


منطــق 10
درس اول: منطق ترازوی اندیشه        7
درس دوم: لفظ و معنا      16
درس سوم: مفهوم و مصداق     27
درس چهارم: انواع و شرایط تعریف     37
درس  پنجم: اقسام استدالل و کاربردهای آن     48
درس ششم: قضیة حملی     61
درس  هفتم: احکام قضایا      69
درس هشتم: قیاس اقترانی     83
درس  نهم: قضیة شرطی و قیاس استثنایی    92
درس  دهم: سنجشگری در تفکر   104

فلســـفه 11
درس  اول: چیستی فلسفه   111
درس  دوم: ریشه و شاخه های فلسفه  120
درس  سوم: آغاز تاریخی فلسفه   125

درس  چهارم: فلسفه و زندگی   131 
درس  پنجم: زندگی براساس اندیشه  137
درس ششم: امکان شناخت   144
درس  هفتم: ابزارهای شناخت   149
درس  هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت  156
درس  نهم: چیستی انسان   166

درس  دهم: انسان، موجود اخالق گرا   171 

فلســـفه 12
درس  اول: هستی و چیستی   178
درس  دوم:جهان ممکنات   190
درس  سوم: جهان عّلی و معلولی   203

درس  چهارم: کدام تصویر از جهان؟   216 
درس  پنجم:  خدا در فلسفه )1(   226
درس ششم: خدا در فلسفه )2(   237
درس  هفتم: عقل در فلسفه )1(   247
درس  هشتم: عقل در فلسفه )2(   262
درس  نهم: آغاز فلسفه در جهان اسالم )1(  267
278 درس  دهم: فلسفه در جهان اسالم )2( 
293 درس یازدهم : دوران متأّخر   
303 آزمون 1   
آزمون 2    305

پاسخنامه تشریحی   307

ت
رس

ــ
ــ

فه

مقدمه مؤلفــــ

احمد خداداد حسینی



درســــــنامه

منـطططن ن1
جامططططططع

37

انواع و شرایط تعریف

تا اینجای اکر، با الفاظ، معاین و مفاهیم آشنا شدیم. در این درس قرار است انواع تعاریف مفاهیم را یاد بگیریم و با شرایط تعریِف درسِت منطیق آشنا شویم.
ن درس ات ای الح ط ی اص رخ ب

تعریف: منظور روشن کردن، معلوم کردن و شناساندن یک مفهوم یا تصور است. تعریف یک اصطالح منطقی است؛ یعنی ما برای شناختن مفاهیم ناشناخته، آنها 
را تعریف می کنیم یا به سراغ تعریف آنها می رویم.

مفهوم مجهول: همان مفهوم و تصوری است که برای انسان ناشناخته است و می خواهد به وسیلۀ تعریف، آن را بشناسد یا به دیگران بشناساند. در این درس، 
همواره به مفهومی که قرار است تعریف شود، »مجهول« یا »تعریف شونده« می گوییم.

مفهوم معلوم: همان مفهوم یا تصوری است که برای انسان معلوم و شناخته شده است. معموالًبرای شناساندن یک مفهوم مجهول، از چند مفهوم و تصور 
معلوم استفاده می کنیم.

از معلوم به مجهول: منظور این است که برای شناختن یک امر مجهول )حال چه تصور و مفهوم باشد و چه تصدیق و قضیه( از یک سری معلومات استفاده 
می کنیم تا یک مجهول را بشناسیم؛ یعنی از معلومات به سمت مجهول حرکت می کنیم تا آن را نیز معلوم کنیم. نه اینکه از معلوم به سمت مجهول شدن مفاهیم 

پیش برویم!

ف ی ار ع ارۀ ت ه ای درب ی اش ۀ ح ت ک د ن ن چ

 یادمان بماند که تعاریف برای مفاهیم است؛ یعنی ما قرار است مفاهیم یا همان تصورات را تعریف کنیم.
 تعریف در پاسخ به چیستی یک مفهوم یا تصور ارائه می شود؛ یعنی وقتی کسی می گوید فالن چیز چیست، در پاسخش یک تعریف از آن مفهوم یا تصور ارائه 

می کنیم.
 تعریف در علوم مختلف کاربرد وسیعی دارد؛ زیرا در هر علمی، اصطالحات خاص آن علم تعریف می شود.

 تعریِف مفاهیِم علمی در همان علم مخصوص انجام می شود نه علم منطق. منطق تنها، روش تعریف مفاهیم را یاد می دهد.
 گاهی مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریف مشخص از آنها ریشة اصلی اختالفات علمی و فکری افراد با یکدیگر می شود.

 یادگیری نحوة تعریف صحیح و انواع تعریف، جلوی بسیاری از خطاهای ذهن را می گیرد. ما در اینجا، برخالف کتاب درسی، ابتدا شرایط تعریف صحیح را 
توضیح می دهیم و بعد، انواع تعریف را بررسی می کنیم.

یف صحیح شرایط تعر
تعریف های زیر را ببینید:

۱- قلّه: چکاد
۲- گیاه: نوعی موجود زنده که میوه می دهد.

3- خودروی سواری: وسیله ای برای جابجایی مســافر
4- امتحان کالسی: نوعی امتحـان که در کالس درس برگزار می شـود.

هر کدام از تعریف های باال یک جورهایی مشکل دارند! در تعریف 1، مفهوم قلّه را به »چکاد« معنی کرده ایم که خودش مبهم تر از قلّه است؛ یعنی تعریف کننده 
از تعریف شونده مبهم تر است. در تعریف 2، گیاه را به شکلی تعریف کرده ایم که خیلی از گیاهان را شامل نمی شود. در تعریف 3، خودروی سواری را جوری 
تعریف کرده ایم که اتوبوس، مترو، کامیون، قطار، کشتی و هواپیما را هم دربرمی گیرد. در تعریف 4 نیز امتحان کالسی را به امتحان کالسی تعریف کرده ایم! پس 
به طور خالصه، تعریف های باال نمی توانند مفهوم مجهول را به طور کامل به ما بشناسانند؛ از همین رو، منطق دان ها برای تعریف صحیح، قواعدی مدّون کرده اند 

تا بر اساس آنها، بتوانیم یک مفهوم را به درستی تعریف کنیم. حال تک تک این شرایط را با هم می خوانیم.
ودن ح ب 1- واض

واضح بودن یعنی اینکه در تعریف از مفاهیمی استفاده کنیم که برای مخاطب و شنونده واضح باشند و او با شنیدن آنها بتواند درک درستی از مجهول پیدا کند. 
دست کم در دو حالت، تعریف واضح نخواهد بود:

ابهام در تعریف:   1- از مفاهیم ناآشنا و قدیمی استفاده کنیم؛ مثاًل در تعریف »چانه« بگوییم: »زنخدان«  
2- از مفاهیم استعاری استفاده کنیم؛ مثاًل در تعریف باران بگوییم: »رحمت خداوند«        

ودن ع ب ام ۲- ج

منظور این است که تعریف باید تمامی مصادیق مجهول را دربرگیرد؛ مثاًل وقتی برای تعریف »سیب« از مفهوم »سرخ رنگ« استفاده کنیم، سیب های زرد و سبز 
را دربرنمی گیرد و مخاطب نمی تواند با فهم تعریف ما، تمامی سیب های واقعی را بشناسد. در این حالت می گوییم تعریف جامع نیست.

ودن ع ب ان ۳- م

درست برخالف شرط جامعیت، در اینجا می گوییم تعریف نباید مصادیق غیر )مفاهیم دیگر( را در برگیرد. برای مثال، وقتی انسان را به »حیوان دو پا« تعریف 
کنیم، غیر از انسان، حیوانات دیگری را نیز شامل می شود و ما در شناخت مصادیق مفهوم تعریف شده، سردرگم خواهیم شد. در این حالت می گوییم تعریف 

مانع نیست؛ یعنی مانع ورود مصادیقی غیر از مصادیق مجهول نیست.
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ودن ب ۴- دوری ن

وقتی یک مفهوم را با خودش تعریف می کنیم، تعریف دوری می شود. در بسیاری از مواقع، تشخیص دوری بودن تعریف کمی دشوار است؛ زیرا ظاهر تعریف 
جوری است که نمی شود به راحتی فهمید که تعریف دوری رخ داده است. منظور از دور این است که تعریف ما دور زده و خودش را به خودش تعریف کرده 

است. مثال های زیر را ببینید:
آزمون جامع دکتری: آزمونی که از دانشجویان مقطع دکتری گرفته می شود و به صورت جامع برگزار می شود.

پل عابر پیاده: پل هایی هوایی که برای عبور و مرور عابران پیاده از خیابان، ساخته شده اند.

شرایط تعریف صحیح

واضح بودن: کلمات و مفاهیم تعریف برای مخاطب روشن و واضح باشد.
جامع بودن: تعریف تمامی مصادیق مجهول را دربرگیرد.
مانع بودن: تعریف شامل مصادیق غیر از مجهول نباشد.

دوری نبودن: مجهول توسط خود مجهول تعریف نشده باشد.

یف لفظی یف لغوی یا تعر تعر
همان طور که از اسمش پیداست، در این نوع از تعریف، معنای لغوی مفهوم یا نحوة شکل گیری آن لغت را تشریح می کنیم. درواقع اینجا می فهمیم معنای یک 
لغت چیست؛ مثاًل در تعریف مفهوم »فلسفه« می گوییم »ترجمۀ واژة یونانی فیلوسوفیا است به معنای دوست داری دانایی«. همان طور که می بینیم در این تعریف 

فقط دانستیم که معنای لغت فلسفه چیست؛ اما نفهمیدیم مفهوم فلسفه چیست.
انواع تعـریفــ لغـوی

۱- توضیح نحوة شکل گیری واژه )ُمعرِب / ترجمة کلمة ...؛ مخفف واژه های ...؛ مرکب از دو واژة ... (
2- بیان کلمات مترادف و هم معنی )یعنی، عبارت است از، به معنای...(

بنابراین، تعریف لغوی به جای مفهوم، با لفظ و معنی سروکار دارد. این نوع تعریف معموالًدر لغت نامه ها به چشم می خورد؛ اما لزوماً تمامی تعاریف به کاررفته 
در لغت نامه ها از این نوع نیست.

ه � یف به تشبی یف مصداقی / تعر یف به مثال / تعر تعر
خب! از اسمش می شود حدس زد که در این تعریف با نمونه و مثال سروکار داریم؛ مثاًل برای تعریف »بزرگراه« یک بزرگراه را به مخاطب نشان می دهیم یا 

برای تعریف حیوان، چند حیوان را اسم می بریم. این نوع تعریف نیز دارای چند شکل مختلف است.

                ۱- نشان دادن مثال و مصداق: برای تعریف کتاب، یک کتاب را نشان می دهیم.
انواع تعریف به مثال         2- مصداق  آوردن در تعریف: حیوان به موجوداتی مثل اسب، سگ، گربه و ماهی گفته می شود.  

                                        3- مفهوم را به مفاهیم نزدیک به آن تشبیه می کنیم: فنجان ظرفی شبیه لیوان است.

این شیوه از تعریف برای واژگانی مناسب است که بتوانیم مصداق یا نمونه های شبیه آن را به افراد معرفی کنیم؛ مثاًل مفاهیمی مانند الکترون، آزادی، انسانیت 
و مانند این ها را نمی شود به راحتی از این راه تعریف کرد.

یف تحلیلی )مفهومی( تعر
در تعریف لغوی با الفاظ سروکار داشتیم و در تعریف به مثال، با نمونه و مصداق خارجی؛ اما در تعریف تحلیلی با خود مفاهیم سروکار داریم؛ یعنی یک 
مفهوم مجهول را به وسیلة یک سری مفاهیم دیگر تعریف می کنیم تا برای ما معلوم شود. مثاًل در تعریف »فلسفه« می گوییم »دانشی که می کوشد با روش 
عقالنی و غیرتجربی، پرسش های بنیادی زندگی انسان را بررسی کند و به آنها پاسخ گوید«. همان طور که می بینیم، در این تعریف، به جای معنی کردن لفظ یا 
آوردن مثال، مفهوم فلسفه را از طریق مفاهیم »دانش«، »روش عقالنی«، »روش غیرتجربی«، »پرسش های بنیادی« و ... تعریف می کند. تعریف تحلیلی دو نوع 
دارد: ۱- تعریف به مفاهیم عام و خاص 2- تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها. قبل از توضیح دو نوع تعریف تحلیلی، بهتر است اول توضیحی دربارة انواع 

مفاهیم بدهیم.
ی ل ی ل ح ف ت ی ر ع اده در ت ف ت ل اس اب م ق ی اه ف واع م ان

در درس سوم یاد گرفتیم که مفاهیم یا جزئي اند یا کلی. از میان این دو نوع مفهوم، تنها مفاهیم کلی در تعریف تحلیلی استفاده می شوند. درواقع، علم منطق 
در اصل با مفاهیم کلی سروکار دارد.

در ضمن، یاد گرفتیم که اگر دو مفهوم کلی را با هم مقایسه کنیم، میانشان یکی از نسبت های چهارگانه برقرار خواهد بود. حال می گوییم که بر اساس شرایِط 
تعریِف صحیح، نسبت میان تعریف مفهومی با مفهوم مجهول باید تساوی باشد.

اص ام و خ م ع ی اه ف ه م ف ب ی ر ع 1- ت

تعریف های زیر را ببینید:
انسان: حیوان متفکر

مثلث: شکل سه ضلعی
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  مفهوم عام: در هر دو تعریف، چند مفهوم به کار رفته تا یک مفهوم دیگر را معلوم کند. در تعریف اول، مفهوم »حیوان« یک مفهوم عام است که میان 
اسب، عقاب، انسان و دیگر حیوانات مشترک است. در تعریف دوم نیز مفهوم »شکل« مشترک میان مثلث و شکل های دیگر مثل مربع و مستطیل و 
دایره است. به مفهومی که میان چند مفهوم مشترک است و می تواند برای تعریف همۀ آن مفاهیم مختلف به کار رود، مفهوم عام می گوییم. برای اینکه 

بیشتر بر این بخش مسلط شوید، تمرین زیر را انجام دهید.

 مفهوم یا مفاهیم عام و مشترک میان هر دسته از مفاهیم زیر را مشخص کنید:
2- شیرینی - شوری - تلخی - ترشی )یک مفهوم مشترک( ۱- عقاب - قناری - بلبل - اردک - مرغابی )دو مفهوم مشترک( 
۴- اسب - ماهی - مار - الک پشت )یک مفهوم مشترک( 3- خرس - آهو - گوسفند - کانگورو )دو مفهوم مشترک(  

5- میز - آب - سرو - شغال )یک مفهوم مشترک( 

 دستۀ اول همگی پرنده هستند؛ پس دست کم یک مفهوم مشترک به نام »پرنده« را در خود دارند. حال چون پرنده هستند، پس 
می توانیم مفهوم مشترک و عام تری مثل »حیوان« را نیز به آنها نسبت دهیم. دستۀ دوم همگی »طعم« محسوب می شوند؛ یعنی نوعی »کیفیت« 
به شمار می روند؛ پس برای دستۀ دوم نیز دو مفهوم »کیفیت« و »طعم« را به دست آوردیم. دستۀ سوم نیز در دو مفهوم »حیوان« و »پستان دار« 
مشترک هستند. دستۀ چهارم نیز مفهوم مشترک »حیوان« را در خود دارند؛ اما دستۀ پنجم کمی مشکل است که حدس بزنید! ببینید، این دسته 

اوالً همگی »موجود« هستند و ثانیاً همگی جزء اجسام محسوب می شوند؛ پس مفهوم »جسم« مشترک میان همۀ آنهاست.

پس با این حساب می توانیم بگوییم:
مفهومعاممفهومیاستکهبهویژگیمشترکمیانچندمفهوماشارهمیکند.

  مفهوم خاص: مفهوم متفکر ویژگی خاص انسان است که آن را از سایر حیوانات جدا می کند. مفهوم سه ضلعی نیز مثلث را از شکل های دیگر جدا 
می کند. بر این اساس می گوییم:

مفهومخاصویژگیمنحصربهفردهرمفهوماستکهآنراازمفاهیممشابهمتمایزمیکند.

روش تعریف به مفهوم عام و خاص: در »تعریف به مفاهیم عام و خاص« باید ابتدا یک ویژگی عام و مفهوم مشترک با سایر مفاهیم را بیان کنیم و سپس ویژگی 
منحصربه فرد و مفهوم خاص آن را بیان کنیم؛ پس درواقع در این تعریف، ابتدا نشان می دهیم که یک مفهوم در چه دسته ای قرار می گیرد و با چه مفاهیم 

دیگری هم رده است و سپس، مشخص می کنیم که آن مفهوم چه تفاوتی با سایر مفاهیم مشابه اش دارد. 
تعریف به عام و خاص = امر عام )مفهوم مشترک با دیگر مفاهیم( + امر خاص )ویژگی منحصربه فرد آن مفهوم(

ه( ب رک ۀ م اص ا )خ ی ه ژگ اف و وی ه اوص ل س ل ه س ف ب ی ر ع ۲- ت

فکر می کنید ویژگی منحصربه فرد و مفهوم خاص خفاش چیست؟ جیوه چطور؟ آب چطور؟ همان طور که می شود حدس زد، با اینکه ما می دانیم گوسفند و اسب چه 
مفاهیمی هستند؛ اما به راحتی نمی توانیم مفهوم خاص هر کدام از آنها را پیدا کنیم. به همین دلیل، گاهی مجبور می شویم یک سری مفاهیم عام را کنار هم قرار دهیم و 
با استفاده از آن مفاهیم عام و بدون استفاده از یک مفهوم خاص، یک مفهوم را تعریف کنیم؛ برای مثال، در تعریف خفاش می گوییم »پستان داری که پرواز می کند و 
شب به شکار می رود«. این تعریف فقط و فقط مخصوص خفاش است؛ زیرا خفاش تنها پستان داری است که مانند پرندگان پرواز می کند؛ اما مفاهیم به کاررفته در آن، 
تک به تک مفهوم خاص نیستند. برای تعریف جیوه هم می گوییم فلز )مفهوم عام( مایع )مفهوم عام(. پس در تعریف به سلسله اوصاف، از مفهوم خاص استفاده نمی کنیم.

تعریف به سلسله اوصاف = مفهوم عام + مفهوم عام + مفهوم عام )جمع این ها یک مفهوم خاص را نشان می دهد.(
مایع   +  بی رنگ  +   بی بو  = آب

تعریفمفهومی

هر مفهومی می تواند چند مفهوم عام داشته باشد. درواقع هرچقدر خود مفهوم خاص تر باشد، تعداد مفاهیم عام آن بیشتر و هرچقدر خود 
مفهوم عام تر باشد، تعداد مفاهیم عام آن کمتر خواهد بود. برای مثال، مفهوم »خرس قطبی« که یک نوع خاصی از خرس است، دارای مفاهیم 
عاِم »موجود«، »جسم«، »جامد«، »جاندار«، »حیوان«، »مهره دار«، »پستان دار« و »خرس« است. درحالی که خود مفهوم »حیوان« دست کم سه 

مفهوم عام از خرس قطبی کمتر دارد )مهره دار، پستان دار و خرس( و مفهوم جسم فقط یک مفهوم عام دارد )موجود(.
مفهوم عام باید تمامی مصادیق مفهوم تعریف شونده را دربرگیرد. برای مثال، مفهوم »سبز« نمی تواند به عنوان مفهوم عام »گیاه« استفاده شود؛ 

پس می توان گفت مفهوم عام باعث جامعیت تعریف می شود.
مفهوم عام باید بر اساس طبقه بندی مفاهیم ارائه شود. فرض کنید همۀ ما می دانیم که انسان دارای قوة بویایی است و در این قوه با بیشتر 
حیوانات دیگر مشترک است؛ اما درست نیست که در تعریف انسان بگوییم »موجود دارای قوة بویایِی متفکر« زیرا در طبقه بندی موجودات 

و حیوانات، رده ای به نام »دارای حس بویایی« وجود ندارد.
مفهوم خاص که در تعریف به عام و خاص استفاده می شود، نمی تواند در هیچ مفهومی غیر از مفهوم مجهول وجود داشته باشد و باید در 

تمامی مصادیق مفهوم مجهول نیز وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، مفهوم خاص موجب مانعیت تعریف می شود.
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نسبت میان مفهوم مجهول و مفهوِم عاِم به کاررفته در تعریف آن مجهول چیست؟
۴( عموم و خصوص مطلق ۲( عموم و خصوص من وجه        ۳( تباین  ۱( تساوی 

پاسخ: سؤال از ما می خواهد نسبت میان دو مفهوم را مشخص کنیم که یکی در تعریف دیگری به کار رفته است، با این توضیح که مفهوم موجود در تعریف، 
مفهوم عام مجهول است. از آن جایی که یکی از دو مفهوم قرار است در تعریف دیگری به کار رود، قطعاً نسبتشان تباین نیست )رد گزینة ۳( و با توجه به 
اینکه یکی عام تر از دیگری است، پس نسبت تساوی هم نیست )رد گزینة ۱(. باید ببینیم نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است یا من وجه. برای این کار، 
بهتر است به یاد بیاوریم که مفهوم عام مفهومی بود که در طبقه بندی مفاهیم، در طبقات باالتر از خود مفهوم تعریف شونده قرار می گیرفت و همین کافی 

است تا به یاد بیاوریم که نسبت دو مفهوم که در طبقات مختلف قرار می گیرند، عموم و خصوص مطلق است. بنابراین، پاسخ گزینة ۴ است.

ی ل ی ل ح ف ت ی ر ع ه و ت ان ارگ ه ای چ ت ه ب س ن

الف( مفهوم عام و مفهوم مجهول: نسبت این دو همیشه باید عموم و خصوص مطلق باشد. به نحوی که خود مجهول از مفهوم عام، خاص تر است. همان طور 
که در تصویر می بینیم، برای تعریف انواع حیوانات از مفاهیم عامی استفاده می شود که نسبت به خود اسب یا گربه عام تر هستند.

ب( مفهوم خاص و مفهوم مجهول: می دانیم که مفهوم خاص قرار است مجهول را از مفاهیم مشابه اش متمایز کند. پس مفهوم خاص ویژگی ای است که 
فقط در مصادیق مجهول وجود دارد؛ بنابراین نسبتش عموم و خصوص من وجه یا تباین نیست. اما این نسبت نباید عموم و خصوص مطلق هم باشد؛ 
زیرا اگر مفهوم خاص عام تر باشد، پس دیگر مفهوم خاص نیست، بلکه عام است و اگر مفهوم مجهول عام تر باشد، یک مشکلی پیش خواهد آمد و قواعد 
تعریف منطقی رعایت نخواهد شد؛ زیرا دیگر نمی توانیم با تعریف، تمامی مصداق های مجهول را بشناسیم )در ادامۀ درس بیشتر با این مسئله آشنا 

می شویم.(؛ پس نسبت این دو نیز تساوی است.
پ( مفهوم عام و مفهوم خاص: همان طور که می شود حدس زد، نسبت این دو نیز عموم و خصوص مطلق است.

ت( نسبت میان مفاهیم به کاررفته در تعریف به سلسله اوصاف: در اینجا، همان طور که می شود حدس زد، نسبت هرکدام از مفاهیم با یکدیگر، عموم و 
خصوص من وجه است.

ث( نسبت میان مجهول و مفاهیم به کاررفته در تعریف به سلسله اوصاف: در اینجا نیز نسبتشان عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر مصداقی از مجهول، 
مصداقی از آن مفاهیم محسوب می شود.

پرواز کننده

پستاندار شکارچی

ت و ث

شکل )مفهوم عام(

سه ضلعی
)خاص(

پ

شکل )مفهوم عام(

مثلث = 
سه ضلعی 
)خاص(

ب

پستان دار
الف

گربه
اسب

در تعریف به عام و خاص
عموم و خصوص مطلق  نسبت میان مفهوم عام و مجهول    

تساوی نسبت میان مفهوم خاص و مجهول    
عموم و خصوص مطلق نسبت مفهوم عام و مفهوم خاص    

در تعریف به سلسله اوصاف
عموم و خصوص من وجه نسبت هر یک از مفاهیم تعریف به یکدیگر    

عموم و خصوص مطلق نسبت مجهول به هر یک از مفاهیم تعریف    

ف ی ر ع واع ت ب ان ی رک ت

هدف اصلی تعریف شناساندن یک مفهوم یا تصور است. به همین دلیل، گاه برای اینکه یک مفهوم کاماًل شناخته شود، انواع تعریف را با هم ترکیب می کنند تا 
به قول معروف، مطلب کاماًل جا بیفتد! مثال زیر را ببینید:

مطبوعات: جمع مطبوعه به معنای چاپ شده ها. رسانه های جمعی که نوشتاری اند و به صورت کاغذی منتشر می شوند؛ مانند روزنامه ها و مجالت.
 

در تعریف به عام و خاص
تعریف لفظی یا لغوی

تعریف مصداقی / تعریف به تشبیه / تعریف به مثال
تعریف به مفاهیم عام و خاصتعریف تحلیلی )مفهومی(

تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها
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شرایطتعریف

در تعریف به مفاهیم عام و خاص، وقتی مفهوم عام را به کار ببریم، تعریف جامع می شود؛ زیرا مفهوم عام با مجهول، نسبت عموم و 
خصوص مطلق دارد. یعنی هر مجهولی مصداقی از مفهوم عام است؛ مثاًل استفاده از مفهوم حیوان برای تعریف »مرغابی«، تعریف را جامع 

می کند؛ زیرا هر مرغابی ای حیوان است.
در تعریف به مفاهیم عام و خاص، وقتی مفهوم خاص را به کار ببریم، تعریف مانع می شود؛ زیرا مفهوم خاص، ویژگی منحصربه فرد 
مجهول است که در مفاهیم دیگر وجود ندارد؛ پس ذکر این ویژگی باعث می شود تا تعریف مانع ورود مصادیق غیر شود؛ برای مثال، 
استفاده از مفهوِم خاِص »متفکر« برای انسان، تعریف انسان را مانع می کند؛ زیرا هر متفکری انسان است و هیچ موجودی غیر از انسان 

متفکر نیست.
باید دقّت کنیم که در تعاریف به جای مفهوم خاص، از مفهوم اخص )خاص تر( استفاده نکنیم. مفهوم خاص قرار است مجهول را از مفاهیم 
مشابه جدا کند ولی مفهوم اخص، مفهومی است که از خود مجهول نیز خاص تر است. همین مسئله باعث می شود که تعریف جامع نباشد. 
فرض کنید می خواهیم مفهوم »پرنده« را تعریف کنیم. در اینجا مفهوم »حیوان« مفهوم عام است و مفهوم »دارای منقار و پر« نیز مفهوم خاص 

پرنده است؛ اما مفهوم »پروازکننده« دیگر خاص نیست، بلکه اخص است؛ زیرا بسیاری از پرنده ها مثل شترمرغ توانایی پروازکردن ندارند.

اگر تعریف از مجهول اعم باشد، و اگر مجهول از تعریف اعم باشد، به ترتیب تعریف ........... و ............. نخواهد بود.
۴( جامع - جامع ۳( مانع - جامع  ۲( مانع - مانع  ۱( جامع - مانع 

پاسخ: اگر تعریف اعم باشد، یعنی مصادیق تعریف از مصادیق مجهول بیشتر است. پس تعریف شامل مصادیقی غیر از مجهول است و اصطالحاً مانع نیست 
)رد گزینه های ۱ و ۴(. حال اگر مجهول اعم باشد، یعنی مصادیق مجهول از مصادیق تعریف بیشتر است و برخی مصادیق مجهول در تعریف وجود ندارد؛ 

پس تعریف جامع نیست )رد گزینه های ۱ و ۲(.

ع ان ع و م ام م ج ه رای ف ر ب ت ش ی ت ب
ّ

دق

راستش را بخواهید، فهم این دو شرط خیلی راحت است؛ اما پیچیدگی ظاهری عبارت ها باعث می شود خیلی وقت ها در مشخص کردن پاسخ درست به مشکل بخوریم. 
حاال به چند شکل دیگر هم مسئلۀ جامعیت و مانعیت را مطرح می کنیم تا شاید کار را برایمان راحت تر کند. ابتدا شکل ها را با دقّت ببینید و سپس بروید سراغ توضیحات.

تعریفمجهول

نسبت تعریف و مجهول، عموم و خصوص من وجه است.
تعریف جامع نیست.
تعریف مانع نیست.

مجهول

تعریف

تعریف اخص است.
مجهول اعم است.

تعریف جامع نیست.

تعریف

مجهول

تعریف اعم است.
مجهول اخص است.
تعریف مانع نیست.

تعـریف
مجهـول

تعریف با مجهول مساوی است.
تعریف جامع و مانع است.

تعریف اعم است = مجهول اخص است.      تعریف مصادیق غیر از مجهول دارد.    تعریف مانع نیست.
تعریف اخص است = مجهول اعم است    مجهول مصادیق غیر از تعریف دارد.    تعریف جامع نیست.

تعریف جامع است = جامع مصادیق مجهول است.
تعریف مانع است = مانع افراد غیرمجهول است.

تعریف باید جامع افراد مجهول و مانع افراد غیر باشد.

اشتباهات رایج

۱- عدم تشخیص جامعیت و مانعیت از طریق نسبت های چهارگانه: خیلی وقت ها در سؤاالت، نسبت میان تعریف و مجهول را می دهند و از ما 
می خواهند که جامعیت یا مانعیت تعریف را مشخص کنیم. بر اساس آنچه تا اینجا خواندیم، باید بتوانیم به این نوع سؤاالت پاسخ دهیم؛ اما 

بگذارید یک بار دیگر هم این مسئله را مرور کنیم:

درستی یا نادرستی تعریفنسبت میان تعریف و مفهوم تعریف شده )مجهول(

هم جامع است هم مانع.تساوی
یا جامع نیست یا مانع نیست.عموم و خصوص مطلق

نه جامع است نه مانع است.عموم و خصوص من وجه

تعریف بی ربط است.تباین
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2- عدم تشخیص نوع تعریف: خیلی وقت ها سؤاالت کمی ما را می پیچاند و نمی توانیم تصمیم بگیریم که تعریف از چه نوعی است. چند نکتۀ زیر 
را ببینید:

لفظرامعنامیکند/مترادفهارامیگوید/واژهراتحلیلمیکند. تعریف لغوی و لفظی
برایمفهوممثالونمونهمیآورد/مواردمشابهراذکرمیکند. تعریف به مثال

ازمفاهیماستفادهمیکند:ازظریقترکیبمفاهیممعلوم،مجهولراتحلیلمیکند. تعریف تحلیلی

3- ویژگی خاصة مرکبه: خاصۀ مرکبه همان تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی هاست؛ پس خاصۀ مرکبه، برخالف ظاهرش، فاقد مفهوم خاص مجهول است.
۴- نسبت مفاهیم موجود در تعاریف تحلیلی: دانستیم این نسبت به ما کمک می کند تا نوع تعریف تحلیلی را تشخیص دهیم.

نسبت میان مفاهیم به کاررفته در تعریفنوع تعریف

عموم و خصوص مطلقتعریف به مفاهیم عام و خاص

عموم و خصوص من وجهتعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها

درسـنامه را جمع و جور کنیم!
۱- دو شکل از تعریف لغوی را با مثال توضیح دهید. رد پا ص 38

2- سه نوع تعریف مصداقی را با مثال نشان دهید. رد پا ص 38
3- دو نوع تعریف تحلیلی را با مثال توضیح دهید. رد پا ص 38 و 39

۴- جدول زیر را کامل کنید. رد پا ص 40

نسبت میان مفهوم عام در تعریف و مجهول

نسبت میان مفهوم خاص در تعریف و مجهول

نسبت میان هریک از مفاهیم به کاررفته در تعریف به سلسله اوصاف

نسبت میان مفهوم به کاررفته در تعریف به سلسله اوصاف و مجهول

5- شرط جامعیت تعریف را توضیح دهید )برای مفهوم انسان یک مثال بزنید که جامع نباشد(. رد پا ص 37
6- شرط مانعیت تعریف را توضیح دهید )برای مفهوم درخت یک مثال بزنید که مانع نباشد(. رد پا ص 37

۷- اگر تعریف اعم باشد، نسبت میان مجهول و تعریف چیست؟ رد پا ص 40
۸- اگر تعریف اخص باشد، نسبت میان تعریف و مجهول چیست؟ رد پا ص 40

9- منظور از واضح بودن تعریف چیست؟ رد پا ص 37
۱0- استفاده از چه مفاهیمی موجب ابهام در تعریف می شود؟ رد پا ص 37
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منـطططن ن1
جامططططططع سؤاالت درس چهارم منطق

دست گرمی )مرور کلی(

برای پاسخ به سؤال چیستی یک مفهوم از چه چیزی استفاده می کنیم؟.  ۱۷۱
تصدیق های مجهول 4 تصورات معلوم  3 تصدیق های معلوم  2 تصورات مجهول  1

کدام گزینه از انواع تعریف به مثال محسوب نمی شود؟.  ۱۷2
نشان دادن یک »درخت« برای شناساندن مفهوم درخت به مخاطب  1

شناختن پرنده از طریق درک شباهت و تفاوتش با دیگر حیوانات 2

ایجاد تصور ذهنی از لیوان با ذکر نام برخی ظروف مخصوص مایعات  3

اسم بردن از چند حیوان مختلف برای شناساندن مفهوم حیوان 4

در تعریف مفهومی ابتدا باید .............. و سپس ............. ذکر شود..  ۱۷3
وجه تفاوت - وجه تشابه 4 وجه مشابهت - وجه تمایز  3 مصداق - مفهوم  2 نمونه و مثال - مشابهت  1

در تعریف تحلیلی از چه چیزی استفاده می شود؟.  ۱۷۴
شیء 4 نمونه و مثال  3 مصداق  2 تصور  1

با استفاده از تعریف می توانیم ........... یک .............. را معلوم کنیم..  ۱۷5
چیستی - تصور   4 چرایی - تصدیق  3 چیستی - تفکر  2 چرایی - مفهوم  1

ترتیب چینش مفاهیم در تعریف تحلیلی چیست؟.  ۱۷6
عام به خاص 4 خاص به عام  3 جزئی به کلی  2 کلی به جزئی  1

نسبت میان مفهوم خاص انسان و حیوان چیست؟.  ۱۷۷
عموم و خصوص من وجه 4 تباین  3 عموم و خصوص مطلق  2 تساوی  1

در کدام نوع از تعریف، وجه مشترک میان مجهول با مفاهیم دیگر مشخص می شود؟.  ۱۷۸
تعریف به سلسله اوصاف 4 تعریف لغوی  3 تعریف به مثال  2 تعریف به مفاهیم عام و خاص  1

اگر برای تعریف یک چیز، مترادف های آن را بیان کنیم، از چه نوع تعریفی استفاده کرده ایم؟.  ۱۷9
تعریف به سلسله اوصاف 4 تعریف به مفاهیم عام و خاص  3 تعریف به مثال  2 تعریف لغوی  1

کدام مفهوم را نمی شود مصداقی تعریف کرد؟.  ۱۸0
مخچه 4 هوش  3 باهوش  2 مغز  1

اگر وجه تشابه و تفاوت یک مفهوم با مفاهیم دیگر را مشخص کنیم، درواقع .......  ۱۸۱
از الفاظ مترادف با آن مفهوم استفاده کرده ایم. 2 برخی نمونه ها و مصادیق مفهوم را ذکر کرده ایم.  1

از تعریف به تشبیه برای شناخت مفهوم کمک گرفته ایم. 4 تعریفی تحلیلی از مفهوم مورد نظر ارائه کرده ایم.  3

هدف از ارائة تعریف ترکیبی چیست؟.  ۱۸2
ذکر تفاوت ها و شباهت های مجهول 4 شناسایی تمام مصادیق مجهول  3 معرفی بهتر مفهوم مورد نظر  2 ترکیب چند مفهوم شناخته شده  1

تعریف باید تمام مصادیق مفهوم مورد نظر را دربرگیرد؛ یعنی باید .............. باشد..  ۱۸3
واضح  4 مانع  3 جامع  2 کامل  1

تعریف مثلث به »شکل دارای ضلع« و تعریف مسلمان به »معتقدان به امامان دوازده گانه« به ترتیب فاقد کدام شرط تعریف اند؟.  ۱۸۴
مانعیت - جامعیت 4 مانعیت - مانعیت  3 جامعیت - جامعیت  2 جامعیت - مانعیت  1

در پاسخ به سؤال از ............. باید از ............... معلوم استفاده کنیم..  ۱۸5
چرایی - تصورات 4 چیستی - تصدیقات  3 چرایی - مفاهیم  2 چیستی - تصورات  1

در تعریف ..............، وجه اشتراک از طریق ............. و وجه افتراق از طریق ................ بیان می شود..  ۱۸6
به سلسله اوصاف - مفهوم عام - امر خاص 2 به عام و خاص - مفهوم عام - مفهوم خاص  1

به عام و خاص - مفاهیم - مصادیق 4 مفهومی - مفهوم خاص - مفهوم عام  3

در تعریف به مفاهیم عام و خاص، نسبت میان مفاهیم موجود در تعریف چیست؟.  ۱۸۷
عموم و خصوص مطلق  2 تساوی   1

عموم و خصوص من وجه 4 تباین   3

............................................................................................ )سراسری ۸۳(.  ۱۸۸ تصور مجهول را باید از ........... و تصدیق مجهول را باید از ............. به دست آورد. 
تصورات مجهول - تصدیق های مجهول 2 تصدیق های مجهول - تصورات مجهول  1

تصورات معلوم -تصدیق های معلوم 4 تصدیق های معلوم - تصورات معلوم  3
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برویم سراغ اصل مطلب  )استاندارد(

در پاسخ به سؤال از چیستی، می توانیم ........  ۱۸9
چند مفهوم معلوم را تحلیل کنیم. 2 عکس یا مصداق شیء مورد نظر را نشان دهیم.  1

تصورمان از آن شیء را مشخص کنیم. 4 یک تصدیق معلوم برای مخاطب ارائه کنیم.  3

انسان معموالً برای معلوم کردن یک مفهوم مجهول .......... می کند..  ۱90
تصورات معلوم را ترکیب 4 چند تصدیق را تحلیل  3 تصورات معلوم را تحلیل  2 چند تصدیق را ترکیب  1

در تعریف به تشبیه باید ...........  ۱9۱
از کلمات مشابه با مجهول برای تعریف استفاده کنیم. 2 مشابهت میان مجهول با مفاهیم دیگر را بیان کنیم.  1

برای ذکر تفاوت، امر خاص مجهول را نیز ذکر کنیم. 4 موارد شناخته شده و مشابه با مجهول را نام ببریم.  3

کدام گزینه دربارة انواع تعریف درست است؟.  ۱92
در تعریف لغوی باید برای مجهول مثال بزنیم. 2 در تعاریف مفهومی، لفظ را معنا می کنیم.  1

ذکر مترادفات یک لفظ، تعریف به مثال است. 4 تعریف تحلیلی همان تعریف مفهومی است.  3

دربارة »تعریف« می توانیم بگوییم .....  ۱93
یکی از انواع روش های شناساندن مفاهیم است. 2 ترکیبی است از مجموعه ای از تصورات مجهول.  1

تصدیقات ناشناخته را برای ما معلوم می کند. 4 برخی انواع آن در لغت نامه ها به چشم می خورد.  3

به ترتیب، برای تعریف لغوی و تعریف به تشبیه از .......... و .......... استفاده می کنیم..  ۱9۴
الفاظ مشترک - مفاهیم مشترک 2 واژگان مترادف - مفاهیم عام   1

الفاظ مترادف - موارد مشابه 4 مفاهیم مشترک - اصطالحات مترادف  3

فرهنگ نامه ای مانند فرهنگ سخن ........  ۱95
شناخت بسیاری از مفاهیم را میسر می سازد. 2 تنها تعاریف لغوی مفاهیم را ارائه می کند.  1

صرفاً با الفاظ سروکار دارد نه مفاهیم. 4 فاقد تعاریف مفهومی و مصداقی است.  3

در تعریف ............ برخالف تعریف .............، ویژگی منحصربه فرد مجهول ذکر نمی شود..  ۱96
به مثال - لفظی 4 لغوی - مصداقی  3 به عام و خاص - سلسله اوصاف  2 سلسله اوصاف - به عام و خاص  1

ارائة تعریفی استعاری از یک مفهوم، موجب ......... تعریف می شود..  ۱9۷
دوری بودن 4 عدم جامعیت  3 عدم وضوح  2 مانعیت  1

دربارة خاصة مرکبه می توان گفت ..........  ۱9۸
از مفهوم خاص مجهول استفاده می کند. 2 یکی از انواع تعریف تحلیلی است.   1

موارد مشابه با مجهول را معرفی می کند. 4 فاقد جامعیت در تعریف است.   3

در کدام گزینه، امکان تعریف به مثال هیچ کدام از مفاهیم وجود ندارد؟.  ۱99
4 مرز - مرزبانی - کشور جامد - مایع - گاز  3 اتم - جسم - جرم  2 حافظه - ذهن - هوش  1

مفاهیمی که افتراق و اشتراک یک مفهوم با مفاهیم دیگر را مشخص می کنند، چه نسبتی با یکدیگر دارند؟.  200
عموم و خصوص من وجه 4 تباین  3 عموم و خصوص مطلق  2 تساوی  1

امر خاص مجهول در کدام نوع تعریف باید حتمًا بیان شود؟.  20۱
تعریف لغوی 4 تعریف به عام و خاص  3 تعریف به مثال  2 خاصۀ مرکبه  1

تمام مفاهیم به کاررفته در تعریف به مفاهیم عام و خاص باید ............. باشند..  202
کلی 4 جزئی  3 خاص مجهول  2 عام تر از مجهول  1

منظور از روشن بودن تعریف این است که:.  203
تمام مصادیق مفهوم مورد نظر را بشناساند.  2 همۀ مصادیق مفهوم مورد نظر را در برگیرد.  1

از مفاهیم تخصصی علوم استفاده نکند. 4 مفاهیم تعریف برای مخاطب معلوم باشد.  3

مفاهیم به کاررفته در تعریف باید ......... باشد..  20۴
مبهم 4 جزئی  3 کلی  2 مجهول  1

چرا تعریف مفاهیم حتمًا باید جامع باشد؟.  205
چون باید بتوانیم تمایز میان مفهوم مورد نظر با افراد غیر را تشخیص دهیم. 2 زیرا در غیر این صورت، برخی مصادیق مفهوم مورد نظر را نمی شناسیم.  1

چون باید بتوانیم برای هر مفهومی یک ویژگی خاص در نظر بگیریم. 4 زیرا در غیر این صورت، مصادیق مفاهیم دیگر را با مجهول اشتباه می گیریم.  3

فرض کنید می خواهید »مفهوم جزئي« را تعریف کنید. شرط مانعیت در تعریف مفهوم »جزئی«، باعث می شود تا ...........  206
مفاهیم کلی را به اشتباه مفهوم جزئی نگیریم. 2 تمامی مصادیق یک مفهوم جزئي را بشناسیم.  1

از مفاهیم کلی در تعریف جزئی استفاده نکنیم. 4 مفاهیم جزئی را به اشتباه مفهوم کلی ندانیم.  3
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کدام گزینه دربارة تعریف درست است؟.  20۷
تعریف تحلیلی می کوشد تا مفاهیم معلوم را تحلیل کند تا مجهول معلوم شود. 1

تعریف لغوی مفاهیم مشابه با مفهوم مجهول را مشخص و ترکیب می کند. 2

تعریف مصداقی گاهی تنها موارد مشابه با مجهول را برای مخاطب بیان می کند. 3

در تعریف مفهومی، مفاهیم به کاررفته در تعریف باید عام تر از مجهول باشند. 4

اگر تنها شرط جامعیت تعریف رعایت نشده باشد، نسبت میان تعریف و مفهوم تعریف شده چیست؟.  20۸
عموم و خصوص من وجه 4 تباین  3 عموم و خصوص مطلق  2 تساوی  1

معموالً بهترین راه برای شناساندن یک تصور به کودکان چه نوع تعریفی است؟.  209
تعریف به مثال 4 تعریف به مفاهیم عام و خاص  3 تعریف به سلسله اوصاف  2 تعریف لغوی  1

تمامی مفاهیم به کاررفته در تعریف باید .......... و ........... از مجهول باشند..  2۱0
جزئی - واضح تر 4 کلی - واضح تر  3 واضح - عام تر  2 کلی - عام تر  1

تعریف باید مانع باشد؛ یعنی ............  2۱۱
مصادیق بی ربط را شامل نشود. 4 تمام مصادیق مجهول را دربرگیرد.  3 از استعاره استفاده نکرده باشد.  2 فقط یک مصداق داشته باشد.  1

هرگاه تعریف شامل ..................... نشود، ............... خواهد بود..  2۱2
تصورات مجهول - مانع 4 مصادیق مختلف - جامع  3 افراد بیگانه - مانع  2 مفاهیم مختلف - جامع  1

اگر مفهوم »الف« عام تر از مفهوم »ب« باشد، و مفهوم »ب« در تعریف »الف« به کار رفته باشد، آن گاه قطعًا تعریف ........ ..  2۱3
جامع نیست. 4 جامع است ولی مانع نیست.  3 جامع و مانع نیست.  2 مانع نیست.  1

مفهوم »پروازکننده« با پستانداری مانند خفاش نسبت ........ دارد؛ بنابراین تعریف پرنده به »پروازکننده« باعث می شود که تعریف ............. نباشد..  2۱۴
عموم و خصوص من وجه - جامع 4 عموم و خصوص مطلق - جامع  3 عموم و خصوص من وجه - مانع  2 عموم و خصوص مطلق - مانع  1

نوع تعاریف زیر به ترتیب، در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟.  2۱5
اتومبیل یعنی سمند و وانت و کامیون

دوش یعنی شب گذشته
فعل یعنی کلمه ای که بر انجام کار داللت دارد.

مصداقی- لفظی - تحلیلی 4 تعریف به مثال - مصداقی - مفهومی  3 مصداقی - تحلیلی - مفهومی  2 تعریف به مثال - لغوی - لفظی  1

اگر تعریف از نوع .............. باشد، قطعًا نسبت میان مفاهیم به کاررفته در تعریف، ................ است..  2۱6
عام و خاص - عموم و خصوص من وجه 2 سلسله اوصاف - عموم و خصوص مطلق  1

خاصۀ مرکبه - عموم و خصوص من وجه 4 تحلیلی - عموم و خصوص مطلق   3

اگر یکی از مفاهیم به کاررفته در تعریف تحلیلی، اخص از دیگری باشد، آن تعریف ......... است..  2۱۷
خاصۀ مرکبه 4 تعریف به عام و خاص  3 جامع  2 مانع  1

تعریف تلفن به »وسیله ای مخصوص برقراری ارتباط« چه مشکلی دارد؟.  2۱۸
دوری است 4 واضح نیست  3 جامع نیست  2 مانع نیست  1

در تعریف مثلث به »شکل سه ضلعی«، مفهوم »سه ضلعی« همان .......... است که با مثلث نسبت .......... دارد..  2۱9
مفهوم خاص - عموم و خصوص مطلق 2 ویژگی منحصربه فرد - تساوی   1

خاصۀ مرکبه- تساوی 4 مفهوم عام - عموم و خصوص مطلق  3

اگر تعریف جامع نباشد، آن گاه تعریف .......... است.  220
مجهول 4 مبهم  3 اخص  2 اعم   1

در حالتی که تعریف فقط بعضی مصادیق مجهول را شامل ........... آن گاه ............... نیست..  22۱
نشود - واضح 4 شود - مانع  3 شود - جامع  2 نشود - مانع  1

کدام تعریف برای مفهوم انسان مانع است؟.  222
حیوان دارای حس 4 شیء متفکر  3 جسم رشدکننده  2 حیوان دوپا  1

تعریف »بوتة گوجه فرنگی« به »گیاهی که دارای میوه است« چه ایرادی دارد؟.  223
اعم است. 4 جامع نیست.  3 روشن نیست.  2 دوری است.  1

کدام گزینه از وظایف منطق محسوب نمی شود؟.  22۴
تشخیص تعریف درست 4 تبیین قواعد تعریف  3 ارائۀ مالک برای تعریف درست  2 تعریف اصطالحات فلسفه  1

تعریف به اعم و تعریف به اخص، به ترتیب، چه ویژگی هایی دارند؟.  225
جامع است - مانع نیست. 4 مانع نیست - جامع نیست.  3 مانع نیست - جامع است.  2 جامع نیست - مانع نیست.  1

تعریف فیل به »حیوان عظیم الجثه« چه ایرادی دارد؟.  226
دوری است. 4 اعم است.  3 اخص است.  2 مبهم است.  1
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تعریف نباید افراد و مصادیق غیر مفهوم مجهول را دربربگیرد؛ یعنی تعریف ................ باشد..  22۷
باید مانع 4 نباید اخص  3 باید جامع  2 باید اعم  1

چرا نمی شود مفهوم مجهول را به وسیلة مفاهیم مبهم تعریف کرد؟.  22۸
زیرا تعریف ارتباطی با مفهوم مجهول نخواهد داشت. 2 چون  مجهول در این حالت برای ما معلوم نمی شود.  1

زیرا در این حالت جامعیت تعریف رعایت نخواهد شد. 4 چون در این حالت، تعریف و مجهول برابر نخواهند بود.  3

تعریف طاووس به »پرندة زیبا« کدام قاعدة تعریف را رعایت نکرده است؟.  229
روشن بودن 4 دوری بودن  3 مانع بودن  2 دوری نبودن   1

تعریف اخص و تعریف حیوان به »موجود نیازمند اکسیژن« به ترتیب، چه ایرادی دارند؟.  230
مانع نیست - اعم است 4 مانع نیست - اخص است  3 جامع نیست - اخص است  2 جامع نیست - اعم است  1

کدام گزینه دربارة تعریف تحلیلی درست است؟.  23۱
مصادیق تک تک مفاهیم تعریف همان مصادیق مجهول باشند. 2 تعریف بتواند بیشتر مصادیق مفهوم مجهول را دربرگیرد.  1

میان تعریف و مفهوم مجهول نسبت تساوی برقرار باشد. 4 تعریف باید از یک سو اخص و از سوی دیگر، اعم باشد.  3

شرط جامعیت در کدام یک از تعاریف قناری رعایت نشده است؟.  232
جسم دارای توانایی بالقوة رشد و نمو 2 حیوان دارای توانایی بالقوة تولید مثل  1

پرندة دارای توانایی بالقوة شکارگری 4 موجود زندة دارای پر و تخم گذار   3

تعریف »آتش« به »عنصري شبیه به نفس انسان« و تعریف »قدیم« به »چیزي که حادث نباشد« و تعریف »شیعه« به »مسلماني که قائل به دوازده .  233
............................................................................................................................... )سراسری ۸۸ با اندیک تغییر( امام باشد« به ترتیب موصوف به کدام وصف است؟

تعریف، اخّص از مجهول است. - تعریف اعّم از مجهول است. - تعریف، موقوف بر مجهول است. 1

تعریف روشن تر از مجهول نیست. - تعریف اعّم از مجهول است. - تعریف، اخّص از مجهول نیست. 2

تعریف اعّم از مجهول است. - تعریف موقوف بر مجهول است و بالعکس. - تعریف، اخّص از مجهول است. 3

تعریف روشن تر از مجهول نیست. - تعریف موقوف بر مجهول است و بالعکس. - تعریف، اخّص از مجهول است. 4

هرگاه »تعریف« ما از یک مفهوم به گونه اي باشد که »فقط بعضي از مصادیق مجهول را شامل شود« و »افراد و مصادیق بي ارتباط را نیز دربرگیرد«، .  23۴
به ترتیب، ... و ...، ... و در تعریف به مفاهیم عام و خاص، شروع کار با مفاهیم ................... است. .................................................................... )خارج از کشور۹۰(

جامع - مانع - نیست - عام 4 جامع - مانع - است - خاص  3 مانع - جامع - است - خاص  2 مانع - جامع - نیست - عام  1

تعریف باید جامع باشد؛ یعنی ............. .................................................................................................................................................................... )خارج از کشور ۹۳(.  235
مفاهیم بی ارتباط را دربرنگیرد. 2 مصادیق متعددی نداشته باشد.   1

محتوای مفهوم را به  طور کامل دربرگیرد. 4 افراد مجهول خارج از آن قرار نگیرند.  3

هرگاه مربع را به شکلی که چهار ضلع مساوی دارد و زمین را به سیاره ای که دور خورشید می چرخد، تعریف کنیم، تعریف ما به ترتیب .......... و .  236
................................................................................................................................................................................................ )سراسری ۹۰ با اندیک تغییر(  . ............. ،...........

مانع -جامع - است 4 مانع - مانع - نیست  3 جامع -جامع - است  2 جامع - مانع - نیست  1

.................................... )سراسری ۹۲ با اندیک تغییر(.  23۷ تعریف »تصور« به »کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام می دهیم«، تعریف ........... است. 
لفظی 4 به سلسله اوصاف  3 به عام و خاص  2 نادرست  1

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ ............................................................................................................................... )سراسری ۹۵ با اندیک تغییر(.  23۸
»تعریف یک مفهوم مجهول با استفاده از مفاهیم ناشناخته امکان پذیر .........«

است، به شرط آنکه از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود. 2 نیست؛ زیرا در آن صورت، تعریف و مجهول مساوی نیستند.  1

نیست؛ بنابراین بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معناست. 4 است، به شرط آنکه یک مفهوم عام هم وجود داشته باشد.  3

.......................................................................................................................................................... )خارج از کشور ۹۲(.  239 کدام عبارت دربارة تعریف درست است؟ 
شناسایی مفاهیم جدید به کمک آن صورت می گیرد؛ اما نقشی در گسترش دانش ندارد. 1

در کاربرد آن الزم است به معلومات کسی که تعریف برای او انجام می شود، توجه شود. 2

در منطق، بیش از سایر دانش ها و در دانش ها بیش از زندگی عادی استفاده دارد. 3

هیچ یک از مفاهیم و تصورات، بدون استفاده از آن برای ذهن معلوم نمی شود. 4

در مورد تعریف »مصدر« به »کلمه ای که انجام کاری را می رساند« و »استدالل« به »تصدیقی که به ما شناخت جدیدی ارائه دهد« به ترتیب می توان .  2۴0
............................................................................................................................................................................................................................ )خارج از کشور ۹۶( گفت: 

مانع است و جامع نیست - بی ربط است 2 جامع و مانع نیست - مانع نیست   1

جامع و مانع نیست - بی ربط است 4 جامع است و مانع نیست - جامع نیست  3

کدام گزینه جزء فعالیت های فکری انسان محسوب نمی شود؟.  2۴۱
پاسخ دادن به چرایی یک مفهوم  2 ارائۀ تعریفی نادرست از انسان   1

سازمان دهی تصورات معلوم 4 داشتن تصور از مفهوم حیوان   3
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اگر تعریف مصادیق غیر را دربرنگیرد، ........ است و اگر تمام مصادیق مجهول را دربرنگیرد، ......... نیست..  2۴2
جامع - مانع 4 مانع - مانع   3 مانع - جامع  2 جامع - جامع  1

اگر نسبت تعریف با مجهول عموم و خصوص مطلق باشد، آن گاه تعریف ................ نیست..  2۴3
فقط جامع 4 فقط مانع  3 جامع و مانع  2 جامع یا مانع  1

در یک تعریف منطقی، مفاهیم موجود در تعریف باید با هم نسبت ................. و مفهوم خاص مجهول با مجهول باید نسبت .............. داشته باشد..  2۴۴
تساوی - عموم و خصوص مطلق 2 عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق  1

عموم و خصوص مطلق - تساوی 4 تساوی - تساوی   3

اگر از میان شرط های تعریف صحیح، فقط شرط واضح بودن رعایت نشده باشد، آن گاه نسبت تعریف با مفهوم مجهول ......... است..  2۴5
عموم و خصوص من وجه 4 تباین  3 عموم و خصوص مطلق  2 تساوی  1

اگر نسبت میان تعریف با مجهول عموم و خصوص من وجه باشد، آن گاه تعریف .........  2۴6
قطعاً جامع نیست و شاید مانع هم نباشد. 2 قطعاً جامع نیست؛ ولی شاید مانع باشد.  1

قطعاً نه جامع است و نه مانع. 4 نمی تواند مانع باشد؛ اما شاید جامع باشد.  3

اگر مفهومی مانند »الف« را با دو مفهوم »ب« و »ج« تعریف کنیم، کدام گزینه درست است؟.  2۴۷
اگر الف و ب نسبت تساوی داشته باشند، تعریف به سلسله اوصاف است.  1

اگر اگر ب و ج نسبت تساوی داشته باشند، تعریف به عام و خاص است. 2

اگر ب و ج نسبت من وجه داشته باشند، تعریف به سلسله اوصاف است.  3

اگر ب و ج نسبت تساوی داشته باشند، آن گاه تعریف جامع و مانع است. 4

اگر مفهومی مانند »الف« را با دو مفهوم »ب« و »ج« به نحوی تعریف کنیم که تعریف درست باشد، نسبت میان »ب« و »ج« چگونه باید باشد؟.  2۴۸
تساوی یا عموم و خصوص مطلق  2 تباین یا عموم و خصوص من وجه   1

عموم خصوص مطلق یا من وجه 4 تساوی یا عموم و خصوص من وجه   3

در چه حالتی مفهوم »ب« می تواند وجه افتراق »عقاب« از پرندگان دیگر را مشخص کند؟.  2۴9
هر »ب« عقاب باشد ولی هر عقابی »ب« نباشد. 2 هر عقابی »ب« باشد ولی هر »ب« عقاب نباشد.  1

هیچ پرنده ای »ب« نباشد و هر »ب« عقاب باشد.  4 هر عقابی »ب« باشد و هیچ »ب« پرندة دیگری نباشد.  3
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ابزارهای شـناختدرس 7

در اینجا باید به این سؤال پاسخ بدهیم که ابزارهای شناخت یا به عبارت بهتر، راه های رسیدن به شناخت کدام اند. این درس، چهار نوع راه رسیدن به شناخت را که از گذشته 
مطرح بوده، برریس یم کند و به صوریت جدی تر، وارد مبحث معرفت شنایس یم شود.

ت رف ع ه م ی ب اب � ی ت راه دس

فیلسوفان همیشه سعی کرده اند که بفهمند انسان از چه راه یا راه هایی به شناخت می رسد؛ یعنی ابزار انسان برای شناخت جهان چیست. از طرف دیگر، فیلسوفان 
می خواهند بدانند هریک از ابزارهای معرفتی و شناختی انسان در چه قلمروی کاربرد دارد و میزان توانایی هرکدام از آنها در کسب معرفت چقدر است؛ 

بنابراین، پرسش های اصلی فیلسوف دربارة ابزارهای معرفتی این هاست:

 آیا انسان برای شناخت جهان تنها یک ابزار دارد یا ابزارهای مختلفی در اختیارش است؟
 اگر انسان برای شناخت، یک ابزار بیشتر ندارد، چگونه امور کاماًل متفاوت با یکدیگر را می شناسد؟

 اگر انسان بیش از یک ابزار معرفی دارد، اوالً آنها کدام اند؟ ثانیاً هرکدام در چه محدوده هایی کاربرد دارند و ثالثاً تا چه اندازه می توان به هرکدام اعتماد کرد؟
 اگر غیر از این ابزار معرفتی، ابزارهای دیگری هم در اختیار داشتیم، آیا می توانستیم ابعاد دیگری از اشیا و جهان را که نمی شناسیم، بشناسیم؟

1- حس
حواس پنجگانه، یکی از اصلی ترین ابزارهای شناخت انسان است و ما بسیاری از موجودات مادی و ویژگی های آنها را به وسیلۀ حواس می شناسیم. البته حواس 
پنجگانه گاهی خطا می کنند؛ اما بااین حال، حس آن قدر برای ما معتبر است که بر پایة آن طبیعت، زندگی و نیازهایمان را برطرف می کنیم. در ادامه چند 

ویژگی مهم حس را با هم می خوانیم.

س ا در ح ط ان خ ک ام

برای همۀ ما اتفاق افتاده که گاهی حواسمان اشتباه می کند؛ مثالً اشیای بزرگ از فاصلۀ دور برای ما کوچک به نظر می رسند و وقتی به آنها نزدیک می شویم، تازه به اشتباهمان 
پی می بریم. با وجود امکان این نوع خطاها در حس، ما به حواس اعتماد می کنیم؛ زیرا حواس خودشان پی به اشتباهشان می برند و شناخت ما را تصحیح می کنند.

ودات وج ا و م ی اوت اش ف ز و ت ای م درک ت

یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی که زمینة تفکر عقلی قرار می گیرد، توانایی ما در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیا است.

عبارت باال کمی مبهم است. بگذارید مسئله را روشن کنیم: ببینید! حس انسان امور جزئی را درک می کند. حواس پنجگانه به کمک یکدیگر باعث می شوند تا اشیای 
دوروبرمان را ببینیم، لمس کنیم، بشنویم و ...؛ پس حس می تواند به ما بفهماند که مثاًل آنچه در دید ماست، مجموعه ای است از »آن میز«، »آن صندلی«، »گلدان روی میز«، 
»آن پنجرة رو به کوچه« و مانند این ها؛ یعنی ما می فهمیم که هر شیء یک شیء خاص است و با اشیای اطرافش فرق دارد. به این می گویند درک تمایز و تفاوت اشیا.

ی ل ق ر ع ک ف ۀ ت � ن ی زم

آنچه حواس ما انجام می دهند و شناختی که ما از طریق آنها کسب می کنیم، زمینه ای می شود که عقل بتواند با استفاده از آنها، فکر کند و نتایج جدیدی بگیرد؛ 
برای مثال، درک تمایز اشیا از هم، موجب می شود که با کمک عقل بتوانیم از اشیای مختلف، استفاده های مختلف بکنیم؛ به عبارت دیگر، اینکه مثاًل آتش گرم 
است و با آب که مایع است، تفاوت دارد، چیزی است که حس به ما می گوید؛ اما عقل از این شناخت استفاده می کند تا از گرمای آتش برای اهدافی خاص و 

از آب برای کارهای دیگر استفاده کنیم.
عالوه براین، عقل یک سری شناخت های حسی را می گیرد و از آنها قواعد درست می کند؛ مثاًل عقل از اینکه اشیا در فاصله های دور کوچک و در فاصله نزدیک 

به اندازة واقعی دیده می شوند، یک قاعده درست می کند که »اشیای بزرگ از فاصلۀ دور، کوچک به نظر می رسند«.

شناخت حسی

دروازة ورود انسان به طبیعت و ادراک جهان است.
انسان بر پایة این نوع شناخت در جهان زندگی می کند.

با درک تفاوت اشیا، امکان انتخاب موارد مورد نیاز را فراهم می کند.
گرچه امکان خطا در آن وجود دارد؛ اما راه تصحیح خطا نیز خود حس است.

۲- عقل
عقل نسبت به حس، ابزار معرفتی گسترده تری است؛ یعنی می تواند قلمرو بیشتری را برای شناخت پوشش دهد و جنبه های مختلفی از شناخت را برای انسان 

ایجاد کند. عقل انسان در دو حیطة امور محسوس )طبیعی( و امور غیرمحسوس )غیرطبیعی( به شناخت می رسد. این شناخت ها سه دسته هستند: 

۱- شناخت تجربی
                   ۲- شناخت درون نگرانه

 3- شناخت عقلی
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ی رب ج ت ت اخ ن ش

شاید در نگاه اول، به نظر بیاید که شناخت تجربی از طریق حواس است نه عقل؛ اما این گونه نیست. حواس به تنهایی نمی تواند انسان را به شناخت تجربی 
برساند. برای این منظور، عقل باید بیاید تا شناخت های تجربی متفاوت و جزئی ما را به شناخت تجربی تبدیل کند؛ به عبارت دیگر، شناخت تجربی از همکاری 

عقل و حس به دست می آید. به همین دلیل می گوییم:

عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.

برای درک بهتر همکاری حس و عقل باید اول از همه تفاوت شناخت حسی و عقلی را یاد بگیریم.
ل ق س و ع اوت ح ف ت

اگر یادتان باشد، در منطق با تفاوت مفاهیم جزئی و کلی آشنا شدیم و فهمیدیم که مفاهیم جزئی به یک مورد خاص و جزئی اشاره می کنند؛ ولی مفاهیم کلی 
قابلیت انطباق با مصادیق متعددی را دارند. مفاهیم کلی و جزئی زیر را ببینید:

جزئی: این آتش - این آب - این سوزن

کلی: آتش - آب - سوزن

بازاگریادتانباشد،تفاوتقضیههایشخصیهومحصورهراهمدرمنطقیادگرفتهبودیم:

آتش دارای حرارت است. این آتش دارای حرارت است.   
آب مایع است. این آب مایع است.  

اگر سوزن را در دستم فروکنم، دستم درد می گیرد. این سوزن را که در دستم فروکردم، دستم درد گرفت.  
تفاوت شناخت حسی و عقلی نیز از همین جا سر در می آورد. وقتی انسان با حواس سروکار دارد، فقط موارد جزئی را درک می کند؛ مثاًل ما دستمان را نزدیک 
یک آتش می کنیم و حس، این پیام را به مغز منتقل می کند که »این آتش دارای حرارت است« یا در جایی دیگر، »این آب مایع است« یا »این سوزن را که در 
دستم فروکردم، دستم درد گرفت«. حس فقط تا همین اندازه می تواند شناخت ایجاد کند و اگر هزاربار هم هرکدام از این شرایط را تکرار کنیم، باز هم حس فقط 

می گوید »این آتش ...«.
اما از طرف دیگر، عقل به دنبال شناخت کلی است و با کلی ها سروکار دارد. عقل انسان موارد تکرارشده در ادراک حسی را می گیرد و آنها را تبدیل می کند 

به یک شناخت کلی؛ مثاًل از تکرار احساس گرمای آتش های مختلف به این نتیجه می رسد که »آتش دارای حرارت است«.

عملتعمیمشناختهایحسِیجزئيبهقانونیکلیتوسطعقلانجاممیشود.

ی رب ج ت ت اخ ن ری ش ی ل گ ک ش

شناخت تجربی دقیقاً همین کاری است که عقل با داده های حسی انجام می دهد؛ یعنی آنها را می گیرد، تجزیه و تحلیل می کند و سپس از مفاهیم و قضایای 
همین شناخت تجربی هستند که با  جزئِی به دست آمده از حواس، مفاهیم و قضایایی کلی می سازد که شناخت تجربی نام دارد. قوانین علمی نیز دقیقاً 

معیارهای دقیق تر و قواعد عقلی و منطقی درست و معتبر کشف شده اند.
ی رب ج ت ت اخ ن ی ش ل ق د ع واع ق

تا اینجا گفتیم که شناخت تجربی یک پایش در داده های حسی و یک پایش در تجزیه و تحلیل عقلی است. خود این تجزیه و تحلیل عقالنی نیز دارای یک سری 
قواعد عقلی است که اساس شناخت تجربی را تشکیل می دهند؛ یعنی این قواعد مبانِی عقلِی شناخت تجربی هستند و خودشان فقط از طریق عقل به دست آمده اند 

نه تجربه.

  ۱- اصل علیت: پدیده ها خودبه خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است.
  2- اصل سنخیت علت و معلول: هر پدیده ای علتی ویژه دارد و از هر چیزی، هر چیزی پدید نمی آید.

  3- اصل یکنواختی طبیعت: طبیعت همواره یکسان عمل می کند.
اصل علیت قاعده ای است که باعث می شود ما همواره در پدیده های اطرافمان دنبال علت باشیم؛ یعنی پیش فرض عقلی ما انسان ها این است که هر چیزی 

باید علتی داشته باشد.
اصل سنخیت علت و معلول باعث می شود که ما دنبال ربط و پیوندها باشیم؛ یعنی اگر با پدیده ای در طبیعت روبه رو شدیم، برایش به دنبال یک علِت خاِص 
خودش بگردیم؛ مثاًل پدیدة »ذوب شدن کوه های یخی در قطب جنوب« را در نظر بگیرید. هیچ دانشمندی نمی گوید علت ذوب شدن کوه های یخی قطب جنوب، 
»آلودگی هوای تهران«، »خشکسالی در کنیا«، »بارندگی های مداوم در مالزی« یا حتی »بازیگوشی خرس های قطبی« است، بلکه می رود دنبال علتی که علت خود 

آن پدیده باشد؛ مثاًل می داند گرما موجب ذوب شدن یخ می شود؛ پس سعی می کند از طریق »گرم شدن هوا« به دنبال علت باشد.

اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت هم به ما این امکان را می دهد که همیشه دنبال کشف قوانین علمی در طبیعت باشیم. چرا؟ چون به ما می گوید هر ماده ای 
ویژگی های خاص خودش را دارد و فقط وقتی ویژگی هایش تغییر می کند که شرایط عوض شده باشد؛ مثاًل می دانیم که آب ویژگی های خاص خود را دارد 
و تنها زمانی ویژگی های خاص آب تغییر می کند که شرایطش عوض شود؛ مثاًل اگر دمای هوا بیش از حد پایین بیاید، آب خاصیت مایع بودنش را از دست 

می دهد. همین مسئله باعث می شود بتوانیم روی یکسان عمل کردن طبیعت حساب باز کنیم و قاعده و قانون هایش را کشف کنیم. 
 اگر دقت کرده باشید، می بینید که این قواعد حسی و تجربی نیست و همگی پیش فرض های تجربه کردن و شناخت تجربی هستند.
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مبانی علوم طبیعی و شناخت تجربی، قواعدی عقلی و غیرتجربی هستند.

ی رب ج وم ت ل ی ع ان ب ن م � ی ی ب ان و ت وف س ل ی ف

ارسطو: او اولین دانشمندی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد. ارسطو هم فیلسوف بود و هم دانشمند علوم طبیعی. او در ریاضیات، فلسفه و طبیعیات 
کتاب نوشته است. ارسطو مبانی عقلی علوم طبیعی را در کتاب طبیعیات خود مطرح کرده و برای مثال، دربارة اصل علیت و اقسام آن،  مفّصل سخن گفته است.

ابن سینا: او نیز مثل ارسطو، هم فیلسوف بود، هم دانشمند علوم طبیعی. آثار علمی و فلسفی او همیشه مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان بود. او نظرات ارسطو 
دربارة اصل علیت را گسترش داد و ابعاد مختلف آن را مشخص کرد.

 
*  نباید قانون علیت را از طریق حس و تجربه کشف کنیم؛ زیرا اصل علیت یک قانون عقلی است.

*  قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید، بلکه برعکس، خودش پایه و اساس هر تجربه ای است.

*  علیت یکی از قواعد اولیة تعقل است که انسان در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند.
از نظر ابن سینا: 

   

منظور ابن سینا به طور خالصه، این است که نباید دنبال کشف اصل علیت باشیم، بلکه باید آن را پیش فرض تفکر و تعقل بدانیم و به وسیلۀ آن دنبال کشف 
امور دیگر باشیم.

ری( گ ی )درون ن ت درون اخ ن ش

 از حس و تجربه که خارج شویم، عقل وارد یک حیطۀ شناختی دیگر می شود. عقل انسان می تواند به درون خود انسان بنگرد و از این طریق، ما را به شناخت 
یک سری امور متفاوت برساند. درون نگری یکی از شیوه های تفکر ما انسان هاست. خیلی وقت ها به خودمان فکر می کنیم و همین باعث می شود بفهمیم که مثاًل 
»من« یک کسی هستم و این »من« را هرکسی که انسان است، دارد؛ پس هر انسانی دارای یک »من« درون خود است که اسمش را می گذاریم »نفس« یا مثاًل 
از طریق درون نگری، وجود اراده در خودمان را کشف می کنیم و بعد آن را به تمام آدم ها تعمیم می دهیم. مواردی مانند »محبت«، »کینه«، »دشمنی«، »شادی« 

و خیلی های دیگر نیز از طریق درون نگری کشف و شناخته می شوند؛ پس به طور خالصه: 

عقل می تواند از طریق درون نگری، اموری مانند نفس، اختیار، اراده، غم، اندوه و ... را بشناسد.

درضمن، در تأمل درونی، انسان معلومات قبلی خود را به صورت حضوری در ذهن می یابد. 

ی ل ق ت ع اخ ن ش

آخرین حیطۀ شناختی عقل، شناخت عقلی نام دارد. در این روش، عقل بدون استفاده از یافته های تجربی و صرفاً با تأمل به حقایق می رسد و دانش هایی عقلی 
را پایه گذاری می کند.

دانشهایعقلیفقطازطریقتعقلمحضوبدوناتکابهتجربهوحسبهدانستههایشانمیرسند.

دانش هایی مانند منطق، هندسه، ریاضی، مابعدالطبیعه و الهیات از این دسته اند؛ برای مثال، ذات و صفات خداوند را نمی شود از طریق تجربه و حس شناخت، 
بلکه توسط شناخت عقلی و تعقل محض به دست می آیند. پرسش های فلسفی نیز که در درس اول درباره شان صحبت کردیم، از همین دسته اند.

قابلیت شناخت عقلی در انسان بسیار مهم است. بخش های وسیعی از جهان هستی را نمی شود از طریق تجربه درک کرد و فقط می توانیم از طریق تعقل به آنها برسیم. تعقل 
محض، یافته های عقالنی در اختیار ما می گذارد که می تواند اساس سایر دانش ها باشند؛ برای مثال، مبانی عقلِی علوم تجربی، یافته های عقالنی اند که در تجربه به کار می روند.

۱- امور غیرتجربی مربوط به جهان محسوس )ریاضیات، هندسه، مبانی علوم تجربی و فلسله اولی( حیطه های شناخت عقلی  
2- امور غیرتجربی مربوط به جهان غیرمحسوس )الهیات و مانند آنها(  

عقل

شناخت تجربی
تحلیل داده های حسی

تعمیم شناخت های جزئی به
کشف مبانی فلسفی علوم طبیعی

کشف اموری مانند اراده و اختیار و نفس نأمل درونی

تعقل عقلی محض )دانسته های علوم عقلی مانند فلسفة اولی، الهیات، ریاضیات و ...( شناخت عقلی

حسوعقل

وقتی می گوییم قوای حسی موجب درک تمایز اشیا می شوند؛ یعنی حواس باعث می شود کثرت و تفاوت اشیا را درک کنیم. به اصطالح 
فیلسوفان، کثرت جهان هستی ناشی از شناخت حسی است؛ یعنی ما توسط حواس به درک کثرت و اختالف موجودات می رسیم.

در درس سوم، خواندیم که پارمنیدس هستی را دارای وحدت و ثبات می دانست و معتقد بود هستی و وجود واحد است. از همین جا 
معلوم می شود که پارمنیدس اعتقادی به شناخت حسی نداشت؛ زیرا شناخت حسی می گوید اشیا و موجودات کثیر و مختلف اند.
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۳- قلب
منظور از »قلب«، قلب فیزیکی نیست، بلکه همان »دل« در ادبیات و عرفان است. این نوع معرفت و شناخت چیزی است که همۀ عارفان به آن معتقدند و 

شناختی را که از این طریق به دست می آید، معرفت شهودی می نامند.
۱- چرا به این نوع معرفت شهودی می گویند؟ »شهود« یعنی »دیدن«. عارفان معتقداند قلب انسان می تواند حقیقت را چنان دریابد که انگار با چشم آن را 
دیده است. از نظر آنان، عارف و سالک الی اهلل ممکن است بتواند در همین دنیا، چیزهایی مانند آخرت و بهشت و جهنم را با چشم دل مشاهده کند. البته این 

نوع مشاهده یک مشاهدة قلبی است و با چشم صورت نمی گیرد.

2- معرفت شهودی چگونه به دست می آید؟ از طریق ایمان و تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمال طلبی همراه با عبادات خالصانه است که عارف 
به تدریج و گام به گام به معرفت شهودی می رسد. برای دریافت معرفت شهودی سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است.

3- معرفت شهودی با سایر شناخت ها چه تفاوتی دارد؟ معرفت شهودی یک نوع شناخت بی واسطه است؛ منظور از واسطه اینجا، استدالل عقلی، تجربه و 
آزمایش است؛ یعنی معرفت شهودی بدون واسطة عقل و حس به دست می آید.

معرفتـ 
شهودی

از طریق قلب یا دل به دست می آید.
مخصوص عارفان و سالکان است.

نیازمند سیروسلوک و تهذیب نفس است.
معرفتی بی واسطه محسوب می شود.

امری است که تدریجی و گام به گام حاصل می شود.
امور آن جهانی و الهی با چشم دل مشاهده می شود.

۴- وحی
وحی ابزار ویژه و خاص پیامبران است که باعث می شود معرفت وحیانی به دست آید. پیامبران این معرفت وحیانی را در اختیار مردم می گذارند و هرکس به 

میزان توانایی و همت خود می تواند از آن استفاده کند.
همان طور که ما با عقل و تفکر در جهان هستی، به شناخت یک سری حقایق می رسیم، با تدبّر در معرفت وحیانی و کتاب الهی نیز می توانیم حقایق دیگری کشف 

کنیم. این امر به میزان آگاهی و دقت محقق و مفسر وحی بستگی دارد.

هر دانشمندی که قواعد تدبّر و اندیشه ورزی در وحی را بیشتر رعایت کند، بهتر می تواند به حقایق و زوایای آن پی ببرد.

تفاوت معرفت وحیانی و شهودی

معرفت شهودیمعرفت وحیانی

شهود عارفانه و مشاهدة قلبی خود عارف است.از جانب خدا بر پیامبر نازل شده.

خاص سالک و عارف است که سیروسلوک نفس را طی کرده .خاص پیامبران و برگزیدگان الهی است.

ممکن است عارف در شهود خود دچار خطا باشد.امکان اشتباه در آن وجود ندارد.

شهود لزوماً چنین هدفی ندارد.هدف وحی هدایت مردم است.

درسـنامه را جمع و جور کنیم!
۱- شناخت تجربی را تعریف کنید. رّد پا ص 150

2- انواع شناخت به کمک قوة عقل را نام ببرید. رّد پا ص 149
3- مبانی عقلی علوم تجربی را نام ببرید. رّد پا ص 150

۴- تأثیر ابن سینا بر تبیین مبانی علوم تجربی را شرح دهید. رّد پا ص 151
5- درون نگری چیست؟ رّد پا ص 151

6- معرفت شهودی چگونه به دست می آید؟ رّد پا ص 152
۷- ارسطو نخستین دانشمندی است که ............... را پایه گذاری کرد.

۸- معرفت شهودی شناختی ............... است.
9- عقل با کمک حواس و ............... می تواند به بسیاری از رموز طبیعت پی ببرد.

۱0- از نظر ابن سینا، ............... از قواعد اولیۀ تعقل است.

  ۷- مبانی علوم تجربی ۸- بی واسطه 9- تحلیل عقالنی یافته های حسی ۱0- اصل علیت
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دست گرمی )مرور کلی(

 انسان برای کسب شناخت تجربی نیازمند ............... است..  ۸۷۷
علوم تجربی 4 استفاده از درون نگری  3 همکاری حس و عقل  2 ادراک های حسی مکّرر  1

کدام ویژگی حس زمینه ای برای تفکر عقلی قرار می گیرد؟.  ۸۷۸
شناخت موجودات مادی 4 شناخت جهان اطراف  3 شناخت تفاوت اشیا  2 شناخت عالم طبیعت  1

انسان از لحاظ معرفت شناسانه، پایه و اساس زندگی اش را بر کدام ابزار شناختی بنا می کند؟.  ۸۷9
حس 4 شهود  3 وحی  2 عقل  1

کدام پرسش در حیطة ابزارهای شناخت نیست؟.  ۸۸0
از میان راه های شناختی که در اختیار داریم، کدام یک اعتبار بیشتری از سایرین دارد؟ 2 آدمی برای شناخت جهان هستی، چه ابزارهایی را در اختیار دارد؟  1

آیا اگر راه دیگری برای شناخت جهان داشتیم، ابعاد دیگری از هستی را کشف می کردیم؟ 4 آیا شناخت انسان با آنچه در واقعیت وجود دارد، مطابق است؟  3

درون نگری به کمک کدام ابزار شناختی به معرفت منجر می شود؟.  ۸۸۱
حس 4 شهود  3 وحی  2 عقل  1

کدام گزینه مستقیمًا به اصل علیت اشاره می کند؟.  ۸۸2
از هرچیزی یک چیز به وجود می آید. 2 از هرچیزی، هرچیزی به وجود نمی آید.  1

هرچیزی می تواند از هرچیزی پدید آید.  4 پدیده ها خودبه خود پدید نمی آیند.   3

قلمرو شناخت عقلی عبارت است از ............... ..  ۸۸3
امور غیرمادی 4 امور مادی و وحیانی  3 امور غیرمحسوس  2 امور محسوس و غیرطبیعی  1

از میان فیلسوفان، ............... نخستین کسی است که ............... را پایه گذاری کرد..  ۸۸۴
ارسطو - مبانی علوم تجربی 4 سقراط - فلسفه  3 افالطون - مبانی علوم تجربی  2 تالس - فلسفه  1

عقل برای کسب شناخت تجربی باید ............... را تجزیه و تحلیل کند..  ۸۸5
یافته های عقلی  4 داده های حسی  3 حواس انسان  2 تجربه  1

ابن سینا معتقد است اصل علیت ............... ..  ۸۸6
امری شهودی است. 4 یافته ای حسی محسوب می شود.  3 یکی از قواعد تعقل است.    2 در تجربه ریشه دارد.  1

دستاورد کدام دانش ها، شناخت عقلی است؟.  ۸۸۷
فیزیک، شیمی و ریاضی 4 منطق، ریاضی و فلسفۀ اولی  3 طبیعیات، الهیات و ریاضیات  2 فلسفه، طبیعیات و الهیات  1

معرفت ............... ابزار شناختی و معرفتی خاص ............... است..  ۸۸۸
وحیانی - پیامبران 4 حسی - دانشمندان  3 عقلی - فیلسوفان  2 شهودی - پیامبران  1

وقتی می گوییم »فلزات همواره دارای خواص خود هستند«، به کدام قاعدة شناخت تجربی اشاره کرده ایم؟.  ۸۸9
قانونمندی طبیعت  4 سنخیت علت و معلول  3 یکنواختی طبیعت  2 اصل علیت  1

شرط کسب معرفت شهودی چیست؟.  ۸90
گوشه نشینی و گذر از امور روزمره 4 تمرکز عقلی بر مسائل دینی  3 سیروسلوک و تهذیب نفس  2 درون نگری و گذر از امور حسی  1

انسان بدون واسطه و به صورت ............... معلومات قبلی خود را درک و در ذهن خود از آنها استفاده می کند..  ۸9۱
وحیانی 4 تجربی  3 شهودی  2 حضوری  1

برویم سر اصل مطلب )سؤاالت استاندارد(

اگر انسان تنها یک ابزار معتبر برای کسب شناخت داشته باشد، طرح کدام پرسش معرفت شناسانه اولویت دارد؟.  ۸92
آیا می توان با آن، ابعادی از جهان را شناخت که تاکنون نشناخته ایم؟ 2 انسان چگونه امور کاماًل متفاوت را با همان یک ابزار می شناسد؟  1

ارزش و اعتبار شناخت آدمی چگونه مشخص خواهد شد؟ 4 آیا آن ابزار قابلیت کسب شناخت تجربی را دارد یا خیر؟  3

کدام گزینه دربارة شناخت انسان درست است؟.  ۸93
انسان ها مسائلی مانند اراده و اختیار را ابتدا درون خود می یابند. 2 انسان با کمک حواس پنج گانه عالم مادی و غیرمادی را می شناسد.  1

شناخت صفات خداوند مستلزم بهره گیری از قواعد شناخت قلبی است. 4 شناخت حسی موجب شناخت تفاوت ها و تمایزهای انسان می شود.  3

توانایی انسان در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیا، یکی از نشانه های ............... است..  ۸9۴
ارزش و اعتبار حس  4 شناخت تجربی  3 شناخت عقلی  2 تفکر عقالنی  1

برای پاسخ به این پرسش که »چرا زمین در حال گرم شدن است«، از کدام ابزار شناختی باید استفاده کنیم؟.  ۸95
درون نگری 4 عقل  3 تجربه  2 حس  1
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کدام شناخت به وسیلة شناخت حسی به دست آمده است؟.  ۸96
هوای جنوب گرم است. 4 فوالد فلزی سخت است.  3 این آب گرم است.  2 جرم آب از هوا بیشتر است.     1

کدام گزینه با دیدگاه ابن سینا دربارة اصل علیت و تجربه سازگار است؟.  ۸9۷
علیت توسط آزمایش اثبات می شود. 2 پایه و اساس علیت، تجربه است.   1

تجربه و علیت دو روی یک سکه اند. 4 علیت پیش شرط شناخت تجربی است.  3

دربارة مبانی علوم تجربی می توانیم بگوییم:.  ۸9۸
در دورة معاصر تبیین شده اند. 4 دادة حسی محسوب می شوند.  3 در تجربه تبیین می شوند.  2 عقلی و غیرتجربی هستند.  1

کدام مورد دربارة معرفت حسی نادرست است؟.  ۸99
خطاپذیری حواس دلیلی برای عدم اعتماد به حس نیست. 2 تفکر عقالنی می تواند زمینۀ شناخت حسی باشد.  1

تمایز میان اشیا در ذهن، با شناخت حسی ایجاد می شود. 4 شناخت حسی مبنای زندگی انسان ها در طبیعت است.  3

کدام مورد از طریق درون نگری درک نمی شود؟.  900
انسانیت 4 حافظه  3 نفس انسان  2 اختیار و اراده  1

کدام مورد بدون وجود حس، ممکن نمی شود؟.  90۱
شناخت تجربی 4 درون نگری  3 تبیین مبانی علوم طبیعی  2 کسب شهود قلبی  1

کدام گزینه دربارة مبانی علوم تجربی نادرست است؟.  902
ارسطو پایه گذار مبانی علوم تجربی و ابن سینا، توسعه دهندة این مبانی محسوب می شود. 1

اینکه هر پدیده ای می تواند علت های متعدد و مختلفی داشته باشد، از قواعد علوم تجربی است. 2

کشف قواعد علوم تجربی در حیطۀ فیلسوفان و کشف قوانین علمی وظیفۀ دانشمندان است. 3

تبیین اصل علیت و اقسام آن برای اولین بار در کتاب طبیعیات ارسطو صورت گرفته است. 4

شناخت تجربی را باید ............... دانست..  903
تحلیل عقالنی یافته های حسی 4 کاربرد عقل در تجربه  3 همکاری حس و تجربه  2 مبنای اصل علیت  1

از نظر ابن سینا، اصل علیت ............... ..  90۴
مصداقی از شناخت تجربی است.. 4 پدیده ای طبیعی است.  3 با درون نگری به دست می آید.  2 پایه و اساس تجربه است.  1

شناخت ............... یعنی پی بردن به اسرار و رموز طبیعت..  905
حسی 4 تجربی  3 شهودی  2 کشفی  1

با اینکه حواس انسان خطا می کنند؛ اما نسبت به آن بی اعتماد نیستیم؛ زیرا.  906
بی اعتمادی به حواس هر نوع شناخت را ناممکن می سازد. 2 خطای در حواس به معنای خطای در شناخت نیست.  1

عقل هم مانند حس گاهی دچار خطا می شود.  4 شناخت خطا نیز از راه حواس ممکن می شود.  3

شناخت تجربی شناختی است که ............... ..  90۷
نقش تجربه در آن از عقل بیشتر است. 2 تنها حواس پنج گانه در آن دخیل اند.  1

با تحلیل داده های عقلی حاصل می شود. 4 حاصل همکاری حس و عقل است.  3

اگر پدیده ای علت نداشته باشد، دربارة آن می توان گفت ............... ..  90۸
نمی توانیم از آن شناختی تجربی به دست بیاوریم. 2 تنها با همکاری حس و عقل شناخته می شود.  1

تنها با معرفت شهودی به شناخت درمی آید. 4 قوانین طبیعی می توانند به آن اطالق شوند.  3

کدام گزینه از قواعد شناخت تجربی به شمار نمی آید؟.  909
پدیدها در شرایط یکسان، یکنواخت هستند. 2 میان پدیده های طبیعت توالی وجود دارد.  1

پدیده ای وجود ندارد که علتی نداشته باشد. 4 هر پدیدة خاصی، علت خاص خود را دارد.  3

ارسطو در کتاب طبیعیات خود از ............... و اقسام آن سخن گفته است..  9۱0
عقل 4 علت  3 شناخت  2 تجربه  1

عقل می تواند با به کارگیری ............... به دانستنی هایی همانند ............... دست یابد..  9۱۱
تجربهـ  مباحث فلسفۀ اولی 2 قواعد شناخت عقلی - ذات و صفات خدا  1

درون نگریـ  رموز طبیعت 4 قواعد شناخت تجربیـ  مسائل بنیادی زندگی  3

منظور از »بی واسطه« در معرفت شهودی چیست؟.  9۱2
بدون واسطۀ دیگران 4 بدون واسطۀ حس و عقل  3 استدالل عقلی محض  2 عدم استفاده از تجربه  1

بر اساس نظر ابن سینا، کدام مورد دربارة »قانون علیت« درست است؟.  9۱3
اگر این قانون نباشد، عقل به هیچ نوع شناختی دست نخواهد یافت. 2 از تحلیل عقالنی یافته های تجربی و داده های حسی حاصل می شود.  1

حاصل به کارگیری عقل در حیطۀ امور محسوس و تجربه پذیر است. 4 قانونی غیرتجربی است که فقط در حیطۀ تجربه به کار می رود.  3
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انسان چگونه به »اراده« در وجود خود پی می برد؟.  9۱۴
بازیابی و تأمل در داده های تجربی ذهن 2 ادارک حسی معلوماتی که در ذهن دارد.  1

به کارگیری قواعد شناخت عقلی در یافته های ذهن 4 کاربرد درون نگری و مواجهۀ حضوری با آن  3

کدام گزینه دربارة شهود عرفانی نادرست است؟.  9۱5
بدون به کارگیری عقل و تنها با سیروسلوک نفس به دست می آید. 2 در این معرفت، برخی حقایق آن جهانی، با چشم دل مشاهده می شوند.  1

معرفتی است که به طور دفعی در قلب سالک حاصل می شود. 4 تهذیب نفس و عبادات خالصانه از مقدمات دستیابی به آن است.  3

کدام گزینه به نقش ابن سینا در تاریخ علم و فلسفه اشاره نمی کند؟.  9۱6
پیوندزدن علیت و حس 4 انکار تجربی بودن علیت  3 توجه به اصل علیت و ابعاد آن  2 بسط اندیشۀ ارسطو  1

برای درک بهتر وحی و کشف حقایق بیشتر در این باره، نیازمند ............... هستیم..  9۱۷
رعایت قواعد تدبّر و اندیشه ورزی در وحی 4 درون نگری و تهذیب نفس  3 تفسیر وحی توسط پیامبران الهی  2 تفکر و تأمل در جهان هستی  1

کدام یک از قضایای زیر از طریق تعقل محض به دست نیامده است؟.  9۱۸
خداوند علت اولی و غایت نهایی عالم هستی است. 2 جهان نمی تواند از نظر زمانی دارای مبدأ باشد.  1

اگر قطر مربع را رسم کنیم، دو مثلث به وجود می آید. 4 در روز قیامت، نفس دوباره در بدن جای می گیرد.  3

معرفت وحیانی گرچه ............... است؛ اما ممکن است ............... ..  9۱9
خطاناپذیر - انسان در تفسیرش دچار خطا شود. 2 تدریجی - به طور دفعی بر پیامبران نازل شده باشد.  1

حقیقت - با حقایق عالم هستی در تضاد باشد. 4 خاص پیامبران - افراد معمولی با درون نگری به آن برسند.  3

منظور از »اصل یکسان عمل کردن طبیعت« چیست؟.  920
پدیده ها، در شرایط یکسان، خواص ثابت دارند. 2 در طبیعت از هرچیزی، هرچیزی پدید نمی آید.  1

علت پدیده های مشابه، باید متفاوت باشد. 4 در شرایط یکسان، چیزی خودبه خود پدید نمی آید.  3

برخی فیلسوفان غربی معتقدند »علیت صرفًا یک عادت ذهنی است که از مشاهدة مکّرر و متوالی دو پدیده به وجود می آید«. دربارة این دیدگاه .  92۱
می توان گفت ............... .

گرچه با دیدگاه ابن سینا و ارسطو در تضاد است؛ اما به معنای نفی شناخت تجربی نیست. 1

برای علوم طبیعی و شناخت تجربی، قاعده ای جدید ارائه داده است که مخالف دیدگاه ابن سیناست. 2

اگر دیدگاه ابن سینا را پذیرفته باشیم، آن گاه با این رویکرد، شناخت تجربی غیرممکن خواهد شد. 3

برای مبانی علوم طبیعی به جای درون نگری به قواعد عقلی متوسل شده است که اعتباری ندارد. 4
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درس دوم

در درس اول فهمیدیم که دو اصل واقعیت مستقل از ذهن و مغایرت وجود و ماهیت، پایه و اساس مباحث هسیت شنایس اند. پس از آن هم به طور خالصه، با تحلیل ابن سینا 
از انواع حمل ضروری و غیر ضروری آشنا شدیم. حال در این درس قرار است روی مفاهییم تمرکز کنیم که حمل وجود برای آنها ضروری نیست؛ یعین همان ماهیت ها.

امکان:منظورازامکاندرفلسفه،امکان عقلی و منطقی است نه احتمال وقوعی.وقتیدرفلسفهمیگوییمچیزیامکاندارد؛یعنیتصوروجودشامکان
داردنهاینکهواقعاًدرواقعیتاحتمالوجودشباشد.پسامکان با احتمال متفاوت است.برایمثال،اینکهکبوتریبهاندازءهیکفیلباشد،احتمالپدید

آمدنندارد؛اماازنظرعقلیومنطقی،امکاندارد؛زیراتناقضیدرآننیست.
وجوب: وجوببهمعنایضرورتاست.وقتیدرفلسفهمیگوییمچیزیواجباست؛یعنیآنچیزضرورت عقلیدارد.حالاگربحثازوجودیک

موجودباشد،آنگاهواجببهمعنایضرورِت وجود داشتنخواهدبود.
معدوم: یعنیمفهومیکهوجودواقعیوخارجیندارد.حالاینمعدوممیتواندچیزیباشدکهزمانیبهوجودخواهدآمدیاچیزیباشدکههرگزامکان

واحتمالپدیدآمدننداشتهباشد.

مفاهیم سه گانه

برایتوضیحبحث،بازهمبایدبرگردیمسراغانواعقضایا.پسابتدابایدسهدستهازقضیههایزیرراباهمبررسیکنیم.

دستۀ سومدستۀ دومدستۀ اول

عددپنجفرداست.
مربعچهارضلعیاست.

فیلحیواناست.

اینکتابفلسفیاست.
سیبشیریناست.

هوایگیالنبارانیاست.

مثلثچهارضلعیاست.
فیلگیاهاست.

عددپنجزوجاست.

 ۱- قضایای واجب یا ضروری
همانطورکهقبالًیادگرفتیم.قضایایدستءهاولراقضیههایضروریمیدانیم؛یعنیمحمول جزء ذات و ماهیت موضوع قضیه استواگرمحمولرااز
موضوعسلبکنیمومثالًبگوییمعددپنجفردنیست،موضوعیعنیعددپنج،دیگرعددپنجنخواهدبود؛زیراعددپنجدرهرحالتیفرداست.بر
همیناساس،مربعهمیشهچهارضلعیاستونمیتواندسهیاپنجضلعیباشد.فیلنیزهمیشهحیواناستونمیتواندگیاهیاچیزدیگریباشد.فراموش

نکنیدقضیه های واجب در هر حالتی صادق هستند.
 ۲-قضایای ممکن یا امکانی

دستءهدومقضیهها،ممکناند؛زیرامحمولقضیهراهممیتوانبهموضوعحملکردوهمازآنسلبکرد.برایمثال،همممکناستکهگفت»سیبشیرین
است.«وهممیتوانگفت»سیبشیریننیست.«حالاینکهکدامیکازایندوقضیهصادقهستند،بهواقعیتبستگیدارد.بازاگردقتکنیم،میبینیمکه
گرچه»اینکتابفلسفیاست«؛امامیتوانستسیاسی،ادبییااجتماعیباشد.سیبهممیتوانستترشیاحتیبیمزهباشد.هوایگیالنهممیتواندآفتابییا

برفیباشد.درواقع،صدقیاکذبقضیههایممکنیاامکانیرابایددرواقعیتبررسیکردوبدون دلیل نمی شود آنها را صادق یا کاذب دانست.
 ۳-قضایای ممتنع یا امتناعی

دستءهسوم،قضیههایممتنعهستند؛زیرابرقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن است.برایمثال،محالاستبتوانمثلثراچهارضلعیدانست
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ومفهوم»چهارضلعی«رادریکقضیءهحملی،بر»مثلث«حملکرد.بهعبارتدیگر،محمولقضیههایامتناعیهمیشهازموضوعشانسلبمیشوند.
فراموشنکنیدقضیه های امتناعی همواره کاذبندودرهیچحالتینمیتوانتصورکردکهمثلثچهارضلعداشتهباشد.فیلبهجایحیوان،گیاهباشدو

عددپنجزوجباشد.درایندستهازقضایا،فقط با درک موضوع و محمول قضیه،به این نتیجه می رسیم که این قضایا کاذبند.

رابطة موضوع و محمول در قضایای حملی

وقتیمیخواهیمدرستییانادرستییکقضیهرابررسیکنیم،ذهنماسعیمیکندببیندکهآیاحملکردنمحمولبرموضوعقضیهدرستاستیانه.
مثالًوقتیمیخواهیمببینیمقضیءه»خانهدارایپنجرهاست.«درستاستیانادرست،ذهنمااینقضیهراتحلیلمیکندومیکوشدببیندآیامحموِل
»دارایپنجره«برموضوِع»خانه«حملمیشودیانه.اگردرواقعیت،اینمحمولبرموضوعحملشود،قضیهصادقودرغیراینصورت،قضیهکاذب
خواهدبود.بههمیندلیلاستکهرابطءهموضوعومحمولقضیه،نقشیحیاتیدربررسیصدقوکذبیکقضیهبازیمیکندوبنابراینمیگوییم:

ضروری،امکانیوامتناعیبودنیکقضیهبه»قابلیتحملمحمولبرموضوع«و»رابطءهموضوعبامحمول«بازمیگردد.

بهعبارتدیگر،وقتییکمفهومرادرجایگاهمحمولقضیهقرارمیدهیم،نسبتشباموضوعازسهحالتخارجنیست.

نسبت موضوع و محمول قضیه

1 ضروری:محمولضرورتاًبرموضوعحملمیشودوخودقضیههموارهصادقاست.
امکانی:محمولمیتواندبرموضوعحملشودومیتواندحملنشود؛بنابراینخودقضیهمیتواندصادقیاکاذبباشد. 2

3 امتناعی:محمولهیچگاهبرموضوعحملنمیشودواگرآنرابرموضوعحملکنیم،قضیهقطعاًکاذبخواهدبود.

واجب:محمولیکهحملشبرموضوعضروریاست. 1
ممکن:محمولیکهحملشبرموضوعامکانیاستومیتواندحملشودیانشود. 2

ممتنع:محمولیکهحملشبرموضوعمحالاست. 3

برقراری ارتباط میان 
موضوع و محمول

پس به طور خالصه ...

درستی یا نادرستی قضیهرابطۀ موضوع با محمولمثالنوع قضیه

صادقواجبمستطیلدارایچهارزاویهاست.ضروری

نامشخص:براساسدلیلوواقعیتمشخصمیشود.ممکنسیبسرخاست.امکانی

کاذبممتنع)محال(گالبینوعیحیواناست.امتناعی

1 
واجب، ممکن و ممتنع بودن حمل محمول بر موضوع را در قضایای زیر مشخص کنید.

۲-مربعدارایچهارزاویءهقائمهاست.  ۱-مثلثداراییکزاویءهقائمهاست.

۴-مربعسهضلعیاست.   ۳-مثلثسهضلعیاست.

۶-دریایجیوهازجنسجیوهاست.  ۵-کوهطالازجنسطالاست.

۸-درختکاجبلنداست.  ۷- سیمرغموجودیافسانهایاست.

۱۰-عددیکبردوبخشپذیراست.   ۹-انسانخداپرستاست.

۱۲-مستطیلپنجضلعیاست.  ۱۱-مستطیلازمربعبزرگتراست.

۱۴-طوطیپستانداراست.   ۱۳-گیاهسبزرنگاست.

پاسخ:واجب:۲-۳-۵-۶-۷/ممکن:1-۸-۱1-۹-۱۳/ممتنع:۱۴-۱۲-۱۰-۴
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بدون در نظر گرفتن دو طرف قضیه، نمی شود نوع حمل را مشخص کرد؛زیراحملیکمفهومممکناستبراییکموضوعواجبوبرای

موضوعیدیگر،ممتنعیاممکنباشد.مثالهایزیرراببینید:

مربعچهارضلعیاست.)محمولبرایموضوعواجباست(

مثلثچهارضلعیاست.)محمولبرایموضوعممتنعاست(

برای تشخیص واجب یا ممتنع بودن رابطءه موضوع و محمول، تنها تحلیل مفهومی و ذهنی کافی استوکاریبهواقعیتنداریم.برایمثال،

وقتیمیگوییمحمل»حیوانناطق«بر»انسان«واجباستوحمل»گیاه«بر»گربه«ممتنعاست،صرفًاباتحلیلمفاهیم»حیوانناطق«،

»انسان«،»گیاه«و»گربه«بهایننتیجهمیرسیم.حاالاگر برای تشخیص رابطءه موضوع و محمول، مجبور باشیم به واقعیت و عالم خارج رجوع 

راتحلیلذهنیومفهومیموضوعومحمولنتوانستهمارابهنتیجهبرساند.
کنیم، در آن حالت، قطعاً رابطءه آن دو مفهوم امکانی است؛زی

تنع؛زیراتحلیلعقلیبهمامیگویداینرابطههممیتواندوجودداشتهباشد
برایمثال،حمل»سفید«بر»دیوار«نهواجباستونهمم

وهموجودنداشتهباشد.پسرابطءهامکانیاست.

تشخیص نوع رابطءه موضوع و محمول کاری به واقعی بودن و واقعیت داشتن موضوع ندارد؛زیرامادراینجادربارءهمفاهیمصحبتمیکنیم

نهواقعیت.برایمثال،وقتیمیگوییم»غولیکچشمتنهاداراییکچشماست.«رابطءهموضوعومحمولواجباست؛بااینکهاصالً

غولیکچشمیدرواقعیتوجودندارد.درواقعمادراینجامیخواهیمبگوییماگرغولیکچشمیدرواقعیتوجودداشت،فقطدارای

یکچشمبود؛زیرامفهوم»داراییکچشم«درونمفهوم»غولیکچشم«وجوددارد.

بحث از حمل محمول بر موضوع و به اصطالح رابطءه موضوع و محمول، یک مبحث منطقی استکه می خواهد ماده و محتوای قضایا را بررسی 

کندومنطقداناندربارهاشحرفزدهاند.بههمیندلیل،اساسوپایءهاینبحثدرمفاهیموذهناستوکاریبهواقعیتوعالم

خارجندارد؛اماهمانطورکهدرادامءهدرسخواهیمدید،ابنسیناازاینمبحثمنطقیاستفادهوآنراواردفلسفهکرد.

رابطءهموضوعومحمولدرکدامقضیهضروریاست؟
۲(انسانمذکراست.  ۱(اسببالداردارایشاخاست.
۴(اسبپرندهاست.  ۳(مربِعسهضلعیناموجوداست.

پاسخ:فراموشنکنیدکهبرایتشخیصرابطءهموضوعومحمول،بههردوطرفرابطهنیازداریم،نهاینکهفقطبهموضوعیافقطبه
محمولتوجهکنیم.

گزینءه ۱:رابطءهامکانیاست؛زیرااسببالدارمیتواندشاخداشتهباشدیانداشتهباشد.
گزینءه 2:رابطءهامکانیاست؛زیراانسانمیتواندمردنباشد.

گزینءه ۳:خیلیدقتکنید!دراینجامحمول،کلمءه»ناموجود«است.پسنوعرابطهضروریاست؛زیرا»مربعسهضلعی«قطعاً»ناموجود«است.
گزینءه 4:رابطءهامتناعیاست؛زیرااسبنمیتواندپرندهباشد،بلکهقطعاًپستانداراست.بنابراینپاسخگزینءه۳است.

تقسیم بندی انواع مفاهیم از نظر وجود

خب!آنچهتااینجاگفتیم،مربوطبهعلممنطقبود.ابن سینا این مبحث منطقی را وارد فلسفه کرده است؛اماچگونه؟ابنسینایکنکتهایبهذهنشرسید
وآناینکهاگرمفاهیمیاماهیتهایمختلفرابهعنوانموضوعیکقضیهقراردهیموبعدمفهوم»وجود«رامحمولقضیهبگذاریم،میشودانواع

مفاهیموماهیتهاراازنظررابطهشانباوجود،دستهبندیکنیم.قضایایزیرراببینید:
انسانموجود)دارایوجود(است.  انسانحیوانناطقاست.
مثلثموجود)دارایوجود(است.  مثلثسهضلعیاست.
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دایرءهمربعموجود)دارایوجود(است. دایرءهمربعچهارضلعیاست.
درقضیههایسمتراست،محمولقضیهها،مفاهیمیماهویهستندکهمیتوانرابطءهآنهاباموضوعقضیهرابررسیکرد.درقضیههایسمتچپهم
میتوانرابطءهمحمولقضیههاباموضوعرابررسیکرد؛امامحمولآنهامفهومیماهوینیست،بلکهمفهوم»وجود«است.ایندودستهقضیه،یکفرق
اساسیباهمدارندوآناینکهدرقضیههایسمتراست،مامیخواهیمارتباطیکماهیتیامفهومرابایکمفهومدیگربررسیکنیمودرقضایای

سمتچپمیخواهیمارتباطیکماهیتباوجودرابررسیکنیم.یعنیمیخواهیمببینیمآیایکمفهوم،درواقعیتوجودداردیاخیر.
درواقعابنسینافهمیدکهبااینکارمیشودرابطءهانواعماهیتهاراباوجودرابررسیکردوفهمیدبرایکدامیکازمفاهیم،»وجودداشتن«ضروری،
کدامیکامکانیوکدامیکامتناعیاست.بهعبارتدیگر،همانطورکهمیشودهرماهیتومفهومیرادرذهنتحلیلکردوگفتارتباطشبا
مفاهیمدیگرچگونهاست.)واجب،ممکنیاممتنعاست(میتوانارتباطهمانمفهومباواقعیتووجودرانیزدرذهنبررسیکردوگفتآنمفهوم
آیاضروریاستکهوجودداشتهباشد؟محالاستکهوجودداشتهباشدیاممکناستکهوجودداشتهباشد؟برایناساس،مفاهیمازنظروجودی

سهدستهخواهندبود:
واجبالوجود:مفهومیکهوجودداشتنبرایشضروریاستومحالاستوجودنداشتهباشد. 1

ممکنالوجود:وجودداشتنیاوجودنداشتنبرایشممکناست؛یعنیمیتواندموجودباشدیانباشد. 2
ممتنعالوجود:مفهومیکهمحالاستوجودداشتهباشد. 3

اقسام ماهیت ها از نظر 
وجودی

2 
ممکن، واجب و ممتنع الوجودبودن مفاهیم زیر را مشخص کنید.

۲-پرندهایکهرویدرختنشستهاست.  ۱-دلفینیکهدردریاچهاست.

۴-دایرهایکهدوضلعدارد.  ۳-خشمیکهمنجربهقتلمیشود.

۶- جسمیکهبعدندارد.   ۵-جسمیکهجرمندارد.

۸- زمینیکهمسطحنباشد.  ۷-خداییکهشریکخداوندباشد.

پاسخ: واجبالوجود:هیچکدام/ممکنالوجود:1-۲-3-۸/ممتنعالوجود:5-۴-۶-۷

واجب الوجود

اگربهتمرینقبلدقتکنیم،میبینیمکههیچکدامازمفاهیمیکهبررسیکردیم،واجبالوجودنبودند؛یعنیوجودداشتنبرایآنهاضرورینبود.دلیل
اینقضیههمخیلیسادهاست.درعالمهستی،فقط یک مفهوم وجود دارد که وجودداشتن برایش ضروری است؛یعنیفقطیکمفهوماستکهبایدحتماً
وجودداشتهباشدونمیتواندموجودنباشد.آنموجودهمفقطخداونداستکهکمیجلوتر،دربارهاشبیشترحرفمیزنیم؛امافعالًهمینقدرکافی

استکهبدانیم:

مفهومواجبالوجوددرفلسفهبهخداونداطالقمیشودکههموارهموجوداستومحالاستکهموجودنباشد.

ممتنع الوجود

اگرحتیفرضوجودیکمفهوم،محالباشد،آنمفهومممتنعالوجودخواهدبود.بهعبارتدیگر،مفهومیکهدرهیچحالتینتوان»وجود«رابرآن
حملکرد،ممتنعالوجودخواهدبود.بسیاریازمفاهیمیکهدرذهنماهستند،یامیتوانیمآنهاراتخیلیاتصورکنیم،وجودشانمحالاست.

ممتنعالوجودنوعیمفهوماستنهموجود؛زیراهیچگاهنمیتواندوجودخارجیداشتهباشد.

ممکن الوجود

تمامیماهیاتومفاهیمیکههم می توانند موجود باشند و هم ممکن است موجود نباشند،ممکنالوجودنامیدهمیشوند.بههمیندلیلاستکهمیگوییم:

ممکنالوجودنسبتبهوجودوعدمحالتتساویدارد.
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یعنیایننوعمفهوم،درذاتخودشنهضرورتموجودبودنداردنهضرورتعدم)موجودنبودن(وماهیتوذاتاینمفاهیمفقطامکاناست.پس
اگریکمفهومممکنالوجود،موجودشود،چیزدیگریآنراازحالتتساوینسبتبهوجودوعدمخارجکردهاست.

تقسیم ماهیت و تقسیم موجودات

تااینجایادگرفتیمکهماهیاتکهدرذهنهستند،سهدستهمیشوند.حاالاینسوألپیشمیآیدکهموجوداتعالمواقعیتجزءکدامدستهازاین
مفاهیماند؟اگرکمیدقتکنیم،متوجهمیشویمکهچونمفاهیمممتنعالوجود،امکانواحتمالموجودشدنندارند،پسهر چیزی که در واقعیت می بینیم، 

از نظر ذات و ماهیتش یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود.
موجودات

ممکن الوجودواجب الوجود

وقتیازواجبیاممتنعالوجودبودنماهیتهاصحبتمیکنیم،منظورماوجودخارجیوواقعیمفاهیماست؛وگرنهحتیمفهوم

ممتنع الوجود نیز دارای یک وجود ذهنی است.

فراموشنکنیدکهبررسینوعماهیتورابطهاشباوجود،یکتحلیل ذهنیاستودراینجاکاریبهتجربهوآزمایشنداریم؛یعنی

وقتیمیخواهیمببینیمکهمثالًیکمفهوم،ممکنالوجوداستیاممتنعالوجود،الزمنیستبهعالمواقعیترجوعکنیموببینیمآیاچنین

مفهومیدرعالمواقعیتوجودداردیانه!بلکهمیخواهیمببینیموجودیکمفهومازنظرعقلیواجب،ممکنیاممتنعاست.بنابراین،

خیلیازمفاهیمیکهدرعالمخارجوجودندارد،مثلاسبشاخداریاماردوسر،وجودشانعقالًمحالنیست؛بنابراینایننوعمفاهیم،

ممکنالوجودند؛اماوجودمفهومیمثل»جسمبدونِجرم«محالاست؛زیراهرجسمی،حتیهوانیزدارایِجرماست.

کدام یک از مفاهیم زیر ممتنع الوجود است؟
۴(کرگدنبالدار ۳(مربعمایع ۲(جاندارمریخی ۱(دریایزردرنگ

پاسخ:بابررسیگزینهها،اولینچیزیکهبهذهنمانمیرسدایناستکهنهتنهاهیچکدامازمفاهیمباالوجودندارند،بلکهاحتمال
وجودشاننیزکماست؛امادربررسیممکنیاممتنعالوجودبودنمفاهیم،مافقطباذهنوعقلکارداریمنهواقعیت.پسباید
ببینیمکهوجودکدامیکازمفاهیمعقالًامکاننداردومحالاست.اگردقتکنیم،میبینیمکهگرچهدریاهیچگاهزردنیستو
احتماالًهمنخواهدبود؛اماعقالزردبودندریامحالنیست.برهمیناساس،امکانداردکهدرمریخ،جانداریوجودداشتهباشد
کههنوزکشفنشدهوحتیممکناستبنابههردلیلی،کرگدنیبهدنیابیایدکهبالهمداشتهباشد؛امادرهیچحالتی،نمیتوان
مربعیراتصورکردکهمایعباشد!چرا؟چونمربعنوعیشکلاستنهجسم.مربعازاقساممادهنیست،بلکهازاقساماشکال

هندسیاستودرمفهوم»مربع«هیچگاهنمیتوانمفهوم»مایع«یا»جامد«راواردکرد.بنابراینپاسخگزینءه۳است.
تذکر: دقتکنیدکهدرصورتسؤالنگفتهمایعیکهبهشکلمربعدرآمده،بلکهگفتهمربعیکهمایعاست.درواقع،مایعیکهبهشکل

مربعدرآمدهباشد،براساسظرفیکهدرونآنریختهمیشود،ممکناست؛اماشکلهاازاساسچونمفاهیمهندسیوفاقدُبعدو
امتدادهستند،نمیتوانندماننداجسامحالتهایجامد،مایعیاگازراداشتهباشند.
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نسبت میان ممکن الوجود و موجودات

اگرتستقبلیرابادقتخواندهباشیم،متوجهمیشویمکهبسیاریازمفاهیمممکنالوجود،اصالًوجودندارند؛یعنیممکنالوجودبودنیکماهیت
ربطیبهایننداردکهآیاتابهحالبهوجودآمدهاستیانه،بلکهتنهابهاینمسئلهربطداردکهآیاازنظرعقلی،امکانواحتمالبهوجودآمدندارد
یاخیر.پسخیلیازممکنالوجودهاموجودندوخیلیازممکنالوجودهاموجودنیستند.ازطرفدیگر،دیدیمکههرموجودینیزممکنالوجودنیست،
بلکهدستکمیکمفهومدرواقعیتوجودداردکهواجبالوجوداست.بنابراین،برخیموجوداتهمممکنالوجودندوبرخیموجوداتنیزممکنالوجود

نیستند.بنابراین،نسبتمیانموجودوممکنالوجود،عموم و خصوص من وجهاست.
موجودممکنالوجودها       

 اسبخدا
بالدار انسان

                                               

ممکن الوجودموجود

نسبت میان معدوم و ممکن الوجود

حالبایدببینیممیانمفاهیمناموجودوممکنالوجودچهنسبتیوجوددارد.خب!میدانیمکهبرخیمفاهیمناموجود،ممتنعالوجودند؛مثلدایرءهمربع
برخیازناموجودهاهمممکنالوجودند؛مثلدریایجیوه.ازطرفدیگر،برخیممکنالوجودهاهمموجودند؛مثلانسان.پسنسبتممکنالوجودبا

ناموجودنیزعموم و خصوص من وجهاست.
ناموجودهاممکنالوجودها      

 مثلث
چهارضلعی

اسب  اسب
بالدار

                                               

ممکن الوجودناموجود

نسبت مفاهیم سه گانه )واجب، ممکن و ممتنع( با وجود 

الف( واجب الوجود

هرواجبالوجودیموجوداست؛امابرخیموجوداتواجبالوجودنیستند.)عموموخصوصمطلق( 1
هیچواجبالوجودیناموجودنیستوهیچناموجودیواجبالوجودنیست.)تباین( 2

ب( ممکن الوجود
برخیممکنالوجودهاموجودندوبرخیممکنالوجودهاموجودنیستند. 1

برخیموجوداتممکنالوجودندوبرخیموجوداتممکنالوجودنیستند.)عموموخصوصمنوجه(
برخیممکنالوجودهاناموجودندوبرخیممکنالوجودهاناموجودنیستند. 2

برخیناموجودهاممکنالوجودندوبرخیناموجودهاممکنالوجودنیستند.)عموموخصوصمنوجه(
پ( ممتنع الوجود

هیچممتنعالوجودیموجودنیستوهیچموجودی،ممتنعالوجودنیست.)تباین( 1
هرممتنعالوجودیناموجوداست؛امابرخیناموجودها،ممتنعالوجودنیستند.)عموموخصوصمطلق( 2

واجب الوجود بالغیر و ممکن الوجود بالذات

قضیههایزیرراببینید.
دانشگاهاصفهانموجودنیست. دانشگاهتهرانموجوداست.

قلءهدماوندموجودنیست.  رودکارونموجوداست.
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همانطورکهمیبینیم،موضوعهرچهارقضیءهباال،موجوداتیدرعالمخارجهستند؛یعنیاینمفاهیموجودخارجیدارند؛اماازطرفدیگرمیدانیمکه
هرچهارمفهوم،ممکنالوجودندونسبتبهوجودحالتامکانیدارند.حاالاینسوألپیشمیآیدکهوقتییکمفهوممثل»رودکارون«واقعاًوجود

دارد،نسبتشبا»وجود«چیست؟آیاهمچناننسبتامکانیدارد؟
اگرنسبتمفهومیمثل»رودکارون«با»وجود«امکانیبود،نمیتوانستیمبگوییمکدامیکازچهارقضیءهباال،صادقیاکاذباند؛امامیدانیمکهقضایای
سمتراستصادقوقضایایسمتچپ،کاذبند.دلیلاینمسئلهایناستکهوقتی مفهومی، موجود باشد، نسبت آن با وجود دیگر امکانی نخواهد بود، 
بلکه ضروری خواهد شد.حالچوننسبتمفاهیم)موجودات(دانشگاهتهران،دانشگاهاصفهان،رودکارونوقلءهدماوندباوجود،ضروریاست،قضایای
سمتراستکهوجودرابرآنهاحملکرده،صادقوقضایایسمتچپکهوجودراازآنهاسلبکرده،کاذبمیشود.ازهمینجاستکهنتیجهمیگیریم:

وقتیمفهومیدرواقعیتموجودباشد،نسبتشباوجودضروریمیشودومیتوان»وجود«رابرآنحملکرد.

بنابراین،بههمیندلیلاستکهاگرمثالًمفهوم»الف«موجودباشد،قضیءه»الفموجوداست«صادقخواهدبود.حاالیکداستانیشروعمیشود!آن
هماینکهاگرنسبتیکمفهوِمممکنالوجودباوجودضروریشود،خبآنمفهومدیگرممکنالوجودنیستوواجبالوجودخواهدشد!آیاچنینچیزی

امکاندارد؟بگذاریدمسئلهراکمیبیشترتوضیحدهیم:
میدانیمکهمفهوم»موجوداتفضایی«ممکنالوجودند.ازطرفدیگر،تاحاالهیچموجودفضاییایهمکشفنشدهاست؛یعنیمفهوم»موجودفضایی«
نسبتبهوجود،یکحالتامکانیداردوبههمیندلیل،دربارءهصدقیاکذبقضیءه»موجودفضاییموجوداست.«،بیاطالعیم؛امااگرروزیانسان
کشفکندکهموجودیفضاییواقعاًوجوددارد،آنگاهقضیءه»موجودفضاییموجوداست«صادقمیشود؛زیرادراینحالت،مفهوم»موجودفضایی«
ازحالتامکانخارجشدهوحملوجودبر»موجودفضایی«ضروریشدهاست.خب!وقتیحملوجودبریکمفهومضروریباشد،آنمفهومدیگر

ممکنالوجودنیست،بلکهواجبالوجوداست.حاالدوسؤالپیشمیآیدکهبایدبهآنهاجوابدهیم:
1 چگونه یک مفهوم ممکن الوجود به واجب الوجود تبدیل می شود؟

برایجوابدادنبهاینسؤال،ابتدابایدمراحلاینتغییررایکباردیگرمرورکنیم:

وقتیمفهومیممکنالوجوداست،ذاتاًنسبتبهوجودحالتامکانیدارد.

وقتیمفهومیموجوداست،نسبتبهوجود،حالتضروریدارد.

ممکنالوجودیکهبهوجودمیآید،ازحالتامکانیخارجشدهاست.

ممکنالوجودبرایخارجشدنازحالتامکانی،بهموجوددیگرینیازمنداست.

ممکنالوجودبهوسیلءهموجوددیگریازحالتامکانیخارجوبهحالتضروریوواجبمیرسد.

مراحــل فلســفی تبدیــل ممکن الوجــود 
بــه واجب الوجــود:

پسبهطورخالصه،ممکنالوجودتنهاتوسطیکموجوددیگراستکهبهواجبالوجودتبدیلمیشود؛وگرنهخودش،ذاتاًنسبتبهوجودیاعدم،حالت
امکانیدارد.پسبایدبگوییم:

مفهومممکنالوجود،تنهاتوسطیکموجوددیگراستکهازحالتامکانینسبتبهوجودوعدمخارجوموجودمیشود.

بهعبارتدیگر،ممکنالوجوددرحالتذاتیخودش،موجودنیست؛اماقابلیتموجودشدندارد.حالاگرموجودشود،پسیکموجوددیگرآنرا
ازحالتامکانیخارجوموجودشکردهاست.

2 مفهومی که ممکن الوجود بوده و واجب الوجود شده را چه می نامیم؟
خیلیراحتمیگوییماینمفهومذاتاًممکنالوجوداست؛اماتوسطموجوددیگرواجبالوجودشدهاست.بنابراین،فالسفهمعتقدند:

ممکنالوجودیکهبهوجودمیآید،ممکنالوجودبالذاتوواجبالوجودبالغیراست.

توضیحات تکمیلی دربارة اقسام موجودات

حاالکهبامفاهیمبالغیروبالذاتهمآشناشدیم،بدنیستازیکمنظردیگر،دوبارهبهآنچهتااینجایادگرفتیم،نگاهکنیموبررسیهایمانراروشن
سازیم.

1 هرچیزی که وجود پیدا کرده، وجودداشتن برایش ضروری شده است.
یعنیاگرمفهومیدرحالتامتناعیاامکانباشد،وجودنداردواگروجوددارد،پسوجودداشتنبرایشضروریشده؛بنابراینبایدگفت:
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هرمفهومی،تاواجبنشود،بهوجودنمیآید.

زیراتاوجودبراییکمفهومضرورینشود،آنمفهومازحالتامکانخارجنمیشود.
2 هر موجودی در جهان هستی، واجب الوجود است.

وقتیمیگوییمموجودیکهوجوددارد،وجودبرایشضرورتپیداکرده،پسهرموجودی،بایدواجبالوجودباشد.
3 واجب الوجود دو قسم است: واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر.

حالاگربهموجوداتجهاننگاهکنیم،همگیبهدلیلوجودداشتن،واجبالوجودند؛امابسیاریازآنها،چونذاتاًممکنالوجودبودهاندوبعدًابهوجود
آمدهاند،واجبالوجودبالغیرند.نوعدیگرموجوداتکههموارهوجودداشتهاندوهموارهوجودبرایشانضروریاست،واجبالوجودبالذاتاستواین

نوعازواجبالوجود،فقطخداونداست.
4 واجب الوجود بالغیر همان ممکن الوجود بالذات است.

موجوداتجهانهستی،گرچهواجبالوجودند؛ولیدراصلممکنالوجودبالذاتبودهاندکهتوسطواجبالوجودبهوجودآمدهاند.

برهان وجوب و امکاِن ابن سینا

تمامیچیزهاییکهتااینجایادگرفتیم،توسطابنسینامطرحشدهاند.اوازاینمفاهیماستفادهمیکندتادرنهایت،وجودخداوندرابهعنوان»واجبالوجود
بالذات«اثباتکند.برایدرکبرهانابنسینابایدمفاهیمفلسفیوجوب،امکانووجودرابهخوبییادگرفتهباشیم؛اماچونکتابدرسیرویتوضیح

اینبرهانتأکیدنکردهاست،ماهمفقطخیلیخالصهوارآنرامرورمیکنیم.
بیان برهان:ابنسینامیگویدبراساستوضیحاتیکهازاقساموجودومفاهیمدادهایم،اگرقبولکنیمکهحتیفقطیکموجوددرجهانهستیوجود

دارد،آنموجودیابایدواجبالوجودبالذاتباشدیاواجبالوجودبالغیر.
اگرآنموجود،واجبالوجودبالذاتباشد،پسبههدفمانرسیدهایمووجودواجبالوجودبالذاترااثباتکردهایم.

اگرآنموجودواجبالوجودبالغیرباشد،پسذاتاًممکنالوجوداستوبالذات،حالتامکانیداردنهضروری.
پسبازهمبایدیکواجبالوجودیباشدکهآنمفهومراازحالتامکانیخارجکردهباشد.اینمفهومقطعاًبایدواجبالوجودبالذاتباشد.

ابنسینادرنهایتازاینبرهاننتیجهمیگیردکه:

موجوداتجهانذاتاًممکنالوجودند؛ولیچونموجودند،واجبالوجودبالغیرمحسوبمیشوند؛یعنیازذاتواجبالوجودبالذاتنشأتگرفتهاند.

نکاتی دربارة برهان ابن سینا

اینبرهاناصلوجودواقعیت مستقل از ذهن)اینکهواقعیتیهست(راپیشفرضگرفتهاست.
مبنایبرهانابنسینابرامکان ماهویموجوداتقراردارد؛یعنیموجوداتجهانممکنالوجودندبالذاتاندوجودبرایماهیتآنهاامکانیاستنهضروری.

امکان ماهوی

قبالًیادگرفتیمکهذاتهرشیءیاهرمفهومیهمانماهیتآنشیءیامفهوماست.حالوقتییکمفهوم،ممکنالوجودباشد،ماهیتآننسبتبه
وجودحالتامکانیدارد؛بنابراین،امکانماهوییکموجودیامفهوم،ذاتاً ممکن الوجوداستوبرایبهوجودآمدن،نیازداردتایکموجوددیگری،وجود

رابرایشواجبوضروریکند.

چند نکته دربارة برهان وجوب و امکان ابن سینا

ابنسینابرهاناثباتوجودخدارابرهان صدیقیننامیدهاست.اوایننامراباالهامازقرآنومقامصدیقیندرقرآنآوردهاست.
فالسفءهمسلمانواروپاییانبرهانصدیقینابنسینارابرهانیبسیارقویدراثباتوجودخداونددانستهاندونامآنرابرهانوجوبوامکاننهادند.

توماس آکوئیناسکهدربحثمغایرتوجودوماهیتازابنسیناتبعیتمیکرد.اینبرهانرانیزپذیرفتوآنرادراروپامطرحکرد.
فیلسوفانمسلمانی؛مانندبهمنیار،خواجه نصیرالدین طوسی،میردامادوشیخ بهاییازاینبرهاناستفادهکردهاند.
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مالصدرا و امکان فقری

آنچهابنسینادرفلسفهاشدربارءهوجوبوامکانگفتهبود،دردستگاهفلسفیمالصدراارتقاپیداکردوبهشکلیمطرحشدکهبانظامفلسفیمالصدرا
وحکمت متعالیههماهنگباشد.دستگاهفلسفیمالصدرامبتنیبردواصلاصالت وجودوتشکیک وجوداستکهدراینجاالزمنیستباآنهاآشناشویم.

درادامه،بهصورتمقایسهای،بحثمالصدراوابنسیناراتوضیحمیدهیم.
خدایی 2 موجوداتجهانهمگینیازمندعلتیهستندکهآنهارابهوجودآوردهباشد. 1 همابنسیناوهممالصدرامیخواهندنشاندهندکه

واجبالوجود،وجودداردکهاینموجوداترابهوجودآوردهاست.
ابنسینامیگفتاگربهماهیتوذاتموجوداتنگاهکنیم،میبینیمکههمهذاتاًممکنالوجودندوامکانماهویوذاتیدارند.مالصدرامیگفتاگر
بهجاینگاهکردنبهماهیتومشاهدءهحالتامکانیآننسبتبهوجودوعدم،بهخود واقعیت بیرونینگاهکنیم،میبینیمکهوجوداینواقعیتهاعین 

وابستگی و نیازبهیکموجودواجبالوجوداست.
ابنسینادرموجوداتحالتامکانیرامشاهدهمیکردکهدرذهنانسانازتفکیکوجودوماهیتشکلمیگرفتومالصدرافقر و نیاز موجودات

بهوجودداشتنرامیدیدکهازواقعیتبیرونیووجودشانکههموارهنیازمنداستنشأتمیگرفت.
ابنسیناعلّتوجوددهندهبهممکناتراواجبالوجودبالذاتمینامیدومالصدراعلّتوجوددهندهبهموجوداتراغنی بالذاتمینامید.درنظرهر

دوفیلسوف،واجب الوجود بالذات یا غنی بالذات همان خداوند متعال است.
واجبالوجودبالذاتتقسیممیکردومالصدراموجوداترا 2 ممکنالوجودبالذات)واجبالوجودبالغیر(و 1 ابنسیناموجوداترابهدودستءه

وجود بی نیاز و غیروابسته )غنی بالذات(تقسیممیکرد. 2 وجودهای نیازمند و وابستهو 1 بهدودستءه
ازنظرابنسینا،اگرواجبالوجودبالذات،یکلحظهنباشد،واجبالوجودبالغیریاهمانموجوداتممکن،دوبارهحالتضروریوواجبخودرااز
دستمیدهندومعدوممیشوند.ازنظرمالصدرا،جهان هستی یکسره نیاز و وابستگی به خداوند استواگرذاتالهی،برایلحظهایپرتوعنایتخودرا

بازگیرد،کلموجوداتنابودمیشوند.

حکمت متعالیه )مالصدرا(حکمت سینوی )ابن سینا(

نظریءهامکانفقرییافقروجودینظریءهامکانماهوییاامکانذاتی

موجوداتیاعینوابستگیونیازند)فقیربالذات(یابینیازومستقل)غنیبالذات(موجوداتیاواجبالوجودبالغیرند)ممکنالوجودبالذات(یاواجبالوجودبالذات

خداوندهمانغنیبالذاتاست.خداوندهمانواجبالوجودبالذاتاست.

نیازموجوداتبهخداوندناشیازنوعوجودآنهااست.نیازموجوداتبهخداوندناشیازذاتوماهیتآنهااست.

مبناینظریهازتحلیلواقعیتووجودخارجینشأتمیگیرد.مبناینظریهازتحلیلماهیتومفاهیمنشأتمیگیرد.

تقسیم وجود و تقسیم ماهیت: وقتیمفاهیمماهویراتقسیممیکنیم،سهحالتواجبالوجود،ممکنالوجودوممتنعالوجودخواهیمداشت؛اماوقتی 1
موجوداتراتقسیممیکنیم،دیگریخبریازممتنعالوجودنیست؛زیرامفهومممتنع،محالاستکهوجودداشتهباشد.پسماهیاتسهدستهو

موجوداتدودستهاند.
امکان و احتمال:احتمالمربوطبهعالمواقعیتوپدیدههاست.وقتیمیگوییمچیزیاحتمالدارد،یعنیشرایطیفراهمشدهتااحتماالًآناتفاقرخ 2
دهد.مثالًاگرمیگویماحتمالداردبارانبیاید،شرایطباریدنباران،ازجملهابرهایبارانزا،درآنمنطقهوجوددارد؛امامنظورازامکان،صرفاًامکان 
عقلی یکچیزاست.بهعبارتدیگر،درامکان،تنهاشرایطعقلیرابررسیمیکنیمواگرچیزیتناقضعقلیومنطقینداشتهباشد،امکاندارد.برای

مثال،بارشباراندرصحرایسینا،احتمال وقوعیندارداماامکان عقلیدارد.
وجوب و وجود: وجود،هستیاستووجود،ضرورتهستیداشتناست.بهعبارتدیگر،وقتییکمفهومبخواهدموجودشود،ابتدابایدهستیداشتن 3

برایشواجبشودتابهوجودبیاید.پس وجوب شیء بر وجود آن مقدم است.
ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر: ببینید!مفاهیمیکهممکنالوجودند،دوحالتدارند:یاموجودندمثلانسانیامعدومندمثلاسبشاخدار. 4

حالآنممکنالوجودهاییکهموجودند،واجبالوجودبالغیرهمهستند.چونخودشاننمیتوانندضرورتوجودپیداکردهباشند.
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سهرابطءهوجوبی،امکانیوامتناعیدرقضایاراباذکرمثالتوضیحدهید.ردپاص190و191 1
تقسیمبندیسهگانءهماهیاتراباذکرمثالنامببرید.ردپاص191 2

برهانوجوبوامکانابنسیناراشرحدهید.ردپاص197 3
تقسیمبندیموجوداتازنظرابنسیناومالصدراراذکرکنید.ردپاص198 4

مالصدراچگونهموجوداتجهانهستیرادستهبندیمیکند؟شرحدهید.ردپاص198 5
واجبالوجودبالغیر،همان...............است. 6

ابنسینابرایتقسیمموجوداتبهواجبوممکن،به...............شیءرجوعمیکند. 7
اگربتوانمحمولیراهمازموضوعیسلبکردوهمبرآنحملکرد،رابطءهموضوعومحمول.............است. 8

اگرسلبیکمحمولازموضوعشمحالباشد،آنرابطه...............است. 9
هرمفهومیبرایبهوجودآمدن،ابتداباید...............پیداکند. 10

دستگاهفلسفیمالصدرارویدواصل...............و...............بناشدهاست. 11
ابنسینابرهانوجوبوامکانرا...............نامیدهبود. 12

پاسخ: ۶-ممکنالوجودبالذات/7-ماهیتیاذات/8-امکانی/9-وجوبییاضروری/۱0-وجوبیاضرورت/۱۱-اصالت
وجود-تشکیکوجود/۱2-برهانصدیقین

درس دوم

محمول کدام قضیه برای موضوعش ضروری است؟. ۱۱07
مستطیلازمربعبزرگتراست. 2  مربعبزرگاست. 1

مربعسهضلعیاست. 4  مستطیلنوعیشکلاست. 3
اگر برقراری ارتباط میان موضوع و محمول یک قضیه ممکن نباشد، رابطءه موضوع و محمول ............... است.. ۱۱08

امتناعی 4 سلبی 3 ضروری 2 امکانی 1
وقتی می گوییم رابطءه موضوع و محمول قضیه ای امکانی است، منظور این است که ................ ۱۱09

محمولقضیهمفهوم»وجود«است. 2 میتوانمحمولراازموضوعسلبکرد. 1
محمولجزئیازذاتموضوعاست. 4 حملمحمولبرموضوعمحالاست. 3

وقتی رابطءه موضوع و محمول یک قضیه ............... باشد، صرفاً با تحلیل ذهنی می توان پی برد که آن قضیه ............... است.. ۱۱۱0
امکانی-کاذب 4 ضروری-کاذب 3 وجوبی-صادق 2 امکانی-صادق 1

در کدام حالت، قضیه همواره کاذب است؟. ۱۱۱۱
میانموضوعومحمول،رابطءهامکانیبرقرارباشد. 2 برقراریارتباطمیانموضوعومحمولمحالباشد. 1

محمولقضیه،وجودموضوعقضیهرانفیکند. 4 محمولقضیه،جزئیازذاتوماهیتموضوعنباشد. 3
در بحث از رابطءه موضوع و محمول، رابطءه حاکم میان »انسان« و »ده متر قد داشتن« کدام است؟. ۱۱۱2

ضرورت 4 امکان 3 امتناع 2 احتمال 1
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اگر عقل رابطءه میان موضوع و محمول یک قضیه را ............... کند، آن رابطه ............... است.. ۱۱۱۳
نفی-وجوبی 4 تأیید-امتناعی 3 نفی-امتناعی 2 تأیید-امکانی 1

در قضیءه »عدد هفت زوج است.« چه نوع رابطه ای میان موضوع و محمول برقرار است؟. ۱۱۱4
وجوبی 4 ضروری 3 امکانی 2 امتناعی 1

اگر عقل نه ناگزیر از قبول رابطءه میان موضوع و محمول قضیه باشد و نه نفی آن، رابطه ............... و اگر عقل خالف رابطءه موضوع و محمول را قبول . ۱۱۱۵
نمی کند، آن رابطه ............... است.

امتناعی-ضروری 4 امکانی-ضروری 3 امتناعی-امکانی 2 امکانی-امتناعی 1
کدام یک از موارد زیر در ارتباط با رابطءه وجوبی نادرست است؟. ۱۱۱۶

عقلخالفآنراهرگزقبولنمیکند. 2 رابطهایحتمیواجتنابناپذیراست. 1
محمولهموارهبرموضوعصدقمیکند. 4 میتوانمحمولراازموضوعسلبکرد. 3

از نظر ابن سینا، وقتی به اشیای پیرامون خود نگاه می کنیم، می بینیم که میان این ماهیات و ............... یک رابطءه ............... برقرار است.. ۱۱۱7
واقعیت-امتناعی 4 واقعیت-ضروری 3 وجود-امکانی 2 وجود-ضروری 1

ابن سینا معتقد است که ممکنات جهان هستی توسط ...............، ضرورت و وجوب پیدا کرده اند.. ۱۱۱8
ممکنالوجودبالذات 4 ممکنالوجودبالغیر 3 واجبالوجودبالذات 2 واجبالوجودبالغیر 1

موجودات جهان هستی، چون ذاتاً ............... هستند، برای موجود بودن ابتدا باید ............... بیابند.. ۱۱۱9
ممکن-وجوب 4 ممتنع-ضرورت 3 ممکن-وجود 2 واجب-وجود 1

بر اساس اصطالحات ابن سینا، موجودی را که توسط موجود دیگری ضرورت پیدا کرده باید ............... نامید.. ۱۱20
واجبالوجودبالغیر 4 ممتنعالوجود 3 واجبالوجودبالذات 2 ممکنالوجودبالذات 1

ابن سینا به برهان وجوب و امکان نام ............... را داده بود.. ۱۱2۱
فقروجودی 4 امکانفقری 3 امکانماهوی 2 صدیقین 1

مفاهیم »انسان ناطق«، »دایرءه سه ضلعی« و »خاتم پیامبران« به ترتیب، چه نوع مفهومی هستند؟. ۱۱22
واجبالوجود-ممتنعالوجود-ممکنالوجود 2 ممکنالوجود-ممتنعالوجود-واجبالوجود 1
واجبالوجود-ممکنالوجود-واجبالوجود 4 ممکنالوجود-ممتنعالوجود-ممکنالوجود 3

کدام فیلسوف قائل به امکان ماهوی نیست؟. ۱۱2۳
خواجهنصیر 4 ابنسینا 3 بهمنیار 2 مالصدرا 1

برهان وجوب و امکان در صدد اثبات کدام موجود است؟. ۱۱24
غنیبالذات 4 ممکنالوجودبالذات 3 واجبالوجودبالذات 2 واجبالوجودبالغیر 1

 نظریءه فقر وجودی از کیست؟. ۱۱2۵
مالصدرا 4 میرداماد 3 خواجهنصیر 2 ابنسینا 1

غنی بالذات در فلسفءه ............... همان ............... در فلسفءه ابن سیناست.. ۱۱2۶
مالصدرا-واجبالوجودبالغیر 2 سهروردی-واجبالوجودبالذات 1

سهروردی-واجبالوجودبالغیر 4  مالصدرا-واجبالوجودبالذات 3

در کدام حالت، رابطءه موضوع و محمول ضروری خواهد بود؟. ۱۱27
موضوعقضیهیکماهیتولیمحمولآن،»وجود«باشد. 2 باسلبمحمولازموضوع،ماهیتموضوعزیرسؤالبرود. 1
محمولقضیهنشاندهندءهوجودخارجییکمفهومباشد. 4 موضوعقضیه،مفهومیباشدکهدرواقعیتوجوددارد. 3

کدام قضیه امکانی است؟. ۱۱28
مثلثچهارضلعیناممکناست. 2  انسانجانداریپستانداراست. 1

سفیدنوعیجسماست. 4  درختدهمتریموجوداست. 3
رابطءه امکانی میان موضوع و محمول زمانی است که:. ۱۱29

عقلنهناگزیرازقبولآنونهنفیآناست. 2 عقلخالفآنراقبولنمیکند. 1
عقلناگزیرازقبولونفیخالفآناست. 4 عقلفقطخالفآنرامیپذیرد. 3
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کدام گزینه دربارءه اشیای پیرامونی ما در عالم، درست است؟. ۱۱۳0
بودنشانوجوبیاست. 4 نبودنشانممکناست. 3 بودنشانضروریاست. 2 نبودنشانمحالاست. 1

از نظر ابن سینا، واقعیات جهان تقسیم می شوند به ............... و ............... .. ۱۱۳۱
واجبالوجودبالغیر-ممکنالوجودبالذات 2 واجبالوجودبالذات-ممکنالوجودبالغیر 1
واجبالوجودبالغیر-واجبالوجودبالذات 4 ممکنالوجودبالغیر-واجبالوجودبالذات 3

آنچه را مالصدرا عین نیاز و وابستگی به مبداء وجود می داند، ابن سینا ............... می نامد.. ۱۱۳2
ممکنالوجودبالغیر 4 ممکنالوجودبالذات 3 واجبالوجودبالذات 2 ممتنعالوجودبالذات 1

میان واجب الوجود بالغیر و ممکن الوجود بالذات کدام نسبت از نسبت های چهارگانه برقرار است؟. ۱۱۳۳
عموموخصوصمطلق 4 تباین 3 عموموخصوصمنوجه 2 تساوی 1

اگر مفهومی در واقعیت وجود نداشته باشد، آنگاه ............... .. ۱۱۳4
شایدممکنالوجودباشد 4 قطعاًممتنعالوجوداست 3 قطعاًممکنالوجوداست 2 شایدواجبالوجودباشد 1

نسبت مفاهیم »معدوم« و »ممکن الوجود« چیست؟. ۱۱۳۵
تباین 4 تساوی 3 عموموخصوصمطلق 2 عموموخصوصمنوجه 1

کدام فیلسوف از برهان وجوب و امکان ابن سینا استفاده نکرده است؟. ۱۱۳۶
میرداماد 4 خواجهنصیر 3 بهمنیار 2 فارابی 1

مالصدرا در نظریءه ............... به جای بررسی ............... موجودات، به ............... رجوع می کند.. ۱۱۳7
فقروجودی-ماهیت-ذاتشیء 2 امکانفقری-وجود-ذاتشیء 1

امکانفقری-ذاتشیء-وجودشیء 4 امکانماهوی-واقعیت-وجودشیء 3
نسبت میان ممتنع الوجود به موجود و معدوم، به ترتیب چیست؟. ۱۱۳8

عموموخصوصمطلق-تساوی 2  تباین-عموموخصوصمطلق 1
عموموخصوصمنوجه-عموموخصوصمطلق 4 تباین-عموموخصوصمنوجه 3

کدام اصطالح فلسفی در اصطالح شناسی صدراییان جایی ندارد؟. ۱۱۳9
فقروجودی 4 وابستگیوجودی 3 امکانماهوی 2 غنیبالذات 1

اگر نسبت میان مفهوم وجود و یک ماهیت ضروری نباشد، کدام گزینه قطعاً درست است؟. ۱۱40
آنمفهوممعدومنیست. 4 آنمفهوممعدوماست. 3 آنمفهومموجودنیست. 2 آنمفهومممکناست. 1

موجودی که وجود دارد، قطعاً ............... است.. ۱۱4۱
ممکنالوجودبالذات 4 واجبالوجودبالذات 3 ممکنالوجود 2 واجبالوجود 1

مفهوم ممکن الوجود عبارت است از ................ ۱۱42
هرموجودیکهممکناستوجودداشتهباشد. 2 مفهومیکهنمیتواندموجودباشد. 1

مفهومیکهمیتواندوجودنداشتهباشد. 4 موجودیکهنمیتواندوجودنداشتهباشد. 3
کدام مفهوم ممتنع الوجود نیست؟. ۱۱4۳

قادرمطلق؛امادارایمحدودیت 2  مربعپنجضلعی 1
انسانچهارضلعی 4  اژدهایهفتسر 3

چرا در نظر ابن سینا، تمامی موجودات ممکن را باید واجب الوجود دانست؟. ۱۱44
چونوجودبرایشانضرورتپیداکردهکهموجودشدهاند. 2 زیرااگرواجبالوجودنبودند،وجودبرایشانمحالمیشد. 1

چوننمیتوانجهانیازموجوداتممکنالوجودراتصورکرد. 4 زیرامفهومممکنالوجودهمانواجبالوجودبالغیراست. 3
محمول وجود برای مفهوم »فیل پروازکننده« ................ ۱۱4۵

محمولیضروری؛اماازناحیءهغیراست. 2 گرچهضرورتندارد؛ولیممکناست. 1
محمولیغیراحتمالیوناممکناست. 4 محالاستونمیتواندبرآنحملشود. 3

منظور حکما از »واجب الوجود بالذات« خواندن خداوند چیست؟. ۱۱4۶
بدیهیدانستنوجودخداوند 2  ضروریدانستنهستیخداوند 1
واقعیتداشتنوجودخداوند 4 مطلقبودنوجودوهستیخداوند 3

کدام گزینه دربارءه مفاهیم سه گانءه واجب، ممکن و ممتنع الوجود، درست است؟. ۱۱47
نوعوجودهرمفهومرامشخصمیکنند. 2 انواعموجودرادستهبندیمیکنند. 1

نسبتمیانوجودوواقعیترامشخصمیکنند. 4 انواعمفاهیمرادستهبندیمیکنند. 3
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اگر مفهومی ممکن الوجود بالذات باشد، قطعاً ............... . ۱۱48
وجودوعدمبرایشفرقیندارد. 2  واجبالوجودبالغیراست. 1

امکانماهوینخواهدداشت. 4  هیچگاهواجبنمیشود. 3
وقتی می گوییم »موجودات جهان ممکن الوجود بالذاتند« کدام گزینه دربارءه آنها نادرست است؟. ۱۱49

میتوانستهاندهرگزبهوجودنیایند. 2 توسطموجوددیگرضرورتیافتهاند. 1
همینکهموجودشدند،وجوبیافتند. 4 ممکناستوجودشانراازدستبدهند. 3

اگر بدانیم مفهومی وجود داشتن برایش توسط موجودی دیگر ضرورت یافته است، می توانیم نتیجه بگیریم که آن مفهوم ............... بوده است.. ۱۱۵0
ذاتاًممکن 4 ممتنعالوجود 3 ممکنالوجودبالغیر 2 ذاتاواجب 1

کدام گزینه بیانگر مبانی حکمت متعالیه است؟. ۱۱۵۱
اصالتوجودوفقروجودی 2  امکانفقریواصالتوجود 1
فقروجودیوتشکیکوجود 4  اصالتوجودوتشکیکوجود 3

کدام گزینه، مفهوم رابطءه وجوبی در یک قضیه را می رساند؟. ۱۱۵2
ناگزیربودنرابطءهموضوعومحمول 2 الاقتضاءبودنرابطءهموضوعومحمول 1
قابلیتتصورسلبمحمولازموضوع 4 نامشخصبودنصدقوکذبقضیه 3

در کدام قضیه، رابطءه وجوبی برقرار است؟. ۱۱۵۳
غولیکچشم،ممتنعالوجوداست. 2 درختممکنالوجودبالذاتاست. 1
انسانواجبالوجودبالذاتاست. 4 خداوندواجبالوجودبالغیراست. 3

در کدام قضیه رابطءه امتناعی برقرار است؟. ۱۱۵4
مستطیلبیزاویهممتنعالوجوداست. 2  کوهطالممکنالوجوداست. 1
گیاهدارایاراده،ممکنالوجوداست. 4  دریایجیوهممکنالوجوداست. 3

مالصدرا، تمامی موجودات جهان، غیر از خداوند را ............... می داند.. ۱۱۵۵
غنیبالذات 4 وجودوابسته 3 واجببالذات 2 ممکنبالذات 1

در فلسفءه ابن سینا ............... برابر است با ............... در فلسفءه مالصدرا.. ۱۱۵۶
واجبالوجودبالذات-وجودغیروابسته 2 واجبالوجودبالذات-وجودوابسته 1

ممکنالوجودبالذات-غنیبالذات 4 وجودنیازمند-ممکنالوجودبالذات 3
کدام شکل نشان دهندءه سه مفهوم واجب الوجود بالغیر، واجب الوجود بالذات و ممکن الوجود بالذات است؟. ۱۱۵7

 2   1

 4   3

دربارءه مفاهیم ممتنع الوجود می توان گفت:. ۱۱۵8
ضرورتوجودذهنیدارندوامتناعوجودخارجی 2 نهامکانوجودخارجیدارندونهامکانوجودذهنی 1

وجودخارجیشانممکن؛اماوجودذهنیشانضرورتدارد. 4 وجودذهنیشانممکن؛اماوجودواقعیشانمحالاست. 3
کدام گزینه با دیدگاه مالصدرا ناسازگار است؟. ۱۱۵9

موجوداتفقیر،یکسرهعیننیازووابستگیبهخداونداند. 2 جهانهستییکپارچهنیازوتعلقبهذاتالهیاست. 1
آنچهغنایذاتیدارد،وجودشوابستهبهعنایتالهیاست. 4 وجودموجوداتهستی،ازپرتوعنایتغنیبالذاتاست. 3

برهان وجوب و امکان ابن سینا بر کدام اصل فلسفی استوار است؟. ۱۱۶0
ممتنعالوجودنیست. 4 ممکنالوجودیهست. 3 واجبالوجودیهست. 2 واقعیتیهست. 1

)سراسری�خارج�از�کشور�96(. ۱۱۶۱ کدام عبارت مفهوم »ممتنع الوجود« را دقیق تر توضیح داده است؟ �
آنچهکهحملهستیبرآنممکننیست. 2 مفهومیکهتصورآنغیرممکناست. 1

آنچهکهفقطوجودخیالییافرضیداشتهباشد. 4 چیزیکههرگزوجودنداشتهونخواهدداشت. 3
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گزینة ۱: تعریف تحلیلی و از نوع تعریف به مفاهیم عام و خاص است.
گزینة ۲: اصاًل تعریف نیست.

گزینة ۴: تعریف تحلیلی و از نوع تعریف به مفاهیم عام و خاص است.

3 تعریف تحلیلی چون با مفاهیم سروکار دارد، به آن تعریف .19222
مفهومی نیز گفته می شود.

3 برخی از انواع تعریف، به ویژه تعریف لغوی در لغت نامه ها .19322
موجود است.

به .19422 تعریف  برای  و  مترادف  واژگان  از  لغوی  تعریف  برای   4
تشبیه از موارد مشابه استفاده می کنیم.

با مفاهیم .19522 انواع تعریف ما را  ارائة  از طریق  2 فرهنگ نامه ها 
مختلف آشنا می کنند. باید توجه داشته باشیم که در فرهنگ نامه ها فقط 

تعاریف لغوی موجود نیست.

به مفاهیم .19622 اوصاف، برخالف تعریف  به سلسله  1 در تعریف 
عام و خاص، ویژگی منحصربه فرد مجهول ذکر نمی شود. تعاریف لغوی 

و مصداقی اصاًل کاری به ویژگی خاص یا مشترک ندارند.

باعث .19722 ناشناخته،  و  استعاری  مبهم،  واژه های  از  استفاده   2
می شود تا تعریف، از خوِد مجهول، مبهم تر باشد و واضح نباشد.

1 خاصة مرکبه یکی از انواع تعریف تحلیلی است که از قضا، .19822
چند  بلکه  نمی کند،  مشخص  را  مجهول  مفهوم  منحصربه فرد  ویژگی 
مفهوم  بیان گر  تنها  که  می دهد  قرار  هم  کنار  به نحوی  را  عام  مفهوم 

مجهول باشند.

را .19922 آن ها  بتوانیم  که  نیستند  اشیائی  هوش  و  ذهن  حافظه،   1
نشان دهیم.

2 مفاهیمی که افتراق و اشتراک یک مفهوم را با مفاهیم دیگر .20022
مشخص می کنند، در تعریف به مفاهیم عام و خاص استفاده می شوند و 

خودشان با هم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند.

3 امر خاص مجهول تنها در تعریف به مفاهیم عام و خاص .20122
بیان می شود.

مفهوم .20222 میان  نسبت  خاص،  و  عام  مفاهیم  به  تعریف  در   4
تعریف شونده و مفاهیم به کاررفته در تعریف، یا عموم و خصوص مطلق 
است )مفهوم عام( یا مساوی )مفهوم خاص( و فقط مفهوم خاص است 

که خاص مجهول شمرده می شود؛ اما همة این مفاهیم باید کلی باشند.

3 منظور از روشن بودن مفاهیم تعریف این است که مفاهیم .20322
برای مخاطب روشن و معلوم باشند.

گزینة ۱: این گزینه توضیح شرط جامعیت است.
گزینة ۲: این هم شرط کلی خود تعریف است.

علم  در  چگالی  تعریف  در  مثاًل  است؛  بی ربط  توضیح  این   :۴ گزینة 
فیزیک، از قضا باید از مفاهیم تخصصی علم فیزیک استفاده کنیم.

2 مفاهیم به کاررفته در تعریف حتمًا باید کلی باشند؛ در غیر .20422
این صورت، امکان شناخت مجهول میسر نمی شود.

1 اگر تعریف جامع نباشد، برخی مصادیق مفهوم مورد نظر را .20522
شامل نخواهد شد و ما نمی توانیم آن مصادیق را بشناسیم. برای مثال، 
رنگ  که  نوشتن  مخصوص  »جسمی  بگوییم  »خودکار«  تعریف  در  اگر 
را  سبز  و  قرمز  و  مشکی  خودکارهای  مصادیق،  دیگر  است«،  آبی  آن 

دربرنمی گیرد و ما نمی توانیم بفهمیم که آنها نیز خودکار هستند!
گزینة ۲: توضیح مانعیت است نه جامعیت.

گزینة ۳: باز هم توضیح مانعیت است نه جامعیت.
گزینة ۴: این توضیح ربطی به جامعیت ندارد.

2 سؤال کمی فریبنده است؛ اما می خواهد بگوید هنگام تعریف .20622

4 تعریف چیستی تصور و مفهوم را مشخص می کند..17522

4 تعریف تحلیلی دو نوع است و در یک نوع )تعریف به عام .17622
و خاص( ترتیب مفاهیم اهمیت دارد. در این نوع تعریف، مفاهیم از عام 

به خاص مرتب می شوند.
جزئی  مفاهیم  از  وجه  هیچ  به  تحلیلی،  و  مفهومی  تعریف  در  تذکر: 

استفاده نمی شود.

2 مفهوم خاص انسان و مفهوم حیوان، دو مفهومی هستند که .17722
استفاده می شوند. حال، چون می دانیم که در  انسان  تعریف  هر دو در 
تعریف تحلیلی که از مفاهیم عام و خاص استفاده می شود، نسبت این دو 

مفهوم عموم و خصوص مطلق است. 

1 در تعریف به مفاهیم عام و خاص، مفهوم عام میان مجهول .17822
و مفاهیم دیگر مشترک است.

1 در تعریف لغوی، ما کلمه را معنی می کنیم و گاه مترادف های .17922
آن را بیان می کنیم.

3 هوش چیزی نیست که بتوان آن را نشان داد یا مصداق و .18022
نمونه اش را مثال زد؛ پس امکان تعریف مصداقی ندارد.

مورد خاص  تیزهوشی در یک  نشان دهیم،  ما می توانیم  آنچه  تذکر: 
)مثاًل حل یک مسئلة ریاضی( یا فرد باهوش است نه خود هوش.

تعریف .18122 طریق  از  دیگر  مفاهیم  با  مفهوم  یک  تشابه  و  تفاوت   3
به مفاهیم عام و خاص مشخص می شود که نوعی از تعریف تحلیلی است.

معرفی .18222 بهتر  و  کامل  به طور  را  مفهوم  یک  بخواهیم  وقتی   2
برای  مجهول  مفهوم  تا  می کنیم  ترکیب  هم  با  را  تعریف  انواع  کنیم، 

مخاطب روشن شود.

مفهوم .18322 مصادیق  همة  جامع  که  است  جامع  وقتی  تعریف   2
تعریف شونده باشد.

در .18422 هم  را  دارای ضلع  دیگر شکل های  دارای ضلع،  4 شکل 
برمی گیرد؛ پس مانع نیست. تعریف مسلمان به معتقد به دوازده امام 

نیز تنها شیعیان دوازده امامی را دربرمی گیرد و جامع نیست.

تعریف .18522 از  باید  تصور  یک  چیستی  کردن  مشخص  برای   1
استفاده کنیم تا چیستی آن تصور برای ما معلوم شود. حال برای تعریف 

نیز از یک سری تصورات معلوم دیگر استفاده می کنیم.

سلسله .18622 تعاریف  و  هستند  یکی  مفهومی  و  تحلیلی  تعریف   1
یا  اقسام تعریف تحلیلی  نیز  اوصاف و تعریف به مفاهیم عام و خاص 
مفهومی است. ما در تعریف به سلسله اوصاف، وجه اشتراک و افتراق 
را مشخص نمی کنیم؛ بنابراین قسمت اول سه گزینه درست است. وجه 
اشتراک از طریق مفهوم عام و جه افتراق از طریق مفهوم خاص مشخص 

می شود.

2 چون یک مفهوم که همان مفهوم عام است، عام تر از دیگری .18722
است، نسبت این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق می شود.

مشخص .18822 معلوم  تصورات  یک سری  توسط  مجهول  تصور   4
کنیم.  تعریف  متفکر«  »حیوان  به  را  انسان  مفهوم  آنکه  مثل  می شود. 
استدالل  و در  نیز توسط یک سری تصدیق های معلوم  تصدیق مجهول 

معلوم می شود.

1 درپاسخ به سؤال از »چیستی« باید تعریف ارائه کنیم که یک .18922
نوع آن تعریف به مثال و مصداق است.

4 برای معلوم کردن یک تصور یا مفهوم مجهول باید تعریف .19022
ارائه کنیم که عبارت است از ترکیب تصورات معلوم.

3 در تعریف به تشبیه ما موارد مشابه با مجهول را نام می بریم؛ .19122
مثاًل در تعریف نارنگی می گوییم، میوه ای شبیه پرتقال. 
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میان مفاهیم تعریف عموم و خصوص من وجه است؛ ولی در تعریف به 
عام و خاص این نسبت مطلق است و یکی اخص از دیگری است.

1 این تعریف شامل وسایل ارتباطی دیگر مانند ایمیل و نامه .21822
هم می شود؛ پس مانع نیست.

1 در تعریف مثلث به »شکل سه ضلعی« مفهوم »سه ضلعی« همان .21922
ویژگی منحصربه فرد یا مفهوم خاص است که با مثلث نسبت تساوی دارد.

2 وقتی تعریف جامع نباشد، تعریف اخص و تعریف شده اعم است..22022

2 در حالتی که تعریف فقط بعضی مصادیق مجهول را شامل .22122
شود؛ یعنی برخی مصادیق مجهول را شامل نشده؛ پس جامع نیست.

3 مفهوم متفکر خاص انسان است و آن را از دیگر مفاهیم متمایز .22222
می کند؛ پس مانع ورود مفاهیم و افراد بیگانه در تعریف انسان می شود.

4 این تعریف بسیاری از درختان و گیاهان دیگر را نیز شامل .22322
می شود؛ پس تعریف اعم است.

1 تعریف اصطالحات فلسفه در دانش فلسفه باید انجام شود .22422
نه منطق. علم منطق اصطالحات هیچ علمی را تعریف نمی کند، بلکه تنها 

معیار تعریف درست را ارائه می کند.

3 تعریف وقتی اعم است، افراد غیر از مفهوم تعریف شده را .22522
باشد، برخی  نیز شامل می شود و مانع نیست. وقتی هم تعریف اخص 

مصادیق مفهوم تعریف شده را شامل نمی شود و جامع نیست. 

3 این تعریف حیوانات عظیم الجثة دیگر را نیز دربرمی گیرد .22622
و اعم است.

4 مانع بودن یعنی اینکه افراد و مصادیق غیر را دربرنگیرد و .22722
مانع ورود آنها باشد.

1 وقتی مفهوم مجهول را به وسیلة مفاهیم مبهم تعریف می کنیم، .22822
مجهول همچنان برای ما مجهول باقی می ماند و آن را نمی شناسیم.

2 اوالً ممکن است برخی طاووس ها زیبا نباشند؛ پس تعریف .22922
بنابراین،  دارند؛  وجود  نیز  دیگری  زیبای  پرندگان  ثانیًا  نیست.  جامع 
نشده؛  نیست. چون در گزینه ها، جامعیت مطرح  مانع هم  تعریف  این 

درنتیجه فقط مانعیت باقی می ماند.
تعریف  شرط  نبودن  دوری  و  تعریف  یک  ایراد  بودن  دوری  تذکر: 

درست است. به این دو همیشه دقّت کنید.

همة .23022 و  است  از مجهول خاص تر  تعریف  یعنی  اخص  تعریف   1
مصادیق مجهول را دربرنمی گیرد؛ پس جامع نیست. از آن جایی که گیاهان 

نیز نیازمند اکسیژن هستند، تعریف مذکور مانع نیست؛ یعنی اعم است. 

4 در تعریف تحلیل میان تعریف و تعریف شده نسبت تساوی .23122
برقرار است.

گزینة ۱: تعریف باید همة مصادیق فرضی و واقعی مجهول را دربرگیرد 
نه بیشتر آن ها را.

مجهول  مصادیق  تعریف  مفاهیم  تک تک  مصادیق  خیر!   :۲ گزینة 
نیستند. فرض کنید در تعریف مثلث می گوییم »شکل سه ضلعی«. در 
این حالت، بسیاری از مصادیق شکل، مصادیق مثلث محسوب نمی شوند 

و با این حال، تعریف کاماًل درست است.
گزینة ۳: تعریف باید کاماًل با تعریف شونده مساوی باشد.

4 ویژگی شکارگری، ویژگی قناری نیست و به همین دلیل، .23222
این تعریف اصاًل جامع نیست.

23322.4
تعریف »آتش« به »عنصري شبیه به نفس انسان«: تعریف مبهم است 

و روشن تر از مجهول نیست. )رد گزینه های ۱ و ۳(
تعریف »قدیم« به »چیزي که حادث نباشد«: تعریف دوری است؛ یعنی 

»مفهوم جزئي«، شرط مانعیت چه کاری انجام می دهد. خب معلوم است، 
مفاهیم  یعنی  نباشند؛  مفهوم جزئی  کلی مصداق  مفاهیم  باعث می شود 

کلی را به اشتباه مفهوم جزئي در نظر نگیریم.

3 تک تک گزینه ها را بررسی می کنیم:.20722

گزینة ۱: تعریف تحلیلی درواقع مجهول را تحلیل می کند نه معلومات 
به کاررفته در تعریف را. درواقع معلومات را ترکیب می کند.

گزینة ۲: تعریف لغوی از واژه های مترادف استفاده می کند نه مفاهیم 
مشابه. 

گزینة ۳: دقیقًا یک نوع از تعریف مصداقی، تعریف به تشبیه است که 
موارد مشابه با مجهول را نشان می دهد.

با خود مجهول  نیست و مفهوم خاص مجهول  لزومًا چنین  گزینة ۴: 
نسبت تساوی دارد.

2 وقتی شرط جامعیت رعایت نشده، مفهوم تعریف شده عام تر .20822
از تعریف است و نسبتشان می شود عموم و خصوص مطلق.

تعریف شده عموم و خصوص من  با مفهوم  تعریف  اگر نسبت  تذکر: 
وجه باشد، تعریف نه جامع است و نه مانع.

4 تعاریف تحلیل برای کودکان کمی پیچیده است و معموالً .20922
بهترین راه شناساندن یک مفهوم، نشان دادن مصداق و نمونة آن است. 
کودکان،  واژگان  دایرة  محدودبودن  دلیل  به  گاهی  نیز  لغوی  تعاریف 

چندان مفید نیست.

زیرا .21022 باشند؛  کلی  باید  تعریف  در  به کاررفته  مفاهیم  تمامی   3
این  درضمن،  کند.  روشن  را  کلی  مفهوم  یک  نمی تواند  جزئی  مفهوم 
مفاهیم یا عام تر از مجهول هستند یا مساوی آن اما در هر حالت، باید 

واضح باشند.

4 مانعیت تعریف موجب می شود تا مصادیق بی ربط با مفهوم .21122
تعریف شده، وارد تعریف نشوند.

2 هرگاه تعریف شامل افراد بیگانه نشود، مانع خواهد بود..21222

4 صورت سؤال می گوید مفهوم »ب« در تعریف مفهوم »الف« .21322
به کار رفته است. می دانیم که مفاهیم به کاررفته در تعریف یا باید عام تر 
تعریف  این  قطعًا  پس  آن؛  با  مساوی  یا  باشند  تعریف شده  مفهوم  از 
ایراد دارد. اما چه ایرادی؟ وقتی خود مفهوم تعریف شده عام تر است، 
تعریف  درنتیجه  نگرفته اند؛  قرار  تعریف  دایرة  در  که  دارد  مصادیقی 

جامع نیست.
»الف« خاص تر  از  مفهوم »ب«  است  درست  که  کنید  فکر  شاید  تذکر: 
است؛ اما اگر باقی مفاهیم به کاررفته در تعریف عام تر باشند، آن گاه تعریف 
جامع می شود؛ اما چنین نیست. فرض کنید مفهوم »گازسوز« را در تعریف 
اتومبیل به کار ببریم، حال هر مفهوم عامی هم که به آن اضافه کنیم، باز هم 

تعریف جامع نیست؛ زیرا فقط شامل خودروهای گازسوز می شود.  

1 مفهوم »پروازکننده« با خفاش نسبت عموم و خصوص مطلق .21422
پروازکننده ها  از  بسیاری  ولی  است؛  پروازکننده  خفاشی  هر  زیرا  دارد؛ 
خفاش نیستند )رد گزینه های ۲ و ۴(. حال اگر مفهوم »پروازکننده« در 
تعریف پرنده به کار رود؛ چون خفاش را هم که پستان دار است، شامل 

می شود، پس مانع نیست )رد گزینه های ۳ و ۴(.

پس .21522 زده؛  مثال  کامیون:  و  وانت  و  سمند  یعنی  اتومبیل   4
تعریف به مثال )تعریف مصداقی( است. دوش یعنی شب گذشته: کلمه 
را معنی کرده پس تعریف لغوی و لفظی است )رد گزینه های ۲ و ۳(. 
فعل یعنی کلمه ای که بر انجام کار داللت دارد. توضیح مفهومی داده؛ 

پس تعریف تحلیلی و مفهومی است )رد گزینة ۱(. 

خاص: .21622 و  عام  مفاهیم  به  تعریف  در  مفاهیم  میان  نسبت   4
عموم و خصوص مطلق. نسبت میان مفاهیم در تعریف به سلسله اوصاف 

)خاصة مرکبه(: عموم و خصوص من وجه.

3 در تعریف به سلسله اوصاف یا همان خاصة مرکبه، نسبت .21722
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2 از نظر داروینیست ها انسان با حیوانات دیگر تفاوت جدی .103722
ندارد و اخالق تنها برای ضرورت های زندگی اجتماعی ابداع شده است. 

بنابراین چیزی به اسم فضیلت و فضیلت مندی وجود ندارد.

یعنی .103822 می دانند؛  عقلی  را  قبح  و  مسلمان حسن  فیلسوفان   4
عقل است که خوب و بد اخالقی را مشخص می کند.

و .103922 »ذاتی«  قبح  و  حسن  به  ترتیب،  به  اشاعره  و  معتزله   1
»شرعی« اعتقاد داشتند.

104022.3
گزینة ۱: طبیعت گرایان برای امور اخالقی ارزش قائل اند ولی می گویند 

این ارزش حقیقی نیست و فضیلت محسوب نمی شوند.
گزینة ۲: خویشتن داری اعتدال قوة شهوت است نه غضب.

مسلمان  فیلسوفان  و  است  اخالقی  فضیلتی  صداقت  بله!   :۳ گزینة 
فضایل را موجب نشاط روح می دانند.

گزینة ۴: عذاب وجودان داشتن به معنای اخالقی بودن نیست. از نظر 
کانت، انجام کار بر اساس وجدان اخالقی عمل کردن است.

»عقل«، .104122 را  افعال  بد  و  خوب  مالک  مسلمان  فیلسوفان   4
معتزله نیز عقل و اشاعره »شرع اسالم« می دانستند.

2 کانت می گوید طبق  قاعده ای عمل کن که بتوانی بخواهی .104222
آن قاعده تبدیل به قانون عمومی شود. در این گزینه فرد گفته است 
که خیانت نمی کند چون نمی خواهد خیانتکاری قاعده ای عام باشد. شاید 
فکر کنیم گزینة سوم نیز سخنی شبیه قاعدة کانت است؛ اما یک فرق 
اساسی دارد. در اینجا چون فرد می خواهد دیگران نسبت به او امانت دار 
باشند، خودش امانت دار است؛ یعنی او از درونش به این نتیجه نرسیده 
یک  به  اصل  این  که  بخواهم  می توانم  و  باشم  امانت دار  می خواهم  که 

قانون عمومی بدل شود.
ببینید! در قاعدة کانت، ما می خواهیم کاری را انجام دهیم و اولش از 
خودمان می پرسیم آیا می توانیم بخواهیم این کار ما تبدیل به یک قانون 
عمومی شود؟ درحالیکه در گزینة ۳، فرد می خواهد دیگران کاری انجام 
دهند و به همین دلیل مجبور شده خودش هم آن را انجام دهد. از این 

نظر، گزینة سوم شبیه دیدگاه فیلسوفان طبیعت گراست.

3 هابز عمل بر طبق منفعت و مصلحت اجتماعی را اخالق .104322
می داند.

بلکه .104422 نیست،  تضاد  در  هم  با  مردم  منافع  نمی گوید  هابز   4
می گوید ما باید منافع جمع را در نظر بگیریم. بنابراین، از نظر او، منافع 

جمع بر منافع فردی ارجحیّت دارد.

2 از نظر متکلمان اشعری، خوب و بد اخالقی را شرع و دین .104522
مشخص کرده و کاری به عقل ندارد.

را .104622 فضیلت  عقل  اینکه  با  مسلمان،  فیلسوفان  نظر  از   1
با  انجام فضایل  می شناسد و فضیلت موجب لذت روح می شود، گاهی 
تمایالت طبیعی انسان در تضاد قرار می گیرد و اینجاست که اعتقاد به 
خدا به عنوان پشتوانه و انگیزه ای برای گرایش به سمت فضایل روحی 

در انسان تقویت می شود.

1 طبیعت گرایان به وجود عالم غیرمادی قائل نیستند؛ پس با .102022
دیدگاه انسان شناسانة ماتریالیست ها قرابت بیشتری دارند.

و .102122 ندارد  حقیقی  ارزش  خوب،  اخالقی  فعل  است  معتقد  هابز   3
فضیلت نیست. بلکه قرارداد و ناشی از ضرورت زیست اجتماعی انسان است.

4 هابز معیار فعل اخالقی را منفعت، کانت عمل بر طبق وجدان، .102222
ارسطو عمل بر طبق عقل و افالطون نیز عمل بر طبق عقل می دانند.

1 از نظر طبیعت گرایان، فعل اخالقی ناشی از نیازهای طبیعی .102322
انسان است و رفتاری طبیعی محسوب می شود.

2 فالسفة مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت و رذیلت یا .102422
همان خوب و بد اخالقی می دانند )رّد گزینة ۳( و به همین جهت به آن 

»عقل عملی« می گویند. )رّد گزینه های ۱ و ۴(

4 از نظر فالسفة مسلمان، تضاد میان افعال طبیعی و اخالقی .102522
موجب می شود گاهی انسان تمایالت جسمی را بر فضایل روحی ترجیح 

دهد و درواقع، انتخاب فضایل برایش دشوار باشد.

2 دلیل اینکه انسان را موجودی اخالقی نامیده اند، این است .102622
که او توانایی درک خوب و بد اخالقی )حسن و قبح( را دارد.

اخالقی .102722 افعال  انجام  به  را  کودکان  روش هایی  چه  با  اینکه   4
تشویق کنیم در حوزة تربیت و روانشناسی است نه فلسفة اخالق. فراموش 

نکنید فلسفه قرار است به پرسش های بنیادی هر علم پاسخ دهد.

3 افعال اخالقی، افعالی هستند که از انجام آن ها انتظار تحسین .102822
یا سرزنش داریم. پس برخی افعال اخالقی افعال »خیر« و برخی دیگر افعال 
»بد« هستند. در نتیجه نسبت این دو مفهوم »عموم و خصوص مطلق« است.

موجب .102922 می تواند  آن  انجام  که  است  فعلی  گفتن  دروغ   1
سه  است.  بد  فعلی  اما  اخالقی  فعل  یک  بنابراین  شود.  فرد  سرزنش 

گزینة دیگر افعال طبیعی هستند.
تذکر: درس خواندن اگرچه می تواند موجب تشویق و تحسین فرد شود 
اما فعل اخالقی نیست؛ زیرا برای تأمین نیازهای طبیعی ما انجام می شود.

تذکر ۲: نیازهای طبیعی فقط نیازهای اولیه نیستند.

2 دیدگاه فیلسوفان دربارة اخالق از نگرش آن ها نسبت به .103022
ماهّیت انسان سرچشمه می گیرد.

1 در نظر افالطون، فضیلت فعلی است که مطابق با عقل و .103122
تحت حاکمّیت عقل انجام شود.

تذکر: رفتار ناعادالنه در نظر افالطون نوعی رذیلت است که منجر به 
شقاوت می شود نه اینکه خودش شقاوت باشد.

درونی .103222 قوای  از  یکی  غضب  معتقدند  ارسطو  و  افالطون   3
انسان است که انسان را در برابر خطرها و موانع، دعوت به ایستادگی 

و عکس العمل می کند.

4 در نظر افالطون، اگر عقل بتواند دو قوة غضب و شهوت را .103322
هدایت کند، آن دو قوه به دو فضیلت شجاعت و خویشتن داری متّصف 
می شوند و عقل نیز به حکمت می رسد. در چنین حالتی، عدالت میان 

قوای درونی انسان حاکم خواهد بود.

1 ارسطو معتقد است عقل می تواند قوای دیگر را از افراط .103422
و تفریط دور نگه دارد و آن ها را به اعتدال برساند. اما شرط الزم این 
اعتدال این است که خود عقل نیز به مرتبه ای از توانایی رسیده باشد که 

»حکمت« نامیده می شود.

4 افالطون می گوید هر عملی که در خالف جهت سعادت باشد .103522
و ما را به سمت شقاوت ببرد، رذیلت و از نظر اخالقی فعلی بد است.

که .103622 دانست  اخالقی  خیر  می توان  را  فعلی  می گوید  کانت   3
توسط  و  خودش  درون  از  انسان  یعنی  باشد؛  انسان  وجدان  با  مطابق 

وجدانش به انجام آن تشویق شده باشد.
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اماحملماهیتیاجزئیازماهیتیکمفهومبرآنمفهوم،ضروریاست.
اولینبار،ارسطوبودکهدرکتاب»مابعدالطبیعه«،بهتمایز.  ۱099

میانوجودوماهیتاشارهکردهاست.
توماسآکوئیناسشکلگرفته.  ۱۱00 توماسیکهتوسط فلسفءه 

بود،تحتتأثیراندیشههایابنسیناقرارداشتودرقرنهای۱۴و۱۵
میالدی،جریانمسلطدرفلسفءهاروپاییمحسوبمیشد.گرچهدردورءه
جدید،فلسفههایتجربهگرارشدزیادیداشتهاند؛امااینجریانهمچنان

دراروپاباهمیننامجریاندارد.
فرانسیسبیکنبانیفلسفءهتجربهگراستوبرخالفامثال.  ۱۱0۱

راجربیکن،توماسآکوئیناسوآلبرتکبیرکهتحتتأثیراندیشههای
اختالفات مسلسمان، فیلسوفان این فلسفءه با بودند، ابنسینا و ابنرشد

عظیمدارد.
ارسطوییمحسوب فیلسوفان بهنوعی فارابی، و ابنسینا و ابنرشد تذکر:

میشوند.
توماسآکوئیناسبرایاثباتوجودخدا،همانندابنسینادر.  ۱۱02

برهانوجوبوامکان،بهاصلمغایرتوجودوماهیتمتوسلمیشود.
وقتیازذاتیکشیءمیپرسیم،درجوابشهمانماهیت.  ۱۱0۳

شیءراارائهمیکنند)ردگزینههای۱و۴(کهباوجودشیءمغایرت
دارد.)ردگزینءه۳(

و.  ۱۱04 وجود مغایرت اصل همان ماهیت بر وجود زیادت 
ماهیتاستکهازاصولموردقبولفیلسوفاناست.

ماهیتووجوداشیاءدرذهنازهمجداستواین،یعنی.  ۱۱0۵
مغایرتآندومفهوم،کهازانتزاعذهنیناشیمیشود.

باشد،پسهرتصوروخیالیکه.  ۱۱0۶ اگروجودجزءماهیت 
درذهنماست،باید»وجود«همداشتهباشد!زیراوجودراجزئیازآن

مفهومخیالیدرنظرگرفتهایم.
اگرمحمولقضیهجزئیازذاتیاماهیتموضوعباشد،.  ۱۱07

آنگاهرابطءهآندوضروریاست.ازمیانگزینهها،تنهامحمول»نوعی
شکل«برایموضوع»مستطیل«ضروریاستوجزئیازذاتوماهیت

مربعمحسوبمیشود.
قضیه.  ۱۱08 یک محمول و موضوع میان ارتباط برقراری اگر 

ممکننباشد،رابطءهموضوعومحمولامتناعیومحالاست.
وقتیرابطءهموضوعومحمولامکانیباشد،آنگاهمحمول.  ۱۱09

هممیتواندبرموضوعحملشودوهمازآنسلبشود.
اگررابطءهموضوعومحمولقضیهوجوبیباشد،باتحلیل.  ۱۱۱0

امتناعی اینرابطه اگر ذهنیمیفهمیمکهقضیههموارهصادقاستو
باشد،قضیههموارهکاذبخواهدبود.

وقتیبرقراریارتباطمیانموضوعومحمولقضیهمحال.  ۱۱۱۱
امتناعیخواهدبودوقضیه باشد،رابطءهموضوعومحمول وغیرممکن

هموارهکاذباست.

اما.  ۱۱۱2 ندارد؛ قد متر انسانیده دقتکنیدکهگرچههیچ
امکانآنوجوددارد.پسرابطءهمیانایندوامکانیاست.

تذکر:احتمالدربارءهوقوعیکمسئلهاستوربطیبهنوعرابطءهموضوع
ومحمولندارد.دراینبحثازاصطالح»امکان«استفادهمیشودنه

احتمال.

تأیید.  ۱۱۱۳ اگرعقلرابطءهمیانموضوعومحمولیکقضیهرا 
کند،آنرابطهوجوبییاضروریواگرآنرابطهرانفیکند،امتناعیاست.

عددهفتهموارهعددیفرداستونمیتواندزوجباشد؛.  ۱۱۱4
بنابراینرابطءهموضوعومحمولاینقضیهامتناعیاست.

و.  ۱۱۱۵ موضوع رابطءه است ناچار نه عقل امکانی، رابطءه در 

محمولرابپذیردونهناچاراستآنرانفیکند.دررابطءهضرورینیز،
عقلآنرابطهرامیپذیردونمیتواندخالفآنراقبولکند.

از.  ۱۱۱۶ را محمول عقلی، نظر از نمیتوان وجوبی، رابطءه در 
موضوعسلبکرد.

قرار.  ۱۱۱7 ما پیرامون در که ماهیاتی میان میگوید ابنسینا 
دارندومفهوموجودیکرابطءهامکانیبرقراراستوتمامیموجودات،

غیرازخداوند،ممکنالوجودبالذاتهستند.

ابنسینامعتقداستکهممکناتجهانهستیتوسطخداوند.  ۱۱۱8
کههمانواجبالوجودبالذاتاست،ضرورتووجوبپیداکردهاند.

موجوداتجهانهستی،چونذاتاًممکناند،برایموجود.  ۱۱۱9
بودنابتدابایدضرورتیاوجوبپیداکنند.

ازآنجاییکهدربارءهموجودیصحبتمیکنیمکهوجود.  ۱۱20
بزنیم، حرف بودنش ممکنالوجود از نباید دیگر پس دارد، وجوب و
بلکهبایدازواجبالوجودبودنشسخنبگوییموچوناینموجودتوسط
موجوددیگریوجوبووجودیافتهاست،پسواجبالوجودبالغیراست.

برهان.  ۱۱2۱ را خویش برهان نام قرآن از الهام با ابنسینا 
صدیقیننهادهبود.

موجود.  ۱۱22 میتواند و باشد موجود میتواند ناطق انسان 
نباشد،پسممکنالوجوداست.)ردگزینههای۲و۴(دایرءهسهضلعی
نیزمحالاستکهموجودباشد.پسممتنعالوجوداست.)ردگزینءه۴(
خاتمپیامبرانهممفهومیممکنالوجوداست؛زیرامیتوانستموجود

نباشد.)ردگزینههای۱و۴(

دستگاهفلسفیمالصدرابهواقعیتووجودرجوعمیکند.  ۱۱2۳
نهمفهوموماهیت.بههمیندلیلبهجاینظریءهامکانماهوی،ازامکان

فقریوفقروجودیبحثمیکند.

بهعنوان.  ۱۱24 اثباتخداوند امکاندرصدد و برهانوجوب 
نشئت آن از جهان ممکنات تمامی که است بالذات واجبالوجود

میگیرند.

مالصدرابراساساصالتوجودوتشکیکوجود،نظریءه.  ۱۱2۵
فقروجودیراطرحکردهاست.

واجبالوجود.  ۱۱2۶ همان مالصدرا فلسفءه در بالذات غنی 
بالذاتدرفلسفءهابنسیناست.

رابطءهضروریمیانموضوعومحموللزوماًبهوجودیک.  ۱۱27
مفهوماشارهنمیکند.برایمثال،درقضیءه»انسانحیوانناطقاست.«
نیزرابطءهموضوعومحمولضروریاست.)ردگزینءه۱(عالوهبراین،
لزوماًهرقضیهایکهبهوجودیکمفهوماشارهکندنیزرابطءهضروری
نیست؛زیراممکناستآنمفهوماصالًوجودخارجینداشتهباشد.)رد
گزینءه۴(درضمن،اگرموضوعقضیهیکموجودواقعیباشد،بازهم
بایدببینیممحمولقضیهچیستوآیاباموضوعرابطءهضروریداردیا
خیر)ردگزینءه۳(رابطءهضروریمیانموضوعومحمولزمانیاست
کهامکانسلبمحمولازموضوعوجودنداشتهباشد؛برایمثال،در
قضیءه»انسانناطقاست.«نمیتوانمحمول»ناطق«راازانسانسلب
کردوموضوعیعنی»انسان«همچنانانسانباشد؛زیرا»ناطق«جزئی

ازمفهوم»انسان«است.

ممکن.  ۱۱28 و باشد موجود دهمتری درخت یک است ممکن 
استموجودنباشد؛پسرابطءه»درختدهمتری«و»وجود«رابطءهامکانی

است.
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گزینءه 1:اینرابطهضروریاست؛زیراانسانقطعاًجانداروپستانداراست.

ناممکن قطعاً مثلثچهارضلعی زیرا است؛ رابطهضروری این گزینءه 2:
است.

گزینءه 4:اینرابطهامتناعیاست؛زیراسفیدنوعیرنگاستنهجسم.

که.  ۱۱29 است زمانی محمول و موضوع میان امکانی رابطءه 
براساسعقلهمرابطهرامیتواننفیکردوهمتأیید؛یعنیدرستی
ونادرستیقضیهبهعالمواقعبرمیگرددوفقطعقلینمیتوانرابطءه

موضوعومحمولرانفییاتأییدکرد.
بودنشان.  ۱۱۳0 نه که هستند ممکناتی جهان، اشیای تمامی 

میتوانند هم اشیا این دیگر، عبارت به نبودنشان. نه و است ضروری
باشندوهمنباشند.بنابراین،نبودنشانهمممکناست.

دستهاند:.  ۱۱۳۱ دو هستی عالم واقعیتهای ابنسینا، نظر از 
ممکنالوجودبالذات)واجبالوجودبالغیر(وواجبالوجودبالذات.

وجود.  ۱۱۳2 مبداء به وابستگی و نیاز عین مالصدرا را آنچه 
میداند،ابنسیناواجبالوجودبالغیریاممکنالوجودبالذاتمینامد.

شایدبهنظربیایدمیانممکنالوجودبالذاتوواجبالوجود.  ۱۱۳۳
که کنید دقت نیست! اینگونه اما است؛ برقرار تساوی نسبت بالغیر،
وهم استکههمموجودشدهاند مفاهیمی بالذاتشامل ممکنالوجود
و واقعیتهستی در که موجوداتیاند بالغیر واجبالوجود اما معدومند؛
وجوددارند؛بنابراین،گرچههرواجبالوجودبالغیری،ممکنالوجودبالذات
واجبالوجود تا نیست موجود لزوماً بالذاتی ممکنالوجود هر اما است؛

بالغیرباشد؛بنابراین،نسبتایندوعموموخصوصمطلقاست.

ممکنالوجودی.  ۱۱۳4 یا ندارد، وجود واقعیت در که مفهومی 
استکههنوزبهوجوبنرسیدهوموجودنشدهیاممتنعالوجودیاست
کههیچگاهبهوجودنخواهدآمد.پسشایدممکنالوجودباشدوشاید

ممتنعالوجودباشد.

مفاهیم.  ۱۱۳۵ برخی و ممکنالوجودند معدوم، مفاهیم برخی 
معدوم،ممکنالوجودنیستند)بلکهممتنعالوجودند(ازطرفدیگر،برخی
بنابراین، نیستند؛ معدوم نیز برخی و معدومند ممکنالوجود، مفاهیم

نسبتمیانممکنالوجودومعدوم،عموموخصوصمنوجهاست.

فارابیپیشازابنسینامیزیستونمیتوانستهازبرهان.  ۱۱۳۶
ابنسینااستفادهکردهباشد.

نظریءهمالصدرا،امکانفقرییاهمانفقروجودینامدارد..  ۱۱۳7
)ردگزینءه۳(اودرایننظریه،میگویدبهجایبررسیذاتوماهیت

شیءبایدبهواقعیتووجودرجوعکرد.)ردگزینههای۲،۱و۳(

هیچممتنعالوجودینمیتواندموجودباشدوهیچموجودی.  ۱۱۳8
۲ گزینههای )رد است. تباین دو این رابطءه پس نیست؛ ممتنعالوجود
آنها از برخی و ممکنالوجودند معدومها برخی دیگر، طرف از )۴ و
معدومها برخی اما است؛ معدوم ممتنعالوجودی هر پس ممتنعالوجود.
ممتنعالوجودنیستند؛بنابراینرابطءهایندو،عموموخصوصمطلقاست.

امکانماهویبادستگاهفلسفیمالصدراهماهنگنیست.  ۱۱۳9
واوایننظریهرابهنظریءهفقروجودیارتقاداد.

وقتیمیانیکمفهومووجودنسبتضرورتبرقرارنباشد،.  ۱۱40
نیست.حالممکناست نیامدهوموجود بهوجود پسآنمفهومهنوز
آنمفهومممتنعالوجودیباشدکههیچگاهبهضرورتوجودینمیرسد
یاممکنالوجودیباشدکهبتواندازناحیءهموجوددیگری،بهوجودبیایدو

واجبالوجودبالغیرشود.

برایشضروری.  ۱۱4۱ وجود باشد،پس موجود مفهومی وقتی 

یا است بالذات واجبالوجود یا حال است. واجبالوجود قطعاً و شده
واجبالوجودبالغیر.پساینمفهومدیگرممکننیست.

داشته.  ۱۱42 استکههممیتواندوجود مفهومی ممکنالوجود
باشدوهممیتواندوجودنداشتهباشد.بررسیسایرگزینهها:

گزینءه 1:اینمفهومممتنعالوجوداست.
گزینءه 2:همواجبالوجودوهمممکنالوجودراشاملمیشود.

گزینءه ۳:تنهاواجبالوجودبالذاتراشاملمیشود.
عقالً.  ۱۱4۳ اما است؛ خیالی موجودی گرچه هفتسر اژدهای 

عقال یعنی خودمتناقضاند؛ مفاهیم، سایر اما نیست. محال وجودش
نمیشودوجودآنهاراتصورکرد.

تذکر:وقتیمیگوییم»قادرمطلق«پسنمیتوانددارایمحدودیتباشد؛
وگرنهمطلقنبود.

ابنسینامیگویداگرمفهومیموجودشود،پسقطعاًوجود.  ۱۱44
برایشوجوبوضرورتپیداکردهاست؛وگرنهدرحالتامکان،هیچ
بهوجودوعدمحالتتساوی نمیکند؛زیرانسبت پیدا مفهومیوجود

دارد.
زیرا نیست؛ بالغیر لزوماًواجبالوجود بالذات تذکر:مفهومممکنالوجود
اما بالغیرباشند؛ بسیاریازممکناتاصالًوجودندارندتاواجبالوجود
ازآنطرف،هرواجبالوجودبالغیریقطعاًممکنالوجودبالذاتاست.

درستاستکهفیلپرندهایوجودندارد؛امااینمفهوم،.  ۱۱4۵
باشد. داشته وجود عقلی، نظر از میتواند و است بالذات ممکنالوجود
بنابراین،گرچهمحمولوجودبرایشضرورتندارد؛اماممتنعهمنیست.

حکماوفیلسوفانخداوندراواجبالوجودبالذاتمیدانند؛.  ۱۱4۶
از اومستقل ثانیاًوجود برایخداوندضروریاستو وجود اوالً زیرا

دیگریاستواینضرورتازناحیءهغیربهدستنیامدهاست.

موجودات،.  ۱۱47 نه است مفاهیم مخصوص تقسیمبندی این 
بالذات ممکنالوجود یا بالذاتند واجبالوجود یا فقط موجودات وگرنه

وممتنعالوجوداصالًوجودینداردتادراینتقسیمبندیلحاظشود.
مفهومیکهممکنالوجودبالذاتاست،لزوماًواجبالوجود.  ۱۱48

به بگوییم تا باشد نشده موجود هنوز است ممکن زیرا نیست؛ بالغیر
وجوبرسیدهوواجبشدهاست.)ردگزینءه۱(اینمفهوموجودوعدم
برایشفرقینداردوبرایواجبشدن،نیازمنددیگریاست)ردگزینءه
ماهوی امکان بهآن که دارد امکان تنهاحالت زیرادرذاتخود ۳(؛

گویند.)ردگزینءه۴(
وقتیموجودیممکنالوجودبالذاتباشد؛یعنیمیتوانداز.  ۱۱49

بینبرودیااصالًهرگزبهوجودنیاید؛امااگروجوددارد؛پسبهوسیلءه
موجوددیگری،وجودبرایشضرورتپیداکردهوبهوجودآمدهاست.
سپس و بیابد وجوب و ضرورت باید اول ممکنالوجود، این، بر عالوه

بهوجودبیایدنهبالعکس.

و.  ۱۱۵0 ضرورت به دیگری موجود توسط مفهوم یک وقتی 
وجوبرسیده،پسذاتاًممکنالوجودبودهاست.

مبانیحکمتمتعالیهعبارتاندازاصالتوجودوتشکیک.  ۱۱۵۱
وجود.دقتکنیدکهنظریءهامکانفقرییاهمانفقروجودیازمبانی

حکمتمتعالیهنیست،بلکهازنتایجاعتقادبهدواصلقبلیاست.
یعنی.  ۱۱۵2 باشد، وجوبی قضیه محمول و موضوع رابطءه وقتی 

میانموضوعومحمولرابطهایناگزیروضروریبرقراراستومحمول
رانمیشودازموضوعسلبکرد.چنینقضیهایهموارهصادقخواهدبود.

درختقطعاًمفهومیممکنالوجودبالذاتاست؛پسرابطءه.  ۱۱۵۳
موضوعومحمولدراینقضیهوجوبیاست؛زیرانمیتوانگفت»درخت

ممکنالوجودبالذاتنیست.«بررسیسایرگزینهها:


