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 ایسا گوجی به چه معناست  
ایساگوجی واژه ای یونانی است  که بمعنای مقدمه ومدخل است .

چـــند قـــرن پـــس از ارســـطو فـــورفـــوریـــوس فـــیلسوف اســـکندرانـــی مـــبحث«کـــلی » را نـــوشـــت.و آن را مـــقدمـــه «بـــاب 
مقوالت»قرار داد و نام آن را ایساگوجی نهاد.

منت ایسا گوجی را تریکو مترجم آثار ارسطو در سال۱۹۴۷ از یونانی به فرانسه بر گرداند.

در بعضی کتب ایسا گوجی را بمعنای «کلیات خمس »گرفته اند.
و بعضی فکر کرده اند نام فیلسوفی است که این مبحث را نوشته است .

و بـعضی دیـگر تـصور کـرده انـد نـام شـاگـردی اسـت کـه در هـنگام تـقریـر ایـن مـطالـب مـورد خـطاب فـیلسوف بـوده 
است .

که تمامی آن ها بکلی نادرست است .
نام این بازخوانی را ایساگوجی نهاده ام که مرادم مدخلی برای خوانش فلسفه است .
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                        در آمد اول

تاریخ فلسفه و علم تاریخ فلسفه

فـلسفه نـوعـی نـظریـه اسـت. و نـظریـه نـظام فـکری نسـبتاً وسـیعی اسـت کـه از تـعمیم تـعدادی از قـوانـین عـلمی فـراهـم 

میآید. و حوزه نسبتاً پهناوری از هستی را تبیین میکند.
قانون بیان روابط و وجوه کلی هستی است. و علم شناخت دقیق نظمهای متنوع هستی است.

حوزه تاریخ فلسفه

حـوزه تـاریـخ فـلسفه و حـوزه عـلم فـلسفه یـکی نیسـت. در حـوزه تـاریـخ تـطوراتـی کـه در فـلسفه روی مـیدهـد بـررسـی 
میشود.

حوزه علم تاریخ فلسفه

در حـوزه عـلم تـاریـخ فـلسفه تـطورات فـلسفه مـورد شـناسـایـی و تحـلیل قـرار مـیگـیرد. ایـن حـوزه بـه مـا کـمک مـیکـند، 
تبیین دقیقتری از هستی داشته باشیم و به تبع آن پراتیک و زندگی پربارتری بهدست بیاوریم.

در حـوزه تـاریـخ مـا دانـش فـلسفی بـه دسـت مـیآوریـم. امـا در حـوزه عـلمی آن بـه فـهم عـلمی و نـظری مـیرسـیم. 
در این حوزه مطالعه بر دو محور حرکت میکند 

۱-مطالعه تشریحی 
۲-مطالعه تبیینی

در مطالعه تشریحی روی سه مؤلفه کار میکنیم. اینکه این فلسفه: 
۱-چه بود 

۲-چگونه به وجود آمد 
۳-چگونه سیر کرد

تولد، برنایی و پیری آنرا بررسی میکنیم.
در مطالعه تبیینی اما به دو مسئله توجه میکنیم: 

۱-چرا آن فلسفه به وجود آمد. 
۲-چرا آن گونه سیر کرد.

مــطالــعه تشــریــحی مــقدمــه ای اســت بــرای مــطالــعه تــبینی. امــا اگــر بــه مــطالــعه تشــریــحی بــسنده کــنیم، بــصیرت 

الزم و تبعات آنرا در زندگی عملی و سیاسی خود به دست نمی آوریم.
در آمـوزش فـلسفه، تـاریـخ فـلسفه بـا عـلم تـاریـخ فـلسفه یـکی گـرفـته مـی شـود. و بـه شـرح تـطورات فـلسفی بـسنده 

1می شود. اما تحوالت فلسفی تبیین نمی شود.                                                                                                               

1.  امیرحسین آریانپور ـ سیر فلسفه در ایران ـ مقدمه               
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                                                          درآمد دوم

جانبدار بودن فلسفه

2گـفته مـیشـود فـلسفه حـزبـی اسـت. و حـزبـی بـودن بـه مـعنای جـانـبدار بـودن اسـت.  امـا اگـر فـلسفه طـرفـدار عـینیت 

علمی است آیا جانبدار بودن آن منافاتی با واقع بینی و عینی گرایی آن ندارد.
هــر سیســتم فــلسفی نــوعــی تــبیین جــهان اســت. در ایــن تــبیین جــایــگاه انــسان و رابــطه اش، بــا خــود و طــبیعت 

3معین میشود. 

فــلسفه مــحصول دوران طــبقاتــی انــسان اســت. پــس هــر طــبقه ای (بــرده دار و بــرده، فــئودال و رعــیت، بــورژوا و 

پـرولـتاریـا) از زاویـه مـنافـع خـود جـهان را تـبیین مـی کـند. ارسـطو بـزرگـتریـن فـیلسوف جـهان بـاسـتان بـرده داری را 
نــظام طــبیعت مــی دانــد. پــس هــر فــلسفه یــک جــنبش طــبقاتــی را بــیان مــی کــند. بــه هــمین خــاطــر هــر نــظام فــلسفی 

جانبدار است.
یک سؤال

اگر کار فلسفه جست وجوی حقیقت باشد. آیا جانبداری فلسفه نقض بیطرفی آن نیست.
بـینش هـای مـختلف هـمه تـالش دارنـد بـه حـقیقت نـزدیـک شـونـد. امـا ایـن نـزدیـکی یـکسان نیسـت. بـایـد دیـد کـشف 

حـقیقت تـا چـه مـیزان مـنطبق بـر مـنافـع تـاریـخی آن طـبقات اسـت. آیـا هـمه طـبقات بـه یـک مـیزان در کـشف حـقیقت 
ذینفع اند.

در نــزد ارســطو حــقیقت بــرده بــودن طــبیعی عــده ای از آدم هــاســت. در حــالــیکه حــقیقت آدمــی ایــن گــونــه نیســت. 
تــومــاس آکــویــناس بــزرگــتریــن فــیلسوف قــرون وســطی جــهان الهــوت را آن گــونــه مــی بــیند کــه جــهان نــاســوت عــینیت 

دارد. برای او سلسله مراتب فئودال، همان سلسله مراتب دینی است و برعکس.
در دوران بـــعد هـــم فـــیلسوفـــان ســـرمـــایـــه داری جـــهان را هـــمین گـــونـــه تـــبیین مـــی کـــنند؛ مجـــموعـــه ای از اتـــم هـــای 
مســتقل، و آزاد. کــارگــر هــمانــطور یــک اتــم اســت کــه یــک ســرمــایــه دار. یــکی کــار مــی فــروشــد و دیــگر کــار مــی خــرد. 

آیا حقیقت هستی این گونه است؟ این آگاهی کاذب تا چه میزان به حقیقت نزدیک است. 
به هر روی آدم ها جهان را آن گونه می فهمند و تبیین می کنند که منافع تاریخی شان ایجاب می کند.

                                                                                                                         

2.  احسان طبری ـ آموزش نقالبی

3.  موریس کنفورث ـ ماتریالیسم دیالکتیک
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درآمدسوم

دو پرسش اساسی فلسفه

پرسش نخست

کــه پــرســش بــزرگ تــمامــی فــلسفههــاســت، رابــطه تــفکر بــا هســتی، رابــطه روح بــا طــبیعت اســت. و بــراســاس پــاســخی 
4که به این پرسش داده می شود، فالسفه به دو اردوگاه بزرگ تقسیم می شوند:

آنانی که به تقدم روح بر طبیعت باور دارند به اردوگاه ایده ئالیسم تعلق دارند.
آنـــانـــی کـــه بـــه تـــقدم طـــبیعت، هســـتی، و وجـــود بـــر روح و ذهـــن و فـــکر بـــاور دارنـــد بـــه اردوگـــاه مـــاتـــریـــالـــیسم تـــعلق 

میگیرند.
پرسش دوم

شــناخــت جــهان واقــعی اســت. آیــا تــفکر مــا قــادر بــه شــناخــت جــهان واقــعی هســت یــا نــه. آیــا مــا مــیتــوانــیم بــازتــاب 

درستی از واقعیت در انگاره ها و مفاهیم خود از جهان واقعی پدید آوریم؟
دو پاسخ داده می شود و این پاسخ ها فالسفه را به دو گروه تقسیم می کند:

۱-الادریــون یــا آگــنوســتیســیسم هــا کــه مــعتقدنــد جــهان شــناخــت پــذیــر نیســت. عــقل انــسان محــدود اســت و نــمی 
تواند فراسوی داده های حسی چیز دیگری را بشناسد.

۲-دســــته ای دیــــگر بــــه ایــــن ســــؤال پــــاســــخ مــــثبت مــــیدهــــند. در ایــــن دســــته هــــم مــــاتــــریــــالیســــت هــــا هســــتند و هــــم 
ایدئالیست ها.

بـه ایـدئـالیسـت هـایـی کـه پـاسـخشان مـثبت اسـت. ایـدئـالیسـت هـای عـینی گـویـند مـثل هـگل. و بـه آنـان کـه پـاسـخ 
شان منفی است. ایدئالیست های ذهنی گویند.

ایــدئــالــیسم ذهــنی مــنکر وجــود جــهان مــادی اســت. و تــنها بــه احــساس و ایــده در ذهــن آدمــی بــاور دارنــد. و در 

مــورد شــناخــت مــعتقدنــد کــه انــسان فــقط قــادر اســت ظــواهــر را بــبیند و راهــی بــه مــاهــیت اشــیا یــا اشــیاء فــی نــفسه 
ندارد.

کانت اشیا را به دو وجه تقسیم می کرد: 
۱-نومن 
۲-فنومن

نــومــن جــوهــر ذاتــی اشــیا اســت کــه عــقل مــا نــمی تــوانــد آنــرا درک کــند و بــرای فــهم آن بــایــد بــه نــیروهــای مــافــوق 
منطق پناه برد.

و فنومن ها یا عوارض ظاهری، انسان می تواند با حواس پنجگانه خود آنها را درک کند.
ایــدئــالــیسم عــینی کــه خــود را رئــالیســت مــی دانــد بــه جــهان مــادی مســتقل از ادراکــات انــسان بــاور دارد و مــی 

گوید جهان مادی در ادراکات ما منعکس می شود و قابل شناخت است.                                           

4.  فردریش انگلس ـ لودویک فوئربخ ـ ترجمه پرویز بابایی                
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                               در آمد چهارم
مروری اجمالی بر فالسفه نخستین

سیر تفکر در جهان باستان

نخســـتین آثـــارفـــلسفی درهـــند نـــوشـــته شـــد، در هـــزاره دوم و آغـــاز هـــزاره اول پـــیش از مـــیالد. کـــه هـــمزمـــان اســـت بـــا 

5هجوم آریایی های گله دار از شمال غربی و فروپاشی جماعت های اولیه و پیدایش جامعه طبقاتی.

ویژگی جامعه هند

ســـاخـــت طـــبقاتـــی جـــامـــعه هـــند، ســـاخـــتی بســـته و مـــبتنی بـــر کـــاســـت بـــود. شـــغل افـــراد ثـــابـــت و خـــروج از طـــبقه و 

ازدواج با کاست های دیگر غیرممکن بود. هرم طبقاتی جامعه به قرار زیر بود: 
۱-برهمن ها باالترین مقام هارا داشتند. امور دینی و علمی با آن ها بود.  

۲-کشاتریاها طبقه دوم بودند. که شامل اشراف، سپاهیان و کارکنان امور اداری می شدند. 
۳-وایشیاها طبقه سوم بودند. که اعضای آزاد جماعت ها بودند. شغل آنها زراعت و صنعتگری بود. 

۴-چهارمین وارنا (طبقه) شودرها بودند. که پست ترین شغل ها از آن ها بود. اقوام بومی بودند که با هجوم 
آریایی ها به اسارت درآمده بودند.

شکل تفکر

شــکل تــفکر در ایــن دوران مــیتولــوژیــک (اســطوره ای) بــود کــه انــعکاس طــبیعت در ذهــن و ضــمیر بشــر در جــماعــت 
های اولیه بود.

وداها نخستین اثر مذهبی ـ اسطوره ای هند است که در هزاره دوم و اول پیش از میالد نوشته شده است.
ودا در زبـــــان ســـــانـــــسکریـــــت بـــــه مـــــعنای دانـــــش اســـــت. کـــــه تـــــشکیل شـــــده بـــــود از ســـــرودهـــــای حـــــماســـــی، اوراد و 

دستوراتی در مورد قربانی، سحر و جادو.

وداهــا در چــهار بــخش تــنظیم شــده بــودنــد. و مــهمتریــن آن «ریــگ ودا» بــود. اشــعاری حــماســی در بــزرگــداشــت 
خدایان پانتئون که هر یک تجسم یکی از نیروهای گوناگون طبیعت بودند.

در ریگ ودا در مورد تکوین جهان سرودهایی وجود دارد که آغاز تفکر فلسفی در هند به شمار می آید.
اوپـــانـــیشادهـــا کـــه تـــفسیر وداهـــاســـت. ادامـــه ســـنت فـــلسفی هـــند بـــه حـــساب مـــی آیـــند. بـــه دنـــبال اوپـــانـــیشادهـــا، 

«مـــهابـــهارات» را داریـــم کـــه ادامـــه تـــفکر فـــلسفی هـــند اســـت تـــفکری کـــه خـــاســـتگاهـــش تـــفکر مـــذهـــبی ـ اســـطوره ای 
است. و در جدا شدن فلسفه از تفکر مذهبی ـ اسطوره ای ریاضیات و اخترشناسی نقش مهمی داشته است.

در ایـن دوران پـدیـده هـای طـبیعت، دنـیای پـیرامـون انـسان، دنـیای درون انـسان، ارتـباط انـسان بـا انـسان هـای 
دیگر و نیز زندگی فردی مسائلی بود که ذهن انسان هندی را به خود مشغول می داشت.                       

5.  و. سوکولف ـ مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ ترجمه مجید کلکته چی             
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دین

ســـــنگ بـــــنای ســـــنت فـــــلسفی در نـــــیمه نخســـــت هـــــزاره اول پـــــیش از مـــــیالد در چـــــین نـــــهاده شـــــد. کـــــتاب دگـــــرگـــــونـــــیها 

«ایتسین» سنگ بنای فلسفه چین را تشکیل میدهد.
ایران

از اندیشه های میتولوژیک ـ دینی اقوام نخستین فالت ایران اطالعی در دست نداریم.
امـا انـدیـشه فـلسفی ایـرانـیان بـا زردشـت شـروع مـی شـود. کـه مـصادف اسـت بـا آمـدن آریـایـی هـا بـه نجـد ایـران 

و رفنت ساکنان اصلی از این فالت.
بـا آمـدن آریـایـی هـا بـه ایـران و سـاکـن شـدن آن هـا، بـین دو شـیوه زنـدگـی، خـانـه بـدوشـی و سـکنی گـزیـنی اقـوام 
آریــایــی جــدایــی درگــرفــت. آن هــا کــه ســاکــن شــده بــودنــد بــه کــشاورزی مــشغول شــدنــد و خــانــه بــه دوشــان بــه زنــدگــی 

عشیره ای روی آورند، شکار، دامداری، و حمله به اقوام ساکن.

ایـــن ســـتیز بـــین دو نـــوع زنـــدگـــی خـــود را بـــه ســـتیزه در انـــدیـــشه کـــشانـــد. خـــدایـــان اقـــوام مـــهاجـــم بـــه قـــالـــب دیـــوان 
درآمـــدنـــد و خـــدایـــان اقـــوام ســـاکـــن بـــه هـــیئت خـــدایـــان خـــوب و اهـــورا درآمـــدنـــد. زردشـــت بـــر بســـتر چـــنین کـــشمکشی 

ظهور کرد و اندیشه های خود را بر پایه جدال نیکی با بدی گذاشت.
زردشـــت در عـــرصـــه فـــلسفه دوآلیســـت بـــود. و در عـــرصـــه دیـــنی بـــه مـــونـــیسم بـــاور داشـــت کـــه ایـــن امـــر بـــا تـــناقـــض 

همراه بود. اگر منبع نیکی اهورا مزداست. چگونه می شود که منبع شّر نیز هم او باشد.
انشعاب های بعدی 

 ۱-فرقه زندیکان

این تناقص باید به گونه ای حل می شد. زندیکان به استقالل اهورمزدا و اهریمن رأی دادند.
۲- فرقه مغان

اما همچنان به یگانگی ارواح دوگانه نظر داشت.
۳- زروانیان

تاریکی و روشنایی را فرزند زمان بیکران می  دانستند.
 ۴- کیومرثیان

از اصـل آغـازیـن هسـتی کـه روشـنایـی بـود آغـاز کـردنـد. روشـنی دچـار وحشـت شـد و حـاصـل ایـن هـراس تـاریـکی 
بود.

۵-انــشعابــی دیــگر از زروانــیان بــه تــئوری شــک مــتوســل شــد. اصــل آغــازیــن دچــار شــک شــد. و فــرزنــد ایــن شــک 
اهریمن بود.

در نـمونـه ای دیـگر نـور را اصـل و ظـلمت را مـعلول تـباهـی بـخشی از نـور مـی دانسـت تـوسـل بـه نـور  و زمـان بـه 
عــنوان اصــل آغــازیــن هســتی بــرای رفــع تــناقــض بــود کــه در انــدشــیه دوآلیســتی زردشــت بــود. شــّری کــه زمــینه عــینی 

داشت چیزی نبود که بتوان آنرا انکار کرد و یا به آن جنبه سلبی داد.                                              
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یونان

نــقطه آغــازیــن فــلسفی در یــونــان امــا یــکی دو قــرن قــبل از ســده شــشم شــکل مــی گــیرد، آن هــم در آثــار «هــزیــود» و 
«هومر».

در ایــن دوران یــونــان پــلی اســت بــین اروپــا و شــرق نــزدیــک بــا جــامــعه ای شهــری و تــوســعه یــافــته مــبتنی بــر کــار 
برده ها و جدایی کامل صنایع دستی از کشاورزی با یک بازرگانی پررونق.

تفاوت یونان با کشورهای شرقی

در ایــن دوران هــند، چــین، ایــران بــا اســتبداد مــطلق یــعنی قــدرت بــیکران شــاه روبــه رو بــودنــد. کــه هــم رئــیس کــشور 
بـودنـد و هـم رئـیس مـذهـب و ایـن بـرمـیگشـت بـه سـاخـت اقـتصادی ایـن جـوامـع. امـا در ایـن دوران یـونـان یـک جـامـعه 

ســـیاســـی پـــرتحـــرک داشـــت. مـــبارزه طـــبقاتـــی شـــدیـــدی بـــین افـــراد آزاد اجـــتماع (دمـــوس و  خـــلق) بـــر عـــلیه اشـــراف 

زمیندار قدیمی (آریستوکراسیا) جریان داشت.
دمــــوس و خــــلق، اســــاســــاً در شهــــرهــــا مــــتمرکــــز بــــودنــــد و رهــــبری آن هــــا در دســــت، بــــازرگــــانــــان و بــــرده داران و 

صــاحــبان حــرف بــود.ایــن ســتیز طــبقاتــی عــلت پــویــایــی زنــدگــی ســیاســی در یــونــان بــود بــرخــالف ســکون و آرامــش در 
شرق.

از ســویــی دیــگر جــدا بــودن پــولــیس هــا، ارتــباط مــدام بــا فــرهــنگ هــای دیــگر بــه عــلت ارتــباطــات تــجاری بــا دیــگر 
اقـوام، نـقش مـذهـب و سـنت را بـرخـالف کـشورهـای شـرقـی کـم مـی کـرد. مـراودات مـداوم فـرهـنگی از حـقیقت مـطلق 

پنداشنت باورها یونانیان را برحذر می داشت.

خاستگاه فلسفه یونان

بــا ایــن هــمه در یــونــان نــیز خــاســتگاه تــفکر فــلسفی، جــهان بــینی مــذهــبی ـ مــیتولــوژیــک بــود امــا اســاطــیر یــونــانــی بــا 
اساطیر شرق تفاوت داشت.

اساطیر یونانی انسانریخت بود (آنترپومورف) در حالی که اساطیر شرقی حیوانریخت بود. (زئومورف). 

دوم آنـکه در اسـاطـیر یـونـانـی وجـه هـنری وزیـبایـی آن غـالـب بـود در حـالـیکه در اسـاطـیر شـرقـی و جه پـرسـتشی 
آن غلبه داشت و این هم علت داشت. برخالف شرق در یونان روحانیون نقشی کمی در زندگی مردم داشتند.

تـوسـعه تـقسیم کـار در یـونـان بـه عـلت اسـتفاده عـمده از کـار بـرده گـان و انـفکاک کـار فـکری از کـاریـدی، دانـش 
یونانی بیشتر دنیوی بود تا مذهبی. خدایان یونانی آفرینندگان اجتماعی و جهانی یونانی بودند.

هزیود در تئوگونیای خود پیدایش جهان را این گونه توضیح میدهد؛
در ابـتدا خـأل (فـائـوس) وجـود داشـت. خـأل، زمـین، عـشق (اروس) و دنـیای تـاریـک زیـرزمـین (تـارتـارا) را بـه دنـیا 

آورد. و بعد شب را به وجود آورد.
با ازدواج آسمان و زمین، اثیر، اقیانوس، آفتاب، ماه و خدایان به دنیا آمدند. که زئوس در رأس آنهاست.

تــبدیــل خــدایــان انــسان شــکل بــه نــیروهــای نســبتاً مجــرد طــبیعت نــشانــه بــلوغ انــدیــشه هــای تــعمیم دهــنده فــلسفی 

است.
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پیش شرط های تاریخی

ایــن کــه در جــایــی تــفکر فــلسفی شــکل مــیگــیرد، و در مــنطقه ای دیــگر شــکل نــمی گــیرد اتــفاقــی نیســت؛ بــایــد دیــد 
هســته هــای نخســتین انــدیــشه فــلسفی در کــدام خــاک کــاشــته شــد و بــروبــار گــرفــت. و اگــر در ســرزمــینی دیــگر چــون 

ایـران انـدیـشه فـلسفی بـه وجـود نـیامـد. نـابـاروری آن دیـار را دیـد. پـس بـایـد رفـت بـه سـراغ پـیش شـرط هـای تـاریـخی 

شکل گیری اندیشه فلسفی.
ویژگی دوران

در بـــازکـــاوی ویـــژگـــی دوران، بـــایـــد بـــه دو عـــصر مـــفرغ و آهـــن و تـــفاوت شـــیوه تـــفکر در تـــولـــید کـــشاورزی و تـــجارت 
دریایی (کشاورزی و دریانوردی) بپردازیم.

عصر مفرغ

عصر مفرغ با ویژگی هایی به قرار زیر شناخته می شود: 

۱-شیوه تولید کشاورزی است. 
۲-تولید بشر برای استفاده اشتراکی و مصرف محلی است. 

۳-تجارت بیشتر به اشیاء تجملی محدود می شود. و نقش عمده ای در زندگی اقتصادی ندارد. 
۴-ابزار از نظر تکنیکی در سطح پایین است.

عصر آهن 

۱-جامعه از برده ساالری پدرساالری به برده داری کالسیک گذار می کند. 

۲-تجارت به حد بیسابقه ای گسترش می یابد. 

۳-آهن انقالبی بزرگ در صنعت کشتی سازی، کشاورزی و صنعت ایجاد می کند. 

کشف آهن و ساخت ابزار آهنی، کشاورزی و به تبع آن صنعت پیشه وری را گسترش داد.

انــقالب کــشاورزی از یــک ســو راه را بــرای ذخــیره غــذا و مــعضل گــرســنگی را حــل کــرد و از ســویــی دیــگر تــوجــه 
بشر را به حرکت فصول و اجرام آسمانی کشاند.

اخـتراع تـقویـم و نخسـتین کـشفیات اخـترشـناسـی ریـشه در رابـطه کـشاورزی بـا زمـان داشـت. (فـصل هـا و نـقش 

آن ها در آبیاری و کشت).
پس روحانیون خالقان و نگاهبان علم آغازین شدند.

بشر با تسلط بیشتر بر طبیعت موفق شد از جادو و اعتقادات فراطبیعی گذرکند. 

۴-رشد سریع بازرگانی و گسترش پیشه وران در شهرها

سه اختراع دوران ساز

سه اختراع دوران ساز در سرعت گرفنت به تحوالت این دوران کمک کرد. 
۱-پول فلزی                                                                                                                    
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۲-کـتابـت الـفبایـی: اخـتراع الـفبا انـحصار آمـوزش را از دسـت روحـانـیون بـیرون آورد و خـوانـدن و نـوشـنت فـراگـیرتـر 
شدند. تفکر انتزاعی نیز تکامل یافت و راه را بر منطق و دستور زبان گشود. 

۳-اوزان و مقیاس ها
تغییر ساختار اجتماعی و قدرت

ایـــن اخـــتراعـــات و تـــغییرات شـــگرف اقـــتصادی، در ســـاخـــت جـــامـــعه جـــابـــه جـــایـــی اســـاســـی بـــه وجـــود آورد نـــیروهـــای 
اجتماعی جدیدی وارد ساخت و ساز جامعه شدند. 

۱-برده داری پدرساالری به برده داری تجاری تبدیل شد. 
۲-زمینداران موروثی جای خود را به زمینداران تجاری دادند. 

۳-دهقانان به خرده مالک تبدیل شدند. 
۴-چوپانان به تهیه کنندگان پشم تبدیل شدند. 

۵-سررشته تمامی امور به دست اشرافیت تجاری افتاد.
تغییر شکل حکومت

تــغییر در ســاخــت، بــه زودی تــبدیــل شــد بــه چــالــش بــین تــجار و بــازرگــانــان بــا اشــراف زمــیندار و رهــبران نــظامــی و 
مـذهـبی، پـس حـکومـت هـای اسـتبدادی و مـطلقه اشـرافـیت زمـیندار بـایـد جـای خـود را بـه حـکومـت هـای دمـکرات مـی 

داد. اتفاقی که در یونان افتاد و در ایران نیفتاد.
شیوه معیشیت، شیوه تفکر

تــمدن هــایــی کــه در بــین النهــریــن، مــصر و ایــران بــه وجــود آمــد. مــبتنی بــر اقــتصادهــای کــشاورزی بــود. امــا مــعضل 

اسـاسـی آب بـود. و تـهیه آب نـیازمـند مـواظـبت دائـمی از آبـراه هـا و قـنات هـا بـود. و ایـن مـواظـبت نـیازمـند حـکومـتی 

متمرکز بود. و در کنار آن سلسله مراتبی از روحانیون پس از همان آغاز دو نهاد قدرتمند شکل گرفت. 
۱-نهاد استبداد 

۲-نهاد مذهب
کـه یـکی بـر اذهـان حـکومـت مـی کـرد و دیـگری بـر آب هـا. بـناهـای ایـن تـمدن هـا هـم نـمایـانـگر سـاخـتار اجـتماعـی 

آنان بود معابد و کاخ ها و تندیس و اهرام غول آسا که نشانه قدرت و خرافات بود.
ملطیه زادگاه فلسفه

مـلطیه شـبه جـزیـره ای در دریـای مـدیـترانـه در کـرانـه هـای افـریـقا در سـده هـای هشـتم مـیالدی بـه بـعد کـلیه شـرایـط 
الزم را برای به دنیا آوردن این فرزند خجسته داشت.

از یـک سـو بـزرگـتریـن مـرکـز زنـدگـی اجـتماعـی، اقـتصادی در مـیان شهـرهـای ایـونـیا بـود و مـصر و فـینیقیه را بـه 
آشور و بابل و مصر و ایران وصل می کرد.

نخسـتین شهـری بـود کـه از پـول سـکه ای اسـتفاده کـرد و  مـعابـد بیشـتر بـانـک بـود تـا جـایـی بـرای عـبادت. ضـرب 

سکه  حفظ سپرده ها بر عهده معابد بود.
معادن آهن و طالی فراوان داشت. تجارت مرکبات، ماهی، عسل، شراب و پشم در آن رونق داشت.       
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بـدنـه اجـتماعـی مـلطیه (کـارگـران بـندر، پـیشه وران و افـزارمـندان) متحـرک و فـعال بـودنـد و کـشاکـش طـبقاتـی در 

اوج بود.
حکومت بین الیگارشی و جباریت و دمکراسی در نوسان بود.

در ســال ۴۹۴ پ.م. مــلطیه بــه دســت ایــرانــی هــا تــصرف و بــه نــابــودی کــشیده شــد. و شــمع فــلسفه و دانــش در 
آنجا خاموش شد.

نخستین فیلسوفان

پـایـه گـذار مـکتب مـلطی طـالـس بـود. (۵۴۹ـ۶۲۴ پ.م) تـاجـری زیـرک کـه در اخـترشـناسـی و ریـاضـی تبحـر داشـت. 
او کــاشــف خــاصــیت مــغنایــسی آهــنربــا و تــهیه نخســتین نــقشه جــهان، ســاعــت آفــتابــی و تــوضــیح گــرفــنت نــور مــاه از 

خورشید کار شاگردان اوست.
در آن روزگـار ریـاضـیات، اخـترشـناسـی، هـواشـناسـی و جـغرافـیا بـه سـبب ارزش شـان در دریـانـوری بـا مـنافـع 
بـازرگـانـان گـره خـورده بـود. پـس پیشـرفـت چـشمگیری داشـت تـجارت بـا ریـاضـیات گـره مـی خـورد. و ریـاضـی تـفکر 
انـتزاعـی را در انـسان تـقویـت کـرد. امـا گسـترش تـفکر عـلمی یـک عـامـل دیـگر الزم بـود. داشـنت زمـان فـراغـت. زمـان 

آزاد بـایـد بـه کـمک دانـش و تجـربـه مـی آمـد و کـسانـی را پـدیـد مـی آوردتـا از تـحقیق بـه صـرف تـحقیق لـذت بـبرنـد. و 
این در میان تجار شهری فراهم بود و طالس نیز یکی از این افراد بود.

یک نکته مهم

دو نـــهاد اســـتبداد و مـــذهـــب نـــقشی را کـــه در شـــرق داشـــتند. در ایـــن نـــواحـــی نـــداشـــتند. از ســـلطنت مـــطلقه کـــه بـــه 
مــعنای دســپوتــیسم آن خــبری نــبود. کــاهــنان هــم در مــوقــعیتی نــبودنــد کــه بــر اذهــان مــردم حــکومــت کــنند. مــعابــد در 

ملطیه مسئول ضرب سکه و به عنوان بانک در خدمت منافع تجار می بودند.
پیدایش فلسفه

نــگرش اســطوره ای، ایــدئــولــوژی نــظام جــماعــتی آغــازیــن بــود. در ایــن دوران قــبیله بــود کــه فــکر مــی کــرد و انــدیــشه 

فـردی ضـرورتـی نـداشـت. چـرا کـه زنـدگـی بـر بـنیاد قـبیله اسـتوار بـود. و قـبیله بـه گـونـه ای غـریـزی و نـاآگـاهـانـه در کـار 

بود.
پـیدایـش فـلسفه مـقارن اسـت بـا تـشکیل جـامـعه طـبقاتـی. بـرای نخسـتین بـار انـسان دربـاره جـهان و زنـدگـی خـود 

به پرسش نشست.
فیلسوف

نخست فیلسوفان پدید آمدند و سپس نام فیلسوف و در پی آن واژه فلسفه پدیدار گشت.

لـئون فـرمـانـروای فـیلون هـا از فـیثاغـورث پـرسـید: تـو کـه هسـتی. فـیثاغـورث گـفت: مـن فـیلسوفـم. فـیثاغـورت زنـدگـی 
را بـه بـازیـهای املـپیک تشـبیه کـرد و گـفت: مـردمـی کـه درایـن بـازی هـا حـضور مـی یـابـند. سـه دسـته انـد. بـرخـی بـرای 
مـسابـقه مـی آیـند. و بـرخـی بـرای تـجارت و پـاره ای بـرای تـماشـا. ایـنان خـردمـندان انـد. در زنـدگـی نـیز هـمین گـونـه 

اسـت. بـرخـی زاده مـی شـونـد تـا اسـیر وسـوسـه نـفس ثـروت و مـقام دنـیوی بـاشـند. و بـرخـی کـه دیـگر خـردمـندنـد تـنها 

در جست وجوی حقیقت اند.                                                                                             
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فالسفه نخستین

فالسفه نخستین به سه مکتب تقسیم میشدند: 

۱-طبیعتگرایان 
۲-اتومیستها 

۳-سوفسطائیان
زمینه ها

«عــادت بــه مــشاهــده عــمیق و درســت جــهان پــیرامــون یــک ویــژگــی یــونــانــی بــود». طــالــس نــظریــه خــود دربــاره تــشکیل 
عــالــم را از گــل و الی دلــتاهــا اخــذ کــرد. آنــا کــسیندر تــحت تــأثــیر کــارگــاه کــوزه گــری کــوره و ذوب فــلز قــرار داشــت. 
آنـاکـسیمنس مـفهوم غـلظت و فشـردگـی را کـه پـایـه جـهان شـناسـی اش را بـر آن قـرار داد از فـرایـند صـنعتی نـمدی 

کردن مواد بافتنی بر اثر فشار گرفت. و هراکلیت اصل نخستین آتش را از صنعتگران و آهنگران گرفت.
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                             درآمد پنجم 
نخستین تبیین

فــیلسوفــان نخســتین، فــیلسوفــان طــبیعت گــرا بــودنــد. تــبیین هســتی بــراســاس عــناصــر طــبیعت، چــیزی کــه آن روزگــار 

تبیین فراطبیعت گرایانه داشت.
طــالــس آب را خــاســتگاه هــمه چــیز مــی دانســت. بــعدتــر آنــا کــسیندر مــی گــفت تــمامــی عــناصــر زنــده از عــناصــر 

مـرطـوب پـدیـد آمـده انـد. مـاهـی پـیش از جـانـوران خـشکی پـیدا شـده اسـت و انـسان زمـانـی چـونـان مـاهـی بـوده اسـت 

و بعدها با خشک شدن آب ها خودش را با زندگی در روی زمین سازگار کرده است.
و ایـن از زمـانـی اسـت کـه در فلسـطین یـهودیـت، در ایـران آیـین زردشـت در هـند بـودائـیسم و در چـین دائـوئـیسم 

و کنفوسیوس گرایی همچنان در اسارت خرافات فراطبیعی هستند .
آزاد شـدن انـدیـشه از جـهان بـینی هـای اسـطوره ای پـیشین ،انـقالبـی ژرف در انـدیـشه بـود. و ایـن هـمه بـر بسـتر 

ساختمان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نو خاسته ای بود. که فضای بازتری برای اندیشه پدید آورده بود.
هراکلیت

بـعد از تـبیین عـالـم چـونـان تـرکـیبی از عـناصـر چـهارگـانـه (خـاک، هـوا، آتـش و رطـوبـت و بـخار و ابـر) چـرایـی تـغییر 
اشیاء و پدیده ها بود.

 چرا اشیا تغییر می کنند.؟
 هراکلیت از ایونی نخستین کسی بود که به این سؤال پاسخ داد.

هـراکـلیت آتـش را نخسـتین اصـل و جـوهـر نـهایـی اشـیا مـی دانسـت. و مـی گـفت ایـن جـهان تـوسـط هـیچ خـدا یـا 
انسانی ساخته نشده است. آتش است که همیشه زنده بود و هست و خواهد بود.

هــمه چــیز در جــریــان اســت. اشــیا هــم هســتند و هــم نیســتند بــا اشــیا در حــال تــغییر و در فــرایــند شــدن و مــسیر 

درست دائمی اند.
و عـلت ایـن تـغییر دائـمی، تـرکـیب اضـداد اسـت. هـمه اشـیاء در حـرکـتی دوگـانـه درگـیرنـد یـکی از ایـن نـیروهـای 

متعارض همواره بر دیگری سبقت می گیرد.

اضداد با هم در حالت وحدت و تقابل دائمی اند. ستیزه پدر تمامی اشیاء، پادشاه تمامی چیزها است.

هـماهـنگی و بـی نـظمی اشـیاء ارتـباط تـنگاتـنگ شـان و گـذار از یـکی بـه دیـگری بـه خـاطـر سـتیزه دائـمی اضـداد 

درونی اشیاء است.
ماده و حرکت

فــیلسوفــان مــلطی مــاده را دارای ســرشــتی ذاتــاً پــویــا مــی دانســتند. و مــیان طــبیعت، حــیات، جــامــعه و ذهــن انــسان 

مـوانـع عـبورنـاپـذیـری نـمی دیـدنـد. و وحـدت و هـم پـیونـدی مـاهـوی آن را مسـلم مـی دانسـتند. مـی گـفتند خـدایـان در 
هـر چـیزی وجـود دارنـد. و بـه ایـن طـریـق قـدرت آغـاز شـده حـرکـت را کـه بـه تـنهایـی در مـوجـودات الـهی مـتمرکـز بـود 

در سراسر طبیعت پخش می کردند.
بعدها ماده تنزل می کند. منفعل و راکد و پست می شود. تا توسط نیروی خارجی به حرکت درآید.
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فـیلسوفـان نخسـتین بـرخـالف دوآلـیسم فـالسـفه دوران قـرون وسـطی، مـونیسـت بـودنـد (یـگانـه انـگار). وحـدت ذاتـی 

تمامی اشیاء جزء الینفک جهان بینی شان بود.
شاکله هستی

آنـاکـسیندر از نخسـتین مـاده نـامـعین بـیکران شـروع مـی کـند. از درون آن سـرمـا و گـرمـا بـه وجـود مـی آیـند. سـرد بـه 

مــرکــز فــرو مــی نــشیند و زمــین را تــشکیل مــی دهــد. و آنــچه گــرم اســت بــه مــحیط دایــره صــعود مــی کــند و اجــسام 
آسمانی را درست می کند.

از رطـوبـتی کـه بـه وسـیله خـورشـید بـخار شـده بـود. جـانـوران بـه وجـود مـی آیـند. نـیاکـان انـسان مخـلوقـاتـی شـبیه 
مــاهــی بــودنــد کــه در آبــهای گــل آلــود ســکنی داشــتند بــا خــشک شــدن زمــین تــدریــجاً بــا زنــدگــی در خــشکی ســازگــار 

شدند.
وضعیت خدایان

نخســت مــا بــا انــتقاد از چــند خــدایــی روبــه رویــیم (کــسنوفــانــس ۴۷۱ـ۵۷۰ پ.م) کــسنوفــانــس بــر ایــن بــاور اســت کــه 

خــدایــان بــا مــغزهــا و دســت هــای انــسانــی ســاخــته شــده انــد آنــچه آدم هــا راجــع بــه خــدایــان مــیگــویــند زایــیده پــندار 
تصور خودشان است. هر قوم براساس نیازش خدای خود را خلق کرده است.

و به واقع دین عینیت یابی و بت سازی ناآگاهانه انسان از سرشت خود است (فوئر باخ)
و هرچه جلوتر می رویم خدایان ضعیف تر می شوند و وظایفشان به نیروهای مادی واگذار می شود.

اتمیست ها

دومین مکتب فلسفه یونانی است. در حدود سده دوم پ.م. به دنیا آمد. و پیش از هفت سده به درازا کشید.
پــایــه گــذاران ایــن مــکتب لــوکــیبوس و دمــوکــریــت بــودنــد. ایــنان بــه اتــم و خــالء بــاور داشــتند و تــغییر و تــنوع را از 

همکنشی میان اتم و خالء مشتق می دانستند.

شاکله هستی از نظر اتمیست ها

دسـته ای از اتـم هـای مـختلف الـشکل از تـوده نـاشـناسـی جـدا شـدنـد در فـضای خـالـی گسـترش یـافـتند بـه یـکدیـگر 

اصــابــت کــردنــد و دایــره ای را درســت کــردنــد هــر یــک بــه شــبیه خــود پــیوســت. ســبک هــا بــه بــیرون پــرتــاب شــدنــد. از 

مـیان ایـن دو هـم آمـیختگی چـرخـنده اتـم هـا نـه تـمامـی جـهان بـلکه شـمار نـامحـدودی از جـهان هـای دیـگر بـه وجـود 
آمـدنـد. اتـم نـامخـلوق و تـغییرنـاپـذیـرنـد بـه لـحاظ شـکل و انـدازه مـتفاوتـند. در خـأل حـرکـت مـی کـنند و تـقسیم نـاپـذیـرنـد 

به حس درنمی آیند زیرا بسیار خردند.
خأل هم که اتم ها در آن حرکت می کنند. نامخلوق، بی تغییر و دارای صالبت در طبیعتی یکنواخت اند.

علیت گرایی

اتـومیسـت هـا عـلیت گـرایـانـی سـرسـخت بـودنـد. هـیچ چـیز بـدون عـلت بـه وجـود نـمی آیـد. هـر پـدیـده عـلت و ضـرورتـی 

داشت و نمی توان چیزی را به بخت و اقبال نسبت داد.

آن ها تصادف و غایت شناسی را در تبیین رویدادها رد می کردند.
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علت نخستین

آیـــده آلـــیسم بـــرای وجـــود حـــرکـــت در جســـت وجـــوی عـــلت غـــایـــت گـــرانـــه بـــودنـــد اتـــومیســـت هـــا، بـــرایـــن عـــقیده بـــودنـــد کـــه 
حـــرکـــت عـــلت نخســـتین نـــداشـــت. هـــمواره مـــوجـــود بـــوده اســـت حـــرکـــت وجـــه ذاتـــی اتـــم هـــا در خـــأل اســـت و نـــیازی بـــه 

محرک نخستین نیست.

رد تصادف

اتمیسـت هـا بـه عـلیت گـرایـی تـام بـاور داشـتند. و تـصادف را رد مـی کـردنـد درحـالـی کـه تـصادف و اتـفاق نـیز وجـهی 

بنیادی از واقعیت به همان اندازهای ضرورت است.
نظریة شناخت

آنها به دو نوع شناخت باور داشتند. شناخت پاکزاد و ناپاکزاد.
 شـناخـتی کـه نـاشـی از حـواس بـینایـی، شـنوایـی، بـویـایـی، چـشایـی  و ملـسایـی بـود جـزء شـناخـت نـاپـاکزاد بـود. امـا 
حـسیات بـرای شـناخـت کـافـی نیسـتند. تـعقل، اسـتدالل و ادارک شـناخـت را عـمیق تـر مـی کـنند. تـفکر از احـساس 

جدا نیست. بلکه حرکتی فراتر و بغرنج تر از تصاویر دریافتی ماست.
شـناخـتی کـه از طـریـق حـواص و تـصاویـر بـه دسـت مـی آیـد در حـد خـودش درسـت و مـعتبر اسـت امـا شـناخـت 
حـقیقی شـناخـت اتـم هـا و خـأل اسـت کـه در زیـر سـطح نـمودهـا عـمل مـی کـنند حـواس نـمی تـوانـد بـر شـناخـت آن هـا 

نــائــل آیــد. هســتی و فــعالــیت آن هــا را عــقل اســتنباط مــی کــند. اتــم هــا و خــأل مــوضــوع «پــاکــزاد» شــناخــت عــلمی 
هستند.

اتمیســتهــا تــفاوت مــیان نــمود و مــاهــیت را نــشان دادنــد امــا بــرایــشان روشــن نــبود کــه چــگونــه زیــر الیــه واقــعیت 

مادی  ماهیت با نمود پیوند دارد.
و نـــمی تـــوانســـتند روشـــن کـــنند کـــه چـــگونـــه آشـــنایـــی بـــا کـــیفیت اشـــیاء کـــه از طـــریـــق حـــواس بـــه دســـت مـــی آیـــد بـــه 

شناخت اتم و خأل ره می برد.
روانشناسی

اتمیسـت هـا جـسم را تـرکـیبی از اتـم هـای زمـخت و بـی ارزش مـی دانسـتند و روح را مـرکـب از اتـم هـای زیـبا، نـرم، 

صاف و گرم می دانستند.

خدایان نیز از اتم های بسیار لطیف ساخته شده اند. 
سوفسطائیان  

۱-واژه سـوفیسـت از سـوفـوس مـی آیـد بـه مـعنای فـرزانـه و حـکیم اسـت و در آغـاز بـه تـمامـی کـسانـی اطـالق مـی 
شـد کـه در یـک هـنر یـا رشـته ای از دانـش چـیره دسـت بـودنـد. نخسـتین فـیلسوفـان یـونـانـی بـه هـمین نـام خـوانـده مـی 

شدند. تنها در دوران های بعد بود که عده ای به تعریض سوفیست نامیده شدند.  
۲-از ســده پنجــم پــیش از مــیالد بــه کــسانــی اطــالق مــی شــد کــه آمــوزش ســخنوری مــی دادنــد و چــون بــابــت ایــن 

کار مزد دریافت می کردند مردم ایشان را تحقیر می کردند. 
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بـــا ســـوفیســـت هـــا ریـــشه در بـــاور ســـوفیســـت هـــا بـــه دمـــکراســـی و مـــوافـــقت  ۳6-مـــخالـــفت ســـقراط، افـــالطـــون و ارســـطو

سقراط و افالطون و ارسطو با حکومت اشراف و نخبگان داشت. 

۴-پایگاه طبقاتی سوفیست ها طبقات متوسط شهری بود و اینان محصول دمکراسی یونان بودند. 

۵-دوران دمــکراســی، دوران بــرجســته شــدن و دخــالــت انــسان در امــور بــود. ســوفــیسم بــرخــالف فــالســفه قــبلی تــوجــه 
خود را از طبیعت به سوی انسان برگرداند انسان، جامعه و قانون. 

۶-از مـــعروف تـریـن ســوفیســتهـا: پــروتــاگــوراس، گــورگــیاس و هـــیپیاس را مـــیتوان نــام بــرد.

اصول اندیشه سوفیست ها 

۱-سوفیست ها شناخت انسان را جایگزین شناخت طبیعت کردند. 

۲-پروتاگوراس در سال۴۸۵ پ.میالد به دنیا آمد در سال ۴۱۵ پ.م مرد. 

-۳شناخت چیزی جز ادراک حسی نیست

۴-ماده در حالت سیالن است و علت همه پدیده ها در خود ماده است. 

۵-نظام ها، قوانین و ارزشها نسبی است. و برای هر ملتی یک معنا دارد. 

-۶اندیشیدن در وراء طبیعت عینی و محسوس، ناممکن و بیهوده است. 

۷-اعتقادات دینی محصول قرارداهای مردم و سنت اند. 

۸-سـقراط و افـالطـون بـه نـظامـی از ارزش هـای مـطلق بـاور داشـتند. امـا پـروتـاگـوراس مـی گـفت هـیچ نـظام ارزشـی 
مطلق وجود ندارد. اما قراردادها تاریخی اند. 

۹-ایـــمان بـــه خـــدا و آئـــین هـــا و احـــکام دیـــنی ســـاخـــته انـــسان هـــا در شـــرایـــط مـــعین و هـــماهـــنگ بـــا نـــیازهـــای آدمـــی 
است. 

۱۰-داوری قـطعی دربـاره حـقیقت هـر چـیز از راه تـفکر مـحض بـرخـالف گـواهـی حـواس یـا ادراک هـای حـسی مـا را 
به شناخت یقینی نمی رساند. 

۱۱-شناخت ما نسبی است. 

۱۲-الـــیـکـوامـــاس شــاگــرد گـــورگـــیـاس بــا بـــرده داری مــخـالــف بـــود و مــی گـــفـت: طـــبـیـعـت هـــیـچ کــس را بـــرده نـــیـافـــریـــده 
اســت.

اپیکوریسم

مــاتــریــالــیسم فــلسفی کــه از مــلطیه (طــبیعت گــرایــان) شــروع شــد و در اتــم گــرایــان گســترش یــافــت بــا مــکتب اپــیکور 

تکمیل شد.

6. از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی
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اپیکور بین سالهای ۲۶۸ـ۳۴۱ پ.م میزیست.
درک عامیانه

درک عـــامـــیانـــه و مـــبتدل حـــس گـــرایـــی، تـــساهـــل عـــمدی در خـــوشـــیهـــای نـــاهـــنجار، تســـلیم هـــوای نـــفسانـــی ربـــطی بـــه 

اپیکوریسم ندارد. بیشتر به هدونیسم (لذت گرایی) نزدیک است که مؤسس آن آریس تیپوس کورنایی است.

اما یک بازتاب دشمنانه و دشنامی ضدماتریالیستی از سوی مخالفان است.
آته ئیسم

خـدا نـابـاوری یـک اتـهام دیـگر اپـیکوریـسم اسـت. کـه ایـن نـیز نـوعـی تـبلیغ دشـمنانـه اسـت هـرچـند اپـیکوریـسم بـه قـدر 

قــدرتــی خــدایــی مهــربــان و عــادل بــاور نــدارد. امــا خــدا نــابــاور نــبودنــد و مــی گــفتند خــدایــان کــاری بــه امــور انــسانــی 

ندارند.
تجدیدنظر در اتومیسم

اپیکور یک اتومیست تجدیدنظرطلب بود. ومانیفستی دوازده گانه داشت: 
۱-ماده خلق نشدنی است. 

۲-نابود نشدنی است. 
۳-عالم عبارت از اجسام جامد و خأل است. 

۴-اجسام جامد اعم از بسیط و مرکب است. 
۵-جرم اتم ها نامتناهی است. 

۶-اتم ها همواره در حرکت اند. 
۷-سرعت حرکت یکنواخت است. 

 ۸-حرکت در فضا عرضی و خطی است. در محیط ها ارتعاشی است.  
۹-اتم ها در هر نقطه از زمان و مکان قادر به انحراف جزئی اند. 

۱۰- خأل به لحاظ وسعت نامتناهی است. 
۱۱- اتم ها دارای وزن، شکل و اندازه اند. 

 ۱۲-شمارگان شکل های متفاوت نامحدود نیست. صرفاً شماره ناپذیر است.
نقاط افتراق کجا بود 

۱-اپیکور برخالف دموکریت به اتم ها وزن اساسی داد طوری که به پایین فرو ببارند. 

۲-فرضیه اپیکور انحراف کوچک اما خود به خودی اتمها در خط عمودی در فرو باریدن بود. 

۳-دمــکریــت بـه بــخت و اقــبال بــاوری نـداشـت.

بحران

بحران در زندگی بحران در تفکر را به دنبال می آورد. اپیکور در دوره ای می زیست که شهر ـ دولت از هم 
پاشیده بود. امپراطوری اسکندر شکل جدیدی به روابط داده بود.
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اپیکوریان در صدد تحلیل و تبیین شرایط جدید بودند.
نخست باید به حاکمیت اشراف ضربه می زد. دین در دست اشراف وسیله انقیاد عده ای بود. پس آنان به 

مقابله با ترس از خدایان پرداختند. اما این به معنای نفی خدایان نبود. آنان به خدایان به خاطر برتریشان 
احترام می گذاشتند.

از سویی دیگر خودکفایی فرد را در برابر خودکفایی شهر ـ دولت افالطون مطرح می کردند و می گفتند 
انسان خردمند از زندگی اجتماعی پس می کشد و این به خاطر درهم ریختگی اوضاع اجتماعی بود.

نقد افالطون 
۱-اپیکور برخالف افالطون که جهان را اثری هنری می دانست که خدایان برای بشر ساخته اند.

 جهان را برآیند تکامل مادی می دانست که از حرکت اتم ها در فضای خالی شکل گرفته است. و خدایان 
معلول آنند و هیچ غایت گرایی در بود و نبود جهان وجود ندارد. 

۲-اپیکور به الگوی انسان شهروند شهر ـ دولت باور نداشت. و توصیه بهپس کشیدن از امور اجتماعی می 
کرد. آن الگو متعلق بود به دوران دمکراسی یونان و این الگو مربوط به دوران بحران اجتماعی آتنی بود. اپیکور 

به حکومت الیگارشی و دمکراسی هر دو پشت کرد. و به زندگی درونی خود باور داشت. 
۳-هدف فرد از نظر اپیکور بهبود زندگی فردی است. اجتناب از رنج و نیل بهآرامش. افالطون هدف انسان 
را شهروند خوب بودن می دانست. در حالی که اپیکور هدف تالش انسانی را تعقیب نیکبختی می دانست که 

برابر با فقدان رنج بود. 
۴-اپیکور لذت را تقدم بر فضیلت می دانست. و می گفت فضیلت خود هدف نیست. وسیله ای برای رسیدن 

به نیک بختی است. در حالی که افالطون فضیلت را هدف می دانست. 
۵-اپیکور برخالف افالطون روح را نه الهی و فناناپذیر بلکه آن را جسمانی می پنداشت که ترکیبی بود از 
اتم هایی صاف و گوی مانند و ظریف که همزمان به همان گونه  جسم زاده شده اند. بدن حاوی روح است و 

روح دارای عاطفه، هوش و عقل است.  
۶-اپیکور برخالف افالطون که عدالت را با توسل به صور کلی اش مطلق می دانست نسبی و بسته به 

شرایط تاریخی متغیر می دید.  
۷-اپیکور برخالف افالطون که وفاداری به دولت برده دار اشرافی را توصیه می کرد یک جهان وطنی انسان 
دوستانه را توصیه می کرد. هر چند به برده داری حمله مستقیم نمی کرد اما می کوشید با عقالنیت صمیمانه 

ای با انسان ها برخورد کند. 
هدف زندگی  

۱-هدف زندگی انکار نفس نیست بلکه لذت است. و آن لذتی ایده آل است که نتیجه آن آرامش نفس و 
سکون خاطر است. فضائلی مانند سادگی، اعتدال، خویشنت داری انسان را به سعادت رهنمون می کند. اما 

این لذت گرایی، هرزگی افسارگسیخته نیست. 
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۲-شعار اپیکور بدون پیچیدگی زندگی کن بود. که ترجمان آن اتصال و سازگاری و متابعت بود. که درواقع 
اعتراضی بی صدا برعلیه وضع موجود بود. 

۳-در نزد اپیکور مرگ فنای فرد و حیات گرانبهاترین موهبت هاست و مرگ دروازهای به حیات ابدی نیست. 

فلسفه اپیکور در حوزه روم

بــا گســترش امــپراطــوری روم بــه حــوزه یــونــان، آثــار ارســطو بــه روم بــرده شــد. و ایــن آثــار در آنــجا خــوانــده و منتشــر 
شد. رواقی گری به عنوان نماینده آیدئالیسم یونانی در حوزه روم جایگاه وسیعی پیدا می کند. 

۱-نخست آن که اندیشه های اپیکور جهان وطنی بود. تمامی عالم یک کشور و سرتاسر کره خاکی یک خانه 
شعار آن ها بود. 

۲-اتکاء اپیکورگرایی نه بر اشراف که توده ها یا الیه های میانی اجتماع بود. یونان در حدود دویست سال 
پیش از میالد به تصرف روم درآمد.

لوکرسیوس

درخشان ترین نماینده اپیکوریسم در جهان یونانی ـ رومی لوکرسیوس شاعر بود. لوکرسیوس رساله «درباره 

طبیعت اشیاء» را نوشت
در ایــن دوران کــشاکــش طــبقاتــی در اوج بــود. جــدال بــین ثــروتــمندان (پــاتــریــسین هــا) و تــهیدســتان (پــلبین هــا) 

برای گرفنت مهار دولت.
آموزه های رواقیون

اشعار لوکرسیوس در نقد آموزه های رواقیون است که باور داشتند به :

ــ ذات باری بر جهان فرمان می راند.
ــ اجرام آسمانی نشانه خودجنبندگی خداست.

ــ غایت گرایی در طبیعت یک ضرورت الهی است. و مخالف اراده بشری است.
ــ جهان کروی و یکی است. 
آموزههای لوکرسیوس  

 ۱-خدایان هیچ نقشی در هستی بشر ندارند.  
۲-راه رستگاری بشریت رنجدیده آزادی است.  

۳-شناخت راستین پدیده های طبیعی به رهایی بشر از قید خرافات کمک می کند.  
۴-جهان از اتم ساخته شده است و مادی است.  

۵-روح میرا و فناپذیر است.  
۶-در پروسه شناخت حسیات بر همه امور تقدم دارد.  

۷-مــاده چــونــان تــرکــیبی از ذرات نــامــرئــی، تــرکــیبی از اتــم هــایــی اســت کــه در ســرعــتی بــینهایــت و حــرکــت کــوتــاه 
حرکت می کند.  
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۸-بــا گــرد آمــدن اتــم هــا زمــین پــدیــد آمــد. زمــین در آغــاز گــلین بــود. در اثــر گــرمــای خــورشــید ســفت شــد. در ایــن 
جـریـان بـر اثـر حـرارت خـورشـید عـناصـر رطـوبـت حـیات را پـدیـد آورد. در آغـاز گـیاهـان و بـعد جـانـوران ظـاهـر شـدنـد. 

آن هـایـی کـه گـرمـای بیشـتری نـصیبشان شـد پـرنـدگـان را درسـت کـردنـد. آنـانـی کـه عـناصـر خـاکـی بیشـتری داشـتند 
خــزنــدگــان را بــه وجــود آوردنــد. تــداوم گــرمــای خــورشــید و بــاد زمــین را ســفت تــر کــرد و مخــلوقــات بــزرگــتری بــه وجــود 

آمد. 
۹-انسان در آغاز با گردآوری خوراک زندگی می کرد. آتش، پوشاک و خانه نداشت در غار زندگی می کرد. 
پس آتش را کشف کرد. تمدن پس از کشف آتش به وجود آمد. بعد از پوست لباس و از چوب کلبه ساخت و 

ازدواج کرد و خانواده به وجود آمد. و اجتماع شکل گرفت. 

۱۰- با ساخنت شهرها، اراضی تقسیم شد و مالکیت به وجود آمد. 

۱۱- حــریــق جــــنـگـلـهـا بــاعــث ذوب آهـــن، مـــس، طــال و نـــقـره شــد. و ســاخــنت ســـالح و ابـــزار رونـــق گــرفــت. و رفـــتـه رفـــتـه 
بــافــندگــی، کــــشاورزی، مــوســیقی، دریـــانـــوردی، شــعر و کــتاب بـه وجــود آمــد.

جمع بندی کنیم

فــلسفه در ســده شــش پــیش از مــیالد در مــراکــز بــازرگــانــی ایــونــی بــه وجــود آمــد. گــذار تــفکر از تــفکر دیــنی بــه تــفکر 

فلسفی در آغاز طبیعتگرا بود و این طبیعتگرایی ماتریالیستی بود. تبیین هستی با عناصر مادی.

در کــنار آن تــببین ایــدئــالیســتی ســوفســطائــیان و ســقراط را داریــم. کــه در کــنار هــم حــرکــت مــی کــنند و روی هــم 
تأثیر می گذارند.

ماتریالیسم در تناقضات گرفتار آمده بر ان بود که خود را در نگرش اپیکور بازسازی کند. 

۱-در فـیزیـک، عـالـم کـائـنات چـون واقـعیت مسـتقل کـه در تـغییر دائـمی اسـت. و بـا سـاخـتار اتـمیک مـاده عـمل مـی 
کند تبیین شد. 

۲-در نظریه شناخت، احساس و تجربه حسی را مقدمه تعقل و شناخت علمی درنظر گرفتند و در اخالق 
برداشتی دنیوی و نسبیت گرایانه از سلوک اخالقی ارائه دادند.

با این همه این تبیین ها با توجه به نابالغی جامعه و علم، خام و صیقل نخورده بوده اند
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                               درآمد ششم
حوزه آتن

در حوزه آتن ما به سه غول روبه روئیم: 
۱-سقراط ۳۹۹ـ۴۶۹ پ.م 

۲-افالطون ۳۴۷ـ۴۴۷ پ.م 
۳-ارسطو ۳۲۲ـ۳۴۸ پ.م

سـده هـای پنجـم و چـهارم پـیش از مـیالد اوج بـرآمـدن ایـدئـالـیسم آتـنی اسـت. بـرخـالف مـلطیه و ایـونـی کـه حـوزه 
ماتریالیسم است. این حوزه با تبیین دیگری از هستی روبه رو است.

گروه بندی ها در آتن

یونان در این دوران یک تمدن آبی است. در حالی که شرق یک تمدن خاکی است.
دولت شهرهایی برآمده از کوچ نشین هایی که کرانه های غربی آسیای صغیر، سواحل دریای سیاه، 

ایتالیا، جزیره سیسیل و سواحل شرق افریقا را دربرمی گرفت. و به صورت مجموعه ای در مراکز بازرگانی و 
صنعتی در آمده بود.

آتن در این دوران با شکست دادن امپراطوری بزرگ ایران در ماراتن در مرکز این شهرها بود با دو گروه 
بندی: 

۱-اشراف زمیندار، مالکان کوچک، گله داران و صاحبان معادن در روستا 
۲-صاحبان صنعت و تجارت، کشتی داران، صرافان و صاحبان حرف، کارگران بارانداز، مالحان و 

جاشویان و صنعتگران در شهر

از لحاظ آماری 

۱-شهروندان ۱۶۰۰۰۰نفر 

۲-بیگانگان۹۰۰۰۰ نفر 

۳- بــرده هـا۸۰۰۰۰ نــفر

ساختار سیاسی

اقـتصاد آتـن در داخـل بـرده داری و در خـارج امـپریـالیسـتی بـود. شهـر بـه دویسـت بـخش تـقسیم مـی شـد. و مـبتنی 

بر دمکراسی برده داری بود.
سه حزب

سه حزب عمده آتن 
۱-حزب ساحل نشینان متعلق به تجار کوچک و بزرگ

۲-حزب دشت نشینان متعلق به مالحان بزرگ 
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۳-حزب کوه نشینان متعلق به دهقانان تهی دست، مالکان، پیشه وران و صنعتگران
حــزب نخســت مــیانــه رو و حــزب دوم ارتــجاعــی و مــدافــع حــکومــت اشــرافــی (الــیگارشــی) و حــزب ســوم دمــکرات و 

مترقی بود.
سه اندیشمند بزرگ آتنی به حزب دوم تعلق فکری داشتند و خواهان حکومت اشراف بودند.

اوضاع سیاسی ـ اقتصادی

در این دوران ما با دولت ـ شهرها یا پولیس های یونانی روبهروئیم که مبتنی هستند بر یک نظام اقتصادی 
برده داری. شکل حکومت در داخل دمکراسی است و در بیرون مرزها امپریالیستی است.

این دوران از سده پنجم پ.م شروع می شود. که دوران شکوفایی و انحطاط دمکراسی یونانی است. نقطه 
شروع این دوران پیروزی یونانیان در نبرد ساالمیس بر ارتش خشایارشاه است: 

۱-در آغاز این دوران با یک دوران پنجاه ساله آرامش روبه روئیم. که به دوران نوسازی معروف است. 
۲-بعد با یک دوران ده ساله جنگ میان آتن و اسپارت روبه روئیم. (۴۶۶ـ۴۵۷) 

۳-بعد یک دوران سی ساله صلح داریم. 
۴-در این  سال ها دو جریان در آتن قدرت می گیرند: 

  -محافظه کاران به رهبری اشراف محافظه کار کشاورز 
   -دموکرات ها به رهبری بازرگانان و دریانوردان

زمینه جنگ با اسپارت

توسعه صنعت، صادرات و بازرگانی به دمکراسی آتن خصلتی توسعه طلبانه و تهاجمی می دهد. و این امر با 
رقیب نیرومند او اسپارت که حکومتی تیرانی داشت برخورد می کرد. 

۵-در حدود سالهای ۴۶۰ پ.م حکومت در دست دمکرات ها است اما اصالحات آن ها با ترور انیالتیس ناتمام 
می ماند. و بریکلیس به رهبری می رسد. این دوران اوج شکوفایی و گسترش دمکراسی آتن است. 

۶-جنگ نخست پلوپونسوس بین آتن دمکرات و ارتجاع منطقه است؛اسپارت و کورنیئوس. ریشه های این جنگ 
توسعه طلبی و امپریالیسم آتن بود. این جنگ دوازده سال طول کشید و به قرار و صلح سی ساله منجر شد. 
۷-جنگ دوم پلوپونسوس دوم بیست و هفت سال(۴۰۷-۴۳۱) طول کشید ریشه های آن سیاسی و اقتصادی 

بود. امپریالیسم آتن و ارتجاع اسپارت.   
علت شکست آتن  

۱-توسعه طلبی امپریالیستی آتن  
۲-بی توجهی به خواست های اقشار پایین جامعه  

۳-دلبستگی نداشنت برده ها به آتن  
۴-بی توجهی به خواست کشاورزان آتن  

۵-دخالت ایران و اتحاد با ارتجاع اسپارت بر علیه آتن دمکرات  
۶-طاعون  

۷-اشتباهات تاکتیکی 
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۸-در سـال ۴۰۴پ.م بـر آتـن حـکومـت سـی تـن خـودکـامـه را داریـم کـه سـه تـن از آن هـا از شـاگـردان سـقراط انـد. و 
همین امر باعث مرگ سقراط می شود. در این دوران با کشتار و پیگرد عناصر دمکرات روبه روئیم. 

۹-چـهار مـاه بـعد ضـدکـودتـای تـراسـوپـوس را داریـم کـه دمـکرات اسـت. و بـعد بـا پـیگرد طـرفـداران خـودکـامـگی روبـه 
روئیم. مرگ سقراط در این دوران است. 

۱۰-و ســرانــجام بـا ظــهور اســـکندر از مــقدونــیه دمــکراســی آتــن بــرچــیده مــی شــود. و دوران دیــگر آغــاز مــی شــود.

سقراط که بود

سقراط یاسوکراتس در سال ۴۶۹ پیش از میالد در آتن به دنیا آمد. مادرش ماما  و پدرش سنگتراش بود.
کودکی و نوجوانی اش با درخشان ترین دوران دمکراسی یونان هم زمان بود. از تاریخ زندگی او اطالع 

دقیقی در دست نیست. اما طبق روایت گزنفون در دو جنگ شرکت داشته است. دلیری و تیزهوشی های 
فراوان نشان می دهد. به گونه ای که بر گردنش حلقه افتخار می آویزند.

در فــلسفه نخســت شــاگــر آنــاکــساگــورا بــود. و بــعد آرفــالئــوس و مــدتــی هــمنشین پــردویــکوس، ســوفــسیت مــشهور 
بود.

زن و دو فرزند داشت کار اصلی او به بازار رفنت و سخن گفنت با مردم بود. شاگردان چندی داشت. که دو 
تن از آن ها معروف بودند. و یکی از دالیل اصل دستگیری و محکومیت او همین دو شاگرد بودند. یکی 

آلگیبیارِس و دیگری کریتیاس بود. اولی مدتی رهبری آتن و دومی یکی از سی تن خودکامه بود.

محاکمه سقراط

سقراط شصت ساله بود که دستگیر شد. و این همزمان با موج تصفیه هایی بود که در آتن به راه افتاده بود. 
آتن جنگ های ویران کننده پلوپونسوس و به دنبال آن شکست را پشت سر گذاشته بود. حکومت خودکامگی و 

بازگشت دمکراسی را تجربه کرده بود. و خسته و زخمی تصمیم داشت دست به یک تصفیه سیاسی بزند و 

عناصر ضددمکراسی را تنبیه کند. آتش این انتقام جویی دامن سقراط را گرفت.

کیفرخواست چه بود

کیفرخواست او شامل دو بند بود: 

۱-به رسمیت نشناخنت خدایان آتنی 
۲-فاسد کردن جوانان

علت چه بود

فـساد جـوانـان و انـکار خـدایـان آتـنی بـهانـه بـود زنـدگـی و نـظرات سـقراط بـرضـد اصـول دمـکراسـی بـود. سـقراط بـه 

حکومت نخبگان و اشراف گرایش داشت.
بـیهوده نـبود کـه آلـگیبیارِس و کـریـتیاس بـه حـلقه درس او کـشیده شـدنـد. و هـرچـند سـقراط خـود بـا شـیوه حـکومـت 

این دو موافق نبود و در برابر آنها مقاومت کرد. اما آتن سقراط را پدر معنوی این دو می دانست.
بـیزاری سـقراط از دمـکراسـی آتـن و مـخالـفت آشـکار او بـا نـظام اجـتماعـی ـ سـیاسـی مـوجـود چـیزی نـبود  کـه از 
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دید دمکرات های آتن مخفی بماند.
سقراط چه می گفت

برای تبیین هستی سه حوزه در پیش پای متفکران یونانی بود: 
۱-حوزه طبیعت 
۲-حوزه جامعه 

۳-حوزه ذهن
مــلطی هــا بــه حــوزه طــبیعت تــوجــه کــردنــد. امــا ســقراط مــتوجــه «روابــط اجــتماعــی و رفــتار انــسانــی» شــد. حــوزه 
طـبیعت را بـه کـنار زد و بـه سـوی جـامـعه و ذهـن روی آورد. ایـن رویـکرد بـرای فـلسفه گـامـی بـه پـیش بـود. فـلسفه 

آشکارا هدفی سیاسی گرفت. 

۱-سقراط بر این باور بود که بشر را صنعت گری واال و هوشمند آفریده است و این چیز اعالء برای بشر، 
آب و آتش و هوا و خاک را فراهم ساخته است. (از یاد نبریم که فیلسوفان ملطی این چهار عنصر را خالق 

هستی می دانستند. )و این پنداشتی کامالً غایت گرایانه بود.  

۲-در زمینه اخالق سقراط بر این باور بود که انسان ها از آن رو به شیوه های پلید روی می آورند که نمی 
دانند چه چیزی درست است. فضیلت ناشی از شناخت حقیقت است و شناخت راستین از پنداشت درست 

بیرون می آید و پنداشت درست از طریق نقد نظرات متداول تحصیل می گردد.
هدف سقراط این بود که اخالق را بر بنیادی عقالنی استوار سازد. هرچند که جوهر آن اشرافی بود: 

۱-هدف اصلی فلسفه پرورش روح است. پس باید خوداندیشی را در افراد بیدار کرد. 
۲-هدف آموزش فضیلت است. و فضیلت خرد را به خوشبختی می رساند. 

۳-نیروی اساسی فضیلت دانایی است. و عدالت یکی از بزرگترین مظاهر فضیلت است. 
۴-مــهمتریــن وظــیفه خــرد کــوشــش در راه مــعرفــت اســت. و مــعرفــت واقــعی نــه شــناخــت جــزئــیات کــه شــناخــت 

کلیات است. 
۵-شعار سقراط این بود: «خود را بشناس» راه شناخت از درون خود می گذرد.

نظریه شناخت

نظریه شناخت در نظر سقراط بر دو پایه استوار بود: 
۱-نامیرایی روح 
۲-صور مثالی

تمامی شناخت یادآوری یا بازیابی و بازشناسی شکل های ابدی است.

شیوه سقراط: دیالکتیک سقراطی

سقراط پنداشت ها را به دو دسته تقسیم می کرد: 
۱-عقاید عادی و آزمون نشده مردم 
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۲-پنداشت های راستین
گــفتوگــو مــتدولــوژی کــار ســقراط بــود. و در آغــاز در بــرابــر حــریــف مــی گــفت نســبت بــه مــوضــوع مــورد بــحث هــیچ 
نـمی دانـد. و از او مـی خـواسـت بـه سـخن آیـد. و بـعد سـقراط بـا طـرح سـؤال هـایـی تـناقـضات درونـی انـدیـشه هـای 

او را روشن می کرد. و او را به جایی می رساند تا اعتراف کند او نیز هیچ نمی داند.
سقراط روش خود را با هنر مامایی مقایسه می کرد، از یاد نبریم که مادر او ماما بود او خود را مامای 

روح و اندیشه می دانست. او نمی خواست شناخت تازه ای به شنونده بدهد او می خواست به فرد کمک کند 
تا هسته های معرفت نهفته در روح خود را کشف کند. و آنرا در وی بزایاند.

روش او پــرســش بــود. امــا خــود پــاســخی نــمی داد. و مــی گــفت کــار مــا زایــانــدن اســت نــه تــولــید. ســقراط بــنیاد 

معرفت را بیرونی نمی دید. درونی می دید در اندیشه انسان.
هدف کار رسیدن به مفهوم یا تعریف کلی موضوع مورد پژوهش بود. این شیوه را استقرایی نیز می گویند.

نیک و بد سقراط 

۱-گذاشنت مبنایی برای منطق. استدالل استقرایی و تعاریف کلی از آن اوست. 

۲-ارائه یک درک علمی از اخالق 

۳-درک غایت شناسانه از جهان و تاریخ 

۴-بسط نظریه ُمثُل ابدی که جدا از مظاهر مادی قرار دارند.

مکتب های سقراطی

تـعالـیم سـقراطـی در واپـسین مـرحـله «شـکل بـخشیدن بـه انـدیـشه و احـساس فـرد در بـرخـورد بـا جـهان پـیرامـونـی و 
زندگی اجتماعی بود». پس سه جریان مهم اجتماعی از این تعالیم بیرون زد: 

۱-مکتب مگاریا 
۲-مکتب کونیک ها (کلبیون) 

۳-مکتب کورنائیک ها (هدونیستها)

۱-  مکتب مگاریا

بــنیانــگذار ایــن مــکتب یــوکــالیــدس از شهــر مــگارا بــود. و از آنــجا کــه بــا هــنر مــجادلــه و گــفته هــای مــنطقی اصــرار 
داشت. به آن ها دیالکتیکو هم می گفتند.

یوکالیدس فلسفه پارمنیدس و سقراط را با هم ادغام کرد و واحد پارمنیدس را با نیکی سقراط آشتی داد.

این مکتب آپاتی (بیهیجانی) را هدف عالی زندگی مرد فرزانه می دانست.
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۲-  مکتب سینیک ها

بنیانگذار این مکتب آنتیس ثنس بود. فرزند یک آتنی و کنیزی از اهالی ثراکیا در میان سالهای ۳۶۰ـ۴۴۰ پ.م 
می زیست. او شاگرد سقراط بود. و بعدها خود در ورزشگاه سگ سفید کالس های خود را دایر کرد. پس 

مکتب او به کونیکوی یا سگ معروف شد.
کلبیون

جـز محـل درس، شـیوه زنـدگـی و تـعالـیم آن هـا در کـلبی شـدن آنـها تـأثـیر داشـت گـفته مـی شـد کـه آنـتیس ثـنس خـود 

را سگ ساده می نامید.
از نمایندگان برجسته این مکتب دیوژن معروف است.

پایگاه و خاستگاه

توده تهیدست و رنجبر یونانی پایگاه کلبیون بودند و هدف این مکتب یک هدف اخالقی بود رویکردی فردی به 
زندگی داشت.

اصول این مکتب 

۱-دانــش و کســب آن بــیهوده اســت. تــنها چــیزی کــه ارزش دارد کــوشــش فــردی بــرای بهــتر کــردن زنــدگــی اخــالقــی و 
رسیدن به فضیلت خردمندانه است. 

۲-در زمینه شناخت مفاهیم کلی و مجرد را نفی می کردند. 

۳-ثروت را دوری از فضیلت و انگیزه تبهکاری و زشتی می دیدند. 

۴-تهیدستی و فقر باعث سربلندیشان بود. 

۵-نیک نامی را سرچشمه تباهی و تحقیر را مایه خیر می دیدند. 

۶-زیان آورترین چیزها شهوت است پس دیوانه شدن بهتر است از لذت بردن. 

۷-تنها لذتی باارزش است که پشیمانی به دنبال نیاورند. یا لذتی باشد نتیجه کار و کوشش. 

۸-فضیلت آموختنی است. 

۹-مرد فرزانه باید به ساده ترین شیوه زندگی کنند.

خالصه کنیم

کـلبیون مـانـند گـدایـان زنـدگـی مـی کـردنـد ارضـاء غـرائـز را بـه سـاده تـریـن شـکل مـی دیـدنـد زنـاشـویـی را بـیهوده مـی 
دانستند. و حتی دیوژن خواستار تولید مثل همگان بود.

همه جهان را میهن خود می دانستند. و برایشان بردگی و آزادی یکسان بود.
شکل حکومت برایشان علی السویه بود. اما آزادی را دوست داشتند و از خودکامگان بیزار بودند. دین  

ومراسم دینی را قبول نداشتند.
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ثروت و طبقات دارا را تحقیر می کردند.
و تمامی این ها به خاطر نابسامانیهای زندگی در سدههای  ۵-۴ پ.م. آتن بود.

کورنائیک ها ـ هدونیست ها

بـــنیانـــگذار آن آریـــس تـــیپوس بـــود. از اهـــالـــی کـــورنـــه شهـــری مـــهاجـــرنـــشین در ســـاحـــل افـــریـــقای شـــمالـــی در دریـــای 
مدیترانه. وی در سال ۳۵۰ـ۴۳۵ پ.م. میزیست.

کـورنـائـیک هـا بـه دنـبال فـلسفه ای عـملی و اخـالقـی بـودنـد. و هـدف فـلسفه را نـیکبختی فـردی مـی دیـدنـد امـا تـنها 

وســیله نــیکبختی را بــرخــالف کــلبیون لــذت یــا هــدونــه مــی دانســتند. و هــمه کــوشــش هــای ارزشــمند انــسان را در بــه 
دست آوردن لذت می دیدند.

این گروه سرچشمه شناخت را احساس های فردی می دیدند نه چیزهای بیرونی و نزد این گروه خوب آن 
چیزی بود که لذت می داد و زشتی و بدی، درد و رنج بودند. اما در کنار لذت های جسمی به مهارت های 

روحی هم اهمیت می دادند. و بینش را بزرگترین وسیله لذت می دانستند.
هدونیست ها ملحد و بی خدا بودند و تالش داشتند خدایان یونانی را توجیه عقالنی کنند.

افالطون

پــالتــون در ســال۴۲۷ پ.م. در آتــن بــه دنــیا  آمــد و هشــتاد ســال بــعد درگــذشــت. وی بــه یــک خــانــواده اشــرافــی تــعلق 

داشت.

تنومند و استاد ورزش بود به همین علت به او پالتون (یعنی پهن) می گفتند: نام اصلی او آریستو کلس 
بود.

بیست ساله بود که به حلقه سقراط پیوست هنگام محاکمه سقراط حاضر بود.

پـس از مـرگ سـقراط بـه نـزد کـراتـولـوس رفـت کـه از پـیروان مـکتب هـراکـلیت بـود. و سـپس نـزد هـرمـوگـنس رفـت کـه 

از پیروان پارمنیدس بود.
بیســــت و هشــــت ســــالــــه بــــود کــــه بــــه شهــــر مــــگارا رفــــت چــــون هــــواداران ســــقراط بــــه عــــلت جــــانــــبداری از حــــکومــــت 

الیگارشی مورد نفرت مردم بودند. به افریقا و ایتالیا و مصر رفت.
بـعد بـه دربـار دیـونـوسـیوس اول فـرمـانـروای خـودکـامـه سـیراکـوس رفـت. مـدتـی در آن جـا بـود. مـغضوب شـد. پـس 

او را به سفیر اسپارت سپردند تا به عنوان برده بفروشند.
افـالطـون در آیـگینا بـه بـردگـی فـروخـته شـد. امـا آنـیکریـس از اهـالـی کـورنـه او را خـریـد و آزاد کـرد و وقـتی بـه آتـن 

بازگشت بیش از چهل سال داشت.

پس از مدتی در محلی به نام آکادمیا شروع به تدریس کرد. این مرکز در سال ۵۲۹میالدی به زمان 

ژوستی نیان امپراطور رم بسته شد.
دو واقعه مهم

افالطون نخست می خواست سیاستمدار شود. اما مرگ سقراط به خاطر جانبداری از حکومت های خودکامه 
در او اثر بدی داشت. اما این امر باعث نشد که افالطون به تئوریزه کردن حکومت فیلسوفان یا حاکم های 
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فیلسوف نپردازد.

واقـعه دوم بـعد از مـرگ دیـونـوسـیوس فـرمـانـروای خـودکـامـه سـیراکـوز افـتاد. در سـال ۳۶۷پ.م. دیـونـوسـیوس مـرد 

و پسـرش جـانـشین او شـد. مـشاور او دیـون دوسـت افـالطـون بـود. پـس مـوقـعیت مـناسـب بـود تـا افـالطـون تـز خـود را 
به مرحله آزمایش بگذارد پس به دعوت دوستش دیون به سیراکوز رفت تا دیونوسیوس دوم را فیلسوف کند.

مـــدتـــی بـــعد مـــردم بـــه مـــخالـــفت بـــا اصـــالحـــات دیـــون پـــرداخـــتند. دیـــون مـــغضوب و تـــبعید شـــد و افـــالطـــون بـــه آتـــن 

بـازگشـت. بـار دیـگر افـالطـون بـه سـیراکـوز دعـوت شـد. امـا مـدتـی کـوتـاه کـار بـه ادبـار کـشید. و افـالطـون مـجبور بـه 

بازگشت شد.

دیــون دوســت افــالطــون کــه در تــبعید بــود بــه ســیراکــوز حــمله کــرد و حــکومــت را بــه دســت گــرفــت امــا بــا مــخالــفت 
مردم روبه رو شد و در سال ۳۵۳به دست یکی از اعضا و شاگردان آکادمیای افالطون کشته شد.

نــنگی کــه کــالــیپوس بــا کشــنت دیــون بــرای آکــادمــیا بــه بــار آورد افــالطــون را دل تــنگ کــرد و ســرخــورده در ســال 
۳۴۷ پ.م. درگذشت.

افالطون چه می گفت 

۱-افالطون به دو جهان باور داشت. جهان واقعی یا عالم ُمثُل یا جهان ایده ها و جهان سایه ها که انسان در 
آن زندگی می کند. روح در عالم ُمثُل آزاد است. موفق به درک حقیقت می شود. اما وقتی به جهان سایه ها 

می آید و با ماده یکی می شود. آنچه که در جهان باال دیده است فراموش می کند پس شناخت در واقع 
یادآوری آنچه که فراموش شده است. 

۲-هدف فلسفه یک هدف علمی است و آن در کمال رساندن زندگی فرد در پیوند با دیگران است. 

۳-هــدف زنــدگــی کــوشــش آدمــی بــرای رســیدن بــه فــضیلت اســت و فــضیلت چــیزی نیســت جــز هــماهــنگی ســالمــت و 
آرامش و اعتدال درونی

فضیلت خود بر چهار قسم است:

ــ  فرزانگی
ــ  مردانگی

ــ  خویشتنداری
ــ  دادگری 

۴-جامعه به سه گروه باید تقسیم شود:
ــ  رهبران
ــ نظامیان

ــ  مردم که کارهای تولیدی می کنند.
رهبران نباید مالکیت داشته باشند. مالکیت مخصوص طبقه دوم و سوم است زنان باید مشترک باشند. 

۵-حـــکومـــت بـــایـــد مـــیان گـــروهـــی کـــوچـــک یـــا دســـت یـــک نـــفر بـــاشـــد (آریســـتوکـــراســـی) و بـــدتـــریـــن شـــکل حـــکومـــت 
دمکراسی است. 
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۶-اندیشه های افالطون بیشتر به شکل گفت وگو است دیالگو بهمعنای گفت وگو است.
 ۷-اندیشه های افالطون نخستین بار توسط آریستوفانس بیزانسی در قرن سوم پ.م. و بعد توسط 

ثراسولوس به شکل کتاب در آمد. 

۸-روح نامیرا و جاودانه است. 
۹-افالطون خواهان حکومت آریستوکراتیک و حتی تک فرمانروایی بود. 

۱۰-برابری معنا ندارد افراد شایسته تر باید از حق بیشتری برخوردار باشند. 
۱۱-منکران وجود خدایان باید کیفر ببینند.

ارسطو

آریســتوکــلس در شهــر اســتاگــیرا در نــاحــیه خــالــیکویــکه در شــمال دریــای اژه از نــواحــی ثــراکــیا در ســال ۳۸۴ پ.م. 

به دنیا آمد. پدرش نیکوماخوس و مادرش فایس تیس بود.
پدرش دوست وپزشگ شخصی آمونتاس شهریار مقدونیه بود.

ارسطو کودکی اش را در مقدونیه گذراند در همان روزگار پدر و مادرش مردند و سرپرستی او به 
پروکسنوس سپرده شد.

شـانـزده سـالـه بـود کـه بـه آتـن رفـت و بـه حـلقه آکـادمـیا پـیوسـت. بیسـت سـال بـعد پـس از مـرگ افـالطـون بـه دعـوت 
هـرمـیاس فـرمـانـروای خـودکـامـه شهـر آتـارنـیوس بـه آنـجا رفـت. هـرمـیاس از نـزدیـکان افـالطـون و شـاگـرد آکـادمـیا بـود. 

سـه سـال در آنـجا بـود. بـا خـواهـر هـرمـیاس ازدواج کـرد. و بـعد از مـرگ او بـا هـریـولـیس ازدواج کـرد و نـیکومـاخـوس 
نـام پسـر آنـها اسـت. بـعد بـه لـیتولـنه رفـت کـه یـک سـفر تـحقیقاتـی بـود جـانـورشـناسـی و زیسـت شـناسـی، و دو سـال 

آنجا بود.
در سال ۲۴۲توسط فیلیپ پدر اسکندر دعوت شد تا به مقدونیه برود و سمت استادی اسکندر سیزده ساله 
را به عهده بگیرد. هشت سال در مقدونیه ماند در سال ۳۳۵ پ.م. فیلیپ کشته شد و ارسطو مقدونیه را ترک 

گفت. و به آتن آمد. آتنی که در نبرد خایرونیا از مقدونیه شکست خورده بود و زیر نفوذ مقدونیه بود.
دانشگاه لوکایون و مکتب مشاِء

ارسـطو در بـیرون آتـن در نـزدیـک مـعبد آپـولـو در لـوکـایـون دانـشگاه خـود را تـأسـیس کـرد. و از آنـجا کـه هـنگام درس 

دادن در خیابان های پردرخت آن راه میرفت مکتب وی بهمشاِء (عربی) ،پریپانوس (گام زنی) معروف شد.
بــرنــامــه درس او دو قــسمت بــود. بــخشی بــرای عــموم شــاگــردان بــود و بــخشی اخــتصاصــی تــر حــلقه نــزدیــکانــش 

بود.
اســـکندر در ســـال ۳۲۲ مـــرد و احـــساســـات ضـــد مـــقدونـــیه ای در آتـــن شـــعله ور شـــد. ارســـطو هـــدف تـــهمت قـــرار 

گــرفــت. درســت مــثل ســقراط اتــهام تــوهــین بــه مــقدســات دیــنی بــود. اســناد ارائــه شــده ســرودی بــود بــرای هــرمــیاس و 

دیگر سنگ نوشته ای برای مجسمه او. هرمیاس توسط اردشیر سوم کشته شده بود.
پس به خالکیس رفت و در سال ۳۲۲ پ.م.مرد.
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ارسطو چه می گفت

نوشته های ارسطو نزدیک به دو قرن در انباری در شهر اسکپیس خاک خورد. تا اینکه در پایان قرن اول 
آپلیکون یونانی از وجود آن ها آگاه شد. و آنها را به آتن آورد. در سال ۸۴ پ.م. سپاه روم آتن را اشغال کرد.

سـوال فـرمـانـده رومـی نـوشـته هـای ارسـطو را بـه روم بـرد. کـمی بـعد آنـدرو نـیکوس سـرپـرسـت مـکتب ارسـطو بـه روم 

رفت و مأمور تنظیم نوشته های ارسطو شد.
در ایـن تـنظیم نـوشـته هـایـی کـه در مـورد مـسائـل طـبیعی بـود. تـحت عـنوان طـبیعیات فهـرسـت بـندی شـد. و آنـچه 
آن سـوی مـسائـل طـبیعت بـود،تـحت عـنوان مـتافـیزیـک دسـته بـندی شـد . بـعدهـا مـتافـیزیـک مـعنای مـشخصی بـه خـود 

گرفت.
ارسطو دانش های فلسفی را به دو دسته تقسیم می کرد: 

۱-فلسفه نظری: 
ــ  فیزیک

ــ  ریاضی
ــ  تئولوژی (خداشناسی) که فلسفه نخستین یا متافیزیک نامیده شد. 

۲-فلسفه عملی:
ــ  اخالق
ــ اقتصاد
ــ  سیاست

تئوری شناخت

روش ارسطو بازگشت به واقعیت و رویکرد به پدیده های عینی جهان پیرامونی و هسته های محسوس بود.

بــرای تجــربــه حــسی، نــقشی قــاطــع و تــعیین کــننده قــائــل بــود (بــرخــالف افــالطــون) الــبته بــرای او هــدف مــعرفــت و 
شــناخــت کــلیات بــود. کــه مــنظور او شــناخــت مــاهــیت کــلی چــیزهــا بــود. و وســیله ایــن کــار مشــتق کــردن جــزئــیات از 

مقایسه کلی بود. و می گفت: شناخت باید از کلی و نامعین به جزیی و معین برسد.

روش او دیالکتیکی بود. همانگونه که روش سقراط و افالطون بود.

ارســطو بــرای بشــر هــیچ گــونــه شــناخــت فــطری و پــیشینی قــائــل نــبود. و ســرچــشمه هــرگــونــه شــناخــت را ادراک 
حـسی مـی دانسـت. و مـی گـفت بـایـد مـفاهـیم و اصـول کـلی هـر دانـشی را بـایـد از راه اسـتقراء بـه دسـت آورد (از 

جزء به کل رسید)
در نظریه شناخت ،ارسطو از ادارک حسی آغاز می کند و به شناخت عقلی (تجریدی و کلی) می رسد.

برای ارسطو مراحل شناخت از سه مرحله می گذرد: 
۱-مرحله وضوح و بداهت واقعیت عینی. که به وسیله افزارهای حسی ادراک می شود. 

۲-مــرحــله دوم اســتقراء اســت کــه بــر پــایــه ادارک هــای حــسی بــنا مــی شــود. مــوضــع نــاروشــن از راه بــرشــمردن و 
سنجیدن با یک رشته موضوع های مشخص شناخته می  شود. 

۳-مرحله سوم قیاس است. که شناخت یقینی و ضروری به دست می آید.
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منطق

ارســطو مــنطق را دانــش درســت انــدیــشیدن مــی دانــد. کــه هــدف آن شــناخــت واقــعیت بــیرونــی اســت. آن گــونــه کــه در 

اندیشه انسانی منعکس می شود.

موضوعهای تفکر ما مقوالت هستند و آنها بر ده نوع اند: 

۱-جوهر ـ مثل انسان 
۲-کم ـ مثل طول سه متر 

۳-کیف ـ مثل سفید 
۴-اضافه (پیوند) ـ مثل بزرگتر 

۵-مکان ـ مثل در دانشگاه 
۶-زمان ـ مثل دیروز 

۷-نهاد یا وضع ـ مثل نشسته 
۸-داشنت (ملک) ـ مثل کفش پوشیده 

۹-کنش (فعل) ـ مثل می سوزد 
۱۰- واکنش (انتقال) ـ مثل سوخته

کلیات پنجگانه

ارسطو پیوندهایی که مفاهیم کلی با موضوعات را دارند به پنج دسته تقسیم می کند: 
۱-جنس  

۲-گونه (نوع) 
۳-اختالف (فصل) 

۴-ویژگی (یا خاصه) 
۵-رویداده (یا عرض)

قضیه (یا گزاره)

گفتاری است که چیزی را به چیزی نسبت می دهد یا سلب می کند. پس قضیه: 
۱-یا ایجابی است. 
۲-یا سلبی است. 

۳-یا کلی است. 
۴-یا جزئی است.
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قیاس

شــناخــت عــلمی در اســتنتاج جــزیــی از کــلی اســت یــا مــعلول از عــلت اســت. هــر قــیاس شــامــل ســه قــضیه اســت. دو 

مقدمه و یک نتیجه
استقراء

وسیله دیگر شناخت علمی استقراء است یعنی رسیدن به کلی از راه برشمردن جزیی
برهان

بــرهــان اســتداللــی اســت کــه بــه وســیله مــقدمــاتــی کــه حــقیقی و نخســتین انــد حــاصــل مــی شــود. مــقدمــات حــقیقی بــا 
چیزهایی که به وسیله خودشان ایجاد باور می کنند نه به وسیله چیزهای دیگر.

اصل عدم تناقض

در قـیاس، مـقدمـات خـود نـیازمـند اثـبات انـد. اگـر بـخواهـیم ایـن کـار را بـکنیم دچـار جـریـان بـی پـایـانـی خـواهـیم شـد. 
پـس بـایـد دنـبال اصـلهـایـی بـرهـاننـاپـذیـر بـاشـیم. ایـن اصـل، اصـل عـدم تـناقـض اسـت. یـک چـیز نـمی تـوانـد در یـک 

زمان باشد و هم نباشد.
و اصـل بـعد اصـل سـوم حـذف شـده اسـت. دو قـضیه کـه یـکی از آن هـا چـیزی را ایـجاب، و دیـگری سـلب مـی کـند. 

یکی راست است و دیگری دروغ شکل سومی وجود ندارد.
شناخت طبیعت (فیزیک)

هســته اســاســی در فــلسفه طــبیعت ارســطو مــفهوم جــنبش یــا حــرکــت و دگــرگــونــی اســت. امــا انــگیزه ایــن دگــرگــونــی 

چیست. اما قبل از این باید چند چیز را روشن کرد.

ماده چیست

همه چیزها دو عنصر را در بردارند، ماده و صورت
ماده عبارتست از زیر نهاده اصلی هرگونه هستی. و صورت شکل و تعین آن است.

پس هیچ صورتی بی ماده و هیچ ماده ای بی صورت یافت نمی شود.

دگـرگـونـی هـنگامـی انـجام مـی گـیرد کـه یـک مـاده صـورتـی بـه خـود بـپذیـرد. پـس آن چـه در جـریـان یـک دگـرگـونـی 

هنوز صورتی به خود نپذیرفته است یعنی چیز دیگری نشده است هستی آن تنها یک امکان است.
مـاده ایـن امـکان اسـت کـه پـس از پـذیـرش صـورت بـه شـکل تـحقق یـا فـعلیت یـا واقـعیت درمـی آیـد. ایـن جـریـان از 

قوه به فعل و در آمدن یا از امکان به تحقق رسیدن در همه هستی وجود دارد.
پس حرکت خصلت ذاتی چیزهاست و آن تحقق یافنت یک امکان چونان امکان است.

علت های چهارگانه

برای شناخنت هر چیز باید چونی و چرایی آن را توضیح دهیم. و برای فهمیدن این چونی و چرایی باید علت 
های چهارگانه را ببینیم: 

۱-علت مادی ؛ سنگ و سیمان 
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۲-علت صوری ؛خانه ساخته شده 
۳-علت فاعلی ؛ معمار و بنا 

۴-علت غایی ؛ سکونت در خانه
مـثالً سـنگ و سـیمان عـلت مـادی سـاخـتمان. سـاخـتمان سـاخـته شـده عـلت صـوری مـعمار عـلت فـاعـلی و سـکونـت 

علت غایی است.
جهان شناسی ارسطو

مـفهوم اسـاسـی در فـلسفه ارسـطو حـرکـت اسـت و ایـن حـرکـت تـنها در فـضای جـهان کـه بـه شـکل کـره اسـت وجـود 
دارد. و سه نوع حرکت امکان دارد:

از مرکز به پیرامون-
از پیرامون به مرکز-
و حرکت چرخشی به گرد مرکز.-

 و هر حرکت وابسته به یک جسم معین است: 
حرکت مرکزگریز؛ ویژه  آتش است. -
 حرکت به سوی مرکز ؛ویژه زمان است. -
حرکت چرخشی؛ ویژه اتر است. -
حرکت چرخشی؛ هیچ گونه نقیضی ندارد و جاودانه است. -

ارسطو بر این پایه جهان هستی را به سه قسمت تقسیم کرد: 
۱-طبقه زیرین ؛ جای عناصر چهارگانه است. (آتش، خاک، هوا و آب)  

۲-طبقه باال ؛ سپهر ستارگان ثابت است. 
۳-طــبقه مــیانــی ؛ فــاصــله مــیان مــاه و ســپهر ســتارگــان ثــابــت پــر شــده از اتــر یــا عــنصر پنجــم جــهان هســتی نــه 

پدید آمده و نه از میان می رود.
ــ برترین طبقه آن سوی جهان و مکان و زمان ـ جنبانده ناجنبده یا خدا است.

متافیزیک

آندرنیکوس رودرسی نوشته های ارسطو را به دو قسمت تقسیم کرد: 

۱-درباره فیزیک (طبیعت، منطق، جانورشناسی) 
۲-متافیزیک ـ نوشته هایی که شامل موارد فوق نبود و به آن ها آنچه آن سوی طبیعت است نام نهاد.

این نوشتهها توسط اعراب به مابعدالطبیعه ترجمه شد.
ارسطو در فیزیک از حرکت صحبت می کند برای بررسی دگرگونی و حرکت پای ادارک حسی به میان می 

آید. و شاخه های گوناگون دانش های طبیعت که بر بنیاد تجربه حسی شکل گرفته اند.
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در شـناخـت حـسی کـه بـه جـزئـیات مـنتهی مـی شـد مـا بـا مـاده سـروکـار داریـم. امـا شـناخـت واقـعی بـایـددر مـورد 
صورت انجام پذیرد. و این کار فلسفه نخستین است.

دانش نخستین به چیزهایی می پردازد که هم جدا از ماده اند و هم دگرگونی ناپذیرند و این دانش همان 

متافیزیک است. و تئولوژی (خداشناسی) در مرکز آن قرار دارد. در متافیزیک هستنده، چونان هستنده، مورد 

مطالعه قرار می گیرد (موجود من حیث هوموجود) خداشناسی در نزد ارسطو برترین دانش نظری است. و 
خدا در نزد او نخستین محرک است چرا که ارسطو حرکت را بنیاد طبیعت می داند. و حرکت را به سه قسم 

تقسیم میکند: 

۱-چیزی که متحرک است اما محرک است (ماده) 
۲-چیزی که هم محرک است هم متحرک 

۳-چیزی که محرک است اما متحرک نیست ـ خدا

فلسفه اخالق

دانش به دو بخش تقسیم می شود:

شناخت نظری : هدفش حقیقت است 
و شناخت عملی : هدفش کنش یا کردار است.

شناخت عملی خود به سه قسمت تقسیم می شود:
ــ  اقتصاد ؛ درباره زندگی اقتصادی انسان ها است.

ــ  سیاست؛ درباره زندگی و رفتار اجتماعی است.
ــ  اخالق؛ درباره خصلت فردی انسان ها است.

هدف اخالق

هدف اخالق رسیدن انسان به خیر یا نیکی است. 

انسان ها سه چیز را سرچشمه انگیزه نیک بختی می دانند:

ــ  هوشمندی علمی
ــ فضیلت (زبردستی در هر کاری)

ــ  لذت (هدونه)
انسانها به طور کلی به دنبال چهار چیزاند:

ــ  افتخار
ــ شهرت 
ــ  ثروت

ــ  فرهنگ
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هدف اصلی اخالق ارسطویی دست یافنت به فضیلت است.

روح انسان دارای دو بخش است:
ــ عقالنی شامل: شناسنده و بخش حسابگر

ــ غیرعقالنی شامل: شهوت و خشم
فضیلت های اخالق باید از هماهنگی میان این دو بخش پدید آید.

ارسطو هر کرداری را دارای دو رویه افراط و تفریط می بیند. برای او حد میانی یا اعتدال فضیلت است.
مـــثالً گســـتاخـــی (افـــراط) تـــرســـویـــی (تـــفریـــط) ـ شـــهامـــت (اعـــتدال). نـــیکبختی در نـــزد ارســـطو عـــبارت از کـــردار 

هماهنگ با فضیلت است.

برترین سعادت انسانی در فعالیت اندیشه ای یا عقالنی است. و فلسفه دلپسندترین فعالیت هایی که 
فضیلت یا زبردستی انسانی خود را در آن نشان می دهد.

انــسان بــرای داشــنت شــادکــامــی بــایــد آســایــش داشــته بــاشــد. تــنها فــعالــیت فــکری اســت کــه حــداکــثر آســایــش و 

شادکامی را برای انسان به ارمغان می آورد.

فلسفه سیاسی

اخالق در نزد ارسطو خصلتی سیاسی دارد. چرا که فضائل اخالقی در زندگی اجتماعی تحقق می یابد.
پس اخالق و سیاست در نزد او جدایی ناپذیرند.

ارسـطو انـسان را جـانـوری سـیاسـی یـا اجـتماعـی مـی دانـد. و جـامـعه را پـیش شـرط تـحقق عـمل اخـالقـی انـسان 

مـی دانـد. پـس در نـزد او اجـتماع مـقدم بـر فـرد و خـانـواده اسـت. هسـته اصـلی اجـتماع خـانـواده اسـت. خـانـواده، 

گـروه و گـروه هـا دولـت شهـرهـا را بـهوجـود مـی آورنـد. هـدف اصـلی دولـت شهـر خـرسـندی و نـیکبختی مـردم اسـت. و 
این نیکبختی زائیده و نتیجه فضیلت است. پس وظیفه دولت پرورش مردم برای کسب این فضیلت است.

این فضیلت و نیکبختی اما شامل برده ها نمی شود. برده پاره ای جاندار از دارایی است و کارافزاری 
الزم برای زندگی است. و در سرشت متعلق به دیگری است.

در نزد ارسطو برده و برده داری امری پذیرفتنی است. و جنگ های برده داری را موجه و شایسته می 
داند.

و اما در مورد بهترین شکل دولت ارسطو به حکومت آریستوکراسی باور دارد. اما آن گونه آریستوکراسی 
که عناصر اصیل الیگارشی، دمکراسی را با آریستوکراسی درهم آمیخته باشد.

سخنوری و نظریه هنر

هـدف سـخنوری، اقـناع یـا مـجاب کـردن اسـت. و اقـناع گـونـه ای از اسـتدالل اسـت امـا شـکل بـرهـان قـیاسـی مـرّخـم 

است. که مؤثرترین نحوه اقناع است.

هنر سخنوری به سه بخش تقسیم می شود: 
۱-سخنور 
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۲-موضوع که می تواند:
 ــ  سیاسی باشد، 
-دادگاهی باشد،

- و یا تشریفاتی باشد. (ستایش یا نکوهش کسی) 
۳-شنوندگان

شعر

شعر آفرینش اندیشه ای عاطفی است.
انگیزه هر هنر تقلید است. هنر تقلید از واقعیت و طبیعت است.

امـا شـاعـرنـه تـنها در پـی آن اسـت کـه آنـچه را روی داده اسـت گـزارش کـند. بـلکه او بـایـد تـصویـر چـیزی را ارائـه 

دهد که می توانست روی دهد.
 آنــچه را کــه روی داده اســت اگــر تــصویــر شــود تــاریــخ اســت. کــار شــاعــر آنــچه را کــه مــی تــوانســت روی دهــد را 

نقش می زند.

شعر اما سه گونه است:
ــ حماسی
ــ تراژیک
ــ  کمدی
هدف هنر

هدف هنر پاالیش عواطف است (کاتارازیس). این پاالیش هم عاطفی است  و هم اخالقی است  برای 

برانگیخنت عواطف و تصفیه آن.

هدف موسیقی اما هم آموزش است هم پاالیش و هم لذت معنوی.

ُمثُل افالطون

افـالطـون دنـیا را بـه غـاری تشـبیه مـی کـند کـه آدم هـا تـنها مـی تـوانـند دیـوار روبـه روی خـود را بـبینند. در پشـت آن 

هـــا آتـــشی روشـــن اســـت و از مـــقابـــل ایـــن آتـــش راهـــرویـــی اســـت بـــا دیـــوارهـــای کـــوتـــاه کـــه آدم هـــا درخـــت و جـــانـــور و 
اشـــیاء را بـــر دوش خـــود حـــمل مـــی کـــنند. ســـایـــه آن هـــا بـــر دیـــوار مـــی افـــتد. آدم هـــا ســـایـــه آن اشـــیاء و جـــانـــوران و 

گیاهان را می بینند. اصل در پشت سر آن ها است.

نقد

افـالطـون روابـط واقـعی مـیان واقـعیت مـادی و بـازتـاب هـای آن در ذهـن را مـعکوس مـی کـند. جـهان عـینی کـه خـارج 
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از ما وجود دارد واقعیت نخستین است و ایدهها بازتاب کثیرالشکل جنبه های متنوع در اذهان ما هستند.
عمل چهارگانه

ارســطو امــا بــه جــای نــظریــه ایــده هــای افــالطــون (صــور چــون عــلل انــحصاری اشــیاء) بــه آمــوزه عــلل چــهارگــانــه رو 

می آورد مثالً صندلی: 
۱-علل مادی ـ چوب

 ۲-علل فاعلی ـ نجار 
۳-علل صوری ـ صندلی 

۴-علل غایی ـ نشسنت روی آن
اما علت قطعی هستی نه مادی که علت غایی است.

افالطون

ایده آلیسم: بازتابی طبقاتی

ایده آلیسم از میان تولید برده داری پدید آمد. و بازتاب شرایط حاکم بود.
دیــــدگــــاه مــــزبــــور بــــیان عــــقیدتــــی اشــــرافــــیت بــــرده دار بــــود بــــرای بــــرتــــری بــــر گــــرایــــشات دمــــکراتــــیک کــــه عــــامــــلین آن 

بازرگانان و تهیدستان شهری بودند.
ایده آلیست ها نخستین اندیشه پردازان جامعه طبقاتی بودند. آنان بردگی را اقتضای طبیعت می 

دانستند. و از نظام طبقاتی و اشرافیت دفاع می کردند.
دین

یـکی از وظـایـف ایـده آلیسـت هـا زنـده کـردن جـهان بـینی دیـنی بـود. دیـن در نـزد اشـراف وسـیله ای ضـروری بـود کـه 

در ثبات حکومت الیگارشیک، و درمطیع ساخنت طبقات فرودست نقش داشت.
دین سیمانی اجتماعی بود که سلطه طبقاتی را قوت می بخشید.

افالطون در «جمهوری» خود از دروغ شریف نام می برد. که منظورش آموزه های دینی است که تا بتوانند 
سسله مراتب اجتماعی را دائمی کنند و تصمیمات باالیی ها را واجب االجرا کنند افالطون می گوید: هنگام 

خلقت خدا فرمانروایان را با طال، ارتش را با نقره و کشاورزان و پیشه وران را با آهن و مفرغ ساخت. این 
اختالف در خلقت توجیهی برای تمایز طبقاتی بود. 

کمک ایده آلیسم به دین  

۱-ایده آلیسم دین را عقالنی کرد و جامه تازه ای بر دین کهن پوشاند.  
۲-منطق و دیالکتیک را به خدمت دین درآوردند.  

۳-یکی کردن سلسله مراتب دینی با سلسله مراتب اجتماعی  
۴-امر فراطبیعی را برای عقل انتقادی با احاله علل منطقی به جای هستی قابل قبول تر کردند.  

۵-اینان ضربه ای جدی به اندیشه های ماتریالیستی زمان خود زدند.  
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۶-ایده آلیستها ماتریالیست ها را بیخدا، بی اخالق، گمراه کننده جوانان و دامن زدن به ستیزههای 
داخلی اعالم کردند.

دستاوردهای ایده آلیست ها 

۱-آنــان بــا قــرار دادن عــقل مــحض فــراســوی عــمل ذهــن بــر فــراز حــواس و شــهوت، روح بــر فــراز بــدن و خــدا بــر فــراز 
انسان، اربابان را به فراسوی توده ها باال بردند. و نابرابری اجتماعی را توجیه کردند. 

۲-ساختار تفکر ایده آلیستی به لحاظ ماهیتی با ساختار سلسله مراتب نظام بردهداری مطابقت داشت.

افالطول نفس را به سه بخش تقسیم کرد:
ــ عقل یا فرمانروایان

ـ روح یا نگهبانان
ــ شهوات با کارگران مطابقت دارد.

۳- در نزد ایده آلیستها کار یدی امری تحقیر شده بود.
۴- ایــده هــای ابــدی افــالطــون (عــالــم مُـــثُل) جــهان بــیکــون و فــساد را در نــظر داشــت افــالطــون ایــدئــولــوژی ثــبوت 

شرایط بود.
۵- افـالطـون بـرده داری را تـوجـیه ایـدئـولـوژیـک مـیکـرد. هـمان طـور کـه انـسان تـابـع خـداسـت بـدن تـابـع روح اسـت 

برده هم باید تابع ارباب باشد. چنین است سرشت ابدی اشیاء.
 ۶-دوآلــیسم ایــده آلــیسم، بــدن و روح، خــدا و انــسان، اربــاب و بــرده نــیاز درونــی جــهان بــینی عــقیدتــی طــبقات 

حاکم بود. که برای حفظ مواضع شان باید سدهای عبورناپذیری بین دو قسمت تعیین می کردند.

خدمات ایدهآلیسم به فلسفه 

۱-اینان در روش و عمل خردگرا بودند.

خــردگــرا بــدیــن مــعنی کــه اصــرار داشــتند هــمه چــیز بــایــد عــلت کــافــی داشــته بــاشــد. و هــر مــفهوم بــایــد خــود را بــه 
آزمونهای نقد معقول بسپارد. 

۲-آنان به سنت، وحی و مکاشفه، شهود، و هر عمل خردگریز دیگر برای کشف و اثبات آنچه واقعی است 
توسل نمی جستند. آنان منحصراً بر فعالیت های عقل و روش های آن اتکاء داشتند. 

۳-آنان به دیالوگ برای اصالح فهم متقابلشان اعتقاد داشتند. 
۴-آنان دین را عقالنی کردند. 

۵-بـــرای نخســـتین بـــار مـــبنایـــی نـــظری بـــرای بـــسیاری از شـــاخـــه هـــای دانـــش، اقـــتصاد، ســـیاســـت، ریـــاضـــیات، 
اخالق، زیبایی شناسی، منطق و زیست شناسی به وجود آوردند. 
۶-با تمرکز بر ذهن، جنبه های ویژه آن را دقیقاً مطالعه کردند. 

۷-آنان تفکری سامانمند درباره تفکر ارائه دادند. 
۸-آنان قواعد فرآیند تفکر را پیدا کردند. آنان ابداع کننده علم منطق بودند. تعریف و اقامه دلیل از آن 
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سقراط است. و مقوله های هستی، کمیت، کیفیت، نسبت از آن افالطون است. حکم چیست چه چیز آن را 
معتبر می سازد و میان خاص و عام چه نسبتی است. از آن افالطون است. 

۹-دیالکتیک به عنوان یک روش پایه ای شد برای منطق دیالکتیکی هگل .
۱۰- به علوم به ویژه هندسه کمک بسیاری کردند.

زیست شناسی به ارسطو مدیون است. روانشناسی و علوم اجتماعی به همچنین .

 ۱۱-آنان نشان دادند که چگونه کلی ترین شکل های طبیعت، جامعه و تفکر انسانی را تحلیل کنند. و 
ماهوی را از غیرماهوی در پدیده ها تشخیص دهند. 

۱۲-آنــان کــمک بــسیار بــه ادبــیات و هــنر کــردنــد. ســقراط تــجسم دهــنده نــقد دگــرگــونســاز بــود. افــالطــون اســتاد 
مناظرههای فلسفی بود.

نقد ماتریالیسم

ارسـطو مـی گـفت مـاتـریـالیسـت هـا تـنها یـک نـوع عـلت را در تـبیین شـان از شـدن و بـودن اشـیاء در نـظر مـیگـیرنـد و 

آن علت مادی است.
اما این غایت است که ایده شیء را تحقق می بخشد. که به کاملترین وجهی در صورت آن بیان شود.

از نظر ارسطو طبیعت ماهیت غایت گرانه دارد. و خدا علت غایی تمامی درجات وجود است.
دو جریان عمده

فیلسوفان نخستین جدا از تمامی اختالفات شان به دو اردوگاه عمده تقسیم می شدند. 

۱-اردوگاه ایده آلیسم ـ که پایگاهش آتن بود. 
۲-اردوگاه ماتریالیسم ـ که پایگاهش ایونی بود.

ایـده آلـیسم بـدیـن مـعنا کـه در تحـلیل نـهایـی جـوهـر واقـعیت را مـادی نـمی دانسـتند و مـاتـریـالـیسم بـدیـن مـعنا کـه 
روش هــای بــنیادی تــبیین هــایــشان مــبتنی بــود بــر حــاالت مــختلف مــاده از چــهار عــنصر (آب، خــاک، هــوا و آتــش) 

گرفته تا اتم و خأل.
علت پیروزی ایده آلیسم

بــا ایــن کــه تــبیین مــاتــریــالیســتی (طــبیعت گــرایــان مــلطی و اتــومیســت هــا) بــر تــبیین ایــده آلیســتی تــقدم داشــت. امــا 
جریان ایده آلیستی در اندیشه یونانی تفوق داشت. علت هایش چه بود: 

۱-سنت 
۲-مذهب 

۳-نیازهای اشرافیت برده دار 
۴-سطح نازل فرهنگ توده ها 

۵-مرحله نوزادی علم و بالتبع آن ماتریالیسم که باید از آن تغذیه می کرد. 
۶-برهان های محکمی که متفکران بزرگ در اردوگاه ایده آلیسم در توجیه نظریات خود ارائه می کردند.
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سوفسطائیان: حلقه واسط

سوفسطائیان حلقة زنده ای میان طبیعت گرایان ملطی و ایده آلیست های آتن بودند.

ایـنان تـا آنـجا کـه مـی تـوانسـتند پـدیـده را تـبیین مـادی کـنند جـلو مـی رفـتند و هـرجـا کـه کـم مـی آوردنـد پـای روح 
(نوس به یونانی) را به میان می کشیدند.

آنـــاکـــسا گـــوراس از یـــک ســـو مـــی گـــویـــد عـــلت حـــرکـــت روح اســـت. و از ســـویـــی دیـــگر مـــی گـــویـــد انـــسان از آن رو 

هـوشـمند شـد کـه دارای دسـت بـود. یـعنی از دسـت هـایـش اسـتفاده کـرد کـه تـبیین مـادی اسـت. در حـالـی کـه ارسـطو 

با تبیین غایت گرایانه اش می گوید دست ها به این سبب به انسان داده شد که هوش دارد.
افـالطـون نـیز در نـقدش بـه نـقل از سـقراط مـی گـویـد: آنـاکـسا گـوراس در تـرتـیب و انـتظام اشـیاء روح را دخـالـتی 

نمی دهد.
آناکسا گوراس خورشید را سنگ گداخته و ماه را درست شده از خاک می دانست.

پروتا گوراس

رهبر سوفسطائیان پروتا گوراس بود. سقراط یکی از شاگردان او بود.
سـوفسـطائـیان مـیوه جـنبش دمـکراتـیکی بـود کـه پـایـگاه اجـتماعـی اش بـازرگـانـان و تـولـیدکـنندگـان بـودنـد. کـسانـی 

که قدرت را از اشرافیت زمیندار گرفته بودند. و قدرت را در بین مردم تقسیم کرده بودند.
ایــن دوران بــا تــحوالت ســیاســی، اجــتماعــی، اقــتصادی و فــکری روشــن مــی شــود. بــخشی از تــحوالت فــکری آن 

خود را در فلسفه نشان می دهد.
سوفسطائیان در واقع پاسخی هستند به مطالبات جدید که در بین طبقات جدید ایجاد شده است.

ایـنان پـیشگامـان آمـوزش هـای جـدیـدنـد. دانـش را از انـحصار اشـرافـیت خـارج و بـه مـیان الیـه هـای عـظیم مـردم 

مـی بـرنـد. بـا خـرافـات مـقابـله مـی کـنند و بـه اصـالحـات اجـتماعـی بـا پـرورش و آمـوزش مـردم کـمک مـی رسـانـند. بـابـت 

ایــن آمــوزش خــود دســتمزد هــم مــی گــیرنــد. هــمین مســتمسکی مــی شــود تــا اشــرافــیت آن هــا را بــه نــقد بکشــد. امــا 
زمانه عوض شده بود. اقتصاد پولی بر آتن حاکم بود. و گرفنت دستمزد در همین چارچوب به حساب می آمد.

سوفسطانیان با آموزش فن سخنوری رهبران و مدیران بعدی جامعه را آماده می کردند.

چه می گفتند

سوفسطائیان نسبی گرا و ذهن گرا بودند و دو اصل را سرلوحه کار خود قرار داده بودند: 

۱-انسان مقیاس همه چیز است. 
۲-ادعاهای متضاد به یکسان حقیقی اند.

در زمـینه شـناخـت، ادراک حـسی را مـبنای حـقیقت مـی دانسـتند. امـا ایـن شـناخـت را فـردی مـی دانسـتند. و بـه 
شـناخـت مشـترک بـاور نـداشـتند پـس بـرای شـناخـت مـبنای عـینی قـائـل نـبودنـد. و مـی گـفتند مـحال اسـت کـه بـشود 
فـــهمید اشـــیاء فـــی نـــفسه چـــه هســـتند امـــا در زمـــینه مـــقیاس بـــودن انـــسان بـــرای هـــه چـــیز، مـــقاصـــد عـــملی پشـــت آن 
خـــوابـــیده بـــود. پـــس نـــهادهـــای اجـــتماعـــی مـــنطبق بـــا نـــیازهـــای انـــسان بـــایـــد تـــغییر کـــند و عـــدالـــت، حـــقیقت، اخـــالق و 

قانون نمی توانستند مطلق باشند و نسبت به انسان بررسی می شدند.
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دولت

دولـت و قـوانـین آن نـیز چـیزی جـز زور یـا قـرارداد نیسـتند. تـراسـیما خـوس مـیگفت: قـوانـین دولـت اخـتراع اقـویـا بـرای 

گرفنت مهار ضعفا است.  و زور تنها قانونی است که طبیعت بهرسمیت می شناسد.

این فاشگویی دولت به عنوان زور آشکار باعث وحشت طبقات حاکم شد.
دین

پـروتـا گـوراس مـی گـفت: مـن نـمی دانـم آیـا خـدایـان وجـود دارنـد یـا نـدارنـد. کـریـتلیس در سـیسی نـوس بـه وجـود آمـدن 

دین را در رابطه با مطیع بودن نسبت به قانون برابر می داند.
برده داری

آنـان مـی گـفتند انـسان هـا بـه لـحاظ طـبیعت مـتفاوت نیسـتند. حـاکـمیت سـرور بـر بـنده مـبتنی بـرزور اسـت و عـادالنـه 
نیست.
حکمت

آنــان دولــتمداری را بــه هــر شــخص فــرزانــه ای واگــذار مــی کــردنــد. و فــرمــانــروایــان را حــق بهــتریــن هــا مــی دانســتند. 
در حالی که افالطون حکومت را از آن نخبگان می دانست.

افـــالطـــون مـــی گـــفت: انـــسان مـــقیاس هـــمه چـــیز نیســـت. خـــدا مـــقیاس هـــمه چـــیز اســـت و عـــدل و قـــانـــونـــمندی را 
یکسان می دانست.

                          

�42



                                 در آمد هفتم 
7مقوله چیست

بــدون اســتفاده از مــفاهــیم کــلی (مــقولــه هــا) انــدیــشیدن مــمکن نیســت و هــرگــزنــمی تــوان بــه شــناخــت ویــژگــی هــای 
اشیاء و درک و روابط و گسترش آنها نائل آمد.

مقوله ها، مفاهیمی هستند که کلی ترین مشخصه ها و جنبه های ویژه و روابط اشیاء را نشان می دهند.
مقوله ها از فعالیت جمعی انسان نتیجه می شود و حاصل قرن ها تجربه انسان و محصول کار و شناخت 

وی می باشد. انسان در پراتیک خود با طبیعت تماس می گیرد و نکات اساسی و کلی پدیده ها را در قالب 
مقوله ها و مفاهیم جا می دهد.

اصــــل و نســــب مــــقولــــه هــــا زائــــیده اشــــیاء و پــــدیــــده هــــای خــــارج از ذهــــن انــــسان و عــــام تــــریــــن و اســــاســــی تــــریــــن 

مشخصه های این پدیده ها است.

توضیح 

۱-ایده آلیست های ذهنی: می گویند مقوله ها محصول انعکاس دنیای مادی نیستند. 

۲-ایـــده آلیســـت هـــای عـــینی (مـــثل هـــگل) خـــصومـــت عـــینی مـــقولـــه هـــا را قـــبول دارنـــد امـــا آن را مظهـــر خـــرد کـــلی یـــا 
مراتبی در تحول ایده مطلق و روح کلی می دانند. 

۳-پوزیتیویست ها ـ معتقدند مقوله ها متکی به احساسات بشری است و هیچ پیوندی با جهان عینی ندارد. 

۴-نـئوتـومـسیتها ـ مـعتقدنـد کـه مـقولـه هـا نـمونـه ای از اشـیاء، خـصیصه هـا و روابـطی هسـتند کـه واقـعیت و اصـل و 
نسب آنها را باید در خرد خداوندی جست. 

۵-کــــانــــت مــــعتقد اســــت کــــه مــــقوالت آپــــریــــوری هســــتند و انــــسان بــــیش از ایــــن کــــه شــــروع بــــه شــــناخــــت جــــهان کــــند 
خودآگاهی اش انباشته از مقوله های علیت، وجوب  و حدوث و غیره است.

7 . شناخت و مقوله های فلسفی ـ ب. کیوان
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مقوله های اساسی فلسفه 

۱-ماده 

۲-حرکت  

۳-فضا          

۴-زمان

۵-نهای

۶-بی نهایت 

۷-خودآگاه

۸-کیفیت
۹-کمیت

۱۰-مقیاس
۱۱-تضاد
۱۲-وحدت
۱۳-نفی 

 اساسی روش شناسی فلسفه  
۱-علت و معلول   
۲-وجوب و حدوث  

۳-امکان و واقعیت  
۴-صورت و محتوی  

۵-ماهیت و نمود  
۶-امور خاص و عام  
۷-ضرورت و تصادف 

ماده  
۱-ماده مقوله ای است فلسفی و عبارتست از واقعیت عینی که انسان به وسیله حواس خویش آن را دریافت 

8می دارد.  

۲-هرچه مستقل از اندیشه ما وجود دارد، ماده است. ماده واقعیتی است عینی که مستقل از ذهن ما وجود 
9دارد و به وسیله حواس در معرض دریافت ما واقع می شود. 

8 . پرویز بابایی ـ چند مقوله فلسفی

9 . شایگان ـ بررسی مقوالت فلسفی
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۳-مـاده مـقولـه ای اسـت فـلسفی بـرای تـعین آن واقـعیت خـارجـی کـه مـحسوسـات انـسان بـه وی از وجـودش خـبر مـی 
دهـند. و حـواس مـا آن را کـپی مـی کـند. عـکاسـی مـی کـند. مـنعکس مـی سـازد و خـود آن مسـتقل از مـا وجـود دارد. 

ایـــن تـــعریـــف را نـــبایـــد بـــا مـــعرفـــت مـــا نســـبت بـــه مـــختصات مـــشخص مـــاده مخـــلوط کـــرد کـــه مـــربـــوط اســـت بـــه حـــیطه 
10فیزیک، شیمی و بیولوژی.

مـفهوم مـاده تـمامـی پـدیـده هـا و رونـدهـای جـهان عـینی مـوجـود در خـارج از آگـاهـی بشـر را در بـر مـی گـیرد. و 
جــهان مــادی را چــونــان یــک کــل واحــد کــه در حــرکــت دائــمی اســت مــنعکس مــی ســازد. ایــن تــعریــف عــام را نــبایــد بــا 

تعاریف گوناگون از ترکیب ماده و خواص آن، اجسام مادی جداگانه و روندهای طبیعی مخلوط کرد.

مـفهوم مـاده بـه مـنزلـه یـک مـقولـه فـلسفی بـا مـاده بـه مـثابـه واقـعیت عـینی مـوجـود و مسـتقل از هـرگـونـه مـفاهـیم یـا 
مقوالت منطقی را نباید اشتباه کرد.

حرکت، زمان و مکان

اشکال عمده هستی ماده عبارت است از: 

-۱حرکت 
-۲زمان 
-۳مکان
حرکت

حـرکـت حـالـت وجـودی مـاده اسـت. اشـکال و انـواع گـونـاگـون مـاده نـمی تـوانـد شـناخـته شـود مـگر بـه واسـطه حـرکـت. 

ماده در حرکت دائمی است فقط در حرکت است که خواص اجسام نمودار می شود.
ماده بدون حرکت قابل تصور نیست. سکون هم حالتی از این جنبش است.

سکون

مــاده مــتغیر لحــظات آرامــش و ســکون هــم دارد. امــا نســبی اســت. و جــزء ذات مــاده بــهطــوری کــلی نیســت. بــلکه در 
اشیاء و روندهای جداگانه وجود دارد.

در حالی که جسم در حال سکون است. اتم ها و الکترون ها و هسته های آن در حرکتی بالانقطاع اند.
سـکون تـعادل و پـایـداری مـعینی در اشـیاء و پـدیـده هـاسـت کـه بـدون آن الـبته خـود ایـن اشـیاء و تـعین کـیفی آن 

ها نمی توانست وجود داشته باشد. سکون نسبی، گذرا و ناپایدار است.
انواع حرکت

ماتریالیسم مکانیکی حرکت را به جنبش مکانیکی ساده اجسام در مکان و زمان تنزل می دهد. و ماده را 

تجمع مکانیکی اتم های متعادل و ذرات متجانس و تقسیم ناپذیری می دانست. و در میان انواع حرکت ماده 
فقط حرکت مکانیکی اجسام را می دید.

حــــرکــــت صــــرفــــاً جــــنبش از جــــایــــی بــــه جــــای دیــــگر نیســــت. حــــرکــــت مــــلکولــــی ـ حــــرارتــــی، نــــور، نــــیروی الــــکتریــــک و 

10 . احسان طبری ـ آموزش انقالبی
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الـکترومـغناطـیسی، تجـزیـه و تـرکـیب شـیمیایـی، زنـدگـی بـیولـوژیـک و زنـدگـی اجـتماعـی ـ کـثیرالـشکل تـریـن نـوع حـرکـت 

ها است.
مــفهوم حــرکــت شــامــل تــمامــی تــغییرات حــاصــله در طــبیعت و جــامــعه اســت حــرکــت در مــورد مــاده عــبارتســت از 

تغییر به طور کلی.
مفهوم تغییر و تکامل

حـــرکـــت مـــتضمن تـــمامـــی تـــغییر حـــاصـــله در جـــهان عـــینی اســـت. تـــغییر نـــه فـــقط شـــامـــل تـــکامـــل بـــه پـــیش اســـت بـــلکه 

مـتضمن حـرکـت پـس گـرایـانـه و جـابـه جـا شـدن سـاده مـکانـیکی نـیز هسـت .تـکامـل محـدودتـر از تـغییر و فـقط بـه پـیش 

است.

انواع حرکت 

۱-حرکت مکانیکی: انتقال در مکان 

۲-حرکت فیزیکی: حرارت و نور 

۳-حرکت شیمیایی: تجزیه و ترکیب شیمیایی 

۴-حرکت بیولوژیک: رشد و نمو 

۵-حرکت اجتماعی: انقالب 

۶-حرکت در فکر

حــرکــت حــالــت وجــودی مــاده اســت. ولــی هــر نــوع خــاص مــاده شــکل خــاص حــرکــت خــود را دارد. زنــدگــی شــکل 

عالی تر حرکت ماده است. و زندگی اجتماعی عالی ترین و پیچیده ترین شکل حرکت ماده است.
اشکال حرکت ماده غیرارگانیگ 

۱-سیر فضایی اجسام گوناگون 
۲-حـرکـت ذرات بـنیادی و مـیدان هـای الـکترومـغناطـیسی، جـاذبـه و کـشش هـای درون هسـته ای، تـبادالت ذرات 

بنیادی، حرکت و تبدیل اتم ها و مولکول ها منجمله شکل شیمیایی حرکت ماده است.
۳-روندهای حرارتی 

۴-تغییرات در حاالت تراکم ماده و ارتعاشات صوتی 

۵-تغییرات در سیستم های کیهانی

ارتباط اشکال حرکت با هم

اشــکال حــرکــت بــه یــکدیــگر مــرتــبط و تــفکیک نــاپــذیــرنــد. یــک شــکل حــرکــت بــه شــکل دیــگر گــذر مــی کــند. مــکانــیکی بــه 

حرارتی به الکتریکی یا برعکس.
رابـطه مـیان اشـکال حـرکـت و تـبدیـل نـاپـذیـری آن هـا در قـانـون بـقاء و قـبول انـرژی تـعریـف شـده اسـت. بـنابـرایـن 

قانون، حرکت نه به وجود می آید و نه از بین می رود. بلکه دستخوش تبدالت بی پایان است.
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تـــغییرات حـــاصـــله در طـــبیعت مـــربـــوط بـــه خـــود مـــاده اســـت. طـــبیعت خـــود عـــلت هـــمه تـــغییرات حـــاصـــله در جـــهان 
است.

محرک حرکت ناشی از تضادهای نهانی خود ماده است که به آن اتودینامیسم می گویند.

زمان و مکان

زمــان و مــکان بــه مــثابــه اشــکال اصــلی وجــود مــاده متحــرک اســت. زمــان و مــکان هــمانقــدر واقــعیت عــینی دارنــد کــه 
خود ماده دارد.

نـیوتـون زمـان و مـکان را بـه طـور مـطلق در نـظر مـی گـرفـت. و آن هـا را از حـرکـت و مـاده جـدا مـی سـاخـت. و بـه 

گـوهـرهـای مسـتقل و مـطلق تـبدیـل مـی کـرد. امـا انیشـنت در تـئوری نسـبیت رابـطه نـزدیـک زمـان و مـکان را بـا حـرکـت 
اجسام مادی نشان داد.

مفاهیم زمان و مکان

مــفاهــیم و تــصورات مــا از خــواص زمــان و مــکان تــکامــل مــی یــابــد و تــغییر مــی پــذیــرد. امــا نــبایــد فــرامــوش کــرد کــه 
انـسان و طـبیعت فـقط در زمـان و مـکان کـه هـمواره مسـتقل از هـر مـفهوم و انـدیـشه دربـاره آنـها اسـت وجـود دارنـد. 

به بیان دیگر مفاهیم را به عنوان مقوالتی ذهنی نباید با امر عینی خلط کرد.
مـــاده متحـــرک هـــمواره فـــقط در زمـــان و مـــکان واقـــعی حـــرکـــت مـــی کـــند. بـــه عـــبارت دیـــگر زمـــان و مـــکان اشـــکال 
وجـودی مـاده متحـرک انـد. و بـه طـور تـفکیک نـاپـذیـری بـا مـاده و حـرکـت پـیوسـته انـد. هـمان طـور کـه مـاده بـدون زمـان 

و مکان نمی تواند وجود داشته باشد مکان و زمان نیز جدا از ماده متحرک نمی تواند وجود داشته باشد.
خأل

خـأل بـه مـعنای خـالـی عـبارتسـت از حـالـت مـعینی از مـیدان هـای فـیزیـکی کـه هـمواره از خـواص واقـعی و مـشخصی 

برخوردار است. این بدان معناست که فضای خالی بی ارتباط با روندهای مادی وجود ندارد.
زمان

زمان تناوب حاالت و کیفیات و توالی پدیده ها است. و مدت دوام پدیده ها را بیان می کند.
مــاده متحــرک بــدون زمــان و مــکان وجــود خــارجــی نــدارد. لــذا مــاده، حــرکــت، زمــان و مــکان واحــدنــد و هــمیشه بــا 

یکدیگرند.
دیالکتیک

اسلوب یا شیوه تحقیق معرفت و پراتیک انسانی دو گونه است: 

۱-متافیزیکی 
۲-دیالکتیکی

دیالکتیک مجموعهای است از قوانین و مقوالت که کلیت جهان را در حال تغییر و حرکت بررسی می کند.
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قوانین دیالکتیک 

۱-قانون پیوند و تکامل عام 

۲-قانون تغییرات کمی به تغییرات کیفی 

۳-قانون وحدت و مبارزه اضداد 

۴-قانون نفی در نفی

مقوالت دیالکتیک 

۱-عام و خاص 

۲-علت و معلول 

۳-ضرورت و تصادف 

۴-امکان و واقعیت 

۵-شکل و مضمون 

۶-ماهیت و نمود 

۷-منطقی و تاریخی

اقسام دیالکتیک 

۱-دیالکتیک عینی: وجود قوانین مقوالت عینی در جهان واقعی را گویند. 

۲-دیــالــکتیک ذهــنی: مــعرفــت انــسان از قــوانــین و مــقوالت طــبیعت کــه هــمان ســیر تــفکر مــنطقی اســت را دیــالــکتیک 
ذهنی گویند.

قانون چیست

قانون عبارتست از بیان روابط ماهوی و ضروری و مناسبات پایدار و مکرر بین پدیده های طبیعت و جامعه.
در مـاهـیت نـیز از روابـط پـایـدار و ضـرور درونـی اشـیاء و پـدیـده هـا سـخن مـی گـویـیم. امـا قـانـون بـا مـاهـیت یـکی 

نیست.

انواع قانون  
۱-قانون عام: در همه عرصه های حرکت ماده عمل می کند؛ مثل قانون بقاء انرژی .

۲-قـــانـــون خـــاص: در عـــرصـــه مـــعینی از حـــرکـــت مـــاده عـــمل مـــی کـــند. مـــثل قـــانـــون هـــماهـــنگی بـــین نـــیروهـــای تـــولـــید و 
مناسبات تولید.
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قانون: عینی یا ذهنی

بـرخـی از فـالسـفه مـثل کـانـت عـینی بـودن قـوانـین را مـنکرنـد. و آن را مـحصول ذهـن انـسان مـی دانـند. حـال آن کـه 

قوانین عینی که در بین پدیده ها و اشیاء وجود دارد در ذهن انسان منعکس می شود.
قانون اول: تکامل عام

برای درک قانون اول دیالکتیک الزم است پیشاپیش با مفاهیم زیر آشنا شده باشیم: 
۱-تکامل 
۲-رشد 

۳-نو 
۴-سیستم 
۵-عنصر 
۶-ساخت 
۷-عملکرد

تکامل چیست

تـــکامـــل بـــه مـــعنای بســـط، رشـــد و گســـترش مـــی بـــاشـــد. امـــا تـــکامـــل مـــقولـــه ای اســـت فـــلسفی کـــه خـــصلت تـــغییرات و 
تطوراتی که در جهان روی می دهد را بیان می کند.

رشد چیست

رشــد هــمان تــکامــل نیســت و بیشــتر مــراد تــغییر در حجــم و در کــمیت اســت. و مــی تــوانــد پــیش رونــده یــا پــسرونــده 
باشد. بعضی ها رشد و تکامل را یکی می گیرند که غلط است.

نو چیست

در جـریـان تـکامـل و رشـد «نـو» بـه شـکل ضـرور پـدیـد مـی آیـد. نـو یـک کـیفیت نـویـن اسـت کـه مـرحـله تـازه ای را در 
تکامل پدید می آورد.

مفهوم دیالکتیکی نو به معنای اخیرتر بودن نیست بلکه حالتی تازه در پروسه رشد است.
سیستم چیست

سیســتم عــبارتســت از مجــموعــه عــناصــر کــه بــین خــود بــه شــکل مــعینی پــیونــد یــافــته اســت و یــک نــوع کــل واحــد را بــه 

وجود میآورند.
عنصر چیست

واحدهای همگون یا ناهمگونی است که سیستم معین از آن ها ساخته میشود.
ساخت (ستروکتور) چیست

عبارتست از شیوه ای به شکل نسبی پایدار متشکل از عناصر یک سیستم .
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 ساختمان  ترکیب و تشکل یک کل را در برمیگیرد.
 امــا ســاخــت فــقط جــنبه پــایــداری و ثــبات آن سیســتم را در بــرمــیگــیرد. ســاخــت نــظام درونــی آن سیســتم را شــامــل 

میشود.

عملکرد (فونکسیون) چیست

عبارتست از شیوه رفتار سیستم.

 ســاخــت و عــملکرد بــه هــم مــربــوط هســتند. زیــرا ســاخــت نســبت بــه عــملکرد پــایــه و مــبنای درونــی آن اســت کــه شــیوه 
عملکرد خاص آن سیستم را موجب میگردد.

در دانش امروزی هر سیستم از دو زاویه تحلیل میشود: 
۱-شیوه ستروکتورال 
۲-شیوه فونکسیونل

در شیوه ستروکتورال با کشف ساخت درونی سیستم عملکرد آن روشن میشود.
 و در شیوه فونکسیونل با تحلیل عملکرد سیستم به ساخت درونی سیستم میرسیم.

مفهوم دیالکتیکی تکامل

سه نگاه در مورد تکامل وجود دارد: 
۱-جهان همواره به صورتی که بوده باقی میماند. 
۲-تکامل همواره به صورت پروسه ای مداوم است. 

۳-تکامل به صورت پروسه ای مدام با وقفه های ناگهانی و جهشی از یک مرحله به مرحله دیگر است. 
دیـدگـاه اول مـربـوط اسـت بـه مـاتـریـالـیسم مـکانـیکی، کـه جـهان را مـاشـین بـزرگـی مـیدانسـت کـه هـمیشه یـک عـمل 

واحد انجام میداد. و در یک دور جاودانی بود.
 دیـدگـاه دوم از آن بـورژوازی صـنعتی بـود. کـه تـرقـی را قـانـون سـرمـایـه داری مـیدانسـت و آن را بـه کـل جـهان 

تسری میداد.

دو اشکال در تبیین تکامل 

۱-عامل تکامل 

۲-سیر تکامل

هگل عامل تکامل را ایده مطلق میدانست. که میخواست خود را در تاریخ محقق کند.
 هربرت اسپینسر علت تکامل را در قدرت درک ناشدنی قادر متعال میدید. 

هنری برگسن آن را به «نیروی حیات» مربوط میکرد.

مـــشکل دوم در ســـیر تـــحول بـــود. کـــه عـــده ای تـــحول را یـــک پـــروســـه هـــموار و بـــالانـــتقاع مـــیدیـــدنـــد. در حـــالـــی کـــه 

تـــداوم قـــانـــون تـــکامـــل نیســـت. ایـــن پـــروســـه هـــمواره تـــوســـط تـــغییرات نـــاگـــهانـــی قـــطع مـــیشـــود و مـــرحـــله جـــدیـــدی آغـــاز 

�50



میشود.

ایـن دو نـگاه ریـشه در نـگاه دو طـبقه بـه تـحول اجـتماعـی دارد. بـورژازی رفـرم را مـیفـهمد و پـرولـتاریـا جـهش و 
انقالب را.

نگاه دیگر 

۱-جهان در یک پروسه تکامل مداوم است. 

۲-این پروسه با انقطاع ها و جهش هایی روبه روست که حالت نو را خبر میدهد. 

۳-نـــیروی محـــرکـــه ایـــن حـــرکـــت در خـــود پـــروســـه هـــای مـــادی اســـت. در تـــضادهـــای درونـــی هـــر پـــروســـه در طـــبیعت و 
جامعه.

تکامل در نزد هگل

هـگل مـیگـفت جـایـی کـه تـضاد در کـار بـاشـد. نـیروی تـکامـل وجـود دارد. بـه نـظر او کـل پـروسـه جـهان مـادی چـیزی 
نیسـت جـز تـحقق ایـده مـطلق. ایـده مـطلق از مـیان یـک سـلسله تـضادهـا تـکامـل مـییـابـد. و ایـن تـکامـل ایـده اسـت کـه 

خود را در جهان مادی متظاهر میکند.
هـــگل بـــه دنـــیا آمـــدن و از بـــین رفـــنت اشـــیاء را تـــجسم مـــرحـــله تـــضادمـــند ایـــده مـــطلق مـــیدانـــد. بـــرای هـــگل تـــکامـــل 

اشیاء به علت تضادمندی مفاهیم آن هاست.

اشـکال هـگل در ایـنجا ایـن اسـت کـه بـه جـای آن کـه از مـفاهـیم بـه اشـیاء بـرسـد. (مـفاهـیم انـعکاس آن اشـیاء در 

ذهن ماست) به اشیاء به گونه ای نگاه میکرد که چیزی جز تحقق مفاهیم خود نیستند.
هگل تکامل دیالکتیکی در طبیعت و تاریخ را کپی حقیری از خود ـ جنبی مفهوم میدانست.

پــس بــایــد ایــن تــصویــر واژگــونــه (اشــیاء تــصویــری از ایــن یــا آن عــرصــه از تــکامــل مــفهوم مــطلق) درســت مــیشــد. 

دیالکتیک مفهوم به انعکاس آگاهانه حرکت دیالکتیکی جهان واقعی مبدل شد.

ایـن درک کـلید فـهم نـیروی تـکامـل در جـهان مـادی بـدون تـوسـل بـه نـیروی خـارجـی شـد بـدیـن طـریـق دیـالـکتیک بـه 

علم قوانین حرکت در طبیعت و در تفکر بشر تبدیل شد.
اهمیت این کشف

این کشف فلسفه را به ابزار درک جهان برای تغییر جهان تبدیل کرد.

قانون دوم: گذار از کم به کیف

در این قانون با سه مقوله آشنا می شویم: 
۱-کم: یا کمیت که به فارسی چندی است. 

۲-کیف: یا کیفیت که به فارسی چونی است. 
۳-نسبت: که به فارسی اندازه است.
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کمیت چیست

مــختصات زمــانــی و مــکانــی یــک شــیء یــا یــک پــدیــده اســت و آن نــیز در ارتــباط و مــقایــسه بــا اشــیاء دیــگر بــروز مــی 

کند. مثل بزرگی و کوچکی.
کیفیت چیست

مجــموعــه عــالمــات و خــواص یــک شــیء یــا پــدیــده اســت کــه آن را از اشــیاء و پــدیــده هــای دیــگر مجــزا مــی کــند. مــثالً 
گیاه بودن.

نسبت یا اندازه

وحـدت مـختصات کـمی و کـیفی اسـت. بـدیـن مـعنا کـه هـر کـیفیتی دارای بـرخـی مـضامـین کـمی اسـت کـه ایـن کـمیت 

نباید از حد معینی تجاوز کند. که اگر تجاوز کند. این نسبت به هم می خورد و کیفیتی تازه به وجود می آید.
مثل آب از صفر تا صد مایع است. زیر صفر یخ می بندد باالی صد بخار می شود.

شیوه انتقال از کیفیت کهنه به نو

شیوه عام انتقال جهش است و می تواند به اشکال زیر باشد. 
۱-بطئی و سریع 

۲-غیرانفجاری و انفجاری 
۳-تحول تدریجی یا انقالبی

به هر روی جهش، نقطه چرخش بنیادی در تکامل شیء یا پدیده است.
فرق تحول تدریجی با انقالبی

در تـحول تـدریـجی (یـا اوالسـیون) تـغییر بـه گـونـهای اسـت کـه خـواص و قـوانـین عـمده بـه قـوت خـود بـاقـی مـی مـانـد. 
ولی خواص و قوانین غیرعمده تغییر می کند.

اما در انقالب (یا رولوسیون) مختصات و قوانین عمده تغییر می کنند و ساخت تازه ای به وجود می آید.
رفرم و انقالب

در تـکامـل جـامـعه هـر دو شـیوه تـحول (تـحول تـدریـجی و انـقالب) عـمل مـی کـنند. امـا عـده ای یـک شـیوه را عـمده و 
شیوه دیگر را رد می کنند.  

۱-رفرمیست ها تحول تدریجی را عمده می کنند و انقالب را رد می کنند. 
۲-آوانتوریست ها انقالب را عمده می کنند و رفرم را رد می کنند.

قانون وحدت و مبارزه اضداد

تقابل چیست

مـــشخصات اصـــلی یـــک شـــئی یـــا یـــک پـــدیـــده کـــه کـــامـــالً بـــا هـــم فـــرق داشـــته بـــاشـــند. ولـــی وجـــود یـــکی بـــدون دیـــگری 

مفروض نیست؛ مثل شب و روز.
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تضاد چیست

تــضاد نســبت بــین جــهات و گــرایــش هــای مــتقابــل و مــتبایــن یــک کــل اســت کــه طــی آن یــکدیــگر را وضــع ،مشــروط یــا 

نفی می کنند. مبارزه جهات متضاد مطلق و وحدت آنها نسبی است.
مراحل رشد تضاد 

۱-مرحله نخست، مرحله یگانگی، کیفیتی که هنوز در آن تضادی بروز نکرده است. 

۲-مرحله دوم، مرحله دوگانگی است بین جهات نو و کهنه، ثابت و متغییر تمایز پیدا می شود.

مرحله نخست مرحله تعادل است، مرحله دوم مرحله تمایز. 
۳-مرحله سوم، مرحله قطب بندی است در کیفیت کهن دو قطب پدید می شود. 

۴-مرحله چهارم، مرحله برخورد یا تنازع دو قطب است. 
۵-مرحله پنجم، مرحله حل تضاد و غلبه نو بر کهنه و پیدا شدن کیفیت نوین است.

انواع و اشکال تضاد 

۱-تضاد درونی و تضاد بیرونی

تضاد بیرونی: تضاد بین یک شئی یا یک پدیده با شئی و پدیده های دیگر است.

تضاد درونی:، تضاد بین جهات متقابل یک شئی است.

مثال اول: تضاد بین جامعه و طبیعت
مثال دوم: تضاد بین تولید و مصرف درون پروسه تولید 

۲-تضاد اصلی و فرعی
تـضاد اصـلی: تـضادی اسـت کـه تـغییرات یـک پـدیـده را مـعین مـی کـند و بـدون حـل آن کـیفیت نـویـن بـه وجـود نـمی 

آید.
تضاد فرعی: تضاد بین جهات دیگر است. و حل آن منجر به پیدایش کیفیت نوین نمی شود.

تضاد عمده

گاهی اوقات یکی از تضادها (اصلی یا فرعی) عمده و حاد می شود که حل آن در دستور کار قرار می گیرد.

تضاد آشتی پذیر و آشتی ناپذیر:

تضاد آشتی پذیر مربوط به طبقات و اقشاری است که منافع اساسی آن ها با هم توافق دارد.

تضاد آشتی ناپذیر (آنتاگونیستی) بین طبقاتی است که منافع آن ها از ریشه متباین است.
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قانون نفی در نفی

نفی چیست

نفی یعنی تبدیل یک شئی به شئی دیگر که جانشین آن می شود.
نفی دیالکتیکی چیست

آنچـنان نـفی اسـت کـه بـا آن کـه شـئی مـعین را از مـیان مـی بـرد ولـی در عـین حـال مـیدان را بـرای رشـد و تـکامـل 

آتی آن شیئ می گشاید. لذا نفی عبث نیست. نفی تکامل و خالق است.
نفی در نفی چیست

نفی حالتی که خود منتفی شده است و این نفی در نفی ناچار به اثبات منجر می شود.
بـــا نـــفی در نـــفی بـــه مـــبداً نخســـت بـــرمـــی گـــردیـــم. امـــا ایـــن تـــکرار یـــک تـــکرار غـــنی تـــر شـــده اســـت مـــثالً مـــالـــکیت 
خــصوصــی، مــالــکیت اشــتراکــی کــمون اولــیه را نــفی کــرد. ســوســیالــیسم نــفی مــالــکیت خــصوصــی اســت. بــا نــفی در 

نفی بار دیگر ما به مالکیت اشتراکی برمی گردیم اما در مرحله عالی تر.
حـرکـت تـکامـل بـر پـایـه نـفی در نـفی یـک سـیر مـارپـیچ را طـی مـی کـند ایـن حـرکـت مـارپـیچ در عـین حـال اعـتالیـی 

است. و مدام یک حالت جامع تری را به وجود می آورد.

وجوب و حدوث

وجـوب: پـدیـده یـا واقـعه ای را گـویـند کـه وقـوعـش در شـرایـط مـفروض جـبری اسـت. وجـوب از مـاهـیت و طـبیعت ذاتـی 

پدیده ها ناشی می گردد و در واقعه مفروض حالتی پابرجا و دائمی دارد.
حـدوث: وقـوع امـری در شـرایـط مـفروض کـه جـنبه اجـتماعـی دارد. حـدوث از طـبیعت شـیء نـاشـی نـمی شـود. و 

موقت و ناپایدار است.
حدوث می تواند معرف خصوصیتی داخلی یا خارجی باشد.

حدوث خارجی

بــروز اتــفاق در مــسیر جــریــان هــای عــادی و طــبیعی بــه عــلت هــمزمــانــی دو پــدیــده در یــک مــکان یــا زمــان، عــابــری در 
حـین عـبور پـا روی پـوسـت مـوز مـی گـذارد کـه عـابـر دیـگر هـمزمـان بـه زمـین مـی انـدازد. زمـین خـوردن عـابـر ربـطی بـه 

راه رفنت او ندارد.
حدوث داخلی

از طبیعت شیء ناشی شده و در خالل آن گسترش طبیعی روند صورت  می گیرد.
اتفاق

اتـفاق چـیزی اسـت کـه در اوضـاع و احـوال مـفروض مـمکن اسـت بـدیـن گـونـه یـا آن گـونـه جـریـان یـابـد. مـنشأ حـادث 
را باید در میان پیچیدگی روابط علی و مؤثری که پدیدآورنده شرایط مفروض هستند جستجو کرد.
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رابطه واجب و حادث

پدیده های عالم صرفاً واجب یا حادث نیستند. و بین آن دو مرز نفوذناپذیری وجود ندارد.
حـدوث صـورتـی از خـودنـمایـی وجـوب و مـکمل آن اسـت. و خـود بـر واجـب اثـر مـی گـذارد و مـی تـوانـد جـریـان آن 

را کُند یا تند کند.
و حتی می تواند به واجب بدل شود.

حدوث روابط متنوع نامحدودی با وجوب دارد. اما به هر روی وجوب در سمت گیری اساسی نقش تعیین 
کننده را دارد.

در بـــررســـی هـــای عـــلمی هـــمیشه تـــکیه بـــر رونـــدهـــا و پـــدیـــده هـــای واجـــب اســـت امـــا بـــایـــد حـــادث را از نـــظر دور 
نداشت و آن را پیشبینی کرد.

علت و معلول

علت چیست

علت آن شی یا پدیده ای است که شیء یا پدیدة مؤثر را ایجاد می کند. و آن پدیده ایجاد شده را معلول گویند
قـانـون عـلیت در تـمامـی عـرصـه هـا در کـار اسـت. یـک امـر ذهـنی و سـاخـته عـقل مـا نیسـت. بـلکه واقـعی و عـینی و 

عام است.
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

بـرخـی مـی گـویـند در درون اتـم قـانـون عـلیت وجـود نـدارد و قـانـون عـدم تـعین حـاکـم اسـت. چـرا کـه بـا دانسـنت وضـع 

اولـیه بـرخـی «ذرات اولـیه» داخـل اتـم دشـوار اسـت کـه رفـتار بـعدی آنـها را (از نـظر سـرعـت و مـوضـع) تـعیین کـنیم. 
پس قانون علیت از بین می رود. در این قانون علیت از وضع اکید خصلت احتمال و آماری به خود می گیرد. 

وجوب و اختیار

ضرورت کور

بـی خـبری انـسان از قـوانـین عـینی جـهان را ضـرورت کـور گـویـند. تـا زمـانـی کـه ایـن بـی خـبری ادامـه دارد. نـیروهـای 

طبیعت بر انسان حکومت می کنند.
اختیار

اخــتیار درک ضــرورت اســت. ضــرورت هــنگامــی کــور عــمل مــی کــند کــه بــه ادراک در نــیامــده بــاشــد. اخــتیار تــضاد 
منطقی وجوب است. و مفهوم اختیار از مفهوم وجوب جدایی ناپذیر است.

آزادی

آزادی بـــه مـــعنای تســـلط بـــر خـــویـــش و فـــرمـــانـــروایـــی بـــر طـــبیعت خـــارجـــی مـــتکی بـــر شـــناخـــت ضـــرورت هـــای طـــبیعی 
است.
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قدرگرایان (فاتالیست ها)

قدرگرایان وجوب را مطلق تصور می کنند. و وجود هر نوع اختیار را در فعالیت انسان منکر می شوند.
هـــمه چـــیز از پـــیش تـــصور شـــده اســـت. و انـــسان در مـــقابـــل قـــدرت هـــای قـــاهـــر نـــاتـــوان اســـت و جـــز تســـلیم راه 

دیگری ندارد.
اراده گرایان (ولونتاریست ها)

بـرخـالف قـدرگـرایـان، اراده را مـطلق مـی کـنند. اراده گـرایـان بـه قـوانـین عـینی تـوجـهی نـدارنـد و مـنکر تـأثـیر ضـرورت 

های عینی می شوند.
آزادی فکر و عمل

بـایـد بـین آزادی فـکر و آزاد بـودن و آزادی عـمل تـفاوت قـائـل شـد. ایـن دو یـکی نیسـتند مـیتوان در انـدیـشه طـرحهـای 

زیــبا ابــداع کــرد (آزادی فــکر) امــا اجــرای چــنین طــرح هــایــی در گــام نخســت بــا ضــرورت هــای عــینی بــرخــورد مــی 
کند. و دیوار ضرورت سر برمی کشد. حال باید دید چگونه می توان از این دیوارها گذشت.

آزادی مطلق هرگز وجود ندارد.
امکان، انتخاب، مسئولیت

امکان: مجموعه شرایط عینی است که امری را به واقعیت نزدیک می کند. 
انتخاب: محصول فعالیت شعور بشری است در چارچوب امکانات مفروض.

مــسئولــیت: در چــــارچــــوب ضــــابــــطه هــــای ضــــرورت عــــینی مــــعنا مــــی یــــابــــد. مــــسئولــــیت فــــردی در رابــــطه بــــا آزادی 

انسانی قابل فهم است. آزادی خود محصول درک ضرورت است.

واقعیت، امکان، احتمال

واقعیت

در مــعنای بــسیار محــدود بــه هســتی مــوجــود بــیواســطه گــفته مــی شــود .واقــعیت بــه چــیزی گــفته مــی شــود کــه فــعلیت 
یافته و صورت پذیرفته، می زید و اثر می گذارد.

امکان

آیــــنده ای اســــت در بــــطن زمــــان حــــال، یــــعنی چــــیزی کــــه در تــــعین کــــیفی مــــفروض وجــــود نــــدارد. ولــــی مــــی تــــوانــــد در 
صورت فراهم آمدن شرایط معینی فعلیت یابد و به واقعیت بدل شود.

امکان آن چیزی است که در لحظه کنونی وجود خارجی ندارد. ولی می تواند بهواقعیت بدل شود.
انواع وجود 

۱-وجود ممکن 

۲-وجود واقعی

وجـود مـمکن، وجـود شـیء یـا پـدیـده ای اسـت کـه محـل هـای پـیدایـش آن در بـطن قـوانـین تـکامـل مـوجـود اسـت. و 
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وقتی این محمل ها عمل کنند وجود ممکن به وجود واقعی تبدیل شود.
انواع امکان 

۱-امکان صوری 

۲-امکان تجریدی 

۳-امکان واقعی

امکان صوری

یـا امـکان عـقلی یـعنی امـکانـی کـه از جهـت مـنطقی مـانـعی بـرای رخ دادن آن نیسـت. ولـی بـرای تـحقق آن یـک شـرط 

کافی باید باشد.
امر محال

اگر امکان صوری با قوانین عینی متناقض باشد به آن امر محال گویند. مثل امکان سقوط ماه بر سطح زمین
امکان تجریدی

امــکانــی اســت کــه از لــحاظ مــنطقی مــتضمن تــضادی نیســت. بــا قــوانــین عــینی هــم مــوافــق اســت ولــی عــمالً شــرایــط 

بروز آن وجود ندارد.
امکان واقعی

امکان واقعی دارای سه شرط است:
ــ از جهت منطقی متضمن تضاد نیست.

ــ منطبق با قوانین عینی است.
ــ شرایط مشخص تحقق آن نیز فراهم است.

امکان واقعی خود را به دو صورت نشان میدهد: واقعی و مطلق
گــرایــش اســاســی گســترش شــیء را امــکان واقــعی گــویــند. ایــن امــکان در صــورتــی کــه شــرایــط و قــوانــین مــعین 

فراهم آید صورت فعال مییابد و به واقعیت بدل میگردد.
امکان مطلق

گـــرایـــش غـــیراســـاســـی گســـترش شـــیء اســـت کـــه در صـــورت هـــماهـــنگی اتـــفاقـــی شـــرایـــط بـــدل بـــهواقـــعیت مـــی گـــردد. 

بنابراین تحقق چنین امکانی موکول به حوادث و فرضیه های مطلق است.

نقد اراده گرایان (ولونتاریست ها)

انــسان بــا آگــاهــی از قــوانــین مــی تــوانــد تــبدیــل امــکان بــه واقــعیت را تســریــع کــند. امــا ایــن نــقش نــامحــدود نیســت. 

اراده گـــرایـــان بـــا نـــادیـــده گـــرفـــنت شـــرایـــط مـــساعـــد و ضـــرور تـــحقق یـــک امـــکان، نـــقش کـــمک کـــننده و عـــامـــل ذهـــنی را 
مطلق می کنند.
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احتمال چیست

درجه نضج و بلوغ امکان که نمودار نزدیک شدن به واقعیت است را احتمال می گویند.
وقـتی شـرایـط عـینی تـحقق بـه درجـه مـعینی از نـضج بـرسـد. از احـتمال سـخن مـی گـویـیم امـا ایـن احـتمال بـایـد 

به حداکثر خود برسد تا نقطه تبدیل امکان به واقعیت شکل بگیرد.
در طـبیعت رسـیدن بـه ایـن نـقطه تـبدیـل کـیفی خـود بـه خـودی اسـت. امـا در جـامـعه نـه تـنها بـه شـرایـط عـینی بـلکه 

به شرایط ذهنی نیز بستگی دارد.

نمود و ماهیت

ماهیت

مــاهــیت بــیانــگر قــوانــین خــاص مــوضــوع مــعین و پــیونــد درونــی آن اســت کــه جــهات مــختلف آن را بــه صــورت واحــدی 
درمی آورد.

مـــــاهـــــیت اشـــــیاء واقـــــعیت و عـــــینیتی اســـــت کـــــه در آن ســـــوی دریـــــافـــــت هـــــای بـــــیواســـــطه قـــــرار دارد. مـــــاهـــــیت وجـــــه 
اساسی، داخلی و نسبتاً ثابت شیء یا مجموع این وجوه و روابط می باشد.

ماهیت طبیعت شیء را تعیین می کند. وجوه و خصوصیتهای شیء از ماهیت ناشی می شود.
نمود (فنومن)

پـــدیـــده یـــا ظـــاهـــر، خـــواص و عـــالمـــات خـــارجـــی مـــوضـــوع مـــعین اســـت کـــه مـــعرفـــت حـــسی مـــا آن را درمـــی یـــابـــد. 
(معرفت حسی: احساس، ادارک و تصورات)

نـــمود در ســـطح جـــاری اســـت. وجـــه خـــارجـــی مـــاهـــیت و چـــگونـــگی تجـــلی آن اســـت. امـــا مـــاهـــیت هـــمیشه از دیـــد 
مستقیم پنهان است.

رابطه نمود و ماهیت

نـمود در بـیرون از مـاهـیت نـمی تـوانـد وجـود داشـته بـاشـد. مـاهـیت نـیز بـدون نـمود بـی مـعنا اسـت نـمود تـابـع مـاهـیت 

اســت. مــاهــیت هــم درواقــع هــمان نــمودهــا، لحــظه هــای ســازنــده نــمودهــا هســتند کــه در حــالــت مــختص بــه خــود وضــع 

ثابت تر، عمیق تر و عام تری دارد. ماهیت و نمود پیوستگی دیالکتیکی دارند. 
چند نظر  

۱-کــانــت شــی را بــه مــاهــیت (نــومــن) و پــدیــده (فــنومــن) تــقسیم مــی کــند و مــی گــویــد: مــاهــیت شــناخــتنی نیســت و مــا 
تنها به پدیده دسترسی داریم.  

۲-افالطون و هگل، ماهیت را عقالنی صرف می دانند و پدیده ها را به شکل محسوسات در نظر می گیرند.  
۳-بـــرکـــلی و امـــپریـــوکـــریـــتیسیسم هـــا مـــنکر وجـــود مـــاهـــیت انـــد و مـــی گـــویـــند اشـــیاء فـــقط مجـــموعـــه مـــحسوســـات مـــا 

هستند. و در وراء محسوسات چیزی وجود ندارد.
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یک نکته مهم

مـاهـیت و پـدیـده، واقـعی و عـینی انـد. مـا از پـدیـده بـه مـاهـیت مـی رسـیم امـا نـمود هـمیشه مـطابـق بـا مـاهـیت نیسـت و 

شــکل تحــریــف شــده آن اســت. چــرا کــه نــمود مجــموعــه ای از مــناســبات مــاهــوی و تــصادفــی و انــفرادی اســت و از 
ماهیت متحرک تر است.
راه شناخت ماهیت

نـمود را مـا از راه حـواس مـی شـناسـیم (احـساس، ادراک، تـصور). امـا راه شـناخـت مـاهـیت از راه حـواس نیسـت. 

از راه تـــفکر تجـــریـــدی تـــئوریـــک اســـت. مـــعرفـــت تـــئوریـــک شـــیء را در وضـــعیت مـــشخص تـــاریـــخی آن بـــه عـــنوان یـــک 
سیستم عرضه می دارد. و ماهیت آن را افشاء می کند.

تفکر تئوریک براساس تجربه ماهیت را آشکار می کند.

محتوی و صورت

محتوی

مضمون یا محتوی عبارتست از خواص مختلف شی یا پدیده و عملکردهای آن 
شکل

هر شیء عالوه بر محتوی دارای صورت است. صورت کیفیت خودنمایی محتوی است.
رابطه متقابل شکل و محتوی

شــکل بــدون مــحتوی و مــحتوی بــدون شــکل وجــود خــارجــی نــدارد. صــورت و مــحتوی کــل واحــدی را مــی ســازنــد. هــر 

محتوی مشخصی ضرورتاً صورت معینی دارد.
بسط  و تکامل هر شیء یا پدیده با محتوی آن آغاز می شود. و بعد تغییرات در شکل شروع می شود.

وحــدت شــکل و مــحتوی آمــیخته بــا تــضاد اســت. تــغییر از مــحتوی آغــاز مــی شــود کــه مــتغیرتــر از صــورت اســت. 
بـعد تـغییرات در شـکل شـروع مـی شـود. امـا شـکل تـابـع مـنفعل مـحتوی نیسـت بـلکه دارای اسـتقالل نسـبی اسـت. و 

پروسه تکامل را می تواند کند یا تند کند ولی محتوی سریعتر از شکل تغییر می کند. 
اشکال مختلف این رابطه  

۱-شکل و محتوی در حالت تعادلند و ما با گسترش پدیده روبه روئیم.  
۲-شـکل از مـحتوی عـقب بـیفتد. مـحتوی نـو و شـکل کـهنه مـی شـود. شـکل کـهنه عـامـل تـرمـزکـننده گسـترش پـدیـده 

می شود.  
۳-شکل از محتوی جلو بیفتد شکل نو و محتوی کهنه 

دو درک غلط  
۱-فرمالیسم (صورت گرایی)  

۲-مجردگرایی (ابستراکسیونیسم)
در اهـــمیت صـــورت بـــحثی نیســـت امـــا جـــدا کـــردن صـــورت از مـــحتوی و ارزش مـــطلق دادن بـــه صـــورت منجـــر بـــه 
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فـرمـالـیسم و مجـردگـرایـی مـی شـود. در حـالـیکه در یـک اثـر هـنری خـلق یـک اثـر بـدون صـورت مـتناسـب مـعنا نـدارد. و 

صورت یک اثر هنری باید در خدمت نیازهای محتوا باشد.
رابـطه صـورت و مـحتوا بـه واقـع رابـطه ای ارگـانـیک اسـت. امـا سـرنـوشـت هـر پـدیـده بـهمـحتوای آن بسـتگی دارد. 

نو بدون صورت به تنهایی یک اثر هنری را نو نمی کند.

جزء و کل

برای درک بهتر جزء و کل الزم است ابتدا با نظام آشنا شویم.
نظام چیست

مجموعه ای همبسته است که عناصر سازنده آن بستگی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.
انواع نظام

نظام های مختلف برحسب کیفیت پیوستگی اجزاء خود به سه دسته تقسیم می شوند: 
۱-مجوعه بی سازمان 
۲-مجموعه با سازمان 

۳-مجموعه ارگانیک
مجـموعـه بـی سـازمـان، مجـموعـه ای اسـت کـه اشـیاء بـه عـنوان اجـزاء بـه سـادگـی در آن گـرد مـی آیـند. مـانـند یـک 

تخته سنگ که مرکب است از سنگریزه، ماسه و شن.
پیوند اجزاء صرفاٌ خارجی و مکانیکی است. ویژگی این مجموعه جمع خصایص جزء  مرکبهاش می باشد.
مجـــموعـــه بـــا ســـازمـــان: ایـــن مجـــموعـــه دارای انـــواع مـــختلف همبســـتگی و پـــیوســـتگی داخـــلی اســـت. همبســـتگی 

عناصر این مجموعه دوام نسبی دارند. مانند مولکول

مجــــموعــــه ارگــــانــــیک: مــــرحــــله عــــالــــی مجــــموعــــه بــــا ســــازمــــان را تــــشکیل مــــی دهــــد. ویــــژگــــی آن خــــودگســــترشــــی و 
خودآفرینی اجزایش می باشد مانند ارگانیسم موجود زنده و جامعه

جزء و کل

مجموعه چند جزء یک کل را درست می کنند.
 مـقولـه جـزء و کـل رابـطه بـین اشـیاء را تـبیین مـی کـنند در ایـن رابـطه یـکی از آنـها کـل مـی بـاشـد کـه محـل اجـتماع 

اجزاء است.
در رابطه جزء و کل، نقش تعیین کننده با کل است. اجزاء تحت تأثیر کل قرار دارند.

اهمیت این مقوله

در تجـربـه و تحـلیل یـک شـیء آن را بـایـد بـه عـنوان یـک کـل یـا یـک مجـموعـه دیـد. و الزمـه آن مـشخص بـودن اجـزاء آن 
است.
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دو دیدگاه غلط 

۱-در بـررسـی کـل و جـزء مـاتـریـالـیسم مـکانـیکی کـل را چـیزی جـز مجـموع اجـزاء سـازنـده آن نـمی دانـد. در حـالـی کـه 
کل چیزی بیشتر از مجموع عناصر سازنده آن است. 

۲-مــکتب کــل گــرایــی (هــولــیسم): کــل را چــیزی بــیش از مجــموع اجــزا مــی دانــد. امــا ایــن چــیز بیشــتر را بــه اصــلی 
روحانی مربوط می کند که چنین نیست.

اهمیت جزء و کل

جزء و کل در هنر، در موزیک، در معماری جای ویژه ای دارد.
به هر رو در بررسی هر مجموعه موضوع پیوستگی و وحدت متقابل این دو مقوله باید بررسی شود.

مفرد، عام، خاص

مـــفرد، عـــام، خـــاص پـــله هـــای مـــختلف مـــنطقی مـــعرفـــت هســـتند. یـــعنی مـــا از مـــفرد بـــه عـــام مـــی رســـیم و از عـــام بـــه 
خاص.

و این سه بیان کننده اشکال مختلف مناسبات یک شی با دیگر اشیاء یا پدیده ها است.
مفرد چیست

مــفرد یــعنی آن چــه کــه تــعین و شــخصیت کــیفی یــک شــی واحــد را بــیان مــی دارد. بــا مــقایــسه دو شــی یــا دو پــدیــده 
مفردیت یک پدیده را می توان تعیین کرد زیرا مفرد خصایصی است که در یک شی هست و در دیگری نیست.

عام چیست

عام چیزی است که یک چند شیء یا پدیده دارا هستند و بر دو قسم است: 
۱-عام انتزاعی 
۲-عام مشخص

عام انتزاعی

بــیانــگر بــرخــی خــواص تــکرارشــونــده در هــمه پــدیــده هــا و اشــیاء مــتعلق بــه یــک رده بــندی اســت. بــه بــیان دیــگر کــلیه 
عالماتی را که خاص اشیاء متعلق به یک رده بندی است بیان می کند.

عام مشخص

عـام انـتزاعـی مـاهـیت شـیء را مـنعکس نـمی  کـند. بـلکه تـنها عـام مـشخص اسـت کـه غـناء خـاص مـفرد را مـجسم و 
متجلی می سازد. عام مشخص به صورت قانون درمی آید.

خاص چیست

خــاص، عــامــی اســت کــه در پــدیــده هــای مــفرد مــنعکس شــده اســت یــعنی تجــلی قــانــون عــمومــی در افــراد و عــناصــر 

جداگانه با شرایط و اشکال واقعی آن.
�61



مراحل معرفت:

ازبررسی مفرد به عام مجرد می رسیم 

از عام مجرد به عام مشخص می رسیم 

و در آخر از عام مشخص به خاص می رسیم.

 یک مثال:

 ۱-وضع یک زحمتکش بررسی میشود. نتیجه استثمار او است. پس بهرده بودن عالمت ویژگی این فرد است.

 ۲-پــدیــده هــای انــفرادی نــظیر (زحــمتکشان دیــگر) بــررســی مــیشــود نــتیجه ایــن کــه در جــامــعه طــبقاتــی بهــره کــشی 
وجود دارد. 

۳-حکم میدهیم. در جامعه طبقاتی بهره کش وجود دارد. این حکم عام مجرد است. 

۴-ایـن حـکم را مـنطبق مـیکـنیم بـه دوران سـرمـایـه داری نـتیجه مـیگـیریـم در جـامـعه سـرمـایـه داری بهـره کـشی وجـود 
دارد به این عام مشخص گویند. 

۵-ایــن حــکم را بــر کــارگــران ایــران تســری مــیدهــیم از عــام بــه خــاص مــیرســیم پــس وحــدت مــفرد بــا عــام مــشخص 
بیانگر خاص است.

پس خاص، عامی است که در مفرد منعکس شده است.

مقوله عام و خاص

خــاص: اســاس فــردیــت اســت و ویــژگــی کــمی و کــیفی شــیء مــعین کــه آن را از ســایــر اشــیاء مــتمایــز مــیســازد را 

خاصیت آن پدیده یا شیء گویند.

عام: خصایص و وجود مشترک پدیده ها و اشیاء مختلف و روابطی که به طور عینی بین آنها وجود دارد.

ویژگی عام و خاص

درجه عام بودن هر شیء نسبی است. و عام و خاص میتوانند به هم تبدیل شوند.
مثالً مفهوم ایرانی نسبت به هر فرد ایرانی مفهومی عام است. اما به نسبت به مفهوم آریایی، خاص است.

بنابراین عام و خاص برخالف نظر دگماتیست ها مطلق نیستند. جوهرهای جدا از هم، هم نیستند. 
میتوانند به هم تبدیل شوند.

اما عام در بیرون از فرد خاص معنایی ندارد.
لزوم تشخیص عام و خاص

بــــرای فــــعالــــیت هــــای عــــلمی و عــــملی درک گســــترش مــــنطقی خــــاص و عــــام اهــــمیت فــــراوان دارد. بــــا ایــــن شــــناخــــت 
بغرنجی روندها روشن میشوند و با درک قوانین پدیده ها راه درست روشن میشود.
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علت

پدیده یا   پدیده هایی که مقدم بر گروهی از پدیده ها بوده و باعث به وجود آمدن آنها میشود علت نام دارد.
معلول

پدیده مؤخر را که محصول پدیده های مقدم هستند. معلول مینامند.
دستاویز

بین علت و دستاویز باید تفاوت قائل شد دستاویز واقعهای است که بیواسطه در جلوی معلول ظاهر میشود. و 
در سلک علت قرار ندارد. بلکه وسیله ای برای انگیزش معلول است. در حالیکه علت هم مقدم بر پدیده دوم 

است و هم موجد بی چون و چرای اوست.

انواع علت 

۱-علت اولیه

۲-علت ثانویه

 ۳-علت کلی

        . ۴-علت خاص

۵-علت داخلی

۶-علت خارجی

۷-علت عینی

۸-علت ذهنی

۹-علت اصلی

        . ۱۰-علت فرعی

علت اولیه و ثانویه

عـلت اولـیه مسـتقیم و عـلت ثـانـویـه غـیرمسـتقیم نـقش ایـفاء مـیکـند. عـلت هـای اولـیه و ثـانـویـه هـمراه بـا یـک سـلسله از 
حلقه های واسط دیگر در پیدایش این یا آن پدیده دخالت دارند.

علت کلی و خاص

علت کلی همه آن شرایط الزمی است که در تکوین یک پدیده شرکت دارد.
علت خاص همه آن شرایط معینی است که تأثیر متقابل آنها پدیدآورنده معلول مفروضی میباشد.

علت داخلی و خارجی

علت داخلی در چارچوب نظام مفروضی عمل مینماید.
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 و علت خارجی تأثیر متقابل دو   نظام مفروض را آشکار میسازد.
علت عینی و ذهنی

علت های عینی، علت هایی هستند که مستقل از اراده و شعور ما عمل مینمایند.
عـلت هـای ذهـنی آن هـایـی هسـتند کـه اعـمال آگـاهـانـه مـا را بـرمـیانـگیزنـد بـر آراء و تـصمیمات مـا فـرمـان مـیرانـند و 

تجربه و شناخت های ما را منظم میسازند.
شرط الزم و کافی

برای این که علت بتواند این یا آن معلول را به وجود آورد حضور جبری شرایط عینی ضرورت دارد حضور 
شرط الزم و کافی هر دو برای تحقق علت ضروری است.

مثالً برای یک دگرگونی اجتماعی وجود شرایط عینی (شرط الزم) و وجود شرایط ذهنی (شرط کافی) است.

علت ابتدایی و علت غایی

عــلت ابــتدایــی، عــلت بــدون عــلت، عــلت غــایــی، عــلت بــدون مــعلول اســت. ایــن نــگرش هــمه تــغییرات جــهان را بــه عــلت 
العلل نسبت میدهد. و رابطه عالی پدیده ها را نفی میکند.

علت گرایی منطقی و مکانیستی (دترمینیسم)

دتــرمــینیسم یــک جــریــان فــکری اســت کــه مــعتقد بــه وجــود رابــطه عــلی بــین هــمه پــدیــده هــای طــبیعت، جــامــعه و شــعور 

بوده و همه این پدیده ها را به هم مشروط میکند.
عــلت گــرایــی مــکانیســتی تــنوع عــلت هــا را بــه تــأثــیر مــتقابــل ســاده مــکانــیکی نســبت مــیدهــد. مــدافــعان ایــن طــرز 
تـفکر ویـژگـی کـیفی قـوانـینی را کـه محـرک صـورت هـای گـونـاگـون حـرکـت مـادی هسـتند نـدیـده گـرفـته و خـصوصـیت 

عینی حدوث را انکار میکنند.
علت گرایی مکانیستی سرانجام به قدرگرایی و فاتالیسم، و باور به قدرت مطلق سرنوشت میرسد.

مسئله علت و ایده آلیسم 

۱-علیت بی هیچ قید و شرطی از توالی احساسات فراهم میآید و محصول داده های جاری احساس انسانی 
است (نفی علیت) 

۲-دیوید هیوم: علیت معنایی ندارد. ما در وقوع حوادث که در پی هم اتفاق میافتند نظم و ترتیبی احساس 
میکنیم که اصوالً وجود خارجی ندارند. فکر نظم، یک ادارک حسی است که به طور مستقیم به دست میآید. 

۳-کانت: برای علیت طبیعتی ماقبل تجربه (آپریوری) قائل است. و میگوید علیت از راه عقل وارد جهان 
میشود. 

۴-هگل: علیت را محصول و مخلوق روح مطلق و خرد کلی میداند.

نتیجه: نفی اصل علیت ناگریز ما را به انکار هر نوع پیشبینی علمی سوق میدهد.
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علیت و غائیت

بـرخـی غـائـیت را جـانـشین عـلیت سـاخـته انـد. نـظریـه غـائـیت مـیگـویـد هـر چـیز در جهـت هـدف مـعینی راه مـیجـویـد. و 

براساس مقاصد از پیش مقرر شده آفریده شده است.

با قبول این نظریه ضرورتاً به وجود نیرویی ذیشعور که بیرون از اشیاء و پدیده ها میرسیم.
غـایـت شـناسـی (تـلئولـوژی) بـه جـای تـبیین پـدیـده هـا بـا قـوانـین عـینی جـهان مـادی مـیخـواهـد بـا هـدف و مـنظور 

آفرینش این پدیده ها آنها را تبیین کند.

طرفداران این نظریه برای اثبات مدعای خود به هماهنگی ارگانیسم ها با طبیعت اشاره میکنند. در 
حالیکه این هماهنگی محصول ضرورت های عینی بوده اند.

جبر کور

قـــانـــون عـــلیت مـــوجـــب پـــیدایـــش اصـــل جـــبر (دتـــرمـــنیسیم) مـــیشـــود. ایـــن جـــبر در طـــبیعت کـــور اســـت. یـــعنی عـــناصـــر 
طـبیعی قـادر نیسـتند قـوانـینی عِــلی را دریـابـند و در آن دخـل و تـصرف کـنند. ولـی انـسان مـیتـوانـد بـا کـشف قـوانـین 

در طــبیعت و جــامــعه خــود را از قــید جــبر طــبیعی و اجــتماعــی رهــا کــند و در پــروســه شــکل گــیری پــدیــده هــا دخــالــت 
کند.

فرق بین هدفمندی و غائیت

وجــود قــانــون عــلیت مــوجــب ایــجاد امــکان بــرای هــدفــمندی اســت. اگــر قــانــون عــلیت نــبود، هــدف گــذاری هــم نــامــعقول 
بود.

اما این هدفمندی با اصل غائیت یکی نیست.
غــائــیت بــه مــشیتی ازلــی بــرای امــور قــائــل اســت. کــه تــوســط خــدا بــرای امــور تــعیین شــده اســت. و جــهان را بــه 

سوی غائیتی ویژه حرکت میدهد.

ضرورت و تصادف

ضرورت چیست

ضرورت رابطة درونی و ماهوی است که از مختصات اساسی شیئ و پدیده ناشی می شود.
تصادف چیست

تــصادف نســبت بــه ضــرورت جــنبه خــارجــی دارد یــا بــه عــوامــل فــرعــی مــربــوط اســت و آن چــیزی اســت کــه در شــرایــط 

کنونی می تواند رخ بدهد یا ندهد.
تــصادف خــود مشــروط بــه عــلت اســت. و تــصادفــی بــه مــبنای بــدون عــلت نیســت ضــرورت و تــصادف بــا هــم انــد. 

یکی از آنها از علت ماهوی و عمده دیگر از علت غیرماهوی و فرعی ناشی می شود.
اگـر در جـهان تـنها تـصادف بـود جـهان خـصلت آشـفته بـه خـود مـی گـرفـت و اگـر فـقط پـدیـده هـای ضـروری بـودنـد 

جهان خصلت تقدیرآمیز به خود می گرفت و تالش و کوشش بیثمر بود.
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منطقی و تاریخی

تاریخی یعنی پروسه ظهور و تشکل شیئ یا پدیده معین از نظر توالی تاریخی لحاظ شود.
منطقی یعنی مناسبات مختلف آن شی یا پدیده در حالت تکامل در نظر گرفته شود .

رابطه تاریخی با منطقی

مـنطقی و تـاریـخی در وحـدت دیـالـکتیکی هسـتند. و در عـین حـال بـا هـم مـتضادنـد. تـاریـخی در پـروسـه تـکامـل خـود 
به آن اندازه ای که قانونمندی ویژه خود را برای آن که به نتایج معین برسد دربردارد منطقی را دربردارد.

منطقی پروسه تکامل شیئ را به شکل روشن و پوست کننده بیان می کند. لذا وحدت تاریخی و منطقی 
نسبی است. منطقی یک تاریخی تصحیح شده است ولی این تصحیح در موافق قوانین واقعیت عینی است.

شیوه تحقیق تاریخی

تحقیق تاریخی شرایط و محمل های مشخص یک شیء یا پدیده را در توالی تاریخی بررسی می کند.
شیوه تحقیق منطقی

نقش عناصر مختلف سیستم معین را در ترکیب کل آن بررسی می کنند.

بـه هـرروی شـیوه تـحقیق تـاریـخی کـلیدی اسـت بـرای پـژوهـش مـنطقی و پـژوهـش مـنطقی نـیز پـژوهـشی تـاریـخی 
را عمیق تر می کند.

�66



                                                   در آمد هشتم

شناخت (معرفت)

عبارت است از آشنا شدن انسان با واقعیت جهان خارج و منعکس کردن این واقعیت در ذهن.
وظیفه شناخت

وظـیفه تـئوری شـناخـت بـررسـی قـوانـین اسـاسـی پـروسـه شـناخـت، شـیوه هـا، روش هـا، و اسـلوب هـای کـلی شـناخـت 
انسان نسبت به جهان پیرامون است.

ضرورت شناخت

تــا زمــانــی کــه نســبت بــه قــوانــین حــاکــم بــر جــامــعه و طــبیعت آگــاه نــباشــیم. از نــیروهــای محــرک و چــگونــگی تــحول و 
پیشرفت بی خبریم. و کورکورانه عمل می کنیم.

شـناخـت بـه مـا کـمک مـی کـند کـه حـال را بـشناسـیم و بـه پـیش بـاز آیـنده بـرویـم. راه هـای جـدیـد را کـشف کـنیم و 

جامعه و طبیعت را به نفع انسان دگرگون سازیم.
اصول شناخت  

۱-پاسخ علمی به مسئله اساسی فلسفه (رابطه بین اندیشه و وجود)  
۲-تأیید امکان شناخت جهان  

۳-شیوه دیالکتیکی گفت وگو درباره مکانیسم معرفت  
  ۴-وحدت شناخت و واقعیت عینی 

چند نظر راجع به شناخت  
۱-عــده ای مــعرفــت را نــوعــی اشــراق، نــوعــی قَــذف (افــکندن) عــلم از جــانــب مــبدأ الــهی در روح آدمــی مــی دانــند. 

مثل اسقف برکلی  
۲-کانت علم بر ذوات (ماهیت یا نومن) را ممکن نمی شمرد. 

۳-حس گرایان (سنسوآلیست ها) فقط برای احساسات اصالت قائلند. و وراء احساسات را قبول ندارند. 

۴-مــاتــریــالیســت هــای مــتافــیزیــک ؛مــعرفــت را انــعکاس واقــعیت عــینی در مــغز انــسان مــی دانــند. امــا ایــن انــعکاس 
پاسیف و آینه وار است. 

۵-مـاتـریـالیسـت هـای دیـالـکتیک، انـسان را مـوجـودی اجـتماعـی و فـعال مـی دانـند. و هـر چـیز را کـه در مـدار فـعالـیت 
اجـتماعـی اش قـرار بـگیرد. مـوضـوع مـعرفـت قـرار مـی دهـد. و هـدفـش از شـناخـت مـوضـوع، افـزار فـعالـیت قـرار دادن 

شــیء یــا پــدیــده اســت. و مــعرفــت او از پــراتــیک او بــرمــی خــیزد. و پــراتــیک بــرای او مــالک حــقیقت اســت. و پــروســه 

مـــعرفـــت بـــرای او پـــروســـه ای فـــعال و خـــالق و اســـاس مـــند اســـت. و از آن جـــا کـــه اشـــیاء و پـــدیـــده هـــا را در تـــغییر و 

تحول بی پایان می دانند. پروسه معرفت را نیز بی پایان می دانند.
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شناخت و پراتیک

پراتیک چیست

به فعالیت انسان که متوجه تغییر و دگرسازی طبیعت و جامعه می شود پراتیک گویند.
در جریان پراتیک انسان با طبیعت وارد تماس می شود و رازهای طبیعت را می گشاید.

رابطه شناخت با پراتیک 

۱-پراتیک مبدأ معرفت است. 

۲-پراتیک مالک معرفت است. 

۳-پراتیک منتهی معرفت است.

معرفت جهان با پراتیک آغاز می شود. و هیچ معرفتی بدون کار مولد و پژوهش علمی به دست نمی آید. 
(مبدأ) از سویی دیگر این معرفت باید در عمل انطباق خود را با واقعیت نشان دهد. (مالک) و هدف این 

معرفت دست یافنت به قوانین طبیعت و جامعه است (انتهای معرفت)

مطلق و نسبی بودن پراتیک و معرفت

در هر دوران تاریخی پراتیک بشر محدود است پس جنبه نسبی دارد. و معرفتی که از آن ناشی می شود 
نسبی است. اما از آن جا که پراتیک انسان مدام در حال گسترش و تکامل است. مطلق است و معرفِت 

پراتیک مطلق نیز مطلق است. پس مطلق ـ نسبی بودن پراتیک و معرفت از این روست.

امکان و مالک شناخت

الف) شناخت انعکاس جهان عینی در شعور انسان است.

هر شناختی با تأثیر اشیاء جهان عینی بر مغز آغاز می شود. که توسط حواس صورت می گیرد. اما حواس 
انسان ماهیت اشیاء را منعکس نمی کند. بلکه آغاز کار است. و تا درک ماهیت اشیاء راه درازی در پیش 

است.

الادریون (آگنوستی سیسمها)

الادریون منکر امکان شناخت جهان هستند. آن ها می گویند اگر همه شناخت ما ناشی از ادارک حسی 
جهان بیرونی باشد. محدودیت اعضاء حسی ما هرگز نمی تواند همه اشیاء را درک کند و پی به ماهیت پدیده 

ها ببرد.
پاسخ

شناخت به تدریج حاصل می شود. و منبع شناخت هم می تواند مستقیم باشد و هم غیرمستقیم باشد. پدیده 
هایی به طور غیرمستقیم به حیطه احساس و ادارک ما درمی آیند. مثل بررسی های کیهان شناسی ما. 

مقایسه و مقابله، تعمیم و محاسبه راه هایی است که دانشمندان با کمک آن ها به دورن پدیده ها رسوخ می 
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کنند.
زندگی و پراتیک به ما نشان می دهد که انسان نه تنها قادر به شناخت جهان است بلکه با اتکاء به 

معرفتهای حاصله می تواند سیمای جهان را تغییر دهد.
ب) پراتیک به مثابه شالوده و اساس شناخت

فعالیت های اجتماعی و پراتیک انسانها شالوده اصلی تالش برای بازشناخنت ماهیت اشیاء جهان مادی و 
یگانه مالک واقعی همه شناخت های ما و هدف غائی روند معرفت می باشد. 

مقصود از پراتیک مجموع فعالیت های مادی است که انسان در مرحله معینی از تحوالت تاریخی آن را انجام 

می دهد و هدف آن عبارت است از دگرگون ساخنت طبیعت و زندگی اجتماعی.
پراتیک به صورت تجربه های علمی، کشفیات فنی و علمی، درگیری های طبقاتی، دگرگونی های بنیادی و 

جنگ ها تجلی می نماید. فعالیت انسان در تولید مادی یگانه فعالیتی است که در میان جنبه های مختلف 

پراتیک اجتماعی نقشی اساسی ایفاء میکند.

مراحل شناخت

شناخت دارای سه مرحله اساسی است: 
۱-مرحله حسی

مرحله مربوط به حواس یعنی مرحله احساس زنده و بیواسطه است که خود شامل سه قسمت است:
ــ احساس
ــ ادراک
ــ تصور 

۲-مرحله منطقی
یعنی مرحله اندیشه مجرد و علمی که خود شامل سه قسمت است:

ــ مفاهیم
ــ احکام

ــ استنتاج 
مرحله حسی شناخت: مرحله اول  

۱-شــــناخــــت هــــمیشه از راه احــــساس زنــــده و بــــیواســــطه و مــــشاهــــده اشــــیاء آغــــاز مــــی شــــود. اطــــالعــــات تجــــربــــی 
انــدیــشه را بــه حــرکــت درمــی آورد. بــه عــبارت دیــگر انــدیــشه از ارتــباط مســتقیم یــا غــیرمســتقیم انــسان بــا اشــیاء 

مادی به وجود می آید. 
۲-مـرحـله دوم بـعد از احـساس، مـرحـله ادراک اسـت. ادراک مـکمل احـساس اسـت. ولـی جـمع مـکانـیکی آن نیسـت. 
اداراک تــــصویــــر حــــسی کــــلی اشــــیاء اســــت کــــه در عــــینحــــال مــــتضمن هــــمه ویــــژگــــیهــــا و کــــیفتهــــایــــی اســــت کــــه در 

احساس ها انعکاس یافته است.

ادراک نه تنها به احساس های پدید آمده لحظه حاضر تکیه دارد. بلکه مجموع تجربه های پیشین انسان و 
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تمام فعالیت های علمی وی نیز از مبانی ادراک است. آموخته ها و معلومات گذشته در این مرحله به کمک می 
آید. 

۳-تجسم سومین صورت انعکاس حسی جهان مادی در شعور بشری است. تجسم تصویر حسی کامل از 
اشیاء و پدیده هایی است که در لحظه مفروض دیگر در تیررس حواس ما قرار ندارند.

تصویر در شعور ما حاضر است. اما شیء در بیرون دیگر حاضر نیست.

این سه مرحله را مرحله ابتدایی شناخت میگویند.

مرحله دوم شناخت: اندیشه مجرد منطقی

تجسم هر چیز بازآفرینی احساس و احیاء اثر قبلی آن در مغز بشری نیست. تجسم تصویر تعمیم یافته ای 

است که از مجموع همه ادراک های پیش نسخه می شود. پس بهعنوان شکل رابطی برای دومین مرحله 

شناخت است.
مرحله دوم شناخت شامل سه مرحله است: 

۱-مفهوم 
۲-حکم 

۳-استدالل

مفاهیم

کلی ترین، اساسی ترین و ضروری ترین ویژگی ها و کیفیت های اشیاء و پدیده های جهان مادی را منعکس 
می کند.

هیچ اندیشه ای وجود ندارد که از مفهوم بی نیاز باشد.
مفاهیم با تجسم فصل مشترک دارند. اما یکی نیستند تصویرها جزئی تر و ذهنی ترند.

پـیدایـش مـفاهـیم نـتیجه سـیر فـکری طـوالنـی نسـل هـا اسـت. شـناخـت انـسان خـود را بـه شـکل مـفاهـیم درمـی آورد 

و پیوسته وسعت می یابد.
حکم

حـرکـت واقـعی انـدیـشه هـا حـاصـل جـمع سـاده مـفاهـیم نیسـت. بـلکه حـاصـل رابـطه بـین مـفاهـیم و سیسـتماتـیزه شـدن 

مفاهیم است. که به این مرحله حکم میگویند.
حکم شکلی از اندیشه است که رابطه مشخص بین مفاهیم را بیان میکند.

استدال

سـومـین صـورت شـناخـت مـنطقی اسـت. اسـتدالل یـک عـمل ذهـنی اسـت کـه بـه اتـکای احـکام درسـت و حـقیقی، حـکم 

جدیدی درباره اشیاء و پدیدههای جهان عینی به دست می دهد.
بدون استدالل، شناخت پدیده ها و روندهایی که مستقیماً به ادراک درنمی آیند، امکانپذیر نیست. بدین 
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جهت استدالل برای شناخت ویژگیها و روابط درونی و نهانی اشیاء و کشف ماهیت پدیده های محیط 
پیرامون و ادارک قوانین گسترش آن مهم است استدالل پایه و اساس ساخت منطق و هر ساخت علمی است.

انـدیـشه مجـرد (مـرحـله دوم شـناخـت) بـرای شـناخـت جـهان اهـمیت بسـزایـی دارد. تـنها بـا مـشاهـده تجـربـی پـدیـده 

ها نمی توان از ماهیت پدیده ها پرده برداشت.
انــدیــشه مجــرد کــه بــه صــورت مــفاهــیم، احــکام و اســتدالل هــا تجــلی مــی کــند. ســبب شــناخــت جــهان عــینی مــی 

شود.
بین دو مرحله شناخت، مرحله حسی و منطقی، رابطه ارگانیک وجود دارد.

ذهن و تفکر

مـــغز عـــنصر انـــدیـــشه اســـت. و تـــفکر کـــارکـــرد مـــغز اســـت. مـــراد از ذهـــن هـــمان مـــغز اســـت. و فـــعالـــیت ذهـــنی هـــمان 
فعالیت عصبی عالی تر میباشد. فعالیت ذهنی یک فعالیت مغزی است.

شعور چیست

شعور حاصل فعالیت دستگاه عصبی حیوان است. فعالیتی که حاصل رابطه پیچیده حیوان با جهان خارج 
است. حیوان از طریق بازتاب های شرطی یاد می گیرد عالئم را تشخیص دهد و آن را به کار گیرد. و رفتار 

خود را مطابق با آن تنظیم کند. این پویش عصبی را شعور گویند.
شعور کیفیت جدیدی است که پویش زندگی مغز را مشخص می کند. شعور کیفیت خاصی از ارتباط 

حیوان با دنیای خارج است که از پویش زندگی مغز ناشی می شود. مشکل ابتدایی شعور در میان حیوانات 
شعور حسی یا احساسی است. این شعور وقتی به وجود می آید که تحریکات مختلف از طریق تشکیل 

بازتابهای شرطی معنایی بهخود بگیرد.
بازتاب و انواع آن

انـسان و حـیوان از طـریـق سیسـتم عـصبی خـود (مـغز، اعـصاب و حـس هـای پـنچ گـانـه) بـا مـحیط رابـطه بـرقـرار مـی 

کند. و از طریق این رابطه زندگی ادامه می یابد. این ارتباط به دو شکل انجام می شود: 
۱-ثابت و دائمی است به آن بازتاب های غیرشرطی می گویند. 

۲-مــــتغییر و مــــوقــــت اســــت بــــه آن بــــازتــــاب هــــای شــــرطــــی مــــی گــــویــــند. تــــربــــیت و آمــــوزش اشــــکال گــــونــــاگــــون فــــعالــــیت 
انضباطی و عادات گوناگون جزء بازتاب های شرطی اند.

بازتاب های غیرشرطی که مربوط اند به بخش خاکستری مغز و ذاتی حیوان و انسان است. بخشی از 
میراث حیوانی می باشد (غرایز). اما بازتاب های شرطی در جریان زندگی به وجود می آیند و مربوط است به 
کورتکس مغز. حیوان تنها از طریق ارتباط با محیط زندگی می کند. و این ارتباطات از طریق تکامل ارتباطات 

غیرشرطی (غرایز) بهارتباطات شرطی شکل پیدا می کند. یعنی از طریق تکامل بازتاب های غیرشرطی به 
شرطی.

حـیوان از طـریـق بـازتـاب هـای شـرطـی یـاد مـی گـیرد عـالئـم را تـشخیص دهـد و آن را بـه کـار گـیرد و رفـتار خـود 
را مطابق با آن تنظیم کند. این پوشش عصبی را شعور گویند.
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تفاوت آگاهی انسان از حیوان

دو سیســــتم اخــــذ و انــــتقال عــــالئــــم وجــــود دارد. سیســــتم نخســــت در انــــسان و حــــیوان مشــــترک اســــت. و بــــا عــــوامــــل 
حـسی مـرتـبط اسـت. تـأثـیر بـالواسـطه مـحیط بـه مـغز و در مـغز بـه سـلول هـای مـخصوص بـینایـی و شـنوایـی مـنتقل 

میشود.

دومین سیستم اخذ و انتقال عالئم، مربوط به انسان است که با مفاهیم سروکار دارد.  
۱-انسان قادر به تکلم است و افکار خود را به شکل مفاهیم بیان می کند. 

۲-انـــدیـــشه بشـــری مجـــرد اســـت. و بـــه شـــکل تجـــریـــدهـــا و تـــعمیم هـــا صـــورت مـــی گـــیرد. حـــیوان قـــادر بـــه تجـــریـــد 
نیست. 

۳-انـسان قـادر اسـت رونـد آگـاهـی خـویـش را تحـلیل کـند. مـحسوسـات، تـصورات، ایـده هـا و تـئوری هـای خـود را 
ارزیابی کند. 

۴-اندیشه بشری اجتماعی و فعال است. در حالی که حیوان هم سازی می کند. 
۵-کــوشــش هــای انــسان شــکل کــار بــه خــود مــی گــیرد و کــار خــود زمــینه ای بــرای تــکامــل سیســتم عــالمــتی دوم و 

تمامی آگاهی انسان در همه اشکال آن می شود. 
۶-آگــاهــی در حــیوان بــه شــکل بــازتــاب هــای ذاتــی اســت. در حــالــی کــه در انــسان آگــاهــی مــحصولــی اجــتماعــی 

است. 

چهار خصیصه پویش بازتاب  
۱-واقعیت مادی مقدم است و بازتاب ذهنی آن جنبه ثانوی دارد.  

۲-خــصایــص پــویــش هــای مــادی بــه شــکل هــای خــاصــی یــعنی بــه صــورت هــای ادارک و انــدیــشه بــازســازی مــی 
شوند.  

۳-بـازتـاب شـبیه تـصویـر آیـینه ای از یـک شـیء نیسـت. بـلکه مـحصول پـویـش پـیچیده کـنش مـتقابـلی اسـت کـه در 
آن مغز دائماً حالت فعال دارد.  

۴-ایـــن واقـــعیت کـــه بـــازتـــاب در شـــعور مـــحصول فـــعالـــیت زنـــدگـــی اســـت. (رابـــطه ارگـــانـــیسم بـــا مـــحیطش) بـــدیـــن 
مـعناسـت کـه شـعور انـسان دائـماً از طـریـق تجـربـه و فـعالـیت اجـتماعـی وی مشـروط مـی گـردد. آنـچه انـسانهـا درک 

و فــکر مــی کــنند نــاشــی از پــویــش مســتقیم بــازســازی واقــعیت خــارجــی در ادراک و انــدیــشه نیســت بــلکه از طــریــق 
تجــربــه، شــیوه زنــدگــی و روابــط اجــتماعــی وی مشــروط مــی شــود. تــفاوت در شــیوه زنــدگــی و تجــربــه بــاعــث تــفاوت در 

درک اشیاء می شود. 

ماده و بازتاب  
۱-هیچ شعوری جدا از یک مغز زنده وجود ندارد.  

۲-منشأ شعور جهان واقعی است.  
۳-محتوی شعور بازتاب جهان واقعی است.  

۴-وجود مادی و معنوی دو قلمرو جدا از هم نیستند. 
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۵-بـازتـاب مـادی نیسـت. بـلکه ذهـنی اسـت پـویـشی کـه مـوجـب بـازتـاب مـی گـردد و پـویـشی کـه بـازتـاب در آن بـه وقـوع 
می پیوندد. هر دو مادی هستند (جهان واقعی و مغز).

احساس چیست

احــــساس یــــکی از خــــواص مــــاده در حــــال حــــرکــــت اســــت. مــــاده بــــا عــــمل کــــردن بــــر روی اعــــضای حــــسی مــــا مــــوجــــد 

احساس می گردد. احساس به مغز و اعصاب وابسته است.

احساس رابطه مستقیمی است که بین شعور و دنیای خارج برقرار می شود.

احساس و بازتاب

نخسـتین مـرحـله آگـاهـی احـساس اسـت. احـساس نـتیجه تـکامـل طـوالنـی خـود مـاده و تـکامـل خـواص و روابـط ذاتـی 

آن است.
اجـسام مـادی در بـرابـر انـگیزه هـای خـارجـی واکـنش نـشان مـی دهـند. یـعنی ویـژگـی انـگیزه هـای خـارجـی را بـه 

اشـکال و وسـائـل گـونـاگـون تجـدیـد مـی کـنند. و انـرژی انـگیزه هـای خـارجـی را بـه تـغییرات داخـلی جـسم مـتأثـر بـرمـی 

گردانند. این عمل را بازتاب می گویند.
عواطف

بازتاب جهان مادی در شعور تنها شکل ادراک و اندیشه به خود نمی گیرد. شکل عاطفی هم به خود می گیرد.
عواطف ارتباط فعال انسان با محیط اش را منعکس می کند. انسان با تأثیر پذیرفنت از اشیاء در حین 

فعالیت، عواطفی نسبت به چیزها دارد. و در فعالیت خود تحت تأثیر عواطف می باشد.
شعور عاطفی جزء الزمی از زندگی است. انسان از طریق درک و تشکیل انگاره ها و عواطف با محیط 

ارتباط برقرار می کند.
عوامل مؤثر در شکل گیری آگاهی انسان 

۱-کار 

۲-شکل گیری زبان

تـــفکر در انـــسان و رونـــد کـــار و فـــعالـــیت اجـــتماعـــی بـــه و جـــود آمـــد. و تـــکامـــل یـــافـــت انـــسان در رونـــد کـــار خـــویـــش 
طبیعت را تغییر داد و همزمان خود نیز تغییر کرد.

زبــان امــا در پــیدایــش انــدیــشه بشــری نــقشی شــگرف داشــت. تــکامــل کــار اعــضای جــامــعه را بــه یــکدیــگر نــزدیــک 
سـاخـت. و نـیاز بـه بـیان و ارتـباط بـا یـکدیـگر پـیش آمـد پـس زبـان بـه وجـود آمـد زبـان اثـر نـیرومـندی بـر تـکامـل آگـاهـی 

و تشکیل اندیشه های مجرد منطقی داشت. معرفتی که انسان به دست می آورد در مفاهیم اندوخته می شد.
مـفاهـیم شـامـل دو بـخش بـودنـد. یـک کـالـبد صـوتـی خـارجـی و یـک مـحتوی داخـلی کـه ایـن مـحتوا یـا مـعنا بـازتـاب 

واقعیت عینی بود. 
پیدایش زبان  

۱-زندگی و کار انسان اجتماعی است.   
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۲-شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است. 
   ۳-انــسان از طـریـق کــار ادراکـــات خــود را گســترش مــیدهــد.

زبان چیست

زبان سیستم عالمات است که در پروسه کار به وجود آمد. و وسیله تفاهم، معاشرت و کسب معرفت است.
سخن چیست

سخن اصوات است که دارای اجزاء صوتی مشخص و مرتبط با معناست.
تفکر چیست

تـفکر یـا انـدیـشیدن،  اسـتعداد خـالق انـسان اسـت کـه در پـروسـه کـار شـکل گـرفـت و تـکامـل یـافـت و در عـالـی تـریـن 
وجه اش به شکل شعور درآمد.

تفکر در ابتدا با پراتیک آمیخته بود ولی به تدریج مستقل شد.
 اقسام تفکر 

۱-تفکر عادی: که با اعمال و رفتار و حرکات کار و تولید درآمیخته است و به انسان کمک می کند که در جهان 
واقعی حرکت کند. 

۲-تفکر علمی: که ادراک تئوریک ماهیت اشیاء و پدیده ها است.

رابطه تفکر و زبان

تفکر از زبان جدا نیست فکر همیشه دارای شکل زبانی است. 
۱-زبان بیرونی، وقتی با دیگران حرف می زنیم 

۲-زبان درونی، وقتی با خود می اندیشیم.
انـسان در پـروسـه تـفکر نـه بـا اشـیاء کـه بـا عـالمـات زبـانـی سـروکـار دارد. و ایـن عـالمـات هـمان واژه هـا هسـتند. 

واژه ها در زبان نتیجه عمل تعمیمی مغز هستند.
انواع زبان  

۱-زبان طبیعی: که با آن سخن می گوییم.  
۲-زبان مصنوعی: که برای منظور خاصی ایجاد می کنیم. مثل زبان سمبولیک در ریاضیات. 

زبان و سخن گفنت  
۱-زندگی و کار انسان اجتماعی است.  

۲-شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.  
۳-انسان از طریق کار ادراکات خود را گسترش می دهد.  

۴-غنای روابط انسان در کار باعث غنای روابط او با جهان اطراف و غنای ادراکات او شد.  
۵-سخن گفنت و زبان نشانه انتقال از ادراکات حسی انضمامی به انگاره های انتزاعی و عمومی بود.  

۶-انـــسان در جـــریـــان کـــار بـــه جـــایـــی رســـید کـــه دیـــد چـــیزی بـــرای گـــفنت بـــه دیـــگری دارد. و ایـــن چـــیز مـــربـــوط بـــه 
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خواص اشیاء و اهدافی که باید جمعاً به آن می رسیدند.  

۷-نـــیاز بـــه گـــفنت (ســـخنگویـــی شـــمرده نـــه تـــولـــید صـــدا، آنـــچه در مـــورد حـــیوانـــات صـــادق اســـت) منجـــر بـــه تـــکامـــل 
حنجره و اعضای دهانی آن شد.  

۸-سخنگویی گذار انسان از احساس به مفاهیم بود. 
۹-شکل گیری مفاهیم در شعور انسان و بررسی اشیاء از نظر خصلت اساسی شان، جدا از موجودیت خاص 

آن ها، جهش عظیم در تکامل شعور بود. 

۱۰- تشکیل مفاهیم و مبادله آنها بدون زبان غیرممکن است. مفاهیم تنها از طریق زبان شکل می گیرند و به 
وسیله آن تکامل می یابند.

شکل گیری مفاهیم

اندیشه ها و ایده ها (مفاهیم) و زبان از کار نشأت می گیرند.

مــفاهــیم در جــریــان فــعالــیت اجــتماعــی انــسان تــوســط مــغز ایــجاد مــی شــود. آن هــا بــازتــاب ارتــباط انــسان هــا بــا 
یکدیگر و جهان خارج، یعنی شرایط واقعی وجود انسانها، می باشند.

شـعور ابـتدا رمـه ای اسـت. شـعوری اسـت کـه بـه مـحیط بـالواسـطه مـحسوس مـربـوط مـی شـود. تـعیین مـفاهـیم از 

طریق نامگذاری بر خصایص مشترک چیزهایی که از طریق ادراک باز شناخته می شود، شکل می گیرد.
خصیصه این انگاره ها این است که از یک محتوی انضمامی و حسی برخوردارند اما مطابق با بر آورده 

شدن نیازهای اجتماعی ایده ها تکامل می یابند. و تشکیل مفاهیم جدید نیازمند آگاهی مستقیم از خصایص 
مشترک اشیاء از طریق حس نیست. ایده های انتزاعی محصول این دوران اند. ایده هایی در مورد جهان و 

حیات اجتماعی
اما سرچشمه همه ایده های انتزاعی بدون استثناء تجربه در جهان مادی و غیره است که ریشه دارد در: 

۱-تکامل ارتباط اجتماعی بین مردم (ایده قبیله، مالکیت)  
۲-تکامل فعالیت تولیدی و دیگر فعالیت ها در رابطه با طبیعت (ایده عدد، زبان، مکان) 

۳-نادانی و ناتوانی نسبی انسان. ایده های عرفانی و پنداری
منطق 

۱-اندیشه و زبان باید الزام اساسی بازتاب هستی در اندیشه را برآورند. 

۲-این الزام منجر به قوانین اندیشه یعنی اصول منطق می شود. 

۳-بیان اندیشه خود را به شکل قضایای منطقی نشان می دهد. هر قضیه یا ساده یا مرکب است.

قضایای ساده مستلزم اعمال منطقی است. مانند ایجاب، سلب، رابطه. مثل این قرمز است.

قـضایـای مـرکـب از تـرکـیب قـضایـای سـاده بـا رابـطه، (و) یـا (گ) آنگـاه بـه وجـود مـی آیـد. یـا ایـن قـرمـز اسـت یـا 

من کوررنگم. 
۴-مـسئله دوم در مـنطق اصـولـی اسـت کـه نـشان مـی دهـد کـدام قـضیه از قـضیه دیـگر نـاشـی مـیشود اصـولـی کـه 
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ما در بحث و استدالل به کار می بریم.
اگـر هـر الـفی ب بـاشـد. و هـر ب. ج پـس هـر الـفی جـیم اسـت. ارسـطو بـه ایـن اصـل شـکل نخسـتین قـیاس گـفت. 

این اصل به ارتباط منطقی قضایا مربوط است نه به حقیقت آن ها. 
۵-اصـل بـعد قـانـون عـدم تـناقـض اسـت. یـک قـضیه نـبایـد بـا نـفی خـود آمـیخته بـاشـد مـثالً الـف ب اسـت. نـفی آن 

می شود الف ب نیست. نمی شود گفت الف ب است و الف ب نیست.
مـنطقیون مـی گـویـند. محـمول واحـد نـمی تـوانـد بـه مـوضـوع واحـدی هـم تـعلق بـگیرد و هـم نـگیرد یـک محـمول یـا بـه 

یــک مــوضــوع تــعلق مــی گــیرد یــا نــمی گــیرد. بــه ایــن قــانــون اشــباع حــد وســط مــیگویــند. الــف یــا ب اســت. یــا الــف ب 

نیست. یکی درست و یکی غلط است. 

۶-امــا اگــر بــخواهــیم اشــیاء و پــدیــده هــا را در حــرکــت و ارتــباط مــتقابــل بــررســی کــنیم قــانــون اصــل عــدم تــناقــض 
دیگر عمل نمی کند. 

۷-بـرای بـررسـی چـیزهـای مـتغیر در مـقوالتـی ثـابـت و پـدیـده هـای مـرتـبط بـه عـنوان پـدیـده هـا و اشـیاء جـدا. کـاری 
کـه مـنطق صـوری مـی کـند. بـایـد از مـنطق دیـالـکتیک کـمک گـرفـت. دیـالـکتیک بـا اصـول مـنطق صـوری مـخالـفت نـمی 

کند بلکه آن را کامل می کند. 
۸-نــبایــد از یــاد بــرد کــه اصــول مــنطق قــوانــین انــدیــشهانــد نــه قــوانــین هســتی. آن هــا قــوانــین پــویــش هــای مــادی 

نیستند. بلکه قوانین بازتاب پویش های مادی هستند.

شالوده های تکامل ایدئولوژی

ایدئولوژی اساساً یک محصول اجتماعی است البته این به معنای نفی سهم فرد در تشکیل ایدئولوژی نیست.
چند نکته مهم

ایدئولوژی همواره مربوط است به: 
۱-مردمی معین 

۲-که در شرایطی معین زندگی می کنند. 
۳-شیوه تولید معینی دارند. 

۴-روابط اجتماعی معینی دارند. 
۵-چیزهایی معین با تمایالت و هدفهایی معین انجام می دهند.

بنابراین در جامعه ای که تقسیم طبقاتی وجود دارد. ایدئولوژی ها خصلتی طبقاتی دارند.
تعریف ایدئولوژی

ایدئولوژی بازتاب جهان واقعی به شکل ایده های انتزاعی است.
 هـر ایـدئـولـوژی کـوشـشی اسـت کـه مـردم بـرای درک و بـه دسـت دادن شـرح از جـهان واقـعی کـه در آن زنـدگـی مـی 

کنند می باشد؛ نظام پیوسته ای از ایده ها.
ایدئولوژی بر مبنای ساخت معینی ازجامعه تکامل می یابد تا به عالیق طبقه ای خدمت کند.

ایدئولوژی ابزار و سالح فکری طبقات است.
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پنج ویژگی عمده در تکامل ایدئولوژی 

۱-پندارهای ایدئولوژیک همواره به عنوان بازتاب روابط انسان ها در تولید خاصی که در طول تاریخ به وجود 
آمده است می باشند. منشأ این پندارها روابط انسان ها در تولید جامعه است. منشأ پندارها در ایدئولوژی 

همواره ساخت اقتصادی است.

انـگاره هـای اخـالقـی نـیز بـازتـاب روابـط اجـتماعـی مـی بـاشـند. کـه مـردم وارد آن شـده انـد و از خـالل آن فـعالـیت 

شخصی آن ها روی می دهد.

ایـدئـولـوژیـهای فـوق طـبیعی نـیز در آخـریـن تحـلیل چـیزی نیسـت مـگر بـازتـاب جـهان واقـعی یـا روابـط اجـتماعـی کـه 

انسان ها در آن زندگی می کنند.

جهان فوق طبیعی همواره به عنوان پاسدار کالبد اساسی جامعه عمل می کند. 
۲-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـکی بـه صـورت بـازتـابـی نـاآگـاهـانـه و غـیرعـمدی کـه در انـگاره هـای عـمومـی راجـع بـه جـهان 
بــیان شــدهانــد، از ســاخــت اجــتماعــی مــوجــود نــاشــی مــیگــردنــد. ایــن پــندارهــا خــصلتی نــاآگــاهــانــه و خــودبــهخــودی 

دارند. 
۳-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک انـسان هـا را از آگـاهـی بـه مـنشأ حـقیقی ایـن پـندارهـا بـاز مـی دارد. درسـت اسـت کـه 
در تحـلیل نـهایـی شـرایـط حـیات مـادی اشـخاصـی کـه در سـر آن هـا ایـن گـویـش انـدیـشه جـریـان مـی یـابـد سـیر ایـن 

پویش را تعیین می کند. اما این پویش برای شخص ناشناخته می ماند. 

۴-در پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک مـا بـا یـک وارونـگی روبـه رو هسـتیم. در حـالـی کـه مـنشأ ایـن پـندارهـا واقـعیت مـادی 
روابط اجتماعی است. این گونه نمایانده می شود که منشأ ایده ها ذهن است. 

۵-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک بـه خـاطـر مـنافـع گـروه هـای خـاص، روابـط واقـعی اجـتماعـی را پـنهان و مخـدوش مـی 
کند. فی املثل سلسله مراتب نظام فئودالی رابا سلسله مراتب آسمانی یکی می کنند.

مراحل تکوین شعور

شـعور انـعکاس دنـیای خـارج در ذهـن یـا مـغز آدمـی اسـت. شـعور عـالـی تـریـن انـعکاس واقـعیت و مـحصول تـکامـل 
طوالنی اجتماعی است.

شــعور مــاده نیســت. امــا خــاصــیت مــاده اســت. پــس مــادی اســت. شــعور عــمل و خــاصــیت مــاده ای بــه نــام مــغز 
است.

انعکاس چیست

انـعکاس خـاصـیت عـمومـی مـاده اسـت. و عـبارتسـت از اسـتعداد اجـسام کـه بـا تـغییرات درونـی خـویـش، مـختصات 

اجسامی را که با آنها عمل متقابل دارند به شکل دیگری بازآفرینی می کنند.

مغز یک سیستم مادی است که با تغییرات فیزیکی شیمیایی در نرون های خود کلیه مختصات اجسامی را 
که با آن برخورد می کند به شکل تصورات، مفاهیم، احکام و استنتاجات انتزاعی بازآفرینی می کند. و از آن 
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جا که بازآفرینی به شکل مقوالت منطقی است. پس می گوییم «بازآفرینی به شکل دیگر» یعنی نه بدان شکل 
مادی که در خارج از ذهن شیء وجود دارد.

انعکاس فعال

انعکاس در حیوانات به شکل مشخصی حسی است. تنها آن اشیایی منعکس می شوند که مستقیم یا 

غیرمستقیم با ارضاء نیازمندی های زیستی جانور ارتباط دارد. ولی در انسان تفکر تجریدی داریم انسان می 

تواند بدون ملس یا رؤیت اشیاء به کمک مفاهیم یک شیء را احساس کند. در اینجا این انعکاس ازمرحله 
پاسیف بیرون می آید. و فعال می شود. مفاهیم و احکام به عمل تغییر در پیرامون انسان بدل می شوند.

مراحل تکوین شعور 

۱-احساس

۲-ادراک

۳-تجسم

 ۴- مفاهیم 

 ۵- حکم 

  ۶-استدالل

 نخست: مرحله حسی ـ حرکتی

احساس چیست

حواس ما در برابر تحریکات خارجی واکنش نشان می دهد. این انعکاس را احساس می گویند.

ادراک چیست

ذهن احساس را تعبیر و تفسیر می کند. این مرحله را ادراک گویند. که ساده ترین معلوماتاند.
تجسم چیست

قـــبل از پـــیدا شـــدن مـــفاهـــیم نـــوعـــی فـــعالـــیت ذهـــنی وجـــود دارد. کـــه بـــدان تـــجسم مـــی گـــویـــند. یـــعنی احـــساســـات و 
ادراکات مجسم می شوند.

در این مرحله نخست که مرحله حسی شناخت است به پایان می رسد.
مرحله دوم: مرحله عقلی ـ منطقی

مفاهیم چیست

ذهن از تصورات همگون که احساس و تجربه به دست می دهند. مفهوم را می سازد مثل مفهوم انسان و کوه.
ادراکات با هم مقایسه می شوند. حاصل تعبیرو تفسیر آن ها منجر به شکل گیری مفاهیم می شود. مفهوم 
چیزی نیست مگر انتزاع مشترکات. که در جریان کار و تولید تحقق می یابد. مجموعه ای از مفاهیم زبان را به 
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وجود می آورند.
مفهوم می تواند مشخص باشد به آن اسم ذات گویند. یا مجرد و انتزاعی باشد به آن اسم معنی گویند.
هــر کــدام از ایــن مــفاهــیم جــمع بســت مجــموعــه ای از تــصاویــر هــمگونــی اســت کــه از طــریــق تجــربــه حــسی و در 

جریان پراتیک به دست می آید.
احکام چیست

ذهن از جمع کردن مفاهیم مشخص و مجرد حکم را می سازد. حکم دو صورت دارد:
ــ سلبی: مفهومی را به طور منفی به مفهوم دیگر نسبت می دهد.

ــ ایجابی: مفهومی را به طور مثبت به مفهوم دیگر نسبت می دهد.
استنتاج چیست

بعد ذهن از ترکیب چند حکم که آن را مقدمات گویند استنتاج را می سازد. مثالً انسان ها سخنگویند.
محمود انسان است.

محمود سخنگو است.
خالصه کنیم

انسان در مرحله حسی ـ تجربی، چیزی را حس می کند. احساس خود را به صورت تصویر آن چیز درک می 

کند. و بعد آن تصویر را در ذهن بازآفرینی می کند.
در مرحله دوم، از تصاویر همگون مفهوم را می سازد. و از ترکیب مفاهیم، احکام سلبی یا ایجابی را به 

وجود می آورد و از ترکیب احکام به نتایج نو و دانش نو می رسد که به آن استنتاج گویند.
منطق صوری

مـــنطق صـــوری مـــراحـــل پـــنج و شـــش مـــعرفـــت، (احـــکام و اســـتنتاج) را مـــورد بـــررســـی قـــرار مـــی دهـــد و شـــیوه هـــای 
درست استنتاج را می آموزاند. از این جهت منطق صوری برای تفکر درست ضروری است.

وحدت معرفت حسی و عقلی

تـفکر عـقالنـی روی احـساس اثـر خـود را مـی گـذارد. چـرا کـه مـعرفـت حـسی و عـقالنـی درهـم آمـیخته انـد. بـه عـبارت 
دیـگر انـسان هـرچـه بیشـتر بـدانـد (مـعرفـت عـقلی) بهـتر مـی بـیند و بهـتر حـس مـی کـند. و از سـوی دیـگر بـرای تـفکر 

کردن باید ببیند. بشنود و ملس کند. پس عناصر حسی و عقلی در هم مؤثرند.
دو درک غلط

ســـنسوآلـــیسم مـــعرفـــت حـــسی را مـــطلق مـــی کـــند و راســـیونـــالـــیسم مـــعرفـــت عـــقلی را در حـــالـــی کـــه ایـــن دو رابـــطه ای 

دیالکتیکی دارند. و معرفت حاصل تجربه و عقل است.
حقیقت چیست

تــطابــق واقــعیت عــینی خــارجــی بــا تــصاویــری کــه در ذهــن مــا رســم مــی شــود حــقیقت نــام دارد و یــا شــناخــت عــینی، 

حقیقی و کامل جهان در جریان گسترش آن را حقیقت گویند.
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چند نکته مهم 

۱-حقیقت عینی است. 

۲-حقیقت مطلق است. 

۳-حقیقت مشخص است.

عــینی بــودن حــقیقت بــدیــن مــعناســت کــه تــصاویــر حــسی یــا عــقلی شــعور مــا بــا مــوضــوع پــژوهــش تــوافــق دارد و 
بدان وابسته است.

و مــشخص بــودن حــقیقت بــدیــن مــعناســت کــه حــقیقت تجــریــدی نیســت. مــشخص اســت و واقــعیت را در لحــظات 
یـعنی حـرکـت در چـارچـوب زمـانـی و مـکانـی آن بـررسـی مـی کـند. امـا حـقیقت مـطلق یـعنی مـعرفـت کـامـل و جـامـع از 

یـک مـوضـوع و حـقیقت نسـبی، مـعرفـت نـاقـص و جـزئـی از یـک مـوضـوع اسـت. کـه بـه تـدریـج کـامـل و کـامـلتر مـی شـود 

و به سوی حقیقت مطلق می رود.
آدمی در گام نخست به حقیقت مطلق نمی رسد. بلکه در جریان گسترش مداوم دانش انسان به تدریج به 

حقیقت مطلق نزدیک می شود و از منزل های حقیت نسبی می گذرد. پس حقیقت مطلق چیزی جز مجموع 
حقیقت های نسبی نیست.

پیشرفت دانش و پراتیک اجتماعی همواره میزان نسبیت شناخت های ما را کاهش می دهد. و ما را به 

حقیقت مطلق نزدیک و نزدیکتر می کند.
عمل مالک حقیقت

انــدیــشه هــا و تــئوری هــا اگــر انــعکاس واقــعی دنــیای عــینی بــاشــند بــا پــراتــیک اجــتماعــی بــه مــعنای وســیع آن بــایــد 

مورد تأیید قرار گیرند.
بـــایـــد بـــرای اثـــبات درســـتی تـــئوری بـــه واقـــعیت عـــینی و پـــراتـــیک اجـــتماعـــی رجـــوع کـــرد. صـــحت یـــک تـــئوری مـــمکن 
اســت بــه وســیله شــواهــد عــلمی دیــگر تــأیــید شــود. ایــن شــواهــد خــود بــا احــکامــی پــیونــد دارنــد کــه قــبالً تــوســط پــراتــیک 

مورد تصدیق قرار گرفته اند.
در بــعضی مــوارد مــثل ریــاضــی بــسیاری از تــئوریــها را بــه یــاری مــنطق و بــدون تــوســل بــهپــراتــیک بــه اثــبات مــی 
رسـانـیم. امـا دالیـل مـنطقی نـیز در نـهایـت بـه طـور مسـتقیم یـا غـیرمسـتقیم بـرپـایـه پـراتـیک اجـتماعـی صـحت خـود را 

به اثبات میرساند.
پـراتـیک بـه عـنوان مـالک حـقیقت نسـبی اسـت. پـراتـیک در جـریـان تـحول خـود هـرگـز مـفاهـیم و تـئوریـهای قـبلی را 

تماماً بی اعتبار نمی کند. بلکه جنبه های مثبت حفظ میشود. و شناخت در جریان گسترش عمیق تر می شود. 
دو انحراف  
۱-دگماتیسم 
   ۲-رالتیوسیم

دگــماتــیسم بــه جــای بــررســی واقــعیت مــشخص از احــکام و نــتایــج ابــدی بهــره مــی گــیرد و بــه جــزم گــرایــی دچــار مــی 
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شود.
رالتــیوســیم، نســبیت حــقایــق را مــطلق مــی ســازد. و بــه جهــت ثــابــت و پــایــدار بــه هســته هــای مــطلقیت در حــقایــق 
تــوجــه نــمی کــند. و تــصور مــی کــند هــیچ چــیز پــایــداری در مــعرفــت انــسان وجــود نــدارد. و دچــار نســبی گــرایــی مــی 

شود.
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در آمد نهم
مروری اجمالی به منطق صوری

علم منطق

تعریف 

۱-واژه مـــنطق در لـــغت عـــربـــی بـــه مـــعنای اســـم، وســـیله اســـت بـــرای نـــطق. و نـــطق لـــفظ منسجـــمی اســـت کـــه دارای 
معنای مشخص باشد. 

۲-در اصطالح عام به معنای برهان و استدالل یا خرد و اندیشه است. 

۳-در اصـــطـالح عـــلـوم بــه نـــام دانـــشـی اســـت کــه بــه مـــنـظـور صــیـانــت ذهـــن انـــسـان از خـــطـا در تـــفـکـر وضـــع شـــده 
اســت. تـا مــیزانــی بــرای درســت انــدیــشیدن بـاشـد.

منطق صوری

از آن کـه صـحت یـا سـقم اسـتدالل هـا از دیـدگـاه مـنطق ارسـطویـی بـه فـرم و صـورت آنـها وابسـته اسـت. ایـن مـنطق 
رامنطق صوری می گویند.

 ارسطو می گوید: منطق دانشی است که راه های تفکر صحیح و استدالل درست را نشان می دهد.
موضوع علم منطق

موضوع علم منطق عبارتست از معرف و حجت.

از آن جــا کــه رســالــت اصــلی مــنطق، تــضمین تــفکر صــحیح اســت و انــدیــشیدن درســت شــامــل «تــعریــف کــردن 
صحیح» و استدالل کردن صحیح می باشد پس موضوع علم منطق معرف و حجت است.

تدوین کننده

ارسطو قواعد منطق را در رساله ارغنون به صورت علمی مجزا تدوین کرد این مجموعه شامل:
ــ  مقوالت

ــ  حدسیات
ــ  قضایا

ــ  ابطال مغالطات
ــ  آنالوطیقای اول ـ به معنای تحقیق کردن است.

ــ  آنالوطیقای دوم ـ مباحث استدالل و قیاس، حد و تعریف را در آن آورده است. 
اقسام علم

علم به دو قسم تقسیم می شود: 
۱-علم  حضوری
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۲-علم حصولی:
الف) تصور شامل:

                   ــ ضروری (بدیهی)
                  ــ نظری (اکتسابی)

ب) تصدیق شامل:
                 ــ بدیهی

                ــ اکتسابی
علم حضوری

عبارتست از حضور نفس معلوم در نزد عالم ـ علم به تشنگی

علم حصولی

عبارتست از حصول صورت شیء در ذهن عالم ـ صورت درخت سرو وقتی به درخت سرو فکر می کنیم
تصور

ادراک شیء به صورت ساده است: مثل تصور نور
تصدیق

ادراک چیزی همراه با حکمی درباره آن است مثل: نور سرعتی برای km/s۳۰۰۰۰۰  دارد.
ضروری

ادراکی که به صورت بدیهی و خودبه خودی معلوم باشد.
نظری (اکتسابی)

ادراکی که نیازمند به فکر کردن است.
تصور ضروری ؛ تصور سفیدی

تصور اکتسابی ؛ تصور برق

تصدیق بدیهی : کل از جزء بزرگتر

تصدیق اکتسابی ؛مجموع زوایای مثلث متساوی الساقین ۱۸۰ درجه است

منشأ تصور 

۱-نظریه حسی (جان الک) ـ حس تنها تأمین کننده تصورات و مفاهیم است. ذهن پس از تصور محسوسات 
آن ها را تجزیه و ترکیب میکند و با تجرید و تعمیم ادارک حسی معانی کلی را تصور می کند. 

۲-نظریه عقلی (دکارت) ـ برای تصور دو منشأ قائل است:

الف) حس

ب) فطرت: بسیاری از مفاهیم و تصورات در فطرت انسانی نهفته است مانند حرکت، روح، خدا 
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۳-نظریه استذکاری (افالطون)
منشأ تصدیق 

۱-دیدگاه مکتب عقل

انسان در پرتو عقل خویش قضیه های بدیهی و ضروری را در ذهن خود کنار یکدیگر قرار می دهد. و با 

تفکر از آن امور معلوم، مجهول را حل می کند.
آنگاه مجدداً قضایا ضروری را به ضمیمه اموری که معلوم گشته کنار هم قرار می دهد. و دو باره به 

حقایقی جدید می رسد.
این مکتب به تجربه هم بها می دهد. اما زیربنا را قضایای ضروری می داند که در پرتو فکر انسان به 

ادراک واقعیتهای نظری و اکتسابی و تکامل و تطور آنها منجر می شود. 

۲-مکتب تجربی
ایـن مـکتب تجـربـه را زیـربـنا و تـنها مـنشأ هـمه مـعارف مـی دانـد. و قـضایـای ضـروری و بـدیـهی را کـه بـدون نـیاز 

بـه تـفکر بـه خـودی خـود مـعلوم بـاشـد را قـبول نـدارد. و مـی گـویـد قـضایـا و تـصدیـقات بـدیـهی بـایـد بـا تجـربـه بـه اثـبات 

برسند.
و قواعد و اصولی که خارج از محدوده تجربه باشند بی اساس است.

تصور جزئی

بر فرد واحد و معین صدق می کند. مانند تصور شخص معین، سقراط
تصور کلی

قابل صدق بر بیش از یک فرد است. مانند کوه
تصدیق جزئی

حقیقتی موضوعی و جزئی مورد تصدیق قرار بگیرد. مانند زمین، گرد است.
تصدیق کلی

حکمی عام در بین دو معنای کلی وجود داشته باشد. مانند حرارت موجب انبساط فلزات میشود.
که این نوع قضایا، قضیه کلی هم میگویند.

تصور جزئی

جزئی خود به جزئی حقیقی و جزئی اضافی تقسیم میشود:
جزئی حقیقی

حقیقتاً بر فرد واحد صدق میکند. مثل ارسطو
جزئی اضافی (نسبی)

نســبت بــه کــلی مــافــوق خــود زیــرمجــموعــه آن مــحسوب مــیشــود. و جــزئــی از آن مجــموعــه وســیع تــر قــلمداد مــیشــود. 

مانند مفهوم اسب، نسبت به مفهوم حیوان که باالتر از آن قرار دارد.
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تصور کلی

کلی خود به کلی متواطی و مشکک تقسیم میشود.
کلی متواطی

آن اســت کــه بــه صــورت مــساوی و یــکنواخــت بــر مــصادیــق خــود مــنطبق اســت مــانــند مــفهوم شــتر. مــصادیــق آن در 
اشتر بودن مساوی اند.

کلی مشکک

تـطابـق آن بـر افـراد و مـصادیـقش یـکسان نیسـت. بـلکه دارای شـدت و ضـعف اسـت مـانـند مـفهوم نـور (نـور فـانـوس 

و نور خورشید)

کلیات پنچگانه

کلیات را با توجه به رابطه آنها با مصادیقشان به دو قسم تقسیم میکنند: 
۱-کلی ذاتی 

۲-کلی عرضی
کلی ذاتی

آن است که بیانگر عین ذات و ماهیت مصادیق خود باشد. مانند انسان نسبت به افرادش
ــ یا جزء ذات و اعم آن باشد ـ مانند حیوان نسبت به آدمی

ــ یا جزء ذات و مساوی با آن باشد ـ مانند ناطق
کلی ذاتی خود بر سه قسم است:

۱- نوع

مفهوم انسان بر همه افرادش داللت میکند و تمام ذاتیات مصادیق خود را دربردارد. این گونه مفاهیم را نوع 
میگویند.
۲- جنس

مفهوم حیوان نسبت به آدمی. از آنجا که شامل افراد انسان و حیوانات میشود .. این قبیل مفاهیم را جنس 
گویند.

جنس مفهوم کلی است که بر چند نوع منطبق است.

۳- فصل

مـــفهوم نـــاطـــق نســـبت بـــه افـــراد آدمـــی. جـــزیـــی از ذاتـــیات او را در بـــردارد و نســـبت مـــساوی بـــا او دارد. یـــعنی هـــر 
انـسان نـاطـق و هـر نـاطـق انـسان اسـت ایـن را فـصل گـویـند. زیـرا نـطق مـوجـب جـداسـازی انـسان از سـایـر حـیوانـات 

می شود.

�85



کلی عرض

بیانگر صفتی خارج از ذات مصادیق خود می باشد. و بر دو قسم است: 
۱-عرض عام 

۲-عرض خاص
عرض عام

نســبت بــه مــصادیــق خــود خــارج از ذات آن هــا بــاشــد ولــی بــه یــک نــوع واحــد اخــتصاص نــدارد. بــلکه شــامــل انــواع 

مختلف می گردد. مانند صفت راهرونده که شامل انسان و پلنگ و فیل می شود.

عرض خاص

خـــارج از ذات و مـــاهـــیت مـــصادیـــق خـــود بـــاشـــد. ولـــی بـــیانـــگر وصـــفی تـــنها در یـــک نـــوع مـــعین اســـت مـــانـــند صـــفت 
متعجب که فقط شامل افراد نوع انسان است.

کلیات پنجگانه (کلیات خمس)

نوع و جنس و فصل و عرض عام و خاص را کلیات پنجگانه گویند.
جنس و فصل به دو قسم تقسیم می شوند: 

۱-قریب 
۲-بعید

جنس قریب

برای یک نوع عباتست از نزدیک ترین جنس به آن نوع مثل جنس حیوان برای نوع انسان
جنس بعید

آن اسـت کـه فـراسـوی جـنس قـریـب قـرار دارد. مـثل جـنس مـوجـود جـانـدار بـرای انـسان زیـرا مـوجـود جـانـدار فـراتـر از 
حیوان است برای اینکه شامل حیوان و گیاهان میشود.

فصل قریب

برای یک نوع عبارتست از نزدیک ترین فصل نسبت به آن نوع مثل فصل ناطق برای نوع انسان.
فصل بعید

آن اسـت کـه بـعد از فـصل قـریـب قـرار مـیگـیرد مـثل حـساس متحـرک بـا اراده بـرای انـسان، زیـرا ایـن عـنوان کـلی، 
فصل برای حیوان است که شامل انسان و غیرانسان میگردد.

نسبت میان دو کلی

رابطه دو کلی با یکدیگر بر چهار قسم است: 
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۱-تساوی 
۲-تباین 

۳-عموم و خصوص مطلق 
۴-عموم و خصوص من وجه

رابطه تساوی

نسبت میان دو کلی است که هر یک از آن دو بر همه مصادیق دیگری منطبق باشد. مانند انسان و ناطق

رابطه تباین

نسـبت مـیان دو کـلی اسـت کـه هـیچ یـک از آن دو بـر هـیچ یـک از مـصادیـق دیـگری مـنطبق نـباشـد. مـانـند انـسان و 
اسب

رابطه عموم و خصوص مطلق

نسـبت مـیان دو کـلی اسـت کـه یـکی از آنـها بـر هـمه مـصادیـق دیـگری مـنطبق اسـت. ولـی کـلی دیـگر، فـقط بـر بـعضی 

از مصادیق آن انطباق دارد. مانند فلز و طال هر طالیی فلز است. ولی بعضی از فلزات طال هستند.
رابطه عموم و خصوص من وجه

نســبت مــیان دو کــلی اســت کــه هــر یــک از آنــها بــر بــعضی از مــصادیــق دیــگری صــدق مــیکــند. مــانــند مســلمان و 

فرانسوی. بعضی از مسلمانان فرانسوی اند. و بعضی از فرانسویها مسلمان اند.

اقسام کلی 

۱-کلی طبیعی 

۲-کلی منطقی 

۳-کلی عقلی

کلی طبیعی

گــاهــی ذات (مــثالً انــسان را) بــدون در نــظر گــرفــنت وصــف کــلی مــالحــظه مــیکــنیم. ایــن ذات و طــبیعت مــوصــوف را 

کلی طبیعی گویند. کلی طبیعی با وجود مصادیق خود در خارج از ذهن ما وجود دارد.
کلی منطقی

گاهی وصف کلی را بدون مالحظه موصوف آن در نظر میگیریم. آن را کلی منطقی گویند.
کلی عقلی

گـــاهـــی ذات (انـــسان را) بـــا وصـــف کـــلی بـــودن آن مـــالحـــظه مـــیکـــنیم و مـــوصـــوف را بـــا وصـــف کـــلی بـــودن در نـــظر 

میگیریم.
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عنوان و ُمَعنون

گـــاهـــی از اوقـــات یـــک مـــفهوم کـــلی را بـــدون مـــصادیـــق اش لـــحاظ مـــیکـــنیم. و حـــکمی را بـــر آن عـــمل مـــیکـــنیم. مـــثالً 

انــسان، حــیوان نــاطــق اســت. در ایــن مــثال حــکم «حــیوان نــاطــق» بــر انــسان بــودن بــه عــنوان یــک مــفهوم کــلی حــمل 

شده است.
امــا گــاهــی از اوقــات یــک مــفهوم کــلی نــه بــه لــحاظ مــصادیــق در نــظر مــیگــیریــم و حــکمی را بــا ایــن لــحاظ بــر آن 
حــمل مــیکــنیم. مــثالٌ انــسان تــعجب مــیکــند حــکم تــعجب کــردن بــه مــفهوم انــسان حــاکــی از افــراد مــصادیــقش حــمل 

میشود این مفهوم را که حاکی از مصداق خود لحاظ شده «عنوان» و مصداق آن را «ُمَعنَون» مینامند.

حاالت علم و جهل

در هر قضیه و خبری چهار حالت برای ما متصور است: 
۱-یقین 
۲-ظن 

۳-شک 
۴-وهم

یقین

اگــــر نســــبت بــــه مــــضمون یــــک خــــبر نــــفیاً و یــــا اثــــباتــــاً اطــــمینان صــــددرصــــد داشــــته بــــاشــــیم و خــــالف آن را مــــحتمل 
نداشتیم. این حالت را یقین گویند.

ظن

اگر آن را با احتمال بیش از پنجاه درصد محتمل بدانیم آن را ظن گویند.
شک

اگر تحقق یا عدم تحقق آن را به صورت مساوی محتمل بدانیم آن را شک گویند.
وهم

اگر آن را با احتمال کمتر از پنجاه درصد محتمل بدانیم این حالت را وهم گویند.
یقین و ظن از اقسام علم و شک و وهم از اقسام جهل قلمداد میشود.

اقسام جهل

جهل خود به دو قسمت تقسیم میشود: 
۱-جهل بسیط، انسان چیزی را نمیداند ولی میداند که نمیداند. 
۲-جهل مرکب، انسان چیزی را نمیداند ولی نمیداند که نمیداند.
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وظیفه علم منطق

دو چیز است: 
۱-ارائه رهنمود برای تعریف صحیح که به تصورها اختصاص دارد.

یعنی بیان راه های درست برای پی بردن به مجهوالت تصوری در پرتو معلومات تصوری 
۲-ارائه رهنمود برای استدالل صحیح که به تصدیق اختصاص دارد.

یعنی تبیین روش های درست برای آگاه شدن از مجهوالت تصدیقی در پرتو معلومات تصدیقی
بدین جهت موضوع علم منطق را معرف و حجت دانسته اند.

اقسام تعریف

تعریف شامل دو بخش است: 

۱-حد: که خود شامل دو بخش است:
ــ حد تام

ــ حد ناقص 
۲-رسم: که این نیز شامل دو بخش است: 

ــ رسم تام
ــ رسم ناقص

حد تام

تـعریـف یـک شـیء بـا جـنس قـریـب و فـصل قـریـب. جـنس قـریـب و فـصل قـریـب هـر دو ذاتـی هسـتند نـه عـرضـی. پـس 

هدف تعریف کامل یک شیء تعریف آن با همه ذاتیات آن است.

مانند تعریف انسان: حیوان ناطق. حیوان جنس قریب انسان است و ناطق فصل قریب.
حد ناقص

تعریف یک شیء با بعضی از ذاتیات آن که خود به دو بخش تقسیم میشود:

الف) تعریف یک شیء به جنس بعید و فصل قریب

مانند تعریف انسان: موجود زنده ناطق؛ جنس بعید + فصل قریب
ب) تعریف یک شیء فقط با فصل قریب

مانند تعریف انسان ناطق
رسم تام

تعریف یک شیء: با جنس و عرض خاص

مانند تعریف انسان: حیوان متعجب
یعنی یک ذاتی + یک عرضی است.
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رسم ناقص

تعریف شیء فقط با عرض خاص است.

مانند انسان تعجب کننده
انوع رسم ناقص 

۱-تعریف با مثال: گاهی برای تعریف یک شیء از بیان مثال و ارائه مصادیق آن بهره میگیریم. مانند تعریف 
سیاه میگوییم مثل زحل 

۲-تعریف با تشبیه: گاهی برای تعریف آن را به چیزی تشبیه میکنیم. اما شرط آن است که «مشبه به» (مورد 
تشبیه) در نزد مخاطب آشکار باشد مانند تعریف وجود به نور 

۳-تعریف با تقسیم: گاهی برای تعریف، شیء را با بیان اقسام آن توضیح میدهیم مانند تعریف جاندار 
میگوییم عبارت است از گیاه و حیوان

شروط تعریف 

۱-تعریف باید با آن شیء در مقام صدق و انطباق بر مصادیق با هم مساوی باشند. مثل حیوان ناطق در 
تعریف انسان 

۲-تعریف باید در نزد مخاطب از مفهوم شیء واضح تر باشد. مثل تعریف ستاره: کرات آسمانی که از 
خودشان نور و تشعشع دارند. 

۳-تعریف باید با خود شیء متمایز داشته باشد (یکی نباشد) 

۴-تعریف باید با الفاظ واضح و روشن باشد. 

۵-شناخت تعریف متوقف بر شناخت خود آن شیء نباشد. مثالً در تعریف ماه بگوییم آن که مهتاب را می 
تاباند که تعریف متوقف است بر شناخت خود شیء (ماه)

مبحث قضایا

یکی از دو وظیفه منطق، جز ارائه تعریف صحیح، ارائه قوانین الزم برای استدالل درست است که به تصدیق 
ها مربوط می گردد میباشد. مواد اولیه ساختار استدالل را قضایا تشکیل میدهند.

تعریف قضیه

قضیه جمله تام خبری است که احتمال صدق یا کذب بودن آن وجود دارد. مثل: جهان حادث است.

بــنابــرایــن جــملههــای نــاقــص و جــمله هــای کــامــلی کــه خــبری نیســتند (انــشایــی و امــری هســتند) از دایــره قــضیه 

خارج میشوند.
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اقسام قضیه

قضیه به دو قسم تقسیم میشود: 

۱-قضیه حملیه 
۲-قضیه شرطیه

قضیه حملیه

آن اسـت کـه در آن بـه ثـبوت یـا نـفی یـک چـیز از چـیز دیـگر حـکم شـود مـانـند عـدالـت خـوب اسـت. یـا ظـلم بـد اسـت. کـه 
در اولــی حــکم شــرط اســت بــه ثــبوت خــوب بــودن بــرای عــدالــت و در دومــی حــکم شــده اســت بــه نــفی خــوب بــودن بــرای 

ظلم.
ارکان قضیه حملیه 

۱-موضوع: که حکمی بر آن بار میشود (نفیاً یا اثباتاً) مثل عدل یا ظلم. 

۲-محمول: آنچه بر موضوع بار میشود (نفیاً یا اثباتاً) مثل خوبی. 

۳-حکم: نسبت میان موضوع و محمول. مثل حکم به ثبوت خوب بودن برای عدالت

عدالت      خوب       است
موضوع    محمول     حکم

قضیه شرطیه

آن اســـت کـــه در آن بـــه اثـــبات یـــا نـــفی نســـبت مـــیان دو قـــضیه حـــکم مـــیشـــود. مـــانـــند اگـــر مـــثلث، مـــتساویالـــساقـــین 
باشد. مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است.

ارکان قضیه شرطیه 

۱-مقدم: قضیه اول مثلث 

۲-تالی: قضیه دوم مجموع زوایا 

۳-رابطه و نسبت میان دو قضیه

موجبه و سالبه

قضایا :

۱-قضیه موجبه ــ یعنی مثبت 
۲-قضیه سالبه ــ یعنی منفی
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قضیه حملیه به اعتبار موضوع 

۱-قضیه شخصیه

موضوع آن جزئی است مانند ارسطو فیلسوف است 

۲-قضیه طبیعیه
موضوع کلی است. مانند انسان نوع است. 

۳-قضیه مهمله
مــوضــوع آن کــلی اســت. ولــی تــعداد خــاصــی بــرای مــصادیــق بــه راســتی در خــاج بــیان نشــده مــانــند انــسان در 

رنج است. 
۴-قضیه محصوره

مــوضــوع آن کــلی اســت. و بــه لــحاظ مــصادیــق آن در خــارج حــکمی بــر آن بــاشــد. و تــعداد مــصادیــق بــیان شــده 

است.

که خود به دو بخش تقسیم میشود:
ــ محصوره کلیه: مانند همه ایرانیان شاعرند.

ــ محصوره جزئیه: بعضی از ایرانیان شاعرند.

محصورات اربعه

از آنـجا کـه قـضایـا بـه مـوجـبه و سـالـبه تـقسیم مـیشـونـد. ایـن دو نـوع مـحصوره هـر کـدام بـه مـوجـبه و سـالـبه تـقسیم 
میشوند. که مجموع چهار نوع آن را محصورات اربعه میگویند. 

۱-موجبه کلیه ــ هر انسانی حیوان است. 
۲-سالبه کلیه ــ هیچ انسانی اسب نیست. 

۳-موجبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انساناند. 
۴-سالبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انسان نیستند.

اقسام قضیه حملیه موجبه

به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم می شود: 
۱-قضیه ذهنیه

قضیه ای که جایگاه وجود موضوع آن فقط در ذهن باشد. مانند: دریای جبره ممکن است به وجود بیاید. 

۲-قضیه خارجیه
قضیه ای که موضوع آن در خارج از ذهن وجود دارد. و به لحاظ مصادیقش حکمی بر آن بار می شود. 

مانند شاعران رنج فراوان تحمل نموده اند. 
۳-قضیه حقیقیه

قـــضیه ای اســـت کـــه مـــوضـــوع آن درواقـــع مـــورد نـــظر قـــرار مـــیگیرد. و شـــامـــل مـــصادیـــق فـــعل و آیـــنده مـــی شـــود. 
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مانند مثلث متساوی الساقین مجموع زوایایش مساوی دو قائمه است.
تقسیمی دیگر در قضیه حملیه 

۱-قضیه ُمَحصّله

قضیه ای که موضوع و محمول آن بر امری وجودی داللت کند. مانند هوا گرم است. 

۲-قضیه معدوله
قضیه ای که موضوع و محمول یا هر دو امری وجودی نباشند. مانند نابخردان ناموفقند.

قضیه شرطیه به اعتبار نسبت 

۱-متصله

آن اسـت کـه نسـبت مـیان مـقدم و تـالـی اتـصال بـاشـد. اگـر مـثلث مـتساوی الـساقـین بـاشـد. مجـموع زوایـای مـثلث 
۱۸۰ درجه است. 

۲-منفصله
آن اســت کــه نســبت مــیان مــقدم و تــالــی انــفصال و گسســتگی بــاشــد. مــثالً ایــن طــور نیســت کــه انــسان یــا طــبیب 

باشد یا فیلسوف.

تقسیم متصله 

۱-قضیه لزومیه ــ میان مقدم و تالی اتصال حقیقی باشد و رابطه علت و معلولی باشد، مانند اگر آهن داغ 
شود، منبسط میشود. 

۲-قضیه اتفاقیه ــ میان مقدم و تالی اتصال امری اتفاقی باشد مانند هرگاه مهمان فالنی میشویم به ما 
شربت گالب میدهد.

تقسیم منفصله 

۱-عنادیه ـ میان مقدم و تالی انفصال ذاتی باشد. مانند عدد صحیح یا فرد است یا زوج 

۲-اتفاقیه ـ میان مقدم و تالی انفصال تصادفی باشد. مثل اینکه در مورد منزلی که غیر از محمد یا علی کسی 
دیگر وارد نمیشود میگوییم، در آن منزل یا محمد حضور دارد یا علی     

تقسیم منفصله

قضیه منفصله به اعتبار امکان، عدم امکان اجتماع طرفین یا رفع طرفین به سه قسمت تقسیم میشود: 

۱-قـضیه حـقیقیه ـ اجـتماع و ارتـفاع مـقدم و تـالـی در حـالـت مـوجـبه بـودن مـحال بـاشـد. ولـی در حـالـت سـالـبه بـودن 
محال نباشد.

مـانـند: عـدد صـحیح یـا فـرد اسـت یـا زوج. امـکان نـدارد یـک عـدد صـحیح هـم زوج بـاشـد و هـم فـرد و یـا نـه زوج 
باشد نه فرد (مثال برای موجبه)

مثال برای سالبه: این طور نیست که حیوان یا ناطق باشد یا مستعد آموخنت 
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۲-قضیه مانعه الجمع ـ یعنی آنکه اجتماع طرفین در موجبه بودن محال است ولی ارتفاع آن دو ممکن 
است. یا آنکه اجتماع طرفین در حالت سالبه ممکن است ولی ارتفاع آن دو در حالت مذکور محال است.

مــثال بــرای حــالــت مــوجــبه: یــک جــسم یــا ســفید اســت یــا ســیاه. یــعنی نــمیتــوانــد هــم ســیاه بــاشــد و هــم ســفید. 
(اجـــتماع آنـــها مـــحال اســـت) امـــا ســـیاه نـــبودن و ســـفید نـــبودن (ارتـــفاع آنـــها) مـــمکن اســـت. مـــثل جـــسم آبـــی کـــه نـــه 

سیاه است و نه سفید.
مــثال بــرای ســالــبه: ایــن طــور نیســت کــه یــا یــک جــسم غــیرســفید بــاشــد یــا غــیرســیاه (اجــتماع مــمکن اســت) مــثل 

جسم سبز که هم غیرسیاه است و هم غیرسفید.

امـا ارتـفاع آن دو مـحال اسـت. زیـرا یـک چـیز نـمیتـوانـد نـه غـیرسـیاه بـاشـد نـه غـیرسـفید چـرا کـه الزم اسـت هـم 
سفید باشد هم سیاه.
قضیه مانعه الُخّلو

یعنی ارتفاع طرفین در حالت موجبه محال است.
اجتماع طرفین ممکن است.

ارتفاع طرفین در حالت سالبه بودن ممکن است.

ارتفاع طرفین در حالت سالبه بودن محال است.
مـثال بـرای مـوجـبه: یـک جـسم یـا غـیرسـفید اسـت یـا غـیرسـیاه. در ایـن مـثال رفـع طـرفـین مـحال اسـت. زیـرا نـمی 
تــوانــیم بــگویــیم یــک چــیز واحــد غــیرســفید نیســت و غــیرســیاه هــم نیســت. یــعنی ســفید هســت. ســیاه هــم هســت و ایــن 

امر محال است.
مـــثال بـــرای ســـالـــبه: ایـــن طـــور نیســـت کـــه یـــا یـــک جـــسم ســـفید بـــاشـــد یـــا آنـــکه ســـیاه بـــاشـــد ارتـــفاع طـــرفـــین مـــمکن 
اسـت. زیـرا یـک جـسم مـیتوانـد سـفید بـاشـد و نـه سـیاه. سـبز بـاشـد. اجـتماع طـرفـین (هـم سـیاه بـاشـد و هـم سـفید) 

محال است.
تقسیم قضیه شرطیه

به اعتبار حال و زمان به سه قسمت تقسیم میشود:
 ۱-شخصیه

که در آن به ثبوت اتصال یا انفصال و یا نفی آن دو در زمان خاص و یا حالت معین حکم شده بود.
مثال شخصیه متصله: اگر امروز باران ببارد در خانه می مانم.

مثال شخصیه منفصله: هم اکنون یا ساعت چهار یا ساعت پنج 
۲-قضیه مهمله

قــضیه ای کــه در آن بــه اثــبات یــا نــفی اتــصال یــا انــفصال طــرفــین در حــالــتی یــا زمــانــی حــکم شــده بــاشــد بــدون 

آنکه به کلیت یا جزئیت آن اشاره شود.
مثال مهمله متصله: این طور نیست که وقتی انسان شاعر باشد. حافظ باشد.

مثال مهمله منفصله: لفظ یا مفرداست یا مرکب 
۳-قضیه محصوره
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قضیه ای که در آن حکم کمیت زمانی یا احوالی آن به صورت کل یا بعض و مانند آنها بیان شده باشد.

مثال محصوره متصله: هرگاه دانش آموزی خوب درس بخواند موفق می گردد.
مثال محصوره منفصله: همواره یک لفظ یا مفرد است یا مرکب.

  
جهت قضیه

مـــقصود آن چـــیزی اســـت کـــه بـــیان کـــننده کـــیفیت نســـبت مـــیان طـــرفـــین قـــضیه اســـت. مـــانـــند دائـــمی بـــودن، ضـــروری 

بودن و ممکن بودن
قضیه ای که جهت آن بیان شده موجهه و اگر بیان نشود مطلقه گویند.

مثال قضیه موجهه: انسان کاتب است باالمکان
بنابراین اگر در یک قضیه نوع حمل ذاتی اولی و دیگری شایع صناعی باشد تناقض به وجود نمی آید.

مانند: جزئی، مفهومی است که بر بیش از یکی صدق نمی کند.
جزئی معنوی است که بر پیش از یکی صدق می کند.

در جـمله اول حـمل از نـوع ذاتـی اولـی اسـت و در دومـی حـمل از نـوع شـایـع صـناعـی اسـت. پـس تـناقـضی وجـود 
ندارد.

احکام قضایا

دو قــضیه مــحصوره کــه مــوضــوع و محــمولــشان یــکی اســت ولــی از نــظر کــمیت (کــلیت و جــزئــیت) و کــیفیت (مــوجــبه 
بودن و سالبه بودن) با هم اختالف دارند با هم سنجیده شوند چهار حالت به وجود می آید:

الف) تناقض

دو قضیه هم در کیفیت و هم در کمیت اختالف دارند. مانند هر انسانی تعجب کننده است. و بعضی از 
انسان ها تعجب کننده نیستند.

این حالت را تناقض می نامند و دو قضیه مذکور را متناقضین می گویند حکم متناقضین این است. اگر 
یکی از آنها درست است دیگری باطل است بنابراین محال است که هر دو درست باشند و یا هر دو باطل 

باشند. پس هم اجتماع و هم ارتفاع متناقضین باطل است.

ب) تضاد

دو قضیه یاد شده هر دو کلی اند. در کمیت با هم یکی اند. در کیفیت اختالف دارند.
مانند: هر طالیی فلز است.

هیچ طالیی فلز نیست.
در کیفیت یکی موجبه است. و دیگری سالبه

ج) دخول تحت التضاد

دو قضیه در کیفیت با هم اختالف دارند. ولی در کمیت هر دو جزئی اند.
مانند: بعضی انسان ها تعجب کننده هستند.
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بعضی انسان ها تعجب کننده نیستند.

و دو قضیه مذکور را دافعین تحت التضاد می گویند.
حـکم اگـر یـکی از آنـها نـادرسـت اسـت. دیـگری درسـت اسـت. ولـی درسـتی یـکی مسـتلزم نـادرسـتی دیـگری نـمی 

باشد.

مثل اینکه بگوییم: بعضی انسان ها نویسنده هستند.
بعضی انسان ها نویسنده نیستند.

د) تداخل

ایــنکه دو قــضیه در کــمیت بــا هــم اخــتالف دارنــد ولــی در کــیفیت بــا هــم یــکسان انــد (یــعنی هــر دو مــوجــبه یــا هــر دو 
سالبه اند)

مثالً: هر طالیی فلز است.
بعضی طالها فلزاند.

حـکم تـداخـل ایـن اسـت کـه صـدق قـضیه ای کـه کـلی اسـت مسـتلزم صـدق قـضیه ای کـه جـزئـی اسـت. امـا صـدق 

قضیه ای که جزئی است همیشه مستلزم صدق قضیه ای که کلی است نیست.

مثالً: هر انسانی نویسنده است.
بعضی انسان ها نویسنده هستند.

تناقض و شرایط آن

برای تحقق تناقض باید دو قضیه در موارد ذیل با هم اختالف داشته باشنَد: 
۱-اخـتالف در کـیفیت (در مـوجـبه بـودن یـا سـالـبه بـودن) پـس نـمی شـود هـر دو مـوجـبه یـا هـر دو سـالـبه بـاشـند مـانـند 

هر انسانی ناطق است. بعضی انسان ها ناطق اند. 
۲-اختالف در کمیت (یعنی در کلیت و جزئیت)

بنابراین اگر هر دو کلیه یا هر دو جزئیه باشند تناقض به وجود نمی آید.
مثل اینکه بگوییم: هر حیوانی اسب است.

هیچ حیوانی اسب نیست.
که هر دو قضیه نادرست هستند. پس محال است که هر دو درست هر دو غلط باشند. 

۳-اخـــتالف در جهـــت نـــیز بـــهعـــنوان یـــکی از شـــروط تـــناقـــض مـــیتوانـــد مـــطرح بـــاشـــد. امـــا ایـــن شـــرط مـــخصوص 
قضایایی است که موجهه باشند و نسبت به همه قضایا عمومیت ندارند.

شروط اتحادی تناقض

عالوه بر شروط فوق که برای تحقق تناقض حقیقی باید شروط زیر متحقق باشند: 
۱-وحدت موضوع در هر دو قضیه مثالً نمی توان گفت هر طالیی فلز است.

ــ بعضی از مایعات فلز نیستند.
موضوع دو قضیه با هم اختالف دارند. پس تناقضی موجود نیست. 
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۲-وحدت محمول در هر دو قضیه
هر طالیی فلز است بعضی طالها خالص نیستند.

محمول در دو قضیه یکی نیست (فلز ـ خالص) 
۳-وحدت زمان

هر شهری در وقت روز روشن است بعضی شهرها در وقت شب روشن نیستند.
وحدت زمان وجود ندارد (روز ـ شب) 

۴-وحدت مکان
هر سرزمینی در منطقه قطبی سرد است. بعضی از سرزمین ها در نیمکره شمالی سرد نیستند.

وحدت مکان وجود ندارد (قطب ـ نیمکره شمالی) 
۵-وحدت شرط

شرط دو قضیه باید یکی باشند.
هر میوه ای اگر سالم هست مفید است. بعضی میوه ها، اگر بیمار هستند، بقیه نیست. 

۶-وحدت اضافه
اگر اضافه و نسبت در یک قضیه با اضافه در قضیه دیگر اختالف باشد تناقض بهوقوع نمی پیوندد.

هر علم خدا ثابت است. بعضی از علم های انسان ثابت نیستند.
در قضیه اول علم به خدا نسبت داده شده و در دومی علم به انسان  

۷-وحدت جزء و کل
اگر در یک قضیه کل موضوع و در قضیه دیگر جزء آن مدنظر باشد. تناقص نخواهد بود.

مثالً مساحت کره زمین کالً بیش از ۵۰۰میلیون کیلومترمربع است.
مساحت کره زمین در بخش خشکی کمتر از ۲۰۰ میلیون کیلومترمربع است. 

۸-وحدت قوه و فعل
مقصود از قوه، قابلیت و امکان تحقق و فعل، تحقق حقیقی آن در حال حاضر است.

اگر دو قضیه در قوه و فعل با هم مختلف باشند تناقض به وجود نمی آید.
مانند: هر انسان بالقوه دانشمند است. بعضی از انسان ها بالفعل دانشمند نیستند.

این هشت شرط را شروط اتحادی اساسی گویند:

در تناقض هشت وحدت شرط دادن
وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدت شرط و اضافه، جزء و کل

قوه و فعل است در آخر زمان 

۹-وحدت حمل 
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حمل و بار کردن محمول بر موضوع در قضیه بر دو قسم است:
ــ حمل ذاتی اولی

ــ حمل شایع صناعی
حمل ذاتی اولی

آن اســت کــه مــوضــوع و محــمول مــفهومــاً اتــحاد داشــته بــاشــند. ولــی اعــتباراً اخــتالف داشــته بــاشــند. مــثل: انــسان، 
حـیوان نـاطـق اسـت. مـفهوم انـسان و حـیوان نـاطـق متحـد هسـتند. امـا انـسان و حـیوان نـاطـق از نـظر اعـتبار اجـمال 

و تفصیل با هم اختالف دارند. انسان محمل است. و حیوان ناطق مفصل.
حمل شایع صناعی

آن اسـت کـه مـوضـوع و محـمول، مـفهومـاً اخـتالف دارنـد. ولـی وجـوداً و مـصداقـاً اتـحاد دارنـد. مـثل: انـسان حـیوان 
اســت. مــفهوم انــسان و حــیوان مــتغایــرنــد ولــی در وجــود مــصداق خــارجــی در هــر مــوردی کــه انــسان مــنطبق بــاشــد. 

حیوان هم صدق میکند.
بداهت اصل تناقض

نــقیض یــک قــضیه رفــع آن اســت مــثالً هــر انــسانــی حــیوان اســت. نــقیض آن ایــن اســت بــعضی انــسان هــا حــیوان 

نیستند.

بـــا ایـــن بـــیان عـــقل حـــکم مـــیکـــند بـــه مـــحال بـــودن اجـــتماع و ارتـــفاع نـــقیض یـــعنی هـــر دو صـــحیح یـــا هـــر دو غـــلط 
بودن آن. که زیربنای استدالل برای حل مشکالت علمی است.

عکس قضیه

عکس قضیه به دو بخش تقسیم میشود: 

۱-عکس مستوی 
۲-عکس نقیض
عکس مستوی

عکس مستوی جابه جا کردن موضوع و محمول یک قضیه صحیح است. مشروط به محفوظ ماندن کیفیت قضیه 

(سالبه و موجبه بودن آن) و صحت آن هم باقی باشد.
مثل: هر طالیی فلز است.

عکس مستوی: بعضی فلزها طال هستند.

نقش عکس مستوی در استدالل

هرگاه اصل صحیح باشد (قضیه اول)، عکس مستوی آن هم صحیح است. الزمه این قانون این است که 
هرگاه عکس مستوی باطل باشد اصل هم باطل است این دو امر به عنوان قانون کلی در مقام استدالل در 

علوم گوناگون به کار میرود.
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عکس نقیص

بر دو قسم است: 
۱-عکس نقیص موافق 
۲-عکس نقیص مخالف
عکس نقیص موافق 

۱-موضوع قضیه دوم، نقیص محمول قضیه اول میشود. 

۲-محمول قضیه دوم، نقیص موضوع قضیه اول میشود.

در عین حال کیفیت قضیه (سالبه و موجبه بودن) و صحت و صدق آن باقی است.
مثالً: هر کاتبی انسان است.

عکس: هر الانسانی، الکاتب است.

عکس نقیص مخالف 

۱-موضوع 

۲-محمول قضیه دوم، عین موضوع قضیه اول باشد.

در عین حال کیفیت آن (موجبه و سالبه بودن) دگرگون شود ولی صحت آن باقی بماند.
هر کاتبی انسان است.

عکس: هیچ الانسانی، کاتب نیست.

مباحث استدالل (حجت)

وظیفه علم منطق دو تا است: 
۱-ارائه قوانین برای تعریف صحیح 
۲-ارائه قوانین برای استدالل صحیح

شیوه های استدالل 

۱-قیاس 

۲-استقراء 

۳-تمثیل

قیاس

سخنی متشکل از چند قضیه که مرتبط با یکدیگرند. و قبول آن ها ذاتاً مستلزم سخنی دیگر میباشد.
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مثال: آهن فلز است. هر فلز بر اثر حرارت منبسط میشود.
نتیجه: پس آهن بر اثر حرارت منبسط میشود.

صغرا، کبری، نتیجه

قضایای تشکیل دهنده قیاس را مقدمه گویند. مقدمه خود دو قسم است: 

۱-صغرا 
۲-کبری
صغرا

مقدمه ای است که دربرگیرنده جزئی است که درصدد استنباط حکم آن در پرتو قیاس هستیم.
آهن فلز است. صغراست.

کبری

آن مـقدمـه ای اسـت کـه تـشکیل دهـنده قـاعـده کـلی اسـت کـه در قـیاس بـر جـزئـی مـورد نـظر مـنطبق مـیشـود تـا حـکم 
آن روشن گردد.

مانند قضیه، هر فلزی بر اثر حرارت منبسط میشود.
نتیجه

سخنی را که با اجراء عمل قیاس حاصل میگردد نتیجه مینامند. پس آهن بر اثر حرارت منبسط میشود.
حدود قیاس 

۱-حد اصغر 

۲-حد اکبر

۳-حد وسط

مـوضـوع نـتیجه را اصـغر، محـمول را اکـبر و حـدی را کـه در صـغرا و کـبری تـکرار مـیشـود. و مـوجـب ارتـباط حـد 

اصغر و حد اکبر است را حد وسط گویند؛ مانند فلز

تقسیم قیاس

۱-قیاس اقترانی 
۲-قیاس استثنایی
قیاس اقترانی

اگر نتیجه قیاس در صغرا و کبری به طور پراکنده بیان شده باشد. آن را اقترانی گویند.
شاعران انسان هستند.

هر انسانی میمیرند.
نتیجه: شاعران میمیرند.

شاعران و میمیرند در صغرا و کبری آمده است.
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قیاس استثنایی

اگر نتیجه یا نقیض آن در صغرا و کبری به نحو صریح بیان شده باشد آن را استثنایی گویند.
اگر سعید راستگو است، سخنش پذیرفته است.

الکن سعید راستگو است.
نتیجه: سعید سخنش پذیرفته است.

انواع قیاس اقترانی

اگر صغرا و کبری قیاس اقترانی قضیه حملیه باشد آن را قیاس حملی گویند.
مریخ، سیاره است.

همه سیاره ها از خود نور ندارند.
نتیجه: مریخ از خود نور ندارد.

قیاس شرطی

اگر صغرا و کبری قیاس اقترانی از قضایای شرطیه درست شده باشد آن را قیاس شرطی گویند.
هرگاه انسان پارسا باشد، راست گفتار است.

هرگاه راست گفتار باشد، رستگار است.
نتیجه: هرگاه انسان پارسا باشد، رستگار است.

شکل سوم قیاسی اقترانی

حد وسط در صغرا و کبری به عنوان موضوع قرار گرفته باشد.
ــ هر طالیی فلز است.

ــ هر طالیی گران است.
نتیجه: بعضی فلزات گران است.

این شکل قیاس باید عالوه بر داشنت شرایط عمومی قیاس دو شرط دیگر هم داشته باشد.
 ۱-صغرای آن حتماً موجبه باشد. 

۲-یکی از آن در مقدمه حتماً کلیه باشد.

اقسام شکل سوم 

۱-قیاسی است که صغرا و کبری آن هر دو موجبه کلیه اند نتیجه آن موجبه جزئیه است.

ــ هر جیوه ای فلز است.
ــ هر جیوه ای مایع است.

نتیجه: بعضی فلزات مایع است. 
۲-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه کلیه و سالبه کلیه باشد. نتیجه آن سالبه جزئیه است.
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ــ  هر طالیی فلز است.
ــ هیچ طالیی نقره نیست.

نتیجه: بعضی فلزات نقره نیستند. 
۳-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه جزئیه و موجبه کلیه است نتیجه آن موجبه جزئیه است.

ــ بعضی پرندگان سبزند.
ــ هر پرنده ای حیوان است.

نتیجه: بعضی سبزها حیوان اند. 
۴-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه کلیه و سالبه جزئیه اند نتیجه آن سالبه جزئیه است.

ــ هر حیوانی حساس است.
ــ بعضی حیوانات انسان نیستند.

نتیجه: بعضی حساس ها انسان نیستند. 
۵-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه جزئیه و سالبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه آن سالبه جزئیه است.

ــ بعضی طالها فلز است.
ــ هیچ طالیی نقره نیست.

نتیجه: بعضی فلزات نقره نیستند.
شکل چهارم قیاس اقترانی

حد وسط در آن به عنوان موضوع در صغرا و محمول در کبری قرار گرفته باشد.
ــ هر انسان حیوان است.
ــ هر ناطق انسان است.

نتیجه: بعضی از حیوانات، ناطق است.
برای اینکه شکل چهارم دارای نتیجه باشد باید شرایط زیر را جزء شرایط عمومی داشته باشد: 

۱-نباید یکی از دو مقدمه آن سالبه جزئیه باشد. 
۲-در صورتی که هر دو مقدمه (صغرا و کبری) موجبه باشند باید صغرای قیاس مذکور کلیه باشد.

اقسام شکل چهارم 

۱-اگر از دو موجبه کلیه تشکیل شده باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.

هر انسان حیوان است.
هر ناطق انسان است.

نتیجه: بعضی حیوان، ناطق است. 
۲-از موجبه کلیه و موجبه جزئیه تشکیل شده باشد نتیجه: موجبه جزئیه است.

هر کبوتر حیوان است.
بعضی تخم گذاران کبوترند.
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نتیجه: بعضی حیوان، تخمگذار است. 
۳-قیاسی که به ترتیب از سالبه کلیه و موجبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه: سالبه کلیه است.

هیچ ممکن الوجودی ازلی نیست.
هر معلولی ممکن الوجود است.
نتیجه: هیچ ازلی معلول نیست. 

۴-قیاسی که از موجبه کلیه و سالبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه: سالبه جزئیه است.
هر مایعی تبخیر می شود.

هیچ آهنی مایع نیست.
نتیجه: بعضی از آنچه تبخیر میشود آهن نیست. 

۵-قیاسی که از موجبه جزئیه + سالبه کلیه درست شده باشد نتیجهاش سالبه جزئیه است. 
 بعضی مایعات تبخیر میشوند.

هیچ آهنی مایع نیست.
نتیجه: بعضی از آنچه تبخیر میشود آهن نیست.

قیاس اقترانی شرطی

قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آنها قضیه شرطی باشد.

ــ هرگاه انسان، حکیم باشد، سنجیده سخن میگوید.
ــ هرکه سنجیده سخن گوید، سعادتمند است.

نتیجه: هرگاه انسان حکیم باشد؛ سعادتمند است.
اقسام قیاس اقترانی شرطی 

۱-آن که حد مشترک در آن، مجموعه اجزاء مقدم یا مجموعه اجزاء تالی در هر دو مقدمه باشد.

هرگاه انسان فهیم باشد اهل قناعت است.
هر که اهل قناعت است مستغنی است.

نتیجه: هرگاه انسان فهیم باشد مستغنی است. 
۲-آنکه حد مشترک در آن، بخشی از مقدم یا بخشی از تالی در هر دو مقدمه باشد.

هرگاه شاهنامه معجزه باشد، پس شاهنامه جاودان است.
هرگاه جاودانگی به معنای ثبات است، پس جاودان تغییر نخواهد کرد.

نـتیجه: هـرگـاه شـاهـنامـه معجـزه بـاشـد، پـس اگـر جـاودانـگی بـه مـعنای ثـبات اسـت. پـس شـاهـنامـه تـغییر نـخواهـد 
کرد.

 ۳-قـیاس از یـک مـقدمـه شـرطـیه و یـک مـقدمـه حـملیه تـشکیل شـده بـاشـد و حـد مشـترک بـخشی از اجـزاء مـقدم 
یا تالی در مقدمه شرطیه و تمام موضوع یا محمول در مقدمه حملیه باشد.

هرگاه فلزی طال باشد، آن فلز گرانمایه است.
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هر گرانمایه کمیاب است.
نتیجه: هرگاه فلزی طال باشد کمیاب است.

قیاس استثنایی

اگر نتیجه یا نقیض ان در یکی از مقدمات قیاس به نحو صریح بیان شده باشد آنرا قیاس استثنایی گویند.
اگر حمید عاقل است، منصف است.

لکن حمید، عاقل است.
نتیجه: حمید منصف است.

شروط قیاس اسثتنایی 

۱-یکی از دو مقدمه آن باید کلیه باشد. 

۲-مقدمه ای که شرطیه است نباید شرطیه اتفاقیه باشد. 

۳-شرطیه باید موجبه باشد.

اقسام قیاس استثنایی 

۱-قیاس اتصالی 

۲-قیاس انفصالی

قیاس اتصالی

مقدمه شرطیه آن متصله است.
هر مثلث متساوی الساقین، مجموع زوایای آن ۱۸۰درجه است.

لکن این مثلث متساوی الساقین نیست.
نتیجه: مجموع زوایای این مثلث، مساوی ۱۸۰درجه نیست.

قیاس انفصالی

مقدمه شرطیه آن انفصالی است.
ــ هر عدد یا فرد است یا زوج

لکن این عدد فرد نیست.
نتیجه: این عدد زوج است.

قیاس خلف

گـاهـی اوقـات بـرای اثـبات امـری بـه سـراغ نـقیص آن مـی رویـم و بـاطـل بـودن آن نـقیص را بـا دلـیل و قـیاس مـنطقی 

ثـابـت مـی کـنیم. بـنابـرایـن بـا ابـطال نـقیص، قـضیه اول خـود بـه خـود اثـبات مـی شـود. چـون ارتـفاع نـقیضین مـحال 
است.
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قیاس مساوات

قیاسی است که برای تحصیل نتیجه در آن به مقدمه ای خارجی نیاز است.       

پـس در ایـن مـثال بـرای تـحصیل نـتیجه بـه یـک مـقدمـه خـارجـی کـه در قـیاس مـذکـور بـیان شـده اسـت نـیاز داریـم و 

آن «مساوی مساوی یک چیز، مساوی آن است.

استقراء

عبارت است از بررسی جزئیات برای استنتاج حکم کلی
اقسام استقراء 

۱-استقراء تام 

۲-استقراء ناقص

استقراء تام

آن است که همه موارد یک موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و حکمی کلی را استنتاج کنیم.
استقراء ناقص

آن است که برخی از موارد یک موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس آن حکمی کلی را ارائه دهیم.
نــتیجه اســتقراء تــام قــطعی اســت. امــا نــتیجه اســتقراء نــاقــص در بــرخــی مــوارد قــطعی و در بــرخــی مــوارد ظــنی 

است.

اقسام استقراء ناقص 

۱-استقرایی که استنتاج در آن فقط مبتنی بر مشاهده تعداد زیادی از افراد باشد. 

۲-استقرایی که استنتاج در آن مبتنی بر مشاهده و تحلیل عقلی باشد.

تمثیل

عبارتست از اثبات حکم یک جزئی برای جزئی دیگر به خاطر امر مشترک میان آن ها

ارکان تمثیل 

۱-اصل 

۲-فرع 

۳-وجه مشترک میان اصل و فرع

حکم (که میدانیم در اصل ثابت است و میخواهیم برای فرع هم اثبات کنیم.)

ــ کره زمین نیروی جاذبه دارد. (اصل) کره زمین
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ــ کره مریخ هم نیروی جاذبه دارد (فرع) کره مریخ
ــ به خاطر اینکه هر دو به بر گرد محور خود در فضا میچرخند (وجه مشترک گردش به دور محور خود)

حکم: نیروی جاذبه داشنت
اقسام تمثیل

به اعتبار نوع وجه مشترک آن به اقسام ذیل تقسیم می شود:
۱-تــمثیلی کــه اثــبات حــکم مــبتنی بــر وجــه مشــترکــی بــاشــد کــه عــلت تــامــه بــودن آن بــرای ثــبوت حــکم در اصــل قــطعی 

نیست. 

۲-تـمثیلی کـه اثـبات حـکم مـبتنی بـر وجـه مشـترکـی بـاشـد کـه عـلت تـامـه بـرای اثـبات حـکم بـرای اصـل اسـت. ایـن نـوع 
تمثیل موجب قطع و تعین است.

صناعات پنچگانه

قیاس را به اعتبار ماده آن (یعنی: نوع قضایای تشکیل دهنده مقدمات آن) بر پنج قسم تقسیم می کنند: 

۱-برهان 
۲-جدل

 ۳-خطابه 
۴-شعر 

۵-مغالطه

مبادی قیاس 

۱-یقینیات 

۲-مظنونات 

۳-مشهورات 

۴-وهمیات 

۵-مسلمات 

۶-مقبوالت 

۷-مشبهات 

۸-مخیالت

یقینیات

قـضایـایـی هسـتند کـه بـه آنـها اعـتقاد قـطعی داریـم و مـطابـق بـا واقـع هسـتند و غـیرقـابـل ابـطال اسـت. و بـر دو قـسم 

�106



است: 

۱-قضایای یقینیه بدیهیه 
۲-قضایای یقینیه نظریه که به بدیهیات منتهی می شوند.

اقسام قضایای یقینیه بدیهیه 

۱-اولیات 

۲-مشاهدات 

۳-تجربیات 

۴-متواترات 

۵-حدسیات 

۶-فطریات

اولیات

قـضیه ای اسـت کـه بـدون نـیاز بـه سـبب خـارجـی مـورد اذعـان قـرار مـی گـیرد. و عـقل انـسان بـا تـصور طـرفـین آن و 

نسبت میان آنها، به صحت آن حکم می دهد. کل بزرگتر از جزء است.
مشاهدات

قضایایی که به وسیله حواس ظاهری یا باطنی مورد اذعان عقل قرار می گیرد. و بر دو قسم است: 

۱-حسیات
قـــضایـــایـــی کـــه بـــا حـــواس پـــنجگانـــه ادراک مـــی شـــونـــد. و عـــقل بـــه واســـطه حـــس بـــه صـــحت آنـــها حـــکم مـــی کـــند. 

خورشید می درخشد. 
۲-وجدانیات

با حس باطنی مورد ادراک و اذعان عقل قرار می گیرد. من تشنه می شوم. 
۳-تجربیات

قضایای است که پس از مشاهده مکرر تحقق آنها، عقل به صحت آنها حکم می کند.
تواترات

بـه خـاطـر کـثرت شـنیدن آنـها از گـروه بـزرگـی از مـردم کـه عـادتـاً تـوافـق آنـها بـر دروغگـویـی مـحال اسـت مـورد اذعـان 
عقل قرار می گیرد. شهر تهران وجود دارد.

حدسیات

به واسطه حدس قولی که یقین آور است مورد اذعان عقل قرار می گیرد. مثالً بر روی کره زمین به سمت شمال 
حرکت کنیم. و هرچه بیشتر به آن سو می رویم ستارگان جدیدی از افق ظاهر می شود. از این پدیده با 

حدس قول به کروی بودن زمین پی می بریم. و می گوییم: زمین کروی است.
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در تجــــربــــیات عــــقل ســــبب یــــک پــــدیــــده را کــــشف مــــیکند ولــــی در حــــدســــیات هــــم ســــبب و هــــم مــــاهــــیت آن ســــبب را 
میفهمد.
فطریات

قضایایی هستند که قیاس آنها در ذهن انسان حاضر است. مانند عدد سه، ثلث عدد نه است.
مظنونات

قـــضایـــایـــی هســـتند کـــه اعـــتقاد بـــه نـــفی یـــا اثـــبات آن هـــا راجـــع اســـت. ولـــی طـــرف مـــقابـــل آنـــها هـــم بـــا احـــتمال کـــمتر 

محتمل می باشد.
مشهودات

قــضایــایــی هســتند کــه تــنها بــه خــاطــر اتــفاق نــظر عــقال و عــموم مــردم نســبت بــه صــحت آنــها مــورد اذعــان قــرار مــی 

گیرد. و خود به چند دسته تقسیم می شود: 
۱-تأدیبات صالحیه

قـضایـایـی کـه بـه خـاطـر حـفظ نـظام جـامـعه بشـری مـورد اتـفاق عـقال قـرار گـرفـته اسـت مـانـند: عـدالـت خـوب اسـت 

و ظلم بد است. 
۲-خلقیات

قــــضایــــایــــی کــــه عــــقال بــــه اقــــتضای خــــلق و خــــوی نــــاب انــــسانــــی نســــبت بــــه صــــدق آنــــها اتــــفاق نــــظر دارنــــد. مــــثل: 

شجاعت صفتی ارزشمند است. 
۳-انفعالیات

قــضایــایــی کــه عــقال بــه اقــتضای واکــنش عــاطــفی مــورد اذعــان قــرار داده انــد. اذیــت حــیوانــات بــدون دلــیل امــری 

ناشایست است. 

۴-عادیات
قـضایـایـی کـه بـراسـاس عـادات و رسـوم مـورد اتـفاق نـظر قـرار مـی گـیرد. بـلند شـدن در هـنگام ورود شـخصیتی 

بزرگوار امری پسندیده است.
وهمیات

قــضایــایــی کــه خــالــی از واقــعیت هســتند. ولــی بــه مــقتضای تــوهــم انــسان حــتی در بــرابــر دلــیل عــقلی، مــقاومــت مــی 

کنند مانند توهم خوف از مرده
مسلمات

قـــضایـــایـــی هســـتند صـــرف نـــظر از ایـــنکه مـــطابـــق بـــا واقـــع بـــاشـــند یـــا نـــباشـــند. مـــورد تـــوافـــق طـــرفـــین در بـــحث قـــرار 

مــیگــیرنــد تــا مــطلب دیــگری را اثــبات یــا نــفی کــنند هــمچنین بــه اصــول مــوضــوعــه در عــلوم گــونــاگــون کــه مــورد اثــبات 

قـرار گـرفـته و مـا مـیخـواهـیم در عـلمی دیـگر بـهعـنوان شـاهـد اسـتفاده کـنیم مسـلمات مـیگـویـند. و بـه ایـن مـعنا کـار 
نداریم آن قضایا در علوم مربوطه صحیح هستند یا نه.
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مقبوالت

قــضایــایــی هســتند کــه بــه خــاطــر اعــتماد بــه مــصدر آنــها مــورد اذعــان قــرار مــیگــیرد. مــانــند روایــاتــی کــه از پــیامــبران 

نقل میشود.
مشبهات

قضایایی هستند که ظاهراً شبیه قضایای معتبر مثل یقینیات هستند ولی باطل اند. مثل به کار بردن الفاظ 

مشترک که معانی متعدد دارند برای فریب دادن اشخاص.
مخیالت

قـــضایـــایـــی هســـتند کـــه بـــه نـــحوی بـــیان مـــیگـــردنـــد کـــه بـــه خـــاطـــر تـــأثـــیرگـــذاری تـــخیالت نـــفسانـــی مـــورد اذعـــان قـــرار 

میگیرند و حاالتی مانند خوشحالی در طرف مقابل ایجاد میکنند.
این قضایا در صناعت شعر به کار برده میشود.

صناعت برهان

صناعت به معنای مهارت الزم در انجام امری است و منظور در اینجا مهارت علمی و ملکه نفسانی است.
بــرهــان، قــیاســی اســت کــه هــمه مــقدمــات آن از قــضایــای یــقینیه تــشکیل شــده بــاشــد و ذاتــاً و بــالــضروره مــوجــب 

یقین به نتیجه میباشد.
رکــــن اســــاســــی بــــرهــــان در هــــمه اصــــول قــــیاس اســــت. اســــتقراء تــــمثیل نــــوعــــاً مــــوجــــب ظــــن و گــــمان مــــیشــــونــــد و 

نمیتوانند به عنوان برهان که ذاتاً و ضرورتاً یقین آور است تلقی شود.

اقسام برهان 

۱-برهان مّلی 

۲-برهان انّی

برهان مّلی

بــرهــانــی اســت کــه حــد وســط در آن هــم عــلت بــرای یــقین بــه نــتیجه بــاشــد و هــم عــلت بــرای ثــبوت اکــبر بــرای اصــغر 

باشد.

ـ این آهن، سرد شده است.
ــ هر آهنی که سرد شده است منقبض گردیده است.

نتیجه: این آهن منقبض گردیده است.
حد وسط ؛ سرد شدن

علت است برای ثبوت نتیجه
علت است برای ثبوت اکبر (منقبض شدن) برای اصغر (آهن)

�109



پس حد وسط در برهان ملی هم واسطه است در اثبات و هم واسطه است در ثبوت.

برهان انّی

بـرهـانـی اسـت کـه حـد وسـط در آن فـقط عـلت بـرای یـقین بـه نـتیجه بـاشـد. فـقط واسـطه در اثـبات بـاشـد نـه واسـطه در 

ثبوت.
ــ این آهن منقبض شده است.

ــ هر آهنی که منقبض شده است سرد گردیده است.
نتیجه: این آهن سرد گردیده است.

حد وسط ؛ منقبض شدن
اکبر ؛سرد شدن

اصغر ؛ آهن

صناعت جدل

فن و مهارتی است که برای غلبه بر طرف مقابل در مناظرات به کار برده میشود.
قیاسی که در فن جدل به کار برده میشود از مشهورات حقیقیه یا مسلمات تشکیل شده است.

تعریف موضوع در صناعت جدل

مـقصود از مـوضـوع قـانـونـی کـلی اسـت کـه قـضایـای مـشهوره از آن مـنشعب مـیگـردد مـمکن اسـت آن قـانـون مـذکـور 

خودش از مشهورات نباشد. ولی مرجع و مصدر مشهورات باشد.

صناعت خطابه

عبارتست از مهارت و فنی علمی که برای قانع کردن عموم مردم مورد استفاده قرار میگیرد.

قیاسی که به کار برده میشود متشکل است از مقبوالت، مظنونات و مشهورات و یا ترکیبی از این قضایا.

استدالل خطابی میتواند به صورت سخنرانی، کتابت و یا گفت وگو باشد.

تفاوت جدل با خطابه 

۱-هدف جدل غلبه بر طرف مقابل است. اما هدف خطابه قانع کردن است. 

۲-مقدمات جدل، از مشهورات حقیقیه و مسلمات است. در حالی که در خطابه از مقبوالت، مظنونات و عموم 
مشهورات استفاده میشود. 

۳-فن جدل بر قیاس و استقراء مبتنی است. اما فن خطابه بر قیاس و تمثیل و گاهی از استقراء بهره میگیرد.

اصطالحات باب خطابه

عمود:
ماده قضایای خطابیه است. سخنانی که استداللی است خطابیه از آنها تشکیل میگردد.
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اعالن

حاالت، حرکات، افعالی و اقوالی جانبی که گوینده را یاری میکند که به اقسام زیر تقسیم میشود:
الف) استدراجات خطیب

مــعرفــی خــطیب تــوســط مجــری یــا تــوســط خــودش بــه گــونــه ای کــه مــقام و مــنزلــت عــلمی او را بــرســانــد و در نــزد 

مستعین شایسته جلوه کند.

فــرم لــباس پــوشــیدن، نــحوه قــرار گــرفــنت در جــایــگاه و طــرز روبــه رو شــدن بــا شــنونــدگــان جــزء هــمین اســتدراجــات 
است.

ب) استدراجات خطابه
درســت ادا کــردن عــبارات، مــراعــات تُــن صــدا، رعــایــت ســرعــت بــیان بــه تــناســب حــال جــزء فــنون جــانــبی ایــن فــن 

است.

ج) استدراجات مخاطبان
احترام به مخاطبان و به وجد آوردن آنان، با تعریف از آنان و یا نقل یک لطیفه

د) شهادت قول
آوردن شواهدی از گفتار بزرگان که مورد احترام مردم است.

ذ) شهادت حال
انجام کارهایی متناسب با سخنان. مثالً هنگام گفنت عبارات محزون خود محزون شود.

ر) نظم خطابه
شکل و هیئت سخنرانی باید به درستی طراحی و اجراء شود که شامل سه بخش است: 

۱-مقدمه 
۲-منت 

۳-خاتمه

صناعت شعر

مـقصود از شـعر سـخنی اسـت کـه نـوعـاً از قـضایـای مـخیالت تـشکیل شـده و بـه مـنظور تـأثـیرگـذاری بـر دیـگران از 

طـریـق عـاطـفه و تحـریـک احـساسـات ادا شـونـد. هـدف تـحت تـأثـیر بـاطـنی قـرار دادن اسـت تـا پـذیـرای خـواسـته هـای 

گوینده شود.

صناعت مغالطه

بـه قـیاسـی گـفته مـیشـود کـه از قـضایـای مشـبهات و وهـمیات تـشکیل شـده یـا آن کـه شـرایـط صـحت قـیاسـی در آن 
رعایت نگردیده است.
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سفسطه

اگـر مـغالـطه از شـبهات یـا وهـمیات تـشکیل شـده بـاشـد کـه شـبیه مـقدمـات بـرهـان (یـعنی شـبیه یـقینیات) اسـت آن را 

سفسطه گویند.
مشاغبه

اگــر مــغالــطه از شــبهات یــا وهــمیاتــی تــشکیل شــده بــاشــد کــه شــبیه مــقدمــات جــدل اســت (یــعنی شــبیه مــشهورات و 
مسلمات) است آن را مشاغبه گویند.

علت مغالطه 

۱-فریب دیگران و قبوالندن باطل به جای حقیقت. 

۲-ناآگاهی از شرایط الزم در تشکیل قیاس صحیح و به اشتباه افتادن و تمسک بهمغالطه به جای برهان.

عوامل مغالطه 

۱-مغالطه به خاطر اشتراک ماده لفظ

استفاده از واژهای که چند معنی دارد معنی حقیقی و معنی مجازی

آن مرد شیر است.
شیر دم دارد.

نتیجه: آن مرد دم دارد. 
۲-مغالطه به خاطر اشتراک هیئت ذاتی لفظ

استفاده از کلمه ای که هیئت و شکل تقریبی آن دوپهلو باشد.

مثل اشتیاق، که هم اسم فاعل است برای کلمه اشتیاق و هم اسم مفعول است. 
۳-مغالطه به خاطر اشتراک هیئت عرضی لفظ

استفاده از کلمه ای که هیأت عرضی آن موجب اختالف معنا میشود.

مثالً نقطه داشنت و نداشنت یا اختالِف اعراب 
۴-مغالطه به خاطر ترکیب کلمات

به کار بردن کلماتی دوپهلو در حد وسط.
مثالً: خلیفه بالفصل پیامبر کیست.

آنکه دخترش در خانه اوست.
دخـتر ابـوبـکر همسـر پـیامـبر بـود و در خـانـه او زنـدگـی کـرده اسـت. ابـوبـکر. دخـتر پـیامـبر همسـر عـلی بـود و در 

خانه او زندگی میکرد علی. این نوع مغالطه را «مماراۀ» هم میگویند. 
۵-مغالطه به خاطر جابه جایی اجزاء قضیه

مـثل آنـکه بـه جـای هـر طـال، فـلز و زرد اسـت. بـگویـند «هـر فـلز و زرد، طـال اسـت» آنـگاه ایـن قـضیه را در قـیاس 
به کار برند. 
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۶-مغالطه به خاطر قرار دادن عرض به جای ذات در قضیه
بـه جـای ایـنکه بـگویـند: «هـر سـتاره در مـداری در فـضا مـیچـرخـد». بـگویـند: «هـر تـشعشع در مـداری در فـضا 

میچرخد.» که تشعشع صفت و عرض ستاره است. 
۷-مغالطه به خاطر اضافه کردن قید ناروا یا حذف قید الزم

مــثالً بــه جــای «شــراب حــرام» اســت بــگویــند «شــراب از آنــجا کــه مــایــع اســت حــرام اســت». اضــافــه کــردن قــید 
ناروا. 

۸-مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاسی
11عدم مراعات شروط ماده و صورت قیاس، قیاس مذکور مغالطه خواهد بود.

11 . علم منطق سیدرضاحسینی
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منابع

در این بازخوانی

منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته است. 

۱-از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرفالدین خراسانی 

۲-بنیادهای ماتریالیسم ـ جورج نواک ـ ترجمه پرویز بابایی 

۳-تاریخ فلسفه غرب ـ برترند راسل ـ ترجمه نجف دریابندری 

۴-آنتی دورینگ ـ انگلس ترجمه ناصر شکوری 

۵-ایدئولوژی آملانی ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی 

۶-فوئر باخ و پایان فلسفه کالسیک آملان ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی 

۷-ماتریالیسم دیالکتیک ـ موریس کنفورث 

۸-ماتریالیسم مکانیکی ـ  موریس کنفورث 

۹-منتخب آثار فلسفی پلخانف ـ ترجمه پرویز بابایی 

۱۰-شناخت و مقولههای فلسفی ـ ب. کیوان 

۱۱-نظریه شناخت ـ م.ک. فورت ـ ترجمه فرهاد نعمانی ـ منوچهر سناجیان 

۱۲-نگاهی به فلسفه ـ فریدون شایان 

۱۳-مقدمهای بر سیر فلسفه ـ و. سوکولوف ـ ترجمه حمید کلکتهچی 

۱۴-مسائل تاریخ فلسفه ـ تئودور اویزرمان ـ ترجمه پرویز بابایی 

 ۱۵-علم منطق ـ سیدرضا حسینی
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نمودار زمانی فلسفه؛

چند نکته  

۱-عــده ای ســیر تــفکر را بــا ســیر تــفکر فــلسفی یــکی مــیگــیرنــد. و نــمودار زمــانــی فــلسفه را از ۱۵۰۰ ســال پــیش از 
مـیالد بـا مـیترائـیسم (کـیش مهـر) مـزدیـسنه (آئـین زرتشـت) ریـگ ودا بـرهـما و اوپـانـیشادهـا در هـند، آغـاز مـیکـنند. 
و مــانــی، مــزدک، آذربــاد مهــرســپندان، بــزرگمهــر بــختگان، نــاصــرخســرو، خــیام، شــهاب الــدیــن سهــروردی، غــزالــی، 
فخــر رازی، مــولــوی، حــافــظ و بــعدتــر خــواجــه نــصیر و جــنبش دراویــش و بــعدتــر ســیدجــمال و طــالــبوف و خــیابــانــی را 

در ادامه همین زمان بندی میآورند. 

۲-امــا عــده ای دیــگر تــفکر اســطوره ای ـ دیــنی را دوران پــسافــلسفه مــیدانــند. ایــن دوران بــا نــاپــرســایــی مــشخص 
مـیشـود. تـفکر اسـطوره ای ـ دیـنی تـفکری نـاپـرسـا اسـت. و اگـر پـرسـشی هـم طـرح مـیشـد ، پـیشاپـیش حـد و حـدود 

آن مـعلوم و پـاسـخ آن روشـن اسـت .در حـوزه تـفکر دیـنی هـیچ مـسئله حـل نـاشـده ای نیسـت. و سـراسـر آن یـقین و 
بـداهـت اسـت. ایـن نـگاه تـنها ابـن مـقفع و ذکـریـای رازی را فـیلسوف بـهمـعنای یـونـانـی آن مـیدانـد. و بـرای فـارابـی و 

ابــن ســینا شــأن و مــنزلــت فــلسفی قــائــل نیســت. و آن هــا را کــوشــش گــرانــی مــیدانــند کــه فــلسفه را بــه خــدمــت دیــن 
درمیآورند. و اینان بیشتر حکیم و فرزانهاند تا فیلسوف. که بیشتر جنبه دینی دارند.

۱۵۰۰ـ ۵۰۰سال پیش از میالد 

۱-میترائیسم (کیش مهر) و مزدیسنه (آئین زرتشت) در ایران که جریانی طبیعت باور بودند. 

۲-ریگ ودا برهما، اوپانیشادها در هند که جریانی متافیزیکی ـ دینی بودند.

سده ششم میالدی 

۱-حکمت تائو در چین ـ الئوتسه 

۲-فلسفه علمی در چین ـ کنفوسیوس 

۳-حکمت رهایی از رنج ـ بودا در هند 

۴-فلسفه طبیعی در یونان ـ تالس، آناکسیمندر، اناکسیمنس

راز اعداد؛ فیثاغورث
هستی ثابت: گزنفون، پارمیندس
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سده پنجم پیش از میالد 

۱-فلسفه طبیعی یونان: هراکلیت و اپیدوکلس 

۲-اتمیست ها: دموکریت، لویکیسپ 

۳-سوبژکتیوسیت ها: پروتاگوراس 

۴-فلسفه خودآگاهی فردی: سقراط

سده چهارم پیش از میالد 

۱-ایدئالیسم: افالطون 

۲-رئالیسم: ارسطو 

۳-کلبیون:دیوژن

سده سوم پ.م. تا سده چهارم پس از میالد 

۱-رواقیون: زنون، سنکا، اپیکتت، مارک اورل 

۲-لذت طبیعی: اپیکور، لوکرتیوس 

۳-شک گرایی: پیرون 

۴-نبرد نور و تاریکی: مانی 

۵-فلسفه یونانی + یزدانشناسی یهودی: فیلون 

۶-عرفان، فلسفه یونانی + حکمت شرقی + مسیحیت 

۷-یزدانشناسی سیستماتیک زرتشتی: آذرباد مهرسپندان 

۸-نوافالطون گرایی: آموتیوس ساکا وپلوتین 

۹-دگماتیسم مسیحی: آگوستینوس 

۱۰-مزدک: جنگ نور و ظلمت

سده پنجم میالدی

بزرگمهر بختگان
سده ششم میالدی

روزبه ابن مقفع: مترجم کلیله و دمنه
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سده هشتم میالدی

ـ محمد زکریای رازی، بیرونی، ناصرخسرو
ـ عمر خیام: فلسفه لذت

ـ شهاب الدین سهرودی: فلسفه نور
ـ فارابی، ابن سینا، ابن رشد

ـ موالنا: عرفان
سده چهاردهم میالدی

ـ فلسفه اسکوالستیک: توماس آکوییناس
ـ جدا شدن علم و فلسفه: راجر بیکن، دان اسکات.

ـ عرفان آملانی: ماسیر آکارت
ـ فلسفه اخالق: خواجه نصیرالدین طوس، ابوعلی مسکویه

ـ فلسفه شناخت: عالمه قطب الدین شیرازی
سده ۱۵ـ۱۴میالدی

ـ جنبش دراویش ایرانی: حروفیه آذربایجان ـ سربداران خراسان ـ مرعشیه گیالن و مازندران
ـ آزاداندیشی: حافظ

ـ اومانیست ایتالیایی: فرانسکو پترارکا
ـ شکوفایی فلسفه در ایتالیا: پیکو دالمیراندوال

از قرن ۱۵ به بعد

ـ مالصدرا،، میرفندرسکی، میرداماد و الهیجی
روشــنگران ایــرانــی: ســیدجــمال مــلکم خــان، مــیرزاآقــا خــان کــرمــانــی، شــیخ احــمد روحــی، طــالــبوف، مــراغــه ای، 

ملکاملتکلمین، خیابانی، تقی ارانی

ـ شناخت ریاضی طبیعت: نیکالس کوزانوس
ـ تئوری حکومت: توماس مور و ماکیاول

ایسا گوجی 
در آمدی بر خوانش فلسفه
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محمود طوقی 

                                                                                      دفتر فلسفه
      فهرست

ایسا گوجی……………………………………………………………..

در آمد اول………………………………………………………………
در آمد دوم………………………………………………………………
در آمد سوم……………………………………………………………..
در آمد چهارم……………………………………………………………
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در آمدپنجم………………………………………………………………
در آمد ششم…………………………………………………………….
در آمد هفتم……………………………………………………………..
درآمد هشتم……………………………………………………………..

درآمد نهم………………………………………………………………..  

 ایسا گوجی به چه معناست  
ایساگوجی واژه ای یونانی است  که بمعنای مقدمه ومدخل است .

چـــند قـــرن پـــس از ارســـطو فـــورفـــوریـــوس فـــیلسوف اســـکندرانـــی مـــبحث«کـــلی » را نـــوشـــت.و آن را مـــقدمـــه «بـــاب 
مقوالت»قرار داد و نام آن را ایساگوجی نهاد.

منت ایسا گوجی را تریکو مترجم آثار ارسطو در سال۱۹۴۷ از یونانی به فرانسه بر گرداند.

در بعضی کتب ایسا گوجی را بمعنای «کلیات خمس »گرفته اند.
و بعضی فکر کرده اند نام فیلسوفی است که این مبحث را نوشته است .

و بـعضی دیـگر تـصور کـرده انـد نـام شـاگـردی اسـت کـه در هـنگام تـقریـر ایـن مـطالـب مـورد خـطاب فـیلسوف بـوده 
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است .

که تمامی آن ها بکلی نادرست است .
نام این بازخوانی را ایساگوجی نهاده ام که مرادم مدخلی برای خوانش فلسفه است .

۱                                                                                                                                 

                        در آمد اول

تاریخ فلسفه و علم تاریخ فلسفه

فـلسفه نـوعـی نـظریـه اسـت. و نـظریـه نـظام فـکری نسـبتاً وسـیعی اسـت کـه از تـعمیم تـعدادی از قـوانـین عـلمی فـراهـم 

میآید. و حوزه نسبتاً پهناوری از هستی را تبیین میکند.
قانون بیان روابط و وجوه کلی هستی است. و علم شناخت دقیق نظمهای متنوع هستی است.

حوزه تاریخ فلسفه

حـوزه تـاریـخ فـلسفه و حـوزه عـلم فـلسفه یـکی نیسـت. در حـوزه تـاریـخ تـطوراتـی کـه در فـلسفه روی مـیدهـد بـررسـی 
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میشود.

حوزه علم تاریخ فلسفه

در حـوزه عـلم تـاریـخ فـلسفه تـطورات فـلسفه مـورد شـناسـایـی و تحـلیل قـرار مـیگـیرد. ایـن حـوزه بـه مـا کـمک مـیکـند، 
تبیین دقیقتری از هستی داشته باشیم و به تبع آن پراتیک و زندگی پربارتری بهدست بیاوریم.

در حـوزه تـاریـخ مـا دانـش فـلسفی بـه دسـت مـیآوریـم. امـا در حـوزه عـلمی آن بـه فـهم عـلمی و نـظری مـیرسـیم. 
در این حوزه مطالعه بر دو محور حرکت میکند 

۱-مطالعه تشریحی 
۲-مطالعه تبیینی

در مطالعه تشریحی روی سه مؤلفه کار میکنیم. اینکه این فلسفه: 
۱-چه بود 

۲-چگونه به وجود آمد 
۳-چگونه سیر کرد

تولد، برنایی و پیری آنرا بررسی میکنیم.
در مطالعه تبیینی اما به دو مسئله توجه میکنیم: 

۱-چرا آن فلسفه به وجود آمد. 
۲-چرا آن گونه سیر کرد.

مــطالــعه تشــریــحی مــقدمــه ای اســت بــرای مــطالــعه تــبینی. امــا اگــر بــه مــطالــعه تشــریــحی بــسنده کــنیم، بــصیرت 

الزم و تبعات آنرا در زندگی عملی و سیاسی خود به دست نمی آوریم.
در آمـوزش فـلسفه، تـاریـخ فـلسفه بـا عـلم تـاریـخ فـلسفه یـکی گـرفـته مـی شـود. و بـه شـرح تـطورات فـلسفی بـسنده 
نــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــی شــــــــــــــــــود.                                                                                                                 تــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــی  تــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــوالت  امــــــــــــــــــا  12مــــــــــــــــــی شــــــــــــــــــود. 

۲

                                                           درآمد دوم

جانبدار بودن فلسفه

13گـفته مـیشـود فـلسفه حـزبـی اسـت. و حـزبـی بـودن بـه مـعنای جـانـبدار بـودن اسـت.  امـا اگـر فـلسفه طـرفـدار عـینیت 

علمی است آیا جانبدار بودن آن منافاتی با واقع بینی و عینی گرایی آن ندارد.
هــر سیســتم فــلسفی نــوعــی تــبیین جــهان اســت. در ایــن تــبیین جــایــگاه انــسان و رابــطه اش، بــا خــود و طــبیعت 

14معین میشود. 

فــلسفه مــحصول دوران طــبقاتــی انــسان اســت. پــس هــر طــبقه ای (بــرده دار و بــرده، فــئودال و رعــیت، بــورژوا و 

12.  امیرحسین آریانپور ـ سیر فلسفه در ایران ـ مقدمه               

13.  احسان طبری ـ آموزش نقالبی

14.  موریس کنفورث ـ ماتریالیسم دیالکتیک
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پـرولـتاریـا) از زاویـه مـنافـع خـود جـهان را تـبیین مـی کـند. ارسـطو بـزرگـتریـن فـیلسوف جـهان بـاسـتان بـرده داری را 
نــظام طــبیعت مــی دانــد. پــس هــر فــلسفه یــک جــنبش طــبقاتــی را بــیان مــی کــند. بــه هــمین خــاطــر هــر نــظام فــلسفی 

جانبدار است.
یک سؤال

اگر کار فلسفه جست وجوی حقیقت باشد. آیا جانبداری فلسفه نقض بیطرفی آن نیست.
بـینش هـای مـختلف هـمه تـالش دارنـد بـه حـقیقت نـزدیـک شـونـد. امـا ایـن نـزدیـکی یـکسان نیسـت. بـایـد دیـد کـشف 

حـقیقت تـا چـه مـیزان مـنطبق بـر مـنافـع تـاریـخی آن طـبقات اسـت. آیـا هـمه طـبقات بـه یـک مـیزان در کـشف حـقیقت 
ذینفع اند.

در نــزد ارســطو حــقیقت بــرده بــودن طــبیعی عــده ای از آدم هــاســت. در حــالــیکه حــقیقت آدمــی ایــن گــونــه نیســت. 
تــومــاس آکــویــناس بــزرگــتریــن فــیلسوف قــرون وســطی جــهان الهــوت را آن گــونــه مــی بــیند کــه جــهان نــاســوت عــینیت 

دارد. برای او سلسله مراتب فئودال، همان سلسله مراتب دینی است و برعکس.
در دوران بـــعد هـــم فـــیلسوفـــان ســـرمـــایـــه داری جـــهان را هـــمین گـــونـــه تـــبیین مـــی کـــنند؛ مجـــموعـــه ای از اتـــم هـــای 
مســتقل، و آزاد. کــارگــر هــمانــطور یــک اتــم اســت کــه یــک ســرمــایــه دار. یــکی کــار مــی فــروشــد و دیــگر کــار مــی خــرد. 

آیا حقیقت هستی این گونه است؟ این آگاهی کاذب تا چه میزان به حقیقت نزدیک است. 
به هر روی آدم ها جهان را آن گونه می فهمند و تبیین می کنند که منافع تاریخی شان ایجاب می کند.

۳                                                                                                                          

درآمدسوم

دو پرسش اساسی فلسفه

پرسش نخست

کــه پــرســش بــزرگ تــمامــی فــلسفههــاســت، رابــطه تــفکر بــا هســتی، رابــطه روح بــا طــبیعت اســت. و بــراســاس پــاســخی 
15که به این پرسش داده می شود، فالسفه به دو اردوگاه بزرگ تقسیم می شوند:

آنانی که به تقدم روح بر طبیعت باور دارند به اردوگاه ایده ئالیسم تعلق دارند.
آنـــانـــی کـــه بـــه تـــقدم طـــبیعت، هســـتی، و وجـــود بـــر روح و ذهـــن و فـــکر بـــاور دارنـــد بـــه اردوگـــاه مـــاتـــریـــالـــیسم تـــعلق 

میگیرند.

15.  فردریش انگلس ـ لودویک فوئربخ ـ ترجمه پرویز بابایی                
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پرسش دوم

شــناخــت جــهان واقــعی اســت. آیــا تــفکر مــا قــادر بــه شــناخــت جــهان واقــعی هســت یــا نــه. آیــا مــا مــیتــوانــیم بــازتــاب 

درستی از واقعیت در انگاره ها و مفاهیم خود از جهان واقعی پدید آوریم؟
دو پاسخ داده می شود و این پاسخ ها فالسفه را به دو گروه تقسیم می کند:

۱-الادریــون یــا آگــنوســتیســیسم هــا کــه مــعتقدنــد جــهان شــناخــت پــذیــر نیســت. عــقل انــسان محــدود اســت و نــمی 
تواند فراسوی داده های حسی چیز دیگری را بشناسد.

۲-دســــته ای دیــــگر بــــه ایــــن ســــؤال پــــاســــخ مــــثبت مــــیدهــــند. در ایــــن دســــته هــــم مــــاتــــریــــالیســــت هــــا هســــتند و هــــم 
ایدئالیست ها.

بـه ایـدئـالیسـت هـایـی کـه پـاسـخشان مـثبت اسـت. ایـدئـالیسـت هـای عـینی گـویـند مـثل هـگل. و بـه آنـان کـه پـاسـخ 
شان منفی است. ایدئالیست های ذهنی گویند.

ایــدئــالــیسم ذهــنی مــنکر وجــود جــهان مــادی اســت. و تــنها بــه احــساس و ایــده در ذهــن آدمــی بــاور دارنــد. و در 

مــورد شــناخــت مــعتقدنــد کــه انــسان فــقط قــادر اســت ظــواهــر را بــبیند و راهــی بــه مــاهــیت اشــیا یــا اشــیاء فــی نــفسه 
ندارد.

کانت اشیا را به دو وجه تقسیم می کرد: 
۱-نومن 
۲-فنومن

نــومــن جــوهــر ذاتــی اشــیا اســت کــه عــقل مــا نــمی تــوانــد آنــرا درک کــند و بــرای فــهم آن بــایــد بــه نــیروهــای مــافــوق 
منطق پناه برد.

و فنومن ها یا عوارض ظاهری، انسان می تواند با حواس پنجگانه خود آنها را درک کند.
ایــدئــالــیسم عــینی کــه خــود را رئــالیســت مــی دانــد بــه جــهان مــادی مســتقل از ادراکــات انــسان بــاور دارد و مــی 

گوید جهان مادی در ادراکات ما منعکس می شود و قابل شناخت است.                                            ۴

                               در آمد چهارم
مروری اجمالی بر فالسفه نخستین

سیر تفکر در جهان باستان

نخســـتین آثـــارفـــلسفی درهـــند نـــوشـــته شـــد، در هـــزاره دوم و آغـــاز هـــزاره اول پـــیش از مـــیالد. کـــه هـــمزمـــان اســـت بـــا 

16هجوم آریایی های گله دار از شمال غربی و فروپاشی جماعت های اولیه و پیدایش جامعه طبقاتی.

16.  و. سوکولف ـ مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ ترجمه مجید کلکته چی             
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ویژگی جامعه هند

ســـاخـــت طـــبقاتـــی جـــامـــعه هـــند، ســـاخـــتی بســـته و مـــبتنی بـــر کـــاســـت بـــود. شـــغل افـــراد ثـــابـــت و خـــروج از طـــبقه و 

ازدواج با کاست های دیگر غیرممکن بود. هرم طبقاتی جامعه به قرار زیر بود: 
۱-برهمن ها باالترین مقام هارا داشتند. امور دینی و علمی با آن ها بود.  

۲-کشاتریاها طبقه دوم بودند. که شامل اشراف، سپاهیان و کارکنان امور اداری می شدند. 
۳-وایشیاها طبقه سوم بودند. که اعضای آزاد جماعت ها بودند. شغل آنها زراعت و صنعتگری بود. 

۴-چهارمین وارنا (طبقه) شودرها بودند. که پست ترین شغل ها از آن ها بود. اقوام بومی بودند که با هجوم 
آریایی ها به اسارت درآمده بودند.

شکل تفکر

شــکل تــفکر در ایــن دوران مــیتولــوژیــک (اســطوره ای) بــود کــه انــعکاس طــبیعت در ذهــن و ضــمیر بشــر در جــماعــت 
های اولیه بود.

وداها نخستین اثر مذهبی ـ اسطوره ای هند است که در هزاره دوم و اول پیش از میالد نوشته شده است.
ودا در زبـــــان ســـــانـــــسکریـــــت بـــــه مـــــعنای دانـــــش اســـــت. کـــــه تـــــشکیل شـــــده بـــــود از ســـــرودهـــــای حـــــماســـــی، اوراد و 

دستوراتی در مورد قربانی، سحر و جادو.

وداهــا در چــهار بــخش تــنظیم شــده بــودنــد. و مــهمتریــن آن «ریــگ ودا» بــود. اشــعاری حــماســی در بــزرگــداشــت 
خدایان پانتئون که هر یک تجسم یکی از نیروهای گوناگون طبیعت بودند.

در ریگ ودا در مورد تکوین جهان سرودهایی وجود دارد که آغاز تفکر فلسفی در هند به شمار می آید.
اوپـــانـــیشادهـــا کـــه تـــفسیر وداهـــاســـت. ادامـــه ســـنت فـــلسفی هـــند بـــه حـــساب مـــی آیـــند. بـــه دنـــبال اوپـــانـــیشادهـــا، 

«مـــهابـــهارات» را داریـــم کـــه ادامـــه تـــفکر فـــلسفی هـــند اســـت تـــفکری کـــه خـــاســـتگاهـــش تـــفکر مـــذهـــبی ـ اســـطوره ای 
است. و در جدا شدن فلسفه از تفکر مذهبی ـ اسطوره ای ریاضیات و اخترشناسی نقش مهمی داشته است.

در ایـن دوران پـدیـده هـای طـبیعت، دنـیای پـیرامـون انـسان، دنـیای درون انـسان، ارتـباط انـسان بـا انـسان هـای 
دیگر و نیز زندگی فردی مسائلی بود که ذهن انسان هندی را به خود مشغول می داشت.                        ۵

دین

ســـــنگ بـــــنای ســـــنت فـــــلسفی در نـــــیمه نخســـــت هـــــزاره اول پـــــیش از مـــــیالد در چـــــین نـــــهاده شـــــد. کـــــتاب دگـــــرگـــــونـــــیها 

«ایتسین» سنگ بنای فلسفه چین را تشکیل میدهد.
ایران

از اندیشه های میتولوژیک ـ دینی اقوام نخستین فالت ایران اطالعی در دست نداریم.
امـا انـدیـشه فـلسفی ایـرانـیان بـا زردشـت شـروع مـی شـود. کـه مـصادف اسـت بـا آمـدن آریـایـی هـا بـه نجـد ایـران 

و رفنت ساکنان اصلی از این فالت.
بـا آمـدن آریـایـی هـا بـه ایـران و سـاکـن شـدن آن هـا، بـین دو شـیوه زنـدگـی، خـانـه بـدوشـی و سـکنی گـزیـنی اقـوام 
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آریــایــی جــدایــی درگــرفــت. آن هــا کــه ســاکــن شــده بــودنــد بــه کــشاورزی مــشغول شــدنــد و خــانــه بــه دوشــان بــه زنــدگــی 

عشیره ای روی آورند، شکار، دامداری، و حمله به اقوام ساکن.

ایـــن ســـتیز بـــین دو نـــوع زنـــدگـــی خـــود را بـــه ســـتیزه در انـــدیـــشه کـــشانـــد. خـــدایـــان اقـــوام مـــهاجـــم بـــه قـــالـــب دیـــوان 
درآمـــدنـــد و خـــدایـــان اقـــوام ســـاکـــن بـــه هـــیئت خـــدایـــان خـــوب و اهـــورا درآمـــدنـــد. زردشـــت بـــر بســـتر چـــنین کـــشمکشی 

ظهور کرد و اندیشه های خود را بر پایه جدال نیکی با بدی گذاشت.
زردشـــت در عـــرصـــه فـــلسفه دوآلیســـت بـــود. و در عـــرصـــه دیـــنی بـــه مـــونـــیسم بـــاور داشـــت کـــه ایـــن امـــر بـــا تـــناقـــض 

همراه بود. اگر منبع نیکی اهورا مزداست. چگونه می شود که منبع شّر نیز هم او باشد.
انشعاب های بعدی 

 ۱-فرقه زندیکان

این تناقص باید به گونه ای حل می شد. زندیکان به استقالل اهورمزدا و اهریمن رأی دادند.
۲- فرقه مغان

اما همچنان به یگانگی ارواح دوگانه نظر داشت.
۳- زروانیان

تاریکی و روشنایی را فرزند زمان بیکران می  دانستند.
 ۴- کیومرثیان

از اصـل آغـازیـن هسـتی کـه روشـنایـی بـود آغـاز کـردنـد. روشـنی دچـار وحشـت شـد و حـاصـل ایـن هـراس تـاریـکی 
بود.

۵-انــشعابــی دیــگر از زروانــیان بــه تــئوری شــک مــتوســل شــد. اصــل آغــازیــن دچــار شــک شــد. و فــرزنــد ایــن شــک 
اهریمن بود.

در نـمونـه ای دیـگر نـور را اصـل و ظـلمت را مـعلول تـباهـی بـخشی از نـور مـی دانسـت تـوسـل بـه نـور  و زمـان بـه 
عــنوان اصــل آغــازیــن هســتی بــرای رفــع تــناقــض بــود کــه در انــدشــیه دوآلیســتی زردشــت بــود. شــّری کــه زمــینه عــینی 
داشت چیزی نبود که بتوان آنرا انکار کرد و یا به آن جنبه سلبی داد.                                               ۶

یونان

نــقطه آغــازیــن فــلسفی در یــونــان امــا یــکی دو قــرن قــبل از ســده شــشم شــکل مــی گــیرد، آن هــم در آثــار «هــزیــود» و 
«هومر».

در ایــن دوران یــونــان پــلی اســت بــین اروپــا و شــرق نــزدیــک بــا جــامــعه ای شهــری و تــوســعه یــافــته مــبتنی بــر کــار 
برده ها و جدایی کامل صنایع دستی از کشاورزی با یک بازرگانی پررونق.

تفاوت یونان با کشورهای شرقی

در ایــن دوران هــند، چــین، ایــران بــا اســتبداد مــطلق یــعنی قــدرت بــیکران شــاه روبــه رو بــودنــد. کــه هــم رئــیس کــشور 
بـودنـد و هـم رئـیس مـذهـب و ایـن بـرمـیگشـت بـه سـاخـت اقـتصادی ایـن جـوامـع. امـا در ایـن دوران یـونـان یـک جـامـعه 
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ســـیاســـی پـــرتحـــرک داشـــت. مـــبارزه طـــبقاتـــی شـــدیـــدی بـــین افـــراد آزاد اجـــتماع (دمـــوس و  خـــلق) بـــر عـــلیه اشـــراف 

زمیندار قدیمی (آریستوکراسیا) جریان داشت.
دمــــوس و خــــلق، اســــاســــاً در شهــــرهــــا مــــتمرکــــز بــــودنــــد و رهــــبری آن هــــا در دســــت، بــــازرگــــانــــان و بــــرده داران و 

صــاحــبان حــرف بــود.ایــن ســتیز طــبقاتــی عــلت پــویــایــی زنــدگــی ســیاســی در یــونــان بــود بــرخــالف ســکون و آرامــش در 
شرق.

از ســویــی دیــگر جــدا بــودن پــولــیس هــا، ارتــباط مــدام بــا فــرهــنگ هــای دیــگر بــه عــلت ارتــباطــات تــجاری بــا دیــگر 
اقـوام، نـقش مـذهـب و سـنت را بـرخـالف کـشورهـای شـرقـی کـم مـی کـرد. مـراودات مـداوم فـرهـنگی از حـقیقت مـطلق 

پنداشنت باورها یونانیان را برحذر می داشت.

خاستگاه فلسفه یونان

بــا ایــن هــمه در یــونــان نــیز خــاســتگاه تــفکر فــلسفی، جــهان بــینی مــذهــبی ـ مــیتولــوژیــک بــود امــا اســاطــیر یــونــانــی بــا 
اساطیر شرق تفاوت داشت.

اساطیر یونانی انسانریخت بود (آنترپومورف) در حالی که اساطیر شرقی حیوانریخت بود. (زئومورف). 

دوم آنـکه در اسـاطـیر یـونـانـی وجـه هـنری وزیـبایـی آن غـالـب بـود در حـالـیکه در اسـاطـیر شـرقـی و جه پـرسـتشی 
آن غلبه داشت و این هم علت داشت. برخالف شرق در یونان روحانیون نقشی کمی در زندگی مردم داشتند.

تـوسـعه تـقسیم کـار در یـونـان بـه عـلت اسـتفاده عـمده از کـار بـرده گـان و انـفکاک کـار فـکری از کـاریـدی، دانـش 
یونانی بیشتر دنیوی بود تا مذهبی. خدایان یونانی آفرینندگان اجتماعی و جهانی یونانی بودند.

هزیود در تئوگونیای خود پیدایش جهان را این گونه توضیح میدهد؛
در ابـتدا خـأل (فـائـوس) وجـود داشـت. خـأل، زمـین، عـشق (اروس) و دنـیای تـاریـک زیـرزمـین (تـارتـارا) را بـه دنـیا 

آورد. و بعد شب را به وجود آورد.
با ازدواج آسمان و زمین، اثیر، اقیانوس، آفتاب، ماه و خدایان به دنیا آمدند. که زئوس در رأس آنهاست.

تــبدیــل خــدایــان انــسان شــکل بــه نــیروهــای نســبتاً مجــرد طــبیعت نــشانــه بــلوغ انــدیــشه هــای تــعمیم دهــنده فــلسفی 

است.

۷                                                                                                                               
پیش شرط های تاریخی

ایــن کــه در جــایــی تــفکر فــلسفی شــکل مــیگــیرد، و در مــنطقه ای دیــگر شــکل نــمی گــیرد اتــفاقــی نیســت؛ بــایــد دیــد 
هســته هــای نخســتین انــدیــشه فــلسفی در کــدام خــاک کــاشــته شــد و بــروبــار گــرفــت. و اگــر در ســرزمــینی دیــگر چــون 

ایـران انـدیـشه فـلسفی بـه وجـود نـیامـد. نـابـاروری آن دیـار را دیـد. پـس بـایـد رفـت بـه سـراغ پـیش شـرط هـای تـاریـخی 

شکل گیری اندیشه فلسفی.
ویژگی دوران

در بـــازکـــاوی ویـــژگـــی دوران، بـــایـــد بـــه دو عـــصر مـــفرغ و آهـــن و تـــفاوت شـــیوه تـــفکر در تـــولـــید کـــشاورزی و تـــجارت 
دریایی (کشاورزی و دریانوردی) بپردازیم.
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عصر مفرغ

عصر مفرغ با ویژگی هایی به قرار زیر شناخته می شود: 

۱-شیوه تولید کشاورزی است. 
۲-تولید بشر برای استفاده اشتراکی و مصرف محلی است. 

۳-تجارت بیشتر به اشیاء تجملی محدود می شود. و نقش عمده ای در زندگی اقتصادی ندارد. 
۴-ابزار از نظر تکنیکی در سطح پایین است.

عصر آهن 

۱-جامعه از برده ساالری پدرساالری به برده داری کالسیک گذار می کند. 

۲-تجارت به حد بیسابقه ای گسترش می یابد. 

۳-آهن انقالبی بزرگ در صنعت کشتی سازی، کشاورزی و صنعت ایجاد می کند. 

کشف آهن و ساخت ابزار آهنی، کشاورزی و به تبع آن صنعت پیشه وری را گسترش داد.

انــقالب کــشاورزی از یــک ســو راه را بــرای ذخــیره غــذا و مــعضل گــرســنگی را حــل کــرد و از ســویــی دیــگر تــوجــه 
بشر را به حرکت فصول و اجرام آسمانی کشاند.

اخـتراع تـقویـم و نخسـتین کـشفیات اخـترشـناسـی ریـشه در رابـطه کـشاورزی بـا زمـان داشـت. (فـصل هـا و نـقش 

آن ها در آبیاری و کشت).
پس روحانیون خالقان و نگاهبان علم آغازین شدند.

بشر با تسلط بیشتر بر طبیعت موفق شد از جادو و اعتقادات فراطبیعی گذرکند. 

۴-رشد سریع بازرگانی و گسترش پیشه وران در شهرها

سه اختراع دوران ساز

سه اختراع دوران ساز در سرعت گرفنت به تحوالت این دوران کمک کرد. 
۱-پول فلزی                                                                                                                     ۸
۲-کـتابـت الـفبایـی: اخـتراع الـفبا انـحصار آمـوزش را از دسـت روحـانـیون بـیرون آورد و خـوانـدن و نـوشـنت فـراگـیرتـر 

شدند. تفکر انتزاعی نیز تکامل یافت و راه را بر منطق و دستور زبان گشود. 
۳-اوزان و مقیاس ها

تغییر ساختار اجتماعی و قدرت

ایـــن اخـــتراعـــات و تـــغییرات شـــگرف اقـــتصادی، در ســـاخـــت جـــامـــعه جـــابـــه جـــایـــی اســـاســـی بـــه وجـــود آورد نـــیروهـــای 
اجتماعی جدیدی وارد ساخت و ساز جامعه شدند. 

۱-برده داری پدرساالری به برده داری تجاری تبدیل شد. 
۲-زمینداران موروثی جای خود را به زمینداران تجاری دادند. 
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۳-دهقانان به خرده مالک تبدیل شدند. 
۴-چوپانان به تهیه کنندگان پشم تبدیل شدند. 

۵-سررشته تمامی امور به دست اشرافیت تجاری افتاد.
تغییر شکل حکومت

تــغییر در ســاخــت، بــه زودی تــبدیــل شــد بــه چــالــش بــین تــجار و بــازرگــانــان بــا اشــراف زمــیندار و رهــبران نــظامــی و 
مـذهـبی، پـس حـکومـت هـای اسـتبدادی و مـطلقه اشـرافـیت زمـیندار بـایـد جـای خـود را بـه حـکومـت هـای دمـکرات مـی 

داد. اتفاقی که در یونان افتاد و در ایران نیفتاد.
شیوه معیشیت، شیوه تفکر

تــمدن هــایــی کــه در بــین النهــریــن، مــصر و ایــران بــه وجــود آمــد. مــبتنی بــر اقــتصادهــای کــشاورزی بــود. امــا مــعضل 

اسـاسـی آب بـود. و تـهیه آب نـیازمـند مـواظـبت دائـمی از آبـراه هـا و قـنات هـا بـود. و ایـن مـواظـبت نـیازمـند حـکومـتی 

متمرکز بود. و در کنار آن سلسله مراتبی از روحانیون پس از همان آغاز دو نهاد قدرتمند شکل گرفت. 
۱-نهاد استبداد 

۲-نهاد مذهب
کـه یـکی بـر اذهـان حـکومـت مـی کـرد و دیـگری بـر آب هـا. بـناهـای ایـن تـمدن هـا هـم نـمایـانـگر سـاخـتار اجـتماعـی 

آنان بود معابد و کاخ ها و تندیس و اهرام غول آسا که نشانه قدرت و خرافات بود.
ملطیه زادگاه فلسفه

مـلطیه شـبه جـزیـره ای در دریـای مـدیـترانـه در کـرانـه هـای افـریـقا در سـده هـای هشـتم مـیالدی بـه بـعد کـلیه شـرایـط 
الزم را برای به دنیا آوردن این فرزند خجسته داشت.

از یـک سـو بـزرگـتریـن مـرکـز زنـدگـی اجـتماعـی، اقـتصادی در مـیان شهـرهـای ایـونـیا بـود و مـصر و فـینیقیه را بـه 
آشور و بابل و مصر و ایران وصل می کرد.

نخسـتین شهـری بـود کـه از پـول سـکه ای اسـتفاده کـرد و  مـعابـد بیشـتر بـانـک بـود تـا جـایـی بـرای عـبادت. ضـرب 

سکه  حفظ سپرده ها بر عهده معابد بود.
معادن آهن و طالی فراوان داشت. تجارت مرکبات، ماهی، عسل، شراب و پشم در آن رونق داشت.        ۹
بـدنـه اجـتماعـی مـلطیه (کـارگـران بـندر، پـیشه وران و افـزارمـندان) متحـرک و فـعال بـودنـد و کـشاکـش طـبقاتـی در 

اوج بود.
حکومت بین الیگارشی و جباریت و دمکراسی در نوسان بود.

در ســال ۴۹۴ پ.م. مــلطیه بــه دســت ایــرانــی هــا تــصرف و بــه نــابــودی کــشیده شــد. و شــمع فــلسفه و دانــش در 
آنجا خاموش شد.

نخستین فیلسوفان

پـایـه گـذار مـکتب مـلطی طـالـس بـود. (۵۴۹ـ۶۲۴ پ.م) تـاجـری زیـرک کـه در اخـترشـناسـی و ریـاضـی تبحـر داشـت. 
او کــاشــف خــاصــیت مــغنایــسی آهــنربــا و تــهیه نخســتین نــقشه جــهان، ســاعــت آفــتابــی و تــوضــیح گــرفــنت نــور مــاه از 
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خورشید کار شاگردان اوست.
در آن روزگـار ریـاضـیات، اخـترشـناسـی، هـواشـناسـی و جـغرافـیا بـه سـبب ارزش شـان در دریـانـوری بـا مـنافـع 
بـازرگـانـان گـره خـورده بـود. پـس پیشـرفـت چـشمگیری داشـت تـجارت بـا ریـاضـیات گـره مـی خـورد. و ریـاضـی تـفکر 
انـتزاعـی را در انـسان تـقویـت کـرد. امـا گسـترش تـفکر عـلمی یـک عـامـل دیـگر الزم بـود. داشـنت زمـان فـراغـت. زمـان 

آزاد بـایـد بـه کـمک دانـش و تجـربـه مـی آمـد و کـسانـی را پـدیـد مـی آوردتـا از تـحقیق بـه صـرف تـحقیق لـذت بـبرنـد. و 
این در میان تجار شهری فراهم بود و طالس نیز یکی از این افراد بود.

یک نکته مهم

دو نـــهاد اســـتبداد و مـــذهـــب نـــقشی را کـــه در شـــرق داشـــتند. در ایـــن نـــواحـــی نـــداشـــتند. از ســـلطنت مـــطلقه کـــه بـــه 
مــعنای دســپوتــیسم آن خــبری نــبود. کــاهــنان هــم در مــوقــعیتی نــبودنــد کــه بــر اذهــان مــردم حــکومــت کــنند. مــعابــد در 

ملطیه مسئول ضرب سکه و به عنوان بانک در خدمت منافع تجار می بودند.
پیدایش فلسفه

نــگرش اســطوره ای، ایــدئــولــوژی نــظام جــماعــتی آغــازیــن بــود. در ایــن دوران قــبیله بــود کــه فــکر مــی کــرد و انــدیــشه 

فـردی ضـرورتـی نـداشـت. چـرا کـه زنـدگـی بـر بـنیاد قـبیله اسـتوار بـود. و قـبیله بـه گـونـه ای غـریـزی و نـاآگـاهـانـه در کـار 

بود.
پـیدایـش فـلسفه مـقارن اسـت بـا تـشکیل جـامـعه طـبقاتـی. بـرای نخسـتین بـار انـسان دربـاره جـهان و زنـدگـی خـود 

به پرسش نشست.
فیلسوف

نخست فیلسوفان پدید آمدند و سپس نام فیلسوف و در پی آن واژه فلسفه پدیدار گشت.

لـئون فـرمـانـروای فـیلون هـا از فـیثاغـورث پـرسـید: تـو کـه هسـتی. فـیثاغـورث گـفت: مـن فـیلسوفـم. فـیثاغـورت زنـدگـی 
را بـه بـازیـهای املـپیک تشـبیه کـرد و گـفت: مـردمـی کـه درایـن بـازی هـا حـضور مـی یـابـند. سـه دسـته انـد. بـرخـی بـرای 
مـسابـقه مـی آیـند. و بـرخـی بـرای تـجارت و پـاره ای بـرای تـماشـا. ایـنان خـردمـندان انـد. در زنـدگـی نـیز هـمین گـونـه 

اسـت. بـرخـی زاده مـی شـونـد تـا اسـیر وسـوسـه نـفس ثـروت و مـقام دنـیوی بـاشـند. و بـرخـی کـه دیـگر خـردمـندنـد تـنها 

در جست وجوی حقیقت اند.                                                                                              ۱۰

فالسفه نخستین

فالسفه نخستین به سه مکتب تقسیم میشدند: 

۱-طبیعتگرایان 
۲-اتومیستها 

۳-سوفسطائیان
زمینه ها

«عــادت بــه مــشاهــده عــمیق و درســت جــهان پــیرامــون یــک ویــژگــی یــونــانــی بــود». طــالــس نــظریــه خــود دربــاره تــشکیل 
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عــالــم را از گــل و الی دلــتاهــا اخــذ کــرد. آنــا کــسیندر تــحت تــأثــیر کــارگــاه کــوزه گــری کــوره و ذوب فــلز قــرار داشــت. 
آنـاکـسیمنس مـفهوم غـلظت و فشـردگـی را کـه پـایـه جـهان شـناسـی اش را بـر آن قـرار داد از فـرایـند صـنعتی نـمدی 

کردن مواد بافتنی بر اثر فشار گرفت. و هراکلیت اصل نخستین آتش را از صنعتگران و آهنگران گرفت.

۱۱                                                                                                                              

                              درآمد پنجم 
نخستین تبیین

فــیلسوفــان نخســتین، فــیلسوفــان طــبیعت گــرا بــودنــد. تــبیین هســتی بــراســاس عــناصــر طــبیعت، چــیزی کــه آن روزگــار 

تبیین فراطبیعت گرایانه داشت.
طــالــس آب را خــاســتگاه هــمه چــیز مــی دانســت. بــعدتــر آنــا کــسیندر مــی گــفت تــمامــی عــناصــر زنــده از عــناصــر 

مـرطـوب پـدیـد آمـده انـد. مـاهـی پـیش از جـانـوران خـشکی پـیدا شـده اسـت و انـسان زمـانـی چـونـان مـاهـی بـوده اسـت 

و بعدها با خشک شدن آب ها خودش را با زندگی در روی زمین سازگار کرده است.
و ایـن از زمـانـی اسـت کـه در فلسـطین یـهودیـت، در ایـران آیـین زردشـت در هـند بـودائـیسم و در چـین دائـوئـیسم 

و کنفوسیوس گرایی همچنان در اسارت خرافات فراطبیعی هستند .
آزاد شـدن انـدیـشه از جـهان بـینی هـای اسـطوره ای پـیشین ،انـقالبـی ژرف در انـدیـشه بـود. و ایـن هـمه بـر بسـتر 
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ساختمان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نو خاسته ای بود. که فضای بازتری برای اندیشه پدید آورده بود.
هراکلیت

بـعد از تـبیین عـالـم چـونـان تـرکـیبی از عـناصـر چـهارگـانـه (خـاک، هـوا، آتـش و رطـوبـت و بـخار و ابـر) چـرایـی تـغییر 
اشیاء و پدیده ها بود.

 چرا اشیا تغییر می کنند.؟
 هراکلیت از ایونی نخستین کسی بود که به این سؤال پاسخ داد.

هـراکـلیت آتـش را نخسـتین اصـل و جـوهـر نـهایـی اشـیا مـی دانسـت. و مـی گـفت ایـن جـهان تـوسـط هـیچ خـدا یـا 
انسانی ساخته نشده است. آتش است که همیشه زنده بود و هست و خواهد بود.

هــمه چــیز در جــریــان اســت. اشــیا هــم هســتند و هــم نیســتند بــا اشــیا در حــال تــغییر و در فــرایــند شــدن و مــسیر 

درست دائمی اند.
و عـلت ایـن تـغییر دائـمی، تـرکـیب اضـداد اسـت. هـمه اشـیاء در حـرکـتی دوگـانـه درگـیرنـد یـکی از ایـن نـیروهـای 

متعارض همواره بر دیگری سبقت می گیرد.

اضداد با هم در حالت وحدت و تقابل دائمی اند. ستیزه پدر تمامی اشیاء، پادشاه تمامی چیزها است.

هـماهـنگی و بـی نـظمی اشـیاء ارتـباط تـنگاتـنگ شـان و گـذار از یـکی بـه دیـگری بـه خـاطـر سـتیزه دائـمی اضـداد 

درونی اشیاء است.
ماده و حرکت

فــیلسوفــان مــلطی مــاده را دارای ســرشــتی ذاتــاً پــویــا مــی دانســتند. و مــیان طــبیعت، حــیات، جــامــعه و ذهــن انــسان 

مـوانـع عـبورنـاپـذیـری نـمی دیـدنـد. و وحـدت و هـم پـیونـدی مـاهـوی آن را مسـلم مـی دانسـتند. مـی گـفتند خـدایـان در 
هـر چـیزی وجـود دارنـد. و بـه ایـن طـریـق قـدرت آغـاز شـده حـرکـت را کـه بـه تـنهایـی در مـوجـودات الـهی مـتمرکـز بـود 

در سراسر طبیعت پخش می کردند.
بعدها ماده تنزل می کند. منفعل و راکد و پست می شود. تا توسط نیروی خارجی به حرکت درآید.

فـیلسوفـان نخسـتین بـرخـالف دوآلـیسم فـالسـفه دوران قـرون وسـطی، مـونیسـت بـودنـد (یـگانـه انـگار). وحـدت ذاتـی 

تمامی اشیاء جزء الینفک جهان بینی شان بود.
شاکله هستی

آنـاکـسیندر از نخسـتین مـاده نـامـعین بـیکران شـروع مـی کـند. از درون آن سـرمـا و گـرمـا بـه وجـود مـی آیـند. سـرد بـه 

مــرکــز فــرو مــی نــشیند و زمــین را تــشکیل مــی دهــد. و آنــچه گــرم اســت بــه مــحیط دایــره صــعود مــی کــند و اجــسام 
آسمانی را درست می کند.

از رطـوبـتی کـه بـه وسـیله خـورشـید بـخار شـده بـود. جـانـوران بـه وجـود مـی آیـند. نـیاکـان انـسان مخـلوقـاتـی شـبیه 
مــاهــی بــودنــد کــه در آبــهای گــل آلــود ســکنی داشــتند بــا خــشک شــدن زمــین تــدریــجاً بــا زنــدگــی در خــشکی ســازگــار 

شدند.
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وضعیت خدایان

نخســت مــا بــا انــتقاد از چــند خــدایــی روبــه رویــیم (کــسنوفــانــس ۴۷۱ـ۵۷۰ پ.م) کــسنوفــانــس بــر ایــن بــاور اســت کــه 

خــدایــان بــا مــغزهــا و دســت هــای انــسانــی ســاخــته شــده انــد آنــچه آدم هــا راجــع بــه خــدایــان مــیگــویــند زایــیده پــندار 
تصور خودشان است. هر قوم براساس نیازش خدای خود را خلق کرده است.

و به واقع دین عینیت یابی و بت سازی ناآگاهانه انسان از سرشت خود است (فوئر باخ)
و هرچه جلوتر می رویم خدایان ضعیف تر می شوند و وظایفشان به نیروهای مادی واگذار می شود.

اتمیست ها

دومین مکتب فلسفه یونانی است. در حدود سده دوم پ.م. به دنیا آمد. و پیش از هفت سده به درازا کشید.
پــایــه گــذاران ایــن مــکتب لــوکــیبوس و دمــوکــریــت بــودنــد. ایــنان بــه اتــم و خــالء بــاور داشــتند و تــغییر و تــنوع را از 

همکنشی میان اتم و خالء مشتق می دانستند.

شاکله هستی از نظر اتمیست ها

دسـته ای از اتـم هـای مـختلف الـشکل از تـوده نـاشـناسـی جـدا شـدنـد در فـضای خـالـی گسـترش یـافـتند بـه یـکدیـگر 

اصــابــت کــردنــد و دایــره ای را درســت کــردنــد هــر یــک بــه شــبیه خــود پــیوســت. ســبک هــا بــه بــیرون پــرتــاب شــدنــد. از 

مـیان ایـن دو هـم آمـیختگی چـرخـنده اتـم هـا نـه تـمامـی جـهان بـلکه شـمار نـامحـدودی از جـهان هـای دیـگر بـه وجـود 
آمـدنـد. اتـم نـامخـلوق و تـغییرنـاپـذیـرنـد بـه لـحاظ شـکل و انـدازه مـتفاوتـند. در خـأل حـرکـت مـی کـنند و تـقسیم نـاپـذیـرنـد 

به حس درنمی آیند زیرا بسیار خردند.
خأل هم که اتم ها در آن حرکت می کنند. نامخلوق، بی تغییر و دارای صالبت در طبیعتی یکنواخت اند.

علیت گرایی

اتـومیسـت هـا عـلیت گـرایـانـی سـرسـخت بـودنـد. هـیچ چـیز بـدون عـلت بـه وجـود نـمی آیـد. هـر پـدیـده عـلت و ضـرورتـی 

داشت و نمی توان چیزی را به بخت و اقبال نسبت داد.

آن ها تصادف و غایت شناسی را در تبیین رویدادها رد می کردند.

علت نخستین

آیـــده آلـــیسم بـــرای وجـــود حـــرکـــت در جســـت وجـــوی عـــلت غـــایـــت گـــرانـــه بـــودنـــد اتـــومیســـت هـــا، بـــرایـــن عـــقیده بـــودنـــد کـــه 
حـــرکـــت عـــلت نخســـتین نـــداشـــت. هـــمواره مـــوجـــود بـــوده اســـت حـــرکـــت وجـــه ذاتـــی اتـــم هـــا در خـــأل اســـت و نـــیازی بـــه 

محرک نخستین نیست.

رد تصادف

اتمیسـت هـا بـه عـلیت گـرایـی تـام بـاور داشـتند. و تـصادف را رد مـی کـردنـد درحـالـی کـه تـصادف و اتـفاق نـیز وجـهی 

بنیادی از واقعیت به همان اندازهای ضرورت است.
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نظریة شناخت

آنها به دو نوع شناخت باور داشتند. شناخت پاکزاد و ناپاکزاد.
 شـناخـتی کـه نـاشـی از حـواس بـینایـی، شـنوایـی، بـویـایـی، چـشایـی  و ملـسایـی بـود جـزء شـناخـت نـاپـاکزاد بـود. امـا 
حـسیات بـرای شـناخـت کـافـی نیسـتند. تـعقل، اسـتدالل و ادارک شـناخـت را عـمیق تـر مـی کـنند. تـفکر از احـساس 

جدا نیست. بلکه حرکتی فراتر و بغرنج تر از تصاویر دریافتی ماست.
شـناخـتی کـه از طـریـق حـواص و تـصاویـر بـه دسـت مـی آیـد در حـد خـودش درسـت و مـعتبر اسـت امـا شـناخـت 
حـقیقی شـناخـت اتـم هـا و خـأل اسـت کـه در زیـر سـطح نـمودهـا عـمل مـی کـنند حـواس نـمی تـوانـد بـر شـناخـت آن هـا 

نــائــل آیــد. هســتی و فــعالــیت آن هــا را عــقل اســتنباط مــی کــند. اتــم هــا و خــأل مــوضــوع «پــاکــزاد» شــناخــت عــلمی 
هستند.

اتمیســتهــا تــفاوت مــیان نــمود و مــاهــیت را نــشان دادنــد امــا بــرایــشان روشــن نــبود کــه چــگونــه زیــر الیــه واقــعیت 

مادی  ماهیت با نمود پیوند دارد.
و نـــمی تـــوانســـتند روشـــن کـــنند کـــه چـــگونـــه آشـــنایـــی بـــا کـــیفیت اشـــیاء کـــه از طـــریـــق حـــواس بـــه دســـت مـــی آیـــد بـــه 

شناخت اتم و خأل ره می برد.
روانشناسی

اتمیسـت هـا جـسم را تـرکـیبی از اتـم هـای زمـخت و بـی ارزش مـی دانسـتند و روح را مـرکـب از اتـم هـای زیـبا، نـرم، 

صاف و گرم می دانستند.

خدایان نیز از اتم های بسیار لطیف ساخته شده اند. 
سوفسطائیان  

۱-واژه سـوفیسـت از سـوفـوس مـی آیـد بـه مـعنای فـرزانـه و حـکیم اسـت و در آغـاز بـه تـمامـی کـسانـی اطـالق مـی 
شـد کـه در یـک هـنر یـا رشـته ای از دانـش چـیره دسـت بـودنـد. نخسـتین فـیلسوفـان یـونـانـی بـه هـمین نـام خـوانـده مـی 

شدند. تنها در دوران های بعد بود که عده ای به تعریض سوفیست نامیده شدند.  
۲-از ســده پنجــم پــیش از مــیالد بــه کــسانــی اطــالق مــی شــد کــه آمــوزش ســخنوری مــی دادنــد و چــون بــابــت ایــن 

کار مزد دریافت می کردند مردم ایشان را تحقیر می کردند. 
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بــا ســوفیســت هــا ریــشه در بــاور ســوفیســت هــا بــه دمــکراســی و مــوافــقت  ۳17-مــخالــفت ســقراط، افــالطــون و ارســطو

سقراط و افالطون و ارسطو با حکومت اشراف و نخبگان داشت. 

۴-پایگاه طبقاتی سوفیست ها طبقات متوسط شهری بود و اینان محصول دمکراسی یونان بودند. 

۵-دوران دمــکراســی، دوران بــرجســته شــدن و دخــالــت انــسان در امــور بــود. ســوفــیسم بــرخــالف فــالســفه قــبلی تــوجــه 
خود را از طبیعت به سوی انسان برگرداند انسان، جامعه و قانون. 

۶-از مـــعروف تـریـن ســوفیســتهـا: پــروتــاگــوراس، گــورگــیاس و هـــیپیاس را مـــیتوان نــام بــرد.

اصول اندیشه سوفیست ها 

۱-سوفیست ها شناخت انسان را جایگزین شناخت طبیعت کردند. 

۲-پروتاگوراس در سال۴۸۵ پ.میالد به دنیا آمد در سال ۴۱۵ پ.م مرد. 

-۳شناخت چیزی جز ادراک حسی نیست

۴-ماده در حالت سیالن است و علت همه پدیده ها در خود ماده است. 

۵-نظام ها، قوانین و ارزشها نسبی است. و برای هر ملتی یک معنا دارد. 

-۶اندیشیدن در وراء طبیعت عینی و محسوس، ناممکن و بیهوده است. 

۷-اعتقادات دینی محصول قرارداهای مردم و سنت اند. 

۸-سـقراط و افـالطـون بـه نـظامـی از ارزش هـای مـطلق بـاور داشـتند. امـا پـروتـاگـوراس مـی گـفت هـیچ نـظام ارزشـی 
مطلق وجود ندارد. اما قراردادها تاریخی اند. 

۹-ایـــمان بـــه خـــدا و آئـــین هـــا و احـــکام دیـــنی ســـاخـــته انـــسان هـــا در شـــرایـــط مـــعین و هـــماهـــنگ بـــا نـــیازهـــای آدمـــی 
است. 

۱۰-داوری قـطعی دربـاره حـقیقت هـر چـیز از راه تـفکر مـحض بـرخـالف گـواهـی حـواس یـا ادراک هـای حـسی مـا را 
به شناخت یقینی نمی رساند. 

۱۱-شناخت ما نسبی است. 

۱۲-الـــیـکـوامـــاس شــاگــرد گـــورگـــیـاس بــا بـــرده داری مــخـالــف بـــود و مــی گـــفـت: طـــبـیـعـت هـــیـچ کــس را بـــرده نـــیـافـــریـــده 
اســت.

اپیکوریسم

مــاتــریــالــیسم فــلسفی کــه از مــلطیه (طــبیعت گــرایــان) شــروع شــد و در اتــم گــرایــان گســترش یــافــت بــا مــکتب اپــیکور 

تکمیل شد.

17. از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی
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اپیکور بین سالهای ۲۶۸ـ۳۴۱ پ.م میزیست.
درک عامیانه

درک عـــامـــیانـــه و مـــبتدل حـــس گـــرایـــی، تـــساهـــل عـــمدی در خـــوشـــیهـــای نـــاهـــنجار، تســـلیم هـــوای نـــفسانـــی ربـــطی بـــه 

اپیکوریسم ندارد. بیشتر به هدونیسم (لذت گرایی) نزدیک است که مؤسس آن آریس تیپوس کورنایی است.

اما یک بازتاب دشمنانه و دشنامی ضدماتریالیستی از سوی مخالفان است.
آته ئیسم

خـدا نـابـاوری یـک اتـهام دیـگر اپـیکوریـسم اسـت. کـه ایـن نـیز نـوعـی تـبلیغ دشـمنانـه اسـت هـرچـند اپـیکوریـسم بـه قـدر 

قــدرتــی خــدایــی مهــربــان و عــادل بــاور نــدارد. امــا خــدا نــابــاور نــبودنــد و مــی گــفتند خــدایــان کــاری بــه امــور انــسانــی 

ندارند.
تجدیدنظر در اتومیسم

اپیکور یک اتومیست تجدیدنظرطلب بود. ومانیفستی دوازده گانه داشت: 
۱-ماده خلق نشدنی است. 

۲-نابود نشدنی است. 
۳-عالم عبارت از اجسام جامد و خأل است. 

۴-اجسام جامد اعم از بسیط و مرکب است. 
۵-جرم اتم ها نامتناهی است. 

۶-اتم ها همواره در حرکت اند. 
۷-سرعت حرکت یکنواخت است. 

 ۸-حرکت در فضا عرضی و خطی است. در محیط ها ارتعاشی است.  
۹-اتم ها در هر نقطه از زمان و مکان قادر به انحراف جزئی اند. 

۱۰- خأل به لحاظ وسعت نامتناهی است. 
۱۱- اتم ها دارای وزن، شکل و اندازه اند. 

 ۱۲-شمارگان شکل های متفاوت نامحدود نیست. صرفاً شماره ناپذیر است.
نقاط افتراق کجا بود 

۱-اپیکور برخالف دموکریت به اتم ها وزن اساسی داد طوری که به پایین فرو ببارند. 

۲-فرضیه اپیکور انحراف کوچک اما خود به خودی اتمها در خط عمودی در فرو باریدن بود. 

۳-دمــکریــت بـه بــخت و اقــبال بــاوری نـداشـت.

بحران

بحران در زندگی بحران در تفکر را به دنبال می آورد. اپیکور در دوره ای می زیست که شهر ـ دولت از هم 
پاشیده بود. امپراطوری اسکندر شکل جدیدی به روابط داده بود.
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اپیکوریان در صدد تحلیل و تبیین شرایط جدید بودند.
نخست باید به حاکمیت اشراف ضربه می زد. دین در دست اشراف وسیله انقیاد عده ای بود. پس آنان به 

مقابله با ترس از خدایان پرداختند. اما این به معنای نفی خدایان نبود. آنان به خدایان به خاطر برتریشان 
احترام می گذاشتند.

از سویی دیگر خودکفایی فرد را در برابر خودکفایی شهر ـ دولت افالطون مطرح می کردند و می گفتند 
انسان خردمند از زندگی اجتماعی پس می کشد و این به خاطر درهم ریختگی اوضاع اجتماعی بود.

نقد افالطون 
۱-اپیکور برخالف افالطون که جهان را اثری هنری می دانست که خدایان برای بشر ساخته اند.

 جهان را برآیند تکامل مادی می دانست که از حرکت اتم ها در فضای خالی شکل گرفته است. و خدایان 
معلول آنند و هیچ غایت گرایی در بود و نبود جهان وجود ندارد. 

۲-اپیکور به الگوی انسان شهروند شهر ـ دولت باور نداشت. و توصیه بهپس کشیدن از امور اجتماعی می 
کرد. آن الگو متعلق بود به دوران دمکراسی یونان و این الگو مربوط به دوران بحران اجتماعی آتنی بود. اپیکور 

به حکومت الیگارشی و دمکراسی هر دو پشت کرد. و به زندگی درونی خود باور داشت. 
۳-هدف فرد از نظر اپیکور بهبود زندگی فردی است. اجتناب از رنج و نیل بهآرامش. افالطون هدف انسان 
را شهروند خوب بودن می دانست. در حالی که اپیکور هدف تالش انسانی را تعقیب نیکبختی می دانست که 

برابر با فقدان رنج بود. 
۴-اپیکور لذت را تقدم بر فضیلت می دانست. و می گفت فضیلت خود هدف نیست. وسیله ای برای رسیدن 

به نیک بختی است. در حالی که افالطون فضیلت را هدف می دانست. 
۵-اپیکور برخالف افالطون روح را نه الهی و فناناپذیر بلکه آن را جسمانی می پنداشت که ترکیبی بود از 
اتم هایی صاف و گوی مانند و ظریف که همزمان به همان گونه  جسم زاده شده اند. بدن حاوی روح است و 

روح دارای عاطفه، هوش و عقل است.  
۶-اپیکور برخالف افالطون که عدالت را با توسل به صور کلی اش مطلق می دانست نسبی و بسته به 

شرایط تاریخی متغیر می دید.  
۷-اپیکور برخالف افالطون که وفاداری به دولت برده دار اشرافی را توصیه می کرد یک جهان وطنی انسان 
دوستانه را توصیه می کرد. هر چند به برده داری حمله مستقیم نمی کرد اما می کوشید با عقالنیت صمیمانه 

ای با انسان ها برخورد کند. 
هدف زندگی  

۱-هدف زندگی انکار نفس نیست بلکه لذت است. و آن لذتی ایده آل است که نتیجه آن آرامش نفس و 
سکون خاطر است. فضائلی مانند سادگی، اعتدال، خویشنت داری انسان را به سعادت رهنمون می کند. اما 

این لذت گرایی، هرزگی افسارگسیخته نیست. 
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۲-شعار اپیکور بدون پیچیدگی زندگی کن بود. که ترجمان آن اتصال و سازگاری و متابعت بود. که درواقع 
اعتراضی بی صدا برعلیه وضع موجود بود. 

۳-در نزد اپیکور مرگ فنای فرد و حیات گرانبهاترین موهبت هاست و مرگ دروازهای به حیات ابدی نیست. 

فلسفه اپیکور در حوزه روم

بــا گســترش امــپراطــوری روم بــه حــوزه یــونــان، آثــار ارســطو بــه روم بــرده شــد. و ایــن آثــار در آنــجا خــوانــده و منتشــر 
شد. رواقی گری به عنوان نماینده آیدئالیسم یونانی در حوزه روم جایگاه وسیعی پیدا می کند. 

۱-نخست آن که اندیشه های اپیکور جهان وطنی بود. تمامی عالم یک کشور و سرتاسر کره خاکی یک خانه 
شعار آن ها بود. 

۲-اتکاء اپیکورگرایی نه بر اشراف که توده ها یا الیه های میانی اجتماع بود. یونان در حدود دویست سال 
پیش از میالد به تصرف روم درآمد.

لوکرسیوس

درخشان ترین نماینده اپیکوریسم در جهان یونانی ـ رومی لوکرسیوس شاعر بود. لوکرسیوس رساله «درباره 

طبیعت اشیاء» را نوشت
در ایــن دوران کــشاکــش طــبقاتــی در اوج بــود. جــدال بــین ثــروتــمندان (پــاتــریــسین هــا) و تــهیدســتان (پــلبین هــا) 

برای گرفنت مهار دولت.
آموزه های رواقیون

اشعار لوکرسیوس در نقد آموزه های رواقیون است که باور داشتند به :

ــ ذات باری بر جهان فرمان می راند.
ــ اجرام آسمانی نشانه خودجنبندگی خداست.

ــ غایت گرایی در طبیعت یک ضرورت الهی است. و مخالف اراده بشری است.
ــ جهان کروی و یکی است. 
آموزههای لوکرسیوس  

 ۱-خدایان هیچ نقشی در هستی بشر ندارند.  
۲-راه رستگاری بشریت رنجدیده آزادی است.  

۳-شناخت راستین پدیده های طبیعی به رهایی بشر از قید خرافات کمک می کند.  
۴-جهان از اتم ساخته شده است و مادی است.  

۵-روح میرا و فناپذیر است.  
۶-در پروسه شناخت حسیات بر همه امور تقدم دارد.  

۷-مــاده چــونــان تــرکــیبی از ذرات نــامــرئــی، تــرکــیبی از اتــم هــایــی اســت کــه در ســرعــتی بــینهایــت و حــرکــت کــوتــاه 
حرکت می کند.  
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۸-بــا گــرد آمــدن اتــم هــا زمــین پــدیــد آمــد. زمــین در آغــاز گــلین بــود. در اثــر گــرمــای خــورشــید ســفت شــد. در ایــن 
جـریـان بـر اثـر حـرارت خـورشـید عـناصـر رطـوبـت حـیات را پـدیـد آورد. در آغـاز گـیاهـان و بـعد جـانـوران ظـاهـر شـدنـد. 

آن هـایـی کـه گـرمـای بیشـتری نـصیبشان شـد پـرنـدگـان را درسـت کـردنـد. آنـانـی کـه عـناصـر خـاکـی بیشـتری داشـتند 
خــزنــدگــان را بــه وجــود آوردنــد. تــداوم گــرمــای خــورشــید و بــاد زمــین را ســفت تــر کــرد و مخــلوقــات بــزرگــتری بــه وجــود 

آمد. 
۹-انسان در آغاز با گردآوری خوراک زندگی می کرد. آتش، پوشاک و خانه نداشت در غار زندگی می کرد. 
پس آتش را کشف کرد. تمدن پس از کشف آتش به وجود آمد. بعد از پوست لباس و از چوب کلبه ساخت و 

ازدواج کرد و خانواده به وجود آمد. و اجتماع شکل گرفت. 

۱۰- با ساخنت شهرها، اراضی تقسیم شد و مالکیت به وجود آمد. 

۱۱- حــریــق جــــنـگـلـهـا بــاعــث ذوب آهـــن، مـــس، طــال و نـــقـره شــد. و ســاخــنت ســـالح و ابـــزار رونـــق گــرفــت. و رفـــتـه رفـــتـه 
بــافــندگــی، کــــشاورزی، مــوســیقی، دریـــانـــوردی، شــعر و کــتاب بـه وجــود آمــد.

جمع بندی کنیم

فــلسفه در ســده شــش پــیش از مــیالد در مــراکــز بــازرگــانــی ایــونــی بــه وجــود آمــد. گــذار تــفکر از تــفکر دیــنی بــه تــفکر 

فلسفی در آغاز طبیعتگرا بود و این طبیعتگرایی ماتریالیستی بود. تبیین هستی با عناصر مادی.

در کــنار آن تــببین ایــدئــالیســتی ســوفســطائــیان و ســقراط را داریــم. کــه در کــنار هــم حــرکــت مــی کــنند و روی هــم 
تأثیر می گذارند.

ماتریالیسم در تناقضات گرفتار آمده بر ان بود که خود را در نگرش اپیکور بازسازی کند. 

۱-در فـیزیـک، عـالـم کـائـنات چـون واقـعیت مسـتقل کـه در تـغییر دائـمی اسـت. و بـا سـاخـتار اتـمیک مـاده عـمل مـی 
کند تبیین شد. 

۲-در نظریه شناخت، احساس و تجربه حسی را مقدمه تعقل و شناخت علمی درنظر گرفتند و در اخالق 
برداشتی دنیوی و نسبیت گرایانه از سلوک اخالقی ارائه دادند.

با این همه این تبیین ها با توجه به نابالغی جامعه و علم، خام و صیقل نخورده بوده اند
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                               درآمد ششم
حوزه آتن

در حوزه آتن ما به سه غول روبه روئیم: 
۱-سقراط ۳۹۹ـ۴۶۹ پ.م 

۲-افالطون ۳۴۷ـ۴۴۷ پ.م 
۳-ارسطو ۳۲۲ـ۳۴۸ پ.م

سـده هـای پنجـم و چـهارم پـیش از مـیالد اوج بـرآمـدن ایـدئـالـیسم آتـنی اسـت. بـرخـالف مـلطیه و ایـونـی کـه حـوزه 
ماتریالیسم است. این حوزه با تبیین دیگری از هستی روبه رو است.

گروه بندی ها در آتن

یونان در این دوران یک تمدن آبی است. در حالی که شرق یک تمدن خاکی است.
دولت شهرهایی برآمده از کوچ نشین هایی که کرانه های غربی آسیای صغیر، سواحل دریای سیاه، 

ایتالیا، جزیره سیسیل و سواحل شرق افریقا را دربرمی گرفت. و به صورت مجموعه ای در مراکز بازرگانی و 
صنعتی در آمده بود.

آتن در این دوران با شکست دادن امپراطوری بزرگ ایران در ماراتن در مرکز این شهرها بود با دو گروه 
بندی: 

۱-اشراف زمیندار، مالکان کوچک، گله داران و صاحبان معادن در روستا 
۲-صاحبان صنعت و تجارت، کشتی داران، صرافان و صاحبان حرف، کارگران بارانداز، مالحان و 

جاشویان و صنعتگران در شهر

از لحاظ آماری 

۱-شهروندان ۱۶۰۰۰۰نفر 

۲-بیگانگان۹۰۰۰۰ نفر 

۳- بــرده هـا۸۰۰۰۰ نــفر

ساختار سیاسی

اقـتصاد آتـن در داخـل بـرده داری و در خـارج امـپریـالیسـتی بـود. شهـر بـه دویسـت بـخش تـقسیم مـی شـد. و مـبتنی 

بر دمکراسی برده داری بود.
سه حزب

سه حزب عمده آتن 
۱-حزب ساحل نشینان متعلق به تجار کوچک و بزرگ

۲-حزب دشت نشینان متعلق به مالحان بزرگ 
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۳-حزب کوه نشینان متعلق به دهقانان تهی دست، مالکان، پیشه وران و صنعتگران
حــزب نخســت مــیانــه رو و حــزب دوم ارتــجاعــی و مــدافــع حــکومــت اشــرافــی (الــیگارشــی) و حــزب ســوم دمــکرات و 

مترقی بود.
سه اندیشمند بزرگ آتنی به حزب دوم تعلق فکری داشتند و خواهان حکومت اشراف بودند.

اوضاع سیاسی ـ اقتصادی

در این دوران ما با دولت ـ شهرها یا پولیس های یونانی روبهروئیم که مبتنی هستند بر یک نظام اقتصادی 
برده داری. شکل حکومت در داخل دمکراسی است و در بیرون مرزها امپریالیستی است.

این دوران از سده پنجم پ.م شروع می شود. که دوران شکوفایی و انحطاط دمکراسی یونانی است. نقطه 
شروع این دوران پیروزی یونانیان در نبرد ساالمیس بر ارتش خشایارشاه است: 

۱-در آغاز این دوران با یک دوران پنجاه ساله آرامش روبه روئیم. که به دوران نوسازی معروف است. 
۲-بعد با یک دوران ده ساله جنگ میان آتن و اسپارت روبه روئیم. (۴۶۶ـ۴۵۷) 

۳-بعد یک دوران سی ساله صلح داریم. 
۴-در این  سال ها دو جریان در آتن قدرت می گیرند: 

  -محافظه کاران به رهبری اشراف محافظه کار کشاورز 
   -دموکرات ها به رهبری بازرگانان و دریانوردان

زمینه جنگ با اسپارت

توسعه صنعت، صادرات و بازرگانی به دمکراسی آتن خصلتی توسعه طلبانه و تهاجمی می دهد. و این امر با 
رقیب نیرومند او اسپارت که حکومتی تیرانی داشت برخورد می کرد. 

۵-در حدود سالهای ۴۶۰ پ.م حکومت در دست دمکرات ها است اما اصالحات آن ها با ترور انیالتیس ناتمام 
می ماند. و بریکلیس به رهبری می رسد. این دوران اوج شکوفایی و گسترش دمکراسی آتن است. 

۶-جنگ نخست پلوپونسوس بین آتن دمکرات و ارتجاع منطقه است؛اسپارت و کورنیئوس. ریشه های این جنگ 
توسعه طلبی و امپریالیسم آتن بود. این جنگ دوازده سال طول کشید و به قرار و صلح سی ساله منجر شد. 
۷-جنگ دوم پلوپونسوس دوم بیست و هفت سال(۴۰۷-۴۳۱) طول کشید ریشه های آن سیاسی و اقتصادی 

بود. امپریالیسم آتن و ارتجاع اسپارت.   
علت شکست آتن  

۱-توسعه طلبی امپریالیستی آتن  
۲-بی توجهی به خواست های اقشار پایین جامعه  

۳-دلبستگی نداشنت برده ها به آتن  
۴-بی توجهی به خواست کشاورزان آتن  

۵-دخالت ایران و اتحاد با ارتجاع اسپارت بر علیه آتن دمکرات  
۶-طاعون  

۷-اشتباهات تاکتیکی 
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۸-در سـال ۴۰۴پ.م بـر آتـن حـکومـت سـی تـن خـودکـامـه را داریـم کـه سـه تـن از آن هـا از شـاگـردان سـقراط انـد. و 
همین امر باعث مرگ سقراط می شود. در این دوران با کشتار و پیگرد عناصر دمکرات روبه روئیم. 

۹-چـهار مـاه بـعد ضـدکـودتـای تـراسـوپـوس را داریـم کـه دمـکرات اسـت. و بـعد بـا پـیگرد طـرفـداران خـودکـامـگی روبـه 
روئیم. مرگ سقراط در این دوران است. 

۱۰-و ســرانــجام بـا ظــهور اســـکندر از مــقدونــیه دمــکراســی آتــن بــرچــیده مــی شــود. و دوران دیــگر آغــاز مــی شــود.

سقراط که بود

سقراط یاسوکراتس در سال ۴۶۹ پیش از میالد در آتن به دنیا آمد. مادرش ماما  و پدرش سنگتراش بود.
کودکی و نوجوانی اش با درخشان ترین دوران دمکراسی یونان هم زمان بود. از تاریخ زندگی او اطالع 

دقیقی در دست نیست. اما طبق روایت گزنفون در دو جنگ شرکت داشته است. دلیری و تیزهوشی های 
فراوان نشان می دهد. به گونه ای که بر گردنش حلقه افتخار می آویزند.

در فــلسفه نخســت شــاگــر آنــاکــساگــورا بــود. و بــعد آرفــالئــوس و مــدتــی هــمنشین پــردویــکوس، ســوفــسیت مــشهور 
بود.

زن و دو فرزند داشت کار اصلی او به بازار رفنت و سخن گفنت با مردم بود. شاگردان چندی داشت. که دو 
تن از آن ها معروف بودند. و یکی از دالیل اصل دستگیری و محکومیت او همین دو شاگرد بودند. یکی 

آلگیبیارِس و دیگری کریتیاس بود. اولی مدتی رهبری آتن و دومی یکی از سی تن خودکامه بود.

محاکمه سقراط

سقراط شصت ساله بود که دستگیر شد. و این همزمان با موج تصفیه هایی بود که در آتن به راه افتاده بود. 
آتن جنگ های ویران کننده پلوپونسوس و به دنبال آن شکست را پشت سر گذاشته بود. حکومت خودکامگی و 

بازگشت دمکراسی را تجربه کرده بود. و خسته و زخمی تصمیم داشت دست به یک تصفیه سیاسی بزند و 

عناصر ضددمکراسی را تنبیه کند. آتش این انتقام جویی دامن سقراط را گرفت.

کیفرخواست چه بود

کیفرخواست او شامل دو بند بود: 

۱-به رسمیت نشناخنت خدایان آتنی 
۲-فاسد کردن جوانان

علت چه بود

فـساد جـوانـان و انـکار خـدایـان آتـنی بـهانـه بـود زنـدگـی و نـظرات سـقراط بـرضـد اصـول دمـکراسـی بـود. سـقراط بـه 

حکومت نخبگان و اشراف گرایش داشت.
بـیهوده نـبود کـه آلـگیبیارِس و کـریـتیاس بـه حـلقه درس او کـشیده شـدنـد. و هـرچـند سـقراط خـود بـا شـیوه حـکومـت 

این دو موافق نبود و در برابر آنها مقاومت کرد. اما آتن سقراط را پدر معنوی این دو می دانست.
بـیزاری سـقراط از دمـکراسـی آتـن و مـخالـفت آشـکار او بـا نـظام اجـتماعـی ـ سـیاسـی مـوجـود چـیزی نـبود  کـه از 
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دید دمکرات های آتن مخفی بماند.
سقراط چه می گفت

برای تبیین هستی سه حوزه در پیش پای متفکران یونانی بود: 
۱-حوزه طبیعت 
۲-حوزه جامعه 

۳-حوزه ذهن
مــلطی هــا بــه حــوزه طــبیعت تــوجــه کــردنــد. امــا ســقراط مــتوجــه «روابــط اجــتماعــی و رفــتار انــسانــی» شــد. حــوزه 
طـبیعت را بـه کـنار زد و بـه سـوی جـامـعه و ذهـن روی آورد. ایـن رویـکرد بـرای فـلسفه گـامـی بـه پـیش بـود. فـلسفه 

آشکارا هدفی سیاسی گرفت. 

۱-سقراط بر این باور بود که بشر را صنعت گری واال و هوشمند آفریده است و این چیز اعالء برای بشر، 
آب و آتش و هوا و خاک را فراهم ساخته است. (از یاد نبریم که فیلسوفان ملطی این چهار عنصر را خالق 

هستی می دانستند. )و این پنداشتی کامالً غایت گرایانه بود.  

۲-در زمینه اخالق سقراط بر این باور بود که انسان ها از آن رو به شیوه های پلید روی می آورند که نمی 
دانند چه چیزی درست است. فضیلت ناشی از شناخت حقیقت است و شناخت راستین از پنداشت درست 

بیرون می آید و پنداشت درست از طریق نقد نظرات متداول تحصیل می گردد.
هدف سقراط این بود که اخالق را بر بنیادی عقالنی استوار سازد. هرچند که جوهر آن اشرافی بود: 

۱-هدف اصلی فلسفه پرورش روح است. پس باید خوداندیشی را در افراد بیدار کرد. 
۲-هدف آموزش فضیلت است. و فضیلت خرد را به خوشبختی می رساند. 

۳-نیروی اساسی فضیلت دانایی است. و عدالت یکی از بزرگترین مظاهر فضیلت است. 
۴-مــهمتریــن وظــیفه خــرد کــوشــش در راه مــعرفــت اســت. و مــعرفــت واقــعی نــه شــناخــت جــزئــیات کــه شــناخــت 

کلیات است. 
۵-شعار سقراط این بود: «خود را بشناس» راه شناخت از درون خود می گذرد.

نظریه شناخت

نظریه شناخت در نظر سقراط بر دو پایه استوار بود: 
۱-نامیرایی روح 
۲-صور مثالی

تمامی شناخت یادآوری یا بازیابی و بازشناسی شکل های ابدی است.

شیوه سقراط: دیالکتیک سقراطی

سقراط پنداشت ها را به دو دسته تقسیم می کرد: 
۱-عقاید عادی و آزمون نشده مردم 
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۲-پنداشت های راستین
گــفتوگــو مــتدولــوژی کــار ســقراط بــود. و در آغــاز در بــرابــر حــریــف مــی گــفت نســبت بــه مــوضــوع مــورد بــحث هــیچ 
نـمی دانـد. و از او مـی خـواسـت بـه سـخن آیـد. و بـعد سـقراط بـا طـرح سـؤال هـایـی تـناقـضات درونـی انـدیـشه هـای 

او را روشن می کرد. و او را به جایی می رساند تا اعتراف کند او نیز هیچ نمی داند.
سقراط روش خود را با هنر مامایی مقایسه می کرد، از یاد نبریم که مادر او ماما بود او خود را مامای 

روح و اندیشه می دانست. او نمی خواست شناخت تازه ای به شنونده بدهد او می خواست به فرد کمک کند 
تا هسته های معرفت نهفته در روح خود را کشف کند. و آنرا در وی بزایاند.

روش او پــرســش بــود. امــا خــود پــاســخی نــمی داد. و مــی گــفت کــار مــا زایــانــدن اســت نــه تــولــید. ســقراط بــنیاد 

معرفت را بیرونی نمی دید. درونی می دید در اندیشه انسان.
هدف کار رسیدن به مفهوم یا تعریف کلی موضوع مورد پژوهش بود. این شیوه را استقرایی نیز می گویند.

نیک و بد سقراط 

۱-گذاشنت مبنایی برای منطق. استدالل استقرایی و تعاریف کلی از آن اوست. 

۲-ارائه یک درک علمی از اخالق 

۳-درک غایت شناسانه از جهان و تاریخ 

۴-بسط نظریه ُمثُل ابدی که جدا از مظاهر مادی قرار دارند.

مکتب های سقراطی

تـعالـیم سـقراطـی در واپـسین مـرحـله «شـکل بـخشیدن بـه انـدیـشه و احـساس فـرد در بـرخـورد بـا جـهان پـیرامـونـی و 
زندگی اجتماعی بود». پس سه جریان مهم اجتماعی از این تعالیم بیرون زد: 

۱-مکتب مگاریا 
۲-مکتب کونیک ها (کلبیون) 

۳-مکتب کورنائیک ها (هدونیستها)

۱-  مکتب مگاریا

بــنیانــگذار ایــن مــکتب یــوکــالیــدس از شهــر مــگارا بــود. و از آنــجا کــه بــا هــنر مــجادلــه و گــفته هــای مــنطقی اصــرار 
داشت. به آن ها دیالکتیکو هم می گفتند.

یوکالیدس فلسفه پارمنیدس و سقراط را با هم ادغام کرد و واحد پارمنیدس را با نیکی سقراط آشتی داد.

این مکتب آپاتی (بیهیجانی) را هدف عالی زندگی مرد فرزانه می دانست.
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۲-  مکتب سینیک ها

بنیانگذار این مکتب آنتیس ثنس بود. فرزند یک آتنی و کنیزی از اهالی ثراکیا در میان سالهای ۳۶۰ـ۴۴۰ پ.م 
می زیست. او شاگرد سقراط بود. و بعدها خود در ورزشگاه سگ سفید کالس های خود را دایر کرد. پس 

مکتب او به کونیکوی یا سگ معروف شد.
کلبیون

جـز محـل درس، شـیوه زنـدگـی و تـعالـیم آن هـا در کـلبی شـدن آنـها تـأثـیر داشـت گـفته مـی شـد کـه آنـتیس ثـنس خـود 

را سگ ساده می نامید.
از نمایندگان برجسته این مکتب دیوژن معروف است.

پایگاه و خاستگاه

توده تهیدست و رنجبر یونانی پایگاه کلبیون بودند و هدف این مکتب یک هدف اخالقی بود رویکردی فردی به 
زندگی داشت.

اصول این مکتب 

۱-دانــش و کســب آن بــیهوده اســت. تــنها چــیزی کــه ارزش دارد کــوشــش فــردی بــرای بهــتر کــردن زنــدگــی اخــالقــی و 
رسیدن به فضیلت خردمندانه است. 

۲-در زمینه شناخت مفاهیم کلی و مجرد را نفی می کردند. 

۳-ثروت را دوری از فضیلت و انگیزه تبهکاری و زشتی می دیدند. 

۴-تهیدستی و فقر باعث سربلندیشان بود. 

۵-نیک نامی را سرچشمه تباهی و تحقیر را مایه خیر می دیدند. 

۶-زیان آورترین چیزها شهوت است پس دیوانه شدن بهتر است از لذت بردن. 

۷-تنها لذتی باارزش است که پشیمانی به دنبال نیاورند. یا لذتی باشد نتیجه کار و کوشش. 

۸-فضیلت آموختنی است. 

۹-مرد فرزانه باید به ساده ترین شیوه زندگی کنند.

خالصه کنیم

کـلبیون مـانـند گـدایـان زنـدگـی مـی کـردنـد ارضـاء غـرائـز را بـه سـاده تـریـن شـکل مـی دیـدنـد زنـاشـویـی را بـیهوده مـی 
دانستند. و حتی دیوژن خواستار تولید مثل همگان بود.

همه جهان را میهن خود می دانستند. و برایشان بردگی و آزادی یکسان بود.
شکل حکومت برایشان علی السویه بود. اما آزادی را دوست داشتند و از خودکامگان بیزار بودند. دین  

ومراسم دینی را قبول نداشتند.
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ثروت و طبقات دارا را تحقیر می کردند.
و تمامی این ها به خاطر نابسامانیهای زندگی در سدههای  ۵-۴ پ.م. آتن بود.

کورنائیک ها ـ هدونیست ها

بـــنیانـــگذار آن آریـــس تـــیپوس بـــود. از اهـــالـــی کـــورنـــه شهـــری مـــهاجـــرنـــشین در ســـاحـــل افـــریـــقای شـــمالـــی در دریـــای 
مدیترانه. وی در سال ۳۵۰ـ۴۳۵ پ.م. میزیست.

کـورنـائـیک هـا بـه دنـبال فـلسفه ای عـملی و اخـالقـی بـودنـد. و هـدف فـلسفه را نـیکبختی فـردی مـی دیـدنـد امـا تـنها 

وســیله نــیکبختی را بــرخــالف کــلبیون لــذت یــا هــدونــه مــی دانســتند. و هــمه کــوشــش هــای ارزشــمند انــسان را در بــه 
دست آوردن لذت می دیدند.

این گروه سرچشمه شناخت را احساس های فردی می دیدند نه چیزهای بیرونی و نزد این گروه خوب آن 
چیزی بود که لذت می داد و زشتی و بدی، درد و رنج بودند. اما در کنار لذت های جسمی به مهارت های 

روحی هم اهمیت می دادند. و بینش را بزرگترین وسیله لذت می دانستند.
هدونیست ها ملحد و بی خدا بودند و تالش داشتند خدایان یونانی را توجیه عقالنی کنند.

افالطون

پــالتــون در ســال۴۲۷ پ.م. در آتــن بــه دنــیا  آمــد و هشــتاد ســال بــعد درگــذشــت. وی بــه یــک خــانــواده اشــرافــی تــعلق 

داشت.

تنومند و استاد ورزش بود به همین علت به او پالتون (یعنی پهن) می گفتند: نام اصلی او آریستو کلس 
بود.

بیست ساله بود که به حلقه سقراط پیوست هنگام محاکمه سقراط حاضر بود.

پـس از مـرگ سـقراط بـه نـزد کـراتـولـوس رفـت کـه از پـیروان مـکتب هـراکـلیت بـود. و سـپس نـزد هـرمـوگـنس رفـت کـه 

از پیروان پارمنیدس بود.
بیســــت و هشــــت ســــالــــه بــــود کــــه بــــه شهــــر مــــگارا رفــــت چــــون هــــواداران ســــقراط بــــه عــــلت جــــانــــبداری از حــــکومــــت 

الیگارشی مورد نفرت مردم بودند. به افریقا و ایتالیا و مصر رفت.
بـعد بـه دربـار دیـونـوسـیوس اول فـرمـانـروای خـودکـامـه سـیراکـوس رفـت. مـدتـی در آن جـا بـود. مـغضوب شـد. پـس 

او را به سفیر اسپارت سپردند تا به عنوان برده بفروشند.
افـالطـون در آیـگینا بـه بـردگـی فـروخـته شـد. امـا آنـیکریـس از اهـالـی کـورنـه او را خـریـد و آزاد کـرد و وقـتی بـه آتـن 

بازگشت بیش از چهل سال داشت.

پس از مدتی در محلی به نام آکادمیا شروع به تدریس کرد. این مرکز در سال ۵۲۹میالدی به زمان 

ژوستی نیان امپراطور رم بسته شد.
دو واقعه مهم

افالطون نخست می خواست سیاستمدار شود. اما مرگ سقراط به خاطر جانبداری از حکومت های خودکامه 
در او اثر بدی داشت. اما این امر باعث نشد که افالطون به تئوریزه کردن حکومت فیلسوفان یا حاکم های 
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فیلسوف نپردازد.

واقـعه دوم بـعد از مـرگ دیـونـوسـیوس فـرمـانـروای خـودکـامـه سـیراکـوز افـتاد. در سـال ۳۶۷پ.م. دیـونـوسـیوس مـرد 

و پسـرش جـانـشین او شـد. مـشاور او دیـون دوسـت افـالطـون بـود. پـس مـوقـعیت مـناسـب بـود تـا افـالطـون تـز خـود را 
به مرحله آزمایش بگذارد پس به دعوت دوستش دیون به سیراکوز رفت تا دیونوسیوس دوم را فیلسوف کند.

مـــدتـــی بـــعد مـــردم بـــه مـــخالـــفت بـــا اصـــالحـــات دیـــون پـــرداخـــتند. دیـــون مـــغضوب و تـــبعید شـــد و افـــالطـــون بـــه آتـــن 

بـازگشـت. بـار دیـگر افـالطـون بـه سـیراکـوز دعـوت شـد. امـا مـدتـی کـوتـاه کـار بـه ادبـار کـشید. و افـالطـون مـجبور بـه 

بازگشت شد.

دیــون دوســت افــالطــون کــه در تــبعید بــود بــه ســیراکــوز حــمله کــرد و حــکومــت را بــه دســت گــرفــت امــا بــا مــخالــفت 
مردم روبه رو شد و در سال ۳۵۳به دست یکی از اعضا و شاگردان آکادمیای افالطون کشته شد.

نــنگی کــه کــالــیپوس بــا کشــنت دیــون بــرای آکــادمــیا بــه بــار آورد افــالطــون را دل تــنگ کــرد و ســرخــورده در ســال 
۳۴۷ پ.م. درگذشت.

افالطون چه می گفت 

۱-افالطون به دو جهان باور داشت. جهان واقعی یا عالم ُمثُل یا جهان ایده ها و جهان سایه ها که انسان در 
آن زندگی می کند. روح در عالم ُمثُل آزاد است. موفق به درک حقیقت می شود. اما وقتی به جهان سایه ها 

می آید و با ماده یکی می شود. آنچه که در جهان باال دیده است فراموش می کند پس شناخت در واقع 
یادآوری آنچه که فراموش شده است. 

۲-هدف فلسفه یک هدف علمی است و آن در کمال رساندن زندگی فرد در پیوند با دیگران است. 

۳-هــدف زنــدگــی کــوشــش آدمــی بــرای رســیدن بــه فــضیلت اســت و فــضیلت چــیزی نیســت جــز هــماهــنگی ســالمــت و 
آرامش و اعتدال درونی

فضیلت خود بر چهار قسم است:

ــ  فرزانگی
ــ  مردانگی

ــ  خویشتنداری
ــ  دادگری 

۴-جامعه به سه گروه باید تقسیم شود:
ــ  رهبران
ــ نظامیان

ــ  مردم که کارهای تولیدی می کنند.
رهبران نباید مالکیت داشته باشند. مالکیت مخصوص طبقه دوم و سوم است زنان باید مشترک باشند. 

۵-حـــکومـــت بـــایـــد مـــیان گـــروهـــی کـــوچـــک یـــا دســـت یـــک نـــفر بـــاشـــد (آریســـتوکـــراســـی) و بـــدتـــریـــن شـــکل حـــکومـــت 
دمکراسی است. 

�146



۶-اندیشه های افالطون بیشتر به شکل گفت وگو است دیالگو بهمعنای گفت وگو است.
 ۷-اندیشه های افالطون نخستین بار توسط آریستوفانس بیزانسی در قرن سوم پ.م. و بعد توسط 

ثراسولوس به شکل کتاب در آمد. 

۸-روح نامیرا و جاودانه است. 
۹-افالطون خواهان حکومت آریستوکراتیک و حتی تک فرمانروایی بود. 

۱۰-برابری معنا ندارد افراد شایسته تر باید از حق بیشتری برخوردار باشند. 
۱۱-منکران وجود خدایان باید کیفر ببینند.

ارسطو

آریســتوکــلس در شهــر اســتاگــیرا در نــاحــیه خــالــیکویــکه در شــمال دریــای اژه از نــواحــی ثــراکــیا در ســال ۳۸۴ پ.م. 

به دنیا آمد. پدرش نیکوماخوس و مادرش فایس تیس بود.
پدرش دوست وپزشگ شخصی آمونتاس شهریار مقدونیه بود.

ارسطو کودکی اش را در مقدونیه گذراند در همان روزگار پدر و مادرش مردند و سرپرستی او به 
پروکسنوس سپرده شد.

شـانـزده سـالـه بـود کـه بـه آتـن رفـت و بـه حـلقه آکـادمـیا پـیوسـت. بیسـت سـال بـعد پـس از مـرگ افـالطـون بـه دعـوت 
هـرمـیاس فـرمـانـروای خـودکـامـه شهـر آتـارنـیوس بـه آنـجا رفـت. هـرمـیاس از نـزدیـکان افـالطـون و شـاگـرد آکـادمـیا بـود. 

سـه سـال در آنـجا بـود. بـا خـواهـر هـرمـیاس ازدواج کـرد. و بـعد از مـرگ او بـا هـریـولـیس ازدواج کـرد و نـیکومـاخـوس 
نـام پسـر آنـها اسـت. بـعد بـه لـیتولـنه رفـت کـه یـک سـفر تـحقیقاتـی بـود جـانـورشـناسـی و زیسـت شـناسـی، و دو سـال 

آنجا بود.
در سال ۲۴۲توسط فیلیپ پدر اسکندر دعوت شد تا به مقدونیه برود و سمت استادی اسکندر سیزده ساله 
را به عهده بگیرد. هشت سال در مقدونیه ماند در سال ۳۳۵ پ.م. فیلیپ کشته شد و ارسطو مقدونیه را ترک 

گفت. و به آتن آمد. آتنی که در نبرد خایرونیا از مقدونیه شکست خورده بود و زیر نفوذ مقدونیه بود.
دانشگاه لوکایون و مکتب مشاِء

ارسـطو در بـیرون آتـن در نـزدیـک مـعبد آپـولـو در لـوکـایـون دانـشگاه خـود را تـأسـیس کـرد. و از آنـجا کـه هـنگام درس 

دادن در خیابان های پردرخت آن راه میرفت مکتب وی بهمشاِء (عربی) ،پریپانوس (گام زنی) معروف شد.
بــرنــامــه درس او دو قــسمت بــود. بــخشی بــرای عــموم شــاگــردان بــود و بــخشی اخــتصاصــی تــر حــلقه نــزدیــکانــش 

بود.
اســـکندر در ســـال ۳۲۲ مـــرد و احـــساســـات ضـــد مـــقدونـــیه ای در آتـــن شـــعله ور شـــد. ارســـطو هـــدف تـــهمت قـــرار 

گــرفــت. درســت مــثل ســقراط اتــهام تــوهــین بــه مــقدســات دیــنی بــود. اســناد ارائــه شــده ســرودی بــود بــرای هــرمــیاس و 

دیگر سنگ نوشته ای برای مجسمه او. هرمیاس توسط اردشیر سوم کشته شده بود.
پس به خالکیس رفت و در سال ۳۲۲ پ.م.مرد.
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ارسطو چه می گفت

نوشته های ارسطو نزدیک به دو قرن در انباری در شهر اسکپیس خاک خورد. تا اینکه در پایان قرن اول 
آپلیکون یونانی از وجود آن ها آگاه شد. و آنها را به آتن آورد. در سال ۸۴ پ.م. سپاه روم آتن را اشغال کرد.

سـوال فـرمـانـده رومـی نـوشـته هـای ارسـطو را بـه روم بـرد. کـمی بـعد آنـدرو نـیکوس سـرپـرسـت مـکتب ارسـطو بـه روم 

رفت و مأمور تنظیم نوشته های ارسطو شد.
در ایـن تـنظیم نـوشـته هـایـی کـه در مـورد مـسائـل طـبیعی بـود. تـحت عـنوان طـبیعیات فهـرسـت بـندی شـد. و آنـچه 
آن سـوی مـسائـل طـبیعت بـود،تـحت عـنوان مـتافـیزیـک دسـته بـندی شـد . بـعدهـا مـتافـیزیـک مـعنای مـشخصی بـه خـود 

گرفت.
ارسطو دانش های فلسفی را به دو دسته تقسیم می کرد: 

۱-فلسفه نظری: 
ــ  فیزیک

ــ  ریاضی
ــ  تئولوژی (خداشناسی) که فلسفه نخستین یا متافیزیک نامیده شد. 

۲-فلسفه عملی:
ــ  اخالق
ــ اقتصاد
ــ  سیاست

تئوری شناخت

روش ارسطو بازگشت به واقعیت و رویکرد به پدیده های عینی جهان پیرامونی و هسته های محسوس بود.

بــرای تجــربــه حــسی، نــقشی قــاطــع و تــعیین کــننده قــائــل بــود (بــرخــالف افــالطــون) الــبته بــرای او هــدف مــعرفــت و 
شــناخــت کــلیات بــود. کــه مــنظور او شــناخــت مــاهــیت کــلی چــیزهــا بــود. و وســیله ایــن کــار مشــتق کــردن جــزئــیات از 

مقایسه کلی بود. و می گفت: شناخت باید از کلی و نامعین به جزیی و معین برسد.

روش او دیالکتیکی بود. همانگونه که روش سقراط و افالطون بود.

ارســطو بــرای بشــر هــیچ گــونــه شــناخــت فــطری و پــیشینی قــائــل نــبود. و ســرچــشمه هــرگــونــه شــناخــت را ادراک 
حـسی مـی دانسـت. و مـی گـفت بـایـد مـفاهـیم و اصـول کـلی هـر دانـشی را بـایـد از راه اسـتقراء بـه دسـت آورد (از 

جزء به کل رسید)
در نظریه شناخت ،ارسطو از ادارک حسی آغاز می کند و به شناخت عقلی (تجریدی و کلی) می رسد.

برای ارسطو مراحل شناخت از سه مرحله می گذرد: 
۱-مرحله وضوح و بداهت واقعیت عینی. که به وسیله افزارهای حسی ادراک می شود. 

۲-مــرحــله دوم اســتقراء اســت کــه بــر پــایــه ادارک هــای حــسی بــنا مــی شــود. مــوضــع نــاروشــن از راه بــرشــمردن و 
سنجیدن با یک رشته موضوع های مشخص شناخته می  شود. 

۳-مرحله سوم قیاس است. که شناخت یقینی و ضروری به دست می آید.
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منطق

ارســطو مــنطق را دانــش درســت انــدیــشیدن مــی دانــد. کــه هــدف آن شــناخــت واقــعیت بــیرونــی اســت. آن گــونــه کــه در 

اندیشه انسانی منعکس می شود.

موضوعهای تفکر ما مقوالت هستند و آنها بر ده نوع اند: 

۱-جوهر ـ مثل انسان 
۲-کم ـ مثل طول سه متر 

۳-کیف ـ مثل سفید 
۴-اضافه (پیوند) ـ مثل بزرگتر 

۵-مکان ـ مثل در دانشگاه 
۶-زمان ـ مثل دیروز 

۷-نهاد یا وضع ـ مثل نشسته 
۸-داشنت (ملک) ـ مثل کفش پوشیده 

۹-کنش (فعل) ـ مثل می سوزد 
۱۰- واکنش (انتقال) ـ مثل سوخته

کلیات پنجگانه

ارسطو پیوندهایی که مفاهیم کلی با موضوعات را دارند به پنج دسته تقسیم می کند: 
۱-جنس  

۲-گونه (نوع) 
۳-اختالف (فصل) 

۴-ویژگی (یا خاصه) 
۵-رویداده (یا عرض)

قضیه (یا گزاره)

گفتاری است که چیزی را به چیزی نسبت می دهد یا سلب می کند. پس قضیه: 
۱-یا ایجابی است. 
۲-یا سلبی است. 

۳-یا کلی است. 
۴-یا جزئی است.
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قیاس

شــناخــت عــلمی در اســتنتاج جــزیــی از کــلی اســت یــا مــعلول از عــلت اســت. هــر قــیاس شــامــل ســه قــضیه اســت. دو 

مقدمه و یک نتیجه
استقراء

وسیله دیگر شناخت علمی استقراء است یعنی رسیدن به کلی از راه برشمردن جزیی
برهان

بــرهــان اســتداللــی اســت کــه بــه وســیله مــقدمــاتــی کــه حــقیقی و نخســتین انــد حــاصــل مــی شــود. مــقدمــات حــقیقی بــا 
چیزهایی که به وسیله خودشان ایجاد باور می کنند نه به وسیله چیزهای دیگر.

اصل عدم تناقض

در قـیاس، مـقدمـات خـود نـیازمـند اثـبات انـد. اگـر بـخواهـیم ایـن کـار را بـکنیم دچـار جـریـان بـی پـایـانـی خـواهـیم شـد. 
پـس بـایـد دنـبال اصـلهـایـی بـرهـاننـاپـذیـر بـاشـیم. ایـن اصـل، اصـل عـدم تـناقـض اسـت. یـک چـیز نـمی تـوانـد در یـک 

زمان باشد و هم نباشد.
و اصـل بـعد اصـل سـوم حـذف شـده اسـت. دو قـضیه کـه یـکی از آن هـا چـیزی را ایـجاب، و دیـگری سـلب مـی کـند. 

یکی راست است و دیگری دروغ شکل سومی وجود ندارد.
شناخت طبیعت (فیزیک)

هســته اســاســی در فــلسفه طــبیعت ارســطو مــفهوم جــنبش یــا حــرکــت و دگــرگــونــی اســت. امــا انــگیزه ایــن دگــرگــونــی 

چیست. اما قبل از این باید چند چیز را روشن کرد.

ماده چیست

همه چیزها دو عنصر را در بردارند، ماده و صورت
ماده عبارتست از زیر نهاده اصلی هرگونه هستی. و صورت شکل و تعین آن است.

پس هیچ صورتی بی ماده و هیچ ماده ای بی صورت یافت نمی شود.

دگـرگـونـی هـنگامـی انـجام مـی گـیرد کـه یـک مـاده صـورتـی بـه خـود بـپذیـرد. پـس آن چـه در جـریـان یـک دگـرگـونـی 

هنوز صورتی به خود نپذیرفته است یعنی چیز دیگری نشده است هستی آن تنها یک امکان است.
مـاده ایـن امـکان اسـت کـه پـس از پـذیـرش صـورت بـه شـکل تـحقق یـا فـعلیت یـا واقـعیت درمـی آیـد. ایـن جـریـان از 

قوه به فعل و در آمدن یا از امکان به تحقق رسیدن در همه هستی وجود دارد.
پس حرکت خصلت ذاتی چیزهاست و آن تحقق یافنت یک امکان چونان امکان است.

علت های چهارگانه

برای شناخنت هر چیز باید چونی و چرایی آن را توضیح دهیم. و برای فهمیدن این چونی و چرایی باید علت 
های چهارگانه را ببینیم: 

۱-علت مادی ؛ سنگ و سیمان 
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۲-علت صوری ؛خانه ساخته شده 
۳-علت فاعلی ؛ معمار و بنا 

۴-علت غایی ؛ سکونت در خانه
مـثالً سـنگ و سـیمان عـلت مـادی سـاخـتمان. سـاخـتمان سـاخـته شـده عـلت صـوری مـعمار عـلت فـاعـلی و سـکونـت 

علت غایی است.
جهان شناسی ارسطو

مـفهوم اسـاسـی در فـلسفه ارسـطو حـرکـت اسـت و ایـن حـرکـت تـنها در فـضای جـهان کـه بـه شـکل کـره اسـت وجـود 
دارد. و سه نوع حرکت امکان دارد:

از مرکز به پیرامون-
از پیرامون به مرکز-
و حرکت چرخشی به گرد مرکز.-

 و هر حرکت وابسته به یک جسم معین است: 
حرکت مرکزگریز؛ ویژه  آتش است. -
 حرکت به سوی مرکز ؛ویژه زمان است. -
حرکت چرخشی؛ ویژه اتر است. -
حرکت چرخشی؛ هیچ گونه نقیضی ندارد و جاودانه است. -

ارسطو بر این پایه جهان هستی را به سه قسمت تقسیم کرد: 
۱-طبقه زیرین ؛ جای عناصر چهارگانه است. (آتش، خاک، هوا و آب)  

۲-طبقه باال ؛ سپهر ستارگان ثابت است. 
۳-طــبقه مــیانــی ؛ فــاصــله مــیان مــاه و ســپهر ســتارگــان ثــابــت پــر شــده از اتــر یــا عــنصر پنجــم جــهان هســتی نــه 

پدید آمده و نه از میان می رود.
ــ برترین طبقه آن سوی جهان و مکان و زمان ـ جنبانده ناجنبده یا خدا است.

متافیزیک

آندرنیکوس رودرسی نوشته های ارسطو را به دو قسمت تقسیم کرد: 

۱-درباره فیزیک (طبیعت، منطق، جانورشناسی) 
۲-متافیزیک ـ نوشته هایی که شامل موارد فوق نبود و به آن ها آنچه آن سوی طبیعت است نام نهاد.

این نوشتهها توسط اعراب به مابعدالطبیعه ترجمه شد.
ارسطو در فیزیک از حرکت صحبت می کند برای بررسی دگرگونی و حرکت پای ادارک حسی به میان می 

آید. و شاخه های گوناگون دانش های طبیعت که بر بنیاد تجربه حسی شکل گرفته اند.
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در شـناخـت حـسی کـه بـه جـزئـیات مـنتهی مـی شـد مـا بـا مـاده سـروکـار داریـم. امـا شـناخـت واقـعی بـایـددر مـورد 
صورت انجام پذیرد. و این کار فلسفه نخستین است.

دانش نخستین به چیزهایی می پردازد که هم جدا از ماده اند و هم دگرگونی ناپذیرند و این دانش همان 

متافیزیک است. و تئولوژی (خداشناسی) در مرکز آن قرار دارد. در متافیزیک هستنده، چونان هستنده، مورد 

مطالعه قرار می گیرد (موجود من حیث هوموجود) خداشناسی در نزد ارسطو برترین دانش نظری است. و 
خدا در نزد او نخستین محرک است چرا که ارسطو حرکت را بنیاد طبیعت می داند. و حرکت را به سه قسم 

تقسیم میکند: 

۱-چیزی که متحرک است اما محرک است (ماده) 
۲-چیزی که هم محرک است هم متحرک 

۳-چیزی که محرک است اما متحرک نیست ـ خدا

فلسفه اخالق

دانش به دو بخش تقسیم می شود:

شناخت نظری : هدفش حقیقت است 
و شناخت عملی : هدفش کنش یا کردار است.

شناخت عملی خود به سه قسمت تقسیم می شود:
ــ  اقتصاد ؛ درباره زندگی اقتصادی انسان ها است.

ــ  سیاست؛ درباره زندگی و رفتار اجتماعی است.
ــ  اخالق؛ درباره خصلت فردی انسان ها است.

هدف اخالق

هدف اخالق رسیدن انسان به خیر یا نیکی است. 

انسان ها سه چیز را سرچشمه انگیزه نیک بختی می دانند:

ــ  هوشمندی علمی
ــ فضیلت (زبردستی در هر کاری)

ــ  لذت (هدونه)
انسانها به طور کلی به دنبال چهار چیزاند:

ــ  افتخار
ــ شهرت 
ــ  ثروت

ــ  فرهنگ
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هدف اصلی اخالق ارسطویی دست یافنت به فضیلت است.

روح انسان دارای دو بخش است:
ــ عقالنی شامل: شناسنده و بخش حسابگر

ــ غیرعقالنی شامل: شهوت و خشم
فضیلت های اخالق باید از هماهنگی میان این دو بخش پدید آید.

ارسطو هر کرداری را دارای دو رویه افراط و تفریط می بیند. برای او حد میانی یا اعتدال فضیلت است.
مـــثالً گســـتاخـــی (افـــراط) تـــرســـویـــی (تـــفریـــط) ـ شـــهامـــت (اعـــتدال). نـــیکبختی در نـــزد ارســـطو عـــبارت از کـــردار 

هماهنگ با فضیلت است.

برترین سعادت انسانی در فعالیت اندیشه ای یا عقالنی است. و فلسفه دلپسندترین فعالیت هایی که 
فضیلت یا زبردستی انسانی خود را در آن نشان می دهد.

انــسان بــرای داشــنت شــادکــامــی بــایــد آســایــش داشــته بــاشــد. تــنها فــعالــیت فــکری اســت کــه حــداکــثر آســایــش و 

شادکامی را برای انسان به ارمغان می آورد.

فلسفه سیاسی

اخالق در نزد ارسطو خصلتی سیاسی دارد. چرا که فضائل اخالقی در زندگی اجتماعی تحقق می یابد.
پس اخالق و سیاست در نزد او جدایی ناپذیرند.

ارسـطو انـسان را جـانـوری سـیاسـی یـا اجـتماعـی مـی دانـد. و جـامـعه را پـیش شـرط تـحقق عـمل اخـالقـی انـسان 

مـی دانـد. پـس در نـزد او اجـتماع مـقدم بـر فـرد و خـانـواده اسـت. هسـته اصـلی اجـتماع خـانـواده اسـت. خـانـواده، 

گـروه و گـروه هـا دولـت شهـرهـا را بـهوجـود مـی آورنـد. هـدف اصـلی دولـت شهـر خـرسـندی و نـیکبختی مـردم اسـت. و 
این نیکبختی زائیده و نتیجه فضیلت است. پس وظیفه دولت پرورش مردم برای کسب این فضیلت است.

این فضیلت و نیکبختی اما شامل برده ها نمی شود. برده پاره ای جاندار از دارایی است و کارافزاری 
الزم برای زندگی است. و در سرشت متعلق به دیگری است.

در نزد ارسطو برده و برده داری امری پذیرفتنی است. و جنگ های برده داری را موجه و شایسته می 
داند.

و اما در مورد بهترین شکل دولت ارسطو به حکومت آریستوکراسی باور دارد. اما آن گونه آریستوکراسی 
که عناصر اصیل الیگارشی، دمکراسی را با آریستوکراسی درهم آمیخته باشد.

سخنوری و نظریه هنر

هـدف سـخنوری، اقـناع یـا مـجاب کـردن اسـت. و اقـناع گـونـه ای از اسـتدالل اسـت امـا شـکل بـرهـان قـیاسـی مـرّخـم 

است. که مؤثرترین نحوه اقناع است.

هنر سخنوری به سه بخش تقسیم می شود: 
۱-سخنور 
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۲-موضوع که می تواند:
 ــ  سیاسی باشد، 
-دادگاهی باشد،

- و یا تشریفاتی باشد. (ستایش یا نکوهش کسی) 
۳-شنوندگان

شعر

شعر آفرینش اندیشه ای عاطفی است.
انگیزه هر هنر تقلید است. هنر تقلید از واقعیت و طبیعت است.

امـا شـاعـرنـه تـنها در پـی آن اسـت کـه آنـچه را روی داده اسـت گـزارش کـند. بـلکه او بـایـد تـصویـر چـیزی را ارائـه 

دهد که می توانست روی دهد.
 آنــچه را کــه روی داده اســت اگــر تــصویــر شــود تــاریــخ اســت. کــار شــاعــر آنــچه را کــه مــی تــوانســت روی دهــد را 

نقش می زند.

شعر اما سه گونه است:
ــ حماسی
ــ تراژیک
ــ  کمدی
هدف هنر

هدف هنر پاالیش عواطف است (کاتارازیس). این پاالیش هم عاطفی است  و هم اخالقی است  برای 

برانگیخنت عواطف و تصفیه آن.

هدف موسیقی اما هم آموزش است هم پاالیش و هم لذت معنوی.

ُمثُل افالطون

افـالطـون دنـیا را بـه غـاری تشـبیه مـی کـند کـه آدم هـا تـنها مـی تـوانـند دیـوار روبـه روی خـود را بـبینند. در پشـت آن 

هـــا آتـــشی روشـــن اســـت و از مـــقابـــل ایـــن آتـــش راهـــرویـــی اســـت بـــا دیـــوارهـــای کـــوتـــاه کـــه آدم هـــا درخـــت و جـــانـــور و 
اشـــیاء را بـــر دوش خـــود حـــمل مـــی کـــنند. ســـایـــه آن هـــا بـــر دیـــوار مـــی افـــتد. آدم هـــا ســـایـــه آن اشـــیاء و جـــانـــوران و 

گیاهان را می بینند. اصل در پشت سر آن ها است.

نقد

افـالطـون روابـط واقـعی مـیان واقـعیت مـادی و بـازتـاب هـای آن در ذهـن را مـعکوس مـی کـند. جـهان عـینی کـه خـارج 
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از ما وجود دارد واقعیت نخستین است و ایدهها بازتاب کثیرالشکل جنبه های متنوع در اذهان ما هستند.
عمل چهارگانه

ارســطو امــا بــه جــای نــظریــه ایــده هــای افــالطــون (صــور چــون عــلل انــحصاری اشــیاء) بــه آمــوزه عــلل چــهارگــانــه رو 

می آورد مثالً صندلی: 
۱-علل مادی ـ چوب

 ۲-علل فاعلی ـ نجار 
۳-علل صوری ـ صندلی 

۴-علل غایی ـ نشسنت روی آن
اما علت قطعی هستی نه مادی که علت غایی است.

افالطون

ایده آلیسم: بازتابی طبقاتی

ایده آلیسم از میان تولید برده داری پدید آمد. و بازتاب شرایط حاکم بود.
دیــــدگــــاه مــــزبــــور بــــیان عــــقیدتــــی اشــــرافــــیت بــــرده دار بــــود بــــرای بــــرتــــری بــــر گــــرایــــشات دمــــکراتــــیک کــــه عــــامــــلین آن 

بازرگانان و تهیدستان شهری بودند.
ایده آلیست ها نخستین اندیشه پردازان جامعه طبقاتی بودند. آنان بردگی را اقتضای طبیعت می 

دانستند. و از نظام طبقاتی و اشرافیت دفاع می کردند.
دین

یـکی از وظـایـف ایـده آلیسـت هـا زنـده کـردن جـهان بـینی دیـنی بـود. دیـن در نـزد اشـراف وسـیله ای ضـروری بـود کـه 

در ثبات حکومت الیگارشیک، و درمطیع ساخنت طبقات فرودست نقش داشت.
دین سیمانی اجتماعی بود که سلطه طبقاتی را قوت می بخشید.

افالطون در «جمهوری» خود از دروغ شریف نام می برد. که منظورش آموزه های دینی است که تا بتوانند 
سسله مراتب اجتماعی را دائمی کنند و تصمیمات باالیی ها را واجب االجرا کنند افالطون می گوید: هنگام 

خلقت خدا فرمانروایان را با طال، ارتش را با نقره و کشاورزان و پیشه وران را با آهن و مفرغ ساخت. این 
اختالف در خلقت توجیهی برای تمایز طبقاتی بود. 

کمک ایده آلیسم به دین  

۱-ایده آلیسم دین را عقالنی کرد و جامه تازه ای بر دین کهن پوشاند.  
۲-منطق و دیالکتیک را به خدمت دین درآوردند.  

۳-یکی کردن سلسله مراتب دینی با سلسله مراتب اجتماعی  
۴-امر فراطبیعی را برای عقل انتقادی با احاله علل منطقی به جای هستی قابل قبول تر کردند.  

۵-اینان ضربه ای جدی به اندیشه های ماتریالیستی زمان خود زدند.  
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۶-ایده آلیستها ماتریالیست ها را بیخدا، بی اخالق، گمراه کننده جوانان و دامن زدن به ستیزههای 
داخلی اعالم کردند.

دستاوردهای ایده آلیست ها 

۱-آنــان بــا قــرار دادن عــقل مــحض فــراســوی عــمل ذهــن بــر فــراز حــواس و شــهوت، روح بــر فــراز بــدن و خــدا بــر فــراز 
انسان، اربابان را به فراسوی توده ها باال بردند. و نابرابری اجتماعی را توجیه کردند. 

۲-ساختار تفکر ایده آلیستی به لحاظ ماهیتی با ساختار سلسله مراتب نظام بردهداری مطابقت داشت.

افالطول نفس را به سه بخش تقسیم کرد:
ــ عقل یا فرمانروایان

ـ روح یا نگهبانان
ــ شهوات با کارگران مطابقت دارد.

۳- در نزد ایده آلیستها کار یدی امری تحقیر شده بود.
۴- ایــده هــای ابــدی افــالطــون (عــالــم مُـــثُل) جــهان بــیکــون و فــساد را در نــظر داشــت افــالطــون ایــدئــولــوژی ثــبوت 

شرایط بود.
۵- افـالطـون بـرده داری را تـوجـیه ایـدئـولـوژیـک مـیکـرد. هـمان طـور کـه انـسان تـابـع خـداسـت بـدن تـابـع روح اسـت 

برده هم باید تابع ارباب باشد. چنین است سرشت ابدی اشیاء.
 ۶-دوآلــیسم ایــده آلــیسم، بــدن و روح، خــدا و انــسان، اربــاب و بــرده نــیاز درونــی جــهان بــینی عــقیدتــی طــبقات 

حاکم بود. که برای حفظ مواضع شان باید سدهای عبورناپذیری بین دو قسمت تعیین می کردند.

خدمات ایدهآلیسم به فلسفه 

۱-اینان در روش و عمل خردگرا بودند.

خــردگــرا بــدیــن مــعنی کــه اصــرار داشــتند هــمه چــیز بــایــد عــلت کــافــی داشــته بــاشــد. و هــر مــفهوم بــایــد خــود را بــه 
آزمونهای نقد معقول بسپارد. 

۲-آنان به سنت، وحی و مکاشفه، شهود، و هر عمل خردگریز دیگر برای کشف و اثبات آنچه واقعی است 
توسل نمی جستند. آنان منحصراً بر فعالیت های عقل و روش های آن اتکاء داشتند. 

۳-آنان به دیالوگ برای اصالح فهم متقابلشان اعتقاد داشتند. 
۴-آنان دین را عقالنی کردند. 

۵-بـــرای نخســـتین بـــار مـــبنایـــی نـــظری بـــرای بـــسیاری از شـــاخـــه هـــای دانـــش، اقـــتصاد، ســـیاســـت، ریـــاضـــیات، 
اخالق، زیبایی شناسی، منطق و زیست شناسی به وجود آوردند. 
۶-با تمرکز بر ذهن، جنبه های ویژه آن را دقیقاً مطالعه کردند. 

۷-آنان تفکری سامانمند درباره تفکر ارائه دادند. 
۸-آنان قواعد فرآیند تفکر را پیدا کردند. آنان ابداع کننده علم منطق بودند. تعریف و اقامه دلیل از آن 
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سقراط است. و مقوله های هستی، کمیت، کیفیت، نسبت از آن افالطون است. حکم چیست چه چیز آن را 
معتبر می سازد و میان خاص و عام چه نسبتی است. از آن افالطون است. 

۹-دیالکتیک به عنوان یک روش پایه ای شد برای منطق دیالکتیکی هگل .
۱۰- به علوم به ویژه هندسه کمک بسیاری کردند.

زیست شناسی به ارسطو مدیون است. روانشناسی و علوم اجتماعی به همچنین .

 ۱۱-آنان نشان دادند که چگونه کلی ترین شکل های طبیعت، جامعه و تفکر انسانی را تحلیل کنند. و 
ماهوی را از غیرماهوی در پدیده ها تشخیص دهند. 

۱۲-آنــان کــمک بــسیار بــه ادبــیات و هــنر کــردنــد. ســقراط تــجسم دهــنده نــقد دگــرگــونســاز بــود. افــالطــون اســتاد 
مناظرههای فلسفی بود.

نقد ماتریالیسم

ارسـطو مـی گـفت مـاتـریـالیسـت هـا تـنها یـک نـوع عـلت را در تـبیین شـان از شـدن و بـودن اشـیاء در نـظر مـیگـیرنـد و 

آن علت مادی است.
اما این غایت است که ایده شیء را تحقق می بخشد. که به کاملترین وجهی در صورت آن بیان شود.

از نظر ارسطو طبیعت ماهیت غایت گرانه دارد. و خدا علت غایی تمامی درجات وجود است.
دو جریان عمده

فیلسوفان نخستین جدا از تمامی اختالفات شان به دو اردوگاه عمده تقسیم می شدند. 

۱-اردوگاه ایده آلیسم ـ که پایگاهش آتن بود. 
۲-اردوگاه ماتریالیسم ـ که پایگاهش ایونی بود.

ایـده آلـیسم بـدیـن مـعنا کـه در تحـلیل نـهایـی جـوهـر واقـعیت را مـادی نـمی دانسـتند و مـاتـریـالـیسم بـدیـن مـعنا کـه 
روش هــای بــنیادی تــبیین هــایــشان مــبتنی بــود بــر حــاالت مــختلف مــاده از چــهار عــنصر (آب، خــاک، هــوا و آتــش) 

گرفته تا اتم و خأل.
علت پیروزی ایده آلیسم

بــا ایــن کــه تــبیین مــاتــریــالیســتی (طــبیعت گــرایــان مــلطی و اتــومیســت هــا) بــر تــبیین ایــده آلیســتی تــقدم داشــت. امــا 
جریان ایده آلیستی در اندیشه یونانی تفوق داشت. علت هایش چه بود: 

۱-سنت 
۲-مذهب 

۳-نیازهای اشرافیت برده دار 
۴-سطح نازل فرهنگ توده ها 

۵-مرحله نوزادی علم و بالتبع آن ماتریالیسم که باید از آن تغذیه می کرد. 
۶-برهان های محکمی که متفکران بزرگ در اردوگاه ایده آلیسم در توجیه نظریات خود ارائه می کردند.

�157



سوفسطائیان: حلقه واسط

سوفسطائیان حلقة زنده ای میان طبیعت گرایان ملطی و ایده آلیست های آتن بودند.

ایـنان تـا آنـجا کـه مـی تـوانسـتند پـدیـده را تـبیین مـادی کـنند جـلو مـی رفـتند و هـرجـا کـه کـم مـی آوردنـد پـای روح 
(نوس به یونانی) را به میان می کشیدند.

آنـــاکـــسا گـــوراس از یـــک ســـو مـــی گـــویـــد عـــلت حـــرکـــت روح اســـت. و از ســـویـــی دیـــگر مـــی گـــویـــد انـــسان از آن رو 

هـوشـمند شـد کـه دارای دسـت بـود. یـعنی از دسـت هـایـش اسـتفاده کـرد کـه تـبیین مـادی اسـت. در حـالـی کـه ارسـطو 

با تبیین غایت گرایانه اش می گوید دست ها به این سبب به انسان داده شد که هوش دارد.
افـالطـون نـیز در نـقدش بـه نـقل از سـقراط مـی گـویـد: آنـاکـسا گـوراس در تـرتـیب و انـتظام اشـیاء روح را دخـالـتی 

نمی دهد.
آناکسا گوراس خورشید را سنگ گداخته و ماه را درست شده از خاک می دانست.

پروتا گوراس

رهبر سوفسطائیان پروتا گوراس بود. سقراط یکی از شاگردان او بود.
سـوفسـطائـیان مـیوه جـنبش دمـکراتـیکی بـود کـه پـایـگاه اجـتماعـی اش بـازرگـانـان و تـولـیدکـنندگـان بـودنـد. کـسانـی 

که قدرت را از اشرافیت زمیندار گرفته بودند. و قدرت را در بین مردم تقسیم کرده بودند.
ایــن دوران بــا تــحوالت ســیاســی، اجــتماعــی، اقــتصادی و فــکری روشــن مــی شــود. بــخشی از تــحوالت فــکری آن 

خود را در فلسفه نشان می دهد.
سوفسطائیان در واقع پاسخی هستند به مطالبات جدید که در بین طبقات جدید ایجاد شده است.

ایـنان پـیشگامـان آمـوزش هـای جـدیـدنـد. دانـش را از انـحصار اشـرافـیت خـارج و بـه مـیان الیـه هـای عـظیم مـردم 

مـی بـرنـد. بـا خـرافـات مـقابـله مـی کـنند و بـه اصـالحـات اجـتماعـی بـا پـرورش و آمـوزش مـردم کـمک مـی رسـانـند. بـابـت 

ایــن آمــوزش خــود دســتمزد هــم مــی گــیرنــد. هــمین مســتمسکی مــی شــود تــا اشــرافــیت آن هــا را بــه نــقد بکشــد. امــا 
زمانه عوض شده بود. اقتصاد پولی بر آتن حاکم بود. و گرفنت دستمزد در همین چارچوب به حساب می آمد.

سوفسطانیان با آموزش فن سخنوری رهبران و مدیران بعدی جامعه را آماده می کردند.

چه می گفتند

سوفسطائیان نسبی گرا و ذهن گرا بودند و دو اصل را سرلوحه کار خود قرار داده بودند: 

۱-انسان مقیاس همه چیز است. 
۲-ادعاهای متضاد به یکسان حقیقی اند.

در زمـینه شـناخـت، ادراک حـسی را مـبنای حـقیقت مـی دانسـتند. امـا ایـن شـناخـت را فـردی مـی دانسـتند. و بـه 
شـناخـت مشـترک بـاور نـداشـتند پـس بـرای شـناخـت مـبنای عـینی قـائـل نـبودنـد. و مـی گـفتند مـحال اسـت کـه بـشود 
فـــهمید اشـــیاء فـــی نـــفسه چـــه هســـتند امـــا در زمـــینه مـــقیاس بـــودن انـــسان بـــرای هـــه چـــیز، مـــقاصـــد عـــملی پشـــت آن 
خـــوابـــیده بـــود. پـــس نـــهادهـــای اجـــتماعـــی مـــنطبق بـــا نـــیازهـــای انـــسان بـــایـــد تـــغییر کـــند و عـــدالـــت، حـــقیقت، اخـــالق و 

قانون نمی توانستند مطلق باشند و نسبت به انسان بررسی می شدند.
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دولت

دولـت و قـوانـین آن نـیز چـیزی جـز زور یـا قـرارداد نیسـتند. تـراسـیما خـوس مـیگفت: قـوانـین دولـت اخـتراع اقـویـا بـرای 

گرفنت مهار ضعفا است.  و زور تنها قانونی است که طبیعت بهرسمیت می شناسد.

این فاشگویی دولت به عنوان زور آشکار باعث وحشت طبقات حاکم شد.
دین

پـروتـا گـوراس مـی گـفت: مـن نـمی دانـم آیـا خـدایـان وجـود دارنـد یـا نـدارنـد. کـریـتلیس در سـیسی نـوس بـه وجـود آمـدن 

دین را در رابطه با مطیع بودن نسبت به قانون برابر می داند.
برده داری

آنـان مـی گـفتند انـسان هـا بـه لـحاظ طـبیعت مـتفاوت نیسـتند. حـاکـمیت سـرور بـر بـنده مـبتنی بـرزور اسـت و عـادالنـه 
نیست.
حکمت

آنــان دولــتمداری را بــه هــر شــخص فــرزانــه ای واگــذار مــی کــردنــد. و فــرمــانــروایــان را حــق بهــتریــن هــا مــی دانســتند. 
در حالی که افالطون حکومت را از آن نخبگان می دانست.

افـــالطـــون مـــی گـــفت: انـــسان مـــقیاس هـــمه چـــیز نیســـت. خـــدا مـــقیاس هـــمه چـــیز اســـت و عـــدل و قـــانـــونـــمندی را 
یکسان می دانست.

                           در آمد هفتم 
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18مقوله چیست

بــدون اســتفاده از مــفاهــیم کــلی (مــقولــه هــا) انــدیــشیدن مــمکن نیســت و هــرگــزنــمی تــوان بــه شــناخــت ویــژگــی هــای 
اشیاء و درک و روابط و گسترش آنها نائل آمد.

مقوله ها، مفاهیمی هستند که کلی ترین مشخصه ها و جنبه های ویژه و روابط اشیاء را نشان می دهند.
مقوله ها از فعالیت جمعی انسان نتیجه می شود و حاصل قرن ها تجربه انسان و محصول کار و شناخت 

وی می باشد. انسان در پراتیک خود با طبیعت تماس می گیرد و نکات اساسی و کلی پدیده ها را در قالب 
مقوله ها و مفاهیم جا می دهد.

اصــــل و نســــب مــــقولــــه هــــا زائــــیده اشــــیاء و پــــدیــــده هــــای خــــارج از ذهــــن انــــسان و عــــام تــــریــــن و اســــاســــی تــــریــــن 

مشخصه های این پدیده ها است.

توضیح 

۱-ایده آلیست های ذهنی: می گویند مقوله ها محصول انعکاس دنیای مادی نیستند. 

۲-ایـــده آلیســـت هـــای عـــینی (مـــثل هـــگل) خـــصومـــت عـــینی مـــقولـــه هـــا را قـــبول دارنـــد امـــا آن را مظهـــر خـــرد کـــلی یـــا 
مراتبی در تحول ایده مطلق و روح کلی می دانند. 

۳-پوزیتیویست ها ـ معتقدند مقوله ها متکی به احساسات بشری است و هیچ پیوندی با جهان عینی ندارد. 

۴-نـئوتـومـسیتها ـ مـعتقدنـد کـه مـقولـه هـا نـمونـه ای از اشـیاء، خـصیصه هـا و روابـطی هسـتند کـه واقـعیت و اصـل و 
نسب آنها را باید در خرد خداوندی جست. 

۵-کــــانــــت مــــعتقد اســــت کــــه مــــقوالت آپــــریــــوری هســــتند و انــــسان بــــیش از ایــــن کــــه شــــروع بــــه شــــناخــــت جــــهان کــــند 
خودآگاهی اش انباشته از مقوله های علیت، وجوب  و حدوث و غیره است.

18 . شناخت و مقوله های فلسفی ـ ب. کیوان
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مقوله های اساسی فلسفه 

۱-ماده 

۲-حرکت  

۳-فضا          

۴-زمان

۵-نهای

۶-بی نهایت 

۷-خودآگاه

۸-کیفیت
۹-کمیت

۱۰-مقیاس
۱۱-تضاد
۱۲-وحدت
۱۳-نفی 

 اساسی روش شناسی فلسفه  
۱-علت و معلول   
۲-وجوب و حدوث  

۳-امکان و واقعیت  
۴-صورت و محتوی  

۵-ماهیت و نمود  
۶-امور خاص و عام  
۷-ضرورت و تصادف 

ماده  
۱-ماده مقوله ای است فلسفی و عبارتست از واقعیت عینی که انسان به وسیله حواس خویش آن را دریافت 

19می دارد.  

۲-هرچه مستقل از اندیشه ما وجود دارد، ماده است. ماده واقعیتی است عینی که مستقل از ذهن ما وجود 
20دارد و به وسیله حواس در معرض دریافت ما واقع می شود. 

19 . پرویز بابایی ـ چند مقوله فلسفی

20 . شایگان ـ بررسی مقوالت فلسفی
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۳-مـاده مـقولـه ای اسـت فـلسفی بـرای تـعین آن واقـعیت خـارجـی کـه مـحسوسـات انـسان بـه وی از وجـودش خـبر مـی 
دهـند. و حـواس مـا آن را کـپی مـی کـند. عـکاسـی مـی کـند. مـنعکس مـی سـازد و خـود آن مسـتقل از مـا وجـود دارد. 

ایـــن تـــعریـــف را نـــبایـــد بـــا مـــعرفـــت مـــا نســـبت بـــه مـــختصات مـــشخص مـــاده مخـــلوط کـــرد کـــه مـــربـــوط اســـت بـــه حـــیطه 
21فیزیک، شیمی و بیولوژی.

مـفهوم مـاده تـمامـی پـدیـده هـا و رونـدهـای جـهان عـینی مـوجـود در خـارج از آگـاهـی بشـر را در بـر مـی گـیرد. و 
جــهان مــادی را چــونــان یــک کــل واحــد کــه در حــرکــت دائــمی اســت مــنعکس مــی ســازد. ایــن تــعریــف عــام را نــبایــد بــا 

تعاریف گوناگون از ترکیب ماده و خواص آن، اجسام مادی جداگانه و روندهای طبیعی مخلوط کرد.

مـفهوم مـاده بـه مـنزلـه یـک مـقولـه فـلسفی بـا مـاده بـه مـثابـه واقـعیت عـینی مـوجـود و مسـتقل از هـرگـونـه مـفاهـیم یـا 
مقوالت منطقی را نباید اشتباه کرد.

حرکت، زمان و مکان

اشکال عمده هستی ماده عبارت است از: 

-۱حرکت 
-۲زمان 
-۳مکان
حرکت

حـرکـت حـالـت وجـودی مـاده اسـت. اشـکال و انـواع گـونـاگـون مـاده نـمی تـوانـد شـناخـته شـود مـگر بـه واسـطه حـرکـت. 

ماده در حرکت دائمی است فقط در حرکت است که خواص اجسام نمودار می شود.
ماده بدون حرکت قابل تصور نیست. سکون هم حالتی از این جنبش است.

سکون

مــاده مــتغیر لحــظات آرامــش و ســکون هــم دارد. امــا نســبی اســت. و جــزء ذات مــاده بــهطــوری کــلی نیســت. بــلکه در 
اشیاء و روندهای جداگانه وجود دارد.

در حالی که جسم در حال سکون است. اتم ها و الکترون ها و هسته های آن در حرکتی بالانقطاع اند.
سـکون تـعادل و پـایـداری مـعینی در اشـیاء و پـدیـده هـاسـت کـه بـدون آن الـبته خـود ایـن اشـیاء و تـعین کـیفی آن 

ها نمی توانست وجود داشته باشد. سکون نسبی، گذرا و ناپایدار است.
انواع حرکت

ماتریالیسم مکانیکی حرکت را به جنبش مکانیکی ساده اجسام در مکان و زمان تنزل می دهد. و ماده را 

تجمع مکانیکی اتم های متعادل و ذرات متجانس و تقسیم ناپذیری می دانست. و در میان انواع حرکت ماده 
فقط حرکت مکانیکی اجسام را می دید.

حــــرکــــت صــــرفــــاً جــــنبش از جــــایــــی بــــه جــــای دیــــگر نیســــت. حــــرکــــت مــــلکولــــی ـ حــــرارتــــی، نــــور، نــــیروی الــــکتریــــک و 

21 . احسان طبری ـ آموزش انقالبی
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الـکترومـغناطـیسی، تجـزیـه و تـرکـیب شـیمیایـی، زنـدگـی بـیولـوژیـک و زنـدگـی اجـتماعـی ـ کـثیرالـشکل تـریـن نـوع حـرکـت 

ها است.
مــفهوم حــرکــت شــامــل تــمامــی تــغییرات حــاصــله در طــبیعت و جــامــعه اســت حــرکــت در مــورد مــاده عــبارتســت از 

تغییر به طور کلی.
مفهوم تغییر و تکامل

حـــرکـــت مـــتضمن تـــمامـــی تـــغییر حـــاصـــله در جـــهان عـــینی اســـت. تـــغییر نـــه فـــقط شـــامـــل تـــکامـــل بـــه پـــیش اســـت بـــلکه 

مـتضمن حـرکـت پـس گـرایـانـه و جـابـه جـا شـدن سـاده مـکانـیکی نـیز هسـت .تـکامـل محـدودتـر از تـغییر و فـقط بـه پـیش 

است.

انواع حرکت 

۱-حرکت مکانیکی: انتقال در مکان 

۲-حرکت فیزیکی: حرارت و نور 

۳-حرکت شیمیایی: تجزیه و ترکیب شیمیایی 

۴-حرکت بیولوژیک: رشد و نمو 

۵-حرکت اجتماعی: انقالب 

۶-حرکت در فکر

حــرکــت حــالــت وجــودی مــاده اســت. ولــی هــر نــوع خــاص مــاده شــکل خــاص حــرکــت خــود را دارد. زنــدگــی شــکل 

عالی تر حرکت ماده است. و زندگی اجتماعی عالی ترین و پیچیده ترین شکل حرکت ماده است.
اشکال حرکت ماده غیرارگانیگ 

۱-سیر فضایی اجسام گوناگون 
۲-حـرکـت ذرات بـنیادی و مـیدان هـای الـکترومـغناطـیسی، جـاذبـه و کـشش هـای درون هسـته ای، تـبادالت ذرات 

بنیادی، حرکت و تبدیل اتم ها و مولکول ها منجمله شکل شیمیایی حرکت ماده است.
۳-روندهای حرارتی 

۴-تغییرات در حاالت تراکم ماده و ارتعاشات صوتی 

۵-تغییرات در سیستم های کیهانی

ارتباط اشکال حرکت با هم

اشــکال حــرکــت بــه یــکدیــگر مــرتــبط و تــفکیک نــاپــذیــرنــد. یــک شــکل حــرکــت بــه شــکل دیــگر گــذر مــی کــند. مــکانــیکی بــه 

حرارتی به الکتریکی یا برعکس.
رابـطه مـیان اشـکال حـرکـت و تـبدیـل نـاپـذیـری آن هـا در قـانـون بـقاء و قـبول انـرژی تـعریـف شـده اسـت. بـنابـرایـن 

قانون، حرکت نه به وجود می آید و نه از بین می رود. بلکه دستخوش تبدالت بی پایان است.
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تـــغییرات حـــاصـــله در طـــبیعت مـــربـــوط بـــه خـــود مـــاده اســـت. طـــبیعت خـــود عـــلت هـــمه تـــغییرات حـــاصـــله در جـــهان 
است.

محرک حرکت ناشی از تضادهای نهانی خود ماده است که به آن اتودینامیسم می گویند.

زمان و مکان

زمــان و مــکان بــه مــثابــه اشــکال اصــلی وجــود مــاده متحــرک اســت. زمــان و مــکان هــمانقــدر واقــعیت عــینی دارنــد کــه 
خود ماده دارد.

نـیوتـون زمـان و مـکان را بـه طـور مـطلق در نـظر مـی گـرفـت. و آن هـا را از حـرکـت و مـاده جـدا مـی سـاخـت. و بـه 

گـوهـرهـای مسـتقل و مـطلق تـبدیـل مـی کـرد. امـا انیشـنت در تـئوری نسـبیت رابـطه نـزدیـک زمـان و مـکان را بـا حـرکـت 
اجسام مادی نشان داد.

مفاهیم زمان و مکان

مــفاهــیم و تــصورات مــا از خــواص زمــان و مــکان تــکامــل مــی یــابــد و تــغییر مــی پــذیــرد. امــا نــبایــد فــرامــوش کــرد کــه 
انـسان و طـبیعت فـقط در زمـان و مـکان کـه هـمواره مسـتقل از هـر مـفهوم و انـدیـشه دربـاره آنـها اسـت وجـود دارنـد. 

به بیان دیگر مفاهیم را به عنوان مقوالتی ذهنی نباید با امر عینی خلط کرد.
مـــاده متحـــرک هـــمواره فـــقط در زمـــان و مـــکان واقـــعی حـــرکـــت مـــی کـــند. بـــه عـــبارت دیـــگر زمـــان و مـــکان اشـــکال 
وجـودی مـاده متحـرک انـد. و بـه طـور تـفکیک نـاپـذیـری بـا مـاده و حـرکـت پـیوسـته انـد. هـمان طـور کـه مـاده بـدون زمـان 

و مکان نمی تواند وجود داشته باشد مکان و زمان نیز جدا از ماده متحرک نمی تواند وجود داشته باشد.
خأل

خـأل بـه مـعنای خـالـی عـبارتسـت از حـالـت مـعینی از مـیدان هـای فـیزیـکی کـه هـمواره از خـواص واقـعی و مـشخصی 

برخوردار است. این بدان معناست که فضای خالی بی ارتباط با روندهای مادی وجود ندارد.
زمان

زمان تناوب حاالت و کیفیات و توالی پدیده ها است. و مدت دوام پدیده ها را بیان می کند.
مــاده متحــرک بــدون زمــان و مــکان وجــود خــارجــی نــدارد. لــذا مــاده، حــرکــت، زمــان و مــکان واحــدنــد و هــمیشه بــا 

یکدیگرند.
دیالکتیک

اسلوب یا شیوه تحقیق معرفت و پراتیک انسانی دو گونه است: 

۱-متافیزیکی 
۲-دیالکتیکی

دیالکتیک مجموعهای است از قوانین و مقوالت که کلیت جهان را در حال تغییر و حرکت بررسی می کند.
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قوانین دیالکتیک 

۱-قانون پیوند و تکامل عام 

۲-قانون تغییرات کمی به تغییرات کیفی 

۳-قانون وحدت و مبارزه اضداد 

۴-قانون نفی در نفی

مقوالت دیالکتیک 

۱-عام و خاص 

۲-علت و معلول 

۳-ضرورت و تصادف 

۴-امکان و واقعیت 

۵-شکل و مضمون 

۶-ماهیت و نمود 

۷-منطقی و تاریخی

اقسام دیالکتیک 

۱-دیالکتیک عینی: وجود قوانین مقوالت عینی در جهان واقعی را گویند. 

۲-دیــالــکتیک ذهــنی: مــعرفــت انــسان از قــوانــین و مــقوالت طــبیعت کــه هــمان ســیر تــفکر مــنطقی اســت را دیــالــکتیک 
ذهنی گویند.

قانون چیست

قانون عبارتست از بیان روابط ماهوی و ضروری و مناسبات پایدار و مکرر بین پدیده های طبیعت و جامعه.
در مـاهـیت نـیز از روابـط پـایـدار و ضـرور درونـی اشـیاء و پـدیـده هـا سـخن مـی گـویـیم. امـا قـانـون بـا مـاهـیت یـکی 

نیست.

انواع قانون  
۱-قانون عام: در همه عرصه های حرکت ماده عمل می کند؛ مثل قانون بقاء انرژی .

۲-قـــانـــون خـــاص: در عـــرصـــه مـــعینی از حـــرکـــت مـــاده عـــمل مـــی کـــند. مـــثل قـــانـــون هـــماهـــنگی بـــین نـــیروهـــای تـــولـــید و 
مناسبات تولید.
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قانون: عینی یا ذهنی

بـرخـی از فـالسـفه مـثل کـانـت عـینی بـودن قـوانـین را مـنکرنـد. و آن را مـحصول ذهـن انـسان مـی دانـند. حـال آن کـه 

قوانین عینی که در بین پدیده ها و اشیاء وجود دارد در ذهن انسان منعکس می شود.
قانون اول: تکامل عام

برای درک قانون اول دیالکتیک الزم است پیشاپیش با مفاهیم زیر آشنا شده باشیم: 
۱-تکامل 
۲-رشد 

۳-نو 
۴-سیستم 
۵-عنصر 
۶-ساخت 
۷-عملکرد

تکامل چیست

تـــکامـــل بـــه مـــعنای بســـط، رشـــد و گســـترش مـــی بـــاشـــد. امـــا تـــکامـــل مـــقولـــه ای اســـت فـــلسفی کـــه خـــصلت تـــغییرات و 
تطوراتی که در جهان روی می دهد را بیان می کند.

رشد چیست

رشــد هــمان تــکامــل نیســت و بیشــتر مــراد تــغییر در حجــم و در کــمیت اســت. و مــی تــوانــد پــیش رونــده یــا پــسرونــده 
باشد. بعضی ها رشد و تکامل را یکی می گیرند که غلط است.

نو چیست

در جـریـان تـکامـل و رشـد «نـو» بـه شـکل ضـرور پـدیـد مـی آیـد. نـو یـک کـیفیت نـویـن اسـت کـه مـرحـله تـازه ای را در 
تکامل پدید می آورد.

مفهوم دیالکتیکی نو به معنای اخیرتر بودن نیست بلکه حالتی تازه در پروسه رشد است.
سیستم چیست

سیســتم عــبارتســت از مجــموعــه عــناصــر کــه بــین خــود بــه شــکل مــعینی پــیونــد یــافــته اســت و یــک نــوع کــل واحــد را بــه 

وجود میآورند.
عنصر چیست

واحدهای همگون یا ناهمگونی است که سیستم معین از آن ها ساخته میشود.
ساخت (ستروکتور) چیست

عبارتست از شیوه ای به شکل نسبی پایدار متشکل از عناصر یک سیستم .
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 ساختمان  ترکیب و تشکل یک کل را در برمیگیرد.
 امــا ســاخــت فــقط جــنبه پــایــداری و ثــبات آن سیســتم را در بــرمــیگــیرد. ســاخــت نــظام درونــی آن سیســتم را شــامــل 

میشود.

عملکرد (فونکسیون) چیست

عبارتست از شیوه رفتار سیستم.

 ســاخــت و عــملکرد بــه هــم مــربــوط هســتند. زیــرا ســاخــت نســبت بــه عــملکرد پــایــه و مــبنای درونــی آن اســت کــه شــیوه 
عملکرد خاص آن سیستم را موجب میگردد.

در دانش امروزی هر سیستم از دو زاویه تحلیل میشود: 
۱-شیوه ستروکتورال 
۲-شیوه فونکسیونل

در شیوه ستروکتورال با کشف ساخت درونی سیستم عملکرد آن روشن میشود.
 و در شیوه فونکسیونل با تحلیل عملکرد سیستم به ساخت درونی سیستم میرسیم.

مفهوم دیالکتیکی تکامل

سه نگاه در مورد تکامل وجود دارد: 
۱-جهان همواره به صورتی که بوده باقی میماند. 
۲-تکامل همواره به صورت پروسه ای مداوم است. 

۳-تکامل به صورت پروسه ای مدام با وقفه های ناگهانی و جهشی از یک مرحله به مرحله دیگر است. 
دیـدگـاه اول مـربـوط اسـت بـه مـاتـریـالـیسم مـکانـیکی، کـه جـهان را مـاشـین بـزرگـی مـیدانسـت کـه هـمیشه یـک عـمل 

واحد انجام میداد. و در یک دور جاودانی بود.
 دیـدگـاه دوم از آن بـورژوازی صـنعتی بـود. کـه تـرقـی را قـانـون سـرمـایـه داری مـیدانسـت و آن را بـه کـل جـهان 

تسری میداد.

دو اشکال در تبیین تکامل 

۱-عامل تکامل 

۲-سیر تکامل

هگل عامل تکامل را ایده مطلق میدانست. که میخواست خود را در تاریخ محقق کند.
 هربرت اسپینسر علت تکامل را در قدرت درک ناشدنی قادر متعال میدید. 

هنری برگسن آن را به «نیروی حیات» مربوط میکرد.

مـــشکل دوم در ســـیر تـــحول بـــود. کـــه عـــده ای تـــحول را یـــک پـــروســـه هـــموار و بـــالانـــتقاع مـــیدیـــدنـــد. در حـــالـــی کـــه 

تـــداوم قـــانـــون تـــکامـــل نیســـت. ایـــن پـــروســـه هـــمواره تـــوســـط تـــغییرات نـــاگـــهانـــی قـــطع مـــیشـــود و مـــرحـــله جـــدیـــدی آغـــاز 
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میشود.

ایـن دو نـگاه ریـشه در نـگاه دو طـبقه بـه تـحول اجـتماعـی دارد. بـورژازی رفـرم را مـیفـهمد و پـرولـتاریـا جـهش و 
انقالب را.

نگاه دیگر 

۱-جهان در یک پروسه تکامل مداوم است. 

۲-این پروسه با انقطاع ها و جهش هایی روبه روست که حالت نو را خبر میدهد. 

۳-نـــیروی محـــرکـــه ایـــن حـــرکـــت در خـــود پـــروســـه هـــای مـــادی اســـت. در تـــضادهـــای درونـــی هـــر پـــروســـه در طـــبیعت و 
جامعه.

تکامل در نزد هگل

هـگل مـیگـفت جـایـی کـه تـضاد در کـار بـاشـد. نـیروی تـکامـل وجـود دارد. بـه نـظر او کـل پـروسـه جـهان مـادی چـیزی 
نیسـت جـز تـحقق ایـده مـطلق. ایـده مـطلق از مـیان یـک سـلسله تـضادهـا تـکامـل مـییـابـد. و ایـن تـکامـل ایـده اسـت کـه 

خود را در جهان مادی متظاهر میکند.
هـــگل بـــه دنـــیا آمـــدن و از بـــین رفـــنت اشـــیاء را تـــجسم مـــرحـــله تـــضادمـــند ایـــده مـــطلق مـــیدانـــد. بـــرای هـــگل تـــکامـــل 

اشیاء به علت تضادمندی مفاهیم آن هاست.

اشـکال هـگل در ایـنجا ایـن اسـت کـه بـه جـای آن کـه از مـفاهـیم بـه اشـیاء بـرسـد. (مـفاهـیم انـعکاس آن اشـیاء در 

ذهن ماست) به اشیاء به گونه ای نگاه میکرد که چیزی جز تحقق مفاهیم خود نیستند.
هگل تکامل دیالکتیکی در طبیعت و تاریخ را کپی حقیری از خود ـ جنبی مفهوم میدانست.

پــس بــایــد ایــن تــصویــر واژگــونــه (اشــیاء تــصویــری از ایــن یــا آن عــرصــه از تــکامــل مــفهوم مــطلق) درســت مــیشــد. 

دیالکتیک مفهوم به انعکاس آگاهانه حرکت دیالکتیکی جهان واقعی مبدل شد.

ایـن درک کـلید فـهم نـیروی تـکامـل در جـهان مـادی بـدون تـوسـل بـه نـیروی خـارجـی شـد بـدیـن طـریـق دیـالـکتیک بـه 

علم قوانین حرکت در طبیعت و در تفکر بشر تبدیل شد.
اهمیت این کشف

این کشف فلسفه را به ابزار درک جهان برای تغییر جهان تبدیل کرد.

قانون دوم: گذار از کم به کیف

در این قانون با سه مقوله آشنا می شویم: 
۱-کم: یا کمیت که به فارسی چندی است. 

۲-کیف: یا کیفیت که به فارسی چونی است. 
۳-نسبت: که به فارسی اندازه است.
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کمیت چیست

مــختصات زمــانــی و مــکانــی یــک شــیء یــا یــک پــدیــده اســت و آن نــیز در ارتــباط و مــقایــسه بــا اشــیاء دیــگر بــروز مــی 

کند. مثل بزرگی و کوچکی.
کیفیت چیست

مجــموعــه عــالمــات و خــواص یــک شــیء یــا پــدیــده اســت کــه آن را از اشــیاء و پــدیــده هــای دیــگر مجــزا مــی کــند. مــثالً 
گیاه بودن.

نسبت یا اندازه

وحـدت مـختصات کـمی و کـیفی اسـت. بـدیـن مـعنا کـه هـر کـیفیتی دارای بـرخـی مـضامـین کـمی اسـت کـه ایـن کـمیت 

نباید از حد معینی تجاوز کند. که اگر تجاوز کند. این نسبت به هم می خورد و کیفیتی تازه به وجود می آید.
مثل آب از صفر تا صد مایع است. زیر صفر یخ می بندد باالی صد بخار می شود.

شیوه انتقال از کیفیت کهنه به نو

شیوه عام انتقال جهش است و می تواند به اشکال زیر باشد. 
۱-بطئی و سریع 

۲-غیرانفجاری و انفجاری 
۳-تحول تدریجی یا انقالبی

به هر روی جهش، نقطه چرخش بنیادی در تکامل شیء یا پدیده است.
فرق تحول تدریجی با انقالبی

در تـحول تـدریـجی (یـا اوالسـیون) تـغییر بـه گـونـهای اسـت کـه خـواص و قـوانـین عـمده بـه قـوت خـود بـاقـی مـی مـانـد. 
ولی خواص و قوانین غیرعمده تغییر می کند.

اما در انقالب (یا رولوسیون) مختصات و قوانین عمده تغییر می کنند و ساخت تازه ای به وجود می آید.
رفرم و انقالب

در تـکامـل جـامـعه هـر دو شـیوه تـحول (تـحول تـدریـجی و انـقالب) عـمل مـی کـنند. امـا عـده ای یـک شـیوه را عـمده و 
شیوه دیگر را رد می کنند.  

۱-رفرمیست ها تحول تدریجی را عمده می کنند و انقالب را رد می کنند. 
۲-آوانتوریست ها انقالب را عمده می کنند و رفرم را رد می کنند.

قانون وحدت و مبارزه اضداد

تقابل چیست

مـــشخصات اصـــلی یـــک شـــئی یـــا یـــک پـــدیـــده کـــه کـــامـــالً بـــا هـــم فـــرق داشـــته بـــاشـــند. ولـــی وجـــود یـــکی بـــدون دیـــگری 

مفروض نیست؛ مثل شب و روز.
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تضاد چیست

تــضاد نســبت بــین جــهات و گــرایــش هــای مــتقابــل و مــتبایــن یــک کــل اســت کــه طــی آن یــکدیــگر را وضــع ،مشــروط یــا 

نفی می کنند. مبارزه جهات متضاد مطلق و وحدت آنها نسبی است.
مراحل رشد تضاد 

۱-مرحله نخست، مرحله یگانگی، کیفیتی که هنوز در آن تضادی بروز نکرده است. 

۲-مرحله دوم، مرحله دوگانگی است بین جهات نو و کهنه، ثابت و متغییر تمایز پیدا می شود.

مرحله نخست مرحله تعادل است، مرحله دوم مرحله تمایز. 
۳-مرحله سوم، مرحله قطب بندی است در کیفیت کهن دو قطب پدید می شود. 

۴-مرحله چهارم، مرحله برخورد یا تنازع دو قطب است. 
۵-مرحله پنجم، مرحله حل تضاد و غلبه نو بر کهنه و پیدا شدن کیفیت نوین است.

انواع و اشکال تضاد 

۱-تضاد درونی و تضاد بیرونی

تضاد بیرونی: تضاد بین یک شئی یا یک پدیده با شئی و پدیده های دیگر است.

تضاد درونی:، تضاد بین جهات متقابل یک شئی است.

مثال اول: تضاد بین جامعه و طبیعت
مثال دوم: تضاد بین تولید و مصرف درون پروسه تولید 

۲-تضاد اصلی و فرعی
تـضاد اصـلی: تـضادی اسـت کـه تـغییرات یـک پـدیـده را مـعین مـی کـند و بـدون حـل آن کـیفیت نـویـن بـه وجـود نـمی 

آید.
تضاد فرعی: تضاد بین جهات دیگر است. و حل آن منجر به پیدایش کیفیت نوین نمی شود.

تضاد عمده

گاهی اوقات یکی از تضادها (اصلی یا فرعی) عمده و حاد می شود که حل آن در دستور کار قرار می گیرد.

تضاد آشتی پذیر و آشتی ناپذیر:

تضاد آشتی پذیر مربوط به طبقات و اقشاری است که منافع اساسی آن ها با هم توافق دارد.

تضاد آشتی ناپذیر (آنتاگونیستی) بین طبقاتی است که منافع آن ها از ریشه متباین است.
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قانون نفی در نفی

نفی چیست

نفی یعنی تبدیل یک شئی به شئی دیگر که جانشین آن می شود.
نفی دیالکتیکی چیست

آنچـنان نـفی اسـت کـه بـا آن کـه شـئی مـعین را از مـیان مـی بـرد ولـی در عـین حـال مـیدان را بـرای رشـد و تـکامـل 

آتی آن شیئ می گشاید. لذا نفی عبث نیست. نفی تکامل و خالق است.
نفی در نفی چیست

نفی حالتی که خود منتفی شده است و این نفی در نفی ناچار به اثبات منجر می شود.
بـــا نـــفی در نـــفی بـــه مـــبداً نخســـت بـــرمـــی گـــردیـــم. امـــا ایـــن تـــکرار یـــک تـــکرار غـــنی تـــر شـــده اســـت مـــثالً مـــالـــکیت 
خــصوصــی، مــالــکیت اشــتراکــی کــمون اولــیه را نــفی کــرد. ســوســیالــیسم نــفی مــالــکیت خــصوصــی اســت. بــا نــفی در 

نفی بار دیگر ما به مالکیت اشتراکی برمی گردیم اما در مرحله عالی تر.
حـرکـت تـکامـل بـر پـایـه نـفی در نـفی یـک سـیر مـارپـیچ را طـی مـی کـند ایـن حـرکـت مـارپـیچ در عـین حـال اعـتالیـی 

است. و مدام یک حالت جامع تری را به وجود می آورد.

وجوب و حدوث

وجـوب: پـدیـده یـا واقـعه ای را گـویـند کـه وقـوعـش در شـرایـط مـفروض جـبری اسـت. وجـوب از مـاهـیت و طـبیعت ذاتـی 

پدیده ها ناشی می گردد و در واقعه مفروض حالتی پابرجا و دائمی دارد.
حـدوث: وقـوع امـری در شـرایـط مـفروض کـه جـنبه اجـتماعـی دارد. حـدوث از طـبیعت شـیء نـاشـی نـمی شـود. و 

موقت و ناپایدار است.
حدوث می تواند معرف خصوصیتی داخلی یا خارجی باشد.

حدوث خارجی

بــروز اتــفاق در مــسیر جــریــان هــای عــادی و طــبیعی بــه عــلت هــمزمــانــی دو پــدیــده در یــک مــکان یــا زمــان، عــابــری در 
حـین عـبور پـا روی پـوسـت مـوز مـی گـذارد کـه عـابـر دیـگر هـمزمـان بـه زمـین مـی انـدازد. زمـین خـوردن عـابـر ربـطی بـه 

راه رفنت او ندارد.
حدوث داخلی

از طبیعت شیء ناشی شده و در خالل آن گسترش طبیعی روند صورت  می گیرد.
اتفاق

اتـفاق چـیزی اسـت کـه در اوضـاع و احـوال مـفروض مـمکن اسـت بـدیـن گـونـه یـا آن گـونـه جـریـان یـابـد. مـنشأ حـادث 
را باید در میان پیچیدگی روابط علی و مؤثری که پدیدآورنده شرایط مفروض هستند جستجو کرد.
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رابطه واجب و حادث

پدیده های عالم صرفاً واجب یا حادث نیستند. و بین آن دو مرز نفوذناپذیری وجود ندارد.
حـدوث صـورتـی از خـودنـمایـی وجـوب و مـکمل آن اسـت. و خـود بـر واجـب اثـر مـی گـذارد و مـی تـوانـد جـریـان آن 

را کُند یا تند کند.
و حتی می تواند به واجب بدل شود.

حدوث روابط متنوع نامحدودی با وجوب دارد. اما به هر روی وجوب در سمت گیری اساسی نقش تعیین 
کننده را دارد.

در بـــررســـی هـــای عـــلمی هـــمیشه تـــکیه بـــر رونـــدهـــا و پـــدیـــده هـــای واجـــب اســـت امـــا بـــایـــد حـــادث را از نـــظر دور 
نداشت و آن را پیشبینی کرد.

علت و معلول

علت چیست

علت آن شی یا پدیده ای است که شیء یا پدیدة مؤثر را ایجاد می کند. و آن پدیده ایجاد شده را معلول گویند
قـانـون عـلیت در تـمامـی عـرصـه هـا در کـار اسـت. یـک امـر ذهـنی و سـاخـته عـقل مـا نیسـت. بـلکه واقـعی و عـینی و 

عام است.
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

بـرخـی مـی گـویـند در درون اتـم قـانـون عـلیت وجـود نـدارد و قـانـون عـدم تـعین حـاکـم اسـت. چـرا کـه بـا دانسـنت وضـع 

اولـیه بـرخـی «ذرات اولـیه» داخـل اتـم دشـوار اسـت کـه رفـتار بـعدی آنـها را (از نـظر سـرعـت و مـوضـع) تـعیین کـنیم. 
پس قانون علیت از بین می رود. در این قانون علیت از وضع اکید خصلت احتمال و آماری به خود می گیرد. 

وجوب و اختیار

ضرورت کور

بـی خـبری انـسان از قـوانـین عـینی جـهان را ضـرورت کـور گـویـند. تـا زمـانـی کـه ایـن بـی خـبری ادامـه دارد. نـیروهـای 

طبیعت بر انسان حکومت می کنند.
اختیار

اخــتیار درک ضــرورت اســت. ضــرورت هــنگامــی کــور عــمل مــی کــند کــه بــه ادراک در نــیامــده بــاشــد. اخــتیار تــضاد 
منطقی وجوب است. و مفهوم اختیار از مفهوم وجوب جدایی ناپذیر است.

آزادی

آزادی بـــه مـــعنای تســـلط بـــر خـــویـــش و فـــرمـــانـــروایـــی بـــر طـــبیعت خـــارجـــی مـــتکی بـــر شـــناخـــت ضـــرورت هـــای طـــبیعی 
است.
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قدرگرایان (فاتالیست ها)

قدرگرایان وجوب را مطلق تصور می کنند. و وجود هر نوع اختیار را در فعالیت انسان منکر می شوند.
هـــمه چـــیز از پـــیش تـــصور شـــده اســـت. و انـــسان در مـــقابـــل قـــدرت هـــای قـــاهـــر نـــاتـــوان اســـت و جـــز تســـلیم راه 

دیگری ندارد.
اراده گرایان (ولونتاریست ها)

بـرخـالف قـدرگـرایـان، اراده را مـطلق مـی کـنند. اراده گـرایـان بـه قـوانـین عـینی تـوجـهی نـدارنـد و مـنکر تـأثـیر ضـرورت 

های عینی می شوند.
آزادی فکر و عمل

بـایـد بـین آزادی فـکر و آزاد بـودن و آزادی عـمل تـفاوت قـائـل شـد. ایـن دو یـکی نیسـتند مـیتوان در انـدیـشه طـرحهـای 

زیــبا ابــداع کــرد (آزادی فــکر) امــا اجــرای چــنین طــرح هــایــی در گــام نخســت بــا ضــرورت هــای عــینی بــرخــورد مــی 
کند. و دیوار ضرورت سر برمی کشد. حال باید دید چگونه می توان از این دیوارها گذشت.

آزادی مطلق هرگز وجود ندارد.
امکان، انتخاب، مسئولیت

امکان: مجموعه شرایط عینی است که امری را به واقعیت نزدیک می کند. 
انتخاب: محصول فعالیت شعور بشری است در چارچوب امکانات مفروض.

مــسئولــیت: در چــــارچــــوب ضــــابــــطه هــــای ضــــرورت عــــینی مــــعنا مــــی یــــابــــد. مــــسئولــــیت فــــردی در رابــــطه بــــا آزادی 

انسانی قابل فهم است. آزادی خود محصول درک ضرورت است.

واقعیت، امکان، احتمال

واقعیت

در مــعنای بــسیار محــدود بــه هســتی مــوجــود بــیواســطه گــفته مــی شــود .واقــعیت بــه چــیزی گــفته مــی شــود کــه فــعلیت 
یافته و صورت پذیرفته، می زید و اثر می گذارد.

امکان

آیــــنده ای اســــت در بــــطن زمــــان حــــال، یــــعنی چــــیزی کــــه در تــــعین کــــیفی مــــفروض وجــــود نــــدارد. ولــــی مــــی تــــوانــــد در 
صورت فراهم آمدن شرایط معینی فعلیت یابد و به واقعیت بدل شود.

امکان آن چیزی است که در لحظه کنونی وجود خارجی ندارد. ولی می تواند بهواقعیت بدل شود.
انواع وجود 

۱-وجود ممکن 

۲-وجود واقعی

وجـود مـمکن، وجـود شـیء یـا پـدیـده ای اسـت کـه محـل هـای پـیدایـش آن در بـطن قـوانـین تـکامـل مـوجـود اسـت. و 
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وقتی این محمل ها عمل کنند وجود ممکن به وجود واقعی تبدیل شود.
انواع امکان 

۱-امکان صوری 

۲-امکان تجریدی 

۳-امکان واقعی

امکان صوری

یـا امـکان عـقلی یـعنی امـکانـی کـه از جهـت مـنطقی مـانـعی بـرای رخ دادن آن نیسـت. ولـی بـرای تـحقق آن یـک شـرط 

کافی باید باشد.
امر محال

اگر امکان صوری با قوانین عینی متناقض باشد به آن امر محال گویند. مثل امکان سقوط ماه بر سطح زمین
امکان تجریدی

امــکانــی اســت کــه از لــحاظ مــنطقی مــتضمن تــضادی نیســت. بــا قــوانــین عــینی هــم مــوافــق اســت ولــی عــمالً شــرایــط 

بروز آن وجود ندارد.
امکان واقعی

امکان واقعی دارای سه شرط است:
ــ از جهت منطقی متضمن تضاد نیست.

ــ منطبق با قوانین عینی است.
ــ شرایط مشخص تحقق آن نیز فراهم است.

امکان واقعی خود را به دو صورت نشان میدهد: واقعی و مطلق
گــرایــش اســاســی گســترش شــیء را امــکان واقــعی گــویــند. ایــن امــکان در صــورتــی کــه شــرایــط و قــوانــین مــعین 

فراهم آید صورت فعال مییابد و به واقعیت بدل میگردد.
امکان مطلق

گـــرایـــش غـــیراســـاســـی گســـترش شـــیء اســـت کـــه در صـــورت هـــماهـــنگی اتـــفاقـــی شـــرایـــط بـــدل بـــهواقـــعیت مـــی گـــردد. 

بنابراین تحقق چنین امکانی موکول به حوادث و فرضیه های مطلق است.

نقد اراده گرایان (ولونتاریست ها)

انــسان بــا آگــاهــی از قــوانــین مــی تــوانــد تــبدیــل امــکان بــه واقــعیت را تســریــع کــند. امــا ایــن نــقش نــامحــدود نیســت. 

اراده گـــرایـــان بـــا نـــادیـــده گـــرفـــنت شـــرایـــط مـــساعـــد و ضـــرور تـــحقق یـــک امـــکان، نـــقش کـــمک کـــننده و عـــامـــل ذهـــنی را 
مطلق می کنند.
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احتمال چیست

درجه نضج و بلوغ امکان که نمودار نزدیک شدن به واقعیت است را احتمال می گویند.
وقـتی شـرایـط عـینی تـحقق بـه درجـه مـعینی از نـضج بـرسـد. از احـتمال سـخن مـی گـویـیم امـا ایـن احـتمال بـایـد 

به حداکثر خود برسد تا نقطه تبدیل امکان به واقعیت شکل بگیرد.
در طـبیعت رسـیدن بـه ایـن نـقطه تـبدیـل کـیفی خـود بـه خـودی اسـت. امـا در جـامـعه نـه تـنها بـه شـرایـط عـینی بـلکه 

به شرایط ذهنی نیز بستگی دارد.

نمود و ماهیت

ماهیت

مــاهــیت بــیانــگر قــوانــین خــاص مــوضــوع مــعین و پــیونــد درونــی آن اســت کــه جــهات مــختلف آن را بــه صــورت واحــدی 
درمی آورد.

مـــــاهـــــیت اشـــــیاء واقـــــعیت و عـــــینیتی اســـــت کـــــه در آن ســـــوی دریـــــافـــــت هـــــای بـــــیواســـــطه قـــــرار دارد. مـــــاهـــــیت وجـــــه 
اساسی، داخلی و نسبتاً ثابت شیء یا مجموع این وجوه و روابط می باشد.

ماهیت طبیعت شیء را تعیین می کند. وجوه و خصوصیتهای شیء از ماهیت ناشی می شود.
نمود (فنومن)

پـــدیـــده یـــا ظـــاهـــر، خـــواص و عـــالمـــات خـــارجـــی مـــوضـــوع مـــعین اســـت کـــه مـــعرفـــت حـــسی مـــا آن را درمـــی یـــابـــد. 
(معرفت حسی: احساس، ادارک و تصورات)

نـــمود در ســـطح جـــاری اســـت. وجـــه خـــارجـــی مـــاهـــیت و چـــگونـــگی تجـــلی آن اســـت. امـــا مـــاهـــیت هـــمیشه از دیـــد 
مستقیم پنهان است.

رابطه نمود و ماهیت

نـمود در بـیرون از مـاهـیت نـمی تـوانـد وجـود داشـته بـاشـد. مـاهـیت نـیز بـدون نـمود بـی مـعنا اسـت نـمود تـابـع مـاهـیت 

اســت. مــاهــیت هــم درواقــع هــمان نــمودهــا، لحــظه هــای ســازنــده نــمودهــا هســتند کــه در حــالــت مــختص بــه خــود وضــع 

ثابت تر، عمیق تر و عام تری دارد. ماهیت و نمود پیوستگی دیالکتیکی دارند. 
چند نظر  

۱-کــانــت شــی را بــه مــاهــیت (نــومــن) و پــدیــده (فــنومــن) تــقسیم مــی کــند و مــی گــویــد: مــاهــیت شــناخــتنی نیســت و مــا 
تنها به پدیده دسترسی داریم.  

۲-افالطون و هگل، ماهیت را عقالنی صرف می دانند و پدیده ها را به شکل محسوسات در نظر می گیرند.  
۳-بـــرکـــلی و امـــپریـــوکـــریـــتیسیسم هـــا مـــنکر وجـــود مـــاهـــیت انـــد و مـــی گـــویـــند اشـــیاء فـــقط مجـــموعـــه مـــحسوســـات مـــا 

هستند. و در وراء محسوسات چیزی وجود ندارد.
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یک نکته مهم

مـاهـیت و پـدیـده، واقـعی و عـینی انـد. مـا از پـدیـده بـه مـاهـیت مـی رسـیم امـا نـمود هـمیشه مـطابـق بـا مـاهـیت نیسـت و 

شــکل تحــریــف شــده آن اســت. چــرا کــه نــمود مجــموعــه ای از مــناســبات مــاهــوی و تــصادفــی و انــفرادی اســت و از 
ماهیت متحرک تر است.
راه شناخت ماهیت

نـمود را مـا از راه حـواس مـی شـناسـیم (احـساس، ادراک، تـصور). امـا راه شـناخـت مـاهـیت از راه حـواس نیسـت. 

از راه تـــفکر تجـــریـــدی تـــئوریـــک اســـت. مـــعرفـــت تـــئوریـــک شـــیء را در وضـــعیت مـــشخص تـــاریـــخی آن بـــه عـــنوان یـــک 
سیستم عرضه می دارد. و ماهیت آن را افشاء می کند.

تفکر تئوریک براساس تجربه ماهیت را آشکار می کند.

محتوی و صورت

محتوی

مضمون یا محتوی عبارتست از خواص مختلف شی یا پدیده و عملکردهای آن 
شکل

هر شیء عالوه بر محتوی دارای صورت است. صورت کیفیت خودنمایی محتوی است.
رابطه متقابل شکل و محتوی

شــکل بــدون مــحتوی و مــحتوی بــدون شــکل وجــود خــارجــی نــدارد. صــورت و مــحتوی کــل واحــدی را مــی ســازنــد. هــر 

محتوی مشخصی ضرورتاً صورت معینی دارد.
بسط  و تکامل هر شیء یا پدیده با محتوی آن آغاز می شود. و بعد تغییرات در شکل شروع می شود.

وحــدت شــکل و مــحتوی آمــیخته بــا تــضاد اســت. تــغییر از مــحتوی آغــاز مــی شــود کــه مــتغیرتــر از صــورت اســت. 
بـعد تـغییرات در شـکل شـروع مـی شـود. امـا شـکل تـابـع مـنفعل مـحتوی نیسـت بـلکه دارای اسـتقالل نسـبی اسـت. و 

پروسه تکامل را می تواند کند یا تند کند ولی محتوی سریعتر از شکل تغییر می کند. 
اشکال مختلف این رابطه  

۱-شکل و محتوی در حالت تعادلند و ما با گسترش پدیده روبه روئیم.  
۲-شـکل از مـحتوی عـقب بـیفتد. مـحتوی نـو و شـکل کـهنه مـی شـود. شـکل کـهنه عـامـل تـرمـزکـننده گسـترش پـدیـده 

می شود.  
۳-شکل از محتوی جلو بیفتد شکل نو و محتوی کهنه 

دو درک غلط  
۱-فرمالیسم (صورت گرایی)  

۲-مجردگرایی (ابستراکسیونیسم)
در اهـــمیت صـــورت بـــحثی نیســـت امـــا جـــدا کـــردن صـــورت از مـــحتوی و ارزش مـــطلق دادن بـــه صـــورت منجـــر بـــه 
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فـرمـالـیسم و مجـردگـرایـی مـی شـود. در حـالـیکه در یـک اثـر هـنری خـلق یـک اثـر بـدون صـورت مـتناسـب مـعنا نـدارد. و 

صورت یک اثر هنری باید در خدمت نیازهای محتوا باشد.
رابـطه صـورت و مـحتوا بـه واقـع رابـطه ای ارگـانـیک اسـت. امـا سـرنـوشـت هـر پـدیـده بـهمـحتوای آن بسـتگی دارد. 

نو بدون صورت به تنهایی یک اثر هنری را نو نمی کند.

جزء و کل

برای درک بهتر جزء و کل الزم است ابتدا با نظام آشنا شویم.
نظام چیست

مجموعه ای همبسته است که عناصر سازنده آن بستگی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.
انواع نظام

نظام های مختلف برحسب کیفیت پیوستگی اجزاء خود به سه دسته تقسیم می شوند: 
۱-مجوعه بی سازمان 
۲-مجموعه با سازمان 

۳-مجموعه ارگانیک
مجـموعـه بـی سـازمـان، مجـموعـه ای اسـت کـه اشـیاء بـه عـنوان اجـزاء بـه سـادگـی در آن گـرد مـی آیـند. مـانـند یـک 

تخته سنگ که مرکب است از سنگریزه، ماسه و شن.
پیوند اجزاء صرفاٌ خارجی و مکانیکی است. ویژگی این مجموعه جمع خصایص جزء  مرکبهاش می باشد.
مجـــموعـــه بـــا ســـازمـــان: ایـــن مجـــموعـــه دارای انـــواع مـــختلف همبســـتگی و پـــیوســـتگی داخـــلی اســـت. همبســـتگی 

عناصر این مجموعه دوام نسبی دارند. مانند مولکول

مجــــموعــــه ارگــــانــــیک: مــــرحــــله عــــالــــی مجــــموعــــه بــــا ســــازمــــان را تــــشکیل مــــی دهــــد. ویــــژگــــی آن خــــودگســــترشــــی و 
خودآفرینی اجزایش می باشد مانند ارگانیسم موجود زنده و جامعه

جزء و کل

مجموعه چند جزء یک کل را درست می کنند.
 مـقولـه جـزء و کـل رابـطه بـین اشـیاء را تـبیین مـی کـنند در ایـن رابـطه یـکی از آنـها کـل مـی بـاشـد کـه محـل اجـتماع 

اجزاء است.
در رابطه جزء و کل، نقش تعیین کننده با کل است. اجزاء تحت تأثیر کل قرار دارند.

اهمیت این مقوله

در تجـربـه و تحـلیل یـک شـیء آن را بـایـد بـه عـنوان یـک کـل یـا یـک مجـموعـه دیـد. و الزمـه آن مـشخص بـودن اجـزاء آن 
است.
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دو دیدگاه غلط 

۱-در بـررسـی کـل و جـزء مـاتـریـالـیسم مـکانـیکی کـل را چـیزی جـز مجـموع اجـزاء سـازنـده آن نـمی دانـد. در حـالـی کـه 
کل چیزی بیشتر از مجموع عناصر سازنده آن است. 

۲-مــکتب کــل گــرایــی (هــولــیسم): کــل را چــیزی بــیش از مجــموع اجــزا مــی دانــد. امــا ایــن چــیز بیشــتر را بــه اصــلی 
روحانی مربوط می کند که چنین نیست.

اهمیت جزء و کل

جزء و کل در هنر، در موزیک، در معماری جای ویژه ای دارد.
به هر رو در بررسی هر مجموعه موضوع پیوستگی و وحدت متقابل این دو مقوله باید بررسی شود.

مفرد، عام، خاص

مـــفرد، عـــام، خـــاص پـــله هـــای مـــختلف مـــنطقی مـــعرفـــت هســـتند. یـــعنی مـــا از مـــفرد بـــه عـــام مـــی رســـیم و از عـــام بـــه 
خاص.

و این سه بیان کننده اشکال مختلف مناسبات یک شی با دیگر اشیاء یا پدیده ها است.
مفرد چیست

مــفرد یــعنی آن چــه کــه تــعین و شــخصیت کــیفی یــک شــی واحــد را بــیان مــی دارد. بــا مــقایــسه دو شــی یــا دو پــدیــده 
مفردیت یک پدیده را می توان تعیین کرد زیرا مفرد خصایصی است که در یک شی هست و در دیگری نیست.

عام چیست

عام چیزی است که یک چند شیء یا پدیده دارا هستند و بر دو قسم است: 
۱-عام انتزاعی 
۲-عام مشخص

عام انتزاعی

بــیانــگر بــرخــی خــواص تــکرارشــونــده در هــمه پــدیــده هــا و اشــیاء مــتعلق بــه یــک رده بــندی اســت. بــه بــیان دیــگر کــلیه 
عالماتی را که خاص اشیاء متعلق به یک رده بندی است بیان می کند.

عام مشخص

عـام انـتزاعـی مـاهـیت شـیء را مـنعکس نـمی  کـند. بـلکه تـنها عـام مـشخص اسـت کـه غـناء خـاص مـفرد را مـجسم و 
متجلی می سازد. عام مشخص به صورت قانون درمی آید.

خاص چیست

خــاص، عــامــی اســت کــه در پــدیــده هــای مــفرد مــنعکس شــده اســت یــعنی تجــلی قــانــون عــمومــی در افــراد و عــناصــر 

جداگانه با شرایط و اشکال واقعی آن.
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مراحل معرفت:

ازبررسی مفرد به عام مجرد می رسیم 

از عام مجرد به عام مشخص می رسیم 

و در آخر از عام مشخص به خاص می رسیم.

 یک مثال:

 ۱-وضع یک زحمتکش بررسی میشود. نتیجه استثمار او است. پس بهرده بودن عالمت ویژگی این فرد است.

 ۲-پــدیــده هــای انــفرادی نــظیر (زحــمتکشان دیــگر) بــررســی مــیشــود نــتیجه ایــن کــه در جــامــعه طــبقاتــی بهــره کــشی 
وجود دارد. 

۳-حکم میدهیم. در جامعه طبقاتی بهره کش وجود دارد. این حکم عام مجرد است. 

۴-ایـن حـکم را مـنطبق مـیکـنیم بـه دوران سـرمـایـه داری نـتیجه مـیگـیریـم در جـامـعه سـرمـایـه داری بهـره کـشی وجـود 
دارد به این عام مشخص گویند. 

۵-ایــن حــکم را بــر کــارگــران ایــران تســری مــیدهــیم از عــام بــه خــاص مــیرســیم پــس وحــدت مــفرد بــا عــام مــشخص 
بیانگر خاص است.

پس خاص، عامی است که در مفرد منعکس شده است.

مقوله عام و خاص

خــاص: اســاس فــردیــت اســت و ویــژگــی کــمی و کــیفی شــیء مــعین کــه آن را از ســایــر اشــیاء مــتمایــز مــیســازد را 

خاصیت آن پدیده یا شیء گویند.

عام: خصایص و وجود مشترک پدیده ها و اشیاء مختلف و روابطی که به طور عینی بین آنها وجود دارد.

ویژگی عام و خاص

درجه عام بودن هر شیء نسبی است. و عام و خاص میتوانند به هم تبدیل شوند.
مثالً مفهوم ایرانی نسبت به هر فرد ایرانی مفهومی عام است. اما به نسبت به مفهوم آریایی، خاص است.

بنابراین عام و خاص برخالف نظر دگماتیست ها مطلق نیستند. جوهرهای جدا از هم، هم نیستند. 
میتوانند به هم تبدیل شوند.

اما عام در بیرون از فرد خاص معنایی ندارد.
لزوم تشخیص عام و خاص

بــــرای فــــعالــــیت هــــای عــــلمی و عــــملی درک گســــترش مــــنطقی خــــاص و عــــام اهــــمیت فــــراوان دارد. بــــا ایــــن شــــناخــــت 
بغرنجی روندها روشن میشوند و با درک قوانین پدیده ها راه درست روشن میشود.
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علت

پدیده یا   پدیده هایی که مقدم بر گروهی از پدیده ها بوده و باعث به وجود آمدن آنها میشود علت نام دارد.
معلول

پدیده مؤخر را که محصول پدیده های مقدم هستند. معلول مینامند.
دستاویز

بین علت و دستاویز باید تفاوت قائل شد دستاویز واقعهای است که بیواسطه در جلوی معلول ظاهر میشود. و 
در سلک علت قرار ندارد. بلکه وسیله ای برای انگیزش معلول است. در حالیکه علت هم مقدم بر پدیده دوم 

است و هم موجد بی چون و چرای اوست.

انواع علت 

۱-علت اولیه

۲-علت ثانویه

 ۳-علت کلی

        . ۴-علت خاص

۵-علت داخلی

۶-علت خارجی

۷-علت عینی

۸-علت ذهنی

۹-علت اصلی

        . ۱۰-علت فرعی

علت اولیه و ثانویه

عـلت اولـیه مسـتقیم و عـلت ثـانـویـه غـیرمسـتقیم نـقش ایـفاء مـیکـند. عـلت هـای اولـیه و ثـانـویـه هـمراه بـا یـک سـلسله از 
حلقه های واسط دیگر در پیدایش این یا آن پدیده دخالت دارند.

علت کلی و خاص

علت کلی همه آن شرایط الزمی است که در تکوین یک پدیده شرکت دارد.
علت خاص همه آن شرایط معینی است که تأثیر متقابل آنها پدیدآورنده معلول مفروضی میباشد.

علت داخلی و خارجی

علت داخلی در چارچوب نظام مفروضی عمل مینماید.
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 و علت خارجی تأثیر متقابل دو   نظام مفروض را آشکار میسازد.
علت عینی و ذهنی

علت های عینی، علت هایی هستند که مستقل از اراده و شعور ما عمل مینمایند.
عـلت هـای ذهـنی آن هـایـی هسـتند کـه اعـمال آگـاهـانـه مـا را بـرمـیانـگیزنـد بـر آراء و تـصمیمات مـا فـرمـان مـیرانـند و 

تجربه و شناخت های ما را منظم میسازند.
شرط الزم و کافی

برای این که علت بتواند این یا آن معلول را به وجود آورد حضور جبری شرایط عینی ضرورت دارد حضور 
شرط الزم و کافی هر دو برای تحقق علت ضروری است.

مثالً برای یک دگرگونی اجتماعی وجود شرایط عینی (شرط الزم) و وجود شرایط ذهنی (شرط کافی) است.

علت ابتدایی و علت غایی

عــلت ابــتدایــی، عــلت بــدون عــلت، عــلت غــایــی، عــلت بــدون مــعلول اســت. ایــن نــگرش هــمه تــغییرات جــهان را بــه عــلت 
العلل نسبت میدهد. و رابطه عالی پدیده ها را نفی میکند.

علت گرایی منطقی و مکانیستی (دترمینیسم)

دتــرمــینیسم یــک جــریــان فــکری اســت کــه مــعتقد بــه وجــود رابــطه عــلی بــین هــمه پــدیــده هــای طــبیعت، جــامــعه و شــعور 

بوده و همه این پدیده ها را به هم مشروط میکند.
عــلت گــرایــی مــکانیســتی تــنوع عــلت هــا را بــه تــأثــیر مــتقابــل ســاده مــکانــیکی نســبت مــیدهــد. مــدافــعان ایــن طــرز 
تـفکر ویـژگـی کـیفی قـوانـینی را کـه محـرک صـورت هـای گـونـاگـون حـرکـت مـادی هسـتند نـدیـده گـرفـته و خـصوصـیت 

عینی حدوث را انکار میکنند.
علت گرایی مکانیستی سرانجام به قدرگرایی و فاتالیسم، و باور به قدرت مطلق سرنوشت میرسد.

مسئله علت و ایده آلیسم 

۱-علیت بی هیچ قید و شرطی از توالی احساسات فراهم میآید و محصول داده های جاری احساس انسانی 
است (نفی علیت) 

۲-دیوید هیوم: علیت معنایی ندارد. ما در وقوع حوادث که در پی هم اتفاق میافتند نظم و ترتیبی احساس 
میکنیم که اصوالً وجود خارجی ندارند. فکر نظم، یک ادارک حسی است که به طور مستقیم به دست میآید. 

۳-کانت: برای علیت طبیعتی ماقبل تجربه (آپریوری) قائل است. و میگوید علیت از راه عقل وارد جهان 
میشود. 

۴-هگل: علیت را محصول و مخلوق روح مطلق و خرد کلی میداند.

نتیجه: نفی اصل علیت ناگریز ما را به انکار هر نوع پیشبینی علمی سوق میدهد.
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علیت و غائیت

بـرخـی غـائـیت را جـانـشین عـلیت سـاخـته انـد. نـظریـه غـائـیت مـیگـویـد هـر چـیز در جهـت هـدف مـعینی راه مـیجـویـد. و 

براساس مقاصد از پیش مقرر شده آفریده شده است.

با قبول این نظریه ضرورتاً به وجود نیرویی ذیشعور که بیرون از اشیاء و پدیده ها میرسیم.
غـایـت شـناسـی (تـلئولـوژی) بـه جـای تـبیین پـدیـده هـا بـا قـوانـین عـینی جـهان مـادی مـیخـواهـد بـا هـدف و مـنظور 

آفرینش این پدیده ها آنها را تبیین کند.

طرفداران این نظریه برای اثبات مدعای خود به هماهنگی ارگانیسم ها با طبیعت اشاره میکنند. در 
حالیکه این هماهنگی محصول ضرورت های عینی بوده اند.

جبر کور

قـــانـــون عـــلیت مـــوجـــب پـــیدایـــش اصـــل جـــبر (دتـــرمـــنیسیم) مـــیشـــود. ایـــن جـــبر در طـــبیعت کـــور اســـت. یـــعنی عـــناصـــر 
طـبیعی قـادر نیسـتند قـوانـینی عِــلی را دریـابـند و در آن دخـل و تـصرف کـنند. ولـی انـسان مـیتـوانـد بـا کـشف قـوانـین 

در طــبیعت و جــامــعه خــود را از قــید جــبر طــبیعی و اجــتماعــی رهــا کــند و در پــروســه شــکل گــیری پــدیــده هــا دخــالــت 
کند.

فرق بین هدفمندی و غائیت

وجــود قــانــون عــلیت مــوجــب ایــجاد امــکان بــرای هــدفــمندی اســت. اگــر قــانــون عــلیت نــبود، هــدف گــذاری هــم نــامــعقول 
بود.

اما این هدفمندی با اصل غائیت یکی نیست.
غــائــیت بــه مــشیتی ازلــی بــرای امــور قــائــل اســت. کــه تــوســط خــدا بــرای امــور تــعیین شــده اســت. و جــهان را بــه 

سوی غائیتی ویژه حرکت میدهد.

ضرورت و تصادف

ضرورت چیست

ضرورت رابطة درونی و ماهوی است که از مختصات اساسی شیئ و پدیده ناشی می شود.
تصادف چیست

تــصادف نســبت بــه ضــرورت جــنبه خــارجــی دارد یــا بــه عــوامــل فــرعــی مــربــوط اســت و آن چــیزی اســت کــه در شــرایــط 

کنونی می تواند رخ بدهد یا ندهد.
تــصادف خــود مشــروط بــه عــلت اســت. و تــصادفــی بــه مــبنای بــدون عــلت نیســت ضــرورت و تــصادف بــا هــم انــد. 

یکی از آنها از علت ماهوی و عمده دیگر از علت غیرماهوی و فرعی ناشی می شود.
اگـر در جـهان تـنها تـصادف بـود جـهان خـصلت آشـفته بـه خـود مـی گـرفـت و اگـر فـقط پـدیـده هـای ضـروری بـودنـد 

جهان خصلت تقدیرآمیز به خود می گرفت و تالش و کوشش بیثمر بود.
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منطقی و تاریخی

تاریخی یعنی پروسه ظهور و تشکل شیئ یا پدیده معین از نظر توالی تاریخی لحاظ شود.
منطقی یعنی مناسبات مختلف آن شی یا پدیده در حالت تکامل در نظر گرفته شود .

رابطه تاریخی با منطقی

مـنطقی و تـاریـخی در وحـدت دیـالـکتیکی هسـتند. و در عـین حـال بـا هـم مـتضادنـد. تـاریـخی در پـروسـه تـکامـل خـود 
به آن اندازه ای که قانونمندی ویژه خود را برای آن که به نتایج معین برسد دربردارد منطقی را دربردارد.

منطقی پروسه تکامل شیئ را به شکل روشن و پوست کننده بیان می کند. لذا وحدت تاریخی و منطقی 
نسبی است. منطقی یک تاریخی تصحیح شده است ولی این تصحیح در موافق قوانین واقعیت عینی است.

شیوه تحقیق تاریخی

تحقیق تاریخی شرایط و محمل های مشخص یک شیء یا پدیده را در توالی تاریخی بررسی می کند.
شیوه تحقیق منطقی

نقش عناصر مختلف سیستم معین را در ترکیب کل آن بررسی می کنند.

بـه هـرروی شـیوه تـحقیق تـاریـخی کـلیدی اسـت بـرای پـژوهـش مـنطقی و پـژوهـش مـنطقی نـیز پـژوهـشی تـاریـخی 
را عمیق تر می کند.
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                                                   در آمد هشتم

شناخت (معرفت)

عبارت است از آشنا شدن انسان با واقعیت جهان خارج و منعکس کردن این واقعیت در ذهن.
وظیفه شناخت

وظـیفه تـئوری شـناخـت بـررسـی قـوانـین اسـاسـی پـروسـه شـناخـت، شـیوه هـا، روش هـا، و اسـلوب هـای کـلی شـناخـت 
انسان نسبت به جهان پیرامون است.

ضرورت شناخت

تــا زمــانــی کــه نســبت بــه قــوانــین حــاکــم بــر جــامــعه و طــبیعت آگــاه نــباشــیم. از نــیروهــای محــرک و چــگونــگی تــحول و 
پیشرفت بی خبریم. و کورکورانه عمل می کنیم.

شـناخـت بـه مـا کـمک مـی کـند کـه حـال را بـشناسـیم و بـه پـیش بـاز آیـنده بـرویـم. راه هـای جـدیـد را کـشف کـنیم و 

جامعه و طبیعت را به نفع انسان دگرگون سازیم.
اصول شناخت  

۱-پاسخ علمی به مسئله اساسی فلسفه (رابطه بین اندیشه و وجود)  
۲-تأیید امکان شناخت جهان  

۳-شیوه دیالکتیکی گفت وگو درباره مکانیسم معرفت  
  ۴-وحدت شناخت و واقعیت عینی 

چند نظر راجع به شناخت  
۱-عــده ای مــعرفــت را نــوعــی اشــراق، نــوعــی قَــذف (افــکندن) عــلم از جــانــب مــبدأ الــهی در روح آدمــی مــی دانــند. 

مثل اسقف برکلی  
۲-کانت علم بر ذوات (ماهیت یا نومن) را ممکن نمی شمرد. 
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۳-حس گرایان (سنسوآلیست ها) فقط برای احساسات اصالت قائلند. و وراء احساسات را قبول ندارند. 

۴-مــاتــریــالیســت هــای مــتافــیزیــک ؛مــعرفــت را انــعکاس واقــعیت عــینی در مــغز انــسان مــی دانــند. امــا ایــن انــعکاس 
پاسیف و آینه وار است. 

۵-مـاتـریـالیسـت هـای دیـالـکتیک، انـسان را مـوجـودی اجـتماعـی و فـعال مـی دانـند. و هـر چـیز را کـه در مـدار فـعالـیت 
اجـتماعـی اش قـرار بـگیرد. مـوضـوع مـعرفـت قـرار مـی دهـد. و هـدفـش از شـناخـت مـوضـوع، افـزار فـعالـیت قـرار دادن 

شــیء یــا پــدیــده اســت. و مــعرفــت او از پــراتــیک او بــرمــی خــیزد. و پــراتــیک بــرای او مــالک حــقیقت اســت. و پــروســه 

مـــعرفـــت بـــرای او پـــروســـه ای فـــعال و خـــالق و اســـاس مـــند اســـت. و از آن جـــا کـــه اشـــیاء و پـــدیـــده هـــا را در تـــغییر و 

تحول بی پایان می دانند. پروسه معرفت را نیز بی پایان می دانند.

شناخت و پراتیک

پراتیک چیست

به فعالیت انسان که متوجه تغییر و دگرسازی طبیعت و جامعه می شود پراتیک گویند.
در جریان پراتیک انسان با طبیعت وارد تماس می شود و رازهای طبیعت را می گشاید.

رابطه شناخت با پراتیک 

۱-پراتیک مبدأ معرفت است. 

۲-پراتیک مالک معرفت است. 

۳-پراتیک منتهی معرفت است.

معرفت جهان با پراتیک آغاز می شود. و هیچ معرفتی بدون کار مولد و پژوهش علمی به دست نمی آید. 
(مبدأ) از سویی دیگر این معرفت باید در عمل انطباق خود را با واقعیت نشان دهد. (مالک) و هدف این 

معرفت دست یافنت به قوانین طبیعت و جامعه است (انتهای معرفت)

مطلق و نسبی بودن پراتیک و معرفت

در هر دوران تاریخی پراتیک بشر محدود است پس جنبه نسبی دارد. و معرفتی که از آن ناشی می شود 
نسبی است. اما از آن جا که پراتیک انسان مدام در حال گسترش و تکامل است. مطلق است و معرفِت 

پراتیک مطلق نیز مطلق است. پس مطلق ـ نسبی بودن پراتیک و معرفت از این روست.

امکان و مالک شناخت

الف) شناخت انعکاس جهان عینی در شعور انسان است.

هر شناختی با تأثیر اشیاء جهان عینی بر مغز آغاز می شود. که توسط حواس صورت می گیرد. اما حواس 
انسان ماهیت اشیاء را منعکس نمی کند. بلکه آغاز کار است. و تا درک ماهیت اشیاء راه درازی در پیش 
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است.

الادریون (آگنوستی سیسمها)

الادریون منکر امکان شناخت جهان هستند. آن ها می گویند اگر همه شناخت ما ناشی از ادارک حسی 
جهان بیرونی باشد. محدودیت اعضاء حسی ما هرگز نمی تواند همه اشیاء را درک کند و پی به ماهیت پدیده 

ها ببرد.
پاسخ

شناخت به تدریج حاصل می شود. و منبع شناخت هم می تواند مستقیم باشد و هم غیرمستقیم باشد. پدیده 
هایی به طور غیرمستقیم به حیطه احساس و ادارک ما درمی آیند. مثل بررسی های کیهان شناسی ما. 

مقایسه و مقابله، تعمیم و محاسبه راه هایی است که دانشمندان با کمک آن ها به دورن پدیده ها رسوخ می 

کنند.
زندگی و پراتیک به ما نشان می دهد که انسان نه تنها قادر به شناخت جهان است بلکه با اتکاء به 

معرفتهای حاصله می تواند سیمای جهان را تغییر دهد.
ب) پراتیک به مثابه شالوده و اساس شناخت

فعالیت های اجتماعی و پراتیک انسانها شالوده اصلی تالش برای بازشناخنت ماهیت اشیاء جهان مادی و 
یگانه مالک واقعی همه شناخت های ما و هدف غائی روند معرفت می باشد. 

مقصود از پراتیک مجموع فعالیت های مادی است که انسان در مرحله معینی از تحوالت تاریخی آن را انجام 

می دهد و هدف آن عبارت است از دگرگون ساخنت طبیعت و زندگی اجتماعی.
پراتیک به صورت تجربه های علمی، کشفیات فنی و علمی، درگیری های طبقاتی، دگرگونی های بنیادی و 

جنگ ها تجلی می نماید. فعالیت انسان در تولید مادی یگانه فعالیتی است که در میان جنبه های مختلف 

پراتیک اجتماعی نقشی اساسی ایفاء میکند.

مراحل شناخت

شناخت دارای سه مرحله اساسی است: 
۱-مرحله حسی

مرحله مربوط به حواس یعنی مرحله احساس زنده و بیواسطه است که خود شامل سه قسمت است:
ــ احساس
ــ ادراک
ــ تصور 

۲-مرحله منطقی
یعنی مرحله اندیشه مجرد و علمی که خود شامل سه قسمت است:

ــ مفاهیم
ــ احکام
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ــ استنتاج 
مرحله حسی شناخت: مرحله اول  

۱-شــــناخــــت هــــمیشه از راه احــــساس زنــــده و بــــیواســــطه و مــــشاهــــده اشــــیاء آغــــاز مــــی شــــود. اطــــالعــــات تجــــربــــی 
انــدیــشه را بــه حــرکــت درمــی آورد. بــه عــبارت دیــگر انــدیــشه از ارتــباط مســتقیم یــا غــیرمســتقیم انــسان بــا اشــیاء 

مادی به وجود می آید. 
۲-مـرحـله دوم بـعد از احـساس، مـرحـله ادراک اسـت. ادراک مـکمل احـساس اسـت. ولـی جـمع مـکانـیکی آن نیسـت. 
اداراک تــــصویــــر حــــسی کــــلی اشــــیاء اســــت کــــه در عــــینحــــال مــــتضمن هــــمه ویــــژگــــیهــــا و کــــیفتهــــایــــی اســــت کــــه در 

احساس ها انعکاس یافته است.

ادراک نه تنها به احساس های پدید آمده لحظه حاضر تکیه دارد. بلکه مجموع تجربه های پیشین انسان و 

تمام فعالیت های علمی وی نیز از مبانی ادراک است. آموخته ها و معلومات گذشته در این مرحله به کمک می 
آید. 

۳-تجسم سومین صورت انعکاس حسی جهان مادی در شعور بشری است. تجسم تصویر حسی کامل از 
اشیاء و پدیده هایی است که در لحظه مفروض دیگر در تیررس حواس ما قرار ندارند.

تصویر در شعور ما حاضر است. اما شیء در بیرون دیگر حاضر نیست.

این سه مرحله را مرحله ابتدایی شناخت میگویند.

مرحله دوم شناخت: اندیشه مجرد منطقی

تجسم هر چیز بازآفرینی احساس و احیاء اثر قبلی آن در مغز بشری نیست. تجسم تصویر تعمیم یافته ای 

است که از مجموع همه ادراک های پیش نسخه می شود. پس بهعنوان شکل رابطی برای دومین مرحله 

شناخت است.
مرحله دوم شناخت شامل سه مرحله است: 

۱-مفهوم 
۲-حکم 

۳-استدالل

مفاهیم

کلی ترین، اساسی ترین و ضروری ترین ویژگی ها و کیفیت های اشیاء و پدیده های جهان مادی را منعکس 
می کند.

هیچ اندیشه ای وجود ندارد که از مفهوم بی نیاز باشد.
مفاهیم با تجسم فصل مشترک دارند. اما یکی نیستند تصویرها جزئی تر و ذهنی ترند.

پـیدایـش مـفاهـیم نـتیجه سـیر فـکری طـوالنـی نسـل هـا اسـت. شـناخـت انـسان خـود را بـه شـکل مـفاهـیم درمـی آورد 

و پیوسته وسعت می یابد.
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حکم

حـرکـت واقـعی انـدیـشه هـا حـاصـل جـمع سـاده مـفاهـیم نیسـت. بـلکه حـاصـل رابـطه بـین مـفاهـیم و سیسـتماتـیزه شـدن 

مفاهیم است. که به این مرحله حکم میگویند.
حکم شکلی از اندیشه است که رابطه مشخص بین مفاهیم را بیان میکند.

استدال

سـومـین صـورت شـناخـت مـنطقی اسـت. اسـتدالل یـک عـمل ذهـنی اسـت کـه بـه اتـکای احـکام درسـت و حـقیقی، حـکم 

جدیدی درباره اشیاء و پدیدههای جهان عینی به دست می دهد.
بدون استدالل، شناخت پدیده ها و روندهایی که مستقیماً به ادراک درنمی آیند، امکانپذیر نیست. بدین 

جهت استدالل برای شناخت ویژگیها و روابط درونی و نهانی اشیاء و کشف ماهیت پدیده های محیط 
پیرامون و ادارک قوانین گسترش آن مهم است استدالل پایه و اساس ساخت منطق و هر ساخت علمی است.

انـدیـشه مجـرد (مـرحـله دوم شـناخـت) بـرای شـناخـت جـهان اهـمیت بسـزایـی دارد. تـنها بـا مـشاهـده تجـربـی پـدیـده 

ها نمی توان از ماهیت پدیده ها پرده برداشت.
انــدیــشه مجــرد کــه بــه صــورت مــفاهــیم، احــکام و اســتدالل هــا تجــلی مــی کــند. ســبب شــناخــت جــهان عــینی مــی 

شود.
بین دو مرحله شناخت، مرحله حسی و منطقی، رابطه ارگانیک وجود دارد.

ذهن و تفکر

مـــغز عـــنصر انـــدیـــشه اســـت. و تـــفکر کـــارکـــرد مـــغز اســـت. مـــراد از ذهـــن هـــمان مـــغز اســـت. و فـــعالـــیت ذهـــنی هـــمان 
فعالیت عصبی عالی تر میباشد. فعالیت ذهنی یک فعالیت مغزی است.

شعور چیست

شعور حاصل فعالیت دستگاه عصبی حیوان است. فعالیتی که حاصل رابطه پیچیده حیوان با جهان خارج 
است. حیوان از طریق بازتاب های شرطی یاد می گیرد عالئم را تشخیص دهد و آن را به کار گیرد. و رفتار 

خود را مطابق با آن تنظیم کند. این پویش عصبی را شعور گویند.
شعور کیفیت جدیدی است که پویش زندگی مغز را مشخص می کند. شعور کیفیت خاصی از ارتباط 

حیوان با دنیای خارج است که از پویش زندگی مغز ناشی می شود. مشکل ابتدایی شعور در میان حیوانات 
شعور حسی یا احساسی است. این شعور وقتی به وجود می آید که تحریکات مختلف از طریق تشکیل 

بازتابهای شرطی معنایی بهخود بگیرد.
بازتاب و انواع آن

انـسان و حـیوان از طـریـق سیسـتم عـصبی خـود (مـغز، اعـصاب و حـس هـای پـنچ گـانـه) بـا مـحیط رابـطه بـرقـرار مـی 

کند. و از طریق این رابطه زندگی ادامه می یابد. این ارتباط به دو شکل انجام می شود: 
۱-ثابت و دائمی است به آن بازتاب های غیرشرطی می گویند. 

۲-مــــتغییر و مــــوقــــت اســــت بــــه آن بــــازتــــاب هــــای شــــرطــــی مــــی گــــویــــند. تــــربــــیت و آمــــوزش اشــــکال گــــونــــاگــــون فــــعالــــیت 
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انضباطی و عادات گوناگون جزء بازتاب های شرطی اند.

بازتاب های غیرشرطی که مربوط اند به بخش خاکستری مغز و ذاتی حیوان و انسان است. بخشی از 
میراث حیوانی می باشد (غرایز). اما بازتاب های شرطی در جریان زندگی به وجود می آیند و مربوط است به 
کورتکس مغز. حیوان تنها از طریق ارتباط با محیط زندگی می کند. و این ارتباطات از طریق تکامل ارتباطات 

غیرشرطی (غرایز) بهارتباطات شرطی شکل پیدا می کند. یعنی از طریق تکامل بازتاب های غیرشرطی به 
شرطی.

حـیوان از طـریـق بـازتـاب هـای شـرطـی یـاد مـی گـیرد عـالئـم را تـشخیص دهـد و آن را بـه کـار گـیرد و رفـتار خـود 
را مطابق با آن تنظیم کند. این پوشش عصبی را شعور گویند.

تفاوت آگاهی انسان از حیوان

دو سیســــتم اخــــذ و انــــتقال عــــالئــــم وجــــود دارد. سیســــتم نخســــت در انــــسان و حــــیوان مشــــترک اســــت. و بــــا عــــوامــــل 
حـسی مـرتـبط اسـت. تـأثـیر بـالواسـطه مـحیط بـه مـغز و در مـغز بـه سـلول هـای مـخصوص بـینایـی و شـنوایـی مـنتقل 

میشود.

دومین سیستم اخذ و انتقال عالئم، مربوط به انسان است که با مفاهیم سروکار دارد.  
۱-انسان قادر به تکلم است و افکار خود را به شکل مفاهیم بیان می کند. 

۲-انـــدیـــشه بشـــری مجـــرد اســـت. و بـــه شـــکل تجـــریـــدهـــا و تـــعمیم هـــا صـــورت مـــی گـــیرد. حـــیوان قـــادر بـــه تجـــریـــد 
نیست. 

۳-انـسان قـادر اسـت رونـد آگـاهـی خـویـش را تحـلیل کـند. مـحسوسـات، تـصورات، ایـده هـا و تـئوری هـای خـود را 
ارزیابی کند. 

۴-اندیشه بشری اجتماعی و فعال است. در حالی که حیوان هم سازی می کند. 
۵-کــوشــش هــای انــسان شــکل کــار بــه خــود مــی گــیرد و کــار خــود زمــینه ای بــرای تــکامــل سیســتم عــالمــتی دوم و 

تمامی آگاهی انسان در همه اشکال آن می شود. 
۶-آگــاهــی در حــیوان بــه شــکل بــازتــاب هــای ذاتــی اســت. در حــالــی کــه در انــسان آگــاهــی مــحصولــی اجــتماعــی 

است. 

چهار خصیصه پویش بازتاب  
۱-واقعیت مادی مقدم است و بازتاب ذهنی آن جنبه ثانوی دارد.  

۲-خــصایــص پــویــش هــای مــادی بــه شــکل هــای خــاصــی یــعنی بــه صــورت هــای ادارک و انــدیــشه بــازســازی مــی 
شوند.  

۳-بـازتـاب شـبیه تـصویـر آیـینه ای از یـک شـیء نیسـت. بـلکه مـحصول پـویـش پـیچیده کـنش مـتقابـلی اسـت کـه در 
آن مغز دائماً حالت فعال دارد.  

۴-ایـــن واقـــعیت کـــه بـــازتـــاب در شـــعور مـــحصول فـــعالـــیت زنـــدگـــی اســـت. (رابـــطه ارگـــانـــیسم بـــا مـــحیطش) بـــدیـــن 
مـعناسـت کـه شـعور انـسان دائـماً از طـریـق تجـربـه و فـعالـیت اجـتماعـی وی مشـروط مـی گـردد. آنـچه انـسانهـا درک 
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و فــکر مــی کــنند نــاشــی از پــویــش مســتقیم بــازســازی واقــعیت خــارجــی در ادراک و انــدیــشه نیســت بــلکه از طــریــق 
تجــربــه، شــیوه زنــدگــی و روابــط اجــتماعــی وی مشــروط مــی شــود. تــفاوت در شــیوه زنــدگــی و تجــربــه بــاعــث تــفاوت در 

درک اشیاء می شود. 

ماده و بازتاب  
۱-هیچ شعوری جدا از یک مغز زنده وجود ندارد.  

۲-منشأ شعور جهان واقعی است.  
۳-محتوی شعور بازتاب جهان واقعی است.  

۴-وجود مادی و معنوی دو قلمرو جدا از هم نیستند. 
۵-بـازتـاب مـادی نیسـت. بـلکه ذهـنی اسـت پـویـشی کـه مـوجـب بـازتـاب مـی گـردد و پـویـشی کـه بـازتـاب در آن بـه وقـوع 

می پیوندد. هر دو مادی هستند (جهان واقعی و مغز).

احساس چیست

احــــساس یــــکی از خــــواص مــــاده در حــــال حــــرکــــت اســــت. مــــاده بــــا عــــمل کــــردن بــــر روی اعــــضای حــــسی مــــا مــــوجــــد 

احساس می گردد. احساس به مغز و اعصاب وابسته است.

احساس رابطه مستقیمی است که بین شعور و دنیای خارج برقرار می شود.

احساس و بازتاب

نخسـتین مـرحـله آگـاهـی احـساس اسـت. احـساس نـتیجه تـکامـل طـوالنـی خـود مـاده و تـکامـل خـواص و روابـط ذاتـی 

آن است.
اجـسام مـادی در بـرابـر انـگیزه هـای خـارجـی واکـنش نـشان مـی دهـند. یـعنی ویـژگـی انـگیزه هـای خـارجـی را بـه 

اشـکال و وسـائـل گـونـاگـون تجـدیـد مـی کـنند. و انـرژی انـگیزه هـای خـارجـی را بـه تـغییرات داخـلی جـسم مـتأثـر بـرمـی 

گردانند. این عمل را بازتاب می گویند.
عواطف

بازتاب جهان مادی در شعور تنها شکل ادراک و اندیشه به خود نمی گیرد. شکل عاطفی هم به خود می گیرد.
عواطف ارتباط فعال انسان با محیط اش را منعکس می کند. انسان با تأثیر پذیرفنت از اشیاء در حین 

فعالیت، عواطفی نسبت به چیزها دارد. و در فعالیت خود تحت تأثیر عواطف می باشد.
شعور عاطفی جزء الزمی از زندگی است. انسان از طریق درک و تشکیل انگاره ها و عواطف با محیط 

ارتباط برقرار می کند.
عوامل مؤثر در شکل گیری آگاهی انسان 

۱-کار 

۲-شکل گیری زبان

تـــفکر در انـــسان و رونـــد کـــار و فـــعالـــیت اجـــتماعـــی بـــه و جـــود آمـــد. و تـــکامـــل یـــافـــت انـــسان در رونـــد کـــار خـــویـــش 
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طبیعت را تغییر داد و همزمان خود نیز تغییر کرد.
زبــان امــا در پــیدایــش انــدیــشه بشــری نــقشی شــگرف داشــت. تــکامــل کــار اعــضای جــامــعه را بــه یــکدیــگر نــزدیــک 
سـاخـت. و نـیاز بـه بـیان و ارتـباط بـا یـکدیـگر پـیش آمـد پـس زبـان بـه وجـود آمـد زبـان اثـر نـیرومـندی بـر تـکامـل آگـاهـی 

و تشکیل اندیشه های مجرد منطقی داشت. معرفتی که انسان به دست می آورد در مفاهیم اندوخته می شد.
مـفاهـیم شـامـل دو بـخش بـودنـد. یـک کـالـبد صـوتـی خـارجـی و یـک مـحتوی داخـلی کـه ایـن مـحتوا یـا مـعنا بـازتـاب 

واقعیت عینی بود. 
پیدایش زبان  

۱-زندگی و کار انسان اجتماعی است.   
۲-شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است. 

   ۳-انــسان از طـریـق کــار ادراکـــات خــود را گســترش مــیدهــد.

زبان چیست

زبان سیستم عالمات است که در پروسه کار به وجود آمد. و وسیله تفاهم، معاشرت و کسب معرفت است.
سخن چیست

سخن اصوات است که دارای اجزاء صوتی مشخص و مرتبط با معناست.
تفکر چیست

تـفکر یـا انـدیـشیدن،  اسـتعداد خـالق انـسان اسـت کـه در پـروسـه کـار شـکل گـرفـت و تـکامـل یـافـت و در عـالـی تـریـن 
وجه اش به شکل شعور درآمد.

تفکر در ابتدا با پراتیک آمیخته بود ولی به تدریج مستقل شد.
 اقسام تفکر 

۱-تفکر عادی: که با اعمال و رفتار و حرکات کار و تولید درآمیخته است و به انسان کمک می کند که در جهان 
واقعی حرکت کند. 

۲-تفکر علمی: که ادراک تئوریک ماهیت اشیاء و پدیده ها است.

رابطه تفکر و زبان

تفکر از زبان جدا نیست فکر همیشه دارای شکل زبانی است. 
۱-زبان بیرونی، وقتی با دیگران حرف می زنیم 

۲-زبان درونی، وقتی با خود می اندیشیم.
انـسان در پـروسـه تـفکر نـه بـا اشـیاء کـه بـا عـالمـات زبـانـی سـروکـار دارد. و ایـن عـالمـات هـمان واژه هـا هسـتند. 

واژه ها در زبان نتیجه عمل تعمیمی مغز هستند.
انواع زبان  

۱-زبان طبیعی: که با آن سخن می گوییم.  
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۲-زبان مصنوعی: که برای منظور خاصی ایجاد می کنیم. مثل زبان سمبولیک در ریاضیات. 
زبان و سخن گفنت  

۱-زندگی و کار انسان اجتماعی است.  
۲-شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.  

۳-انسان از طریق کار ادراکات خود را گسترش می دهد.  
۴-غنای روابط انسان در کار باعث غنای روابط او با جهان اطراف و غنای ادراکات او شد.  

۵-سخن گفنت و زبان نشانه انتقال از ادراکات حسی انضمامی به انگاره های انتزاعی و عمومی بود.  
۶-انـــسان در جـــریـــان کـــار بـــه جـــایـــی رســـید کـــه دیـــد چـــیزی بـــرای گـــفنت بـــه دیـــگری دارد. و ایـــن چـــیز مـــربـــوط بـــه 

خواص اشیاء و اهدافی که باید جمعاً به آن می رسیدند.  

۷-نـــیاز بـــه گـــفنت (ســـخنگویـــی شـــمرده نـــه تـــولـــید صـــدا، آنـــچه در مـــورد حـــیوانـــات صـــادق اســـت) منجـــر بـــه تـــکامـــل 
حنجره و اعضای دهانی آن شد.  

۸-سخنگویی گذار انسان از احساس به مفاهیم بود. 
۹-شکل گیری مفاهیم در شعور انسان و بررسی اشیاء از نظر خصلت اساسی شان، جدا از موجودیت خاص 

آن ها، جهش عظیم در تکامل شعور بود. 

۱۰- تشکیل مفاهیم و مبادله آنها بدون زبان غیرممکن است. مفاهیم تنها از طریق زبان شکل می گیرند و به 
وسیله آن تکامل می یابند.

شکل گیری مفاهیم

اندیشه ها و ایده ها (مفاهیم) و زبان از کار نشأت می گیرند.

مــفاهــیم در جــریــان فــعالــیت اجــتماعــی انــسان تــوســط مــغز ایــجاد مــی شــود. آن هــا بــازتــاب ارتــباط انــسان هــا بــا 
یکدیگر و جهان خارج، یعنی شرایط واقعی وجود انسانها، می باشند.

شـعور ابـتدا رمـه ای اسـت. شـعوری اسـت کـه بـه مـحیط بـالواسـطه مـحسوس مـربـوط مـی شـود. تـعیین مـفاهـیم از 

طریق نامگذاری بر خصایص مشترک چیزهایی که از طریق ادراک باز شناخته می شود، شکل می گیرد.
خصیصه این انگاره ها این است که از یک محتوی انضمامی و حسی برخوردارند اما مطابق با بر آورده 

شدن نیازهای اجتماعی ایده ها تکامل می یابند. و تشکیل مفاهیم جدید نیازمند آگاهی مستقیم از خصایص 
مشترک اشیاء از طریق حس نیست. ایده های انتزاعی محصول این دوران اند. ایده هایی در مورد جهان و 

حیات اجتماعی
اما سرچشمه همه ایده های انتزاعی بدون استثناء تجربه در جهان مادی و غیره است که ریشه دارد در: 

۱-تکامل ارتباط اجتماعی بین مردم (ایده قبیله، مالکیت)  
۲-تکامل فعالیت تولیدی و دیگر فعالیت ها در رابطه با طبیعت (ایده عدد، زبان، مکان) 

۳-نادانی و ناتوانی نسبی انسان. ایده های عرفانی و پنداری
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منطق 

۱-اندیشه و زبان باید الزام اساسی بازتاب هستی در اندیشه را برآورند. 

۲-این الزام منجر به قوانین اندیشه یعنی اصول منطق می شود. 

۳-بیان اندیشه خود را به شکل قضایای منطقی نشان می دهد. هر قضیه یا ساده یا مرکب است.

قضایای ساده مستلزم اعمال منطقی است. مانند ایجاب، سلب، رابطه. مثل این قرمز است.

قـضایـای مـرکـب از تـرکـیب قـضایـای سـاده بـا رابـطه، (و) یـا (گ) آنگـاه بـه وجـود مـی آیـد. یـا ایـن قـرمـز اسـت یـا 

من کوررنگم. 
۴-مـسئله دوم در مـنطق اصـولـی اسـت کـه نـشان مـی دهـد کـدام قـضیه از قـضیه دیـگر نـاشـی مـیشود اصـولـی کـه 

ما در بحث و استدالل به کار می بریم.
اگـر هـر الـفی ب بـاشـد. و هـر ب. ج پـس هـر الـفی جـیم اسـت. ارسـطو بـه ایـن اصـل شـکل نخسـتین قـیاس گـفت. 

این اصل به ارتباط منطقی قضایا مربوط است نه به حقیقت آن ها. 
۵-اصـل بـعد قـانـون عـدم تـناقـض اسـت. یـک قـضیه نـبایـد بـا نـفی خـود آمـیخته بـاشـد مـثالً الـف ب اسـت. نـفی آن 

می شود الف ب نیست. نمی شود گفت الف ب است و الف ب نیست.
مـنطقیون مـی گـویـند. محـمول واحـد نـمی تـوانـد بـه مـوضـوع واحـدی هـم تـعلق بـگیرد و هـم نـگیرد یـک محـمول یـا بـه 

یــک مــوضــوع تــعلق مــی گــیرد یــا نــمی گــیرد. بــه ایــن قــانــون اشــباع حــد وســط مــیگویــند. الــف یــا ب اســت. یــا الــف ب 

نیست. یکی درست و یکی غلط است. 

۶-امــا اگــر بــخواهــیم اشــیاء و پــدیــده هــا را در حــرکــت و ارتــباط مــتقابــل بــررســی کــنیم قــانــون اصــل عــدم تــناقــض 
دیگر عمل نمی کند. 

۷-بـرای بـررسـی چـیزهـای مـتغیر در مـقوالتـی ثـابـت و پـدیـده هـای مـرتـبط بـه عـنوان پـدیـده هـا و اشـیاء جـدا. کـاری 
کـه مـنطق صـوری مـی کـند. بـایـد از مـنطق دیـالـکتیک کـمک گـرفـت. دیـالـکتیک بـا اصـول مـنطق صـوری مـخالـفت نـمی 

کند بلکه آن را کامل می کند. 
۸-نــبایــد از یــاد بــرد کــه اصــول مــنطق قــوانــین انــدیــشهانــد نــه قــوانــین هســتی. آن هــا قــوانــین پــویــش هــای مــادی 

نیستند. بلکه قوانین بازتاب پویش های مادی هستند.

شالوده های تکامل ایدئولوژی

ایدئولوژی اساساً یک محصول اجتماعی است البته این به معنای نفی سهم فرد در تشکیل ایدئولوژی نیست.
چند نکته مهم

ایدئولوژی همواره مربوط است به: 
۱-مردمی معین 

۲-که در شرایطی معین زندگی می کنند. 
۳-شیوه تولید معینی دارند. 
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۴-روابط اجتماعی معینی دارند. 
۵-چیزهایی معین با تمایالت و هدفهایی معین انجام می دهند.

بنابراین در جامعه ای که تقسیم طبقاتی وجود دارد. ایدئولوژی ها خصلتی طبقاتی دارند.
تعریف ایدئولوژی

ایدئولوژی بازتاب جهان واقعی به شکل ایده های انتزاعی است.
 هـر ایـدئـولـوژی کـوشـشی اسـت کـه مـردم بـرای درک و بـه دسـت دادن شـرح از جـهان واقـعی کـه در آن زنـدگـی مـی 

کنند می باشد؛ نظام پیوسته ای از ایده ها.
ایدئولوژی بر مبنای ساخت معینی ازجامعه تکامل می یابد تا به عالیق طبقه ای خدمت کند.

ایدئولوژی ابزار و سالح فکری طبقات است.

پنج ویژگی عمده در تکامل ایدئولوژی 

۱-پندارهای ایدئولوژیک همواره به عنوان بازتاب روابط انسان ها در تولید خاصی که در طول تاریخ به وجود 
آمده است می باشند. منشأ این پندارها روابط انسان ها در تولید جامعه است. منشأ پندارها در ایدئولوژی 

همواره ساخت اقتصادی است.

انـگاره هـای اخـالقـی نـیز بـازتـاب روابـط اجـتماعـی مـی بـاشـند. کـه مـردم وارد آن شـده انـد و از خـالل آن فـعالـیت 

شخصی آن ها روی می دهد.

ایـدئـولـوژیـهای فـوق طـبیعی نـیز در آخـریـن تحـلیل چـیزی نیسـت مـگر بـازتـاب جـهان واقـعی یـا روابـط اجـتماعـی کـه 

انسان ها در آن زندگی می کنند.

جهان فوق طبیعی همواره به عنوان پاسدار کالبد اساسی جامعه عمل می کند. 
۲-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـکی بـه صـورت بـازتـابـی نـاآگـاهـانـه و غـیرعـمدی کـه در انـگاره هـای عـمومـی راجـع بـه جـهان 
بــیان شــدهانــد، از ســاخــت اجــتماعــی مــوجــود نــاشــی مــیگــردنــد. ایــن پــندارهــا خــصلتی نــاآگــاهــانــه و خــودبــهخــودی 

دارند. 
۳-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک انـسان هـا را از آگـاهـی بـه مـنشأ حـقیقی ایـن پـندارهـا بـاز مـی دارد. درسـت اسـت کـه 
در تحـلیل نـهایـی شـرایـط حـیات مـادی اشـخاصـی کـه در سـر آن هـا ایـن گـویـش انـدیـشه جـریـان مـی یـابـد سـیر ایـن 

پویش را تعیین می کند. اما این پویش برای شخص ناشناخته می ماند. 

۴-در پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک مـا بـا یـک وارونـگی روبـه رو هسـتیم. در حـالـی کـه مـنشأ ایـن پـندارهـا واقـعیت مـادی 
روابط اجتماعی است. این گونه نمایانده می شود که منشأ ایده ها ذهن است. 

۵-پـندارهـای ایـدئـولـوژیـک بـه خـاطـر مـنافـع گـروه هـای خـاص، روابـط واقـعی اجـتماعـی را پـنهان و مخـدوش مـی 
کند. فی املثل سلسله مراتب نظام فئودالی رابا سلسله مراتب آسمانی یکی می کنند.
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مراحل تکوین شعور

شـعور انـعکاس دنـیای خـارج در ذهـن یـا مـغز آدمـی اسـت. شـعور عـالـی تـریـن انـعکاس واقـعیت و مـحصول تـکامـل 
طوالنی اجتماعی است.

شــعور مــاده نیســت. امــا خــاصــیت مــاده اســت. پــس مــادی اســت. شــعور عــمل و خــاصــیت مــاده ای بــه نــام مــغز 
است.

انعکاس چیست

انـعکاس خـاصـیت عـمومـی مـاده اسـت. و عـبارتسـت از اسـتعداد اجـسام کـه بـا تـغییرات درونـی خـویـش، مـختصات 

اجسامی را که با آنها عمل متقابل دارند به شکل دیگری بازآفرینی می کنند.

مغز یک سیستم مادی است که با تغییرات فیزیکی شیمیایی در نرون های خود کلیه مختصات اجسامی را 
که با آن برخورد می کند به شکل تصورات، مفاهیم، احکام و استنتاجات انتزاعی بازآفرینی می کند. و از آن 
جا که بازآفرینی به شکل مقوالت منطقی است. پس می گوییم «بازآفرینی به شکل دیگر» یعنی نه بدان شکل 

مادی که در خارج از ذهن شیء وجود دارد.
انعکاس فعال

انعکاس در حیوانات به شکل مشخصی حسی است. تنها آن اشیایی منعکس می شوند که مستقیم یا 

غیرمستقیم با ارضاء نیازمندی های زیستی جانور ارتباط دارد. ولی در انسان تفکر تجریدی داریم انسان می 

تواند بدون ملس یا رؤیت اشیاء به کمک مفاهیم یک شیء را احساس کند. در اینجا این انعکاس ازمرحله 
پاسیف بیرون می آید. و فعال می شود. مفاهیم و احکام به عمل تغییر در پیرامون انسان بدل می شوند.

مراحل تکوین شعور 

۱-احساس

۲-ادراک

۳-تجسم

 ۴- مفاهیم 

 ۵- حکم 

  ۶-استدالل

 نخست: مرحله حسی ـ حرکتی

احساس چیست

حواس ما در برابر تحریکات خارجی واکنش نشان می دهد. این انعکاس را احساس می گویند.

ادراک چیست

ذهن احساس را تعبیر و تفسیر می کند. این مرحله را ادراک گویند. که ساده ترین معلوماتاند.
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تجسم چیست

قـــبل از پـــیدا شـــدن مـــفاهـــیم نـــوعـــی فـــعالـــیت ذهـــنی وجـــود دارد. کـــه بـــدان تـــجسم مـــی گـــویـــند. یـــعنی احـــساســـات و 
ادراکات مجسم می شوند.

در این مرحله نخست که مرحله حسی شناخت است به پایان می رسد.
مرحله دوم: مرحله عقلی ـ منطقی

مفاهیم چیست

ذهن از تصورات همگون که احساس و تجربه به دست می دهند. مفهوم را می سازد مثل مفهوم انسان و کوه.
ادراکات با هم مقایسه می شوند. حاصل تعبیرو تفسیر آن ها منجر به شکل گیری مفاهیم می شود. مفهوم 
چیزی نیست مگر انتزاع مشترکات. که در جریان کار و تولید تحقق می یابد. مجموعه ای از مفاهیم زبان را به 

وجود می آورند.
مفهوم می تواند مشخص باشد به آن اسم ذات گویند. یا مجرد و انتزاعی باشد به آن اسم معنی گویند.
هــر کــدام از ایــن مــفاهــیم جــمع بســت مجــموعــه ای از تــصاویــر هــمگونــی اســت کــه از طــریــق تجــربــه حــسی و در 

جریان پراتیک به دست می آید.
احکام چیست

ذهن از جمع کردن مفاهیم مشخص و مجرد حکم را می سازد. حکم دو صورت دارد:
ــ سلبی: مفهومی را به طور منفی به مفهوم دیگر نسبت می دهد.

ــ ایجابی: مفهومی را به طور مثبت به مفهوم دیگر نسبت می دهد.
استنتاج چیست

بعد ذهن از ترکیب چند حکم که آن را مقدمات گویند استنتاج را می سازد. مثالً انسان ها سخنگویند.
محمود انسان است.

محمود سخنگو است.
خالصه کنیم

انسان در مرحله حسی ـ تجربی، چیزی را حس می کند. احساس خود را به صورت تصویر آن چیز درک می 

کند. و بعد آن تصویر را در ذهن بازآفرینی می کند.
در مرحله دوم، از تصاویر همگون مفهوم را می سازد. و از ترکیب مفاهیم، احکام سلبی یا ایجابی را به 

وجود می آورد و از ترکیب احکام به نتایج نو و دانش نو می رسد که به آن استنتاج گویند.
منطق صوری

مـــنطق صـــوری مـــراحـــل پـــنج و شـــش مـــعرفـــت، (احـــکام و اســـتنتاج) را مـــورد بـــررســـی قـــرار مـــی دهـــد و شـــیوه هـــای 
درست استنتاج را می آموزاند. از این جهت منطق صوری برای تفکر درست ضروری است.
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وحدت معرفت حسی و عقلی

تـفکر عـقالنـی روی احـساس اثـر خـود را مـی گـذارد. چـرا کـه مـعرفـت حـسی و عـقالنـی درهـم آمـیخته انـد. بـه عـبارت 
دیـگر انـسان هـرچـه بیشـتر بـدانـد (مـعرفـت عـقلی) بهـتر مـی بـیند و بهـتر حـس مـی کـند. و از سـوی دیـگر بـرای تـفکر 

کردن باید ببیند. بشنود و ملس کند. پس عناصر حسی و عقلی در هم مؤثرند.
دو درک غلط

ســـنسوآلـــیسم مـــعرفـــت حـــسی را مـــطلق مـــی کـــند و راســـیونـــالـــیسم مـــعرفـــت عـــقلی را در حـــالـــی کـــه ایـــن دو رابـــطه ای 

دیالکتیکی دارند. و معرفت حاصل تجربه و عقل است.
حقیقت چیست

تــطابــق واقــعیت عــینی خــارجــی بــا تــصاویــری کــه در ذهــن مــا رســم مــی شــود حــقیقت نــام دارد و یــا شــناخــت عــینی، 

حقیقی و کامل جهان در جریان گسترش آن را حقیقت گویند.

چند نکته مهم 

۱-حقیقت عینی است. 

۲-حقیقت مطلق است. 

۳-حقیقت مشخص است.

عــینی بــودن حــقیقت بــدیــن مــعناســت کــه تــصاویــر حــسی یــا عــقلی شــعور مــا بــا مــوضــوع پــژوهــش تــوافــق دارد و 
بدان وابسته است.

و مــشخص بــودن حــقیقت بــدیــن مــعناســت کــه حــقیقت تجــریــدی نیســت. مــشخص اســت و واقــعیت را در لحــظات 
یـعنی حـرکـت در چـارچـوب زمـانـی و مـکانـی آن بـررسـی مـی کـند. امـا حـقیقت مـطلق یـعنی مـعرفـت کـامـل و جـامـع از 

یـک مـوضـوع و حـقیقت نسـبی، مـعرفـت نـاقـص و جـزئـی از یـک مـوضـوع اسـت. کـه بـه تـدریـج کـامـل و کـامـلتر مـی شـود 

و به سوی حقیقت مطلق می رود.
آدمی در گام نخست به حقیقت مطلق نمی رسد. بلکه در جریان گسترش مداوم دانش انسان به تدریج به 

حقیقت مطلق نزدیک می شود و از منزل های حقیت نسبی می گذرد. پس حقیقت مطلق چیزی جز مجموع 
حقیقت های نسبی نیست.

پیشرفت دانش و پراتیک اجتماعی همواره میزان نسبیت شناخت های ما را کاهش می دهد. و ما را به 

حقیقت مطلق نزدیک و نزدیکتر می کند.
عمل مالک حقیقت

انــدیــشه هــا و تــئوری هــا اگــر انــعکاس واقــعی دنــیای عــینی بــاشــند بــا پــراتــیک اجــتماعــی بــه مــعنای وســیع آن بــایــد 

مورد تأیید قرار گیرند.
بـــایـــد بـــرای اثـــبات درســـتی تـــئوری بـــه واقـــعیت عـــینی و پـــراتـــیک اجـــتماعـــی رجـــوع کـــرد. صـــحت یـــک تـــئوری مـــمکن 
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اســت بــه وســیله شــواهــد عــلمی دیــگر تــأیــید شــود. ایــن شــواهــد خــود بــا احــکامــی پــیونــد دارنــد کــه قــبالً تــوســط پــراتــیک 

مورد تصدیق قرار گرفته اند.
در بــعضی مــوارد مــثل ریــاضــی بــسیاری از تــئوریــها را بــه یــاری مــنطق و بــدون تــوســل بــهپــراتــیک بــه اثــبات مــی 
رسـانـیم. امـا دالیـل مـنطقی نـیز در نـهایـت بـه طـور مسـتقیم یـا غـیرمسـتقیم بـرپـایـه پـراتـیک اجـتماعـی صـحت خـود را 

به اثبات میرساند.
پـراتـیک بـه عـنوان مـالک حـقیقت نسـبی اسـت. پـراتـیک در جـریـان تـحول خـود هـرگـز مـفاهـیم و تـئوریـهای قـبلی را 

تماماً بی اعتبار نمی کند. بلکه جنبه های مثبت حفظ میشود. و شناخت در جریان گسترش عمیق تر می شود. 
دو انحراف  
۱-دگماتیسم 
   ۲-رالتیوسیم

دگــماتــیسم بــه جــای بــررســی واقــعیت مــشخص از احــکام و نــتایــج ابــدی بهــره مــی گــیرد و بــه جــزم گــرایــی دچــار مــی 

شود.
رالتــیوســیم، نســبیت حــقایــق را مــطلق مــی ســازد. و بــه جهــت ثــابــت و پــایــدار بــه هســته هــای مــطلقیت در حــقایــق 
تــوجــه نــمی کــند. و تــصور مــی کــند هــیچ چــیز پــایــداری در مــعرفــت انــسان وجــود نــدارد. و دچــار نســبی گــرایــی مــی 

شود.
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در آمد نهم
مروری اجمالی به منطق صوری

علم منطق

تعریف 

۱-واژه مـــنطق در لـــغت عـــربـــی بـــه مـــعنای اســـم، وســـیله اســـت بـــرای نـــطق. و نـــطق لـــفظ منسجـــمی اســـت کـــه دارای 
معنای مشخص باشد. 

۲-در اصطالح عام به معنای برهان و استدالل یا خرد و اندیشه است. 

۳-در اصـــطـالح عـــلـوم بــه نـــام دانـــشـی اســـت کــه بــه مـــنـظـور صــیـانــت ذهـــن انـــسـان از خـــطـا در تـــفـکـر وضـــع شـــده 
اســت. تـا مــیزانــی بــرای درســت انــدیــشیدن بـاشـد.

منطق صوری

از آن کـه صـحت یـا سـقم اسـتدالل هـا از دیـدگـاه مـنطق ارسـطویـی بـه فـرم و صـورت آنـها وابسـته اسـت. ایـن مـنطق 
رامنطق صوری می گویند.

 ارسطو می گوید: منطق دانشی است که راه های تفکر صحیح و استدالل درست را نشان می دهد.
موضوع علم منطق

موضوع علم منطق عبارتست از معرف و حجت.

از آن جــا کــه رســالــت اصــلی مــنطق، تــضمین تــفکر صــحیح اســت و انــدیــشیدن درســت شــامــل «تــعریــف کــردن 
صحیح» و استدالل کردن صحیح می باشد پس موضوع علم منطق معرف و حجت است.

تدوین کننده

ارسطو قواعد منطق را در رساله ارغنون به صورت علمی مجزا تدوین کرد این مجموعه شامل:
ــ  مقوالت

ــ  حدسیات
ــ  قضایا

ــ  ابطال مغالطات
ــ  آنالوطیقای اول ـ به معنای تحقیق کردن است.

ــ  آنالوطیقای دوم ـ مباحث استدالل و قیاس، حد و تعریف را در آن آورده است. 
اقسام علم

علم به دو قسم تقسیم می شود: 
۱-علم  حضوری
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۲-علم حصولی:
الف) تصور شامل:

                   ــ ضروری (بدیهی)
                  ــ نظری (اکتسابی)

ب) تصدیق شامل:
                 ــ بدیهی

                ــ اکتسابی
علم حضوری

عبارتست از حضور نفس معلوم در نزد عالم ـ علم به تشنگی

علم حصولی

عبارتست از حصول صورت شیء در ذهن عالم ـ صورت درخت سرو وقتی به درخت سرو فکر می کنیم
تصور

ادراک شیء به صورت ساده است: مثل تصور نور
تصدیق

ادراک چیزی همراه با حکمی درباره آن است مثل: نور سرعتی برای km/s۳۰۰۰۰۰  دارد.
ضروری

ادراکی که به صورت بدیهی و خودبه خودی معلوم باشد.
نظری (اکتسابی)

ادراکی که نیازمند به فکر کردن است.
تصور ضروری ؛ تصور سفیدی

تصور اکتسابی ؛ تصور برق

تصدیق بدیهی : کل از جزء بزرگتر

تصدیق اکتسابی ؛مجموع زوایای مثلث متساوی الساقین ۱۸۰ درجه است

منشأ تصور 

۱-نظریه حسی (جان الک) ـ حس تنها تأمین کننده تصورات و مفاهیم است. ذهن پس از تصور محسوسات 
آن ها را تجزیه و ترکیب میکند و با تجرید و تعمیم ادارک حسی معانی کلی را تصور می کند. 

۲-نظریه عقلی (دکارت) ـ برای تصور دو منشأ قائل است:

الف) حس

ب) فطرت: بسیاری از مفاهیم و تصورات در فطرت انسانی نهفته است مانند حرکت، روح، خدا 
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۳-نظریه استذکاری (افالطون)
منشأ تصدیق 

۱-دیدگاه مکتب عقل

انسان در پرتو عقل خویش قضیه های بدیهی و ضروری را در ذهن خود کنار یکدیگر قرار می دهد. و با 

تفکر از آن امور معلوم، مجهول را حل می کند.
آنگاه مجدداً قضایا ضروری را به ضمیمه اموری که معلوم گشته کنار هم قرار می دهد. و دو باره به 

حقایقی جدید می رسد.
این مکتب به تجربه هم بها می دهد. اما زیربنا را قضایای ضروری می داند که در پرتو فکر انسان به 

ادراک واقعیتهای نظری و اکتسابی و تکامل و تطور آنها منجر می شود. 

۲-مکتب تجربی
ایـن مـکتب تجـربـه را زیـربـنا و تـنها مـنشأ هـمه مـعارف مـی دانـد. و قـضایـای ضـروری و بـدیـهی را کـه بـدون نـیاز 

بـه تـفکر بـه خـودی خـود مـعلوم بـاشـد را قـبول نـدارد. و مـی گـویـد قـضایـا و تـصدیـقات بـدیـهی بـایـد بـا تجـربـه بـه اثـبات 

برسند.
و قواعد و اصولی که خارج از محدوده تجربه باشند بی اساس است.

تصور جزئی

بر فرد واحد و معین صدق می کند. مانند تصور شخص معین، سقراط
تصور کلی

قابل صدق بر بیش از یک فرد است. مانند کوه
تصدیق جزئی

حقیقتی موضوعی و جزئی مورد تصدیق قرار بگیرد. مانند زمین، گرد است.
تصدیق کلی

حکمی عام در بین دو معنای کلی وجود داشته باشد. مانند حرارت موجب انبساط فلزات میشود.
که این نوع قضایا، قضیه کلی هم میگویند.

تصور جزئی

جزئی خود به جزئی حقیقی و جزئی اضافی تقسیم میشود:
جزئی حقیقی

حقیقتاً بر فرد واحد صدق میکند. مثل ارسطو
جزئی اضافی (نسبی)

نســبت بــه کــلی مــافــوق خــود زیــرمجــموعــه آن مــحسوب مــیشــود. و جــزئــی از آن مجــموعــه وســیع تــر قــلمداد مــیشــود. 

مانند مفهوم اسب، نسبت به مفهوم حیوان که باالتر از آن قرار دارد.
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تصور کلی

کلی خود به کلی متواطی و مشکک تقسیم میشود.
کلی متواطی

آن اســت کــه بــه صــورت مــساوی و یــکنواخــت بــر مــصادیــق خــود مــنطبق اســت مــانــند مــفهوم شــتر. مــصادیــق آن در 
اشتر بودن مساوی اند.

کلی مشکک

تـطابـق آن بـر افـراد و مـصادیـقش یـکسان نیسـت. بـلکه دارای شـدت و ضـعف اسـت مـانـند مـفهوم نـور (نـور فـانـوس 

و نور خورشید)

کلیات پنچگانه

کلیات را با توجه به رابطه آنها با مصادیقشان به دو قسم تقسیم میکنند: 
۱-کلی ذاتی 

۲-کلی عرضی
کلی ذاتی

آن است که بیانگر عین ذات و ماهیت مصادیق خود باشد. مانند انسان نسبت به افرادش
ــ یا جزء ذات و اعم آن باشد ـ مانند حیوان نسبت به آدمی

ــ یا جزء ذات و مساوی با آن باشد ـ مانند ناطق
کلی ذاتی خود بر سه قسم است:

۱- نوع

مفهوم انسان بر همه افرادش داللت میکند و تمام ذاتیات مصادیق خود را دربردارد. این گونه مفاهیم را نوع 
میگویند.
۲- جنس

مفهوم حیوان نسبت به آدمی. از آنجا که شامل افراد انسان و حیوانات میشود .. این قبیل مفاهیم را جنس 
گویند.

جنس مفهوم کلی است که بر چند نوع منطبق است.

۳- فصل

مـــفهوم نـــاطـــق نســـبت بـــه افـــراد آدمـــی. جـــزیـــی از ذاتـــیات او را در بـــردارد و نســـبت مـــساوی بـــا او دارد. یـــعنی هـــر 
انـسان نـاطـق و هـر نـاطـق انـسان اسـت ایـن را فـصل گـویـند. زیـرا نـطق مـوجـب جـداسـازی انـسان از سـایـر حـیوانـات 

می شود.
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کلی عرض

بیانگر صفتی خارج از ذات مصادیق خود می باشد. و بر دو قسم است: 
۱-عرض عام 

۲-عرض خاص
عرض عام

نســبت بــه مــصادیــق خــود خــارج از ذات آن هــا بــاشــد ولــی بــه یــک نــوع واحــد اخــتصاص نــدارد. بــلکه شــامــل انــواع 

مختلف می گردد. مانند صفت راهرونده که شامل انسان و پلنگ و فیل می شود.

عرض خاص

خـــارج از ذات و مـــاهـــیت مـــصادیـــق خـــود بـــاشـــد. ولـــی بـــیانـــگر وصـــفی تـــنها در یـــک نـــوع مـــعین اســـت مـــانـــند صـــفت 
متعجب که فقط شامل افراد نوع انسان است.

کلیات پنجگانه (کلیات خمس)

نوع و جنس و فصل و عرض عام و خاص را کلیات پنجگانه گویند.
جنس و فصل به دو قسم تقسیم می شوند: 

۱-قریب 
۲-بعید

جنس قریب

برای یک نوع عباتست از نزدیک ترین جنس به آن نوع مثل جنس حیوان برای نوع انسان
جنس بعید

آن اسـت کـه فـراسـوی جـنس قـریـب قـرار دارد. مـثل جـنس مـوجـود جـانـدار بـرای انـسان زیـرا مـوجـود جـانـدار فـراتـر از 
حیوان است برای اینکه شامل حیوان و گیاهان میشود.

فصل قریب

برای یک نوع عبارتست از نزدیک ترین فصل نسبت به آن نوع مثل فصل ناطق برای نوع انسان.
فصل بعید

آن اسـت کـه بـعد از فـصل قـریـب قـرار مـیگـیرد مـثل حـساس متحـرک بـا اراده بـرای انـسان، زیـرا ایـن عـنوان کـلی، 
فصل برای حیوان است که شامل انسان و غیرانسان میگردد.

نسبت میان دو کلی

رابطه دو کلی با یکدیگر بر چهار قسم است: 
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۱-تساوی 
۲-تباین 

۳-عموم و خصوص مطلق 
۴-عموم و خصوص من وجه

رابطه تساوی

نسبت میان دو کلی است که هر یک از آن دو بر همه مصادیق دیگری منطبق باشد. مانند انسان و ناطق

رابطه تباین

نسـبت مـیان دو کـلی اسـت کـه هـیچ یـک از آن دو بـر هـیچ یـک از مـصادیـق دیـگری مـنطبق نـباشـد. مـانـند انـسان و 
اسب

رابطه عموم و خصوص مطلق

نسـبت مـیان دو کـلی اسـت کـه یـکی از آنـها بـر هـمه مـصادیـق دیـگری مـنطبق اسـت. ولـی کـلی دیـگر، فـقط بـر بـعضی 

از مصادیق آن انطباق دارد. مانند فلز و طال هر طالیی فلز است. ولی بعضی از فلزات طال هستند.
رابطه عموم و خصوص من وجه

نســبت مــیان دو کــلی اســت کــه هــر یــک از آنــها بــر بــعضی از مــصادیــق دیــگری صــدق مــیکــند. مــانــند مســلمان و 

فرانسوی. بعضی از مسلمانان فرانسوی اند. و بعضی از فرانسویها مسلمان اند.

اقسام کلی 

۱-کلی طبیعی 

۲-کلی منطقی 

۳-کلی عقلی

کلی طبیعی

گــاهــی ذات (مــثالً انــسان را) بــدون در نــظر گــرفــنت وصــف کــلی مــالحــظه مــیکــنیم. ایــن ذات و طــبیعت مــوصــوف را 

کلی طبیعی گویند. کلی طبیعی با وجود مصادیق خود در خارج از ذهن ما وجود دارد.
کلی منطقی

گاهی وصف کلی را بدون مالحظه موصوف آن در نظر میگیریم. آن را کلی منطقی گویند.
کلی عقلی

گـــاهـــی ذات (انـــسان را) بـــا وصـــف کـــلی بـــودن آن مـــالحـــظه مـــیکـــنیم و مـــوصـــوف را بـــا وصـــف کـــلی بـــودن در نـــظر 

میگیریم.
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عنوان و ُمَعنون

گـــاهـــی از اوقـــات یـــک مـــفهوم کـــلی را بـــدون مـــصادیـــق اش لـــحاظ مـــیکـــنیم. و حـــکمی را بـــر آن عـــمل مـــیکـــنیم. مـــثالً 

انــسان، حــیوان نــاطــق اســت. در ایــن مــثال حــکم «حــیوان نــاطــق» بــر انــسان بــودن بــه عــنوان یــک مــفهوم کــلی حــمل 

شده است.
امــا گــاهــی از اوقــات یــک مــفهوم کــلی نــه بــه لــحاظ مــصادیــق در نــظر مــیگــیریــم و حــکمی را بــا ایــن لــحاظ بــر آن 
حــمل مــیکــنیم. مــثالٌ انــسان تــعجب مــیکــند حــکم تــعجب کــردن بــه مــفهوم انــسان حــاکــی از افــراد مــصادیــقش حــمل 

میشود این مفهوم را که حاکی از مصداق خود لحاظ شده «عنوان» و مصداق آن را «ُمَعنَون» مینامند.

حاالت علم و جهل

در هر قضیه و خبری چهار حالت برای ما متصور است: 
۱-یقین 
۲-ظن 

۳-شک 
۴-وهم

یقین

اگــــر نســــبت بــــه مــــضمون یــــک خــــبر نــــفیاً و یــــا اثــــباتــــاً اطــــمینان صــــددرصــــد داشــــته بــــاشــــیم و خــــالف آن را مــــحتمل 
نداشتیم. این حالت را یقین گویند.

ظن

اگر آن را با احتمال بیش از پنجاه درصد محتمل بدانیم آن را ظن گویند.
شک

اگر تحقق یا عدم تحقق آن را به صورت مساوی محتمل بدانیم آن را شک گویند.
وهم

اگر آن را با احتمال کمتر از پنجاه درصد محتمل بدانیم این حالت را وهم گویند.
یقین و ظن از اقسام علم و شک و وهم از اقسام جهل قلمداد میشود.

اقسام جهل

جهل خود به دو قسمت تقسیم میشود: 
۱-جهل بسیط، انسان چیزی را نمیداند ولی میداند که نمیداند. 
۲-جهل مرکب، انسان چیزی را نمیداند ولی نمیداند که نمیداند.
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وظیفه علم منطق

دو چیز است: 
۱-ارائه رهنمود برای تعریف صحیح که به تصورها اختصاص دارد.

یعنی بیان راه های درست برای پی بردن به مجهوالت تصوری در پرتو معلومات تصوری 
۲-ارائه رهنمود برای استدالل صحیح که به تصدیق اختصاص دارد.

یعنی تبیین روش های درست برای آگاه شدن از مجهوالت تصدیقی در پرتو معلومات تصدیقی
بدین جهت موضوع علم منطق را معرف و حجت دانسته اند.

اقسام تعریف

تعریف شامل دو بخش است: 

۱-حد: که خود شامل دو بخش است:
ــ حد تام

ــ حد ناقص 
۲-رسم: که این نیز شامل دو بخش است: 

ــ رسم تام
ــ رسم ناقص

حد تام

تـعریـف یـک شـیء بـا جـنس قـریـب و فـصل قـریـب. جـنس قـریـب و فـصل قـریـب هـر دو ذاتـی هسـتند نـه عـرضـی. پـس 

هدف تعریف کامل یک شیء تعریف آن با همه ذاتیات آن است.

مانند تعریف انسان: حیوان ناطق. حیوان جنس قریب انسان است و ناطق فصل قریب.
حد ناقص

تعریف یک شیء با بعضی از ذاتیات آن که خود به دو بخش تقسیم میشود:

الف) تعریف یک شیء به جنس بعید و فصل قریب

مانند تعریف انسان: موجود زنده ناطق؛ جنس بعید + فصل قریب
ب) تعریف یک شیء فقط با فصل قریب

مانند تعریف انسان ناطق
رسم تام

تعریف یک شیء: با جنس و عرض خاص

مانند تعریف انسان: حیوان متعجب
یعنی یک ذاتی + یک عرضی است.
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رسم ناقص

تعریف شیء فقط با عرض خاص است.

مانند انسان تعجب کننده
انوع رسم ناقص 

۱-تعریف با مثال: گاهی برای تعریف یک شیء از بیان مثال و ارائه مصادیق آن بهره میگیریم. مانند تعریف 
سیاه میگوییم مثل زحل 

۲-تعریف با تشبیه: گاهی برای تعریف آن را به چیزی تشبیه میکنیم. اما شرط آن است که «مشبه به» (مورد 
تشبیه) در نزد مخاطب آشکار باشد مانند تعریف وجود به نور 

۳-تعریف با تقسیم: گاهی برای تعریف، شیء را با بیان اقسام آن توضیح میدهیم مانند تعریف جاندار 
میگوییم عبارت است از گیاه و حیوان

شروط تعریف 

۱-تعریف باید با آن شیء در مقام صدق و انطباق بر مصادیق با هم مساوی باشند. مثل حیوان ناطق در 
تعریف انسان 

۲-تعریف باید در نزد مخاطب از مفهوم شیء واضح تر باشد. مثل تعریف ستاره: کرات آسمانی که از 
خودشان نور و تشعشع دارند. 

۳-تعریف باید با خود شیء متمایز داشته باشد (یکی نباشد) 

۴-تعریف باید با الفاظ واضح و روشن باشد. 

۵-شناخت تعریف متوقف بر شناخت خود آن شیء نباشد. مثالً در تعریف ماه بگوییم آن که مهتاب را می 
تاباند که تعریف متوقف است بر شناخت خود شیء (ماه)

مبحث قضایا

یکی از دو وظیفه منطق، جز ارائه تعریف صحیح، ارائه قوانین الزم برای استدالل درست است که به تصدیق 
ها مربوط می گردد میباشد. مواد اولیه ساختار استدالل را قضایا تشکیل میدهند.

تعریف قضیه

قضیه جمله تام خبری است که احتمال صدق یا کذب بودن آن وجود دارد. مثل: جهان حادث است.

بــنابــرایــن جــملههــای نــاقــص و جــمله هــای کــامــلی کــه خــبری نیســتند (انــشایــی و امــری هســتند) از دایــره قــضیه 

خارج میشوند.
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اقسام قضیه

قضیه به دو قسم تقسیم میشود: 

۱-قضیه حملیه 
۲-قضیه شرطیه

قضیه حملیه

آن اسـت کـه در آن بـه ثـبوت یـا نـفی یـک چـیز از چـیز دیـگر حـکم شـود مـانـند عـدالـت خـوب اسـت. یـا ظـلم بـد اسـت. کـه 
در اولــی حــکم شــرط اســت بــه ثــبوت خــوب بــودن بــرای عــدالــت و در دومــی حــکم شــده اســت بــه نــفی خــوب بــودن بــرای 

ظلم.
ارکان قضیه حملیه 

۱-موضوع: که حکمی بر آن بار میشود (نفیاً یا اثباتاً) مثل عدل یا ظلم. 

۲-محمول: آنچه بر موضوع بار میشود (نفیاً یا اثباتاً) مثل خوبی. 

۳-حکم: نسبت میان موضوع و محمول. مثل حکم به ثبوت خوب بودن برای عدالت

عدالت      خوب       است
موضوع    محمول     حکم

قضیه شرطیه

آن اســـت کـــه در آن بـــه اثـــبات یـــا نـــفی نســـبت مـــیان دو قـــضیه حـــکم مـــیشـــود. مـــانـــند اگـــر مـــثلث، مـــتساویالـــساقـــین 
باشد. مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است.

ارکان قضیه شرطیه 

۱-مقدم: قضیه اول مثلث 

۲-تالی: قضیه دوم مجموع زوایا 

۳-رابطه و نسبت میان دو قضیه

موجبه و سالبه

قضایا :

۱-قضیه موجبه ــ یعنی مثبت 
۲-قضیه سالبه ــ یعنی منفی
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قضیه حملیه به اعتبار موضوع 

۱-قضیه شخصیه

موضوع آن جزئی است مانند ارسطو فیلسوف است 

۲-قضیه طبیعیه
موضوع کلی است. مانند انسان نوع است. 

۳-قضیه مهمله
مــوضــوع آن کــلی اســت. ولــی تــعداد خــاصــی بــرای مــصادیــق بــه راســتی در خــاج بــیان نشــده مــانــند انــسان در 

رنج است. 
۴-قضیه محصوره

مــوضــوع آن کــلی اســت. و بــه لــحاظ مــصادیــق آن در خــارج حــکمی بــر آن بــاشــد. و تــعداد مــصادیــق بــیان شــده 

است.

که خود به دو بخش تقسیم میشود:
ــ محصوره کلیه: مانند همه ایرانیان شاعرند.

ــ محصوره جزئیه: بعضی از ایرانیان شاعرند.

محصورات اربعه

از آنـجا کـه قـضایـا بـه مـوجـبه و سـالـبه تـقسیم مـیشـونـد. ایـن دو نـوع مـحصوره هـر کـدام بـه مـوجـبه و سـالـبه تـقسیم 
میشوند. که مجموع چهار نوع آن را محصورات اربعه میگویند. 

۱-موجبه کلیه ــ هر انسانی حیوان است. 
۲-سالبه کلیه ــ هیچ انسانی اسب نیست. 

۳-موجبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انساناند. 
۴-سالبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انسان نیستند.

اقسام قضیه حملیه موجبه

به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم می شود: 
۱-قضیه ذهنیه

قضیه ای که جایگاه وجود موضوع آن فقط در ذهن باشد. مانند: دریای جبره ممکن است به وجود بیاید. 

۲-قضیه خارجیه
قضیه ای که موضوع آن در خارج از ذهن وجود دارد. و به لحاظ مصادیقش حکمی بر آن بار می شود. 

مانند شاعران رنج فراوان تحمل نموده اند. 
۳-قضیه حقیقیه

قـــضیه ای اســـت کـــه مـــوضـــوع آن درواقـــع مـــورد نـــظر قـــرار مـــیگیرد. و شـــامـــل مـــصادیـــق فـــعل و آیـــنده مـــی شـــود. 
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مانند مثلث متساوی الساقین مجموع زوایایش مساوی دو قائمه است.
تقسیمی دیگر در قضیه حملیه 

۱-قضیه ُمَحصّله

قضیه ای که موضوع و محمول آن بر امری وجودی داللت کند. مانند هوا گرم است. 

۲-قضیه معدوله
قضیه ای که موضوع و محمول یا هر دو امری وجودی نباشند. مانند نابخردان ناموفقند.

قضیه شرطیه به اعتبار نسبت 

۱-متصله

آن اسـت کـه نسـبت مـیان مـقدم و تـالـی اتـصال بـاشـد. اگـر مـثلث مـتساوی الـساقـین بـاشـد. مجـموع زوایـای مـثلث 
۱۸۰ درجه است. 

۲-منفصله
آن اســت کــه نســبت مــیان مــقدم و تــالــی انــفصال و گسســتگی بــاشــد. مــثالً ایــن طــور نیســت کــه انــسان یــا طــبیب 

باشد یا فیلسوف.

تقسیم متصله 

۱-قضیه لزومیه ــ میان مقدم و تالی اتصال حقیقی باشد و رابطه علت و معلولی باشد، مانند اگر آهن داغ 
شود، منبسط میشود. 

۲-قضیه اتفاقیه ــ میان مقدم و تالی اتصال امری اتفاقی باشد مانند هرگاه مهمان فالنی میشویم به ما 
شربت گالب میدهد.

تقسیم منفصله 

۱-عنادیه ـ میان مقدم و تالی انفصال ذاتی باشد. مانند عدد صحیح یا فرد است یا زوج 

۲-اتفاقیه ـ میان مقدم و تالی انفصال تصادفی باشد. مثل اینکه در مورد منزلی که غیر از محمد یا علی کسی 
دیگر وارد نمیشود میگوییم، در آن منزل یا محمد حضور دارد یا علی     

تقسیم منفصله

قضیه منفصله به اعتبار امکان، عدم امکان اجتماع طرفین یا رفع طرفین به سه قسمت تقسیم میشود: 

۱-قـضیه حـقیقیه ـ اجـتماع و ارتـفاع مـقدم و تـالـی در حـالـت مـوجـبه بـودن مـحال بـاشـد. ولـی در حـالـت سـالـبه بـودن 
محال نباشد.

مـانـند: عـدد صـحیح یـا فـرد اسـت یـا زوج. امـکان نـدارد یـک عـدد صـحیح هـم زوج بـاشـد و هـم فـرد و یـا نـه زوج 
باشد نه فرد (مثال برای موجبه)

مثال برای سالبه: این طور نیست که حیوان یا ناطق باشد یا مستعد آموخنت 
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۲-قضیه مانعه الجمع ـ یعنی آنکه اجتماع طرفین در موجبه بودن محال است ولی ارتفاع آن دو ممکن 
است. یا آنکه اجتماع طرفین در حالت سالبه ممکن است ولی ارتفاع آن دو در حالت مذکور محال است.

مــثال بــرای حــالــت مــوجــبه: یــک جــسم یــا ســفید اســت یــا ســیاه. یــعنی نــمیتــوانــد هــم ســیاه بــاشــد و هــم ســفید. 
(اجـــتماع آنـــها مـــحال اســـت) امـــا ســـیاه نـــبودن و ســـفید نـــبودن (ارتـــفاع آنـــها) مـــمکن اســـت. مـــثل جـــسم آبـــی کـــه نـــه 

سیاه است و نه سفید.
مــثال بــرای ســالــبه: ایــن طــور نیســت کــه یــا یــک جــسم غــیرســفید بــاشــد یــا غــیرســیاه (اجــتماع مــمکن اســت) مــثل 

جسم سبز که هم غیرسیاه است و هم غیرسفید.

امـا ارتـفاع آن دو مـحال اسـت. زیـرا یـک چـیز نـمیتـوانـد نـه غـیرسـیاه بـاشـد نـه غـیرسـفید چـرا کـه الزم اسـت هـم 
سفید باشد هم سیاه.
قضیه مانعه الُخّلو

یعنی ارتفاع طرفین در حالت موجبه محال است.
اجتماع طرفین ممکن است.

ارتفاع طرفین در حالت سالبه بودن ممکن است.

ارتفاع طرفین در حالت سالبه بودن محال است.
مـثال بـرای مـوجـبه: یـک جـسم یـا غـیرسـفید اسـت یـا غـیرسـیاه. در ایـن مـثال رفـع طـرفـین مـحال اسـت. زیـرا نـمی 
تــوانــیم بــگویــیم یــک چــیز واحــد غــیرســفید نیســت و غــیرســیاه هــم نیســت. یــعنی ســفید هســت. ســیاه هــم هســت و ایــن 

امر محال است.
مـــثال بـــرای ســـالـــبه: ایـــن طـــور نیســـت کـــه یـــا یـــک جـــسم ســـفید بـــاشـــد یـــا آنـــکه ســـیاه بـــاشـــد ارتـــفاع طـــرفـــین مـــمکن 
اسـت. زیـرا یـک جـسم مـیتوانـد سـفید بـاشـد و نـه سـیاه. سـبز بـاشـد. اجـتماع طـرفـین (هـم سـیاه بـاشـد و هـم سـفید) 

محال است.
تقسیم قضیه شرطیه

به اعتبار حال و زمان به سه قسمت تقسیم میشود:
 ۱-شخصیه

که در آن به ثبوت اتصال یا انفصال و یا نفی آن دو در زمان خاص و یا حالت معین حکم شده بود.
مثال شخصیه متصله: اگر امروز باران ببارد در خانه می مانم.

مثال شخصیه منفصله: هم اکنون یا ساعت چهار یا ساعت پنج 
۲-قضیه مهمله

قــضیه ای کــه در آن بــه اثــبات یــا نــفی اتــصال یــا انــفصال طــرفــین در حــالــتی یــا زمــانــی حــکم شــده بــاشــد بــدون 

آنکه به کلیت یا جزئیت آن اشاره شود.
مثال مهمله متصله: این طور نیست که وقتی انسان شاعر باشد. حافظ باشد.

مثال مهمله منفصله: لفظ یا مفرداست یا مرکب 
۳-قضیه محصوره
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قضیه ای که در آن حکم کمیت زمانی یا احوالی آن به صورت کل یا بعض و مانند آنها بیان شده باشد.

مثال محصوره متصله: هرگاه دانش آموزی خوب درس بخواند موفق می گردد.
مثال محصوره منفصله: همواره یک لفظ یا مفرد است یا مرکب.

  
جهت قضیه

مـــقصود آن چـــیزی اســـت کـــه بـــیان کـــننده کـــیفیت نســـبت مـــیان طـــرفـــین قـــضیه اســـت. مـــانـــند دائـــمی بـــودن، ضـــروری 

بودن و ممکن بودن
قضیه ای که جهت آن بیان شده موجهه و اگر بیان نشود مطلقه گویند.

مثال قضیه موجهه: انسان کاتب است باالمکان
بنابراین اگر در یک قضیه نوع حمل ذاتی اولی و دیگری شایع صناعی باشد تناقض به وجود نمی آید.

مانند: جزئی، مفهومی است که بر بیش از یکی صدق نمی کند.
جزئی معنوی است که بر پیش از یکی صدق می کند.

در جـمله اول حـمل از نـوع ذاتـی اولـی اسـت و در دومـی حـمل از نـوع شـایـع صـناعـی اسـت. پـس تـناقـضی وجـود 
ندارد.

احکام قضایا

دو قــضیه مــحصوره کــه مــوضــوع و محــمولــشان یــکی اســت ولــی از نــظر کــمیت (کــلیت و جــزئــیت) و کــیفیت (مــوجــبه 
بودن و سالبه بودن) با هم اختالف دارند با هم سنجیده شوند چهار حالت به وجود می آید:

الف) تناقض

دو قضیه هم در کیفیت و هم در کمیت اختالف دارند. مانند هر انسانی تعجب کننده است. و بعضی از 
انسان ها تعجب کننده نیستند.

این حالت را تناقض می نامند و دو قضیه مذکور را متناقضین می گویند حکم متناقضین این است. اگر 
یکی از آنها درست است دیگری باطل است بنابراین محال است که هر دو درست باشند و یا هر دو باطل 

باشند. پس هم اجتماع و هم ارتفاع متناقضین باطل است.

ب) تضاد

دو قضیه یاد شده هر دو کلی اند. در کمیت با هم یکی اند. در کیفیت اختالف دارند.
مانند: هر طالیی فلز است.

هیچ طالیی فلز نیست.
در کیفیت یکی موجبه است. و دیگری سالبه

ج) دخول تحت التضاد

دو قضیه در کیفیت با هم اختالف دارند. ولی در کمیت هر دو جزئی اند.
مانند: بعضی انسان ها تعجب کننده هستند.
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بعضی انسان ها تعجب کننده نیستند.

و دو قضیه مذکور را دافعین تحت التضاد می گویند.
حـکم اگـر یـکی از آنـها نـادرسـت اسـت. دیـگری درسـت اسـت. ولـی درسـتی یـکی مسـتلزم نـادرسـتی دیـگری نـمی 

باشد.

مثل اینکه بگوییم: بعضی انسان ها نویسنده هستند.
بعضی انسان ها نویسنده نیستند.

د) تداخل

ایــنکه دو قــضیه در کــمیت بــا هــم اخــتالف دارنــد ولــی در کــیفیت بــا هــم یــکسان انــد (یــعنی هــر دو مــوجــبه یــا هــر دو 
سالبه اند)

مثالً: هر طالیی فلز است.
بعضی طالها فلزاند.

حـکم تـداخـل ایـن اسـت کـه صـدق قـضیه ای کـه کـلی اسـت مسـتلزم صـدق قـضیه ای کـه جـزئـی اسـت. امـا صـدق 

قضیه ای که جزئی است همیشه مستلزم صدق قضیه ای که کلی است نیست.

مثالً: هر انسانی نویسنده است.
بعضی انسان ها نویسنده هستند.

تناقض و شرایط آن

برای تحقق تناقض باید دو قضیه در موارد ذیل با هم اختالف داشته باشنَد: 
۱-اخـتالف در کـیفیت (در مـوجـبه بـودن یـا سـالـبه بـودن) پـس نـمی شـود هـر دو مـوجـبه یـا هـر دو سـالـبه بـاشـند مـانـند 

هر انسانی ناطق است. بعضی انسان ها ناطق اند. 
۲-اختالف در کمیت (یعنی در کلیت و جزئیت)

بنابراین اگر هر دو کلیه یا هر دو جزئیه باشند تناقض به وجود نمی آید.
مثل اینکه بگوییم: هر حیوانی اسب است.

هیچ حیوانی اسب نیست.
که هر دو قضیه نادرست هستند. پس محال است که هر دو درست هر دو غلط باشند. 

۳-اخـــتالف در جهـــت نـــیز بـــهعـــنوان یـــکی از شـــروط تـــناقـــض مـــیتوانـــد مـــطرح بـــاشـــد. امـــا ایـــن شـــرط مـــخصوص 
قضایایی است که موجهه باشند و نسبت به همه قضایا عمومیت ندارند.

شروط اتحادی تناقض

عالوه بر شروط فوق که برای تحقق تناقض حقیقی باید شروط زیر متحقق باشند: 
۱-وحدت موضوع در هر دو قضیه مثالً نمی توان گفت هر طالیی فلز است.

ــ بعضی از مایعات فلز نیستند.
موضوع دو قضیه با هم اختالف دارند. پس تناقضی موجود نیست. 
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۲-وحدت محمول در هر دو قضیه
هر طالیی فلز است بعضی طالها خالص نیستند.

محمول در دو قضیه یکی نیست (فلز ـ خالص) 
۳-وحدت زمان

هر شهری در وقت روز روشن است بعضی شهرها در وقت شب روشن نیستند.
وحدت زمان وجود ندارد (روز ـ شب) 

۴-وحدت مکان
هر سرزمینی در منطقه قطبی سرد است. بعضی از سرزمین ها در نیمکره شمالی سرد نیستند.

وحدت مکان وجود ندارد (قطب ـ نیمکره شمالی) 
۵-وحدت شرط

شرط دو قضیه باید یکی باشند.
هر میوه ای اگر سالم هست مفید است. بعضی میوه ها، اگر بیمار هستند، بقیه نیست. 

۶-وحدت اضافه
اگر اضافه و نسبت در یک قضیه با اضافه در قضیه دیگر اختالف باشد تناقض بهوقوع نمی پیوندد.

هر علم خدا ثابت است. بعضی از علم های انسان ثابت نیستند.
در قضیه اول علم به خدا نسبت داده شده و در دومی علم به انسان  

۷-وحدت جزء و کل
اگر در یک قضیه کل موضوع و در قضیه دیگر جزء آن مدنظر باشد. تناقص نخواهد بود.

مثالً مساحت کره زمین کالً بیش از ۵۰۰میلیون کیلومترمربع است.
مساحت کره زمین در بخش خشکی کمتر از ۲۰۰ میلیون کیلومترمربع است. 

۸-وحدت قوه و فعل
مقصود از قوه، قابلیت و امکان تحقق و فعل، تحقق حقیقی آن در حال حاضر است.

اگر دو قضیه در قوه و فعل با هم مختلف باشند تناقض به وجود نمی آید.
مانند: هر انسان بالقوه دانشمند است. بعضی از انسان ها بالفعل دانشمند نیستند.

این هشت شرط را شروط اتحادی اساسی گویند:

در تناقض هشت وحدت شرط دادن
وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدت شرط و اضافه، جزء و کل

قوه و فعل است در آخر زمان 

۹-وحدت حمل 
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حمل و بار کردن محمول بر موضوع در قضیه بر دو قسم است:
ــ حمل ذاتی اولی

ــ حمل شایع صناعی
حمل ذاتی اولی

آن اســت کــه مــوضــوع و محــمول مــفهومــاً اتــحاد داشــته بــاشــند. ولــی اعــتباراً اخــتالف داشــته بــاشــند. مــثل: انــسان، 
حـیوان نـاطـق اسـت. مـفهوم انـسان و حـیوان نـاطـق متحـد هسـتند. امـا انـسان و حـیوان نـاطـق از نـظر اعـتبار اجـمال 

و تفصیل با هم اختالف دارند. انسان محمل است. و حیوان ناطق مفصل.
حمل شایع صناعی

آن اسـت کـه مـوضـوع و محـمول، مـفهومـاً اخـتالف دارنـد. ولـی وجـوداً و مـصداقـاً اتـحاد دارنـد. مـثل: انـسان حـیوان 
اســت. مــفهوم انــسان و حــیوان مــتغایــرنــد ولــی در وجــود مــصداق خــارجــی در هــر مــوردی کــه انــسان مــنطبق بــاشــد. 

حیوان هم صدق میکند.
بداهت اصل تناقض

نــقیض یــک قــضیه رفــع آن اســت مــثالً هــر انــسانــی حــیوان اســت. نــقیض آن ایــن اســت بــعضی انــسان هــا حــیوان 

نیستند.

بـــا ایـــن بـــیان عـــقل حـــکم مـــیکـــند بـــه مـــحال بـــودن اجـــتماع و ارتـــفاع نـــقیض یـــعنی هـــر دو صـــحیح یـــا هـــر دو غـــلط 
بودن آن. که زیربنای استدالل برای حل مشکالت علمی است.

عکس قضیه

عکس قضیه به دو بخش تقسیم میشود: 

۱-عکس مستوی 
۲-عکس نقیض
عکس مستوی

عکس مستوی جابه جا کردن موضوع و محمول یک قضیه صحیح است. مشروط به محفوظ ماندن کیفیت قضیه 

(سالبه و موجبه بودن آن) و صحت آن هم باقی باشد.
مثل: هر طالیی فلز است.

عکس مستوی: بعضی فلزها طال هستند.

نقش عکس مستوی در استدالل

هرگاه اصل صحیح باشد (قضیه اول)، عکس مستوی آن هم صحیح است. الزمه این قانون این است که 
هرگاه عکس مستوی باطل باشد اصل هم باطل است این دو امر به عنوان قانون کلی در مقام استدالل در 

علوم گوناگون به کار میرود.
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عکس نقیص

بر دو قسم است: 
۱-عکس نقیص موافق 
۲-عکس نقیص مخالف
عکس نقیص موافق 

۱-موضوع قضیه دوم، نقیص محمول قضیه اول میشود. 

۲-محمول قضیه دوم، نقیص موضوع قضیه اول میشود.

در عین حال کیفیت قضیه (سالبه و موجبه بودن) و صحت و صدق آن باقی است.
مثالً: هر کاتبی انسان است.

عکس: هر الانسانی، الکاتب است.

عکس نقیص مخالف 

۱-موضوع 

۲-محمول قضیه دوم، عین موضوع قضیه اول باشد.

در عین حال کیفیت آن (موجبه و سالبه بودن) دگرگون شود ولی صحت آن باقی بماند.
هر کاتبی انسان است.

عکس: هیچ الانسانی، کاتب نیست.

مباحث استدالل (حجت)

وظیفه علم منطق دو تا است: 
۱-ارائه قوانین برای تعریف صحیح 
۲-ارائه قوانین برای استدالل صحیح

شیوه های استدالل 

۱-قیاس 

۲-استقراء 

۳-تمثیل

قیاس

سخنی متشکل از چند قضیه که مرتبط با یکدیگرند. و قبول آن ها ذاتاً مستلزم سخنی دیگر میباشد.
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مثال: آهن فلز است. هر فلز بر اثر حرارت منبسط میشود.
نتیجه: پس آهن بر اثر حرارت منبسط میشود.

صغرا، کبری، نتیجه

قضایای تشکیل دهنده قیاس را مقدمه گویند. مقدمه خود دو قسم است: 

۱-صغرا 
۲-کبری
صغرا

مقدمه ای است که دربرگیرنده جزئی است که درصدد استنباط حکم آن در پرتو قیاس هستیم.
آهن فلز است. صغراست.

کبری

آن مـقدمـه ای اسـت کـه تـشکیل دهـنده قـاعـده کـلی اسـت کـه در قـیاس بـر جـزئـی مـورد نـظر مـنطبق مـیشـود تـا حـکم 
آن روشن گردد.

مانند قضیه، هر فلزی بر اثر حرارت منبسط میشود.
نتیجه

سخنی را که با اجراء عمل قیاس حاصل میگردد نتیجه مینامند. پس آهن بر اثر حرارت منبسط میشود.
حدود قیاس 

۱-حد اصغر 

۲-حد اکبر

۳-حد وسط

مـوضـوع نـتیجه را اصـغر، محـمول را اکـبر و حـدی را کـه در صـغرا و کـبری تـکرار مـیشـود. و مـوجـب ارتـباط حـد 

اصغر و حد اکبر است را حد وسط گویند؛ مانند فلز

تقسیم قیاس

۱-قیاس اقترانی 
۲-قیاس استثنایی
قیاس اقترانی

اگر نتیجه قیاس در صغرا و کبری به طور پراکنده بیان شده باشد. آن را اقترانی گویند.
شاعران انسان هستند.

هر انسانی میمیرند.
نتیجه: شاعران میمیرند.

شاعران و میمیرند در صغرا و کبری آمده است.
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قیاس استثنایی

اگر نتیجه یا نقیض آن در صغرا و کبری به نحو صریح بیان شده باشد آن را استثنایی گویند.
اگر سعید راستگو است، سخنش پذیرفته است.

الکن سعید راستگو است.
نتیجه: سعید سخنش پذیرفته است.

انواع قیاس اقترانی

اگر صغرا و کبری قیاس اقترانی قضیه حملیه باشد آن را قیاس حملی گویند.
مریخ، سیاره است.

همه سیاره ها از خود نور ندارند.
نتیجه: مریخ از خود نور ندارد.

قیاس شرطی

اگر صغرا و کبری قیاس اقترانی از قضایای شرطیه درست شده باشد آن را قیاس شرطی گویند.
هرگاه انسان پارسا باشد، راست گفتار است.

هرگاه راست گفتار باشد، رستگار است.
نتیجه: هرگاه انسان پارسا باشد، رستگار است.

شکل سوم قیاسی اقترانی

حد وسط در صغرا و کبری به عنوان موضوع قرار گرفته باشد.
ــ هر طالیی فلز است.

ــ هر طالیی گران است.
نتیجه: بعضی فلزات گران است.

این شکل قیاس باید عالوه بر داشنت شرایط عمومی قیاس دو شرط دیگر هم داشته باشد.
 ۱-صغرای آن حتماً موجبه باشد. 

۲-یکی از آن در مقدمه حتماً کلیه باشد.

اقسام شکل سوم 

۱-قیاسی است که صغرا و کبری آن هر دو موجبه کلیه اند نتیجه آن موجبه جزئیه است.

ــ هر جیوه ای فلز است.
ــ هر جیوه ای مایع است.

نتیجه: بعضی فلزات مایع است. 
۲-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه کلیه و سالبه کلیه باشد. نتیجه آن سالبه جزئیه است.
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ــ  هر طالیی فلز است.
ــ هیچ طالیی نقره نیست.

نتیجه: بعضی فلزات نقره نیستند. 
۳-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه جزئیه و موجبه کلیه است نتیجه آن موجبه جزئیه است.

ــ بعضی پرندگان سبزند.
ــ هر پرنده ای حیوان است.

نتیجه: بعضی سبزها حیوان اند. 
۴-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه کلیه و سالبه جزئیه اند نتیجه آن سالبه جزئیه است.

ــ هر حیوانی حساس است.
ــ بعضی حیوانات انسان نیستند.

نتیجه: بعضی حساس ها انسان نیستند. 
۵-قیاسی که صغرا و کبری آن موجبه جزئیه و سالبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه آن سالبه جزئیه است.

ــ بعضی طالها فلز است.
ــ هیچ طالیی نقره نیست.

نتیجه: بعضی فلزات نقره نیستند.
شکل چهارم قیاس اقترانی

حد وسط در آن به عنوان موضوع در صغرا و محمول در کبری قرار گرفته باشد.
ــ هر انسان حیوان است.
ــ هر ناطق انسان است.

نتیجه: بعضی از حیوانات، ناطق است.
برای اینکه شکل چهارم دارای نتیجه باشد باید شرایط زیر را جزء شرایط عمومی داشته باشد: 

۱-نباید یکی از دو مقدمه آن سالبه جزئیه باشد. 
۲-در صورتی که هر دو مقدمه (صغرا و کبری) موجبه باشند باید صغرای قیاس مذکور کلیه باشد.

اقسام شکل چهارم 

۱-اگر از دو موجبه کلیه تشکیل شده باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.

هر انسان حیوان است.
هر ناطق انسان است.

نتیجه: بعضی حیوان، ناطق است. 
۲-از موجبه کلیه و موجبه جزئیه تشکیل شده باشد نتیجه: موجبه جزئیه است.

هر کبوتر حیوان است.
بعضی تخم گذاران کبوترند.
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نتیجه: بعضی حیوان، تخمگذار است. 
۳-قیاسی که به ترتیب از سالبه کلیه و موجبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه: سالبه کلیه است.

هیچ ممکن الوجودی ازلی نیست.
هر معلولی ممکن الوجود است.
نتیجه: هیچ ازلی معلول نیست. 

۴-قیاسی که از موجبه کلیه و سالبه کلیه تشکیل شده باشد نتیجه: سالبه جزئیه است.
هر مایعی تبخیر می شود.

هیچ آهنی مایع نیست.
نتیجه: بعضی از آنچه تبخیر میشود آهن نیست. 

۵-قیاسی که از موجبه جزئیه + سالبه کلیه درست شده باشد نتیجهاش سالبه جزئیه است. 
 بعضی مایعات تبخیر میشوند.

هیچ آهنی مایع نیست.
نتیجه: بعضی از آنچه تبخیر میشود آهن نیست.

قیاس اقترانی شرطی

قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آنها قضیه شرطی باشد.

ــ هرگاه انسان، حکیم باشد، سنجیده سخن میگوید.
ــ هرکه سنجیده سخن گوید، سعادتمند است.

نتیجه: هرگاه انسان حکیم باشد؛ سعادتمند است.
اقسام قیاس اقترانی شرطی 

۱-آن که حد مشترک در آن، مجموعه اجزاء مقدم یا مجموعه اجزاء تالی در هر دو مقدمه باشد.

هرگاه انسان فهیم باشد اهل قناعت است.
هر که اهل قناعت است مستغنی است.

نتیجه: هرگاه انسان فهیم باشد مستغنی است. 
۲-آنکه حد مشترک در آن، بخشی از مقدم یا بخشی از تالی در هر دو مقدمه باشد.

هرگاه شاهنامه معجزه باشد، پس شاهنامه جاودان است.
هرگاه جاودانگی به معنای ثبات است، پس جاودان تغییر نخواهد کرد.

نـتیجه: هـرگـاه شـاهـنامـه معجـزه بـاشـد، پـس اگـر جـاودانـگی بـه مـعنای ثـبات اسـت. پـس شـاهـنامـه تـغییر نـخواهـد 
کرد.

 ۳-قـیاس از یـک مـقدمـه شـرطـیه و یـک مـقدمـه حـملیه تـشکیل شـده بـاشـد و حـد مشـترک بـخشی از اجـزاء مـقدم 
یا تالی در مقدمه شرطیه و تمام موضوع یا محمول در مقدمه حملیه باشد.

هرگاه فلزی طال باشد، آن فلز گرانمایه است.
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هر گرانمایه کمیاب است.
نتیجه: هرگاه فلزی طال باشد کمیاب است.

قیاس استثنایی

اگر نتیجه یا نقیض ان در یکی از مقدمات قیاس به نحو صریح بیان شده باشد آنرا قیاس استثنایی گویند.
اگر حمید عاقل است، منصف است.

لکن حمید، عاقل است.
نتیجه: حمید منصف است.

شروط قیاس اسثتنایی 

۱-یکی از دو مقدمه آن باید کلیه باشد. 

۲-مقدمه ای که شرطیه است نباید شرطیه اتفاقیه باشد. 

۳-شرطیه باید موجبه باشد.

اقسام قیاس استثنایی 

۱-قیاس اتصالی 

۲-قیاس انفصالی

قیاس اتصالی

مقدمه شرطیه آن متصله است.
هر مثلث متساوی الساقین، مجموع زوایای آن ۱۸۰درجه است.

لکن این مثلث متساوی الساقین نیست.
نتیجه: مجموع زوایای این مثلث، مساوی ۱۸۰درجه نیست.

قیاس انفصالی

مقدمه شرطیه آن انفصالی است.
ــ هر عدد یا فرد است یا زوج

لکن این عدد فرد نیست.
نتیجه: این عدد زوج است.

قیاس خلف

گـاهـی اوقـات بـرای اثـبات امـری بـه سـراغ نـقیص آن مـی رویـم و بـاطـل بـودن آن نـقیص را بـا دلـیل و قـیاس مـنطقی 

ثـابـت مـی کـنیم. بـنابـرایـن بـا ابـطال نـقیص، قـضیه اول خـود بـه خـود اثـبات مـی شـود. چـون ارتـفاع نـقیضین مـحال 
است.
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قیاس مساوات

قیاسی است که برای تحصیل نتیجه در آن به مقدمه ای خارجی نیاز است.       

پـس در ایـن مـثال بـرای تـحصیل نـتیجه بـه یـک مـقدمـه خـارجـی کـه در قـیاس مـذکـور بـیان شـده اسـت نـیاز داریـم و 

آن «مساوی مساوی یک چیز، مساوی آن است.

استقراء

عبارت است از بررسی جزئیات برای استنتاج حکم کلی
اقسام استقراء 

۱-استقراء تام 

۲-استقراء ناقص

استقراء تام

آن است که همه موارد یک موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و حکمی کلی را استنتاج کنیم.
استقراء ناقص

آن است که برخی از موارد یک موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس آن حکمی کلی را ارائه دهیم.
نــتیجه اســتقراء تــام قــطعی اســت. امــا نــتیجه اســتقراء نــاقــص در بــرخــی مــوارد قــطعی و در بــرخــی مــوارد ظــنی 

است.

اقسام استقراء ناقص 

۱-استقرایی که استنتاج در آن فقط مبتنی بر مشاهده تعداد زیادی از افراد باشد. 

۲-استقرایی که استنتاج در آن مبتنی بر مشاهده و تحلیل عقلی باشد.

تمثیل

عبارتست از اثبات حکم یک جزئی برای جزئی دیگر به خاطر امر مشترک میان آن ها

ارکان تمثیل 

۱-اصل 

۲-فرع 

۳-وجه مشترک میان اصل و فرع

حکم (که میدانیم در اصل ثابت است و میخواهیم برای فرع هم اثبات کنیم.)

ــ کره زمین نیروی جاذبه دارد. (اصل) کره زمین
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ــ کره مریخ هم نیروی جاذبه دارد (فرع) کره مریخ
ــ به خاطر اینکه هر دو به بر گرد محور خود در فضا میچرخند (وجه مشترک گردش به دور محور خود)

حکم: نیروی جاذبه داشنت
اقسام تمثیل

به اعتبار نوع وجه مشترک آن به اقسام ذیل تقسیم می شود:
۱-تــمثیلی کــه اثــبات حــکم مــبتنی بــر وجــه مشــترکــی بــاشــد کــه عــلت تــامــه بــودن آن بــرای ثــبوت حــکم در اصــل قــطعی 

نیست. 

۲-تـمثیلی کـه اثـبات حـکم مـبتنی بـر وجـه مشـترکـی بـاشـد کـه عـلت تـامـه بـرای اثـبات حـکم بـرای اصـل اسـت. ایـن نـوع 
تمثیل موجب قطع و تعین است.

صناعات پنچگانه

قیاس را به اعتبار ماده آن (یعنی: نوع قضایای تشکیل دهنده مقدمات آن) بر پنج قسم تقسیم می کنند: 

۱-برهان 
۲-جدل

 ۳-خطابه 
۴-شعر 

۵-مغالطه

مبادی قیاس 

۱-یقینیات 

۲-مظنونات 

۳-مشهورات 

۴-وهمیات 

۵-مسلمات 

۶-مقبوالت 

۷-مشبهات 

۸-مخیالت

یقینیات

قـضایـایـی هسـتند کـه بـه آنـها اعـتقاد قـطعی داریـم و مـطابـق بـا واقـع هسـتند و غـیرقـابـل ابـطال اسـت. و بـر دو قـسم 
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است: 

۱-قضایای یقینیه بدیهیه 
۲-قضایای یقینیه نظریه که به بدیهیات منتهی می شوند.

اقسام قضایای یقینیه بدیهیه 

۱-اولیات 

۲-مشاهدات 

۳-تجربیات 

۴-متواترات 

۵-حدسیات 

۶-فطریات

اولیات

قـضیه ای اسـت کـه بـدون نـیاز بـه سـبب خـارجـی مـورد اذعـان قـرار مـی گـیرد. و عـقل انـسان بـا تـصور طـرفـین آن و 

نسبت میان آنها، به صحت آن حکم می دهد. کل بزرگتر از جزء است.
مشاهدات

قضایایی که به وسیله حواس ظاهری یا باطنی مورد اذعان عقل قرار می گیرد. و بر دو قسم است: 

۱-حسیات
قـــضایـــایـــی کـــه بـــا حـــواس پـــنجگانـــه ادراک مـــی شـــونـــد. و عـــقل بـــه واســـطه حـــس بـــه صـــحت آنـــها حـــکم مـــی کـــند. 

خورشید می درخشد. 
۲-وجدانیات

با حس باطنی مورد ادراک و اذعان عقل قرار می گیرد. من تشنه می شوم. 
۳-تجربیات

قضایای است که پس از مشاهده مکرر تحقق آنها، عقل به صحت آنها حکم می کند.
تواترات

بـه خـاطـر کـثرت شـنیدن آنـها از گـروه بـزرگـی از مـردم کـه عـادتـاً تـوافـق آنـها بـر دروغگـویـی مـحال اسـت مـورد اذعـان 
عقل قرار می گیرد. شهر تهران وجود دارد.

حدسیات

به واسطه حدس قولی که یقین آور است مورد اذعان عقل قرار می گیرد. مثالً بر روی کره زمین به سمت شمال 
حرکت کنیم. و هرچه بیشتر به آن سو می رویم ستارگان جدیدی از افق ظاهر می شود. از این پدیده با 

حدس قول به کروی بودن زمین پی می بریم. و می گوییم: زمین کروی است.
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در تجــــربــــیات عــــقل ســــبب یــــک پــــدیــــده را کــــشف مــــیکند ولــــی در حــــدســــیات هــــم ســــبب و هــــم مــــاهــــیت آن ســــبب را 
میفهمد.
فطریات

قضایایی هستند که قیاس آنها در ذهن انسان حاضر است. مانند عدد سه، ثلث عدد نه است.
مظنونات

قـــضایـــایـــی هســـتند کـــه اعـــتقاد بـــه نـــفی یـــا اثـــبات آن هـــا راجـــع اســـت. ولـــی طـــرف مـــقابـــل آنـــها هـــم بـــا احـــتمال کـــمتر 

محتمل می باشد.
مشهودات

قــضایــایــی هســتند کــه تــنها بــه خــاطــر اتــفاق نــظر عــقال و عــموم مــردم نســبت بــه صــحت آنــها مــورد اذعــان قــرار مــی 

گیرد. و خود به چند دسته تقسیم می شود: 
۱-تأدیبات صالحیه

قـضایـایـی کـه بـه خـاطـر حـفظ نـظام جـامـعه بشـری مـورد اتـفاق عـقال قـرار گـرفـته اسـت مـانـند: عـدالـت خـوب اسـت 

و ظلم بد است. 
۲-خلقیات

قــــضایــــایــــی کــــه عــــقال بــــه اقــــتضای خــــلق و خــــوی نــــاب انــــسانــــی نســــبت بــــه صــــدق آنــــها اتــــفاق نــــظر دارنــــد. مــــثل: 

شجاعت صفتی ارزشمند است. 
۳-انفعالیات

قــضایــایــی کــه عــقال بــه اقــتضای واکــنش عــاطــفی مــورد اذعــان قــرار داده انــد. اذیــت حــیوانــات بــدون دلــیل امــری 

ناشایست است. 

۴-عادیات
قـضایـایـی کـه بـراسـاس عـادات و رسـوم مـورد اتـفاق نـظر قـرار مـی گـیرد. بـلند شـدن در هـنگام ورود شـخصیتی 

بزرگوار امری پسندیده است.
وهمیات

قــضایــایــی کــه خــالــی از واقــعیت هســتند. ولــی بــه مــقتضای تــوهــم انــسان حــتی در بــرابــر دلــیل عــقلی، مــقاومــت مــی 

کنند مانند توهم خوف از مرده
مسلمات

قـــضایـــایـــی هســـتند صـــرف نـــظر از ایـــنکه مـــطابـــق بـــا واقـــع بـــاشـــند یـــا نـــباشـــند. مـــورد تـــوافـــق طـــرفـــین در بـــحث قـــرار 

مــیگــیرنــد تــا مــطلب دیــگری را اثــبات یــا نــفی کــنند هــمچنین بــه اصــول مــوضــوعــه در عــلوم گــونــاگــون کــه مــورد اثــبات 

قـرار گـرفـته و مـا مـیخـواهـیم در عـلمی دیـگر بـهعـنوان شـاهـد اسـتفاده کـنیم مسـلمات مـیگـویـند. و بـه ایـن مـعنا کـار 
نداریم آن قضایا در علوم مربوطه صحیح هستند یا نه.
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مقبوالت

قــضایــایــی هســتند کــه بــه خــاطــر اعــتماد بــه مــصدر آنــها مــورد اذعــان قــرار مــیگــیرد. مــانــند روایــاتــی کــه از پــیامــبران 

نقل میشود.
مشبهات

قضایایی هستند که ظاهراً شبیه قضایای معتبر مثل یقینیات هستند ولی باطل اند. مثل به کار بردن الفاظ 

مشترک که معانی متعدد دارند برای فریب دادن اشخاص.
مخیالت

قـــضایـــایـــی هســـتند کـــه بـــه نـــحوی بـــیان مـــیگـــردنـــد کـــه بـــه خـــاطـــر تـــأثـــیرگـــذاری تـــخیالت نـــفسانـــی مـــورد اذعـــان قـــرار 

میگیرند و حاالتی مانند خوشحالی در طرف مقابل ایجاد میکنند.
این قضایا در صناعت شعر به کار برده میشود.

صناعت برهان

صناعت به معنای مهارت الزم در انجام امری است و منظور در اینجا مهارت علمی و ملکه نفسانی است.
بــرهــان، قــیاســی اســت کــه هــمه مــقدمــات آن از قــضایــای یــقینیه تــشکیل شــده بــاشــد و ذاتــاً و بــالــضروره مــوجــب 

یقین به نتیجه میباشد.
رکــــن اســــاســــی بــــرهــــان در هــــمه اصــــول قــــیاس اســــت. اســــتقراء تــــمثیل نــــوعــــاً مــــوجــــب ظــــن و گــــمان مــــیشــــونــــد و 

نمیتوانند به عنوان برهان که ذاتاً و ضرورتاً یقین آور است تلقی شود.

اقسام برهان 

۱-برهان مّلی 

۲-برهان انّی

برهان مّلی

بــرهــانــی اســت کــه حــد وســط در آن هــم عــلت بــرای یــقین بــه نــتیجه بــاشــد و هــم عــلت بــرای ثــبوت اکــبر بــرای اصــغر 

باشد.

ـ این آهن، سرد شده است.
ــ هر آهنی که سرد شده است منقبض گردیده است.

نتیجه: این آهن منقبض گردیده است.
حد وسط ؛ سرد شدن

علت است برای ثبوت نتیجه
علت است برای ثبوت اکبر (منقبض شدن) برای اصغر (آهن)
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پس حد وسط در برهان ملی هم واسطه است در اثبات و هم واسطه است در ثبوت.

برهان انّی

بـرهـانـی اسـت کـه حـد وسـط در آن فـقط عـلت بـرای یـقین بـه نـتیجه بـاشـد. فـقط واسـطه در اثـبات بـاشـد نـه واسـطه در 

ثبوت.
ــ این آهن منقبض شده است.

ــ هر آهنی که منقبض شده است سرد گردیده است.
نتیجه: این آهن سرد گردیده است.

حد وسط ؛ منقبض شدن
اکبر ؛سرد شدن

اصغر ؛ آهن

صناعت جدل

فن و مهارتی است که برای غلبه بر طرف مقابل در مناظرات به کار برده میشود.
قیاسی که در فن جدل به کار برده میشود از مشهورات حقیقیه یا مسلمات تشکیل شده است.

تعریف موضوع در صناعت جدل

مـقصود از مـوضـوع قـانـونـی کـلی اسـت کـه قـضایـای مـشهوره از آن مـنشعب مـیگـردد مـمکن اسـت آن قـانـون مـذکـور 

خودش از مشهورات نباشد. ولی مرجع و مصدر مشهورات باشد.

صناعت خطابه

عبارتست از مهارت و فنی علمی که برای قانع کردن عموم مردم مورد استفاده قرار میگیرد.

قیاسی که به کار برده میشود متشکل است از مقبوالت، مظنونات و مشهورات و یا ترکیبی از این قضایا.

استدالل خطابی میتواند به صورت سخنرانی، کتابت و یا گفت وگو باشد.

تفاوت جدل با خطابه 

۱-هدف جدل غلبه بر طرف مقابل است. اما هدف خطابه قانع کردن است. 

۲-مقدمات جدل، از مشهورات حقیقیه و مسلمات است. در حالی که در خطابه از مقبوالت، مظنونات و عموم 
مشهورات استفاده میشود. 

۳-فن جدل بر قیاس و استقراء مبتنی است. اما فن خطابه بر قیاس و تمثیل و گاهی از استقراء بهره میگیرد.

اصطالحات باب خطابه

عمود:
ماده قضایای خطابیه است. سخنانی که استداللی است خطابیه از آنها تشکیل میگردد.
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اعالن

حاالت، حرکات، افعالی و اقوالی جانبی که گوینده را یاری میکند که به اقسام زیر تقسیم میشود:
الف) استدراجات خطیب

مــعرفــی خــطیب تــوســط مجــری یــا تــوســط خــودش بــه گــونــه ای کــه مــقام و مــنزلــت عــلمی او را بــرســانــد و در نــزد 

مستعین شایسته جلوه کند.

فــرم لــباس پــوشــیدن، نــحوه قــرار گــرفــنت در جــایــگاه و طــرز روبــه رو شــدن بــا شــنونــدگــان جــزء هــمین اســتدراجــات 
است.

ب) استدراجات خطابه
درســت ادا کــردن عــبارات، مــراعــات تُــن صــدا، رعــایــت ســرعــت بــیان بــه تــناســب حــال جــزء فــنون جــانــبی ایــن فــن 

است.

ج) استدراجات مخاطبان
احترام به مخاطبان و به وجد آوردن آنان، با تعریف از آنان و یا نقل یک لطیفه

د) شهادت قول
آوردن شواهدی از گفتار بزرگان که مورد احترام مردم است.

ذ) شهادت حال
انجام کارهایی متناسب با سخنان. مثالً هنگام گفنت عبارات محزون خود محزون شود.

ر) نظم خطابه
شکل و هیئت سخنرانی باید به درستی طراحی و اجراء شود که شامل سه بخش است: 

۱-مقدمه 
۲-منت 

۳-خاتمه

صناعت شعر

مـقصود از شـعر سـخنی اسـت کـه نـوعـاً از قـضایـای مـخیالت تـشکیل شـده و بـه مـنظور تـأثـیرگـذاری بـر دیـگران از 

طـریـق عـاطـفه و تحـریـک احـساسـات ادا شـونـد. هـدف تـحت تـأثـیر بـاطـنی قـرار دادن اسـت تـا پـذیـرای خـواسـته هـای 

گوینده شود.

صناعت مغالطه

بـه قـیاسـی گـفته مـیشـود کـه از قـضایـای مشـبهات و وهـمیات تـشکیل شـده یـا آن کـه شـرایـط صـحت قـیاسـی در آن 
رعایت نگردیده است.
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سفسطه

اگـر مـغالـطه از شـبهات یـا وهـمیات تـشکیل شـده بـاشـد کـه شـبیه مـقدمـات بـرهـان (یـعنی شـبیه یـقینیات) اسـت آن را 

سفسطه گویند.
مشاغبه

اگــر مــغالــطه از شــبهات یــا وهــمیاتــی تــشکیل شــده بــاشــد کــه شــبیه مــقدمــات جــدل اســت (یــعنی شــبیه مــشهورات و 
مسلمات) است آن را مشاغبه گویند.

علت مغالطه 

۱-فریب دیگران و قبوالندن باطل به جای حقیقت. 

۲-ناآگاهی از شرایط الزم در تشکیل قیاس صحیح و به اشتباه افتادن و تمسک بهمغالطه به جای برهان.

عوامل مغالطه 

۱-مغالطه به خاطر اشتراک ماده لفظ

استفاده از واژهای که چند معنی دارد معنی حقیقی و معنی مجازی

آن مرد شیر است.
شیر دم دارد.

نتیجه: آن مرد دم دارد. 
۲-مغالطه به خاطر اشتراک هیئت ذاتی لفظ

استفاده از کلمه ای که هیئت و شکل تقریبی آن دوپهلو باشد.

مثل اشتیاق، که هم اسم فاعل است برای کلمه اشتیاق و هم اسم مفعول است. 
۳-مغالطه به خاطر اشتراک هیئت عرضی لفظ

استفاده از کلمه ای که هیأت عرضی آن موجب اختالف معنا میشود.

مثالً نقطه داشنت و نداشنت یا اختالِف اعراب 
۴-مغالطه به خاطر ترکیب کلمات

به کار بردن کلماتی دوپهلو در حد وسط.
مثالً: خلیفه بالفصل پیامبر کیست.

آنکه دخترش در خانه اوست.
دخـتر ابـوبـکر همسـر پـیامـبر بـود و در خـانـه او زنـدگـی کـرده اسـت. ابـوبـکر. دخـتر پـیامـبر همسـر عـلی بـود و در 

خانه او زندگی میکرد علی. این نوع مغالطه را «مماراۀ» هم میگویند. 
۵-مغالطه به خاطر جابه جایی اجزاء قضیه

مـثل آنـکه بـه جـای هـر طـال، فـلز و زرد اسـت. بـگویـند «هـر فـلز و زرد، طـال اسـت» آنـگاه ایـن قـضیه را در قـیاس 
به کار برند. 
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۶-مغالطه به خاطر قرار دادن عرض به جای ذات در قضیه
بـه جـای ایـنکه بـگویـند: «هـر سـتاره در مـداری در فـضا مـیچـرخـد». بـگویـند: «هـر تـشعشع در مـداری در فـضا 

میچرخد.» که تشعشع صفت و عرض ستاره است. 
۷-مغالطه به خاطر اضافه کردن قید ناروا یا حذف قید الزم

مــثالً بــه جــای «شــراب حــرام» اســت بــگویــند «شــراب از آنــجا کــه مــایــع اســت حــرام اســت». اضــافــه کــردن قــید 
ناروا. 

۸-مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاسی
22عدم مراعات شروط ماده و صورت قیاس، قیاس مذکور مغالطه خواهد بود.

22 . علم منطق سیدرضاحسینی
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منابع

در این بازخوانی

منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته است. 

۱-از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی 

۲-بنیادهای ماتریالیسم ـ جورج نواک ـ ترجمه پرویز بابایی 

۳-تاریخ فلسفه غرب ـ برترند راسل ـ ترجمه نجف دریابندری 

۴-آنتی دورینگ ـ انگلس ترجمه ناصر شکوری 

۵-ایدئولوژی آملانی ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی 

۶-فوئر باخ و پایان فلسفه کالسیک آملان ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی 

۷-ماتریالیسم دیالکتیک ـ موریس کنفورث 

۸-ماتریالیسم مکانیکی ـ  موریس کنفورث 

۹-منتخب آثار فلسفی پلخانف ـ ترجمه پرویز بابایی 

۱۰-شناخت و مقولههای فلسفی ـ ب. کیوان 

۱۱-نظریه شناخت ـ م.ک. فورت ـ ترجمه فرهاد نعمانی ـ منوچهر سناجیان 

۱۲-نگاهی به فلسفه ـ فریدون شایان 

۱۳-مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ و. سوکولوف ـ ترجمه حمید کلکته چی 

۱۴-مسائل تاریخ فلسفه ـ تئودور اویزرمان ـ ترجمه پرویز بابایی 

 ۱۵-علم منطق ـ سیدرضا حسینی

�231



نمودار زمانی فلسفه؛

چند نکته  

۱-عــده ای ســیر تــفکر را بــا ســیر تــفکر فــلسفی یــکی مــیگــیرنــد. و نــمودار زمــانــی فــلسفه را از ۱۵۰۰ ســال پــیش از 
مـیالد بـا مـیترائـیسم (کـیش مهـر) مـزدیـسنه (آئـین زرتشـت) ریـگ ودا بـرهـما و اوپـانـیشادهـا در هـند، آغـاز مـیکـنند. 
و مــانــی، مــزدک، آذربــاد مهــرســپندان، بــزرگمهــر بــختگان، نــاصــرخســرو، خــیام، شــهاب الــدیــن سهــروردی، غــزالــی، 
فخــر رازی، مــولــوی، حــافــظ و بــعدتــر خــواجــه نــصیر و جــنبش دراویــش و بــعدتــر ســیدجــمال و طــالــبوف و خــیابــانــی را 

در ادامه همین زمان بندی میآورند. 

۲-امــا عــده ای دیــگر تــفکر اســطوره ای ـ دیــنی را دوران پــسافــلسفه مــیدانــند. ایــن دوران بــا نــاپــرســایــی مــشخص 
مـیشـود. تـفکر اسـطوره ای ـ دیـنی تـفکری نـاپـرسـا اسـت. و اگـر پـرسـشی هـم طـرح مـیشـد ، پـیشاپـیش حـد و حـدود 

آن مـعلوم و پـاسـخ آن روشـن اسـت .در حـوزه تـفکر دیـنی هـیچ مـسئله حـل نـاشـده ای نیسـت. و سـراسـر آن یـقین و 
بـداهـت اسـت. ایـن نـگاه تـنها ابـن مـقفع و ذکـریـای رازی را فـیلسوف بـهمـعنای یـونـانـی آن مـیدانـد. و بـرای فـارابـی و 

ابــن ســینا شــأن و مــنزلــت فــلسفی قــائــل نیســت. و آن هــا را کــوشــش گــرانــی مــیدانــند کــه فــلسفه را بــه خــدمــت دیــن 
درمیآورند. و اینان بیشتر حکیم و فرزانهاند تا فیلسوف. که بیشتر جنبه دینی دارند.

۱۵۰۰ـ ۵۰۰سال پیش از میالد 

۱-میترائیسم (کیش مهر) و مزدیسنه (آئین زرتشت) در ایران که جریانی طبیعت باور بودند. 

۲-ریگ ودا برهما، اوپانیشادها در هند که جریانی متافیزیکی ـ دینی بودند.

سده ششم میالدی 

۱-حکمت تائو در چین ـ الئوتسه 

۲-فلسفه علمی در چین ـ کنفوسیوس 

۳-حکمت رهایی از رنج ـ بودا در هند 

۴-فلسفه طبیعی در یونان ـ تالس، آناکسیمندر، اناکسیمنس

راز اعداد؛ فیثاغورث
هستی ثابت: گزنفون، پارمیندس
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سده پنجم پیش از میالد 

۱-فلسفه طبیعی یونان: هراکلیت و اپیدوکلس 

۲-اتمیست ها: دموکریت، لویکیسپ 

۳-سوبژکتیوسیت ها: پروتاگوراس 

۴-فلسفه خودآگاهی فردی: سقراط

سده چهارم پیش از میالد 

۱-ایدئالیسم: افالطون 

۲-رئالیسم: ارسطو 

۳-کلبیون:دیوژن

سده سوم پ.م. تا سده چهارم پس از میالد 

۱-رواقیون: زنون، سنکا، اپیکتت، مارک اورل 

۲-لذت طبیعی: اپیکور، لوکرتیوس 

۳-شک گرایی: پیرون 

۴-نبرد نور و تاریکی: مانی 

۵-فلسفه یونانی + یزدانشناسی یهودی: فیلون 

۶-عرفان، فلسفه یونانی + حکمت شرقی + مسیحیت 

۷-یزدانشناسی سیستماتیک زرتشتی: آذرباد مهرسپندان 

۸-نوافالطون گرایی: آموتیوس ساکا وپلوتین 

۹-دگماتیسم مسیحی: آگوستینوس 

۱۰-مزدک: جنگ نور و ظلمت

سده پنجم میالدی

بزرگمهر بختگان
سده ششم میالدی

روزبه ابن مقفع: مترجم کلیله و دمنه
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سده هشتم میالدی

ـ محمد زکریای رازی، بیرونی، ناصرخسرو
ـ عمر خیام: فلسفه لذت

ـ شهاب الدین سهرودی: فلسفه نور
ـ فارابی، ابن سینا، ابن رشد

ـ موالنا: عرفان
سده چهاردهم میالدی

ـ فلسفه اسکوالستیک: توماس آکوییناس
ـ جدا شدن علم و فلسفه: راجر بیکن، دان اسکات.

ـ عرفان آملانی: ماسیر آکارت
ـ فلسفه اخالق: خواجه نصیرالدین طوس، ابوعلی مسکویه

ـ فلسفه شناخت: عالمه قطب الدین شیرازی
سده ۱۵ـ۱۴میالدی

ـ جنبش دراویش ایرانی: حروفیه آذربایجان ـ سربداران خراسان ـ مرعشیه گیالن و مازندران
ـ آزاداندیشی: حافظ

ـ اومانیست ایتالیایی: فرانسکو پترارکا
ـ شکوفایی فلسفه در ایتالیا: پیکو دالمیراندوال

از قرن ۱۵ به بعد

ـ مالصدرا،، میرفندرسکی، میرداماد و الهیجی
روشــنگران ایــرانــی: ســیدجــمال مــلکم خــان، مــیرزاآقــا خــان کــرمــانــی، شــیخ احــمد روحــی، طــالــبوف، مــراغــه ای، 

ملکاملتکلمین، خیابانی، تقی ارانی

ـ شناخت ریاضی طبیعت: نیکالس کوزانوس
ـ تئوری حکومت: توماس مور و ماکیاول
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