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 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

  مقدمه چاپ اول
 همه از بهتر را مشكل  اين كه آن و است اسالمي معارف از جوان نسل دوري ،ما جامعه مسائل جمله از

 نياز اين به وانندت مي كساني تنها. است جوان  نسل همين است آن رفع پي در تابانه بي و كرده حس

 فرا آن اصيل هاي چشمه سر از را اسالمي فرهنگ خود سو يك از كه گويند  پاسخ درستي به و جامعه

 را جوان نسل روزگار هواي و حال و بگويند سخن خويش زمان زبان به ديگر سوي از و باشند  گرفته

 آشنا  براي الزم شرايط از كه بود كساني معدود شمار در مطهري مرتضي شهيد استاد. كنند درك

 بود، امروز دانشگاههاي در علميه  هاي حوزه راستين نماينده او. بود خوردار بر اسالم با امروز نسل ساختن

. برد مي علميه هاي حوزه به و شنيد مي را نسل اين پيام فهيمد، مي و دانست مي را جوان نسل زبان چون

 نيز را  آن حل راه و شناخته هنگام به و خوبي به ياسالم فرهنگ از را جوان نسل دوري  مشكل وي

  . كرد تأليف  مشكل اين رفع جهت در دقيقا را خود آثار از بسياري و بود دريافته
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. است آثار همين قبيل از رسد مي چاپ به استاد آن شهادت از پس كه"اسالمي علوم اتيكل"مجموعه

 اسالمي معارف با آشنايي راه در را گام يننخست كه نوشت جواناني  براي استاد را مجموعه اين

 قرار اساس - صحت عين در را -  اختصار و سادگي سلسه، اين در كه بود اين همه او سعي و اند برداشته

 اصل، در دروس، سلسه اين. كند باز اسالمي فرهنگ پرور روح فضاي به آنان ورود براي را راه و دهد

 در"اسالمي معارف و الهيات"دانشكده دوم و اول سالهاي  وياندانشج براي استاد آن درسهاي تقريرات

. است شده مي  تدريس شريف صنعتي دانشگاه در متعدد دفعات به ايشان، اجازه با و استاد  حيات زمان

 و جرح آن در و دهد قرار  بازبيني مورد انتشار از قبل را دروس سلسه اين داشت قصد شهيد استاد

 او زندگاني روشن شمع و نيامد دست به فرصت اين  كه دريغ. كند اعمال اي ازهت ترتيب و نظم و تعديل

  اين در نظر تجديد براي او نيت و قصد از آنكه با شهيد آن شاگردان . گشت خاموش منافقان توسط

 تبديل و تغيير هيج بي را مجموعه  اين كه دانستند آن بهتر استاد، شهادت از پس بودند، آگاه ها نوشته

  . سازند منتشر بود، كه صورت همان به قريباوت

 قرار جواناني دسترس در است"اسالمي فلسفه و منطق با آشنايي"كه مجموعه اين دفتر نخستين اينك

 رحمت. كردند بدرقه"دارد ادامه راهت شهيدم"معلم"فرياد با را اش جنازه او، شهادت پي در كه گيرد مي

 در .كرد تقسيم بخش سه به كلي طور به توان مي را"اسالمي فهفلس با آشنائي".باد پاكش روان بر خدا

   به استاد است دوم و اول درسهاي شامل كه اول بخش
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 فرهنگ در فلسفه معناي بخش اين در. اند پرداخته اسالمي فلسفه و فلسفه درباره  كلي توضيحاتي

 معني به مربوط شبهات به و گرفته فرار بحث مورد فلسفه و علم تفاوت و غربي فرهنگ و اسالمي

 گذاري - ششم تا سوم درس از - دوم بخش. است شده اشاره فلسفه از علوم شدن جدا و متافيزيك

 به نخست استاد بخش، اين در. اسالم فرهنگ در تفكر كلي طور به و فلسفه تاريخ به تحليلي است

 داده شرح يكديگر با را آنها وتتفا و عرفان و كالم نيز و اشراق و مشاء فلسفه چهارگانه روشهاي اختصار

 متعاليه حكمت در را آنها تبلور و يكديگر با را آنها نزديكي و بينش چهار اين طبيعي سير سپس و

 كتاب و مالصدرا متعالية حكمت اهميت و معني بيشتري توجه و تفصيل با آنگاه و اند كرده ترسيم

  . اند كرده  بيان را"اربعه اسفار"گرانقدر

 آن دنبال به و شود مي  شروع فلفسه مسائل بندي تقسم با گردد، مي آغاز ششم درس از كه سوم بخش

 وارد بخواهند كه آن بدون استاد روش، اين مطابق. يابد مي ادامه جزوه پايان تا كه شود مي اتخاذ روشي

 توضيح را اسالمي فلسفه مهم اصطالحات و مفاهيم صرفا شوند، فلسفي  استداللي و دقيق مباحث

 و ثابت"،"قدم و حدوث"،"ذهني و عيني"،"ماهيت و وجود"قبيل از مفاهيمي بخش اين در. اند داده

 -  استاد قسمت، هر در. است گرفته قرار بحث مورد"امتناع و امكان و وجوب"و"معلول و علت"،"متغير

 برخورد نحوه ين،براه اقامه بدون و نكرده فروگذار را  تاريخي اشارات - بود ايشان هميشگي شيوه چنانكه

 داشتند، توجه نيز استاد كه چنان جزوه، اين. اند كرده بيان نظر مورد مفاهيم با را مسلمان فالسفه

   و نظر تجديد محتاج
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 موارد، بعضي در. نيست  اندازه يك و يكسان جا همه آمده، مفاهيم درباره كه بحثي و شرح. بود  تكميل

 موارد ساير اختصار با كه اند افزوده مطالبي تقرير،  نخستين از پس حركت، و تضاد پيرامون بحث نظير

 آثار از بسياري مانند است آن در كه فرودي و فراز همه با چزوه اين كه است اين  مهم. نيست هماهنگ

  فلسفه از كه اي خواننده بار، نخستين براي كه است اين در آنان اهميت. راهگشاست و ابتكاري بزرگواز،

 طعم طوالني، استداللي  بحثهاي و فني دشواريهاي در افتادن فرو بدون تواند مي داند نمي هيچ اسالمي

  . شود آشنا آن وبا بچشد را فلسفه اين

 و تاريخي و  كلي بحثهايي طرح به اسالمي فلسفه مسلم استادان از يكي كه باشد بار نخستين  اين شايد

 باب اين در اسالمي فلسفه غرببي  استادان و رقانمستش. پردازد مي اسالمي فلسفه درباره اي مقايسه

 گونه اين. اند نكرده دريافت آن اصيل مجراي و مسير از را اسالمي  فلسفه آنان اما اند كرده تأليف آثاري

 از است كوچكي جزوه جزوه، اين چند هر. است نبوده معمول نيز ما قديم استادان ميان در  توضيحات

 تقسيم و بديع نكات آن ضمن در همه، اين با داشت، سينه در  دست اين از مطهري كه هايي انديشه

 فلسفه وتدريس تحصيل در او طوالني  تجربه حاصل و وي خاص كه شود مي ديده اي تازه بنديهاي

 مباحث به ورود راه ساختن هموار براي باشد مدخلي و مقدمه بتواند  نوشته اين است اميد. است اسالمي

 و شد بازبيني جديد چاپ براي كتاب اين كه است ذكر به الزم. اسالمي فلسفه اصول اب آشنايي و اصلي

 گرشته  چاپ به نسبت كه اندكي موارد در نبود، دست در شهيد استاد دستخط متن  كه آنجا از

  . شد داده قرار) كروشه (داخل امانت، حفظ جهت اصالحات اين آمد، الزم اصالحاتي

  1359 بهشتيارد12

   مطهري مرتضي شهيد آثار نشر بر ظارتن شوراي
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 مقدمه  کمي و يس چاپ
 بسم  ميالرح الرحمن اهللا

 جهت حاضر، كتاب از رانيا فيشر ملت اقشار ريسا و محترم طالب و انيدانشجو فراوان استقبال به نظر

 يچاپها در موجود يجزئ صينقا يبرخ و شد ينيحروفچ نو از كتاب نيا ان، چاپ تيفيك بردن باال

 اثار به مندان عالقه پسند و توجه مورد است ديام. ديگرد طرف بر رهيغ و صفحات ييبايز نظر از شتهگذ

  .رديگ قرار ديشه متفكر آن

  1381مهر پانزدهم

  يمطهر ديشه استاد آثار نشر بر نظارت يشورا
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   چيست؟ »اسالمي علوم« از مقصود مقدمه :اول درس
 تعريف و كنيم بحث اندكي"اسالمي علوم"كلمه درباره مهمقد عنوان به كه است الزم درس اين در

 اين در كه كلياتي و است علومي چه اسالمي علوم از ما مقصود گردد معلوم تا بدهيم آن از روشني

 گونه چند است بحث موضوع اكنون كه را اسالمي علوم چيست؟ درباره  بياموزيم خواهيم مي درسها

  . كند مي فرق موضوع ريف،تع هر به بنا و كرد تعريف توان مي

 فروع و اصول كه است چيزهائي يا و است اسالم فروع يا اصول علوم، آن مسائل و موضوع كه علومي -  1

 علم حديث، علم تفسير، علم قرائت، علم مانند سنت، و قرآن  يعني شود، مي اثبات آنها استناد به اسالم

   كالم
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)1( نقلي  ).2 (نقلي اخالق علم فقه، علم ،

 از عرب ادبيات :مانند مقدمه  علوم. است علوم آن مقدمه كه علومي عالوه به فوق در مذكور علوم -  2

 و الهي، حكمت و عقلي، اخالق و عقلي، كالم مانند و غيره، و  بديع و بيان و معاني و لغت و نحو و صرف

  . درايه و رجال و فقه، اصول و منطق،

 واجب نحو به لو و علوم  آن تحصيل كه علومي يعني است، المياس واجبات جزء نحوي به كه علومي -  3

 كل علي فريضه العلم طلب « :گردد مي معروف  نبوي حديث مشمول و است واجب مسلمين بر كفائي

 و اصول آنها مسائل و موضوع كه علومي دانيم مي. است واجب مسلماني هر بر طلبي دانش يعني"مسلم

 است واجب شود، مي اثبات  فروع و اصول آن آنها استناد به كه است ائيچيزه يا و است اسالمي فروع يا

 و است عيني واجب مسلماني هر براي اسالم دين اصول  شناختن و دانستن زيرا شود، تحقيق و تحصيل

 و  قرآن شناخت بدون زيرا است، واجب هم سنت و قرآن شناختن. است كفائي  واجب آن فروع شناختن

 اين تحقيق و تحصيل  مقدمه كه علومي همچنين و. است ميسر غير اسالم فروع و اصول شناخت سنت

 كفايت قدر به الاقل است الزم اسالم حوزه در يعني است، واجب"واجب مقدمه"باب از نيز است علوم

   است الزم بلكه باشند، داشته وجود علوم اين  به مجهز افرادي همواره

  پاورقي

  

  . آمد خواهد دو اين  فرق و نقلي، و عقلي :است قسم دو المك كه شد خواهد گفته بعدا .1

  . شد خواهد بحث نيز باره اين در بعدا و نقلي، و عقلي :است گونه دو كالم علم مانند نيز اخالق .2
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 توسعه مقدمي علوم در و متن علوم در را خود تحقيقات دائره كه باشند  داشته وجود افرادي همواره

 كه اند كرده كوشش همواره قرن چهارده اين همه در اسالمي علماء. بيافزايند هادانش اين بر و دهند

 دانشجويان شما و اند آورده دست به شاياني موفقيتهاي جهت اين در و دهند، توسعه را فوق  علوم دامنه

 كه گوييم مي اكنون. شد خواهيد آشنا علوم اين تكامل و تحول و نمو و نشو به تدريجا عزيز

 هر بلكه نيست فوق علوم به منحصر است واجب آنها در تحقيق و تحصيل مسلمانان بر كه"ريضهف"علوم

 علم  آن در اجتهاد و تخصص و علم آن دانستن به موقوف اسالمي جامعه الزم نيازهاي  برآوردن كه علمي

 كه اين توضيح. است الزم و واجب"تهيوئي مقدمه"اصطالح به باب از علم آن تحصيل مسلمين بر باشد

 و اخالقي اندرزهاي و پندها سلسله يك  به تنها كه است ديني است، جانبه همه و جامع ديني اسالم

 اسالم است، نيازمند بدان جامعه يك كه آنچه. ساز جامعه است  ديني است، نكرده اكتفا شخصي و فردي

 عمل اينرو از ، است كپزش به نيازمند جامعه مثال. است كرده فرض كفائي واجب يك عنوان  به را آن

 قدر به اگر و باشد، داشته وجود پزشك  كفايت قدر به است واجب يعني است، كفائي واجب پزشكي

 پزشك افرادي كه سازند فراهم اي وسيله كه است واجب افراد همه بر باشد، نداشته وجود پزشك كفايت

  . گيرد انجام مهم اين و شوند

. است كفائي واجبات از پزشكي  علم) تحصيل (قهرا پزشكي، لمع تحصيل به است موقوف پزشكي چون و

 جامعه حفظ كه مواردي در و. صنايع و فنون انواع ، تجارت فن سياست، فن معلمي، فن همچنين

  آن كنند، تحصيل ممكن حد عاليترين در را صنايع و علوم كه است اين به  موقوف آن كيان و اسالمي

   همه كه است اين. دگرد مي واجب سطح همان در علوم
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 جامعه و گيرد مي قرار اسالمي مفروضه علوم جزء است ضروري و الزم اسالمي  جامعه براي كه علومي

 شامل سوم تعريف حسب بر اسالمي علوم عليهذا. است كرده تلقي فرائض را علوم اين همواره اسالمي

  .شود مي نيز ستا اسالمي جامعه احتياج مورد  كه رياضي و طبيعي علوم از بسياري

 علوم آن اسالم، نظر از آنكه از اعم است يافته نما و رشد اسالمي فرهنگي هاي حوزه در كه علومي - 4

 در حال هر به ولي نه، يا است بوده ممنوع اسالم نظر از علوم  آن آنكه از اعم و نه، يا و بوده الزم و واجب

 و) رياضي نجوم  نه (احكامي نجوم مانند است، كرده طي را خود راه مسلمانان ميان در و  اسالمي جامعه

 آسمان مكانيسم و است مربوط رياضي محاسبات به كه آنجا تا نجوم علم كه دانيم مي. ديگر علوم بعضي

 مباح علوم جزء دارد، كسوف و  خسوف قبيل از رياضي پيشگوييهاي سلسله يك و كند مي بيان را

 روابط بيان به شود مي مربوط و شود مي خارج رياضي محاسبات حدود از كه آنجا اما و است، اسالمي

 زميني حوادث  درباره ها گويي غيب سلسله يك به و زميني، جريانات و آسماني حوادث  ميان مرموز

 داشته وجود نجوم دو هر اسالمي تمدن و  فرهنگ دامن در ولي. است حرام اسالم نظر از شود، مي منتهي

 در كلمه اين كه شد معلوم و داديم دست به"اسالمي علوم"كلمه از مختلفي ريفتعا كه اكنون). 1 (است

 يا و وسيعتر ديگر بعضي از معاني آن از بعضي كه شود مي استعمال مختلف معاني در مختلف موارد

   است، محدودتر

  پاورقي

 به شود رجوع كرد رشد و يافت  راه يا شد پيدا اسالمي فرهنگ حوزه در كه علومي با آشنائي براي .1

  . كوب زرين عبدالحسين دكتر آقاي تأليف"اسالم كارنامه"كتاب
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 3 شماره در كه است همان شود، گفته آن از  كلياتي است بنا كه اسالمي علوم از مقصود كه بگوييم بايد

 تمدن و فرهنگ در و شود مي محسوب"فريضه"اسالم نظر از نوعي به  كه علومي يعني كرديم، تعريف

 و كرده مي كمك نياز يك رفع به كه جهت آن از را علوم آن مسلمانان و دارد طوالني سابقه  اسالمي

  . اند شمرده مي مقدس و محترم بوده فريضه يك انجام وسيله

 در و بدانند را نكته يك اكنون  هم از عزيز دانشجويان است الزم است ما درس اولين كه درس اين در

 خود اسالمي فرهنگ كه اين آن و سازند، مجهز كامال را  خويشتن و ندبرآي بيشتر تحقيق و جستجو پي

  مشخصات سلسله يك و خاص روح يك با جهان، فرهنگهاي ميان در است خاصي و ويژه فرهنگ يك

 روح از و دارد مستقل شخصيت و اصالت آيا كه بشناسيم را فرهنگ يك كه اين براي. خود به مخصوص

 استمرار و ادامه احيانا و ديگر فرهنگهاي از است التقاطي صرفا يا و ستا برخوردار اي ويژه حيات و

 و ،رشد آهنگ حركت، و جهت فرهنگ، آن بر حاكم هاي انگيزه است الزم است،  پيشين فرهنگهاي

 و جهت باشد، برخوردار ويژه هائي انگيزه از فرهنگي اگر. بگيريم نظر زير را آن برجسته عناصر همچنين

 باشد، متفاوت فرهنگها ساير حركت آهنگ با حركتش آهنگ ،باشد داشته خود هب مخصوص حركت

 فرهنگ  آن كه است اين بر دليل باشد، داشته خاصي برجستگي عناصر آن و كند وارد  اي ويژه عناصر

   .دارد شخصيت و اصالت

 و فرهنگها از فرهنگ آن كه ندارد  ضرورتي تمدن، يك و فرهنگ يك اصالت اثبات براي كه است بديهي

 از كه نداريم جهان در فرهنگي هيچ. نيست ممكن چيزي چنين  بلكه باشد، نگرفته بهره ديگر تمدنهاي

   كيفيت در سخن ولي باشد، نگرفته بهره ديگر تمدنهاي و فرهنگها
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  . است  استفاده و گيري بهره

. دهد قرار خودش مروقل در تصرفي هيچ بدون را ديگر تمدن و فرهنگ كه است آن گيري بهره نوع يك

 در را آنها زنده موجود يك مانند يعني كند، تغذي ديگر تمدن و فرهنگ از كه است اين ديگر نوع اما

 سلول يك مانند است، دوم نوع از اسالمي فرهنگ. آورد وجود به تازه موجودي و كند هضم و جذب خود

 صورت  به و كرد جذب خود در غيره و ايراني و هندي و يوناني از را ديگر فرهنگهاي و كرد رشد زنده

 تاريخ محققان اعتراف  به و كرد بروز و ظهور خود به مخصوص سيمايي و چهره با جديد موجودي

 حياتي سلول اين. است بشري تمدنهاي و فرهنگها  بزرگترين رديف در اسالمي تمدن تمدن، و فرهنگ

 مانند سلول اين كرد؟ آغاز ] را خود رشد  [اي نقطه چه از و كسي چه دست به و محلي چه در فرهنگي

 گرامي پيامبر شخص وسيله به مدينه، شهر در است، نامحسوس و كوچك آغاز در كه ديگر سلول هر

 مربوطه كتب به بايد بيشتر آگاهي براي. كرد كار به آغاز اول نوع  اسالمي علوم از و شد، گذاري پايه

  ). 1 (كنيد  مراجعه

 علوم و عقلي علوم :شود مي  تقسيم بخش دو به اسالمي علوم كليات كه شود ييادآور است الزم ضمنا

  . نقلي

  .كنيم مي آغاز است عقلي علوم جزء كه منطق از ما اكنون

  پاورقي

 سوم، جلد زيدان، جرجي اسالم تمدن تاريخ"و كوب زرين دكتر تأليف"اسالم كارنامه"به كنيد رجوع. 1

  . سوم بخش مطهري، تضيمر ايران و اسالم متقابل خدمات و

١٨  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   اول بخش

  

  منطق
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   منطق علم :دوم درس
 به حتي و يافت عمومي  پذيرش و شد اسالمي فرهنگ حوزه وارد خارج جهان از كه علومي از يكي

  . است منطق علم گرفت، قرار ديني علوم جزء ديني علوم بر اي مقدمه عنوان

 در علم اين. است يوناني  ارسطاطاليس علم اين مدون و واضع. شد ترجمه يوناني متون از منطق علم

 بزرگترين. رسيد كمال حد سر به و شد آن بر اضافاتي يافت، العاده فوق گسترش و نفوذ مسلمين ميان

 الشفاء منطق. است سينا علي بو الشفاي منطق شد تدوين مسلمين ميان در كه ارسطويي منطقهاي

 به ارسطو منطق ديگر  هاي ترجمه هم و عربي، ترجمه ناني،يو متن. است ارسطو خود منطق برابر  چندين

 ترجمه عين اكنون و كرد ترجمه اسحاق بن حنين را ارسطو منطق. است دست در اكنون ديگر زبانهاي

   ترجمه و هستند آشنا يوناني زبان  به كه محققاني. است موجود
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 دقيقترين از حنين ترجمه كه اند دهش مدعي اند كرده  مقايسه ها ترجمه ساير با را اسحاق بن حنين

 و انگليسي )Francis Bacon(بيكن فرنسيس وسيله به جديد، قرون در. هاست ترجمه

 باطل آنرا گاهي. گرفت قرار ايراد و هجوم مورد سخت ارسطويي منطق فرانسوي،) Descartes(دكارت

 ايمان اروپا جهان كه حالي در  گذشت قرن سه دو بلكه و سالها. دانستند اش فايده بي گاهي و خواندند

 كاسته آن به هجوم و حمله شدت از تدريجا ولي. بود  داده دست از كلي به ارسطويي منطق به را خود

 مانند همچنين و نپذيريم را ارسطويي منطق بسته چشم اي عده مانند است الزم ما براي. است شده

 ارسطويي منطق كه  ارزشي ببينيم و كنيم تحقيق بلكه نكنيم محكوم را آن بسته چشم ديگر اي عده

 را آن فايده و غرض سپس و كنيم تعريف را  آن اول بايد ناچار. است ارزشي چه است قائل خود براي

  گرفته ارسطويي منطق به كه را ايرادهايي قياس، باب در بعدا ما. گردد  روشن آن ارزش تا نماييم بيان

  . نمود  خواهيم آنجا در را خود نهايي ضاوتق و كرد خواهيم انتقاد و نقل است شده

  منطق تعريف
 آلت و معيار و مقياس يك منزله  به منطقي قوانين و قواعد يعني. است"كردن فكر صحيح قانون"منطق

 بايد كنيم استدالل و تفكر فلسفي يا علمي موضوعات از برخي  درباره بخواهيم گاه هر كه است سنجش

. نكنيم گيري  نتيجه غلط طور به كه كنيم ارزيابي و بسنجيم معيارها و اسهامقي اين با را خود استدالل

   استفاده آن از كه فيلسوف و عالم يك براي منطق
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 آيا كه سنجد مي و كند مي استفاده ساختمان براي آنها وجود از بنا كه است طراز يا شاقول نظير كند مي

 در لهذا نه؟ يا است افقي است چيده  كه سطحي اآي و نه؟ يا است عمودي است برده باال كه ديواري

 است ابزاري منطق يعني. الفكر في الخطا  عن الذهن مراعاتها تعصم قانونيه آله :گويند مي منطق تعريف

  . دارد مي نگه تفكر در خطاي از را ذهن آن بردن كار به و كردن  مراعات كه قانون و قاعده نوع از

   منطق فايده
 جلوگيري منطق فايده شد  معلوم. شود مي روشن نيز منطق فايده كرديم ذكر منطق ايبر كه تعريفي از

 تفكر در خطاي جلوي چگونه منطق كه نشد روشن  نامبرده تعريف از ولي تفكر، در خطاي از است ذهن

 آشنا منطقي مسائل با اجماال ولو قبال ما كه است اين به موقوف مطلب  اين كامل توضيح. گيرد مي را

 تعريف را فكر است الزم اينجا در. كنيم مي بيان را مطلب اين اينجا در اجمال طور به ما ولي. باشيم  دهش

 به و فكر براي منطق بودن ابزار نشود، روشن دارد نظر در منطق كه  مفهومي به فكر تعريف تا زيرا كنيم،

 كردن مربوط از است عبارت تفكر. شود نمي روشن فكر، براي منطق علم بودن"سنج خطا"ديگر  عبارت

 در. معلوم به مجهول يك كردن تبديل و جديد، معلوم آوردن  دست به براي يكديگر به معلوم چند

 مقدمات  سلسله يك سوي به مجهول مطلوب يك از ذهن حركت و سير از است عبارت تفكر حقيقت

 در لهذا. معلوم به آن تبديل  براي مطلوب آن سوي به معلوم مقدمات آن از حركت سپس و معلوم،

 شده گفته گاهيو مجهول امر لتحصيل معلومه امور ترتيب":است شده گفته گاهي فكر تعريف

   شده گفته گاهي و. "المجهول لتحصيل المعقول مالحظة":است
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  :است

  المراد الي المبادي من و المبادي الي حركة الفكر

 به تبديل را مجهولي خويش  معلومات كردن وجمزد و تركيب از خواهد مي و كند مي فكر كه آنگاه ذهن

 در تنها ذهن قبلي معلومات يعني. بدهد خاص صورت و نظم و شكل معلومات آن به بايد كند، معلوم

 اين  قوانين و قواعد منطق،. شود داده آنها به خاصي صورت و شكل كه شوند مي  منتج و مولد صورتي

  صورتي در تنها قبلي ذهني معلومات كه دهد مي توضيح ما به منطق يعني. كند مي بيان را شكل و نظم

 كردن، فكر عمل اساسا. باشند گرفته صورت و شكل منطقي مقررات اساس بر كه بود خواهند زاينده

 كه وقتي پس. نيست جديد امر يك كشف براي آنها  دادن قرار پايه و معلومات به دادن نظم جز چيزي

 و حركت از است عبارت فكر گوييم مي ديگر طرف از و است، كردن رفك صحيح  قانون منطق گوييم مي

 حركت درست قوانين كه است  اين كارش منطق"كه شود مي اين معنيش نتايج، به مقدمات از ذهن سير

 شكل درست و دادن ترتيب درست جز چيزي ذهن كردن  حركت درست. "دهد مي نشان را ذهن كردن

 تحت تفكر حين در را ذهن حركت كه است اين منطق كار پس .نيست معلومات  به دادن صورت و

  . دهد مي قرار خود كنترل

   ذهن خطاي
 عمل حيصح است ممكن دهد مي قرار ديگر امري براي مقدمه را اموري و كند مي تفكر كه آنگاه ذهن

  .گردد خطا دچار است ممكن و كند

  :باشد بوده است ممكن ليذ امر دو از يكي خطا منشا

. 1   و خطا كرده فرض معلوم و داده قرار هيپا را آنها كه يمقدمات آن
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  .باشد فاسد دهد يم ليتشك را ما استدالل مصالح كه يمقدمات يعني باشد؛ اشتباه

 و حيصح ما استدالل مصالح چند هر يعني باشد؛ غلط شده داده مقدمات به كه يصورت و شكل و نظم. 2

  .است غلط ما استدالل شكل يول است درست

 مصالحش همه كه است كامل آنگاه ساختمان كي. است ساختمان كي مانند ذهن عالم در استدالل كي

 آن نباشد اگر نهايا از كدام هر. باشد يساختمان حيصح اصول يرو ساختمان شكل هم و باشد بيع يب

 پس است، ستمگر يانسان هر و است، انسان سقراط«ميگفت اگر مثال. ستين اعتماد قابل ساختمان

 فاسد مصالح و ماده نظر از اما است حيصح صورت و شكل نظر از ما استدالل نيا »است ستمگر سقراط

 انسان سقراط« مييبگو اگر اما. ستين درست »است ستمگر يانسان هر«مييگو يم كه آنجا رايز است

كل و ش] يول[است حيصح ما استدالل مصالح و ماده »است عالم انسان پس است، عالم سقراط است،

 باب در بعدا ست،ين يمنطق نظام و شكل چرا كه نيا. است غلط جهينت لهذا ست،ين يمنطق آن نظام

  .شد خواهد روشن اسيق

 ماده يخطا سنجش اما استدالل، صورت و شكل به است مربوط منحصرا ييارسطو منطق يسنج خطا

 آيا اما. نامند مي صورت منطق را ارسطويي منطق لهذا. است خارج ييارسطو منطق عهده از استدالل

 در بعدا كه است  مطلبي نه، يا باشد استدالل مصالح و ماده خطاسنج كه آمده وجود به جهان در منطقي

 منطق ارزش كه گشت معلوم شد گفته آنچه مجموع از. كرد خواهيم بحث باره اين در قياس باب

 استداللهاي شكل و ورتص خطاسنج يعني است، كردن فكر عمل خطاسنج  كه است اين ارسطويي

   درست براي قوانيني چه منطق، كه اين اما است،  انساني

٢٥  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . شود مي روشن منطق تفصيلي مطالعه از كه است مطلبي دارد مي عرضه كردن استدالل
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   منطق موضوع :سوم درس
 موضوع علمي هر است الزم آيا ببينيم ثانيا چيست؟ موضوع معني ببينيم اوال چيست؟ منطق موضوع

 آن كه چيزي آن از است عبارت علم يك موضوع چيست؟ منطق علم موضوع ببينيم ثالثا باشد؟ داشته

 از است  بياني ديد خواهيم بگيريم نظر در را علم آن مسائل از يك هر و كند، مي  بحث آن اطراف در علم

 اند برده كار به لمع موضوع تعريف در فالسفه و منطقيين كه عبارتي. آن آثار و خواص و احوال از يكي

   :اينست

 علم آن كه است چيزي آن علم هر موضوع يعني الذاتية عوارضه عن  فيه يبحث ما هو علم كل موضوع

  .كند مي بحث آن ذاتي عوارض  درباره
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 و احوال از علم آن كه چيزي  آن از است عبارت علمي هر موضوع بگويند اينكه جاي به دانشمندان اين

 بي چرا؟. اند برده كار به را"ذاتيه عوارض"قلمبه كلمه آثار، و احوال جاي به كند مي حثب او آثار و خواص

 دو بر شود مي داده نسبت چيز يك به كه آثاري و احوال كه اند ديده آنها نيست، جهت بي نه، ؟ جهت

 چيزي به مربوط بلكه  نيست او خود به مربوط گاهي و است، او خود به مربوط واقعا گاهي :ستا قسم

  كه جهت آن از ناخواه خواه. كنيم بحث انسان احوال در خواهيم مي مثال. دارد يگانگي او با كه است

 عرض كلمه اينرو از. است  جمع او در هم حيوان خواص دارد، يگانگي حيوان با و هست هم حيوان انسان

 به و برود بين از اشتباه اين هك اند كرده مشخص مخصوص تعريفي با را كلمه آن و اند برده كار به را ذاتي

 خارج درسها اين حدود از چيست؟ ذاتي عرض تعريف كه اين اما. شود خارج غريبه عوارض  اصطالح

 و قطعي كه چيزي نه؟ يا باشد داشته معيني موضوع علمي هر كه است الزم آيا ببينيم اكنون. است

 مسائل از اي عده هر. نيستند جور يك همه يكديگر با ارتباط لحاظ از علوم مسائل كه اينست است مسلم

 مجموعي  همچنانكه ديگر، خانواده ديگر، عده يك باز و باشند، مي مخصوص خانواده  يك كه اينست مثل

  . ديگر فاميل حكم در ها خانواده از ديگر مجموعي و اند فاميل يك حكم در احيانا ها خانواده از

 كه است نزديك آنقدر يكديگر با شان رابطه شوند مي يدهنام حساب مسائل كه مسائلي سلسله يك مثال

   يك افراد شوند مي ناميده هندسه كه ديگر  مسائل عده يك و اند، خانواده يك افراد حكم در
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  فاميل يك جزء و دارند قرابت يكديگر با هندسه خانواده و حساب خانواده. روند مي شمار به ديگر خانواده

  . ناميم مي رياضيات را آنها كه روند مي شمار به

شه يم رينيم ببي خواهياكنون م.  وجود داردييوندهاي پيان مسائل علمين است كه ميپس قدر مسلم ا

ك خانواده ين اندازه ها قرابت دارند كه يوندها در كجاست؟ چگونه است كه مسائل حساب با هم اين پيا

 قلمداد شده اند؟ در يم جداگانه و مستقلك نام گذاشته شده و علي همه آنها ي روند و رويبه شمار م

  :ه استينجا دو نظريا

مثال .  كندي بحث مينيقت معيك حقي باالخره در اطراف ي كه مسائل هر علمن استين امر ايعلت ا. 1

، استو خواص و اثار اعداد » عدد«ن است كه همه آنها در اطرافيعلت هم خانواده بودن مسائل حساب ا

پس . باشنديم» مقدار«ن است كه همه آنها در اطراف يا ي قرابت مسائل هندس ويو علت هم خانوادگ

 است كه مسائل آن علم در اطراف يزي دهد همان چيوند ميگر پيكدي كه مسائل علوم را به يزيآن چ

ان يوندها در مي قرابتها و پ در كار نبوديزين چي موضوع آن علم؛ و اگر چنيعني كند، يآن بحث م

ك مساله ي همان رابطه را داشت كه با گر از حسابيك مساله ديك مسأله حساب با يود، مسائل علوم نب

 از يگر ناشيكديز علوم از يازمند به موضوع است و تماي نين رو هر علمياز ا.  دارديكيزيا في يپزشك

  .ز موضوعات آن علوم استيتما

 است كه بر آنها مترتب يديثار و فوا از آيگر ناشيكدي مسائل علوم با وندين است كه پيه دوم اينظر. 2

 موضوع به مربوط اي مسئله هرن نباشد، يك موضوع معيك عده مسائل در اطراف يفرضا .  شوديم

 و وحدت گيرد مي تعلق آنها دانستن به كه غرضي و فايده و اثر لحاظ از مسائل  آن اگر باشد، اي جداگانه

   خانوادگي هم و قرابت كه است كافي باشند، داشته اشتراك
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 ولي. كند متمايز رود مي شمار به ديگر علم كه ديگري مسائل از را آنها ضمنا و گردد، برقرار آنها ميان

 تعلق آنها دانستن به كه غرضي و فايده و اثر لحاظ از مسائل عده يك اينكه نيست، صحيح نظريه اين

 شباهت و است، يكديگر به ئلمسا آن ذاتي شباهت از ناشي كنند مي پيدا سنخيت و وحدت گيرد مي

 واحدي موضوع عوارض و حاالت از مسائل آن همه كه است ازاين ناشي يكديگر به مسائل آن ذاتي

 كند؟ مي بحث  موضوعي چه اطراف در منطق علم و چيست منطق علم موضوع ببينيم اكنون. باشند مي

 تعريفات يعني معرفها درباره يا  منطق مسائل يعني. "حجت و معرف"از است عبارت منطق علم موضوع

 مجموعا علوم همه در كه بدانيم است كافي عجالتا. استداللها درباره  يعني حجتها درباره يا كند، مي بحث

 يك اثبات براي  كه اين ديگر و شوند، مي تعريف امور سلسله يك كه اين يكي گيرد مي صورت كار دو

 علم. گيرد مي صورت كار دو اين علوم  همه در. شود يم آورده دليل و شود مي استدالل احكام، سلسله

 آينده درسهاي در. بياموزاند را كردن استدالل صحيح و كردن تعريف صحيح راه ما به خواهد مي منطق

  .شناخت خواهيم بهتر باشند مي منطق علم موضوع كه را حجت و معرف
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   تصديق و تصور :چهارم درس
 دو به را آن سپس و كنند مي آغاز"ادراك"و"علم"تعريف از طقمن در را خود بحث اسالمي منطقيين

 بخش و تصورات بخش :كنند مي بخش دو مجموعا را  منطق و نمايند مي تقسيم تصديق و تصور قسم

  :قسم دو به شود مي منقسم منطقيين نظر از تصديق و تصور از يك هر. تصديقات

   بديهي يا ضروري -  1

 -  2   اكتسابي يا نظري

 از ذهن كه است اين كند مي  بيان آنرا صحت قوانين كه است مدعي ارسطويي منطق كه استدالل و تفكر

 را اكتسابي تصورات آن احيانا و يابد مي دست اكتسابي و نظري تصورات به بديهي و ضروري تصورات

  نهمچني و دهد، مي قرار ديگر اكتسابي و نظري تصورات سلسله يك به يابي  دست و تحصيل سرمايه

   كشف وسيله را بديهي و ضروري تصديقات
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 يابي دست و تحصيل وسيله خود نوبه به نيز را آنها و دهد مي قرار  اكتسابي و نظري تصديقات عده يك

  . سازد مي ديگر تصديقات  سلسله يك

 ار بديهي و ضروري و تصديق و تصور  سپس و ادراك، و علم ديگر، بحث هر از قبل ما است الزم اينرو از

  . كنيم تعريف

   ادراك و علم
. گذارد مي اينها امثال و آگاهي يا  دانايي يا ادراك يا علم را حالت آن نام كه يابد مي حالتي خود در انسان

 بوديم نديده تاكنون كه را شخصي كه وقتي ما. است ناآگاهي و جهل ادراك، و علم مقابل نقطه

 و خود در اكنون كه كنيم مي احساس كنيم، مي مشاهده م،بودي نرفته تاكنون  كه را شهري يا بينيم، مي

 يا تصوير و شخص  آن از تصويري از است عبارت آن و نداشتيم، قبال كه داريم چيزي خود همراه

 حالت و ،نامند مي جهل بود، منفي و نداشتيم را تصويرات اين كه را ما اول حالت. شهر آن از تصويراتي

 خارجي واقعيات كه اشياء آن با را ما تصويرات،  اين و داريم آنها از يراتيتصو و است اثباتي كه ما دوم

  . شود مي ناميده ادراك يا علم كنند، مي مربوط باشند مي

 كه تفاوت اين با دارد، را اجسام پذيري صورت و پذيري نقش شبيه حالتي ما ذهن شود مي معلوم پس

 آگاه اشياء آن به نسبت را آنها يعني كند نمي بوطمر  خارجي اشياء با را اجسام آن اجسام، نقشهاي

  آگاه آنها به نسبت و كند مي مربوط خارجي اشياء با را ما ذهن، نقشهاي و صورتها اما سازد، نمي

  . منطق نه دهد مي فلسفه را تفاوت اين و چرا اين جواب است؟ كار در تفاوتي چه چرا؟. سازد مي

 علم پس   و علم تعريف در لهذا. ذهن در است معلوم از صورتي
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   :شده گفته  ادراك

  .العقل عند ء الشي من الحاصلة الصوره هو العلم

  . آيد مي پديد ذهن در ء شي يك از كه صورتي از  است عبارت ادراك يعني

 ذهن كه است شكل اين به گاهي اشياء، به ما علم كه است جهت اين از تصديق و تصور به علم انقسام

 و است چيز دو ميان قضاوت شكل به ما علم يعني اشياء،  ميان نسبتي عدم يا وجود به كند مي حكم ما

 گرم هوا يا است گرم هوا كه اين به ما علم مثل اول. نيست شكل اين به گاهي و ،دارد قضائي حالت

 اين. ء شي دو ميان ذهن قضاوت از  است عبارت تصديق. نيست خوب دروغ است، خوب راستي نيست،

 به قضائي حالت اشياء، با خود علمي ارتباط در هميشه ذهن اما. نامند مي تصديق را ذهن ضائيق حالت

 كه هم صورتي در .بكند آنها درباره حكمي آنكه بدون گذراند مي نظر از را آنها گاهي. گيرد نمي خود

 تصديق كه است چيز يك قضاوت و حكم كند، مي حكم ء شي دو ميان و گيرد مي خود به قضائي حالت

 حكم آنها ميان ذهن كه چيزي دو يعني به محكوم و عليه  محكوم از كه صورتهايي و شود مي ناميده

 تصور كند مي حكم آنها ميان ذهن كه صورتهايي. است ديگر چيز) شود مي حاصل  ذهن در (است كرده

 اما و است، تصديق  حكم آن است، گرم هوا اينكه به كنيم مي حكم خود ذهن در كه وقتي پس. است

 وسيله به بار اولين تصديق و تصور به علم تقسيم. است تصور گرمي ذهني صورت و هوا ذهني صورت

   عاليقدر حكيم
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 قرار بعد منطقيين و حكما قبول مورد و شد عنوان و ابداع"فارابي طرخان بن محمد نصر ابو"اسالمي

 قسم دو به را منطق ابواب داده، قرار هپاي را تقسيم اين متأخر هاي دوره در اسالمي منطقيين. گرفت

 جدا هم از ترتيب اين به منطق ابواب قبال كه صورتي در تصديقات، قسم و تصورات قسم :كردند منقسم

  . بودند نشده

   نظري و ضروري
 ضروري اصطالح خورد مي  چشم به زياد فلسفه و منطق در كه اصطالحاتي جمله از گفتيم، همچنانكه

  .بدهيم توضيحي نيز باره اين در است الزم. است نظري و) بديهي(

  . نظري يا و هستند بديهي يا :باشند مي قسم دو بر تصديق و تصور از يك هر

 ادراكي از است عبارت نظري اما و باشد، نداشته فكر يعني نظر به نياز كه ادراكي از است عبارت بديهي

 آن نظري و است معلوم بخود خود كه است آن ديهيب :ديگر عبارت به. باشد داشته فكر و نظر به نياز كه

 بديهي ديگر تعبير به. شود معلوم ديگر اشياء يا ء شي وسيله بايد بلكه نيست معلوم بخود خود كه  است

 فكر به نيازمند شدنش معلوم كه است آن نظري اما و نيست فكر به نيازمند شدنش معلوم كه است آن

 ملك تصور اما باشند، مي  بديهي پس ندارد فكر به احتياجي برودت و حرارت تصور مثال گويند مي. است

 تصور ميان فرقي كه است اين حقيقت اما. باشند مي  نظري تصورات اين پس است فكر به نيازمند جن و

   تصور و برودت و حرارت
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 و جن كه دارند تعريف و فكر به احتياج اندازه همان برودت و حرارت. نيست لحاظ اين از ملك و جن

 وجود به تصديق ناحيه در هست، ملك و جن ميان و برودت و حرارت ميان كه تفاوتي. دارند ملك

 نيازمند  ملك و جن وجود به تصديق اما ندارد، فكر به نيازي برودت و حرارت وجود به تصديق. آنهاست

 وجود آنها در  امابه هيچگونه كه واضحي و روشن تصورات از است عبارت بديهي تصورات. است فكر به

 در ذهن :تصديقات اما). 1 (دارند توضيح و تشريح به احتياج كه نظري تصورات خالف بر باشد، نداشته

 گاهي يعني است، دليل از نياز بي گاهي و است دليل به نيازمند گاهي چيز دو ميان حكم و قضاوت

 نيست، كافي گاهي و كند بتنس عدم يا وجود به يقين و جزم ذهن كه است كافي نسبت طرف دو تصور

  . كند  حكم نسبت طرف دو ميان ذهن تا باشد كار در دليلي بايد

 225= 15 ضربدر 15 نكهيا اما و ندارد،  استدالل و فكر به نيازي"است بزرگتر چهار از پنج"كه اين مثال

 بديهي اتتصديق از"است ممتنع نقيضين ميان جمع"كه اين همچنين. است استدالل و فكر به نيازمند

  .است  نظري"است؟ نامتناهي يا متناهي آيا جهان ابعاد"كه اين اما و ، است

  

  :پاورقي

 بعضي كه است چگونه كه ايم كرده  بحث را مطلب اين"فلسفه اصول"دوم جلد پاورقيهاي در ما. 1
 ثابت جا آن در. هستند ابهام نوعي داراي ديگر بعضي و باشند مي پيچيدگي و ابهام از خالي تصورات

 عناصر هستند، بديهي و روشن بسيط، ذهني عناصر. است تركيب و بساطت امر، اين  علت كه ايم كرده
 و وجوب و عدم و وجود تصور مثل  بديهي تصورات. باشند مي تعريف به نيازمند و نظري مركب، ذهني
 و مثلث تصور مانند و برودت، و حرارت و حيوان و انسان تصور مانند نظري، تصورات اما امتناع، و امكان
  .غيره و  مربع
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  جزئي و آلي پنجم درس
 تصورات به مربوط بالذات و اوال بحث اين. است جزئي و كلي بحث منطق مقدماتي بحثهاي از ديگر يكي

 تصورات، تبع به آمد خواهد بعدا چنانكه تصديقات يعني. است  تصديقات به مربوط بالعرض و ثانيا و است

 بيان را آنها خود الفاظ و لغات با و داريم اشياء از كه تصوراتي. گردند مي جزئيت و كليت  به متصف

 جز كه است صورتها سلسله يك جزئي تصورات. كلي تصورات و جزئي تصورات :است گونه دو  كنيم مي

 معني كداميك چندتا قبيل از كلماتي تصورات اين مصداق مورد در. نيست  انطباق قابل واحد شخص بر

 فقط ما ذهن صور اين. محمود احمد، حسن، مانند انسانها معين اشخاص و افراد از ما تصور مانند. دندار

   مثل شود مي گذاشته افراد اينگونه روي كه نامهائي. بيشتر  نه كند مي صدق خاص فرد بر
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 و  نايرا كشور از تصوري و تهران شهر از تصوري ما همچنين. شود مي ناميده خاص  اسم احمد، حسن،

  . باشند مي جزئي تصورات اين همه. داريم اصفهان شاه مسجد از تصوري و دماوند كوه از تصوري

 نشان ي براگريد ينامها سلسله  يك و دارد هم ديگر تصورات سلسله يك تصورات، اين بر عالوه ما ذهن

نها يو كوه و امثال ا كه از انسان و از آتش و از شهر ي و تصورات وجود دارد مانند تصوريدادن آن معان

 يخوانده م» اسم عام«م كه ي بري مزبور را به كار مي و تصورات نامهاين معاني فهماندن اي و براميدار

 ي ميرا قابل انطباق بر افراد فراوانيم زي ناميم» يكل«و تصورات را م ي و مفاهين سلسله معانيا. شوند

  .ارند دير متناهيت انطباق بر افراد غي قابليباشند و حت

حسن آمد، حسن رفت، شهر : ميي گويات است؛ مي خود سرو كار ما با جزئي عاديمعموال در كارها

م ي شوي مياما آنجا كه وارد مسائل علم. ران استي اين كوههايتهران شلوغ است، كوه دماوند مرتفع تر

زه ي فالن غريراره چنان است، انسان داين است، دايمثلث چن: ميي گويات است؛ ميسرو كارمان با كل

  .ن و چنان باشديد چني دارد، شهر بايكوه چه نقشاست، 

وانات يت انسان بر خالف حيراز موفق. ان جانداران استيعالمت رشد و تكامل انسان در م» يكل«ادراك 

ل فرهنگ و تمدن، همه در ادراك يو تشكع يجاد صناين و اين جهان و استخدام آن قوانيبه درك قوان

 ي ولي سر و كار داردهم با كلّيح فكر كردن است، هم با جزئيمنطق كه ابزار صح. استات نهفته يكل

  .ات استيشتر سرو كارش با كليب

   اربعه نسب
    كه است نسبتي و رابطه انواع شود، دانسته است الزم كه مسائلي جمله از
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 آن اگر است، بسياري فرادا  شامل كه اين به نظر را كلي هر. باشند داشته است ممكن يكديگر با كلي دو

 را ذيل نسبت چهار از يكي كنيم مقايسه است افراد  سلسله يك شامل نيز آن كه ديگر كلي يك با را

  : داشت خواهند بايكديگر

  تباين

  تساوي

  مطلق خصوص و عموم

  وجه من خصوص و عموم

 هر قلمرو و كند نمي قصد ديگر  كلي آن افراد از هيچيك بر كلي دو اين از هيچيك كه است اين يا زيرا

 است تباين نسبت كلي دو اين ميان نسبت صورت اين در . است جدا كامال ديگري قلمرو از اينها از كدام

 يعني كند، مي صدق ديگري افراد تمام بر دو اين از يك هر يا و. خوانند مي"متباينين"را كلي دو آن و

 كلي دو آن و است"تساوي"نسبت كلي دو ناي ميان نسبت صورت اين در. است يكي كلي دو هر قلمرو

 در آنرا قلمرو تمام و كند مي صدق ديگري افراد تمام بر يكي كه است اين يا و. خوانند مي"متساويين"را

 اين در. گيرد مي بر در را آن از بعضي بلكه گيرد نمي بر در را اولي قلمرو تمام ديگري اما گيرد مي بر

 خاص و عام"را كلي دو آن و است"مطلق خصوص و  عموم"تنسب كلي، دو آن ميان نسبت صورت

 از بعضي در و كند مي صدق ديگري افراد از بعضي بر آنها از كدام هر كه است اين يا و. خوانند مي"مطلق

 كند نمي صدق ديگري كه كند مي صدق افرادي بر كدام هر اما و دارند اشتراك يكديگر با خود قلمروهاي

   خصوص و عموم"كلي دو آن ميان نسبت صورت اين در. دارند نيز داگانهج قلمرو كدام هر يعني
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 هيچ كه درخت، و انسان مثل :اول. خوانند مي"وجه من خاص و عام"را كلي دو آن و است"وجه من

 درخت نه و شود مي درخت) افراد (شامل انسان نه نيست،  انسان درخت هيچ و نيست درخت انسان

 قلمرو از چيزي  درخت نه و گيرد مي بر در را درخت قلمرو از چيزي انسان نه شود، مي انسان افراد شامل

 انسان كننده تعجب هر و است كننده تعجب انساني هر كه كننده تعجب و انسان مثل :دوم. را انسان

 :سوم. است انسان قلمرو همان كننده تعجب قلمرو و است كننده تعجب قلمرو همان انسان قلمرو است،

 حيوان كه اسب مانند (نيست انسان  حيواني هر اما است حيوان انساني هر كه حيوان، و سانان مانند

. حيوان هم و اند انسان هم كه انسان افراد مثل اند انسان حيوانها  بعضي بلكه) نيست انسان ولي است

 سفيد ايانسانه (اند انسان سفيدها بعضي و سفيدند انسانها بعضي كه سفيد، و انسان مانند :چهارم

 مانند (نيستند انسان سفيدها بعضي و) زرد و سياه انسانهاي (نيستند سفيد انسانها بعضي اما) پوست

  ). نيست انسان ولي هست سفيد كه برف

 يكديگر داخل از و هستند جدا يكديگر از كه هستند اي دايره دو مانند متباين كلي دو حقيقت در

 بر كامال و اند گرفته قرار يكديگر روي بر كه هستند اي ايرهد دو مانند متساوي، كلي دو. گذرند نمي

 كلي دو و . است گرفته قرار بزرگتر دايره داخل در كوچكتر مطلق، خاص و عام كلي دو .منطبقند يكديگر

 در. اند كرده قطع را يكديگر قوس دو با و متقاطعند كه هستند اي دايره دو مانند وجه، من خاص و عام

  . باشد برقرار است ممكن نسبت نوع چهار همين طفق كليات ميان
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 ولي نباشد ديگري افراد از هيچيك شامل كلي يك كنيم فرض كه اين مثل است، محال پنجم  نسبت

  . باشد بوده آن افراد بعضي يا تمام شامل ديگري

   خمس آليات
 بحث. است خمس كليات  مبحث كنند، مي ذكر را آن معموال منطقيين كه مقدماتي مباحث جمله از

 بحث مورد اين در تفصيل به ماهيت مباحث در فالسفه. منطق نه فلسفه به است مربوط خمس كليات

 است، خمس كليات با آشنائي به متوقف"تعريفات"و"حدود"درباره بحث كه اين  به نظر ولي. كنند مي

. دهند مي"دمهمق"يا"مدخل"نام آن به و آورند مي"حدود"باب براي مقدمه را بحث اين منطقيين

 خودش افراد با را اش رابطه و بگيريم نظر در كلي آن خود افراد به نسبت كه را كلي هر گويند مي

  :نيست خارج ذيل قسم پنج از يكي از بسنجيم

 -  1  .نوع

  جنس -  2

  .فصل -  3

  . عام عرض -  4

  . خاص عرض -  5

 افراد ذات جزء آنكه و ذات، از خارج يا و ذات جزء يا و است خود افراد ماهيت و ذات عين كلي آن يا زيرا

  ذات از اعم يا باشد ذات از خارج اگر همچنين و ذات، با است مساوي يا و ذات از است اعم يا است خود

 ذات جزء كه كلي آن و است، نوع  است افراد ماهيت تمام و ذات تمام كه كلي آن. ذات با مساوي يا است

   كه كلي آن و است،  سجن است اعم جزء ولي است خود افراد
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 افراد ذات از خارج كه كلي آن و است، عام عرض  است افراد ذات از اعم ولي است افراد ذات از خارج

  .است خاص عرض است  ذات با مساوي ولي است

 در چيزي يعني. است خود افراد  ماهيت و ذات تمام كننده بيان انسانيت معني كه انسان، مانند :ولا

 كه خط معني و مفهوم همچنين. نباشد آن شامل انسان مفهوم  كه نيست) انسان (فرادا ماهيت و ذات

  . است خود افراد ماهيت و ذات  تمام كننده بيان

 و عمرو و زيد قبيل از حيوان افراد زيرا است، خود افراد ذات از جزئي كننده بيان كه حيوان، مانند :دوم

 به دهد مي تشكيل حيوان را آنها ذات و ماهيت يعني ر،ديگ چيز و اند حيوان غيره و گوسفند و اسب

 و سطح و خط قبيل از خود افراد ذات جزء كه"كم"مانند و. انسانها در ناطق مثال ديگر، چيز يك عالوه

 نه و آنها ذات تمام نه  است آنها ذات جزء كميت يعني. ديگر چيز عالوه به كمند آنها همه. است حجم

   .آنها ذات از خارج چيزي

  .است خط ماهيت ديگر جزء كه" بعدي يك متصل"و است انسان ماهيت ديگر جزء كه ناطق، مانند :سوم

 تمام يا ذات جزء رفتن راه يعني است، خود افراد ماهيت از خارج كه ،)ماشي (راهرونده مانند :چهارم

 امر اين اما د،دار وجود آنها در عارض يا و حالت يك صورت  به حال عين در ولي نيست روندگان ذات

 صدق كه فردي هر بر و دارد وجود حيوان از انواعي در بلكه ندارد نوع يك افراد به اختصاص عارض،

  . است اعم فرد آن ماهيت و ذات از كند مي

 يك صورت به و است) انسان افراد همان (خود افراد ماهيت از خارج كه كننده، تعجب مانند :پنجم

   اين و دارد، وجود آنها در عرض يك و حالت
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  ). 1 (انسان نوع  يعني ماهيت يك و نوع يك و ذات يك افراد به دارد اختصاص عرضي امر

  

  

  :پاورقي

 باشد ذات جزء اگر كلي يعني ، آن با مساوي يا است ذات از اعم يا باشد ذات جزء اگر كلي گفتيم .)1
 و مطلق اعم :باشد داشته تواند مي را نسبت دو از يكي شد  داده توضيح قبال كه اربعه نسبتهاي از حتما

 ذات جزء كلي كه است ممكن آيا چطور؟ ديگر نسبت دو آن كه هست پرسش اين جاي اينجا. تساوي
 جواب چرا؟. خير كه است اين پاسخ باشد؟ ذات از وجه من اعم يا ذات با متباين حال عين در و باشد
 نظر صرف آن به ورود از فعال ما و است روشن جوابش فلسفي لحاظ از و بدهد بايد فلسفه را چرا اين
 همواره ذات و  ذات جزء ميان مطلق خصوص و عموم نسبت كه است يادآوري به الزم هم اين. كنيم مي
 ممكن آن عكس اما است ذات جزء از اخص ذات، و است، ذات از اعم ذات جزء كه است نحو اين به

  .است فلسفه با نيز مطلب اين توضيح. باشد ذات جزء از اعم  ذات كه نيست ممكن يعني نيست
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   تعريفات و حدود ششم درس
 است اين است منطق وظيفه  آنچه يعني تعريفات، و حدود براي است اي مقدمه شد ذكر كه كلي مبحث

 براي برهان اقامه صحيح طرز كه كند بيان يا و است  چگونه معني يك كردن تعريف طرز كند بيان كه

  به يعني تصورات، به شود مي مربوط اول قسم دانيم مي چنانكه و است؟ صورت  چه هب مطلب يك اثبات

 تصديقات، به شود مي مربوط دوم قسم و تصوري، معلومات روي از تصوري مجهول يك كردن معلوم

 اشياء، تعريف كلي طور به. تصديقي  معلومات روي از تصديقي مجهول يك كردن معلوم يعني

 ء شي فالن كه شود مي مطرح ما براي سؤال اين كه وقتي  يعني. است آنها"چيستي"به پاسخگويي

 هنگامي ما. است مجهول يك مورد در سؤالي هر كه است بديهي. آييم مي بر آن  تعريف مقام در چيست؟

   حقيقت و ماهيت كه كنيم مي سؤال ء شي يك چيستي از
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  حركاتي چه شامل و شود مي حركاتي چه لشام و است كجا كه ء شي آن مفهوم مرز  الاقل و ء شي آن

  . باشد مجهول ما بر شود نمي

 از آن يحي ما تصور صحن است كهي ايء بر ما مجهول باشد به معنيك شيت يقت و ماهين كه حقيا

ست؟ حركت يات چيست؟ حيست؟ قوه چيست؟ ماده چيست؟ سطح چيم خط چيپس اگر بپرس. ميندار

 يم و مين امور ندارياقت ي از حقيك تصور كامل و جامعيت كه ما ن اسي اينها به معنيست؟ همه ايچ

 يعني مفهوم از نظر مرز بر ما مجهول است، كيم، و حد كامل ي از آن داشته باشيحيم تصور صحيخواه

 يست، ميا نين مفهوم هست يا داخل در ايم كه آي كنيد مي افراد تردي است كه در مورد بعضيطور

م در همه ي دانيار باشد؛ و چنانكه ميد كه به اصطالح، جامع افراد و مانع اغشوم آن طور روشن يخواه

دا ي گردد پي كه در آن علم طرح مي موضوعاتيفات برايك سلسله تعري از بهين يزيعلوم قبل از هر چ

 خارج از علم است و استطراداً يعنير از مسائل آن علم است، ي غيفات در هر علمي و البته تعر شود،يم

  .فات را به ما ارائه دهديح تعرين است كه راه صحيكار منطق در بخش تصورات ا. شوديده مآور

  سوالها
 خود مجهوالت مورد در بشر  كهينكه سواالتيك مطلب اشاره شود و آن اينجا مناسب است كه به يا

 ينهم به و است، درست خودش مورد در فقط سؤالي هر و است، متعدد انواع نيست، جور يك كند مي

 چندين زباني هر در يعني است، متعدد است شده وضع سؤال براي جهان  لغات در كه الفاظي جهت

 تنوع عالمت سؤالها تنوع و است، سؤالها تنوع عالمت سؤالي لغتهاي تعدد و تنوع. دارد وجود سؤالي  لغت

 بايد ديگر سؤال به كه است پاسخي از غير شود مي  داده سؤال هر به كه پاسخي و است، انسان مجهوالت

  داده
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  :سؤالها  انواع اينك. شود

 -  1  هو؟ ما چيست؟ :چيستي از سؤال

 -  2  هل؟ هست؟ آيا :هستي از سؤال

 -  3  كيف؟ چگونه؟ :چگونگي از سؤال

 -  4  كم؟ است؟ تا چند است؟ چقدر :چندي از سؤال

 -  5  اين؟ است؟ كجا :كجايي از سؤال

 -  6  متي؟ زماني؟ چه :كي از سؤال

 -  7  هو؟ من شخصي؟ چه :كيستي از سؤال

 -  8  ؟اي كداميك؟ :كدامي از سؤال

 -  9  لم؟ دليل؟ چه به يا و چيست؟ فايده يا چيست؟ علت :چرايي از سؤال

 تونه مي گونه چند  به ما مجهول داريم سؤال مجهولي ء شي يك درباره كه وقتي شود مي معلوم پس

 پرسيم مي گاهي چيست؟ الف مثال كه پرسيم مي  گاهي شد،با تواند مي گونه چند ما پرسش قهرا و باشد،

 :گاه و است؟ عدد چند يا و است مقدار چه :گاه و است؟ چگونه پرسيم مي  گاهي و هست؟ الف آيا كه

 به و چرا :گاه و است فرد كدام : گاه و است؟ شخصي چه و كيست :گاه و زماني؟ چه در :گاه و است؟ كجا

   دليلي؟ چه  به يا و اي يدهفا چه براي يا و علتي چه

 دار عهده كه آن. نيست شود مي  خارجي اشياء درباره كه سؤاالت اين از هيچيك به پاسخ دار عهده منطق

 علوم و فلسفه  كه اينها همه پاسخ با منطق حال عين در. است علوم و فلسفه است سؤاالت اين به پاسخ

 ارائه را صحيح پاسخگويي طرز اما ،گويد نمي پاسخ پرسشها اين به خود يعني. دارد كار سرو دهند مي

 اما است، صحيح تفكر چگونگي آن و دهد مي پاسخ چگونگيها از يكي به نيز منطق حقيقت در. دهد مي

   اين
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 سؤال استثناي به كه اين به نظر). 1("هست چگونه"نوع از نه است"باشد بايد چگونه" نوع از چگونگي

 كرد طرح توان مي عربي در"هل"يا و فارسي در"آيا"كلمه با را ديگر تسؤاال همه هشتم سؤال و اول

 لم؟ چرا؟ هل؟ آيا؟ ما؟ چيست؟ :شود مي خالصه عمده سؤال سه در سؤاالت همه گويند مي معموال

   :گويد مي منطق منظومه در سبزواري حاجي

لم"مطلب"هل"مطلب"ما"مطلب             علم ثالثه المطالب اس"  

 از بلكه (نيست منطق عهده بر ء شي يك كردن تعريف چه اگر كه گشت معلوم شد هگفت آنچه مجموع از

 به را راه اين حقيقت در. بياموزد را كردن تعريف درست  راه خواهد مي منطق اما) است فلسفه وظائف

  . آموزد مي  الهي حكمت

   رسم و حد
   اجزاء  يعني ببريم پي او ذات كنه به بتوانيم اگر ء شي يك تعريف مقام در

  

  :پاورقي

 الهي فلسفه در كه است اين  جواب است؟ علمي چه عهده بر سؤاالت اين به پاسخ كه بپرسيد اگر. 1
. است الهي فلسفه عهده بر هستي و چيستي يعني  دوم و اول سؤال به پاسخگويي كه است شده ثابت

 كه اصلي علتهاي يعني وليها علل از اگر است، علت از سؤال كه چرايي  يعني نهم سؤال به پاسخگويي
 سؤال جزئي و نزديك علل از اگر اما است، الهي فلسفه با آن پاسخ شود سؤال ندارند علت علتها آن خود
 از سؤال يعني است فراوان بسيار كه سؤاالت ساير  به پاسخ اما. است علوم عهده بر آن پاسخ شود

 چگونگي  درباره كه موضوعاتي عدد به و است ومعل عهده بر همه كيها، و كجائيها و چنديها و چگونگيها
  . كند مي پيدا تنوع علوم شود مي تحقيق موضوعات آن
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 تعريفات كاملترين به كنيم، بيان و بدهيم تشخيص آن، فصول و اجناس از است عبارت كه را آن ماهيت

  . گويند مي"تام حد"را تعريفي چنين و ايم يافته دست

 حد"را تعريفي چنين آنها،  همه به نه يابيم دست نظر مورد ء شي ماهيت اجزاء از بعضي به اگر اما

 دست آن عوارض و احكام به صرفا بلكه نيابيم، دست ء شي ماهيت و ذات اجزاء به اگر. خوانند مي"ناقص

 چيزهايي چه  شامل كه سازيم مشخص را مفهوم يك مرز كه است اين صرفا ما هدف اصال يا و بيابيم

 باشد حدي در عوارض و احكام به ما دسترسي اگر صورت اين در نيست، چيزهايي هچ شامل و هست

 اما. نامند مي"تام رسم"را تعريفي چنين كند، مشخص خودش غير از و سازد متمايز كامال را ء شي آن كه

  . خوانند مي"ناقص رسم"را آن نسازد مشخص كامال اگر

 حيوان، كننده، نمو) ابعاد  داراي يعني (مانيجس است جوهري":بگوييم اگر انسان تعريف در مثال

 ناقص حد"حيوان كننده، نمو جسماني، است جوهري":بگوييم اگر اما ايم، كرده بيان را آن تام حد"ناطق

 و است،"تام رسم"،"ناخن پهن القامه، مستقيم راهرونده، است  موجودي":بگوييم تعريفش در اگر. است

  . است"ناقص رسم"،"راهرونده است موجودي"بگوييم اگر

 دست به كه دارند اعتراف فالسفه  متأسفانه ولي است،"تام حد"كامل تعريف تعريفات، ميان در

 كنه در عقل نفوذ مستلزم ديگر عبارت به و است اشياء ذاتيات كشف  مستلزم چون اشياء"تام حد"آوردن

 نوعي از خالي گوييم مي  يرهغ و انسان تعريف در تام حد نام به آنچه. نيست آساني كار است، اشياء

  ) 1 (:نيست مسامحه

   آن انجام از است آن وظيفه"دادن دست به تعريف"كه فلسفه چون و

  

  :پاورقي

 .1  .منطق قسمت"االشراق حكمة"شرح بر صدرالمتألهين تعليقات به شود رجوع
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 بحث ما لهذا دهد، مي دست از را خود ارزش نيز تام حد مورد در منطق قوانين طبعا كند، مي عجز اظهار

  .دهيم مي خاتمه جا همين به تعريفات و حدود باب در را خود
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   قضايا: تصديقات بخش :هفتم درس
 و بپردازيم قضايا تقسيم به سپس و كنيم  تعريف را قضيه بايد اول. شود مي آغاز"تصديقات"بحث اينجا از

 كه اين براي. احكام. تقسيم. تعريف :يمكن كار بايد مرحله سه در پس. كنيم ذكر را قضايا احكام آنگاه

 با سروكارش منطق چه گر :است الفاظ  به مربوط كه كنيم ذكر بايد اي مقدمه كنيم تعريف را قضيه

 سروكارشان كه صرف و نحو خالف بر (ندارد الفاظ با كاري مستقيما و است ذهنيه ادراكات و معاني

 ادراكات و معاني به مربوط كند مي كه حكمي بيان يا سيمتق يا تعريف گونه هر و) است الفاظ با مستقيما

 البته و. بپردازد الفاظ درباره ها تقسيم و تعريف اي پاره به است ناچار منطق گاهي حال عين در است،

    به برد مي كار به الفاظ در منطق كه هم هايي تقسيم و تعريف
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 و شوند مي تعريف اي گونه به خودشان معاني اعتبار به الفاظ آن يعني است، الفاظ آن معاني اعتبار

 را فارسي بيت اين منطق نوآموزان به كه بود معمول قديم در. شود مي وارد آنها بر هايي تقسيم

   :آموختند مي

   است عارضي را او لفظ بحث ليك         نيست لفظ بحث بند در منطقي

 خوانده"قول"باشد  معني مفيد و باشد شده وضع معني يك براي كه لفظي هر منطقيين اصطالح در

  . شود مي

 تفهيم يكديگر به را خود مقاصد و بريم مي كار به خود محاورات در ما كه الفاظي تمام عليهذا

. شود نمي خوانده قول و گويند مي مهمل را آن باشد  معني فاقد لفظي اگر و باشد، مي"اقوال"كنيم مي

 زيرا نيست  قول"ساب"لفظ اما است، خاص حيوان يك نام زيرا است قول فارسي، در"اسب"لفظ مثال

  . باشد نمي معني مفيد

 داللت معني جزء بر آن جزء هر و باشد جزء دو داراي اگر. مركب يا است مفرد يا :است قسم دو بر قول

 . است مركب"هندوانه آب"لفظ اما است مفرد"آب"لفظ عليهذا. مفرد نه، اگر و خوانند مركب را آن كند

  . است مركب"اندام درشت"لفظ اما است مفرد"نداما"مثال يا

 بيان يعني باشد، تمام جمله يك  كه است آن تام مركب. ناقص يا است تام يا :است قسم دو بر مركب

 به و كند درك را مطلبي او شود، گفته ديگري به اگر  كه طوري به باشد كامل مقصود يك كننده

 عمرو. رفت زيد :گوييم مي آنكه مثل. نماند باقي"56  "ظارانت حالت و باشد داشته  سكوت صحت اصطالح

 اما. شوند مي  ناميده تام مركب و اند تام هاي جمله اينها همه آيي؟ مي من با آيا. بيا .برو :گوييم مي يا. آمد

 درك مقصودي و معني آن از مخاطب، است، تمام نيمه كالمي است، اين خالف بر ناقص مركب

   و"هندوانه آب":بگويد كسي به سيك اگر مثال. كند نمي
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 آب :پرسيد خواهد است، باقي انتظارش و فهمد نمي  چيزي كلمه دو اين از طرف، نگويد، چيزي ديگر

   ؟يچ هندوانه

 عين در و شوند واقع يكديگر سر پشت كلمات صفحه يك بلكه و سطر يك اندازه به است ممكن گاهي

 حالي در صبح، 8 ساعت امروز من":بگويد كسي اگر مثال .نباشد كامل قضيه يك و تمام جمله يك حال

 خود ساعت  به و بودم، رفته خودمان خانه بام پشت به و بودم، نپوشيده كت و بودم،  پوشيده شلوار كه

 يك تفصيالت، و طول اين همه با"...بود من همراه نيز است من رفيق كه الف آقاي و كردم، مي نگاه

  كلمه سه اينكه با"است سرد هوا"بگويد اگر ولي. خبر بدون كرده ذكر  اييمبتد زيرا. است ناقص جمله

 يا :است قسم دو بر خود نوبه به نيز تام مركب. است كامل قضيه يك و تمام جمله يك نيست، بيشتر

 واقع  كه امري از يعني كند، مي حكايت واقعيتي از كه است آن خبري تام مركب. انشاء يا و است خبر

 خبر بود خواهد و هست و بوده  همواره يا و است شدن واقع حال در يا شد خواهد واقع اي است شده

 ليسانس فوق) امتحان (در آينده سال من. رفتم مكه به گذشته سال من :گوييم مي كه آن مثل. دهد مي

  .يابد مي انبساط  حرارت اثر در آهن. مريضم اكنون من. كنم مي شركت

 يك آورنده وجود به خود،  بلكه دهد نمي خبر چيزي از كه اي جمله از تاس عبارت انشائي مركب اما

 يعني فرمان ها جمله اين با ما. آيي؟ مي من با آيا نزن، حرف بيا، برو، :گوييم مي كه اين مثل. است معني

  . باشيم داده خبر چيزي از اينكه بدون آوريم مي وجود به و كنيم مي انشاء سؤال و نهي و امر

 دهد مي خبر آن از آنچه با است ممكن دهد مي خبر و كند مي حكايت چيزي از چون خبري متا مركب

   مكه به گذشته سال من گوييم مي وقتي مثال. باشد  نداشته مطابقت است ممكن و باشد داشته مطابقت
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  جمله اين صورت اين در باشم، رفته مكه به گذشته سال من و باشد چنين واقعا است ممكن رفتم،

 انشائي مركب اما. است كاذب جمله، اين صورت اين در و باشم نرفته است ممكن و است، صادق خبريه،

 در چيزي است، معني يك آورنده وجود  به خود بلكه دهد نمي خبر و كند نمي حكايت چيزي از چون

 بودن صادق شائيان مركب در اينرو از. باشد نداشته مطابقت يا باشد  داشته مطابقت آن با كه ندارد خارج

 در لهذا. است"خبري تام مركب قول"همان منطقيين اصطالح در قضيه. است معني بي بودن كاذب يا

 راه آن در كذب و صدق احتمال  كه است قولي"والكذب الصدق يحتمل قول":گويند مي قضيه تعريف

 نه مركب است قولي الاو كه است اين دارد، راه آن در  كذب و صدق احتمال گوييم مي كه اين سر. دارد

 و مفرد، قول در زيرا انشائي، نه است خبري تام مركب ثالثا تام، غير نه است تام  مركب ثانيا مفرد،

 گفتيم. ندارد راه كذب و صدق احتمال انشائي، تام مركب قول همچنين و تام، غير مركب قول همچنين

 آنچه چه اگر. است الفاظ با سروكارش بالتبع و ثانيا و است، معاني با سروكارش بالذات و اوال منطق كه

 يك با است برابر لفظيه قضيه هر. است معاني اصلي، منظور اما بود، لفظ و قول درباره گفتيم تاكنون

 معني به كنيم، مي اطالق قضيه"است ايستاده زيد"لفظ به ما كه همانطوري يعني معقوله، و ذهنيه قضيه

 را آنها معاني و لفظيه، قضيه را جمله  اين الفاظ. گوييم مي قضيه دارد، وجود ما ذهن در كه نيز جمله اين

 تقسيم  به پردازيم مي اكنون. قضيه تعريف به بود مربوط همه ما بحث اينجا تا. خوانند مي معقوله قضيه

  .قضايا
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   قضايا تقسيمات: هشتم درس
   :از عبارتند كه دارد وجود تقسيم انواعي قضايا براي

 (حكميه نسبت سبح به تقسيم  ).رابطه

  .موضوع حسب به تقسيم

 حسب به تقسيم   . محمول

  . سور حسب به تقسيم

  . جهت حسب به تقسيم

   شرطيه و حمليه
 كه است اي قضيه حمليه، قضيه. شرطيه حمليه، :است قسم دو بر حكميه نسبت و رابطه حسب به قضيه

  . حكميه نسبت محمول، موضوع، :از باشد شده مركب

٥٣  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 به گاهي دهيم، مي قرار  تصديق مورد آنرا سپس و كنيم مي تصور خود ذهن در را اي قضيه كه گاهآن ما

 چيز"61  "و"نهيم مي"خود ذهن عالم در را آن يعني  دهيم مي قرار موضوع را چيز يك كه است نحو اين

 بار موضوع بر اآنر ديگر عبارت  به و كنيم مي حمل موضوع بر را آن يعني دهيم مي قرار محمول را ديگر

 يك نهادن اثر در. چيزي براي چيزي ثبوت به كنيم مي حكم  حمليه قضيه در :ديگر تعبير به و. كنيم مي

. شود مي  درست قضيه صورت اين به و شود مي برقرار آنها ميان نسبت آن، بر چيزي  كردن بار و موضوع

 و كند مي بيان را موضوع"زيد"كلمه. است هنشست عمرو :گوييم مي يا و. است ايستاده زيد :گوييم مي مثال

 خود ذهن عالم در را زيد ما حقيقت در. را حكميه نسبت"است"كلمه و را محمول"ايستاده"كلمه

 اين به و ايم كرده برقرار نسبت و رابطه" ايستاده"و"زيد"ميان و ايم كرده بار او بر را ايستادن و ايم نهاده

 دو اين. باشند مي نسبت طرف دو حمليه قضيه در محمول و ضوعمو. ايم آورده وجود به قضيه ترتيب

 يك قضيه موضوع"است مفيد هندوانه  آب":بگوييم اگر. تام غير مركب يا و باشند مفرد بايد همواره  طرف

. باشد تام مركب حمليه، قضيه طرف دو هر يا طرف يك كه نيست  ممكن هرگز ولي. است ناقص مركب

 مثال. شود مي بيان فارسي زبان در"است"كلمه با كه است اتحادي رابطه ليه،حم قضاياي در رابطه نوع

  تشكيل را چيز يك خارج در"ايستاده"و"زيد"كه ايم كرده حكم واقع در"است ايستاده زيد"گوييم مي اگر

 را آن سپس و كنيم مي تصور خود ذهن در را قضيه كه گاهي ولي. اند شده متحد يكديگر با و دهند مي

 عبارت به و است،  نشده بار چيزي بر چيزي آن، در يعني نيست، باال نحو به دهيم، مي قرار  تصديق مورد

  چيزي براي چيزي ثبوت به حكم آن، در ديگر
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 ديگر عبارت به. ديگر قضيه مفاد به قضيه يك مفاد بودن مشروط به است شده حكم بلكه است، نشده

 زيد اگر":گوييم مي كه اين مثل. ديگر قضيه مفاد به قضيه يك مفاد بودن"معلق"به است شده حكم

 در كه"است نشسته عمرو يا ، است ايستاده زيد يا":گوييم مي يا و"است نشسته عمرو است ايستاده

 ايستاده زيد است نشسته عمرو اگر و است نشسته عمرو است  ايستاده زيد اگر :است اين معني حقيقت،

 يك و دارد طرف دو حمليه قضيه مانند نيز شرطيه قضيه. نامند مي"يهشرط قضيه"را قضايا  اينگونه. است

 قضيه يك  يعني است، خبري تام مركب يك شرطيه طرف دو از يك هر حمليه، خالف بر ولي نسبت،

 بزرگتر قضيه يك نسبت يك و قضيه دو از يعني. است شده برقرار نسبت و رابطه قضيه دو ميان و است،

 زيرا منفصله، يا و است متصله يا :است قسم دو بر خود نوبه به شرطيه هقضي. است آمده وجود به

 يا و است تالزم و پيوستگي نوع از يا دهد، مي پيوند يكديگر به را طرف دو شرطيه قضيه در كه اي رابطه

  طرف اين كه جا هر است، ديگري مستلزم طرف يك يعني پيوستگي يا تالزم. تعاند و گسستگي نوع از

 شنيده رعد صداي پس بزنند برق ابرها وقت هر":گوييم مي كه اين مثل. هست هم طرف آن هست

 با است مالزم برق جهيدن يعني"است نشسته عمرو  است ايستاده زيد وقت هر":گوييم مي يا"شود مي

 خواهيم مي  يعني است، عكس بر تعاند رابطه. زيد ايستادن با است مالزم عمرو  نشستن و صدا، پيدايش

 آن اگر و بود نخواهد طرف آن باشد  طرف اين اگر دارد، وجود وفاق عدم نوعي طرف دو ميان ييمبگو

 ندارد امكان يعني"طاق يا است جفت يا عدد":گوييم مي كه آن  مثل بود، نخواهد طرف اين باشد طرف

 عمرو يا و است  ايستاده زيد يا":گوييم مي كه آن مثل و طاق، هم و باشد جفت هم خاص، عدد يك

   عمال يعني"است نشسته
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 دو ميان رابطه كه متصله شرطيه قضاياي در. نشسته عمرو هم و باشد  ايستاده زيد هم كه نيست ممكن

 در  برق اگر":گوييم مي كه اين مثل. است كار در اشتراط و تعليق نوع يك  است واضح است، تالزم طرف،

 پس. برق جهيدن به است  معلق و مشروط رعد آواز شنيدن يعني"شود مي شنيده رعد آواز بجهد ابر

 است تعاند نوع از رابطه كه منفصله قضاياي در ولي. است روشن متصله قضاياي ناميدن شرطيه

  است اين مثل حقيقت در ولي نيست لفظ ظاهر در اشتراط و تعليق"طاق يا و است جفت يا عدد":مثل

 جفت است طاق اگر و  نيست طاق است جفت اگر يعني ديگري، عدم به اند معلق و مشروط كدام هر كه

 تقسيم در قضيه كه شد معلوم پس. است جفت  نيست طاق اگر و است طاق نيست جفت اگر و نيست،

 معلوم هم و. منفصله و متصله :به است منقسم شرطيه قضيه و شرطيه، و حمليه :به است منقسم اولي

 مركبهاي يا مفردها تركيب از حمليه  قضاياي ازير. است قضيه واحد كوچكترين حمليه قضيه كه شد

 شرطيه چند تركيب از يا و حمليه قضيه چند تركيب از شرطيه  قضاياي اما آيد، مي وجود به ناقص

 در. اند شده تركيب هايي حمليه از امر نهايت در كوچكتر هاي شرطيه آن كه آيند مي وجود به كوچكتر

 خوانده"تالي"دوم جزء و"مقدم"اول جزء يعني خوانند، مي تالي و مقدم را طرف دو شرطيه قضاياي

 متصله، شرطيه قضيه. خوانند مي محمول را دوم جزء و موضوع را  اول جزء كه حمليه خالف بر. شود مي

 از الفاظي با عربي در و اينها امثال و"زمان هر"،"چنانچه"،"اگر"قبيل از الفاظي با فارسي زبان در همواره

 زبان در و"يا"لفظ با فارسي زبان در منفصله، شرطيه قضيه و است، توأم"كلما"،"بينما"،"اذا"،"ان"قبيل

   اينها امثال و"اما"،"او"قبيل از الفاظي با عربي
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  . است توأم

   سالبه و موجبه
 اگر. حكميه نسبت و  رابطه حسب به بود تقسيمي ديديم چنانكه شرطيه، و حمليه به قضيه تقسيم

 تقسيم. است شرطيه باشد تعاند يا تالزم نوع از رابطه اگر و است حمليه قضيه، ،باشد اتحادي رابطه،

 از اعم (رابطه كه است اين يا قضيه هر در كه اين آن و هست، هم ديگر گونه به رابطه حسب به قضيه

 را دومي و موجبه، قضيه را اولي. شود مي نفي رابطه يا و شود مي  اثبات) تعاندي يا تالزمي يا اتحادي

 اگر و. است  موجبه حمليه قضيه"است ايستاده زيد":بگوييم اگر مثال. خوانند مي  سالبه قضيه

 زياد بارندگي اگر":بگوييم اگر. است سالبه  حمليه قضيه"است ايستاده زيد كه نيست چنين":بگوييم

 نبارد كوهستان  به باران اگر":بگوييم اگر و است، موجبه متصله شرطيه قضيه" است فراوان محصول باشد

 يا است جفت يا عدد":بگوييم اگر. است  سالبه متصله شرطيه"رودي خشك گردد دجله سالي به

 عددي يا است جفت يا عدد كه است چنين نه":بگوييم اگر و است،  موجبه منفصله شرطيه قضيه"طاق

  . است سالبه منفصله شرطيه قضيه"ديگر

   محصوره غير و محصوره قضيه
 است، حقيقي جزئي يا حمليه  قضيه موضوع زيرا. پذيرند مي تقسيم نيز موضوع حسب هب حمليه قضاياي

  . است كلي  معني يك يا و است شخص يك و فرد يك يعني
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 ايستاده زيد":مانند خوانند مي"شخصيه قضيه"را قضيه آن باشد شخص يك قضيه موضوع اگر

 كار به علوم در ولي روند مي كار به زياد محاورات در"شخصيه  قضاياي"."رفتم مكه به من"،"است

 نيز اين باشد، كلي معني يك قضيه موضوع اگر و. است كليه قضاياي نوع از علوم مسائل يعني روند، نمي

  ذهن در و است كلي يك كه جهت آن از خودش كلي آن كه است اين يا :است  قسم دو بر خود نوبه به

 كلي :ديگر عبارت به. افراد براي  شده داده قرار آينه كه است اين يا و است، شده داده قرار موضوع است

 به ما"گاهي و است، ذهن منظور خودش يعني است"ينظر فيه ما"گاهي :است گونه دو ذهن در

  است اي وسيله كلي مفهوم و باشند مي ذهن منظور افرادش نيست، ذهن منظور  خودش يعني"ينظر

 و كنيم مي تماشا و بينيم مي را  آينه خود كه است اي آينه مانند اول، لحاظ از. كلي افراد حكم بيان براي

 نوع انسان":گوييم مي گاهي مثال. نگريم مي را صورتها آن در كه است اي آينه مانند دوم، لحاظ از

 ذهن در كه نظر آن از انسان طبيعت كه است اين مقصود كه است بديهي. "است جنس حيوان"،"است

 و است، جنس است  كلي و است ذهن در كه نظر آن از حيوان طبيعت و ت،اس نوع است كلي و  است

 گاهي اما. اند جنس يا نوع حيوان افراد و انسان افراد كه نيست اين مقصود كه است بديهي

 انسان افراد يعني اند انسان افراد مقصود اينجا در. "خندد مي انسان"،"كند مي تعجب انسان":گوييم مي

  است ذهن در كه انسان كلي طبيعت كه نيست اين مقصود اينجا در كه است  ديهيب و كنند، مي تعجب

   كلي طبيعت قضايا آن موضوع كه قضايايي يعني اول، قسم قضاياي. است كننده تعجب
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 قضاياي است، شده  داده قرار موضوع است ذهن در و است كلي يك كه جهت آن از كلي طبيعت و است

 حيوان از اخص انسان"،"است نوع انسان"،"است كلي انسان":لمث. شود مي ناميده طبيعيه

 ماهيات درباره كه الهي فلسفه در صرفا طبيعيه، قضاياي. اينها امثال و"است زيد از  اعم انسان"،"است

 كلي طبيعت كه آنجا. آيند نمي كار به هيچگاه ديگر علوم در ولي دارد، استعمال مورد شود مي تحقيق

 عجول انسان":بگوييم كه اين مثل است، قسم دو بر خود نوبه به باشد، افراد ئهارا براي اي وسيله

 بيان يا. اينها امثال و ،"پوستند سفيد انسانها بعضي"،"شوند مي توحيدزاده فطرت با انسانها همه"،"است

 يدهنام" مهمله قضيه"ما قضيه باشد نشده اگر. است نشده يا بعضي، يا افراد همه  كه شده افراد كميت

 قضاياي رديف در بايد را آنها ندارند،  مستقل اعتبار فلسفه، در نه و علوم در نه مهمله قضاياي. شود مي

 انسانها همه كه نكنيم روشن ولي"است عجول انسان":بگوييم كه  آن مثل كرد، حساب محصوره جزئيه

 افراد بعضي يا فرادا همه كه باشد، شده افراد كميت بيان اگر اما. اند عجول انسانها بعضي يا

 ناميده"كليه محصوره"اند، چنين افراد همه كه باشد شده بيان اگر. شود مي ناميده"محصوره"، است

 محصوره پس. شود مي ناميده"جزئيه محصوره"اند، چنين افراد بعضي كه باشد شده بيان اگر و شود، مي

 است ممكن و باشد موجبه است نممك  اي قضيه هر كه نظر آن از و جزئيه، و كليه :است قسم دو بر

   :است نوع چهار مجموعا محصوره قضاياي پس باشد، سالبه

  . است حيوان انساني هر يعني حيوان انسان كل مثل كليه موجبه

   انساني هيچ يعني بحجر االنسان من ء شي ال مثل كليه سالبه

٥٩  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . نيست سنگ

  . اند انسان حيوانها بعضي يعني انسان الحيوان بعض مثل جزئيه موجبه

 بعض مثل جزئيه سالبه  . نيستند  انسان حيوانها بعضي يعني بانسان ليس الحيوان

 محصورات همين رود مي كار به علوم در آنچه و اند معروف"اربعه محصورات"نام به قضيه، نوع چهار اين

 هارگانهچ محصورات به بيشتر منطق اينرو از. مهمله نه و طبيعيه  نه و شخصيه نه است چهارگانه

 مورد افراد، بعضي يا افراد همه كه اين بر كند مي داللت كه چيزي آن محصوره، قضاياي در. پردازد مي

 سور"هر"كلمه"است حيوان انساني هر":گوييم مي  كه آنجا مثال. شود مي ناميده قضيه"سور"است نظر

 كه اين و است،  هقضي سور"برخي"كلمه"انسانند حيوانها برخي":گوييم مي كه آنجا و است قضيه

 بعضي":گوييم مي كه اين و است، سور"هيچ"كلمه"رويد نمي زار شوره در گياهي هيچ":گوييم مي

 ال"،"كل"كلمات عربي در. است سور"نه... بعضي"كلمه"كنند نمي رشد گرمسير در درختان

 مانند دارند نيز ديگر تقسيمات سلسله يك قضايا. روند مي شمار به سور"بعض ليس"،"بعض"،"ء شي

 از را آنها توضيح. حقيقيه و ذهنيه و خارجيه به قضيه تقسيم يا و معدوله، و  محصله :به قضيه تقسيم

 وارد توانيم نمي دهيم مي قرار  بحث مورد را منطق از كلياتي اكنون كه ما. كرد جستجو بايد منطق كتب

 به نيز موجهه قضاياي و موجهه، و مطلقه :به دارد قضيه نيز ديگري تقسيم همچنانكه. شويم آنها بحث

   از آنها در بحث كه غيره و ممكنه و دائمه و ضروريه :به شوند مي  تقسيم خود نوبه
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 مثال كه آنجا در چيز دو ميان نسبت و رابطه كه دهيم مي توضيح قدر همين. است خارج ما  درس عهده

 اينجا در نباشد، كه است محال و باشد بايد كه است نحوي به گاهي"است ب الف هر":گوييم مي

 اينجا در ،نباشد است ممكن كه است نحوي به گاهي و"بالضروره است ب الف هر :گوييم مي

 و شويم، نمي آن بحث وارد كه دارد اقسامي خود نوبه به ضرورت. "باالمكان است ب الف هر"گوييم مي

  قضيه"باشد شده جهت ذكر آن در كه اي قضيه و نامند، مي"قضايا جهت"را امكان و ضرورت حال هر به

 متصله شرطيه قضيه. شود مي ناميده"مطلقه قضيه"باشد نشده جهت ذكر اگر و شود، مي خوانده"موجهه

 مثالهايش با منطق در چنانكه الخلو، مانعة و الجمع مانعة و حقيقيه :به شود مي تقسيم خود نوبه به نيز

  .كنيم مي يخوددار آنها ذكر از اختصار براي ما و است، مسطور
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   قضايا احكام" نهم درس
 اعتبارات به بلكه ندارد، تقسيم  يك قضيه كه شد معلوم. كرديم تقسيم سپس و تعريف را قضيه اينجا تا

 مفردات باب در ما. دارند احكامي مفردات، مانند نيز قضايا :قضايا احكام اما. دارد تقسيماتي مختلف

 با كه را كلي دو. است معروف"اربعه نسب" نام به كه دارند خاص مناسبات يكديگر با كليات كه گفتيم

 دو. وجه من خاص و عام يا و مطلق خاص و عام يا و متساوي يا و اند متباين يا كنيم، مي مقايسه هم

 دو ميان. باشند داشته  است ممكن مختلفي مناسبات كنيم مقايسه يكديگر با كه هنگامي نيز را قضيه

 التضاد، تحت دخول تضاد، تناقض، :از عبارتند آنها و است برقرار نسبت چهار از يكي نيز قضيه

  ). 1(.تداخل

  پاورقي
  
 يكديگر با دو هر يا محمول يا  موضوع در كه است اين يا كنيم، مقايسه يكديگر با را قضيه دو اگر .1

 تعجب است انيحيو انسان":قضيه مانند باشند نداشته شركت اصال اگر. ندارند شركت يا و دارند شركت
 دو اين ميان  مشترك وجه هيچ كه"شود مي منبسط حرارت در كه است فلزي آهن":قضيه و"كننده
  پاورقي نيست قضيه

 كننده تعجب انسان"مانند باشند داشته شركت فقط موضوع در اگر و است، تباين قبيل از نسبتشان >
 ، كنيم اصالح"متماثلين"را آنها انيمتو مي و است"تساوي"آنها ميان  نسبت"است صنعتگر انسان"و"است

 حيواني اسب"و"پستاندار است  حيواني انسان"مانند باشند، داشته شركت محمول در فقط اگر همچنانكه
 ولي. بخوانيم"متشابهين"نام به را آنها توانيم مي و است"تشابه"آنها ميان ] نسبت[ "پستاندار است

 جزء هيچ در يا دارند اشتراك جزء  يك در قضيه دو كه اردمو اين به توجهي قضايا مناسبات در منطقيين
 در هم قضيه دو كه اينجاست به تنها قضايا مناسبات در منطقيين  توجه. اند ننموده ندارند اشتراك
 يا و جزئيت، و  كليت يعني است"كم"در يا اختالفشان و محمول در هم و دارند اشتراك  موضوع

 خود نوبه به متقابلين. خوانند مي متقابلين را قضايا اينگونه. دو هر يا و سلب، و ايجاب يعني"كيفيت"در
  .التضاد  تحت داخلين يا و متداخلين يا متضادين، يا اند، متناقضين يا: اند گونه چند بر
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 از و باشند داشته وحدت  هم با كيف و كم استثناي به جهات ساير و محمول و موضوع در قضيه دو اگر

 اختالف جزئيت و كليت در هم يعني كيف، در هم و باشند داشته اختالف كم در هم كيف، و كم نظر

 تعجب انساني هر":مانند. باشند مي"متناقضين"قضيه، دو اين سلب، و ايجاب در هم و باشند داشته

 يكي يعني باشند، داشته اختالف كيف در اگر و. "نيستند كننده تعجب انسانها بعضي"و"است كننده

 :است قسم دو بر اين باشند، داشته وحدت جزئيت و كليت يعني كم در و ، سالبه ديگري و است موجبه

 خوانده"متضادتين"قضيه دو اين هستند، كلي دو هر اگر. جزئي دو هر يا و هستند كلي دو هر يا

  . " نيست كننده تعجب انساني هيچ"و"است كننده تعجب انساني هر":مانند شوند مي

 انسانها بعضي":مانند خوانند مي"التضاد تحت داخلتين"را قضيه دو اين باشند مي جزئي دو هر اگر و

   انسانها بعضي"و"هستند كننده تعجب
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  .نيستند كننده تعجب

 وحدت كيف در ولي جزئيه،  ديگري و است كليه يكي يعني باشند داشته اختالف كم در قضيه دو اگر و

 انساني هر":مانند خوانند مي"متداخلين"را اينها باشند،  سالبه دو هر يا موجبه دو هر يعني باشند داشته

 انسانها بعضي"و"ندارد منقار انساني  هيچ":مانند و"اند كننده تعجب انسانها بعضي"و"است كننده  تعجب

 در نه و باشند  داشته اختالف كيف در نه كه اين يعني پنجم، شق كه است معلوم البته. "ندارند منقار

 و محمول و موضوع نظر از كه كنيم مي بحث  اي قضيه دو درباره كه است اين فرض زيرا ندارد، فرض كم،

 وحدت هم كيف و كم نظر از اگر اي قضيه دو چنين. دارند وحدت) مكان و زمان (مثال جهات ساير

 است اين است تناقض قضيه دو ميان نسبت كه اول قسم حكم. قضيه دو نه اند قضيه يك باشند داشته

. است  صادق ديگري باشد كاذب يكي اگر و است، كاذب قطعا ديگري باشد صادق آنها از يكي اگر كه

 البته كه (اي قضيه دو چنين  صدق. باشند كاذب دو هر يا و باشند صادق دو هر كه است محال يعني

 محال البته نيز آن كه (دو هر كذب همچنانكه .شود مي خوانده"نقيضين اجتماع")است محال

 شده ناميده"تناقض اصل"نام به كه است معروفي اصل همان اين. شود مي ناميده" نقيضين فاعارت")است

 منطق (را خويش منطق كه است مدعي خود سخنان بعضي در هگل. است بحث مورد زياد امروز و

 عداب ما و است، نهاده بنا"نقيضين ارتفاع امتناع و  نقيضين اجتماع امتناع"اصل انكار اساس بر) ديالكتيك

 صدق كه است اين حكمش دوم قسم اما. كرد خواهيم بحث مطلب اين درباره فلسفه  كليات درسهاي در

   يعني. نيست ديگري صدق مستلزم هيچكدام كذب اما است، ديگري كذب مستلزم يك هر
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 ب الف هر":بگوييم اگر مثال. باشند كاذب دو هر كه نيست محال ولي باشند  صادق دو هر كه است محال

 ب الف، هر هم يعني باشند صادق قضيه دو هر كه است محال"نيست ب الفي هيچ"بگوييم باز و"است

 نه و باشد ب الف هر نه يعني باشند كاذب دو هر كه نيست محال اما. نباشد ب الفي هيچ هم و باشد

 اين شحكم سوم قسم اما. نباشند ب ها الف بعضي و باشند ب ها الف بعضي بلكه نباشد، ب الف  هيچ

 نيست، ديگري كذب مستلزم هيچكدام صدق اما است، ديگري صدق مستلزم يك هر كذب كه است

 اگر مثال. باشند صادق دو هر كه نيست محال اما باشند، كاذب دو هر كه است محال يعني

 اما باشند صادق دو هر كه ندارد  مانعي"نيستند ب ها الف از بعضي"و"هستند ب ها الف از بعضي":بگوييم

 ب ها الف بعضي"جمله كذب باشند، كاذب دو هر اگر زيرا. باشند كاذب دو هر كه است محال

 باشد، ب الفي هر كه است اين"نيستند ب ها الف بعضي"كذب. نباشد ب الفي هيچ كه  است اين"هستند

 و دباشن كلي دو هر كه المحمول و الموضوع متحد قضيه دو است محال كه گفتيم دوم قسم در قبال ما و

  . باشند صادق دو هر باشد سالبه ديگري و موجبه يكي

 و است كليه يكي ولي است  سالبه دو هر يا و موجبه قضيه، دو هر كه قسم اين در :چهارم قسم اما

 عكس بر قضايا در كه اين آن و كند مي روشن را  وضع و است الزم نكته يك به توجه جزئيه، ديگري

 از اعم انسان مثال است، جزئي از اعم كلي همواره مفردات در. است ليهك از اعم جزئيه همواره مفردات

 هر اگر زيرا"است ب الف هر"قضيه از است اعم"هستند ب ها الف بعضي"قضيه قضايا، در ولي است، زيد

  ب ها الف همه كه نيست الزم باشند ب ها الف بعضي اگر ولي هستند، ب ها الف بعضي قطعا باشد ب الف

   صدق اما نيست اخص صدق مستلزم اعم، قضيه صدق. باشند
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  كذب اما نيست، اعم قضيه كذب مستلزم اخص قضيه كذب و هست، اعم قضيه  صدق مستلزم اخص

 همواره كه نحو اين به اما باشند مي"متداخلين"اينها پس. هست اخص قضيه كذب مستلزم اعم قضيه

 صادق هم جزئيه باشد صادق كليه كه جا هر نييع . است جزئيه قضيه موارد در داخل كليه قضيه موارد

  . نباشد صادق كليه قضيه و باشد صادق مورد يك در جزئيه  قضيه است ممكن ولي است،

 هيچ"قضيه در تأمل با همچنين و"هستند ب ها الف بعضي"قضيه و"است ب الف هر"قضيه در تأمل با

  .شود مي روشن مطلب"نيستند ب ها الف  بعضي"قضيه و"نيست ب الفي
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  عكس -تناقض: دهم درس
 قبال ما. است تناقض اصل آيد مي كار به جا همه در و است مهمتر همه از كه آن قضايا، احكام ميان در

 از يعني كيف و كم لحاظ از اما باشند داشته وحدت محمول و موضوع لحاظ از قضيه دو اگر كه گفتيم

 رابطه قضيه دو اين رابطه باشند، داشته فاختال يكديگر با سلب و ايجاب و جزئيت، و كليت لحاظ

 صدق از كه اينست متناقضين حكم كه گفتيم هم و. نامند مي متناقضين را قضيه دو اين و است تناقض

  هم :ديگر عبارت به. آيد مي الزم ديگري صدق يك هر كذب از و آيد مي  الزم ديگري كذب يك هر

 نقيض جزئيه سالبه و كليه موجبه فوق، بيان بنابر .است محال نقيضين ارتفاع هم و نقيضين اجتماع

 و موضوع وحدت بر عالوه تناقض در. يكديگرند نقيض نيز جزئيه موجبه و كليه  سالبه و يكديگرند

   هم ديگر وحدت چند محمول،
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   :است شرط

 در وحدت كل، و جزء در وحدت اضافه، در وحدت شرط، در وحدت مكان، در وحدت زمان، در وحدت

   :اند شده بيان بيت دو اين در و شود مي وحدت هشت مجموعا كه فعل، و قوه

  مكان و محمول و موضوع وحدت       دان شرط وحدت هشت تناقض در

  زمان آخر در است، فعل و قوه         كل و جزء اضافه، و شرط وحدت

 ندارند، وحدت موضوعها زيرا نيست، تناقض"نيست خندان اسب"،"است خندان انسان،":بگوييم اگر پس

 ندارند، وحدت محمولها زيرا نيست، تناقض"نيست پا چهار انسان"،"است خندان  انسان":بگوييم اگر و

 تناقض"نيست واجب آيات نماز ندهد رخ اگر و  است واجب آيات نماز دهد رخ كسوف اگر":بگوييم اگر

 تناقض"ترسد مي  شب رد انسان"،"ترسد نمي روز در انسان":بگوييم اگر. اند مختلف شرطها زيرا نيست

 در و است كيلوگرم يك زمين روي در آب ليتر يك  وزن":بگوييم اگر. اند مختلف زمانها زيرا نيست،

 علم"،"است متغير  انسان علم".اند مختلف مكانها زيرا نيست، تناقض"است كيلوگرم  نيم مثال باال فضاي

 اگر. مختلفند موضوع دو هاي ليها مضاف يعني ،ها اضافه زيرا نيست، تناقض"نيست متغير خدا

) تهران شرق مثال (تهران مساحت از بخشي"و"است مربع كيلومتر 1600  تهران مساحت كل":بگوييم

 نوزاد هر":بگوييم اگر. اند مختلف  كل و جزء لحاظ از زيرا نيست، تناقض"نيست مربع كيلومتر 1600

 از زيرا نيست، تناقض"نيستند مجتهد الفعلب انسان نوزادهاي از بعضي"و ،"است مجتهد بالقوه انسان

 متداخلتين و التضاد تحت داخلتين و متضادتين در شرائط اين عين. است اختالف فعليت و قوه لحاظ

 را مزبور وحدتهاي  كه اند متداخل يا و التضادند تحت داخل يا و متضادند آنگاه قضيه دو يعني . هست نيز

  . باشند داشته
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   تناقض اصل
 تمام و علوم، تمام قضاياي بلكه منطقي،  مسائل تنها نه يعني است"القضايا ام"تناقض اصل قدما، نظر از

  زيربناي اصل اين. است اصل اين بر مبتني عرفيات در ولو كند مي استعمال را آنها انسان كه قضايايي

 اجتماع امتناع و"اصل اگر و. گردد مي ويران ها انديشه همه شود، خراب اگر است، انسان هاي انديشه همه

 ببينيم اكنون. است اعتبار بي كلي به ارسطويي منطق نباشد،  صحيح"نقيضين ارتفاع امتناع و نقيضين

 اصطالحا منطق آنچه كه بگوييم بايد مقدمه نه؟ يا كرد ترديد اصل اين در شود مي آيا چيست؟ قدما نظر

 موجبه كليه، سالبه نقيض و است جزئيه لبهسا كليه، موجبه نقيض :گويد مي كه خواند مي نقيض را آن

 نقيض. باشند مي نقيض حكم در و باشند مي نقيض"مقام قائم"اينها كه است معني اين به است،  جزئيه

. يكديگرند نقيض باشد ديگري رفع عينا يكي مفاد كه چيزي دو يعني است، چيز آن رفع چيز، هر واقعي

 اگر و ، است"حيوانا انسان كل ليس"است، ليهك موجبه كه"حيوان انسان كل"نقيض عليهذا

  .است نقيض حكم در كه است اين مقصود است، او نقيض"بحيوان ليس االنسان بعض":گوييم مي

 االنسان من ء شي ال  ليس"است كليه سالبه كه"بحجر االنسان من ء شي ال"نقيض همچنين و

 نقيض حكم در كه است اين معني به است، آن نقيض"حجر االنسان بعض":گوييم مي اگر و است،"بحجر

 كه كند مي روشن  توجه اندك كه گوييم مي آورديم، دست به را قضيه هر واقعي نقيض كه حاال. است

 امر يك اين و باشند، كاذب دو هر يا و صادق دو هر آن نقيض و قضيه يك واحد آن در است محال

 قضيه اين خود كه كند مي قبول نيست، محال تناقض اصل :است  مدعي مثال كه كسي آيا. است بديهي

   اصل هم يعني باشند؟ كاذب دو هر يا و صادق دو هر نقيضش با
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 ما  است بهتر. نباشد محال نه و باشد محال تناقض اصل نه يا و نباشد، محال  هم و باشد محال تناقض

 بهتر مطلب تا كنيم نقل نقيضين  ارتفاع و اجتماع امتناع اصل بودن القضاياي ام درباره را قدما بيان

 عالم ابعاد  تناهي درباره كه هنگامي مثال انديشيم، مي قضيه يك درباره كه وقتي ما. شود روشن

   :آيد مي پديد ما در حالت سه از يكي انديشيم، مي

 كه كنيم مي شك -  1  :كند مي خودنمايي ما ذهن جلو در قضيه دو يعني نه؟ يا است متناهي عالم آيا

  . است متناهي عالم -  الف

  . نيست متناهي عالم - ب

 و چربد مي اول قضيه نه. گيرند مي قرار ما ذهن در هم برابر در متعادل ترازو، كفه دو مانند قضيه دو اين

  . است شك ما حالت اين نام و داريم قضيه دو اين مورد در متساوي احتمال دو يعني دوم، قضيه نه

 عالم اينكه احتمال مثال .چربد مي طرف يك احتمال يعني طرف، ود از يكي به كنيم مي پيدا گمان -  2

 گمان يا ظن را خود ذهن رجحان حالت آن صورت  اين در. برعكس يا و چربد، مي باشد متناهي

  . ناميم مي

 به تنها ذهن و نشود داده احتمال  وجه هيچ به و شود منتفي كلي به طرف يك طرف، دو از كه اين -  3

  . گذاريم مي يقين را حالت اين  نام. باشد داشته قاطع تمايل طرف، يك

 كه وقتي ولي كنيم، مي  شك انديشيم مي بديهي مسائل مقابل در نظري مسائل درباره كه ابتدا در ما

  . شود مي پيدا گمان ما براي  الاقل كنيم، مي پيدا يقين كرديم پيدا محكمي دليل

 پيدا انبساط ببيند حرارت اگر محكم، فلز اين آهن، آيا بپرسيد آموز دانش يك از اگر ابتدا در مثال

 دالئل كه بعد اما است، مشكوك برايش مطلب. دانم نمي گويد مي بدهد، كه ندارد جوابي نه؟ يا كند مي

   برايش  تجربي
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 دانش يك حالت است همچنين .كند مي پيدا انبساط حرارت اثر در آهن كه كند مي پيدا يقين شد گفته

  . است مخالف طرف احتمال نفي مستلزم قضيه،  يك به يقين پس. رياضي مسائل در آموز

 مستلزم قضيه يك به گمان و ظن همچنانكه نيست، سازگار مخالف احتمال با قضيه يك به يقين هرگز

 غير احتمال با البته ولي است، ناسازگار مساوي  احتمال با و است مخالف طرف مساوي احتمال نفي

  . نيست رناسازگا مساوي

 به موقوف مطلب، يك شدن مظنون و شدن راجح حتي و شدن علمي و شدن قطعي گوييم مي اكنون

  هيچگاه باشد، نپذيرفته را اصل اين اگر. باشد پذيرفته را تناقض امتناع  اصل قبال ما ذهن كه است اين

 حرارت اثر در آهن كه بود نخواهد مانعي هيچ وقت آن در يعني. شود نمي خارج شك حالت از ما ذهن

 محال الفرض علي دو اين ميان جمع زيرا نيابد، انبساط  حرارت اثر در آهن حال همان در و يابد انبساط

 حاصل ما  ذهن براي وجه هيچ به يقين پس است، السويه علي ما ذهن براي قضيه طرف دو پس نيست،

 را ديگر طرف و باشد داشته قاطع  تمايل طرف يك به ذهن كه شود مي پيدا آنوقت يقين زيرا شود نمي

 قابل كه نيست  چيزي"نقيضين رفع و نقيضين جمع امتناع"اصل كه است اين حقيقت. كند نفي كلي به

 نام اين به را ديگري چيز آنان بيند مي كند، مي تأمل منكرين سخن در كه وقتي انسان. باشد مناقشه

  . اند كرده انكار را آن و اند خوانده

   عكس
 صادق آن از هم عكس دو باشد، صادق اگر قضايا از اي قضيه هر. است عكس قضايا احكام از گردي يكي

  عكس ديگر و مستوي عكس يكي: است
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  . نقيض

 مثال. دهيم قرار موضوع  جاي به را محمول و محمول، جاي به را موضوع كه است اين مستوي عكس

 نقيض عكس ولي. "است انسان حيوان":يمبگوي و كرده  عكس"است حيوان انسان":گوييم مي كه آنجا

 كنيم نقيضشان  به تبديل را محمول هم و موضوع هم كه اين يكي :است نحو دو به آن و  است ديگر طور

. "است انسان ال  حيوان ال"بگوييم"است حيوان انسان"قضيه در مثال. نماييم عوض را جايشان آنگاه و

 به اما گيرد قرار محمول  جاي به موضوع خود و وضوع،م جاي به محمول نقيض كه است اين ديگر نوع

 انسان"قضيه نقيض عكس عليهذا. سلب و ايجاب در اختالف شرط به يعني كيف، در اختالف شرط

 نقيض عكس و مستوي عكس براي ما كه مثالهايي. "نيست انسان حيوان ال":كه  است اين"است حيوان

  به باشد مقرون بايد گفتيم چنانكه محصوره قضيه زيرا نبود، محصوره قضاياي از هيچكدام كرديم ذكر

 ناميده"سور"گفتيم قبال كه"اي پاره"يا"بعض"يا"همه"يا"هر"قبيل از كلماتي بايد پس افراد، كميت بيان

 انسان حيوانها از  بعضي"يا"است حيوان انساني هر":مانند باشد، آمده قضيه موضوع سر بر شوند مي

 با اكنون است الزم پس. است محصوره قضاياي  همان علوم در معتبر ضايايق ديگر طرف از و. "هستند

   :كنيم بيان را نقيض عكس و مستوي عكس شرايط محصوره قضاياي به توجه

 جزئيه موجبه جزئيه،  موجبه مستوي عكس همچنين و است، جزئيه موجبه كليه، موجبه مستوي عكس

  . است

 عكس و"هستند گردو گردها از بعضي"كه است اين"است گرد گردويي هر"مستوي عكس مثال

  . "گردند گردوها از بعضي"كه اينست"گردويند گردها از بعضي"مستوي
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 است اين"نيست پرحرف عاقلي  هيچ"مستوي عكس مثال است، كليه سالبه كليه، سالبه مستوي عكس

  . ندارد عكس جزئيه سالبه اما"نيست عاقل پرحرفي هيچ"كه

 كليت جهت از اما است، مستوي  عكس مانند سلب و ايجاب لحاظ از اول، عريفت بنابر نقيض عكس ولي

 سوالب و است آنجا سوالب حكم در اينجا موجبات يعني .)1 (است مستوي عكس خالف به جزئيت و

است؛ در   جزئيه موجبه جزئيه، موجبه و كليه موجبه عكس آنجا در. آنجاست موجبات  حكم در اينجا

  .ه استيه، سالبه جزئيه و سالبه جزئيلنجا عكس سالبه كيا

. ه استي، موجبه كلهينجا عكس موجبه كليه است؛ در ايه، سالبه كليم كه عكس سالبه كليدر آنجا گفت

  .ه عكس نداردينجا موجبه جزئيه عكس ندارد، در ايكه سالبه جزئم يدر آنجا گفت

 يعنيز با هم اختالف دارند؛ ي سلب نجاب وياز نظر ا] يض و عكس مستويعكس نق [ف دوم،ياما بنابر تعر

ه، يه است و عكس سالبه جزئيه، موجبه جزئيه است و عكس سالبه كليسالبه كله، يعكس موجبه كل

  )2.(مي پردازيل به ذكر مثال نمي احتراز از تطويبرا. ه عكس ندارديه است و موجبه جزئيموجبه جزئ

  :يپاورق

ز موجبه است و يض آن ني، موجبه باشد عكس نقهيك قضي يگر هرگاه عكس مستويبه عبارت د. 1

ك ي يز سالبه است؛ اما اگر عكس مستويض آن نيه، سالبه باشد عكس نقيك قضي يهرگاه عكس مستو

  .ه است و بر عكسيض آن جزئيه باشد عكس نقيه، كليقض

 در  است و هميه جاري حمليايم، هم در قضايا گفتي و احكام قضاماتيآنچه تاكنون درباره تقس. 2

. د منشأ جمود ذهن گردديم نبايه انتخاب كردي حملياينكه ما مثالها را از قضايهذا ايعل. هي شرطيايقضا

لوازم متصالت و «ك سلسله احكام خاص دارند كه بهيهف اعم از متصله و منفصله، ي شرطياي قضايول

  .مي كني ميز از اطاله، از ذكر آنها خودداري پرهيمعروف است و ما برا» منفصالت
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   قياس :يازدهم درس
 براي بود اي مقدمه خمس كليات  مباحث كه همچنان ،"قياس"مبحث براي است اي مقدمه قضايا مباحث

  . "معرف"مبحث

 ترين عمده كه گفت خواهيم بعدا. است"حجت"و"معرف"منطق موضوع كه گفتيم دوم درس در ما

 درسها از يكي در. زند مي دور قياس و معرف اطراف در منطق مباحث همه پس. است قياس حجتها

 اشياء"تام حد"اصطالح به و كرد تمام و تام تعريف را اشياء بتوان كه طوري به تعريفات مسأله كه گفتيم

 چندان  منطقيين لهذا و است، ناممكن موارد برخي در و دشوار امري فالسفه نظر از كرد، كشف را

 توجه با و است"حجت"و"معرف"منطق موضوع  كه ينا به توجه با عليهذا. ندارند"معرف"باب به توجهي

 معلوم است"قياس"حجتها عمده كه اين به توجه با و است ناچيز و كوتاه"معرف"مباحث كه اين به

   شود مي
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 كه  .است"قياس"منطق محور

   چيست؟ قياس
 اي وعهمجم قياس يعني"آخر قول  لذاته عنه يلزم بحيث قضايا من مولف قول":اند گفته قياس تعريف در

 آنها، قبول الزمه كه است نحوي به و آمده در واحد يك  صورت به كه است قضيه چند از آمده فراهم

  . است ديگر قضيه يك قبول

 اشاره ناچاريم اينجا. كرد خواهيم  تعريف تفصيل به را فكر كنيم، مي بحث قياس ارزش درباره كه بعدا

 به يابي دست براي قبلي هاي اندوخته و معلومات روي ذهن  عمل نوعي از است عبارت فكر :كه كنيم

 كه شد  معلوم كرديم قياس براي كه تعريفي از بنابراين. معلوم يك به مجهول يك  تبديل و نتيجه يك

 در و. تصديقات مورد در يا و باشد تصورات مورد در كه اين از است اعم فكر. است فكر نوعي خود قياس

 پس. است قياس صورت سه  آن از يكي كه گيرد، صورت تواند مي ونح سه به فكر هم تصديقات مورد

 اطالق است فعاليت و كار نوعي كه جهت آن از ذهن عمل  به"فكر"عالوه به. است قياس از اعم فكر

. گردد مي  اطالق خاص ارتباط و نظم با قضيه چند از است عبارت كه فكر محتواي به  قياس اما شود، مي

 معلومه، قضايايي يا قضيه از  خواهيم مي كه آنجا يعني. است قسم سه بر خود وبهن به حجت :حجت اقسام

   :است ممكن گونه سه به ما ذهن سير بيابيم، دست مجهول اي قضيه به

. بود خواهد افقي ما ذهن سير حال  اين در. متباين به متباين از بهتر عبارت به و جزئي، به جزئي از -  1

  . كندي همسطح آن عبور منقطه به اي نقطه از يعني
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 از ينعي است؛ ير ذهن ما صعودين حال سيدر ا.  از خاص به عام:، و به عبارت بهتري به كلياز جزئ. 2

عبور » شامل«به» مشمول«گر از ي، و به عبارت د كندير ميتر سيكوچكتر و محدودتر به بزرگتر و عال

  . كنديم

 از يعني است؛ ير ذهن ما نزولين حال سيدر ا. به خاصاز عام : ، و به عبارت بهتري به جزئياز كل. 3

و در بر » مشمول«به» شامل«گر از ي كند، و به عبارت دير ميتر به كوچكتر و محدودتر سيبزرگتر و عال

  . شوديگرفته شده منتقل م

ن آن يي نامند و فقها و اصوليم» ليتمث«ن راين به متباي و از متباي به جزئير از جزئين سييمنطق

ل ي، مقصود تمث بردياس را به كار ميفه در فقه قينكه معروف است ابو حنيا( خواننديم» اسيق«را

 در اصطالح ي به جزئير از كلي خوانند و سيم»استقراء«نيي را منطقي به كلير از جزئيس). استيمنطق

ز يچاز مجموع آنچه تاكنون گفته شد چند ) 1.( شوديخوانده م» اسيق«ن و فالسفه به نامييمنطق

  : شوديمعلوم م

   ذهن كه است مستقيم مشاهده طريق از يا معلومات اكتساب -  1

  :يپاورق

پس .  استي به كلير از كلي شود و آن سي هم فرض مينكه قسم چهارميك پرسش است و آن اي ينجا جايا. 1

ا ي يدو كل:كهن است يست؟ پاسخ اي اعتبارش چ به آن داد ودي باير كرد چه نامي سي به كلياگر ذهن از كل

ن چهار قسم، قسم اول داخل در ي از ا.ا عام و خاص من وجهيا عام و خاص مطلق و ي و يا متساوين اند و يمتبا

 از آن ي به جزئيانتقال از جزئ ندارد؛ يل اختصاص به جزئيم تمثي كه اشاره كرديرا همان طوريل است، زيتمث

 اند، مطلق خاص و عام يهذا اگر دو كليعل.ن استيبه متبان ي شود كه انتقال از متبايخوانده م» ليتمث«جهت 

 پس. است قياس در داخل باشد خاص به عام از اگر و است، استقراء در داخل باشد عام به خاص از ذهن سير اگر

 متساوي كلي دو اگر گوييم مي  اكنون.وجه من خاص و عام يا باشند متساوي كلي دو كه آنجا ماند مي باقي

  .اند تمثيل در داخل باشند وجه من خاص و عام اگر و اند قياس باب در داخل باشند
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 مكتسبات روي بر تفكر طريق از يا و گيرد مي تحويل را حواس هاي فراورده صرفا دهد، نمي  انجام عملي

 است اين منطق كار. ندارد كاري اول قسم  به منطق. كند مي فعاليت و عمل نوعي به ذهن كه است قبلي

  . دهد دست به تفكر حين در را ذهن كردن عمل درست ينقوان كه

 اختيار در معلوم چند كه) غلط تفكر يا صحيح تفكر از اعم (است تفكر به قادر صورتي در تنها ذهن -  2

 در حتي ذهن. نيست) غلط تفكر ولو (تفكر عمل به قادر  معلوم يك داشتن با ذهن يعني. باشد داشته

  . دهد مي دخالت را معلوم يك از بيش نيز"تمثيل"مورد

 يكديگر با كه كند مي فراهم )غلط تفكر ولو (ذهن سير و تفكر براي را زمينه آنگاه قبلي معلومات - 3

 حد"يا"جامع"آنها ميان كه شود اندوخته ما ذهن در معلومات هزارها اگر. باشند نبوده محض بيگانه

  . شود زاده ديجدي انديشه آنها از كه است محال نباشد كار در" مشترك

 زمينه معلومات، ميان  مشترك حد و جامع وجود لزوم همچنين و معلومات تعدد لزوم گوييم مي اكنون

 انتقال و حركت به قادر ذهن نباشد شرط دو اين از يك هر اگر و كند، مي فراهم تفكر عمل براي را

  .غلط صورت به ولو نيست

 اين بدون يعني است"فكر  كردن حركت صحيح ايطشر"شرايط آن كه هست ديگر شرايط سلسله يك اما

 گيري نتيجه غلط و دهد مي انجام غلط ولي ،دهد انجام فكري حركت ذهن است ممكن هم شرايط

  ).1( نيفتد اشتباه و غلط به فكري حركت حين در ذهن كه كند مي  بيان را شرايط اين منطق. كند مي

  :پاورقي

 طريق از يا ما معلومات كسب گذشت، آنچه بنابر كه ستا اين آن و هست پرسش يك جاي اينجا .1

   يا و است قياس نوع از يا تفكر و تفكر، طريق از يا است مستقيم مشاهده
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  :يادامه پاورق

 اين پاسخ است؟ اينها از كداميك در داخل تجربه شود؟ مي چه  تجربه تكليف پس استقراء، يا و تمثيل

 شود مي  تشكيل آنجا كه قياسي ولي. مشاهده كمك به تاس قياسي تفكر نوع از تجربه  كه است

 در ما و دهند مي انجام بخود خود اذهان كه است خفي قياسي اند گفته منطقيين اكابر كه همانطوري

 نوع از تجربه اند پنداشته كه جديد نويسندگان از  كساني. كرد خواهيم بحث آن درباره ديگر فرصتي

  .اند كرده  اشتباه است استقراء

٧٨  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   قياس اقسام :دوازدهم درس
  . استثنائي و اقتراني :قسم دو به گردد مي منقسم اساسي، تقسيم يك در قياس

 و شود نمي تشكيل قياس  قضيه يك از يعني است، قضيه دو الاقل بر مشتمل قياسي هر كه گفتيم قبال

 و دهند مي تشكيل سقيا آنگاه قضيه دو گفتيم نيز و. نيست مولد هيچگاه قضيه يك ديگر عبارت به

 و است مادر و پدر وارث فرزند كه همانطوري. باشند نبوده بيگانه نظر مورد نتيجه با كه گردند مي مولد

 هست كه چيزي. مقدمتين  به نسبت نتيجه است طور همين است، آمده بيرون آنها از او اصلي هسته

 حمليه، در محمول يا و موضوع (زءج هر يعني است موجود مقدمتين در پراكنده صورت به گاهي نتيجه

. است  گرفته قرار مقدمتين در يكجا گاهي و است، گرفته قرار مقدمه يك در ) شرطيه در تالي يا مقدم و

   قرار مقدمتين در پراكنده صورت به اگر
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 .شود مي ناميده"استثنائي قياس"گيرد قرار مقدمتين در يكجا اگر و شود، مي ناميده"اقتراني قياس"گيرد

  :بگوييم اگر

  )صغرا. (است فلز آهن

  ) كبرا. (شود مي منبسط حرارت در فلزي هر

 پس  ) نتيجه. (شود مي منبسط حرارت در آهن

 به نتيجه. خوانيم مي"نتيجه"را  سوم قضيه و"مقدمتين"را دوم و اول قضيه :داريم قضيه سه اينجا در

 را نتيجه موضوع .محمول و موضوع :است  شده تركيب اصلي جزء دو از خود نوبه

 قياس مقدمه يك در اصغر بينيم مي چنانكه و خوانند مي"اكبر"را آن محمول و نامند مي"اصغر"اصطالحا

 صغراي اصطالحا است، اصغر بر مشتمل كه اي مقدمه. آن ديگر مقدمه در اكبر و دارد قرار الذكر سابق

 ولي. شود مي ناميده قياس كبراي حااصطال است، اكبر بر مشتمل كه اي مقدمه و شود، مي ناميده قياس

 از اي كلمه با كه تفاوت اين با ،گيرد قرار مقدمتين در يكجا"نتيجه"كه باشد نحوي به قياس اگر

 مثال . ]گويند استثنائي قياس را قياسي چنين [ است، توأم"اما"يا"لكن"يا و"زمان هر"،"اگر"قبيل

   :بگوييم چنين است ممكن

  . شود مي منبسط رتحرا در باشد فلز آهن اگر

 لكن  . است فلز آهن

  . گردد مي منبسط حرارت در پس

 شرطيه قضيه يك اول مقدمه اصطالح، به و دارد قرار اول مقدمه در يكجا است نتيجه كه سوم قضيه

  . است شرطيه آن ] تالي [ قياس، نتيجه و است
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   استثنائي قياس
 شرطيه قضيه يك همواره استثنائي قياس اول مقدمه :كنيم مي شروع استثنائي قياس از را خود بحث

 نحو چهار به كلي طور به استثناء. است استثناء يك دوم مقدمه و منفصله، خواه و متصله خواه است،

 هر در و شود، استثناء  تالي است ممكن و شود استثناء مقدم است ممكن زيرا گيرد، صورت است  ممكن

 صورت چهار مجموعا. منفي صورت به يا و شود مي ناءاستث مثبت صورت به كه است اين يا صورت

   :شود مي

  . مقدم) اثبات (وضع -  1

 -  2  .مقدم) منفي (رفع

  . تالي وضع -  3

 -  4  ). 1 (تالي رفع

   اقتراني قياس
 است اصغر بر مشتمل كه اي مقدمه. است پراكنده مقدمتين در نتيجه اقتراني، قياس در دانستيم چنانكه

 كه همانطوري البته و شود مي خوانده كبرا است اكبر بر مشتمل كه اي مقدمه و ودش مي ناميده صغرا

 وجود باشند، بيگانه يكديگر به نسبت توانند نمي هستند نتيجه مولد كه مقدمتين خود شد، اشاره قبال

 مشترك حد يعني است،"مشترك حد عهده  به اساسي نقش و دارد، ضرورت"مشترك حد"يا"رابط"يك

  كه است

  ورقيپا
  
 و باشد متصله اولش مقدمه  خواه يعني صور، همه در قياس آيا كه شود پرسش اگر ببينيم اكنون .1

 و را تالي يا و مقدم كند اثبات خواه و تالي، متوجه يا و باشد مقدم متوجه استثناء خواه و منفصله، خواه
 است اين پاسخ است؟ منتج صور ااينه از برخي در تنها يا و است؟ منتج صور اين همه در آيا نفي، خواه
  .ندارد ذكر گنجايش اينجا كه تفصيلي به است، منتج صور از برخي در فقط كه
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 .شود مي ناميده"وسط حد"اصطالحا مشترك، حد و رابط اين. دهد مي پيوند يكديگر به را اكبر و اصغر

   :ذيل قياس در مثال

  . است فلز آهن

  . شود مي منبسط حرارت در فلز

 پس  .شود مي منبسط حرارت در آهن

 و صغرا در بايد ضرورتا مشترك حد يا وسط حد. دارد را مشترك حد يا و وسط حد و رابط نقش فلز

 مجموعا بينيم مي چنانكه و. كبرا در هم و باشد داشته وجود صغرا در بايد هم يعني شود، تكرار كبرا

  :نامند مي"ياسق حدود"را اينها كه شوند مي تشكيل ركن سه از كبرا و صغرا

  . اصغر حد -  1

  . اكبر حد -  2

  . مشترك حد يا وسط حد -  3

 شود مي سبب و دارد وجود مقدمه دو هر در كه است او هم و است، اصغر به اكبر پيوند رابطه وسط، حد

 حد گرفتن قرار نحوه اعتبار به اقتراني قياس گوييم مي اكنون. نباشند بيگانه يكديگر با مقدمتين كه

  .است  معروف چهارگانه شكلهاي به كه كند مي پيدا مختلف شكل و صورت چهار كبرا و صغرا رد وسط

  اول شكل

  . است اول شكل گيرد قرار كبرا در موضوع و صغرا در محمول وسط، حد اگر

 قرآن كه را نژادها تساوي اصل قرآن  به معتقد هر و است، قرآن به معتقد مسلماني هر":بگوييم اگر مثال

   هر پس دارد، قبول است كرده تأييد
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 در محمول) قرآن به معتقد (وسط حد زيرا است، اول شكل"دارد قبول را نژادها تساوي اصل مسلماني

 االنتاج بديهي اول شكل. است اقتراني قياس شكلهاي  ترين طبيعي اين و است، كبرا در موضوع و صغرا

. است  بديهي نتيجه بودن صادق باشد، اول شكل زني آنها شكل و باشند صادق مقدمه، دو اگر يعني است،

 باشد، اول شكل منطقي نظر از مقدمتين  شكل و باشيم داشته مقدمتين به علم ما اگر :ديگر عبارت به و

 برهان اقامه اول شكل بودن منتج براي كه نيست نيازي عليهذا. است قطعي و قهري نتيجه، به علم

  . است شده اثبات برهان حكم به آنها بودن جمنت كه ديگر شكل سه خالف بر بشود،

  اول شكل شرايط
 كه است اين معني به است  االنتاج بديهي اول شكل گفتيم كه اين. دارد شرايطي خود نوبه به اول شكل

   :است تا دو اول شكل شرايط. است االنتاج بديهي شرايط، رعايت فرض با

  . نيست منتج ما قياس باشد سالبه صغرا اگر پس صغرا بودن موجبه -  الف

  . نيست منتج ما قياس باشد جزئيه كبرا اگر پس كبرا بودن كلي - ب

 مولد و است عقيم قياس"شود مي منبسط حرارت در فلزي هر و نيست فلز انسان":شود گفته اگر عليهذا

. باشد موجبه بايد كه حالي در است سالبه قياس، صغراي و است اول  شكل ما قياس زيرا. نيست

 است، عقيم ما قياس هم باز"اند كننده نشخوار حيوانها بعضي است، حيوان انسان":بگوييم اگر مچنينه

  . باشد كليه بايد اول شكل كبراي آنكه حال و است جزئيه كبرا و است اول شكل زيرا
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  دوم شكل
 به دمعتق مسلماني هر":بگوييم اگر. است دوم شكل شود واقع محمول مقدمه دو هر در"وسط حد"اگر

 تقديس را آتش مسلماني هيچ پس. نيست قرآن به معتقد كند تقديس را آتش كس هر. است قرآن

  كه شرايطي رعايت با كه شده اثبات برهان حكم به نيست، بديهي دوم شكل. است دوم شكل"كند نمي

  . ازيمپرد مي آن شرايط  به و كنيم مي نظر صرف مزبور برهان ذكر از. است منتج كنيم مي ذكر ذيال

   دوم شكل شرايط
   :است چيز دو دوم شكل شرايط

  سلب و ايجاب"يعني كيف، در) كبرا و صغرا (مقدمتين اختالف -  الف

  . كبرا كليت - ب

 هر":مثال. نيست منتج ما قياس باشد، جزئيه كبرا اگر يا و باشد، سالبه يا موجبه مقدمه، دو اگر عليهذا

 يكي بايد و است موجبه مقدمه، دو هر زيرا نيست، منتج"ستا حيوان اسبي هر و است، حيوان انساني

 علفخوار كبوتري هيچ و نيست، علفخوار انساني هيچ":همچنين و. باشد سالبه ديگري و موجبه

 از بعضي و است،  حيوان انساني هر"همچنين و. است سالبه مقدمه دو هر زيرا نيست، منتج"نيست

  . باشد كليه بايد و است جزئيه قياس، يكبرا زيرا است، عقيم"نيست حيوان اجسام
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  آن شرايط و سوم شكل
 :از است عبارت سوم شكل شرايط). 1 (است سوم شكل باشد مقدمه دو هر در موضوع"وسط حد"اگر

 كننده نشخوار انساني هيچ":ذيل قياس عليهذا. مقدمه دو از يكي كليت - ب. صغرا بودن موجبه -  الف

 عالمند، انسانها از بعضي"همچنين و. است سالبه صغرا زيرا است، عقيم"تاس نويسنده  انساني هر نيست،

 كلي مقدمه دو از يكي است الزم و است جزئيه مقدمه، دو هر زيرا است، عقيم"عادلند انسانها از بعضي و

  . باشد

  آن شرايط و چهارم شكل
 از اشكال دورترين اين و باشد، كبرا در محمول و صغرا در موضوع"وسط حد"كه است آن چهارم شكل

  خويش منطق در) ذهن از آن دوري علت به شايد (را شكل اين است منطق  مدون كه ارسطو. است ذهن

 صورت دو به يعني نيست،  يكنواخت شكل اين شرايط. اند كرده اضافه منطقيين بعدها است، نياورده

  . باشد موجبه مقدمه دو هر - الف :كه نحو اين به باشد، تواند مي

  . باشد كليه صغرا -ب

   :كه نحو اين به يا و

  .باشند داشته اختالف سلب و ايجاب در مقدمتين -  الف

  پاورقي

 بعضي پس است، عدالتخواه فطرتا  انساني هر است، دوست علم فطرتا انساني هر بگوييم كه اين مثل) 1(

  .عدالتخواهند دوستان علم
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 خودداري عقيم و منتج مثالهاي ذكر از تطويل، از احتراز براي. باشد كليه مقدمه، دو از يكي -ب

 بيت دو است  خوب اينجا در. منطق درس نه است منطق كليات و اصول بيان ما هدف زيرا كنيم، مي

  . كنيم ذكر آنها ماندن خاطر به بهتر براي كرده، تعريف را شكل چهار كه را معروفي

   شمار  نخستين شكل رفتگ كبرا به وضع     باز و صغرا بر در يافت حمل اگر اوسط

   شمار نخستين عكس را اشكال رابع     سوم دو هر به وضع دوم، دو هر به حمل

 كرده بيان حروف با يعني رمز،  عالئم با را چهارگانه اشكال شرائط كه ديگري معروف بيت است خوب هم

   :كنيم نقل ضبط براي است

 مغكب   دان شرط  كاين خين يا كغ، مين چهارم در    سوم كاين مغ و ثاني كب خين اول

 عالئم  : است شرح اين به رمزي

  . بودن موجبه = م

  . كليت = ك. صغرا = غ

  . كبرا = ب

  . سلب و ايجاب در مقدمتين اختالف = خ

  . مقدمتين = ين

  ).مقدمه دو از يكي (المقدمتين احدي = اين
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  ) ١ (قياس ارزش :سيزدهم درس
 و ترديد غالب چون و است،  منطق ارزش شود، بيان منطق اتكلي ضمن است الزم كه مسائلي جمله از

 بحث قياس ارزش عنوان تحت را آن ما است، بوده قياس  ارزش درباره منطق، ارزش مورد در انكارها

 كار اول در بايد معمول طبق و است منطق فايده به مربوط كه را بحث اين دليل همين  به و. كنيم مي

  )1(.داديم قرار قياس حثب از پس ما شود توجه بدان

  پاورقي

  

 نيستند، قياس از خالي نيز  تجربي علوم. رود مي كار به علوم از بسياري در كه است چيزي قياس) 1(

 يك اي تجربه هر در غيرهم، و طوسي نصيرالدين خواجه و بوعلي نظير منطقيون دقيق تحقيق بنابر بلكه

 اگر اينرو از و. ايم كرده بحث باره اين در فلسفه صولا دوم جلد پاورقيهاي در ما و. است نهفته قياس

 استدالالت در آشكار صورت به را قياس  كه علومي تنها نه و علوم همه باشد اعتبار و ارزش فاقد قياس

   كار به خود
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 از ذهن سير و تفكر خاص  نوعي قياس. ذهن عمل اما است عمل نوعي دانستيم، قبال چنانكه قياس

 نيست، منطق جزء خود قياس كه است بديهي. است معلوم به آن تبديل براي مجهول به معلوم

 ] ديگر اعتبار به ولي [ ذهن، عمل اما"علم"نه است"عمل"زيرا نيست، ديگر علم هيچ جزء همچنانكه

 منطق موضوع دو از يكي حجت و است حجت انواع از يكي قياس زيرا است، منطق موضوع در داخل

 قياس كه است قياس به مربوط قواعد شود مي خوانده قياس  باب نام به و ستا منطق جزء آنچه. است

 مسائل  بلكه نيست، علمي هيچ جزء انسان بدن همچنانكه. باشد شرايط فالن داراي و  چنان و چنين بايد

  . است پزشكي يا فيزيولوژي علم جزء كه است انسان بدن به مربوط علمي

   ارزش نوع دو
   افاده نظر از -  2 صحت نظر از -  1 :است گرفته قرار صاحبنظران بحث مورد رنظ دو از منطق ارزش

 مفيد اما نيست غلط اند گفته ديگر برخي. اند دانسته نادرست و غلط و پوچ را منطق قواعد اساسا برخي

 شده ذكر منطق براي كه اي فايده آن است، السويه علي آنها ندانستن و دانستن نيست، هم اي فايده

    مترتب آن بر غلط از ذهن نگهداري باالخره و بودن"علوم ابزار"و  بودن"آلت"يعني

  

  :يادامه پاورق

 هر از فلسفه زيرا است، فلسفه بود خواهد اعتبار بي اول درجه در آنچه البته. بود خواهند اعتبار بي برند مي

 در نيز منطق كه اين يكي :جهت دو از بود، خواهد اعتبار بي نيز منطق. است تر قياسي ديگر فن و علم

 غير يا و مستقيم طور به منطق قواعد بيشتر كه اين ديگر كند، مي  استفاده قياس از خود استدالالت

 منطق قواعد اكثر باشد اعتبار و ارزش فاقد قياس اگر و"قياس بايدي چگونه"به است مربوط  مستقيم

  .است بالموضوع
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 نمي  .است بيهوده آن در وقت صرف پس شود،

 مفيد نظر از يا و صحت نظر از يا را منطق ارزش كسان بسيار اروپا، جهان در هم و اسالم جهان در هم

 ميان آن از. بينيم مي كسان اين از محدثين متكلمين، عرفا، ميان در اسالم جهان در. اند كرده نفي بودن

 طور به عرفا. برد نام بايد بادياسترآ امين سيوطي، الدين جالل تيميه ابن سيرافي، ابوالخير، ابوسعيد از

 بر كه است"دور"ايراد است معروف ابوالخير ابوسعيد از آنچه. "دانند مي چوبين را استدالليان پاي"كلي

 سيرافي). كرد خواهيم تحليل و نقد را آن بعدا ما (است داده جواب آن به علي بو و كرده وارد اول شكل

  االمتاع"كتاب در توحيدي ابوحيان. هست هم متكلم اام است نحو علم  به بيشترش شهرت چند هر

 درباره الفرات ابن ديو مجلس در  مسيحي فيلسوف"يونس ابن متي"با را او عالمانه مباحثه"والمؤانسه

  ابن خود. است نموده بازگو را آن"تيميه ابن"كتاب در ابوزهره محمد و است، كرده نقل منطق ارزش

 به دارد كتابي رود مي شمار به وهابيه اصلي پيشواي و تسنن اهل رگبز محدثين و فقها از كه تيميه

 المنطق صون"نام به دارد كتابي نيز سيوطي الدين جالل. است شده چاپ كه"المنطق علي الرد"نام

 علماي از  كه استرآبادي امين. است نوشته كالم علم و منطق علم رد در كه"والكالم  المنطق عن والكالم

 در. "المدينه فوائد"نام به دارد كتابي است، صفويه اوايل با معاصر و شيعه اخباريين أسر و شيعه بزرگ

 زيادي گروه نيز اروپا جهان در. منطق بودن فايده بي درباره دارد بحثي كتاب  آن دوازدهم و يازدهم فصل

 اما ميوسي،بطل هيئت كه است منسوخ آنچنان منطق اين بعضي نظر از. اند برده هجوم ارسطو منطق بر

 هم هنوز تنها نه و كرده مقاومت  بطلميوسي هيئت خالف بر ارسطو منطق كه دانند مي صاحبنظران

    اعتراف نيز مخالفان دارد، طرفداراني
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 آن، طرفداران از بعضي  ادعاي عليرغم جديد رياضي منطق. است درست آن از قسمتي الاقل كه دارند

 بر رياضي منطقيون كه ايرادهايي. آن كننده  فسخ نه است آن امتداد و ارسطويي منطق مكمل و متمم

  اين از قبل سالها باشد، نشده توجهي ايرادها آن به ارسطو خود طرف از فرضا اند گرفته ارسطويي منطق

 رفع و شده توجه بدانها سينا ابن مانند ارسطويي منطق اصيل مكمالن و شارحان طرف از منطقيون،

 زيادند شوند مي شمرده شاخص ارسطويي منطق با مبارزه در كه افرادي اروپا نجها در. است شده نقص

 در ما. برد نام بايد را راسل برتراند ما عصر در و ميل، استوارت پوانكاره، دكارت، بيكن، فرنسيس آنها از و

 ابتدا در معموال كه را بحثي بپردازيم، آنها  جواب و اشكالها و ايرادها طرح به كه آن از قبل ناچاريم اينجا

  است الزم جهت آن از. است فكر تعريف آن و نمائيم، طرح انداختيم تأخير عمدا ما و كنند مي طرح

 طرفداران بحثهاي عمدتا  كه گفتيم و است، تفكر نوعي خود قياس كه شود روشن فكر ماهيت و تعريف

 مخالفان. است تفكر نوع اين ارزش درباره واقع در و  است قياس ارزش درباره ارسطويي منطق مخالفان يا

 با  قياسي تفكر تنها نه كه هستند مدعي طرفداران و نيستند، قائل ارزشي صحيح تفكر نوع اين براي

  .است قياسي تفكر بر مبتني  آگاه نا و پنهان صورت به ولو ديگر تفكر نوع هر بلكه است، ارزش
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   فكر تعريف
 در ما. دهد مي انجام چندي  اعمال ذهن،. است آنها يزترينانگ شگفت و بشر ذهني اعمال از يكي فكر

 در مشخصي مفهوم فكر تعريف و شود روشن كردن فكر  عمل تا كنيم مي بيان را آنها وار فهرست اينجا

  .بيابد ما ذهن

 پيدا ارتباط خارجي اشياء با  حواس راه از ذهن. است خارج دنياي از پذيري تصوير ذهن عمل اولين - 1

 دوربين يك حالت عمل اين لحاظ از ذهن حالت .آورد مي گرد خود نزد آنها از صورتهايي و دكن مي

  نرفته اصفهان به تاكنون ما كنيد فرض. كند مي منعكس فيلم يك روي بر را صورتها كه است عكاسي

 لسلهس يك آنها مشاهده از. كرديم مشاهده را آنجا تاريخي بناهاي و رفتيم بار اولين براي و بوديم

 اين از ذهن عمل يعني است"منفعل"صرفا خود كار  اين در ما ذهن. بندد مي نقش ما ذهن در تصويرها

  .است"پذيرش"و"قبول"صرفا نظر

 يعني نشيند، نمي بيكار ما ذهن آورديم، گرد خود حافظه در صورتهايي حواس، راه از آنكه از پس -  2

 پنهان قرارگاه از مناسبتهايي به را شده نگهداري هايصورت  بلكه نيست، صورتها كردن انبار صرفا كارش

 گوئي. نيست  حساب بي يادآوري. است يادآوري عمل اين نام. نمايد مي ظاهر خود آشكار  صفحه به ذهن

 شود مي كشيده بيرون كه حلقه يك .اند شده بسته يكديگر به زنجير هاي حلقه مانند ما ذهن خاطرات

 معاني روانشناسي، علماء اصطالح به و شود مي ظاهر ديگر حلقه آن، رس پشت و ديگر، حلقه سرش پشت

 همان اين. بشكفد سخن از سخن الكالم يجر الكالم :گويند مي كه ايد شنيده. كنند مي"تداعي"را يكديگر

  . است خواطر تسلسل و معاني تداعي

  "انفعال"صرفا كه پذيري نقش و گيري صورت بر عالوه ما ذهن پس
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 را شده جمع صور كه است اين  آن و است، برخوردار هم"فعاليت"از گردآوري، و حفظ بر وهعال و ، است

 تداعي"عمل. آورد مي ياد به. است شده بيان  روانشناسي در كه معين قوانين سلسله يك طبق

 زيادي و كم و تصرفي و دخل آنكه بدون گيرد مي صورت شده جمع موجود  صورتهاي روي"معاني

  . گيرد  صورت

 و دهد مي انجام هم ديگر كار يك فوق عمل دو بر عالوه ذهن. است تركيب و تجزيه ذهن سوم عمل -  3

 و تقسيم جزء چند به را آن يعني كند، مي تجزيه  گرفته خارج از كه را خاص صورت يك كه اين آن

 چند ذهن ايه تجزيه. است نداشته وجود اي تجزيه وجه هيچ به خارج در  كه صورتي در كند، مي تحليل

 معني چند به را  صورت يك گاهي و كند، مي تجزيه صورت چند به را صورت يك گاهي :است  گونه

 اجزاء از مجموعي داراي كه اندام يك كه  اين مانند صورت، چند به صورت يك تجزيه. كند مي تجزيه

  تجزيه. زند مي پيوند ديگر چيز با احيانا و كند مي جدا يكديگر از را اجزاء  آن خود ظرفيت در ذهن است،

 يك داراي متصل كميت"به كه كند تعريف خواهد مي را خط كه آنجا مثل معني چند به صورت يك

 آن حال و. واحد بعد اتصال، كميت، :كند مي تحليل جزء سه به را خط ماهيت يعني كند مي تعريف"بعد

 است اين آن  نوع يك. دارد انواعي مه آن. كند مي تركيب هم گاهي و. ندارد وجود چيز سه خارج در كه

 كار سرو. كند مي تصوير انسان چهره با اسبي كه اين مثل دهد، مي پيوند يكديگر با را صورت چند كه

  .است صورتها تركيب و تجزيه با نقاش يا شاعر كار سرو. است معاني  تركيب و تحليل و تجزيه با فيلسوف

 دريافت حواس وسيله به  كه را جزئي ذهني صورتهاي كه ستا اين ذهن ديگر عمل. تعميم و تجريد - 4

  يكديگر با را آنها هم ذهن و اند باهم هميشه خارج در كه را چيز چند يعني كند، مي تجريد است، كرده
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  مادي ء شي يك همراه و معدود يك در همواره را عدد مثال. كند مي تفكيك يكديگر از كرده، دريافت

 تصور معدود از مجزا را اعداد طوريكه به كند مي تفكيك و تجريد را آن عدب ولي كند، مي دريافت

  . است تعميم عمل باالتر تجريد عمل از. نمايد مي

 در كلي مفاهيم صورت  به خود داخل در را جزئي شده دريافت صورتهاي ذهن كه اين يعني تعميم،

 بعدا ولي بيند مي را محمود و حسن و مداح و عمرو و زيد قبيل از افرادي حواس، راه از مثال. آورد مي

  . "انسان"نام به سازد مي عام و كلي مفهوم  يك اينها همه از ذهن

 ادراك از پس بلكه كند، نمي  ادراك حواس از يكي وسيله به را كلي انسان گاه هيچ ذهن كه است بديهي

 ذهن. دهد مي دست به هاآن همه از كلي و عام صورت يك احمد، و محمود و حسن يعني جزئي انسانهاي

 تصرف و دخل حواس هاي فرآورده  روي تعميم، و تجريد عمل در همچنين و تركيب، و تجزيه عمل در

  تعميم و تجريد صورت به گاهي و تركيب و تجزيه صورت به گاهي كند، مي

 عبارت كه استدالل و تفكر يعني است، آن بيان ما اصلي مقصود كه است همان ذهن پنجم عمل -  5

 فكر حقيقت در. ندانسته و مجهول امر يك  كشف براي دانسته و معلوم امر چند كردن مربوط از است

  گذاري سرمايه نوعي تفكر :ديگر عبارت به. هاست انديشه ميان در تناسل و توالد و ازدواج نوعي كردن

 اما است ركيبت نوعي خود تفكر عمل. اصلي سرمايه بر كردن اضافه و سود تحصيل براي است انديشه

 است مسئله اين. است نازا و عقيم كه خيالبافانه و شاعرانه تركيبهاي خالف بر منتج، و زاينده تركيبي

 و تركيب طريق از است قادر ما ذهن واقعا آيا  كه گيرد قرار بحث مورد قياس ارزش باب در بايد كه

   به تبديل راه اين از را يمجهول و بيابد دست جديدي معلوم به ، خويش معلومات ساختن مزدوج
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 ارتباط طريق از كه  است آن معلوم به مجهول تبديل و معلومات كسب راه يگانه بلكه خير، يا كند معلوم

 درون در معلومات كردن مربوط طريق از. بيفزايد  خويش معلومات سرمايه بر خارج دنياي با مستقيم

  . يافت دست جديد  معلوم به توان نمي ذهن

. است نكته همين در ديگر  طرف از قياسيون و عقليون و طرف، يك از حسيون و تجربيون نظر اختالف

. است حواس طريق از اشياء با مستقيم تماس جديد  معلومات كسب براي منحصر راه تجربيون نظر از

 تجربه  كه هستند مدعي قياسيون و عقليون ولي. است"تجربه"اشياء در تحقيق  صحيح راه يگانه پس

 جديد معلومات سلسله يك به  توان مي نيز قبلي معلومات كردن مربوط طريق از. است راهها از كيي

گر همان است كه از آنها به حد و يافتن به معلومات ديدست   براي معلومات كردن مربوط. يافت دست

  . شودير ميا برهان تعبياس يق

اس يششگانه ق و مقدمات ي از مباديكيا  داند و آن رينكه تجربه را معتبر مي ضمن اييمنطق ارسطو

ل يو تبد كشف مجهوالت ياس را كه عبارت است از به كار بردن معلومات براي ضوابط و ق شمارد،يم

م يل معلومات منحصر باشد به تماس مستقي است كه اگر راه تحصيهيبد.  كنديان ميآنها به معلومات، ب

 بال موضوع و ييرد، منطق ارسطويقرار گه كشف مجهوالت لياء مجهوله و هرگز معلومات نتواند وسيبا اش

  . خواهد بودي معنيب

 از آورند مي"معما"يك صورته  ذهن دانش آموزان بي را كه معموال برايك مثال ساده اينجا يما در ا

 معلومات دادن قرار پله طريق از ذهن گاهي چگونه گردد معلوم تا كنيم مي تحليل و تجزيه منطقي نظر

. قرمز تا دو و است سفيد آن تاي سه كه دارد وجود كاله پنج كنيد فرض. يابد مي دست  مجهولي به خود

   و اند نشسته نردباني هاي پله روي ترتيب به نفر  سه
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 را اول پله نفر تنها است دوم پله در كه آن و بيند، مي را ديگر نفر دو  است سوم پله بر كه آن طبعا

 نگاه خود سر پشت كه نيستند مجاز دوم و اول نفر و بيند، نمي را دو آن از مهيچكدا سوم نفر و بيند، مي

 دو و گذارند مي را كالهها آن از يكي آنها از يك هر سر بر بندند، مي را آنها چشمهاي كه حالي در. كنند

 كالهي  هك پرسند مي آنها از يك هر از و كنند مي باز را آنها چشم آنگاه و كنند مي  مخفي را ديگر كاله

 نفر دو كالههاي به كه نگاهي از پس است سوم پله بر كه سوم نفر است؟ رنگ چه است تو سر بر كه

 پله در  كه اول نفر كاله به نگاهي از پس دوم پله نفر. دانم نمي من گويد مي و كند مي فكر كند مي ديگر

 بر كه اول نفر. است فيدس  من كاله گويد مي و است رنگ چه خودش كاله كه كند مي كشف است اول

  . است قرمز من كاله :گويد مي فورا است اول پله

 آنكه بدون باشد تواند نمي  قياس نوع از جز كه ذهني استدالل چه با دوم و اول نفر بگوييم بايد اكنون

 خود كاله رنگ نتوانست سوم نفر چرا و كردند؟ كشف را خود كاله رنگ كنند، مشاهده را خود سر كاله

 كالههاي رنگ  كه است اين بكند كشف را خود كاله رنگ نتوانست سوم نفر كه اين علت كند؟ كشف را

 سه كاله دو آن غير پس قرمز، ديگري و بود سفيد يكي زيرا نبود، چيز هيچ دليل او براي دوم و اول نفر

 تواند مي و باشد فيدس تواند مي او كاله و سفيد تا دو و است قرمز آنها از يكي كه دارد وجود ديگر كاله

   كشف را خود  كاله رنگ توانست مي او صورتي در تنها. دانم نمي من گفت او لهذا. باشد قرمز
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 سفيد من كاله بگويد فورا توانست مي او  صورت اين در. بود مي قرمز دو هر ديگر نفر دو كالههاي كه كند

 وجود بيشتر قرمز كاله دو كه دانست مي نچو است، قرمز كه ديد مي را نفر دو آن كاله اگر زيرا است،

 ديگري كاله و بود قرمز نفر دو آن از يكي كاله چون ولي است، سفيد من كاله كه كرد مي حكم ندارد،

 من گفت كه شنيد سوم نفر از همينكه  دوم نفر ولي. كند كشف را خود كاله رنگ نتوانست بود، سفيد

 دانم، نمي من گفت نمي سوم نفر واال نيست، قرمز دو هر اول فرن  كاله و خودش كاله كه دانست دانم، نمي

 يكي يا و باشد سفيد دو هر اول نفر و او كاله بايد يا پس. چيست خودش كاله رنگ كه دانست مي  بلكه

. است سفيد خودش كاله كه كرد كشف است، قرمز اول نفر كاله كه ديد  چون و قرمز، يكي و سفيد

 كه اين به علم و) شد پيدا سوم نفر گفته از علم اين (نيست قرمز كاله دو هر هك اين به علم از  يعني

 كشف توانست اول نفر كه اين علت و. است سفيد  خودش كاله كه كرد كشف است، قرمز اول نفر كاله

 و خودش كاله كه كرد حاصل علم سوم نفر گفته از كه است اين  است قرمز خودش كاله رنگ كه كند

 كه كرد  حاصل علم است سفيد من كاله گفت كه دوم نفر گفته از و نيست، قرمز دو هر ومد نفر كاله

 از. كند كشف را خودش كاله رنگ  توانست نمي دوم نفر بود مي سفيد اگر زيرا نيست، سفيد خودش كاله

 آموزانه دانش معماي يك چه اگر مثال اين. است قرمز خودش  كاله كه شد كشف برايش علم، دو اين

 و قياس عمل با صرفا مشاهده، دخالت بدون مواردي در ذهن اينكه براي  است خوبي مثال ولي است،

 دهد مي تشكيل قياس ذهن، موارد، اين در واقع در. آيد مي نائل مجهولي كشف به ذهني تحليل و تجزيه

 دهد نمي كيلتش قياس يك تنها ذهن موارد اين در بيند مي كند دقت اگر انسان. رسد مي نتيجه به و

 انسان كه گيرد مي نتيجه و دهد مي تشكيل سريع آنچنان ولي دهد، مي  تشكيل متعدد قياسهاي بلكه

 همين از  قياس منطقي قواعد دانستن. است داده انجام زيادي اعمال چه ذهن كه شود مي  متوجه كمتر

 دهد مي رخ هم زياد كه تباهاش دچار و بداند را بردن كار به قياس صحيح راه انسان كه است مفيد جهت

  .نشود
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 كاله رنگ اگر :است  اين كند مي كشف را خود كاله رنگ و دهد مي تشكيل دوم نفر كه قياسهايي طرز

 رنگ پس دانم، نمي من گفت او لكن دانم، نمي  گفت نمي سوم نفر بود مي قرمز دو هر اول نفر كاله و من

 كه است اين اينجا تا اش نتيجه و استثنائي است قياسي(. نيست قرمز دو هر اول نفر كاله و من كاله

 دو هر يا نيست، قرمز دو هر اول نفر كاله رنگ و من كاله رنگ كه حاال). نيست قرمز دوم و اول نفر  كاله

 اول نفر كاله كه بينيم مي زيرا نيست، سفيد دو هر اما قرمز، ديگري و است سفيد يكي يا و است سفيد

 اول نفر كاله و است سفيد من كاله يا طرفي، از. است قرمز ديگري و است سفيد يكي پس است، قرمز

  كاله پس است، قرمز اول نفر كاله لكن است، قرمز من كاله و است سفيد اول نفر كاله يا و است قرمز

 قرمز دو هر  دوم نفر كاله و من كاله اگر :دهد مي تشكيل اول نفر كه ذهني قياسات اما. است سفيد من

 نيست قرمز دو هر دوم نفر كاله و  من كاله پس دانم، نمي گفت لكن دانم، نمي گفت نمي سوم نفر بود

. قرمز ديگري و است سفيد يكي يا و است سفيد دو هر يا نيست قرمز دو هر كه حاال). استثنائي قياس(

 خودش كاله كه كند كشف توانست نمي  دوم نفر بود سفيد دو هر اگر زيرا. نيست سفيد دو هر لكن

 يكي و است سفيد يكي كه حاال). استثنائي قياس ايضا (سفيد  يكي و است قرمز يكي پس. است سفيد

 ، ]قرمز [ من كاله و است ] سفيد دوم [ نفر كاله يا و قرمز،  دوم نفر كاله و است سفيد من كاله يا قرمز،

   خودش كاله  كه كند كشف توانست نمي دوم نفر بود مي سفيد من كاله اگر لكن
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 به دوم نفر كه قياسي سه از يكي در. است قرمز من كاله پس نيست، سفيد من كاله پس است، سفيد

 دخالت مشاهده اول نفر قياسات از هيچيك در ولي است، مقدمات از يكي مشاهده، است، برده كار

  .ندارد

٩٨  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  )٢ (قياس ارزش :چهاردهم درس

   منطق بودن مفيد غير يا مفيد
 ما. را صحتش يا و اند كرده  نفي را اش فايده يا اند، كرده نفي را ارسطويي منطق ارزش انيكهكس گفتيم

   :از است عبارت اند كرده وارد راه اين از كه ايرادهايي. پردازيم مي منطق بودن مفيد منشأ به نخست

 و نكنند اشتباه ندا بوده  منطق اين به مجهز كه اي فالسفه و علماء بايست مي بود مفيد منطق اگر - 1

 اند كرده فراوان اشتباهات آنها همه بينيم مي كه آن  حال و باشند، نداشته اختالف يكديگر با هم خودشان

  . اند داشته متناقضي و متضاد آراء عالوه به و

 بشر خطاي منشأ. بيشتر  نه است قياس شكل و صورت صحت دار عهده منطق اوال كه است اين پاسخ

 درست اوليه مواد آن است ممكن و شود، مي تشكيل آنها از قضايا كه باشد اي اوليه دموار است ممكن

   منشأ و باشد

٩٩  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كه باشد مغالطه  نوعي خطا  . است رفته كار به فكر ساختمان و نظم و شكل در

 دوم نظر از فكر درستي ضامن است پيدا گفتيم اول درسهاي در كه تعريفش از كه همانطوري -  منطق

 دقت و مراقبت ضامن، تنها. كند تضمين را فكر صحت كه نيست اصلي و قاعده  هيچ اول نظر از اما. است

 شود، تشكيل قياساتي تجربي يا حسي قضاياي سلسله يك از است ممكن مثال. است كننده فكر شخص

 طقمن عهده بر جهت اين. بشود ثابت آنها خالف و باشد  يقيني غير و ناقص عللي به ها تجربه آن اما

  اين است منطق اين عهده بر آنچه. نيست نامند مي صورت منطق لحاظ همين به را آن كه ارسطويي

. نگردد اشتباه و غلط منشأ ترتيب، سوء نظر از كه دهد ترتيب صحيحي صورت به را قضايا اين كه است

 آنچه. كندن اشتباه نيز  قياس صورت لحاظ از حتي شخص، كه نيست كافي منطق به بودن مجهز ثانيا

 براي پزشكي علم به بودن مجهز همچنانكه است،  آن دقيق بستن كار به است اشتباه از حفظ ضامن

  منطق به مجهز علماي منطقي اشتباهات. است الزم آن بردن كار به نيست،  كافي معالجه يا الصحة حفظ

  . است منطقي اصول بستن كار به در تسامح و شتابزدگي نوعي علت به

 مجهز يعني نيست، خوبي ابزار وجه هيچ به ارسطويي منطق اما است، علوم ابزار منطق گويند مي - 2

 مجهوالت تواند نمي ارسطويي منطق هرگز. افزايد نمي  انسان معلومات بر وجه هيچ به منطق اين به بودن

 كشفيات به را ما و دباش ابزار واقعا كه باشيم داشته ابزاري بخواهيم اگر ما. سازد  معلوم ما بر را طبيعت

 دوره در. قياس و منطق نه است طبيعت مستقيم  مطالعه و استقراء"و"تجربه"ابزار آن سازد، نائل جديد

   ابزار از آن جاي به و شد طرد ابزار يك عنوان  به ارسطو منطق كه جديد
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 را ايراد اين كه كساني. گرديد حاصل انگيز حيرت و پي در پي موفقيتهاي شد استفاده تجربه و استقراء

 وانمود چنين يا و كرده گمان. اند كرده اشتباه چند اند آورده را مغالطه اين واقع در و اند كرده ذكر

 علم كار يعني است"علوم تحصيل ابزار"كه است اين است علوم ابزار منطق  كه اين معني كه اند كرده

 منطق كه اند كرده گمان ديگر  عبارت به و كند، مي فراهم علومي و اطالعات ما براي كه است اين منطق

 منطق كه آن حال و كند، مي تحصيل و جمع را مواد  كه شكن هيزم براي است تيشه نظير بشر فكر براي

 شكل و صورت سنجش آلت هم آن نمايد، مي باز را نادرست و درست يعني است،"سنجش آلت"صرفا

 باال را ديواري كه وقتي بنا. اند كرده  تشبيه بنا طراز و شاقول به آنرا لهذا. فكر مصالح و ماده نه فكر

 ابزار نه طراز و شاقول. دهد مي تشخيص طراز با را آن بودن افقي و ، شاقول با را آن بودن عمودي برد، مي

 اين نادرستي و درستي سنجش وسيله نه و باشند مي غيره و سيمان و آهك و خاك و آجر  تحصيل

 گفتيم قبال كه همانهاست فكري مواد تحصيل وسيله. معيوب و ناسالم يا اند سالم المثل في كه مصالح

  منطق. نيستند منطق جزء هيچكدام اينها كرديم اشاره قبال چنانكه و تمثيل، استقراء، قياس، يعني

 منكر كه كساني شود گفته است ممكن اينجا. نمايد مي تأييد را ارزششان و كند مي بيان را اينها قواعد

 قبال همچنانكه و است قياس ارزش انكار مقصودشان اند شده علم تحصيل ابزار عنوان به ارسطويي منطق

 ابزار ارسطويي  منطق خود چند هر پس است قياس به مربوط قواعد منطق، مسائل اگر شد  گفته

 حصيلت ابزار يگانه عنوان  به را قياس و است قياس سنجش ابزار ولي تحصيل، ابزار نه است سنجش

   هيچگونه گفت خواهيم بعدا كه خاصي دالئل به قياس اما شناسد، مي علوم
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  . است استقراء و تجربه علم، تحصيل و  كسب ابزار يگانه ندارد، جديد علم تحصيل در كارآيي

 يگانه را قياس ارسطو  منطق گفتيم قبال همچنانكه ولي است، معترضين سخن توجيه بهترين بيان اين

 در و گفتيم پيش درس در همچنانكه. شناسد مي ابزارها از يكي بلكه داند نمي علوم تحصيل كسب ابزار

  . است انكار قابل غير قياس بودن ] علم [ تحصيل و كسب ابزار شد، خواهد روشنتر نيز آينده درسهاي

 ارب جديد نتيجه خود حوزه در  قياس يعني است، تعييني ارزش قياس ارزش قياس، طرفداران نظر از

  . تعييني صورت به هم آن آورد مي

. است ظني باشد ناقص اگر و  است يقيني باشد كامل اگر استقراء ارزش و است ظني ارزش تمثيل ارزش

. است قياسي متضمن تجربه هر. دارد يقيني ارزش كنند مي اشتباه استقراء با را آن غالبا كه تجربه اما و

  . پنهان استياسيود متضمن ق آشكار است و خياسهايمقدمات ق از تجربه

 است از عمل حس و مشاهده يخته اي، آم)1(ح كرده استي در شفا تصريتجربه همچنان كه بو عل

 رغم ي هم علينوع چهارم. ليا تمثياس است نه از نوع استقراء و ي كه از نوع قم و عمل فكريمستق

  . وجود نداردياضيون ري منطقيادعا

 مانند است، قياس نوعي  متضمن كه تجربه. نيست منكر وجه هيچ هب را تجربه ارزش ارسطويي منطق

 همه. است شده بنا تجربه ارزش اساس بر ارسطويي  منطق ولي نيست منطق جزء چه گر قياس خود

  يمباد از يكي و است يقيني مبادء جزء تجربه كه اند كرده تصريح منطقيين

  

  پاورقي

) 1(  223 هصفح"ءالشفا منطق"از برهان كتاب به شود رجوع
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  ). 1 (است برهان ششگانه

 جاي به استقرائي روش  انتخاب حسن مولود نبود، ارسطويي منطق طرد مولود جديد علماء موفقيت

 در) خالص قياسي روش و استقرائي حسي، روش از است اي آميخته كه (تجربي روش و قياسي، روش

 نيز طبيعت شناخت در كه بود اين شده پيشين علماي كار ركود موجب  آنچه. بوده طبيعت شناخت

 استقرائي روش طرد قدما  روش نه. كردند مي استفاده خالص قياسي روش از الطبيعي ماوراء مسائل مانند

 منطق زيرا است، ارسطويي منطق طرد متأخران  روش نه بود، ارسطويي منطق از پيروي به تجربي و

 و استقرائي روش به آوردن رو تا داند نمي سيقيا روش علوم، همه در را صحيح روش يگانه ارسطويي

  ). 2 (آيد شمار به ارسطويي منطق طرد  تجربي

 مثال. گردد مي تشكيل مقدمه دو از قياس و است، قياس آن از عمده ارزش ارسطويي منطق در - 3

 اسقي مقدمتين اگر زيرا نيست، اي فايده مفيد قياس،. شود مي تشكيل كبرا و صغرا از اقتراني قياس

   باشد معلوم

  

  :يپاورق
). 1(  .331 و 223/ 97-95ات صفح"الشفاء منطق"از برهان كتاب به شود رجوع

 قرنها قياسي روش انحصار از  شدن خارج و تجربي روش به آوردن رو كه نماند ناگفته نيز نكته اين) 2(
 روش پيشروان. شده تكميل اروپا علماء وسيله به و  گشت آغاز مسلمين وسيله به جديد دوره از قبل

  اعتراف به گرفت پيش را راه اين بيكن فرنسيس از قبل قرن چهار سه كه  بيكن راجر نظير تجربي
 به كه بار اولين جديد علماء كه اين ديگر نكته. است خودش اندلسي مسلمان معلمان مديون خودش
 براي راهي تجربه و تقراءاس جز كه كردند گمان. گرائيدند تفريط به افراط از  كردندرو تجربي روش
 شد روشن قرن سه دو از بعد ولي. كردند نفي  كلي به را قياس راه يعني نيست معلومات تحصيل و كسب

 خود جاي در) دو اين از است مخلوطي سينا ابن قول به كه (تجربه و استقراء و قياس از يك هر كه
 بسيار علمي كه است اينجا. است اينها از استفاده موارد شناخت است مهم آنچه و است الزم و مفيد
 روشن را روشها اين از يك هر استفاده محل كه"شناسي  روش"يا"متدولوژي"نام به آمد وجود به مفيد
  .كند مي طي را خود اوليه مراحل هنوز  علم اين. كند مي
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 ياسق فايده  پس است، مجهول نتيجه باشد مجهول مقدمتين اگر و است معلوم بخود خود  نتيجه

   چيست؟

 معلوم آنگاه نتيجه. نتيجه بودن معلوم براي نيست  كافي مقدمتين بودن معلوم صرف كه است اين جواب

 ماده و نر جنسي آميزش نظير است نتيجه مولد كه اقتران. كنند پيدا"اقتران"مقدمتين كه گردد مي

 گيرد صورت صحيحي طرز به  اقتران اگر هست كه چيزي. آيد نمي پديد فرزند آميزش، بدون كه است

 اين منطق كار. آيد مي دست به غلط نتيجه گيرد  صورت ناصحيحي طرز به اگر و است درست نتيجه

  . نمايد مي باز ناصحيح اقتران از را صحيح اقتران كه است

 خواه نتيجه باشد غلط  مقدمتين اگر و است، درست نتيجه باشد درست مقدمتين اگر قياس در -  4

 نادرست و درست زيرا باشد داشته خطاها تصحيح در تأثيري تواند نمي منطق اين پس ست،ا غلط ناخواه

  . ديگر چيز نه و است مقدمتين بودن نادرست و  درست تابع صرفا نتيجه بودن

 شكل بودن غلط واسطه  به نتيجه اما باشد درست صد در صد مقدمتين است ممكن كه است اين جواب

 از پيش ايراد مانند نيز ايراد اين. گيرد مي را خطاها  اينگونه جلو منطق. باشد غلط اقتران بودن نادرست و

 شده پيدا نتيجه بودن نادرست و درست در فكر ساختمان و شكل و صورت نقش به  توجه عدم از اين،

  ).1 (شود مي استفاده  فرانسوي دكارت كلمات از كه است همانها چهارم و سوم ايراد. است

 و ضابطه منطق، اما .بگيرد قياس صورت در را ذهن خطاي جلو كه است اين منطق نره حداكثر - 5

   ماده در خطا از جلوگيري براي اي قاعده

  :پاورقي

) 1(  163 و 138 ص اول جلد"اروپا در حكمت سير"به شود رجوع
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 و است باز خطا  راه پس بدهد، اطمينان ما به قياس صورت نظر از بتواند فرضا منطق، پس. ندارد قياس

 در يك فقط ما و باشيم داشته در دو اي خانه  زمستان فصل در كه است اين مثل درست. فايده بي منطق،

 كلي به در يك بستن و آمد خواهد همچنان سرما ديگر در بودن باز با كه است بديهي. ببنديم را

 استرآبادي امين و گرفت سيون بن متي به متكلم نحوي سيرافي كه است همان ايراد اين. است  فايده بي

 صورت در خطاي از جلوگيري كه است اين جواب. است كرده تشريح خوبي به را آن"المدنيه فوائد"در

 طريق از خطا يافتن راه تشبيه قياس ماده در خطاي از جلوگيري. است نسبي  فايده يك خود قياس،

 تنهايي به در دو از يك هر زيرا است، لطهمغا يك خود نوبه به ،در دو از سرما يافتن راه به ماده و صورت

 مجاور فضاي  هواي همسطح تقريبا را اطاق هواي يعني كند سرد را اطاق هواي در دو قدر به تواند مي

 يا و يابند راه ماده راه از صورت خطاهاي  كه است محال ولي. ندارد فايده در يك بستن پس دهد، قرار

 ماده خطاهاي از جلوگيري به قادر وجه هيچ به ما فرضا پس. دگردن وارد صورت راه از ماده خطاهاي

  .گرديم مي مند بهره نسبي فايده يك از صورت، خطاهاي از جلوگيري راه از نباشيم،
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  ) ٣ (قياس ارزش :پانزدهم درس
 بر كه ايرادهايي اكنون. كرديم ذكر اند گرفته ارسطويي منطق بودن مفيد بر كه ايرادهايي پيش درس در

 كنيم مي يادآوري البته. كنيم مي ذكر ترتيب به اند دانسته غلط و باطل و پوچ را آن و گرفته آن تيدرس

  ذهن شدن روشن براي را ايرادها آن اتفاق به قريب اكثريت دانيم مي الزم چند هر اينجا در كه

 در اما ماييم،ن ذكر  است شده ارسطويي منطق به حمالتي چه بدانند اكنون هم از كه عزيز دانشجويان

 فلسفه دانستن به نيازمند ديگر بعضي پاسخ زيرا كنيم، مي مبادرت آنها از بعضي پاسخ به فقط اينجا

  .برويم آنها سراغ به بايد فلسفه در ناچار است،

. كند مي بيان را كردن قياس  درست قواعد) منطق (زيرا است، قياس ارزش به بسته منطق ارزش - 1 

 شكل عمده، گيرد، مي صورت شكل چهار به كه اقتراني قياسات در و است، اقتراني قياس قياسات، عمده

   ديگر شكل سه زيرا است اول
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 پس. باطل و است دور است، منطق  ركين ركن و اولي پايه كه اول شكل. باشند مي شكل اين به متكي

  .است باطل اساس از منطق علم

 حيوان هر). صغرا (است حيوان انسان هر :گوييم مي المث اول شكل در كه هنگامي :است اين مطلب بيان

 و مولود كه اين حكم به"است جسم انسان هر"قضيه). نتيجه (است جسم انسان پس). كبرا (است جسم

 علم كبرا،  جمله آن از مقدمه، دو هر به قبال كه شد خواهد ما معلوم زماني است، ديگر  قضيه دو نتيجه

 به كبرا قضيه ديگر، طرف از. كبرا به علم بر  است موقوف نتيجه به علم :ديگر عبارت به. باشيم كرده پيدا

  شده معلوم آن جزئيات از يك هر قبال كه شد خواهد ما معلوم آنگاه است،  كليه قضيه يك كه اين حكم

 و حيوانات انواع قبال كه شد خواهد  محقق و معلوم ما براي آنگاه"است جسم حيوان هر"قضيه پس. باشد

 جسم حيوان هر (كبرا به علم پس. است جسم كه باشيم كرده پيدا علم و شناخته را انسان جمله آن از

  . نتيجه به علم بر است  موقوف) است

 خو اين و نتيجه، به علم بر است  موقوف كبرا به علم و كبرا به علم بر است موقوف نتيجه به علم پس

  . است صريح دور

 در مالقاتشان  هنگام سينا ابوعلي بر ابوالخير ابوسعيد"دانشوران نامه"نقل به ابن  كه است همان ايراد اين

 ممكن و است خالصه و مختصر بوعلي پاسخ  كه اين به نظر. گفت پاسخ بدان بوعلي و كرد ايراد نيشابور

 پاسخ عين سپس دهيم مي پاسخ اضافاتي با و بيشتري توضيح با ما نباشد مفهوم افرادي براي است

  :است اين ما پاسخ. كنيم مي ذكر را ليبوع

   :است اين اش خالصه زيرا. اول شكل به است قياس استدالل، اين خود اوال

١٠٧  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 شكل  است دور اول

  است باطل دور و

  . است باطل اول شكلس پ

 همه است، باطل باطلي بر مبتني هر كه قياس يك حكم به است، باطل اول شكل چون ديگر طرف از

  . است باطل  است اول شكل بر مبتني كه هم رديگ قياسي اشكال

  . اول شكل  نوع از است قياسي اول، شكل بطالن بر سعيد ابو استدالل بينيم مي كه چنان

 باطل گردد مي بر اول شكل  به كه هم ابوسعيد خود استدالل باشد، باطل اول شكل اگر گوييم مي اكنون

  .است خلف اين و كند اطلب را اول شكل اول شكل با خواسته ابوسعيد. است

 منظور اگر. شود شكافته بايد آن، جزئيات  به علم به است موقوف كلي كبراي به علم كه نظر اين"ثانيا"

 را جزئيات  يك يك اول بايد يعني آن، جزئيات به تفصيلي علم به است موقوف كبرا به علم كه است اين

 به منحصر كلي يك به علم راه زيرا نيست،  درست نظر اصل شود، حاصل كلي يك به علم تا كرد استقراء

  به علم مثل داريم، علم استقرائي و تجربي سابقه بدون ابتداء ما را كليات  بعضي. نيست جزئيات استقراء

 و آوريم، مي دست به جزئيات از معدودي افراد تجربه راه از را كليات بعضي و است، محال دور كه اين

. بيمار حال جريان و دوا خاصيت به پزشك علم مانند كنيم،  تجربه را موارد رساي كه ندارد ضرورتي هيچ

 داده تعميم موارد ساير به قياس يك با آمد دست به معدود مورد چند تجربه راه از كلي يك  وقتي

  . شود مي

 به و است، نتيجه جمله آن از و جزئيات همه به اجمالي علم كبرا به علم كه است اين منظور اگر اما

   كبرا به علم در نتيجه به علم اصطالح
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 تشكيل  آن خاطر به قياس و است مطلوب نتيجه در آنچه ولي است درستي مطلب ، است منطوي

 علم قياسي هر در واقع در پس. انطواعي و اجمالي بسيط علم نه است نتيجه به تفصيلي علم شود مي

 و ندارد مانعي اين و كبرا، ضمن در نتيجه به ئيانطوا و  اجمالي علم به است موقوف نتيجه به تفصيلي

 در نتيجه، به علم كه بود همين داد ابوسعيد به بوعلي كه پاسخي. است علم گونه دو زيرا نيست دور

  . اند علم گونه دو اينها و است، انطوائي و اجمالي كبرا، ضمن در نتيجه به علم و است، تفصيلي  نتيجه

 هر :گوييم مي داده تشكيل قياس كه  آنگاه زيرا مطلوب، به مصادره يا و است معلوم تكرار يا قياس هر .2

 ضمن در كه است اين يا. است جسم انسان هر پس. است جسم حيوان هر و. است حيوان انسان

 يا است، جسم است حيوانات انواع از يكي كه نيز انسان كه  دانيم مي) كبرا("است جسم حيوان هر"قضيه

 تكرار نتيجه پس ، است شده تكرار ديگر بار و بود معلوم كبرا در قبال نتيجه پس دانيم مي اگر دانيم؟ نمي

 را خودش ما پس است مجهول اگر و. نيست  جديدي چيز و است معلوم كبرا در كه است چيزي همان

 ت،اس مطلوب به مصادره اين و ايم داده قرار كبرا  ضمن در دانسته خودش بر دليل است مجهول هنوز كه

  . است شده واقع خودش بر دليل خودش  مجهول ء شي يك يعني

    قرن در است انگليسي معروف فيلسوف"ميل استوارت"از ايراد اين
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 با نيست، اي تازه مطلب حاوي استدالل اين بينيم مي كه چنان). 1 (است زيسته مي ميالدي هجدهم

 به علم قبال كه است  حاصل آنگاه كبرا به لمع كه اين آن و دارد، مشترك ريشه ابوالخير ابوسعيد ايراد

 نتيجه آيا گويد مي كه اين. گفتيم قبال كه است همان پاسخش. باشد شده حاصل) استقراء راه از (نتيجه

 معلوم نتيجه  كه داد ابوسعيد به بوعلي كه است همان پاسخش مجهول؟ يا است معلوم كبرا ضمن در

  .مطلوب به مصادره نه و آيد مي  الزم معلوم تكرار نه ذاله. تفصيال است مجهول و اجماال، است

 ذهن فكري سير كه است اين بر قياس اساس و است، قياسي منطق ارسطويي منطق - 3

 تصور چنين گذشته در. است جزئي به كلي از  ذهن انتقال يعني است، پايين به باال از و"نزولي"همواره

 اما. شود مي نائل جزئيات درك به كليات وسيله به و كند مي درك را كليات ابتدا ذهن كه شد مي

 كلي به جزئي از و صعودي همواره ذهن سير. است عكس بر كامال كار، كه داده نشان اخير  تحقيقات

 محكوم ذهن، فعاليتهاي و ذهن روي جديد النفسي علم دقيق مطالعات نظر از قياسي روش عليهذا. است

 اشكال اين. است استقراء تفكر، راه يگانه و است اساس بي قياسي فكرت ديگر، عبارت  به. است مطرود و

 ساختن محصور كه است اين پاسخش. شد مي گفته گذشته اشكاالت ضمن كه است مطلبي عالمانه بيان

 تجربه خود ايم گفته مكرر كه چنان اوال زيرا. نيست صحيح  وجه هيچ به صعودي حركت به ذهن حركت

   هم ذهن كه است گواه بهترين تجربي امور زا  علمي گيري نتيجه و

  

  پاورقي

  

 جلد"اروپا در حكمت سير"و 21و22 صفحات النشار سامي علي"الصوري المنطق"به شود رجوع) 1(

. صفحه دوم، جلد خوانساري محمد دكتر"صوري منطق"و ميل، استوارت فلسفه و حال شرح ضمن سوم،

183   
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 كند مي استنباط كلي قاعده يك مورد چندين در آزمايش از هنذ زيرا. نزولي سير هم دارد صعودي سير

 تعميم قياسي  صورت به را كلي قاعده همين موارد ساير در سپس. كند مي صعودي سير وسيله  اين به و

. نيستند حسي و تجربي انسان، ذهن قطعي اصول همه عالوه به. نمايد مي قياسي و نزولي سير و دهد مي

 وجود است محال  مختلف مكان دو در واحد آن در جسم يك"يا و"است باطل ود"اينكه  به ذهن حكم

 حسي، تواند نمي وجه هيچ به است، ضرورت يا امتناع نظر، مورد حكم كه اينها امثال دهها و"باشد داشته

 و است جزئي به كلي از انتقال قياس، گويد مي كه استدالل اين خود عجبا. باشد بوده  تجربي يا استقرائي

 قياسي استدالل يك) است  ناممكن و غلط قياس پس (است ناممكن و غلط جزئي، به كلي از انتقال

 او نظر در الفرض علي كه قياس با خواهد مي كننده  استدالل چگونه. است نزولي سير نوع از و است

 النبط بر دليلي پس. است باطل هم قياس اين است باطل قياس اگر كند؟ ابطال را قياس است باطل

  . ندارد وجود قياس

. است"اندراج"صورت به  قضيه يك در چيز دو رابطه همواره كه كرده فرض چنين ارسطويي منطق - 4

 معروف، شكل چهار به كرده منحصر را اقتراني قياس و اقتراني، و استثنائي بر كرده منحصر را قياس لهذا

 آن و دارد وجود اندراج رابطه از غير ديگري رابطه نوعي آنكه  حال و

  :گوييم مي كه اين مثل. شود مي برده كار  به رياضيات در كه. است"اصغريت"يا"اكبريت"يا"تساوي"رابطه

 با است مساوي الف زاويه پس. ج زاويه با است مساوي ب زاويه و. ب زاويه با است مساوي الف زاويه

  . ج زاويه
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 در. است نشده تكرار"وسط حد"زيرا ت،نيس منطبق منطق چهارگانه شكلهاي از هيچيك با قياس اين

 است عبارت موضوع دوم، قضيه در و"مساوي"مفهوم از است عبارت محمول اول، قضيه

 مانند جديد رياضي منطقيون را ايراد اين. است منتج  قياس اين حال عين در و"مساوي"نه"زاويه"از

 را قياس اين اسالمي منطقيين قلالا منطقيين كه است اين پاسخ. اند كرده ذكر غيره و راسل برتراند

 قياس چند واقع در مساوات قياس كه معتقدند آنها ولي. اند نهاده نام مساوات قياس آنرا و اند شناخته

 غيره و اشارات مانند منطق كتب از را مطلب تفصيل. شوند مي"اندراجي"همه ها رابطه كه است اقتراني

  .كرد جستجو بايد

 هر")مثل واقعي غير و (واقعي  حمليه قضاياي ميان زيرا است، ناقص نيز صورت نظر از منطق اين -  5

 ضرورتا باشد انسان و يابد وجود چيزي اگر"شود گفته كه است  اين قوه در كه"است قلب داراي انسان

 الطبيعه ماوراء در  عظيم اشتباهات منشأ نگذاشتن، فرق اين و است نگذاشته فرق"باشد داشته  قلب بايد

 با و اند گذاشته  فرق و اند داشته توجه نكته اين به كامال اسالمي منطقيين كه است اين پاسخ. است شده

 آن ذكر از اينجا در ما دارد دراز دامنه چون بحث  اين و اند، كرده ذكر را قياس شرائط فرق، آن به توجه

  .كنيم مي خودداري

 كلي مفهوم كه صورتي در است، شده نهاده ذهن كليات و مفاهيم اساس بر ارسطويي منطق -  6

  . نيست بيش خالي لفظ  يك كلي و است جزئي ذهن تصورات تمام. ندارد حقيقت
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 در نظريه اين پاسخ. است معروف"نوميناليسم"نام به نظريه اين. است"ميل استوارت"از نيز ايراد اين

  . است شده داده خوبي به فلسفه

 رو اين از. است خودش چيز هر همواره پندارد مي كه است"هويت"اساس بر ارسطويي منطق -  7

 مفاهيم، و واقعيتها بر حاكم اصل كه صورتي در .اند حركت بي و جامد و ثابت منطق، اين در مفاهيم

  واقعيت با منطق اين لهذا. است خود غير به ء شي شدن تبديل يعني دگرگوني  عين كه است حركت

 جويد  دوري هويت اصل از و ببخشد تحرك را مفاهيم كه است آن صحيح منطق يگانه. كند نمي تطبيق

  .است ديالكتيك منطق آن و

 جلد در ما و اند كرده ذكر  ديالكتيك ماترياليسم مكتب پيروان خصوصا هگل منطق پيروان را ايراد اين

  . است بيرون درسها اين عهده از نيز آن در تحقيق. ايم كرده بحث باره اين در فلسفه اصول دوم و اول

 بر حاكم اصل مهمترين تناقض  اصل كه آن حال و است شده بنا تناقض امتناع اصل بر منطق اين - 8

 از يكي در. است شده داده فلسفه اصول دوم و اول جلد در نيز ايراد اين پاسخ. است ذهن و واقعيت

 گفتگو آن رهدربا نيز فلسفه كليات در و كرديم بحث تناقض امتناع اصل درباره نيز گذشته درسهاي

  .كرد خواهيم
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   خمس صناعات :شانزدهم درس
 انساني هر. است انسان سقراط: قياس در مثال. كرديم بحث قياسها مواد درباره مكرر گذشته، درسهاي در

 دو اين ولي دهند، مي تشكيل را قياس ماده كبرا و صغرا قضيه دو. است فاني سقراط پس. است فاني

 در محمول"وسط حد"ثانيا و شده، تكرار"وسط حد"اوال كه اين آن و ند،دار خاص شكل اينجا در قضيه

 دو اين به چگونگيها اين. است كليه كبرا رابعا و است موجبه صغرا ثالثا و است، كبرا در موضوع و صغرا

 پنج فايده، و اثر نظر از قياسات. دهند مي تشكيل را قياس صورت اينها و است داده خاص  شكل قضيه

 كنند مي قياس كه انسانها. آنها صور به نه ماده به است مربوط قياسات  گونگي پنج اين و اند لفمخت گونه

   و
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 كه است اي پنجگانه آثار از  يكي قياسها از انسانها هدف. دارند مختلفي هدفهاي آورند مي قياسي استدالل

  يقين گاهي است منظور آن از كه هدفي و شود مي مترتب قياس بر كه اثري. است مترتب قياسها بر

 تبديل خود مخاطب براي يا و خود براي را مجهولي واقعا كه است اين كننده قياس منظور يعني است،

 نوع چنين و است منظور هدفي چنين معموال علوم و  فلسفه در. كند كشف را حقيقتي و كند معلوم به

 قابل غير و آور يقين كه شود استفاده موادي از بايد حتما وقت اين در البته. شود مي تشكيل قياساتي

 اين در. است  طرف كردن وادار تسليم به و كردن مغلوب كننده قياس هدف گاهي ولي. باشد ترديد

 قبول طرف خود كه كرد استفاده اموري از  توان مي و شود، استفاده يقيني امور كه ندارد ضرورتي صورت

 شود وادار كاري به كه اين براي است مخاطب ذهن اقناع هدف، گاهي و. نباشد يقيني امر يك ولو دارد

 شود، آورده دليل قطعي غير و مظنون امور از كه است كافي صورت اين در. شود بازداشته كاري از يا و

 بيان را آن مظنون و احتمالي مضرات داريم، باز زشتي كار از را شخصي خواهيم مي كه اين مثل

 يا زيبا مخاطب،  خيال آئينه در را مطلوب چهره كه است اين صرفا دهكنن استدالل هدف گاهي. كنيم مي

 زينت را خويش استدالل مطلوب، به خيالي زشت يا زيبا هاي جامه پوشاندن با صورت اين در. كند زشت

 غير امر يك صورت  اين در. است مخاطب كردن گمراه و اشتباهكاري صرفا هدف، گاهي و. دهد مي

 امر  يكبجاي را ظني غير امر يك يا و مقبول،  بجاي را مقبول غير امر يك يا و ،يقيني بجاي را يقيني

   .نمايد مي اشتباهكاري و برد مي كار به ظني
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 بر است راه بستن و طرف درآوردن زانو به يا است، حقيقت كشف يا خود استداللهاي از انسان هدف پس

 طرف احساسات و خيال با كردن بازي صرفا يا و كاري، ترك يا انجام  براي اوست ذهن اقناع يا و او، فكر

 نازيباتر را نازيبايي يا و زيباتر، را زيبايي يا و نازيبا، را زيبايي يا و زيبا او خيال در را نازيبايي كه  است

 نوع پنج همين به منحصر اهداف، نظر از قياسات استقراء، حكم به. است اشتباهكاري هدف، يا و سازد،

  . اند مختلف هدفها اين تأمين نظر از قياسات وادم و . است

 از بايد يا قياسي چنين ماده. شود مي ناميده"برهان"كند كشف را حقيقتي بتواند كه قياسي -  1

 باشد مجربات از بايد يا و"است نوردهنده جسم يك خورشيد":گوييم مي كه اين مثل باشد محسوسات

 اين مثل است اوليه  بديهيات از يا و"برد مي بين از بدن در را چركي كانون سيلين پني" كه اين مثل

 يقيني قضاياي نيز نوع سه اين از غير و. "يكديگرند  مساوي خودشان سوم، ء شي با مساوي ء شي دو"كه

  . نيست ذكر  به حاجت و داريم

 اعم است، فطر مقبول كه شود  تشكيل موادي از بايد كند تسليم به وادار را طرف بتواند كه قياسي - 2

 اين مانند. خوانند مي"جدل"را قياس نوع اين. نباشد يا باشد  عموم مقبول نباشد، يا باشد يقيني آنكه از

 آن قبول مورد كه فقيه يا حكيم اين قول استناد به. دارد قبول را فقيه يا حكيم يك اقوال شخصي  كه

 مطالب يا فقيه يا حكيم آن قول است ممكن ما خود كه صورتي در كنيم مي محكوم را او است شخص

 يك ذكر به ما. كرد ذكر توان مي مطالب اين براي فراواني  امثله. باشيم نداشته قبول را او اعتراف مورد

  . پردازيم مي است مثالي بر  مشتمل كه داستان

 دهنماين) ع (رضا حضرت و بود داده تشكيل اديان و مذاهب علماي براي مأمون كه اي مباحثه مجلس در

   و رضا حضرت بين بود، مسلمانان
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 مقام عيسي  براي مسيحي عالم. درگرفت بحث) ع (عيسي عبوديت يا الوهيت درباره  مسيحي عالم

 چيز يك جز بود خوب چيزش همه مسيح  عيسي :فرمود) ع (رضا حضرت. بود قائل بشري فوق و الوهيت

 اينچنين تو از :گفت مسيحي عالم! نداشت اي عالقه عبادت به  پيامبران ساير خالف بر كه اين آن و

 عالم از را عيسي عبادت اعتراف رضا حضرت كه همين. بود عابدتر مردم همه از او است،  عجيب سخن

 عبوديت آيا نيست؟ عبوديت دليل عبادت آيا كرد؟ مي عبادت را كسي چه عيسي :فرمود گرفت، مسيحي

  البته (بود طرف مقبول كه امري از استفاده با رضا حضرت ترتيب اين به نيست؟ الوهيت عدم دليل

  . كرد محكوم را او) بود هم امام خود مقبول

 اصلي منظور و باشد ظني ولو است تصديق يك ايجاد و طرف ذهن اقناع آن از هدف كه قياسي -  3

 از بايد خطابه در. شود مي ناميده"خطابه"باشد كاري از او بازداشتن يا كاري سوي به طرف ساختن وادار

 دروغگو":گوييم مي اينكه مانند. بنمايد طرف در گمان و ظن ايجاد حداقل كه شود  استفاده موادي

  .است ناموفق و محروم ترسو آدم"،"است خلق رسواي

. شود مي ناميده"شعر"باشد) مطلوب به (پوشاندن خيالي زيباي جامه صرفا آن هدف كه قياسي -  4

 ميان چون و. دارد سروكار خيال با مستقيما شعر. است قبيل اين از همه مجازات استعارات، تشبيهات،

 راه اين از شعر كند، مي بيدار را احساس خود دنبال به تصوري هر يعني است رابطه احساسات و تصورات

  . دارد مي باز آنها از يا دارد مي وا شگفت كارهاي  به را انسان احيانا و گيرد مي اختيار در را احساسات

 بهترين است معروف كه بخارا  به رفتن براي او تشويق در آنها تأثير و ساماني شاه درباره رودكي راشعا

   :است مثال
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   همي آيد ميهمان تو زي شاه       زي شاد و باش شاد بخارا اي

   همي آيد بوستان سوي سرو       بوستان بخارا و است سرو شاه

   همي يدآ آسمان سوي ماه       آسمان بخارا و است ماه شاه

 نظير مغالطه فن دانستن. شود مي ناميده"سفسطه"يا"مغالطه"است اشتباهكاري آن هدف كه قياسي -  5

 احتراز آنها از انسان تا است الزم جهت آن از كه  است سمومات و مضره ميكروبهاي و آفات شناختن

 شده  مسموم كسي اگر يا و نخورد، فريب كند مسموم و داده فريب را او خواست  كسي اگر يا و جويد،

 احتراز شخصا انسان كه است اين  براي ها مغالطه انواع شناختن و دانستن. كند معالجه را او بتواند باشد

 منطقيين. دهد نجات را مغالطه گرفتاران يا و نفريبند،) مغالطه ( راه از را او ديگران تا يابد آگاهي و جويد

 به منتها كنيم، ذكر را آنها همه تفصيل  به توانيم نمي جا ينا در ما. اند كرده ذكر مغالطه نوع سيزده

. معنوي يا و است لفظي يا :است قسم دو بر كلي طور به مغالطه. كنيم مي اشاره آن اقسام از بعضي

 معني دو داراي كه را مشتركي لفظ كه اين مانند. باشد لفظ مغالطه، منشأ كه است آن لفظي مغالطه

 كبراي در و بگيرند نظر در را معني يك قياس صغراي در دهند، قرار سقيا"وسط حد"است مختلف

 قهرا شود مي گرفته كه اي نتيجه و معني، نه است لفظ فقط شده مكرر آنچه قهرا و ،را ديگر معني قياس

 از كه آشاميدني و سفيد مايع ميان است مشترك فارسي در"شير"لفظ كه دانيم مي مثال. است غلط

   :بگويد كسي اگر حال. جنگلي  معروف درنده حيوان ميان و شود، مي وشيدهد حيوانات پستان
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 در كه مايعي پس. است خونخوار و درنده شير و. است شير دارد وجود حيوانها پستان در كه مايعي

 يك به استعاره و مجاز باب از كه اين يا. است" مغالطه"است، خونخوار و درنده است موجود پستانها

 فيل زيد :دهد تشكيل صورت اين به قياسي كسي اگر حال. است فيل فالني شود مي فتهگ قوي انسان

 لفظ به كه است آن معنوي مغالطه. است مغالطه هم اين. دارد عاج زيد پس. دارد عاج فيلي هر. است

 نقل  غيره و دكارت قول از قياس ارزش نفي در قبال آنچه مثل. است مربوط معني به بلكه نيست، مربوط

 قياس به نيازي و است معلوم بخود خود نتيجه است معلوم مقدمات اگر قياس هر در":گفتند كه كرديم

 فايده بي قياس حال هر به پس كند، معلوم را آنها تواند نمي قياس است مجهول مقدمات اگر و نيست،

 صورتي در. است ممعلو  ناخواه خواه نتيجه باشد معلوم مقدمات اگر گويد مي كه اينجاست مغالطه. "است

 اقتران عالوه به مقدمات بودن معلوم. نيست  نتيجه قهري شدن معلوم موجب مقدمات بودن معلوم كه

 شكل به اقتران بلكه اقتراني، هر نه آنهم گردد، مي نتيجه شدن معلوم  سبب يكديگر، با معلومات آن

 با نادرست مطلب  يك كه شد داپي جا اين از مغالطه اين پس. است آن بيان دار عهده منطق كه  خاص

  .است گرفته جاي باال قياس در درست مطلب يك ماسك

. است الزم و ضروري است  اي مغالطه نوع چه از كه موارد به آنها تطبيق و ها مغالطه انواع شناختن

   از بيشتر مغالطه قياس گفت توان مي
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 موارد به آنها  تطبيق و ها مغالطه انواع شناختن رو اين از. دارد وجود متفلسفان كلمات در  صحيح قياس

  .است الزم و ضروري است اي مغالطه نوع چه از كه
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 بخش  فلسفه دوم
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  ) ١ (چيست؟ فلسفه اول درس
 اين به كه اين از قبل چيست؟  فلسفه كه است اين بدانيم فلسفه درباره است الزم كه اي مسأله اولين

 ناچاريم است شده واقع پرسش اين پاسخ در كه  ثهاييمبح خلط عده يك به نظر دهيم، پاسخ پرسش

   :بياوريم شود مي ذكر منطق كتب در معموال كه  مطلبي درباره كوتاه اي مقدمه

   معنوي تعريف و لفظي تعريف
 گاهي. است مختلف  پرسش مورد شود مي پرسش ء شي يك چيستي از كه آنگاه :گويند مي منطقيين

   كه هنگامي يعني. است لفظ مفهوم و معني پرسش مورد
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 اين آن،"چيستي"از منظور و. است لفظ همان خود سؤال، مورد"چيز"آن چيست؟ چيز  فالن پرسيم مي

 بر"پوپك"لفظ به كتابي قرائت ضمن در كنيد فرض چيست؟ لفظ آن اصطالحي يا لغوي معني كه است

 پوپك :گويد مي جواب در او چيست؟ پوپك كه پرسيم مي ديگري از دانيم، نمي را آن معني و خوريم مي

) كلمه (كه پرسيم مي  ديگري از خوريم، مي بر) كلمه (لفظ به منطقيين عبارت در مثال يا. است  مرغي نام

 در) فعل (از است عبارت منطقيين اصطالح در) كلمه (:گويد مي او چيست؟ منطقيين اصطالح در

 اصطالح  خواه اصطالحي، و قراردادي است اي رابطه معني و لفظ رابطه كه است بديهي. نحويين اصطالح

 لغت  كتب به يا و كرد جستجو را استعمال موارد بايد سؤالي اينچنين پاسخ در. خاص اصطالح يا عام

 زيرا. باشد صحيح هم آنها همه و باشد داشته متعدد پاسخهاي است ممكن سؤالي اينچنين. كرد مراجعه

 منطق اهل عرف در لفظ يك مثال باشد، داشته مختلف نيمعا مختلف، عرفهاي در لفظ يك است ممكن

) كلمه (لغت  همچنانكه. ديگري معني ادب اهل عرف در و باشد داشته خاص معني است  ممكن فلسفه و

 لغت يا. ديگري معني منطقيين عرف در و دارد، معني يك ادب علماي عرف در هم و عام عرف در

 در لفظ يك وقتي. ديگري معني اصوليين و فقها عرف در و دارد  معني يك منطقيين عرف در) قياس(

 فالن در لغت اين گفت بايد موارد اينگونه در باشد، داشته مختلف معني چند يا معني دو واحد عرف

 اينگونه به كه پاسخهائي. است ديگر معني فالن به ديگر اصطالح فالن در و است معني اين به اصطالح

  .شود مي ناميده) لفظي فتعري (شود مي داده  سؤاالت

   معني پرسش مورد شود مي سؤال ء شي يك چيستي از كه گاهي ولي
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 را لفظ معني) چيست؟ لفظ اين معني (بپرسيم خواهيم نمي. است معني حقيقت بلكه نيست، لفظ

 اگر مثال. است معني كنه و حقيقت از سؤال. است مجهول ما بر معني  كنه و حقيقت ولي دانيم مي

 همه. است شده وضع  معني چه براي انسان لغت كه نيست اين مقصود) چيست؟ انسان (:بپرسيم

 سؤال بلكه. است شده وضع سخنگو اندام راست  دوپاي خاص موجود همين براي انسان لغت كه دانيم مي

 يك جز سؤالي چنين صحيح پاسخ كه است بديهي چيست؟ انسان حقيقت و ماهيت كه است اين از

 اينگونه به كه پاسخي. باشد صحيح همه متعدد پاسخ چند كه نيست ممكن يعني. باشد دتوان نمي چيز

 يعني. است مقدم حقيقي تعريف بر لفظي تعريف. شود مي خوانده) حقيقي تعريف (شود مي داده سؤاالت

  موجب واال. كرد حقيقي تعريف را شده مشخص معني آن سپس و كرد مشخص را لفظ مفهوم بايد اول

 و باشد داشته متعددي اصطالحي يا لغوي معاني لفظي اگر زيرا. شد خواهد بيجا هاي مشاجره و مغالطه

 قرار نظر منظور را خاصي اصطالح و معني است ممكن اي دسته هر باشد، عنه مغفول معاني تعدد اين

 كه چيزي آن از غير دارد نظر در را چيزي اينها از كدام هر كه اين از غافل كنند، تعريف را آن و دهند

  . كنند مي مشاجره يكديگر با  جهت بي و است گرفته نظر در ديگري

 لفظ معني در كه تطوراتي و تحوالت احيانا كه گردد مي موجب معني حقيقت از لفظ معني تفكيك عدم

 معني يك در ابتدا خاصي لفظ است ممكن مثال .شود گذاشته معني حقيقت حساب به است آمده پديد

) كل (آن) جزء (مورد در) كل (بجاي لفظ همان عينا و كند تغيير اصطالحات بعد، و شود لاستعما) كل(

   معني حقيقت از را لفظ معني كسي اگر. شود استعمال
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 رخ تغييري كل آن در كه آن حال و است، شده ) تجزيه (واقعا) كل (آن كه پنداشت خواهد نكند تفكيك

. است شده استعمال كل آن جزء در و كرده عوض را خود جاي كل در  مستعمل لفظ بلكه است نداده

 و است شده آنها شرقي مقلدان و غرب فالسفه عموم دامنگير اشتباهي چنين) فلسفه (مورد در اتفاقا

 معاني و است اصطالحي كلمه يك فلسفه كلمه. دهيم توضيح آنرا بعد درسهاي در و بيابيم توفيق شايد

 فلسفه از خاصي تعريف كدام هر فالسفه مختلف گروههاي. است تهياف  گوناگوني و متعدد اصطالحي

 معني در را لفظ  اين گروهي هر. نيست حقيقت يك به مربوط تعبير و تعريف اختالف اين ولي اند كرده

 فلسفه آنرا گروه يك آنچه. اند كرده تعريف را خويشتن منظور خاص معني همان و اند، برده بكار خاص

 يا و خواند مي ديگر نام به آنرا يا و است منكر آنرا ارزش اساسا يا نامد، نمي فلسفه آنرا ديگر گروه نامد مي

 پاسخ در ما اينرو از .شوند نمي خوانده فيلسوف ديگر گروه گروه، هر نظر از قهرا و داند، مي ديگر  علم جزء

 اين پاسخ به اول. يمبپرداز پاسخ به مختلف اصطالحات  به توجه با كه كنيم مي سعي) چيست؟ فلسفه(

 قرار بحث مورد را كلمه اين لغوي ريشه چيز هر از قبل و. پردازيم مي اسالمي  فالسفه نظر از پرسش

  .دهيم مي

   فلسفه لغت
 آشنا قديم يونان علمي تاريخ و  يوناني زبان با كه جديد و قديم علماء همه. دارد يوناني ريشه لغت اين

   :گويند مي اند بوده

١٢٦  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 و) فيلو (:كلمه دو از است مركب فيلوسوفيا كلمه. است) فيلوسوفيا (كلمه عربي جعلي مصدر لغت اين

 را سقراط افالطون، و است، دانايي معني به) سوفيا (كلمه و دوستداري  معني به) فيلو (كلمه). سوفيا(

 عربي يجعل مصدر كه) فلسفه (كلمه عليهذا). 1 (كند مي معرفي دانايي دوستدار يعني) فيلوسوفس(

 يعني) سوفيست (را خود كه آمدند پديد گروهي سقراط از قبل. است فيلسوفيگري معني به است

 استداللهاي در و گرفتند مي واقعيت و حقيقت مقياس را انسان ادراك گروه اين. ناميدند مي دانشمند

  مغالطه مفهوم و داد دست از را خود اصلي مفهوم) سوفيست (لغت تدريجا. بردند مي بكار مغالطه خود

 مصدر عربي زبان در ) سفسطه (كلمه. كاري مغالطه با شد مرادف گري سوفيست و گرفت خود به كار

 و تواضع علت به سقراط. است كاري مغالطه معني  به ما ميان در اكنون كه است) سوفيست (ساختگي

 را او كه داشت تناعام سوفيستها، با شدن همرديف از احتراز علت به شايد هم و داشت كه فروتني

 تدريجا. خواند دانش دوستدار يعني) فيلسوف (را خود اينرو از و). 2 (خوانند دانشمند يا) سوفيست(

   به دانشمند مفهوم از كه سوفيست  كلمه عكس بر فيلوسوفيا، كلمه

  

  پاورقي

  20. صفحه اول، جلد  هومن دكتر فلسفه تاريخ و 231 صفحه 2 جلد شهرستاني، نحل و ملل. 1

  169 صفحه اول، جلد هومن دكتر فلسفه تاريخ .2
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 فلسفه كلمه و يافت ارتقاء دانشمند مفهوم به دانش دوستدار  مفهوم از گرفت، سقوط كار مغالطه مفهوم

 كسي به سقراط از قبل اصطالحي، لغت يك عنوان به فيلسوف لغت عليهذا. دانش با شد مرادف نيز

 هنوز ايام آن در نيز فلسفه لغت. نشده اطالق كسي به بالفاصله يزن سقراط از بعد و است نشده اطالق

 فلسفه اصطالح بعدها و است نبرده بكار را لغت اين نيز ارسطو گويند مي و است نداشته مشخص مفهوم

  . است  شده رايج فيلسوف و

  مسلمين اصطالح در
 به را آن و دادند آن به شرقي  هصبغ و ساختند آن از عربي صيغه گرفتند، يونان از را لغت اين مسلمين

 خاص دانش و خاص فن يك نام مسلمين شايع اصطالح در فلسفه. بردند بكار عقلي دانش مطلق معني

 بديع، بيان، معاني، صرف، نحو، لغت، قبيل از نقلي دانشهاي مقابل در را عقلي دانشهاي  همه نيست،

 عامي مفهوم لغت اين چون و. بردند مي نام هفلسف كلي  عنوان تحت اصول، فقه، حديث، تفسير، عروض،

 و الهيات از اعم زمان، آن عقلي علوم همه جامع كه شد مي اطالق كسي به  فيلسوف قهرا داشت،

 هر (:گفتند مي كه بود اعتبار اين  به و. باشد بوده منزليات و اخالقيات و سياسيات و طبيعيات و رياضيات

 تقسيم خواستند مي كه آنگاه مسلمين). عيني جهان مشابه ،علمي شود مي جهاني باشد فيلسوف كس

 يعني (فلسفه گفتند مي. بردند مي بكار را حكمت كلمه يا فلسفه كلمه كنند بيان علوم درباره را ارسطوئي

  . عملي و نظري :است قسم دو بر) عقلي  علم

 فلسفه   بحث هستند كه آنچنان اشياء درباره كه است آن نظري
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. كند مي بحث باشد  است شايسته و بايد آنچنانكه انسان افعال درباره كه است آن عملي لسفهف و كند، مي

. سفال  فلسفه يا طبيعيات. وسطا فلسفه يا رياضيات. عليا فلسفه يا الهيات :است قسم سه بر نظري فلسفه

. االخص بالمعني الهيات ديگر و عامه، امور :است فن دو بر مشتمل خود نوبه به الهيات يا عليا فلسفه

 نيز طبيعيات. موسيقي هيئت، هندسه، حساب، :است عليحده علم كدام هر و است بخش چهار رياضيات

 علم اخالق، علم به شود مي تقسيم خود نوبه به نيز عملي فلسفه. دارد زيادي اقسام و بخشها خود نوبه به

  . نامبرده علوم همه جامع يعني كامل فيلسوف پس عليهذا. مدن سياست علم منزل، تدبير

   اعلي علم يا حقيقي فلسفه
 دارد خاص امتياز بخشها ساير  به نسبت بخش يك فلسفه، متعدد بخشهاي ميان در فالسفه، اين نظر از

 فلسفه اولي،  فلسفه :نامهاي به كه است همان آن و است بلندتر آنها همه از گردن و سر يك گوئي و

 به نسبت علم اين امتياز. شود مي خوانده) متافيزيك (مابعدالطبيعه ،الهيات كلي، علم اعلي، علم عليا،

 بر كه اين ديگر. است تر يقيني و تر برهاني ديگر علم هر از قدما عقيده به كه است اين در يكي علوم ساير

 و دارند كلي نياز او به ديگر علوم زيرا است،  علوم ملكه واقع در و دارد حكومت و رياست ديگر علوم همه

   همه از كه اين سوم .ندارد آنها به كلي نياز او
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  ). 1 (است عامتر و تر كلي ديگر علوم

 علم اين  خصوص به فلسفه كلمه گاهي اينرو از. است علم همين حقيقي فلسفه فالسفه،  اين نظر از

 معني دو فهفلس لغت فالسفه، قدماي نظر از پس،. افتاد مي اتفاق ندرت به اطالق اين ولي شد، مي اطالق

 ديگر. بود نقلي غير علوم همه شامل كه معقول دانش مطلق از بود عبارت كه ، شايع معني يك :داشت

. است نظري فلسفه گانه سه شعب از كه اولي فلسفه يا الهي علم از بود عبارت كه شايع، غير معني

 بگيريم نظر در را شايع  اصطالح و كنيم تعريف بخواهيم قدما اصطالح حسب به را فلسفه اگر بنابراين

. ندارد هم خاص تعريف شود، نمي اطالق خاص  علم و خاص فن به و است عام لغت يك چون فلسفه

 و شدن، علوم همه جامع يعني شدن فيلسوف و نقلي، غير علم يعني،  شايع اصطالح اين حسب به فلسفه

 جنبه از هم است  انسان نفس لكما فلسفه گفتند مي كه بود فلسفه مفهوم عموميت همين اعتبار  به

  . عملي جنبه از هم و نظري

 حقيقي فلسفه آنرا قدما كه باشد علمي همان فلسفه از منظورمان و بگيريم را شايع غير اصطالح اگر اما

 اين) چيست؟ فلسفه (سؤال پاسخ و دارد خاص تعريف  فلسفه خواندند مي اعلي علم يا و اولي فلسفه يا و

 تعين كه جهت  آن از نه است موجود كه جهت آن از موجود احوال به علم (:از ارتستعب  فلسفه كه است

  ). غيره و است گياه يا است، انسان يا است، كيف يا است كم يا است، جسم مثال دارد، خاص

   يا :است گونه دو اشياء درباره ما اطالعات كه است اين مطلب توضيح

  :پاورقي

 اول فصل سه به شود رجوع.  است خارج مختصر بحثهاي اين عهده از زامتيا سه اين اثبات و بيان .1

  .اسفار اول جلد اوائل و شفا الهيات
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 نوع يك خاص عوارض و احكام و احوال درباره ديگر عبارت به و معيني جنس يا و نوع به است مخصوص

 يا و گياهان آثار و احوال اي و مقادير، احكام يا و اعداد، احكام  به ما علم مثل است، معين جنس يك يا و

 را دوم و ناميم، مي عددشناسي يا حساب علم را اول كه اينها امثال و انسان، بدن احكام و آثار و  احوال

 و شناسي، بدن يا پزشكي علم را چهارم و شناسي، گياه  علم را سوم و شناسي، مقدار يا هندسه علم

 روانشناسي، شناسي، حيوان شناسي، معدن شناسي، زمين شناسي، آسمان قبيل از علوم ساير همچنين

 نوع كه جهت آن از موجود يعني نيست، خاص نوع به مخصوص يا و. غيره و شناسي اتم شناسي، جامعه

 كه است آثار و احوال و  احكام آن داراي جهت آن از بلكه ندارد، را آثار و احكام و احوال آن است  خاص

 قرار مطالعه مورد جدا جدا موضوعات و كثرت نظر از گاهي نجها ديگر عبارت به. است) موجود(

 در )واحد (يك عنوان به است موجود كه جهت آن از را) موجود (يعني وحدت،  جهت از گاهي و گيرد مي

 جهان اگر ما. دهيم مي ادامه  است چيز همه شامل كه) واحد (آن درباره را خود مطالعات و گيريم مي نظر

 ما مطالعات برخي :است گونه دو اندام اين  درباره ما مطالعه كه بينيم مي كنيم بيهتش اندام يك به را

 مربوط ما مطالعات برخي ولي اندام، اين چشم يا پا يا دست يا سر مثال اندام،  اين اعضاء به است مربوط

 آيا و يابد؟ مي ادامه كي تا و است  آمده وجود به كي از اندام اين آيا كه اين مثل اندام كل به شود مي

 كثرت و دارد واقعي وحدت يك اندام اين آيا نه؟ يا دارد مفهوم و  معني اندام مجموع درباره) كي (اساسا

 يعني ماشيني  وابستگي حد از و است اعتباري وحدتش يا است حقيقي غير و ظاهري كثرت اعضاء

   ساير  كه دارد مبدأ يك اندام اين آيا كند؟ نمي تجاوز صناعي وحدت
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 يا است اعضاء ساير پيدايش منشأ اندام سر و دارد سر اندام اين آيا مثال اند؟ آمده وجود به آن از اعضاء

 و پوك يا و است برخوردار مدرك و شاعر مغز يك از اندام اين سر دارد، سر اگر آيا سر؟ بي است اندامي

 و شعور يا و است برخوردار  گيزند و حيات نوعي از استخوان و ناخن حتي اندام تمام آيا است؟ خالي

 پيدا مرده لش يك در كه كرمي مانند تصادفا كه موجودات  برخي به است محدود اندام اين در ادراك

. شوند؟ مي  خوانده انسان جمله آن از و حيوان نام به كه است همانها كرمها آن و است  شده پيدا شوند مي

 موجودي يا است روان حقيقتي و  كمال بسوي و كند مي تعقيب را هدفي خود مجموع در اندام اين آيا

 و است حكمفرما آن بر عليت قانون يا است تصادفي اعضاء  زوال و پيدايش آيا مقصد؟ بي و هدف بي است

 اين بر حاكم نظام آيا آيد؟ مي پديد خاص علت از خاص معلول هر و نيست علت بدون اي پديده هيچ

 و تقدم و ترتيب آيا نيست؟ حاكم آن بر قطعيتي و ضرورت هيچ يا ستا  اليتخلف و قطعي نظامي اندام

 امثال و است؟ تا چند اندام  اين كلي جهازات مجموع نه؟ يا است حقيقي و واقعي اندام اين اعضاء تأخير

 آن و است) علم (هستي، جهان شناسي عضو به شود مي مربوط كه ما مطالعات از قسمت آن. اينها

 يك كه بينيم مي پس. است) فلسفه (جهان، شناسي اندام به شود مي مربوط كه مطالعات از قسمت

 تحقيق خاص موجود يك درباره كه جهان علوم از  علمي هيچ مسائل با كه است مسائل از خاص) تيپ(

 از مسائل تيپ اين درباره كه وقتي. دهند مي تشكيل را خاصي تيپ خودشان  ولي ندارد شباهت كند مي

 از تيپي اين مسائل فني، نظر از بفهميم خواهيم مي و كنيم مي مطالعه) العلوم اجزاء (شناسايي نظر

   شمار به موضوعي چه عوارض
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 كتب در مطلب اين تشريح و توضيح البته و است) موجود هو بما موجود (عوارض از بينيم مي روند، مي

 درباره ما گاه هر باال، مسائل بر عالوه. است خارج درس اين عهده از و گيرد صورت بايد فلسفي مبسوط

 گاه هر يا چيست؟ انسان يا جسم واقعي تعريف و چيستي و ماهيت مثال كه كنيم بحث اشياء ماهيت

 نه؟ يا است موجود  حقيقي خط يا حقيقي دائره آيا مثال كنيم بحث اشياء هستي و وجود درباره  بخواهيم

 موجود هو بما موجود عوارض درباره بحث نيز امور  اين درباره بحث زيرا شود مي مربوط فن همين به باز

 دامنه نيز بحث اين. باشند مي موجود هو بما موجود احكام و عوارض از ماهيات، اصطالح به يعني. است

 نتيجه. است شده بحث آن درباره فلسفي مبسوط كتب در. است خارج درس اين حدود از و دارد دراز

 دهيم پاسخ او پرسش به كه آن از قبل ما چيست؟ فلسفه كه بپرسد ما از كسي اگر كه شد اين بحث

 مسلمين مصطلح فلسفه تعريف منظور اگر. دارد خاص  اصطالح گروهي هر عرف در لغت اين گوييم مي

 نيست خاصي علم نام و عقلي علوم همه براي است جنس اسم كلمه  اين مسلمين رايج اصطالح در است

 ترين كلي درباره كه  است علمي آن و است اولي فلسفه نام رايج، غير اصطالح رد و كرد، تعريف  بتوان كه

 بحث است مربوط هم موضوعات  همه به و نيست خاص موضوع هيچ به مربوط كه هستي مسائل

  .دهد مي قرار مطالعه مورد واحد موضوع عنوان  به را هستي همه كه است علمي آن كند، مي
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  ) ٢ (چيست؟ فلسفه دوم درس
 ديگر تعريفات برخي است  الزم اكنون. كرديم تعريف مسلمين اصطالح در را فلسفه گذشته، درس در

 تعريفات به پرداختن از قبل ولي. نماييم نقل شود پيدا آشنائي الجمله في كه اين براي نيز را فلسفه

   :كنيم اشاره بايد است شده نيز ديگري اشتباه منشأ كه تاريخي اشتباه يك به جديد

  متافيزيك بعدالطبيعه، ما
 يا طبيعي از اعم علوم از علمي هيچ در كه است مسائل سلسله يك برد پي كه است كسي اول ارسطو

 شايد. دانست متعلق اي جداگانه علم به را آنها بايد و گنجد نمي منطقي يا اجتماعي يا اخالقي يا رياضي

   اول همو
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 جمع خود گرد خود حاالت و عوارض عنوان به را مسائل اين كه محوري داد تشخيص  كه است كسي

 پيوند عامل و رابط كرد  كشف كه است كسي اول هم شايد و است) موجود هو بما موجود (كند، مي

 ناميده علم موضوع كه است چيزي ديگر علوم مسائل از آنها جدائي مالك و يكديگر با علم هر مسائل

  . شود مي

 از مطلب اين. يافت زيادي  اضافات ديگر علم هر مانند و كرد پيدا هتوسع بعدها علم اين مسائل البته

 روشن صدرالمتألهين مابعدالطبيعه به رسد چه تا سينا ابن  مابعدالطبيعه با ارسطو مابعدالطبيعه مقايسه

 به و كرد كشف مستقل علم يك عنوان به را علم اين كه است كسي اول ارسطو حال هر به ولي. شود مي

 ارسطو آثار. بود نگذاشته علم اين روي نامي هيچ ارسطو ولي. داد مخصوص جاي ديگر علوم انمي در آن

 قرار طبيعيات  بخش از بعد ترتيب، نظر از بخش اين. كردند جمع المعارف دائره يك در او از بعد را

 به متافيزيك كلمه. شد معروف فيزيك از بعد يعني) متافيزيك (به نداشت مخصوص نام چون و گرفت

  . شد ترجمه) الطبيعه بعد ما (به عربي مترجمين وسيله

 طبيعيات از بعد ارسطو كتاب در كه شده داده علم اين به جهت بدان نام اين كه شد فراموش كم كم

 يا علم اين مسائل كه است شده داده علم اين به جهت آن از  نام اين رفت گمان چنين. است گرفته قرار

 مانند افرادي براي اينرو از. اند طبيعت از خارج مجرده، عقول خدا، قبيل از علم ينا مسائل از بعضي الاقل

 مابعدالطبيعه، نه شود مي خوانده الطبيعه ماقبل  علم اين بايست مي كه شد مطرح سؤال اين) سينا ابن(

   اگر زيرا
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 بعد نه گرفته قرار طبيعت از قبل خدا اند خوانده نام اين به را آن خدا بحث بر علم اين  اشتمال اعتبار به

  ).1 (آن از

. شد معنوي اشتباه يك به منجر اي ترجمه و لفظي اشتباه اين جديد متفلسفان از برخي ميان در بعدها

 كه كردند گمان و پنداشتند الطبيعه ماوراء با مساوي را ) الطبيعه مابعد (كلمه اروپائيان از زيادي گروه

 علم  اين موضوع دانستيم چنانكه كه آن حال و اند طبيعت از ارجخ كه است اموري  علم اين موضوع

 اين غلط به دسته اين حال هر  به. شود مي است موجود چه هر باالخره و طبيعت ماوراء و طبيعت شامل

  . كند مي بحث ماده از مجرد وامور خدا درباره فقط كه است علمي متافيزيك :كردند تعريف چنين را علم

   جديد عصر در فلسفه
 به و شود مي آغاز شانزدهم  قرن از كه قديم عصر به نسبت جديد عصر در عطف نقطه دانيم مي چنانكه

 روش كه بود اين گرفت صورت بودند انگليسي بيكن و فرانسوي دكارت آنها رأس در كه گروهي وسيله

  روش و قلمرو از يكسره طبيعي علوم. داد حسي و تجربي روش به را خود جاي  علوم در عقلي و قياسي

 خود به تجربي نيمه و قياسي نيمه حالت رياضيات. شد تجربي روش حوزه وارد و شد خارج قياسي

. نيست اعتماد قابل  وجه هيچ به قياسي روش كه شد پيدا بعضي براي فكر اين جريان اين از پس. گرفت

 علم آن كند، استفاده قياس از صرفا بخواهد و نباشد عملي آزمايش و تجربه دسترس در علمي اگر پس

   و ندارد، اساسي

  

  پاورقي

) 1(   15. صفحه قديم، چاپ شفا، الهيات
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 علم اين پس نيست راه آن در را عملي آزمايش و تجربه يعني، است چنين الطبيعه مابعد  علم چون

 كه علمي آن گرد  هگرو اين. نيستند مطالعه و تحقيق قابل اثباتا و نفيا علم اين مسائل يعني ندارد، اعتبار

 يك شد مي خوانده علوم ملكه و علوم اشرف و بود بلندتر ديگر علوم همه از گردن و سر يك روز يك

 وجود ديگر نام هر يا اولي فلسفه يا مابعدالطبيعه علم نام به علمي گروه،  اين نظر از. كشيدند قرمز خطر

 از را بشر عقل نياز مورد  مسائل ترين گرامي حقيقت در گروه اين. باشد داشته وجود تواند نمي و ندارد

 و الطبيعه مابعد در نيست، اعتبار بي جا همه در قياسي روش كه شدند مدعي ديگر گروهي. گرفتند بشر

 قابل تجربي روش با كه را آنچه و كردند  خلق جديدي اصطالح گروه اين. كرد استفاده آن از بايد اخالق

 و متافيزيك از اعم شود استفاده آن از قياسي روش با بايست مي  چهآن و خواندند) علم (بود تحقيق

 از است عبارت گروه  اين اصطالح در فلسفه تعريف پس. خواندند) فلسفه (آنرا غيره و منطق و اخالق

 بنابراين). نيست راه آنها در را عملي آزمايش و  تجربه و شوند مي تحقيق قياسي روش با صرفا كه علومي(

 نامي نيست، علم يك نام يعني خاص،  اسم نه است عام اسم يك فلسفه كلمه قديم علماء نظر دمانن نظر

 اصطالح به نسبت اصطالح اين حسب به فلسفه دائره البته ولي. گردد مي علم چندين شامل كه است

 احيانا و حقوق  علم و منطق علم و اخالق علم و الطبيعه بعد ما علم شامل فقط زيرا. است تر تنگ قدما

 اصطالح برخالف گيرند، مي قرار دائره اين  خارج در طبيعيات و رياضيات اما و شود مي ديگر علوم بعضي

 قياسي روش منكر و مابعدالطبيعه منكر بكلي كه اول گروه. بود هم طبيعيات و رياضيات شامل كه قدما

   تنها و بودند
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 علوم به منحصر  هست چه هر اگر كه شدند متوجه كم كم شناختند مي معتبر را تجربي و حسي علوم

 از ما) است خاص موضوعات به مخصوص  يعني است جزئي كه هم علوم اين مسائل و (باشد تجربي

 اينرو از. ماند خواهيم محروم بكلي بود آن دار عهده مدعي مابعدالطبيعه يا فلسفه كه جهان كلي شناخت

 متكي صد در صد كه اي فلسفه  يعني. بود) علمي فلسفه (گذاري پايه آن و شد پيدا برايشان جديدي فكر

 و رابطه نوعي كشف و ديگر مسائل با آنها مسائل پيوند و يكديگر با علوم مقايسه از آن در و است علوم به

 تر كلي  مسائل اين. آيد مي بدست تر كلي مسائل سلسله يك يكديگر با علوم مسائل و  قوانين ميان كليت

. گرفتند پيش روشي چنين انگليسي اسپنسر هربرت و فرانسوي كنت اگوست. خواندند فلسفه نام به را

 نظر از چه و موضوع نظر از چه شد مي شناخته مستقل كه نبود علمي آن ديگر دسته، اين نظر از فلسفه

 اش عمده مبادي الاقل و اش مبادي و بود )موجود هو بما موجود (موضوعش علم آن زيرا مبادي،

 و آنها ميان دادن پيوند و ديگر علوم هاي فرآورده در تحقيق كارش كه شد  علمي بلكه. بود وليها بديهيات

 فلسفه و فرانسوي كنت اگوست تحصلي فلسفه. بود علوم محدودتر مسائل از تر كلي مسائل استخراج

 علوم ايرس از جدا علمي فلسفه، گروه، اين نظر از. است نوع اين از  انگليسي اسپنسر هربرت تركيبي

 از كاملتر  درجه يك با معرفت از درجه يك نسبت قبيل از فلسفه با علوم نسبت بلكه"159 "نيست،

   همان تر كلي و تر وسيع ادراك فلسفه، يعني. است چيز يك درباره معرفت
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 تحقيق چيز هر از قبل كانت، مانند ديگر برخي. است علوم معرفت و ادراك مورد كه است چيزهائي

 نقادي و نقد به و شمردند الزم را، عقل يعني است، معرفت اين منشأ كه اي قوه و معرفت خود درباره

 نام ���������� ��������  نقادي فلسفه يا فلسفه را خود تحقيقات و پرداختند انسان عقل

 هوج لفظ در اشتراك جز شد مي خوانده فلسفه نام به قدما نزد آنچه با نيز فلسفه اين البته. نهادند

 وجه نيز اسپنسر تركيبي فلسفه و كنت  اگوست تحققي فلسفه با همچنانكه. ندارد ديگري مشترك

 كه فلسفه از است شناسي فكر از خاص نوعي كه منطق به  كانت فلسفه. ندارد لفظ جز اشتراكي

 از خاصي علم هيچ در يعني بود،) علم نه (آنچه كم كم اروپا جهان در. است نزديكتر  است جهانشناسي

 نام به بود، اجتماع يا انسان يا جهان درباره نظريه يك حال عين در و گنجيد نمي رياضي يا طبيعي علوم

 شود مي خوانده  فلسفه نام به امريكا و اروپا در كه را هايي) ايست (همه كسي اگر. شد خوانده فلسفه

 اين. ندارند بودن) علم نه( جز مشتركي  وجه هيچ كه بيند مي آورد، بدست را همه تعريف و كند جمع

 تفاوت قبيل از جديد هاي فلسفه با قديم فلسفه تفاوت بدانيم كه بود  نمونه براي شد اشاره كه مقدار

  .نيست جديده علوم با قديمه  علوم

 و قديم النفس علم جديد،  هندسه قديم، هندسه جديد، طب و قديم طب مثال جديد، علم با قديم علم

 نيست چنين يعني ندارند، ماهوي تفاوت... و جديد شناسي  گياه و قديم شناسي ياهگ جديد، النفس علم

   مثال كه
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 دو هر جديد طب و قديم طب. ديگر علم يك نام جديد در و بود علم يك نام قديم در) طب (كلمه

 تتفاو. انسان بدن عوارض و احوال معرفت از  است عبارت حال هر به) طب. (هستند واحد تعريف داراي

 و است تر تجربي قديم طب از جديد طب كه است مسائل تحقيق شيوه در يكي جديد طب و قديم طب

 قديم طب يعني است، كمال و نقص در ديگر و است، تر قياسي و تر استداللي جديد طب از قديم طب

 ستا نام يك جديد و قديم در) فلسفه (اما. علوم ساير همچنين و. است كاملتر جديد طب و تر ناقص

 قديم در خوانديم چنانكه. دارد جداگانه تعريف معني هر حسب به و گوناگون، و مختلف معاني براي

 يعني شعب از يكي به يافت مي  اختصاص نام اين گاهي و بود) عقلي علم مطلق (نام فلسفه كلمه گاهي

 معني هر حسب بر و شده اطالق متعدد معاني به نام اين جديد در و اولي، فلسفه يا مابعدالطبيعه علم

  . دارد  جداگانه تعريف يك

  فلسفه از علوم شدن جدا
 نيز غربيان شرقي مقلدان  ميان در و است گرفته سرچشمه غرب از كه ما زمان در رايج فاحش غلط يك

 اصطالحي"161  "به كه لفظي تحول و تغيير يك. است فلسفه از علوم شدن جدا افسانه است، شايع

 اشتباه گردد مي مربوط معني  يك حقيقت به كه معنوي تحول و تغيير يك با ودش مي مربوط قراردادي

 در حكمت يا فلسفه كلمه گفتيم، سابقا چنانكه. است  گرفته خود به فلسفه از علوم شدن جدا نام و شده

 لفظ اين مفهوم لهذا و رفت مي كار به نقلي دانش مقابل در عقلي دانش  معني به غالبا قدما اصطالح

  . بود بشر فكري و عقالني هاي انديشه همه  ملشا
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 اين جديد دوره در بعد). خاص اسم (نه بود) جنس اسم (و) عام اسم (يك فلسفه لغت اصطالح، اين در

 شده سبب اسم تغيير اين. اينها امثال و شناسي زيبائي و منطق و مابعدالطبيعه به يافت اختصاص لفظ

 علوم ساير و رياضيات و طبيعيات و الهيات مسائلش و بود علم يك يمقد در فلسفه كه بپندارند  برخي كه

 اين مثل درست تعبيري چنين اين. يافتند استقالل و شدند جدا فلسفه از رياضيات و طبيعيات بعد بود،

 اندام همه شامل و شود برده كار به روح مقابل در بدن معني  به وقت يك) تن (كلمه مثال كه است

 در پائين، به  گردن از مورد در كلمه اين و شود پيدا ثانوي اصطالح بعد و باشد، بوده پا تا سر از انسان

 جدا انسان بدن از انسان سر كه شود پيدا  توهم اين برخي براي آنگاه و شود برده كار به) سر (مقابل

 است اين مثل نيز و. شود اشتباه معنوي تحول و تغيير يك با لفظي تحول و تغيير يك يعني،. است شده

 ايران جنوبي استانهاي از  استاني به امروز و است شده مي اطالق ايران همه به وقت يك) فارس (كلمه  كه

 از علوم شدن جدا. است شده جدا ايران از فارس استان كه كند گمان و شود پيدا كسي و شود مي اطالق

 يافته اختصاص نام اين امروز و شدند مي ياد فلسفه عام نام تحت روزي علوم. است قبيل همين از  فلسفه

 به فلسفه جزء  وقت هيچ علوم. ندارد فلسفه از علوم شدن جدا به ربطي نام تغيير اين. علوم آن از يكي به

  .شود جدا تا نبوده كلمه اين خاص معناي
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   مشاء فلسفه و اشراق فلسفه سوم درس
 اشراقي فالسفه سردسته. مشاء فالسفه و اقاشر فالسفه. شوند مي تقسيم دسته دو به اسالمي فالسفه

 شيخ اسالمي، مشاء فالسفه سردسته و است،  ششم قرن علماء از سهروردي الدين شهاب شيخ اسالمي،

. روند مي شمار به ارسطو پيرو ومشائيان افالطون، پيرو اشراقيان. رود مي شمار به سينا بن ابوعلي الرئيس

 در تحقيق براي  اشراقي روش در كه است اين در مشائي روش و اشراقي روش جوهري و اصلي  تفاوت

 و قلبي سلوك نيست، كافي عقلي تفكرات و استدالل تنها) الهي حكومت (مخصوصا و فلسفي مسائل

 فقط تكيه مشائي روش در اما است، الزم و ضروري حقايق كشف براي نيز آن تصفيه و نفس مجاهدات

  . است استدالل بر

١٤٢  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

) مشاء (كلمه ولي است، رسا و مفيد اشراقي روش افاده براي است نور تابش معني به كه) اشراق (لفظ

 افاده را مشائي روش و است نامگذاري صرفا و است) رونده  راه بسيار (يا) رونده راه (معني به كه

 عادت ارسطو كه بود اين خواندند) مشائين (را پيروانش"165  "و ارسطو كه اين علت :گويند. كند نمي

 كه بريم كار  به را اي كلمه بخواهيم اگر پس. كند افاضه و افاده رفتن راه و زدن قدم  حال در كه داشت

 دو فالسفه بگوييم و بريم كار به را) استداللي (كلمه بايد باشد مشائين فلسفي روش مفهوم مفيد

 دو داراي ارسطو و افالطون واقعا آيا كه شود تحقيق است الزم جا اين. استدالليون و اشراقيون :اند دسته

 آيا و است؟ بوده) ارسطو (شاگرد و) افالطون (استاد ميان نظري اختالف چنين و اند بوده مختلف متد

 اشراق شيخ نام به كوتاهش نام با را او ما پس  اين از كه سهروردي الدين شهاب شيخ كه اي طريقه

 پيرو و طرفدار افالطون و است افالطون قهطري است كرده بيان آنرا اسالمي  دوره در خواند خواهيم

 طرفدار اشراق شيخ تعبير به و قلبي ومشاهده مكاشفه و نفس رياضت و مجاهدت و معنوي سلوك

 اختالف مورد مسائل عنوان به بعد به اشراق  شيخ زمان از كه مسائلي آيا است؟ بوده) ذوقي حكمت(

 مسأله وجود، كثرت و وحدت وجود، اصالت و اهيتم اصالت مانند ،شود مي شناخته مشائين و اشراقيين

 اشرف، امكان قاعده انواع،  ارباب و مثل مسأله صورت، و هيولي از جسم تركب عدم و تركب مسأله جعل،

 زمان اين تا كه است ارسطو و افالطون اختالف مورد  مسائل همان قبيل، اين از ديگر مسئله دهها و

 افالطون  روح و شده ابتكار و اختراع بعدها مسائل اين از بعضي الاقل و مسائل اين يا و است يافته ادامه

   است؟ بوده خبر بي اينها از ارسطو و
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 نظرهائي اختالف ارسطو افالطون  ميان مسلما كه است اين بگوييم توانيم مي درسها اين در اجماال آنچه

 ابراز او برابر در ديگري هاي نظريه و دكر رد را افالطون هاي نظريه از بسياري ارسطو يعني داشته، وجود

 پيروان با افالطون پيروان است، اسالمي دوره و يوناني دوره ميان فاصل حد كه اسكندريه دوره در. كرد

 رأيي بين الجمع (نام به دارد معروفي كوچك كتاب فارابي. اند داده مي تشكيل را مختلف دسته دو ارسطو

  نحوي به كه شده كوشش و شده طرح فيلسوف دو اين تالفياخ مسائل كتاب اين در) الحكيمين

 كتبي مطالعه از و ارسطو و افالطون آثار مطالعه از آنچه ولي. برود بين از حكيم دو اين ميان اختالفات

 دست به اسالمي  دوره در فلسفه سير به توجه با) شده نوشته (فيلسوف دو اين آراء و عقائد  بيان در كه

 اسالمي فلسفه در امروز كه مشائين و اشراقيين اختالف مورد عمده مسائل كه است اين يكي آيد مي

 و افالطون به ربطي و است اسالمي جديد مسائل سلسله يك مسأله، دو يكي استثناء به است، مطرح

 امكان  قاعده جسم، بساطت و تركب مسأله جعل، مسأله وجود، و ماهيت مسائل :مانند. ندارد ارسطو

 الجمع (كتاب در كه است همانها  افالطون و ارسطو اختالف مورد مسائل. وجود كثرت و دتوح اشرف،

 مورد اساسي مسائل ما نظر از. است الذكر سابق مسائل از غير البته و آمده فارابي) الحكيمين رأيي بين

 كه اين مهمتر همه از. داد خواهيم توضيح آنها درباره بعدا  كه است مسأله سه ارسطو و افالطون اختالف

 قلبي مشاهده و رياضت و مجاهدت و معنوي سلوك و سير طرفدار افالطون كه است ترديد محل بسيار

 روش و اشراقي روش :بدانيم  روش دو داراي را ارسطو و افالطون ما كه اين بنابراين،. است بوده

   افالطون كه نيست معلوم وجه  هيچ به. است مناقشه قابل بسيار استداللي،
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 اشراق طرفدار) اشراقي (فرد يك عنوان به خودش  زمان به نزديك زمانهاي در يا و خودش زمان در

  پيروانش و ارسطو درباره منحصرا) مشائي (لغت كه نيست معلوم حتي و . است شده مي شناخته دروني

   :گويد مي كتابش دوم جلد در) النحل و الملل (صاحب شهرستاني. است شده مي اطالق

 آنرا رفتن راه حال در همواره حكمت، احترام به افالطون و اند،) لوقين (اهل آنها پس مطلق، مشائين اما(

 البته). خواندند مشائين را پيروانش و) ارسطو ظاهرا (او اينرو از و كرد تبعيت او از ارسطو. كرد مي تعليم

 است داشته ادامه هم اسالمي دوره رد تعبير اين و اند گفته مي) مشائين (پيروانش و ارسطو به كه اين در

 خوانده) اشراقي (افالطون كه است اين است انكار و نفي قابل و ترديد مورد آنچه. كرد ترديد توان نمي

 فلسفه مورخان يا و بوعلي و فارابي مانند فالسفه از هيچيك سخن در اشراق شيخ از قبل ما. باشد شده

 شده ياد اشراقي و ذوقي حكمت طرفدار  حكيم يك عنوان به نافالطو از كه بينيم نمي شهرستاني مانند

   كلمه اين كه بود شراق شيخ). 1 (خوريم نمي بر هم) اشراق (اصطالحي كلمه به حتي و باشد

  پاورقي
) چهارم قرن اوائل و سوم قرن اواخر حدود در (الوحشيه ابن نام به شخصي بار اولين كربن، هانري اعتقاد به .1

  چاپ 182 و 73 صفحات مسلمان، حكيم سه كتاب به شود رجوع (است برده كار به اسالم جهان در را كلمه اين
  پاورقي مقاالت مجله( اسالم در علوم تاريخ يادداشتهاي در زاده تقي حسن سيد). دوم

 از پس) 213 صفحه 4 و 3 شماره  تهران اسالمي معارف و الهيات دانشكده تحقيقاتي گروه نشريه (بررسيها >
 به موسوم نبطي وحشيه ابن همان ديگر كتاب و":گويد مي الوحشيه  ابن همين به منسوب مجهولي كتاب ذكر

 از بابلي قديمتر  كتب از او كه داده نسبت قوثامي اسم به بابلي حكيم يك به آنرا باز  كه) النبطيه الفالحه(
 دوم كتاب اين تحقيق، قريحه آن با خلدون ابن حتي. شود مي تطويل باعث كرده نقل ينبوشاد و ضغريث تأليفات

 و گوتشميد تحقيقات  نتيجه در عاقبت ولي. است شده ترجمه عربي به يوناني از كه دانسته  نبطي علماي از را
 حتي و است هذيان از پر و مجعول مزبور كتاب كه  شده معلوم ايطاليائي نالينوي مخصوصا و آلماني كه نولد

 قالب به را  موهومات اين همه زيات ابوطالب همان و نداشته وجود وحشيه ابن كه است  آن بر عقيده را نالينو
 كه است شعوبيه تأليفات از كتب نوع اين كه برآنند محققين و است داده نسبت موهوم شخص يك به و ريخته

 كه نيست بعيد. است نبوده علوم از اي بهره را عرب و بوده عرب غير ملل نزد علوم  كه كنند ثابت اند خواسته مي
 فعال. است بوده شعوبيه تأليفات از آن مانند كتابي يا و) النبطيه الفالحة (كتاب هم اشراق شيخ اشتباه منشأ
 است رسيده زمينه اين در اشراق شيخ از آنچه با را آن مطالب تا نيست ما اختيار در) النبطيه الفالحة (كتاب

  .كنيم مقايسه
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 جمله از قديم، حكماي از گروهي االشراق، حكمة كتاب  مقدمه در كه بود او هم و انداخت زبانها سر بر را

) اشراقيون  رئيس (عنوان به افالطون از و. خواند اشراقي و ذوقي حكمت طرفدار را  افالطون و فيثاغورس

 .كرد انتخاب را اشراقي روش اسالمي متصوفه و عرفا تاثير تحت اشراق شيخ ما عقيده به. كرد ياد

 بهتر اش نظريه كه اين براي شايد او  ولي. اوست خود ابتكار يكديگر با استدالل و اشراق آميختن

 سندي هيچگونه اشراق شيخ. كرد معرفي مشرب همين داراي را  فالسفه قدماي از گروهي بيابد مقبوليت

. دهد نمي ارائه سندي نيز باستان ايران حكماء مورد در كه همچنان دهد، نمي دست  به موضوع اين در

   داشت مي دست در سندي اگر حتما
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 از برخي. كرد نمي برگزار اجمال و ابهام به اينگونه بود  اش عالقه مورد كه را اي مسأله و داد مي ارائه

. اند نكرده ياد او اشراقي روش از وجه  هيچ به افالطون، افكار و عقائد شرح ضمن فلسفه تاريخ نويسندگان

 اروپا، در حكمت سير دورانت، ويل فلسفه تاريخ هومن، دكتر فلسفه  تاريخ رستاني،شه نحل و ملل در

 حكمت سير در . است نشده برده است مدعي اشراق شيخ كه اي گونه به افالطون اشراقي روش از  نامي

 سير در. است نشده برده است مدعي اشراق  شيخ كه اي گونه به افالطون اشراقي روش از نامي اروپا، در

 از پيش روح":گويد مي افالطون زبان از و كند مي يادآوري را افالطوني  عشق موضوع اروپا در حكمت

 مطلق زيبائي ياد به بيند مي را ظاهر زيبائي دنيا اين در چون و ديده را مطلق زيبائي دنيا، به آمدن

 عشق اما. است مجازي صوري، حسن مانند جسماني عشق. دهد مي  دست او به هجران غم و افتد مي

 مورد در افالطون آنچه. "گردد مي جاويد زندگي دريافت و اشراقي ادراك مايه و است ديگر چيز حقيقي

 عقيده به كه است زيبائيها عشق شود مي  خوانده افالطوني عشق نام به بعدها كه است گفته عشق

 تهذيب باب در اشراق شيخ چهآن به ربطي حال هر به و دارد،  الهي اي ريشه حكيمان در الاقل افالطون

 اش فلسفه تاريخ اول جلد در راسل برتراند اما. ندارد است گفته اهللا الي عرفاني سلوك و سير و نفس

 دهد نمي ارائه مدركي وجه هيچ به ولي كند، مي ياد افالطون فلسفه در اشراق و تعقل آميختگي از مكرر

 تصفيه و نفس مجاهدت راه از كه است چيزي الطونياف  اشراق آيا گردد روشن كه كند نمي نقل چيزي و

   كه است همان يا و شود مي پيدا آن
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 در. است افالطون آثار همه در مستقيم مطالعه  به نيازمند بيشتر تحقيق. است زيبائي به عشق يك مولود

 زمين قمشر از را روش اين ظاهرا و است داشته اشراقي روش كه كرد قبول بتوان شايد فيثاغورس مورد

 تحت جهت اين در افالطون كه است مدعي داند مي اشراقي را  افالطون روش كه راسل. است گرفته الهام

 نه، يا  بدانيم اشراقي روش نظر از را او خواه افالطون، عقائد و آراء ميان در. است بوده  فيثاغورس تأثير

 سه هر در ارسطو و دهد مي  تشكيل را افالطون فلسفه اصلي مشخصات و اركان كه است مسأله سه

  .است بوده مخالف او با مسأله

 و اصل اعراض، و جواهر از  اعم شود، مي مشاهده جهان اين در آنچه مثل، نظريه طبق :مثل نظريه - 1

 جهاني آن حقايق عكسهاي و ها سايه منزله به جهان  اين افراد و دارد وجود ديگر جهان در حقيقتشان

 جهان در حقيقت و اصل يك داراي همه كنند مي زندگي جهان اين در كه  انسان افراد مثال. باشند مي

 حقايق آن افالطون. اشياء ساير همچنين. است جهاني آن انسان حقيقي، و اصيل انسان و هستند ديگر

 به حقايق آن مجموع و است شده ترجمه"مثال"به"ايده"كلمه اسالمي دوره در. نامد مي"ايده"را

 اشراق شيخ و است مخالف  افالطوني مثل نظريه با سخت بوعلي. شود مي خوانده"ونيافالط مثل" نام

 البته. است صدرالمتألهين ديگر يكي و ميرداماد،"مثل  نظريه"طرفداران از يكي. است آن طرفدار سخت

   متفاوت اشراق  شيخ تعبير با حتي و افالطون تعبير با ميرداماد، خصوصا"مثل"از حكيم دو اين تعبير

  

  پاورقي

 تاريخ اول جلد و شهرستاني  نحل و ملل دوم جلد به شود رجوع فيثاغورسي فلسفه مطالعه براي) 1(

  .راسل برتراند فلسفه
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  . است

 قصيده. است صفويه دوره  حكماي از ميرفندرسكي اسالمي دوره در مثل نظريه طرفداران از ديگر يكي

 اين قصيده مطلع. است كرده بيان قصيده آن در مثل مورد در را خويش نظر و دارد فارسي به معروفي

   :است

   باالستي در  آنچه دارد، زير در صورتي     زيباستي و خوش و نغز اختران، اين با چرخ

  يكتاستي خود اصل با همي باال رود بر       معرفت نردبان با اگر زيرين صورت

   سيناستي علي بو گر و ابونصرستي گر       ظاهري فهم هيچ نيابد در را سخن اين

 به تعلق از قبل روحها كه  است معتقد وي. است آدمي روح درباره افالطون ديگر مهم اساسي نظريه -  2

 بدن، شدن خلق از پس و بوده موجود و مخلوق است  مثل عالم همان كه باالتر و برتر عالمي در بدنها

  .شود مي جايگزين آن در و كند مي پيدا تعلق بدن به روح

 نظريه دو آن از گيري نتيجه  منزله به و است گذشته نظريه دو بر مبتني كه افالطون سوم يهنظر -  3

 جهان  اين در ما كه چيز هر يعني واقعي، يادگيري نه است يادآوري و تذكر علم، كه است اين

 بار اولين براي ايم بوده  جاهل آن به نسبت و دانسته نمي كه را چيزي پنداريم مي و آموزيم، مي

 از قبل روح كه گفتيم زيرا ايم، دانسته مي قبال كه  است چيزهايي آن يادآوري حقيقت در ايم، آموخته

 و است  كرده مي مشاهده را"مثل"عالم آن در و بوده موجود برتر عالمي در ، عالم اين در بدن به تعلق

 آن از قبل روحها پس دان كرده ادراك قبال را مثالها روحها و است چيز آن"مثال"چيز هر حقيقت چون

  ؛اند بوده حقائق به عالم يابند تعلق دنيا به و شوند وارد دنيا عالم به كه
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 منزله به ما روح براي بدن. ايم كرده فراموش را چيزها آن ، بدن به روح تعلق از پس هست كه چيزي

 در. است آيينه در صور انعكاس و نور تابش مانع كه باشد  شده آويخته اي آيينه روي بر كه است اي پرده

 و نفس رياضت و مجاهدت اثر در يا (عشق اثر در يا عقلي، روش و جدل و بحث يعني ، ديالكتيك اثر

 ظاهر صورت و تابد مي نور و شود مي برطرف  پرده) اشراق شيخ امثال استنباط بنابر معنوي سلوك و سير

 را ملكوتي و مجرد و مثالي كليات وجود والا. است مخالف افالطون با مسأله سه هر در ارسطو. گردد مي

 كه است معتقد ثانيا. شمارد مي ذهني امر صرفا را كلي كليت تر صحيح تعبير به يا و را كلي و است منكر

 وجه هيچ به بدن و شود مي خلق بدن خلقت يافتن كمال و تمام با مقارن  يعني بدن خلق از پس روح

 روح. جديد معلومات  كسب براي است روح ابزار و وسيله برعكس نيست، روح براي حجابي و مانع

 ديگري عالم در قبال روح. آورد مي دست به بدني ابزارهاي و حواس همين وسيله به را خويش معلومات

 برخي و اساسي مسائل اين در ارسطو و افالطون نظر اختالف. باشد آورده بدست معلوماتي تا است نبوده

 افالطون هم اسكندريه،  مكتب در. يافت ادامه نيز آنها از بعد نيست، اهميت اين به البته  كه ديگر مسائل

 مؤسس. شدند مي خوانده جديد افالطونيان نام به  افالطون اسكندراني پيروان. ارسطو هم و دارد پيرواني

  مصري يك آنها بارزترين و ترين معروف و"ساكاس آمونياس"نام به  مصري است شخصي مكتب اين

 افالطونيان. خوانند مي"اليوناني  الشيخ"را او اسالمي مورخين كه"افلوطين"نام به است االصل انييون

   و اند آورده تازه مطالب جديد،
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 كه هستند زيادي عده ارسطو اسكندراني پيروان. باشند كرده استفاده شرقي قديم منابع از است  ممكن

  .باشند مي"افريدوسي اسكندر"و"تامسطيوس"اآنه ترين معروف. را ارسطو) آثار (اند كرده شرح

١٥١  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   اسالمي فكري روشهاي: چهارم درس
 ميان گفتيم و داديم مشائي  فلسفي روش و اشراقي فلسفي روش درباره توضيحي مختصر قبل، درس در

 بنابر كه گفتيم و دارد، وجود فلسفي مسائل در  اساسي اختالفات سلسله يك مشائيون و اشراقيون

 كه شد اشاره هم و. رود مي شمار به مشائيون سلسله سر ارسطو و اشراقيون  سلسله سر ونافالط مشهور

 ديگر برخي دارند،  اشراقي روش اسالمي فالسفه از برخي يافت، ادامه مكتب دو اين اسالمي دوره در

 و اشراقي  روش با كه است بوده هم ديگر فكري روشهاي اسالمي جهان در كه اين به نظر. مشائي روش

 ناچاريم اند داشته اسالمي فرهنگ تحويل در اساسي و اصيل نقشي نيز آنها و است داشته مغايرت مشائي

  :است روش دو است ذكر قابل و مهم آنچه روشها ساير ميان در :كنيم اشاره نيز آنها به
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 -  1  عرفاني روش

 -  2  كالمي روش

 در و دانستند نمي مشائي و اشراقي از اعم فالسفه تابع را خود وجه هيچ به متكلمين همچنين و عرفا

 تصادمها همين و است داده رخ فالسفه و آنها ميان  تصادمهايي و اند داده خرج به ايستادگيها آنها مقابل

 و معارضه طريق از كه آن بر عالوه كالم و عرفان است داشته بسزايي تأثير  اسالمي فلسفه سرنوشت در

 مسائلي از بسياري. اند گشوده  فالسفه براي نيز تازه افقهاي اند، بخشيده تحرك اسالمي فالسفه به تصادم

 نظر اظهار چند هر است، شده مطرح عرفا و متكلمين وسيله بار اولين است، مطرح اسالمي فلسفه در كه

 روش چهار اسالمي فكري روشهاي مجموع عليهذا. است متفاوت متكلمين و عرفا نظر اظهار با فالسفه

 به كه است فكريي روشهاي ما مقصود كه است بديهي. اند بوده دسته چهار اسالمي فكرانمت و است

 كه درس  اين در ما. است شناسي جهان و شناسي هستي نوعي يعني، دارد فلسفي رنگ  عام معني

 يا ادبي يا حديثي يا تفسيري يا فقهي فكري روشهاي به كاري كنيم، مي بحث فلسفه كليات درباره

 تحت روشها اين همه كه است اين ديگر نكته. دارند ديگر داستاني آنها كه نداريم اخالقي يا سياسي

 اسالمي حوزه از خارج در خود هاي مشابه با و اند كرده پيدا مخصوص  رنگي اسالمي تعليمات تأثير

 چهار آن .است حاكم آنها همه بر اسالمي فرهنگ خاص روح :ديگر عبارت به و. دارند و داشته  تفاوتهايي

  :از است عبارت فكري روش

 روش اين پيرو اسالمي فالسفه اكثر. دارد زيادي پيروان روش اين :مشائي استداللي فلسفي روش - 1

   سينا، علي بو فارابي، الكندي،. اند بوده
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 مشائي اندلسي، الصائغ ابن اندلسي، باجه ابن اندلسي، رشد  ابن ميرداماد، طوسي، نصيرالدين خواجه

 قبيل از علي بو فلسفي كتابهاي. است سينا علي بو مكتب اين كامل نماينده و مظهر .اند بوده سلكم

 مشاء حكمت همه الحكمه عيون مباحثات، تعليقات، معاد، و مبدأ عالئي، دانشنامه نجات، اشارات، شفا،

  .بس و است عقلي برهان و استدالل بر فقط تكيه  روش اين در. است

 را روش اين كه كس آن. دارد  كمتري پيروان مشائي روش به نسبت روش اين :شراقيا فلسفي روش - 2

 خود. اند داشته اشراقي روش ديگر اي عده و شهرزوري شيرازي، الدين  قطب. بود"اشراق شيخ"كرد احياء

 از است نوشته زيادي  كتب اشراق شيخ. رود مي شمار به مكتب اين كامل نماينده و مظهر اشراق،  شيخ

 االشراق حكمة كتاب آنها معروفترين. النور هياكل ، مقاومات مطارحات، تلويحات، االشراق، حكمة قبيل

 دارد  فارسي به ها رساله برخي اشراق شيخ. دارد اشراقي روش صد در صد كه است  كتاب اين تنها و است

 برهان و استدالل :شود مي تكيه چيز دو به روش اين در. غيره و سرخ عقل جبرئيل، پر آواز :قبيل از

 نتوان عقلي  برهان و استدالل نيروي با تنها روش، اين حسب به. نفس تصفيه و مجاهده ديگر و عقلي،

  .كرد اكتشاف را جهان حقائق

 و اهللا الي سلوك اساس بر  نفس تصفيه بر فقط و فقط تصوف و عرفان روش :عرفاني سلوكي روش - 3

. ندارد عقلي استدالالت به اعتمادي وجه هيچ به و دارد  تكيه قتحقي به وصول مرحله تا حق به تقرب

 بلكه نيست، حقيقت كشف تنها هدف ، روش اين حسب به. داند مي چوبين را استدالليان پاي روش اين

  .است حقيقت به رسيدن

   اسالم جهان در نامداري عرفاي و دارد زيادي پيروان عرفاني روش
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 سعيد ابو مصري،  ذوالنون بغدداي جنيد شبلي، حالج، بسطامي، ايزيدب جمله آن از. اند كرده ظهور

 عربي الدين محيي قشيري، ابوالقاسم سراج، نصر ابو مكي، ابوطالب انصاري، عبداهللا خواجه ابوالخير،

  عرفان كه اسالمي عرفان كامل نماينده و مظهر. برد نام بايد را رومي مولوي مصري، فارض ابن اندلسي،

 محيي است، بوده او شديد تأثير تحت آمده كس هر او از پس و درآورد مضبوط علم يك رتصو به را

. اختالف  وجه دو و دارد اشتراك وجه يك اشراقي فلسفي روش با عرفان سلوكي روش. است عربي الدين

 هك است اين يكي اختالف، وجه دو اما. است نفس تصفيه و تهذيب و اصالح بر تكيه دو، آن اشتراك وجه

 به را تصفيه و فكر و نمايد مي حفظ آنرا اشراقي فيلسوف ولي كند مي طرد كلي به را استدالل عارف

 است حقيقت  كشف ديگر فيلسوف هر مانند اشراقي فيلسوف هدف كه اين ديگر. گيرد مي يكديگر كمك

  .است حقيقت به وصول عارف هدف اما

 دو با ولي است عقلي  استدالالت بر شان تكيه شاءم فالسفه مانند متكلمين :كالمي استداللي روش -  4

 و اصول با كنند مي آغاز آنجا از را خود بحثهاي متكلمين كه عقل مبادي و اصول كه اين يكي :تفاوت

 معتزله خصوصا متكلمين. است متفاوت كنند مي آغاز آنجا از را خود بحث فالسفه كه عقلي مبادي

 را قبح و حسن معتزله  كه تفاوت اين با است،"قبح و حسن"برند مي كار به كه متعارفي اصل  مهمترين

 از اند كرده مترتب اصل اين بر قواعد و اصول  سلسله يك معتزله. شرعي اشاعره، و دانند مي عقلي

 را قبح و حسن اصل فالسفه ولي. ديگر مطالب بسيار و"تعالي باري بر اصلح وجوب"و"لطف قاعده"قبيل

 اصل اين بر قواعد و اصول سلسله يك معتزله. شرعي اشاعره، و دانند مي يبشر و اعتباري اصل يك

 فالسفه ولي. ديگر  مطالب بسيار و"تعالي باري بر اصلح وجوب"و"لطف قاعده"قبيل از اند كرده مترتب

 در كه عملي معقوالت و مقبوالت  قبيل از دانند، مي بشري و اعتباري اصل يك را قبح و حسن اصل

   و ستا مطرح منطق
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 خوانند مي" جدلي حكمت"را كالم فالسفه اينرو از. "برهان"در نه است استفاده  قابل"جدل"در فقط

 به متعهد ،داند مي"متعهد"را خود فيلسوف، خالف بر متكلم، كه اين ديگر يكي. "برهاني حكمت"نه

 از كه نشده عيينت قبال هدفش فيلسوف  يعني است آزاد بحث يك فيلسوفانه بحث. اسالم حريم از دفاع

 روش سه به خود نوبه به كالمي روش. است شده تعيين قبال  متكلم هدف ولي كند دفاع اي عقيده چه

   :شود مي منشعب

  . معتزلي كالمي روش -  الف

  . اشعري كالمي روش - ب

  . شيعي كالمي روش - ج

 معتزله. است اي نهجداگا  بحث نيازمند و نيست ميسر درس اين در روشها اين از يك هر كامل شرح

 هجري سوم و دوم قرنهاي در كه مثني معمربن ابوعبيده جاحظ، نظام، عالف، ابوالهذيل زيادند،

 به معتزله  مكتب نماينده و مظاهر ششم، قرن اوايل و پنجم قرن اواخر در زمخشري قاضي و اند زيسته مي

 اشعري مكتب كامل نماينده و ظهرم  هجري 330 سال در متوفا اشعري ابوالحسن شيخ و. روند مي شمار

 اشعري روش رازي، فخرالدين و غزالي، و جويني الحرمين امام و باقالني ابوبكر قاضي. رود مي شمار به

 السالم عليه صادق جعفر امام اصحاب از كه الحكم بن هشام. اند بوده زياد نيز شيعي متكلمين. اند داشته

 زبردستي متكلمان باشند مي شيعي ايراني  خاندان يك كه نوبختي خاندان. است شيعي متكلم يك است

 نماينده و مظهر. روند مي شمار به شيعه متكلمان از نيز الهدي علم  مرتضي سيد و مفيد شيخ. اند داشته

  كتاب. است طوسي نصيرالدين خواجه شيعي  كالم كامل
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 بعد. هست هم رياضيدان و لسوففي خواجه،. است كالم كتب معروفترين از  يكي خواجه"العقائد تجريد"

 كالمي كتب ميان در. گرفت خود به فلسفي رنگ بيشتر و كرد تغيير كلي به كالم سرنوشت خواجه از

 از آن شرح و است، حافظ ممدوح و معاصر"ايجي عضد قاضي"از آن متن كه"مواقف شرح"تسنن اهل

 تجريد"كتاب تأثير تحت سخت"مواقف"كتاب. است معروفتر همه از  است جرجاني شريف ميرسيد

  .است"العقائد
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   متعاليه حكمت: پنجم درس
 را آن معروف نمايندگان و كرديم اشاره اسالمي دوره در فكري روش چهار به اجماال گذشته، درس در

 به نقطه يك در تا يافتند ادامه اسالم جهان در جريان چهار اين كه كنيم مي اضافه اكنون. برديم نام نيز

 با آنجا در جريان چهار اين كه اي نقطه. آوردند وجود به را واحدي جريان جمعا و ندرسيد يكديگر

 شيرازي صدرالمتألهين وسيله به متعاليه حكمت. شود مي ناميده" متعاليه حكمت"كردند تالقي يكديگر

 در نيز - بوعلي  وسيله"متعالي حكمت"كلمه. شد گذاري پايه) قمري هجري 1050 سال در متوفا(

 فلسفه رسما صدرالمتألهين. نشد معروف نام  اين به هرگز بوعلي فلسفه ولي است رفته كار به - اتاشار

   فلسفه و خواند متعاليه حكمت را خود
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 به يعني است  اشراقي مكتب شبيه روش لحاظ از صدرالمتألهين مكتب. شد مشهور نام همين  به وي

  .است متفاوت استنتاجات نظر از و اصول نظر از ولي است، معتقد توأما شهود و كشف و استدالل

 و فلسفه اختالف مورد يا و اشراق، و مشاء اختالف مورد مسائل از بسياري صدرالمتألهين مكتب در

 فلسفه يك صدرالمتألهين فلسفه. است شده حل  هميشه براي كالم و فلسفه اختالف مورد يا و عرفان،

 در اسالمي گوناگون فكري روشهاي چند هر كه ستا فلسفي خاص نظام  يك بلكه نيست، التقاطي

 از دارد، متعدد كتابهاي صدرالمتألهين. دانست مستقلي فكري نظام را آن بايد اند بوده مؤثر  آن پيدايش

  اثيرالدين هدايه شرح مشاعر، عرشيه، معاد، و مبدأ الربوبيه، الشواهد اربعه، اسفار :است جمله آن

 و قمري هجري 1212 متولد (منظومه شرح و منظومه كتاب صاحب"يسبزوار مالهادي حاج".ابهري

 و سبزواري منظومه شرح كتاب. است صدرالمتألهين مكتب پيروان از) قمري هجري 1297 در متوفا

 حكمت كتاب و سينا بوعلي شفاي كتاب و سينا بوعلي اشارات كتاب و صدرالمتألهين اسفار كتاب

. شود مي تدريس قديمه علوم  هاي حوزه در كه است متداولي و شايع كتب از اشراق شيخ االشراق

 عقلي و فكري سلوك نوع از كه  فلسفي مباحث به كه بود اين كرد، كه كارهائي جمله از صدرالمتألهين،

  . اند داشته بيان روحي و قلبي سلوك در عرفا آنچه شبيه داد ترتيبي و نظام است،

  :دهد مي  انجام سفر چهار عارفانه روش بستن كار به با سالك كه معتقدند عرفا
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 اي پاره و كند عبور طبيعت از كه است اين سالك كوشش مرحله اين در. الحق الي الخلق من سفر -  1

 حجابي"182 "حق و او ميان و شود واصل حق ذات به تا بگذارد سر پشت نيز را طبيعي ماوراء عوالم

  . نباشد

 به شناخت نزديك از را حق  ذات سالك آنكه از پس. است ومد مرحله اين. الحق في بالحق سفر -  2

  .پردازد مي او صفات و اسماء و كماالت و شؤون در سير به او خود كمك

 اما كند، مي بازگشت مردم  ميان و خلق به سالك سير، اين در. بالحق الخلق الي الحق من سير -  3

 چيز همه در و چيز همه با را حق ذات نيست،  حق ذات از شدن دور و شدن جدا معني به بازگشتش

  .بيند مي

 آنها رساندن و مردم دستگيري به مردم، هدايت و ارشاد به سالك سير اين در. بالحق الخلق في سير - 4

 به ذهني، ولي  است سلوك نوعي فكر كه اين اعتبار به را فلسفه مسائل صدرالمتألهين،. پردازد مي حق به

  :كرد تقسيم دسته چهار

 عامه امور (حق به خلق از  است ما فكر سير حقيقت در و توحيدند مبحث مقدمه و پايه كه مسائلي - 1

  ).فلسفه

  ). الحق في بالحق سير (الهي صفات و خداشناسي و توحيد مباحث -  2

  ).بالحق الخلق الي الحق من سير (وجود كلي عوالم باري، افعال مباحث -  3

  ). بالحق خلقال في سير (معاد و نفس مباحث -  4

  .است ترتيب و نظام همين  اساس بر است"چهارگانه سفرهاي"معني به كه اربعه اسفار كتاب

 متداول، و مشهور فلسفه نهاد،  نام"متعاليه حكمت"را خويش فلسفي خاص سيستم كه صدرالمتألهين

   را فلسفهمشائي و اشراقي از اعم
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يه يعام  .ا فلسفه متعارفه خواند

  سفه ها و حکمتها به فلي کلينظر
مات گوناگون دارد، اما اگر از لحاظ متد و روش ي مختلف تقسيفلسفه و حكمت به مفهوم عام، از نظرها

  .ي، حكمت جدلي، حكمت تجربي، حكمت ذوقيحكمت استدالل: م چهار نوع استيريدر نظر بگ

جه و الزم و يت و ني و كبرياس و برهان است، سر و كارش فقط با صغري به قي متكيحكمت استدالل

  .نهاستيض و ضد و امثال اينق

 از آنچه از بيشتر ؛شتر با ذوق و الهام و اشراق استيست، بي سرو كارش تنها با استدالل نيحكمت ذوق

 سروكار قياسي استدالل و عقل با نه كه است آن تجربي حكمت. گيرد مي الهام دل از گيرد مي الهام عقل

 كه را علوم نتائج  يعني. است آزمايش و تجربه و حس با كارش سرو. قلبي الهامات و دل با نه و دارد

. آورد مي در فلسفه و حكمت صورت  به يكديگر به كردن مربوط با است آزمايش و تجربه محصول

 منطقيين كه است چيزهائي  آن حكمت، اين در استدالل مقدمات اما است، استداللي جدلي، حكمت

 كه خوانديم ،"خمس صناعات"مبحث منطق، كليات در قبال. خوانند مي"مقبوالت"يا"مشهورات"را آنها

 آن از و نامند مي اوليه"بديهيات"را آنها كه است مقدماتي جمله آن از. است گونه چند استدالل  مقدمات

 سوم، ء شي با مساوي ء شي دو"كه اين مثال. خوانند مي"مشهورات"را آنها كه مقدماتي است جمله

   همچنين و شود مي بيان"مساو المساوي مساوي"جمله با  كه"ديگرنديك مساوي خودشان

١٦١  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اما و روند مي شمار به بديهي اموري"كنند صدق واحد آن در نقيضش با حكم يك است  محال"كه اين

 استناد. است مشهوري امر يك"كند باز خميازه  به را دهانش ديگران حضور در انسان است زشت"كه اين

 شمار به جدل جزء"مشهورات"به استدالل و استناد اما. شود مي ناميده"برهان"ات،بديهي به استدالل و

. كند استدالل كلي و جهاني مسائل در مشهورات اساس بر كه حكمتي يعني جدلي، حكمت پس. رود مي

 متكلمين،. است نيك چيز فالن و است زشت چيز فالن كه است اين بر استداللشان پايه غالبا متكلمان،

 همه ها قبح و حسن كه هستند مدعي حكما. كنند مي استدالل"عقلي قبح و حسن"اساس بر الحاصط به

 از. كرد قضاوت توان نمي معيارها اين با هستي و جهان و خدا درباره انسان، زندگي دائره به است مربوط

 و برهاني مقدمات با دين، اساسي اصول كه معتقدند حكما. نامند مي جدلي حكمت را كالم حكما رو اين

 اسالمي، دوره در  چون و جدلي و مشهوري مقدمات با تا است استدالل قابل بهتر اوليه بديهيات بر متكي

 را خود و گردد خارج خود آزاد بحث  وظيفه از كه آن بدون فلسفه تدريجا شيعه، ميان در خصوصا

 دست به تدريجا جدلي تحكم لهذا كرد، تأييد را اسالمي اصول وجهي بهترين به سازد،"متعهد"قبال

 فلسفه الشعاع تحت كالم و گرفت اشراقي حكمت و برهاني  حكمت رنگ طوسي نصيرالدين خواجه امثال

 يكي. است ديگر چيز دو حكمت اين عيب اما. است ارزش با العاده فوق البته تجربي، حكمت. شد واقع

 قابل مسائل به است محدود بيتجر علوم و  تجربي علوم به است محدود تجربي حكمت دائره كه اين

   در حس، قابل و لمس
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 مثال. گيرد مي قرار  تجربه قلمرو در آنچه از وسيعتر بسي است مسائلي درباره بشر فلسفي نياز  كه صورتي

 توانيم مي چگونه كنيم، مي بحث علل براي مبدأ و مكان، براي نهايت و زمان، براي آغاز درباره كه آنگاه

 فلسفي غريزه نتوانست تجربي حكمت لهذا. گرديم نائل خود مقصود  به ميكروسكپ يرز و آزمايشگاه در

 محدود كه اين ديگر. كند اختيار سكوت فلسفي اساسي مسائل در كه شد ناچار و كند اشباع را بشر

 مسلم امروز كه طوري به است، كرده متزلزل را آنها ارزش تجربي مسائل بودن طبيعت به وابسته و بودن

 هم حكمتي. رود مي آنها شدن منسوخ انتظار لحظه هر و دارد موقت ارزش  تجربي علمي مسائل كه است

 و"اطمينان"يعني را بشر اساسي نياز يك نتيجه در و است متزلزل طبعا باشد آزمايشها بر مبني  كه

 دتجر"يا"رياضي تجرد"كه شود مي پيدا مسائلي در يقين و اطمينان. دهد نمي بشر به را يقين

 ماند مي باقي. است توضيح قابل فقط فلسفه در فلسفي تجرد و رياضي تجرد معني .باشند داشته"فلسفي

 دو اين دهنده توضيح شود مي بحث آينده درسهاي در كه مسائلي. ذوقي حكمت و استداللي حكمت

  .است آنها  ارزش كننده بيان و حكمت
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  فلسفه مسائل: ششم درس
 شود، مي تحقيق آنها درباره  اسالمي فلسفه در كه مسائلي از فهرستي اشاره طور به ولو است الزم اكنون

 زند، مي دور"موجود"محور بر فلسفي مسائل. دهيم  دست به روشنگر، توضيحات سلسله يك با همراه

 از و حساب، براي است عدد قبيل از و پزشكي، براي است بدن قبيله از فلسفه، در كه چيزي آن يعني

 بما موجود"فلسفه موضوع ديگر عبارت  به. است"موجود هو بما موجود"هندسه، براي است مقدار قبيل

 موضوع ديگر تعبير به. زند مي دور موضوع اين اطراف در فلسفي  بحثهاي همه. است"موجود هو

   :است گونه چند زند مي دور هستي اطراف در كه مسائلي. است"هستي"فلسفه

  يعني هستي مقابل نقطه دو و ستيه به است مربوط كه مسائلي -  الف
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  .نيستي و ماهيت

 ذهن اين ولي. ندارد مقابل  نقطه ذهن، ماوراء در هستي. نيست چيزي هستي جز عيني، جهان در البته

 ماهيت ديگر نيستي، يكي :است ساخته هستي مقابل در ديگر مفهوم دو و معني دو بشر ساز مفهوم

 ماهيت و وجود به مربوط مسائل متعاليه،  حكمت در خصوصا فه،فلس مسائل سلسله يك). ماهيتها البته(

  . است نيستي و هستي به مربوط مسائل ديگر مسائل سلسله يك و است،

 انواع منزله به كه دارد اقسامي خود نوبه به هستي. است هستي اقسام به مربوط مسائل ديگر دسته - ب

 ذهني، و عيني به تقسيم :قبيل از است، تقسيماتي داراي هستي :ديگر عبارت به و روند مي شمار به آن

 كثير، و واحد به  تقسيم متغير، و ثابت به تقسيم قديم، و حادث به تقسيم ممكن، و واجب  به تقسيم

 يعني است، هستي اوليه تقسيمات مقصود  البته. عرض و جوهر به تقسيم فعل، و قوه به تقسيم

 بزرگ يا سياه و سفيد به انقسام مثال. است هستي كه جهت آن از شود مي وارد هستي بر كه تقسيماتي

 موجود هو بما موجود انقسامات از اينها امثال و كوتاه و بلند جفت، و طاق نامساوي، و مساوي كوچك، و

 يعني است،) پذير كميت (متكمم هو بما موجود يا جسم هو بما موجود انقسامات از بلكه نيست،

 اما. پذيرد مي را انقسامات اين است كميت كه جهت  آن از كميت يا و جسميت كه جهت آن از جسميت

 مالك به راجع فلسفه در. است موجود هو بما موجود انقسام ممكن، و واجب يا كثير، و واحد به انقسام

 از انقسامي چه و است موجود هو بما موجود انقسامات از انقسامي چه كه اين تشخيص و انقسامات اين

   برخي كه خوريم مي بر مواردي به احيانا است، شده دقيق تحقيق  نيست تانقساما اين
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 اولي فلسفه حوزه از خارج و اند دانسته مي جسم هو بما جسم تقسيمات از فالسفه از بعضي را تقسيمات

 در داخل و دانسته موجود هو بما موجود تقسيمات از را آنها دالئلي به ديگر بعضي و اند كرده مي فرض

 ديگر، دسته - ج. كرد خواهيم اشاره آنها از بعضي به درسها همين در ما و اند شمرده اولي فلسفه حوزه

 معلول، و علت سنخيت، عليت، :قبيل از  هستي بر حاكم كلي قوانين به است مربوط كه است مسائلي

  .هستي مراتب در معيت و تأخر و تقدم معلول، و علت نظام بر حاكم ضرورت

 و طبقات هستي يعني. است هستي عوالم يا هستي طبقات اثبات به مربوط مسائل ديگر برخي -  د

   :معتقدند نشأه چهار به يا كلي عالم چهار به اسالمي حكماي. دارد خاص عوالم

 يا طبيعت عالم  . ناسوت

  . ملكوت يا مثال عالم

  . جبروت يا عقول عالم

  . الهوت يا الوهيت عالم

 يا محسوسات و طبيعت عالم ديگر  عبارت به و مكان، و زمان و حركت و ماده عالم يعني ناسوت، عالم

 حركت فاقد اما هست ابعاد و صور داراي كه طبيعت از برتر عالمي يعني ملكوت، يا مثال عالم. دنيا عالم

 فوق و  مبراست اشباح و صور از كه معني عالم يا عقول عالم يعني جبروت، عالم. است تغيير و زمان و

 روابط به مربوط مسائل ديگر برخي -  ه. احديت و الوهيت عالم يعني الهوت، عالم. است لكوتم عالم

   تا الهوت از هستي نزولي سير به است مربوط بهتر عبارت به. است خود فوق ما عوالم با طبيعت عالم
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 شود مي دهخوان"معاد"نام به كه انسان مورد در مخصوصا باالتر، عوالم به طبيعت صعودي سير و طبيعت

  . است كرده اشغال متعاليه  حكمت در را عظيمي بخش و

  ماهيت و وجود
 است اين مقصود ماهيت؟ يا  است اصيل وجود آيا كه است اين بحث مهمترين ماهيت، و وجود باب در

 دو آن. دانيم مي صادق آنها درباره را معني دو هر و  دهيم مي تشخيص معني دو همواره اشياء در ما كه

 هست، عدد هست، درخت هست، انسان كه دانيم مي (مثال. چيستي ديگري و است هستي يكي چيز

 اگر. ديگري چيستي و ماهيت  انسان و دارد) 1 (ماهيت يك و چيستي يك عدد اما... هست مقدار

 هستي چيزها خيلي. دارد ديگري پاسخ چيست انسان بگوييم اگر و. دارد پاسخ يك چيست عدد بگوييم

 برق هست، حيات كه دانيم مي مثال. چيستند  كه دانيم نمي اما هستند كه دانيم مي يعني رند،دا روشني

. چيستند كه دانيم مي را چيزها بسيار. چيست برق چيست،  حيات كه دانيم نمي اما هست

  دايره عيني طبيعت در دانيم نمي اما چيست؟ دايره دانيم مي و دارد ما  پيش روشني تعريف"دايره"مثال

 اين كه دانيم مي طرفي از. است چيستي از غير هستي كه شود مي معلوم پس. ندارد يا دارد وجود واقعي

 چيز دو چيزي هر خارج، ظرف در يعني است، ذهني صرفا وجود، و ماهيت دوگانگي يعني كثرت،

  از يكي پس. نيست

  

  پاورقي

 با است) او چيست (معني به كه"هو ما" كلمه. است"ماهويت"مخفف است، عربي كلمه يك ماهيت،) 1(

 چيست"يعني ماهيت پس. است شده) ماهيت (تخفيف با و شده"ماهويت"مصدريه تاء و مصدريه ياء

  . "چيستي"يا"اوئي
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 در ما غرض و دارد درازي دامنه بحث اين البته. اصيل غير و اعتباري ديگري و است اصيل و عيني دواين

 ماهيت و وجود اصالت مسأله كه است اين بدانيم بايد اينجا نچهآ. است اصطالح با آشنائي كليات، اين

 خواجه و بوعلي و فارابي. است  شده ابتكار اسالم جهان در مسأله اين. ندارد زيادي تاريخي سابقه

 اين. اند نكرده طرح وجود اصالت و ماهيت اصالت عنوان  به بحثي اشراق شيخ حتي و طوسي نصيرالدين

 اما بود، ماهيتي اصالت ميرداماد. شد فلسفه وارد) هجري يازدهم قرن اوائل) (مادميردا (زمان در بحث

  انديشه كه اي فالسفه همه تاريخ آن از و رساند اثبات به را وجود اصالت"صدرالمتألهين"نامدارش شاگرد

 خاص نقش رئاليسم روش و فلسفه اصول سوم جلد در ما. اند بوده وجودي اصالت اند داشته توجهي قابل

 صدرالمتألهين براي فلسفي فكر اين پيدايش به  منتهي كه مقدماتي در را فالسفه و متكلمين و عرفا

  رونق اي فلسفه ما، عصر در كه شود گفته است خوب نيز نكته اين ضمنا. ايم كرده  بيان اي اندازه تا گشت

. است اگزيستانسياليسم  لسفهف آن و شود مي خوانده وجود اصالت فلسفه نام به گاهي نيز آن كه گرفته

 است مطلب اين درباره و است انسان به مربوط شود مي  خوانده وجود اصالت نام به فلسفه اين در آنچه

. ندارد طبيعي معين قالب يك و شده بيني پيش مشخص ماهيت يك اشياء ساير  خالف بر انسان كه

  مطلب زيادي حدود تا مطلب اين. سازد مي خود و كند مي ريزي طرح خود را خود  چيستي انسان

   اصالت نام به  اسالمي فلسفه در آنچه ولي. است شده تأييد اسالمي فلسفه در و است درستي
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 وجود اصالت در ثانيا جهان، همه به است مربوط ندارد، انسان به اختصاص اوال شود مي خوانده وجود

 بحث و است ذهنيت و تباريتاع مقابل در عينيت، معني  به اصالت درباره بحث اسالمي

  .پنداشت  يكي نبايد را دو اين حال هر به و است، تقدم معني به اصالت درباره  اگزيستانسياليسم
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   ذهني و عيني: هفتم درس
 يعني عيني هستي. ذهني يا و است عيني يا ء، شي يك هستي كه است اين هستي تقسيمات از يكي

 ما ذهن از خارج در صحرا و دريا و كوه مثال كه  دانيم مي. تاس انسان ذهن از مستقل كه خارجي هستي

 ذهن و ما خواه بلكه نكند، تصور خواه و كند تصور را آنها خواه ما ذهن. دارند وجود ما ذهن از مستقل و

 دريا و كوه همين ولي. دارد وجود صحرا و دريا و كوه باشيم نداشته وجود خواه و باشيم داشته وجود ما

 خود ذهن در را آنها حقيقت در را، آنها كنيم مي تصور ما كه آنگاه. دارند ما ذهن در هم وديوج صحرا و

 دو جاي اينجا. شود مي ناميده"ذهني وجود"كنند مي پيدا ما ذهن در اشياء كه  وجودي. دهيم مي وجود

   تصويرهايي مناسبت چه به كه اين يكي. هست پرسش
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 چنين اگر شود؟ مي تلقي ما ذهن در اشياء آن از وجودي عنوان به د،شون مي پيدا ما ذهن در اشياء از كه

 وجود از ديگر نوعي بندد مي نقش كاغذ يا ديوار  روي بر اشياء از كه هم تصويري بايست مي پس است

 تصوير ء شي براي"وجود"نوعي به را ذهني تصويرات اگر ما. كاغذي يا ديواري وجود نام به شود خوانده

 با بايد فلسفه كار سرو كه اين حال و حقيقت، نه ايم برده كار به"مجاز"يك حقيقت در  يمكن تعبير شده

 رواني مسائل از يكي و است انسان به مربوط حقيقت در ذهني وجود مسأله كه اين ديگر. باشد حقيقت

 هفلسف مسائل زيرا فلسفه در نه شود مطرح روانشناسي در بايست مي اي مسأله چنين و است انساني

 صورت رابطه كه گوييم مي اول پرسش پاسخ در. است  علوم به مربوط جزئي مسائل و است كلي مسائل

 از است عميقتر بسي خارجي، درياي و كوه با ذهني درياي و كوه رابطه مثال خارجي، ء شي با ذهني

 يك تنها است نذه در  آنچه اگر. خارجي درياي و كوه با ديوار، يا كاغذ روي درياي و كوه عكس  رابطه

. گردد نمي ديوار آگاهي منشأ ديوار روي تصوير  همچنانكه شد نمي آگاهي منشأ هرگز بود مي ساده تصوير

 آگاهي علت كه اند رسانيده اثبات به ذهني وجود مسأله در فالسفه. است  آگاهي عين ذهني تصوير بلكه

 يافتن وجود نوعي  بلكه نيست ادهس تصوير يك ما ذهني تصويرات كه است اين خارجي اشياء  به ما

 كه اين آن و شود، مي روشن نيز دوم پرسش  پاسخ جا همين از و ما، ذهن در است خارجي اشياء ماهيت

  علم در بايد نظر همان از و است انساني رواني مسأله يك نظر يك از ذهني تصويرات مسأله چند هر

 و است وجود از ديگر نشأه  يك واقعا انسان ذهن هك نظر آن از ولي گيرد، قرار بحث مورد معرفةالنفس

  در هستي كه گردد مي سبب
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 طور به شفا الهيات اوايل در بوعلي. است فلسفه در آن جاي عيني، و ذهني :گردد گونه دو خود ذات

 گاهي كه اند گفته تفصيل به و صريح طور به شفا الهيات بر خويش  تعليقات در صدرالمتألهين و اشاره

  .طبيعي علوم  به هم و شود مي مربوط فلسفه به هم مثال شود، مي مربوط فن دو با نظر دو از  ألهمس يك

   خطا و حقيقت
 نمائي واقع ارزش به شود مي مربوط گيرد، قرار مطالعه مورد كه ديگر زاويه يك از ذهني وجود مسأله

 چه خارج عالم درباره ما تصورات و احساسات و ادراكات  اينكه به شود مي مربوط يعني. ادراكات

 كه  است اين است بوده فالسفه توجه مورد االيام قديم از كه مهم مسائل از يكي. است"نما  واقع"اندازه

 مطابقت االمر نفس و واقع با كنيم مي  ادراك اشياء درباره عقل وسيله به يا حواس وسيله به ما آنچه آيا

 االمر نفس و واقع با ما عقلي يا حسي ادراكات خيبر كه كنند مي فرض چنين گروهي نه؟ يا دارد

 كه آنچه و شود مي خوانده"حقيقت"است مطابق"واقعيت"با كه ادراكاتي آن. ندارد برخي و دارد مطابقت

 ذائقه، سامعه، باصره،. شناسيم مي را حواس خطاهاي از اي پاره ما. شود مي ناميده"خطا"نيست مطابق

 را، روز و شب ما. است حقيقت عين ما حسي ادراكات اكثر حال عين در .است الخطا جايز شامه، المسه،

 حواس همين با را، گرمي و سردي را، نرمي و درشتي را، حجم كوچكي و بزرگي را، نزديكي و دوري

  . نيست خطا و است حقيقت عين كه نداريم  شك و دهيم مي تشخيص
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 شده تدوين استدالالتش در عقل خطاي زا جلوگيري براي منطق. است الخطا جايز ما عقل همچنين

 ستد و داد زيادي قلمهاي مثال كه آنگاه ما. است  حقيقت ما عقلي استدالالت اكثر حال عين در. است

  فكري عمل يك كنيم، مي تفريق يكديگر از و جمع ديگر جاي را بستانكاريها و جا يك را بدهيها و داريم

 و جمع حاصل كه  نداريم شك باشيم كرده كافي دقت عمل حين در اگر و دهيم مي انجام عقالني و

 كرديم، ياد آنها از هم قبال كه يوناني هاي"سوفيست"ولي. است حقيقت عين ما تفريق

 براي بينديشد گونه هر و كند احساس گونه هر كس هر گفتند و شدند منكر را"خطا"و"حقيقت"تفاوت

 سوفسطائيان يا سوفيستها. است انسان چيز  همه مقياس گفتند آنها. است"حقيقت"همان او

 و ادراكات تا نماند باقي چيزي ديگر كردند انكار را"واقعيت"چون و كردند انكار را"واقعيت"اساسا

 گروه اين. "خطا"مطابقت عدم صورت در و باشد"حقيقت"آن با مطابقت صورت در انسان احساسات

 و افالطون و سقراط. سوفسطائيان دوره  يانپا با است مقارن سقراط عصر يعني. اند سقراط با معاصر

 در. باشند مي سوفسطائي معروف شخصيت دو گورگياس و پروتاگوراس. كردند قيام اينها ضد بر ارسطو

 خوانده"سيست سپتي"يا شكاك كه آمدند پديد ديگر گروهي اسكندريه در ارسطو، از بعد هاي دوره

   شخصي آنها معروفترين و شدند
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 انكار واقعيت با را بشر ادراكات مطابقت  ولي نشدند منكر اصل از را واقعيت شكاكان. "ونپير"نام به است

 را چيز هر بيروني،  خاص شرائط و دروني حاالت تأثير تحت اشياء ادراك در انسان گفتند آنان. كردند

 هر و نگرند مي مختلف زاويه دو از يا و مختلف  حالت دو در را چيز يك نفر دو گاهي. بيند مي جور يك

 چشم در زيبا، ديگري چشم در و است زشت يكي چشم در چيز يك. نگرند مي  اي گونه به را او كدام

 هوا يك .تا دو ديگري چشم در و است يكي يكي، چشم در بزرگ، ديگري چشم در و است  كوچك يكي

. تلخ ديگري رايب و است شيرين  يكي براي طعم يك. سرد ديگري المسه در و است گرم يكي المسه در

 بار شكاكان و سوفسطائيان عقائد. شدند علم نمائي واقع  ارزش منكر شكاكان همچنين و سوفسطائيان

 مانند فالسفه، از برخي. دارند شكاكيت به تمايل اروپا  فالسفه اكثر. شد زنده جديد عصر در ديگر

 نيز اسقف ضمنا كه"بركلي"نام به هست معروفي فيلسوف. اند كرده انكار اصل از را واقعيت سوفسطائيان،

 است كرده اقامه  خويش مدعاي بر كه اي ادله. است خارجي واقعيت منكر كلي به فيلسوف اين. باشد مي

 كند رد را او دليلهاي بتواند كه نشده پيدا  احدي هنوز اند شده مدعي برخي كه است آميز مغالطه آنچنان

 قبيل از قديم سوفسطائيان پاسخ اند خواسته كه انيكس. است  مغالطه دانند مي همه كه اين با

   وارد راهي از بدهند را بركلي قبيل از جديد آليستهاي ايده و سوفسطائيان يا و پروتاگوراس
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  . نمايند شبهه رفع بتوانند كه اند نشده

 تنها .ببريم پي ذهني وجود  حقيقت به ما كه است آن شبهه اين اساسي حل راه اسالمي فالسفه نظر از

 تعريف به اول ذهني، وجود مورد در اسالمي حكماي. گردد مي حل معما كه است صورت اين در

 ادراك در شده ادراك براي وجود نوعي از است عبارت ادراك و علم كه گردند مي  مدعي و پردازند مي

 وجود اشكالهاي و هاايراد سپس و مدعا،  اين اثبات براي پردازند مي براهين اي پاره ذكر به آنگاه كننده،

  به و است، نداشته وجود اسالمي دوره اوايل در صورت اين به بحث اين. كنند مي رد و نقل را ذهني

 وسيله بار اولين ظاهرا ايم كرده  تحقيق ما آنچه بنابر. باشد نداشته وجود يوناني دوره در اولي طريق

 را خويش شايسته جاي سپس و شد كالم و فلسفه كتب وارد  نام اين به بحثي طوسي نصيرالدين خواجه

 هادي مال حاج و صدرالمتألهين مانند متأخرين كتب در كه طوري به بازيافت كالم و فلسفه كتب در

 در"ذهني وجود"نام به بابي آنها، پيروان و اشراق شيخ حتي بوعلي، و فارابي. دارد مهمي جاي سبزواري

 بوعلي دوره از بعد"ذهني وجود"اصطالح. اند نكرده تفوه هكلم اين به حتي و اند نكرده باز خويش كتب

 آيد مي بر اند كرده  طرح ديگر مناسبتهاي به علي بو و فارابي كه كلماتي از آنچه البته. است آمده پديد

 در شده ادراك حقيقت تمثيل از است عبارت ادراك كه است بوده اين نيز آنها عقيده كه است اين

 از مستقل  مسأله يك عنوان به آنرا نه و اند كرده برهان اقامه مدعا اين بر نه هاآن  ولي كننده، ادراك

  .اند كرده تلقي وجود تقسيمات از مستقل تقسيم يك و وجود مسائل

١٧٥  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   قديم و حادث: هشتم درس
 در حادث. است قديم و  حادث مسأله است كرده توجه جلب زمان دير از كه فلسفي مباحث جمله از

 با كالم و فلسفه اصطالح در قديم و حادث ولي . است"كهنه"معني به قديم و"نو"معني هب لغت و عرف

 خواهند مي كنند مي بحث قديم و حادث درباره كه هم فالسفه. دارد فرق دارد وجود عام عرف در آنچه

 آن چيز يك بودن نو و بودن حادث از فالسفه مقصود اما است، كهنه چيز چه و نو چيز چه كه ببينند

. است شده بود بعد و نبوده اول يعني است،  بوده نابود است شده بود كه آن از پيش چيز آن كه است

  كه است نبوده هيچگاه و است بوده هميشه چيز آن كه است اين بودن كهنه و بودن قديم از مقصودشان

  . نبوده
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 و كهن عام، عرف در تدرخ  آن باشد كرده عمر سال ميلياردها كه كنيم فرض را درختي ما اگر پس

 ميلياردها آن از قبل درخت همان زيرا. است نو و حادث كالم، و فلسفه اصطالح در اما است، كهن بسيار

  .است نبوده سال

 هستي نبودن مسبوق"به را  قدم و"خودش نيستي به ء شي هستي بودن مسبوق"به را حدوث فالسفه،

 هستيش بر نيستيش كه چيزي از است بارتع حادث  پس. كنند مي تعريف"خودش نيستي به ء شي

. شود نمي فرض او براي هستي بر مقدم نيستي كه موجودي از است عبارت  قديم و باشد داشته تقدم

 هر يعني نيست؟ قديم چيز  هيچ و است حادث عالم در چيز همه آيا كه است اين قديم و حادث بحث

 حادث چيز هيچ و است قديم چيز همه يا ست؟ا  شده هست بعد و نبوده قبال بگيريم نظر در را چه

 مثال يعني قديم، چيزها برخي و اند حادث چيزها برخي يا است؟ بوده  هميشه چيز همه يعني نيست،

 اجزاء و افراد كه اين يا و اند؟ قديم ناپيداها موضوعها، ها، ماده اما اند، حادث ظاهرها صورتها، ،شكلها

 مافوق و مجرد امور ولي اند حادث مادي و طبيعي امور كه  اين يا. اند يمقد ها كل و انواع اما اند، حادث

 حادث است او غير چه هر و است قديم العلل علة و كل خالق يعني خدا فقط كه اين يا و اند؟ قديم مادي

 هر و است قديم خداوند فقط كه معتقدند اسالمي متكلمين قديم؟ يا است حادث جهان باالخره است؟

 افراد از اعم و صورت، و  ماده از اعم شود، مي ناميده"ماسوي"يا"جهان"عنوان به كه است خدا زا غير چه

 كه معتقدند اسالمي فالسفه ولي. اند حادث همه مادي و مجرد از اعم و ها، كل و اجزاء از اعم و انواع، و

   نيز طبيعت  المع در. اند قديم و مجرد طبيعت، مافوق عوالم است، طبيعت عالم  مختصات از حدوث
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 از اما است حادث جزئيات و فروع نظر از جهان عليهذا. اند حادث جزئيات و فروع اند، قديم كليات و اصول

  .است  قديم كليات، و اصول نظر

 در كه غزالي. است  برانگيخته متكلمين و فالسفه ميان سختي تشاجر جهان، قدم و حدوث در بحث

 سبب به را سينا بوعلي دارد، كالمي مذاق آنها  كمترين در و دارد تصوف و عرفان مذاق مباحث بيشتر

  تهافت"نام به دارد معروفي كتاب غزالي. كند مي تكفير است عالم قدم آنها از يكي كه مسأله چند

 تناقض خود عقيده به و است  داده قرار ايراد مورد فالسفه بر را مسأله بيست كتاب اين در. "الفالسفه

 خويش كتاب نام و است گفته پاسخ غزالي به اندلسي رشد ابن. است كرده آشكار را سفهفال گوئيهاي

 يعني باشد، قديم و نباشد حادث چيزي اگر گويند مي متكلمين. است گذاشته" التهافت تهافت"را

 پس. نيست  علت و خالق به نيازمند وجه هيچ به چيز آن است، نبوده كه نبوده هيچگاه و بوده هميشه

 خالق از نياز بي آنها طبعا اند، قديم كه دارند وجود هم ديگر اشياء حق ذات از غير كه كنيم فرض اگر

 كند مي حكم كه براهيني ولي اند، بالذات الوجود واجب خداوند مانند  هم آنها حقيقت در پس. باشند مي

 پس. شويم قائل لوجودا  واجب يك از بيش به ما كه دهد نمي اجازه است واحد بالذات الوجود واجب  كه

 و مادي، و مجرد از اعم جهان، پس. است حادث است او از غير چه هر و ندارد وجود قديم يك از بيش

 و پيدا از اعم و ، صورت و ماده از اعم و اجزاء، و كل از اعم و افراد، و انواع از اعم و ، فروع و اصول از اعم

 مطلب يك در شما اشتباه همه كه اند گفته اند، داده كممح پاسخ متكلمين به فالسفه. است حادث ناپيدا

 از نياز بي حتما باشد داشته مستمر و دائم و ازلي وجود چيزي اگر ايد پنداشته كه است اين آن و است

   كه آن حال و است، علت

١٧٨  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كه است مربوط ء شي ذات به علت،  به نسبت ء شي يك نيازي بي و نيازمندي. نيست اينچنين مطلب

 از خورشيد شعاع مثال. ندارد او قدم و حدوث به ربطي و ،)1 (الوجود ممكن يا باشد الوجود بواج

 وجود  به وابسته وجودش. باشد داشته وجود خورشيد از مستقل تواند نمي شعاع اين. است خورشيد

 و است دهنبو شعاع اين كه بوده زماني  كنيم فرض كه آن خواه است، او از ناشي و او از فائض و خورشيد

 كه كنيم فرض اگر. است داشته تشعشع هم هميشه و بوده خورشيد  هميشه كه كنيم فرض كه آن خواه

 فالسفه. باشد خورشيد از نياز بي شعاع كه آيد نمي الزم است بوده خورشيد با ابدا و ازال خورشيد شعاع

 به خورشيد كه تفاوت اين با است، خورشيد به شعاع نسبت خداوند به جهان نسبت كه هستند مدعي

 كار به و خود ذات به خداوند ولي دهد نمي انجام اراده روي از را خود كار و نيست آگاه خود كار و خود

  به نسبت جهان كه خوريم مي بر تعبيراتي چنين به گاهي اسالمي اصلي متون در. است آگاه خود

) 2(». واالرض نورالسموات اهللا":مايدفر مي قرآن كريمه آيه. است شده تشبيه خورشيد شعاع به خداوند

 وجود ديگر عبارت به. است زمين و آسمانها نوردهنده خداوند يعني :اند گفته آن تفسير در مفسران

  . الهي است شعاعي زمين، و آسمان

 كنند مي دنبال را مدعا اين جهت  آن از اينها. ندارند عالم بودن قديم بر عالم خود از دليلي هيچ فالسفه،

  االطالق علي فياض خداوند گويند مي كه

  

  پاورقي

  

) حدوث نه است امكان علت، به ء شي  احتياج مناط: (كنند مي بيان تعبير اين با را مطلب اين حكماء) 1(

 مرتضي) شهيد استاد (از) ماديگري به گرايش علل (كتاب  به شود رجوع مطلب اين تفصيل براي

  . مطهري

  35. آيه نور، سوره) 2(
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 به. نماييم فرض  منقطع و محدود را او احسان و فيض كه ندارد امكان است، االحسان قديم و است

 عالم قدم به خدا صفات و وجود دادن قرار مقدمه با  يعني"لمي برهان"نوعي با الهي فالسفه :ديگر عبارت

 شما  كه چيزي انهم گويند مي الهي فالسفه. كنند مي عنوان را عالم قدم خدا منكران معموال. اند رسيده

 يك عالم قدم شما نظر از عالوه  به. است خداوند وجود الزمه ما نظر از گيريد، مي خدا نفي دليل را آن

  . مبرهن مطلب يك ما نظر از و است فرضيه

   ثابت و متغير
 تغيير. است االفق قريب قديم و حادث بحث با كه است ثابت و متغير بحث فلسفي مباحث از ديگر يكي

 جهان در دگرگونيها و تغييرات شاهد دائما ما شك بدون. يكنواختي يعني ثبات و دگرگوني، يعني

 خواهيم و كرده طي ها دوره و شده منتقل حالي به حالي از دائما ايم آمده دنيا به كه ما خود. باشيم مي

 و اناتحيو و درختان و كوهها درياها، و زمين وضع است همچنين. شود منتهي ما مرگ به تا كرد

 و صورت و شكل به مربوط و است ظاهري دگرگونيها اين آيا. كهكشانها و شمسي منظومه و ستارگان

 تغييراتي آيا عالوه به ندارد؟ وجود ثابتي امر هيچ جهان در و است اساسي و عميق يا است جهان اعراض

   زماني؟ و تدريجي يا است آني و دفعي دهد مي رخ جهان در كه

   بوده مطرح نيز باستان يونان در و است كهن اي مسأله نيز مسأله اين
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 خندان فيلسوف به و شود مي شناخته اتم نظريه پدر كه) دموكريتوس يا دموكريت (ذيمقراطيس . است

 ذرات طبيعت هستي اساس زيرا. است سطحي  همه تحوالت، و تغييرات كه بود مدعي است مشهور هم

  كنيم مي مشاهده ما كه تغييراتي اين. ناپذيرند تغيير و حالند يك در ابدا و ازال ذرات آن و است اتمي

 شكل به گاهي و شكل  اين به گاهي كه كنيم مشاهده سنگريزه توده يك در كه است تغييراتي نظير

 همان ديد اين. دهد نمي رخ تغييري آنها حقيقت و ماهيت در حال هر به كه شوند، جمع هم گرد ديگر

 ديگري فيلسوف ولي. است مكانيكي فلسفه نوعي فلسفه، اين و است، معروف"نيماشي"ديد به كه است

 در چيزي هيچ كه است مدعي برعكس او كه) هراكليتوس يا هراكليت (هرقليطوس نام به يوناني هست

 در زيرا )نهاد پاي رودخانه يك در بار دو توان نمي (:است او از جمله اين. نيست  حال يك به لحظه دو

 نقطه جهت آن از فلسفه اين البته . است رودخانه آن رودخانه نه و است فرد همان فرد نه ،دوم لحظه

 از اما بيند، مي ثبات عدم و جريان حال در را چيز همه كه است  گرفته قرار ذيمقراتيس فلسفه مقابل

 اجزاء همه كه اين در ارسطو فلسفه در. ندارد بياني ديناميكي اصطالح به نظر از يعني مكانيكي ضد نظر

  چه و است زماني و تدريجي تغييراتي چه كه است اين در سخن نيست، بحثي پذيرد مي تغيير طبيعت

 به دفعي تغييرات و شود مي  ناميده حركت نام به فلسفه اين در تدريجي تغييرات. آني و دفعي تغييراتي

 نام به دفعي شدن فاني و شود مي خوانده) كون (نام  به دفعي آمدن وجود به يعني فساد، و كون نام

   و )فساد(
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 دهد، مي رخ جوهرها در كه تغييراتي مخصوصا جهان اساسي تغييرات او پيروان و ارسطو نظر از چون

 صرفا يعني است، دفعي تغييرات، كه آنجا. خواندند مي فساد و كون جهان را جهان اين است، دفعي همه

 نظر بدانيم، دفعي را تغييرات اگر پس. است برقرار ثبات هلحظ آن غير در گيرد، مي صورت لحظه يك در

 اينچنين اند، ثابت"زمان"در يعني"آن"آن غير در و گيرد مي صورت"آن"يك در تغييرات آن كه اين به

 و  است مطلق تغيير باشد حركت نحو به تغيير، اگر پس. باشند مي نسبي ثابت و نسبي متغير متغيراتي

 چه اگر ارسطوئيان نظر از پس،. است نسبي تغيير باشد، آني نحو به و فساد و كون نحو به تغيير اگر

 متغير چيز همه بلكه) ذيمقراطيسيان نظر خالف بر (ندارد وجود طبيعت در مطلق يكنواخت ثابت ء شي

 جهان، پس  است دفعي تغييراتشان جوهرها و هستند جوهرها طبيعت در عمده كه اين به نظر اما است،

 چنانكه - ارسطوئيان و ارسطو. است حاكم  جهان بر تغيير از بيش ثبات و دارد نسبي تغيير و نسبي ثبات

 جنس ده) تحت يا (داخل را اشياء مجموعا و اند كرده  بندي دسته خاصي نحو به را اشياء - دانيم مي

 اين، مقوله كيف،  ولهمق كم، مقوله جوهر، مقوله :ترتيب اين به اند دانسته نامند مي مقوله را آنها كه اصلي

 ارسطوئيان، عقيده به. انفعال مقوله فعل، مقوله جده، مقوله اضافه، مقوله متي، مقوله وضع، مقوله

 صورت حركت مقوالت ساير در. شود مي واقع اين  مقوله و كيف مقوله و كم مقوله در تنها حركت،

  نسبي ثبات از مقوالت ساير ديگر عبارت به و است دفعي همه مقوالت ساير تغييرات. گيرد نمي

   كه  اين به نظر يابد، مي وقوع آنها در حركت كه هم اي مقوله سه و برخوردارند،
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 در پس. است حكمفرما نسبي ثبات نيز مقوله سه آن بر نيست، گاه و هست گاه نيست، دائم حركت خود

 معتقد سينا علي بو. خورد يم چشم به دگرگوني از بيش يكنواختي و تغيير، از بيش ثبات ارسطو فلسفه

 حركت مانند حركات، برخي كه كرد ثابت او  يعني. گيرد مي صورت حركت نيز وضع مقوله در كه شد

 از بعد أيني حركات اينرو از. أيني حركت نوع از نه است وضعي حركت نوع از خودش، محور گرد بر كره

 وجود شد واقع ديگران قبول مورد و كرد كشف علي بو آنچه. انتقالي حركات به يافت اختصاص علي بو

 أيني حركت نوع از آنرا ديگران كه بود حركت نوع  يك ماهيت توضيح بلكه نبود، ديگر حركت يك

 اسالمي فلسفه در كه اساسي تحوالت جمله از. است وضعي حركت نوع از كه كرد  ثابت او و دانستند مي

  اصول بر حتي كه كرد ثابت صدرالمتألهين. بود جوهريه حركت اثبات داد،  رخ صدرالمتألهين وسيله به و

 يك باشند، مي مستمر و دائم  حركت حال در عالم جواهر كه كنيم قبول بايد نيز صورت و ماده ارسطوئي

 در جوهرها تبع به) ديگر مقوله نه يعني (اعراض و ندارد وجود عالم جواهر در همساني و ثبات لحظه

 فناء و حدوث با است مساوي حركت و حركت، با است مساوي طبيعت ألهين،صدرالمت نظر از. اند حركت

. شود مي دگرگون كلي به ارسطوئي جهان چهره جوهريه، حركت اصل بنابر. ينقطع ال و دائم و مستمر

 حركت اين كشش و اندازه از  است عبارت زمان و حركت، با است مساوي ماده و طبيعت اصل، بنابراين

 يا و) طبيعت (است مطلق تغيير يا هست آنچه. بودن الطبيعي ماوراء با است ساويم ثبات و جوهري،

 بر يعني. هستي و وجود ثبات نه است نظم ثبات طبيعت، ثبات). طبيعت ماوراء (است  مطلق ثبات

   محتواي ولي است حاكم يتغيري وال مسلم نظام جهان،
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 هستيش هم ، جهان اين. است تغيير عين كهبل است متغير است گرفته قرار نظام داخل در  كه نظام

 و لغزندگي يكپارچه كه جهان اين بود نمي ديگر جهان حكومت اگر و نظامش، هم و است ماوراء از ناشي

  . بود قطع اش آينده و گذشته رابطه است دگرگوني

 گشت  قرار بر اختر عكس و ماه عكس         بار چند جو اين آب مبدل

 بما موجود تقسيم مستقيما  كه تقسيماتي يعني هستي، اوليه تقسيمات هك كرديم اشاره ششم درس در

 از قبل تا متغير و ثابت بحث كه گوييم مي اكنون. است اولي فلسفه حوزه در است، موجود هو

 هو بما جسم به مربوط كه تقسيمي هر و حكم هر زيرا شد، مي شمرده طبيعيات  حوزه در صدرالمتألهين

 متغير، يا و است ثابت يا كه است جسم اين كه شد مي گفته چنين. است بيعياتط به مربوط باشد جسم

. است جسم عوارض از سكون و حركت :ديگر  عبارت به و متحرك، يا و است ساكن يا :ديگر تعبير به و

 مباحث آنها پيروان و سينا ابن و ارسطو. شود آورده طبيعيات در بايد صرفا متغير و ثابت بحث پس

 وسيله جوهريه حركت كشف و وجود اصالت كشف از پس ولي. اند آورده  طبيعيات در را كونس و حركت

 يعني ،متغيرند هو بما متغير و متحرك هو بما متحرك عالم، طبايع ] كه شد روشن [ صدرالمتألهين

 عدم حالت و شود سلب او از حركت احيانا و باشد شده عارض او بر حركت صرفا كه نيست چيزي جسم

 حركت اين مقابل نقطه. باشند مي حركت عين عالم  طبايع بلكه بناميم، سكون را او تحرك

   حركتهاي مورد در سكون. "سكون"نه  است"ثبات"جوهري
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 سكون جوهري ذاتي حركت مورد در ولي خوانيم مي سكون را آن"نبود"حالت كه است صادق عارضي

 عين ثبات  كه هستند جواهري است، جوهر عين كه جوهري حركت اينچنين مقابل نقطه. ندارد فرض

 و مكاني ابعاد و استعداد و قوه از عاري و زمان و مكان مافوق هستند موجوداتي آنها. است آنها ذات

 عين يا كه است موجود بماهو موجود بلكه متغير، يا و است ثابت يا  كه نيست جسم اين عليهذا. زماني

 عالم (است استمراري  حدوث و صيرورت و شدن و سيالن ينع يا و) مادي مافوق وجودات (است  ثبات

 خود ذات در گردد، مي تقسيم ممكن و واجب به خود ذات در كه همچنان هستي و وجود پس). طبيعت

 يعني حركات، از قسمتي تنها صدرالمتألهين، نظر از كه است اين. شود مي منقسم سيال و ثابت به

 اما و شود، ذكر طبيعيات در كه است شايسته است سكون مقابلشان نقطه كه جسم عارضي حركات

 اولي فلسفه در بايد باشند، مي طبيعي جسم بر عارض  كه حيث آن از نه حركات همان يا و حركات ساير

 بحث ضمن"اسفار"عامه امور در را حركت مباحث صدرالمتألهين. آيد عمل به تحقيق و بحث آنها درباره

 نتايج از. داد مي قرار آن براي مستقلي  فصل يكباره كه بود اين حق دچن هر است، آورده فعل و قوه

 اين و شود مي تقسيم سيال و ثابت به خود ذات در وجود كه اين بر مبني - بزرگ كشف اين مهم بسيار

 است اين - است وجود از ديگر اي نحوه سيال وجود و است وجود از اي نحوه ثابت وجود كه

 و تركيب را"شدن"توانيم مي اعتباري به چند هر. است هستي از اي رتبهم عين"صيرورت"و"شدن"كه

  و تركيب اين ولي بدانيم نيستي و هستي آميختگي
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  ). 1 (است مجاز و اعتبار نوعي بلكه نيست حقيقي تركيب آميختگي

 مهم حقيقت اين درك به را ما كه است ماهيات اعتباريت و وجود اصالت كشف كه است اين حقيقت

 سيالن"كه اين ثانيا و بود، ناممكن جوهريه حركت تصور اوال نبود وجود اصالت اگر يعني دارد، مي موفق

 طرق از حركت اروپا، جديد فلسفه در. نبود تصور قابل"است وجود از اي مرتبه عين  صيرورت و شدن و

 به و است طبيعت اساسي ركن حركت كه شدند معتقد فالسفه از جمعي و بازيافت را خود جاي ديگر

 پايه بر انديشه اين كه اين به نظر اما. "شدن"با است مساوي طبيعت اينان، اعتقاد به ديگر، عبارت

 همان"شدن"كه كردند تصور چنين فالسفه اين نبود سيال و ثابت  به وجود ذاتي انقسام و وجود اصالت

 بطالن" شدن"الزمه هك كردند گمان همچنين و دانستند مي محال قدما كه است نقيضين  ميان جمع

 فلسفي انديشه بر حاكم اصل كه گفتند فالسفه اين. پنداشتند مي مسلم آنرا قدما كه است هوهويت اصل

 امر  كه كردند مي تصور چنين انگاشتند مي ثابت را موجودات چون قدما و است بوده"ثبات اصل"قدما

 امتناع اصل (بس و باشد صحيح ايدب يكي دو اين از عليهذا. "نبودن"و"بودن"ميان است دائر اشياء

 همچنين. نيست كار در سومي شق و نبودن يا و است بودن يا همواره  يعني ،)نقيضين ارتفاع و اجتماع

 است خودش خودش  همواره چيزي هر كه كردند مي تصور چنين انگاشتند مي ثابت را اشياء قدما  چون

 در دائما طبيعت كه اين و بيعتط در تغيير و حركت اصل كشف با ولي) هويت هو اصل(

 كه آنجا و است نبودن و بودن ميان جمع"شدن"زيرا است، اعتبار بي اصل دو اين است"شدن"حال

   ء، شي

  

  پاورقي

) 1(  .مطهري مرتضي از"فلسفي مقاالت"كتاب در"اسالمي فلسفه در تضاد اصل"مقاله به شود رجوع
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 ء شي. نيست هم و هست  هم شدن، حال در ء شي .است يافته تحقق"شدن"نبودن، هم و است بودن  هم

 خودش است خودش كه اين عين در خودش است، خودش غير خودش لحظه هر در شدن حال در

 اصل هم بود، نبودن و بودن اصل اشياء بر حاكم اصل اگر پس .شود مي سلب خودش از خودش نيست،

 هيچكدام است شدن اصل حاكم، اصل چون ولي هوهويت، اصل هم و بود صحيح نقيضين اجتماع  امتناع

  انديشه بر كه هوهويت اصل و نقيضين اجتماع امتناع اصل ديگر عبارت به. نيست صحيح اصل دو اين از

 بر چرا و چون بدون نيز آن كه است بوده ديگري اصل از ناشي است داشته رقيبي بي حكومت قدما

 علوم وسيله ثبات اصل بطالن كشف با . است ثبات اصل آن و است كرده مي حكمراني قدما انديشه

 تا هگل از - جديد فالسفه از بسياري تصور گفتيم آنچه. است اعتبار بي نيز اصل دو آن قهرا طبيعي،

 و رسد، مي ثبات اصل بطالن به ديگر راه از صدرالمتألهين كه بينيم مي ما ولي. است -  حاضر عصر

 مساوي ثبات و ثبات،  عدم با است مساوي طبيعت كه است اين معني به كند مي كشف او كه حركتي

 چون گويد نمي و كند نمي گيري نتيجه جديد  فالسفه مانند هرگز او حال عين در و. تجرد با است

 امتناع اصل پس صيرورت و سيالن با است مساوي او خود تعبير به و"شدن"با است مساوي طبيعت

 جمع آنرا داند مي  عدم و وجود جمع نوعي را"شدن"كه حال عين در او. است باطل نقيضين  رفع و جمع

 كه اين آن و است كرده كشف را مهمتري  اصل او كه است اين مطلب علت چرا؟. شمارد نمي نقيضين

 نه است، هستي از اي مرتبه ثابت وجود. سيال و ثابت به شود مي  تقسيم خود ذات در هستي و وجود

 و هستي از تركيبي  نه است، هستي از ديگر اي مرتبه نيز سيال وجود و هستي، غير و هستي از تركيبي

   غير
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 نفس از ء شي انسالب همچنانكه نيست، نقيض دو  ميان جمع نيستي و هستي از"شدن"تركيب. هستي

  به هستي انقسام درك عدم يكي است، جهت دو از ناشي جديد فالسفه اشتباه"215 ".نيست نيز خود

  .است بوده نارسا تضاد اصل و تناقض اصل درباره آنان تصور كه اين ديگر و سيال، و ثابت
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   معلول و علت: نهم درس
 برده معلول و علت نام  فلسفي سيستم هر در. است معلول و علت مسأله فلسفه، مسأله ترين كهن

 و دارد بلندي جايگاه فلسفي سيستمهاي برخي در كه ذهني وجود يا وجود اصالت خالف بر شود، مي

 فلسفه در كه فعل و قوه بحث يا و ندارند آن از آگاهي كوچكترين ديگر فلسفي سيستمهاي از برخي

 اي شايسته  مقام صدرالمتألهين فلسفه در كه متغير و ثابت بحث يا و كند مي ايفا مهمي  نقش ارسطو

 اما يم،خوان مي معلول را ديگري و علت را يكي كه ء شي دو ميان است رابطه نوعي"عليت".است يافته

 از معلول آنچه. است معلول دهنده وجود علت،  كه است اين معلول و علت رابطه. ها رابطه ترين عميق

  . نبود معلول نبود علت اگر لهذا. است خويش واقعيت و هستي  تمام كند مي دريافت علت
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. نباشد هم  ريديگ نبود رابطه طرف دو از يكي اگر كه نداريم سراغ ديگر جاي در اي رابطه  چنين ما

 را علت بخواهيم اگر بنابراين. هستي اصل در نياز است، نيازها شديدترين علت، به معلول نياز عليهذا

  .است نيازمند او به خود هستي و كيان در معلول كه است چيزي آن :بگوييم بايد كنيم تعريف

 معلولي هر و است علولم  اي پديده هر كه است اين هست معلول و علت باب در كه مسائلي جمله از

 هستي عين خود ذات در چيزي اگر يعني. است علت  به نيازمند اي پديده هر پس است علت به نيازمند

 علت را  آن كه است بوده عاملي دخالت اثر در ناچار است آمده پديد و شده عارض را او هستي، و نيست

 شود فرض كه است اين نظريه  ينا مقابل فرضيه. نيست علت بدون اي پديده هيچ پس. ناميم مي

 را عليت اصل فلسفه،. شود مي ناميده"اتفاق"يا"صدفه"نام  به فرضيه اين. آيد پديد علت بدون اي پديده

 علت به نيازمند و معلول اي پديده هر كه اين. كند مي رد را) اتفاق"و"صدفه"نظريه شدت به و پذيرد مي

 و كنند مي تعبير"حادث"به را اي پديده چنين متكلمين ولي است متكلمين و فالسفه اتفاق مورد است

 فالسفه و است علت به نيازمند و معلول"حادث"هر گويند مي متكلمين يعني. "ممكن"به فالسفه

 دهند مي مختلف هاي نتيجه مختلف تعبير دو اين و. است علت  به نيازمند و معلول"ممكن"هر گويند مي

  . كرديم رهاشا آن به قديم و حادث  بحث در كه

 معلولي هر نه كند مي ايجاد  خاص معلول فقط علتي هر كه است اين معلول و علت باب در ديگر مسأله

   صادر خاص علت از تنها معلولي هر و را،
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 چيزي هر پس  هست خاصي وابستگيهاي جهان موجودات ميان ديگر عبارت به. علتي هر از نه شود مي

 عادي تجربيات در ما. باشد تواند نمي چيزي هر از ناشي چيزي هر و بشود تواند نمي چيزي هر منشأ

 سيراب علت نوشيدن آب و است شدن سير علت خوردن غذا مثال كه داريم جزم حقيقت اين به خود

 به بيابيم دست نامبرده معلوالت از يك هر به بخواهيم اگر لهذا. شدن باسواد علت خواندن درس و شدن

 متوسل  خواندن درس يا نوشيدن آب به شدن سير براي هيچگاه. شويم مي متوسل خودش  خاص علت

 تمام ميان در كه كند مي ثابت فلسفه. دانيم نمي كافي را خوردن غذا شدن باسواد براي و گرديم نمي

 علت هر ميان":كند مي بيان تعبير اين به را مطلب اين و دارد وجود  مسلمي رابطه چنين عالم جريانات

 اين. "نيست ديگر معلول و علت يك ميان  كه حكمفرماست خاصي مناسبت و سنخيت دشخو معلول با

 صورت به نه ما، انديشه در را جهان و بخشد مي انتظام ما فكر به كه است اصلي مهمترين اصل

 منظم دستگاهي صورت به بلكه نيست، چيزي  هيچ شرط چيزي هيچ آن در كه مرج و هرج اي مجموعه

 ديگر جزء جاي در نيست ممكن جزئي هيچ و دارد مخصوص جايگاه  آن جزء هر كه ردآو مي در مرتب و

 علت :است قسم چهار علت ارسطو فلسفه در كه است اين معلول و علت باب در ديگر مسأله. گيرد قرار

. است صادق خوبي به علت چهار اين بشري مصنوعات در. صوري علت مادي، علت غائي، علت فاعلي،

 مصالح و است، غائي علت خانه، آن در سكونت و است فاعلي علت عمله و بنا ، بسازيم اي نهخا اگر مثال

  متناسب كه ساختمان شكل و است، مادي علت خانه آن
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 مثال طبيعي، پديده هر ارسطو نظر از. است صوري علت مسجد، يا حمام يا انبار با مثال نه است مسكن با

 معلول و علت مسائل جمله از. هست مزبور علت چهار داراي اعين  هم انسان يك گياه، يك سنگ، يك

 و الهيات اصطالح در علت با طبيعيات، اصطالح در يعني  طبيعي علماء اصطالح در علت كه است اين

 علت خوانيم مي"فلسفه"نام به را آن اكنون كه الهي علم نظر از :است متفاوت اندكي  الهي علم علماء

 دهنده وجود چيز آن كه خوانند مي ديگر چيز علت را چيزي فالسفه يعني ه،دهند وجود از است عبارت

 طبيعي علوم علماء ولي. خوانند مي"معد"آنرا احيانا و خوانند نمي  علت آنرا وگرنه باشد بوده ديگر چيز

. كنند مي اطالق  علت كلمه است تحرك و تحريك رابطه صرفا چيز دو ميان رابطه كه موردي در  حتي

 باالخره انتقالها و نقل سلسله يك وسيله به بنا زيرا است خانه علت بنا طبيعي، علماء اصطالح در علهذا

 وجود به بنا زيرا خوانند، نمي خانه علت را بنا هرگز الهي علم علماء  ولي شده، خانه يك ساختن منشأ

 سازمان آنها به كه بوده اين فقط بنا كار و است داشته وجود قبال خانه مصالح بلكه نيست، خانه آورنده

 شمرده علت طبيعي علوم علماء اصطالح حسب بر فرزند  به نسبت مادر و پدر همچنين. است داده

 شمرده علت ،شوند مي ناميده"مجرا"و"معد"،"مقدمه"آنها فلسفه، اصطالح  حسب بر ولي شوند مي

  .شوند نمي

 به علل نه فالسفه اصطالح  به علل بتهال (علل سلسله كه است اين معلول و علت باب در ديگر مسأله

   يعني طبيعي، علماي اصطالح
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 صادر ء، شي يك وجود اگر يعني باشد، نامتناهي است محال و است متناهي) حركت علل نه وجود علل

 علت به قائم نيز علت آن وجود و ديگر، علت به قائم نيز علت آن وجود و باشد علتي به قائم و علتي از

 از صادر كدام هر ترتيب اين به معلول و علت ميلياردها يا و ميليونها و هزارها است كنمم باشد ديگر

 قائم و است بالذات  قائم علت آن كه گردد مي منتهي علتي به امر نهايت در ولي برود، باال و باشد ديگري

 بر كنند مي قامها زيادي براهين فالسفه،. است  محال متناهيه غير علل تسلسل زيرا نيست ديگر علتي به

 و . است محال علل تسلسل :گويند مي و كنند مي مخفف را تعبير اين و متناهيه، غير علل تسلسل امتناع

 كه است اين مقصود البته و  است محال تسلسل گويند مي و كنند مي تر مخفف هم اين از را تعبير غالبا

  پس. است زنجير معني به كه است"لهسلس"ماده از تسلسل كلمه. است محال متناهيه غير علل تسلسل

 زنجير حلقات به را معلوالت و علل ترتيب و نظام فالسفه،. متناهيه غير علل شدن زنجيره يعني تسلسل

  .اند كرده تشبيه اند، گرفته قرار يكديگر سر پشت ترتيب به كه
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   امتناع و امكان و وجوب :دهم درس
. است معروف"ثالثه مواد"نام  به كه است امتناع و مكانا و وجوب بحث فلسفه مهم مسائل از ديگر يكي

 الف با ب رابطه"است ب الف،"بگوييم مثال دهيم نسبت موضوعي به را محمولي اگر گويند مي منطقيين

 اجتناب و حتمي يعني، است ضروري رابطه رابطه، اين يا. داشت خواهد را گانه سه كيفيتهاي از يكي

 است، عكس بر يا كند،  قبول آنرا خالف كه دارد ابا عقل ديگر عبارت به و است، تخلف قابل غير و ناپذير

 ديگر عبارت به و گردد، موضوع عارض محمول، كه است  محال يعني است، امتناعي رابطه رابطه، يعني

 منفي شود مي و باشد مثبت شود مي كه است اي گونه به رابطه اين يا و دارد، ابا  آن خود قبول از عقل

   به و نفي، قابل هم و است اثبات قابل هم يعني باشد
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  . خالفش قبول از نه و دارد ابا آن خود قبول از نه عقل ديگر عبارت

 از عقل است، حتمي و ضروري  رابطه اين بگيريم، نظر در بودن جفت با را چهار عدد رابطه اگر مثال

 رابطه اين بر آنچه پس .بالوجوب و ورهبالضر است جفت چهار عدد گويد مي عقل. دارد ابا آن خالف قبول

. است امتناعي رابطه رابطه، است، جفت پنج عدد بگوييم اگر ولي. است ضرورت و وجوب است حاكم

. دارد ابا آن قبول از كند مي درك را معني اين كه هم ما عقل و دارد امتناع بودن جفت از پنج عدد  يعني

 آفتابي هوا امروز بگوييم اگر اما. است استحاله و امتناع بودن جفت و پنج عدد ميان حاكم رابطه پس

 اقتضا نه و باشد آفتابي حتما كه دارد اقتضا نه روز طبيعت يعني ، است امكاني رابطه يك رابطه، است،

 و روز ميان رابطه اينجا در. است ممكن طرف دو هر روز طبيعت حسب بر. باشد ابري حتما  كه دارد

 حاق در بگيريم، نظر در كه محمولي هر با موضوعي هر ميان رابطه پس. است كانيام رابطه بودن آفتابي

 آنچه. نيست خالي نامند مي نيز"ماده"خاصي مالحظه به را آنها احيانا كه كيفيت سه اين از يكي از  واقع

 گويند مي است، وجود درباره بحثشان كه فالسفه. بود منطقيين سخن گفتيم اينجا ما

 نسبت آن به محمول  عنوان به را"وجود"و دهيم قرار موضوع و بگيريم نظر در كه را" وممفه"و"معني"هر

 و ضرورتا يعني است وجوبي معني، و مفهوم آن با وجود رابطه يا :نيست خارج قسم سه از يكي از دهيم

  . ناميم مي الوجود واجب آنرا ما دارد، وجود چيز آن وجوبا

   ذكر الوجود واجب اثبات بحث عنوان تحت فلسفه در خدا بحث
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 ضروري او  براي هستي و است محال او بر نيستي كه موجودي كه كند مي حكم فلسفي براهين. شود مي

 بلكه باشد موجود كه است محال يعني است امتناعي و منفي او با وجود رابطه اگر و .دارد وجود است

 كروي هم واحد آن در كه جسمي مثل. اميمن مي الوجود ممتنع را چيز آن نباشد، بايد وجوبا و ضرورتا

 كه است ذاتي معني، آن يعني است، امكاني رابطه معني آن با وجود رابطه اگر اما و. مكعب هم و باشد

 و انسان :مانند عالم اشياء همه. ناميم مي الوجود  ممكن را چيز آن ما عدم، از نه و دارد ابا وجود از نه

  ممكن گردند، مي معدوم سپس و آيند مي پديد علل سلسله يك حكم به كه.. .و آب و درخت و حيوان

 علتش واسطه به بالذات، الوجود ممكن هر كه است اين امكان و وجوب درباره ديگر مسأله. الوجودند

 و علل مجموع اگر الوجود ممكن هر يعني . بالذات نه بالغير الوجود واجب اما شود، مي الوجود واجب

 حتي - نگردد موجود اگر و. گردد مي بالغير الوجود واجب و شود مي موجود حتما شود موجود شرائطش

 فالسفه اينرو از. گردد مي بالغير الوجود ممتنع -  باشد مفقود علتش اجزاء از يكي و شرائط از  يكي اگر

 نرسد ضرورت و وجوب مرحله به وجودش تا  چيزي هر يعني"يوجد لم يجب لم ما ء الشي":گويند مي

  نظام يك در و وجوب و ضرورت حكم به شود مي و شده موجود كه چيزي هر پس. گردد نمي ودموج

 و وجوبي و ضروري نظام  يك اشياء و جهان بر حاكم نظام پس. گردد مي موجود ناپذير تخلف و قطعي

   به و است ناپذير تخلف و قطعي
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  . )1 (است جبري نظام يك جهان بر حاكم نظام امروز فالسفه اصطالح

 و بخشد مي خاص انتظام ما فكر به معلول و علت ميان سنخيت اصل كه گفتيم معلول و علت بحث در

 اكنون. كند مي مجسم ما ذهن در معلولها و علتها ميان فرعها، و اصلها ميان خاصي پيوستگي يك

 به است مربوط جهتي از كه كند مي  كسب ضرورت خود علت از الوجود ممكن هر كه اصل اين گوييم مي

 خاص رنگ جهان درباره ما فكري نظام به امكان، و ضرورت  به است مربوط جهتي از و معلول و علت

 با را مطلب  اين فلسفه. است ناپذير تخلف و حتمي و ضروري نظام يك نظام اين كه  اين آن و دهد مي

 پذيريم، طبيعت در را غائي عليت اصل ما اگر. كند مي بيان"معلولي و علت ضرورت اصل"كوتاه عبارت

 يك به هم غايات همه و كند مي جستجو را غاياتي خود حركت و سير در  طبيعت كه بپذيريم يعني

 پيدا ديگري تازه  رنگ جهان بر حاكم نظام باز گردد، مي منتهي است الغايات غايه كه اصلي  غايت

 اختصاصي دروس به و شويم نمي است مهم و جالب  العاده فوق كه غايات بحث وارد اينجا در ما. كند مي

 مسائلي  هم باز ولي رسد، مي پايان به اينجا در فلسفه كليات درباره ما بحث. كنيم مي واگذار فلسفه

 و جوهر فعل، و قوه كثرت، و وحدت مانند شويم، آشنا آنها از كلياتي با اجماال است الزم كه هست

  .كنيم بحث نيز اينها درباره كه بيابيم رصتيف آينده در اميدواريم. غيره و مادي، و مجرد عرض،

  

  پاورقي

 با نبايد دو اين. نيست يكي شود مي  برده بكار انسان مورد در اختيار مقابل در كه جبري با جبر، اين) 1(

  .ندارد منافات انسان اختيار با جهان  نظام بودن ضروري. شود اشتباه يكديگر
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