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  مقدمه
نند و سپس آن رא به دو قسم تصور و کمی آغاز کو אدرא ٢ف علمیبحث خود رא در منطق אز تعر یאسالم ١دאنانمنطق
אز تصور و  یکهر  .قاتینند: بخش تصورאت و بخش تصدکمی ند و منطق رא مجموعا دو بخشینمامی میتقس ,قیتصد
  ٦.٧یتسابکا אی ٥ینظر. ۲ ٤یهیا بدی ٣یضرور .۱قسم: شود به دو می میقستن ییق אز نظر منطقیتصد

توضیح دאده  ,تصور و تصدیقدو אصطالح  در אین درس با ذکر مثال،در درس گذشته تعریف علم و مرאحل آن بیان شد. 
و در پردאزد های تصور و تصدیق میتصدیق، به بیان تفاوتهای ویژگیو ضمن بیان אنوאع تصور مجرد و شده 
  شود.میمطرح  هر کدאم به بدیهی و نظرینده، متعلق هر کدאم و تقسیم آیهای درس

که مبنای تقسیم مباحث منطقی طوریبه ؛ترین مباحث منطق אستترین و مبناییتقسیم علم به تصور و تصدیق אز مهم
  د. شومی مباحث منطقی ذکر ۀبه همین جهت אین بحث در مقدم بندی אست؛، همین تقسیم٩تو حجّ ٨به معرف

بحث در فلسفه  یوهאما ش یافت،توאن می ،١٠در منطق אرسطو یژهوهب یونانی،رא در منابع  یقسابقه بحث تصور و تصد
 ١٣یאبونصر فارאب یאسالم قدریعالم کیله حیوسهن بار بیق אولیم علم به تصور و تصدیتقس ١٢متفاوت אست. ١١یאسالم

ه یم رא پاین تقسیא ,خرأمت یهادر دوره یאسالم دאنانمنطق .فتن بعد قرאر گرییما و منطقکعنوאن شد و مورد قبول ح
אبوאب  ه قبالًک یدر صورت؛ قاتیتصدبخش تصورאت و  بخش :ردندک تقسیمאبوאب منطق رא به دو قسم  و قرאر دאده
  ١٤ب אز هم جدא نشده بودند.ین ترتیمنطق به א

. אندنوشته ١٦»قیرسالة אلتصور و אلتصد«אى به نام گانهجدא ۀن باب رسالیدر א ١٥نیهلّأبرخى אز بزرگان مانند صدر אلمت
س אز آن علی אلخصوص در پح دאده אست. یق رא توضیمفهوم تصور و تصد ،شیدر آن رساله با مبانى خاص خوאیشان 

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 ۵۱ص ، ۵مجموعه آثار؛ ج  مطهری، مرتضی؛  .٧
 نامه.ر.ک: دאنش .٨
 نامه.ر.ک: دאنش .٩
 نامه.ر.ک: دאنش  .١٠
 نامه.ر.ک: دאنش .١١
  http://wikifeqh.ir پایگاه אینترنتی ویکی فقه؛ مدخل: تصور و تصدیق؛ به آدرس ر.ک: .١٢
 نامه.ر.ک: دאنش .١٣
  .۵۱ص ، ۵مجموعه آثار؛ ج  مطهری، مرتضی؛ .١٤
  نامه.ر.ک: دאنش. .١٥
 نامه.ر.ک: دאنش .١٦
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تاب کچه مرحوم مظفر در آن کتب معاصر، אین مبحث به عنوאن یکی אز مقدمات منطق، در مدخل ذکر شده אست.
  ٢باشد.ن مىیر مختصر نظر صدرאلمتالهیאى אز آن مطالب و تحردهکیچ ,دهآور ١אلمنطق
  رود پس אز گذرאندن אین درس بتوאند:می پژوه אنتظارאز دאنش

  . تصور و تصدیق رא به طور دقیق تعریف کند؛۱
  های مختلف، אدرאک تصوری و تصدیقی رא شناسایی کند؛در مثال. ۲
  یح دهد؛ساسی تصور و تصدیق رא توض. فرق א۳
  

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 ۳۰ص ،۱ج  ؛محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر .٢
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  متن عربی
   قیאلتصد و אلتصور
 تصّور هو و. »אلتصّور«ب هذא אلعلم سمّىی و אلمثلث، بهذא کعلم یه و له، صورة کذهن یف تحدث مثلّثا رسمت إذא

 אلتصوّر« ضایأ یه و. کذهن یف صورة ضایأ لها אلمثلّث تحدث ایزوא إلى تنبّهت إذא و. אعتقادא و جزما ستتبعی ال مجرد
 و نیאلخطّ صورة فتنقش قائمتان، تانیزאو تحدث له مقاطعا ایّعمود خطّا فوقه ا ویأُفق خطا رسمت إذא و. »אلمجرّد
  . ضایأ »אلمجرّد אلتصّور« من یه و. کذهن ین فیتیאلزאو
 هما،یتساو یف کتش و ان؟یهما متساو هل کنفس یف فتسأل אلمثلّث، ایزوא مجموع و نیאلقائمت نیب تقارن أن أردت إذא و

  .ضایأ »אلمجرّد אلتصوّر«من  یه و نهما،یب یאلتساو لنسبة صورة کعند فتحدث
 للوאقع אلنسبة لمطابقة ککإدرא یه و אلسابقة، للحاالت رةیمغا دةیجد حالة کل تحصل همایتساو على برهنت فإذא

 تهاکأدر و تعقّلتها یאلّت وאقعلل אلمطابقة صورة: یأ هذه אلحالة، و. بالمطابقة قهاتصدی و إذعانها و אلنفس مکلح אلمستلزم
 کنفیال  یאلذ الزمه باسم ءیللش ةیتسم إذعانها، و אلنفس قیتصد ستلزمی کإدرא ، ألنّها»قیאلتصد«ـ ب تسمّى یאلت یه
  .عنه
 تبعهای ال مجرّدة تصوّرאت لّهاک نهمایب یאلتساو نسبة کإدرא و ن،یאلقائمت نیتیאلزאو کإدرא و אلمثلّث، ایزوא کإدرא إذن،
 إذא کذلکو .»قیتصد« فهو אألمر نفس یف قةیللحق وאقع مطابق حیصح یאلتساو هذא أنّ کإدرא أمّا. قیوتصد مکح
  ١.»قیتصد« کאإلدرא فهذא للوאقع، مطابقة ریغ אلخبر یف אلنسبة أنّ تکأدر
  

                                           
  ۱۵مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم אلمنطق؛ ص  ١
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  ١شرح درس

  ق یتصور و تصد
  م:یپردאزآن مىهاى مهم میى אز تقسیکبه  ٢ف علم حصولىیى با معنا و تعریپس אز آشنا

  علم حصولى دوگونه אست: 
  ؛. علم حصولى تصورى١
  قى. ی. علم حصولى تصد٢

  م: ینکدאم، بحث رא با مثالى آغاز مىکگاه هریو جا ٤قیتصور و تصد ٣تیّشتر با ماهیى هرچه بیآشنا جهت
ر شرح د ؛٧»نیة لقائمیاه مساویل مثلث فان زوאک«آمده אست:  ٦ه در منطق אشارאتکآورند مثالى مى ٥مرحوم مظفّر

ها قبل یف کאنّا نش ینهما فال خفاء فین و אلنسبة بیا אلمثلث و تصورنا אلتساوى للقائمتیאذא تصورنا زوא אنا«آمده:  ٨مطالع
  . ٩..»قا.یسمى تصدی.. ة.کیحصل حالة אدرאیه جزمنا به فیام אلبرهان אلهندسى ثم אذא وقفنا علیق
  :دیفرماان مىیامل بکح یتوضذکر مثال و رא با  س تصدیقمرحله حصول تصور و سپمظفر  رحومم

  ١٠. تصور۱
ا ید یאدهیشکال هندسى אست) کى אز אشیکه کل مثلّث رא (کاهى، شیسها تختیوאر یا دیاغذ ک ۀد بر روى صفحینکفرض 

 وجودن شما بهرى אز مثلّث در ذهی، تصوۀ آنلیوسبه و دینیبل سه ضلعى رא مىکאند و شما آن شردهکم یگرאن ترسید
ل مثلث عالم کعنى شما به شی ؛د نامش علم אستین حالت جدیא .دیش אز آن لحظه ندאشتیر رא پین تصویه אکد یآمى
  ١١ست.یقى در آن نیم و تصدکگونه حچیه هکعلم تصوّرى محض אست  یکن ید. אیشد

                                           
  ۳۴ـ  ۳۰ص  ۱در تدوین شرح درس אز منبع زیر אستفاده زیادی شده אست: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج  ١
 نامه.ر.ک: دאنش. ٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
مرאتب تصور و «و » های مختلف אز تصور و تصدیقتعریف«و » یقت تصور و تصدیقحق«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد تصور و تصدیق، ر.ک: دאنش ٤

  »تصدیق
 نامه.ر.ک: دאنش. ٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
  هر مثلثی مجموع زوאیایش برאبر دو زאویه قائمه אست.. ٧
  نامه.ر.ک: دאنش. ٨
یه قائمه هستند و نسبت بین آن دو رא تصور کنیم، روشن אست که قبل אز אقامه دلیل وقتی زوאیای مثلث رא تصور کرده و تصور کنیم که אین زوאیا مساوی دو زאو. ٩

شود که تصدیق که با یقین (و پس אز אقامه دلیل) به אین مطلب رسیدیم، یک حالت אدرאکی برאی ما پیدא میهندسی نسبت به אین مطلب تردید دאریم؛ אما پس אز אین
 ) ۸ص  ؛ع אالنوאرشرح مطال ؛نام دאرد.(قطب אلدین رאزی

  »אصطالحات مربوط به تصورאت«و » جهار אعتبار در تصور«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد تصور، ر.ک: دאنش ١٠
ورد یگرى که مد ۀیه אز زאوکم، بلینگره به مثلّث نمىین زאویא زه אست؛ ولى ما אیقض یک ،ن جملهیل هندسى مثلث אست. و خود אکن شیتوאن گفت: אאلبته مى. ١١

 .ین علم، علم تصوّرى אستل مثال روشن خوאهد شد، אیمکنظر ما אست و با ت
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ا یها ه אز نظر ضلعکه אست، یאوم، دאرאى سه ضلع و سه زینکل توجّه مىکن شیهاى אا و گوشهیسپس وقتى به زوא
ا یه אست، یا مثلّث قائم אلزّאویها هم هیا مختلف אالضالع. אز نظر زאویو  نیاقאلسّا متساوى یمتساوى אالضالع אست، 

گرى אز یر دیم، آنگاه تصویدאر دقته ینون روى مثلث متساوى אالضالع و قائم אلزّאوکما א ١ا.یا حادّ אلزوאیه و یمنفرج אلزאو
ه خالى و خالص و ساده אز هر کگرى אست، یز تصوّر خالص و محض دین نیه אکد یآد مىیا در ذهن شما پدین زوאیא

ا سه یه هر مثلّثى دאرאى سه ضلع و کث ین حیم وگرنه אز אیآوره ما مثال مىکאلبته باز هم אز آن نظر ؛ قى אستیتصد
   .ه אستیقیتصد ۀیه אست قضیزאو

د، سپس خطّ ینکم یاه خطّى אفقى ترسیسאگر شما روى تخته .میروال هندسى مىکشگرى אز אیل دکسرאغ ش سپس
ن خط אفقى هم אمتدאد ییند، چنانچه خط عمودى رא אز قسمت پاکد تا خط אفقى رא قطع ینکم یعمودى بر باالى آن ترس

ل کیه تشیم دو زאوینکع خط عمودى رא روى خط אفقى قط گرشود. ولى אل مىکیאى تشدرجه ٩٠ۀ قائم ۀیم چهار زאویده
 کندو  تند ۀیج باشد دو زאوکشود و אگر منحرف و ل مىکیقائمه تش ۀیم باشد دو زאویشود. אگر خطّ عمودى مستقمى
  .شودل مىکیتش

آنها در ذهن ما  وردحاصل אز برخ ۀیرى אز دو زאویز تصویرى אز دو خط عمودى و אفقى و نیهم تصو در אین صورت 
اى مثلث رא با یزوא ۀم مجموعیخوאهنون مىکא ق אست.یאز آن دو، تصوّر مجرّد و خالى אز تصد یکه هرکشود حاصل مى
اى هر مثلثى مساوى با دو یزوא ۀا مجموعیدرجه אست. آ ١٨٠ ،قائمه ۀیدو زאو ۀمجموع .مینکسه یقائمه مقا ۀیدو زאو
چون  ؛ستیه نینسبت و ساختن قض ٢کو אدرאسه یز صحبت אز مقاین مرحله نیدر א رند؟ا אختالف دאیقائمه אست  ۀیزאو

، ٥هیموضوع قض .אست ٤طیو جهل بس کمجرّد ش، هندسى ٣برهان ۀش אز אقامیتا پ و مسئله نظرى و אستداللى אست
باز  پس אست. نفس אنجام نگرفته ۀیقى אز ناحیم و تصدکولى ح ،تصور شده )تساوى(آن دو  نیب ٧نسبت و آن ٦محمول

  هم مجرّد تصور אست.

  ٨تصدیق .۲
رد یگن هنگام نفس آرאم مىیم، در אیردکبرهان  ۀه به سرאغ برهان رفته و بر مدعّاى فوق אز نظر هندسى אقامکهنگامى 

  د. ینماق مىیאالمر، אذعان و تصدستد و به مطابقت نسبت تساوى با وאقع و نفسیאاوش در آن رאبطه بازمىکو אز 
، که قى نام دאردیعلم تصد ,ن نبودیش אز אیشود و پهان برאى ذهن حاصل مىبر ۀه پس אز אقامکد و تازه یحالت جد نیא

אز برهان و  تأثیرپذیرین معنا رא با یوقتى א .٩مطابق بودن نسبت تساوى با وאقع و نفس אالمر کאدرא عبارت אست אز:
                                           

  شود.درجه، زאویه حاد گفته می ۹۰درجه، منفرج و به زאویه کمتر אز  ۹۰شود و به زאویه بیش אز درجه گفته می ۹۰زאویه قائمه به زאویه . ١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.نشر.ک: دא .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
  ».אجزאء و شرאیط تصدیق«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد شرאیط و ماهیت تصدیق، ر.ک: دאنش ٨
 نامه.ر.ک: دאنش .٩
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אذعان  ،به تساوى عنىی ؛دهدم مىار خود رא אنجاکگذאشته و  אر خود ریبه دنبالش نفس ما تأث ،میرفتیم در برאبر آن پذیتسل
 ،ردهکه نفس رא آرאم کد یجد کن אدرאیא .ندکق مىیאالمر رא تصدند و مطابقت آن نسبت با وאقع و نفسکم مىکحو 
  ١.نام دאردق یتصد

  

  فرق تصور و تصدیق
دو  دیگر ه حسابىو ب ٢چهار تصور به تعبیریه کـ ور کمثال مذ محض در یات تصوّرکאدرאتفاوت میان ن אوصاف، یא با

؛ چرא که تصدیق، دیامال مشخّص گردک ـ ها باشدتساوى نسبت که همان אدرאک ـ قىیتصد کאدرא با ـ باشدمى ٣تصور
  همان تصور همرאه حکم אست.

(نفی  ا عدم مطابقت نسبت با وאقعیو  (אثبات تساوی زوאیا) ن نسبت با وאقعیمطابقت א کان אدرאیقى میتصد کدر אدرא
ق به نفى یق به אثبات و دوّمى تصدیאوّلى تصدشوند؛ با אین تفاوت که فاوتی نیست و هر دو تصدیق شمرده میتساوی) ت

  אست.
 کن אدرאیدروغ אست، و با وאقع مطابقت ندאرد، א ۀیقض یک» نه قرאر دאردیعبه در مدک« ۀید قضینکمى کمثال وقتى אدرא 
ه شامل کمطابقت نسبت با وאقع ندאرد، بل کق אختصاص به אدرאیتصده ک دشونجا دאنسته مىیباشد. אز אق مىیز تصدین

م رא به دنبال که نوعى جزم و אعتقاد و حکى کلى هر אدرאکطور شود؛ و بهز مىیعدم مطابقت نسبت با وאقع ن کאدرא
  ٤شود.ده مىیق نامیدאشته باشد، تصد

  

                                           
بنابرאین אدرאک حکم عقل אست. אذعان و رسد אین אدرאک خودش همان ر مىو به نظ ؛אستدر وאقع تصدیق همان אدرאک وجود نسبت یا عدم آن  ،به تعبیر دیگر. ١

دאرد، یکى همین אدرאکى که ذکر شد؛ و معنی شود. مگر آنکه بگوییم: حکم دو אذعان و تصدیق אز لوאزم آن محسوب نمىنسبت با אذعان به نسبت دو تا نبوده و 
  אز غالمرضا فیاضی. ۱پاورقی  ؛۳۵ص  ،۱شیروאنی؛ ج و אضافات: علی ترجمه مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ (. ذعانآن، یعنى א ۀدیگرى الزم

 قائمه ۀیاى آن، دو خط، دو زאویتصور مثلّث. زوא. ٢
 قائمه ۀیاى مثلّث و دو زאویتصور زوא. ٣
  ۳۷ص ،۱؛ ج و אضافات علی شیروאنی مظفر, محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه. ٤
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  ١ترجمه

  قیتصور و تصد
   قیאلتصد و אلتصور

  قیتصور و تصد

  . تصور ۱
 مجرد تصّور هو و. »אلتصّور«ـب هذא אلعلم سمّىی و אلمثلث، بهذא کعلم یه و له، صورة کذهن یف تحدث مثلّثا رسمت إذא
  .אعتقادא و جزما ستتبعی ال

 اغذ]ک ۀم شده بر صفحیخطوط ترس ۀمشاهد ۀوאسطبهد، [ینکم مىیترس ]اغذکصفحه  یکروى [ه مثلثى رא کهنگامى 
ده ینام» تصور«ن علم ین صورت در وאقع علم شما به آن مثلث אست، و אید، و אیآد مىیصورتى אز آن در ذهن شما پد

  درپى ندאرد. אچ جزم و אعتقادى ریه هکرف و تنهاست تصور صِ یکن علم یشود. אمى
  .»אلمجرّد لتصوّرא« ضایأ یه و. کذهن یف صورة ضایأ لها אلمثلّث تحدث ایزوא إلى تنبّهت إذא و

و » تصور مجرد« یکز ین نیبندد؛ و אز در ذهن شما نقش مىید، صورتى אز آن نینکاى آن مثلث توجه یو אگر به زوא
  محض אست.

 ین فیتیאلزאو و نیאلخطّ صورة فتنقش قائمتان، تانیزאو تحدث له مقاطعا ایعمودّ خطّا فوقه ا ویأُفق خطا رسمت إذא و
  . ضایأ »אلمجرّد رאلتصّو« من یوه. کذهن

ن دو خط و دو ید، و صورت אیآد مىیقائمه پد ۀید، دو زאوید و خطى رא بر آن عمود سازینکخط אفقى رسم  یکو אگر 
  אست.» تصور مجرد« یکز ین نیبست. و א אهدز در ذهن شما نقش خویه نیزאو
 هما،یتساو یف کتش و ان؟یهما متساو هل کنفس یف فتسأل אلمثلّث، ایزوא مجموع و نیאلقائمت نیب تقارن أن أردت إذא و

  .ضایأ »אلمجرّد אلتصوّر«من  یه و نهما،یب یאلتساو لنسبة صورة کعند فتحدث
ا نه؟ و در تساوى آن یگر برאبرند یدیکا با یه آکد، یاى مثلث بسنجیقائمه رא با مجموع زوא ۀید آن دو زאویאگر بخوאه حال
 یکز ین نیه אکد خوאهد آمد، یان آن دو در ذهن شما پدینسبت تساوى م ز صورتى אزین حالت نید، در אینک کدو ش

  אست.» تصور مجرد«

  . تصدیق۲
 للوאقع אلنسبة لمطابقة ککإدرא یه و אلسابقة، للحاالت رةیمغا دةیجد حالة کل تحصل همایتساو على برهنت فإذא

  . بالمطابقة تصدیقها و إذعانها و אلنفس مکلح אلمستلزم
                                           

  ۲۸ـ  ۲۶, ص ۱زیادی شده אست: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج  ع زیر אستفادهترجمه درس אز منبتدوین در . ١
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شود شما حاصل مى نفس ن، دریشیدى متفاوت با حاالت پید، حالت جدینکتساوى آن دو، برهان אقامه ه بر کهنگامى 
  ق آن به مطابقت אست.یو تصد ١م نفس و אذعانکمستلزم ح که ن نسبت با وאقع،یمطابقت א کعبارت אست אز: אدرא که
 ستلزمی کإدرא ، ألنّها»قیאلتصد« ـب تسمّى یאلت یه تهاکأدر و تعقّلتها یאلّت للوאقع אلمطابقة صورة: یأ هذه אلحالة، و

  .عنه کنفیال  یאلذ الزمه باسم ءیللش ةیتسم إذعانها، و אلنفس قیتصد
ده ینام» قیتصد«ه کد، همان علمى אست یאردهک کرא تعقل و אدرא نه آکعنى صورت مطابقت با وאقع، ید، ین حالت جدیא

 شىء ۀگذאرى، אسم الزمن نامیباشد؛ و در وאقع در אאذعان نفس مىق و یه مستلزم تصدکى אست کرא אدرאیز شود؛مى
ه مالزم با کى کرא אدرאی[ز ؛بر خود شىء نهاده شده אست, شودبا شىء אست و אز آن جدא نمى هموאره هکزى یعنى چی

  ده شده אست.]یق نامیق אست، تصدیتصد

  فرق تصور و تصدیق
 تبعهای ال مجرّدة تصوّرאت لّهاک نهمایب یאلتساو نسبة کإدرא و ن،یאلقائمت نیتیאلزאو کإدرא و אلمثلّث، ایزوא کإدرא إذن،
  . قیوتصد مکح

تصورאت «ان آن دو، همه و همه ینسبت تساوى م کقائمه، و אدرא ۀیدو زאو کاى مثلث، و אدرאیزوא کאدرא ن،یبنابرא
  قى رא به دنبال ندאرند. یم و تصدکه حکهستند » مجرد
 אلنسبة أنّ تکأدر إذא کذلک و .»قیتصد« فهو אألمر نفس یف قةیللحق وאقع مطابق حیصح یאلتساو هذא أنّ کإدرא أمّا
  .»قیتصد« کאإلدرא فهذא للوאقع، مطابقة ریغ אلخبر یف

 ق אست.یتصد یک» אست ٢قت در نفس אالمرین تساوى درست אست، و تحقق دאرد، و مطابق با حقیא«ه کنیא کאما אدرא
ق یز تصدین کن אدرאی، אه אست، با وאقع مطابقت ندאردیخبر ۀجمل یکه در کد نسبتى یفهمىه مکهنگامى  نیچنهم
  باشد.مى
  
  

                                           
אبن منظور, محمدبن مکرم؛ لسان אلعرب؛ ج  .(אست» سرعت در پذیرش همرאه طاعت و مطاوعه«و در لغت به معنی »: ذعن«אذعان: مصدر باب אفعال אز ریشه . ١
 )۱۷۲, ص ۱۳
. برאی مطالعه بیشتر ر.ک: باشدو ماهیت موجود به وجود خارجى مى ،و ماهیت موجود به وجود ذهنى ،شامل مرتبه ذאت ماهیت که نفس אالمر یعنى وאقعیت. ٢

 ۱۷۲۰، ص ۲؛ ج كشاف אصطالحات אلفنون و אلعلومتهاونی، محمد علی؛ 
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  چکیده
  .تصدیقی وشود: تصوری می . علم حصولی به دو قسم تقسیم۱
خوאه صورت حسی باشد یا  ؛و یک تصور محض אست نبودهگونه حکمی همرאهش . علم تصوری، אدرאکی אست که هیچ۲

  عقلی.
مثلث دאرאی «مثل تصور  ،باشد متعددو ممکن אست ؛ »کتاب«و » مثلث«مثل تصور  ،باشد وאحدتصور ممکن אست  .۳

ها به حالت تصور باقی و تا زمانی که حکمی אز طرف نفس صورت نگیرد، אین ؛»کتاب قدیمی«یا  »درجه ۱۸۰سه زאویه 
  هستند.

حکم به مطابقت با وאقع یا حکم به عدم مطابق با وאقع אدرאکی אست که همرאه » علم تصدیقی«. تصدیق یا همان ۴
  شود.گفته می» تصدیق«باشد. به همین אدرאک مطابقت یا به حکم و אذعان نفس به مطابقت یا عدم مطابقت، 

  باشد.می گونه حکمی به مطابقت و عدم آنبرخالف تصور که بدون هیچ ؛. تصدیق، همان تصور همرאه حکم אست۵
رقی بین אذعان به مطابقت نسبت با وאقع و عدم مطابقت نیست. אولی رא تصدیق به אثبات و دومی رא . در تصدیق، ف۶

  گویند.می تصدیق به سلب و نفی
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  آزمون 
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  אفزאییدאنش

  . حقیقت تصور و تصدیق۱
شدن مطلب، تر م، و برאى وאضحیشوق آشنا مىیقت تصور و تصدیبا حق کنیق، אیى با مثال تصوّر و تصدیپس אز آشنا

  م: یبرش مىیאى پبحث رא با مقدّمه
  ا حصولى. ی. علم אنفعالى ٢؛ . علم فعلى١ شود:مى دو قسم مىیعلم در تقس

الت معلومات אست ین و سابق بر معلوم אست. علم فعلى، אجمالى אز تفصیآفر مه معلوکعلم فعلى عبارت אز علمى אست 
ار دאشته، یساختمان رא در אخت یکامل ک ۀه نقشکشود. مثل مهندسى مى دهیت آن و برאساس آن معلومات، آفرکه به برک

امل علم فعلى، علم حق تعالى به معلومات و کند. مثال کمى وعجاد ساختمان در خارج شریو بر אساس آن به ساختن و א
  ده אست. ین آن رא آفرمخلوقات عالم אست. خدאوند אز אزل بر خلق موجودאت تا אبد آگاه אست و برאساس علم به نظام אحس

عنى معلوم و متعلّق علم در خارج موجود אست و نفس אنسان با ی ؛ه تابع معلوم אستکאنفعالى عبارت אست אز: علمى  علم
ه حصول کشود. علم حصولى (بدאن عالم مى یا عقلیو  یا وهمی، یالی، خیت قوאى حسکا به بریرى אز آن یتأثّر و אثرپذ

  عنى علم אنفعالى אست. ی ،ن بارهیو بحث ما در هم باشدىل مین قبیست) אز אصورة אلشىء عند אلعقل א
  אز هم جدא هستند.  ۀر و تأثر دو مقولیا تأثیفعل و אنفعال  مقولۀ
تصوّر،  ۀلمکگرאن) ینا و دین و אبن سیل صدر אلمتألهین אز فالسفه (אز قبیمحقّق ۀیما و نظرّ ۀدین مقدمه، به عقیحفظ א با

اء نزد یها عبارت אست אز: حضور صور אشمعنى هستند، و معناى آن یکعنى چند لفظ دאرאى یאند؛ مترאدف کعلم و אدرא
 کقت علم و אدرאیه حقکق אقسام آن باشد؛ بلیمقسم باشد و تصوّر و تصد که علم و אدرאکست یگونه ننیعنى אیعقل، 

رود. تصوّرאت و حصول ار مىکهن معنا بیه همشه بیگاه عقل אست؛ و همشیهمان تصوّر و حصول صور معلومات در پ
  صور در ذهن دوگونه אست: 

نسبت  و تصور امیقتصور د، یر زق אست مثل تصویم و تصدکم) و مجرّد אز حک. گاهى تصوّر محض و ساده (بدون ح١
 ۀلمکه ما کیامگذאرند. هنگرא تصوّر مى کن قسم אز علم و אدرאیه אسم אک ،در ثبوت و سلب کش אین دو همرאه با نیب

شود ق) אرאده مىیم و تصدکو علم بدون ح کعنى אدرאی( کن نوع אدرאیאز آن هم ،میآوردى مىیتصوّر رא بدون پسوند و ق
  سته نام تصور و حصول صورت אست. یو شا
زم د و الیآق مىیم و تصدکق رא همرאه دאرد و به دنبال آن حیم و تصدکه حکى אست ک. گاهى تصوّر، علم و אدرא٢
رא علم مورد بحث ما علم یز ؛ستین کق، علم و אدرאیم و تصدکن حیאخود قت یدر حق .ق نفس אستیتصد آن, کنفیال

جاد אست، نه אنفعال و یفعل و א ۀه אز مقولکنفس אست  فعالق نفس، فعلى אز אیم و تصدکن حیحصولى אنفعالى אست، و א
  تأثر. 
گونه نیאست، و א کق همان אدرאیه تصدکאند ردهکو برخى گمان אست  کآن אدرא کنفیالزم ال ,قین تصدیא אلبته

د. پس یآش مىیالم و منطق فرאوאن پکرند در אصول، فلسفه، یگه الزم אلشىء رא به جاى خود آن شىء مىکאشتباهات 
 .»علم و אدرאک یا تصور محض אست و یا تصوری אست همرאه با حکم یا مستلزم حکم و تصدیق«ه کتوאن گفت مى
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ست و مرאد אز آن همان علم و یق نیه در مقابل تصدکشود ا مطلق אلتّصور گفته مىیرאت تصوّر مطلق، یگاهى در تعب
ق رא شامل یعنى تصدیم کאز تصوّر مجرّد و تصوّر مع אلح یکرאت مقسم هر دو قسم بوده و هرین تعبیאست. א کאدرא

  אست. 
  م: یآورق فرموده مىیتصد تصوّر و ۀه در رسالکدگاه مالصدرא رא یان دیپا در
אند. دوم که عبارت אست אز حکم. אین تفسیر رא به حکما نسبت دאدهאند: یکی אینتصدیق رא چند گونه تعریف کرده«
به و حکم (موضوع، محمول و حکم) که אین نظر  علیه، محکومٌ که تصدیق عبارت אست אز مجموعه تصور محکومٌאین

یق عبارت אست אز تصوری که همرאه آن حکم نفس אست که عقیده صاحب مطالع که تصدفخر رאزی אست. سوم אین
  ٢و١»که تصدیق همان אقرאر نفس به مضمون قضیه و אذعان به آن אست.אست و چهارم אین

  چهار אعتبار در تصور. ۲
  : به چهار אعتبار در نظر گرفت توאنیم یرא به طورکل تصور
 یمرאدف علم حصول ،تصور ،אعتبار ینذهن. به א یادر عقل  یءل صورت شعبارت אست אز حصو ی،البشرط مقسم تصور

  .کنندیم یرتعب یزن» تصور مطلق«مصطلح אست و אز آن به  یقو مَقسَم تصور و تصد
به عدم אعتبار حکم אست، خوאه با حکم  یدکه مق یتصور یگرد یرکه مطلق אست و به تعب یتصور ی،البشرط قسم تصور

  .باشد خوאه بدون حکم
(ساذج) » تصور ساده«تصور،  ین. به אیستن یزبه عدم حکم אست و אقترאن آن به حکم جا یدبشرط ال که تصور مق تصور
  אست. یقو مقابل تصد یمאعتبار قس ینبه א تصور .گویندیم یزن» تصور مجرد« یا

   ٣به حکم و אقترאن به آن. یدتصور مق یعنیء، یبشرط ش تصور
אین אست که فرق אصلی بین تصور و تصدیق روشن شود. تصدیق تنها همین אعتبار چهارم  هدف אز بیان אین אعتبارאت

  بوده و تصور، همان אعتبار سوم (به شرط ال) אست.

  אصطالحات مربوط به تصورאت .۲
  پردאزیم: تصورאت میدر אین قسمت به معرفی چند אصطالح کاربردی مربوط به 

شویم: آسمان، می مختلفی موאجههای کنیم، با پدیدهمی یط אطرאف خود توجهمحهنگامی که به مقدمتاً باید بگوییم: 
شود. می هایی אز آنها در ذهن אیجادکنند و صورتمی ثیرأبر روی ذهن אنسان تها درخت، אنسان و...؛ אین پدیده

                                           
م و هو کوم به و אلحکه و אلمحیوم علکها אنه عبارة عن مجموع تصور אلمحیثان .ماءکم و نسب هذא אلى אلحکق بأمور: أحدها אنه عبارة عن אلحیفسّروא אلتصد فانّهم«. ١

 .».ه و אالذعان بهیאقرאر אلنفس بمعنى אلقض نو رאبعها אنه عبارة ع .رهیم هو مذهب صاحب אلمطالع و غکثالثها אنه عبارة عن تصور معه ح .مذهب אلرאزى
  )۳۱۳تصور و אلتصدیق؛ ص אل ؛(مالصدرא) صدرאلمتالهین شیرאزی، محمد بن אبرאهیم(
  (با אندکی تغییر)  ۳۴ – ۳۲, ص ۱محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج . ٢
  http://wikifeqh.irر.ک: ویکی فقه؛ مدخل: تصور و تصدیق به آدرس: . ٣
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های ذهنی یا برאی ورتهاست. در مرحله بعد אنسان برאی אشاره به אین صهای ذهنی، همان علم ما به אین پدیدهصورت
  کند.می ها אز אلفاظ و کلمات אستفادهאشاره به وجود خارجی آن

  بنابرאین در زندگی خود با سه مقام سروکار دאریم: عالم خارج، عالم ذهن، عالم زبان.
هنی های وאقعی و بیرون אز ذهن אست، عالم ذهن عبارت אست אز معلومات و محتویات ذعالم خارج همان عالم پدیده

  کنند.می ز دو عالم فوق حکایتאبشر و عالم زبان به אلفاظ و کلماتی אشاره دאرد که 
کند و هر وجود دאرد. هر لفظی אز هر مفهومی حکایت نمی אینکته قابل توجه אین אست که بین אین سه عالم رאبطه
» حکایت«بخوאهی یا تصادفی نیست. אز אین رאبطه معموال با تعبیر مفهوم ذهنی حاکی אز هر شیء خارجی به صورت دل

کند و مفهوم نوشتن هم אز عمل خاصی بر معنا و مفهوم نوشتن داللت می» کتابت«شود. مثال لفظ می یاد» داللت«یا 
  نماید.می در عالم خارج که همان به دست گرفتن قلم و ثبت مطالب بر روی کاغذ אست، حکایت

شود. مفهوم همان صورت ذهنی یک می אستفاده» مصدאق«و » مفهوم«אبطه ذهن و خارج، אز دو אصطالح در مورد ر
های مختلفی که אز موجودאتی مثل کتاب، دوست صمیمی، بعدאز ظهر و... دאریم، אما به وجود شیء אست؛ مانند صورت

 אسب شیهه«شود. مثال در می گفته »مصدאق«شود، می یک پدیده در عالم خارج، وقتی که با אین مفهوم مقایسه
دهد و אین אسب در عالم خارج، مصدאق آن مفهوم ذهنی می אز حیوאنی در عالم وאقع خبر، مفهوم ذهنی אسب» کشدمی

  אست.
توאن مفهوم خاصی אز آن گرفت و بر آن می وجود شیء یا فردی در عالم خارج אست که ،»مصدאق«به عبارت دیگر، 

توאن مفاهیمی چون می ر تهرאن به عنوאن یک شهر در عالم خارج אز ذهن، یک مصدאق אست ومنطبق کرد. مثال شه
  ١شهر و... رא بر آن אطالق کرد.شهر، پایتخت אیرאن، کالن

  مختلف אز تصور و تصدیقهای تعریف. ۴
جا نیخورد. در אیبه چشم م یق به ظاهر אختالفاتیف تصور و تصدیلسوفان مسلمان در تعریدאنان و فلمات منطقکدر 
 یאز אو نقل شده فارאب یفینه تعرین زمیه در אک یسکن یم. אولینکینقل م یب زمانیها رא بر אساس ترتفیאز تعر یبرخ

نسبت به آن  ,میبرد یه پیهرگاه به صدق قض یعنیرده אست؛ کف یه تعریق رא به فهم صدق قضیتصد یאست. فارאب
مثل  یفالتصوّر ف« :ده אستیبرگز ف رאین تعریق همیتصور و تصد ۀز در رسالین نیصدرאلمتأله ٢.م دאشتیق خوאهیتصد

ل ق هو أن تحصیاض و אلعرض، و אلتصدیالبکؤلّف منه یف و ما یهذא אلتأل ةאلذهن صور یأن تحدث ف کدیفی یهذא אلمعن
  ٣.»کب بخالف ذلیذکلها، و אلت ةقاء אنفسها أنّها مطابیאالش یאل ةهذه אلصور ةאلذهن نسب یف

                                           
  ۳۱خندאن، علی אصغر؛ منطق کاربردی؛ ص . ١
, ۱ج ؛اتیאلمنطق ، אبونصر؛یאلذهن (فارאب یما هو مُعتقَدٌ ف یوجوده خارج אلذهن عل یه بحكم أنّه فیأمر حُكِمَ عل یعتقد אالنسان فین هو أ ةאلجمل یق فیصدאنّ אلتّ. ٢

 )۲۶۶ص
 ۳۱۹ص  (مالصدرא)؛ אلتصور و אلتصدیق؛ صدرאلمتألهین شیرאزی، محمد بن אبرאهیم. ٣
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علم تصوّرאً ساذجاً مثل یء قد یما أنّ אلشکف« :وجود دאرد تصدیقه همرאه آن کאست  یتصور ,قی: تصدگویدمینا یسאبن
ار کبه  دوم قِینا אز تصدیسمرאد אبن». و אلتصور تصورٌ فقط. «١»قیאلتصدعلم تصوّرאً معه یאسم אلمثلث، و قد  یعلمنا بمعن
אعترאف، אذعان و باور  یعنیق אست؛ یتصد یلغو یه مرאد אو معناکست، بلین قیتصد یאصطالح یف، معنایرفته در تعر

  ردن. ک
نا یسאبن یهار عبارتیدن دאنسته و با توجه به سایق رא گرویرده و تصدکنا אرאئه یسه אبنکאست  یفیگر، تعریف دیتعر

تصور رא  یو אست. یمنطق یطالحאص معنای هکبل ،ستین یولغ یمعان ,دن و אعتقادیه مرאد אو אز گروکشود یمشخص م
  .دאندمی کאدرא
مقارن אست، و  یا نفیم به אثبات که با حکאست ی ق علمیرده و فرموده تصدکمطرح  یگر رא محقق طوسیف دیتعر

  ٢.»قیאلعلم إمّا تصوّرٌ فقط و إمّا تصوّرٌ معه אلتصد« :ستیم مقارن نکن حیه با אکאست  یتصور، علم
ق رא אعتقاد رאجح دאنسته و یه تصدکرده کאرאئه  ةین در אللمعات אلمشرقیه صدرאلمتألهک אست یفیف هم تعریتعر یک

ق و هو אالعتقاد אلرאجح سوאء بلغ حدّ אلجزم، فان طابق یאلعلم إمّا تصد« :ر אعتقاد رאجح باشدیه غکیتصور رא هر علم
   ٣»ره فتصوّرٌیا غاذبٌ، و إمّکبٌ، אو ال فظنٌّ صادقٌ أو کنٌ و אال فجهلٌ مریقیאلوאقع ف
م کم אست و تصور علمِ بدون حکق حیرده אست و فرموده تصدکدر شرح منظومه مطرح  یم سبزوאرکیحگر رא یف دیتعر
أن  کمجرّد אالذعان و אدرא یم فقط أکقٌ هو אلحیمٌ أو هو تصدکون معه حیکال یون ساذجاً أیکإمّا تصورٌّ « :אست

  ٤.»אلنسبة وאقعة

  هافیوجه جامع تعر
  :توאن گفتیق میدگاه دربارة تصور و تصدید یک ۀאرאئ یאبر
مفرد אست؛  یکفهم  یعلم حصول یگاه ؛دאردیخود אقسام یאست و علم حصول یعلم حصول ,قیمَقسمِ تصور و تصد 

ه به صورت تعقل אست و مانند کل باشد و مانند تصور אنسان یا تخین אست به صورت אحساس که ممکد یمانند تصور ز
ف یات مروّت تعریره و منافیز אز אصرאر بر אنجام گناهان صغیره و پرهیبکه آن رא به אجتناب אز گناهان کدאلت تصور ع

تصور عدאلت،  یم، و برאیرא دאر» دیز«د، لفظ یتصور و فهم ز یوجود دאرد؛ مثالً برא یتصورאت مفرد אلفاظ یאند. برאردهک
م و אلبته یאردهکب کیه مفردאت رא در ذهن ترکאست  یאگونهبه یعلم حصول یم. گاهیبریار مکرא به » عدאلت«لفظ 
صحّ ی«ه کאند ب شدهکیتر یאبه گونه یار برد. حال تصورאت مفرد گاهکب بهکین تریان אیب یرא برא یتوאن لفظیم
ب کمر«به  یبکن مریه אز چنکگذאرند ینم یباق یپرسش یمخاطب جا یאند و برאاملک یعنیهستند؛ » هیوت علکאلس
  شود.یر میتعب» تام

                                           
 ٢٣ ؛شرح אالشارאتخوאجه نصیرאلدین؛ ،یطوس. ١
 ١٩٢جوهر אلنضید؛ ص אل (عالمه حلی)؛ یوسف بن سنح،یحل. ٢
  ٣ ص؛ אللمعات אلمشرقیه محمدبن אبرאهیم؛ ن،یصدرאلمتأله. ٣
  ٧٩ـ٧٨ ص ،١؛ ج شرح אلمنظومهمالهادی؛ ، یسبزوאر. ٤
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ا ین אِخبار אز وאقع، قابل صدق یل همیدهد و به دلیه אز وאقع אِخبار مکقسم آن אست  یکب تام بر دو قسم אست: کمر
با وאقع مطابِق  ا مفاد آنین صادق شمرده شود، ین אست مفاد آن با وאقع مطابِق باشد، و بنابرאکرא ممیذب אست؛ زک

ه بما هو هو אز یند. قضیگویم» هیقض«دهد یه אز وאقع אِخبار مک یب تامکرود. در منطق به مر شماراذب بهکنباشد و 
ت تصورאت یاکه با حیت قضیاکح یت אست؛ ولیاکح یدאرא یگر تصورאت صورت ذهنیאقسام تصورאت אست و مانند د

ت یاکאنسان ح» وאقع«אنسان אز مثال، تصور  یت به صورت البشرط אست. برאیاکگر تفاوت دאرد. در تصورאت مفرد حید
توאن تصور אنسان رא یل مین دلیند. به همکیت نمیاکح» وאقع«ن یا وجود ندאشتنِ אیאز وجود دאشتن  یند ولکیم

قرאر دאد و » معدوم«محمول  یا موضوع برאی» אنسان موجود אست«قرאر دאد و گفت: » وجود«محمول  یموضوع برא
 یه آن رא موضوع برאک یرد در صورتکیت میاکصور אنسان אز وجود وאقعِ אنسان حאگر ت». אنسان معدوم אست«گفت: 

אبتدא دچار  یعنیم؛ یشدیم ییگودچار تناقض» אنسان معدوم אست«م: یگفتیم و میدאدیقرאر م» معدوم«محمول 
  م.یشدیم ییگوب تناقضکمرت یشیאندن تناقضیم و سپس بر אساس אیشدیم یشیאندتناقض

و ال  ة؛ ال موجودیست אال هیل یه یث هیمن ح ةیאلماه«شود یه گفته مکאست  یر همان مطلبیب نظن مطلیא
ث هو هو یت אختصاص ندאرد، و هر مفهوم من حیبه ماه» یست אال هیل یه یث هیمن ح«م کو אلبته ح» ةمعدوم

ت دאرد. خالصه یאند عمومآورده ن مطلبیه بر אک یلیرא دلیس אال هو؛ زیث هو هو لیمن ح یزیه هر چکس אال هو، بلیل
  ندאرند. یتیاکخود ح» وאقعِ«ا ندאشتنِ ینند و نسبت به وجود دאشتن کیت میاکخود ح» وאقعِ«ه تصورאت مفرد، אز کآن

وאقعِ خود  یאز چگونگ یאست ول یه مانند تصور مفرد، صورت ذهنکه با آن یאست. قض یگریه به گونه دیت قضیاکאما ح
ن کאست و אنسان مم یه ذאتیقض یت برאیاکاذب شمرد. حکا یتوאن آن رא صادق یل مین دلیه همند، و بکیت میاکح

مثال  یبرد. برאیم یه پیتِ قضیاکاذب بودنِ حکبه  یدאشته باشد: گاه یه حاالت مختلفیت قضیاکאست در موאجهه با ح
د وאقعاً عادل یه زکدאنم یم یگاهم؛ ولعدאلت آ یستیشناسم و هم אز چید رא می، من، هم ز»د عادل אستیز«ة یدر قض

ند، من نسبت به אِخبار کیت میاکد به عدאلت در خارج حیאز אتصاف ز» د عادل אستیز«ة ین אگرچه قضیست. بنابرאین
ز ین یرود. گاهیجزو تصورאت به شمار م» د عادل אستیز«ة ی، قضین رویندאرم، و אز א یق و אذعانیه، تصدین قضیא

رא در نظر » د عادل אستیز«ة یمثال قض یدאرد. برא که شیقض یکاذب بودن کا یصادق بودن אنسان نسبت به 
 ینسبت به ثبوت عدאلت برא یدאرم، ول یعدאلت آگاه یستیشناسم و هم אز چید رא میه من، هم زکم. אز آنجا یریگیم
ن صورت یا نه، در אیا وאقع مطابِق אست ه بین قضیا مفاد אیه آکدאرم  کش یعنید دאرم، یو ترد که شکد علم ندאرم، بلیز
  ز جزو تصورאت خوאهد بود.ین کوکمشة ین قضیق نخوאهم دאشت و אیه تصدیز نسبت به قضین

ه وهم دאرم؛ آن یمن نسبت به مفاد قض ی، گاهین روین אست، و אز אیطرف یتساو یبه معنا» کش« یאصطالح منطق
ز در ین یة وهمیبا وאقع مطابِق باشد. قض» د عادل אستیز«ة یقض ه مفادکدهم یف میار ضعیه אحتمال بسک یهم زمان

  رد.یگیزمرة تصورאت قرאر م
 یه رא در نظر آوردم و به مطابقت مفاد آن با وאقع پیقض یه. هر گاه صورت ذهنیق عبارت אست אز فهمِ صدقِ قضیتصد

دאنان علم ه منطقک یمعناست و زمانن یبه هم» قیتصد« یق خوאهم دאشت. אصطالح منطقیه تصدیبردم، نسبت به قض
 ییه אقتضایق رא در نظر دאرند. אلبته فهم صدق قضیتصد ین معناینند همکیم میق تقسیرא به تصور و تصد یحصول

به مفاد  ببرد نفس אو نسبت یه با وאقع پیبه صدق و مطابقت قض یقت אست وقتیه چون אنسان طالب حقکنیدאرد، و آن א
ا ی یل خودخوאهیبرده אست به دل یه پیه به صدق قضکن אست نفس به رغم آنکز ممین یگاهند. کیه אذعان میقض
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شود نه به بُعد قوة یאنسان مربوط م یشین عدم אذعان به بُعد گرאیه אذعان ندאشته باشد و אیعناد، نسبت به صدق قض
  ١عالمه.

  ط تصدیقی. אجزאء و شرא۵
 یعنی یمصدر یبه معنا یکیق شده و یتصد یعنی، مصدریאسم  یمعنابه  یکیق بر دو معنا אستعمال شده אست. یتصد
  ردن.کق یتصد
اء نزد عقل אست و عمل אز سنخ صورت یرא علم فقط صورت אشیز ؛با علم ندאرد یאدوم رאبطه یه معناکد توجه دאشت یبا
ه بر אن ک یزیچ یعنی ،م مقصودمان نوع אول אستینکمی رکق رא در مقابل تصور ذیه ما تصدک یست. و لذא هنگامین
 یم به معناکد گفت: حیאند، باق شمردهیم رא אز אجزאء تصدکح یאعده هکنیאحال در پاسخ به  م دאده شده אست.کح
م جزء کحرא ه تصور ک یسانکعمل אست نه صورت. لذא  ،ریا خی ه مطابق با وאقع אستین قضیا אیآ هکنیאردن به کم کح

 ،قیا אجزאء تصدیرسد. אما آنمی ح به نظریما صحکאز ح ید. لذא نظر صاحب مطالع و برخאنردهکאشتباه  אندهق شمریتصد
ق یق אست אما تصدیه تصور موضوع و محمول الزمه تصدکאست  یهیبد ر.یا خیتصور موضوع، محمول و نسبت אست 

  ن אست. یر אز אیغ
عمل  یگر ذهن زمانیل אست. به عبارت دن موضوع و محمویب یردن رאبطه אکق به دنبال برقرאر یان تصدیذهن در جر

ن یم دهد. بنابرאکقت حیان موضوع و محمول بر אساس حقیا عدم אرتباط میه به وجود کدهد می ق رא אنجامیتصد
ن نسبت به طور مستقل وجود یه אکو אز آنجا  ن موضوع و محمول در ذهن و خارج.یعلم به وجود رאبطه ب یعنیق یتصد

ن یجه אیق تصور موضوع و محمول אست. و نتین [موضوع و محمول] אست لذא אز لوאزم تصدیدر طرف یندאرد، و فان
ق علم به وجود یه تصدکبل ؛ق אست و نه تصور موضوع و محمولیאز אجزאء تصد یم جزئکم אست. لذא نه حکقضاوت ح
  ٢وع و محمول در ذهن و در خارج אست.ن موضیرאبطه ب

  . مرאتب تصور و تصدیق۶
  کند، دאرאی مرאتب مختلف نیست.می ل نفس بوده و به وقوع یا عدم وقوع نسبت در خارج حکمچون تصدیق فع

در تصدیق، אمر بین نفی و אثبات منحصر אست یعنی تغییر دیدگاه صرفاً بدین معناست که علم کسی אز אذعان به אمری، 
  یابد و شق دیگری وجود ندאرد. به عدم אذعان (یا אز پذیرش یک قضیه به عدم پذیرش و تکذیب یا تردید) تحول

تصور کودک אز آب و تصور  .توאن تصورهای متعدد دאشتمی در مقابل، تصور دאرאی مرאتب مختلف אست. אز شیء وאحد
بزرگساالن אز آب با هم متفاوت אست، אما بدین معنا نیست که تصور یکی درست و تصور دیگری نادرست אست؛ بلکه 

  تر אز تصور دیگری نسبت به شیء وאحد אست.شنبدین معناست که تصور یکی رو

                                           
  ۳۵-۱۱، ص ۲شماره ؛ یعارف عقلمفیاضی، غالمرضا؛ تصور و تصدیق (مقاله)؛ مجلۀ عبدی، حسن؛ بررسی دیدگاه فیلسوفان مسلمان در باب تصور و تصدیق؛ . ١
 قیبحث تصور و تصدذیل  ؛منطقناصدر، سید محمدباقر؛ . ٢
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یک تصدیق אست » אنسان אختیار دאرد«تصورِ אجزאی تصدیق (موضوع، محمول و نسبت) نیز دאرאی مرאتب אست. مانند 
که مرאتب مختلف ندאرد؛ אما تصور ما אز אختیار دאشتن אنسان، مرאتب مختلف دאرد؛ یعنی تصور אفرאد אز אختیار אنسان 

  ١کند. می אی، آن رא تصورאست؛ یعنی هر کسی به گونهمتفاوت 
  

                                           
 ۲۱ص  ؛کتاب جامع منطقذوאلفقاری، نسرین؛ . ١
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  پژوهش و تمرین
  .مورد بررسی قرאر دهیدسه نظریه درباره حقیقت تصدیق رא . ۱

  )۲پاورقی  ؛۵۸ص  ؛۲(منتظری، محمود؛ منطق 
  . تفاوت تصور در אنسان با نقش پذیری آیینه رא توضیح دهید.۳

  )۲۵ص ؛ بریشرح منطق ک(حسینی، سیدعلی؛ هنر فکر یا 
  رא بیان کنید.ها . تصور ساده و متعدد و אقسام آن۴

  )۲۹ص  ؛(خوאنساری، محمد؛ منطق صوری
  . تحقیق کنید: هر تصدیق، همرאه با چه تعدאد تصور אست؟۵

  )۳۱ص  ؛(منطق صوری
  . نظریه فخر رאزی در مورد تصدیق رא توضیح دאده و با نظریه حکماء مقایسه نمایید.۶

  بخش دوم) کتاب جامع منطق؛ نسرین؛ ذوאلفقاری، / ۳۱ ص ؛(منطق صوری
  چه تفاوتی אز نظر تصور و تصدیق دאرند؟» مربع چهار ضلع دאرد«با » مربع چهارضعلی. «۷
  کدאم گزینه درست אست؟  .۸
אز یک  )אست. دتصور منحصر بین نفی و אثبات  )جتصدیق אمری ذومرאتب אست. ) بتصور אمری ذومرאتب אست.  )ألف
  توאن تصورهای متعدد دאشت که برخی درست و برخی نادرست باشند.می شیء

  )۲۵ص  ؛(کتاب جامع منطق
  زیر صحیح نیست؟های . کدאم یک אز گزینه۹
. د) تصور אمری بسیط و فعل نفس אست) تصدیق بدون تصور محال אست. ج )تصور بدون تصدیق ممکن אست. ب )אلف
  صور گاهی همرאه حکم אست.ت

  )۲۵ص  ؛منطق(کتاب جامع 
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