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| فلسفه دوازدهم |

درس اول

1 هستی و چیستی

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

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

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

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

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

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

وجود ذهنی )علم انسان(

وجود خارجی )موجودات در عالم خارج(
اقسام وجود 

معرفت شناسی

ولی(
ُ
وجودشناسی به معنای خاص )فلسفۀ ا

هستی شناسی به معنای عام 

هستی و چیستی

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

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

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

هدف قدم نخست: قبول واقعیت مستقل از ذهن

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

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

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

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

کنیم. که اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و می توانیم به آن ها علم پیدا  یعنی: ما انسان ها می دانیم 

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

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

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

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

ج اذعان داریم.  است و به وجود آن در خار

نتایج قدم اول
اصل قبول واقعیت مستقل از ذهن )اصل رئالیسم( امری بدیهی است، یعنی نه قابل اثبات تجربی و عقلی است و نه قابل انکار، اما سوفیست ها واقعیت   

ج از ذهن را قبول ندارند. منکران اصل قبول واقعیت مستقل از ذهن در وجدان خود و در زندگی روزمره به آن معترف اند.  خار
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تشخیص چیستی و خواص اشیا و استفاده از آن ها متناسب با نیاز ما.   

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

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

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

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

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

همۀ آدم ها هم بودن )واقعیت( و هم نبودن )عدم واقعیت( را می شناسند چون بودن و نبودن اموری بدیهی هستند، و واقعیت ها را دارای تأثیر می دانند   

نه امور غیر واقعی را؛ مثاًل از آب واقعی انتظار رفع تشنگی دارد نه از آب ذهنی.

در اصِل قبول واقعیت مستقل از ذهن، به سه امر اقرار شده است:  

1 ما وجود )واقعیت( داریم.

2 چیزهای دیگری نیز وجود )واقعیت( دارد.

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

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

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

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

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

که آن ها را از  گی هایی مخصوص به خود دارند  که این موجودات چه ویژ گاه شود؛ یعنی می خواهد بداند  که همه موجودند، بشناسد و از چیستی شان آ را 

گی های مخصوص را در منطق و فلسفه، ذاتیات یک شیء می گویند. به عبارت دیگر: ماهیت و چیستی  دستۀ موجودات متفاوت و متمایز می کند. این ویژ

هر شیء بیان کنندۀ ذاتیات آن شیء است. 

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

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

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

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

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

گذر از قدم اول )پذیرش اصل واقعیت( متوجه می شویم که:

وجود و هستی آن واقعیت  وجه مشترک )مشابهت( میان موجودات

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

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

برداشت( دو مفهوم وجود و ماهیت از واقعیت یگانۀ خارجی ممکن نیست.

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

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

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

این را هم باید بدانیم که:

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

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

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

ماهیت یک شیء در ذهن، ضرورتًا »هستی و وجود« آن شیء به  دست نمی آید.

گاهی هم از چیستی و هم از هستی شیء خبر داریم. مثاًل هم از هستی انسان اطالع داریم و هم چیستی آن را به عنوان حیوان متفکر می شناسیم.  3
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| فلسفه دوازدهم |

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

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

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

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

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

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

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

گاهی علم داریمجهل داریماشیا و موجودات غیرواقعی )تخیلی(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ابن سینا، دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد.  
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به عقیدۀ ابن سینا، وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی« دو جنبۀ یک چیزاند، به این معنا نیست که آن ها دو جزء از یک چیزاند که با هم ترکیب یا جمع   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کنیم، نیازمند دلیل هستیم تا بتوانیم    اّما رابطۀ دو مفهوم »وجود« و »انسان« این گونه نیست، برای این که مفهوم »وجود« را بر مفهوم »انسان« حمل 

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

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

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

1 حمل اولی ذاتی

2 حمل شایع ِصناعی
در منطق دو نوع حمل داریم: 

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

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

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

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

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

ویژگی های قضایای حمل اولی ذاتی

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

قضایای حمل اولی ذاتی، صدق منطقی دارند.

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

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

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

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

سه ضلعی باشد. چون سه ضلعی بودن مثلث، عّلت نمی خواهد.
5 در این حمل، رابطۀ محمول و موضوع ضروری و وجوبی است که در درس بعد خواهیم خواند؛ مثاًل وقتی می گوییم موبایل جسم است. رابطۀ موبایل و 

جسم بودن قطعی )ضروری و وجوبی( است و موبایل نمی تواند جسم نباشد.
»انسان  مانند:  می گویند.  صناعی  شایع  حمل  را  آن  باشد،  یکی  آن ها  مصداق  و  باشد  مختلف  محمول  و  موضوع  مفهوم  هرگاه  صناعی:  شایع  حمل  تعریف 
به  گر  ا انسان و فیلسوف یکی هستند.  ج  اما در خار با مفهوم فیلسوف )محمول( مختلف است.  انسان )موضوع(  این قضیه مفهوم  فیلسوف است.« در 

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

ویژگی های قضایای حمل شایع صناعی
1 همیشه صادق نیستند.

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

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

4 بین موضوع و محمول رابطۀ ضروری برقرار نیست.

حال برگردیم به بحث: تماِم قضایایی که در آن وجود بر ماهیت حمل می شود مانند: »انسان موجود است یا لپ تاپ هست.« جزء قضایای حمل شایع صناعی 
هستند. چون وقتی مفهوم انسان و یا لپ تاپ را تحلیل می کنیم، هستی و وجود را در آن ها نمی بینیم. همچنین حمل هستی و وجود بر انسان و لپ تاپ هم 
ت است و هم محتاج به دلیل است؛ ممکن است این قضایا نیز همیشه صادق نباشند؛ مثاًل در قضیۀ »شریک خدا موجود است.« یک قضیۀ کاذب  ّ

محتاج به عل

است. عالوه بر این، بین موضوع و محمول قضایا، رابطۀ ضروری و قطعی برقرار نیست. به عبارت دیگر، انسان و لپ تاپ می توانند نباشند.
که محمول آن وجود و مشتقات وجود است حمل وجود بر موضوع )ماهیت( محتاج دلیل است مانند: » لپ تاپ  پس حواسمان باشد: در تمام قضایایی 

موجود است.«
کوه را  گر  که محمول آن وجود و موضوع آن ماهیت است مانند: »کوه، موجود است.«، ا خالصۀ دلیل ابن سینا بر مغایرت وجود و ماهیت: در قضایایی 
تعریف کنیم مفهوم وجود در تعریف آن نمی آید. در نتیجه، حمِل موجود )وجود( بر کوه )ماهیت( دلیل حسی و تجربی و یا عقلی می خواهد. به عبارت دیگر، 
محمول وجود، ذاتی موضوع )کوه( نیست. چون کوه می تواند موجود باشد و یا موجود نباشد. چون مفهوم کوه و مفهوم وجود یکی نیستند، بنابراین وجود و 
ج )مصداق(، ماهیت کوه و وجود کوه متحداند و قابل جدایی نیستند. به عبارت دیگر، حمل وجود کوه بر ماهیت  ماهیت تفاوت مفهومی دارند، ولی در خار

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

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

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

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

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

جمع بندی اقسام حمل
توضیحمثالاقسام حمل

حمل اولی 

ذاتی

انسان حیوان ناطق است.

مفهوم موضوع و محمول یکی است. مانند:
»حمل حیوان ناطق بر انسان یا سه ضلعی بر مثلث«

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

مثلث سه ضلعی است.
حمل هوهویت )این همانی(: یعنی مفهوم  محمول 
در  تفاوت  گاهی  و  است  موضوع  مفهوم   همان 

اجمال و تفصیل است.

حمل شایع 

صناعی

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

مانند: »حمل وجود بر انسان یا بر مثلث«

حمل غیرضروری، نیازمند دلیل و عّلت است. 

مثلث موجود است.
هستند.  جدا  و  متمایز  ذهن  در  ماهیت  و  وجود 
ج یکی هستند. مغایرت  ذهنی وجود و ماهیت و در خار
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مغایرت وجود و ماهیت در ذهن)زیادت وجود بر ماهیت یا عروض وجود بر ماهیت(

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

هدف بحث مغایرت 
وجود و ماهیت

اثبات این که مفهوم وجود و ماهیت در ذهن، عینیت و یکسانی ندارند؛ یعنی وجود و ماهیت در ذهن دو جنبه از یک چیزاند.

مثال: »انسان و وجود« یا »مثلث و وجود«، در ذهن و از جهت مفهوم مغایر یعنی مختلف، متفاوت، متمایز و از هم جدا و 

ج یکی اند. قابل تفکیک هستند اما در خار

دالیل مغایرت
وجود و ماهیت

گر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت )جنس یا فصل( باشد، نفی  ماهیت از وجود، ممکن نخواهد بود. حال  آنکه می توان  1- ا

کرد؛ مثاًل می توان گفت: »انسان نیست.« یا انسان موجود نیست. وجود را از ماهیات جدا 

گر وجود عین ماهیت یا جزء آن باشد، اثبات وجود هیچ ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و تصور هر ماهیتی، برای اثبات  2- ا

گر ماهیت )فرشته( و وجود )موجود( یکی بودند، اثبات این قضیه  وجود آن کافی بود. یعنی در قضیۀ »فرشته موجود است.« ا

به دلیل نیاز نداشت؛ ولی برای این که مطمئن باشیم فرشته موجود است دلیل می خواهیم.

گر وجود عین ماهیت یا جزء آن باشد، تصور وجود از تصور ماهیت جدا نمی شد؛ یعنی هرگاه ماهیتی را تصور می کردیم  3- ا

غ  باید به وجود آن پی می بردیم، در صورتی که خیلی از ماهیت ها را می شناسیم، ولی از وجود آن ها خبر نداریم مانند سیمر

که  پلوتون  کمی خبر داریم. مانند سیارۀ  یا  و  نداریم  آن ها خبر  از ماهیت  ولی  از وجود خیلی چیزها خبر داریم؛  برعکس  و 

به وجود چیزی پی  که  بودند، همین  و ماهیت یکی  گر وجود  ا را نمی شناسیم. پس  آن  اما ماهیت  مطمئنیم وجود دارد؛ 

گر به ماهیت چیزی پی می بردیم باید به وجود آن هم پی می بردیم، ولی  می بردیم، باید به ماهیت آن هم پی می بردیم و یا ا

این گونه نیست. پس وجود و ماهیت مفهومًا مغایر هم اند.

گر وجود عین ماهیت باشد، همۀ ماهیات یکی خواهند بود، زیرا وجود یک مفهوم مشترک بین همۀ موجودات است و  4- ا

گر این مفهوم واحد عین مفهوم همۀ ماهیات باشد، الزم می آید که همه ماهیات یکی باشند؛ یعنی ماهیت درخت، انسان،  ا

سنگ و ... یکی باشند، حال آنکه چنین نیست و ماهیات باهم مختلف اند. پس وجود و ماهیت یکی نیستند.

گر وجود و ماهیت  5- تمام ماهیات نسبت به بودن و نبودن حالت تساوی دارند؛ یعنی ممکن است باشند و یا نباشند. حال ا

که نقیض بودن است محال و ممتنع باشد. در حالی که نسبت ماهیت به نبودن  یکی بودند، باید نسبت ماهیت به نبودن 

امکان است نه امتناع.

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

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

ح مباحث جدیدی قرار گرفت؛ به گونه ای     به عّلت توجه خاص ابن سینا، این بحث با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« و یا عنوان هایی مشابه، مقدمۀ طر

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

گرفت.    »مغایرت وجود و ماهیت« پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« نیز قرار 

گفت وگوهای    گسترش داد زمینه ساز  کوئیناس« یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا و آشنا به فلسفۀ ابن سینا، اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا  »توماس  آ

فراوانی در آن جا شد. 

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

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

کرد که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی »ابن رشد«    کوئیناس که در قرن 13میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری   توماس آ

کرد تا فالسفۀ غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن سینا و ابن رشد آشنا شوند و از این طریق )از  دیگر فیلسوف مسلمان بود. همین امر، فرصتی را فراهم 

کنند.  طریق ابن سینا و ابن رشد( مجدداً با فلسفۀ ارسطویی ارتباط برقرار 

که تا    گردید  گفت وگوهای مهم فلسفی در جهان اسالم  گرفت و زمینه ساز   این نظر )مغایرت وجود و ماهیت( ابن سینا مورد توجه فالسفۀ مسلمان نیز قرار 

امروز هم ادامه یافته است.
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| فلسفه دوازدهم |

پاسخ تمرین های کتاب درسی

تکمیل گزاره ها 

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

پاسخ آب، انسان، حیوانات، درختان

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

پاسخ حقیقت نور، سیاه چاله ها در فضا

ج موجود نشده اند. مانند:   3 کنون در خار کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور، حداقل تا »چیستی«های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر 

پاسخ پری دریایی

بررسی 

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

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

کرد؛ مثاًل می توان گفت: »انسان نیست.«

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

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

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

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

گر وجود و ماهیت عین هم بودند در آن صورت باید  داشته باشند. دلیل چهارم: تمام ماهیت ها نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارند. حال ا

که نقیض وجود است ممتنع بالذات باشد، درحالی که نسبت ماهیت به عدم امکان است نه امتناع. نسبت ماهیت به عدم 

بازبینی  

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

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

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

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

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

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

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

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

به کار ببندیم  

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

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

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

و دلیل آن، از طریق عقل به دست می آید.

صفحۀ 4 کتاب درسی

صفحۀ 6 کتاب درسی

خ
س

پا

صفحۀ 6 کتاب درسی

خ
س

پا

صفحۀ 7 کتاب درسی

خ
س

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

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

گرفت؟ چیستی و هستی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ خیر، چون سه ضلعی از ذاتیات مثلث است. نوع قضیه حمل اولی ذاتی است. بنابراین به دلیل نیاز ندارد.

پرسش های تشریحی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رابطۀ بین دو مفهوم »انسان« و »وجود« چگونه است؟   6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پرسش های کوتاه پاسخ

موضوع دانش فلسفه چیست؟   1

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

یکی از مباحث اّولیۀ فلسفه چه بود؟    3

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

وجه مشترک و وجه اختصاصی همۀ موجودات را بنویسید.   5

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

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

ت بر معلول 
ّ

2 تقدم عل 1 مغایرت وجود و ماهیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کنند؟   17 فالسفۀ غرب از چه طریقی توانستند مجددًا با فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند و ارتباط برقرار 

خ
س

پا
خ

س
پا

خ
س

پا
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2   زیرا فلسفه، وجود و مسائل پیرامون »وجود« را بررسی می کند.پا 1   وجود )مطلق وجود( 

3   درک دو مفهوم »هستی« و »چیستی« )وجود و ماهیت( و تعیین نسبت میان آن دو است. 

5   وجود، وجه مشترک و ماهیت، وجه اختصاصی آن ها است. 4   موجود بودن و چیستی داشتن )وجود و ماهیت( 

7   مورد 1 )مغایرت وجود و ماهیت( 6   فارابی - ابن سینا 

9   فرق بین ماهیت و وجود 8   از طریق حس و تجربه و یا از طریق عقل محض به دست می آید. 

11   اصل مغایرت وجود و ماهیت 10   برهان وجوب و امکان 

کوئیناس 13   توماس آ 12   ابن سینا 

15   بیشتر ابن سینا و تا حدودی ابن رشد 14   تومیسم 

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

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب  کامل کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متکی به دیدگاه های ............ و تا حدودی ............ بود.   15 کرد، بیشتر  ویج  کوئیناس در اروپا تر که توماس آ فلسفه ای 

در قرن 13میالدی، فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجددًا با فلسفه ............ آشنا شدند.   16

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

بوده است.    شهریور 99  

خ
س

3   هستی - چیستی )وجود و ماهیت(پا 2   وجود - وجودشناسی  1   وجود 

6   وجود - ماهیت 5   موجود بودن - چیستی داشتن  4   هستی - چیستی )وجود و ماهیت( 

9   ذاتی - دلیل و علت 8   مفهوم - موجود  7   ماهیت 

12   تجربه - عقل محض 11   چیستی - نیست  10   جدا - جزء 

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

کوئیناس 17   توماس آ 16   ارسطویی 
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| فلسفه دوازدهم |

درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گرفت و زمینۀ گفت وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم آورد.   18 آرای ابن سینا مورد توجه فالسفۀ مسلمان قرار 

خ
س

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

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

18   درست 17   نادرست 
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پرسش های چهارگزینه ای

حمل یگانه بر غنی بالذات، از نظر نسبت مانند کدام حمل است؟    سراسری 1400     1

4( ذوزنقه بر دارای چهار ضلع کعبه  3( منحصر به فرد بر مولود  گیاه بر دارای حیات   )2 1( شکل بر ذوزنقه 

بع« از نظر نسبت، مانند کدام حمل است؟    خارج 1400     2 حمل »دارای دو قطر مساوی« بر »مر

4 ( دارای زاویه بر مستطیل 3( مثلث بر دارای اضالع  2( متساوی االضالع بر مثلث  1( ذوزنقه بر شکل 

کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟   سراسری 99     3

که دارای ماهیت نیستند. 2( چیزهایی وجود دارند  کرد.  1( مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل 
ج امکان پذیر است. 4( سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در خار که موجود نیستند.  کرد  3( می توان ماهیاتی را تصور 

کرد؟   خارج 99     4 گزاره نمی توان از دلیل حمل سؤال  در کدام 

4( پالتین فلز است. 3( خدا جاودانه است.  2( انسان فانی است.  1( زمستان سرد است. 

5    ............ 
ً
بردترین مفاهیم میان انسان ها به شمار می رود و این دو مفهوم معموال درک و تعیین نسبت میان دو مفهوم ............ از مباحث اّولیۀ فلسفه و از پرکار

به کار می روند.

4( وجود و ماهیت - مغایر کنار هم  3( وجوب و امکان - در  2( وجوب و امکان - مغایر  کنار هم  1( وجود و ماهیت - در 

که انسان برای رفع تشنگی به سمت آب می رود، نشان دهندۀ کدام اصل یا قاعدۀ فلسفی است؟   6 این مطلب 

ک مستقل از واقعیت 4( قبول ادرا 3( مغایرت وجود و ماهیت  ک  2( قبول واقعیت وابسته به ادرا 1( قبول واقعیت مستقل از ذهن 

که ابن سینا به آن توجه داشته اند.   7 که ............ آن با ............ از مباحثی است  که در برابر سؤال از ذات اشیا قرار می گیرد، همان ............ است  پاسخی 

4( وجود - عینیت - ماهیت 3( ماهیت - عینیت - وجود  2( ماهیت - مغایرت - وجود  1( وجود - مغایرت - ماهیت 

وقتی کسی می پرسد:  »این چیست؟« این سؤال وی ناظر به ............ است و این فرد با استفاده از کلمۀ »این« یا »آن« نشان می دهد که به ............ آن  شیء    8

گاه نیست.   پی برده است اّما هنوز از ............ آن شیء آ

4( ماهّیت - وجود - چیستی 3( هستی - چیستی - وجود  2( ماهّیت - چیستی - هستی  1( هستی - وجود - چیستی 

که دربارۀ حقیقت علم بحث می کند، ............ نام دارد     9 وجه مشترک همۀ اشیا و موجودات ............ است و وجه اختصاصی آن ها ............ است و دانشی 

که بخشی از ............ به معنای عام آن است. 

2( وجود - ماهیت - معرفت شناسی - وجود شناسی 1( ماهیت - وجود - معرفت شناسی - هستی شناسی 

4( وجود - ماهیت - وجودشناسی - معرفت شناسی 3( ماهیت - وجود - وجود شناسی - معرفت شناسی 

انسان به  هنگام مشاهدۀ هر چیزی، هم جنبۀ ............ که وجه ............ موجودات و هم جنبۀ ............ که وجه ............ موجودات است، را می یابد.   10

2( ماهیت - مشترک - وجود - مشترک 1( وجود - اختصاصی - ماهیت - اختصاصی 

4( وجود - مشترک - ماهیت - اختصاصی 3( ماهیت - اختصاصی - وجود - اختصاصی 

کدام متفکر ادامه دهندۀ راه او بود؟   11 کرد و  کدام فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای 

4( ارسطو - ابن سینا 3( ابن سینا - فارابی  2( ارسطو - فارابی  1( فارابی - ابن سینا 

با توجه به دیدگاه ابن سینا، وجود و ماهیت ............   12

2( را می توان به مصداق واحد نسبت داد. 1( در واقعیت و هستی باهم عینیت و یکسانی ندارند. 

4( از جهت مفهوم، هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. ک و تمایز نیستند.  3( در دستگاه ذهنی ما قابل انفکا

گانه به نام وجود و ماهیت نداریم.   13 ماهیت و وجود اشیا در ............ و از جهت ............ از هم جداست پس در ............ دو امر جدا

4( واقعیت - مصداق - ذهن 3( ذهن - مصداق - ذهن  ج  2( ذهن - مفهوم - خار ج  1( واقعیت - مفهوم - خار

ج« به  ترتیب، موصوف به چه وصفی می باشند؟    14 »عینیت مفهوم وجود و ماهیت در ذهن«، »مغایرت مفهوم وجود با ماهیت در ذهن« و »عینیت وجود و ماهیت در خار

4( مردود - مقبول - مقبول 3( مردود - مقبول - مردود  2( مقبول - مقبول - مردود  1( مقبول - مردود - مقبول 
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| فلسفه دوازدهم |

با توجه به این که فهم ما از قضیۀ »انسان حیوان ناطق است« با فهم ما از قضیۀ »درخت موجود است« یکسان نیست، کدام نتیجه گیری فلسفی صحیح است؟   15

2( تالزم وجود و ماهیت در ذهن ج   1( اختالف وجود و ماهیت در خار

4( اختالف وجود و ماهیت در ذهن 3( عینیت وجود و ماهیت در ذهن  

در قضیۀ »انسان موجود است« تصور ما از موضوع، عین تصور ما از محمول آن نیست، این مطلب مؤید کدام مسئلۀ فلسفی است؟   16

2( تالزم وجود و ماهیت در ذهن ج   1( اختالف وجود و ماهیت در خار

4( عینیت وجود و ماهیت در ذهن   3( زیادت وجود و ماهیت در ذهن  

کافی نیست« کدام مسئله و اصل فلسفی استفاده می شود؟   سراسری 76     17 با توجه به این که »تصور هر ماهیتی برای اثبات وجود آن ماهیت 

2( بداهت مفهوم وجود ک لفظی ماهیت   1( اشترا

ج 4( مغایرت وجود و ماهیت در خار 3( زیادت وجود با ماهیت در ذهن  

کافی نیست« کدام مسئلۀ فلسفی اثبات می شود؟    سراسری 77     18 با توجه به این که »مجرد تصور یک ماهیت برای حمل وجود و اتحاد مفهوم وجود با آن 

2( تقدم ماهیت بر وجود 1( تقدم وجوب بر وجود  

ج 4( مغایرت وجود با ماهیت در خار 3( زیادت وجود با ماهیت در ذهن  

کدام نتیجه گیری فلسفی صحیح است؟    19 با توجه به این که فهم ما از قضیۀ »انسان انسان است« با فهم ما از قضیۀ »انسان موجود است« یکسان نیست، 

2( زیادت وجود با ماهیت در ذهن   سراسری 80     ج   1( مغایرت وجود و ماهیت در خار

4( تقدم وجود بر ماهیت در ذهن  3( تالزم وجود و ماهیت در ذهن  

گزینه در مورد عبارت »انسان موجود است« صحیح نیست؟   20 کدام 

گانه. 1( انسان و وجود دو مفهوم متفاوت اند نه دو موجود جدا

گانه. 2( انسان و وجود هم دو مفهوم مختلف اند، هم دو موجود جدا

گانه به نام وجود و انسان نداریم. ج، دو امر جدا 3( تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم است، و در خار

که هر دو مفهوم را به آن نسبت می دهیم. ج از ذهن، واقعیتی واحد است  4( در خار

گزینه در مورد عبارت »انسان حیوان ناطق است« صحیح نیست؟   21 کدام 

1( چون دو مفهوم انسان و حیوان ناطق از یکدیگر جدایی ناپذیرند، بنابراین حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل ذاتی است و به دلیل نیاز ندارد.

2( رابطۀ میان انسان به عنوان یک چیستی و حیوان ناطق، یک رابطۀ امکانی است. بنابراین مفهوم حیوان ناطق از مفهوم انسان جداپذیر است.

3( رابطۀ بین دو مفهوم انسان و حیوان ناطق از نسبت های چهارگانه رابطۀ تساوی است؛ یعنی هر انسانی حیوان ناطق است و هرحیوان ناطقی انسان است. 

4( تفاوت »انسان« و »حیوان ناطق« صرفًا در اجمال و گستردگی شان است؛ حیوان ناطق مفهوم گسترده انسان و »انسان« اجمال »حیوان ناطق« است.

که شما »حیوان  ناطق« را    22 که چه عاملی باعث شد  حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« یک حمل ............ است و به دلیل نیاز ............ یعنی ............ پرسید 

بر »انسان« حمل  کردید. 

4( ضروری - ندارد - نمی توان 3( امکانی - دارد - می توان  2( امکانی - ندارد - نمی توان  1( ضروری - دارد - می توان 

که از ............ ناشی می شود.   سراسری 92     23 ماهیت و وجود اشیا در ............ از هم جداست و این، یعنی ............ ، 

2( ذهن - مغایرت مفهوم آن دو - قوۀ انتزاع 1( واقعیت - مغایرت مفهوم آن ها - اصالت وجود 

4( واقعیت - مغایرت آن دو - اصالت یکی و اعتباری بودن دیگری 3( ذهن - اعتباری بودن ماهیت - قوۀ حس 

وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم، ............   سراسری 93     24

2( ماهیت خاصی را به آن موجود نسبت می دهیم. 1( در قضیۀ ما نسبت حکمیه وجود ندارد. 

4( ربط محمول به موضوع با نسبت حکمیه انجام می شود. 3(  اصل واقعیت مستقل از ذهن را اثبات می کنیم. 

وقتی به واقعیت یک شیء اذعان می کنیم، ............   خارج 93     25

2( یک قضیۀ دو جزئی تشکیل داده ایم. 1( یک مفهوم یگانه در ذهن ما پیدا می شود. 

4( به تصور موضوع، محمول و نسبت حکمیه نیازمندیم. 3( یک تصور دو جزیی در ذهن ما ایجاد می شود. 
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با فرض این که مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت باشد، کدام عبارت درست خواهد بود؟    خارج 94      26

2( ماهیات مبهم و ناشناخته خواهند بود. 1( امور خیالی واقعًا وجود خواهند داشت. 

4( همه ماهیات عین یکدیگر خواهد بود. 3( هیچ چیزی واقعًا وجود نخواهد داشت. 

کدام نتیجه گیری فلسفی درست نیست؟   27 با فرض این که مفهوم وجود، مغایر مفهوم ماهیت نیست، 

2( همۀ ماهیات عین یکدیگر خواهد بود. 1( هیچ چیزی واقعًا وجود نخواهد داشت. 

4( به مجرد تصور یک ماهیت، آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می کند. 3( تصور وجود از تصور ماهیت جدا نمی شد. 

کدام عبارت، برای اصل »زیادت وجود بر ماهیت« )به نحو ضمنی( استدالل اقامه می کند ؟   خارج 97     28

1( مغایرت وجود و ماهیت، مورد اتفاق حکمای مسلمان است.

که موجود نیستند. گرفت  2( ماهیت های زیادی را می شود در نظر 

3( به مجرد تصور یک ماهیت، آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می کند.

4( ماهیت و وجود اشیا در ذهن از هم جدا می شوند و مغایرت می یابند.

گزینه به درستی آمده است؟   29  در اجمال و گستردگی شان است؛ در کدام 
ً
که تفاوت »انسان« و »حیوان ناطق« صرفا محتوای این سخن 

1( »انسان« همان مفهوم گستردۀ »حیوان ناطق« می باشد، اما حیوان ناطق مفهوم اجمالی انسان است.
2( حیوان ناطق مفهوم گستردۀ انسان است و »انسان« همان اجمال »حیوان ناطق« می باشد.

3( حیوان ناطق مفهوم گستردۀ انسان نیست، اما »انسان« همان اجمال »حیوان ناطق« می باشد.

4( »انسان« همان اجمال »حیوان ناطق« می باشد، اما حیوان ناطق مفهوم گستردۀ انسان نیست.

گزینه در مورد مغایرت وجود و ماهیت صحیح است؟   30 کدام 

2( وجود در ذهن مغایر ماهیت نیست. ج عارض بر ماهیت است.  1( وجود در خار
ج دو چیزند. 4( وجود و ماهیت در خار 3( وجود و ماهیت در ذهن مغایر یکدیگرند. 

گزینه در مورد وجود و ماهیت صحیح است؟   31 کدام 

1( تمایز ذهنی مفاهیم وجود و ماهیت، دال بر دوگانگی مصادیق آن دو است.
که ما به واقعیت یک شیء اذعان می کنیم. ح می شود  2( مغایرت وجود و ماهیت وقتی مطر

3( وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم، یک تصور دو جزئی در ذهن ما ایجاد می شود.
4( با حمل وجود بر ماهیت یک مفهوم یگانه در ذهن ما پیدا می شود.

گزینه صحیح است؟   32 در زمینۀ مغایرت وجود و ماهیت انسان نزد ابن سینا کدام 

1( وجود و ماهیت انسان در ذهن و از جهت مفهوم مغایر یکدیگرند.
2( هستی و چیستی انسان در واقعیت و هستی دو چیزند.

3( مفهوم ناطقیت عارض انسان است لذا حمل ناطق بر انسان دلیل می خواهد.
4( وجود انسان در ذهن مغایر ماهیت او نیست.

رابطۀ وجود و ماهیت از نظر ابن سینا چگونه است؟   33

4( وجود عارض ماهیت است. 3( وجود جزئی از ماهیت است.  2( وجود عرض ماهیت است.  1( وجود عین ماهیت است. 

با توجه به دیدگاه ابن سینا، مبنی بر این که حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است؛ بیانگر چه مسئله ای است؟   34

4( عینیت وجود و ماهیت 3( تمایز وجود و ماهیت  2( اصالت ماهیت  1( اصالت وجود 

وض وجود بر ماهیت به دست می آید، چیست؟   35 که از عر نتیجه ای 

2( وجود از ماهیت قابل سلب است. گاهی جزئی از ماهیت نیست.  1( وجود 
4( تمایز وجود و ماهیت در ذهن 3( نیازمندی ماهیت به عّلت برای وجود 

اسناد هستی به یک چیز، به وسیلۀ کدام مورد انجام می گیرد؟   سراسری 97     36

ل و برهان 4( استدال 3( قضایای دو جزئی  2( پرسش از هستی  1( جمالت اسنادی 
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| فلسفه دوازدهم |

بع شکل است« و »سنگ موجود است« به ترتیب حمل را ............ و ............ و ............ می نامند.    37 در قضیه های »انسان جسم است«، »مر

2( اولی ذاتی - اولی ذاتی - اولی ذاتی 1( اولی ذاتی - شایع صناعی - اولی ذاتی 
4( اولی ذاتی - اولی ذاتی - شایع صناعی 3( شایع صناعی - شایع صناعی - اولی ذاتی 

گزینه همۀ موارد، حمل اولی ذاتی است؟   38 در کدام 

1( عرفان درس خوان است - علی، علی است - انسان نوع است.
کلی است - مثلث شکل سه ضلعی است - حیوان علف خوار است. کلی،   )2

3( دماوند، دماوند است - قلۀ دماوند مرتفع است - عسل طبیعی است.
کلی است - حیوان حساس است - انسان بشر است. کلی،   )4

کدام قضیۀ زیر مثالی برای حمل اولی ذاتی است؟   39

4( انسان عجول است. 3( انسان موجود است.  2( انسان، انسان است.  1( انسان حقیقت جو است. 

هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشد، حمل ............ است و هرگاه مفهوم محمول غیر از موضوع باشد، حمل ............ است.   40

4( اولی ذاتی - شایع ذاتی 3( اولی ذاتی - شایع صناعی  2( شایع صناعی - اولی ذاتی  1( شایع ذاتی - اولی صناعی 

 چه می نامند؟   41
ً
گر میان موضوع و محمول در قضایای حملی، اتحاد مفهومی برقرار باشد، آن را اصطالحا ا

4( حمل شایع سلبی 3( حمل ایجابی صناعی  2( حمل شایع صناعی  1( حمل اولی ذاتی 

گزینه صحیح است؟   42 در زمینۀ آشنایی مجدد فالسفۀ غرب اروپا با فلسفۀ ارسطویی در قرن ١3 میالدی کدام 

کوئیناس زمینه ساز این آشنایی مجدد شد. 1( ترویج فلسفۀ ابن سینا و تا حدودی ابن رشد توسط توماس آ
که زمینۀ گفت وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم آورد و تا امروز هم ادامه دارد. گرفتن فلسفۀ ابن سینا بود  2( دلیل آشنایی، مورد توجه قرار 

کوئیناس زمینه ساز این ارتباط و آشنایی مجدد شد.  3( ترویج فلسفۀ ابن سینا و تا حدودی فارابی توسط توماس آ
کرد. کبیر از فلسفۀ ارسطویی چنین فرصتی را فراهم  کوئیناس و استفادۀ راجر بیکن و آلبرت   4( آشنایی با فلسفه توماس  آ

عامل آشنایی فالسفۀ غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن سینا و ابن رشد چه بود؟   43

کوئیناس. 2( بنیان گذاری مکتب فلسفی در اروپا توسط توماس آ 1( ترجمۀ آثار ابن سینا و ابن رشد به زبان عربی. 
4( ترجمۀ آثار ارسطو به زبان التین. گوستینوس قدیس.  3( بنیان گذاری مکتب فلسفی در اروپا توسط آ

گفت وگوهای    44 گسترش دهد و موجب  که ............ این اصل را در اروپا  توجه ویژۀ ............ و بیان دقیق ............ به بحث مغایرت وجود و ماهیت سبب شد 

فراوانی در آنجا شود.

کوئیناس 2( ابن سینا - فارابی - توماس آ کوئیناس  1( فارابی - ابن سینا - توماس آ
4( فارابی - ابن سینا - راجر بیکن 3( ابن سینا - فارابی - راجر بیکن  

کدام شخص هم   چون ابن سینا اصل مغایرت وجود و    45 کدام یک ادامه دهندۀ راه دیگری بوده است و  در بحث مغایرت وجود و ماهیت، میان دو متفکر ذکر شده 

ماهیت را پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد؟

2( ابن سینا ادامه دهندۀ راه فارابی - آلبرت کبیر 1( فارابی ادامه دهندۀ راه ابن سینا - آلبرت کبیر 
کوئیناس 4( فارابی ادامه دهندۀ راه ابن سینا - توماس آ کوئیناس  3( ابن سینا ادامه دهندۀ راه فارابی - توماس آ

کدام اصل فلسفی یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی    46 گرفت و  ح مباحث جدیدی در فلسفۀ اسالمی قرار  کدام بحث، مقدمۀ طر توجه خاص ابن سینا، به 

در تفکر اسالمی به شمار می رود؟

2( مغایرت وجود و ماهیت - فرق بین ماهیت و وجود  1( وجوب و امکان - تالزم وجود و ماهیت در ذهن 
4( وجوب و امکان - فرق بین ماهیت و وجود    3( مغایرت وجود و ماهیت - تقدم وجود بر ماهیت در ذهن 

که    47 کدام  فیلسوف  گرفت، کدام است و  که بعدها پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا قرار  یکی از اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی  تفکر اسالمی 

گسترش  گار نماید، این نظر ابن سینا را در اروپا  از پیشگامان رویکرد عقلی در مسیحیت به شمار می رود و تالش می کرد عقاید مسیحیت را با دالیل عقلی ساز

گفت وگوهای فراوانی در آنجا شد؟ داد و موجب 

کوئیناس 2( اصل مغایرت وجود و ماهیت - توماس  آ کوئیناس  1( اصل وجوب و امکان - توماس  آ
4( اصل وجوب و امکان - راجر بیکن 3( اصل مغایرت وجود و ماهیت - راجر بیکن 
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کوئیناس در خداشناسی قرار گرفته است؟   48 کدام یک از اصول فلسفی زیر، به  ترتیب پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا و پایۀ برهان های توماس آ

1( اصل وجوب و امکان - اصل تالزم وجود و ماهیت در ذهن
2( اصل مغایرت وجود و ماهیت - اصل مغایرت وجود و ماهیت

3( اصل مغایرت وجود و ماهیت - اصل تالزم وجود و ماهیت در ذهن
4( اصل وجوب و امکان - اصل مغایرت وجود و ماهیت

بی فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری کرد    49 وف شد و کدام فیلسوف غر برهان خداشناسی ابن سینا در میان فیلسوفان اروپایی و اسالمی بعد از او به چه برهانی معر

که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد شد؟

کبیر 2( فرق وجود و ماهیت - آلبرت  کبیر   1( وجوب و امکان - آلبرت 
کوئیناس 4( وجوب و امکان - توماس آ کوئیناس  3( فرق وجود و ماهیت - توماس آ

آزمون درس 1

کنندۀ ......... »مثلث« است.   50 کنندۀ ذاتیات آن شیء است و می توان گفت که دو مفهوم »شکل« و»سه ضلعی« بیان  ......... هر شیء، بیان 

گی عام 2( ماهیت و چیستی- تعریف و ویژ 1( وجود و هستی- ذات و حقیقت  
گی خاص 4( وجود و هستی - تعریف و ویژ 3( ماهیت و چیستی- ذات و حقیقت 

وقتی وجود را بر ماهیتی حمل می کنیم، نمی توان گفت ............   51

1( میان ماهیت ها و چیستی ها با مفهوم وجود مغایرت و تمایز هست.
2( رابطۀ ذاتی میان ماهیت ها و چیستی ها با مفهوم وجود برقرار نمی شود.

3( مفهوم»وجود« از مفهوم چیستی ها جداست و از ذاتیات آنها شمرده نمی شود.
4( وجود و هستی هر شیء، بیان کنندۀ ذاتیات و حقیقت آن شیء است.

حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها با بقیه فرق دارد؟   52

4( مولوی عارف است. 3( فارابی بشر است.  2( حافظ موجود است.  1( ابن  سینا فیلسوف است. 

گر مفهوم »وجود« عین مفهوم »ماهیت« یا جزء آن باشد، کدام مشکل و مسئله  ممکن است پیش  آید؟    53 ا

2( اثبات وجود هر ماهیتی نیازمند دلیل خواهد بود. کرد.  1( نمی توان وجود را از ماهیات نفی 
4( با تصور هر ماهیتی ضرورتًا چیستی آن نیز همراه می شود. 3( نفی ماهیت از وجود ممکن می شود. 

که انسان برای رفع گرسنگی درصدد خوردن غذا برمی آید، نشان دهندۀ کدام حقیقت یا قاعدۀ فلسفی نیست؟   54 این مطلب 

1( اصل پذیرش واقعیت یک اصل بدیهی و روشن است.
2( فقط برخی از مردم، پذیرش واقعیت را مبنای عمل خود قرار می دهند.

3( میان امر واقعی و غیرواقعی می توان تفاوت قائل شد.
4( همۀ مردم، اصل واقعیت را قبول دارند؛ زیرا در این مورد رفتار مشابهی دارند.

هرگاه کودکی دست به سوی آب می برد تا آن را بنوشد، کدام حقیقت و اصل فلسفی را می توان از این رفتار وی درک  کرد؟   55

ک آدمی، یک اصل بدیهی و روشن است. 1( اصل واقعیت وابسته به ادرا
2( اصل واقعیت مستقل از ذهن، یک اصل بدیهی و روشن است.

3( تمایز میان وجود و ماهیت در ذهن، امری آشکار و بی نیاز از دلیل است. 
4( اثبات مغایرت ذهنی وجود و ماهیت در ذهن، نیازمند دلیل است.

که »انسان در هر چیزی که مشاهده می کند، دو جنبۀ »موجود بودن« و »چیستی داشتن« را می یابد«، کدام است؟   56 مناسب ترین توضیح برای این عبارت 

ج، نه وجود بدون ماهیت و نه ماهیت بدون وجود داریم.    1( در واقعیت و جهان خار
ج، هر چیزی که هست، می تواند هست باشد؛ اما محال نیست که چیزی نباشد. 2( در خار

که یکی بیانگر هستی و دیگری بیانگر چیستی آن شیء است.  3( در واقعیت، دو مفهوم داریم 
گانه ای دارند. 4( وجود و ماهیت دو مفهوم متمایز و متفاوت هستند که مصداق  جدا
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حمل »دارای ابعاد سه گانه« بر جسم با حمِل »موجود« بر جسم ............    57

1( تفاوت دارد؛ زیرا حمل دارای ابعاد سه گانه بر جسم، یک حمل عارضی است و لذا نیازمند دلیل نیست.
2( تفاوت ندارد؛ زیرا حمل وجود بر جسم، یک حمل عارضی نیست و لذا نیازمند دلیل است.

3( تفاوت ندارد؛ زیرا حمل دارای ابعاد سه گانه بر جسم، یک حمل ضروری است و لذا نیازمند دلیل نیست.
4( تفاوت دارد؛ زیرا حمل وجود بر جسم، یک حمل ضروری نیست و لذا نیازمند دلیل است.

گزاره قابل مقایسه نیست؟   58 قضیۀ »قلۀ دماوند مرتفع است« با کدام 

2( جسم دارای ابعاد است. 1( موجودات جهان فانی هستند.  
4( مثلث قائم الزاویه است. 3( انسان دارای حس جما ل خواهی است. 

گرفت که موجود نیستند.« کدام نتیجه را در پی خواهد داشت؟   59 پذیرش درستی این فرض که »ماهیت های زیادی را می توان در نظر 

ج 2( مغایرت مصداقی وجود و ماهیت در خار ج  1( عینیت مفهومی وجود و ماهیت در خار
4( عینیت مفهومی وجود و ماهیت در ذهن 3( مغایرت مصداقی وجود و ماهیت در ذهن 
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درس اول

حمل  شوند  ماهیت  و  ذات  بر  غیرذاتی  امور  که  دیدیم  هرجا   1  3

)البته خدا ماهیت به معنی چیستی را ندارد( آن حمل، حمل شایع صناعی 
است. حمل یگانه بر غنی بالذات، بیانگر چنین حملی است، زیرا؛ مفهوم 
سوی  از  است.  )غنی بالذات(  موضوع  مفهوم  از  غیر  بودن(  )یگانه  محمول 
که  همانگونه  است،  دلیل  به  نیازمند  برخداوند،  بودن  یگانه  حمل  دیگر؛ 
بر  غربی،  عقل گرای  فیلسوفان  برخی  و  مسلمان  فیلسوفان  سایر  و  فارابی 
فرد  به  منحصر  حمل  کرده اند.  ذکر  دالیلی  خداوند،  یگانگی  و  وحدانیت 
شایع  حمل  بالذات،  غنی  بر  یگانه  حمل  مانند  نیز  کعبه  مولود  بر  بودن 

صناعی است و به دلیل نیاز دارد.
بررسی سایر گزینه ها 

1( حمل شکل بر ذوزنقه: حمل اّولی ذاتی و بی نیاز از دلیل است.
گیاه: حمل اّولی ذاتی و بی نیاز از دلیل است. اما  2( حمل دارای حیات بر 
در  که  شده  حمل  حیات  دارای  بر  گیاه  سنجش  سازمان  سوال  صورت  در 
این صورت حمل شایع خواهد بود و این جواب هم می تواند درست باشد. 

که بیانگر حمل اولی ذاتی بود. گیاه حمل می شد  اما باید دارای حیات بر 
دلیل  از  بی نیاز  و  ذاتی  اّولی  حمل  ذوزنقه:  بر  داشتن  ضلع  چهار  حمل   )4
ضلع  چهار  دارای  بر  ذوزنقه  سنجش،  سازمان  سواِل  صورت  در  اما  است. 
هم  جواب  این  و  بود  خواهد  شایع  حمل  صورت  این  در  که  شده  حمل 
که  می تواند درست باشد. اما باید دارای چهار ضلع بر ذوزنقه حمل می شد 
گیاه بر دارای حیات، ذوزنقه بر  بیانگر حمل اولی ذاتی بود. بنابراین حمل 
دارای چهار ضلع و منحصر به فرد بر مولود کعبه هر سه حمل شایع هستند و 
هر سه صحیح است مگر اینکه دارای حیات را بر گیاه و دارای چهار ضلع را بر 

ذوزنقه در نظر بگیریم که در این صورت گزینۀ درست گزینۀ )3( خواهد بود.
گزینۀ  گر حمل یگانه بر غنی بالذات را حمل ذاتی اول بگیریم، آنگاه  ا تذکر: 

گزینۀ یک خواهد بود. با توجه به آنکه صفات خدا عین ذات اوست  درست 
و در خداوند هیچ گونه جهت امکانی وجود ندارد، پس حمل صفات خدا بر 

خدا )غنی بالذات( حمل اولی ذاتی است. 
ذاتی  اولی  حمل  »مربع«  بر  مساوی«  قطر  دو  »دارای  حمل   2  4

و  ذات  بر  برهان(  )باب  ذاتی  امور  که  دیدیم  هرجا  است.  برهان(  )باب 
ماهیت حمل  شوند، آن حمل، حمل اولی ذاتی است. حمل دارای زاویه بر 
مستطیل نیز مانند حمل دارای دو قطر مساوی بر مربع، حمل اولی ذاتی 
گزینۀ یک  )ذاتی باب برهان( است و به دلیل نیاز ندارد. در صورت دیگری 
درست خواهد بود و آن هم اینکه شکل بر ذوزنقه حمل شده باشد )ذوزنقه 
شکل است( اما در صورت سوال ذوزنقه بر شکل حمل شده است در نتیجه 

گزینۀ )4( خواهد بود. گزینۀ بهتر همان 
بررسی سایر گزینه ها 

1( حمل ذوزنقه بر شکل یعنی »شکل، ذوزنقه است« حمل شایع است.
یعنی »مثلث، متساوی االضالع است«  بر مثلث  2( حمل متساوی االضالع 

حمل شایع است.
حمل  است«  مثلث  اضالع،  »دارای  یعنی  اضالع  دارای  بر  مثلث  حمل   )3

شایع است.

تذکر: این تحلیل بر اساس کلید سواالت سازمان سنجش است وگرنه تحلیل 

را  »مربع«  بر  مساوی«  قطر  دو  »دارای  حمل  گر  ا است.  ارائه  قابل  دیگری 

گزینه های  گزینۀ؛ )1(، )2( و )3(  حمل شایع در نظر بگیریم در نتیجه هر سه 

درست خواهند بود. 

یافتن هیچ  بود، دیگر وجود  آن  یا جزء  گر وجود عین ماهیت  ا  3  3

ماهیتی، به دلیل نیازی نداشت و بدین سان تصور هر ماهیتی، برای اثبات 

وجود آن ماهیت کافی خواهد بود. این سخن به این معنی است که می توان 

که موجود نیستند و حتی امور خیالی  گرفت  ماهیت های زیادی را در نظر 

این که می توان ماهیاتی  نتیجه،  این صورت، وجود خواهند داشت.  نیز در 

که وجود ندارند، خود دلیلی بر مغایرت ذهنی وجود و ماهیت  کرد  را تصور 

گزینه ها دلیلی بر مغایرت وجود و ماهیت ارائه نمی کنند. خواهد بود. سایر 

سرد  زمستان  گزینه های،  نمی خواهد.  دلیل  ذاتی  اول  حمل   4  4

هستند.  دلیل  نیازمند  است،  جاودانه  خدا  و  است  فانی  انسان  است. 

موضوع  ذاتی  بودن(  )فلز  محمول  چون  ندارد  نیاز  دلیل  به   )4( گزینۀ  اما 

)پالتین( است.

و  »هستی«  مفهوم  دو  درک  فلسفه،  اّولیۀ  مباحث  از  یکی   5  1

دو  این  است؛  دو  آن  میان  نسبت  تعیین  و  ماهیت(  و  )وجود  »چیستی« 

کنار  در  معمواًل  و  هستند  انسان ها  میان  مفاهیم  بردترین  پرکار از  مفـهوم 

هم به کار می روند.

گرسنه و تشنه می شدیم، به سراغ  کودکی وقتی  1  6 این که از همان 

که می دانیم  غذا و آب می رفتیم تا نیازمان را بر آورده سازیم، بیانگر آن است 

استفاده  آن ها  از  نیاز  حسب  بر  که  هست  واقعی  چیزهایی  ما  اطراف  در 

که مثاًل غذا و آب  می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم؛ یعنی قبول داریم 

واقعًا هست و می توان با دست خود آن ها را برداشت و از آن ها استفاده نمود.

2  7 وقتی از ذات و واقعیت یک شیء سؤال می کنیم، یعنی می خواهیم 

و ماهیت مورد  و مغایرت وجود  گاه شویم  آ )ماهیت(  آن شیء  از چیستی 

توجه ابن سینا بود.

که آن  کودکی می پرسد؛ »این حیوان چیست؟« می داند  4  8 وقتی 

که به »وجود«  شیء موجود است و با اشارۀ »این« یا »آن« نشان می دهد 

گاه نیست.  آن  شیء پی برده است. اّما هنوز از ماهّیت و چیستی آن شیء آ

که  به همین دلیل سؤال می کند و می خواهد آن حیوان یا حیوانات دیگر را 

ممکن  که  چند  هر  شود؛  گاه  آ چیستی شان  از  و  بشناسد  موجودند،  همه 

کامل نباشد. گاهی  است این آ

2  9 وجه مشترک و مشابه اشیا و موجودات وجود و وجه اختصاصی 

علم  حقیقت  دربارۀ  که  دانشی  است.  ماهیت  موجودات  متمایزکنندۀ  و 

بحث می کند، معرفت شناسی نام دارد که بخشی از  وجود شناسی به معنای 

عام آن است. 

اختصاصی  جنبۀ  ماهیت،  و  موجودات  مشترک  جنبۀ  وجود،   10  4

موجودات است.

کرد و ابن سینا  1  11 فارابی به تفاوت وجود و ماهیت توجه ویژه ای 

ادامه دهندۀ راه او بود.
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2  12 زیرا وجود و ماهیت در واقعیت و هستی با هم عینیت و یکسانی 

ک و تمایز هستند؛ یعنی این دو،  دارند، اما در دستگاه ذهنی ما قابل انفکا
از جهت مفهوم، با هم تفاوت و مغایرت دارند اما در مصداق یکی اند.

یکسانی  و  عینیت  هم  با  هستی  و  واقعیت  در  ماهیت  و  وجود   13  2

ک و تمایز هستند؛ یعنی این دو،  دارند، اما در دستگاه ذهنی ما قابل انفکا
ج یکی اند. از جهت مفهوم، با هم تفاوت و مغایرت دارند و در خار

ج عین هم  مفهوم وجود و ماهیت در ذهن مغایر هم و در خار  14  4

ج( هستند )مغایرت و اختالف ذهنی و مفهومی است و عینیت و یکسانی در خار
4  15 وجود و ماهیت در ذهن مختلف هستند. در قضیۀ اول ماهیت 

شده  حمل  ماهیت  بر  وجود  دوم  قضیۀ  در  و  است  شده  حمل  ماهیت  بر 
که  است  این  بیانگر  باشد  یکسان  قضیه  دو  از  ما  فهم  گر  ا بنابراین  است. 

وجود و ماهیت تفاوت مفهومی ندارند. 
3  16 وجود و ماهیت در ذهن مختلف هستند یعنی زیادت دارند.

3  17 مغایرت )زیادت( وجود و ماهیت ذهنی است.

3  18 مغایرت وجود و ماهیت ذهنی است.

2  19 مغایرت وجود و ماهیت ذهنی است. در قضیۀ اول ماهیت بر 

ماهیت حمل شده است و در قضیۀ دوم وجود بر ماهیت حمل شده است. 
که وجود دو  گر فهم ما از دو قضیه یکسان باشد بیانگر این است  بنابراین ا

ماهیت تفاوت مفهومی ندارند.
2  20 انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود واحد 

گانه. هستند نه دو موجود جدا
2  21 رابطۀ میان انسان و حیوان یک رابطۀ ذاتی و ضروری است نه 

رابطۀ امکانی. چون در حمل اولی رابطۀ محمول و موضوع ضروری است.
4  22 حمل ذاتی بر موضوع ضروری است و به دلیل نیاز دارد.

2  23 فهم مغایرت وجود و ماهیت ناشی از قوۀ انتزاع عقل است.

از واقعیت یک موجود سخن می گوییم یعنی دو مفهوم  1  24 وقتی 

قضیه  هنوز  و  است  آمده  ذهن  به  یگانه  واقعیت  آن  از  ماهیت  و  وجود 
که نسبت حکمیه وجود داشته باشد. نساخته ایم 

دو  ما  ذهن  در  می گوییم  سخن  موجود  یک  واقعیت  از  وقتی   25  2

یگانه  واقعیت  هر  دیگر،  بیان  به  می شود.  انتزاع  ماهیت  و  وجود  مفهوم 
گیرد، در ذهن ما به دو  ک ما قرار  در جهان، وقتی موضوع شناخت و ادرا
بخش تقسیم می شود و ما با اتصال این دو بخش ذهنی در قالب یک قضیۀ 

منطقی به واقعیت آن شیء اذغان می کنیم.
هیچ  وجود  اثبات  باشد،  آن  جزء  یا  ماهیت  عین  وجود  گر  ا  26  1

ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و تصور هر ماهیتی، برای اثبات وجود آن کافی 
که موجود نیستند و  گرفت  بود. پس ماهیت های زیادی را می شود در نظر 

حتی امور خیالی هم وجود خواهند داشت.
هیچ  وجود  اثبات  باشد،  آن  جزء  یا  ماهیت  عین  وجود  گر  ا  27  1

ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و تصور هر ماهیتی، برای اثبات وجود آن کافی 
گر وجود عین ماهیت یا جزء آن باشد، تصور وجود از تصور ماهیت جدا  بود. ا
نمی شد، یعنی هرگاه ماهیت را تصور می کردیم وجود نیز تصور شده بود و 
گاهی ماهیتی را تصور می کنیم و در آن حال از هستی یا نیستی  حال آن که، 

گر وجود عین ماهیت باشد، همۀ ماهیات یکی خواهند  آن غفلت داریم. ا
گر این مفهوم واحد عین مفهوم همۀ  ا بود، زیرا وجود یک مفهوم است و 
که همۀ ماهیات یکی باشند. به بیانی، هم معنا  ماهیات باشد، الزم می آید 

شدن همۀ ماهیات را به همراه خواهد داشت. 
اصاًل  که  شویم  متصور  می توانیم  را  زیادی  ماهیت های  زیرا   28  2

موجود نیستند.
همان  »انسان«  و  است  انسان  گستردۀ  مفهوم  ناطق  حیوان   29  2

اجمال »حیوان ناطق« می باشد.
3  30 تفاوت وجود و ماهیت ذهنی است.

دو  ما  ذهن  در  می گوییم،  سخن  موجود  یک  واقعیت  از  وقتی   31  3

یگانه  واقعیت  هر  دیگر،  بیان  به  می شود.  انتزاع  ماهیت  و  وجود  مفهوم 
گیرد، در ذهن ما به دو  ک ما قرار  در جهان، وقتی موضوع شناخت و ادرا
بخش تقسیم می شود و ما با اتصال این دو بخش ذهنی در قالب یک قضیۀ 

منطقی به واقعیت آن شیء اذعان می کنیم.
1  32 مغایرت وجود و ماهیت ذهنی است.

بررسی سایر گزینه ها 

2( وجود و ماهیت در جمال واقع یک چیزند نه دو چیز 
3( حمل ناطق بر انسان دلیل نمی خواهد چون ناطق ذاتی انسان است و 

در تعریف انسان می آید. 
4( مغایرت وجود و ماهیت ذهنی است. 

4  33 وجود نه عین ماهیت و نه جزء ماهیت و نه عرض ماهیت است 

بلکه وجود مفهومًا با ماهیت مختلف است و به قول فالسفه وجود عارض 
مفهومی  مغایرت  یعنی  ماهیت  بر  وجود  شدن  عارض  پس  است.  ماهیت 

وجود و ماهیت.
3  34 بیانگر مغایرت ذهنی وجود و ماهیت است.

عرض  نه  و  ماهیت  جزء  نه  و  ماهیت  عین  نه  هیچ گاه  وجود   35  4

ماهیت است، بلکه وجود مفهومًا با ماهیت مختلف است و به قول فالسفه 
وجود عارض ماهیت است. پس عارض شدن وجود بر ماهیت یعنی مغایرت 

مفهومی وجود و ماهیت.
3  36 وقتی قضیه می سازیم وجود را به ماهیت نسبت می دهیم. مثاًل: 

»انسان هست.«
4  37 هر حملی، خبر از وجود یک نوع اتحاد و یک نوع تغایر و تفاوت 

گر اتحاد آن دو )موضوع و محمول( فقط در مصداق باشد؛  می دهد؛ حال ا
ولی در مفهوم تفاوت و تغایر داشته باشند، در این صورت حمل را »حمل 
دو  این  گر  ا اما  دارد،  برد  کار مختلف  علوم  در  که  می گویند  صناعی«  شایع 
)موضوع و محمول( عالوه بر اتحاد در مصداق، در مفهوم نیز اتحاد داشته 

باشند، این نوع حمل را »حمل اّولی ذاتی« می نامند.
4  38 حمل اولی ذاتی دلیل نمی خواهد پس عرفان درس  می خواند، 

انسان نوع است، حیوان علف خوار است، عسل طبیعی است، قلۀ دماوند 
نیاز  گزینۀ )4( به دلیل  اما موارد  نیازمند دلیل هستند.  مرتفع است، همه 

ندارند، چون در همۀ آن ها، محمول ذاتی موضوع است.
2  39 حمل یک چیز بر خودش حمل اولی ذاتی است.
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3  40 هر حملی، خبر از وجود یک نوع اتحاد و یک نوع تغایر و تفاوت 

گر اتحاد آن دو )موضوع و محمول( فقط در مصداق باشد؛  می دهد؛ حال ا
ولی در مفهوم تفاوت و تغایر داشته باشند، در این صورت حمل را »حمل 
دو  این  گر  ا ما  دارد.  برد  کار مختلف  علوم  در  که  می گویند  صناعی«  شایع 
)موضوع و محمول( عالوه بر اتحاد در مصداق، در مفهوم نیز اتحاد داشته 

باشند، این نوع حمل را »حمل اّولی ذاتی« می نامند.
1  41 در حمل اولی ذاتی مفهوم موضوع و محمول یکی است مگر در 

اجمال و تفصیل مختلف باشد.
کوئیناس که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای  1  42 توماس  آ

تا  و  ابن سینا  دیدگاه های  به  متکی  بیشتر  که  کرد  پایه گذاری  اروپا  در  را 
کرد تا فالسفۀ غرب از  حدودی »ابن رشد« بود. همین امر فرصتی را فراهم 
ارتباط  با فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند و  طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً 

کنند. برقرار 
کوئیناس  آ توماس  توسط  اروپا  در  فلسفی  مکتب  بنیان گذاری   43  2

و  ابن سینا  فلسفی  و  عقلی  اندیشه های  با  غربی  فیلسوفان  آشنایی  عامل 
ابن رشد بود.

و  »وجود«  میان  نسبت  به  مسلمان،  بزرگ  فیلسوف  فارابی،   44  1

ح  »ماهیت« توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو مفهوم، نکاتی را مطر
نمود. ابن سینا، دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد اما توماس  
گسترش داد و موجب  اروپا  را در  کوئیناس اصل مغایرت وجود و ماهیت  آ

مناقشات فراوانی در آن جا شد.
کوئیناس  آ توماس  و  است  فارابی  راه  ادامه دهندۀ  ابن سینا   45  3

مغایرت وجود و ماهیت را پایۀ برهان نهایی خود در خداشناسی قرار داد.
مقدمۀ  ماهیت  و  وجود  مغایرت  به  ابن سینا  خاص  توجه   46  2

ح مباحث جدیدی در فلسفه اسالمی شد. فرق بین ماهیت و وجود از  طر
اساسی ترین آرا و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی به شمار می رود.

کوئیناس 2  47 اصل مغایرت وجود و ماهیت - توماس آ

2  48 اصل مغایرت وجود و ماهیت در ذهن، پایۀ یکی از برهان های 

ابن سینا در اثبات وجود خدا قرار گرفت و همین مغایرت وجود و ماهیت در 
گرفت. کوئیناس در خداشناسی قرار  ذهن پایۀ برهان توماس آ

کوئیناس 4  49 برهان وجوب و امکان - توماس آ

گی های  ویژ چه  موجودات  که  بدانیم  می خواهیم  گاهی   50  3

مخصوص به خود دارند که آنها را از دستۀ دیگر موجودات متفاوت و متمایز 
گی های مخصوص را در منطق و فلسفه، ذاتیات یک شیء  می کند. این ویژ
کنندۀ  بیان  شیء،  هر  چیستی  و  ماهیت  دیگر:  عبارت  به  می گویند.  هم 

ذاتیات آن شیء است.
به  مثلث  است«  سه  ضلعی  شکل  »مثلث  عبارت  در  ابن سینا  عقیدۀ  به 
وسیلۀ »شکل سه ضلعی« تعریف شده است. یعنی »شکل« و »سه ضلعی« 
و  می دهند  تشکیل  را  آن  چیستی  و  هستند  »مثلث«  تعریفِی  اجزای  از 

بیان کنندۀ ذات و حقیقت مثلث هستند.
کنندۀ  بیان  شیء،  هر  هستی(  و  وجود  )نه  چیستی  و  ماهیت   51  4

ذاتیات آن شیء است.

بررسی سایر گزینه  ها 

1( وقتی وجود را بر ماهیتی حمل می کنیم و مثاًل می گوییم: »انسان وجود 

میان  بنابراین  نیست؛  آن  ذاتی  و  انسان  ماهیت  جزء  وجود،  چون  دارد« 

ماهیت ها و چیستی ها با مفهوم وجود مغایرت و تمایز هست 

2( در این حالت رابطۀ ذاتی میان ماهیت ها و چیستی ها با مفهوم وجود 

برقرار نمی شود.

از  و  جداست  چیستی ها  و  ماهیات  مفهوم  از  مفهوم»وجود«  یعنی   )3

از  وجود  و  ماهیت  مفهوم  دو  عبارتی؛  به  نمی شود.  شمرده  آنها  ذاتیات 

ک هستند.  یکدیگر جدایی پذیر و قابل انفکا

سایر  در  اما  نمی خواهد،  دلیل  و  است  فارابی  ذاتی  بودن  بشر   52  3

گزینه ها، هم فیلسوف بودن، هم عارف بودن و هم موجود بودن از ذاتیات 

انسان نیست و حمل آن بر انسان نیازمند دلیل است.

گر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود؛  1  53 ا

1- اثبات وجود برای هیچ ماهیتی نیازمند به دلیل نبود.

2- با تصور هر ماهیتی وجود هم با آن همراه می شد.

3- نفی مفهوم ماهیت از مفهوم وجود، ممکن نمی شد. 

نفی  ماهیات  مفهوم  از  را  وجود  مفهوم  می توانیم  ما  که  است  حالی  در  این 

کنیم و مثاًل بگوییم »ستاره نیست«.

گرسنگی درصدد خوردن غذا  2  54 این رفتار طبیعی یعنی برای رفع 

برآمدن، بیانگر این حقیقت است که اصل پذیرش واقعیت یک اصل بدیهی 

و روشن است و اصل فلسفی »رئالیسم« را در خاطر می آورد. هم چنین این 

رفتار طبیعی و معمولی از همۀ انسان ها سر می زند  )نه برخی مردم(  و بنابراین 

همۀ انسان ها، پذیرش واقعیت را مبنای عمل خود قرار می دهند. 

تشنه  و  گرسنه  وقتی  کودکی  همان  از  که  می آوریم  یاد  به   55  2

این  و  سازیم  برآورده  را  نیازمان  تا  می رفتیم  آب  و  غذا  سراغ  به  می شدیم، 

که  هست  واقعی  چیزهایی  ما  اطراف  در  می دانیم  که  است  آن  بیانگر  امر 

برحسب نیاز از آن ها استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم؛ پس 

که: ما از این رفتار طبیعی می فهمیم 

اصل پذیرش واقعیت )اصل واقعیت - مستقل از ذهن( یک اصل بدیهی و   -1

روشن است. 2- همگان این اصل را قبول دارند؛ زیرا همۀ مردم در این مورد 

قرار  خود  عمل  مبنای  را  پذیرش  این  مردم  همۀ   -3 دارند.  مشابهی  رفتار 

می دهند و از اشیای پیرامون خود استفاده می کنند. 

1  56 وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی«  دو جنبۀ یک چیزند، به 

جمع  یا  ترکیب  هم  با  که  چیزند  یک  از  جزء  دو  آن ها  که  نیست  معنا  این 

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

جنبۀ  دو  با  ولی  غیرمرّکب  و  واحد  موجود  یک  آب  فلسفی،  نگاه  از  بلکه 

مختلف است و انسان با نظر به این دو جنبه، دو مفهوم چیستی )آب( و 

گانه  ج، دو امر جدا هستی )وجود داشتن آب( را به دست می آورد و در خار

به نام »آب« و »وجود« نداریم؛ یعنی »آب« و »وجود« دو مفهوم مختلف و 

متفاوت از یک موجود واحد است؛ بنابراین می توان گفت که ما در واقعیت و 

ج، نه وجود بدون ماهیت و نه ماهیت بدون وجود داریم.  جهان خار
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