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چکیده
منطقدانان علم را به تصوّر و تصدیق تقسیم میکنند .تصویرهای یهنـی بـدون حکـم یقینـی را
تصور و تصویرهای یهنی همراه با حکم یقینی را تصدیق مینامنـد؛ سـپس هـر یـک از اینهـا را بـه
بدیهی و نظری تقسیم میکنند.
آنچه بدون تفکر حاصل آید بدیهی و آنچه همراه با تفکّر به دست آید ،نظری گویند .آنگاه
با ترتیب دادن تصورات بدیهی ،تصورات نظری را و با مرتب کردن تصدیقات بدیهی ،تصـدیقات
نظری را کشف می کنند .در این میان فق فخرالدین رازی معتقد است که همـه تصـورات بـدیهی
هســتند .در ایــن مقالــه ابتــدا ســخن فخرالــدین رازی و ســپس نقـد چنــد دانشــمند و در انتهــاء نقــد
قطبالدین شیرازی را مورد بررسی قرار میدهیم.
کلیدواژه :قطبالدین شیرازی ،فخرالدین رازی ،تصور ،تصدیق ،بدیهی ،نظری.
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مقدمه
منطقدانان علم را به تصور و تصدیق تقسیم میکنند و تصور را حصـول ماهیـت (تصـور
یهنی) در یهن بدون اینکه حکمی بر آن شود ،چه به ایجاب و چه بـه سـلب مـیداننـد و در
معرفی تصدیق میگویند :حکم بر آن ماهیت (تصور یهنی) به ایجاب یا به سـلب مـیباشـد.
(عالمه حلی ،1379 ،ص )11
آنگاه هر یک از تصور و تصدیق را به بدیهی و نظری تقسیم میکنند .تصور بـدیهی آن
است که نیازی به فکر کردن و تامّل نـدارد ،ماننـد تصـور حـرارت و بـرودت و تصـدیق بـه
اینکه ماست سفید است و یا تصدیق به اینکه اجتماع نقیضین محال است ،مثل اینکـه چیـ،ی
همین االن هم باشد و هم نباشد (.کاتبی ق،وینی ،1375 ،ص )44
آنگاه در تعریف فکر میگویند اینکه انسان از امور حاضر در یهنش به امـور غیرحاضـر
در یهنش برسد( .ابن سینا ، 1411 ،ص  )119و یا اینکه فکر را حرکت عقل بـین معلـوم و
مجهول میدانند .یعنـی ترتیـب دادن معلومـات بـه گونـهای خـاص و منطقـی تـا بتـوانیم بـه
مجهوالت برسیم و آنها را به معلوم تبدیل کنیم .این حرکت پنج مرحله دارد:
 .1رو بهرو شدن با مشکل (مجهول)؛
 .2شناختن نوع مجهول که آیا تصوری است یا تصدیقی؛
 .3حرکت عقل به سوی معلوماتی که در یهن دارد؛
 .4حرکت دوّم عقل بین معلومات برای یافتن معلوماتی که بـرای حـل مشـکل و تبـدیل
مجهول به معلوم مناسب هستند؛
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 .5حرکت سوّم عقل از معلوماتی که مناسب برای حل مشکل هستند و مرتب کردن این
معلومات برای معلوم ساختن آن مجهول( .مظفر ، 1418 ،ص )23
این سه قسم اخیر همان تعریف فکر است و معنـی حرکـت عقـل بـین معلـوم و مجهـول
همین است .هر انسانی برای فکر کردن این مراحل پنجگانه را میپیماید ،هر چند که ممکن
است خود

متوجه آن نباشد( .همان)

بنابراین با توضیحاتی که داده شد ،مشخص میشود کـه بـرای فکـر کـردن و رسـیدن از
معلومات تصوری به مجهوالت تصوری باید حتمـاب یـک قسـمتی از تصـورات مـا بـدیهی و
قسمتی دیگر مجهول باشد تا بتوانیم از تصورات معلوم استفاده کرده و تصورات مجهـول را
کشف و تبدیل به معلومات تصوری کنیم و همه منطقدانان بر همین عقیده هسـتند کـه تنهـا
بخشی از تصورات ما و نه همه آنها بدیهی هستند ،ولی فخرالـدین رازی بـر خـالو اجمـاع
همه منطقدانان معتقد است که همه تصورات بدیهی هستند( .فخرالدین رازی ، 1323 ،ص )16
در اینجا ابتدا سخن فخرالدین رازی و استدالل او و سپس نقد برخی از دانشمندان بـر او
و در انتها نقد قطبالدین شیرازی آورده میشود.
الف .دیدگاه فخرالدین رازی و نقد آن؛
ب .نقد قطبالدین شیرازی بر فخرالدین رازی.
دیدگاه فخرالدین رازی و نقد آن
فخرالدین رازی هم مانند دیگر منطقدانان در بیان وجه حاجت به منطق چنـین اسـتدالل
میکند .که ،معلومات ما از سه حال خارج نیستند :یا همه بدیهیاند ،یا همه نظـری هسـتند و
یا برخی بدیهی و بعضی نظریاند .فر

اول و دوم باطل است؛ زیرا اینکه همۀ معلومات مـا

بدیهی باشد ،بطالنش واض ،است ،همین طور نظری بودن همۀ معلومات ،هـم باطـل اسـت،
زیرا الزمها

این است که هر یک بر دیگری مستند باشد ،چه در موضوعات متناهی و چـه

موضوعات نامتناهی ،که محال است؛ پس فر

سوم درست است ،یعنی برخی از معلومات
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ما بدیهی و برخی نظریاند .حال دو فر
از بدیهیات محال است یا نه؛ فر
داریم ،در نتیجه فر

مطر میشود :یا استنتاج آنهایی کـه نظـریانـد،

نخست باطـل اسـت ،زیـرا مـا اسـتنتاجهـای بـیّن االنتـاج

دوم صحی ،است ،یعنی استنتاج معلومات نظری ،از معلومات بـدیهی

ممکن است ،در این صورت باز دو فر

پیش میآید ،یا هر مطلوبی از هـر مقدمـۀ بـدیهی

حاصل میشود یا هر مطلوبی ،اوّلیّات خاص خود را دارد که در شـراد معینـی ،مطلـوب از
آنها حاصل میآید ،فر

اول واض،البطالن است ،ولی فر

دوم صحی ،است ،یعنـی هـر

مطلوبی ،اوّلیّاتا خاص خود را دارد که در شرای معینی ،مطلوب از آنها به دست مـیآیـد،
دانش منطق ،بیان شرای الزم برای رسیدن به مطلوب را بر عهده دارد.
ولی فخررازی در کتاب المحصل که ظاهراب از آثار متأخر وی است ،دیدگاه خود را که
بر خالو اجماع منطقدانان است ،به صورت صری ،بیان مـیکنـد و معتقـد اسـت کـه همـۀ
تصورات ،بدیهی هستند و فقـ تصـدیقات بـه دو قسـم بـدیهی و نظـری تقسـیم مـیشـوند.
(همان ، 1323 ،ص  )16و دو دلیل بر مدعای خود میآورد:
دلیل اول فخررازی:

مطلوب یا مورد شعور است یا نه؛ اگر مورد شعور نباشد ،طلب آن محال است ،چرا کـه
مجهول نمیتواند ،مطلوب واقـع شـود و اگـر مـورد شـعور باشـد ،پـس در یهـن حاصـل و
تحصیل حاصل محال است ،اگر گفته شود ،مطلوب از جهتی مورد شعور اسـت و از جهتـی
نه ،گودیم :این دو جهت ،متغایر و متمای،ند ،بنابراین ،جهت مورد شعور به دلیل محال بـودن
تحصیل حاصل ،هرگ ،مورد طلب واقع نمی شـود و جهـت غیـر مـورد شـعور نیـ ،،بـه دلیـل
مجهول بودن ،مورد طلب واقع نمیگردد( .همان ،ص )17
دلیل دوم فخررازی:

راهی برای تعریف ماهیت شیء وجود ندارد؛ زیرا تعریف به خـود شـیء ،یـا بـه عناصـر
داخلی ،یا به امور خارجی و یا به امور مرکب از این دو است ،راه اوّل محال است؛ چرا کـه
تعریف شیء به خود ،مستل،م تقدّم شیء بر خود و دور است ،تعریـف بـه امـور داخلـی نیـ،
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محال است؛ زیرا تعریف یا به همۀ امـور داخلـی اسـت ،یـا برخـی از آنهـا ،صـورت اوّل بـه
تعریف شیء به وسیلۀ خود بر میگردد؛ زیرا مجموع امور داخلی چی،ی جـ ،همـان ماهیـت
نیست ،صورت دوم نی ،محال است؛ زیرا ماهیتا مرکّب ،فق از طریق شناخت همـۀ عناصـر
آن شناخته میشود .ماهیت را به وسیلۀ خواص خارجی آن نی ،نمیتوان تعریـف کـرد؛ زیـرا
ماهیات مختلف ،ممکن است الزم و خاصیت واحد داشـته باشـند ،در ایـن صـورت وصـف
خارجی نمی تواند معرِّو ماهیت موصوو باشد ،مگر اینکه از قبل بدانیم که این موصـوو،
موصووا آن است و این نی ،مسـتل،م دور اسـت ،از بطـالن ایـن راهحـلهـا ،مـیتـوان نتیجـه
گرفت که راه چهارم نی ،محال است( .همان)
نقد خواجه نصیرالدین طوسی بر دلیل اول فخررازی
دلیل اول فخررازی توس خواجه نصیر مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت ،وی در تلخـیص
المحصل مینویسد« :در این کالم مغالطۀ روشنی ر داده؛ زیـرا مطلـوب ،یکـی از دو وجـه
متغایر نیست ،بلکه مطلوب ،یـک شـیء اسـت کـه دارای دو وجـه اسـت و آن شـیء نـه بـه
صورت مطلق مورد شعور است و نه به صورت مطلق مورد شعور نیست ،بلکـه قسـم سـومی
است و خودا فخررازی در تقسیم محدثا در مسألۀ اینکه معلوم بـه نحـو اجمـال ،از وجهـی
معلوم و از وجهی مجهول است ،به این مطلب تصری ،میکند»( .خواجه نصیرالدین طوسی،
 ،1397ص )17
عالوه بـر ایـن خواجـه نصـیرالدین طوسـی در اسـاساالقتبـاس بـا اشـاره بـه ایـن سـخن
فخررازی ضمن نقل آن ،آن را مورد نقد و ارزیـابی قـرار داده و ایـن دیـدگاه فخـررازی را
ناشی از غفلت از شعور و کیفیت حصول تصورات میداند و اینکـه معرفـت چی،هـا ،چیـ،ی
نیست که حصول آن ناگهانی باشد ،بلکه آن دارای مراتب قوی و ضـعیف ،وضـو و خفـا،
خصوص و عموم و کمال و نقصان هست و معرفت به تدریج و کمکم حاصل میشود تا بـه
حد کمال برسد ( .همان ،1367 ،ص )411
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نقد کاتبی قزوینی بر دلیل اول فخررازی
کاتبی ق،وینی در توضی ،استدالل اول فخـررازی ،ابتـدا بـا ترسـیم سـاختار منطقـی آن،
نشان می دهد که استدالل وی مولف از مقدمات متقابل بـوده و بـه همـین دلیـل خـود سـتی،
است ،سپس آن را به این صورت بازسازی می کند :تصـور یـا مـورد شـعور اسـت یـا مـورد
شعور نیست .اگر مورد شعور باشد ،طلب آن محال است ،همان طور کـه اگـر مـورد شـعور
نباشد ،طلب آن محال است .پس ت صـوّر ،امـری اسـت کـه طلـب آن محـال اسـت( .کـاتبی
ق،وینی ،1375 ،ج  ،1ص )35-36
نقد دکتر قراملکی بر دلیل اول فخررازی:

دلیل اول فخر اعم از مدعاست؛ زیرا فخررازی مانند دیگر منطقدانـان معتقـد اسـت کـه
برخی از تصدیقات قابل اکتساب هستند ،ولی در اثبات قابل اکتسـاب نبـودن تصـوّر ،دلیلـی
می آورد که قابل اکتساب بودن تصدیق را نی ،نفی میکند؛ زیـرا مأخـ وی ،طلـب علـم بـه
صورت مطلق است و نه طلب تصور ،در این صورت ،با مبنای او در خصوص نظـری بـودن
برخی از تصدیقات ،سازگاری ندارد( .فخرالدین رازی ،1381 ،ص )47
نقد خواجه نصیرالدین طوسی بر دلیل دوم فخررازی
فخررازی در دلیل دوم ،تعریف ماهیت توس همۀ امور داخلی را محـال مـیدانـد ،چـرا
که مجموع امور داخلی ،همان ماهیت است و بازگشت آن ،تعریف ماهیت به خود

اسـت

که مستل،م دور است و محال است( .همان ، 1323 ،ص )17
خواجه نصیر در نقد آن مینویسد:

«اینکه مجموع اج،اء ماهیت ،همان ماهیت باشد ،صحی ،نیست؛ زیرا ج،ء طبعاب متقدم بـر
کل است و چند چی ،که هر یک از آنها متقدم بر چی،ی باشند[ ،مجموعشـان] از آن چی،هـا
متأخر خواهد بود و ممتنع است که آن چند چی ،،عـین آن متـأخر باشـند و جـاد ،اسـت کـه
هنگام اجتماع آن چند چی ،،ماهیت آن ،همان چی ،متـأخر باشـد و در نتیجـه آن چیـ،ی کـه
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متأخر است ،توس آن چی،های متقدم شناخته شود ،همانطور که علم بـه جـنس و فصـل و
ترکیب تقییدی بین این دو ،متقدّم بر علم به جنس مقیّد به فصل است ،در حالی که جنس و
فصل اج،ا ،جنس مقیّد به فصل است و توس جنس و فصل ،علم بـه جـنسِ مقیّـد بـه فصـل
حاصل میشود»( .خواجه نصیرالدین طوسی ،1397 ،ص )17
فخررازی در بخش دیگری از دلیل دوم ،تعریف ماهیت توس برخـی از اجـ،اء ماهیـت
را محال میداند؛ چرا که اگر ج،دی از یک ماهیت ،معرو آن ماهیت باشد ،الزمـها

ایـن

است که آن ج،ء بتواند معرِّو همۀ اج،اء ماهیت باشد ،همین طور باید معرِّو خـود

هـم

باشد ،که محال است ( .فخررازی ، 1323 ،ص )17
خواجه نصیرالدین طوسی در نقد آن مینویسد:

«این ادعا صحی ،نیست و هیچ حجتی بر آن اقامه نشده است؛ زیرا جـاد ،اسـت کـه همـۀ
اج،اء یا برخی از اج،اء یک ماهیت ،معرِّو آن ماهیت باشد و الزمها
ج،ء ،معرو همۀ اج،اء آن ماهیت و حتی معرِّو خود

ایـن نیسـت کـه آن

باشد ،چرا که مـا تبیـین کـردهایـم

که ماهیت ،مغایر با مجموع اج،اء است و منشأ این غل  ،عـدم تمیـ ،بـین ماهیـت و مجمـوع
اج،اء ماهیت است»( .خواجه نصیرالدین طوسی ،1397 ،ص)17
این نظریـۀ فخـررازی یعنـی بـدیهیانگـاری همـۀ تصـورات مـورد تبعیـت هـیچ یـک از
منطقدانان قرار نگرفت.
بدیهیانگاری همۀ تصورات ،لوازم خاصی در منطق دارد ،که وفاداری به این نظریـه را،
حتی در خصوص فخـررازی از میـان بـرده اسـت .یکـی از لـوازم مسـتقیم آن ،انکـار منطـقِ
تعریف و تبدیل منطق دو بخشی ابنسینا به منطق قیاس و حجت است ،الزم دیگر آن تحول
بنیادی در نظام منطق تعریف ارسطویی است ،انقالبی که شیخ شـهابالـدین سـهروردی نیـ،
در فکر آن بود ،یکی از مواضع وفا فخـررازی و شـیخ اشـرا کـه مـیتوانـد دو تقـدیر از
دیدگاه استاد واحد مجدالدین جیلی -انگاشـته شـود ،وقـوو بـر عـدم توانـایی نظـام منطـق
تعریف ارسطویی است( .فخررازی ، 1323 ،ص  )49سهروردی در حکمۀاالشـرا فصـلی
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را به عنوان «حکومه اخری فی بیان ان المشایین اوجبوا ان ال یعرو شیء من االشـیاء» بـه آن
اختصاص میدهد( .شهابالدین سهروردی ،1375 ،ج  ،2ص )73
مالک بداهت
در خصوص تصور و تصـدیق بـدیهی ،دو سـلال مطـر مـیشـود .1 :بـدیهی چیسـت؟
(تعریف)؛  .2بدیهی کدام است؟ (مالک تمای.)،
در پاسخ به سلال نخست ،همۀ منطقدانان اتفا نظر دارند که تصـور و یـا تصـدیقی کـه
حصول آن ،محتاج اکتساب نباشـد ،بـدیهی اسـت ،هـر چنـد کـه تعریـف ،یهـن را روشـن
میسازد؛ ولی در مقام تعیین مصـدا  ،کـارآیی الزم را نـدارد ،بلکـه بـرای تعیـین مصـدا ،
نیازمند مالک تمای ،هستیم ،تا بدیهی را از نظری تمی ،دهیم .سخن منطقدانـان در پاسـخ بـه
سوال دوم مالک تمای ،خالی از ابهام و اختالو نیست.
مالک تمای ،بدیهی ،در هر یک از تصور و تصدیق ،پاسخ جداگانهای دارد.
نقد قطبالدین شیرازی بر فخرالدین رازی
عالمه محمود بن مسـعود معـروو بـه قطـبالـدین شـیرازی کـه طـب و حکمـت را در
خــدمت محقــق طوســی خوانــده اســت (هــادوی تهرانــی ،1369 ،ج  ،1ص  )155در نقــد
فخرالدین رازی درکتاب شر حکمۀاالشرا چنین میگوید :معارو و معلومات انسان کـه
منحصر در تصور و تصدیق هسـتند ،همگـی بـدیهی و ضـروری نیسـتند ،زیـرا اگـر همگـی
بدیهی بودند ،ما نباید هیچ مجهول تصوری داشته باشیم؛ درحالی که چنین نیست ،مثالب جـن
و فرشته برای ما تصور مجهول میباشد و همچنین همگی آنها کسبی و نظری نیسـتند؛ زیـرا
اگر چنین بود ،ما هرگ ،نمیتوانستیم چی،ی را یاد بگیریم زیرا یـادگیری ،کمـک گـرفتن از
معلومات برای کشف مجهوالت است؛ بلکه برخی از معلومات فطری یعنی بدیهی بوده کـه
در اکتساب از آن جهت که خود

است ،محتاج به فکر نمیباشد و برخی دیگر غیرفطری

نقد قطبالدین شیرازی بر فخرالدین رازی در بداهت همه تصورات

011

و نظری بوده و در اکتساب از آن جهت کـه خودشـان هسـتند ،محتـاج بـه فکـر مـیباشـند.
(قطبالدین شیرازی ،1391 ،ج  ،1ص )72
نکتـهای کـه در سخـن قطبالدین شیرازی به چشـم میخورد ،ایـن اسـت کـه قیـد از
آن جهت که خودشان هستنـد ،را میآورد و غر

از ایـن قیـد ،ایـن اسـت کـه نظـری و

بدیهی بـودن نسبت به خود معلـوم سنجیـده مـیشــود .از ایـن جهـت عالمـه قطـبالـدین
شیـرازی میگوید:
به اعتبار همین جهت است که تصـدیقات بـدیهی کـه متوقـف بـر تصـورات غیربـدیهی
هستند ،نظری نبوده ،بلکه ضروری و بدیهی هستند؛ زیرا آنها از حیث تصدیق بـودن محتـاج
به اکتساب نیستند ،بلکه از جهت تصورات الزم برای تصدیق است که احتیاج بـه اکتسـاب
دارند و به همین دلیل حکم در چنین تصدیقهایی بعـد از تصـور دو طـرو محتـاج بـه چیـ،
دیگری نیست( .همان ،ص )73
بنابراین تصدیقهای بدیهی ماننـد« :اجتمـاع دو نقـیض محـال اسـت» از جهـت تصـدیق
بودن ،ضروری و بدیهی است ،هر چنـد کـه تصـورات الزم بـرای تصـدیق یعنـی تصـور دو
طرو محتاج به اکتساب است.
نتیجه
همانطور که بسیاری از منطقدانان و از جمله قطبالدین شیرازی ادّعای فخررازی مبنی
بر بدیهی بودن همه تصورات را با استدالل و دلیل نقد و ردّ کردهاند ،میتوان نتیجه گرفـت
که حق با منطقدانان بوده و وجهی برای صحّت ادّعای فخرالدین رازی نمیتوان یافت.
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