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درس اول

1  منطق،
ترازوی اندیشه

مباحث درس: در این درس با علم منطق و کاربردهای آن در زندگی، تصور و تصدیق و تفاوت آن دو و نیز با دو بخش 
اصلی منطق یعنی تعریف و استدالل آشنا می شویم.

منطق ترازوی اندیشه

  علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام دارد.  

  بررسی انواع خطاهای ذهن  

  دسته بندی انواع خطاهای ذهن  

  مشخص کردن قواعدی که باید رعایت کنیم.  

  عملکرد منطق  دانان      نشان دادن راه  های جلوگیری از خطای اندیشه   

  مغالطه      هرگونه خطای اندیشه است که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.  

  بیان قوانین حاکم بر ذهن   

  بیان روش های جلوگیری از مغالطات  

  تأکید بر آموزش شیوۀ درست اندیشیدن      تشخیص خطا های ذهن  

  کارکرد علم منطق   

  همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد.  

 در استدالل  های پیچیده یا تعریف دقیق اصطالحات خاص، دچار اشتباه می  شود.  
ً
  معموال

  ذهن   

  منطق      علمی کاربردی است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد.  

  دانش منطق، ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش  هاست      مانند سیستم  های کنترلی یک خودرو و شاقول بنایی است.  

  برای ارزیابی اندیشه  های فلسفی دارای اهمیت ویژه است.  

  سراسر زندگی      استدالل کردن و تعریف کردن صحیح بخشی از سخنان روزمرۀ انسان را تشکیل می  دهد.  
  حیطۀ کاربرد منطق   

  تصور       درک و فهم ما از سیمرغ، درخت و مانند آن      به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط آن با سایر امور کاری نداریم.  

  تصدیق       همان قضایای منطقی که مشتمل بر موضوع و محمول و رابطه است.      در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد.   
  حیطۀ علم   

  تعریف      معلوم ساختن تصور مجهول به کمک تصورات معلوم  

  استدالل      معلوم ساختن تصدیق مجهول به کمک تصدیقات معلوم  
  حیطۀ علم منطق   
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| منطق دهم |

منطق

که وظیفۀ آن جلوگیری از خطای اندیشه است. تعریف علم منطق: علمی است 
گفت علم منطق برای  تا دچار اشتباه نشویم. می توان  را به ما نشان می دهد  تالش دانِش منطق: منطق بهترین، سریع ترین و درست ترین مسیر تفکر 

جلوگیری از خطای ذهن پدید آمده است.
که به ترازو سنجیده  دیدگاه ابن سینا در کتاب دانشنامۀ عالیی دربارۀ منطق: علم منطق علم ترازوست و علم های دیگر، علم سود و زیان، و هر دانشی 
گر منطقی باشد پس آن علم یقینی است.  نشود، یقین آور نباشد؛ پس چاره نیست از آموختن علم منطق. از نظر ابن سینا آن چه که در یک علم ارائه می شود ا
که ادعای دانش های مختلف را بررسی  یعنی علوم مختلف محتوای دانش انسان را فراهم می کنند و سود مادی یا معنوی دارند ولی منطق ابزاری است 

که کدام درست و کدام یک نادرست است. می کند 

جلوگیری از خطای ذهن است )سنجش گری اندیشه است(.هدف منطق

هرگونه خطای اندیشه )هر اشتباهی( چه عمدی و چه غیرعمدی، در منطق نوعی مغالطه است.

خطای ذهن به معنای عام آن، مغالطه است.
مغالطه )سفسطه( 

علم منطق چگونه مانع خطای ذهن می شود؟

کردن ذهن را توضیح می دهد، یعنی به ما می گوید که ذهن چگونه فکر می کند و چگونه به نتیجه می رسد. کار  1 منطق نحوۀ 

2 علم منطق انواع خطاهای ذهن )مغالطات( را بررسی و دسته بندی نموده و ما را با آن ها آشنا می کند تا دچار مغالطه نشویم.

کم بر ذهن )منطق( روش ها و راه های جلوگیری از مغالطه را آموزش می دهد. 3 علم منطق  با کشف، دسته بندی و بیان قواعد حا

کید می کند. یعنی منطق قبل از نام  ل کردن( تأ کثرت مغالطه ها، منطق بر آموزش شیوۀ درست اندیشیدن )درست تعریف کردن و درست استدال 4 به علت 

بردن و توضیح انواع مغالطات مختلف، ابتدا شیوۀ درست اندیشیدن را به ما یاد می دهد تا دچار مغالطه نشویم.

ویژگی های مغالطات
که باید از دچار شدن به آن ها برحذر بود. 1 مغالطات مانند بیماری هایی هستند 

که برای پیشگیری و درمان آن ها نیازمند شناخت آن ها هستیم. 2 مغالطات همان بیماری های تفکر هستند 

کرد. 3 تعداد مغالطه ها زیاد است و نمی شود تعداد آن ها را مشخص 

4 مغالطه  ممکن است عمدی و یا غیرعمدی باشد.

5 نام دیگر مغالطه سفسطه است.

شباهت علم پزشکی با علم منطق

کنند. در علم پزشکی به شناخت بیماری ها می پردازند تا هم راه پیشگیری و هم راه درمان آن ها را بیان 
کند؛  بیان  را  آن ها  راه درمان  و هم  از مغالطات  راه پیشگیری )جلوگیری(  تا هم  به شناخت مغالطات می پردازد،  یعنی  نیز همین گونه است.  علم منطق 

کم بر ذهن )علم منطق( صورت می گیرد. پیشگیری و درمان مغالطات از طریق بیان قوانین حا

علم منطق و منطق

کم بر ذهن ما را بیان می کند و این قوانین علم منطق، کشِف قواعد ذهن ما هستند نه اختراعی جدید. 1 علم منطق قوانین حا

کم بر ذهن )منطق(، روش های جلوگیری از مغالطات را نیز بیان می کند. البته منطق بر آموزش شیوۀ درست اندیشیدن  2 علم منطق به همراه بیان قواعد حا

کید دارد تا  قادر به تشخیص خطاهای بی شمار ذهن باشیم. تأ

که  منطقی رفتار می کند و قواعدی را به کار می برد  مهم ترین فعالیت آن است  که  ل و تعریف(  )استدال هنگام تفکر  ذهن به صورت طبیعی )غیر ارادی( در   3

ح جدید. منطق دانان، فقط قواعد  کردنی است نه اختراع، ابداع و طر که کشف  کم بر ذهن، منطق نام دارد  حتی نام این قواعد را هم نمی داند. این قواعد حا
خدادادی ذهن را کشف نموده اند و اسم آن را علم منطق گذاشته اند.

گرچه فکر کردن ذاتی انسان است و امری غیرارادی است اما انتخاب موضوع برای فکر کردن غیرارادی نیست بلکه ارادی است. چون  4 الزم است بدانیم ا

کردنمان را انتخاب می کنیم خودمان موضوعات فکر 
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5 دانستن علم منطق کمک می کند تا ذهن انسان در روندی که به طور طبیعی طی می کند دچار اشتباه نشود. یعنی درست است که ذهن ما طبق قواعدی 

فعالیت می کند، اما یادگیری علم  منطق موجب می شود که حواسمان را بیشتر جمع  کنیم تا دچار خطا نشویم.
بردی که نیازمند کسب مهارت است و برای مهارت در منطق، دستورالعمل های نظری کفایت نمی کند بلکه باید آن  را به کار برد و تمرین  6 علم منطق، علمی کار

عملی کرد. استفاده از منطق و تبحر و مهارت در آن نیازمند تمرین و ممارست است؛ مانند رانندگی.
7 علم منطق چون در علوم و دانش های مختلف استفاده می شود به همین خاطر است که آن را ابزاری در خدمت سایر علوم می دانند، مانند شاقول بنایی 

است که به کارگیری آن موجب پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود اما آجرها و مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد. به عبارت 
دیگر به کارگیری منطق موجب پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود اما محتوای بنای فکری را در اختیار ما نمی گذارد. مثاًل مواد و محتوای علم 
شیمی توسط خود این علم به دست می آید اما شیمی دانان با استفاده از علم منطق و قواعد آن هم تعاریف دقیقی از اصطالحات علم شیمی ارائه می دهند 

ل هایشان درست باشد و نتیجه درستی بدهند. کار می برند از منطق کمک می گیرند تا استدال که به  ل هایی  و هم در استدال
8 ما نیازمند علم منطق هستیم، چون ذهن همواره در معرض لغزش است و معمواًل در استدالل های پیچیده یا در تعریف دقیق اصطالحات خاِص تخصصی 

دچار اشتباه می شود.
ح قواعد ذهن و دسته بندی آن قواعد می پردازد، سریع تر   و دقیق تر می توان عوامل )علل( لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد. 9 با به کارگیری علم منطق که به شر

10 علم منطق هم چون سیستم های کنترلی یک خودرو است که مشکل را معلوم می کند و برای انسان جنبه هشداری دارد اما باعث  حرکت خودرو نمی شود.

که منطق، قانون طبیعی ذهن است نه علم منطق. 11 توجه داشته باشیم 

کند، بلکه ابزاری برای درست اندیشیدن است. 12 علم منطق، علمی نیست که حقایق هستی را بیان 

مواد و مصالح اندیشه را در اختیار ما نمی گذارد، بلکه صورت بندی اندیشه است.علم منطق

حیطۂ کاربرد منطق

ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار  که دانستن منطق فقط برای  اما باید توجه داشت  گر چه دانستن علم منطق برای فهم فلسفه اهمیت ویژه ای دارد  ا
برد منطق فقط به فلسفه اختصاص ندارد. کار برد دارد. پس حیطۀ  کار نمی رود بلکه در همۀ رشته ها و همۀ بخش هاِی زندگِی ما، 

اما چرا در همۀ رشته ها و بخش های زندگی به منطق نیاز داریم؟

کنیم. که الزم است آن ها را ارزیابی  ل های مختلفی مواجه می شویم  1 چون ما هر روزه با تعریف ها و استدال

2 علم منطق عالوه بر این که برای فهِم فلسفه )هستی شناسی( به کار می رود برای انواع شاخه های فلسفه مانند فلسفۀ تحلیلی، فلسفۀ زبان و ... اهمیت ویژه ای دارد.

کنیم و درست تصمیم گیری کنیم. 3 زیرا می خواهیم در امور مختلف درست فکر 

4 ما برای متقاعد کردن دوستانمان، دلیل می آوریم. بنابراین برای این که در دلیل آوری خطا نکنیم به علم منطق نیازمندیم. پس چون می خواهیم چیزی 

را به دیگران یاد بدهیم و در این تعلیم دادن اشتباه نکنیم به علِم منطق نیازمندیم.
ل فرد دیگری را گوش می کنیم برای این که دچار خطا نشویم به علم منطق نیازمندیم. یعنی برای این که در هنگام تعلیم و آموزش دیدن،  5 وقتی که استدال

دچار خطا نشویم و بتوانیم خطا را تشخیص دهیم به علِم منطق نیازمندیم.
6 به علِم منطق نیازمندیم تا این که در داد و ستد، فریب کالهبرداران را نخوریم.

ل های نادرست تشخیص دهیم. ل های درست را از استدال 7 به علِم منطق نیازمندیم تا استدال

یک مهارت است که با تمرین و تکرار به دست می آید.پرورِش تفکر سنجش گرانه

چرا بیشتر از گذشته به منطق نیاز داریم که راه های جلوگیری از خطای اندیشه را به ما یاد دهد؟

گیر شده اند. در نتیجه هر روزه با حجم زیادی از اطالعات صحیح و غلط روبه رو هستیم و برای تشخیص این اطالعات درست  1 چون امروزه رسانه ها فرا

و نادرست بیشتر از گذشته به منطق نیازمندیم.
ل های درست را از نادرست آن ها تشخیص دهیم. ح می کنند و ما باید بتوانیم استدال ل هایی را به نفع عقاید خودشان مطر 2 نشریات مختلف، استدال

گهی های تجاری نیز نوعی استدالل هستند و می خواهند اندیشۀ مخاطب را به جهتی سوق دهند که برای خرید فالن کاال اقدام کند و ...، ما باید  3 اغلب آ

ل های درست و نادرست آن ها را تشخیص دهیم. بتوانیم استدال
4 هم چنین استدالل آوری و تعریف کردن صحیح )که بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل می دهد( در همۀ زمان ها و مکان ها با آن ها روبه رو هستیم و فقط 

مختص محیط تحصیلی نیست.
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| منطق دهم |

برد دارد. کار که امروزه در جدیدترین فناوری ها  1 یکی از قدیمی ترین علوم است 

گردآوری و تدوین نمود. 2 ارسطو در قرن چهارم قبل از میالد قوانین منطق را کشف، 

3 پس از ارسطو فیلسوفان رواقی در یونان باستان منطق را توسعه دادند.

4 با ورود این علم به جهان اسالم، ابن سینا سهم مهمی در توسعۀ آن داشت.

5 منطق در ابتدا یکی از ابزارهای ویژۀ دانش فلسفه بوده است.

6 بخش مهمی از مطالعات فلسفی در شاخه های فلسفۀ تحلیلی، فلسفۀ زبان، فلسفۀ ریاضی و فلسفۀ منطق به مباحث منطقی اختصاص دارد.

کرد، و پس از او منطق و ریاضیات بیش از پیش به هم  7 فرگه آلمانی پدر منطق جدید در ابتدای قرن بیستم میان منطق و ریاضیات پیوند ایجاد 

نزدیک شدند. امروزه منطق ریاضی یکی از شاخه های مهم رشتۀ ریاضی است.
برد وسیعی دارد و مدارهای منطقی بخش جدایی ناپذیر مهندسی الکترونیک، مهندسی سخت افزار و هوش  8 منطق در فناوری های هوشمند کار

مصنوعی است.
برد وسیعی دارد. کار 9 منطق در دانش هایی مانند روانشناسی، فقه، حقوق، علوم اجتماعی و ... نیز 

تاریخچۀ منطق  )برای مطالعه(

دو بخش اصلی منطق: تعریف و استدالل 

برای آشنایی با دو حیطۀ اصلی منطق الزم است تصور و تصدیق و تفاوت آن دو را بشناسیم. یعنی پیش از پرداختن به مبحث تعریف باید با نکاتی دربارۀ مفاهیم 
ل باید با  و الفاظ آشنا شویم که در این درس با تصور و در درس های آینده با مفاهیم دیگری آشنا خواهیم شد؛ هم چنین پیش از پرداختن به مبحث استدال

گر چه در این درس با تصدیق که همان قضیه است آشنا می شویم. قضیه و اقسام آن آشنا شوید. در درس های آینده با آن ها نیز آشنا خواهید شد ا

توجه داشته باشیم که راه  دستیابی به تصور، تعریف است و راه دستیابی به تصدیق، استدالل است. پس همان گونه که دو نوع دانش حصولی به ناِم تصور و 
ل( صورت  گیرد. بنابراین  تصدیق داریم دو راه رسیدن به آ ن ها را هم داریم و آن تعریف و استدالل است و خطا ممکن است در این دو بخش )تعریف و استدال

ل( است. وظیفۀ منطق جلوگیری از خطا در اندیشه )تعریف و استدال
تصور

تصدیق
دانش بشری به دو حیطۀ کلی تقسیم می شود   

تعریف

استدالل
موضوِع علم منطق تقسیم می شود به 

اقساِم علم حصولی: تصور، تصدیق

1- تعریِف تصور 

که یک  کسی می آید در مورد فلسفه به او توضیح می دهد  که معنی فلسفه را نمی داند. سپس  بگذارید با یک مثال توضیح دهم. شخصی را در نظر بگیرید 
که  کننده بعد از این توضیحات فهم و درکی از فلسفه پیدا می کند  نوع دانش است، خاستگاه آن یونان است، روشش عقالنی است و ... حال شخص سؤال 
این فهم و درک را تصور می گویند. یعنی تصور همان مفهوم است. پس درک و فهم ما از کتاب، درخت، انسان و اموری مانند این ها تصور محسوب می شوند.

تصورها دو ویژگی اصلی دارند:

الف در تصور یک مفهوم، کاری به واقعی بودن و نبودن آن نداریم. فقط به خود 

آن تصور فکر می کنیم یعنی کاری نداریم که آن چیز وجود دارد یا ندارد.
بنابراین تصور ممکن است فیزیکی و واقعی باشد مانند انسان یا چیزی خیالی 
غ داریم و معنای  غ«. ما فهم و درکی از دیو و سیمر باشد مانند »دیو«، »سیمر

غ وجود ندارد.  آن ها را می فهمیم با این که در دنیای واقعی دیو و سیمر

دیگر  مفاهیم  با  مفهوم  آن  رابطۀ  و  نسبت  به  مفهوم،  یک  تصور  در  ب 

کاری نداریم.یعنی مفهوم و صفتی را به مفهوم دیگری نسبت نمی دهیم و 
قضاوت و حکمی صادر نمی کنیم.

که در این مفاهیم چیزی را به  مثاًل »شاعر«، »بهار امسال« و امثال این ها 
چیز دیگری نسبت نداده  و قضاوت و حکمی صادر نکرده ایم.

بعد از این که تعریف تصور را فهمیدیم حاال بر اساس چه مالک هایی بتوانیم تصور را از تصدیق تشخیص دهیم؟
و قضاوتی صورت  قضاوتی صورت نمی گیرد و خبری داده نمی شود. چون در تصور خبری داده نمی شود  تصور حکمی صادر نمی شود،  بدانیم در  الزم است 
گفت تصور راست است و یا دروغ. مثاًل در عبارت »هوای خوب« حکمی صادر نشده و قضاوتی صورت نگرفته و خبری داده  نمی گیرد، بنابراین نمی توان 

نشده است تا بگوییم این عبارت راست است و یا دروغ.
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راه کارهای شناخت تصور: دقت کنید تمام موارد زیر تصور محسوب می شوند.

مرکب ناقص

گل زیباموصوف و صفت

سهراب سپهریمضاف و مضاف الیه

که با حرف »و« به هم پیوند داده شده اند. شمس و قمرمعباراتی 

که با حرف »یا« جدا شده اند. عشق یا نفرتعباراتی 

گوینده هستیم. که ناقص اند و ما منتظر تکمیل حرف  وقتی دل سودایی می رفت به بستان هاعباراتی 

کاملی دارند ولی خبری را نمی رسانند.جمالت پرسشی گر چه معنی  چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار؟این جمالت ا

کاملی دارند ولی خبری را نمی رسانند.جمالت امر و نهی گر چه معنی  برو ای دل به سوی دلبر من. میازار خلق رااین جمالت ا

کاملی دارند ولی خبری را نمی رسانند.جمله های منادا گر چه معنی  کار این جمالت ا خدایا چنان کن سرانجام 

که بیانگر تعجب اند نیز تصور محسوب می شوند.جمله های تعجبی به به هوای دلیهجمالتی 

که بیانگر تمنا و خواهش است.جمله های تمنایی خواهش می کنم بنشین.جمله هایی 

که بخت سازگاری کردیبیانگر آرزو، کاش و ...جمله های آرزویی ای کاش 

گر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رامقدم و تالی جمالت شرطی هر کدام به تنهایی تصوراند. مقدم و تالی جمالت شرطی ا

نکته:
کلمه نیست. مثاًل عبارت »دانش آموزان دهم انسانی دبیرستان نمونۀ صادق وزیری« یک تصور است. چون جمله، ناقص  1 تصور همیشه یک 

گوینده هستیم. است و ما منتظر تکمیل حرف 
2 تصور با تصویر فرق دارد. تصور انسان به عنوان موجودی با دو پا و دو دست تصویر انسان است نه تصور انسان. چون منظور از تصور معنی و 

کلماتی از این دست را  که معنی انسان است. مثاًل معنی عدم و واجب و  کلمه است. پس تصور حقیقی انسان همان حیوان ناطق است  مفهوم آن 
می دانیم بنابراین تصوری از آنها داریم ولی تصویری از آن ها نداریم.

گرفتیم و توانستیم تصور را از تصدیق تشخیص دهیم الزم است بدانیم تصور دو دسته است:  که معنی تصور را یاد  حال 

تصورهای معلوم: تصوری است که ما نسبت به آن آگاهی داریم.

تصورهای مجهول: تصوری است که آن را نمی شناسیم و برای ما مجهول است.

تصور  

گر کسی تصوری از »ازگیل« نداشته باشد به کمک تصورهای معلوم مخاطب مان سعی می کنیم که این میوه را به او معرفی کنیم. مثاًل می گوییم »میوه ای  مثاًل ا
کار  گاهًا ترش که کمی از گیالس بزرگ تر است و بیشتر در استان های شمالی کشور به عمل می آید و ...« با این  گاهی قهوه ای با مزۀ شیرین و  است زرد رنگ، 

کرده ایم. تصور مجهول را به کمک تصورهای معلوم تعریف 

�جواب  فلز مایع در مثال: جیوه چیست؟ 

کردیم. در این مثال، از طریق تصورات معلوِم »فلز« و »مایع« به تصور مجهول »جیوه« پاسخ دادیم. یعنی آن را تعریف 

عبارت است از معلوم کردن تصور مجهول توسط تصورات معلوم.تعریف

جمع بندی تصور و تعریف

1 تصور در تعریف کاربرد دارد.  
2 تعریف که از تصور تشکیل می شود، نقشش مشخص کردن چیستی یک مفهوم است.  

3 تصور دو دسته است: مجهول و معلوم.  
4 تصور مجهول را از طریق تصورهای معلوم مخاطب تعریف می کنیم.  

5 به کمک تعریف از تصورهای معلوم به تصور مجهول می رسیم.  
6 چیستی با مبحث تعریف ارتباط دارد. چون در جواِب »چیست« تعریف می آید.  

7 تصور بخشی از علم است.  
8 هدف منطق در بخش تعریف، بیاِن قواعد تعریف است؛ و تعریف از تصور تشکیل می شود.  

ک تعریف
به کم �معلوم تصور

�مجهول تصور

تصورات�معلوم �مجهول تصور
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| منطق دهم |

2-تعریِف تصدیق

جمله ای است که از رابطۀ دو یا چند تصور به وجود می آید. در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد، خبری را می رساند و در آن ها اوصافی را به چیزی نسبت 
می دهیم و یا از آن سلب می کنیم. مانند »عسل شیرین است« که شیرین را به عسل نسبت داده ایم. این تصدیق از سه تصوِر )عسل، شیرین و است( تشکیل 
کرده ایم. این تصدیق هم از سه تصوِر )درخت، سنگ و نیست( تشکیل شده  شده است. یا در مثاِل »درخت سنگ نیست.« سنگ بودن را از درخت سلب 

که به صورت مفصل در درس ششم با آن آشنا می شویم. که اجزای تصدیق را تشکیل می دهند اسم دارند  است. هر کدام از این سه تصور 
مثال: انسان، دارای شعور است.

تصدیق هم به دو دستۀ معلوم و مجهول تقسیم می شود.
تصدیق های معلوم: تصدیقاتی که به کمک آن ها تصدیق مجهول را معلوم می کنیم.

تصدیق های مجهول: تصدیق هایی که برای ما اثبات نشده و نسبت به آن ها آگاهی نداریم.

تصدیق 

ل می کنیم و از طریق حداقل دو تصدیق معلوم، تصدیق مجهول را اثبات می کنیم. کسی که نمی داند »جیوه رسانای الکتریسیته است« برای او استدال مثاًل 

مثال اول: جیوه فلز است. هر فلزی رسانای الکتریسیته است. پس: جیوه رسانای الکتریسیته است.

که می بینیم »زمین خیس شده است« ممکن است این تصدیق برای ما مجهول باشد و از چرایی خیس شدن آن بپرسیم. بنابراین ما  مثال دوم: وقتی 
تالش می کنیم از طریق تصدیقات معلوم به تصدیق مجهول جواب دهیم.

1-  هرگاه باران ببارد زمین خیس می شود. 2- باران باریده است. پس: زمین خیس شده است.

ل کرده ایم. وقتی که از طریق تصدیقات معلوم به تصدیق مجهول پاسخ می دهیم یعنی استدال

استدالل

ل به پرسش های »چرایی« پاسخ می دهد. یعنی  ل اشتباه نکنیم. استدال ل کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا در استدال در آن روش صحیح استدال
ل می آوریم. ما در برابر سؤاالِت چرایی استدال

از  گر تصدیقی برای شخصی مجهول باشد، ما باید  از دو تصدیق معلوم استفاده می کنیم. یعنی ا برای اثبات یک تصدیق مجهول حداقل  نکته: 

کردن می گویند. ل  کنیم، این کار را استدال که او می داند برای روشن شدن آن تصدیق مجهول استفاده  تصدیق هایی 

نحوۀ تشخیص استداللنحوۀ تشخیص تعریف

معمواًل جنبۀ توصیفی دارد و مفهومی را توضیح می دهد.  
کلمۀ »چیست؟« یا در ابتدای آن  کلمۀ »یعنی« می آید.   در آخر جمله، 

مثال اول: علم منطق چیست؟ 
که سبب بقای وجود  مثال دوم: عشق یعنی اشتیاق ذاتی و ذوق فطری 

جمیع ممکنات است.

برای    زیرا،  چون،  بنابراین،  »پس،  مانند  نشانه هایی  آن  در  معمواًل 
که، هرگاه، چرا« وجود دارد. این که، از آن جا 

ل متشکل از حداقل دو جملۀ خبری یا بیشتر است.   معمواًل استدال
مثال: چرا ورزش می کنید؟ چون ورزش موجب سالمتی انسان است. هر 

چیزی که موجب سالمتی انسان است مفید است. 

جمع بندی تصدیق و استدالل

1 تصدیق همان جملۀ خبری است که ممکن است صادق و یا کاذب باشد.

2 نام دیگر تصدیق قضیه و مرکب تام خبری است.

3 تصدیق بخشی از علم است.

4 برای رسیدن به یک حکم و تصدیق جدید باید استدالل کرد و استدالل از تصدیق ساخته می شود.

5 تصدیق به دو دستۀ معلوم و مجهول تقسیم می شود.

6 کابرد تصدیق در استدالل است.

7 استداللی که از تصدیق تشکیل می شود نقشش رسیدن به حکم و قضاوت جدید است.

8 هر تصدیق شامل سه تصور اصلی )تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت ُحکمیه( است که در درس ششم خواهید خواند.

9  برخی سؤاالت عالمت چرایی ندارند ولی معنی چرا می دهند؛ مانند »روز و شب چگونه به وجود می آید؟« برای پاسخ به این گونه سؤاالت و 

تمام سؤاالتی که با »چرایی« مطرح می شود باید استدالل کرد.

نسبت محمول موضوع

ستدالل
ک ا

به کم تصدیق�های�معلوم

تصدیق�های�مجهول

نتیجه�)تصدیق�جدید( تصدیقات�معلوم

نتیجه�)تصدیق�جدید( تصدیقات�معلوم
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تصدیق به اشتراک لفظ دو معنا دارد

الف تصدیق همان قضیه است، چه راست باشد چه دروغ.

ب قضیه هایی که درست )راست( هستند تصدیق نامیده می شود. یعنی قضیه های کاذب با توجه به این معنی، تصدیق محسوب نمی شوند. مانند هوای 

خوزستان در تابستان سرد است.

دو حیطۀ اصلی منطق

که از تصور تشکیل می شود. 1 تعریف: 

که از تصدیق تشکیل می شود.  2 استدالل: 

که دو نوع است: دانش بشر به دو قسِم تصور و تصدیق تقسیم می شود. این دانش ها در واقع پاسخی هستند به سؤاالت ما؛ 
1 یا از چیستی یک »تصور مجهول« می پرسیم که همیشه در جوابش تعریف می آید و تعریف از تصور تشکیل شده است.

که در جوابش همیشه استدالل می آید و استدالل از تصدیق تشکیل شده است. 2 یا از چرایی یک »تصدیق مجهول« می پرسیم 

ل دو فعالیت فکری انسان هستند. تعریف و استدال
ل مانع اشتباهات ذهن شود. ل« را بررسی و تدوین نموده تا در تعریف و استدال علِم منطق قواعِد » تعریف« و »استدال

در تعریف، روش صحیِح تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا در تعریف اشتباه نکنیم.
کردن را یاد می گیریم تا دچار خطای فکری )مغالطه( نشویم. ل روش صحیح استدالل  در استدال

تذکر: 
برد منطق اشتباه نکنیم.   کار حیطه های منطق را با حیطه های 
برد منطق در تمام جوانب زندگی ما است.   کار ل است اما حیطه های  حیطه های منطق شامل تعریف و استدال

پاسخ تمرین های کتاب درسی

تمرین

کنید. از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص 
غ پرنده ای افسانه ای است. )تصدیق( سیمر غ )تصور(  سیمر

توانا بود هرکه دانا بود. )تصدیق( دانا )تصور( 

تمرین

که کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدالل هستند. کنید  مشخص 
)استدالل(  چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی کند، غذا را با آن هم بزنی دستت نمی سوزد.  

)تعریف( که از خطای ذهن جلوگیری می کند.    منطق علمی است 
ل( )استدال  معلم ما در کالس است؛ پس در خانه اش نیست.  

)تعریف( کاال یا مسافر از جایی به جای دیگر.    ترابری یعنی حمل و نقل 

فعالیت تکمیلی

که با »چرا« آغاز می شوند با کدام یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟   1 که با »چیست« پایان می پذیرند و جمالتی  جمالتی 
ل  پاسخ به ترتیب: تعریف و استدال

کنید:   2 از میان موارد زیر تصورها و تصدیق ها را مشخص 
منطق معیار تفکر است، منطق، تصدیق بخشی از علم است، کوه سهند، ارتفاعات کوه سهند، کوه سهند مرتفع است.

پاسخ به ترتیب : تصدیق، تصور، تصدیق، تصور، تصور، تصدیق

گر ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدی می اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به  صرف خواندن کتاب های منطق از خطای ذهن مصون نمی مانیم؟   3 ا
ل های پیچیده یا تعریف دقیق اصطالحات خاص، دچار اشتباه می شود. به  همین دلیل  زیرا ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معمواًل در استدال
که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد، سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد.  با به کارگیری علم منطق 
بردی است که تبّحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد. آموختن منطق مانند آموختن دوچرخه سواری است که باید به  صورت عملی  منطق علمی کار

گرفته شود و خواندن دستورالعمل های نظری، فرد را تبدیل به دوچرخه سواری ماهر نمی کند. فرا

صفحۀ 8 کتاب درسی

صفحۀ 10 کتاب درسی

صفحۀ 10 کتاب درسی
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| منطق دهم |

سؤاالت تشریحی و کوتاه پاسخ

کنید.   1 علم منطق را تعریف 
که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است. پاسخ علمی 

منطق دانان، برای این که انسان در زمان اندیشیدن دچار مغالطه نشود، چه کوششی نموده اند؟    2
با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آن ها، راه های جلوگیری از آن ها را نشان داده اند. هم چنین قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای 

کرده اند. فکری یا اصطالحًا مغالطه نشویم، مشخص 

کرده اند؟    3 چرا منطق را به شاقول بنایی تشبیه 
کرد. کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود؛ اما آجرها و مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه  پاسخ زیرا به  

آیا دانستن علم منطق تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی است؟ چرا؟    4
گیرشدن رسانه ها  خیر، هر یک از ما در سراسر زندگی خود به  منطق نیازمندیم؛ زیرا می خواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیم گیری کنیم. امروزه با فرا
که شیوه های جلوگیری از خطای اندیشه را به ما آموزش دهد. بنابراین  و نیز حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط بیش  از پیش نیازمند علمی هستیم 

کار داشته باشیم. که تنها در محیط تحصیلی با آن ها سر و  ل آوری و تعریف کردن صحیح، اموری نیستند  استدال

دو حیطۀ دانش بشری را نام ببرید.    5
پاسخ تصور و تصدیق

که کدام یک از موارد زیر تصور و کدام یک تصدیق هستند؟   6 کنید  مشخص 
الف مدارس کشور در سال تحصیلی 98 از اسفند ماه تعطیل شد.

ب میدان نفتی آزادگان به دلیل وسعت زیاد، به دو بخش آزادگان شمالی و جنوبی تقسیم شده است.

ج وقتی وارد پارک ساعی و پارک ملت تهران شدم

د از طرف یونسکو، سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی شناخته شد.

کرفتوی دیواندره هـ غار 

و بندرعباس شهر خالق صنایع دستی

گردشگری به عنوان پایتخت طبیعت ایران شناخته می شود. ز شهر یاسوج به دلیل جاذبه های طبیعی و 

ح مراسم توپ طال

که برای دوره ای پایتخت فرهنگی نام گذاری شده اند.  وین از شهرهایی هستند  ط شیراز، نیشابور، اصفهان و قز

ی دبیرخانۀ کشوری فلسفه و منطق

کرده است. ک خوزستان به 11 کشور جهان، خرما صادر 

ل آبشار نوژیان در استان لرستان با 95 متر ارتفاع 

د تصدیق ج تصور  ب تصدیق  الف تصدیق 

ح تصور ز تصدیق  و تصور  هـ تصور 

ل تصور ک تصدیق  ی تصور  ط تصدیق 

دو عبارت زیر چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟    7
ب منطق، یکی از دروس دبیرستان است. الف دانش آموز ایرانی 

ب تصدیق است. حکم و قضاوت دارد. الف تصور است. حکم و قضاوت ندارد.  پاسخ 

دو حیطۀ اصلی منطق را نام ببرید.    8
ل پاسخ تعریف و استدال

کنید.   9 مفاهیم ز یر را تعریف 
ب استدالل  الف تعریف 

کنیم. کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از تعریف اشتباه پرهیز  الف در آن روش صحیح تعریف 

کنیم. ل اشتباه پرهیز  کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از استدال ل  ب در آن روش صحیح استدال

کنید کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدالل هستند.   10 مشخص 

الف دریاچۀ زریوار در شهر مریوان واقع است.

کنید. گاز هستید به شهر آغاجاری سفر  گر  اهل تحقیق در زمینۀ نفت و  ب ا

کارون خشک شود، کشاورزی ایران نیز با مشکل مواجه می شود. گر  ج ا

د حمایت از کاالی ایرانی یعنی حمایت از پشتکار و آیندۀ جوانان کشور.
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کاپشن های مردانه و زنانه را با پایین ترین قیمت بازار در اختیار شما قرار می دهیم . کنید چون ما بهترین و مرغوب ترین  هـ فقط از ما خرید 

کردستان قرار دارد. و منطقۀ زیبای چهل چشمه در شهرستان دیواندرۀ 

ز بر اساس متون تاریخی، چون در شهر زنجان 5 بلوک وجود داشت، به این خاطر بدان خمسه می گویند.  

ورش زنبور عسل به دو روش سنتی و  گیاهان جنگلی و وجود آب و هوای مساعد، شرایط مناسبی برای پر ح به سبب طبیعت مساعد سردشت، به ویژه تنوع 

شیوۀ نوین وجود دارد. پس در سفر خود به این شهر، عسل طبیعی، سوغاتی ببرید.

که بیشتر در شب های چهارشنبه سوری پخته می شود. ط شش انداز، یکی از غذاهای بسیار مقوی زنجانی ها است 

گردویی تهیه می کنند. که زنان شمالی با عشق به دو صورت کنجدی و  ی آغوزنون، شیرینی شب یلدا 

ل هـ استدال د تعریف  ل  ج استدال ل  ب استدال الف تعریف 

ی تعریف ط تعریف  ل   ح استدال ل  ز استدال و تعریف 

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.

علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، ............ نام دارد.   1

کنند.   2  ............ نشویم مشخص 
ً
کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطالحا که باید رعایت  منطق دانان می کوشند، قواعدی را 

که باید از دچار شدن به آن ها برحذر بود.   3 ............ هم چون بیماری هایی هستند 

کید منطق بر آموزش شیوۀ درست ............ است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهن که بی شمارند باشیم.   4 تأ

که تبّحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد.   5 منطق علمی ............ است 

دانش ............ ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش هاست.   6

دانش بشری را به دو حیطۀ کلی ............ و ............ تقسیم می کنیم.   7

در ............ حکم و قضاوت وجود دارد.   8

به کمک ............، از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول و به کمک ............ از تصدیق های معلوم به کشف تصدیق های مجهول دست می یابیم.   9

خ
س

بردیپا کار    5 4   اندیشیدن  3   مغالطات  2   مغالطه  1   منطق 
ل 9   تعریف - استدال 8   تصدیقات  7   تصور- تصدیق  6   منطق 

تعیین کنید کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است؟ 

کنند.   1  مغالطه نشویم، مشخص 
ً
کنیم تا دچار خطای فکر یا اصطالحا که باید رعایت  منطق دانان کوشیده اند قواعدی را 

که باید از دچار شدن به آن ها برحذر بود.   2 مغالطات همچون بیماری هایی هستند 

کند.   3 دانستن مغالطات برای منطق دان الزم است تا بتواند با آن ها مبارزه 

که تبّحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد.   4 منطق، علمی نظری است 

سایر علوم ابزاری در خدمت دانش منطق است.   5

کار می رود.   6 دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به 

کنیم.   7 کنیم و درست تصمیم گیری  ما انسان ها در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم؛ زیرا می خواهیم درست فکر 

ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد.   8

کرده اند و به صورت علم منطق در اختیار ما قرار داده اند.   9 منطق دانان قواعد ذهن را کشف 

که به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود.   10 کرده اند  منطق را به شاقول بّنایی تشبیه 

در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد.   11

عبارت »بهترین و طوالنی ترین شب سال« یک تصور است.   12

عبارت »عزت انسان در بی نیازی از خلق است« یک تصدیق به حساب می آید.   13

عبارت »ادب میراث همیشگی است« یک تصدیق است.   14

خ
س

7   درستپا 6   نادرست  5   نادرست  4   نادرست  3   درست  2   درست  1   درست 

14   درست 13   درست  12   درست  11   درست  10   درست  9   درست  8   درست 
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درس اول

1 چیستی 
فلسفه

مباحث درس: در این درس قرار است از چیستی فلسفه، ویژگی های فلسفه، تفاوت سؤاالت فلسفی با دیگر سؤاالت 
و مسائلی از این قبیل صحبت کنیم.    

چیستی فلسفه

کنید: ح است توجه  کثر ما آدم ها مطر که برای ا کنیم، الزم است به تعدادی از سؤاالت  قبل از اینکه از چیستی فلسفه صحبت 
1 از هر کسی بپرسید که چه قدر به حفظ زمین اهمّیت می دهد؟ می گوید: حفظ زمین اهّمیت ویژه ای دارد. 

که زمین را تهدید می کند  نوع بشر است.   با این وجود دانشمندان می گویند تنها موجودی 
دانشمندان می گویند بشر از طریق ایجاد جامعه های صنعتی، مصیبت های بزرگی برای محیط زیست پدید آورده  است و در همین صد سال اخیر، نسل   

گیاه و حیوان منقرض شده و دیگر خبری از آن ها نیست. میلیون ها 
آیا اصواًل نوع بشر در تخریب زمین مقّصر است؟ مگر انسان چه خصوصیتی دارد که مسبب چنین صدماتی می شود؟   

2 از هر کسی دربارۀ عدالت بپرسید، خواهد گفت مهم ترین عامل دوام و بقای جامعه  عدالت است.

کرده اند، اما به آن نرسیده اند.    کاری  در عین حال همۀ جوامع در طول تاریخ از بی عدالتی در رنج بوده و بسیاری از مردم برای رسیدن به عدالت فدا
گفتار و عمل افراد وجود دارد. در این باره نظرهایی هم داده اند.   که بدانند چرا این تناقض در  اندیشمندان در پی آن بوده اند 
واقعًا ریشۀ این تناقض در کجاست؟ آیا انسان ها به آن چیزی که دوست دارند، دشمنی می ورزند و از آن فرار می کنند؟  

3 برخی می گویند نظریه های علمی پیوسته تغییر می کنند.

مثال:

کنند.   که اشیای ریز هم نمی توانند از آن عبور  که هر جسمی یک حقیقت توُپر و متصلی است  زمانی دانشمندان عقیده داشتند 
که با چشم قابل دیدن نیست. آن اتم ها هم از دو هسته و الکترون    کوچکی تشکیل شده  گفتند اجسام از اتم های بسیار  در قرن بیستم، دانشمندان 

تشکیل شده و الکترون به دور هسته می گردد، چیزی شبیه به منظومۀ شمسی. بنابراین فاصلۀ زیادی میان الکترون و هسته وجود دارد و در این فاصله 
چیزی وجود ندارد. پس اجسام، اشیای متصل و توُپر نیستند. 

بعدها معلوم شد که عالوه بر ماده، انرژی هم وجود دارد و ماده و انرژی، با هم عالم طبیعت را می سازند. اینان می گویند ممکن است دانشمندان در آینده   
ح و خورشید را دور زمین قرار دهد!

ّ
به هر چیز دیگری معتقد شوند؛ علم یک قرن بعد ممکن است زمین را مسط

راستی، آیا جریان علم مبتنی بر احتماالت پیش می رود؟ پس حقیقت چگونه به دست می آید؟ این قبیل سؤال ها در کدام علم باید بررسی شوند؟  

چند نمونه از سؤال های معمولی و روزانه )سؤال های مربوط به مرحلۀ اول تفکر(:
انسان در زندگی روزانۀ خویش، معمواًل با مسئله هایی روبه رو می شود و به حّل آن ها می پردازد؛ مانند: امروز چه لباسی بپوشم؟ کدام کار را اّول انجام دهم؟ 

کارم با چه کسی مشورت کنم؟ چه غذایی بخورم؟ و دربارۀ 

چند نمونه از سؤال های اساسی و بنیادی )سؤال های مربوط به مرحلۀ دوم تفکر(:
که می توانند ساعاتی طوالنی ما را به خود مشغول سازند و به  گاه و بی گاه سؤال های خاصی خودنمایی می کنند  در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه، 

تفکر وادار نمایند، از قبیل این که: 
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کرد؟    مقصود ما از آزادی چیست؟ از برابری چه منظوری داریم؟ آیا اصواًل می توان آزادی را با برابری جمع 
گیرند؟    که آدم ها در وضعیت نابرابر قرار  کند، آیا نتیجه این نخواهد شد  گر هر کس آزاد باشد هر طور که می خواهد زندگی  ا
چرا درد و رنج  هست؟ خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟ آیا می توان به آن رسید؟ سرانجام ما انسان ها چه می شود؟ آغاز و انجام جهان چگونه است؟   

عشق و دوستی چطور؟ آیا این ها امور واقعی و مقدس اند؟ یا امور خیالی و ذهنی؟
اصوالً انسان و حقیقِت انسانی چیست؟ آیا انسان اختیار دارد یا مجبور است؟ انسان چه هدفی را باید در دنیا دنبال کند؟  

ح است و جزء مسائل  ح شد مربوط به نیازهای زیستی اند و جنبۀ همگانی دارند و برای همۀ انسان ها مطر که در باال مطر کنید برخی از سؤال هایی  گر دقت  ا
روزمره و معمولی زندگی است؛ از آنجایی که انسان موجودی هوشمند است و زندگی انسان فقط محدود به بر آوردن نیازهای معمولی نیست، از این جاست 
که از حد نیازهای معمولی فراتر می رود. بنابراین در حین همین درگیری های زندگی روزمره،  ح می شود  که برای انسان پرسش هایی دقیق و عمیق مطر
که با سؤال های عادی تفاوت دارد. این سؤاالت در مورد مسائل اساسی و بنیادی است؛ مانند آیا جهان آغازی  گهان سؤاالتی به ذهن ما خطور می کند  نا
که حساب سود و زیان های مادی را به هم می ریزد. این پرسش ها نه در مورد  کتابی دارد؟ و سؤاالتی از این دست  دارد؟ آیا انسان پس از مرگ حساب و 
مسائل سطحی و ظاهری است، بلکه در مورد حقیقت وجود انسان، جهان، طبیعت و ... است. این پرسش ها، مانند جرقه هایی هستند که در ذهن انسان 

کردن به آن ها خسته و دلزده می شوند. کنار آن ها عبور می کنند و یا  بعد از مدتی فکر  زده می شوند؛ اما بیشتر انسان ها، به سادگی از 

ورود به تفکر فلسفی از زمانی شروع می شود که ما به صورت جدی به سؤاالت بنیادی و اساسی می پردازیم  و برای پاسخ به آن ها تالش می کنیم.

انسان و تفکر 

گی های انسان  پرسش گری است.    یکی از ویژ
کلمۀ »چرا« به پدر و مادر خود نشان می دهند.    کودکان در همان سنین ابتدایی، از حوادث پیرامون خود سؤال می کنند و  کنجکاوی خود را با گفتن 
که  چیزی را نمی دانیم و به دنبال دانستن آن هستیم.   که برای ما پیش می آید، گویای آن است  هر سؤالی 

کنیم و به    کدام را باید انتخاب  که هنوز نمی دانیم  کتابخانه یا به ورزشگاه و یا ...« بدین معناست  کجا باید بروم به  که از خود می پرسیم »امروز به  وقتی 
دنبال دانستن آن هستیم.

واسطۀ رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها،  تفکر است. به عبارت دیگر »تفکر«، واسطۀ تبدیل جهل به علم است.  
با قدرت تفکری که خداوند به صورت ذاتی و خدادادی در وجود ما قرار داده:   

کاری از انسان ساخته نیست. ب امور روزانۀ خود را سامان می  دهیم. پس می توان گفت بدون تفکر  الف پاسخ سؤال ها را می یابیم 

نکته: تفکر برای انسان یک امر ذاتی و غیر ارادی است اما انتخاب موضوع برای فکر کردن یک امر غیر ذاتی و ارادی است. مثاًل من در این ساعت به 

ج  فلسفه و در ساعت بعد به منطق فکر می کنم، چون انتخاب موضوع برای فکر کردن یک امر ارادی است اما خود مسئلۀ فکر کردن از اختیار ما خار
است و غیر ارادی است. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم ما موجودی متفکر هستیم.  

انسان  از ما می پرسیدن  گه  ا کشف مجهول. مثاًل  برای  امور معلوم  کردن  پارسال در منطق خوندیم: تفکر یعنی مرتب  یادتون باشه  گه  ا یادآوری: بچه ها 

به کار  »انسان«  مجهوِل  تصور  کشف  برای  را  متفکر(  )حیوان  است  معلوم  ما  برای  که  امری  مثال  این  در  )متفکر(.  ناطق  حیوان  می گفتیم   
ً
فورا چیست؟ 

کشف آن  گر تصدیقی برای ما مجهول بود ما از تصدیقات معلوم برای  می بردیم؛ بدین صورت تصور مجهول را توسط تصورات معلوم تعریف می کردیم، یا ا
کنار هم قرار دادن حداقل دو تصدیق  گر تصدیق »جیوه رسانای الکتریسیته است.« برای ما مجهول بود از طریق  تصدیق مجهول استفاده می کردیم. مثاًل ا
ل می کردیم »جیوه فلز است. هر فلزی رسانای الکتریسیته است.« پس »جیوه رسانای الکتریسیته است.« اسم اینو  معلوم آن را اثبات می کردیم. مثاًل استدال
ل، تصدیقات مجهول خود را حل می کنیم. به عبارت دیگر، وقتی که ما  ل. پس ما از طریق تعریف، تصورات مجهول و از طریق استدال گذاشته بودیم استدال

ل از اقسام آن )تفکر( هستند. که تعریف و استدال از معلومات مان برای کشف و حل مجهوالت مان استفاده می کنیم، این جریان را تفکر می گویند، 
مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان به صورت زیر است:  

رسیدن به پاسختفکر در اندوخته هاطرح سؤالروبه رو شدن با مسئله

تطبیق مراحل اندیشه ورزی و تفکر در تصوِر مجهوِل »انسان چیست؟«
که  ح سؤال(  سپس از اطالعات قبلی مان  که انسان چیست؟ )طر کردیم  ح سؤال  وقتی با تصور مجهول انسان مواجه شدیم )مواجه شدن با مسئله(  طر

کردیم )تفکر در اندوخته ها(  و به پاسِخ حیوان ناطق رسیدیم )رسیدن به پاسخ(. »حیوان ناطق« بود استفاده 
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دو مرتبه از تفکر

تفکر غیر فلسفی
زمانی که انسان با همان سؤال های معمولی و روزانه روبه روست و به دنبال پاسخ آن هاست، بیانگر   مرحلۀ اول تفکر است، که می توان آن  را تفکر غیر فلسفی نامید. 

ح است، مربوط به مرحلۀ اول تفکر است. مانند »چه بخوریم؟« ، » چه بپوشیم؟« ، »چه مدرک دانشگاهی کسب کنیم؟«    پرسش هایی که برای همگان مطر
و ...، که همۀ این سؤال ها و سؤال هایی از این دست مربوط به امور روزمرۀ زندگی است. در این مرحله از تفکر، انسان به دنبال اهدافی است که این اهداف 

ح است. مانند داشتن اتومبیل، شغل خوب و ... . برای  همۀ انسان ها مطر

سؤال های عادی و معمولی مربوط به زندگی روزانه است )سؤال های غیراساسی و غیربنیادی(. 

این سؤال ها برای همۀ انسان ها کم و بیش مطرح است.

این سؤال ها مربوط به فطرت اول است. )طبق دیدگاه مالصدرا که در ادامه خواهیم خواند.(

این سؤال ها مربوط به عقل معاش است.

این سؤال ها مربوط به شخص ایستاده و واقف است )طبق دیدگاه مالصدرا(. 

این سؤال ها مربوط به سود و زیان های مادی است.

 این سؤال ها ویژگی ساحل افتاده است )طبق دیدگاه اقبال الهوری که در ادامه خواهد آمد(.

برخی از ویژگی های پرسش های غیر فلسفی  

)پرسش های تفکر غیرفلسفی(

تفکر فلسفی
کرد و با جدیت و پیوسته به سؤال های دستۀ دوم )سوال های اساسی و بنیادی( پرداخت، وارد مرتبۀ دوم تفکر شده  گر انسان از مرحلۀ اول تفکر عبور  ا

کردن از مرحلۀ اول تفکر است.  است. پس شرط الزم برای پرداختن به سؤاالت اساسی، عبور 
کسب روزی یا دنبال مدرک    کاًل نادیده بگیریم، مثاًل درصدد  که ما امور معمولی زندگی را  کردن از مرحلۀ اول تفکر به منزلۀ این نیست  یادمان باشد عبور 

دانشگاهی و داشتن اتومبیل دلخواه و ... نباشیم، بلکه به این معنی است که در عین این که به دنبال به دست آوردن این امور معمولی هستیم ولی خود را 
کنیم.  فقط محدود به این ها نکنیم و به مسائل مهم تر و بنیادی تر فکر 

کارگر، فیزیک دان، پزشک، دانشجو و یا دانش آموز باشد، اّما همین که وارد این وادی شد و چنین    که به تفکر فلسفی می پردازد، ممکن است یک   انسانی 
گرفت و به دنبال یافتن پاسخ به آن ها بود در حاِل تمریِن  »تفکر فلسفی« است. پرسش هایی )اساسی و بنیادی( را جدی 

ویژگی های پرسش فلسفی

برای فهمیدن برخی از نکات زیر الزم است، مطالب بعدی درس را یاد بگیرید سپس به این نکات برگردید.
دربارۀ اساسی ترین و نهادی ترین مسائل انسان، طبیعت، جهان و هستی اند )موضوعات اساسی(.   
گی های ظاهری و مادی نیستند.    کلی و عقالنی هستند و مربوط به ویژ
مربوط به عقل معادند نه عقل معاش.  
کنند و جّدی بگیرند.   گر چه شایسته است همه به آن توجه  برخی از آدم ها به آن ها توجه نمی کنند و جدی نمی گیرند ا
پاسخ به آن ها نحوۀ زندگی ما را تعیین می کند و پاسخ گویی به آن ها فقط دغدغۀ فیلسوفان نیست.  
ظاهراً سود مادی ندارند اما عمیق اند.  
ح شوند.   ح نیستند، بلکه می توانند در هر علمی مطر این پرسش ها فقط در دانش تخصصی فلسفه مطر
این پرسش ها اقتضای ذات بشر است.  
این سؤال ها مربوط به فطرت ثانی )دوم( است.   
ح می شود )طبق دیدگاه مالصدرا(.   این سؤال ها توسط سائر مطر
که وارد تفکر فلسفی شده سؤاالت بنیادی و اساسی را به صورت پیوسته دنبال می کند و جدی می گیرد.   کسی 
که به دنبال پاسخ به سؤاالت فلسفی )بنیادی( است و پاسخ به آن ها دغدغۀ خاطر او شده است.   زمانی فرد وارد تفکر فلسفی شده 
نحوۀ پاسخ به این سؤاالت موجب تفاوت زندگی انسان ها با یک دیگر می شود.  
کننده به پرسش های اساسی و بنیادی، تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی می رسد.    با پاسخ درست و قانع 
با آغاز حیات فکری انسان، برخی افراد به اهمیت پرسش های ویژه و اساسی پی بردند و با دقت و تأمل فراوان، برای دستیابی به پاسخ صحیح تالش کرده اند.   
پرسش های  فلسفی مصداق را بررسی نمی کنند. مثاًل »چند نوع موجود در جهان وجود دارد؟« چون در این سؤال نمونه را باید نام ببرید پس این سؤال،   

یک سؤال فلسفی نیست. ولی »چرا جهان خلق شده؟« یک سؤاِل فلسفی است چون پرسش از وجود جهان است.
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| فلسفه یازدهم |

گر▪بپرسیم▪چرا▪نتایج▪تحقیقات▪روش▪تجربی▪به▪ ▪ ا کند.▪مثاًل▪ کمک▪ پاسخ▪سؤاالت▪فلسفی▪می▪تواند▪به▪دانشمندان▪علوم▪تجربی▪در▪تدوین▪قوانین▪علمی▪
تنهایی▪نمی▪تواند▪به▪صورت▪کلی▪بیان▪شود▪و▪تعمیم▪پیدا▪کند؟▪جواب▪این▪سؤال▪در▪هیچ▪علمی▪پیدا▪نمی▪شود▪غیر▪از▪فلسفه.▪پاسخ▪این▪سؤال▪و▪سؤال▪هایی▪از▪

این▪دست▪موجب▪کمک▪به▪دانشمندان▪تجربی▪است.

یعنی▪پرداختن▪و▪توجه▪جّدی▪و▪پیوسته▪به▪پرسش▪های▪فلسفی▪و▪تالش▪برای▪پاسخ▪درست▪به▪آن▪ها.تفکر فلسفی

مراحل▪تفکر▪فلسفی▪به▪صورت▪زیر▪است: ▪

روبه رو شدن با
 مجهول ها و

مسئله های فلسفی

طرح پرسش های 
فلسفی

رجوع به معلومات و تفکر 
در اندوخته ها و انتخاب 

معلومات مناسب با سؤال

 رسیدن به
 دریافت فلسفی و

تحقق شناخت و معرفت

▪رجوع▪به▪معلومات▪خودمان▪دربارۀ▪ ▪طرح▪پرسش▪فلسفِی▪چرا▪عدالت▪و▪آزادی▪الزمۀ▪جامعۀ▪انسانی▪است؟▪ مثال:▪روبه▪رو▪شدن▪با▪مسئلۀ▪آزادی▪و▪عدالت▪

▪رسیدن▪به▪جواب▪و▪کسب▪شناخت▪دربارۀ▪مسئلۀ▪آزادی▪و▪عدالت. آزادی▪و▪عدالت▪

دو قلمرو  فطرت نزد مالصدرا
فطرت اول:▪مشغول▪بودن▪و▪فکر▪کردن▪به▪امور▪عادی▪زندگی▪است.▪این▪فطرت▪مساوی▪با▪تفکر▪غیر▪فلسفی▪است.▪مانند▪کسب▪درآمد،▪خرید▪منزل▪و▪...▪.▪عبارِت▪

▪فطرت اول▪است. کتاب▪پیش▪رو(▪تعبیری▪از کتاب▪درسی▪)صفحه▪159▪ »ساحل افتاده«▪به▪)تعبیر▪اقبال▪الهوری(▪در▪خود▪ارزیابی▪صفحه▪5▪و▪6▪

فطرت دوم:▪ورود▪به▪پرسش▪های▪اساسی▪و▪تفکر▪در▪آن▪ها▪)مرحله▪عالی▪و▪برتر(▪است.▪مانند▪تفکر▪در▪مسئلۀ▪عدالت▪و▪...▪.▪این▪فطرت▪همان▪تفکر▪فلسفی▪است▪
▪روابط▪زندگی▪روزمره▪فاصله▪بگیرد▪و▪برای▪کشف▪رازهای▪هستی▪قدم▪بر▪دارد.▪کلمۀ »موج«▪)به▪تعبیر▪اقبال▪الهوری(▪در▪خود▪ارزیابی▪ که▪موجب▪می▪شود▪انسان▪از

کتاب▪پیش▪رو(▪تعبیری▪از▪فطرت▪دوم▪است. کتاب▪درسی▪)صفحه▪159▪ صفحه▪5▪و6▪
که▪مرحله ای برتر و▪ ▪ کنند▪و▪به▪فطرت▪ثانی▪ که▪بکوشند▪از▪فطرت▪اّول▪عبور▪ ▪انسا▪ن▪ها▪می▪خواهد▪ مالصدرا▪ماندن▪در▪فطرت▪اّول▪را▪شایستۀ▪انسان▪نمی▪داند▪و▪از

عالی تر▪است،▪برسند.

▪از▪»کوی▪طریقت«▪ ▪توانی▪کرد«.▪مقصود▪از▪»سرای▪طبیعت«▪فطرت▪اول▪و▪منظور مثال:▪در▪بیت▪»تو▪کز▪سرای▪طبیعت▪نمی▪روی▪بیرون▪/▪کجا▪به▪کوی▪طریقت▪گذر

فطرت▪دوم▪است.▪یعنی▪این▪که▪وقتی▪تمام▪هم▪و▪غم▪تو▪امور▪مادی▪است،▪کی▪می▪توانی▪به▪جایگاه▪رفیع▪انسان▪های▪بزرگ▪راه▪پیدا▪کنی.▪پس▪شرط▪رسیدن▪به▪آن▪
جایگاه،▪عدم▪وابستگی▪به▪مسائل▪فطرت▪اول▪است▪و▪برای▪رسیدن▪به▪فطرت▪دوم▪باید▪از▪فطرت▪اول▪عبور▪کنی.

1 سؤاالت معمولی و روزانه: مربوط به تفکر غیر فلسفی یا به قول مالصدرا فطرت اول است.

2 سؤاالت اساسی، بنیادی، ویژه و کلی: مربوط به تفکر فلسفی یا به قول مالصدرا فطرت دوم است.
اقسام سؤاالت انسان 

سائر و واقف در نظر مالصدرا )فیلسوف بزرگ قرن دهم و یازدهم هجری(
مالصدرا▪می▪گوید▪مردم▪بر▪دو▪دسته▪اند:

▪واقف▪)ایستاده(▪ 1

کننده(▪ ▪سائر▪)رونده▪و▪َسیر▪ 2

که: واقف:▪از▪لحاظ▪لغوی▪یعنی▪ایستاده؛▪اما▪از▪نظر▪مفهومی▪او▪کسی▪است▪
▪دروازۀ▪جهان▪بزرگ▪و▪برتر▪به▪رویش▪گشوده▪نشده▪است▪و▪همین▪دنیای▪مادی▪ ج ▪متوّقف▪شده▪است،▪ ب الف▪به▪همین▪دانش▪ظاهری▪دل▪خوش▪کرده▪است،▪

کارش▪تقلید▪از▪دیگران▪است. ▪فقط▪از▪شنیده▪ها▪بهره▪می▪برد▪و▪ د را▪حقیقت▪می▪داند.▪
که: سائر:▪از▪لحاظ▪لغوی▪یعنی▪رونده؛▪اما▪از▪نظر▪مفهومی▪او▪کسی▪است▪

که▪از▪تنگنای▪ظواهر▪و▪جهان▪ ▪او▪در▪تالش▪است▪ ج ▪به▪شنیده▪ها▪بسنده▪نمی▪کند،▪ ب کن▪نیست▪و▪اهل▪حرکت▪و▪پویایی▪است▪و▪در▪پی▪حقیقت▪است،▪ الف▪سا

▪همواره▪در▪تکاپوست،▪مثل▪فیلسوفان. د کند▪و▪به▪جهان▪وسیع▪معقوالت▪راه▪یابد▪و▪ محسوسات▪عبور▪
کستان،▪می▪گوید: ▪ اقبال،▪شاعر▪پارسی▪گوی▪معاصر▪پا

کیستمساحل▪افتاده▪گفت▪گرچه▪بسی▪زیستم که▪من▪ هیچ▪نه▪معلوم▪شد،▪آه،▪
نیستـمموج▪ز▪خود▪رفتـه▪ای▪تیز▪خرامید▪و▪گفت نروم▪ گر▪ روم،▪ می▪ گر▪ ا هستـم▪

▪دستۀ نخست▪به▪عنوان▪»واقف«▪و▪اقبال▪از▪آن▪به▪عنوان▪»ساحل افتاده«▪یاد▪می▪کند.▪این▪ هم▪نزد▪مالصدرا▪و▪هم▪نزد▪اقبال،▪مردم▪بر▪دو▪دسته▪اند:▪مالصدرا▪از
کداند،▪انگار▪که▪نیستند.▪هستند،▪اما▪هستی▪انسانی▪ندارند▪و▪در▪پی▪کشف▪حقیقت▪انسان،▪جهان▪و▪طبیعت▪نیستند؛▪به▪مسائل▪ ▪انسان▪ها▪ایستاده▪و▪را دسته▪از

عادی▪و▪سؤاالت▪معمولی▪مشغول▪اند.
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که زندگی واقعی انسانی دارند و موج وار زندگی  که نزد مالصدرا به »سائر« و نزد اقبال به »موج ز خود رفته« تعبیر شده اند، انسان هایی هستند  اما دستۀ دوم 
ح است. می کنند و در پویایی و رفتن و حرکت اند؛ به دنبال کشف حقیقت اند و پرسش های اساسی و بنیادی برای آن ها مطر

گر یک مطلب با زبان های مختلف بیان شود باز همان مطلب است.   کرده اند؛ بنابراین ا مالصدرا و اقبال یک مطلب را با دو شیوه بیان 
در شعر اقبال »می روم« به معنای جویای حقیقت است و »نرفتن« به معنای دلبستگی به زندگی روزمره و توجه نکردن به پرسش های بنیادی و اساسی   

است. رفتن و پویایی نشانۀ »بودن« و نرفتن و عدم حرکت به منزلۀ »نبودن« است.

دانش فلسفه

گرفتیم بدون  کردیم و فهمیدیم تفکر فلسفی به چه معنی است. حال می خواهیم بدانیم دانش فلسفه چیست؟ یاد  تا این جا دربارۀ تفکر فلسفی صحبت 
در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای سؤال های اساسی و بنیادی، تصمیم گیری های انسان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، با 

کننده به پرسش های اساسی و بنیادی  تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی می رسد. پاسخ درست و قانع 

بدین ترتیب، در تعریف فلسفه به عنوان علم یا دانش می توانیم بگوییم تالش های بشر برای پاسخ قانون مند به سؤال های اساسی موجب ظهور دانِش   
»فلسفه« گشته است.

ح باشد و این افراد اهل تفکر فلسفی باشند اما تا زمانی که به صورت    گر چه ممکن است برای افراد زیادی با تخصص های مختلف پرسش های اساسی مطر ا
کرونا اطالعات پزشکی دارند اما  قانون مند به این پرسش ها نپردازند فیلسوف محسوب نمی شوند. مثاًل در حال حاضر بسیاری از انسان ها در مورد ویروس 
که به صورت تخصصی به حرفۀ پزشکی مشغول است و به صورت علمی - تخصصی و  کسی را پزشک می دانیم  هیچ گاه ما آن ها را پزشک نمی نامیم بلکه 

قانون مند به سؤاالت این حوزه پاسخ می دهد.

دانش فلسفه عهده دارِ بررسی قانون منِد سؤال های مربوط به موضوعات اساسی و بنیادی است. 

تالش های بشر برای پاسخ قانون مند به سؤاالتی دربارۀ موضوعات اساسی، موجب ظهور دانش فلسفه شد.

از آغاز حیات فکری انسان، برخی افراد به اهمیت پرسش های ویژه و اساسی پی بردند و با دقت و تأمل فراوان، برای دستیابی به پاسخ 

صحیح  به آن ها تالش کردند. 

دانش فلسفه  

که به صورت تخصصی و قانون مند به پرسش های اساسی توجه می کند و درصدد پاسخ درست به آن هاست. فیلسوف شخصی است 

واژۀ فلسفه 

کلمۀ »فیلوسوفیا« است.   که ریشۀ یونانی دارد، عربی شده  لفظ فلسفه 
کلمۀ »فیلو« به معنی دوستداری و »سوفیا« به معنی دانایی است.   »فیلوسوفیا« مرکب از دو 
کلمۀ فیلوسوفیا به معنی  »دوستداری دانایی« است.   پس 
واژۀ فلسفه در آن زمان ها  اختصاص  به این دانش خاص نداشت و همۀ دانش ها را شامل می شد.   
کرد، فیلسوف بزرگ یونان  »سقراط« بود.   کسی که واژۀ فلسفه را بر سر زبان ها انداخت و عمومی 
الزم به ذکر است دانشمندان زمان سقراط و قبل از او، خود را  »سوفیست« یعنی دانشمند می خواندند.   
کرد؟   که به معنی دوستداِر دانش است استفاده  ممکن است بپرسید چرا سقراط نیز خود را »سوفیست« نخواند و از لفظ فیلسوف 
سقراط به دالیل زیر، مایل نبود او را »سوفیست« یا دانشمند بخوانند و از این رو خود را  فیلوسوفوس )فیلسوف( یعنی دوستدار دانش نامید:  

1 تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم )دلیل قطعی(

2 شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها )دلیل احتمالی(

حواسمون باشه فیلسوف یعنی »دوستداِر دانایی« ولی فلسفه به معنی »دوستداری دانایی« است.   

دیدگاه سوفیست ها

برخی سوفیست ها بیشتر به تعلیِم:  
د این گروه از سوفیست ها، پیروزی بر رقیب  ج دغدغۀ برخی از آن ها بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود، بلکه  ب وکالت اشتغال داشتند،  الف سخن وری 

را  مهم ترین هدف می دانستند. 
که به ظاهر درست به نظر می رسید، اّما در واقع غلط بود. ل های خود بیشتر از  مغالطه کمک می گرفتند  بنابراین سوفیست ها در استدال
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که  سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نباشند و بگویند هرکس هرچه خودش    روش سوفیست ها یعنی مغالطه گری موجب شد 
می فهمد همان حقیقت و واقعیت است. )ارزش حقیقت و واقعیت متناسب با درک هر فرد است.(

که:   از جمله تفاوت های دیدگاه فیلسوف با سوفسطائیان در مسئله واقعیت این است 
ک انسان می داند که ممکن است انسان، آن واقعیت را درست درک کند و یا ممکن است غلط درک کند اما سوفسطائیان  فیلسوف واقعیت را مستقل از ادرا
که دارای  کند آن واقعیت است. فیلسوف می گوید: مثاًل وقتی درختی را  ک انسان نمی دانند، بلکه می گویند هرچه انسان درک  از ادرا واقعیت را مستقل 
کنیم و این فهم و تصور اشتباه ما موجب نمی شود  کور رنگی آن برگ ها را به صورت زرد تصور  برگ های سبز است در ذهن تصور می کنیم ممکن است در اثر 
که آن درخت برگ هایش که در واقع سبز هستند؛ زرد شوند. چون در واقعیت،آن برگ ها سبز هستند. پس ما رنگ برگ را چه درست تصور کرده باشیم و چه 
کردیم این امر درست است. چون جدا  گر برگ سبز را به صورت زرد رنگ تصور  نادرست، تأثیری در واقعیت خارجی رنگ برگ ندارد، اما سوفیست می گوید ا

ج از ذهن ما به عنوان برگ سبز وجود ندارد و واقعیت همین درک و فهِم ماست. از فهم ما واقعیتی خار

برخی از نتایج منفی دیدگاه سوفیست ها
گفتۀ آن ها هر کس خودش حقیقت را درک می کند. 1 هیچ کس دروغ گو نیست. چون طبق 

کسی خودش واقعیت را درک می کند و همان فهم و  گفتۀ آن ها هر  کشف واقعیت است و طبق  2 پژوهش های علمی بی معنی است. چون پژوهش برای 

درک برای او حقیقت است.
3 هیچ کس از دیگری داناتر و عاقل تر نیست.

ک حقیقت است. کی برای تشخیص حقیقت و خطا وجود نخواهد داشت. چون هر کس خودش مال 4 هیچ مال

5 هیچ دادگاهی برای مجرمان نباید تشکیل شود. چون همۀ افراد حقیقت را می فهمند.

که برای یک شخص حقیقت است ممکن است برای دیگری خطا باشد. 6 حقیقت یک امر فردی است. بنابراین آن چه 

کلی در جامعه وجود نخواهد داشت. 7 هیچ قانون 

تغییر معنی کلمۀ سوفیست 
که در زبان عربی از لفظ    کلمۀ »سفسطه« هم  گرفت و  مغالطه کار به خود  سوفیست )دانشمند( مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم  کلمۀ  بعدها 

کرد.  گرفته شده، معنای مغالطه کاری پیدا  »سوفیست« 
کرد.   کلمۀ فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقا پیدا  رفته رفته 
کلمۀ فلسفه مترادف با دانش شد.   رفته رفته 

جمع بندی سه اصطالح فلسفه، فیلسوف و سفسطه

معنی جدید و ارتقاء یافته معنی اولیه معرب ریشه اصطالح

دانش دوستداری دانایی )دانش( فیلوسوفیا یونانی فلسفه

دانشمند دوستدار دانایی )دانش( فیلوسوفوس یونانی فیلسوف

مغالطه کاری دانشمند سوفیست یونانی سفسطه

کلمۀ فلسفه فقط برای همین دانش    گذاشته شد و به تدریج  گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف، بر هر یک از شاخه های دانش نام ویژه ای  با 
کار رفت. خاص به 

فلسفه به معنای دانش خاصفلسفه به معنای مطلق دانشفلسفه به معنای دوستداری دانایی

کرد. فلسفه    کرد و تمام دانش های بشر را به سه دستۀ اصلی  تقسیم  کلمۀ فلسفه به معنی دانش استفاده  ارسطو فیلسوف بزرگ یونان مانند سقراط،  از 
ُاولی  گردان ارسطو نام دیگری به فلسفه  که در این درس توضیح داده می شود. بعد از مرگ ارسطو شا ُاولی از دیدگاه ارسطو، همین دانش خاصی است 
دادند. آن ها وقتی که نوشته های ارسطو را تنظیم می کردند، مقاالت و آثار فلسفی او را بعد از بخش طبیعیات )فیزیک( قرار دادند به همین دلیل این بخش 
ولی یا  اُ که فلسفه  کلمۀ فلسفه به معنی عام دانش به کار نمی رود، بلکه برای همین دانش خاص  به مابعد الطبیعه )متافیزیک( مشهور شد. امروزه دیگر 

مابعدالطبیعه است به کار می رود.
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1 هستی و 
چیستی

و  ممکنات  جهان  چیستی،  و  هستی  رابطۀ  یعنی  وجود،  پیرامون  اصلی  مباحث  به  کتاب  از  بخش  این  درس:  مباحث 
مفاهیم امکان، ضرورت و امتناع، عّلت و معلول و رابطۀ عّلیت در جهان اختصاص دارد. 

هدف از این درس تعیین نسبت میان وجود )هستی( و ماهیت )چیستی( در موجودات است. در این درس، دانش آموز 
باید بتواند دو مفهوم هستی و چیستی در یک موجود و نحوۀ حمل وجود و هستی بر ماهیات مختلف را تشخیص دهد.

که دانش فلسفه و رابطۀ آن با زندگی چیست و فهمیدیم    که موضوع دانش فلسفه »وجود« است و  گرفتیم  کتاب فلسفه سال یازدهم یاد  در بخش اّول 

فلسفه، مسائل پیرامون »وجود« را بررسی می کند؛ بنابراین، اصل دانش فلسفه را »وجودشناسی یا هستی   شناسی« می گویند.

کتاب یازدهم را تشکیل می داد، خود بخشی از وجودشناسی به معنای عام آن  که دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند و بخش دوم  »معرفت شناسی« نیز 

که »وجود ذهنی« نامیده می شود، خود قسمی از اقسام »وجود« است. است؛ زیرا حقیقت علم 

وجود ذهنی )علم انسان(

وجود خارجی )موجودات در عالم خارج(
اقسام وجود   

معرفت شناسی

ولی(
ُ
وجودشناسی به معنای خاص )فلسفۀ ا

هستی شناسی به معنای عام 

هستی و چیستی

بردترین  از پرکار اّولیۀ فلسفه، درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است؛ این دو مفهوم  یکی از مباحث 

کنار هم به کار می روند. مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل در 

سعی می کنیم برای شناخت دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و نسبت میان آن ها، چند قدم برداریم تا در قدم آخر، به نتیجۀ مطلوب برسیم.

هدف قدم نخست: قبول واقعیت مستقل از ذهن

گرسنه و تشنه می شدیم، به سراغ غذا و آب می رفتیم تا نیازمان را برآورده سازیم. وقتی غمگین می شدیم و دلمان  که از همان کودکی وقتی  به یاد می آوریم 

که می دانیم در اطراف ما  گردد. این مطلب، بیانگر آن است  کنار یکی از عزیزانمان پهلو می گرفتیم تا روحمان آرامش یابد و اندوهمان برطرف  می گرفت، در 

که مثاًل غذا و آبی واقعًا هست و می توان  که بر حسب نیاز از آن ها استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم؛ یعنی قبول داریم  چیزهایی واقعی هست 

با دست خود آن ها را برداشت و از آن ها استفاده نمود.

که چیزی را واقعی و موجود پنداشته ایم؛ اما اندکی بعد، به اشتباه خود پی برده و متوجه  گذشته، همچنین مواردی را به خاطر داریم  در همین سیر به 

آنجا رسیده ایم  به  و وقتی  کرده ایم در صد متری پیش رویی ما آب است  ابتدا فکر  که  و واقعیت ندارد؛ مانند آن زمان  که آن چیز، خیالی است  شده ایم 

دانسته ایم که سراب بوده و آب نبوده است.

ج از ذهن است.  توضیح عبارت های فوق:این مطالب، نشان می دهد که اولین اصل فلسفه که مرز جدایی آن با سفسطه است، قبول واقعیت هایی در خار

همچنین ما می توانیم اشیا را تشخیص دهیم که هر کدام چه استفاده ای دارند؛ مثاًل برای رفع تشنگی به سراغ آب می رویم نه نان )اصل سنخیت عّلت و معلول(.

کسی  که وقتی می خواهیم با  کنیم. به همین دلیل است  ما انسان ها، توانسته ایم در زندگی خود میان امور واقعی و امور غیر واقعی تفاوت و تمایز ایجاد 

کرده ایم موبایل یک شیء واقعی  که ما قبول  کرده و آن را در دست می گیریم. آری این عمل ما بیانگر این است  کنیم به سمت موبایل حرکت  ارتباط برقرار 

ج اذعان داریم.  است و به وجود آن در خار
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نتایج قدم اول
اصل قبول واقعیت مستقل از ذهن )اصل رئالیسم( امری بدیهی است، یعنی نه قابل اثبات تجربی و عقلی است و نه قابل انکار، اما سوفیست ها واقعیت  ▪

ج از ذهن را قبول ندارند. منکران اصل قبول واقعیت مستقل از ذهن در وجدان خود و در زندگی روزمره به آن معترف اند.  خار

تشخیص چیستی و خواص اشیا و استفاده از آن ها متناسب با نیاز ما.  ▪

کثرت: بین این واقعیات تفاوت و تمایز وجود دارد )اشاره به اختالف بین موجودات(.▪  توجه به 

که ما تصور ▪  ج موجود باشد. به عبارت دیگر، برخی چیزهایی  که هر چیزی ما تصور می کنیم در خار قبول واقعیت مستقل از ذهن به منزلۀ این نیست 

ج هست ما  که در خار ج موجود نیست، مثل انسان هزار سر. برخی چیزهایی  که تصور می کنیم در خار ج وجود دارد، مثل آب. برخی چیزها  می کنیم در خار

که تا به حال  ج هست ما تصوری از آن ها نداریم. مانند یک موجود در اعماق دریا  که در خار در ذهن تصوری از آن ها داریم؛ مانند آتش و برخی چیزهایی 

ندیده ایم. پس می شود گفت رابطۀ مفاهیم ذهنی ما با موجود خارجی عموم و خصوص من وجه است.

همۀ آدم ها هم بودن )واقعیت( و هم نبودن )عدم واقعیت( را می شناسند و واقعیت ها را دارای تأثیر می دانند؛ مثاًل از آب واقعی انتظار رفع تشنگی دارد ▪ 

نه از آب ذهنی.

در اصل قبول واقعیت مستقل از ذهن به سه امر اقرار شده:▪ 

1 ما وجود داریم.

2 چیزهای دیگر وجود دارد.

3 ما می توانیم آن  واقعیت ها را در حد توان مان بشناسیم.

هدف قدم دوم: انتزاع ذهنی دو مفهوم هستی)وجود( و چیستی)ماهیت( از واقعیت یگانه
بعد از این که اصل واقعیت مستقل از ذهن )وجود خارجی( را قبول کردیم، حال پرسش این است که این واقعیت خارجی چیست. وقتی از چه بودن سؤال 

ج هست چه چیزی است؛ مثاًل انسان است، درخت است و  کردیم، بیانگر این است که ما وجود آن شیء را قبول داریم؛ اما می خواهیم بدانیم آنچه که در خار

یا هر چیز دیگری. پس وقتی کودکی می پرسد: »این حیوان چیست؟« می داند که آن شی موجود است و با اشارۀ »این« یا »آن«  نشان می دهد که به »وجود« 

گاه نیست. به همین دلیل سؤال می کند و می خواهد آن حیوان یا حیوانات دیگر را که همه  آن  شیء پی برده است؛ اّما هنوز از ماهّیت و چیستی آن شیء آ

کامل نباشد. گاهی  گاه شود؛ هر چند که ممکن است این آ موجودند، بشناسد و از چیستی شان آ

حال به این قضایا دقت کنید: »انسان هست.«، »درخت هست.«، »کوه هست.«، »فرشته هست.«

که بر موضوعات مختلف حمل شده  گون است؛ یعنی هستی محمول یکسانی است  گونا در همۀ این قضایا محمول، واحد و یکسان و موضوعات )ماهیت( 

گی هایی  کوه و فرشته در هستی و وجود داشتن مشترک اند، اما ماهیت آن ها مختلف است؛ مثاًل انسان دارای ویژ است. به عبارت دیگر انسان، درخت، 

گی ها مربوط به ماهیت انسان است نه وجود او. کرده است و این ویژ کوه، درخت و فرشته جدا  که او را از  مانند تفکر، شاعر بودن و ... است 

پس، ما از واقعیت های خارجی که یگانه هستند، دو مفهوم برداشت می کنیم که یکی از آن مفاهیم وجود است و دیگری ماهیت. پس، در قدم دوم و بعد از 

گذر از قدم اول )پذیرش اصل واقعیت( متوجه می شویم که:
وجود و هستی آن واقعیت  وجه مشترک )مشابهت( میان موجودات

ماهیت و چیستی آن واقعیت  وجه اختصاصی )متمایز( موجودات
از هر واقعیت پیرامون خود در ذهن دو مفهوم استخراج می کنیم 

ک انسان )خارجی( است. چون تا واقعیت را قبول نکنیم، صحبت از انتزاع دو مفهوم  زیر بنای انتزاع مفاهیم وجود و ماهیت  اصل قبول واقعیت مستقل از ادرا

وجود و ماهیت ممکن نیست.

که در تعریف می آید ماهیت )ذات( آن چیز است؛ مثاًل  گر از چیستی یک مفهوم بپرسیم آنچه  که ا گرفتیم  گر یادتان باشد، در مبحث تعریف در منطق یاد  ا

»انسان چیست؟حیوان متفکر.«، »جیوه چیست؟ فلز در دمای طبیعی مایع«. آنچه که در جواب این دو پرسش آمده اشاره به ماهیت انسان و جیوه است. 

پس وقتی که سؤال از چیستی و ماهیت باشد ما با ماهیت جواب می دهیم نه با وجود.

این را هم باید بدانیم که:

1 گاهی از »هستی« یک شیء خبر داریم، اّما از »چیستی و ماهیت« آن شیء بی خبریم؛ مثاًل چیزی را از راه دور می بینیم و نمی دانیم چیست. چون با قبول 

وجود یک شیء در ذهن، ضرورتًا به ماهیت آن شیء پی نمی بریم.

غ چیست، اما از وجودش اطالع نداریم؛ بنابراین با قبول  2 گاهی »چیستی« یک شیء را می دانیم، اما از بودنش خبر و اطالعی نداریم؛ مثاًل می دانیم سیمر

ماهیت یک شیء در ذهن، ضرورتًا »هستی و وجود« آن شی به  دست نمی آید.
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گاهی هم از چیستی و هم از هستی شیء خبر داریم. مثاًل هم از هستی انسان اطالع داریم و هم چیستی آن را به عنوان حیوان متفکر می شناسیم.  3

که تا به حال ندیده ایم و نمی دانیم چیست. گاهی نه از چیستی و نه از هستی چیزی خبر داریم، مثاًل موجودی را   4

کل هستی موجودات از نظر وجود مشترک اما از نظر ماهیت مختلف اند؛ اما در یک نوع واحد مانند انسان، آهن و ... افراد انسان هم  حواسمان باشد: در 

در وجود مشترک هستند و هم در ماهیت چون همگی حیوان متفکراند؛ آهن های مختلف نیز، هم ماهیتشان یکی است و هم وجودشان؛ بنابراین اشیای 

واقعی غیر هم نوع، در وجود مشترک و در ماهیت مختلف هستند؛ اما اشیای واقعی هم نوع، هم در وجود و هم در ماهیت مشترک اند.

که از یک واقعیت خارجی استخراج و فهمیده می شود با هم متفاوت اند. در نتیجه، مفاهیم وجود و ماهیت 

نسبت به ماهیت و چیستی آن هانسبت به وجود و هستی آن هااقسام اشیا و موجودات جهان

یا علم داریم یا نداریم یا علم داریم یا نداریماشیا و موجودات واقعی

گاهی علم داریمجهل داریماشیا و موجودات غیرواقعی )تخیلی(

انسان در هر چیزی که مشاهده می کند )موجودات  واقعی( دو جنبه می یابد )دو مفهوم انتزاع می کند(
جنبۀ دوم: چیستی داشتن )ماهیت(جنبۀ اول: موجود بودن )وجود و هستی(

ماهیت وجه اختصاصی و متمایز موجودات است.وجود وجه مشترک و مشابه موجودات است.

همۀ اشیا و موجودات جهان در وجود و هستی )بودن( یکسانند و تفاوتی 
با هم ندارند.

همۀ اشیا و موجودات جهان در ماهیت و چیستی باهم تفاوت دارند.

این جنبه )ماهیت( بر اشیا و موجودات جهان به یک معنا صدق نمی کند.وجود و هستی بر همۀ اشیا و موجودات جهان به یک معنا صدق می کند.

هدف قدم سوم: آشنایی با تمایز میان دو مفهوم هستی)وجود( و چیستی)ماهیت( یا زیادت وجود و ماهیت یا مغایرت وجود و ماهیت
که وجود و ماهیت در ذهن باهم متفاوت اند. حال در قدم سوم  گرفتیم  گرفتیم واقعیت هایی در جهان وجود دارد. در قدم دوم هم یاد  در قدم اول، یاد 

ج یک واقعیت به نام  که در جهان وجود دارد ما دو مفهوم وجود و ماهیت را استخراج می کنیم؛ مثاًل در خار که از یک واقعیت واحد و یگانه  یاد می گیریم 

که تمام  گل« را به ذهن می آوریم. نتیجه این  گل« و »ماهیت  گر بخواهیم آن را بشناسیم از آن واقعیت یگانه )گل( دو مفهوم »وجود  گل را در نظر بگیرید. ا

واقعیت های جهان در ذهن ما به دو جزء وجود و ماهیت تحلیل می شوند.

ج در نظر بگیرید. ما با قدرت عقلمان می توانیم از این واقعیت های یگانۀ خارجی، دو مفهوم وجود و ماهیت آن ها  یک اتومبیل و یک موبایل را در خار

کنیم، سپس از آن دو مفهوم، قضایایی بسازیم، بدین صورت: »اتومبیل هست«، »موبایل هست«. در قضیۀ  کنیم و در ذهنمان تصور  را استخراج و انتزاع 

»اتومبیل هست.« مفهوم »اتومبیل« اشاره به ماهیت آن و »هست« اشاره به وجود آن است و در قضیۀ »موبایل هست.« مفهوم »موبایل« اشاره به ماهیت 

ج از هم جدا نمی شوند اما در ذهن چون در قالب دو مفهوم به ذهن  آن و »هست« اشاره به وجود آن است. پس وجود و ماهیت اتومبیل و موبایل در خار

می آیند قابل جدایی است. از این رو، مغایرت وجود و ماهیت ذهنی )عقلی( است نه خارجی )مصداق(.

کدام قسمتش  کدام قسمتش وجود است و  گر از شما بپرسیم  که هم جسم است و هم موجود است. ا کتاب زیر دست شما یک واقعیت است  مثال: این 

ج از همدیگر جدا نمی شوند؛ ولی مفاهیم جسم )ماهیت( و وجود دو مفهوم مختلف اند. همان طورکه در  کنید. چون در خار جسم است، نمی توانید جدا 

ج از ذهن.  منطق خواندید جایگاه مفاهیم در ذهن است پس دو مفهوم وجود و ماهیت یک چیز از جمله جسم، در ذهن مغایر هم هستند نه در خار

نکته: بعد از این که ما از یک واقعیت خارجی مانند خودکار، وجود و ماهیت آن را در ذهن تصور نمودیم، حال برای اقرار و اذعان به این واقعیت یک 

گر قصد شناخت یک واقعیت را داشتیم دو مفهوم وجود و ماهیت آن را در ذهن تصور می کنیم؛  قضیه می سازیم و می گوییم »خودکار هست«. پس ا
کنیم ما از آن دو مفهوم )وجود و ماهیت( یک قضیه می سازیم. گر خواستیم به آن واقعیت اقرار  ولی ا

قبول واقعیت  انتزاع دو مفهوم وجود و ماهیت از آن واقعیت  ساختن قضیه  سپس اقرار و اذعان به واقعیت

ج مثال: قبول واقعیت کتاب  انتزاع مفهوم وجود و ماهیِت کتاب در ذهن  ساختن قضیۀ »کتاب هست«  اقرار و اذعان به واقعیت کتاب در خار
ح نمود. او متوجه شد  ▪ کرد و در تمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطر فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان »وجود« و» ماهیت« توجه ویژه ای 

کاماًل متحد هستند و یکی محسوب  ج از ذهن وجود و ماهیت  که وجود و ماهیت در یک واقعیت خارجی به صورت دو جزء مستقل نیستند؛ بلکه در خار
می شوند، اما از این واقعیت خارجی، دو مفهوم به ناِم وجود و ماهیت به ذهنمان می آید. پس وجود و ماهیت یک واقعیت، در ذهن قابل تفکیک و جدایی 

ج از ذهن، قابل تفکیک و جدایی نیستند. هستند؛ اما در خار
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| فلسفه دوازدهم |

ابن سینا، دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد. ▪

به عقیدۀ ابن سینا، وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی« دو جنبۀ یک چیزاند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزاند که با هم ترکیب یا جمع ▪ 

کسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهندۀ آب هستند. که ا شده اند؛ آن گونه 

کسیژن و هیدروژن است و این نکته را از طریق یک آزمایش ساده به دست می آوریم؛ اّما از نگاه فلسفی، آب ▪  از نگاه علم شیمی، آب، ترکیبی از دو عنصر ا

یک موجود واحد و غیر مرّکب ولی با دو جنبۀ مختلف است. انسان با نظر به این دو جنبه، دو مفهوم چیستی )آب( و هستی )وجود داشتن آب( را به دست 

گانه به نام »آب« و »وجود« نداریم. به عبارت دیگر، »آب« و »وجود« دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود واحد است. ج، دو امر جدا می آورد و در خار

ج از ذهن وجود و ماهیت شان قابل جدایی نیست، اما در ذهن )عالم عقل( قابل تفکیک اند و مغایر هم اند. چون در  واقعیت های خارجی در خار

قالب دو مفهوم به ذهن می آیند. به عبارت دیگر، واقعیت های خارجی اتحاد مصداقی و اختالف مفهومی دارند؛ یعنی وجود در مقام مفهوم مغایر با 

ج با آن متحد است. ماهیت است ولی در مقام خار

هدف قدم چهارم: آشنایی با  دالیل مغایرت وجود و ماهیت در ذهن نزد ابن سینا

که در اینجا یکی از آن دالیل را توضیح می دهیم: کرده  که آن را »مغایرت وجود و ماهیت« نامیده است، دالیلی ذکر  ابن سینا برای این نظر خود 

کاماًل ▪  گزارۀ »انسان حیوان  ناطق است« و »انسان موجود است« حمل »وجود« بر »انسان« با حمل »حیوان ناطق« بر »انسان«  به عقیدۀ ابن سینا، در دو 

متفاوت است )دال بر مغایرت ذهنی وجود و ماهیت(.

که محمول قضیه است، در تعریف انسان آمده است؛ در حقیقت »حیوان« و »ناطق« از اجزای ▪  در جملۀ »انسان حیوان ناطق است«، »حیوان ناطق« 

گویای ذات و حقیقت انسان می باشد؛ یعنی ذات انسان چیزی جز همان »حیوان ناطق« نیست. تعریفی انسان است و همان چیستی اوست و 

به عبارت دیگر، این دو مفهوم، یعنی »حیوان ناطق« و »انسان« از یکدیگر جدایی ناپذیرند. هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان است. 

که از واژۀ مثلث برای »شکل سه ضلعی« استفاده می شود. »شکل سه ضلعی« همان  اصواًل لفظ »انسان« برای »حیوان ناطق« به کار می رود؛ همان طور 

گستردۀ  گستردگی شان است؛ یعنی حیوان ناطق مفهوم  را نشان می دهد. تفاوت »انسان« و»حیوان ناطق« صرفًا در اجمال و  حقیقت و ذات »مثلث« 

انسان است و »انسان« همان اجمال »حیوان ناطق« می باشد.

چون »حیوان ناطق« همان حقیقت و ذات »انسان« است، حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« چیستی و ذاتیات خود اوست و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی ▪ 

کردید؟ نمی توان پرسید چه دلیلی دارید که شما »حیوان ناطق« را بر »انسان« حمل 

اّما رابطه دو مفهوم »وجود« و »انسان« این گونه نیست، در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جداست و جزء تعریف آن قرار ▪ 

نمی گیرد؛ بنابراین، میان »انسان« به عنوان یک »چیستی« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار نیست و حمل »وجود« بر هر »چیستی«ای از جمله »انسان« نیازمند 

دلیل است. حال این دلیل ممکن است از طریق حس و تجربه به دست آید یا از طریق عقل محض.

1 حمل اولی ذاتی

2 حمل شایع ِصناعی
در منطق دو نوع حمل داریم: 

تعریف حمل اولی ذاتی: هرگاه موضوع و محمول قضیه از نظر مفهومی و مصداقی یکی باشند آن را حمل اولی ذاتی می گویند. مانند: جیوه، فلز مایع است. معنی و 

مفهوم محمول این قضیه یعنی )فلز مایع( با معنی و مفهوِم موضوع قضیه )جیوه( یکی است. فقط تفاوت در اجمال و تفصیل است. یعنی »فلز مایع« تفصیل 

ج یکی هستند. یا در قضیۀ »جیوه جیوه است« محمول همان موضوع است که در  ج( جیوه و فلز مایع در خار ح جیوه است؛ اما از نظر مصداق )در خار و شر

این قضیه چون محمول عین موضوع است تفاوت در اجمال و تفصیل هم وجود ندارد. پس در این قضیه محمول همان موضوع است مثل »انسان انسان 

ح( موضوع است مانند: »انسان ناطق است.« که ناطق از اجزای ماهیت انسان است. است.« و یا محمول از اجزای ماهیت موضوع )تفصیل و شر

ویژگی های قضایای حمل اولی ذاتی

1 قضایای حمل اولی ذاتی همیشه صادق هستند، مثاًل در قضیۀ »انسان حیوان ناطق است.« نیازی به بررسی صدق و کذب آن نیست، به قول منطقیون 

قضایای حمل اولی ذاتی، صدق منطقی دارند.

که محمول در دل آن نهفته است. مثاًل در قضیۀ  کنیم، می بینیم  گر موضوع را تحلیل عقلی  2 در این حمل، محمول ذاتی موضوع است. به عبارت دیگر ،ا

کنیم ؛در مفهوم انسان، مفهوم حیوان ناطق قرار دارد. گر انسان را تحلیل  »انسان حیوان ناطق است« ا

3 در این حمل، حمِل محمول بر موضوع محتاج به دلیل نیست. در قضیۀ »مثلث سه ضلعی است«، حمل سه ضلعی بر مثلث دلیل نمی خواهد.



273

1

   
ل 

او
س 

در
   

ی 
ست

چی
و 

ی 
ست

ه

4 در این حمل، حمِل محمول بر موضوع محتاج به عّلت نیست. در قضیۀ »مثلث سه ضلعی است«، نمی توانیم بپرسیم چه عاملی موجب شده که مثلث 

سه ضلعی باشد. چون سه ضلعی بودن مثلث عّلت نمی خواهد.

5 در این حمل، رابطۀ محمول و موضوع ضروری و وجوبی است که در درس بعد خواهیم خواند؛ مثاًل وقتی می گوییم موبایل موجود است. رابطۀ موبایل 

و موجود بودن قطعی )ضروری و وجوبی( نیست و می تواند موبایل موجود نباشد.

»انسان  مانند:  می گویند.  صناعی  شایع  حمل  را  آن  باشد،  یکی  آن ها  مصداق  و  باشد  مختلف  محمول  و  موضوع  مفهوم  هرگاه  صناعی:  شایع  حمل  تعریف 

به  گر  ا انسان و فیلسوف یکی هستند.  ج  اما در خار با مفهوم فیلسوف )محمول( مختلف است.  انسان )موضوع(  این قضیه مفهوم  فیلسوف است.« در 

گی های قضایای حمل اولی ذاتی را ندارند.  کنیم، هیچ کدام از ویژ قضایای حمل شایع دقت 

ویژگی های قضایای حمل شایع صناعی
1 همیشه صادق نیستند.

2 حمل محمول بر موضوع هم محتاج به دلیل است. و هم محتاج به عّلت است.

3 همچنین وقتی موضوع را تحلیل می کنیم، محمول از اجزای ذاتی آن نیست.

4 بین موضوع و محمول رابطۀ ضروری برقرار نیست.

حال برگردیم به بحث: تماِم قضایایی که در آن وجود بر ماهیت حمل می شود مانند: »انسان موجود است یا لپ تاپ هست.« جزء قضایای حمل شایع صناعی 

هستند. چون وقتی مفهوم انسان و یا لپ تاپ را تحلیل می کنیم هستی و وجود را در آن ها نمی بینیم. همچنین حمل هستی و وجود بر انسان و لپ تاپ هم 

ت است و هم محتاج به دلیل است؛ ممکن است این قضایا نیز همیشه صادق نباشند؛ مثاًل در قضیۀ »شریک خدا موجود است.« یک قضیۀ کاذب  ّ
محتاج به عل

است. عالوه بر این، بین موضوع و محمول قضایا، رابطۀ ضروری و قطعی برقرار نیست. به عبارت دیگر، انسان و لپ تاپ می توانند نباشند.

که محمول آن وجود و مشتقات وجود است حمل وجود بر موضوع )ماهیت( محتاج دلیل است مانند: » لپ تاپ  پس حواسمان باشد: در تمام قضایایی 

موجود است.«

گر کوه را  خالصۀ دلیل ابن سینا بر مغایرت وجود و ماهیت: در قضایایی که محمول آن وجود است و موضوع آن ماهیت است مانند: »کوه موجود است.«، ا

تعریف کنیم مفهوم وجود در تعریف آن نمی آید. در نتیجه، حمِل موجود )وجود( بر کوه )ماهیت( دلیل حسی و تجربی و یا عقلی می خواهد به عبارت دیگر، 

محمول وجود، ذاتی موضوع )کوه( نیست. چون کوه می تواند موجود باشد و یا موجود نباشد. چون مفهوم کوه و مفهوم وجود یکی نیستند، بنابراین وجود 

ج )مصداق( ماهیت کوه و وجود کوه متحداند و قابل جدایی نیستند. به عبارت دیگر، حمل وجود کوه بر ماهیت  و ماهیت تفاوت مفهومی دارند، ولی در خار

کوه حمل شایع صناعی است و در حمل شایع صنایی موضوع و محمول از لحاظ مفهوم مختلف اند؛ اما در مصداق متحد اند.

حمل وجود بر ماهیت هم عّلت می خواهد و هم دلیل ولی حمل اجزای )ذاتی( ماهیت بر ماهیت دلیل و عّلت نمی خواهد.

گر مفهوم موضوع و محمول مختلف باشد  گر مفهوم موضوع و محمول یکی باشد و یا تفاوت فقط در اجمال و تفصیل باشد، حمل اولی ذاتی است، ولی ا ا

مثل قضایایی که محمول آن وجود است، حمل شایع صناعی است.

اصل قبول واقعیت زیر بنای اصل مغایرت )زیادت( ذهنی وجود و ماهیت است.

جمع بندی اقسام حمل

توضیحمثالاقسام حمل

حمل اولی 

ذاتی

انسان حیوان ناطق است.
مفهوم موضوع و محمول یکی است. مانند:

»حمل حیوان ناطق بر انسان یا سه ضلعی بر مثلث«

و  موضوع   - علت  و  دلیل  از  بی نیاز  و  ضروری  حمل 
محمول، عینیت )یکسانی( مفهومی و مصداقی دارند.

مثلث سه ضلعی است.
حمل هوهویت )این همانی(: یعنی مفهوم  محمول 

همان مفهوم  موضوع است.

حمل شایع 

صناعی

انسان موجود است.
است.  موضوع  مفهوم  از  غیر  محمول  مفهوم 

مانند: »حمل وجود بر انسان یا بر مثلث«

حمل غیرضروری، نیازمند دلیل و عّلت است. 

مثلث موجود است.
هستند.  جدا  و  متمایز  ذهن  در  ماهیت  و  وجود 
مغایرت  ذهنی وجود و ماهیت و در خارج یکی هستند.
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| فلسفه دوازدهم |

مغایرت وجود و ماهیت در ذهن)زیادت وجود بر ماهیت یا عروض وجود بر ماهیت(

عین هم نبودن - زیادت داشتن - دو جنبه از یک چیز بودن - مختلف و متفاوت بودن -متمایز و از هم جدا بودنمعنی و مفهوم مغایرت

هدف بحث مغایرت 
وجود و ماهیت

اثبات این که مفهوم وجود و ماهیت در ذهن، عینیت و یکسانی ندارند؛ یعنی وجود و ماهیت در ذهن دو جنبه از یک چیزاند.
مثال: »انسان و وجود« یا »مثلث و وجود«، در ذهن و از جهت مفهوم مغایر یعنی مختلف، متفاوت، متمایز و از هم جدا و 

قابل تفکیک هستند.

دالیل مغایرت
وجود و ماهیت

گر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، نفی  ماهیت از وجود، ممکن نخواهد بود. حال  آنکه می توان  1- ا
کرد؛ مثاًل می توان گفت: »انسان نیست.« یا انسان موجود نیست. وجود را از ماهیات جدا 

گر وجود عین ماهیت یا جزء آن باشد، اثبات وجود هیچ ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و تصور هر ماهیتی، برای اثبات  2- ا
گر ماهیت )فرشته( و وجود )موجود( یکی بودند، اثبات این قضیه  وجود آن کافی بود. یعنی در قضیۀ »فرشته موجود است.« ا

به دلیل نیاز نداشت؛ ولی برای این که مطمئن باشیم فرشته موجود است دلیل می خواهیم.
گر وجود عین ماهیت یا جزء آن باشد، تصور وجود از تصور ماهیت جدا نمی شد؛ یعنی هرگاه ماهیتی را تصور می کردیم  3- ا
غ  باید به وجود آن پی می بردیم، در صورتی که خیلی از ماهیت ها را می شناسیم، ولی از وجود آن ها خبر نداریم مانند سیمر
که  پلوتون  کمی خبر داریم. مانند سیارۀ  یا  و  نداریم  آن ها خبر  از ماهیت  ولی  از وجود خیلی چیزها خبر داریم؛  برعکس  و 
به وجود چیزی پی  که  بودند، همین  و ماهیت یکی  گر وجود  ا را نمی شناسیم. پس  آن  اما ماهیت  مطمئنیم وجود دارد؛ 
گر به ماهیت چیزی پی می بردیم باید به وجود آن هم پی می بردیم، ولی  می بردیم، باید به ماهیت آن هم پی می بردیم و یا ا

این گونه نیست. پس وجود و ماهیت مفهومًا مغایر هم اند.
گر وجود عین ماهیت باشد، همۀ ماهیات یکی خواهند بود، زیرا وجود یک مفهوم مشترک بین همۀ موجودات است و  4- ا
گر این مفهوم واحد عین مفهوم همۀ ماهیات باشد، الزم می آید که همه ماهیات یکی باشند؛ یعنی ماهیت درخت، انسان،  ا

سنگ و ... یکی باشند، حال آنکه چنین نیست و ماهیات باهم مختلف اند. پس وجود و ماهیت یکی نیستند.
گر وجود، مثاًل جنس برای ماهیت باشد، الزم  گر وجود جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، مستلزم تسلسل است؛ زیرا ا 5- ا
که وجود، جزء آن جزء هم  که آن هم خودش ماهیتی است، خودش موجود باشد و الزم می آید  که جزء دیگر ماهیت  می آید 

که وجود، جزء آن نیز باشد. باشد و چون آن جزء نیز موجود است، الزم می آید 
گر وجود و ماهیت  6- تمام ماهیات نسبت به بودن و نبودن حالت تساوی دارند؛ یعنی ممکن است باشند و یا نباشند. حال ا
که نقیض بودن است محال و ممتنع باشد. در حالی که نسبت ماهیت به نبودن  یکی بودند، باید نسبت ماهیت به نبودن 

امکان است نه امتناع.

ج، عینیت و یکسانی دارند و غیرقابل تفکیک هستند؛ بنابراین موضوع بحث نیست و نیاز به اثبات ما نیستند. نکته: چون وجود و ماهیت در خار

گذری تاریخی )اشارۀ گذرا به تاریخچه مغایرت وجود و ماهیت در ذهن(

ح مباحث جدیدی قرار گرفت؛ به گونه ای ▪   به عّلت توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« و یا عنوان هایی مشابه، مقدمۀ طر
گفته اند: »فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است«. که 

گرفت.▪   »مغایرت وجود و ماهیت« پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« نیز قرار 
کوئیناس« یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا و آشنا به فلسفۀ ابن سینا، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی ▪  »توماس  آ

در آن جا شد. 
کوئیناس همچون ابن سینا، این نظر )مغایرت ذهنی وجود و ماهیت( را پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی ▪   توماس  آ

که هنوز هم به نام وی در جریان است. »تومیسم« در اروپا شد 

کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی »ابن رشد« ▪  کوئیناس که در قرن 13میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری   توماس آ
گرچه از قرن ١6 میالدی با رشد  فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند؛  کرد تا فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً با  بود. همین امر، فرصتی را فراهم 

تجربه گرایی، این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند و فرصت رشد و گسترش بیشتر را پیدا نکردند.
که تا امروز ▪  گفت وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم آورد  گرفت و زمینۀ   این نظر »مغایرت وجود و ماهیت« ابن سینا مورد توجه فالسفۀ مسلمان نیز قرار 

هم ادامه یافته است.
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پاسخ تمرین های کتاب درسی

تأمل

که از همۀ انسان ها سر می زند، در بردارندۀ چه پیام های فلسفی است؟ این رفتار طبیعی و معمولی 

1 پذیرش واقعیت و اصل رئالیسم )واقعیت هایی وجود دارند.(

کثرت: بین این واقعیات تفاوت و تمایز وجود دارد )اشاره به اختالف بین موجودات(. 2 توجه به 

3 ما از این رفتار طبیعی می فهمیم که: اصل پذیرش واقعیت، یک اصل بدیهی و روشن است. همچنین می فهمیم که: همگان این اصل را قبول دارند؛ 

زیرا همۀ مردم در این مورد رفتار مشابهی دارند.

تکمیل گزاره ها 

در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم »چیستی« آن ها را می شناسیم و هم از »هستی«شان خبر داریم؛ مانند:   1

پاسخ آب، انسان، حیوانات، درختان

که از »هستی«شان خبر داریم اّما »چیستی« آن ها هنوز چندان برای ما روشن نیست؛ مانند:   2 برخی امور هستند 

پاسخ حقیقت نور، سیاه چاله ها در فضا

کنون »وجود« ندارند؛ مانند:    3 کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور، حداقل تا »چیستی«های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر 

پاسخ پری دریایی

بررسی 

گر مفهوم »وجود« عین مفهوم »ماهیت« یا جزء آن بود، آیا مشکل و مسئله ای پیش می آمد؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را توضیح دهید. ا

گر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت )جنس یا فصل( می بود، نفی ماهیت از وجود، ممکن نبود و حال  آنکه می توان وجود را از ماهیات نفی   دلیل اول: ا

کرد؛ مثاًل می توان گفت: »انسان نیست.«

گر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت می بود، اثبات وجود برای هیچ ماهیتی نیازمند به  دلیل نبود. با تصور هر ماهیتی وجود هم با آن همراه بود. دلیل دوم: ا

گر وجود عین ماهیت یا جزء آن می بود، تصور وجود از تصور ماهیت منفک نمی شد و هرگاه ماهیت را تصور می کردیم وجود نیز تصور شده  به عبارتی، ا

گر وجود عین ماهیت بود، الزم می آمد که همۀ ماهیات  بود و حال آنکه، گاهی ماهیتی را تصور می کنیم و در آن حال از هستی یا نیستی آن غفلت داریم. ا

گر این مفهوم واحد عین مفهوم همۀ ماهیات باشد، الزم می آید که همۀ ماهیات یک مفهوم داشته باشند.  یکی باشند، زیرا وجود یک مفهوم است و ا

گر وجود، مثاًل جنس برای ماهیت باشد، الزم می آید که جزء دیگر ماهیت  گر وجود جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، مستلزم تسلسل است، زیرا ا اما ا

که  که وجود، جزء آن جزء هم باشد و چون آن جزء نیز موجود است، الزم می آید  که آن هم خودش ماهیتی است، خودش موجود باشد و الزم می آید 

وجود، جزء آن نیز باشد.

بازبینی  

کنید« برگردید و با توجه به بیان ابن سینا، به سؤال های زیر پاسخ دهید.   به فعالیت »تکمیل 

ح شده، با بیان ابن سینا هماهنگ اند؟   1 گزارۀ طر آیا سه 

گزاره ها با بیان ابن سینا هماهنگ است و تضادی با قول ایشان ندارد. پاسخ همۀ 

گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تأیید می کند؟    2 کدام 

که هستی برخی از امور را می شناسیم اّما  گزارۀ دوم این نکته آمده  گزاره های دوم و سوم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در 

ماهیت آن ها روشن نشده است. در گزارۀ سوم نیز گفته شده که ما می توانیم ماهیاتی را در ذهن بیاوریم در حالی که ممکن است اصاًل موجود نباشند. در 

که ما از اشیای پیرامون خود دو مفهوم چیستی و هستی را به دست می آوریم.  گزاره اّول، سخنی از تمایز میان وجود و ماهیت نیست و فقط گفته شده 

گزاره های دوم و سوم به نحو روشن تر این تمایز را می رسانند.
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| فلسفه دوازدهم |

به کار ببندیم  

کرد؟   1 قضیۀ انسان موجود است را با کدام یک از قضایای زیر می توان مقایسه 

3 انسان مخلوق است. 2 انسان حیوان است.  1 انسان بشر است. 

گزاره های اول و دوم،  قضیۀ انسان موجود است، حمل شایع صناعی است. همچنین در این عبارت  دال بر مغایرت وجود و ماهیت در ذهن است. در 
حمل بشر و حیوان بر انسان یک حمل ذاتی و ضروری است و به دلیل نیاز ندارد. اما در گزارۀ سوم حمل مخلوق بر انسان ذاتی نیست و دلیل می خواهد 

و دلیل آن، از طریق عقل به دست می آید.

گفت: آن یک    2 گفت: آن یک »سگ« است ولی محمد  گفت وگو بودند، از دور، سایۀ چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند. علی  شبی علی و محمد در حال 

»گرگ« است، وقتی کمی نزدیک تر شدند، دیدند نه سگ است و نه گرگ، بلکه یک تخته سنگ است! به نظر شما چه نتیجه ای می توان در نسبت میان چیستی 

گرفت؟ و هستی 

که انسان میان وجود و ماهیت تمایز قائل می شود و نیز انسان برای وجود، یک معنا در ذهن دارد و با این که نسبت به ماهیت آن  گویای آن است 
موجود شک و تردید دارد که چه ماهیتی است، اّما این شک و تردید به وجِود آن موجود سرایت نمی کند.

کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است و چرا؟   3 گزاره های زیر توجه  به 

5 انسان موجود است. 4 انسان ناطق است.  3 انسان عجول است.  2 انسان شیر است.  1 انسان حیوان است. 

1 حمل حیوان بر انسان ذاتی است و دلیل نمی خواهد.

ج شیر و انسان یکی هستند.  2 حمل شیر بر انسان ممتنع است زیرا نه به لحاظ مفهومی جزء مفهوم انسان است و نه به لحاظ خار

3 حمل عجول بودن بر انسان ذاتی نیست و دلیل می خواهد و دلیل آن، از طریق عقل به دست می آید.

4 حمل ناطق بر انسان نیز ذاتی است و دلیل نمی خواهد.

که دلیل آن هم همان مشاهده و تجربۀ خِود ماست. 5 حمل موجود بر انسان نیز ذاتی نیست و دلیل می خواهد 

آیا در قضیۀ »مثلث سه ضلعی است.« حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟   4

پاسخ خیر، چون سه ضلعی از ذاتیات مثلث است. نوع قضیه اولی ذاتی است.

پرسش های تشریحی

گفته می شود، یکی از مباحث اّولیۀ فلسفه، درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود  و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است؟   1 چرا 

بردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معمواًل درکنار هم به کار می روند. پاسخ زیرا این دو مفهوم از پرکار

چرا یک کودک به هنگام مواجهه با یک حیوان می پرسد: »این حیوان چیست؟«    2

گاه نیست. لذا می خواهد آن حیوان یا حیوانات دیگر را که همه موجودند،  که آن شی ء موجود است اّما از ماهّیت و چیستی آن شیء آ زیرا وی می داند 
کامل نباشد. گاهی  که این آ گاه شود؛ هر چند  بشناسد و از چیستی شان آ

مقصود ابن سینا از این سخن که »هستی« و »چیستی« دو جنبۀ یک چیزند، را با ذکر مثال توضیح دهید.   3

کسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهندۀ آب هستند. پاسخ مقصود این است که آن ها دو جز از یک چیز که با هم ترکیب یا جمع شده اند؛ نیستند؛ آن گونه که ا

در عبارت »انسان موجود است« تفاوت »انسان« و »وجود« از چه جهتی است؟   4

تفاوت »انسان« و »وجود« از جهت مفهوم است یعنی »انسان« و »وجود« دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود واحد هستند. انسان با  نظر به این 
گانه به نام »وجود« و »انسان« نداریم. ج، دو امر جدا دو جنبه، دو مفهوم چیستی )انسان( و هستی )وجود داشتن انسان( را به دست می آورد و در خار

که آیا فهم ما از قضیۀ »انسان حیوان ناطق است« با فهم ما از قضیۀ »انسان موجود است« یکسان است؟ چرا؟   5 با توجه به عقیدۀ ابن سینا، توضیح دهید 

خیر. در عبارت »انسان حیوان ناطق است«، »حیوان ناطق« که محمول قضیه است، در تعریف انسان آمده است؛ و در حقیقت »حیوان« و »ناطق« از 
اجزای تعریفی انسان است و همان چیستی اوست و گویای ذات و حقیقت انسان می باشد؛ یعنی ذات انسان چیزی جز همان »حیوان ناطق« نیست. 
به عبارت دیگر، این دو مفهوم یعنی »حیوان ناطق« و »انسان« از یکدیگر جدایی ناپذیرند. هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان 
است. اما در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد. بنابراین، میان »انسان« به عنوان 

یک »چیستی« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار نیست. بنابراین، حمل »وجود« بر هر »چیستی« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است.
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رابطۀ بین دو مفهوم »انسان« و »وجود« چگونه است؟   6

در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد. بنابراین، میان »انسان« به عنوان یک 

»چیستی« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار نیست. بنابراین، حمل »وجود« بر هر »چیستی« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است. حال، این دلیل ممکن 

است از طریق حس و تجربه به دست آید یا از طریق عقل محض.

کنیم؟   7 چرا نمی توان پرسید چه عاملی باعث می شود »حیوان ناطق« را بر »انسان« حمل 

پاسخ چون »حیوان ناطق« همان حقیقت و ذات »انسان« است. حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« جزء چیستی و ذاتیات خود  اوست و به دلیل نیاز ندارد. 

حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« چگونه حملی است؟ و چرا به دلیل نیازمند نیست؟   8

حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک »حمل ذاتی و ضروری« است، چون »حیوان ناطق« همان حقیقت و ذات »انسان« است، حمل »حیوان ناطق« 

بر »انسان« چیستی و ذاتیات خود اوست و لذا به دلیل نیاز ندارد. 

با توجه به  عقیدۀ ابن سینا، توضیح دهید، چرا در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود« از مفهوم »انسان« جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد؟   9

پاسخ زیرا میان »انسان« به عنوان یک »چیستی« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار نیست. بنابراین، حمل »وجود« بر هر »چیستی« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است.

تفاوت حمل »حیوان  ناطق« بر انسان با حمِل »موجود« بر انسان چیست؟ توضیح دهید.   خرداد 99     10

در عبارت »انسان حیوان ناطق است« حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک »حمل ذاتی« است و به دلیل نیاز ندارد؛ اما حمل »وجود« بر هر »چیستی« 

از جمله »انسان« نیازمند دلیل است و حمل شایع صناعی است.

تفاوت حمل »شکل  سه ضلعی« بر مثلث با حمِل »موجود« بر مثلث چیست؟ توضیح دهید.   شهریور 99     11

در عبارت »مثلث شکل سه ضلعی است« حمل »شکل  سه ضلعی« بر »مثلث« یک »حمل ذاتی و ضروری« است و به دلیل نیاز ندارد؛ اما حمل »وجود« 

بر »مثلث« در عبارت »مثلث موجود است« رابطۀ ضروری نیست و به دلیل نیاز دارد.

  در اجمال و گستردگی شان است؛ چیست؟    12
ً
که تفاوت »انسان« و »حیوان ناطق« صرفا مقصود از این سخن 

پاسخ مقصود این است که حیوان ناطق مفهوم گسترده انسان است و »انسان« همان اجماِل »حیوان ناطق« می باشد.

پرسش های کوتاه پاسخ

موضوع دانش فلسفه چیست؟   1

چرا اصل دانش فلسفه را »وجودشناسی« می گویند؟   2

یکی از مباحث اّولیۀ فلسفه چه بود؟    3

انسان در هر چیزی که مشاهده می کند، دو جنبه می یابد، آن دو جنبه کدام اند؟   4

وجه مشترک و وجه اختصاصی همۀ موجودات را بنویسید.   5

کرد و کدام فیلسوف راه وی را ادامه داد؟   6 به ترتیب، کدام فیلسوف مسلمان، به نسبت میان »وجود« و »ماهیت« توجه ویژه ای 

گرفته است؟   خرداد 99     7 کدام اصل، پایۀ برهان وجوب و امکان ابن سینا قرار 

ت بر معلول 
ّ

2 تقدم عل 1 مغایرت وجود و ماهیت 

به نظر ابن سینا، دالیل حمل »وجود« بر هر »چیستی« از جمله »انسان« از چه طریقی به دست می آید؟   8

یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی چه نام دارد؟   9

وف است؟   10 یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به چه برهانی معر

کوئیناس کدام اصل را پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد؟   11 توماس  آ
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| فلسفه دوازدهم |

کوئیناس مانند کدام فیلسوف، اصل مغایرت وجود و ماهیت را  پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد؟   12 توماس  آ

کدام فیلسوف بزرگ اروپا، پایه گذار مکتب فلسفی »تومیسم« در اروپا شد؟   13

کوئیناس پایه گذار آن در اروپا شد چه نام دارد؟   14 که توماس  آ مکتب فلسفی ای 

کرد، متکی به دیدگاه های کدام فالسفۀ مسلمان بود؟   15 ویج  کوئیناس در قرن های ١٣میالدی در اروپا تر که توماس آ فلسفه ای 

کرد، نام ببرید.   16 ویج  که در قرن 13 میالدی در اروپا، دیدگاه های ابن سینا را تر فیلسوفی 

فالسفۀ غرب از چه طریقی توانستند مجددًا با فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند؟   17

گردید؟   18 کرد و باعث ظهور چه نوع فلسفه هایی  بی در اروپا رشد  در قرن 16 میالدی، کدام مکتب غر

خ
س

2   زیرا فلسفه، مسائل پیرامون »وجود« را بررسی می کند.پا 1   وجود 
3   درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. 

5   وجود، وجه مشترک و ماهیت، وجه اختصاصی آن ها است. 4   موجود بودن و چیستی داشتن 
7   مورد 1 )مغایرت وجود و ماهیت( 6   فارابی - ابن سینا 

9   فرق بین ماهیت و وجود 8   از طریق حس و تجربه به دست آید یا از طریق عقل محض 
11   اصل مغایرت وجود و ماهیت 10   برهان وجوب و امکان 

کوئیناس 13   توماس آ 12   ابن سینا 

15   بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد 14   تومیسم 

17   از طریق ابن سینا و ابن رشد کوئیناس  16   توماس آ

18   تجربه گرایی، فلسفه های حس گرا و تجربه گرا

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب  کامل کنید.

موضوع دانش فلسفه ............ است.   1

فلسفه، مسائل پیرامون ............ را بررسی می کند؛ بنابراین، اصل دانش فلسفه را ............ می گویند.   2

یکی از مباحث اّولیۀ فلسفه، درک و تعیین نسبت میان دو مفهوم ............ و ............ است.    3

کنار هم به کار می روند.   4  در 
ً
بردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموال دو مفهوم ............ و ............ از پرکار

انسان در هر چیزی که مشاهده می کند، دو جنبۀ ............ و ............ را می یابد.   5

وجه مشترک موجودات ............ است و وجه اختصاصی آن ها ............ است.   6

ک دارند و اختالف آن ها از جهت ............ می باشد.   دی 98     7 همۀ موجودات از نظر »وجود« با هم اشترا

گانه.   8 در عبارت »انسان موجود است«، »انسان« و »وجود« دو ............ مختلف و متفاوت اند نه دو ............ جدا

در عبارت »انسان حیوان ناطق است«، حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک حمل ............ است و به ............ نیاز ندارد.   9

در عبارت »انسان موجود است « مفهوم »وجود « از مفهوم »انسان« ............ است و ............ تعریف آن قرار نمی گیرد.   10

در عبارت »انسان موجود است« میان انسان به عنوان یک ............ و وجود رابطۀ ذاتی برقرار ............ .   11

حمل »وجود« بر هر »چیستی« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است حال این دلیل ممکن است از طریق حس و ............ به دست آید یا از طریق ............ .   12

اسالمی است.   13 فرق بین ............ و ............ بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر 

گرفت.   14 فرق بین ماهیت و وجود، پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان ............ قرار 

متکی به دیدگاه های ............ و تا حدودی ............ بود.   15 کرد، بیشتر  ویج  کوئیناس در اروپا تر که توماس آ فلسفه ای 
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در قرن 13میالدی، فالسفه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفه ............ آشنا شدند.   16

با رشد تجربه گرایی، در قرن 16 میالدی، فلسفۀ ارسطویی، جای خود را به فلسفه های ............ و ............ داد.   17

18   . . . . . . . . . . . . داد،  قرار  خداشناسی  در  خود  برهان  پایۀ  را  ماهیت«  و  وجود  »فرق  نظریۀ  و  بود،  آشنا  ابن سینا  فلسفۀ  با  که  وپا  ار رگ  بز فالسفۀ  از  یکی  نام 

بوده است.    شهریور 99  

خ
س

3   هستی - چیستی )وجود و ماهیت(پا 2   وجود - وجودشناسی  1   وجود 
6   وجود - ماهیت 5   موجود بودن - چیستی داشتن  4   هستی - چیستی )وجود و ماهیت( 

9   ذاتی - دلیل 8   مفهوم - موجود  7   ماهیت 
12   تجربه - عقل محض 11   چیستی - نیست  10   جدا - جزء 

15   ابن سینا - ابن رشد 14   وجوب و امکان  13   ماهیت - وجود 

کوئیناس 18   توماس آ 17   حس گرا - تجربه گرا  16   ارسطویی 

درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 

وجود وجه اختصاصی موجودات و ماهیت وجه مشترک آن ها است.   خرداد و شهریور  99     1

انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود واحد هستند.   2

ج از ذهن، واقعیتی است که هر دو مفهوم را به آن نسبت می دهیم.   3 در خار

گانه.   4 »انسان« و »وجود « دو مفهوم مختلف و متفاوت اند نه دو موجود جدا

کاماًل یکسان است.   5 به  عقیدۀ ابن سینا، حمل »وجود« بر »انسان« با حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« 

 دو مفهوم »حیوان ناطق« و »انسان« از یکدیگر جدایی پذیرند.   6

دو عبارت »هر انسانی حیوان ناطق است.« و »هر حیوان ناطقی انسان است.« هر دو صادق اند.   7

حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک »حمل ذاتی« است و به دلیل نیاز ندارد.   8

وری« است و به دلیل نیاز دارد.   دی 98     9 حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک »حمل ضر

در عبارت »انسان موجود است« مفهوم »وجود « از مفهوم »انسان« جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد.   10

میان »انسان« به عنوان یک »چیستی« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار نیست.   11

»فرق بین ماهیت و وجود« بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی است.   12

گرفت.   13 فرق بین ماهیت و وجود، پایۀ یکی از برهان های فارابی در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« قرار 

گوستین« از طریق فلسفۀ ابن سینا؛ برهان »وجوب و امکان« را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد.   14 »آ

کوئیناس؛ پایه گذار مکتب فلسفه تومیسم در اروپا شد که هنوز هم به نام وی در جریان است.   15 توماس آ

کرد، بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی فارابی بود.      16 ویج  کوئیناس در قرن ١٣ در اروپا تر فلسفه ای  که توماس آ

فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفه افالطونی آشنا شدند.   17

از قرن 16 میالدی با رشد تجربه گرایی، دیدگاه های ارسطویی جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند.   18

گرفت و زمینۀ گفت وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم آورد.   19 آرای ابن سینا مورد توجه فالسفۀ مسلمان قرار 

خ
س

4   درستپا 3   درست  2   درست  1   نادرست 
8   درست 7   درست  6   نادرست  5   نادرست 

12   درست 11   درست  10   درست  9   نادرست 
16   نادرست 15   درست  14   نادرست  13   نادرست 

19   درست 18   درست  17   نادرست 
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