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 چکیده
از تمایزهاي اصلي است كه متقدمین در منطق و متأخرین « تصدیق»و « تصور»تفکیک 

« حصرولي  علرم »، هرر دو ررروه مقسرم ایرن دو را     اندشناسي از آن بهره بردهدر معرفت
رفتره   براي اقسام معرفرت بره كرار   « يشناسي نوصدرایمعرفت»دانند، این تقسیم در مي

اسرالمي   تعریف فلسفۀ بر شناسي بنادر اصطالح معرفترا « تصدیق»توان است، اما نمي
دانسرت  ایرن تيقیرق برا مررور ادبیراو فیلسروفان مسرلمان بره ویر ه           « حصرولي علم»

« علم حصرولي »و  شناختي،هستي كه تفکیک تصور و تصدیقْمدعي است نوصدراییان، 
شناسي در منطق و معرفت« تصدیق»ا استعمال است  ام« هستي علمي»به عنوان مقسمْ 

كره در عرین بسراخت خرارري در      «هستي علمري »باشد، نه یک مي« قضیه»مساوق با 
در منطق به « تصدیق»شود  از آن انتزاع مي« حکم»و « حکایت»تيلیل عقلي دو مفهوم 

دم معرفت به تيقق یا عر »شناسي به معناي و در معرفت« اذعان به صدق قضیه»معناي 
در « تصردیق »و « تصرور »شود براي امرور متنرا ر برا    است  پیشنهاد مي« تيقق یک امر

 شود   استفاده« معرفت تصدیقي»و « معرفت تصوري»شناسي از معرفت
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 . درآمد1

نظررت و فلسرفی    بير  ب معرفرت و شرناخت بره    ست كه در برا شناسی دانشی امعرفت
كنرد  پرردازت مری  فرضها و مبانی معرفت نظریره پردازد و در باب ماهیت، حدود، پیشمی

اف شناسری مضر  ( و معرفرت ی مطلق )فیاضری ناسشمعرفت ( و شامل دو حوزۀ4)هاملین، 
 (،   درآمردت  شناسری معرفرت دینری )فعرالی،    (، معرفرت پپینوشناسی علم )مانند معرفت

هات معرفتری  ( و دیگر رونهشناسی   معرفتشناسی عرفان و شهود )روادت آملی، معرفت
 باشد می

اسررت: شررناختی كنررونی بررر یکرری از رویکردهررات زیررر اسررتوار  هررات معرفررتنظررام
 هررات مرردرنم شناسرریاسررالمیم معرفررت  هررات مبتنرری بررر فلسررفۀ  شناسرریمعرفررت
هرات مبتنری برر    شناسری (م معرفرت یتيلیلر  مبتنی بر فلسفۀ)معاصر هات شناسیمعرفت
    (22 ،منابع معرفتزاده، )حسین شناسیهات اروپایی و انکار امکان معرفتفلسفه

 ي است كره تصوراو و تصدیقاو از تمایزهاي مهممیان تمایز  اسالمی فلسفۀدر سنت 
هاي اصلي خویش از این تفکیک شناسي نوصدرایي نیز در خرح و پاسخ به پرسشمعرفت
علرم   متأخرین از فالسفه و منطقدانان مسلمان تصرور و تصردیق را از اقسرام     برديبهره م

شناسری  با ورود شهرو و اهمیت این تقسریم در منطرق و معرفرت   اما   دانندميحصولي 
در  سرازد كره  وی ه نوصدراییان مشخص مری اسالمی، مرور ادبیاو اندیشمندان مسلمان به

ایرن امرر بره ویر ه در براب       لفظ مواره هسرتیم   و راه با اشتراكتصوراو و تصدیقاباب 
دهد، زیرا تصدیق در لفظ به معناي براور و اذعران بره صردق یرک      تصدیق بیشتر رخ مي

، امرا در  شرود نیرز در همرین معنرا اسرتعمال مري      شناسي معاصرقضیه است و در معرفت
ن نیرز  دانامسلمان چنین نیست و این اصطالح در میان فالسفه و منطق اصطالح فالسفۀ

 اوالً هرا ایرن اسرت كره    منشأ این ابهام رود كار ميهدر معاني هرچند نزدیک اما متفاوتي ب
و ثانیراً   است شده مشهوراو اكتفابه و وره تقسیم به وضوح تنقیح نشده و  ،اقسام، مقسم

 .شودتصدیق با برخي امور شناختي دیگر مانند قضیه یکسان در نظر ررفته مي
 

 تحقیق پیشینۀ. 2

 درآمرد  پریش  تصوّر و تصدیق » شناسي در مقالۀو تصدیق در معرفت قش تفکیک تصورن
اسرت، امرا در ایرن     ( مورد توره قررار ررفتره  )فعالي« اسالمی علوم در علم مبي  رایگاه
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شرناختي ماننرد   هاي اصرلي معرفرت  اصل این تقسیم موضوع بي  نیست و پرسشمقاله 
رو ردارانره در تصروراو و تصردیقاو مرورد     نمایي ادراكاو به صرو ارزش شناخت و واقع

تيریرري نرو در چیسرتي تصردیق نرزد      » ایرن تقسریم در مقالرۀ   اسرت    توره قرارررفتره 
البتره بیشرتر    است كره  ( مورد توره قرار ررفته)عباسیان چالشتري« ن مسلمانمنطقدانا

لي دعاي اصممعناشناسانه است   يرویکرد بر اساستصدیق و قضیه  نا ر به تبیین رابطۀ
ور اسرت  این است كه علم و معرفت از سنخ تصر  نیز ()احمدي هاي شناختالیهبنكتاب 

 است  نسل دوم نوصدرائیان به این مطلب توره شده نه تصدیق كه در بررسي آرات
ررامع نسربت بره ایرن      هش این است كه به دلیل عردم مطالعرۀ  ادعاي اصلي این پ و

اسرالمي در مباحر     یرق میرراف فلسرفۀ   اسرت و در تطب  تقسیم به مشهوراو اكتفا شرده 
در براب   كند با برازخوانی آرا اله تالش میاین مقهایي ورود دارد  شناختي كاستيمعرفت

هرا برا امرور    نآ قسیم علم حصرولي بره ایرن دو و رابطرۀ    چیستي تصور و تصدیق و وره ت
رایي شناسري نوصرد  قضیه، این تمایز را كه در دیگر مسائل معرفرت  مرتبط مانند مفهوم و

 نقش مبنایي دارد از ابهام بیرون آورد   
 

 تصور و تصدیق در اندیشه متقدمین. 3

 زم است ریشرۀ شناسان نوصدرایي المعرفت بررسي تمایز تصور و تصدیق در آراتپیش از 
كه در آثار پیش از فارابی نیز اشراراتی در  این تمایز را مورد بررسي قرار دهیم  با ورود آن

-در آثار فارابی می : ولفسن(، نک) است تصور و تصدیق شناسایی شده باب تقسیم علم به

المعارف، المعرفه و العلم خوانرده  كه مقسم را  ه صراحت این تقسیم را مشاهده كردتوان ب
    (55 ، عیون  م همو، 913م همان: 155، المنطقیاوفارابی، :  نک) است

برر    منطق به معررّف و حجرت   مباح و تدوین اشاراو این تقسیم پس از رواج منطقِ
امرا    (231)تفترازانی،   است ررفته بسیار مورد استقبال منطقدانان قرار اساس این تقسیم

مفراهیم   بي  در بخش معرف است آنچه ميوركه دهد توره به مباح  منطق نشان مي
 ریرد ها مورد بررسي قرار ميباشد و در حجت نیز قضایا و اصول تألیف آنمي

تيقیقراو و ترأمالو فرراوان    « تصدیق»و « تصور» منطقدانان مسلمان دربارۀفالسفه و 
تررین ميرور   است، كره مهرم   منتهی شده بته در برخی ابعاد به اختالف آرااند كه الداشته

اختالف در باب حقیقت تصدیق است و این پرسش كه تصدیق مركب اسرت یرا بسریط و    
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   اتخاذ مبنا در این بي  مقدمۀ(72ت، )شیراز كه حکم در تصدیق چه رایگاهی دارداین
 اتخاذ رأت در باب مقسم و وره تقسیم در میان تصور و تصدیق است  

ریره در براب تصردیق )نظریرۀ     تصور و تصدیق پس از بیان چهار نظ مالصدرا در رسالۀ
ورره   ،اذعران(  ، و نظریرۀ حکم به شرط تصرور  تركیب، نظریۀ تصور به شرط حکم، نظریۀ

ت را كره برخری ررزص تصردیق و     «تصرور »دهد  وت چهار نظریه ارائه میرمعی برات این 
داند نه قسرمی  بره همرین دلیرل     اند تصور مقسمی میبرخی آن را شرط تصدیق دانسته

دانرد نره تركیرب    رانه و حکرم را از سرنخ تركیرب تيلیلری مری     ارتباط تصوراو سه نيوۀ
باشد و قرول بره   و نوع می خارری  به عبارتی تصدیق مركبی تيلیلی مانند تركیب رنس

ررا  كره مالصردرا در ایرن   نظر به این  (45 ندارد )همان،مركب تيلیلی با بساخت منافاو 
داند، این هسرتي در عینیرت و   مي« هستي علمي»تصدیق را از اقسام علم حصولي و یک 

، و تصرور نسربت حکمیره    تشخص خویش بسیط است و تصرور موضروع، تصرور ميمرول    
ستند كه این هستي مركب خرارري از آن سره باشرد، امرا ذهرن در      خارري آن نی ارزات

 كند تيلیل عقلي آن سه را از این انتزاع مي
و « تصرور »هرد و  دشناسانه از این مسأله ارائه ميهستي يمالصدرا در این رساله تيلیل

رونره  باشند و دو می« اثرت در ذهن»داند كه مي« هات علمیهستی» را از رملۀ« تصدیق»
  ند:هست

و « حکرم »در تيلیل عقلی بر دو رنبه قابرل تيلیرل هسرتند،    « هاهستی»الف  برخی 
یرا  « تصردیق »هرا  این دو مفهوم البته به یک هستی مورودند كره ایرن هسرتی   «  حکایت»
 شود خوانده می« رواهی»

قابرل تيلیرل   « حکایرت »ت دیگر در تيلیل عقلی تنها به مفهوم «هاهستی»ب  برخی 
یرا  « تصرور »هرا در اصرطالح   ها مندرج نیست، این هستیندر آ« حکم»هوم باشند و مفمی
     (47)همان:  استنامیده شده« آراهی»

« تصرور »و « آراهی»شود به هر دو هستی اخذ می« حکایت»چون از هر دو رونه مفهوم 
-قابل اخالق است كه در اصطالح آن را تصور مقسرمی روینرد  مفهروم حکایرت برر ذاو     

« حقرایق »كند كه به دلیل همین امر ایرن  میداللت ها ن این حقایق و هستیبود االضافه
  (72-47 اند  )همان،خوانده« هستی علمی»و « ورود ذهنی»، «ورود عینی»را در مقابل 

 تورره بره ایرن اسرت كره حکمرات اسرالمی در         تر ایرن نظرراو منروط بره    فهم دقیق
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 دهنرد  اختی مورد بررسي قررار مري  شنآن را به عنوان امري هستی« علم»بررسی حقیقت 
انرد عمومراً تيلیلري    اسرالمي ارائره شرده    رائي كه در باب حقیقرت علرم نرزد فالسرفۀ    و آ

 شناسري بایرد دقرت    در معرفرت  شناسانه هسرتند كره هنگرام اسرتفاده از ایرن آرا     يهست
 نمود 
انکشاف معلوم براي عالم سه ركرن وررود دارد    این ادبیاو براي معرفت به معناي در

اسرالمي   و وررداني آشرکار اسرت و ا لرب فالسرفۀ     به صور« معلوم»و « عالم»كه دو ركن 
وررود  »در هر معرفتي یرک   نیست واین انکشاف اضافه ميض معلوم براي عالم  معتقدند
م منروط بره اوسرت و در    ورود دارد كه معرفرت عرالم بره معلرو    « هستي علمي»و « ذهني

 )عبودیرت،  شوددر كنار عالم و معلوم یاد ميم اسالمي از آن با اصطالح عل ادبیاو فلسفۀ
منراط  »البته این معنا از علم بره عنروان وررود ذهنري بره        (225 ،مطابقت   م عارفی، 23

ود كه مناط حقیقي معرفت چیسرت، كره   شتوسعه یافته و این پرسش مطرح مي« معرفت
معرفرت   را منراط حقیقري  « حضرور »هاي بعدي خرویش  پردازيمسلمان در نظریه فالسفۀ

« حصرولي »و « حضروري »معرفي نمودند و علم به معنراي منراط معرفرت را بره دو قسرم      
شریرازي،  م 74و  24-29 ،التلویيراو ، همرو م 417 ،المشارعسهروردي، ) منقسم دانستند

 ،نهایرر م خباخبررایي، 134: 2427همررو،  ،247ق: 2421خباخبررایی، م255: 5، ج ق2917
  (55 م خسروپناه،52عبودیت، م 134
شرناختي نوصردرائیان تقسریم علرم بره      هراي معرفرت  عبارتي پیش از رواج پرسش به

شرناختي  اي هسرتي تصردیق مسرأله  حصولي و حضوري و تقسیم علم حصولي به تصور و 
است  یعني در علم حصولي با دو نوع هستي علمي مواره هستیم، برخي در تيلیرل  بوده 

توان مفهوم حکرم  در برخي دیگر ميقابل تيلیل هستند و « حکایت»عقلي تنها به مفهوم 
  ها انتزاع كردرا نیز از آن

 

 نوصدراییان . تصور و تصدیق در آرای4

، امرا  اسرت تورره  شناسي مرورد  این تقسیم در میان نوصدراییان براي حل مسائل معرفت
تسررت   ریرنرد و مري شناسانه قرار مورد بررسي معرفت هستند كه بیشتر قضایا و مفاهیم

به تصدیقاو و برالعکس باعر     قضایا تسرت احکام و و به مفاهیم و بالعکساحکام تصورا
  است هایي شدهابهام
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 عالمه طباطبایی. 1. 4

 داند كره می تقسیم منقسم به علم تصوري و تصدیقي علم حصولی را درخباخبایي عالمه 
 است كه مشتمل به حکم نیست، مانند صورو ادراكري انسران تنهرا،    علم تصوري علمي»
است كه مشتمل به حکم بروده باشرد، ماننرد     سب تنها، درخت تنها  علم تصدیقي علميا

انسران  "، "امرروز پرس از دیرروز اسرت    "،"ترر از سره اسرت   چهرار برزر   "صورو ادراكي 
و  اليکمر  بدایر    ایشران در  (231 ،اصرول فلسرفه  خباخبایی،  « )"درخت هست"،"هست
لوم همرراه برا ایجراب و سرلب بره      صورتي ذهني از چند مع»تصردیق را   اليکم نهای 

كنند كه به اعتبار اشرتمال  تعریف می« دست آمده، مانند قضایاي حملیه و شرخیه
 ،بدایر  همرو،  م 923و  921 ،نهایر  همرو،  ) شودنامیده مي« تصدیق»و « قضیه» بر حکم

تعریرف تصردیق همران قضریه دانسرته      شرود، در ایرن   رونه كه مشاهده مری همان  (255
رونره كره خرواهیم رفرت در     لفظ مترادف براي یک حقیقت  این نظر همانشود و دو می

شناسی مورد استفاده ناختشود و در تنظیم مباح  شمیان ا لب نوصدرائیان اختیار می
 ریرد ریرد، یعنی اقسام تصدیقاو بر اساس اقسام قضایا مورد بررسی قرار میقرار می

 
 استاد مطهری. 2. 4

ح تقسیم علم حصولي به تصور و تصردیق و مبنرا قرراردادن ایرن     با ورود خراستاد شهید 
ایرن دو قسرم نره تنهرا بي ري       ۀتقسیم براي بسیاري از مباح  منطقي و فلسرفي دربرار  

كنند، بلکه ارر رداي از توره به تعاریف به مصادیق تصرور و تصردیق   مستوفي خرح نمي
 اصرول پرنجم   ۀاورقي مقالر در پر  استاد ررچه اند نظري متيد نیز خرح نکرده ،توره شود

انرد كره   و مترذكر شرده   انرد تفکیرک كررده  « ملفو ه ۀقضی»و « ذهنیه ۀقضی»میان  فلسفه
 2( 117، 5مجموعۀ آثار مورد توره اهل منطق است )مطهرت، « ذهنیه قضیۀ»

 ،بي  تصور و تصدیق مطلبري یافرت   ۀتوان درباردر آثار استاد شهید در دو موضع مي
كنند تا رابطه و رایگراه دو  این تقسیم اشاره مي كه به است منطقاول در بي  از كلیاو 

                                                

این شکل است كه  تصدیق از این رهت كه علم ما به اشیا راهي به به تصور و علمانقسام   2
میان اشیا، یعني علم ما به شکل قضاوو میان كند به ورود یا عدم نسبتي ذهن ما حکم مي

دو چیز است و حالت قضایي دارد و راهي به این شکل نیست، تصدیق عبارو است از 
مجموعه )مطهرت،  نامندمي« تصدیق»این حالت قضایي ذهن را   صدو شي قضاوو ذهن میان

  (59-51، 5 آثار
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تصردیق  شود تعاریفي كه ذكر ميدر بخش تعریف و استدالل در منطق آشکار شود، ولي 
كره   2(59-51 ،5مجموعرۀ آثرار   )مطهرت،  كنندو حالت قضایی ذهن معرفی می را حکم

قسمي از علم حصرولي اسرت    این خالف اصطالح فیلسوفان مسلمان از تصدیق به عنوان 
 آن صرورو حراكي   ،باشدتصور ارر قرار باشد امري قسیم   این معناي لغوي تصدیق است

كه در تصدیق خواندن این صورو حاكی از حکم به عنروان علرم تصردیقی    است  از حکم
رات تأمل است  زیرا در نظر این اندیشمندان صورو حراكی از نسربت حکمیره و حکرم     

قضیه ذهنیره   زیراتوان قسیم تصور دانست نمینیز ذهنیه را  قضیۀ  تصور است نه تصدیق
 هات تصورت است معرفت تصورت به مركب تام خبرت است و از انواع معرفت

 قضریه  تاررزا  قضریه ذهنیره حکرم را از    تدر تيلیل حقیقرت و اررزا   استاد مطهرت
 ۀقضری »لیرل  تيدر براب  ایشان  .ررت استكه صورتی ذهنی و دارات حکایت شمرندبرمي
كننرد  سرالبه خررح مري    ۀدر باب قضیپنج نظریه و موربه  برات قضیۀسه نظریه « ذهنیه

 1( 132-111 همان،)
و هرر   نظریه را انتخاب كنیمسه در مورد قضایاي موربه هر كدام از آن از نظر ایشان 

عالوه برر   ،ميمول براي موضوع اثباو هنگامدر كه  ، قطعی استكدام را مردود بشناسیم
این عمل  و ریردذهن انجام مي تصور موضوع و تصور ميمول یک عمل خاص دیگري در

دیگر فعلري   ۀرنب از یک رنبه انفعالي و حصولي و ذهني است و از  است داراي دو رنبه
                                                

توره منطرق  چه بالذاو مورد این كه آنكنیم و آن مقدمتاً از یک اشتباه كوچک رلوریري مي  2
ملفو ره( سرخني بره     ۀاست و ارر از تعبیر لفظي آن )قضی« ذهنیه ۀقضی»یا روانشناسي است 

  (111-117 ،اصول فلسفهخباخبایی، ) آید بالتبع و بالعرض استمیان مي
موربه مشرتمل برر چهرار ررزص اسرت: موضروع،        یه موربه سه نظریه است: الف  قضیۀدر قض  1

يمرول،  موربه مشتمل بر سه رزص است: موضوع، م يمول، نسبت حکمیه و حکمم ب  قضیۀم
 موربه مشتمل بر دو رزص است: موضوع، ميمول  حکم یا نسبت حکمیهم ج  قضیۀ

اول(  به مانند قضریه موربره )مطرابق نظریرۀ    سال ه سالبه پنج نظریه است: الف  قضیۀدر قضی
 و اختالف موربه و سالبه در ناحیرۀ  یه و حکم،مشتمل است بر موضوع، ميمول، نسبت حکم

استم ب  قضیۀ سالبه مانند قضیۀ « ربط السلب»ه سالبه ميمول است و به اصطالح مفاد قضی
دوم( مشتمل است بر موضوع، ميمول، نسبت حکمیه یا حکرم  فرقري    موربه )مطابق نظریۀ

  بودن سالب استم جكه بین این دو هست در ناحیه نسبت است و حقیقت قضیه سالبه ربط 
فرق بین موربه و سالبه در ناحیۀ حکم است نره در ناحیرۀ ميمرول و نره در ناحیرۀ نسربت       

مشرتمل برر    استم د  قضریه سرالبه اساسراً   « سلب الربط»سالبه  حکمیه و مفاد حقیقي قضیۀ
)مطهرري،    ولسرالبه مشرتمل برر دو ررزص اسرت: موضروع و ميمر        ر   قضیۀنسبت نیستم ه
  (132-111 ،5مجموعه آثار 
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از یک رهت صرورتي اسرت كره واقرع و      از نظر ایشان حکم و حضوري و  یرذهني است 
سرازد  ي ارتباط ميمول را با موضوع منکشف مري دهد و ورود خارراالمر را ارائه مينفس
وررود خرود از سرایر نفسرانیاو      ۀر ورودش قیاسي نیست و به حسب نيودیگ رنبۀو از 

عدم حکم به عنوان حکرم  كه و در قضیه سالبه معتقدند   (135-139 همان،امتیاز دارد )
كنریم و تنهرا   میشود  در این مقام از داورت در باب این تيلیل عبور به عدم پنداشته می
برودن تصرور و تصردیق را توضریح     هرا قسریم  كنیم كه ایرن تيلیرل  به این نکته اكتفا می

 است نه تصدیق را  دهد و قضیه را تيلیل كردهنمی
 

 استاد مصباح یزدی. 3. 4

شناسي همیشه به تمرایز تصرور و تصردیق تورره     استاد مصباح در بررسي مسائل معرفت
این تقسریم بره مشرهوراو     اصل كنند، اما در بي  ازاعمال مي اند و این تقسیم راداشته

برا تصررف   توانرد  است كه مری دو نکته در آثار ایشان به ارمال مطرح شده  انداكتفا كرده
  استفاده شود

مشرترك لفظري    از تصردیق را اهرل منطرق و اهرل فلسرفه      كره كراربرد  نکتۀ اول این
بره معنراي قضریه كره شرکل      ن آن را طقیاو من (215 ،آموزش فلسفه)مصباح،  انددانسته

بره  فالسرفه  داننرد و  می هاستمشتمل بر موضوع و ميمول و حکم به اتياد آن آن، ۀساد
اعتقاد شخص بره اتيراد موضروع و     ۀدهندامر بسیطي است و نشان معناي خود حکم كه

  2ميمول است 
ونرارون  ردو نروع  رررت تصردیقاو   ررت تصروراو و حکایرت  كه حکایتدوم این نکتۀ
بره  ررري تصردیقاو   و حکایرت  رري شأنيشکل حکایت بهرري تصوراو حکایت هستند 
 یشانكه منظور ا بیانی، استاددیگر آثار در  1 (194، همان) سترري فعلي احکایت شکل

                                                

شود و از مشرتركاو  تصدیق در اصطالح منطق و فلسفه بر دو معناي نزدیک به هم اخالق مي  2
و  مشتمل بر موضروع  آن، ۀبه معناي قضیه منطقي كه شکل ساد الف  رود:لفظي به شمار مي

 اسرت و نشران  امرر بسریطي    ب  به معناي خود حکم كره م هاستميمول و حکم به اتياد آن
  (215 ،آموزش فلسفه مصباح یزدت،) شخص به اتياد موضوع و ميمول است عتقادا ۀدهند

خرود را دارد   تصوري فقط شأنیت نشان دادنِ مراورا اشاره شد، هر ت كه در تعریف تصورچنان  1
یعني هیچ راه تصور یک امر خاص یا یک مفهوم كلي به معناي تيقرق مطرابق آن نیسرت و    

رسد كه به شکل یرک قضریه و تصردیق درآیرد و     ه فعلیت ميب هنگامي شأنينمایي این واقع
 ( 194 ،آموزش فلسفه)مصباح یزدت، رر اعتقاد به مفاد آن باشد  مشتمل بر حکم و نمایان



 59  درایيشناسي نوصمقسم تصور و تصدیق از منظر معرفت

Neo-Sadraean Epistemology and The Divider of "Imagination" and "Judgment" 

یم و هم چنین سیاق این سخن نیز به عنوان ذكر تعریف یا احکام دو فترا آشکار سازد نیا
توان با ایده ررفتن از آن و با نظر به ولي سخني است كه مي رونه تصور و تصدیق نیست

یم نظرر  كنر بدون آن كه ادعرا   ،مصادیق ذكر شده براي این دو رونه، به شکلي تأویل كرد
  استاد مصباح چنین است

 
 نسل دوم نوصدرائیان. 4. 4

ناسری  شپ وهشری معرفرت   ی آثرار منتشرشرده كره در سریر برنامرۀ     با بررسی سیر تاریخ
شناسی از دیدراه معرفتشود  كتاب قابل تأملی مشاهده می اند نکتۀرایی مؤثر بودهنوصد

ش مفروضراو و  باشد، با پذیركه از اولین آثار مدون نسل دوم می فالسفۀ اسالمی و  ربی
در تعریف تصور و تصدیق به نظر استاد مصباح نظر داشته و تصور  آموزش فلسفهساختار 

 و تصردیق را « حکایت از مراورات خرودش را دارد   شأنیتكه  درک ساده و بدون حکم»را 
البته در پاورقی به مشرترک    (31-32 ابراهیمیان،) كندتيلیل می« درک همراه با حکم»

لفظی بودن اصطالح تصدیق در فلسفه و منطق اشاره كرده و تصدیق در اصطالح فلسرفه  
ق و تيلیل و تبیین مسرأله  تصدی شمرند  اما در عمل در بررسی ارزاترا امرت بسیط می

تصدیق و قضیه را یکی دانسرته و برا احکرام قضریه بره تيلیرل مسرائل        « ارزش شناخت»
 پردازند  مرتبط با تصدیق می

برا  شناختی مسأله حقیقت تصدیق نداشته و این رویه كه چندان توره به وره هستی
در آثرار اواخرر    كنرد شناختي را بررسي مري مسائل معرفتقضیه و تصدیق  انگارتیکسان

   ثر استمؤهشتاد  دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ
و كتراب   (131) اسرالمی  شناسری در فلسرفۀ  نگاهی به معرفتاستاد معلمی در كتاب 

صرورو ذهنری   »و تصردیق را  « صورو ذهنی خالی از حکم»تصور را ( 11) شناسیمعرفت
ت و ميرور اصرلی   شناسی را امکان شناخدانسته و مسأله اصلی در معرفت« همراه با حکم

تصدیق بره بررسري   دانند  به همین خاخر به راي بي  از می« مطابقت»در این مسأله را 
دلیل دیگرت كه برات عطف توره به قضایا مطررح    (923-131 پردازند )همان،قضایا می

و قضریه و   دهرد نمایند این است كه مفاهیم تصورت به تنهایی از واقرع ررزارش نمری   می
  (95 ،شناسیمعرفتدهند  )همو، رزارش میتصدیق از واقع 
انرد و از  معرفتهات بشرت معموالً علم حصولی»كه زاده نیز با اشاره به ایناستاد حسین
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تصوراو اسرت    خوانند كه از رملۀهیم می، قضایا را متشکل از مفا«اندقضایا تشکیل یافته
را معرفتی تلقی كرد كره از   توان تصوركنند كه از نظر اندیشمندان نمیایشان تصریح می

كند، زیرا این وی ری بره تصردیق و قضریه اختصراص دارد و     واقعیاو خارری حکایت می
ت تيققِ ميکری  حکایت از واقع را دارد و تصورِ یک مفهوم به معنا« شأنیت»تصوراو تنها 

سد كه بره شرکل قضریه و تصردیق     رنمایی شأنی زمانی به فعلیت میاین واقع آن نیست 
برر اسراس همرین      (55-54 ،شناسری معرفرت  م همو،52-52: 2971زاده، )حسین ددرآی

انگارتِ عملی میان قضیه و تصدیق در بي  نقرش عقرل و حرس در تصردیقاو و     یکسان
بزارهرا در قضرایات رونرارون همرت     ارزش شناخت با ذكرر تقسریماو قضرایا بره نقرش ا     

  (217-35 ،2917 م همو،225-13: 2971زاده، رمارند  )حسینمی
یق و شناختی در تفکیک تصور و تصدشناختی و معرفتاین عدم تفکیک ابعاد هستی

اسرالمی تاحردودت    هشتاد با رروع بره میرراف فلسرفۀ    هات دهۀحقیقت تصدیق از نیمه
شرناختی اسرت   ترمیم شده و در آثار اخیر این مسأله كه حقیقت تصردیق امررت هسرتی   

اه مبير  تقسریم علرم حصرولی بره تصرور و       شود به خور م ال استاد خسرروپن توره می
ا در حقیقرت  داده و نظر مالصدرا ر شناسیِ معرفت مورد بررسی قرارتصدیق را در هستی
    (57)خسروپناه،  نمایدتصدیق تقویت می
باشرد   رشایی استاد فیاضی در این بعد میهات درخور توره و تأمل افقیکی از تالش

تی خویش با تغییرر تعریرف تصرور و تصردیق بعرد      شناخایشان در درسگفتارهات معرفت
ات تفسرریرت هررا برره رونررهانررد، ایررن عبرراروداده معرفترری ایررن دو را مررورد توررره قرررار

شناختی از نظر استاد مصباح در باب وی ری شأنی تصور و وی رری فعلری تصردیق    معرفت
 تعریرف « شرناخت اشریاص برا واسرطه صرورو حکرایتگر      »باشد  ایشان علم حصرولی را  می
هررونه فهرم  »و تصور را « فهم درستی و صدق قضیه»( و تصدیق را 71)فیاضی،  كنندمی

در ایرن تعریرف قضریه و مركرب ترام        (257 خوانند )همران، می« حصولی  یر از تصدیق
در این تعریف تصردیق    (251 باشد )همان،یق است و متمایز با آن میخبرت متعلق تصد

علمي است، شرط الزم بررات پرذیرش قلبری كره      اياصطالحی، كه قسیم تصور و هستي
  باشدمعنات لغوت تصدیق است می

امرا   نمایرد  مري  را تبیرین « قضریه »و « تصردیق »این نظر از رهتی تمایز و رابطه میان 
دهد متفاوو با تعریرف مشرهور حکمرا از تصرور و تصردیق      تعریفی كه از تصدیق ارائه می
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تگان را رد كرده و تيلیرل خرویش را ارائره    است  شاید رفته شود كه ایشان تيلیل رذش
در  ررردد كره  یف رذشرتگان و ایشران مشرخص مری    اند، اما با دقت در تيلیل و تعركرده
رود  تعریرف  كرار مری  هرا تصور و تصدیق به صورو اشتراک لفظی برات دو حقیقت بر این

د اسرت و اسرتا  « علرم »انرد كره همران    شناختی را مورد نظر داشتهرذشتگان وره هستی
 اند  را اراده كرده« معرفت»فیاضی 

با این حال نظراو استاد فیاضی هنوز ارمالی بوده و رناب عارفی تفصریلی شایسرته   
كه همران  « صور ذهنی»در باب  شان با توره به بررسی پیشینه آرااند  ایبه این بي  داده

یی( بررات  حکرا رر ماهوت، مفهومیرشناختی است، سه تفسیر )ماهوت، مفهومیبعد هستی
كننرد پرذیرش   دهنرد و تصرریح مری   ها را مورد تيلیل قرار میصور ذهنی برشمرده و آن

 رابطرۀ ميرض برودن معرفرت اسرت )عرارفی،      اصل صور ذهني مبتنی بر استدالل برر رد  
ميض معلوم به عالم باشد نیرازي بره وسراخت     فۀازیرا ارر معرفت اض  (14-229 ،2911

 ي عالم نیست اي انکشاف معلوم براصور ذهني بر
ناط شرناخت  ایشان پس از بیان مختار خویش در باب حقیقت صور ذهنی آن را كه م

داننرد و  و صرور تصردیقی مری    ،اتصور تصورت، صور قضیه تصورت است شامل سه دستۀ
كننرد و فاقرد حکایرت    شمرند كه صرفاً از ميکی حکایت میصور تصورت را صورت برمی

رویرد ميکري چگونره    مي یعني اررچه  (215 )همان، نندداعالم واقع می توصیفی دربارۀ
ات كره از  كه ميکي در عالم واقع است یا خیر حکرایتي نردارد  صرور قضریه    است، اما این
وارد شأنیت بررات صردق و كرذب     صور تصورت بسیط حاصل شده را ررچهتركیب چند 

تصدیقی را قدرو ایشان منشأ صور   (213دانند )همان، است اما فاقد حکایت از واقع می
فهم صدق »را ذهن در ادراک عالم واقع دانسته و به تأسی از استاد فیاضی صور تصدیقی 

به عبارتي صور تصروري تنهرا از چگرونگي ميکري       (292 كنند )همان،تعریف می« قضیه
اي صرورتي از تيقرق   كنرد، تصرور قضریه   كند و در باب تيقق آن سکوو مري حکایت مي

باب آن تيقق معرفتي ندارد، اما صور تصدیقي منراط انکشراف    ميکي است ولي عالم در
است، نره  را رناب عارفي صور را تقسیم كردهصدق آن ميکي در عالم واقع است  در این

  و تصدیق را تعریف كند ،كه تصور، قضیهآن
  ات و تصررور  یررر، تصررور اصررطالحی را شررامل تصررور قضرریهي دیگرررایشرران در كترراب

 توانرد  كنرد تصرورت كره در مقابرل تصردیق قررار دارد مری       صریح میات دانسته و تقضیه
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 توانررد تصررور مركررب نرراقص تصررور مفرررد باشررد یررا تصررور مركررب و تصررور مركررب مرری 
 ه متعلّرق  كنرد كره قضریه  یرر از تصردیق اسرت و قضری       تصریح مری باشد یا مركب تام و 

 ( 57: 2913)همررو،  هرا واحررد اسرت  زبرانی و بیررانی آن  باشررد ررچره رلرروۀ تصردیق مری  
 پرداخترره ولرری هنرروز « معرفررت»و « صررور ذهنرری»ایشرران هرچنررد در عمررل برره تفکیررک 

 یعنري بایرد   باشرد   مری « تصردیق »و « تصرور »دچار اشتراک لفظی در اسرتعمال اصرطالح   
  ئن سررخن ایشرران توررره شررود تررا مشررخص رررردد منظررور ایشرران از تصررور یررا برره قرررا

 « صررور تصرردیقی»و تبیررین البترره در اثبرراو تصرردیق صررورو ذهنرري اسررت یررا معرفررت  
 ابهاماتی ورود دارد 

ات نیز بره آرات اسرتاد احمردت داشرت كره      خش الزم است اشارهپیش از پایان این ب
اب معرفررت بررا برنامرره پ وهشرری ایشرران در برر اررچرره اختالفرراتی مبنررایی میرران نظریررۀ

ه به شناسی نوصدرایی ورود دارد، اما اشتراک ادبیاو و برخی مفروضاو لزوم تورمعرفت
داننرد و تصردیقاو   سازد  ایشان علم را منيصر به تصور مینظراو ایشان را دوچندان می

زیررا   ،(5)احمردت،   داننرد ا برات اخبرار بره دیگرران مری    را سراسر تيلیلی و قضایا را تنه
هرا  ( و حکایت و بازنمایی این صورو21 ا حصول ادراک دانسته )همان،پیدایش معرفت ر
بره ليرا    » :روید( و می12داند )همان، ات خود را حکایتی خبیعی میو ادراكاو از ماباز

فقط همران صرورو ذهنری یرا      شناسی یا اپیستمولوژت باید رفت علم و شناخت،معرفت
 كننرد )همران،  ه است را رد مری كه هر تصورت همواره با تصدیقی همراو این« تصور است

15)  
تصدیق و حکم را عبارو از برقرار »كه دانند ایشان تصدیق را از این رهت تيلیلی می

دانسرته و  « هرا ساختن رابطه میان دو تصور، دو ماهیت و یا دو مفهوم یا سلب این رابطره 
هر چه در ذهن است یکسره تصوراتی است كه ذهن با تيلیل یعنی با ترالش  » :رویندمی

ها را به موضوع و ميمرول تفکیرک و سرپس ميمرول را برر موضروع حمرل        و حركت آن
همرین قضریه بره    ميمول هر قضیه با تيلیل از موضوع »پس   (92-13 )همان،« كند یم

  (91 )همان،« آید دست می
كه حکم و تصدیق )در معنات لغوت خویش( معرفرت نیسرت و فعرل نفرس اسرت      این

معنرات خراص و   « علم فقرط تصرور اسرت   »سخنی درست است، اما ایشان در این نظر كه 
  كننداراده می اصطالحی فلسفه اسالمی را
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 تحلیل و بررسی. 5

 تمایز تصور و تصدیق از معرفت تصوری و معرفت تصدیقی. 1. 5

« شناسری معرفرت »و « شناسریِ معرفرت  هسرتی »در میران  « معرفت فلسفۀ»نوصدرائیان در 
امرا در    (23، خسرروپناه،  14-19 ، شناسری   معرفرت )روادت آملی،  اندتفکیک قائل شده

انرد  در ایرن ادبیراو    شناسيِ معرفت استفاده نمودهادبیاو هستي شناسي از همانمعرفت
شرناختي اسرت   معرفت نیست، بلکه امري هستي «علم حصولي»و از رمله  «علم»اصطالح 
انکشراف  « معرفرت »اسالمي  به آن است  یعني در ادبیاو فلسفۀ منوط« معرفت»كه ورود 

انکشاف اضرافه ميرض معلروم بره      شناختي اینهستي بر ادلۀ معلوم براي عالم است و بنا
از است كره در اصرطالح   « معلوم»و « عالم»عالم نیست و منوط به ورود امر سومي سواي 

از ایرن نظرر نیرز آنچره       (2932عاشرورت،  م 23 شود )عبودیت،یاد مي« علم»آن با عنوان 
هراي موررود در   از كاسرتي  مقسم تصور و تصردیق اسرت علرم اسرت نره معرفرت  یکري       

شناسري معرفرت در نظرام    خام از اصرطالحاو هسرتي   ي نوصدرایي استفادۀشناسمعرفت
كند كره  صدرایي است  تأمل در تعاریف و نظراو استاد فیاضی و رناب عارفی آشکار مي

شرناختيِ تصرور و تصردیق مرورد     معرفرت  شناسري رنبرۀ  كنند در معرفتتالش ميآنان 
و به همان دو اصرطالح تصرور و    بررسي قرارریرد، اما از خطاي اشتراك لفظ پرهیز نکرده

  اندتصدیق معنایي ردید بخشیده
برا  « معرفرت تصرورت  »برات پرهیز از اشتراک لفظی در اقسام ایرن دو نیرز بایرد میران    

تمایز قائل شد  آنچره مالصردرا بره تيلیرل     « تصدیق»و « معرفت تصدیقی»و میان « تصور»
اسرت كره امررت وررودت و     « تصردیق »است،  آن همت رماشته و مركب تيلیلی دانسته

معرفرت  »باشرد  شناسی آنچره مرد نظرر مری    است  اما در معرفت« معرفت تصدیقی»مناطِ 
است  معرفت تصروري و معرفرت تصردیقي انرواع انکشراف      « معرفت تصدیقی»و « تصورت

ذهن عرالم هسرتند كره     هاي حاصل درعالم است، اما تصور و تصدیق صورومعلوم براي 
كره ایرن   بررد  ایرن  ها به معلروم پري مري   رري این صوروخاصیت حکایت اسطۀعالم به و
شناسري معرفرت بير     ها چیست در هسرتي ها از چه سنخي هستند و احکام آنصورو

شناسي بير   برد در معرفتكه عالم چرا و در چه شرایطي به معلوم پي ميشود و اینمي
شناسري  ي این است كه در معرفرت شناسي نوصدرایشود  اما یکي از مفروضاو معرفتمي

 بریم شناختي بهره ميما از مبادي هستي
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، بردون آن كره بره تيقرق یرا عردم       شرود عالِم به امورت آراه می« تتصورمعرفت »در 
است، زیررا   به معلوم پي برده« تصور»را عالم با واسطه م در اینباشد تيقق آن نظر داشته

 تيقرق از رري شأني اسرت و  رري، تنها حکایتایتحکرر است  اما این تصور ذاتاً حکایت
رفرت تصروري معلروم و ميکريِ تصرور      اسرت  در مع  ق خرود البشررط  متعلّ یا عدم تيقق

یرا  « برودن انسران  نراخق »تواند امرت بسیط باشد یا ارتباط چند امر با یکردیگر ماننرد   می
    استكه همان علم به مفاد مركب تام خبرت یا قضیه ذهنیه « سفیدت این كا ذ»

آرراه  بر امرر دیگرر    تيقق یک امر یا تيقق ثبوو امري عالِم به« معرفت تصدیقی»در 
در ایرن صرورو معلروم     .ررردد شود و تيقق یا عدم تيقق امورت برایش منکشف مری می
اسالمي در این رونه از معرفرت نیرز بره     فالسفۀ  «مفهوم»آن است نه  «یک مفهوم تيقق»

برر تيلیرل    رویند و بنرا مي« تصدیق»ن را در اصطالح ورود صورتي ذهني معتقدند كه آ
عرالوه برر مفهروم     يدر خارج بسیط است اما در تيلیل عقلر « هستي علمي»مالصدرا این 

شود  بنابر ایرن تيلیرل عرالم در صرورتي بره      نیز از آن انتزاع مي« حکم»مفهوم « حکایت»
دیق ورود یرا عردم   حاصل شود  ميکيِ تص« تصدیق»برد كه برایش تيقق یک امر پي مي

اش ررري كنرد و حکایرت  یک امر است نه مفهوم آن پس تصدیق از فعلیرت حکایرت مري   
م و همچنرین برا اذعران و    اعتقاد یا اذعان عرالِ  ررت و انکشاف بااین حکایتبالفعل است  

  االصول باید نتیجه این علم باشد، زیرا این اذعان علياعتقاد یا اخبار او متفاوو است
د توانر ر مري تصروَّ مري است كره ایرن   تصوَّعلیه تيقق مميکوم، «یتصدیق معرفت»در 

مركب، بدون در نظر ررفتن زمان و مکان یرا تصرور امرري     تامر یا بسیط تامرحاكی از 
 حراكی از  ،یرا دو مفهروم   وحردو دو شر    حاكی از تغایر یامقید به زمان یا مکان خاص، 

 و مانند آن باشد  اتصال یا انفصال دو رزاره
عالوه بر معرفت تصورت كه یک آراهی با واسطه صرورتی ذهنری    ير معرفت تصدیقد

شروم و ایرن آرراهی باواسرطه اسرت  ایرن       است، از تيقق یا تيقق امر یا امورت آراه مری 
آراهی البته مشروط به معرفت تصورت مالزم است، یعنی معرفرت تصردیقی مسربوق بره     

هرا همیشره ایرن معرفرت     ن صرورو هایی تصورت است ولری برا تصرور آ   معرفت و معرفت
آید  در این تيلیل حکم و عمل تصدیق نیز متمایز از معرفت تصردیقی  تصدیقی الزم نمی

كنریم و البتره بره    ررت بالفعل آرراه شردیم حکرم مری    كه از حکایتاست، زیرا پس از آن
شود، امرا از حکرم   وردان در خود مواردت را سراغ داریم كه ذهن از تيقق امرت آراه می
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 زند كه نشان از تمایز این دو از یکدیگر دارد  و اذعان آن سرباز می
ضری در تفکیرک   رونه كه متذكر شدیم نزدیک به قول فوق را رناب اسرتاد فیا همان

از همران   معرفرت تصرورت   برايالبته ایشان   (251-257 )فیاضی، تصور از تصدیق دارند
  اندتصدیق استفاده كرده از همان اصطالحمعرفت تصدیقی  برايو  اصطالح تصور

 
 معرفت تصوری و تصدیقی درمناط علم . 2. 5

بر تمایز علم از معرفت، علم امرت است كه مناط انکشاف معلوم برات عرالم باشرد  برا     بنا
 فرض دو رونه معرفت تصورت و معرفت تصدیقی دو پرسش قابل خرح است:

 ه امرت است؟الف  در معرفت تصورت آراهی عالِم به معلوم منوط به چ
 ب  در معرفت تصدیقی آراهی عالِم به معلوم منوط به چه امرت است؟

ات وره دیگر مسأله وره تقسیم علم به تصور و تصدیق اسرت،  این دو پرسش به رونه
ایم تقسیم علم به تصرور و تصردیق یرا همران تقسریم      با توره به بي ی كه تاكنون داشته

و خرارج  شناسرانه  ات هستیتصدیقی مسأله ركن سوم معرفت به صورو تصورت و صورو
 كنیم ها به نکاتی ضرورت اشاره میدر این مقام تن این مقاله است و از حیطۀ

ادراک حسری یرا    این صورو ذهنی كه نتیجرۀ  ،دانندتصور را صورو ذهني ميعموماً 
لروم  شود  پس مناط انکشاف مععنه میساز آراهی عالِم به ميکیانتزاع از آن است، زمینه

صرورو   ه معلوم است  یعنری عرالِم بره واسرطۀ    برات عالِم در معرفت تصورت صورو ذهنی
شناسرد  ایرن   مفهوم علیت این رابطه را می شناسد و به واسطۀتاب، كتاب را میذهنی ك

كره صرورو ذهنری فررد ذهنری آن      مسأله در معرفت بسیط به امور ماهوت از خریق ایرن 
( و در معرفت بسیط به 222م عبودیت، 231 ،سفهآموزش فلماهیت است )مصباح یزدت، 
 ،نهایر  كه صورو ذهنی مفهوم آن حقیقت است )خباخبایی، امور  یرماهوت از خریق این

ریرد اما در تبیین معرفت تصورت به تركیب و ارتباط امور با یکدیگر بایرد  ( تبیین می91
ت كره در معرفرت   ذهنیه تصورت اس است كه قضیۀمتذكر شدهراهی دیگر رست  عارفي 

   ایرن نظرر دارات نکترۀ   (57: 2911عارفی، تصورت به مفاد مركب تام خبرت ورود دارد )
 باشد  ات تفسیر شود كه با بساخت علم منافاو نداشتهباید به رونه اماریفی است  

تروان  یچه م« مناط معرفت تصدیقی»یا « صورو تصدیقی»یا « تصدیق»اما در حقیقت 
 «رررت حکایت»اول  شود:شد دو مفهوم انتزاع می ه رفتهكق چنانرفت؟ در تعریف تصدی
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بره و  علیه، ميکومدر قضایات حملیه شامل تصورِ ميکوم« ررتحکایت»كه  م«حکم» و دوم
است، این پرسش مطرح حکم فعلي از افعال نفس  كهبا توره به این  نسبت حکمیه است

 باشد؟  نفسانیرزئي از صورو ممکن است عمل نفس آیا  شود كهمی
حمل و اقسام آن اشراره  وحدو، احکام  مرحوم عالمه و استاد مطهرت در این بي  به

یعنری   وحدو ریرد مي شود و براساس آن تقسیماتي نیز در قضایا و تصدیقاو صورومي
تصدیق را حکایت از ایرن وحردو    و چند چیز از رهت ورود در ذهن یا خارج شدنیکی
تصردیق و قضریه    و ریررد حمل امري است كه در واقع صورو مري هماني و ایندانند، می

تصردیق موربره از یرک حمرل حکایرت       رررت اسرت  یعنری   نا ر به عالم ذهن و حکایت
و، همر  م157و  155 ،اصول فلسرفه خباخبایی، ) كند و تصدیق سالبه از یک عدم حملمي

   2 (219 ،نهای م همو، 227 ،بدای 
تواند از آن حمل حکایرت كنرد بردون آن كره از     يتصور نیز مكه ولي باید توره كرد 

مانند تيقق یا عدم تيقق آن حکایت كند، مانند سبز بودن درخت، انسان بودن انسان و 
، زیررا  «در نفرس عاقرل   صصرورو حاصرل از شري   »تصدیق، امري است رداي از یعني   آن

موررود  تصور بدون حکم نیز ممکن و مورود است كه ارر رزص آن بود تصور بدون حکرم  
صرورو   ۀم تصور نیز نیست كه ارر حکم الزمر امري متمایز اما ملزو حکم هم چنیننبود  

   ؟این رونه نیست شد چرا همیشهذهني مي
اسرالمي وررود    آیرا فالسرفۀ  ترر ایرن اسرت كره     پرسش مهرم رداي از این اختالفاو 

هروم حکایرت و حکرم از آن انترزاع     به عنوان یرک هسرتي علمري كره دو مف    را « تصدیق»
ن بسیاري بره حقیقرت   شناختي است، اما چواند؟ این پرسشي هستياثباو كرده شودمي

و « معرفرت تصردیقي  »اسالمي تورره نکررده و بالورردان برا مصرادیق       تصدیق در فلسفۀ
                                                

وحدو پذیرفته و یکري   خاصیت وحدو: وقتي كه چند چیز از رهت ورود در ذهن یا خارج،  2
انسران انسران   »رروییم  كره مري  چنان ،ت(هو هوی –شود )این اوست پدیدار مي« حمل»شدند 
خواهرد   هر حمل ميمول مري  -1خواهد  هر حمل موضوع مي -2) «درخت سبز است« »است

ارزاي حمل بیشرتر از دو ترا    -4ميمول باید تنها وصف و موضوع داراي ذاو بوده باشد   -9
حمل  شود كهمسائلي است كه در منطق به ثبوو رسیده( و از همین را روشن مي شود،نمي

شرود  استوار مري  شود و در نتیجه حمل راهي بر وحدو مفهوميبا انقسام وحدو منقسم مي
و رراهي برر وحردو     -نامیممي« حمل اولي» و این رونه حمل را -« انسان انسان است»مانند 

خباخبرایی،  ) رروییم مري « حمل شایع»رونه حمل را و این  «درخت سبز است»ورودي مانند 
  (219، نهای م همو، 227 ،بدای و، هم م157و  155 ،اصول فلسفه
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تصدیقي نیز از اند كه آیا در معرفتاند، این سؤال را نپرسیدهمواره بوده« اذعان به صدق»
این كا رذ  »كه در معرفت تصدیقی به اینآیا  ي نیاز است؟شناختي به امر سومنظر هستي
 اسرت؟ « تيقرق سرفیدت بررات ایرن كا رذ     »نیز صورو ذهنی مناط انکشاف « سفید است

به حضور صورو آن در ذهن مرن   منوط« سفیدت این كا ذ»رونه كه آراهی من به همان
آن اكتفرا  خررح   تنهرا بره  در ایرن مقالره    شاختی است كره البته این پرسش هستی است 
   كنیممي

 
 و قضایا مفاهیم. 3. 5

معرفرت  »و « تصروري  معرفرت »و معرفي « معرفت»و « علم»در بخش پیش با توضیح تمایز 
هرا در  هرا و خلرط  بره بخشري از ابهرام   « تصردیق »و « تصرور »این دو برا   و رابطۀ« تصدیقي
تصرور و   قسریم ها در تها و خلطشناسي نوصدرایي پاسخ رفتیم  اما بخشي از ابهاممعرفت

 رردد   برمي«  قضیه»با « تصدیق»و « مفهوم»با « تصور» تصدیق به عدم ایضاح رابطۀ
صدیقاو است كه بنابر ادبیراو  تصوراو و ت ،اسالمي در باب علم ميور مباح  فلسفۀ

شناختي از سنخ وررود  اسالمي رابط و واسط عالِم و معلوم هستند و از نظر هستي فلسفۀ
خرواهیم از ایرن مباحر  بره صرورو كراربردت در       ، اما زمانی كه مری ذهني یا در  لّ آن

شناسی استفاده كنیم، ميور بي  مفاهیم و قضایا خواهد بود، شناسی و روشمنطق، علم
شناسری  زیرا تصور و تصدیق از شؤون معرفت شخصی و ذهنی است و مباح  منطق، علم

دهند  قرار می مورد تورهرا « فردتشرایط شناخت میان»و « دانش عینی»شناسی و روش
تروان برا حفرظ ادبیراو     را نمري  كه دانش عیني ایمهاي دیگر به این نکته پرداختدر مقاله
 ترر معرفرت را بره رونرۀ    مي از سنخ معرفت دانسرت و برا ارائرۀ تعریفري كلري     اسال فلسفۀ

تقسیم نمودم بلکه دو سنخ هستند كره برا یکردیگر    « شناخت عیني»و « شناخت شخصي»
حقیقتي متمایز و از سنخ ورود ذهني اما مرتبط برا  « علم»رونه كه ط هستند، همانمرتب

« معرفت»االذهاني و ارتماعي دارد كه متمایز از نیز حقیقتي بین« دانش» است،« معرفت»
 دانش هستند این  ارزاتدر یک معنا است ولي با معرفت مرتبط است  مفاهیم و قضایا 

لفظی ورود دارد  مفهوم در یک معنرا همران صرورو     در باب مفهوم و قضیه اشتراک
ذهنی است كه در تصوراو  یرماهوت نیز مناط معرفت به امرور  یرمراهوت و مررادف برا     

رایی است كه مفهروم   باشد و در رایی اعم از معقول اولی و ثانی  این درمعقول ثانی می
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علم است نره مررادف و در   فهوم مساوق با رود و در استعمالی مدر برابر ماهیت به كار می
)رروادت آملری،    علم آن ورودي است كه مفهوم در پناه آن مورود استاستعمالي دیگر 

 شود همین استعماالو مختلف راه سبب برخی خلط احکام می  (171 ،مختوم رحیق

 رب راه در هنگرام سرخن    الو با توره به ورود ادبیاو فلسفۀاما در كنار این استعما
شود یا در استعماالو منطقی امورت ها و مقوالو ذهنی اراده میهیم خرحاز مفهوم و مفا

ه خواهد آمرد از  كاالذهانی است و چنانهستارت بین شود كهبه عنوان مفهوم خوانده می
« علرم »خواهیم خوانرد و از سرنخ   « دانش عینی»ها را سازهات معرفت بوده كه ما آنزمینه

 نیست « معرفت»یا 
مور به دلیل اشتراک لفظی در باب قضیه نیز ورود دارد  البته این همین خلط میان ا

ملفو ره   ۀكه تمایز میان قضری  اتشدیدتر است به رونهتصدیق و قضیه  خلط میان احکام
شناسری  در منطق نیز نتوانسرته از رهزنری آن در برخری مسرائل معرفرت     ذهنیه  ۀو قضی

  (111-117 ،5مجموعۀ آثار مطهرت، ) رلوریرت كند
توانرد  بته تيلیل اندیشمندان نوصدرایی از قضایا به وی ه قضایات موربه و سالبه میال

در رونه كه نظر استاد مطهرت همان ن ابعادت از حقیقت تصدیق كمک كند شدبه روشن
این نظر نیز آشکار  بر و اتياد حکم و صورو را متذكر شدیم  بناموربه  ۀقضی ارزاتباب 
انفعرالي امرر    ۀرنبر  معرفرت تصردیقی  نیست و  تتصورت معرفذهنیه قسیم  ۀقضیاست 

د، هسرتن  یرک حقیقرت  كره ایرن دو ورره و اعتبرار     شود، اما ادعات ایرن میحکم  نفسانيِ
كنیم كه در ایرن خررح بير     این پرسش اكتفا مي را بهدر این دلیل است  نیازمند اقامۀ

 چیست؟ یتصدیق معرفتذهنیه با  ۀقضی ۀرابط
ات دیگر رهنمرون  تواند ما را به رونهملفو ه و تيلیل آن می ۀرا توره به قضیدر این

زیرا در خود قضیه تنها ركن معلوم حضرور  « معرفت»است و نه « علم»رردد كه نه از سنخ 
و « قضیه»دارد و اضافه و ارتباخی با عالِمی مشخص ورود ندارد  یعني دو امر ورود دارد، 

اف معلرومی اسرت بررات عرالم خراص  در      ، در حالی كه معرفت ارتبراط و انکشر  «ميکي»
االذهرانی حضرور   ها ركن معلوم به صورو بینتوان این امور را كه در آنراست كه میاین

نامیرد  در ایرن   « دانرش عینری  »معرفی كرد و آن را « ساز معرفتزمینه»دارند را به عنوان 
سرازت  فس به زمینره هستند كه ن« دانش»از سنخ « هارزاره»یا « قضایا»و « مفاهیم»ادبیاو 

شود  در ایرن مرحلره بریش از ایرن از دانرش عینری       برد و آراه میها به معلوم پی میآن
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ات دیگر موكول اسالمی را به مقاله م و تيلیل و بسط آن بر اساس فلسفۀروییسخن نمی
اما آنچه در این بخش متذكر شدیم آن است كه این تصدیق است كه قسمي از  كنیم می

علرم  »است نه قضیه  زیرا در برخي مروارد، برا تسرامح یرک قضریه مصرداق        علم حصولي
 شود شود و همین نکته در باب یک مفهوم خرح ميخوانده مي« حصولي
 
 

 . نتیجه6

اسالمی تفکیک تصور و تصردیق پریش از تفکیرک     رونه كه متذكر شدیم در فلسفۀهمان
مان پریش از تبیرین علرم    است و اندیشمندان مسل علم حضورت و حصولی صورو ررفته

شناسرانه اسرت، امرا    اند  این تقسیم نیرز هسرتی  حضورت، علم را به دو قسم تقسیم كرده
رونه كره  اند، همانشناسانه از آن بردهمعرفت ندان مسلمان به وی ه در منطق بهرۀاندیشم

  اند  استفاده كرده شناسيدر بررسي مسائل معرفتنوصدرائیان از این تمایز 

مشخص شد كره در مکتوبراو نوصردراییان     آرا د شهرو این تقسیم در بررسیبا ورو
وره تقسریم   و احکامشان و و وی ري تصوراو و تصدیقاو به صورو منسجم تعریف نشده

« م حصرولي علر »این امر و خلط  است  نشدهعلم حصولی به این دو قسم به وضوح تنقیح 
هرراي اسررتعمال آن در پرسررشدر « معرفررت»اسررالمي برا   در معنراي اصررطالحي فالسررفۀ 

سبب « هاي عینيدانش»در منطق و « قضایا»و « مفاهیم»شناختي و باز خلط آن با معرفت
  است هایي در این تقسیم شدهایجاد ابهام

و « صرورتي ذهنري  »اسرت كره   « علرم حصرولي  »مقسم در تقسیم به تصور و تصردیق،  
اي عالم است  در این تقسریم  كه واسطه و مناط انکشاف معلوم براست « اي علميهستي»
انترزاع  « حکایرت »عالوه بر بساخت خارري در تيلیل عقلي نیز از او تنهرا مفهروم   « تصور»

اي است كه در عین بسراخت خرارري در تيلیرل عقلري دو     هستي« تصدیق»شود، اما مي
 توان از آن انتزاع نمود  را مي« حکم»و « حکایت»مفهوم 

شناسري  را از نظر هسرتي « تصدیق»توان ورود رهاو ميالبته در این تقسیم با این تو
نه به معنراي  « تصدیق»مورد چندوچون قرار داد  اما باید توره داشت كه در این اصطالح 

و نره بره   « معرفت به تيقق یا عدم تيقق یرک امرر  »است، نه به معناي « اذعان به صدق»
ه برا وررود آن عرالِم بره     است كر  ، بلکه به معناي ورودي ذهني بکار رفته«قضیه»معناي 
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كند و این النفس باشد به آن اذعان ميشود و ارر سلیمتيقق ميکي این صورو آراه مي
كند ترا دیگرران نیرز بره آن معرفرت      معرفت و اذعان خود را در قالب یک قضیه بیان مي

 یابند 
االذهاني اصرطالح مفهروم و قضریه وررود دارد     براي رفع این ابهاماو براي وروه بین

و « معرفرت تصروري  »شناسي اصرطالحي وررود نداشرت كره دو اصرطالح      ولي در معرفت
است  برا ایرن    هاي ناشي از اشتراك لفظ پیشنهاد شدهبراي رفع ابهام« معرفت تصدیقي»

كررد و سروت    تر پیداپیشنهاد از سویی سخن استاد مصباح و استاد فیاضی ورهی روشن
شناسانه مشخص ت هستیصدیق به عنوان امردیگر وره تقسیم علمِ حصولی به تصور و ت

تبیین این تقسیم در باب برخی انرواع صرورتهات ذهنری بره ویر ه صرورو        رردید، ررچه
 تصدیقی مبهم است   

شود این است كه اما در باب تفکیک معرفت تصورت از معرفت تصدیقی آنچه ادعا می
تيقق یا عردم تيقرق آن    ، بدون آن كه بهشودت عالِم به امورت آراه میتصوردر معرفت 
بودن و تيقرق  رري شأني است و از بالفعلتنها حکایت ررياین حکایت، باشد نظر داشته

تيقق یک امر یا تيقرق   اما در معرفت تصدیقی عالِم، انکشافِ .متعلق خود البشرط است
برات اوست و در معرفت تصدیقی عالِم به تيقق یرا عردم تيقرق    بر امر دیگر  ثبوو امري

آن اسرت نره    «یرک مفهروم   تيقرق »بالرذاو   در این صرورو معلروم   .ررددرت آراه میامو
مناطِ معرفت تصورت و تصدیق مناطِ معرفرت تصردیقی    بر این تيلیل تصور بنا  «مفهوم»

 است   
در این تيلیل تصور و تصدیق صوروِ ذهنی معلوم هستند اما عموماً تفسیر از صورو 

ورود ذهنری دارد امرا اندیشرمندانی     ر بي  ادلۀرت ماهوت است كه ریشه دذهنی تفسی
و بودن این تفسیر توره داشته و صوراند به ناكافیكه توره به تصوراو  یرماهوت داشته

اما ارر بخواهیم برات معرفت تصدیقی نیرز قائرل بره     كنند ذهنی را تفسیرت مفهومی می
را در تررر از صررورو ذهنرری موسررعصررورو ذهنرری بسرریط شررویم الزم اسررت تفسرریرت  

 النفس تبیین و اثباو نماییم شناسی یا علمهستی
در تصوراو و تصدیقاو رریزت از توره به مفراهیم و قضرایا نیسرت      در تيلیل رابطۀ

شناسري و  باب مفاهیم و قضایا اشتراك لفظ ورود دارد ولي در یک معنا كه به خاخر علم
در اسرتعمال مفهروم یرا    ت  االذهاني اسشناسي رایج است، مفهوم و قضیه امري بینروش
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االذهانی دیگر ركن عالم حضور ندارد و تنهرا اسرتعداد انکشراف    قضیه به عنوان امرت بین
كره معرفرت ارتبراط و انکشراف     الِمی نامشرخص وررود دارد، در حرالی   این معلوم برات ع

ها ركن معلوم بره صرورو   ها را كه در آنتوان این رونهمعلومی است برات عالم خاص  می
دانرش  »معرفری كررد و آن را   « سراز معرفرت  زمینه»االذهانی حضور دارند را به عنوان نبی

 نامید  « عینی
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