
  هاي فلسفی پژوهش

  نشریۀ دانشکدة ادبیات و

  علوم انسانی دانشگاه تبریز

  88، بهار و تابستان 52سال 

  210شمارة مسلسل 

  

  *اسالمیۀ فبدیهیات در فلس ضرورت و مالك

  

  **پور دکتر منصور ایمان

  چکیده

 مباحث مهم و تأثیرگذاري که در فلسفۀ اسالمی وجود دارد و امروزه، تحـت             یکی از 

قابل طـرح اسـت، مـسئلۀ بـدیهیات در حـوزة تـصورات و        » شناسی  معرفت«عنوان  

ـام       بـی  این مسئله با وجود اهمیـت فـراوان و نقـش           .تصدیقات است  بـدیلش در نظ

معرفتی فیلسوفان ما، از زوایاي مختلف و به نحو کامل مورد بحث قرار نگرفته است               

از ادراکـات نظـري،     که به جهت ابهامات نهفته در مـالك تفکیـک آنهـا             اي    به گونه 

نـشیند و گـاهی یـک قـضیۀ           می گاهی یک قضیۀ نظري به جاي یک قضیۀ بدیهی        

  .شود  میچرا واقع گیرد و مورد چون و  میجاي قضیۀ نظري قرار بدیهی در

تبیین جایگاه بدیهیات در نظام فکري فیلسوفان اسالمی و ارائه و تشریح و 

است که  اي     مسئله ،بدیهیاتت از غیر  اهاي اصلی مرزبندي بدیهی    ارزیابی مالك 

  .این مقاله به عهده گرفته است

 بدیهیات، اساس و ،فوق آن است که اوالً پاسخ اجمالی این مقاله به مسئلۀ    

غیـاب آنهـا هـیچ     دهنـد و در    مـی  نظام معرفـت یقینـی را تـشکیل        خمیرمایۀ

ک تفکی ۀ گرچه در زمین  ،ثانیاً. شناخت یقینی و قابل وثوقی حاصل نخواهد شد       

هایی در کتب متفکران اسـالمی مطـرح شـده           آنها از معارف غیربدیهی، مالك    

 بـساطت ایـن   ،مـالك در تـشخیص بـدیهیات تـصوري    تـرین    لکن اصلی ،است

مالك در تشخیص قضایاي    ترین    بدیهیات عقلی است و اصلی     مفاهیم در حوزة  

 نیـاز بـه     درنگ آنها توسـط عقـل بـدون         بی پذیري الزامی و    تصدیق ،بدیهی نیز 

  .هاي خارجی است تصدیقات و استدالل

  .شناسی، تصورات، تصدیقات، ادراك، معرفت  بدیهیات، معرفت:هاي کلیدي واژه

                                                
6/8/88:  تأیید نهایی7/11/87: وصول تاریخ -*

م آذربایجانو حکمت اسالمی دانشگاه تربیت معلّدانشیار گروه فلسفه  -**



  1388ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

  ایضاح مفهومی -1

ــه طــور ــی ب اســاس یــک ، بر)ادراك(  علــم، فیلــسوفان اســالمیشناســی معرفــت  درکلّ

علـم  ( بـا واسـطه   و علـم    ) علم حضوري ( واسطه به حقیقت معلوم     بی  به علم  ،بندي  تقسیم

علم حصولی از حیث اشتمال یا عـدم اشـتمالش بـر حکـم، بـه        . شود  می تقسیم) حصولی

م وکم بخـشی از علـ   ین فیلسوفان براین باورند که دستا .گردد  میتصور و تصدیق تقسیم  

نیـاز از تعریـف و اثبـات          بـی  تصدیقات  بر تصورات و   ،حصولی اعم از تصورات و تصدیقات     

نخـستین  ۀ شـروع و پایـ    ۀ   نقط ،نیاز از تعریف و اثبات      بی مین معلومات  و ه  ندستهمبتنی  

نیـاز از تعریـف و اثبـات      بـی بـه ایـن ادراکـات   . شوند  میبراي معارف حقیقی ما محسوب    

، )48 ق،1427 قاضی عبدالجبار، (  ضروریات ،)44-47،  1384کاتبی،( ات بدیهی ،اصطالحاً

 غریـزي  و) 1/159 ق،1408 فـارابی، (ی   امور طبیعـ   ،)2/18 ،1372سهروردي،  (فطریات  

  .گویند  می)214-1/215 ،1375 سینا، ابن(

 تصوراتی هستند که خودشان واضح ،تصوراتة شروع معرفت ما در حوزۀ در واقع نقط

لکن در دستیابی  ؛شوند  نمی و هرگز از تصورات دیگر حاصلاند نیاز از تعریف منطقی  بیو

تصورات، ة در حوز «بنابراین .کنند  می نقش محوري ایفابه تصورات دیگر و تعریف آنها،

اگر  و شوند  میتصورم شوند و خودشان ذاتاً  میاشیائی هستند که مبادي تصور محسوب

ف امر ی چنین چیزي تعر، درحقیقت،کسی بخواهد از طریق اموري بر آنها داللت نماید

 و چه بسا ؛و نشان خواهد بود بلکه تنبیه و یادآوري از طریق نام ،مجهول نخواهد بود

 ، لکن بنا به علّت و وضعی؛از آن تصور نخستین باشدتر   پنهان،خود این نام و نشان

  ).29 ،1363 سینا، ابن (»قلمداد گرددتر  روشن

تصدیقات ۀ که هماي     به گونه  ؛در خصوص تصدیقات نیز مطلب به همین صورت است        

 تـصدیق و اذعـان عقـل واقـع      مـورد  ذاتـاً  شوند کـه    می علوم حقیقی به قضایایی ختم     در

تـصدیقات و بـراهین     ۀ   لکن اسـاس همـ     .آیند  نمی شوند و از تصدیقات دیگر به دست       می

اموري که بـه    « :این زمینه چنین است    فارابی در ۀ  حکیمانهاي    عبارت. شوند  می محسوب

یابد   می اي  خود را به گونه    ،هستند که انسان  اي    شوند مقدمات کلیه    می  تعقّل ،طورطبیعی

کـه  داند    نمی که گویی از همان آغاز خلقتش با علم یقینی بدان آفریده شده است و خود              

 عدد فرد است و هر عدد چهاري      ،اي مثل هر عدد سه    .اند اینها چگونه براي او حاصل شده     

 قـضایایی هـستند کـه مـا         ،ایـن معقـوالت   «). 159/ 1 ق، 408 ،فارابی( »عدد زوج است  



فۀ اسالمی بدیهیات در فلس ضرورت و مالك 

 .انـد   دانیم اینها از کجا و چگونه براي مـا حاصـل شـده              نمی ن داریم؛ اما  نسبت به آنها یقی   

  مـا مـشتاق  آوریم کـه  نمی به یاد    و باز  ،دانیم که ما زمانی نسبت به آنها جاهل بودیم         نمی

 مطلوب خویش قرار دادیـم؟ بلکـه خـود را بـه             ،را یک زمانی   نهاآبه معرفت آنها بودیم و      

و گـویی اینهـا بـراي مـا        ایم    ول پیدایش با آنها آفریده شده     یابیم که گویی از ا      می اي  گونه

اینها هستند که مقدمات اولی و طبیعـی بـراي          .  نیستیم هاخالی از آن  ما   و   غریزي هستند 

  ).269-270 ،انهم( »شوند  میشوند و مبادي نخستین نامیده  میانسان محسوب

 ا بدیهیات تشکیلبنابراین بخشی از معارف ما در قلمرو تصورات و تصدیقات ر

 چه ،این است که از منظر متفکّران قائل به این نظریهما سؤال و اکنون  .دهند می

  ؟ضرورتی براي وجود این بدیهیات در نظام علمی ما وجود دارد

  ضرورت وجود بدیهیات -2

شود، پرسش از   می مطرح،هایی که به دنبال توضیح مفهومی بدیهیات یکی از پرسش

سؤال این است که چه ضرورتی در .  بدیهیات در نظام معرفتی انسان استضرورت وجود

میان است تا بخشی از معارف خویش را غیرقابل چون و چرا بدانیم و آنها را اساس 

  در نظام معرفتی ما، اگر این قبیل معارف، به بیان دیگر؟معارف دیگر خود قرار دهیم

  آمد؟  میه وجودالینحلّی بۀ  چه مشکل یا مسئل،وجود نداشت

 شناسی معرفت که در ،ارسطوموضوع ع پاسخ فلسفی و پیشینی فیلسوفان اسالمی به تب

 این است که اگر ،قابل تبیین است) foudationalism( معاصر تحت عنوان مبناگروي

لیه در میان نباشند، زنجیراین معارفیا ،معارف ماۀ به هم پیوستة  نخستین و مبادي او 

پایان تصورات و تصدیقات   بی و لذا در حلقات.شود  میانجامد یا به دور ختم  میبه تسلسل

است در حالی و این . یمبیا  نمییم و به هیچ معرفت کامل و یقینی دستوش  میسرگردان

 تصورات و تصدیقات ما تاۀ  سلسل بنابراین. از چنین معرفتی برخورداریم بدون شک ماکه

  به تصورات و تصدیقات بدیهی و نخستین ختم، نهایتیابد و در  نمینهایت ادامه بی

کلّی ممکن نیست که براي  به طور«: گوید  می ارسطو در توصیف این مطلب.شود می

] دیگر[      چنانکه،شود  میپایان کشیده همۀ چیزها برهان یافت شود و گرنه جریان تا بی

  ).a1006 5- 10متافیزیک، ( » برهان وجود نخواهد داشتبه این شیوه اصالً
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 :نویسد  می نیز در خصوص ضرورت وجود بدیهیات در نظام معرفتی یک عالمسینا ابن

 د تصدیق واقعر مو مبادي نخستین وجود دارند که ذاتاً،باب تصدیق همان طور که در«

که اگر به اي  گیرد به گونه  میآنها صورتۀ شوند و تصدیق قضایاي دیگر نیز به واسط می

 معرفت آن چیزي که ،ر نکنند یا لفظ دالّ بر آن فهمیده نشودخاطر انسان خطو

تصورات نیز ة  در حوز،به همین صورت.... آید  نمی به دست،شناختش منوط به آن است

  مورد تصور واقعشوند و ذاتاً  میاشیائی در میان هستند که مبادي تصور محسوب

نهایت   بیتصورات تاۀ  سلسل،شداگر هر تصوري نیازمند تصور پیش از خود با .شوند می

  ).29-30، 1363سینا،  ابن( »د یافت یا به دور خواهد انجامیدهادامه خوا

یا توقّف مقدمات ها  قائل به تسلسل مقدمات برهانۀ  نیز با رد نظریبرهان شفا در الرّئیس شیخ

 برهان، در حقّ این است که مقدمات هر«: نویسد  میهر برهان به اصل موضوع خاص خود،

ید هر آ  میالزم« وگرنه ؛)130، 1373همان، ( » بین استرسد که ذاتاً  میاي  به مقدمه،نهایت

  ).129همان، ( » گردد و چنین چیزي محال استمبرهانی دیگر معلوۀ برهانی به واسط

ة  چه در حوز،معارف ماۀ توان گفت که اگر سلسل  میبنابراین به طور خالصه و دقیق

 به تصورات و قضایاي نخستین ختم نشود یا به دور ،تصدیقاتة  چه در حوزتصورات و

نهایت   بیمبتال خواهد شد یا به تسلسل خواهد انجامید و کسب هر معرفتی، بر حصول

حاصل نخواهد  هیچ معرفت یقینی براي ما ،معارف قبلی مبتنی خواهد بود و در نتیجه

 ،سهروردي( این مقدم نیز محال استبنابر؛ تالی به هر دو شقّش، محال است .شد

 البدیهیات بذور کلّ اثمار النّظریات و الیها تنتهی کلّ الیقینیات«پس ). 2/18 ،1372

هاي نظري هستند و همۀ امور یقینی ما به آنها منتهی  امور بدیهی بذرهاي همۀ میوه[

  ).323/ 1 ق،1413 ،سبزواري( »]شوند می

 ضرورت وجود بدیهیات در نظام معرفتی انـسان را         ،ساس آن رویکرد دیگري که افرادي، برا    

بـه   برخی از تصورات و تـصدیقات     « ،براساس این رویکرد  . ارجاع به وجدان است   اند،    نشان داده 

یابـد کـه برخـی از تـصورات و      مـی  در هـر عـاقلی ذاتـاً    زیـرا  [ ضـروري هـستند    ،حکم وجدان 

/ 1ق،  1412 ایجی وجرجـانی،   .رك( ]ت براي او حاصل شده اس     ، بدون قدرت و فکر    ،تصدیقات

ـاز از    بـی که برخی از تـصورات و تـصدیقات مـا بـدیهی و       این ،در واقع براساس این نظر    ). 97 نی

بنـابراین وجـود   .  یک حکم بـدیهی از سـنخ مـشاهدات درونـی اسـت       ،تعریف و اثبات هستند   

  . یک امر بدیهی است،خودها،   انسانبدیهیات در نظام معرفتی ما



فۀ اسالمی بدیهیات در فلس ضرورت و مالك 

 نبود بدیهیات ، مذکوراللدت گفته شود که براساس رویکرد مبتنی براستممکن اس

 در حالی که چنین ؛ مستلزم عدم حصول معرفت براي انسان است،در نظام معرفتی

نظام  زیرا ممکن است در. وجود ندارداستلزامی میان مقدم و تالی استدالل مذکور 

 داراي معرفت  آن فرد،ن حال بدیهیاتی در میان نباشد و در هما،معرفتی یک فرد

 چه اشکال دارد که کسانی ،به بیان دیگر. اجمالی و مفید در مقام عمل نیز باشد

 ، معرفتی خود نداشته باشند و در عین حالنظامگاهی تحت عنوان بدیهیات در  هتکی

  ؟مختلف باشندهاي   در حوزهمفیدواجد معرفت اجمالی و 

 معرفـت   ،بـه طـور کلّـی      مفهوم تعریف و برهان و    ل در   مأ از ت  ،پاسخ به پرسش مذکور   

توضـیح سـخن   . شـود   میدانان مسلمان مشخّص نی در نظام فکري فیلسوفان و منطق یقی

 شـناخت کامـل و واضـح ذات و          ،این است که هدف اصـلی از بخـش تعریـف در منطـق             

         حقیقت معرّف و تمییز آن در مقام ادراك از ماسوایش است و این دو هدف تنهـا بـا حـد

  ه و صورت ارسطویی است      که تعریف مبتنی بر جنس و فصل مأ       -تامحاصـل  -خوذ از ماد  

 هدف دوم از طریق حد نـاقص و رسـم           ،شود و در صورت برآورده نشدن هدف نخست        می

 ،سـینا  ابـن ( گـردد   مـی  حاصـل  -ا نیز بر کلیات خمس مبتنی هستند      که آنه -تام و ناقص    

یابی به    دست ،در بخش حجت نیز، هدف اصلی     ). 117،  1368 ، مظفر ؛98-95/ 1،  1375

ایـن   در واقع غرض اصـلی، در . علوم حقیقی استة معرفت یقینی از طریق برهان در حوز     

علم حـصولی نیـز     ة   شناخت یقینی حقیقت است و شناخت یقینی حقیقت در حوز          ،علوم

  ).351 ،همان( تنها از طریق برهان ممکن است

تصورات و ة ه در صورت نبود بدیهیات در حوزتوان گفت ک  میبنابراین به آسانی

به دست خواهد آمد و نه ) تعریف منطقی ( نه معرفت دالّ بر حقیقت اشیا،تصدیقات ما

هی اساس و مبناي معارف حقیقی و در حقیقت معارف بدی. معرفت یقینی ناشی از برهان

و بدون ) 141- 144 ،1408  شهیدصدر،.رك( شوند  میعلوم محسوبۀ یقینی ما در عرص

 ، و هیچ معرفت یقینی به وجود و خواص آنها، هیچ معرفت منطقی به ذات اشیا،آنها

  .حاصل نخواهد شد

شود که برخی از آن   می وقتی دو چندان،در نظام معرفتی انسان اهمیت وجود بدیهیات

در . هیم را مطرح و مورد مداقّه قرار د»امتناع جمع و رفع متناقضین«ویژه اصل  ، بهبدیهیات

اصلی که استوارترین همۀ «: خوانیم  می ارسطو در خصوص این اصلزیکیمتاف کتاب چهارم
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 در یک زمان و در همان چیز و -   هردو– این است بودن و نبودن یک چیز ،اصول است

  ).b1005 20- 30( »این استوارترین همۀ اصلهاست. یستاز همان جهت ممکن ن

حکمت متعالیه نیز این اصل و اشراقی و  شّائیفان اسالمی اعم از مدر کتب فیلسو

) 292 ،1375 بهمنیار، ( قلمداد شده است»اقوال و قضایاۀ احقّ االقاویل و منتهاي هم«

مالصدرا در توصیف اهمیت این . ردیف شده است ار آن با افتادن در دام سفسطه همو انک

که انکار آن مبناي هر  –نخستین قضیه از میان اقوال حقّ و بدیهی  «:نویسد  میاصل

قضایا در مقام ۀ هم .نیستاي   واسطه، این است که بین سلب و ایجاب- سفسطه است

مالصدرا، ( »مقدمات و نتایج استۀ  انکار هم،شوند و انکار آن  میتحلیل بدان منتهی

 نیز اصل مذکور را عاري از هر گونه - رئیس حکماي اشراقی-  سهروردي.)1/90، 1368

 و ،بهره از افکار درست  بی و، آن را گرفتار خیاالت عجیبدانسته و منکرینشک و شبهه 

  ).203-206/ 1، 1372دي، رسهرو(  اهل ذوق و تصوف برشمرده است مواجیدمحروم از

 و انکار مذکورة خصوص قاعددرکه هرگونه شک و شبهه براهل تامل پوشیده نیست 

است و کنارگذاشتن آن از عالم اي  یقین در هر قضیهة  مساوي با دوري از حوز،آن

 ،بنابراین هر کجا و هر زمان.  مالزم با کنار گذاشتن یقین از عالم شناخت است،اندیشه

 در همان جا و همان زمان ،درمیان استاي   یک قضیه مضمونیک باور یقینی نسبت به

و مورد موجود  آشکار یابه صورت پنهان  »امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین «نیز اصل

  .تصدیق است

 االصول گفته و نقش کلیدي اصل  با عنایت به مباحث پیشاسالمی فیلسوفانبنابراین 

 به صراحت اعالم ،»امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین «یعنی ،ها  انساننظام معرفتی ما

 در دام ،ا ناخواستهی ه خواست،اندیشهة کنند که در صورت حذف بدیهیات از حوز می

ق، 1408 ،فارابی( کرد هیچ معرفتی دست پیدا نخواهیم  بهیم افتاد وجهالت خواه

 تالی این قیاس استثنائی به حکم عقل و وجدان .)18/ 2، 1372؛ سهروردي، 1/270

  . پس مقدم آن نیز باطل است،باطل است

  اتبدیهی مالك -3

 مهمی که  یکی از مباحث،پس از وقوف بر اهمیت وجود بدیهیات در نظام معرفتی انسان

پرسش .  مالك بدیهی بودن این گونه معارف است،در خصوص بدیهیات قابل طرح است



فۀ اسالمی بدیهیات در فلس ضرورت و مالك 

توان تصورات و تصدیقات   میهایی این است که چگونه و با استناد به چه مالك یا مالك

  .تشخیص دادبدیهی  غیر تصورات و تصدیقاتبدیهی را از

 مشخّص نکردن ،در حقیقت و ،بدون شک عدم پاسخگویی شفّاف به پرسش مذکور

 زیادي در این باب به وجودهاي   ابهام و چالش،معیار یا معیارهاي روشن در این زمینه

 این زمینه آشکارا نشان عمل فیلسوفان اسالمی درة  نگاهی اجمالی به شیو.آورد می

بدیهیات را به عنوان ۀ  مسئل، لکن مهم، هرچند اندك،در موارديها   که برخیدهد می

 انتخاب ،اهگاهی مناسب براي دفاع از آراي خود و فرار از ناکامی در پاسخ به اشکاالتپن

که این اشکال اند  و در رد اشکال دیگران تنها به ذکر این نکته بسنده کردهاند  نموده

ۀ همواجة به عنوان مثال مالعبداهللا مدرس زنوزي در خصوص نحو. خالف بداهت است

 الوجود  درباب توحید واجب»کمونهابن «ۀ همشهور به شب ۀهبرخی از اهل فضل با شب

داند و مسلک عرفا   میاز بعضی از فضالي عصر که خود را وحید و فرید دهر« :نویسد می

 یعنی بمعنی ال گفت توحید بمعنی اخص  میو اهل سلوك را سالک است شنیدم که

دلیل و برهان ۀ قامانظر و فکر و ه  بدیهی است و محتاج ب.الوجود شریک له فی وجوب

ونه وارد است کم ین معنی قائم نیست و شبهۀ ابناه  زیرا که برهان تام بر توحید ب؛نیست

  ).138- 139، 1361مدرس زنوزي، ( »و رفعش ممکن نیست

در تمسک به بدیهیات در مقام ها  رسد که علّت اصلی این گونه نابسامانی  میبه نظر

بدیهیات یا عدم ییز بدیهیات از غیر مالك تم واضح و مشخّص نبودن،عمل و مصداق

که گرچه در آثار فیلسوفان حقیقت این است . این زمینه است آگاهی از مالك موجود در

 ،خورد  نمی فصل و بحث مشخّص و جامعی در این زمینه به چشم،دانان مسلمان و منطق

ك بدیهی بودن یا که متفکّري همچون استاد مطهري براین باور است که مالاي  به گونه

 »ایم گفته» اصول فلسفه«راي اولین بار ما در شاید ب«نظري بودن درباب تصورات را 

 ي این بزرگ مردان نشانر لکن تحقیق در آثار و مبانی فک،)1/20، 1369مطهري، . رك(

معرفت تصوري و ة  در حوز،هایی براي تشخیص بدیهیات از نظریات دهد که مالك می

در  به پرسش مذکورهایی  ط آنها ارائه شده است و در واقع پاسخ یا پاسخ توس،تصدیقی

حاوي هاي  در اینجا این پاسخ.  وجود دارد، هر چند به صورت خام،آثار مختلف آنها

دو ساحت تصورات و  را در  و نقدهاي معطوف به آنهاتشخیص بدیهیاتهاي  مالك

  .کنیم  میح و بررسیرطتصدیقات 
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  تصوراتة ر حوزمالك بداهت د -4

تصورات ۀ است که هماي   نظریه،بدیهیات تصوريۀ  در زمینموجود از نظریات یکی - الف

 حاصل از حس  عقلی، و تصوراتتصوراتۀ داند و براین باور است که هم  میرا بدیهی

 یعنی ،این نظرة د گوین.اکتسابی هستند تصورات متشکّل از اینها غیر و،ظاهري و درونی

که در واقع با این نظرش خود و مخاطب خود را از وجود مالك تمییز در این - رازي فخر

 براي اثبات رأي خویش به دو استدالل مفصل متمسک - کند  مینیاز  بیزمینه از اساس

  . شده است

 اکتـسابی باشـد از دو حـال        ،استدالل نخست او به این صورت است که اگـر تـصوري           

.  معلوم ماست یا معلـوم مـا نیـست         ، اکتسابی و مورد طلب    ورِ یا آن تص   :خارج نخواهد بود  

. گـاه طلـب و اکتـساب آن از سـنخ تحـصیل حاصـل خواهـد بـود                  آن ،اگر معلوم ما باشد   

 باز طلـب    ، مجهول ما باشد   ،لکن اگر آن تصور مورد طلب     . تحصیل حاصل نیز محال است    

 ،دلـم و شـعوري نـدار    زیرا هیچ کس چیزي را که بدان ع      .و تحصیل آن محال خواهد بود     

 ؛81، 1427 رازي، فخر( باشد  نمیير اکتسابی و نظ،بنابراین هیچ تصوري.کند  نمیطلب

  ).1/44 ش،1373 و

ممکن است گفته شود که برخی چیزها از یک جهت یا جهاتی معلوم ما هـستند و از                 

ـ      مـی   بنابراین نه طلـب مجهـول مطلـق الزم         ؛جهت یا جهاتی معلوم ما نیستند      ه آیـد و ن

رازي به این اشکال این اسـت کـه در هـر     پاسخ ظریف فخر .آید  میتحصیل حاصل پیش 

 .خواهـد بـود کـه معلـوم نیـست     اي  که معلوم اسـت غیـر از آن جنبـه       اي     آن جنبه  ،حال

و گرنـه  ( مورد طلب و تحـصیل نخواهـد بـود    ،نخست به دلیل معلوم بودن  ۀ  بنابراین جنب 

د  مطلوب نخواهد بـو ،نیز به دلیل معلوم نبودن   دوم  ۀ  و جنب ) آید  می تحصیل حاصل پیش  

  ).همان( )چون طلب مجهول مطلق محال است(

 به این صورت اسـت      ،اکتسابی بودن تصورات   رازي بر غیر   استدالل دیگر و مفصل فخر    

 از چهـار حـال خـارج        ،که اگر شناخت یک ماهیتی بر تعریـف و اکتـساب مبتنـی باشـد              

 تعریـف آن    - ب ؛دخود ماهیت صورت گیر   ۀ  ت به واسط   تعریف آن ماهی   - الف :نخواهد بود 

 آن  ازامـور بیـرون  ۀ  تعریـف آن بـه واسـط   - ج؛اجزاي داخلی آن صورت پذیرد  ۀ  به واسط 

 بـر اسـاس ترکیبـی از اجـزاي داخلـی و امـور        ماهیت  تعریف آن  - د ؛ماهیت حاصل شود  

  .بیرونی صورت گیرد



فۀ اسالمی بدیهیات در فلس ضرورت و مالك 

 تقدم علم وودش، به دور خۀ چون تعریف یک چیز به وسیل. شقّ نخست محال است

 شقّ دوم نیز محال است زیرا اگر تعریف آن .شود  میمنجرّیک چیز بر علم به همان چیز 

 مجموع  باز به دلیل این همانیِ،مجموع اجزاي داخلی صورت گیردۀ ماهیت به واسط

لکن اگر  .آید  میخودش الزمۀ  تعریف یک چیز به واسط،اجزاي یک چیز با آن چیز

 باز با امر محال ،برخی از اجزاي آن برآیدۀ  صدد تعریف یک ماهیت به واسطکسی در

 تنها با تعریف و شناخت اجزاي آن میسر ، زیرا تعریف یک ماهیت مرکّب.شود  میمواجه

 معرّف همان ،اگر جزء یک ماهیت ، افزون بر آن.است نه شناخت برخی از اجزاي آن

 ؛اجزاي آن ماهیت استۀ  معرّف هم، که آن جزء معنایش این خواهد بود،ماهیت باشد

کند و هم اجزاي دیگر آن   مییعنی هم خودش را به عنوان جزئی از آن ماهیت تعریف

. گردد که محال است رمیخودش بۀ فرض نخست به تعریف یک چیز به واسط. ماهیت را

 ،ه شقّ سوم نیز ب، یعنی معرّف بودن یک جزء ماهیت براي اجزاي دیگر آن،فرض دیگر

شود که در ادامه   می ملحق،دشوامور بیرون از خۀ چیز به واسطیعنی تعریف یک 

برخی از ۀ  تعریف کردن یک ماهیت به واسط،بنابراین در هر صورت. شود  میبررسی

  .اجزاي آن محال است

.  محـال اسـت  ،امور بیرونی بـود  ۀ  شقّ ثالث هم که بیانگر تعریف یک ماهیت به واسط         

 ، در ایـن صـورت   الزم مـشترکی داشـته باشـند و   ،کن است چند ماهیت مختلـف   زیرا مم 

 معرّف یکی از آن چیزها به نحو اختصاصی نخواهد          ،وصف و الزم مشترك میان چند چیز      

تواند معرّف یـک ماهیـت باشـد کـه ابتـدا              می بنابراین یک وصف خارجی به شرطی     . بود

 از طـرف  .دیگـر هـاي    است نه ماهیتمعلوم شود که آن وصف تنها مختص به آن ماهیت        

و ) موصوف( بر تصور آن ماهیت      ،ک ماهیت خاص  ه ی  شناخت اختصاص آن وصف ب     ،دیگر

اوصـاف  ۀ  بنابراین اگر بخواهیم ماهیتی را بـه واسـط        . مبتنی است  دیگرهاي    تصور ماهیت 

شـته   دا بایـد  هـم تـصوري از آن ماهیـت موصـوف     )1( ، پیش از آن   ،بیرونی تعریف کنیم  

شمار دیگر شناخت داشته باشـیم تـا بـدانیم کـه ایـن               بیهاي    از ماهیت هم   )2(باشیم و   

 قسم نخست به دلیل ابـتالي بـه دور محـال            . وصف اختصاصی آنها نیست    ،وصف خارجی 

 زیرا تصور ماهیت بر تصور وصف خارجی آن مبتنـی اسـت و تـصور اختـصاص آن                   .است

 دوم نیـز محـال      قـسم  .ور آن ماهیت مبتنی اسـت     وصف خارجی به آن ماهیت نیز بر تص       

  ماهیـت مـورد نظـر بـه تـصور دفعـی ماهیـات               تصور و تعریـف    ، چون براساس آن   .است
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بـه صـورت دفعـی        به نحو تفـصیلی و     ،نهایت  بی شود و تصور ماهیات     می نهایت مبتنی  بی

ف یک ماهیـت     یعنی تعری  ،توان گفت که شقّ ثالث      می بنابراین در هر صورت   . محال است 

  . اوصاف بیرونی هم محال استۀ به واسط

ترکیبـی از اجـزاي داخلـی و        ۀ  شقّ چهارم هم که بر تعریف کردن یک ماهیت به واسط          

چون وقتی محال بودن تعریـف یـک چیـز بـا جـزء              .  محال است  ،اوصاف بیرونی مبتنی بود   

زء داخلـی و   محـال بـودن تعریـف آن بـا ترکیبـی از جـ      ،داخلی و وصف بیرونی اثبات شـد      

 نظـري و اکتـسابی   ، پس اگر تصور یک ماهیتی).82- 83 ،همان( شود  میخارجی هم اثبات  

 بنـابراین  ؛ تالی به هر چهار شقّش محـال اسـت  .آید  میگاه چهار تالی مذکور پیش    آن ،باشد

  . نظري نیست بلکه بدیهی است،پس تصور هیچ ماهیتی. مقدم هم محال است

گیرد که تصورات انسان   میور نتیجهکمذهاي   استدالليبند فخر رازي با صورت

 یا ، یا براساس بداهت عقلی،ظاهري و باطنیبدون نظر و اکتساب و تنها از طریق حس 

و هیچ ) 84 ،همان( شود  می حاصل،ترکیب این تصورات توسط عقل یا خیالۀ به واسط

  .یستتصورات دیگر نۀ  قابل تعریف به واسط،یک از این تصورات

 لکن تأمل و موشکافی     ،رسد  می گرچه سخنان فخر در بدو امر صحیح و استوار به نظر          

خلط میان معرفت اجمالی و تفـصیلی       ها،    دهد که منشأ این استدالل      می  نشان باب آن  در

بـاب   بر اهل منطق پوشیده نیست که هـدف اصـلی در          . و عدم تفکیک میان آن دو است      

از طریق ذاتیات آن و تمییز آن از اشیاي دیگـر اسـت      ، شناخت تفصیلی یک چیز    ،تعریف

کـه  - کننده بر آن است تا شئ مـورد تعریـف را            تعریف در حقیقت ). 117،  1368 مظفّر،(

 تجزیـه و    ، بـه اجـزاي ذاتـی آن       -تصور ابتدائی و اجمالی و با حالـت ترکیبـی از آن دارد            

خت تفـصیلی و جـامع آن        به شـنا   ،تحلیل نماید و با شناخت تدریجی هریک از آن اجزاء         

  .دست یابد

 توان گفت که گرچه در هنگام تعریف اشیاء  میالل نخست فخردبنابراین در نقد است

 و در واقع آن چیز به ،د داردوکننده وج  در ذهن تعریف، تصور اجمالی از آن،) آبمثالً(

مع به  لکن تحصیل معرفت تفصیلی و جا،کننده معلوم است الی براي فرد تعریفمطور اج

 زیرا ؛باشد  نمی مستلزم تحصیل حاصل، از طریق تجزیه و تحلیل به اجزاي درونی،آن

 علم ،شود  میآنچه حاصل است علم اجمالی و ناقص و ضعیف است و آنچه تحصیل

  .تفصیلی و قوي و واضح است
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 ماهیـات را از  ،توان گفت که در تعریف مبتنی بر حد تـام   می نقد استدالل دوم نیز    در

هـا،   لکـن در ایـن گونـه تعریـف    . کننـد   می تعریف، یعنی ذاتیات آن،طریق اجزاي داخلی  

 تعریـف   ، از آن جهت که مجمـوع اسـت        ،چنین نیست که ماهیت را با مجموع اجزاي آن        

باز چنین نیست که ماهیـت  . چیز بر علم به همان چیز الزم آید به یک کنند تا تقدم علم   

 سـخنان فخـر رازي پـیش      یف نمایند تا اشـکال منـدرج در        تعر ،جزئی از آن  ۀ  را به واسط  

 ابتدا آن ماهیـت را بـه اجـزاي اصـلی و        ، بلکه در هنگام تعریف حقیقی یک ماهیت       .بیاید

 بـه شـناخت تفـصیلی       ،کنند و سپس با شناخت هریک از آن اجزاء          می ذاتیات آن تحلیل  

  کـه در شـقّ دوم اسـتدالل        توان گفت   می بنابراین. یابند  می نها دست آماهیت متشکّل از    

 لکن با وجـود معقولیـت و صـادق          ، فرض معقول دیگري نیز متصور است      ،دوم فخر رازي  

بـه  ( کـلّ ۀ   مغفول واقع شده است و آن فرض این است که تعریف ماهیت به واسط              ،بودن

  .گیرد  میاجزاي آن ماهیت صورت) فرد معناي فرد

 : در ایـن زمینـه چنـین اسـت         قتبـاس اسـاس اال    طوسی در کتاب   ۀخواجهاي    عبارت

ـ     ،سبب این غلط  « و آن آن اسـت کـه       . بـود  کیفیـت حـصول تـصورات     ه   غفلت از شعور ب

 بل آنرا مراتب است در قـوت  ، باشدًة واحدًۀفعمعرفت چیزها امري نیست که حصول آن د  

 بعـد شـئ      و باشـد کـه شـیئاً       ؛و ضعف و وضوح و خفا و خصوص و عموم و کمال و نقص             

  ).411ش، 2535الطوسی، ( »حد کمال رسده تا بحاصل شود 

 هم مکه نقد استدالل دو– سخنان استاد مطهري در نقد استدالل نخست فخررازي

 به همان آید گاهی  میکه در ذهن مااي  معانی«:  چنین است-از آن قابل استنباط است

اي ما از آید که هم آمده است در ذهن ما و معلوم است بر  میحالت مرکّب در ذهن ما

 مثل اینکه آب براي ما معلوم ، یعنی معلوم است براي ما به حالت ترکیبی،یک جهت

دانیم که این   نمی یعنی. و هم مجهول است براي ما از یک جهت،است به حالت ترکیبی

 را به اجزائش تحلیل مرکّب از چه چیزهائی ترکیب شده است و با عمل تعریف آن

  ).1/22، 1369مطهري، (» کنیم می

 و ،دیگري وجود دارد که برخی از تصورات را نظريۀ  نظری،فوقۀ ر مقابل نظری د-ب

 ،کند  میدیگر عرضه داند و مالکی که براي تشخیص اینها از هم  میبرخی دیگر را بدیهی

 فیلسوفان اسالمی غالب. همان اعرف بودن یک مفهوم نسبت به مفاهیم دیگر است

بدیهی هاي  دانند و یکی از مالك  می شئ را بدیهیمفاهیمی همچون مفهوم وجود و
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بنابراین هر ). 28، 1375بهمنیار،  (کنند  می قلمدادهار بودن آنه اعرف و اظ، راهابودن آن

 نظري ، بدیهی است و در غیر این صورت،در از مفاهیم دیگر باشهمفهومی که اعرف و اظ

  .و نیازمند به تعریف است

در مورد یک  توان  می این است که چگونه،شود  میر اینجا مطرحدپرسشی که 

 پاسخ این است .شمار دیگر حکم نمود  بیمفهومی به اعرف بودن آن نسبت به مفاهیم

دیگر از یک و عقل آن مفاهیم را با دشون  می مفاهیم به عقل عرضه،که براساس استقراء

اعرف راز غی مفهوم اعرف را ،کند و براساس این مقایسه  میلحاظ اعرفیت مقایسه

جمهور حکما براین باور هستند که هیچ «توان گفت که   میپس. دهد  میتشخیص

ه و استناد  به استقراء تکی، اعرف از وجود نیست و این حکیمان در این حکم،چیزي

 ، زیرا وقتی عقل در معقوالت خویش.کند  میکردند و استقراء براي این منظور کفایت

شود که آن   می برایش ثابت،رتبه با آن نیافت  همفهومی و بلکه م،مفهومی اعرف از آن

  ).108/ 1ق،  1425 ،الهیجی .رك( »امور استترین  شگاه عقل واضحیمفهوم در پ

 زیرا . نظر فوق از چند جهت قابل اشکال و خدشه است،این سطورة به نظر نگارند

 ، مبتنی است- ظنّ استکه مفید-  ناقصاستقراءۀ  بر نظریرسد  می به نظر از آنجا کهاوالً

 ثانیاً.  خواهد بودیقینیم براساس استقراء نیز ظنّی و غیرلذا حکم به اعرفیت یک مفهو

در تشخیص » شهود عقلی«ل به مالك بودن ئقاۀ  در تحلیل نهایی به نظریرمذکوۀ نظرّی

در این خصوص نیز به دلیل محصور بودنش » شهود عقلی«ۀ گردد و نظری میبدیهیات بر

 با فرض ، این نظرثالثاً .بدیهیات نیستۀ  به همر غیر جامع است و ناظ،ه بدیهیات عقلیب

 مفید و کارساز خواهد بود نه در تشخیص ، مفهوم بدیهییک تنها در تشخیص ،موفّقیت

 تنها یک ، در ترتیب طولی تصورات،به بیان دیگر. بخش قابل توجهی از مفاهیم بدیهی

رات خواهد بودۀ  اعرف از هم،آنهاي  ر و معادلتصوبه عنوان مثال اگر صد مفهوم .تصو 

یا بیشتر را از حیث اعرف بودن با همدیگر مقایسه کنیم تنها یکی از آنها اعرف از همه 

 تنها یک ، بنابراین طبق این نظر.خواهد بود و ما تنها یک مفهوم بدیهی خواهیم داشت

ة  اید،مذکورۀ  نظریرابعاً! از همه خواهد بودرف  بدیهی و اع، در نظام تصوري ما،تصور

  .کند  میبودن تشخیص بدیهیات تصوري را به ذهن متبادراي   و سلیقهم به شخصئقا

شمندان یمالك دیگري که جهت تمییز تصورات بدیهی از غیربدیهی در کتب اند            -ج

ـ           ،اسالمی مطرح شده است    دان  به این صورت است که هر تصوري کـه تـصدیق بـدیهی ب
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لکن تصوراتی که تـصدیق نظـري بـه آنهـا            . خواهد بود   آن تصور نیز بدیهی    ،مبتنی باشد 

رازي در تشریح نظر قـائالن    عبارت فخر. ممکن است نظري یا بدیهی باشند      ،مبتنی باشد 

الضابط انّ کلّ تصور یتوقّف علیه تصدیق غیـر مکتـسب فهـو        «: به این مالك چنین است    

  فقـد یکـون مکتـسبا و قـد الیکـون           ،یتوقّف علیه تصدیق مکتسب   اما الّذي   . غیر مکتسب 

مالك ما این است که هر تصوري که تصدیق غیرمکتسبی بر آن وابسته باشـد خـودش                 [

اما تصوري که تصدیق مکتسبی بر آن وابـسته باشـد گـاهی مکتـسب               . غیرمکتسب است 

  ).84-85، 1427 .رك( ».]است و گاهی چنین نیست

 از نگاه منطقی جایز است که برخی از تـصدیقات            است که اوالً   اشکاالت نظر فوق این   

خورشـید  «ۀ  ؛ مثـل قـضی    )23 ،1415 ،حلّـی ( بر تـصورات نظـري مبتنـی باشـند         بدیهی

تـصورات را بـه     ة   مـالك تـشخیص در حـوز        ثانیـاً  .»آتش گرم است  «  و » است درخشنده

ا  تنه ثالثاً. دهد  می  ارجاع -که مالك بداهت در آنجا خود محلّ بحث است        -دیگر  اي    حوزه

آیی دارد که تصدیقات بدیهی از آنها تشکیل بـشود و           در تشخیص آن تصورات بدیهی کار     

 صـورت تـشکیل     ویـژه در   بـه  -رات بدیهی دیگر    مالك در خصوص تشخیص تصو    ۀ  از ارائ 

  . عاجز است-تصدیقات نظري از آنها

ۀ  کتب فالسفبدیهی درغیرمالك دیگري که براي تشخیص تصورات بدیهی از  - د

 هر ،این مالكۀ بر پای.  همان بساطت تصورات بدیهی است،اسالمی مطرح شده است

 و مفهومی اعم از آن تصوري که بسیط و غیر قابل تجزیه به اجزاي ذاتی و تحلیلی است

  ).165 ،1382 ،مالصدرا( نیاز از تعریف است  بی بدیهی و،به عنوان جنس وجود ندارد

در اینجا مطلبی که شاید براي اولین «: نویسد  میریح این مالكاستاد مطهري در تش

شود که مالك بدیهی بودن و نظري بودن در   میمطرحایم   در اصول فلسفه گفته مابار

ک ی هشود ک  میک مفهوم بدیهی است و چطوری هشود ک  میچطور. باب تصورات چیست

هر تصور که بسیط « که است پاسخ این .)1/20، 1369 ،مطهري( مفهوم نظري است؟

اگر یک . باشد و از مجموع چند تصور دیگر ترکیب نشده باشد یک تصور بدیهی است

 دیگر ،بسیط بود و وارد ذهن شد همین وارد ذهن شدن یعنی معلوم بودنعنصر ذهنی 

پس با اینکه تصور نظري هم براي ما معلوم . جنبۀ مجهول بودن در آن وجود ندارد

 . آن عنصر ذهنی بسیط است که قابل تجزیه به اجزاء نیست، بدیهیاست ولی تصور

 این است مالك بدیهی بودن و نظري بودن که این را فالسفۀ ما روشن نکرده بودند
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مفاهیم بسیطه «پس ). 22- 23 همان،( »آید میشان همین حرف جور در ولی با مبانی

 این عناصر یستند و قهراً قابل تعریف ن،دهند  میکه عناصر اولیۀ ذهنیات را تشکیل

 » زیرا ابهام در بسایط ذهنی معنا ندارد.بدیهی التصور و مستغنی از تعریف خواهند بود

  ).3/79، 1368 ،همان(

 نقص برهان در این است که تنها« :نویسد  میاستاد جوادي آملی در نقد این مالك

استدالل ناظر به (  ومکه در نهایت همانند استدالل دتعریف حدي را نفی کرده و یا آن

. کند  می تعریف به رسم ماهوي را نیز نفی،)نفی تعریف مبتنی بر جنس و فصل از وجود

جوادي ( »ند نفی کنداتو  نمیو لیکن تعریف به عوارض و لوازم مفهومی خارج از ذات را

و نقض این برهان به تعریف اجناس عالیه و فصول آنها «). 180، 1ج  از1، ب1375آملی، 

 مرکب از جنس و فصل نبوده و ،اقلّ اجناس عالیهزیرا شکّی نیست که فصول و یا ال ؛ستا

 بلکه تحلیل مفاهیم آنها ، در حالی که معناي هیچ یک از آنها بدیهی نبوده.باشند  میبسیط

ت نباشند باید اگر اجناس عالیه از طریق تعریف قابل شناخ. محلّ بحث و اختالف است

 و لوازم  در صورتی که ما آنها را از طریق خصوصیات.کن باشدمممعرفت به آنها غیر

پس . شناسانیم  می سپس آن را به دیگران،که دارا هستند شناختهاي  مفهومی مختلفه

 گر ،باشد  نمی دلیل کافی براي بداهت و عدم امکان تعریف او،بساطت و عدم ترکیب وجود

  ).180 ،همان( »فی است کا-حدین و رسمین -چه نسبت به نفی تعریف ماهوي 

یـن مباحـث    تدبر در مطالب باال و مباحث تعریف در منطق و التفات به این نکته که ا               

 در چـارچوب منطـق ارسـطویی و مبـانی متـافیزیکی صـورت             در سنّت فکري مسلمانان،   

ناپـذیري آن و در       مـستلزم تعریـف    ،دهد کـه بـساطت یـک تـصور          می  نشان ،گرفته است 

 راه تعریـف    ،وم است و در واقـع در صـورت بـساطت یـک مفهـوم               بداهت آن مفه   ،نتیجه

شـود و علـم بـه آن      مـی  بسته، متشکّل از جنس و عرض خاص حد و رسم یعنی ،حقیقی

شود و همین امر شاهد محکمـی بـر           نمی مفهوم با تجزیه و تحلیل آن به اجزایش حاصل        

هاي   تعریفۀ   با ارائ   منافاتی ،لکن باید گفت که بداهت یک مفهوم      . بداهت آن مفهوم است   

 به منظور تنبیـه و یـادآوري و ایـضاح           ، و شرح لفظ   لوازم و عالیم   از قبیل تعریف با      ،دیگر

رسـد کـه ایـراد مـذکور بـر نظـر              می بنابراین به نظر  ). 29،  1363 ،سینا  ابن( بیشتر ندارد 

 ، اجناس عالیه به دلیـل نداشـتن جـنس         ، افزون بر آن   .ري وارد نباشد  هحوم مط رمختار م 

 لکـن از    .باشـند   نمـی  )رسم متشکّل از جنس و عرض خاص      ( ابل تعریف حدي و رسمی    ق

کـرد  ) فقـط بـا عـرض خـاص       ( میتوان آنها را تعریف و ترس       می طریق لوازم و خصوصیات   
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 زیرا همین کـه     .لکن این جور تعاریف منافاتی با بداهت آنها ندارد        ). 29،  1375 ،بهمنیار(

  .ذاتی مجهولی ندارندۀ  دیگر جنبگردند و  میشوند معلوم واقع  میوارد ذهن

ۀ  نظری،مذکورهاي   با عنایت به نقاط قوت و ضعف مالك،این سطورة به باور نویسند

 زیرا این گونه . استقائل به بساطت تصوراتۀ این خصوص همان نظری  درقابل دفاع

 ،ر بسیط به ذهن آمدنشان مساوي با معلوم شدنشان است و در واقع یک تصو،تصورات

 به منظور تنبیه و ایضاح بیشتر نیز ،از سنخ دیگرهایی  قابل تعریف است و تعریفغیر

  .منافاتی با بداهت آنها ندارد

تصورات بدیهی را از ۀ ممکن است گفته شود که گرچه غالب فیلسوفان اسالمی هم

 84، 1411(  لکن برخی از متفکران اسالمی مثل فخر رازي،دانند  میسنخ بدیهیات عقلی

 مثل تصور ،بخشی از تصورات) 345و 412، 2535(و خواجه طوسی ) 44 ،ش1373و 

 فوقۀ  بنابراین نظری.کنند  می را از سنخ بدیهیات حسی قلمداد،سیاهی و گرمی و سردي

  .جامعی باشدۀ تواند ضابط  نمی ودر تشخیص این بدیهیات عاجز است) مالك بساطت(

 بداهت به معناي منطقی و ،نها از بداهت این تصوراتپاسخ این است که اگر منظور آ

 مثالً(  زیرا این تصورات؛نها قابل دفاع نخواهد بودي آ در این صورت مدعا،فلسفی باشد

شوند و تعریف آنها براساس جنس و فصل آنها   میاز تصورات دیگر حاصل) تصور سفیدي

 همان بداهت عرفی ،نها از بداهتولی اگر منظور آ.  و لذا بدیهی نیستندگیرد  میصورت

 لکن مورد .د بوده در این صورت مدعایشان صادق خوا،باشد) أنوس بودنواضح و م(

  ).193 - 181، 1381قراملکی، ( قائل به مالك بساطت نخواهد بودۀ نقضی براي نظری
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ز مقـدمات مـا را       بخـش وسـیعی ا     ،طورکه در مباحث پیشین به تفصیل گفته شـد         همان

علـوم بـه معنـاي اصـطالحی از همـان           ۀ  دهنـد و در حقیقـت همـ         می تصدیقات تشکیل 

حـال  . نیاز از اثبـات هـستند     بی و بخشی از تصدیقات نیز پایه و      اند    تصدیقات شکل گرفته  

  ؟ك بداهت این بخش از تصدیقات چیستمال پرسش این است که

مذکور تا حدودي روشن و یکسان دانان اسالمی به پرسش  پاسخ فیلسوفان و منطق

 هستند که گویی براياي   که برخی از قضایا به گونهاین اندیشمندان براین باورند. است

. جز تصدیق ندارداي   چاره،صور موضوع و محمول قضیهتو عقل با اند   غریزي و ذاتی،ما

ه من اول ینجد انفسنا کانّها فطرت عل« : چنین استاین زمینه عین عبارت فارابی در
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مات االوی المقده لالنسان و کوننا وکانّه غریزي لنا لم نخل منه و هذه تسمل الطّبیعی

ی المبادي االویابیم که گویی که از آغاز وجودش بر آنها  اي می نفس خود را به گونه [لتسم

ن و ها مقدمات اولیۀ طبیعی براي انسا مفطور گشته و گویی براي ما عزیزي هستند، و این

این زمینه چنین   نیز درسینا ابنعبارت ). 1/270ق، 1408فارابی،  (».]نامند مبادي اولیه می

 ۀجهی القضایا التی یوجبها العقل الصریح لذاته و لغریزته ال لسبب من االسباب الخار« :است

اش آنها را ایجاب  ها قضایایی هستند که عقل صریح به خودي خود و بنا به غریزه این [عنه

  )210/ 1، 1375سینا،  ابن( »]هاي خارج آن کند، نه به واسطۀ علتی از علت می

جز اي   چاره،بنابراین قضایاي بدیهی قضایایی هستند که عقل با تصور اجزاي آن

 عقل در تصور اجزاي آن قضایا ،تصدیق آنها ندارد و هرچند در برخی از قضایاي بدیهی

صدیق آنها به هیچ تصدیق و استدالل خارج از  لکن در ت،به حس و تجربه محتاج است

ی در تمییز تصدیقات بدیهی از توان گفت که معیار اصل  می پس.آن قضایا نیازمند نیست

هاي  عقل بدون استمداد از تصدیقات و استداللۀ پذیري آنها از ناحی  تصدیق،بدیهیغیر

 ،پیشگاه خود دیگر است و در واقع عقل پس از حصول شرایط و حضور آن قضایا در

  .دوزد  نمیجز تصدیق آنها ندارد و در اذعان به آنها چشم به قضایاي دیگراي  چاره

لکن عقل در تصدیق برخی از . عقل استة بر عهداي  بدون تردید تصدیق هر قضیه

 و در برخی ؛)مثل اولیات(تحلیل نیازمند است   تنها به تصور اجزاي آن قضیه وآنها

ولی در تصدیق  ).مثل محسوسات( گیرد  میکمک) حواس(ر ادراکیدیگر، از قواي دیگ

جوید و براي اثبات آنها   میدیگر مددهاي   از تصدیقات و استدالل،دیگر از قضایااي  دسته

ۀ بدیهیات، و دستة  در حوز،نخستۀ دو دست. شود  میبه برهان یا براهین دیگر متوسل

  .گیرند  مینظریات قرارة اخیر در حوز

 توسط عقل اپذیري آنه  تصدیق، است گفته شود که اگر معیار تصدیقات بدیهیممکن

قات است و عقل نیز یک منبع ن تصدیآبدون استمداد از قضایا و استدالل بیرون از 

در مورد همان امور ها   پس چرا بین انسان،هاست انسانۀ مند و مشترك میان هم ضابطه

  گیرد؟  نمیهمگانی در خصوص آنها صورت اختالف نظر وجود دارد و توافق ،بدیهی

 در میـان خـود تـصدیقات بـدیهی از حیـث وضـوح و خفـاي                  پاسخ این است که اوالً    

از ایـن جهـت برخـی از تـصدیقات     «درجه وجود دارد و      اختالف   ،تصورات مندرج در آنها   

بدیهی به علّت واضح بودن تصور حدودش براي همه آشکار است و برخـی دیگـر آز آنهـا              
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ر حدودش      خفیل اسـت أ نیازمند به ت، است و به علّت خفا در تصو1375 ،سـینا  ابـن ( »م ،

معارف ضروري معـارفی هـستند کـه نیازمنـد بـه فکـر و نظـر                 « بنابراین   ).1/215-214

    سـبزواري، ( »ا امـور دیگـر هـستند    ی ها احساس یا تجرب   ی هنیستند هرچند نیازمند به منب 

 خـصوص بـدیهیات بـه      درها    برخی از عدم توافق   توان گفت که      می پس). 1/84ق،  1413

 عـدم نیـاز آنهـا بـه     ،کید استأت  آنچه در بدیهیات مورد نظر و     ثانیاً .گردد همین امر برمی  

آید کـه در معـارف بـدیهی بـه امـور و              نمیفکر و قضایاي دیگر است و البتّه از این امر بر          

کـه تحقّـق معـارف    اند  گفتهاهل فلسفه و منطق ۀ بلکه هم. شرایط و وسایل نیازي نیست  

برخـی از ایـن      .مساعد جـسمانی و روانـی و اخالقـی محتـاج اسـت            هاي    بدیهی به زمینه  

  :مقدم بر معارف بدیهی عبارتند ازهاي  زمینه

  ).46، 1384 الدین رازي، قطب (بدیهیۀ  توجه و التفات عقل به قضی- الف

یا نقص که نقص مادرزادي  اي  به گونه، سالم بودن فرد از لحاظ ذهنی و روانی- ب

 ، موجب اختالل ذهن و حافظه و قدرت تشخیص فرد نشودناشی از اقتضائات سنّ خاص

  ).116، 1373 ،سینا ابن(

  ).22-23، 1368 ،مظفر( در بدیهیات ناظر به محسوسات  سالمتی حواس- ج

برخی از ۀ  عدم آلودگی آن به واسط، و در واقع، مشوش و مضطرب نبودن ذهن- د

  ).116، 1373 ،سینا ابن(فاسد ۀ ا ادلّی ي مقبولآرا

الدین  قطب (... عقلی نظیر تجربه کردن و به کار انداختن حواس و تالش غیر- ه

  ).46، 1384 ،رازي

  ).49، 1363 ،سینا ابن(لجاجت و عناد نکردن با حقیقت  -و

یقات تصدتوان گفت که برخی از اختالف نظرها در خصوص بداهت برخی   میبنابراین

 ،به عنوان مثال. شود  میمقدم بر تصدیق ناشیهاي   از نبود برخی از شرایط و زمینه،نیز

علوم ۀ  نفی هم و به ورزدحقایق اصرارۀ اگر فردي با حقیقت لجاجت بکند و به انکار هم

  . جهت مباحثه و گفتگو با او باقی نخواهد ماندی هیچ راه دیگر، نمایدکیدأحتّی بدیهیات ت
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  تیجه ن -6

 مبنـاي نظـام      کـه اوالً   ،آیـد   مـی  گفتـه ایـن نتـایج بـه دسـت          مل در مباحـث پـیش     تاّ از

 هیچ معرفت یقینـی در      ،دهند و بدون بدیهیات     می شناختی ما را بدیهیات تشکیل     معرفت

هـاي    این بدیهیات، براسـاس مـالك یـا مـالك       ثانیاً. علوم قابل حصول نخواهد بود    ۀ  عرص

تـصورات بـدیهی    ة  شوند و مالك بـداهت در حـوز         می ی متمایز بدیه از امور غیر   ،مشخّص

 وضـوح آنهاسـت و مـالك    ،تصورات بـدیهی حـسی  ة  بساطت آن مفاهیم و در حوز    ،عقلی

هـاي    از قـضایا و اسـتدالل   ،نیازي عقـل در تـصدیق قـضایا         بی ،تصدیقاتة  بداهت در حوز  

 بـدیهی بـه تـامالت       گرچه عقل در تصدیق قـضایاي      ثالثاً. خارج از تصدیقات بدیهی است    

هـاي    لکـن بـه زمینـه      ،معطوف به بیرون از آن قضایا محتاج نیست       هاي    فکري و استدالل  

 بـدیهیات بـا وجـود       رابعـاً . کی و روانی و اخالقی فاعل شناسا نیازمنـد اسـت          یمساعد فیز 

 در صورت مواجه شدن با انکـار و تـشکیک           ،استحکام و اتقانشان از حیث تصور و تصدیق       

 و چنین نیست که بتوان بـا تمـسک          نخواهند بود  قابل عرضه به آنها      ،معاندینمنکرین و   

مباحـث عقلـی بـه      ة   در حـوز   خامـساً .  این گونه افراد برخاسـت      با  فکري به آنها به مقابله   

توان از فهم و هضم و اثبات این مباحث مطمئنّ شد که در یک سیر فکـري و                    می شرطی

بنابراین هر بحـث  .  به بدیهیات واصل شد، در نهایت  ،مقدمات و نتایج  ۀ   به هم پیوست   نظامِ

ختم نشود و یا مـا از خـتم شـدن           » ام القضایا « به ویژه    ، به بدیهیات  ، در نهایت  ،عقلی که 

 مـورد فهـم فلـسفی و شـناخت           مطمئنّـاً  ،نخستین آگاهی نداشته باشـیم    ۀ  آن به این پای   

   .حقیقی ما واقع نشده است
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