکیب طورهما  پس تصدیق باید بسیط باشد و .تصدیق نیز علم است

  .شویخته نمی)به نای یا ایبات( نیز تصدیق سا باید پذیرفت که از انضمام تصورات با حکم؛ آیدوجوی نمی
 انگاری تصیورات سیازند ال بدیهی، پایبندی به ترکیب تصدیق نتیجهال ، فخر رازی نظریهال اساس  بر چنانکه

اخیتالف ناشیی از ابهیام ، یاننیدبدیهی میی کما که تصدیق را هویتا  بنا بر نظر ُح ، اما تصدیق بدیهی است
 گوید:صیر یر ای  بار  میخواجه ن .آ  نیستبوی   یلی  بر نظری، تصدیق سازند ال  تصوراِت 

 بکدیهی متوقک  بکت تصکو ات این تصکدیقاِت حال،  این با .اندبسیا ی از تصدیقات بدیهی
 .(۱۰ ص، ۱۳۵۳، )طوسی «هت عدد یا اول است یا مترب»مثل ؛ بدیهی هستند غیت

بیدیهی نیسیتند و بایید بیا مرّکیب  عیدی اول و عیدی ، یعنییتصیورات آ ، امیا بدیهی اسیت، ای  تصدیق 
  .آنها را ایبات کریبوی   یا مرکببوی   اول، استدالل

یر مقسیم ، ال و بشرط شیی  بشرط، البشرط توا  با لحاظ اعتبارات مختلِف نمیرازی  فخر یر نظریهال 
اعتبیاری، نیوِ  ایی  قییویزیرا ؛ و تصدیق را یف  کریتصّور  تقسیم علم به اول نظریهال ِاشکال  پاسخ، و اقسام

حضیور مقسیم را  نحیو ال ، قیویافزو  بر ای ،  .باید فص  محصَّ  خارجی یاشته باشند، و امور حقیقیاند، 
مثی  تقسییم ، جنس و فصلی ییگری یهد که یر هر تقسیم  را گزارش می ییگریکیر اقسام و ارتباط آنها با 
  از اسیتاایچنانکیه ؛ و اختصاص بیه علیم و اقسیام آ  نیداری است اجرا قاب  … حیوا  به انسا  و فرس و

قسییِم تصیّوِر  پرسش ای  است کیهزیرا ؛ یوم باشدِاشکال  تواند پاسخفص  تصدیق نیز نمی حکم به منزلهال 
سایدی و سیاهی یو نو  تحت جنس رن  هسیتند کیه مثال،  برایشوی؟ به چه چیزی متمایز می، تصدیق

 و از جنس رنی  متحصی از بوی   بصر نورِ  ِ  و سیاهی با فص  قاببوی   بصر باسط نورِ  سایدی با فصِ  
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فصیلی وسییلهال  بیه باید، حصولی علمنوعی از عنوا   به قسمی نیزتصّور  .شوندانوا  رن  متمایز میییگر 
مالصدرا نییز تنهیا بیه ذکیر فصی  بیرای  .هیچ فصلی برای آ  ذکر نشد  استشوی، اما    و متمایزمتحّص 

 تیوا  بشیرِط نمییبیا  شید، یالیلی که بنا به  بهالبته،  .(۸۱ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا کری  استبسند  تصدیق 
  .فص  یر نظر گرفتعنوا   به رابوی   ال

یر رازی  فخیر چیو  مبنیایافزو  بیر ایی ،  .نیستاول و یوم صحیح ِاشکال  هر یو پاسخ به، بنابرای 
 او یر پاسیخس، بر ای  اسا .ندیارِاشکال  ها و لوازم مبتنی بر آ  مبنا نیزواب، جیاریِاشکال  تصدیق   ترکیِب 

 .رسدموفق به نظر نمی، التاشکاِ  به

انحصار علم یر تصورات یو چییز اسیت:  الزمهال نصیر، خواجه  یر نظریهال  ییدگا  خواجه نصیر طوسی:
سینا و تحوی  آ  به ییک بخیش منطیِق تعرییف  اب  بخشِی از منطق یو حّجت انکار بخش استدالل و (۱

ایی  یو قسیم  تحّقیق ربیی که مشیروط و مبتنیی شناختمعرفت وی شناختیمباحث هست، یر نتیجه .است
ارجیا  تصیدیق بیه زیرا ؛ ای  کار با اصول تقسیم منطقی منافات یاری( 2؛ ریزندیفرو م از اساس  ، هستند
فیریی از قسیم ییگیر  آید ییک قسیم  الزم می، بنابر ای  فرض .کندخارج میبوی   اقسام را از قسم، تصور
نیه ، حکیم بیوینش اسیت بیه اعتبیارِ ، قسمی از علم است، که حکم ای  و م به حکمتقسیم علزیرا ؛ باشد

، ۱۴۲۰، )هکتوی نیسیتتقسییم  نظیر میوری فایید  و ایی  اعتبیار ماییدِ زییرا ؛ اعتبار حصول آ  یر ذه  به
، )هکتوی قسیم و حکیم اطیالق کنییممشترک لاظی بیر مَ صورت  به را «علم»لاظ که ای   مگر .(۱۹۴ ص

تقسییم  نبیوی  و ییکتقسییم حقیقیی ، علیمگانیهال تقسیم به اقسام یوصورت،  یر ای که  (۱۹۲ ص، ۱۴۲۰
  .خواهد بویجازی تسامحی و مَ 

بایید یر رو، همیی  ازتصیّور و تصیدیق تاکییک نکیری  و  فلسای و منطقی خواجه نصیر بی  ساحِت 
 .شیونداولیه و یانویه تقسیم میی قسم یو به «معقوالت»توضیح ای  که  .تمایز قال  شد، کاربری ای  یو ُبعد

س و فیَر ، مث  ماهیت انسیا ؛ عروض و اتصافشا  خارجی است، که هما  ماهیات هستند «معقول اول»
کیه اتصافشیا   «معقیوالت فلسیای» (۱گیرو  هسیتند:  خیوی یر یو، «معقوالت ییانی» .ر یر خارجشَج 

؛ ضعیَر ، وهر، جیامکیا ، وجیوب، ماهییت، مثی  مایاهیم وجیوی؛ خارجی و عروضشا  ذهنی اسیت
، فصی ، مثی  مایاهیم جینس؛ اسیت که عیروض و اتصافشیا  هیر یو یر ذهی  «معقوالت منطقی» (۲

 . … زلی و، جکلی، ذاتی، عرضی
روشی  اسیت کیه از ایی  لحیاظ همچیو  بحیث از هسیتِی همیهال  .هستِی علم و اقسام آ  عرض است

همچنانکیه مباحیث  .، بحث فلسیای اسیتدگیرنمی قرارموجویات ییگر که از لحاظ فلسای موری بررسی 
و حیدوی و  کلیی طیور بیهها نمایی علوم و یانشرابطهال علم با معلوم مث  میزا  واق یربارۀ  کهشناختی معرفت

ایی  نیو  مباحیث  .یهدنیز بخشی از مسال  فلساه را تشکی  می …یغور حکایت آنها از واقعیات خارجی و
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، ولی بحیث تصیورات از حییث هستند «فلسای یانیه معقوالت»از شناختی هر یو شناختی و معرفتهستی
و از آ  جهت که چگونه صالحیت ایصال به مجهیول را پییدا بوی   و تصدیقات از حیث تصدیقبوی  تصّور 

چنانکیه ؛ انید«منطقیی یانییه معقیوالت»شیوی، از نیو  کنند و عوارضی که از ای  جهت  عارِض آنها میمی
، شیویاز خوی مااهیم کلی مث  انسا  یا حییوا  ییا شیَجر بحیث نمی «لیات خمسک»یر بحث مثال،  برای
آنها و ای  که یک کلی چگونه و با چه شرایطی کلیت و عمومییت یاری، میوری بوی   کلیات از حیث کلی بلکه

آیید و اتصیاف هیر ییک از کلییات بیه ، تنها یر ذه  پدیید می«کلیت»و روش  است که  گیریمی قراربحث 
  :نویسدیر همی  رابطه، می مالصدرا .نیز، تنها یر ذه  است و جایگا  بحث آ  یر منطق است «کلیت»

االمتی آنهکا ذهنکی تصو  و تصدیق از ریهیات بسیطی هستند ره موجودیت و واقعیت نهس
واقعیکت و حصکول عینکی آنهکا د   ای هستند ره نحکوه  از گتوه ریهیات نهسانیه یعنی، است

هکا و حکاالت حقیقکی نهسکانی همچکون ن ریهیات نهسانیه  ذهنیه، واقعیتایزیتا ؛ ذهن است
تحّقکق  ره عینیت آنها تنهکا د  ذهکن هستند غضب و بیم و اندوه و لذت، شهوت، قد ت، ا اده
اجمکال، گهتکه شکود آنهکا از به  ، اما تحقیق د  مههوم تصّو  و تصدیق این است ره…پذیتدمی

 .(۲۷۔۲۹ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا هستند اصطالا منطق به ثانیه معقوالتجمله معلومات و 

و حکیم  هما  حکم استیقیقا   «تصدیق»، خواجه نصیر اگر به جایگا  فلسای بحث توجه شوی یر نظریهال 
عنیوا   بیه تصیوری، یر نتیجیه .اسیتتصیّور  هم همیا  «تصدیق»، پس .تصّور نیست از غیر هم چیزی

قسیمی سیم و مَ قِ اصیال  ، نظیربنابر ای   .یکسا  هستندق ، وا شوند، یرمی سم فرضمقسم و تصوری که قِ 
، گوینیدمی «تصدیق»آ   به ُحکما آنچه مشهور .ذهنی است صورت هر چه هست علم یا؛ یر کار نیست

عیی  تصیدیق ییا  تصوری است که، خواجه نظر از، تصوری که همرا  حکم است(؛ تصور معه التصدیق)
از  اسیت و تصیوراتیر زمیرۀ ی خارجی تصدیق یا هما  حکیم هستی و وجواساس،  ای  بر .حکم است
مییسیبب ، ه به علمشناسانای  نگا  هستی .فلساه بیرو  یانست توا  بحث آنها را از یایر ال نمی، ای  جهت

 یر منطق بیرای تقسییم علیم بیه، اما جازی باشدتقسیمی تسامحی و مَ ، و تصدیقتصّور  شوی تقسیم آ  به
 .ی وجوی یاریجوّز و تصدیق چنی  مُ تصّور 

آن  ا بکه ، مانند را  فقیهان است ره به مناسبت بحکث از احککام آ ، را  منطقیانواقع،  د 
 «بکا د بکالطبعسّیال  جسِم »آ  ندا ند ره  رنند و را ی به ماهیِت مطلق و مضاف تقسیم می

ا تتریکب نکه بک؛ آنها با احکام متتتب بت آ  سکت و رکا  دا نکدزیتا ؛  H2Oاست یا تتریبی از 
آن  ا  ، بلککه ودبه ستاغ ماهیت و حقیقت علم نمی منطقی  عنوان  به منطقی هم .ماهوی آن

  .(۲۴ ، ص۱۳۸۸، )احمدی گذا دوامیشناس به فیلسوف و معتفت
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گاته است:  - مطارحاتیر کتاب  -شیخ اشراق ، به همی  جهت

، آمکوزش دانان بتای آسکانِی و منطق با تسامح همتاه است، و تصدیقتصّو   به «علم»تقسیم 
؛ آنجا جای دقت و بحکث نیسکتزیتا ؛ آو ندهای منطقی چنین تقسیمی میاوائل رتا  د 

  .(۶۲۴ ص، ۱۳۸۵، )سهتو دی ای علم نیستگونهواقعًا  «تصدیق»وگتنه 

پیشیتر بییا  شید، چنانکیه  زییرا؛ توا  گات تصدیق هما  قضییه اسیتنمی، تصوربوی   بر اساس اص 
، یر نتیجیه .هسیتند و اینهیا جیز  قضییه یانست ایک معنبه را حکم و تصدیق هر سه ، سنایاَ نصیر خواجه 
تصیدیقی و  هر گا  بخیواهیم ایی  علیِم  یر منطق  ، اما اری است و قضیه چنی  نیستمُ تصّوِر  یک، تصدیق

بنیابرای ،  .ویشیهمیا  قضییه میی عینیا  ، الااظ یرآورییم تصوراتی که موضو  و پایه آ  هستند را یر قالِب 
و ای  اقسام هر کدام موضو  یک بخیش از منطیق شوند می علم یو قسم از مقسِم ، ماری و قضیه تصوراِت 

  .سازندمیرا سینا  اب  بخشییو

 گیرینتیجه .7
تصدیق از قیول  شکاالت آ  یکی اکتساِب یاند که اِ از تصورات و حکم میمرّکب  را «تصدیق»رازی،  فخر

از آنجیا  .علم اسیت و ییگری ناسازگاری با وحدت و بساطِت ، حّجت ول شارح و هم ازیا هم از ق؛ شارح
از رازی  فخیر اسیتاای ال ، یمری نداری، و تصدیقنظریهال تصّور  شکاالِت که پاسخ اندیشمندا  برای رهایی از اِ 

هیا و لیوازم بوا، جیاریِاشکال  یر ترکیب تصدیق  رازی  فخر چو  مبنایافزو  بر ای ،  .فاید  استآنها بی
  .رسدشکالت موفق به نظر نمیاِ  به یر پاسخبنابرای ، او  .ندیارِاشکال  مبتنی بر آ  نیز

و تصیدیق  اسیتتصّور  تنها، «علم» .یاندو تصدیق میتصّور  را مقسِم « معنا»، نصیرالدی  طوسیخواجه 
 صیورت، هیر چیه هسیت و اقسامی برای علیم نیسیتاصال  ، لحاظ فلسای به .گرییباز میتصّور  هم به

جازی و تسامحی تقسییم مییاز مسال  منطقی است و به نحو مَ ، و تصدیقتصّور  ماهوم، اما ذهنی است
؛ را پاسیخ یهیدنخسیت  شیکِ  م توانسیت بخیش اوِل ، قسیممَ عنیوا   بیه «معنا»خواجه با معرفی  .شوی

که بحثی وجیویی و هسیتی یومِاشکال  بخش یوم آ  و هم نیز تصدیق با حکم با یکسا  یانستِ  که  چنا 
 .نیستطرح  اساسا  قاب ، استشناختی 
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