ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮﺟﻮدات

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد؛
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎت؛ ٔ
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ٔ

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399 -1400

1
هستی و چیستی

1

 -1ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اوﻟﯿﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا؟

 ) 1یکی از مباحث ا ّولیۀ فلسفه ،درک دو مفهوم «هستی» و «چیستی» (وجود و ماهیت) و تعیین
نسبت میان آن دو است .این دو مفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان ها هستند و معموالً
1
در کنار هم به کار می روند(.برای شناخت این دو مفهوم و نسبت میان آنها ،چند قدم برمی داریم تا
در قدم آخر ،به نتیجۀ مطلوب برسیم.

قدم نخست

به یاد می آوریم که از همان کودکی وقتی گرسنه و تشنه می شدیم ،به سراغ غذا و آب می رفتیم
تا نیازمان را برآورده سازیم ،وقتی غمگین می شدیم و دلمان می گرفت ،در کنار یکی از عزیزانمان
پهلو می گرفتیم تا روحمان آرامش یابد و اندوهمان برطرف گردد .آیا می توانید بگویید این رفتار
طبیعی بیانگر چه حقیقتی است و کدام اصل فلسفی را در خاطر می آورد؟
آری ،بیانگر آن است که می دانیم در اطراف ما چیزهایی واقعی هست که بر حسب نیاز از آنها
استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم؛ یعنی قبول داریم که مث ً
ال غذا و آب واقع ًا هست
و می توان با دست خود آنها را برداشت و از آنها استفاده نمود.
در همین سیر به گذشته ،همچنین مواردی را به خاطر داریم که چیزی را واقعی و موجود
پنداشته ایم ،اما اندکی بعد ،به اشتباه خود پی برده و متوجه شده ایم که آن چیز ،خیالی است و
واقعیت ندارد؛ مانند آن زمان که ابتدا فکر کرده ایم در صدمتری پیش روی ما آب است ،ا ّما وقتی
به آنجا رسیده ایم دانسته ایم که سراب بوده و آب نبوده است.


   

١

  

  

١

١
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̈
̈
الحکمه از عالمه طباطبایی با شرح علی شیروانی ،ج  ،ص ( ٣٥چاپ  ) ٣٧٤ـ مجموعه آثار
بدایه
 .1این درس برگرفته از آثار زیر است:
مرتضی مطهری ،ج  ،٩ص ٤٩ـ مجموعه آثار مرتضی مطهری ،ج  ، ٥ص ( ، ٥٩چاپ  ) ٣٧٤ـ سرگذشت فلسفه از براین مگی ،ص  ٦٠و
فلسفۀ پیش دانشگاهی چاپ  ، ٣٩٧صص 28ـ  .26

تأمل

این رفتار طبیعی و معمولی که از همۀ انسان ها سرمی زند ،دربردارندۀ چه پیام های فلسفی است؟
.اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﺪﯾﻬﯽ و روﺷﻦ اﺳﺖ
.....................................................................................
.ﻫﻤﮕﺎن اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧ ٔﺪ
....................................................................................
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش را ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و از اﺷﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ٔ

قدم دوم

  

پدری کودک خود را به باغ وحش می برد
تا او را با حیوانات مختلف آشنا کند .حیوان
بزرگ و تنومندی در همان ابتدا توجه کودک را
جلب می کند .کودک با دیدن آن حیوان از پدر
می پرسد « :این چیست؟»
  

پدر می گوید « :این حیوان بزرگ و تنومند،
فیل نام دارد و در جنگل های هند و آفریقا
زندگی می کند .وزن این حیوان گاهی به
 ٦٠٠٠کیلوگرم هم می رسد و به همین خاطر ،سنگین ترین حیوان روی خشکی است».
پس از عبور از این حیوان ،نوبت به حیوان دوم می رسد .کودک سؤال قبلی خود را تکرار می کند و پدر هم دربارۀ
خصوصیات این حیوان توضیحاتی ،البته متفاوت با توضیحات قبلی ،می دهد .این پرسش و پاسخ تا آخر بازدید از
باغ وحش ادامه می یابد.
  

  

کودک با استفاده از کلمۀ « این» یا « آن» نشان می دهد که به « وجود» حیوانات پی برده است و می داند که
«ماهیت» و «چیستی» آنها آگاه نیست .او می خواهد این حیوانات را بشناسد و از چیستی شان
آنها موجودند ا ّما از
ّ
آگاه شود؛ هر چند که این آگاهی کامل نباشد.
پس می توانیم بگوییم:
آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟



ﺳﻮال

 1انسان در هر چیزی که مشاهده میکند ،دو جنبه مییابد« :موجود بودن» و «چیستی داشتن».
 2وجود ،وجه مشترک موجودات است و ماهیت ،وجه اختصاصی آنها.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
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 -1از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ دو ﺟﻨﺒﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺑﺎذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

 -2وﺟﻮد داﺷﺘﻦ آب را از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

قدم سوم
فارابی ،فیلسوف بزرگ مسلمان ،به نسبت میان «وجود» و «ماهیت» توجه ویژه ای کرد و در تمایز میان این دو
1
مفهوم ،نکاتی را مطرح نمود .ابن سینا ،دیگر فیلسوف مسلمان ،راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم
«هستی» و «چیستی» دو جنبۀ یک چیزند ،به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا
جمع شده اند؛ آن گونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهندۀ آب هستند.

)

}2از نگاه علم شیمی ،آب ،ترکیبی از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است و این نکته را از طریق یک آزمایش ساده
به دست می آوریم .ا ّما از نگاه فلسفی آب یک موجود واحد و غیرمر ّکب ولی با دو جنبۀ مختلف است و انسان با
نظر به این دو جنبه ،دو مفهوم چیستی (آب) و هستی (وجود داشتن آب) را به دست می آورد و در خارج ،دو امر
جداگانه به نام «آب» و «وجود» نداریم .به عبارت دیگر:
1
«آب» و «وجود» دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود واحد است2 .

({

تکمیل گزاره ها


 1در اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم «چیستی» آنها را می شناسیم و هم از «هستی»شان خبر داریم؛
مانند:
ه
ﺮ
ﯿ
ﻏ
و
ن
ﺎ
ﺴ
ﻧ
ا
،
ب
آ
،
ﺖ
ﺧ
در
...................................................................................


 2برخی امور هستند که از «هستی»شان خبر داریم ا ّما «چیستی» آنها هنوز چندان برای ما روشن نیست؛
مانند:
ر
ﻮ
ﻧ
و
ح
و
ر
،
ي
ژ
ﺮ
ﻧ
ا
،
ﻪ
ﺑ
ﺟﺎذ
...................................................................................


« 3چیستی» های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور ،حداقل
تاکنون «وجود» ندارند؛ مانند:
ﻏﻮل  ،دﯾﻮ  ،ﺳﯿﻤﺮغ
..................................................................................

گزاره های فوق ،گرچه به مسائل روزمرۀ ما مربوط می شوند و قضایای فلسفی نیستند ،یک تبیین فلسفی دارند
که ابن سینا به آن توجه می کند.
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 -1ﭼﺮا ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺎرت » ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ« ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺣﻤﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد؟
 -2ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ در ﭼﯿﺴﺖ؟

قدم چهارم
ابن سینا برای این نظر خود که آن را «مغایرت وجود و ماهیت» نامیده است،
دالیلی ذکرکرده که در اینجا یکی از آن دالیل را توضیح می دهیم:1
او میگوید در دو گزارۀ «انسان حیوان ناطق است» و «انسان موجود است»،
حمل «وجود» بر «انسان» با حمل «حیوان ناطق» بر «انسان» کام ً
ال متفاوت است.

)1


در عبارت «انسان حیوان ناطق است»« ،حیوان ناطق» که محمول قضیه
است ،در تعریف انسان آمده 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 از یکدیگر جدایی ناپذیرند .هر انسانی حیوان
ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان است .اصو ًال لفظ« انسان» برای
«حیوان ناطق» به کار می رود؛ همان طور که از واژۀ مثلث برای «شکل
  

کتاب شفا مهمترین و جامعترین
اثر ابنسینا شامل منطق ،طبیعیات،
ریاضیات و الهیات است .مؤلف در
هر چهار قسمت بهطور دقیق و کامل
سخن گفته و مطالب الزم را دربارۀ هر
یک از این چهار علم بهصورتی منظم
و قابل استفاده در اختیار مخاطب قرار
داده است.

2

سه ضلعی» استفاده می شود « .شکل سه ضلعی» همان حقیقت و ذات « مثلث» را نشان می دهد .تفاوت
« انسان» و «حیوان ناطق» صرف ًا در اجمال و گستردگی شان است؛ یعنی حیوان ناطق مفهوم گستردۀ انسان
است و « انسان» همان اجمال «حیوان ناطق» میباشد2 .

}

   

  

{



چون «حیوان ناطق» همان حقیقت و ذات « انسان» است ،حمل « حیوان ناطق» بر « انسان» چیستی و
ذاتیات خود اوست و به دلیل نیاز 1
ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد که شما « حیوان ناطق»
را بر «انسان» حمل کنید؟

(



ا ّما رابطۀ دو مفهوم «وجود» و « انسان» این گونه نیست و در عبارت « انسان موجود است» ،مفهوم «وجود» از
3
مفهوم « انسان» جداست و جزء تعریف آن قرار نمی گیرد .بنابراین)،میان « انسان» به عنوان یک «چیستی»
و «وجود» رابطۀ ذاتی برقرار نیست؛ به همین سبب ،انسان ،می تواند موجود باشد و می تواند موجود نباشد.

بنابراین ،حمل «وجود» بر هر «چیستی» ،از جمله «انسان» ،نیازمند دلیل است .حال این دلیل ممکن است از
طریق حس و تجربه بهدست آید یا از طریق عقل محض3 .2
 -3ﭼﺮا ﺣﻤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ؟

(



 .1این برهان در کتاب های فلسفی تحت عنوان «نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل» و درشرح منظومۀ حاج مالهادی سبزواری در ذیل مصراع «والفتقار حمله
الی الوسط» توضیح داده شده است (مجموعه آثار استاد مطهری ،ج  ،ص ) 1
 .2االشارات و التنبیهات ،بخش الهیات ،نمط چهارم ،فصل  ،اشاره با شرح خواجه نصیرالدین طوسی در ذیل آن .فالسفه ،در قضیۀ «انسان حیوان ناطق است» و
«مثلث شکلی سه ضلعی است» ،حمل را حمل ا ّولی ذاتی و در قضیۀ «انسان موجود است» ،حمل را حمل شایع صناعی نامیده اند .هرگاه مفهوم موضوع و محمول
یکی باشد ،حمل ا ّولی ذاتی است و هرگاه مفهوم محمول غیر از موضوع باشد ،حمل شایع صناعی است.
9

5
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 -1ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 -2ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﺟﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮﻫﺎن ﻫﺎي اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن

بررسی

اگر 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.
...........................................................ﺖ
اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ،ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﺰء آن ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ آن ﻣﺎﻫﯿ
در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ
...........................................................
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بازبینی

به فعالیت «تکمیل کنید» برگردید و با توجه به بیان ابن سینا ،به سؤال های
زیر پاسخ دهید.
ﻫﻤﻪ ﮔﺰارﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﺑﻨﺴﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺗﻀﺎدي ﺑﺎ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد


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

ﭘﺎﺳﺦ



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

ﮔﺰار ٔه دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺟﻮد از ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ٔ در ﮔﺰاره دوم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر را ﻣﯽ ّ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰاره ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺗﯽ را در ذﻫﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻ ً

١٢٢

به علت توجه خاص ابن سینا ،این بحث با عنوان « مغایرت وجود و ماهیت»
و یا با عنوان هایی مشابه ،مقدمۀ طرح مباحث جدیدی قرار گرفت به گونه ای
1
که گفته اند)«فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از اساسی ترین آرا و عقاید
فلسفی در تفکر اسالمی 1
است 1(».این نظر ،پایۀ یکی از برهان های ابن سینا در
اثبات وجود خدا به نام برهان «وجوب و امکان» نیز می باشد که در جای خود
دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

3

 ) 3یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام « توماس آکوئیناس» ،2که با فلسفۀ
ابن سینا آشنا بود ،اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد و موجب
مناقشات فراوانی در آنجا شد  .او همچون ابن سینا این نظر را پایۀ برهان های
خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی « تومیسم» در اروپا شد
که هنوز هم بهنام وی در جریان است3 .
4

  

(

 .1بنیاد حکمت سبزواری ،ص 8

4

توماس آکوئیناس در سال ٥
میالدی در ناپل به دنیا آمد .او حدود
 ٤٩سال عمر کرد .او فعالیت علمی و
دینی خود را در شهرهای پاریس ،رم،
ناپل و کلن انجام داد .او یکی از رهبران
برجستۀ کلیسای کاتولیک به شمار
می آید و برجسته ترین فیلسوف و
متکلم دورۀ قرون وسطی شمرده
می شود .آکوئیناس با اندیشه ابن سینا
آشنا بود و با پیروان ابن رشد در اروپا
مشاجرات علمی فراوان داشت .وی از
پیشگامان رویکرد عقلی در مسیحیت
بود و تالش می کرد عقاید مسیحیت
را با دالیل عقلی همراه کند و عقاید
و مراسم مسیحی را با عقل سازگار
نماید .پاپ لویی سیزدهم در سال
 ١٨٧٩م .فلسفۀ او را به عنوان سرمشقی
برای تفکر مسیحی ستود .از آن پس
اندیشه های توماس آکوئیناس مورد
احترام کاتولیک ها بود و کمتر مورد نقد
قرار می گرفت .او در سال  ٧٤م .از
دنیا رفت.

گذری تاریخی

 -3ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ » ﺗﻮﻣﯿﺴﻢ « در اروﭘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟

١٢

٢

٢

6

 .3تاریخ فلسفۀ کاپلستون ،جلد  ،ص .٤ ٩

2. Thomas Aquinas

ﻣﺟﺗﺑﻲ ﻣﺣﻣودي ،دﺑﯾر ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطق ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﯾذه

4. Thomism

 -1ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮن  13ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟

1

3

)ﺗﻮﻣﺎس آﮐﻮﺋﯿﻨﺎس او که در قرن  1میالدی زندگی میکرد ،فلسفهای را در اروپا پایهگذاری کرد که بیشتر متکی به دیدگاههای
ابنسینا و تا حدودی «ابنرشد» بود .همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فالسفۀ غرب از طریق ابنسینا و ابنرشد
مجدداً با فلسفۀ ارسطویی آشنا شوند؛ گرچه از قرن  ٦میالدی با رشد تجربهگرایی ،این دیدگاهها جای خود را به
فلسفههای حسگرا و تجربهگرا دادند و فرصت رشد و گسترش بیشتر را پیدا نکردند1 ( .
  

١

این نظر ابن سینا مورد توجه فالسفۀ مسلمان نیز قرار گرفت و زمینۀ گفت و گوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم
آورد که تا امروز هم ادامه یافته است.
به کار ببندیم


 1قضیۀ انسان موجود است را با کدام یک از قضایای زیر می توان مقایسه کرد؟
 .1انسان بشر است .ﻗﻀﯿﻪ ٔ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ،از ذاﺗﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺸﺮ و ﺣﯿﻮان ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
 .2انسان حیوان است .و دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ
 .انسان مخلوق است.
 2شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند .از دور ،سایه چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند .علی گفت:
آن یک «سگ» است ،ولی محمد گفت :آن یک «گرگ» است ،وقتی کمی نزدیک تر شدند ،دیدند نه سگ
ﮔﻮﯾﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺴﺖ
است و نه گرگ ،بلکه یک تخته سنگ است! وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي وﺟﻮد ،ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ در ذﻫﻦ دارد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ِ وﺟﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ّ
به نظر شما چه نتیجه ای می توان درمورد نسبت میان چیستی و هستی گرفت؟
 3به گزاره های زیر توجه کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است و چرا؟
 .1انسان حیوان است .ﺣﻤﻞ ﺣﯿﻮان ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ذاﺗﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ
 .2انسان شیر است .ﺣﻤﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰء ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺎرج ﺷﯿﺮ
و اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .انسان عجول است .ﺣﻤﻞ ﻋﺠﻮل ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
 .انسان ناطق است .ﺣﻤﻞ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ذاﺗﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ
 . 5انسان موجود است .ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ٔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ِ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ
 4آیا در قضیۀ «مثلث سه ضلعی است» حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟
3




3
4



ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ ذاﺗﯽ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ

برای مطالعۀ بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه کنید.
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سرگذشت فلسفه ،براین مگی ،ص . ٨
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مجموعه آثار مرتضی مطهری ،ج  ،ص ٩

وج٩ص. ٩

به بعد.
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بدایه الحکمه عالمه طباطبایی ،علی شیروانی ،ج  ،ص
شرح
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شرح مبسوط منظومه ،مرتضی مطهری ،ج .

ﻣﺟﺗﺑﻲ ﻣﺣﻣودي ،دﺑﯾر ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطق ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﯾذه

7

