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ایسا گوجی به چه معناست
ایساگوجی واژه ای یونانی است که بمعنای مقدمه ومدخل است .
چ WWند ق WWرن پ WWس از ارس WWطو ف WWورف WWوری WWوس ف WWیلسوف اس WWکندران WWی م WWبحث»ک WWلی « را ن WWوش WWت.و آن را م WWقدم WWه »ب WWاب
مقوالت«قرار داد و نام آن را ایساگوجی نهاد.
منت ایسا گوجی را تریکو مترجم آثار ارسطو در سال ۱۹۴۷از 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 بWعضی دیWگر تWصور کWرده انWد نWام شWاگWردی اسWت کWه در هWنگام تWقریWر ایWن مWطالWب مWورد خWطاب فWیلسوف بWوده
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
فWلسفه نWوعWی نWظریWه اسWت .و نWظریWه نWظام فWکری نسWبتا ً وسWیعی اسWت کWه از تWعمیم تWعدادی از قWوانWین عWلمی فWراهWم
میآید .و حوزه نسبتا ً 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
حWوزه تWاریWخ فWلسفه و حWوزه عWلم فWلسفه یWکی نیسWت .در حWوزه تWاریWخ تWطوراتWی کWه در فWلسفه روی مWیدهWد بWررسWی
میشود.
حوزه علم تاریخ فلسفه
در حWوزه عWلم تWاریWخ فWلسفه تWطورات فWلسفه مWورد شWناسWایWی و تحWلیل قWرار مWیگWیرد .ایWن حWوزه بWه مWا کWمک مWیکWند،
تبیین دقیقتری از هستی داشته باشیم و به تبع آن پراتیک و زندگی پربارتری بهدست بیاوریم.
در حWوزه تWاریWخ مWا دانWش فWلسفی بWه دسWت مWیآوریWم .امWا در حWوزه عWلمی آن بWه فWهم عWلمی و نWظری مWیرسWیم.
در این حوزه مطالعه بر دو محور حرکت میکند
-۱مطالعه تشریحی
-۲مطالعه تبیینی
در مطالعه تشریحی روی سه مؤلفه کار میکنیم .اینکه این فلسفه:
-۱چه بود
-۲چگونه به وجود آمد
-۳چگونه سیر کرد
تولد ،برنایی و پیری آنرا بررسی میکنیم.
در مطالعه تبیینی اما به دو مسئله توجه میکنیم:
-۱چرا آن فلسفه به وجود آمد.
-۲چرا آن گونه سیر کرد.
مWWطالWWعه تشWWریWWحی مWWقدمWWه ای اسWWت بWWرای مWWطالWWعه تWWبینی .امWWا اگWWر بWWه مWWطالWWعه تشWWریWWحی بWWسنده کWWنیم ،بWWصیرت
الزم و تبعات آنرا در زندگی عملی و سیاسی خود به دست نمی آوریم.
در آمWوزش فWلسفه ،تWاریWخ فWلسفه بWا عWلم تWاریWخ فWلسفه یWکی گWرفWته مWی شWود .و بWه شWرح تWطورات فWلسفی بWسنده
می شود .اما تحوالت فلسفی تبیین نمی

شود1 .

 .1امیرحسین آریانپور ـ سیر فلسفه در ایران ـ مقدمه
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درآمد دوم
جانبدار بودن فلسفه
گWفته مWیشWود فWلسفه حWزبWی اسWت .و حWزبWی بWودن بWه مWعنای جWانWبدار بWودن اسWت 2 .امWا اگWر فWلسفه طWرفWدار عWینیت
علمی است آیا جانبدار بودن آن منافاتی با واقع بینی و عینی گرایی آن ندارد.
هWWر سیسWWتم فWWلسفی نWWوعWWی تWWبیین جWWهان اسWWت .در ایWWن تWWبیین جWWایWWگاه انWWسان و رابWWطه اش ،بWWا خWWود و طWWبیعت
معین

میشود3 .

فWWلسفه مWWحصول دوران طWWبقاتWWی انWWسان اسWWت .پWWس هWWر طWWبقه ای )بWWرده دار و بWWرده ،فWWئودال و رعWWیت ،بWWورژوا و
پWرولWتاریWا( از زاویWه مWنافWع خWود جWهان را تWبیین مWی کWند .ارسWطو بWزرگWتریWن فWیلسوف جWهان بWاسWتان بWرده داری را
نWWظام طWWبیعت مWWی دانWWد .پWWس هWWر فWWلسفه یWWک جWWنبش طWWبقاتWWی را بWWیان مWWی کWWند .بWWه هWWمین خWWاطWWر هWWر نWWظام فWWلسفی
جانبدار است.
یک سؤال
اگر کار فلسفه جست وجوی حقیقت باشد .آیا جانبداری فلسفه نقض بیطرفی آن نیست.
بWینش هWای مWختلف هWمه تWالش دارنWد بWه حWقیقت نWزدیWک شWونWد .امWا ایWن نWزدیWکی یWکسان نیسWت .بWایWد دیWد کWشف
حWقیقت تWا چWه مWیزان مWنطبق بWر مWنافWع تWاریWخی آن طWبقات اسWت .آیWا هWمه طWبقات بWه یWک مWیزان در کWشف حWقیقت
ذینفع اند.
در نWWزد ارسWWطو حWWقیقت بWWرده بWWودن طWWبیعی عWWده ای از آدم هWWاسWWت .در حWWالWWیکه حWWقیقت آدمWWی ایWWن گWWونWWه نیسWWت.
تWWومWWاس آکWWویWWناس بWWزرگWWتریWWن فWWیلسوف قWWرون وسWWطی جWWهان الهWWوت را آن گWWونWWه مWWی بWWیند کWWه جWWهان نWWاسWWوت عWWینیت
دارد .برای او سلسله مراتب فئودال ،همان سلسله مراتب دینی است و برعکس.
در دوران ب WWعد ه WWم ف WWیلسوف WWان س WWرم WWای WWه داری ج WWهان را ه WWمین گ WWون WWه ت WWبیین م WWی ک WWنند؛ مج WWموع WWه ای از ات WWم ه WWای
مسWWتقل ،و آزاد .کWWارگWWر هWWمانWWطور یWWک اتWWم اسWWت کWWه یWWک سWWرمWWایWWه دار .یWWکی کWWار مWWی فWWروشWWد و دیWWگر کWWار مWWی خWWرد.
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.

 .2احسان طبری ـ آموزش نقالبی
 .3موریس کنفورث ـ ماتریالیسم دیالکتیک

5

درآمدسوم
دو پرسش اساسی فلسفه
پرسش نخست
کWWه پWWرسWWش بWWزرگ تWWمامWWی فWWلسفههWWاسWWت ،رابWWطه تWWفکر بWWا هسWWتی ،رابWWطه روح بWWا طWWبیعت اسWWت .و بWWراسWWاس پWWاسWWخی
که به این پرسش داده می شود ،فالسفه به دو اردوگاه بزرگ تقسیم می

شوند4:

آنانی که به تقدم روح بر طبیعت باور دارند به اردوگاه ایده ئالیسم تعلق دارند.
آن WWان WWی ک WWه ب WWه ت WWقدم ط WWبیعت ،هس WWتی ،و وج WWود ب WWر روح و ذه WWن و ف WWکر ب WWاور دارن WWد ب WWه اردوگ WWاه م WWات WWری WWال WWیسم ت WWعلق
میگیرند.
پرسش دوم
شWWناخWWت جWWهان واقWWعی اسWWت .آیWWا تWWفکر مWWا قWWادر بWWه شWWناخWWت جWWهان واقWWعی هسWWت یWWا نWWه .آیWWا مWWا مWWیتWWوانWWیم بWWازتWWاب
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:
-۱الادریWWون یWWا آگWWنوسWWتیسWWیسم هWWا کWWه مWWعتقدنWWد جWWهان شWWناخWWت پWWذیWWر نیسWWت .عWWقل انWWسان محWWدود اسWWت و نWWمی
تواند فراسوی داده های حسی چیز دیگری را بشناسد.
-۲دس WWته ای دی WWگر ب WWه ای WWن س WWؤال پ WWاس WWخ م WWثبت م WWیده WWند .در ای WWن دس WWته ه WWم م WWات WWری WWالیس WWت ه WWا هس WWتند و ه WWم
ایدئالیست ها.
بWه ایWدئWالیسWت هWایWی کWه پWاسWخشان مWثبت اسWت .ایWدئWالیسWت هWای عWینی گWویWند مWثل هWگل .و بWه آنWان کWه پWاسWخ
شان منفی است .ایدئالیست های ذهنی گویند.
ایWWدئWWالWWیسم ذهWWنی مWWنکر وجWWود جWWهان مWWادی اسWWت .و تWWنها بWWه احWWساس و ایWWده در ذهWWن آدمWWی بWWاور دارنWWد .و در
مWWورد شWWناخWWت مWWعتقدنWWد کWWه انWWسان فWWقط قWWادر اسWWت ظWWواهWWر را بWWبیند و راهWWی بWWه مWWاهWWیت اشWWیا یWWا اشWWیاء فWWی نWWفسه
ندارد.
کانت اشیا را به دو وجه تقسیم می کرد:
-۱نومن
-۲فنومن
نWWومWWن جWWوهWWر ذاتWWی اشWWیا اسWWت کWWه عWWقل مWWا نWWمی تWWوانWWد آنWWرا درک کWWند و بWWرای فWWهم آن بWWایWWد بWWه نWWیروهWWای مWWافWWوق
منطق پناه برد.
و فنومن ها یا عوارض ظاهری ،انسان می تواند با حواس پنجگانه خود آنها را درک کند.
ایWWدئWWالWWیسم عWWینی کWWه خWWود را رئWWالیسWWت مWWی دانWWد بWWه جWWهان مWWادی مسWWتقل از ادراکWWات انWWسان بWWاور دارد و مWWی
گوید جهان مادی در ادراکات ما منعکس می شود و قابل شناخت است.

 .4فردریش 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
نخس WWتین آث WWارف WWلسفی دره WWند ن WWوش WWته ش WWد ،در ه WWزاره دوم و آغ WWاز ه WWزاره اول پ WWیش از م WWیالد .ک WWه ه WWمزم WWان اس WWت ب WWا
هجوم آریایی های گله دار از شمال غربی و فروپاشی جماعت های اولیه و پیدایش جامعه

طبقاتی5.

ویژگی جامعه هند
س WWاخ WWت ط WWبقات WWی ج WWام WWعه ه WWند ،س WWاخ WWتی بس WWته و م WWبتنی ب WWر ک WWاس WWت ب WWود .ش WWغل اف WWراد ث WWاب WWت و خ WWروج از ط WWبقه و
ازدواج با کاست های دیگر غیرممکن بود .هرم طبقاتی جامعه به قرار زیر بود:
-۱برهمن ها باالترین مقام هارا داشتند .امور دینی و علمی با آن ها بود.
-۲کشاتریاها طبقه دوم بودند .که شامل اشراف ،سپاهیان و کارکنان امور اداری می شدند.
-۳وایشیاها طبقه سوم بودند .که اعضای آزاد جماعت ها بودند .شغل آنها زراعت و صنعتگری بود.
-۴چهارمین 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
شWWکل تWWفکر در ایWWن دوران مWWیتولWWوژیWWک )اسWWطوره ای( بWWود کWWه انWWعکاس طWWبیعت در ذهWWن و ضWWمیر بشWWر در جWWماعWWت
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 زبWW Wان سWW WانWW WسکریWW Wت بWW Wه مWW Wعنای دانWW Wش اسWW Wت .کWW Wه تWW Wشکیل شWW Wده بWW Wود از سWW WرودهWW Wای حWW WماسWW Wی ،اوراد و
دستوراتی در مورد قربانی ،سحر و جادو.
وداهWWا در چWWهار بWWخش تWWنظیم شWWده بWWودنWWد .و مWWهمتریWWن آن »ریWWگ ودا« بWWود .اشWWعاری حWWماسWWی در بWWزرگWWداشWWت
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.
اوپ WWان WWیشاده WWا ک WWه ت WWفسیر وداه WWاس WWت .ادام WWه س WWنت ف WWلسفی ه WWند ب WWه ح WWساب م WWی آی WWند .ب WWه دن WWبال اوپ WWان WWیشاده WWا،
»م WWهاب WWهارات« را داری WWم ک WWه ادام WWه ت WWفکر ف WWلسفی ه WWند اس WWت ت WWفکری ک WWه خ WWاس WWتگاه WWش ت WWفکر م WWذه WWبی ـ اس WWطوره ای
است .و در جدا شدن فلسفه از تفکر مذهبی ـ اسطوره ای ریاضیات و اخترشناسی نقش مهمی داشته است.
در ایWن دوران پWدیWده هWای طWبیعت ،دنWیای پWیرامWون انWسان ،دنWیای درون انWسان ،ارتWباط انWسان بWا انWسان هWای
دیگر و نیز زندگی فردی مسائلی بود که ذهن انسان هندی را به خود مشغول می داشت.

 .5و .سوکولف ـ مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ ترجمه مجید کلکته چی
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دین
سWW Wنگ بWW Wنای سWW Wنت فWW Wلسفی در نWW Wیمه نخسWW Wت هWW Wزاره اول پWW Wیش از مWW Wیالد در چWW Wین نWW Wهاده شWW Wد .کWW Wتاب دگWW WرگWW WونWW Wیها
»ایتسین« سنگ بنای فلسفه چین را تشکیل میدهد.
ایران
از اندیشه های میتولوژیک ـ دینی اقوام نخستین فالت ایران اطالعی در دست نداریم.
امWا انWدیWشه فWلسفی ایWرانWیان بWا زردشWت شWروع مWی شWود .کWه مWصادف اسWت بWا آمWدن آریWایWی هWا بWه نجWد ایWران
و رفنت ساکنان اصلی از این فالت.
بWا آمWدن آریWایWی هWا بWه ایWران و سWاکWن شWدن آن هWا ،بWین دو شWیوه زنWدگWی ،خWانWه بWدوشWی و سWکنی گWزیWنی اقWوام
آریWWایWWی جWWدایWWی درگWWرفWWت .آن هWWا کWWه سWWاکWWن شWWده بWWودنWWد بWWه کWWشاورزی مWWشغول شWWدنWWد و خWWانWWه بWWه دوشWWان بWWه زنWWدگWWی
عشیره ای روی آورند ،شکار ،دامداری ،و حمله به اقوام ساکن.
ای WWن س WWتیز ب WWین دو ن WWوع زن WWدگ WWی خ WWود را ب WWه س WWتیزه در ان WWدی WWشه ک WWشان WWد .خ WWدای WWان اق WWوام م WWهاج WWم ب WWه ق WWال WWب دی WWوان
درآم WWدن WWد و خ WWدای WWان اق WWوام س WWاک WWن ب WWه ه WWیئت خ WWدای WWان خ WWوب و اه WWورا درآم WWدن WWد .زردش WWت ب WWر بس WWتر چ WWنین ک WWشمکشی
ظهور کرد و اندیشه های خود را بر پایه جدال نیکی با بدی گذاشت.
زردش WWت در ع WWرص WWه ف WWلسفه دوآلیس WWت ب WWود .و در ع WWرص WWه دی WWنی ب WWه م WWون WWیسم ب WWاور داش WWت ک WWه ای WWن ام WWر ب WWا ت WWناق WWض
شر نیز هم او باشد.
همراه بود .اگر منبع نیکی اهورا مزداست .چگونه می شود که منبع ّ
انشعاب های بعدی
-۱فرقه زندیکان
این تناقص باید به گونه ای حل می شد .زندیکان به استقالل اهورمزدا و اهریمن رأی دادند.
 -۲فرقه مغان
اما همچنان به یگانگی ارواح دوگانه نظر داشت.
 -۳زروانیان
تاریکی و روشنایی را فرزند زمان بیکران می دانستند.
 -۴کیومرثیان
از اصWل آغWازیWن هسWتی کWه روشWنایWی بWود آغWاز کWردنWد .روشWنی دچWار وحشWت شWد و حWاصWل ایWن هWراس تWاریWکی
بود.
-۵انWWشعابWWی دیWWگر از زروانWWیان بWWه تWWئوری شWWک مWWتوسWWل شWWد .اصWWل آغWWازیWWن دچWWار شWWک شWWد .و فWWرزنWWد ایWWن شWWک
اهریمن بود.
در نWمونWه ای دیWگر نWور را اصWل و ظWلمت را مWعلول تWباهWی بWخشی از نWور مWی دانسWت تWوسWل بWه نWور و زمWان بWه
عWWنوان اصWWل آغWWازیWWن هسWWتی بWWرای رفWWع تWWناقWWض بWWود کWWه در انWWدشWWیه دوآلیسWWتی زردشWWت بWWود .شWّ Wری کWWه زمWWینه عWWینی
داشت چیزی نبود که بتوان آنرا انکار کرد و یا به آن جنبه سلبی داد.
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یونان
نWWقطه آغWWازیWWن فWWلسفی در یWWونWWان امWWا یWWکی دو قWWرن قWWبل از سWWده شWWشم شWWکل مWWی گWWیرد ،آن هWWم در آثWWار »هWWزیWWود« و
»هومر«.
در ایWWن دوران یWWونWWان پWWلی اسWWت بWWین اروپWWا و شWWرق نWWزدیWWک بWWا جWWامWWعه ای شهWWری و تWWوسWWعه یWWافWWته مWWبتنی بWWر کWWار
برده ها و جدایی کامل صنایع دستی از کشاورزی با یک بازرگانی پررونق.
تفاوت یونان با کشورهای شرقی
در ایWWن دوران هWWند ،چWWین ،ایWWران بWWا اسWWتبداد مWWطلق یWWعنی قWWدرت بWWیکران شWWاه روبWWه رو بWWودنWWد .کWWه هWWم رئWWیس کWWشور
بWودنWد و هWم رئWیس مWذهWب و ایWن بWرمWیگشWت بWه سWاخWت اقWتصادی ایWن جWوامWع .امWا در ایWن دوران یWونWان یWک جWامWعه
س WWیاس WWی پ WWرتح WWرک داش WWت .م WWبارزه ط WWبقات WWی ش WWدی WWدی ب WWین اف WWراد آزاد اج WWتماع )دم WWوس و خ WWلق( ب WWر ع WWلیه اش WWراف
زمیندار قدیمی )آریستوکراسیا( جریان داشت.
دم WWوس و خ WWلق ،اس WWاسW Wا ً در شه WWره WWا م WWتمرک WWز ب WWودن WWد و ره WWبری آن ه WWا در دس WWت ،ب WWازرگ WWان WWان و ب WWرده داران و
صWWاحWWبان حWWرف بWWود.ایWWن سWWتیز طWWبقاتWWی عWWلت پWWویWWایWWی زنWWدگWWی سWWیاسWWی در یWWونWWان بWWود بWWرخWWالف سWWکون و آرامWWش در
شرق.
از سWWویWWی دیWWگر جWWدا بWWودن پWWولWWیس هWWا ،ارتWWباط مWWدام بWWا فWWرهWWنگ هWWای دیWWگر بWWه عWWلت ارتWWباطWWات تWWجاری بWWا دیWWگر
اقWوام ،نWقش مWذهWب و سWنت را بWرخWالف کWشورهWای شWرقWی کWم مWی کWرد .مWراودات مWداوم فWرهWنگی از حWقیقت مWطلق
پنداشنت باورها یونانیان را برحذر می داشت.
خاستگاه فلسفه یونان
بWWا ایWWن هWWمه در یWWونWWان نWWیز خWWاسWWتگاه تWWفکر فWWلسفی ،جWWهان بWWینی مWWذهWWبی ـ مWWیتولWWوژیWWک بWWود امWWا اسWWاطWWیر یWWونWWانWWی بWWا
اساطیر شرق تفاوت داشت.
اساطیر یونانی انسانریخت بود )آنترپومورف( در حالی که اساطیر شرقی حیوانریخت بود) .زئومورف(.
دوم آنWکه در اسWاطWیر یWونWانWی وجWه هWنری وزیWبایWی آن غWالWب بWود در حWالWیکه در اسWاطWیر شWرقWی و جه پWرسWتشی
آن غلبه داشت و این هم علت داشت .برخالف شرق در یونان روحانیون نقشی کمی در زندگی مردم داشتند.
تWوسWعه تWقسیم کWار در یWونWان بWه عWلت اسWتفاده عWمده از کWار بWرده گWان و انWفکاک کWار فWکری از کWاریWدی ،دانWش
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 ابWتدا خWأل )فWائWوس( وجWود داشWت .خWأل ،زمWین ،عWشق )اروس( و دنWیای تWاریWک زیWرزمWین )تWارتWارا( را بWه دنWیا
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.
تWWبدیWWل خWWدایWWان انWWسان شWWکل بWWه نWWیروهWWای نسWWبتا ً مجWWرد طWWبیعت نWWشانWWه بWWلوغ انWWدیWWشه هWWای تWWعمیم دهWWنده فWWلسفی
است.
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پیش شرط های تاریخی
ایWWن کWWه در جWWایWWی تWWفکر فWWلسفی شWWکل مWWیگWWیرد ،و در مWWنطقه ای دیWWگر شWWکل نWWمی گWWیرد اتWWفاقWWی نیسWWت؛ بWWایWWد دیWWد
هسWWته هWWای نخسWWتین انWWدیWWشه فWWلسفی در کWWدام خWWاک کWWاشWWته شWWد و بWWروبWWار گWWرفWWت .و اگWWر در سWWرزمWWینی دیWWگر چWWون
ایWران انWدیWشه فWلسفی بWه وجWود نWیامWد .نWابWاروری آن دیWار را دیWد .پWس بWایWد رفWت بWه سWراغ پWیش شWرط هWای تWاریWخی
شکل گیری اندیشه فلسفی.
ویژگی دوران
در ب WWازک WWاوی وی WWژگ WWی دوران ،ب WWای WWد ب WWه دو ع WWصر م WWفرغ و آه WWن و ت WWفاوت ش WWیوه ت WWفکر در ت WWول WWید ک WWشاورزی و ت WWجارت
دریایی )کشاورزی و دریانوردی( بپردازیم.
عصر مفرغ
عصر مفرغ با ویژگی هایی به قرار زیر شناخته می شود:
-۱شیوه تولید کشاورزی است.
-۲تولید بشر برای استفاده اشتراکی و مصرف محلی است.
-۳تجارت بیشتر به اشیاء تجملی محدود می شود .و نقش عمده ای در زندگی اقتصادی ندارد.
-۴ابزار از نظر تکنیکی در سطح پایین است.
عصر آهن
-۱جامعه از برده ساالری پدرساالری به برده داری کالسیک گذار می کند.
-۲تجارت به حد بیسابقه ای گسترش می یابد.
-۳آهن 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.
انWWقالب کWWشاورزی از یWWک سWWو راه را بWWرای ذخWWیره غWWذا و مWWعضل گWWرسWWنگی را حWWل کWWرد و از سWWویWWی دیWWگر تWWوجWWه
بشر را به حرکت فصول و اجرام آسمانی کشاند.
اخWتراع تWقویWم و نخسWتین کWشفیات اخWترشWناسWی ریWشه در رابWطه کWشاورزی بWا زمWان داشWت) .فWصل هWا و نWقش
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.
-۴رشد 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.
-۱پول فلزی
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-۲کWتابWت الWفبایWی :اخWتراع الWفبا انWحصار آمWوزش را از دسWت روحWانWیون بWیرون آورد و خWوانWدن و نWوشWنت فWراگWیرتWر
شدند .تفکر انتزاعی نیز تکامل یافت و راه را بر منطق و دستور زبان گشود.
-۳اوزان و مقیاس ها
تغییر ساختار اجتماعی و قدرت
ای WWن اخ WWتراع WWات و ت WWغییرات ش WWگرف اق WWتصادی ،در س WWاخ WWت ج WWام WWعه ج WWاب WWه ج WWای WWی اس WWاس WWی ب WWه وج WWود آورد ن WWیروه WWای
اجتماعی جدیدی وارد ساخت و ساز جامعه شدند.
-۱برده داری پدرساالری به برده داری تجاری تبدیل شد.
-۲زمینداران موروثی جای خود را به زمینداران تجاری دادند.
-۳دهقانان به خرده مالک تبدیل شدند.
-۴چوپانان به تهیه کنندگان پشم تبدیل شدند.
-۵سررشته تمامی امور به دست اشرافیت تجاری افتاد.
تغییر شکل حکومت
تWWغییر در سWWاخWWت ،بWWه زودی تWWبدیWWل شWWد بWWه چWWالWWش بWWین تWWجار و بWWازرگWWانWWان بWWا اشWWراف زمWWیندار و رهWWبران نWWظامWWی و
مWذهWبی ،پWس حWکومWت هWای اسWتبدادی و مWطلقه اشWرافWیت زمWیندار بWایWد جWای خWود را بWه حWکومWت هWای دمWکرات مWی
داد .اتفاقی که در یونان افتاد و در ایران نیفتاد.
شیوه معیشیت ،شیوه تفکر
تWWمدن هWWایWWی کWWه در بWWین النهWWریWWن ،مWWصر و ایWWران بWWه وجWWود آمWWد .مWWبتنی بWWر اقWWتصادهWWای کWWشاورزی بWWود .امWWا مWWعضل
اسWاسWی آب بWود .و تWهیه آب نWیازمWند مWواظWبت دائWمی از آبWراه هWا و قWنات هWا بWود .و ایWن مWواظWبت نWیازمWند حWکومWتی
متمرکز بود .و در کنار آن سلسله مراتبی از روحانیون پس از همان آغاز دو نهاد قدرتمند شکل گرفت.
-۱نهاد استبداد
-۲نهاد مذهب
کWه یWکی بWر اذهWان حWکومWت مWی کWرد و دیWگری بWر آب هWا .بWناهWای ایWن تWمدن هWا هWم نWمایWانWگر سWاخWتار اجWتماعWی
آنان بود معابد و کاخ ها و تندیس و اهرام غول آسا که نشانه قدرت و خرافات بود.
ملطیه زادگاه فلسفه
مWلطیه شWبه جWزیWره ای در دریWای مWدیWترانWه در کWرانWه هWای افWریWقا در سWده هWای هشWتم مWیالدی بWه بWعد کWلیه شWرایWط
الزم را برای به دنیا آوردن این فرزند خجسته داشت.
از یWک سWو بWزرگWتریWن مWرکWز زنWدگWی اجWتماعWی ،اقWتصادی در مWیان شهWرهWای ایWونWیا بWود و مWصر و فWینیقیه را بWه
آشور و بابل و مصر و ایران وصل می کرد.
نخسWتین شهWری بWود کWه از پWول سWکه ای اسWتفاده کWرد و مWعابWد بیشWتر بWانWک بWود تWا جWایWی بWرای عWبادت .ضWرب
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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بWدنWه اجWتماعWی مWلطیه )کWارگWران بWندر ،پWیشه وران و افWزارمWندان( متحWرک و فWعال بWودنWد و کWشاکWش طWبقاتWی در
اوج بود.
حکومت بین الیگارشی و جباریت و دمکراسی در نوسان بود.
در سWWال  ۴۹۴پ.م .مWWلطیه بWWه دسWWت ایWWرانWWی هWWا تWWصرف و بWWه نWWابWWودی کWWشیده شWWد .و شWWمع فWWلسفه و دانWWش در
آنجا خاموش شد.
نخستین فیلسوفان
پWایWه گWذار مWکتب مWلطی طWالWس بWود۵۴۹) .ـ ۶۲۴پ.م( تWاجWری زیWرک کWه در اخWترشWناسWی و ریWاضWی تبحWر داشWت.
او کWWاشWWف خWWاصWWیت مWWغنایWWسی آهWWنربWWا و تWWهیه نخسWWتین نWWقشه جWWهان ،سWWاعWWت آفWWتابWWی و تWWوضWWیح گWWرفWWنت نWWور مWWاه از
خورشید کار شاگردان اوست.
در آن روزگWار ریWاضWیات ،اخWترشWناسWی ،هWواشWناسWی و جWغرافWیا بWه سWبب ارزش شWان در دریWانWوری بWا مWنافWع
بWازرگWانWان گWره خWورده بWود .پWس پیشWرفWت چWشمگیری داشWت تWجارت بWا ریWاضWیات گWره مWی خWورد .و ریWاضWی تWفکر
انWتزاعWی را در انWسان تWقویWت کWرد .امWا گسWترش تWفکر عWلمی یWک عWامWل دیWگر الزم بWود .داشWنت زمWان فWراغWت .زمWان
آزاد بWایWد بWه کWمک دانWش و تجWربWه مWی آمWد و کWسانWی را پWدیWد مWی آوردتWا از تWحقیق بWه صWرف تWحقیق لWذت بWبرنWد .و
این در میان تجار شهری فراهم بود و طالس نیز یکی از این افراد بود.
یک نکته مهم
دو ن WWهاد اس WWتبداد و م WWذه WWب ن WWقشی را ک WWه در ش WWرق داش WWتند .در ای WWن ن WWواح WWی ن WWداش WWتند .از س WWلطنت م WWطلقه ک WWه ب WWه
مWWعنای دسWWپوتWWیسم آن خWWبری نWWبود .کWWاهWWنان هWWم در مWWوقWWعیتی نWWبودنWWد کWWه بWWر اذهWWان مWWردم حWWکومWWت کWWنند .مWWعابWWد در
ملطیه مسئول ضرب سکه و به عنوان بانک در خدمت منافع تجار می بودند.
پیدایش فلسفه
نWWگرش اسWWطوره ای ،ایWWدئWWولWWوژی نWWظام جWWماعWWتی آغWWازیWWن بWWود .در ایWWن دوران قWWبیله بWWود کWWه فWWکر مWWی کWWرد و انWWدیWWشه
فWردی ضWرورتWی نWداشWت .چWرا کWه زنWدگWی بWر بWنیاد قWبیله اسWتوار بWود .و قWبیله بWه گWونWه ای غWریWزی و نWاآگWاهWانWه در کWار
بود.
پWیدایWش فWلسفه مWقارن اسWت بWا تWشکیل جWامWعه طWبقاتWی .بWرای نخسWتین بWار انWسان دربWاره جWهان و زنWدگWی خWود
به پرسش نشست.
فیلسوف
نخست فیلسوفان پدید آمدند و سپس نام فیلسوف و در پی آن واژه فلسفه پدیدار گشت.
لWئون فWرمWانWروای فWیلون هWا از فWیثاغWورث پWرسWید :تWو کWه هسWتی .فWیثاغWورث گWفت :مWن فWیلسوفWم .فWیثاغWورت زنWدگWی
را بWه بWازیWهای املWپیک تشWبیه کWرد و گWفت :مWردمWی کWه درایWن بWازی هWا حWضور مWی یWابWند .سWه دسWته انWد .بWرخWی بWرای
مWسابWقه مWی آیWند .و بWرخWی بWرای تWجارت و پWاره ای بWرای تWماشWا .ایWنان خWردمWندان انWد .در زنWدگWی نWیز هWمین گWونWه
اسWت .بWرخWی زاده مWی شWونWد تWا اسWیر وسWوسWه نWفس ثWروت و مWقام دنWیوی بWاشWند .و بWرخWی کWه دیWگر خWردمWندنWد تWنها
در جست وجوی حقیقت اند.
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فالسفه نخستین
فالسفه نخستین به سه مکتب تقسیم میشدند:
-۱طبیعتگرایان
-۲اتومیستها
-۳سوفسطائیان
زمینه ها
»عWWادت بWWه مWWشاهWWده عWWمیق و درسWWت جWWهان پWWیرامWWون یWWک ویWWژگWWی یWWونWWانWWی بWWود« .طWWالWWس نWWظریWWه خWWود دربWWاره تWWشکیل
عWWالWWم را از گWWل و الی دلWWتاهWWا اخWWذ کWWرد .آنWWا کWWسیندر تWWحت تWWأثWWیر کWWارگWWاه کWWوزه گWWری کWWوره و ذوب فWWلز قWWرار داشWWت.
آنWاکWسیمنس مWفهوم غWلظت و فشWردگWی را کWه پWایWه جWهان شWناسWی اش را بWر آن قWرار داد از فWرایWند صWنعتی نWمدی
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
فWWیلسوفWWان نخسWWتین ،فWWیلسوفWWان طWWبیعت گWWرا بWWودنWWد .تWWبیین هسWWتی بWWراسWWاس عWWناصWWر طWWبیعت ،چWWیزی کWWه آن روزگWWار
تبیین فراطبیعت گرایانه داشت.
طWWالWWس آب را خWWاسWWتگاه هWWمه چWWیز مWWی دانسWWت .بWWعدتWWر آنWWا کWWسیندر مWWی گWWفت تWWمامWWی عWWناصWWر زنWWده از عWWناصWWر
مWرطWوب پWدیWد آمWده انWد .مWاهWی پWیش از جWانWوران خWشکی پWیدا شWده اسWت و انWسان زمWانWی چWونWان مWاهWی بWوده اسWت
و بعدها با خشک شدن آب ها خودش را با زندگی در روی زمین سازگار کرده است.
و ایWن از زمWانWی اسWت کWه در فلسWطین یWهودیWت ،در ایWران آیWین زردشWت در هWند بWودائWیسم و در چWین دائWوئWیسم
و کنفوسیوس گرایی همچنان در اسارت خرافات فراطبیعی هستند .
آزاد شWدن انWدیWشه از جWهان بWینی هWای اسWطوره ای پWیشین ،انWقالبWی ژرف در انWدیWشه بWود .و ایWن هWمه بWر بسWتر
ساختمان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی نو خاسته ای بود .که فضای بازتری برای اندیشه پدید آورده بود.
هراکلیت
بWعد از تWبیین عWالWم چWونWان تWرکWیبی از عWناصWر چWهارگWانWه )خWاک ،هWوا ،آتWش و رطWوبWت و بWخار و ابWر( چWرایWی تWغییر
اشیاء و پدیده ها بود.
چرا اشیا تغییر می کنند.؟
هراکلیت از ایونی نخستین کسی بود که به این سؤال پاسخ داد.
هWراکWلیت آتWش را نخسWتین اصWل و جWوهWر نWهایWی اشWیا مWی دانسWت .و مWی گWفت ایWن جWهان تWوسWط هWیچ خWدا یWا
انسانی ساخته نشده است .آتش است که همیشه زنده بود و هست و خواهد بود.
هWWمه چWWیز در جWWریWWان اسWWت .اشWWیا هWWم هسWWتند و هWWم نیسWWتند بWWا اشWWیا در حWWال تWWغییر و در فWWرایWWند شWWدن و مWWسیر
درست دائمی اند.
و عWلت ایWن تWغییر دائWمی ،تWرکWیب اضWداد اسWت .هWمه اشWیاء در حWرکWتی دوگWانWه درگWیرنWد یWکی از ایWن نWیروهWای
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.
هWماهWنگی و بWی نWظمی اشWیاء ارتWباط تWنگاتWنگ شWان و گWذار از یWکی بWه دیWگری بWه خWاطWر سWتیزه دائWمی اضWداد
درونی اشیاء است.
ماده و حرکت
فWWیلسوفWWان مWWلطی مWWاده را دارای سWWرشWWتی ذاتWا ً پWWویWWا مWWی دانسWWتند .و مWWیان طWWبیعت ،حWWیات ،جWWامWWعه و ذهWWن انWWسان
مWوانWع عWبورنWاپWذیWری نWمی دیWدنWد .و وحWدت و هWم پWیونWدی مWاهWوی آن را مسWلم مWی دانسWتند .مWی گWفتند خWدایWان در
هWر چWیزی وجWود دارنWد .و بWه ایWن طWریWق قWدرت آغWاز شWده حWرکWت را کWه بWه تWنهایWی در مWوجWودات الWهی مWتمرکWز بWود
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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فWیلسوفWان نخسWتین بWرخWالف دوآلWیسم فWالسWفه دوران قWرون وسWطی ،مWونیسWت بWودنWد )یWگانWه انWگار( .وحWدت ذاتWی
تمامی اشیاء جزء الینفک جهان بینی شان بود.
شاکله هستی
آنWاکWسیندر از نخسWتین مWاده نWامWعین بWیکران شWروع مWی کWند .از درون آن سWرمWا و گWرمWا بWه وجWود مWی آیWند .سWرد بWه
مWWرکWWز فWWرو مWWی نWWشیند و زمWWین را تWWشکیل مWWی دهWWد .و آنWWچه گWWرم اسWWت بWWه مWWحیط دایWWره صWWعود مWWی کWWند و اجWWسام
آسمانی را درست می کند.
از رطWوبWتی کWه بWه وسWیله خWورشWید بWخار شWده بWود .جWانWوران بWه وجWود مWی آیWند .نWیاکWان انWسان مخWلوقWاتWی شWبیه
مWWاهWWی بWWودنWWد کWWه در آبWWهای گWWل آلWWود سWWکنی داشWWتند بWWا خWWشک شWWدن زمWWین تWWدریWWجا ً بWWا زنWWدگWWی در خWWشکی سWWازگWWار
شدند.
وضعیت خدایان
نخسWWت مWWا بWWا انWWتقاد از چWWند خWWدایWWی روبWWه رویWWیم )کWWسنوفWWانWWس ۴۷۱ـ ۵۷۰پ.م( کWWسنوفWWانWWس بWWر ایWWن بWWاور اسWWت کWWه
خWWدایWWان بWWا مWWغزهWWا و دسWWت هWWای انWWسانWWی سWWاخWWته شWWده انWWد آنWWچه آدم هWWا راجWWع بWWه خWWدایWWان مWWیگWWویWWند زایWWیده پWWندار
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.
پWWایWWه گWWذاران ایWWن مWWکتب لWWوکWWیبوس و دمWWوکWWریWWت بWWودنWWد .ایWWنان بWWه اتWWم و خWWالء بWWاور داشWWتند و تWWغییر و تWWنوع را از
همکنشی میان اتم و خالء مشتق می دانستند.
شاکله هستی از نظر اتمیست ها
دسWته ای از اتWم هWای مWختلف الWشکل از تWوده نWاشWناسWی جWدا شWدنWد در فWضای خWالWی گسWترش یWافWتند بWه یWکدیWگر
اصWWابWWت کWWردنWWد و دایWWره ای را درسWWت کWWردنWWد هWWر یWWک بWWه شWWبیه خWWود پWWیوسWWت .سWWبک هWWا بWWه بWWیرون پWWرتWWاب شWWدنWWد .از
مWیان ایWن دو هWم آمWیختگی چWرخWنده اتWم هWا نWه تWمامWی جWهان بWلکه شWمار نWامحWدودی از جWهان هWای دیWگر بWه وجWود
آمWدنWد .اتWم نWامخWلوق و تWغییرنWاپWذیWرنWد بWه لWحاظ شWکل و انWدازه مWتفاوتWند .در خWأل حWرکWت مWی کWنند و تWقسیم نWاپWذیWرنWد
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
اتWومیسWت هWا عWلیت گWرایWانWی سWرسWخت بWودنWد .هWیچ چWیز بWدون عWلت بWه وجWود نWمی آیWد .هWر پWدیWده عWلت و ضWرورتWی
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
آی WWده آل WWیسم ب WWرای وج WWود ح WWرک WWت در جس WWت وج WWوی ع WWلت غ WWای WWت گ WWران WWه ب WWودن WWد ات WWومیس WWت ه WWا ،ب WWرای WWن ع WWقیده ب WWودن WWد ک WWه
ح WWرک WWت ع WWلت نخس WWتین ن WWداش WWت .ه WWمواره م WWوج WWود ب WWوده اس WWت ح WWرک WWت وج WWه ذات WWی ات WWم ه WWا در خ WWأل اس WWت و ن WWیازی ب WWه
محرک نخستین نیست.
رد تصادف
اتمیسWت هWا بWه عWلیت گWرایWی تWام بWاور داشWتند .و تWصادف را رد مWی کWردنWد درحWالWی کWه تWصادف و اتWفاق نWیز وجWهی
بنیادی از واقعیت به همان اندازهای ضرورت است.
نظریة شناخت
آنها به دو نوع شناخت باور داشتند .شناخت پاکزاد و ناپاکزاد.
شWناخWتی کWه نWاشWی از حWواس بWینایWی ،شWنوایWی ،بWویWایWی ،چWشایWی و ملWسایWی بWود جWزء شWناخWت نWاپWاکزاد بWود .امWا
حWسیات بWرای شWناخWت کWافWی نیسWتند .تWعقل ،اسWتدالل و ادارک شWناخWت را عWمیق تWر مWی کWنند .تWفکر از احWساس
جدا نیست .بلکه حرکتی فراتر و بغرنج تر از تصاویر دریافتی ماست.
شWناخWتی کWه از طWریWق حWواص و تWصاویWر بWه دسWت مWی آیWد در حWد خWودش درسWت و مWعتبر اسWت امWا شWناخWت
حWقیقی شWناخWت اتWم هWا و خWأل اسWت کWه در زیWر سWطح نWمودهWا عWمل مWی کWنند حWواس نWمی تWوانWد بWر شWناخWت آن هWا
نWWائWWل آیWWد .هسWWتی و فWWعالWWیت آن هWWا را عWWقل اسWWتنباط مWWی کWWند .اتWWم هWWا و خWWأل مWWوضWWوع »پWWاکWWزاد« شWWناخWWت عWWلمی
هستند.
اتمیسWWتهWWا تWWفاوت مWWیان نWWمود و مWWاهWWیت را نWWشان دادنWWد امWWا بWWرایWWشان روشWWن نWWبود کWWه چWWگونWWه زیWWر الیWWه واقWWعیت
مادی ماهیت با نمود پیوند دارد.
و ن WWمی ت WWوانس WWتند روش WWن ک WWنند ک WWه چ WWگون WWه آش WWنای WWی ب WWا ک WWیفیت اش WWیاء ک WWه از ط WWری WWق ح WWواس ب WWه دس WWت م WWی آی WWد ب WWه
شناخت اتم و خأل ره می برد.
روانشناسی
اتمیسWت هWا جWسم را تWرکWیبی از اتWم هWای زمWخت و بWی ارزش مWی دانسWتند و روح را مWرکWب از اتWم هWای زیWبا ،نWرم،
صاف و گرم می دانستند.
خدایان نیز از اتم های بسیار لطیف ساخته شده اند.
سوفسطائیان
-۱واژه سWوفیسWت از سWوفWوس مWی آیWد بWه مWعنای فWرزانWه و حWکیم اسWت و در آغWاز بWه تWمامWی کWسانWی اطWالق مWی
شWد کWه در یWک هWنر یWا رشWته ای از دانWش چWیره دسWت بWودنWد .نخسWتین فWیلسوفWان یWونWانWی بWه هWمین نWام خWوانWده مWی
شدند .تنها در دوران های بعد بود که عده ای به تعریض سوفیست نامیده شدند.
-۲از سWWده پنجWWم پWWیش از مWWیالد بWWه کWWسانWWی اطWWالق مWWی شWWد کWWه آمWWوزش سWWخنوری مWWی دادنWWد و چWWون بWWابWWت ایWWن
کار مزد دریافت می کردند مردم ایشان را تحقیر می کردند.
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-۳م WWخال WWفت س WWقراط ،اف WWالط WWون و ارس WWطو6ب WWا س WWوفیس WWت ه WWا ری WWشه در ب WWاور س WWوفیس WWت ه WWا ب WWه دم WWکراس WWی و م WWواف WWقت
سقراط و افالطون و ارسطو با حکومت اشراف و نخبگان داشت.
-۴پایگاه طبقاتی سوفیست ها طبقات متوسط شهری بود و اینان محصول دمکراسی یونان بودند.
-۵دوران دمWWکراسWWی ،دوران بWWرجسWWته شWWدن و دخWWالWWت انWWسان در امWWور بWWود .سWWوفWWیسم بWWرخWWالف فWWالسWWفه قWWبلی تWWوجWWه
خود را از طبیعت به سوی انسان برگرداند انسان ،جامعه و قانون.
-۶از مWWعروف تWریWن سWWوفیسWWتهWا :پWWروتWWاگWWوراس ،گWWورگWWیاس و هWWیپیاس را م WWیتوان نWWام بWWرد.
اصول اندیشه سوفیست ها
-۱سوفیست ها شناخت انسان را جایگزین شناخت طبیعت کردند.
-۲پروتاگوراس در سال ۴۸۵پ.میالد به دنیا آمد در سال  ۴۱۵پ.م مرد.
۳شناخت چیزی جز ادراک حسی نیست-۴ماده در حالت سیالن است و علت همه پدیده ها در خود ماده است.
-۵نظام ها ،قوانین و ارزشها نسبی است .و برای هر ملتی یک معنا دارد.
۶اندیشیدن در وراء طبیعت عینی و محسوس ،ناممکن و بیهوده است.-۷اعتقادات دینی محصول قرارداهای مردم و سنت اند.
-۸سWقراط و افWالطWون بWه نWظامWی از ارزش هWای مWطلق بWاور داشWتند .امWا پWروتWاگWوراس مWی گWفت هWیچ نWظام ارزشWی
مطلق وجود ندارد .اما قراردادها تاریخی اند.
-۹ای WWمان ب WWه خ WWدا و آئ WWین ه WWا و اح WWکام دی WWنی س WWاخ WWته ان WWسان ه WWا در ش WWرای WWط م WWعین و ه WWماه WWنگ ب WWا ن WWیازه WWای آدم WWی
است.
-۱۰داوری قWطعی دربWاره حWقیقت هWر چWیز از راه تWفکر مWحض بWرخWالف گWواهWی حWواس یWا ادراک هWای حWسی مWا را
به شناخت یقینی نمی رساند.
-۱۱شناخت ما نسبی است.
-۱۲ال WیWکWوام WWاس شWWاگWWرد گWWورگ WیWاس بWWا بWWرده داری م WخWالWWف بWWود و مWWی گ WفWت :ط WبWیWعWت ه WیWچ کWWس را بWWرده ن WیWافWWریWWده
اسWWت.
اپیکوریسم
مWWاتWWریWWالWWیسم فWWلسفی کWWه از مWWلطیه )طWWبیعت گWWرایWWان( شWWروع شWWد و در اتWWم گWWرایWWان گسWWترش یWWافWWت بWWا مWWکتب اپWWیکور
تکمیل شد.
 .6از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی
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اپیکور بین سالهای ۲۶۸ـ ۳۴۱پ.م میزیست.
درک عامیانه
درک ع WWام WWیان WWه و م WWبتدل ح WWس گ WWرای WWی ،ت WWساه WWل ع WWمدی در خ WWوش WWیه WWای ن WWاه WWنجار ،تس WWلیم ه WWوای ن WWفسان WWی رب WWطی ب WWه
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
خWدا نWابWاوری یWک اتWهام دیWگر اپWیکوریWسم اسWت .کWه ایWن نWیز نWوعWی تWبلیغ دشWمنانWه اسWت هWرچWند اپWیکوریWسم بWه قWدر
قWWدرتWWی خWWدایWWی مهWWربWWان و عWWادل بWWاور نWWدارد .امWWا خWWدا نWWابWWاور نWWبودنWWد و مWWی گWWفتند خWWدایWWان کWWاری بWWه امWWور انWWسانWWی
ندارند.
تجدیدنظر در اتومیسم
اپیکور یک اتومیست تجدیدنظرطلب بود .ومانیفستی دوازده گانه داشت:
-۱ماده خلق نشدنی است.
-۲نابود نشدنی است.
-۳عالم عبارت از اجسام جامد و خأل است.
-۴اجسام جامد اعم از بسیط و مرکب است.
-۵جرم اتم ها نامتناهی است.
-۶اتم ها همواره در حرکت اند.
-۷سرعت حرکت یکنواخت است.
-۸حرکت در فضا عرضی و خطی است .در محیط ها ارتعاشی است.
-۹اتم ها در هر نقطه از زمان و مکان قادر به انحراف جزئی اند.
 -۱۰خأل به لحاظ وسعت نامتناهی است.
 -۱۱اتم ها دارای وزن ،شکل و اندازه اند.
-۱۲شمارگان شکل های متفاوت نامحدود نیست .صرفا ً شماره ناپذیر است.
نقاط افتراق کجا بود
-۱اپیکور برخالف دموکریت به اتم ها وزن اساسی داد طوری که به پایین فرو ببارند.
-۲فرضیه اپیکور انحراف کوچک اما خود به خودی اتمها در خط عمودی در فرو باریدن بود.
-۳دمWWکریWWت بWه بWWخت و اقWWبال بWWاوری نWداشWت.
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
-۱اپیکور 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.
-۲اپیکور 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.
-۳هدف 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.
-۴اپیکور 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.
-۵اپیکور 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.
-۶اپیکور برخالف افالطون که عدالت را با توسل به صور کلی اش مطلق می دانست نسبی و بسته به
شرایط تاریخی متغیر می دید.
-۷اپیکور 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
-۱هدف 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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-۲شعار اپیکور بدون پیچیدگی زندگی کن بود .که ترجمان آن اتصال و سازگاری و متابعت بود .که درواقع
اعتراضی بی صدا برعلیه وضع موجود بود.
-۳در نزد اپیکور مرگ فنای فرد و حیات گرانبهاترین موهبت هاست و مرگ دروازهای به حیات ابدی نیست.
فلسفه اپیکور در حوزه روم
بWWا گسWWترش امWWپراطWWوری روم بWWه حWWوزه یWWونWWان ،آثWWار ارسWWطو بWWه روم بWWرده شWWد .و ایWWن آثWWار در آنWWجا خWWوانWWده و منتشWWر
شد .رواقی گری به عنوان نماینده آیدئالیسم یونانی در حوزه روم جایگاه وسیعی پیدا می کند.
-۱نخست آن که اندیشه های اپیکور جهان وطنی بود .تمامی عالم یک کشور و سرتاسر کره خاکی یک خانه
شعار آن ها بود.
-۲اتکاء 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 ایWWن دوران کWWشاکWWش طWWبقاتWWی در اوج بWWود .جWWدال بWWین ثWWروتWWمندان )پWWاتWWریWWسین هWWا( و تWWهیدسWWتان )پWWلبین هWWا(
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
-۱خدایان هیچ نقشی در هستی بشر ندارند.
-۲راه رستگاری بشریت رنجدیده آزادی است.
-۳شناخت راستین پدیده های طبیعی به رهایی بشر از قید خرافات کمک می کند.
-۴جهان از اتم ساخته شده است و مادی است.
-۵روح میرا و فناپذیر است.
-۶در پروسه شناخت حسیات بر همه امور تقدم دارد.
-۷مWWاده چWWونWWان تWWرکWWیبی از ذرات نWWامWWرئWWی ،تWWرکWWیبی از اتWWم هWWایWWی اسWWت کWWه در سWWرعWWتی بWWینهایWWت و حWWرکWWت کWWوتWWاه
حرکت می کند.
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-۸بWWا گWWرد آمWWدن اتWWم هWWا زمWWین پWWدیWWد آمWWد .زمWWین در آغWWاز گWWلین بWWود .در اثWWر گWWرمWWای خWWورشWWید سWWفت شWWد .در ایWWن
جWریWان بWر اثWر حWرارت خWورشWید عWناصWر رطWوبWت حWیات را پWدیWد آورد .در آغWاز گWیاهWان و بWعد جWانWوران ظWاهWر شWدنWد.
آن هWایWی کWه گWرمWای بیشWتری نWصیبشان شWد پWرنWدگWان را درسWت کWردنWد .آنWانWی کWه عWناصWر خWاکWی بیشWتری داشWتند
خWWزنWWدگWWان را بWWه وجWWود آوردنWWد .تWWداوم گWWرمWWای خWWورشWWید و بWWاد زمWWین را سWWفت تWWر کWWرد و مخWWلوقWWات بWWزرگWWتری بWWه وجWWود
آمد.
-۹انسان 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.
 -۱۰با ساخنت شهرها ،اراضی تقسیم شد و مالکیت به وجود آمد.
 -۱۱حWWریWWق جW WنWگWلWهWا بWWاعWWث ذوب آه WWن ،مWWس ،طWWال و ن WقWره شWWد .و سWWاخWWنت سWWالح و اب WWزار رونWWق گWWرفWWت .و رف WتWه رف WتWه
بWWافWWندگWWی ،ک WWشاورزی ،مWWوسWWیقی ،دریWWانWWوردی ،شWWعر و کWWتاب بWه وجWWود آمWWد.
جمع بندی کنیم
فWWلسفه در سWWده شWWش پWWیش از مWWیالد در مWWراکWWز بWWازرگWWانWWی ایWWونWWی بWWه وجWWود آمWWد .گWWذار تWWفکر از تWWفکر دیWWنی بWWه تWWفکر
فلسفی در آغاز طبیعتگرا بود و این طبیعتگرایی ماتریالیستی بود .تبیین هستی با عناصر مادی.
در کWWنار آن تWWببین ایWWدئWWالیسWWتی سWWوفسWWطائWWیان و سWWقراط را داریWWم .کWWه در کWWنار هWWم حWWرکWWت مWWی کWWنند و روی هWWم
تأثیر می گذارند.
ماتریالیسم در تناقضات گرفتار آمده بر ان بود که خود را در نگرش اپیکور بازسازی کند.
-۱در فWیزیWک ،عWالWم کWائWنات چWون واقWعیت مسWتقل کWه در تWغییر دائWمی اسWت .و بWا سWاخWتار اتWمیک مWاده عWمل مWی
کند تبیین شد.
-۲در 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:
-۱سقراط ۳۹۹ـ ۴۶۹پ.م
-۲افالطون ۳۴۷ـ ۴۴۷پ.م
-۳ارسطو ۳۲۲ـ ۳۴۸پ.م
سWده هWای پنجWم و چWهارم پWیش از مWیالد اوج بWرآمWدن ایWدئWالWیسم آتWنی اسWت .بWرخWالف مWلطیه و ایWونWی کWه حWوزه
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:
-۱اشراف زمیندار ،مالکان کوچک ،گله داران و صاحبان معادن در روستا
-۲صاحبان صنعت و تجارت ،کشتی داران ،صرافان و صاحبان حرف ،کارگران بارانداز ،مالحان و
جاشویان و صنعتگران در شهر
از لحاظ آماری
-۱شهروندان ۱۶۰۰۰۰نفر
-۲بیگانگان ۹۰۰۰۰نفر
 -۳بWWرده هWا ۸۰۰۰۰نWWفر
ساختار سیاسی
اقWتصاد آتWن در داخWل بWرده داری و در خWارج امWپریWالیسWتی بWود .شهWر بWه دویسWت بWخش تWقسیم مWی شWد .و مWبتنی
بر دمکراسی برده داری بود.
سه حزب
سه حزب عمده آتن
-۱حزب ساحل نشینان متعلق به تجار کوچک و بزرگ
-۲حزب دشت نشینان متعلق به مالحان بزرگ
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-۳حزب کوه نشینان متعلق به دهقانان تهی دست ،مالکان ،پیشه وران و صنعتگران
حWWزب نخسWWت مWWیانWWه رو و حWWزب دوم ارتWWجاعWWی و مWWدافWWع حWWکومWWت اشWWرافWWی )الWWیگارشWWی( و حWWزب سWWوم دمWWکرات 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:
-۱در آغاز این دوران با یک دوران پنجاه ساله آرامش روبه روئیم .که به دوران نوسازی معروف است.
-۲بعد با یک دوران ده ساله جنگ میان آتن و اسپارت روبه روئیم۴۶۶) .ـ(۴۵۷
-۳بعد یک دوران سی ساله صلح داریم.
-۴در این سال ها دو جریان در آتن قدرت می گیرند:
محافظه کاران به رهبری اشراف محافظه کار کشاورزدموکرات ها به رهبری بازرگانان و دریانوردانزمینه 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.
-۵در حدود سالهای  ۴۶۰پ.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.
-۶جنگ 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.
-۷جنگ دوم پلوپونسوس دوم بیست و هفت سال) (۴۳۱-۴۰۷طول کشید ریشه های آن سیاسی و اقتصادی
بود .امپریالیسم آتن و ارتجاع اسپارت.
علت شکست آتن
-۱توسعه طلبی امپریالیستی آتن
-۲بی توجهی به خواست های اقشار پایین جامعه
-۳دلبستگی نداشنت برده ها به آتن
-۴بی توجهی به خواست کشاورزان آتن
-۵دخالت ایران و اتحاد با ارتجاع اسپارت بر علیه آتن دمکرات
-۶طاعون
-۷اشتباهات تاکتیکی
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-۸در سWال ۴۰۴پ.م بWر آتWن حWکومWت سWی تWن خWودکWامWه را داریWم کWه سWه تWن از آن هWا از شWاگWردان سWقراط انWد .و
همین امر باعث مرگ سقراط می شود .در این دوران با کشتار و پیگرد عناصر دمکرات روبه روئیم.
-۹چWهار مWاه بWعد ضWدکWودتWای تWراسWوپWوس را داریWم کWه دمWکرات اسWت .و بWعد بWا پWیگرد طWرفWداران خWودکWامWگی روبWه
روئیم .مرگ سقراط در این دوران است.
-۱۰و سWWرانWWجام بWا ظWWهور اسWWکندر از مWWقدونWWیه دمWWکراسWWی آتWWن بWWرچWWیده مWWی شWWود .و دوران دیWWگر آغWWاز مWWی شWWود.
سقراط که بود
سقراط یاسوکراتس در سال  ۴۶۹پیش 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 فWWلسفه نخسWWت شWWاگWWر آنWWاکWWساگWWورا بWWود .و بWWعد آرفWWالئWWوس و مWWدتWWی هWWمنشین پWWردویWWکوس ،سWWوفWWسیت مWWشهور
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
آلگیبیا ِرس 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:
-۱به رسمیت نشناخنت خدایان آتنی
-۲فاسد کردن جوانان
علت چه بود
فWساد جWوانWان و انWکار خWدایWان آتWنی بWهانWه بWود زنWدگWی و نWظرات سWقراط بWرضWد اصWول دمWکراسWی بWود .سWقراط بWه
حکومت نخبگان و اشراف گرایش داشت.
بWیهوده نWبود کWه آلWگیبیا ِرس و کWریWتیاس بWه حWلقه درس او کWشیده شWدنWد .و هWرچWند سWقراط خWود بWا شWیوه حWکومWت
این دو موافق نبود و در برابر آنها مقاومت کرد .اما آتن سقراط را پدر معنوی این دو می دانست.
بWیزاری سWقراط از دمWکراسWی آتWن و مWخالWفت آشWکار او بWا نWظام اجWتماعWی ـ سWیاسWی مWوجWود چWیزی نWبود کWه 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:
-۱حوزه طبیعت
-۲حوزه جامعه
-۳حوزه ذهن
مWWلطی هWWا بWWه حWWوزه طWWبیعت تWWوجWWه کWWردنWWد .امWWا سWWقراط مWWتوجWWه »روابWWط اجWWتماعWWی و رفWWتار انWWسانWWی« شWWد .حWWوزه
طWبیعت را بWه کWنار زد و بWه سWوی جWامWعه و ذهWن روی آورد .ایWن رویWکرد بWرای فWلسفه گWامWی بWه پWیش بWود .فWلسفه
آشکارا هدفی سیاسی گرفت.
-۱سقراط 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.
-۲در 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:
-۱هدف اصلی فلسفه پرورش روح است .پس باید خوداندیشی را در افراد بیدار کرد.
-۲هدف آموزش فضیلت است .و فضیلت خرد را به خوشبختی می رساند.
-۳نیروی اساسی فضیلت دانایی است .و عدالت یکی از بزرگترین مظاهر فضیلت است.
-۴مWWهمتریWWن وظWWیفه خWWرد کWWوشWWش در راه مWWعرفWWت اسWWت .و مWWعرفWWت واقWWعی نWWه شWWناخWWت جWWزئWWیات کWWه شWWناخWWت
کلیات است.
-۵شعار 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:
-۱نامیرایی روح
-۲صور 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:
-۱عقاید عادی و آزمون نشده مردم
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-۲پنداشت های راستین
گWWفتوگWWو مWWتدولWWوژی کWWار سWWقراط بWWود .و در آغWWاز در بWWرابWWر حWWریWWف مWWی گWWفت نسWWبت بWWه مWWوضWWوع مWWورد بWWحث هWWیچ
نWمی دانWد .و از او مWی خWواسWت بWه سWخن آیWد .و بWعد سWقراط بWا طWرح سWؤال هWایWی تWناقWضات درونWی انWدیWشه هWای
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 پWWرسWWش بWWود .امWWا خWWود پWWاسWWخی نWWمی داد .و مWWی گWWفت کWWار مWWا زایWWانWWدن اسWWت نWWه تWWولWWید .سWWقراط بWWنیاد
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
-۱گذاشنت مبنایی برای منطق .استدالل استقرایی و تعاریف کلی از آن اوست.
-۲ارائه یک درک علمی از اخالق
-۳درک غایت شناسانه از جهان و تاریخ
-۴بسط نظریه ُمثُل ابدی که جدا از مظاهر مادی قرار دارند.
مکتب های سقراطی
تWعالWیم سWقراطWی در واپWسین مWرحWله »شWکل بWخشیدن بWه انWدیWشه و احWساس فWرد در بWرخWورد بWا جWهان پWیرامWونWی و
زندگی اجتماعی بود« .پس سه جریان مهم اجتماعی از این تعالیم بیرون زد:
-۱مکتب مگاریا
-۲مکتب کونیک ها )کلبیون(
-۳مکتب کورنائیک ها )هدونیستها(
 -۱مکتب مگاریا
بWWنیانWWگذار ایWWن مWWکتب یWWوکWWالیWWدس از شهWWر مWWگارا بWWود .و از آنWWجا کWWه بWWا هWWنر مWWجادلWWه و گWWفته هWWای مWWنطقی اصWWرار
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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 -۲مکتب سینیک ها
بنیانگذار این مکتب آنتیس ثنس بود .فرزند یک آتنی و کنیزی از اهالی ثراکیا در میان سالهای ۳۶۰ـ ۴۴۰پ.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
جWز محWل درس ،شWیوه زنWدگWی و تWعالWیم آن هWا در کWلبی شWدن آنWها تWأثWیر داشWت گWفته مWی شWد کWه آنWتیس ثWنس خWود
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
-۱دانWWش و کسWWب آن بWWیهوده اسWWت .تWWنها چWWیزی کWWه ارزش دارد کWWوشWWش فWWردی بWWرای بهWWتر کWWردن زنWWدگWWی اخWWالقWWی و
رسیدن به فضیلت خردمندانه است.
-۲در زمینه شناخت مفاهیم کلی و مجرد را نفی می کردند.
-۳ثروت را دوری از فضیلت و انگیزه تبهکاری و زشتی می دیدند.
-۴تهیدستی و فقر باعث سربلندیشان بود.
-۵نیک نامی را سرچشمه تباهی و تحقیر را مایه خیر می دیدند.
-۶زیان آورترین چیزها شهوت است پس دیوانه شدن بهتر است از لذت بردن.
-۷تنها لذتی باارزش است که پشیمانی به دنبال نیاورند .یا لذتی باشد نتیجه کار و کوشش.
-۸فضیلت آموختنی است.
-۹مرد فرزانه باید به ساده ترین شیوه زندگی کنند.
خالصه کنیم
کWلبیون مWانWند گWدایWان زنWدگWی مWی کWردنWد ارضWاء غWرائWز را بWه سWاده تWریWن شWکل مWی دیWدنWد زنWاشWویWی را بWیهوده مWی
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  ۴-۵پ.م .آتن بود.
کورنائیک ها ـ هدونیست ها
ب WWنیان WWگذار آن آری WWس ت WWیپوس ب WWود .از اه WWال WWی ک WWورن WWه شه WWری م WWهاج WWرن WWشین در س WWاح WWل اف WWری WWقای ش WWمال WWی در دری WWای
مدیترانه .وی در سال ۳۵۰ـ ۴۳۵پ.م .میزیست.
کWورنWائWیک هWا بWه دنWبال فWلسفه ای عWملی و اخWالقWی بWودنWد .و هWدف فWلسفه را نWیکبختی فWردی مWی دیWدنWد امWا تWنها
وسWWیله نWWیکبختی را بWWرخWWالف کWWلبیون لWWذت یWWا هWWدونWWه مWWی دانسWWتند .و هWWمه کWWوشWWش هWWای ارزشWWمند انWWسان را در بWWه
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
پWWالتWWون در سWWال ۴۲۷پ.م .در آتWWن بWWه دنWWیا آمWWد و هشWWتاد سWWال بWWعد درگWWذشWWت .وی بWWه یWWک خWWانWWواده اشWWرافWWی تWWعلق
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.
پWس از مWرگ سWقراط بWه نWزد کWراتWولWوس رفWت کWه از پWیروان مWکتب هWراکWلیت بWود .و سWپس نWزد هWرمWوگWنس رفWت کWه
از پیروان پارمنیدس بود.
بیس WWت و هش WWت س WWال WWه ب WWود ک WWه ب WWه شه WWر م WWگارا رف WWت چ WWون ه WWواداران س WWقراط ب WWه ع WWلت ج WWان WWبداری از ح WWکوم WWت
الیگارشی مورد نفرت مردم بودند .به افریقا و ایتالیا و مصر رفت.
بWعد بWه دربWار دیWونWوسWیوس اول فWرمWانWروای خWودکWامWه سWیراکWوس رفWت .مWدتWی در آن جWا بWود .مWغضوب شWد .پWس
او را به سفیر اسپارت سپردند تا به عنوان برده بفروشند.
افWالطWون در آیWگینا بWه بWردگWی فWروخWته شWد .امWا آنWیکریWس از اهWالWی کWورنWه او را خWریWد و آزاد کWرد و وقWتی بWه آتWن
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.
واقWعه دوم بWعد از مWرگ دیWونWوسWیوس فWرمWانWروای خWودکWامWه سWیراکWوز افWتاد .در سWال ۳۶۷پ.م .دیWونWوسWیوس مWرد
و پسWرش جWانWشین او شWد .مWشاور او دیWون دوسWت افWالطWون بWود .پWس مWوقWعیت مWناسWب بWود تWا افWالطWون تWز خWود را
به مرحله آزمایش بگذارد پس به دعوت دوستش دیون به سیراکوز رفت تا دیونوسیوس دوم را فیلسوف کند.
م WWدت WWی ب WWعد م WWردم ب WWه م WWخال WWفت ب WWا اص WWالح WWات دی WWون پ WWرداخ WWتند .دی WWون م WWغضوب و ت WWبعید ش WWد و اف WWالط WWون ب WWه آت WWن
بWازگشWت .بWار دیWگر افWالطWون بWه سWیراکWوز دعWوت شWد .امWا مWدتWی کWوتWاه کWار بWه ادبWار کWشید .و افWالطWون مWجبور بWه
بازگشت شد.
دیWWون دوسWWت افWWالطWWون کWWه در تWWبعید بWWود بWWه سWWیراکWWوز حWWمله کWWرد و حWWکومWWت را بWWه دسWWت گWWرفWWت امWWا بWWا مWWخالWWفت
مردم روبه رو شد و در سال ۳۵۳به دست یکی از اعضا و شاگردان آکادمیای افالطون کشته شد.
نWWنگی کWWه کWWالWWیپوس بWWا کشWWنت دیWWون بWWرای آکWWادمWWیا بWWه بWWار آورد افWWالطWWون را دل تWWنگ کWWرد و سWWرخWWورده در سWWال
 ۳۴۷پ.م .درگذشت.
افالطون چه می گفت
-۱افالطون 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.
-۲هدف فلسفه یک هدف علمی است و آن در کمال رساندن زندگی فرد در پیوند با دیگران است.
-۳هWWدف زنWWدگWWی کWWوشWWش آدمWWی بWWرای رسWWیدن بWWه فWWضیلت اسWWت و فWWضیلت چWWیزی نیسWWت جWWز هWWماهWWنگی سWWالمWWت و
آرامش و اعتدال درونی
فضیلت خود بر چهار قسم است:
ــ فرزانگی
ــ مردانگی
ــ خویشتنداری
ــ دادگری
-۴جامعه 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.
-۵ح WWکوم WWت ب WWای WWد م WWیان گ WWروه WWی ک WWوچ WWک ی WWا دس WWت ی WWک ن WWفر ب WWاش WWد )آریس WWتوک WWراس WWی( و ب WWدت WWری WWن ش WWکل ح WWکوم WWت
دمکراسی است.
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-۶اندیشه های افالطون بیشتر به شکل گفت وگو است دیالگو بهمعنای گفت وگو است.
-۷اندیشه های افالطون نخستین بار توسط آریستوفانس بیزانسی در قرن سوم پ.م .و بعد توسط
ثراسولوس به شکل کتاب در آمد.
-۸روح نامیرا و جاودانه است.
-۹افالطون خواهان حکومت آریستوکراتیک و حتی تک فرمانروایی بود.
-۱۰برابری معنا ندارد افراد شایسته تر باید از حق بیشتری برخوردار باشند.
-۱۱منکران وجود خدایان باید کیفر ببینند.
ارسطو
آریسWWتوکWWلس در شهWWر اسWWتاگWWیرا در نWWاحWWیه خWWالWWیکویWWکه در شWWمال دریWWای اژه از نWWواحWWی ثWWراکWWیا در سWWال  ۳۸۴پ.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.
شWانWزده سWالWه بWود کWه بWه آتWن رفWت و بWه حWلقه آکWادمWیا پWیوسWت .بیسWت سWال بWعد پWس از مWرگ افWالطWون بWه دعWوت
هWرمWیاس فWرمWانWروای خWودکWامWه شهWر آتWارنWیوس بWه آنWجا رفWت .هWرمWیاس از نWزدیWکان افWالطWون و شWاگWرد آکWادمWیا بWود.
سWه سWال در آنWجا بWود .بWا خWواهWر هWرمWیاس ازدواج کWرد .و بWعد از مWرگ او بWا هWریWولWیس ازدواج کWرد و نWیکومWاخWوس
نWام پسWر آنWها اسWت .بWعد بWه لWیتولWنه رفWت کWه یWک سWفر تWحقیقاتWی بWود جWانWورشWناسWی و زیسWت شWناسWی ،و دو سWال
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  ۳۳۵پ.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
مشاء
ارسWطو در بWیرون آتWن در نWزدیWک مWعبد آپWولWو در لWوکWایWون دانWشگاه خWود را تWأسWیس کWرد .و از آنWجا کWه هWنگام درس
ِ
بهمشاء )عربی( ،پریپانوس )گام زنی( معروف شد.
دادن در خیابان های پردرخت آن راه میرفت مکتب وی
بWWرنWWامWWه درس او دو قWWسمت بWWود .بWWخشی بWWرای عWWموم شWWاگWWردان بWWود و بWWخشی اخWWتصاصWWی تWWر حWWلقه نWWزدیWWکانWWش
بود.
اس WWکندر در س WWال  ۳۲۲م WWرد و اح WWساس WWات ض WWد م WWقدون WWیه ای در آت WWن ش WWعله ور ش WWد .ارس WWطو ه WWدف ت WWهمت ق WWرار
گWWرفWWت .درسWWت مWWثل سWWقراط اتWWهام تWWوهWWین بWWه مWWقدسWWات دیWWنی بWWود .اسWWناد ارائWWه شWWده سWWرودی بWWود بWWرای هWWرمWWیاس و
دیگر سنگ نوشته ای برای مجسمه او .هرمیاس توسط اردشیر سوم کشته شده بود.
پس به خالکیس رفت و در سال  ۳۲۲پ.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  ۸۴پ.م .سپاه روم آتن را اشغال کرد.
سWوال فWرمWانWده رومWی نWوشWته هWای ارسWطو را بWه روم بWرد .کWمی بWعد آنWدرو نWیکوس سWرپWرسWت مWکتب ارسWطو بWه روم
رفت و مأمور تنظیم نوشته های ارسطو شد.
در ایWن تWنظیم نWوشWته هWایWی کWه در مWورد مWسائWل طWبیعی بWود .تWحت عWنوان طWبیعیات فهWرسWت بWندی شWد .و آنWچه
آن سWوی مWسائWل طWبیعت بWود،تWحت عWنوان مWتافWیزیWک دسWته بWندی شWد  .بWعدهWا مWتافWیزیWک مWعنای مWشخصی بWه خWود
گرفت.
ارسطو دانش های فلسفی را به دو دسته تقسیم می کرد:
-۱فلسفه نظری:
ــ فیزیک
ــ ریاضی
ــ تئولوژی )خداشناسی( که فلسفه نخستین یا متافیزیک نامیده شد.
-۲فلسفه 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.
بWWرای تجWWربWWه حWWسی ،نWWقشی قWWاطWWع و تWWعیین کWWننده قWWائWWل بWWود )بWWرخWWالف افWWالطWWون( الWWبته بWWرای او هWWدف مWWعرفWWت و
شWWناخWWت کWWلیات بWWود .کWWه مWWنظور او شWWناخWWت مWWاهWWیت کWWلی چWWیزهWWا بWWود .و وسWWیله ایWWن کWWار مشWWتق کWWردن جWWزئWWیات 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.
ارسWWطو بWWرای بشWWر هWWیچ گWWونWWه شWWناخWWت فWWطری و پWWیشینی قWWائWWل نWWبود .و سWWرچWWشمه هWWرگWWونWWه شWWناخWWت را ادراک
حWسی مWی دانسWت .و مWی گWفت بWایWد مWفاهWیم و اصWول کWلی هWر دانWشی را بWایWد از راه اسWتقراء بWه دسWت 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:
-۱مرحله وضوح و بداهت واقعیت عینی .که به وسیله افزارهای حسی ادراک می شود.
-۲مWWرحWWله دوم اسWWتقراء اسWWت کWWه بWWر پWWایWWه ادارک هWWای حWWسی بWWنا مWWی شWWود .مWWوضWWع نWWاروشWWن از راه بWWرشWWمردن و
سنجیدن با یک رشته موضوع های مشخص شناخته می شود.
-۳مرحله سوم قیاس است .که شناخت یقینی و ضروری به دست می آید.
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منطق
ارسWWطو مWWنطق را دانWWش درسWWت انWWدیWWشیدن مWWی دانWWد .کWWه هWWدف آن شWWناخWWت واقWWعیت بWWیرونWWی اسWWت .آن گWWونWWه کWWه در
اندیشه انسانی منعکس می شود.
موضوعهای تفکر ما مقوالت هستند و آنها بر ده نوع اند:
-۱جوهر ـ مثل انسان
-۲کم ـ مثل طول سه متر
-۳کیف ـ مثل سفید
-۴اضافه )پیوند( ـ مثل بزرگتر
-۵مکان ـ مثل در دانشگاه
-۶زمان ـ مثل دیروز
-۷نهاد یا وضع ـ مثل نشسته
-۸داشنت )ملک( ـ مثل کفش پوشیده
-۹کنش )فعل( ـ مثل می سوزد
 -۱۰واکنش )انتقال( ـ مثل سوخته
کلیات پنجگانه
ارسطو پیوندهایی که مفاهیم کلی با موضوعات را دارند به پنج دسته تقسیم می کند:
-۱جنس
-۲گونه )نوع(
-۳اختالف )فصل(
-۴ویژگی )یا خاصه(
-۵رویداده )یا عرض(
قضیه )یا گزاره(
گفتاری است که چیزی را به چیزی نسبت می دهد یا سلب می کند .پس قضیه:
-۱یا ایجابی است.
-۲یا سلبی است.
-۳یا کلی است.
-۴یا جزئی است.
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قیاس
شWWناخWWت عWWلمی در اسWWتنتاج جWWزیWWی از کWWلی اسWWت یWWا مWWعلول از عWWلت اسWWت .هWWر قWWیاس شWWامWWل سWWه قWWضیه اسWWت .دو
مقدمه و یک نتیجه
استقراء
وسیله دیگر شناخت علمی استقراء است یعنی رسیدن به کلی از راه برشمردن جزیی
برهان
بWWرهWWان اسWWتداللWWی اسWWت کWWه بWWه وسWWیله مWWقدمWWاتWWی کWWه حWWقیقی و نخسWWتین انWWد حWWاصWWل مWWی شWWود .مWWقدمWWات حWWقیقی بWWا
چیزهایی که به وسیله خودشان ایجاد باور می کنند نه به وسیله چیزهای دیگر.
اصل عدم تناقض
در قWیاس ،مWقدمWات خWود نWیازمWند اثWبات انWد .اگWر بWخواهWیم ایWن کWار را بWکنیم دچWار جWریWان بWی پWایWانWی خWواهWیم شWد.
پWس بWایWد دنWبال اصWلهWایWی بWرهWاننWاپWذیWر بWاشWیم .ایWن اصWل ،اصWل عWدم تWناقWض اسWت .یWک چWیز نWمی تWوانWد در یWک
زمان باشد و هم نباشد.
و اصWل بWعد اصWل سWوم حWذف شWده اسWت .دو قWضیه کWه یWکی از آن هWا چWیزی را ایWجاب ،و دیWگری سWلب مWی کWند.
یکی راست است و دیگری دروغ شکل سومی وجود ندارد.
شناخت طبیعت )فیزیک(
هسWWته اسWWاسWWی در فWWلسفه طWWبیعت ارسWWطو مWWفهوم جWWنبش یWWا حWWرکWWت و دگWWرگWWونWWی اسWWت .امWWا انWWگیزه ایWWن دگWWرگWWونWWی
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.
دگWرگWونWی هWنگامWی انWجام مWی گWیرد کWه یWک مWاده صWورتWی بWه خWود بWپذیWرد .پWس آن چWه در جWریWان یWک دگWرگWونWی
هنوز صورتی به خود نپذیرفته است یعنی چیز دیگری نشده است هستی آن تنها یک امکان است.
مWاده ایWن امWکان اسWت کWه پWس از پWذیWرش صWورت بWه شWکل تWحقق یWا فWعلیت یWا واقWعیت درمWی آیWد .ایWن جWریWان 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:
-۱علت مادی ؛ سنگ و سیمان
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-۲علت صوری ؛خانه ساخته شده
-۳علت فاعلی ؛ معمار و بنا
-۴علت غایی ؛ سکونت در خانه
مWثالً سWنگ و سWیمان عWلت مWادی سWاخWتمان .سWاخWتمان سWاخWته شWده عWلت صWوری مWعمار عWلت فWاعWلی و سWکونWت
علت غایی است.
جهان شناسی ارسطو
مWفهوم اسWاسWی در فWلسفه ارسWطو حWرکWت اسWت و ایWن حWرکWت تWنها در فWضای جWهان کWه بWه شWکل کWره اسWت وجWود
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:
-۱طبقه زیرین ؛ جای عناصر چهارگانه است) .آتش ،خاک ،هوا و آب(
-۲طبقه باال ؛ سپهر ستارگان ثابت است.
-۳طWWبقه مWWیانWWی ؛ فWWاصWWله مWWیان مWWاه و سWWپهر سWWتارگWWان ثWWابWWت پWWر شWWده از اتWWر یWWا عWWنصر پنجWWم جWWهان هسWWتی نWWه
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:
-۱درباره فیزیک )طبیعت ،منطق ،جانورشناسی(
-۲متافیزیک 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 شWناخWت حWسی کWه بWه جWزئWیات مWنتهی مWی شWد مWا بWا مWاده سWروکWار داریWم .امWا شWناخWت واقWعی بWایWددر مWورد
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:
-۱چیزی که متحرک است اما محرک است )ماده(
-۲چیزی که هم محرک است هم متحرک
-۳چیزی 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.
م WWثالً گس WWتاخ WWی )اف WWراط( ت WWرس WWوی WWی )ت WWفری WWط( ـ ش WWهام WWت )اع WWتدال( .ن WWیکبختی در ن WWزد ارس WWطو ع WWبارت از ک WWردار
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.
انWWسان بWWرای داشWWنت شWWادکWWامWWی بWWایWWد آسWWایWWش داشWWته بWWاشWWد .تWWنها فWWعالWWیت فWWکری اسWWت کWWه حWWداکWWثر آسWWایWWش 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.
ارسWطو انWسان را جWانWوری سWیاسWی یWا اجWتماعWی مWی دانWد .و جWامWعه را پWیش شWرط تWحقق عWمل اخWالقWی انWسان
مWی دانWد .پWس در نWزد او اجWتماع مWقدم بWر فWرد و خWانWواده اسWت .هسWته اصWلی اجWتماع خWانWواده اسWت .خWانWواده،
گWروه و گWروه هWا دولWت شهWرهWا را بWهوجWود مWی آورنWد .هWدف اصWلی دولWت شهWر خWرسWندی و نWیکبختی مWردم اسWت .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
هWدف سWخنوری ،اقWناع یWا مWجاب کWردن اسWت .و اقWناع گWونWه ای از اسWتدالل اسWت امWا شWکل بWرهWان قWیاسWی م ّWرخWم
است .که مؤثرترین نحوه اقناع است.
هنر سخنوری به سه بخش تقسیم می شود:
-۱سخنور
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-۲موضوع که می تواند:
ــ سیاسی باشد،
دادگاهی باشد، و یا تشریفاتی باشد) .ستایش یا نکوهش کسی(-۳شنوندگان
شعر
شعر آفرینش اندیشه ای عاطفی است.
انگیزه هر هنر تقلید است .هنر تقلید از واقعیت و طبیعت است.
امWا شWاعWرنWه تWنها در پWی آن اسWت کWه آنWچه را روی داده اسWت گWزارش کWند .بWلکه او بWایWد تWصویWر چWیزی را ارائWه
دهد که می توانست روی دهد.
آنWWچه را کWWه روی داده اسWWت اگWWر تWWصویWWر شWWود تWWاریWWخ اسWWت .کWWار شWWاعWWر آنWWچه را کWWه مWWی تWWوانسWWت روی دهWWد 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
ُ

افWالطWون دنWیا را بWه غWاری تشWبیه مWی کWند کWه آدم هWا تWنها مWی تWوانWند دیWوار روبWه روی خWود را بWبینند .در پشWت آن
ه WWا آت WWشی روش WWن اس WWت و از م WWقاب WWل ای WWن آت WWش راه WWروی WWی اس WWت ب WWا دی WWواره WWای ک WWوت WWاه ک WWه آدم ه WWا درخ WWت و ج WWان WWور و
اش WWیاء را ب WWر دوش خ WWود ح WWمل م WWی ک WWنند .س WWای WWه آن ه WWا ب WWر دی WWوار م WWی اف WWتد .آدم ه WWا س WWای WWه آن اش WWیاء و ج WWان WWوران و
گیاهان را می بینند .اصل در پشت سر آن ها است.
نقد
افWالطWون روابWط واقWعی مWیان واقWعیت مWادی و بWازتWاب هWای آن در ذهWن را مWعکوس مWی کWند .جWهان عWینی کWه خWارج
37

از ما وجود دارد واقعیت نخستین است و ایدهها بازتاب کثیرالشکل جنبه های متنوع در اذهان ما هستند.
عمل چهارگانه
ارسWWطو امWWا بWWه جWWای نWWظریWWه ایWWده هWWای افWWالطWWون )صWWور چWWون عWWلل انWWحصاری اشWWیاء( بWWه آمWWوزه عWWلل چWWهارگWWانWWه رو
می آورد مثالً صندلی:
-۱علل مادی ـ چوب
-۲علل فاعلی ـ نجار
-۳علل صوری ـ صندلی
-۴علل 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.
دی WWدگ WWاه م WWزب WWور ب WWیان ع WWقیدت WWی اش WWراف WWیت ب WWرده دار ب WWود ب WWرای ب WWرت WWری ب WWر گ WWرای WWشات دم WWکرات WWیک ک WWه ع WWام WWلین 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
یWکی از وظWایWف ایWده آلیسWت هWا زنWده کWردن جWهان بWینی دیWنی بWود .دیWن در نWزد اشWراف وسWیله ای ضWروری بWود کWه
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
-۱ایده آلیسم دین را عقالنی کرد و جامه تازه ای بر دین کهن پوشاند.
-۲منطق و دیالکتیک را به خدمت دین درآوردند.
-۳یکی کردن سلسله مراتب دینی با سلسله مراتب اجتماعی
-۴امر فراطبیعی را برای عقل انتقادی با احاله علل منطقی به جای هستی قابل قبول تر کردند.
-۵اینان ضربه ای جدی به اندیشه های ماتریالیستی زمان خود زدند.
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-۶ایده آلیستها ماتریالیست ها را بیخدا ،بی اخالق ،گمراه کننده جوانان و دامن زدن به ستیزههای
داخلی اعالم کردند.
دستاوردهای ایده آلیست ها
-۱آنWWان بWWا قWWرار دادن عWWقل مWWحض فWWراسWWوی عWWمل ذهWWن بWWر فWWراز حWWواس و شWWهوت ،روح بWWر فWWراز بWWدن و خWWدا بWWر فWWراز
انسان ،اربابان را به فراسوی توده ها باال بردند .و نابرابری اجتماعی را توجیه کردند.
-۲ساختار 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.
 -۳در نزد ایده آلیستها کار یدی امری تحقیر شده بود.
 -۴ایWWده هWWای ابWWدی افWWالطWWون )عWWالWWم ُمWثُل( جWWهان بWWیکWWون و فWWساد را در نWWظر داشWWت افWWالطWWون ایWWدئWWولWWوژی ثWWبوت
شرایط بود.
 -۵افWالطWون بWرده داری را تWوجWیه ایWدئWولWوژیWک مWیکWرد .هWمان طWور کWه انWسان تWابWع خWداسWت بWدن تWابWع روح اسWت
برده هم باید تابع ارباب باشد .چنین است سرشت ابدی اشیاء.
-۶دوآلWWیسم ایWWده آلWWیسم ،بWWدن و روح ،خWWدا و انWWسان ،اربWWاب و بWWرده نWWیاز درونWWی جWWهان بWWینی عWWقیدتWWی طWWبقات
حاکم بود .که برای حفظ مواضع شان باید سدهای عبورناپذیری بین دو قسمت تعیین می کردند.
خدمات ایدهآلیسم به فلسفه
-۱اینان در روش و عمل خردگرا بودند.
خWWردگWWرا بWWدیWWن مWWعنی کWWه اصWWرار داشWWتند هWWمه چWWیز بWWایWWد عWWلت کWWافWWی داشWWته بWWاشWWد .و هWWر مWWفهوم بWWایWWد خWWود را بWWه
آزمونهای نقد معقول بسپارد.
-۲آنان به سنت ،وحی و مکاشفه ،شهود ،و هر عمل خردگریز دیگر برای کشف و اثبات آنچه واقعی است
توسل نمی جستند .آنان منحصرا ً بر فعالیت های عقل و روش های آن اتکاء داشتند.
-۳آنان به دیالوگ برای اصالح فهم متقابلشان اعتقاد داشتند.
-۴آنان دین را عقالنی کردند.
-۵ب WWرای نخس WWتین ب WWار م WWبنای WWی ن WWظری ب WWرای ب WWسیاری از ش WWاخ WWه ه WWای دان WWش ،اق WWتصاد ،س WWیاس WWت ،ری WWاض WWیات،
اخالق ،زیبایی شناسی ،منطق و زیست شناسی به وجود آوردند.
-۶با تمرکز بر ذهن ،جنبه های ویژه آن را دقیقا ً مطالعه کردند.
-۷آنان تفکری سامانمند درباره تفکر ارائه دادند.
-۸آنان 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.
-۹دیالکتیک به عنوان یک روش پایه ای شد برای منطق دیالکتیکی هگل .
 -۱۰به علوم به ویژه هندسه کمک بسیاری کردند.
زیست شناسی به ارسطو مدیون است .روانشناسی و علوم اجتماعی به همچنین .
-۱۱آنان 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.
-۱۲آنWWان کWWمک بWWسیار بWWه ادبWWیات و هWWنر کWWردنWWد .سWWقراط تWWجسم دهWWنده نWWقد دگWWرگWWونسWWاز بWWود .افWWالطWWون اسWWتاد
مناظرههای فلسفی بود.
نقد ماتریالیسم
ارسWطو مWی گWفت مWاتWریWالیسWت هWا تWنها یWک نWوع عWلت را در تWبیین شWان از شWدن و بWودن اشWیاء در نWظر مWیگWیرنWد 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.
-۱اردوگاه ایده آلیسم ـ که پایگاهش آتن بود.
-۲اردوگاه ماتریالیسم ـ که پایگاهش ایونی بود.
ایWده آلWیسم بWدیWن مWعنا کWه در تحWلیل نWهایWی جWوهWر واقWعیت را مWادی نWمی دانسWتند و مWاتWریWالWیسم بWدیWن مWعنا کWه
روش هWWای بWWنیادی تWWبیین هWWایWWشان مWWبتنی بWWود بWWر حWWاالت مWWختلف مWWاده از چWWهار عWWنصر )آب ،خWWاک ،هWWوا و آتWWش(
گرفته تا اتم و خأل.
علت پیروزی ایده آلیسم
بWWا ایWWن کWWه تWWبیین مWWاتWWریWWالیسWWتی )طWWبیعت گWWرایWWان مWWلطی و اتWWومیسWWت هWWا( بWWر تWWبیین ایWWده آلیسWWتی تWWقدم داشWWت .امWWا
جریان ایده آلیستی در اندیشه یونانی تفوق داشت .علت هایش چه بود:
-۱سنت
-۲مذهب
-۳نیازهای اشرافیت برده دار
-۴سطح نازل فرهنگ توده ها
-۵مرحله نوزادی علم و بالتبع آن ماتریالیسم که باید از آن تغذیه می کرد.
-۶برهان 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.
ایWنان تWا آنWجا کWه مWی تWوانسWتند پWدیWده را تWبیین مWادی کWنند جWلو مWی رفWتند و هWرجWا کWه کWم مWی آوردنWد پWای روح
)نوس به یونانی( را به میان می کشیدند.
آن WWاک WWسا گ WWوراس از ی WWک س WWو م WWی گ WWوی WWد ع WWلت ح WWرک WWت روح اس WWت .و از س WWوی WWی دی WWگر م WWی گ WWوی WWد ان WWسان از آن رو
هWوشWمند شWد کWه دارای دسWت بWود .یWعنی از دسWت هWایWش اسWتفاده کWرد کWه تWبیین مWادی اسWت .در حWالWی کWه ارسWطو
با تبیین غایت گرایانه اش می گوید دست ها به این سبب به انسان داده شد که هوش دارد.
افWالطWون نWیز در نWقدش بWه نWقل از سWقراط مWی گWویWد :آنWاکWسا گWوراس در تWرتWیب و انWتظام اشWیاء روح را دخWالWتی
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.
سWوفسWطائWیان مWیوه جWنبش دمWکراتWیکی بWود کWه پWایWگاه اجWتماعWی اش بWازرگWانWان و تWولWیدکWنندگWان بWودنWد .کWسانWی
که قدرت را از اشرافیت زمیندار گرفته بودند .و قدرت را در بین مردم تقسیم کرده بودند.
ایWWن دوران بWWا تWWحوالت سWWیاسWWی ،اجWWتماعWWی ،اقWWتصادی و فWWکری روشWWن مWWی شWWود .بWWخشی از تWWحوالت فWWکری آن
خود را در فلسفه نشان می دهد.
سوفسطائیان در واقع پاسخی هستند به مطالبات جدید که در بین طبقات جدید ایجاد شده است.
ایWنان پWیشگامWان آمWوزش هWای جWدیWدنWد .دانWش را از انWحصار اشWرافWیت خWارج و بWه مWیان الیWه هWای عWظیم مWردم
مWی بWرنWد .بWا خWرافWات مWقابWله مWی کWنند و بWه اصWالحWات اجWتماعWی بWا پWرورش و آمWوزش مWردم کWمک مWی رسWانWند .بWابWت
ایWWن آمWWوزش خWWود دسWWتمزد هWWم مWWی گWWیرنWWد .هWWمین مسWWتمسکی مWWی شWWود تWWا اشWWرافWWیت آن هWWا را بWWه نWWقد بکشWWد .امWWا
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:
-۱انسان مقیاس همه چیز است.
-۲ادعاهای متضاد به یکسان حقیقی اند.
در زمWینه شWناخWت ،ادراک حWسی را مWبنای حWقیقت مWی دانسWتند .امWا ایWن شWناخWت را فWردی مWی دانسWتند .و بWه
شWناخWت مشWترک بWاور نWداشWتند پWس بWرای شWناخWت مWبنای عWینی قWائWل نWبودنWد .و مWی گWفتند مWحال اسWت کWه بWشود
ف WWهمید اش WWیاء ف WWی ن WWفسه چ WWه هس WWتند ام WWا در زم WWینه م WWقیاس ب WWودن ان WWسان ب WWرای ه WWه چ WWیز ،م WWقاص WWد ع WWملی پش WWت آن
خ WWواب WWیده ب WWود .پ WWس ن WWهاده WWای اج WWتماع WWی م WWنطبق ب WWا ن WWیازه WWای ان WWسان ب WWای WWد ت WWغییر ک WWند و ع WWدال WWت ،ح WWقیقت ،اخ WWالق و
قانون نمی توانستند مطلق باشند و نسبت به انسان بررسی می شدند.
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دولت
دولWت و قWوانWین آن نWیز چWیزی جWز زور یWا قWرارداد نیسWتند .تWراسWیما خWوس مWیگفت :قWوانWین دولWت اخWتراع اقWویWا بWرای
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
پWروتWا گWوراس مWی گWفت :مWن نWمی دانWم آیWا خWدایWان وجWود دارنWد یWا نWدارنWد .کWریWتلیس در سWیسی نWوس بWه وجWود آمWدن
دین را در رابطه با مطیع بودن نسبت به قانون برابر می داند.
برده داری
آنWان مWی گWفتند انWسان هWا بWه لWحاظ طWبیعت مWتفاوت نیسWتند .حWاکWمیت سWرور بWر بWنده مWبتنی بWرزور اسWت و عWادالنWه
نیست.
حکمت
آنWWان دولWWتمداری را بWWه هWWر شWWخص فWWرزانWWه ای واگWWذار مWWی کWWردنWWد .و فWWرمWWانWWروایWWان را حWWق بهWWتریWWن هWWا مWWی دانسWWتند.
در حالی که افالطون حکومت را از آن نخبگان می دانست.
اف WWالط WWون م WWی گ WWفت :ان WWسان م WWقیاس ه WWمه چ WWیز نیس WWت .خ WWدا م WWقیاس ه WWمه چ WWیز اس WWت و ع WWدل و ق WWان WWون WWمندی را
یکسان می دانست.
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در آمد هفتم
مقوله

چیست7

بWWدون اسWWتفاده از مWWفاهWWیم کWWلی )مWWقولWWه هWWا( انWWدیWWشیدن مWWمکن نیسWWت و هWWرگWWزنWWمی تWWوان بWWه شWWناخWWت ویWWژگWWی هWWای
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.
اص WWل و نس WWب م WWقول WWه ه WWا زائ WWیده اش WWیاء و پ WWدی WWده ه WWای خ WWارج از ذه WWن ان WWسان و ع WWام ت WWری WWن و اس WWاس WWی ت WWری WWن
مشخصه های این پدیده ها است.
توضیح
-۱ایده آلیست های ذهنی :می گویند مقوله ها محصول انعکاس دنیای مادی نیستند.
-۲ای WWده آلیس WWت ه WWای ع WWینی )م WWثل ه WWگل( خ WWصوم WWت ع WWینی م WWقول WWه ه WWا را ق WWبول دارن WWد ام WWا آن را مظه WWر خ WWرد ک WWلی ی WWا
مراتبی در تحول ایده مطلق و روح کلی می دانند.
-۳پوزیتیویست ها ـ معتقدند مقوله ها متکی به احساسات بشری است و هیچ پیوندی با جهان عینی ندارد.
-۴نWئوتWومWسیتها ـ مWعتقدنWد کWه مWقولWه هWا نWمونWه ای از اشWیاء ،خWصیصه هWا و روابWطی هسWتند کWه واقWعیت و اصWل و
نسب آنها را باید در خرد خداوندی جست.
-۵ک WWان WWت م WWعتقد اس WWت ک WWه م WWقوالت آپ WWری WWوری هس WWتند و ان WWسان ب WWیش از ای WWن ک WWه ش WWروع ب WWه ش WWناخ WWت ج WWهان ک WWند
خودآگاهی اش انباشته از مقوله های علیت ،وجوب و حدوث و غیره است.

 . 7شناخت و مقوله های فلسفی ـ ب .کیوان
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مقوله های اساسی فلسفه
-۱ماده
-۲حرکت
-۳فضا
-۴زمان
-۵نهای
-۶بی نهایت
-۷خودآگاه
-۸کیفیت
-۹کمیت
-۱۰مقیاس
-۱۱تضاد
-۱۲وحدت
-۱۳نفی
اساسی روش شناسی فلسفه
-۱علت و معلول
-۲وجوب و حدوث
-۳امکان و واقعیت
-۴صورت و محتوی
-۵ماهیت و نمود
-۶امور خاص و عام
-۷ضرورت و تصادف
ماده
-۱ماده مقوله ای است فلسفی و عبارتست از واقعیت عینی که انسان به وسیله حواس خویش آن را دریافت
می

دارد8.

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

شود9.

 . 8پرویز بابایی ـ چند مقوله فلسفی
 . 9شایگان ـ بررسی مقوالت فلسفی
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-۳مWاده مWقولWه ای اسWت فWلسفی بWرای تWعین آن واقWعیت خWارجWی کWه مWحسوسWات انWسان بWه وی از وجWودش خWبر مWی
دهWند .و حWواس مWا آن را کWپی مWی کWند .عWکاسWی مWی کWند .مWنعکس مWی سWازد و خWود آن مسWتقل از مWا وجWود دارد.
ای WWن ت WWعری WWف را ن WWبای WWد ب WWا م WWعرف WWت م WWا نس WWبت ب WWه م WWختصات م WWشخص م WWاده مخ WWلوط ک WWرد ک WWه م WWرب WWوط اس WWت ب WWه ح WWیطه
فیزیک ،شیمی و

بیولوژی10.

مWفهوم مWاده تWمامWی پWدیWده هWا و رونWدهWای جWهان عWینی مWوجWود در خWارج از آگWاهWی بشWر را در بWر مWی گWیرد .و
جWWهان مWWادی را چWWونWWان یWWک کWWل واحWWد کWWه در حWWرکWWت دائWWمی اسWWت مWWنعکس مWWی سWWازد .ایWWن تWWعریWWف عWWام را نWWبایWWد بWWا
تعاریف گوناگون از ترکیب ماده و خواص آن ،اجسام مادی جداگانه و روندهای طبیعی مخلوط کرد.
مWفهوم مWاده بWه مWنزلWه یWک مWقولWه فWلسفی بWا مWاده بWه مWثابWه واقWعیت عWینی مWوجWود و مسWتقل از هWرگWونWه مWفاهWیم یWا
مقوالت منطقی را نباید اشتباه کرد.
حرکت ،زمان و مکان
اشکال عمده هستی ماده عبارت است از:
۱حرکت۲زمان۳مکانحرکت
حWرکWت حWالWت وجWودی مWاده اسWت .اشWکال و انWواع گWونWاگWون مWاده نWمی تWوانWد شWناخWته شWود مWگر بWه واسWطه حWرکWت.
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
مWWاده مWWتغیر لحWWظات آرامWWش و سWWکون هWWم دارد .امWWا نسWWبی اسWWت .و جWWزء ذات مWWاده بWWهطWWوری کWWلی نیسWWت .بWWلکه 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.
سWکون تWعادل و پWایWداری مWعینی در اشWیاء و پWدیWده هWاسWت کWه بWدون آن الWبته خWود ایWن اشWیاء و تWعین کWیفی 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.
ح WWرک WWت ص WWرفW Wا ً ج WWنبش از ج WWای WWی ب WWه ج WWای دی WWگر نیس WWت .ح WWرک WWت م WWلکول WWی ـ ح WWرارت WWی ،ن WWور ،ن WWیروی ال WWکتری WWک و

 . 10احسان طبری ـ آموزش انقالبی

45

الWکترومWغناطWیسی ،تجWزیWه و تWرکWیب شWیمیایWی ،زنWدگWی بWیولWوژیWک و زنWدگWی اجWتماعWی ـ کWثیرالWشکل تWریWن نWوع حWرکWت
ها است.
مWWفهوم حWWرکWWت شWWامWWل تWWمامWWی تWWغییرات حWWاصWWله در طWWبیعت و جWWامWWعه اسWWت حWWرکWWت در مWWورد مWWاده عWWبارتسWWت از
تغییر به طور کلی.
مفهوم تغییر و تکامل
ح WWرک WWت م WWتضمن ت WWمام WWی ت WWغییر ح WWاص WWله در ج WWهان ع WWینی اس WWت .ت WWغییر ن WWه ف WWقط ش WWام WWل ت WWکام WWل ب WWه پ WWیش اس WWت ب WWلکه
مWتضمن حWرکWت پWس گWرایWانWه و جWابWه جWا شWدن سWاده مWکانWیکی نWیز هسWت .تWکامWل محWدودتWر از تWغییر و فWقط بWه پWیش
است.
انواع حرکت
-۱حرکت مکانیکی :انتقال در مکان
-۲حرکت فیزیکی :حرارت و نور
-۳حرکت شیمیایی :تجزیه و ترکیب شیمیایی
-۴حرکت بیولوژیک :رشد و نمو
-۵حرکت اجتماعی :انقالب
-۶حرکت در فکر
حWWرکWWت حWWالWWت وجWWودی مWWاده اسWWت .ولWWی هWWر نWWوع خWWاص مWWاده شWWکل خWWاص حWWرکWWت خWWود را دارد .زنWWدگWWی شWWکل
عالی تر حرکت ماده است .و زندگی اجتماعی عالی ترین و پیچیده ترین شکل حرکت ماده است.
اشکال حرکت ماده غیرارگانیگ
-۱سیر فضایی اجسام گوناگون
-۲حWرکWت ذرات بWنیادی و مWیدان هWای الWکترومWغناطWیسی ،جWاذبWه و کWشش هWای درون هسWته ای ،تWبادالت ذرات
بنیادی ،حرکت و تبدیل اتم ها و مولکول ها منجمله شکل شیمیایی حرکت ماده است.
-۳روندهای حرارتی
-۴تغییرات در حاالت تراکم ماده و ارتعاشات صوتی
-۵تغییرات در سیستم های کیهانی
ارتباط اشکال حرکت با هم
اشWWکال حWWرکWWت بWWه یWWکدیWWگر مWWرتWWبط و تWWفکیک نWWاپWWذیWWرنWWد .یWWک شWWکل حWWرکWWت بWWه شWWکل دیWWگر گWWذر مWWی کWWند .مWWکانWWیکی بWWه
حرارتی به الکتریکی یا برعکس.
رابWطه مWیان اشWکال حWرکWت و تWبدیWل نWاپWذیWری آن هWا در قWانWون بWقاء و قWبول انWرژی تWعریWف شWده اسWت .بWنابWرایWن
قانون ،حرکت نه به وجود می آید و نه از بین می رود .بلکه دستخوش تبدالت بی پایان است.
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ت WWغییرات ح WWاص WWله در ط WWبیعت م WWرب WWوط ب WWه خ WWود م WWاده اس WWت .ط WWبیعت خ WWود ع WWلت ه WWمه ت WWغییرات ح WWاص WWله در ج WWهان
است.
محرک حرکت ناشی از تضادهای نهانی خود ماده است که به آن اتودینامیسم می گویند.
زمان و مکان
زمWWان و مWWکان بWWه مWWثابWWه اشWWکال اصWWلی وجWWود مWWاده متحWWرک اسWWت .زمWWان و مWWکان هWWمانقWWدر واقWWعیت عWWینی دارنWWد کWWه
خود ماده دارد.
نWیوتWون زمWان و مWکان را بWه طWور مWطلق در نWظر مWی گWرفWت .و آن هWا را از حWرکWت و مWاده جWدا مWی سWاخWت .و بWه
گWوهWرهWای مسWتقل و مWطلق تWبدیWل مWی کWرد .امWا انیشWنت در تWئوری نسWبیت رابWطه نWزدیWک زمWان و مWکان را بWا حWرکWت
اجسام مادی نشان داد.
مفاهیم زمان و مکان
مWWفاهWWیم و تWWصورات مWWا از خWWواص زمWWان و مWWکان تWWکامWWل مWWی یWWابWWد و تWWغییر مWWی پWWذیWWرد .امWWا نWWبایWWد فWWرامWWوش کWWرد کWWه
انWسان و طWبیعت فWقط در زمWان و مWکان کWه هWمواره مسWتقل از هWر مWفهوم و انWدیWشه دربWاره آنWها اسWت وجWود دارنWد.
به بیان دیگر مفاهیم را به عنوان مقوالتی ذهنی نباید با امر عینی خلط کرد.
م WWاده متح WWرک ه WWمواره ف WWقط در زم WWان و م WWکان واق WWعی ح WWرک WWت م WWی ک WWند .ب WWه ع WWبارت دی WWگر زم WWان و م WWکان اش WWکال
وجWودی مWاده متحWرک انWد .و بWه طWور تWفکیک نWاپWذیWری بWا مWاده و حWرکWت پWیوسWته انWد .هWمان طWور کWه مWاده بWدون زمWان
و مکان نمی تواند وجود داشته باشد مکان و زمان نیز جدا از ماده متحرک نمی تواند وجود داشته باشد.
خأل
خWأل بWه مWعنای خWالWی عWبارتسWت از حWالWت مWعینی از مWیدان هWای فWیزیWکی کWه هWمواره از خWواص واقWعی و مWشخصی
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.
مWWاده متحWWرک بWWدون زمWWان و مWWکان وجWWود خWWارجWWی نWWدارد .لWWذا مWWاده ،حWWرکWWت ،زمWWان و مWWکان واحWWدنWWد و هWWمیشه بWWا
یکدیگرند.
دیالکتیک
اسلوب یا شیوه تحقیق معرفت و پراتیک انسانی دو گونه است:
-۱متافیزیکی
-۲دیالکتیکی
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
-۱قانون پیوند و تکامل عام
-۲قانون تغییرات کمی به تغییرات کیفی
-۳قانون وحدت و مبارزه اضداد
-۴قانون نفی در نفی
مقوالت دیالکتیک
-۱عام و خاص
-۲علت و معلول
-۳ضرورت و تصادف
-۴امکان و واقعیت
-۵شکل و مضمون
-۶ماهیت و نمود
-۷منطقی و تاریخی
اقسام دیالکتیک
-۱دیالکتیک عینی :وجود قوانین مقوالت عینی در جهان واقعی را گویند.
-۲دیWWالWWکتیک ذهWWنی :مWWعرفWWت انWWسان از قWWوانWWین و مWWقوالت طWWبیعت کWWه هWWمان سWWیر تWWفکر مWWنطقی اسWWت را دیWWالWWکتیک
ذهنی گویند.
قانون چیست
قانون عبارتست از بیان روابط ماهوی و ضروری و مناسبات پایدار و مکرر بین پدیده های طبیعت و جامعه.
در مWاهWیت نWیز از روابWط پWایWدار و ضWرور درونWی اشWیاء و پWدیWده هWا سWخن مWی گWویWیم .امWا قWانWون بWا مWاهWیت یWکی
نیست.
انواع قانون
-۱قانون عام :در همه عرصه های حرکت ماده عمل می کند؛ مثل قانون بقاء انرژی .
-۲ق WWان WWون خ WWاص :در ع WWرص WWه م WWعینی از ح WWرک WWت م WWاده ع WWمل م WWی ک WWند .م WWثل ق WWان WWون ه WWماه WWنگی ب WWین ن WWیروه WWای ت WWول WWید و
مناسبات تولید.
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قانون :عینی یا ذهنی
بWرخWی از فWالسWفه مWثل کWانWت عWینی بWودن قWوانWین را مWنکرنWد .و آن را مWحصول ذهWن انWسان مWی دانWند .حWال آن کWه
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:
-۱تکامل
-۲رشد
-۳نو
-۴سیستم
-۵عنصر
-۶ساخت
-۷عملکرد
تکامل چیست
ت WWکام WWل ب WWه م WWعنای بس WWط ،رش WWد و گس WWترش م WWی ب WWاش WWد .ام WWا ت WWکام WWل م WWقول WWه ای اس WWت ف WWلسفی ک WWه خ WWصلت ت WWغییرات و
تطوراتی که در جهان روی می دهد را بیان می کند.
رشد چیست
رشWWد هWWمان تWWکامWWل نیسWWت و بیشWWتر مWWراد تWWغییر در حجWWم و در کWWمیت اسWWت .و مWWی تWWوانWWد پWWیش رونWWده یWWا پWWسرونWWده
باشد .بعضی ها رشد و تکامل را یکی می گیرند که غلط است.
نو چیست
در جWریWان تWکامWل و رشWد »نWو« بWه شWکل ضWرور پWدیWد مWی آیWد .نWو یWک کWیفیت نWویWن اسWت کWه مWرحWله تWازه ای را در
تکامل پدید می آورد.
مفهوم دیالکتیکی نو به معنای اخیرتر بودن نیست بلکه حالتی تازه در پروسه رشد است.
سیستم چیست
سیسWWتم عWWبارتسWWت از مجWWموعWWه عWWناصWWر کWWه بWWین خWWود بWWه شWWکل مWWعینی پWWیونWWد یWWافWWته اسWWت و یWWک نWWوع کWWل واحWWد را بWWه
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.
امWWا سWWاخWWت فWWقط جWWنبه پWWایWWداری و ثWWبات آن سیسWWتم را در بWWرمWWیگWWیرد .سWWاخWWت نWWظام درونWWی آن سیسWWتم را شWWامWWل
میشود.
عملکرد )فونکسیون( چیست
عبارتست از شیوه رفتار سیستم.
سWWاخWWت و عWWملکرد بWWه هWWم مWWربWWوط هسWWتند .زیWWرا سWWاخWWت نسWWبت بWWه عWWملکرد پWWایWWه و مWWبنای درونWWی آن اسWWت کWWه شWWیوه
عملکرد خاص آن سیستم را موجب میگردد.
در دانش امروزی هر سیستم از دو زاویه تحلیل میشود:
-۱شیوه ستروکتورال
-۲شیوه 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:
-۱جهان همواره به صورتی که بوده باقی میماند.
-۲تکامل همواره به صورت پروسه ای مداوم است.
-۳تکامل به صورت پروسه ای مدام با وقفه های ناگهانی و جهشی از یک مرحله به مرحله دیگر است.
دیWدگWاه اول مWربWوط اسWت بWه مWاتWریWالWیسم مWکانWیکی ،کWه جWهان را مWاشWین بWزرگWی مWیدانسWت کWه هWمیشه یWک عWمل
واحد انجام میداد .و در یک دور جاودانی بود.
دیWدگWاه دوم از آن بWورژوازی صWنعتی بWود .کWه تWرقWی را قWانWون سWرمWایWه داری مWیدانسWت و آن را بWه کWل جWهان
تسری میداد.
دو اشکال در تبیین تکامل
-۱عامل تکامل
-۲سیر 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.
م WWشکل دوم در س WWیر ت WWحول ب WWود .ک WWه ع WWده ای ت WWحول را ی WWک پ WWروس WWه ه WWموار و ب WWالان WWتقاع م WWیدی WWدن WWد .در ح WWال WWی ک WWه
ت WWداوم ق WWان WWون ت WWکام WWل نیس WWت .ای WWن پ WWروس WWه ه WWمواره ت WWوس WWط ت WWغییرات ن WWاگ WWهان WWی ق WWطع م WWیش WWود و م WWرح WWله ج WWدی WWدی آغ WWاز
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میشود.
ایWن دو نWگاه ریWشه در نWگاه دو طWبقه بWه تWحول اجWتماعWی دارد .بWورژازی رفWرم را مWیفWهمد و پWرولWتاریWا جWهش و
انقالب را.
نگاه دیگر
-۱جهان در یک پروسه تکامل مداوم است.
-۲این پروسه با انقطاع ها و جهش هایی روبه روست که حالت نو را خبر میدهد.
-۳ن WWیروی مح WWرک WWه ای WWن ح WWرک WWت در خ WWود پ WWروس WWه ه WWای م WWادی اس WWت .در ت WWضاده WWای درون WWی ه WWر پ WWروس WWه در ط WWبیعت و
جامعه.
تکامل در نزد هگل
هWگل مWیگWفت جWایWی کWه تWضاد در کWار بWاشWد .نWیروی تWکامWل وجWود دارد .بWه نWظر او کWل پWروسWه جWهان مWادی چWیزی
نیسWت جWز تWحقق ایWده مWطلق .ایWده مWطلق از مWیان یWک سWلسله تWضادهWا تWکامWل مWییWابWد .و ایWن تWکامWل ایWده اسWت کWه
خود را در جهان مادی متظاهر میکند.
ه WWگل ب WWه دن WWیا آم WWدن و از ب WWین رف WWنت اش WWیاء را ت WWجسم م WWرح WWله ت WWضادم WWند ای WWده م WWطلق م WWیدان WWد .ب WWرای ه WWگل ت WWکام WWل
اشیاء به علت تضادمندی مفاهیم آن هاست.
اشWکال هWگل در ایWنجا ایWن اسWت کWه بWه جWای آن کWه از مWفاهWیم بWه اشWیاء بWرسWد) .مWفاهWیم انWعکاس آن اشWیاء 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.
پWWس بWWایWWد ایWWن تWWصویWWر واژگWWونWWه )اشWWیاء تWWصویWWری از ایWWن یWWا آن عWWرصWWه از تWWکامWWل مWWفهوم مWWطلق( درسWWت مWWیشWWد.
دیالکتیک مفهوم به انعکاس آگاهانه حرکت دیالکتیکی جهان واقعی مبدل شد.
ایWن درک کWلید فWهم نWیروی تWکامWل در جWهان مWادی بWدون تWوسWل بWه نWیروی خWارجWی شWد بWدیWن طWریWق دیWالWکتیک بWه
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:
-۱کم :یا کمیت که به فارسی چندی است.
-۲کیف :یا کیفیت که به فارسی چونی است.
-۳نسبت :که به فارسی اندازه است.
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کمیت چیست
مWWختصات زمWWانWWی و مWWکانWWی یWWک شWWیء یWWا یWWک پWWدیWWده اسWWت و آن نWWیز در ارتWWباط و مWWقایWWسه بWWا اشWWیاء دیWWگر بWWروز مWWی
کند .مثل بزرگی و کوچکی.
کیفیت چیست
مجWWموعWWه عWWالمWWات و خWWواص یWWک شWWیء یWWا پWWدیWWده اسWWت کWWه آن را از اشWWیاء و پWWدیWWده هWWای دیWWگر مجWWزا مWWی کWWند .مWWثالً
گیاه بودن.
نسبت یا اندازه
وحWدت مWختصات کWمی و کWیفی اسWت .بWدیWن مWعنا کWه هWر کWیفیتی دارای بWرخWی مWضامWین کWمی اسWت کWه ایWن کWمیت
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.
-۱بطئی و سریع
-۲غیرانفجاری و انفجاری
-۳تحول تدریجی یا انقالبی
به هر روی جهش ،نقطه چرخش بنیادی در تکامل شیء یا پدیده است.
فرق تحول تدریجی با انقالبی
در تWحول تWدریWجی )یWا اوالسWیون( تWغییر بWه گWونWهای اسWت کWه خWواص و قWوانWین عWمده بWه قWوت خWود بWاقWی مWی مWانWد.
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 تWکامWل جWامWعه هWر دو شWیوه تWحول )تWحول تWدریWجی و انWقالب( عWمل مWی کWنند .امWا عWده ای یWک شWیوه را عWمده و
شیوه دیگر را رد می کنند.
-۱رفرمیست ها تحول تدریجی را عمده می کنند و انقالب را رد می کنند.
-۲آوانتوریست ها انقالب را عمده می کنند و رفرم را رد می کنند.
قانون وحدت و مبارزه اضداد
تقابل چیست
م WWشخصات اص WWلی ی WWک ش WWئی ی WWا ی WWک پ WWدی WWده ک WWه ک WWام Wالً ب WWا ه WWم ف WWرق داش WWته ب WWاش WWند .ول WWی وج WWود ی WWکی ب WWدون دی WWگری
مفروض نیست؛ مثل شب و روز.
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تضاد چیست
تWWضاد نسWWبت بWWین جWWهات و گWWرایWWش هWWای مWWتقابWWل و مWWتبایWWن یWWک کWWل اسWWت کWWه طWWی آن یWWکدیWWگر را وضWWع ،مشWWروط یWWا
نفی می کنند .مبارزه جهات متضاد مطلق و وحدت آنها نسبی است.
مراحل رشد تضاد
-۱مرحله نخست ،مرحله یگانگی ،کیفیتی که هنوز در آن تضادی بروز نکرده است.
-۲مرحله 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.
-۳مرحله سوم ،مرحله قطب بندی است در کیفیت کهن دو قطب پدید می شود.
-۴مرحله چهارم ،مرحله برخورد یا تنازع دو قطب است.
-۵مرحله پنجم ،مرحله حل تضاد و غلبه نو بر کهنه و پیدا شدن کیفیت نوین است.
انواع و اشکال تضاد
-۱تضاد 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
-۲تضاد اصلی و فرعی
تWضاد اصWلی :تWضادی اسWت کWه تWغییرات یWک پWدیWده را مWعین مWی کWند و بWدون حWل آن کWیفیت نWویWن بWه وجWود نWمی
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
آنچWنان نWفی اسWت کWه بWا آن کWه شWئی مWعین را از مWیان مWی بWرد ولWی در عWین حWال مWیدان را بWرای رشWد و تWکامWل
آتی آن شی ³می 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.
ب WWا ن WWفی در ن WWفی ب WWه م WWبدا ً نخس WWت ب WWرم WWی گ WWردی WWم .ام WWا ای WWن ت WWکرار ی WWک ت WWکرار غ WWنی ت WWر ش WWده اس WWت م WWثالً م WWال WWکیت
خWWصوصWWی ،مWWالWWکیت اشWWتراکWWی کWWمون اولWWیه را نWWفی کWWرد .سWWوسWWیالWWیسم نWWفی مWWالWWکیت خWWصوصWWی اسWWت .بWWا نWWفی در
نفی بار دیگر ما به مالکیت اشتراکی برمی گردیم اما در مرحله عالی تر.
حWرکWت تWکامWل بWر پWایWه نWفی در نWفی یWک سWیر مWارپWیچ را طWی مWی کWند ایWن حWرکWت مWارپWیچ در عWین حWال اعWتالیWی
است .و مدام یک حالت جامع تری را به وجود می آورد.
وجوب و حدوث
وجWوب :پWدیWده یWا واقWعه ای را گWویWند کWه وقWوعWش در شWرایWط مWفروض جWبری اسWت .وجWوب از مWاهWیت و طWبیعت ذاتWی
پدیده ها ناشی می گردد و در واقعه مفروض حالتی پابرجا و دائمی دارد.
حWدوث :وقWوع امWری در شWرایWط مWفروض کWه جWنبه اجWتماعWی دارد .حWدوث از طWبیعت شWیء نWاشWی نWمی شWود .و
موقت و ناپایدار است.
حدوث می تواند معرف خصوصیتی داخلی یا خارجی باشد.
حدوث خارجی
بWWروز اتWWفاق در مWWسیر جWWریWWان هWWای عWWادی و طWWبیعی بWWه عWWلت هWWمزمWWانWWی دو پWWدیWWده در یWWک مWWکان یWWا زمWWان ،عWWابWWری در
حWین عWبور پWا روی پWوسWت مWوز مWی گWذارد کWه عWابWر دیWگر هWمزمWان بWه زمWین مWی انWدازد .زمWین خWوردن عWابWر ربWطی بWه
راه رفنت او ندارد.
حدوث داخلی
از طبیعت شیء ناشی شده و در خالل آن گسترش طبیعی روند صورت می گیرد.
اتفاق
اتWفاق چWیزی اسWت کWه در اوضWاع و احWوال مWفروض مWمکن اسWت بWدیWن گWونWه یWا آن گWونWه جWریWان یWابWد .مWنشأ حWادث
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 صرفا ً واجب یا حادث نیستند .و بین آن دو مرز نفوذناپذیری وجود ندارد.
حWدوث صWورتWی از خWودنWمایWی وجWوب و مWکمل آن اسWت .و خWود بWر واجWب اثWر مWی گWذارد و مWی تWوانWد جWریWان 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 ب WWررس WWی ه WWای ع WWلمی ه WWمیشه ت WWکیه ب WWر رون WWده WWا و پ WWدی WWده ه WWای واج WWب اس WWت ام WWا ب WWای WWد ح WWادث را از ن WWظر 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
قWانWون عWلیت در تWمامWی عWرصWه هWا در کWار اسWت .یWک امWر ذهWنی و سWاخWته عWقل مWا نیسWت .بWلکه واقWعی و عWینی و
عام است.
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
بWرخWی مWی گWویWند در درون اتWم قWانWون عWلیت وجWود نWدارد و قWانWون عWدم تWعین حWاکWم اسWت .چWرا کWه بWا دانسWنت وضWع
اولWیه بWرخWی »ذرات اولWیه« داخWل اتWم دشWوار اسWت کWه رفWتار بWعدی آنWها را )از نWظر سWرعWت و مWوضWع( تWعیین کWنیم.
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
بWی خWبری انWسان از قWوانWین عWینی جWهان را ضWرورت کWور گWویWند .تWا زمWانWی کWه ایWن بWی خWبری ادامWه دارد .نWیروهWای
طبیعت بر انسان حکومت می کنند.
اختیار
اخWWتیار درک ضWWرورت اسWWت .ضWWرورت هWWنگامWWی کWWور عWWمل مWWی کWWند کWWه بWWه ادراک در نWWیامWWده بWWاشWWد .اخWWتیار تWWضاد
منطقی وجوب است .و مفهوم اختیار از مفهوم وجوب جدایی ناپذیر است.
آزادی
آزادی ب WWه م WWعنای تس WWلط ب WWر خ WWوی WWش و ف WWرم WWان WWروای WWی ب WWر ط WWبیعت خ WWارج WWی م WWتکی ب WWر ش WWناخ WWت ض WWرورت ه WWای ط WWبیعی
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.
ه WWمه چ WWیز از پ WWیش ت WWصور ش WWده اس WWت .و ان WWسان در م WWقاب WWل ق WWدرت ه WWای ق WWاه WWر ن WWات WWوان اس WWت و ج WWز تس WWلیم راه
دیگری ندارد.
اراده گرایان )ولونتاریست ها(
بWرخWالف قWدرگWرایWان ،اراده را مWطلق مWی کWنند .اراده گWرایWان بWه قWوانWین عWینی تWوجWهی نWدارنWد و مWنکر تWأثWیر ضWرورت
های عینی می شوند.
آزادی فکر و عمل
بWایWد بWین آزادی فWکر و آزاد بWودن و آزادی عWمل تWفاوت قWائWل شWد .ایWن دو یWکی نیسWتند مWیتوان در انWدیWشه طWرحهWای
زیWWبا ابWWداع کWWرد )آزادی فWWکر( امWWا اجWWرای چWWنین طWWرح هWWایWWی در گWWام نخسWWت بWWا ضWWرورت هWWای عWWینی بWWرخWWورد مWWی
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.
م••سئول••یت :در چ WWارچ WWوب ض WWاب WWطه ه WWای ض WWرورت ع WWینی م WWعنا م WWی ی WWاب WWد .م WWسئول WWیت ف WWردی در راب WWطه ب WWا آزادی
انسانی قابل فهم است .آزادی خود محصول درک ضرورت است.
واقعیت ،امکان ،احتمال
واقعیت
در مWWعنای بWWسیار محWWدود بWWه هسWWتی مWWوجWWود بWWیواسWWطه گWWفته مWWی شWWود .واقWWعیت بWWه چWWیزی گWWفته مWWی شWWود کWWه فWWعلیت
یافته و صورت پذیرفته ،می زید و اثر می گذارد.
امکان
آی WWنده ای اس WWت در ب WWطن زم WWان ح WWال ،ی WWعنی چ WWیزی ک WWه در ت WWعین ک WWیفی م WWفروض وج WWود ن WWدارد .ول WWی م WWی ت WWوان WWد 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
-۱وجود ممکن
-۲وجود واقعی
وجWود مWمکن ،وجWود شWیء یWا پWدیWده ای اسWت کWه محWل هWای پWیدایWش آن در بWطن قWوانWین تWکامWل مWوجWود اسWت .و
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وقتی این محمل ها عمل کنند وجود ممکن به وجود واقعی تبدیل شود.
انواع امکان
-۱امکان صوری
-۲امکان تجریدی
-۳امکان واقعی
امکان صوری
یWا امWکان عWقلی یWعنی امWکانWی کWه از جهWت مWنطقی مWانWعی بWرای رخ دادن آن نیسWت .ولWی بWرای تWحقق آن یWک شWرط
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
امWWکانWWی اسWWت کWWه از لWWحاظ مWWنطقی مWWتضمن تWWضادی نیسWWت .بWWا قWWوانWWین عWWینی هWWم مWWوافWWق اسWWت ولWWی عWWمالً شWWرایWWط
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
گWWرایWWش اسWWاسWWی گسWWترش شWWیء را امWWکان واقWWعی گWWویWWند .ایWWن امWWکان در صWWورتWWی کWWه شWWرایWWط و قWWوانWWین مWWعین
فراهم آید صورت فعال مییابد و به واقعیت بدل میگردد.
امکان مطلق
گ WWرای WWش غ WWیراس WWاس WWی گس WWترش ش WWیء اس WWت ک WWه در ص WWورت ه WWماه WWنگی ات WWفاق WWی ش WWرای WWط ب WWدل ب WWهواق WWعیت م WWی گ WWردد.
بنابراین تحقق چنین امکانی موکول به حوادث و فرضیه های مطلق است.
نقد اراده گرایان )ولونتاریست ها(
انWWسان بWWا آگWWاهWWی از قWWوانWWین مWWی تWWوانWWد تWWبدیWWل امWWکان بWWه واقWWعیت را تسWWریWWع کWWند .امWWا ایWWن نWWقش نWWامحWWدود نیسWWت.
اراده گ WWرای WWان ب WWا ن WWادی WWده گ WWرف WWنت ش WWرای WWط م WWساع WWد و ض WWرور ت WWحقق ی WWک ام WWکان ،ن WWقش ک WWمک ک WWننده و ع WWام WWل ذه WWنی 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.
وقWتی شWرایWط عWینی تWحقق بWه درجWه مWعینی از نWضج بWرسWد .از احWتمال سWخن مWی گWویWیم امWا ایWن احWتمال بWایWد
به حداکثر خود برسد تا نقطه تبدیل امکان به واقعیت شکل بگیرد.
در طWبیعت رسWیدن بWه ایWن نWقطه تWبدیWل کWیفی خWود بWه خWودی اسWت .امWا در جWامWعه نWه تWنها بWه شWرایWط عWینی بWلکه
به شرایط ذهنی نیز بستگی دارد.
نمود و ماهیت
ماهیت
مWWاهWWیت بWWیانWWگر قWWوانWWین خWWاص مWWوضWWوع مWWعین و پWWیونWWد درونWWی آن اسWWت کWWه جWWهات مWWختلف آن را بWWه صWWورت واحWWدی
درمی آورد.
مWW WاهWW Wیت اشWW Wیاء واقWW Wعیت و عWW Wینیتی اسWW Wت کWW Wه در آن سWW Wوی دریWW WافWW Wت هWW Wای بWW WیواسWW Wطه قWW Wرار دارد .مWW WاهWW Wیت وجWW Wه
اساسی ،داخلی و نسبتا ً 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(
پ WWدی WWده ی WWا ظ WWاه WWر ،خ WWواص و ع WWالم WWات خ WWارج WWی م WWوض WWوع م WWعین اس WWت ک WWه م WWعرف WWت ح WWسی م WWا آن را درم WWی ی WWاب WWد.
)معرفت حسی :احساس ،ادارک و تصورات(
ن WWمود در س WWطح ج WWاری اس WWت .وج WWه خ WWارج WWی م WWاه WWیت و چ WWگون WWگی تج WWلی آن اس WWت .ام WWا م WWاه WWیت ه WWمیشه از دی WWد
مستقیم پنهان است.
رابطه نمود و ماهیت
نWمود در بWیرون از مWاهWیت نWمی تWوانWد وجWود داشWته بWاشWد .مWاهWیت نWیز بWدون نWمود بWی مWعنا اسWت نWمود تWابWع مWاهWیت
اسWWت .مWWاهWWیت هWWم درواقWWع هWWمان نWWمودهWWا ،لحWWظه هWWای سWWازنWWده نWWمودهWWا هسWWتند کWWه در حWWالWWت مWWختص بWWه خWWود وضWWع
ثابت تر ،عمیق تر و عام تری دارد .ماهیت و نمود پیوستگی دیالکتیکی دارند.
چند نظر
-۱کWWانWWت شWWی را بWWه مWWاهWWیت )نWWومWWن( و پWWدیWWده )فWWنومWWن( تWWقسیم مWWی کWWند و مWWی گWWویWWد :مWWاهWWیت شWWناخWWتنی نیسWWت و مWWا
تنها به پدیده دسترسی داریم.
-۲افالطون و هگل ،ماهیت را عقالنی صرف می دانند و پدیده ها را به شکل محسوسات در نظر می گیرند.
-۳ب WWرک WWلی و ام WWپری WWوک WWری WWتیسیسم ه WWا م WWنکر وج WWود م WWاه WWیت ان WWد و م WWی گ WWوی WWند اش WWیاء ف WWقط مج WWموع WWه م WWحسوس WWات م WWا
هستند .و در وراء محسوسات چیزی وجود ندارد.
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یک نکته مهم
مWاهWیت و پWدیWده ،واقWعی و عWینی انWد .مWا از پWدیWده بWه مWاهWیت مWی رسWیم امWا نWمود هWمیشه مWطابWق بWا مWاهWیت نیسWت و
شWWکل تحWWریWWف شWWده آن اسWWت .چWWرا کWWه نWWمود مجWWموعWWه ای از مWWناسWWبات مWWاهWWوی و تWWصادفWWی و انWWفرادی اسWWت و از
ماهیت متحرک تر است.
راه شناخت ماهیت
نWمود را مWا از راه حWواس مWی شWناسWیم )احWساس ،ادراک ،تWصور( .امWا راه شWناخWت مWاهWیت از راه حWواس نیسWت.
از راه ت WWفکر تج WWری WWدی ت WWئوری WWک اس WWت .م WWعرف WWت ت WWئوری WWک ش WWیء را در وض WWعیت م WWشخص ت WWاری WWخی آن ب WWه ع WWنوان ی WWک
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
شWWکل بWWدون مWWحتوی و مWWحتوی بWWدون شWWکل وجWWود خWWارجWWی نWWدارد .صWWورت و مWWحتوی کWWل واحWWدی را مWWی سWWازنWWد .هWWر
محتوی مشخصی ضرورتا ً صورت معینی دارد.
بسط و تکامل هر شیء یا پدیده با محتوی آن آغاز می شود .و بعد تغییرات در شکل شروع می شود.
وحWWدت شWWکل و مWWحتوی آمWWیخته بWWا تWWضاد اسWWت .تWWغییر از مWWحتوی آغWWاز مWWی شWWود کWWه مWWتغیرتWWر از صWWورت اسWWت.
بWعد تWغییرات در شWکل شWروع مWی شWود .امWا شWکل تWابWع مWنفعل مWحتوی نیسWت بWلکه دارای اسWتقالل نسWبی اسWت .و
پروسه تکامل را می تواند کند یا تند کند ولی محتوی سریعتر از شکل تغییر می کند.
اشکال مختلف این رابطه
-۱شکل و محتوی در حالت تعادلند و ما با گسترش پدیده روبه روئیم.
-۲شWکل از مWحتوی عWقب بWیفتد .مWحتوی نWو و شWکل کWهنه مWی شWود .شWکل کWهنه عWامWل تWرمWزکWننده گسWترش پWدیWده
می شود.
-۳شکل از محتوی جلو بیفتد شکل نو و محتوی کهنه
دو درک غلط
-۱فرمالیسم )صورت گرایی(
-۲مجردگرایی )ابستراکسیونیسم(
در اه WWمیت ص WWورت ب WWحثی نیس WWت ام WWا ج WWدا ک WWردن ص WWورت از م WWحتوی و ارزش م WWطلق دادن ب WWه ص WWورت منج WWر ب WWه
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فWرمWالWیسم و مجWردگWرایWی مWی شWود .در حWالWیکه در یWک اثWر هWنری خWلق یWک اثWر بWدون صWورت مWتناسWب مWعنا نWدارد .و
صورت یک اثر هنری باید در خدمت نیازهای محتوا باشد.
رابWطه صWورت و مWحتوا بWه واقWع رابWطه ای ارگWانWیک اسWت .امWا سWرنWوشWت هWر پWدیWده بWهمWحتوای آن بسWتگی 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:
-۱مجوعه بی سازمان
-۲مجموعه با سازمان
-۳مجموعه ارگانیک
مجWموعWه بWی سWازمWان ،مجWموعWه ای اسWت کWه اشWیاء بWه عWنوان اجWزاء بWه سWادگWی در آن گWرد مWی آیWند .مWانWند یWک
تخته سنگ که مرکب است از سنگریزه ،ماسه و شن.
پیوند اجزاء صرفا ٌ خارجی و مکانیکی است .ویژگی این مجموعه جمع خصایص جزء مرکبهاش می باشد.
مج WWموع WWه ب WWا س WWازم WWان :ای WWن مج WWموع WWه دارای ان WWواع م WWختلف همبس WWتگی و پ WWیوس WWتگی داخ WWلی اس WWت .همبس WWتگی
عناصر این مجموعه دوام نسبی دارند .مانند مولکول
مج WWموع WWه ارگ WWان WWیک :م WWرح WWله ع WWال WWی مج WWموع WWه ب WWا س WWازم WWان را ت WWشکیل م WWی ده WWد .وی WWژگ WWی آن خ WWودگس WWترش WWی و
خودآفرینی اجزایش می باشد مانند ارگانیسم موجود زنده و جامعه
جزء و کل
مجموعه چند جزء یک کل را درست می کنند.
مWقولWه جWزء و کWل رابWطه بWین اشWیاء را تWبیین مWی کWنند در ایWن رابWطه یWکی از آنWها کWل مWی بWاشWد کWه محWل اجWتماع
اجزاء است.
در رابطه جزء و کل ،نقش تعیین کننده با کل است .اجزاء تحت تأثیر کل قرار دارند.
اهمیت این مقوله
در تجWربWه و تحWلیل یWک شWیء آن را بWایWد بWه عWنوان یWک کWل یWا یWک مجWموعWه دیWد .و الزمWه آن مWشخص بWودن اجWزاء آن
است.
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دو دیدگاه غلط
-۱در بWررسWی کWل و جWزء مWاتWریWالWیسم مWکانWیکی کWل را چWیزی جWز مجWموع اجWزاء سWازنWده آن نWمی دانWد .در حWالWی کWه
کل چیزی بیشتر از مجموع عناصر سازنده آن است.
-۲مWWکتب کWWل گWWرایWWی )هWWولWWیسم( :کWWل را چWWیزی بWWیش از مجWWموع اجWWزا مWWی دانWWد .امWWا ایWWن چWWیز بیشWWتر را بWWه اصWWلی
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
م WWفرد ،ع WWام ،خ WWاص پ WWله ه WWای م WWختلف م WWنطقی م WWعرف WWت هس WWتند .ی WWعنی م WWا از م WWفرد ب WWه ع WWام م WWی رس WWیم و از ع WWام ب WWه
خاص.
و این سه بیان کننده اشکال مختلف مناسبات یک شی با دیگر اشیاء یا پدیده ها است.
مفرد چیست
مWWفرد یWWعنی آن چWWه کWWه تWWعین و شWWخصیت کWWیفی یWWک شWWی واحWWد را بWWیان مWWی دارد .بWWا مWWقایWWسه دو شWWی یWWا دو پWWدیWWده
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:
-۱عام انتزاعی
-۲عام مشخص
عام انتزاعی
بWWیانWWگر بWWرخWWی خWWواص تWWکرارشWWونWWده در هWWمه پWWدیWWده هWWا و اشWWیاء مWWتعلق بWWه یWWک رده بWWندی اسWWت .بWWه بWWیان دیWWگر کWWلیه
عالماتی را که خاص اشیاء متعلق به یک رده بندی است بیان می کند.
عام مشخص
عWام انWتزاعWی مWاهWیت شWیء را مWنعکس نWمی کWند .بWلکه تWنها عWام مWشخص اسWت کWه غWناء خWاص مWفرد را مWجسم و
متجلی می سازد .عام مشخص به صورت قانون درمی آید.
خاص چیست
خWWاص ،عWWامWWی اسWWت کWWه در پWWدیWWده هWWای مWWفرد مWWنعکس شWWده اسWWت یWWعنی تجWWلی قWWانWWون عWWمومWWی در افWWراد و عWWناصWWر
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:
-۱وضع یک زحمتکش بررسی میشود .نتیجه استثمار او است .پس بهرده بودن عالمت ویژگی این فرد است.
-۲پWWدیWWده هWWای انWWفرادی نWWظیر )زحWWمتکشان دیWWگر( بWWررسWWی مWWیشWWود نWWتیجه ایWWن کWWه در جWWامWWعه طWWبقاتWWی بهWWره کWWشی
وجود دارد.
-۳حکم میدهیم .در جامعه طبقاتی بهره کش وجود دارد .این حکم عام مجرد است.
-۴ایWن حWکم را مWنطبق مWیکWنیم بWه دوران سWرمWایWه داری نWتیجه مWیگWیریWم در جWامWعه سWرمWایWه داری بهWره کWشی وجWود
دارد به این عام مشخص گویند.
-۵ایWWن حWWکم را بWWر کWWارگWWران ایWWران تسWWری مWWیدهWWیم از عWWام بWWه خWWاص مWWیرسWWیم پWWس وحWWدت مWWفرد بWWا عWWام مWWشخص
بیانگر خاص است.
پس خاص ،عامی است که در مفرد منعکس شده است.
مقوله عام و خاص
خWWاص :اسWWاس فWWردیWWت اسWWت و ویWWژگWWی کWWمی و کWWیفی شWWیء مWWعین کWWه آن را از سWWایWWر اشWWیاء مWWتمایWWز مWWیسWWازد 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
ب WWرای ف WWعال WWیت ه WWای ع WWلمی و ع WWملی درک گس WWترش م WWنطقی خ WWاص و ع WWام اه WWمیت ف WWراوان دارد .ب WWا ای WWن ش WWناخ WWت
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
-۱علت اولیه
-۲علت ثانویه
-۳علت کلی
-۴علت خاص

.

-۵علت داخلی
-۶علت خارجی
-۷علت عینی
-۸علت ذهنی
-۹علت اصلی
-۱۰علت فرعی

.

علت اولیه و ثانویه
عWلت اولWیه مسWتقیم و عWلت ثWانWویWه غWیرمسWتقیم نWقش ایWفاء مWیکWند .عWلت هWای اولWیه و ثWانWویWه هWمراه بWا یWک سWلسله 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.
عWلت هWای ذهWنی آن هWایWی هسWتند کWه اعWمال آگWاهWانWه مWا را بWرمWیانWگیزنWد بWر آراء و تWصمیمات مWا فWرمWان مWیرانWند 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
عWWلت ابWWتدایWWی ،عWWلت بWWدون عWWلت ،عWWلت غWWایWWی ،عWWلت بWWدون مWWعلول اسWWت .ایWWن نWWگرش هWWمه تWWغییرات جWWهان را بWWه عWWلت
العلل نسبت میدهد .و رابطه عالی پدیده ها را نفی میکند.
علت گرایی منطقی و مکانیستی )دترمینیسم(
دتWWرمWWینیسم یWWک جWWریWWان فWWکری اسWWت کWWه مWWعتقد بWWه وجWWود رابWWطه عWWلی بWWین هWWمه پWWدیWWده هWWای طWWبیعت ،جWWامWWعه و شWWعور
بوده و همه این پدیده ها را به هم مشروط میکند.
عWWلت گWWرایWWی مWWکانیسWWتی تWWنوع عWWلت هWWا را بWWه تWWأثWWیر مWWتقابWWل سWWاده مWWکانWWیکی نسWWبت مWWیدهWWد .مWWدافWWعان ایWWن طWWرز
تWفکر ویWژگWی کWیفی قWوانWینی را کWه محWرک صWورت هWای گWونWاگWون حWرکWت مWادی هسWتند نWدیWده گWرفWته و خWصوصWیت
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
-۱علیت بی هیچ قید و شرطی از توالی احساسات فراهم میآید و محصول داده های جاری احساس انسانی
است )نفی علیت(
-۲دیوید 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.
-۳کانت :برای علیت طبیعتی ماقبل تجربه )آپریوری( قائل است .و میگوید علیت از راه عقل وارد جهان
میشود.
-۴هگل :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
بWرخWی غWائWیت را جWانWشین عWلیت سWاخWته انWد .نWظریWه غWائWیت مWیگWویWد هWر چWیز در جهWت هWدف مWعینی راه مWیجWویWد .و
براساس مقاصد از پیش مقرر شده آفریده شده است.
با قبول این نظریه ضرورتا ً به وجود نیرویی ذیشعور که بیرون از اشیاء و پدیده ها میرسیم.
غWایWت شWناسWی )تWلئولWوژی( بWه جWای تWبیین پWدیWده هWا بWا قWوانWین عWینی جWهان مWادی مWیخWواهWد بWا هWدف و مWنظور
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
ق WWان WWون ع WWلیت م WWوج WWب پ WWیدای WWش اص WWل ج WWبر )دت WWرم WWنیسیم( م WWیش WWود .ای WWن ج WWبر در ط WWبیعت ک WWور اس WWت .ی WWعنی ع WWناص WWر
طWبیعی قWادر نیسWتند قWوانWینی ِWعWلی را دریWابWند و در آن دخWل و تWصرف کWنند .ولWی انWسان مWیتWوانWد بWا کWشف قWوانWین
در طWWبیعت و جWWامWWعه خWWود را از قWWید جWWبر طWWبیعی و اجWWتماعWWی رهWWا کWWند و در پWWروسWWه شWWکل گWWیری پWWدیWWده هWWا دخWWالWWت
کند.
فرق بین هدفمندی و غائیت
وجWWود قWWانWWون عWWلیت مWWوجWWب ایWWجاد امWWکان بWWرای هWWدفWWمندی اسWWت .اگWWر قWWانWWون عWWلیت نWWبود ،هWWدف گWWذاری هWWم نWWامWWعقول
بود.
اما این هدفمندی با اصل غائیت یکی نیست.
غWWائWWیت بWWه مWWشیتی ازلWWی بWWرای امWWور قWWائWWل اسWWت .کWWه تWWوسWWط خWWدا بWWرای امWWور تWWعیین شWWده اسWWت .و جWWهان را بWWه
سوی غائیتی ویژه حرکت میدهد.
ضرورت و تصادف
ضرورت چیست
ضرورت رابطة درونی و ماهوی است که از مختصات اساسی شی ³و پدیده ناشی می شود.
تصادف چیست
تWWصادف نسWWبت بWWه ضWWرورت جWWنبه خWWارجWWی دارد یWWا بWWه عWWوامWWل فWWرعWWی مWWربWWوط اسWWت و آن چWWیزی اسWWت کWWه در شWWرایWWط
کنونی می تواند رخ بدهد یا ندهد.
تWWصادف خWWود مشWWروط بWWه عWWلت اسWWت .و تWWصادفWWی بWWه مWWبنای بWWدون عWWلت نیسWWت ضWWرورت و تWWصادف بWWا هWWم انWWد.
یکی از آنها از علت ماهوی و عمده دیگر از علت غیرماهوی و فرعی ناشی می شود.
اگWر در جWهان تWنها تWصادف بWود جWهان خWصلت آشWفته بWه خWود مWی گWرفWت و اگWر فWقط پWدیWده هWای ضWروری بWودنWد
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 شی ³یا 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
مWنطقی و تWاریWخی در وحWدت دیWالWکتیکی هسWتند .و در عWین حWال بWا هWم مWتضادنWد .تWاریWخی در پWروسWه تWکامWل خWود
به آن اندازه ای که قانونمندی ویژه خود را برای آن که به نتایج معین برسد دربردارد منطقی را دربردارد.
منطقی پروسه تکامل شی ³را 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.
بWه هWرروی شWیوه تWحقیق تWاریWخی کWلیدی اسWت بWرای پWژوهWش مWنطقی و پWژوهWش مWنطقی نWیز پWژوهWشی تWاریWخی
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
وظWیفه تWئوری شWناخWت بWررسWی قWوانWین اسWاسWی پWروسWه شWناخWت ،شWیوه هWا ،روش هWا ،و اسWلوب هWای کWلی شWناخWت
انسان نسبت به جهان پیرامون است.
ضرورت شناخت
تWWا زمWWانWWی کWWه نسWWبت بWWه قWWوانWWین حWWاکWWم بWWر جWWامWWعه و طWWبیعت آگWWاه نWWباشWWیم .از نWWیروهWWای محWWرک و چWWگونWWگی تWWحول و
پیشرفت بی خبریم .و کورکورانه عمل می کنیم.
شWناخWت بWه مWا کWمک مWی کWند کWه حWال را بWشناسWیم و بWه پWیش بWاز آیWنده بWرویWم .راه هWای جWدیWد را کWشف کWنیم و
جامعه و طبیعت را به نفع انسان دگرگون سازیم.
اصول شناخت
-۱پاسخ علمی به مسئله اساسی فلسفه )رابطه بین اندیشه و وجود(
-۲تأیید امکان شناخت جهان
-۳شیوه دیالکتیکی گفت وگو درباره مکانیسم معرفت
-۴وحدت شناخت و واقعیت عینی
چند نظر راجع به شناخت
-۱عWWده ای مWWعرفWWت را نWWوعWWی اشWWراق ،نWWوعWWی َقWWذف )افWWکندن( عWWلم از جWWانWWب مWWبدأ الWWهی در روح آدمWWی مWWی دانWWند.
مثل اسقف برکلی
-۲کانت علم بر ذوات )ماهیت یا نومن( را ممکن نمی شمرد.
-۳حس گرایان )سنسوآلیست ها( فقط برای احساسات اصالت قائلند .و وراء احساسات را قبول ندارند.
-۴مWWاتWWریWWالیسWWت هWWای مWWتافWWیزیWWک ؛مWWعرفWWت را انWWعکاس واقWWعیت عWWینی در مWWغز انWWسان مWWی دانWWند .امWWا ایWWن انWWعکاس
پاسیف و آینه وار است.
-۵مWاتWریWالیسWت هWای دیWالWکتیک ،انWسان را مWوجWودی اجWتماعWی و فWعال مWی دانWند .و هWر چWیز را کWه در مWدار فWعالWیت
اجWتماعWی اش قWرار بWگیرد .مWوضWوع مWعرفWت قWرار مWی دهWد .و هWدفWش از شWناخWت مWوضWوع ،افWزار فWعالWیت قWرار دادن
شWWیء یWWا پWWدیWWده اسWWت .و مWWعرفWWت او از پWWراتWWیک او بWWرمWWی خWWیزد .و پWWراتWWیک بWWرای او مWWالک حWWقیقت اسWWت .و پWWروسWWه
م WWعرف WWت ب WWرای او پ WWروس WWه ای ف WWعال و خ WWالق و اس WWاس م WWند اس WWت .و از آن ج WWا ک WWه اش WWیاء و پ WWدی WWده ه WWا را در ت WWغییر 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
-۱پراتیک مبدأ معرفت است.
-۲پراتیک مالک معرفت است.
-۳پراتیک 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
ِ
معرفت
نسبی است .اما از آن جا که پراتیک انسان مدام در حال گسترش و تکامل است .مطلق است و
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:
-۱مرحله حسی
مرحله مربوط به حواس یعنی مرحله احساس زنده و بیواسطه است که خود شامل سه قسمت است:
ــ احساس
ــ ادراک
ــ تصور
-۲مرحله منطقی
یعنی مرحله اندیشه مجرد و علمی که خود شامل سه قسمت است:
ــ مفاهیم
ــ احکام
ــ استنتاج
مرحله حسی شناخت :مرحله اول
-۱ش WWناخ WWت ه WWمیشه از راه اح WWساس زن WWده و ب WWیواس WWطه و م WWشاه WWده اش WWیاء آغ WWاز م WWی ش WWود .اط WWالع WWات تج WWرب WWی
انWWدیWWشه را بWWه حWWرکWWت درمWWی آورد .بWWه عWWبارت دیWWگر انWWدیWWشه از ارتWWباط مسWWتقیم یWWا غWWیرمسWWتقیم انWWسان بWWا اشWWیاء
مادی به وجود می آید.
-۲مWرحWله دوم بWعد از احWساس ،مWرحWله ادراک اسWت .ادراک مWکمل احWساس اسWت .ولWی جWمع مWکانWیکی آن نیسWت.
اداراک ت WWصوی WWر ح WWسی ک WWلی اش WWیاء اس WWت ک WWه در ع WWینح WWال م WWتضمن ه WWمه وی WWژگ WWیه WWا و ک WWیفته WWای WWی اس WWت ک WWه 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.
-۳تجسم 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:
-۱مفهوم
-۲حکم
-۳استدالل
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.
پWیدایWش مWفاهWیم نWتیجه سWیر فWکری طWوالنWی نسWل هWا اسWت .شWناخWت انWسان خWود را بWه شWکل مWفاهWیم درمWی آورد
و پیوسته وسعت می یابد.
حکم
حWرکWت واقWعی انWدیWشه هWا حWاصWل جWمع سWاده مWفاهWیم نیسWت .بWلکه حWاصWل رابWطه بWین مWفاهWیم و سیسWتماتWیزه شWدن
مفاهیم است .که به این مرحله حکم میگویند.
حکم شکلی از اندیشه است که رابطه مشخص بین مفاهیم را بیان میکند.
استدال
سWومWین صWورت شWناخWت مWنطقی اسWت .اسWتدالل یWک عWمل ذهWنی اسWت کWه بWه اتWکای احWکام درسWت و حWقیقی ،حWکم
جدیدی درباره اشیاء و پدیدههای جهان عینی به دست می دهد.
بدون استدالل ،شناخت پدیده ها و روندهایی که مستقیما ً 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.
انWدیWشه مجWرد )مWرحWله دوم شWناخWت( بWرای شWناخWت جWهان اهWمیت بسWزایWی دارد .تWنها بWا مWشاهWده تجWربWی پWدیWده
ها نمی توان از ماهیت پدیده ها پرده برداشت.
انWWدیWWشه مجWWرد کWWه بWWه صWWورت مWWفاهWWیم ،احWWکام و اسWWتدالل هWWا تجWWلی مWWی کWWند .سWWبب شWWناخWWت جWWهان عWWینی مWWی
شود.
بین دو مرحله شناخت ،مرحله حسی و منطقی ،رابطه ارگانیک وجود دارد.
ذهن و تفکر
م WWغز ع WWنصر ان WWدی WWشه اس WWت .و ت WWفکر ک WWارک WWرد م WWغز اس WWت .م WWراد از ذه WWن ه WWمان م WWغز اس WWت .و ف WWعال WWیت ذه WWنی ه WWمان
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
انWسان و حWیوان از طWریWق سیسWتم عWصبی خWود )مWغز ،اعWصاب و حWس هWای پWنچ گWانWه( بWا مWحیط رابWطه بWرقWرار مWی
کند .و از طریق این رابطه زندگی ادامه می یابد .این ارتباط به دو شکل انجام می شود:
-۱ثابت و دائمی است به آن بازتاب های غیرشرطی می گویند.
-۲م WWتغییر و م WWوق WWت اس WWت ب WWه آن ب WWازت WWاب ه WWای ش WWرط WWی م WWی گ WWوی WWند .ت WWرب WWیت و آم WWوزش اش WWکال گ WWون WWاگ WWون ف WWعال WWیت
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.
حWیوان از طWریWق بWازتWاب هWای شWرطWی یWاد مWی گWیرد عWالئWم را تWشخیص دهWد و آن را بWه کWار گWیرد و رفWتار خWود
را مطابق با آن تنظیم کند .این پوشش عصبی را شعور گویند.
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تفاوت آگاهی انسان از حیوان
دو سیس WWتم اخ WWذ و ان WWتقال ع WWالئ WWم وج WWود دارد .سیس WWتم نخس WWت در ان WWسان و ح WWیوان مش WWترک اس WWت .و ب WWا ع WWوام WWل
حWسی مWرتWبط اسWت .تWأثWیر بWالواسWطه مWحیط بWه مWغز و در مWغز بWه سWلول هWای مWخصوص بWینایWی و شWنوایWی مWنتقل
میشود.
دومین سیستم اخذ و انتقال عالئم ،مربوط به انسان است که با مفاهیم سروکار دارد.
-۱انسان قادر به تکلم است و افکار خود را به شکل مفاهیم بیان می کند.
-۲ان WWدی WWشه بش WWری مج WWرد اس WWت .و ب WWه ش WWکل تج WWری WWده WWا و ت WWعمیم ه WWا ص WWورت م WWی گ WWیرد .ح WWیوان ق WWادر ب WWه تج WWری WWد
نیست.
-۳انWسان قWادر اسWت رونWد آگWاهWی خWویWش را تحWلیل کWند .مWحسوسWات ،تWصورات ،ایWده هWا و تWئوری هWای خWود را
ارزیابی کند.
-۴اندیشه بشری اجتماعی و فعال است .در حالی که حیوان هم سازی می کند.
-۵کWWوشWWش هWWای انWWسان شWWکل کWWار بWWه خWWود مWWی گWWیرد و کWWار خWWود زمWWینه ای بWWرای تWWکامWWل سیسWWتم عWWالمWWتی دوم و
تمامی آگاهی انسان در همه اشکال آن می شود.
-۶آگWWاهWWی در حWWیوان بWWه شWWکل بWWازتWWاب هWWای ذاتWWی اسWWت .در حWWالWWی کWWه در انWWسان آگWWاهWWی مWWحصولWWی اجWWتماعWWی
است.
چهار خصیصه پویش بازتاب
-۱واقعیت مادی مقدم است و بازتاب ذهنی آن جنبه ثانوی دارد.
-۲خWWصایWWص پWWویWWش هWWای مWWادی بWWه شWWکل هWWای خWWاصWWی یWWعنی بWWه صWWورت هWWای ادارک و انWWدیWWشه بWWازسWWازی مWWی
شوند.
-۳بWازتWاب شWبیه تWصویWر آیWینه ای از یWک شWیء نیسWت .بWلکه مWحصول پWویWش پWیچیده کWنش مWتقابWلی اسWت کWه در
آن مغز دائما ً حالت فعال دارد.
-۴ای WWن واق WWعیت ک WWه ب WWازت WWاب در ش WWعور م WWحصول ف WWعال WWیت زن WWدگ WWی اس WWت) .راب WWطه ارگ WWان WWیسم ب WWا م WWحیطش( ب WWدی WWن
مWعناسWت کWه شWعور انWسان دائWما ً از طWریWق تجWربWه و فWعالWیت اجWتماعWی وی مشWروط مWی گWردد .آنWچه انWسانهWا درک
و فWWکر مWWی کWWنند نWWاشWWی از پWWویWWش مسWWتقیم بWWازسWWازی واقWWعیت خWWارجWWی در ادراک و انWWدیWWشه نیسWWت بWWلکه از طWWریWWق
تجWWربWWه ،شWWیوه زنWWدگWWی و روابWWط اجWWتماعWWی وی مشWWروط مWWی شWWود .تWWفاوت در شWWیوه زنWWدگWWی و تجWWربWWه بWWاعWWث تWWفاوت در
درک اشیاء می شود.
ماده و بازتاب
-۱هیچ شعوری جدا از یک مغز زنده وجود ندارد.
-۲منشأ شعور جهان واقعی است.
-۳محتوی شعور بازتاب جهان واقعی است.
-۴وجود مادی و معنوی دو قلمرو جدا از هم نیستند.
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-۵بWازتWاب مWادی نیسWت .بWلکه ذهWنی اسWت پWویWشی کWه مWوجWب بWازتWاب مWی گWردد و پWویWشی کWه بWازتWاب در آن بWه وقWوع
می پیوندد .هر دو مادی هستند )جهان واقعی و مغز(.
احساس چیست
اح WWساس ی WWکی از خ WWواص م WWاده در ح WWال ح WWرک WWت اس WWت .م WWاده ب WWا ع WWمل ک WWردن ب WWر روی اع WWضای ح WWسی م WWا م WWوج WWد
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
نخسWتین مWرحWله آگWاهWی احWساس اسWت .احWساس نWتیجه تWکامWل طWوالنWی خWود مWاده و تWکامWل خWواص و روابWط ذاتWی
آن است.
اجWسام مWادی در بWرابWر انWگیزه هWای خWارجWی واکWنش نWشان مWی دهWند .یWعنی ویWژگWی انWگیزه هWای خWارجWی را بWه
اشWکال و وسWائWل گWونWاگWون تجWدیWد مWی کWنند .و انWرژی انWگیزه هWای خWارجWی را بWه تWغییرات داخWلی جWسم مWتأثWر بWرمWی
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
-۱کار
-۲شکل گیری زبان
ت WWفکر در ان WWسان و رون WWد ک WWار و ف WWعال WWیت اج WWتماع WWی ب WWه و ج WWود آم WWد .و ت WWکام WWل ی WWاف WWت ان WWسان در رون WWد ک WWار خ WWوی WWش
طبیعت را تغییر داد و همزمان خود نیز تغییر کرد.
زبWWان امWWا در پWWیدایWWش انWWدیWWشه بشWWری نWWقشی شWWگرف داشWWت .تWWکامWWل کWWار اعWWضای جWWامWWعه را بWWه یWWکدیWWگر نWWزدیWWک
سWاخWت .و نWیاز بWه بWیان و ارتWباط بWا یWکدیWگر پWیش آمWد پWس زبWان بWه وجWود آمWد زبWان اثWر نWیرومWندی بWر تWکامWل آگWاهWی
و تشکیل اندیشه های مجرد منطقی داشت .معرفتی که انسان به دست می آورد در مفاهیم اندوخته می شد.
مWفاهWیم شWامWل دو بWخش بWودنWد .یWک کWالWبد صWوتWی خWارجWی و یWک مWحتوی داخWلی کWه ایWن مWحتوا یWا مWعنا بWازتWاب
واقعیت عینی بود.
پیدایش زبان
-۱زندگی و کار انسان اجتماعی است.
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-۲شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.
-۳انWWسان از طWریWق کWWار ادراک WWات خWWود را گسWWترش مWWیدهWWد.
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
تWفکر یWا انWدیWشیدن ،اسWتعداد خWالق انWسان اسWت کWه در پWروسWه کWار شWکل گWرفWت و تWکامWل یWافWت و در عWالWی تWریWن
وجه اش به شکل شعور درآمد.
تفکر در ابتدا با پراتیک آمیخته بود ولی به تدریج مستقل شد.
اقسام تفکر
-۱تفکر 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.
-۲تفکر 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.
-۱زبان بیرونی ،وقتی با دیگران حرف می زنیم
-۲زبان درونی ،وقتی با خود می اندیشیم.
انWسان در پWروسWه تWفکر نWه بWا اشWیاء کWه بWا عWالمWات زبWانWی سWروکWار دارد .و ایWن عWالمWات هWمان واژه هWا هسWتند.
واژه ها در زبان نتیجه عمل تعمیمی مغز هستند.
انواع زبان
-۱زبان طبیعی :که با آن سخن می گوییم.
-۲زبان مصنوعی :که برای منظور خاصی ایجاد می کنیم .مثل زبان سمبولیک در ریاضیات.
زبان و سخن گفنت
-۱زندگی و کار انسان اجتماعی است.
-۲شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.
-۳انسان از طریق کار ادراکات خود را گسترش می دهد.
-۴غنای روابط انسان در کار باعث غنای روابط او با جهان اطراف و غنای ادراکات او شد.
-۵سخن گفنت و زبان نشانه انتقال از ادراکات حسی انضمامی به انگاره های انتزاعی و عمومی بود.
-۶ان WWسان در ج WWری WWان ک WWار ب WWه ج WWای WWی رس WWید ک WWه دی WWد چ WWیزی ب WWرای گ WWفنت ب WWه دی WWگری دارد .و ای WWن چ WWیز م WWرب WWوط ب WWه
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خواص اشیاء و اهدافی که باید جمعا ً به آن می رسیدند.
-۷ن WWیاز ب WWه گ WWفنت )س WWخنگوی WWی ش WWمرده ن WWه ت WWول WWید ص WWدا ،آن WWچه در م WWورد ح WWیوان WWات ص WWادق اس WWت( منج WWر ب WWه ت WWکام WWل
حنجره و اعضای دهانی آن شد.
-۸سخنگویی گذار انسان از احساس به مفاهیم بود.
-۹شکل 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.
 -۱۰تشکیل 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.
مWWفاهWWیم در جWWریWWان فWWعالWWیت اجWWتماعWWی انWWسان تWWوسWWط مWWغز ایWWجاد مWWی شWWود .آن هWWا بWWازتWWاب ارتWWباط انWWسان هWWا بWWا
یکدیگر و جهان خارج ،یعنی شرایط واقعی وجود انسانها ،می باشند.
شWعور ابWتدا رمWه ای اسWت .شWعوری اسWت کWه بWه مWحیط بWالواسWطه مWحسوس مWربWوط مWی شWود .تWعیین مWفاهWیم 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:
-۱تکامل ارتباط اجتماعی بین مردم )ایده قبیله ،مالکیت(
-۲تکامل فعالیت تولیدی و دیگر فعالیت ها در رابطه با طبیعت )ایده عدد ،زبان ،مکان(
-۳نادانی و ناتوانی نسبی انسان .ایده های عرفانی و پنداری
منطق
-۱اندیشه و زبان باید الزام اساسی بازتاب هستی در اندیشه را برآورند.
-۲این الزام منجر به قوانین اندیشه یعنی اصول منطق می شود.
-۳بیان 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.
قWضایWای مWرکWب از تWرکWیب قWضایWای سWاده بWا رابWطه) ،و( یWا )گ( آنگWاه بWه وجWود مWی آیWد .یWا ایWن قWرمWز اسWت یWا
من کوررنگم.
-۴مWسئله دوم در مWنطق اصWولWی اسWت کWه نWشان مWی دهWد کWدام قWضیه از قWضیه دیWگر نWاشWی مWیشود اصWولWی کWه
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ما در بحث و استدالل به کار می بریم.
اگWر هWر الWفی ب بWاشWد .و هWر ب .ج پWس هWر الWفی جWیم اسWت .ارسWطو بWه ایWن اصWل شWکل نخسWتین قWیاس گWفت.
این اصل به ارتباط منطقی قضایا مربوط است نه به حقیقت آن ها.
-۵اصWل بWعد قWانWون عWدم تWناقWض اسWت .یWک قWضیه نWبایWد بWا نWفی خWود آمWیخته بWاشWد مWثالً الWف ب اسWت .نWفی آن
می شود الف ب نیست .نمی شود گفت الف ب است و الف ب نیست.
مWنطقیون مWی گWویWند .محWمول واحWد نWمی تWوانWد بWه مWوضWوع واحWدی هWم تWعلق بWگیرد و هWم نWگیرد یWک محWمول یWا بWه
یWWک مWWوضWWوع تWWعلق مWWی گWWیرد یWWا نWWمی گWWیرد .بWWه ایWWن قWWانWWون اشWWباع حWWد وسWWط مWWیگویWWند .الWWف یWWا ب اسWWت .یWWا الWWف ب
نیست .یکی درست و یکی غلط است.
-۶امWWا اگWWر بWWخواهWWیم اشWWیاء و پWWدیWWده هWWا را در حWWرکWWت و ارتWWباط مWWتقابWWل بWWررسWWی کWWنیم قWWانWWون اصWWل عWWدم تWWناقWWض
دیگر عمل نمی کند.
-۷بWرای بWررسWی چWیزهWای مWتغیر در مWقوالتWی ثWابWت و پWدیWده هWای مWرتWبط بWه عWنوان پWدیWده هWا و اشWیاء جWدا .کWاری
کWه مWنطق صWوری مWی کWند .بWایWد از مWنطق دیWالWکتیک کWمک گWرفWت .دیWالWکتیک بWا اصWول مWنطق صWوری مWخالWفت نWمی
کند بلکه آن را کامل می کند.
-۸نWWبایWWد از یWWاد بWWرد کWWه اصWWول مWWنطق قWWوانWWین انWWدیWWشهانWWد نWWه قWWوانWWین هسWWتی .آن هWWا قWWوانWWین پWWویWWش هWWای مWWادی
نیستند .بلکه قوانین بازتاب پویش های مادی هستند.
شالوده های تکامل ایدئولوژی
ایدئولوژی اساسا ً یک محصول اجتماعی است البته این به معنای نفی سهم فرد در تشکیل ایدئولوژی نیست.
چند نکته مهم
ایدئولوژی همواره مربوط است به:
-۱مردمی معین
-۲که در شرایطی معین زندگی می کنند.
-۳شیوه تولید معینی دارند.
-۴روابط اجتماعی معینی دارند.
-۵چیزهایی 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.
هWر ایWدئWولWوژی کWوشWشی اسWت کWه مWردم بWرای درک و بWه دسWت دادن شWرح از جWهان واقWعی کWه در آن زنWدگWی مWی
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
-۱پندارهای 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.
انWگاره هWای اخWالقWی نWیز بWازتWاب روابWط اجWتماعWی مWی بWاشWند .کWه مWردم وارد آن شWده انWد و از خWالل آن فWعالWیت
شخصی آن ها روی می دهد.
ایWدئWولWوژیWهای فWوق طWبیعی نWیز در آخWریWن تحWلیل چWیزی نیسWت مWگر بWازتWاب جWهان واقWعی یWا روابWط اجWتماعWی کWه
انسان ها در آن زندگی می کنند.
جهان فوق طبیعی همواره به عنوان پاسدار کالبد اساسی جامعه عمل می کند.
-۲پWندارهWای ایWدئWولWوژیWکی بWه صWورت بWازتWابWی نWاآگWاهWانWه و غWیرعWمدی کWه در انWگاره هWای عWمومWی راجWع بWه جWهان
بWWیان شWWدهانWWد ،از سWWاخWWت اجWWتماعWWی مWWوجWWود نWWاشWWی مWWیگWWردنWWد .ایWWن پWWندارهWWا خWWصلتی نWWاآگWWاهWWانWWه و خWWودبWWهخWWودی
دارند.
-۳پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک انWسان هWا را از آگWاهWی بWه مWنشأ حWقیقی ایWن پWندارهWا بWاز مWی دارد .درسWت اسWت کWه
در تحWلیل نWهایWی شWرایWط حWیات مWادی اشWخاصWی کWه در سWر آن هWا ایWن گWویWش انWدیWشه جWریWان مWی یWابWد سWیر ایWن
پویش را تعیین می کند .اما این پویش برای شخص ناشناخته می ماند.
-۴در پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک مWا بWا یWک وارونWگی روبWه رو هسWتیم .در حWالWی کWه مWنشأ ایWن پWندارهWا واقWعیت مWادی
روابط اجتماعی است .این گونه نمایانده می شود که منشأ ایده ها ذهن است.
-۵پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک بWه خWاطWر مWنافWع گWروه هWای خWاص ،روابWط واقWعی اجWتماعWی را پWنهان و مخWدوش مWی
کند .فی املثل سلسله مراتب نظام فئودالی رابا سلسله مراتب آسمانی یکی می کنند.
مراحل تکوین شعور
شWعور انWعکاس دنWیای خWارج در ذهWن یWا مWغز آدمWی اسWت .شWعور عWالWی تWریWن انWعکاس واقWعیت و مWحصول تWکامWل
طوالنی اجتماعی است.
شWWعور مWWاده نیسWWت .امWWا خWWاصWWیت مWWاده اسWWت .پWWس مWWادی اسWWت .شWWعور عWWمل و خWWاصWWیت مWWاده ای بWWه نWWام مWWغز
است.
انعکاس چیست
انWعکاس خWاصWیت عWمومWی مWاده اسWت .و عWبارتسWت از اسWتعداد اجWسام کWه بWا تWغییرات درونWی خWویWش ،مWختصات
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
-۱احساس
-۲ادراک
-۳تجسم
 -۴مفاهیم
 -۵حکم
-۶استدالل
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
ق WWبل از پ WWیدا ش WWدن م WWفاه WWیم ن WWوع WWی ف WWعال WWیت ذه WWنی وج WWود دارد .ک WWه ب WWدان ت WWجسم م WWی گ WWوی WWند .ی WWعنی اح WWساس WWات 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.
هWWر کWWدام از ایWWن مWWفاهWWیم جWWمع بسWWت مجWWموعWWه ای از تWWصاویWWر هWWمگونWWی اسWWت کWWه از طWWریWWق تجWWربWWه حWWسی 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
م WWنطق ص WWوری م WWراح WWل پ WWنج و ش WWش م WWعرف WWت) ،اح WWکام و اس WWتنتاج( را م WWورد ب WWررس WWی ق WWرار م WWی ده WWد و ش WWیوه ه WWای
درست استنتاج را می آموزاند .از این جهت منطق صوری برای تفکر درست ضروری است.
وحدت معرفت حسی و عقلی
تWفکر عWقالنWی روی احWساس اثWر خWود را مWی گWذارد .چWرا کWه مWعرفWت حWسی و عWقالنWی درهWم آمWیخته انWد .بWه عWبارت
دیWگر انWسان هWرچWه بیشWتر بWدانWد )مWعرفWت عWقلی( بهWتر مWی بWیند و بهWتر حWس مWی کWند .و از سWوی دیWگر بWرای تWفکر
کردن باید ببیند .بشنود و ملس کند .پس عناصر حسی و عقلی در هم مؤثرند.
دو درک غلط
س WWنسوآل WWیسم م WWعرف WWت ح WWسی را م WWطلق م WWی ک WWند و راس WWیون WWال WWیسم م WWعرف WWت ع WWقلی را در ح WWال WWی ک WWه ای WWن دو راب WWطه ای
دیالکتیکی دارند .و معرفت حاصل تجربه و عقل است.
حقیقت چیست
تWWطابWWق واقWWعیت عWWینی خWWارجWWی بWWا تWWصاویWWری کWWه در ذهWWن مWWا رسWWم مWWی شWWود حWWقیقت نWWام دارد و یWWا شWWناخWWت عWWینی،
حقیقی و کامل جهان در جریان گسترش آن را حقیقت گویند.
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چند نکته مهم
-۱حقیقت عینی است.
-۲حقیقت مطلق است.
-۳حقیقت مشخص است.
عWWینی بWWودن حWWقیقت بWWدیWWن مWWعناسWWت کWWه تWWصاویWWر حWWسی یWWا عWWقلی شWWعور مWWا بWWا مWWوضWWوع پWWژوهWWش تWWوافWWق دارد و
بدان وابسته است.
و مWWشخص بWWودن حWWقیقت بWWدیWWن مWWعناسWWت کWWه حWWقیقت تجWWریWWدی نیسWWت .مWWشخص اسWWت و واقWWعیت را در لحWWظات
یWعنی حWرکWت در چWارچWوب زمWانWی و مWکانWی آن بWررسWی مWی کWند .امWا حWقیقت مWطلق یWعنی مWعرفWت کWامWل و جWامWع از
یWک مWوضWوع و حWقیقت نسWبی ،مWعرفWت نWاقWص و جWزئWی از یWک مWوضWوع اسWت .کWه بWه تWدریWج کWامWل و کWامWلتر مWی شWود
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
انWWدیWWشه هWWا و تWWئوری هWWا اگWWر انWWعکاس واقWWعی دنWWیای عWWینی بWWاشWWند بWWا پWWراتWWیک اجWWتماعWWی بWWه مWWعنای وسWWیع آن بWWایWWد
مورد تأیید قرار گیرند.
ب WWای WWد ب WWرای اث WWبات درس WWتی ت WWئوری ب WWه واق WWعیت ع WWینی و پ WWرات WWیک اج WWتماع WWی رج WWوع ک WWرد .ص WWحت ی WWک ت WWئوری م WWمکن
اسWWت بWWه وسWWیله شWWواهWWد عWWلمی دیWWگر تWWأیWWید شWWود .ایWWن شWWواهWWد خWWود بWWا احWWکامWWی پWWیونWWد دارنWWد کWWه قWWبالً تWWوسWWط پWWراتWWیک
مورد تصدیق قرار گرفته اند.
در بWWعضی مWWوارد مWWثل ریWWاضWWی بWWسیاری از تWWئوریWWها را بWWه یWWاری مWWنطق و بWWدون تWWوسWWل بWWهپWWراتWWیک بWWه اثWWبات مWWی
رسWانWیم .امWا دالیWل مWنطقی نWیز در نWهایWت بWه طWور مسWتقیم یWا غWیرمسWتقیم بWرپWایWه پWراتWیک اجWتماعWی صWحت خWود را
به اثبات میرساند.
پWراتWیک بWه عWنوان مWالک حWقیقت نسWبی اسWت .پWراتWیک در جWریWان تWحول خWود هWرگWز مWفاهWیم و تWئوریWهای قWبلی را
تماما ً بی اعتبار نمی کند .بلکه جنبه های مثبت حفظ میشود .و شناخت در جریان گسترش عمیق تر می شود.
دو انحراف
-۱دگماتیسم
-۲رالتیوسیم
دگWWماتWWیسم بWWه جWWای بWWررسWWی واقWWعیت مWWشخص از احWWکام و نWWتایWWج ابWWدی بهWWره مWWی گWWیرد و بWWه جWWزم گWWرایWWی دچWWار مWWی
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شود.
رالتWWیوسWWیم ،نسWWبیت حWWقایWWق را مWWطلق مWWی سWWازد .و بWWه جهWWت ثWWابWWت و پWWایWWدار بWWه هسWWته هWWای مWWطلقیت در حWWقایWWق
تWWوجWWه نWWمی کWWند .و تWWصور مWWی کWWند هWWیچ چWWیز پWWایWWداری در مWWعرفWWت انWWسان وجWWود نWWدارد .و دچWWار نسWWبی گWWرایWWی مWWی
شود.

81

در آمد نهم
مروری اجمالی به منطق صوری
علم منطق
تعریف
-۱واژه م WWنطق در ل WWغت ع WWرب WWی ب WWه م WWعنای اس WWم ،وس WWیله اس WWت ب WWرای ن WWطق .و ن WWطق ل WWفظ منسج WWمی اس WWت ک WWه دارای
معنای مشخص باشد.
-۲در اصطالح عام به معنای برهان و استدالل یا خرد و اندیشه است.
-۳در اص WطWالح ع WلWوم بWWه نWWام دان WشWی اسWWت کWWه بWWه م WنWظWور ص WیWانWWت ذهWWن ان WسWان از خ WطWا در ت WفWکWر وضWWع شWWده
اسWWت .تWا مWWیزانWWی بWWرای درسWWت انWWدیWWشیدن بWاشWد.
منطق صوری
از آن کWه صWحت یWا سWقم اسWتدالل هWا از دیWدگWاه مWنطق ارسWطویWی بWه فWرم و صWورت آنWها وابسWته اسWت .ایWن مWنطق
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 جWWا کWWه رسWWالWWت اصWWلی مWWنطق ،تWWضمین تWWفکر صWWحیح اسWWت و انWWدیWWشیدن درسWWت شWWامWWل »تWWعریWWف کWWردن
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:
-۱علم حضوری
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-۲علم 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/s۳۰۰۰۰۰دارد.
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  ۱۸۰درجه است
منشأ تصور
-۱نظریه 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.
-۲نظریه 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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-۳نظریه استذکاری )افالطون(
منشأ تصدیق
-۱دیدگاه 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 مجددا ً 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.
-۲مکتب تجربی
ایWن مWکتب تجWربWه را زیWربWنا و تWنها مWنشأ هWمه مWعارف مWی دانWد .و قWضایWای ضWروری و بWدیWهی را کWه بWدون نWیاز
بWه تWفکر بWه خWودی خWود مWعلوم بWاشWد را قWبول نWدارد .و مWی گWویWد قWضایWا و تWصدیWقات بWدیWهی بWایWد بWا تجWربWه بWه اثWبات
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
حقیقتا ً بر فرد واحد صدق میکند .مثل ارسطو
جزئی اضافی )نسبی(
نسWWبت بWWه کWWلی مWWافWWوق خWWود زیWWرمجWWموعWWه آن مWWحسوب مWWیشWWود .و جWWزئWWی از آن مجWWموعWWه وسWWیع تWWر قWWلمداد مWWیشWWود.
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 اسWWت کWWه بWWه صWWورت مWWساوی و یWWکنواخWWت بWWر مWWصادیWWق خWWود مWWنطبق اسWWت مWWانWWند مWWفهوم شWWتر .مWWصادیWWق آن در
اشتر بودن مساوی اند.
کلی مشکک
تWطابWق آن بWر افWراد و مWصادیWقش یWکسان نیسWت .بWلکه دارای شWدت و ضWعف اسWت مWانWند مWفهوم نWور )نWور فWانWوس
و نور خورشید(
کلیات پنچگانه
کلیات را با توجه به رابطه آنها با مصادیقشان به دو قسم تقسیم میکنند:
-۱کلی ذاتی
-۲کلی 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:
 -۱نوع
مفهوم انسان بر همه افرادش داللت میکند و تمام ذاتیات مصادیق خود را دربردارد .این گونه مفاهیم را نوع
میگویند.
 -۲جنس
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.
 -۳فصل
م WWفهوم ن WWاط WWق نس WWبت ب WWه اف WWراد آدم WWی .ج WWزی WWی از ذات WWیات او را در ب WWردارد و نس WWبت م WWساوی ب WWا او دارد .ی WWعنی ه WWر
انWسان نWاطWق و هWر نWاطWق انWسان اسWت ایWن را فWصل گWویWند .زیWرا نWطق مWوجWب جWداسWازی انWسان از سWایWر حWیوانWات
می شود.
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کلی عرض
بیانگر صفتی خارج از ذات مصادیق خود می باشد .و بر دو قسم است:
-۱عرض عام
-۲عرض خاص
عرض عام
نسWWبت بWWه مWWصادیWWق خWWود خWWارج از ذات آن هWWا بWWاشWWد ولWWی بWWه یWWک نWWوع واحWWد اخWWتصاص نWWدارد .بWWلکه شWWامWWل انWWواع
مختلف می گردد .مانند صفت راهرونده که شامل انسان و پلنگ و فیل می شود.
عرض خاص
خ WWارج از ذات و م WWاه WWیت م WWصادی WWق خ WWود ب WWاش WWد .ول WWی ب WWیان WWگر وص WWفی ت WWنها در ی WWک ن WWوع م WWعین اس WWت م WWان WWند ص WWفت
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:
-۱قریب
-۲بعید
جنس قریب
برای یک نوع عباتست از نزدیک ترین جنس به آن نوع مثل جنس حیوان برای نوع انسان
جنس بعید
آن اسWت کWه فWراسWوی جWنس قWریWب قWرار دارد .مWثل جWنس مWوجWود جWانWدار بWرای انWسان زیWرا مWوجWود جWانWدار فWراتWر 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 اسWت کWه بWعد از فWصل قWریWب قWرار مWیگWیرد مWثل حWساس متحWرک بWا اراده بWرای انWسان ،زیWرا ایWن عWنوان کWلی،
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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-۱تساوی
-۲تباین
-۳عموم و خصوص مطلق
-۴عموم 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
نسWبت مWیان دو کWلی اسWت کWه هWیچ یWک از آن دو بWر هWیچ یWک از مWصادیWق دیWگری مWنطبق نWباشWد .مWانWند انWسان و
اسب
رابطه عموم و خصوص مطلق
نسWبت مWیان دو کWلی اسWت کWه یWکی از آنWها بWر هWمه مWصادیWق دیWگری مWنطبق اسWت .ولWی کWلی دیWگر ،فWقط بWر بWعضی
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
نسWWبت مWWیان دو کWWلی اسWWت کWWه هWWر یWWک از آنWWها بWWر بWWعضی از مWWصادیWWق دیWWگری صWWدق مWWیکWWند .مWWانWWند مسWWلمان و
فرانسوی .بعضی از مسلمانان فرانسوی اند .و بعضی از فرانسویها مسلمان اند.
اقسام کلی
-۱کلی طبیعی
-۲کلی منطقی
-۳کلی عقلی
کلی طبیعی
گWWاهWWی ذات )مWWثالً انWWسان را( بWWدون در نWWظر گWWرفWWنت وصWWف کWWلی مWWالحWWظه مWWیکWWنیم .ایWWن ذات و طWWبیعت مWWوصWWوف 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
گ WWاه WWی ذات )ان WWسان را( ب WWا وص WWف ک WWلی ب WWودن آن م WWالح WWظه م WWیک WWنیم و م WWوص WWوف را ب WWا وص WWف ک WWلی ب WWودن در ن WWظر
میگیریم.
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معَنون
عنوان و ُ
گ WWاه WWی از اوق WWات ی WWک م WWفهوم ک WWلی را ب WWدون م WWصادی WWق اش ل WWحاظ م WWیک WWنیم .و ح WWکمی را ب WWر آن ع WWمل م WWیک WWنیم .م WWثالً
انWWسان ،حWWیوان نWWاطWWق اسWWت .در ایWWن مWWثال حWWکم »حWWیوان نWWاطWWق« بWWر انWWسان بWWودن بWWه عWWنوان یWWک مWWفهوم کWWلی حWWمل
شده است.
امWWا گWWاهWWی از اوقWWات یWWک مWWفهوم کWWلی نWWه بWWه لWWحاظ مWWصادیWWق در نWWظر مWWیگWWیریWWم و حWWکمی را بWWا ایWWن لWWحاظ بWWر آن
حWWمل مWWیکWWنیم .مWWثالٌ انWWسان تWWعجب مWWیکWWند حWWکم تWWعجب کWWردن بWWه مWWفهوم انWWسان حWWاکWWی از افWWراد مWWصادیWWقش حWWمل
میشود این مفهوم را که حاکی از مصداق خود لحاظ شده »عنوان« و مصداق آن را » ُم َعنَون« مینامند.
حاالت علم و جهل
در هر قضیه و خبری چهار حالت برای ما متصور است:
-۱یقین
-۲ظن
-۳شک
-۴وهم
یقین
اگ WWر نس WWبت ب WWه م WWضمون ی WWک خ WWبر ن WWفیا ً و ی WWا اث WWباتW Wا ً اط WWمینان ص WWددرص WWد داش WWته ب WWاش WWیم و خ WWالف آن را م WWحتمل
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:
-۱جهل بسیط ،انسان چیزی را نمیداند ولی میداند که نمیداند.
-۲جهل مرکب ،انسان چیزی را نمیداند ولی نمیداند که نمیداند.
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وظیفه علم منطق
دو چیز است:
-۱ارائه رهنمود برای تعریف صحیح که به تصورها اختصاص دارد.
یعنی بیان راه های درست برای پی بردن به مجهوالت تصوری در پرتو معلومات تصوری
-۲ارائه 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:
-۱حد :که خود شامل دو بخش است:
ــ حد تام
ــ حد ناقص
-۲رسم :که این نیز شامل دو بخش است:
ــ رسم تام
ــ رسم ناقص
حد تام
تWعریWف یWک شWیء بWا جWنس قWریWب و فWصل قWریWب .جWنس قWریWب و فWصل قWریWب هWر دو ذاتWی هسWتند نWه عWرضWی .پWس
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
-۱تعریف با مثال :گاهی برای تعریف یک شیء از بیان مثال و ارائه مصادیق آن بهره میگیریم .مانند تعریف
سیاه میگوییم مثل زحل
-۲تعریف 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
-۳تعریف 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
-۱تعریف باید با آن شیء در مقام صدق و انطباق بر مصادیق با هم مساوی باشند .مثل حیوان ناطق در
تعریف انسان
-۲تعریف باید در نزد مخاطب از مفهوم شیء واضح تر باشد .مثل تعریف ستاره :کرات آسمانی که از
خودشان نور و تشعشع دارند.
-۳تعریف باید با خود شیء متمایز داشته باشد )یکی نباشد(
-۴تعریف باید با الفاظ واضح و روشن باشد.
-۵شناخت 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.
بWWنابWWرایWWن جWWملههWWای نWWاقWWص و جWWمله هWWای کWWامWWلی کWWه خWWبری نیسWWتند )انWWشایWWی و امWWری هسWWتند( از دایWWره قWWضیه
خارج میشوند.
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اقسام قضیه
قضیه به دو قسم تقسیم میشود:
-۱قضیه حملیه
-۲قضیه شرطیه
قضیه حملیه
آن اسWت کWه در آن بWه ثWبوت یWا نWفی یWک چWیز از چWیز دیWگر حWکم شWود مWانWند عWدالWت خWوب اسWت .یWا ظWلم بWد اسWت .کWه
در اولWWی حWWکم شWWرط اسWWت بWWه ثWWبوت خWWوب بWWودن بWWرای عWWدالWWت و در دومWWی حWWکم شWWده اسWWت بWWه نWWفی خWWوب بWWودن بWWرای
ظلم.
ارکان قضیه حملیه
-۱موضوع :که حکمی بر آن بار میشود )نفیا ً یا اثباتا ً( مثل عدل یا ظلم.
-۲محمول :آنچه بر موضوع بار میشود )نفیا ً یا اثباتا ً( مثل خوبی.
-۳حکم :نسبت میان موضوع و محمول .مثل حکم به ثبوت خوب بودن برای عدالت
عدالت

خوب

است

موضوع

محمول

حکم

قضیه شرطیه
آن اس WWت ک WWه در آن ب WWه اث WWبات ی WWا ن WWفی نس WWبت م WWیان دو ق WWضیه ح WWکم م WWیش WWود .م WWان WWند اگ WWر م WWثلث ،م WWتساویال WWساق WWین
باشد .مجموع زوایای مثلث  ۱۸۰درجه است.
ارکان قضیه شرطیه
-۱مقدم :قضیه اول مثلث
-۲تالی :قضیه دوم مجموع زوایا
-۳رابطه و نسبت میان دو قضیه
موجبه و سالبه
قضایا :
-۱قضیه موجبه ــ یعنی مثبت
-۲قضیه سالبه ــ یعنی منفی

91

قضیه حملیه به اعتبار موضوع
-۱قضیه شخصیه
موضوع آن جزئی است مانند ارسطو فیلسوف است
-۲قضیه طبیعیه
موضوع کلی است .مانند انسان نوع است.
-۳قضیه مهمله
مWWوضWWوع آن کWWلی اسWWت .ولWWی تWWعداد خWWاصWWی بWWرای مWWصادیWWق بWWه راسWWتی در خWWاج بWWیان نشWWده مWWانWWند انWWسان در
رنج است.
-۴قضیه محصوره
مWWوضWWوع آن کWWلی اسWWت .و بWWه لWWحاظ مWWصادیWWق آن در خWWارج حWWکمی بWWر آن بWWاشWWد .و تWWعداد مWWصادیWWق بWWیان شWWده
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 آنWجا کWه قWضایWا بWه مWوجWبه و سWالWبه تWقسیم مWیشWونWد .ایWن دو نWوع مWحصوره هWر کWدام بWه مWوجWبه و سWالWبه تWقسیم
میشوند .که مجموع چهار نوع آن را محصورات اربعه میگویند.
-۱موجبه کلیه ــ هر انسانی حیوان است.
-۲سالبه کلیه ــ هیچ انسانی اسب نیست.
-۳موجبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انساناند.
-۴سالبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انسان نیستند.
اقسام قضیه حملیه موجبه
به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم می شود:
-۱قضیه ذهنیه
قضیه ای که جایگاه وجود موضوع آن فقط در ذهن باشد .مانند :دریای جبره ممکن است به وجود بیاید.
-۲قضیه 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.
-۳قضیه حقیقیه
ق WWضیه ای اس WWت ک WWه م WWوض WWوع آن درواق WWع م WWورد ن WWظر ق WWرار م WWیگیرد .و ش WWام WWل م WWصادی WWق ف WWعل و آی WWنده م WWی ش WWود.
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مانند مثلث متساوی الساقین مجموع زوایایش مساوی دو قائمه است.
تقسیمی دیگر در قضیه حملیه
-۱قضیه ُم َحص ّله
قضیه ای که موضوع و محمول آن بر امری وجودی داللت کند .مانند هوا گرم است.
-۲قضیه معدوله
قضیه ای که موضوع و محمول یا هر دو امری وجودی نباشند .مانند نابخردان ناموفقند.
قضیه شرطیه به اعتبار نسبت
-۱متصله
آن اسWت کWه نسWبت مWیان مWقدم و تWالWی اتWصال بWاشWد .اگWر مWثلث مWتساوی الWساقWین بWاشWد .مجWموع زوایWای مWثلث
 ۱۸۰درجه است.
-۲منفصله
آن اسWWت کWWه نسWWبت مWWیان مWWقدم و تWWالWWی انWWفصال و گسسWWتگی بWWاشWWد .مWWثالً ایWWن طWWور نیسWWت کWWه انWWسان یWWا طWWبیب
باشد یا فیلسوف.
تقسیم متصله
-۱قضیه لزومیه ــ میان مقدم و تالی اتصال حقیقی باشد و رابطه علت و معلولی باشد ،مانند اگر آهن داغ
شود ،منبسط میشود.
-۲قضیه اتفاقیه ــ میان مقدم و تالی اتصال امری اتفاقی باشد مانند هرگاه مهمان فالنی میشویم به ما
شربت گالب میدهد.
تقسیم منفصله
-۱عنادیه ـ میان مقدم و تالی انفصال ذاتی باشد .مانند عدد صحیح یا فرد است یا زوج
-۲اتفاقیه 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:
-۱قWضیه حWقیقیه ـ اجWتماع و ارتWفاع مWقدم و تWالWی در حWالWت مWوجWبه بWودن مWحال بWاشWد .ولWی در حWالWت سWالWبه بWودن
محال نباشد.
مWانWند :عWدد صWحیح یWا فWرد اسWت یWا زوج .امWکان نWدارد یWک عWدد صWحیح هWم زوج بWاشWد و هWم فWرد و یWا نWه 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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-۲قضیه 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.
مWWثال بWWرای حWWالWWت مWWوجWWبه :یWWک جWWسم یWWا سWWفید اسWWت یWWا سWWیاه .یWWعنی نWWمیتWWوانWWد هWWم سWWیاه بWWاشWWد و هWWم سWWفید.
)اج WWتماع آن WWها م WWحال اس WWت( ام WWا س WWیاه ن WWبودن و س WWفید ن WWبودن )ارت WWفاع آن WWها( م WWمکن اس WWت .م WWثل ج WWسم آب WWی ک WWه ن WWه
سیاه است و نه سفید.
مWWثال بWWرای سWWالWWبه :ایWWن طWWور نیسWWت کWWه یWWا یWWک جWWسم غWWیرسWWفید بWWاشWWد یWWا غWWیرسWWیاه )اجWWتماع مWWمکن اسWWت( مWWثل
جسم سبز که هم غیرسیاه است و هم غیرسفید.
امWا ارتWفاع آن دو مWحال اسWت .زیWرا یWک چWیز نWمیتWوانWد نWه غWیرسWیاه بWاشWد نWه غWیرسWفید چWرا کWه الزم اسWت هWم
سفید باشد هم سیاه.
قضیه مانعه ال ُ
خ ّلو
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.
مWثال بWرای مWوجWبه :یWک جWسم یWا غWیرسWفید اسWت یWا غWیرسWیاه .در ایWن مWثال رفWع طWرفWین مWحال اسWت .زیWرا نWمی
تWWوانWWیم بWWگویWWیم یWWک چWWیز واحWWد غWWیرسWWفید نیسWWت و غWWیرسWWیاه هWWم نیسWWت .یWWعنی سWWفید هسWWت .سWWیاه هWWم هسWWت و ایWWن
امر محال است.
م WWثال ب WWرای س WWال WWبه :ای WWن ط WWور نیس WWت ک WWه ی WWا ی WWک ج WWسم س WWفید ب WWاش WWد ی WWا آن WWکه س WWیاه ب WWاش WWد ارت WWفاع ط WWرف WWین م WWمکن
اسWت .زیWرا یWک جWسم مWیتوانWد سWفید بWاشWد و نWه سWیاه .سWبز بWاشWد .اجWتماع طWرفWین )هWم سWیاه بWاشWد و هWم سWفید(
محال است.
تقسیم قضیه شرطیه
به اعتبار حال و زمان به سه قسمت تقسیم میشود:
-۱شخصیه
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
-۲قضیه مهمله
قWWضیه ای کWWه در آن بWWه اثWWبات یWWا نWWفی اتWWصال یWWا انWWفصال طWWرفWWین در حWWالWWتی یWWا زمWWانWWی حWWکم شWWده بWWاشWWد بWWدون
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
-۳قضیه 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
م WWقصود آن چ WWیزی اس WWت ک WWه ب WWیان ک WWننده ک WWیفیت نس WWبت م WWیان ط WWرف WWین ق WWضیه اس WWت .م WWان WWند دائ WWمی ب WWودن ،ض WWروری
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 جWمله اول حWمل از نWوع ذاتWی اولWی اسWت و در دومWی حWمل از نWوع شWایWع صWناعWی اسWت .پWس تWناقWضی وجWود
ندارد.
احکام قضایا
دو قWWضیه مWWحصوره کWWه مWWوضWWوع و محWWمولWWشان یWWکی اسWWت ولWWی از نWWظر کWWمیت )کWWلیت و جWWزئWWیت( و کWWیفیت )مWWوجWWبه
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.
حWکم اگWر یWکی از آنWها نWادرسWت اسWت .دیWگری درسWت اسWت .ولWی درسWتی یWکی مسWتلزم نWادرسWتی دیWگری نWمی
باشد.
مثل اینکه بگوییم :بعضی انسان ها نویسنده هستند.
بعضی انسان ها نویسنده نیستند.
د( تداخل
ایWWنکه دو قWWضیه در کWWمیت بWWا هWWم اخWWتالف دارنWWد ولWWی در کWWیفیت بWWا هWWم یWWکسان انWWد )یWWعنی هWWر دو مWWوجWWبه یWWا هWWر دو
سالبه اند(
مثالً :هر طالیی فلز است.
بعضی طالها فلزاند.
حWکم تWداخWل ایWن اسWت کWه صWدق قWضیه ای کWه کWلی اسWت مسWتلزم صWدق قWضیه ای کWه جWزئWی اسWت .امWا صWدق
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 باشن َد:
-۱اخWتالف در کWیفیت )در مWوجWبه بWودن یWا سWالWبه بWودن( پWس نWمی شWود هWر دو مWوجWبه یWا هWر دو سWالWبه بWاشWند مWانWند
هر انسانی ناطق است .بعضی انسان ها ناطق اند.
-۲اختالف 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.
-۳اخ WWتالف در جه WWت ن WWیز ب WWهع WWنوان ی WWکی از ش WWروط ت WWناق WWض م WWیتوان WWد م WWطرح ب WWاش WWد .ام WWا ای WWن ش WWرط م WWخصوص
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:
-۱وحدت 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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-۲وحدت محمول در هر دو قضیه
هر طالیی فلز است بعضی طالها خالص نیستند.
محمول در دو قضیه یکی نیست )فلز ـ خالص(
-۳وحدت زمان
هر شهری در وقت روز روشن است بعضی شهرها در وقت شب روشن نیستند.
وحدت زمان وجود ندارد )روز ـ شب(
-۴وحدت 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(
-۵وحدت شرط
شرط دو قضیه باید یکی باشند.
هر میوه ای اگر سالم هست مفید است .بعضی میوه ها ،اگر بیمار هستند ،بقیه نیست.
-۶وحدت 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
-۷وحدت 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  ۲۰۰میلیون کیلومترمربع است.
-۸وحدت 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
-۹وحدت 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 اسWWت کWWه مWWوضWWوع و محWWمول مWWفهومWا ً اتWWحاد داشWWته بWWاشWWند .ولWWی اعWWتبارا ً اخWWتالف داشWWته بWWاشWWند .مWWثل :انWWسان،
حWیوان نWاطWق اسWت .مWفهوم انWسان و حWیوان نWاطWق متحWد هسWتند .امWا انWسان و حWیوان نWاطWق از نWظر اعWتبار اجWمال
و تفصیل با هم اختالف دارند .انسان محمل است .و حیوان ناطق مفصل.
حمل شایع صناعی
آن اسWت کWه مWوضWوع و محWمول ،مWفهومWا ً اخWتالف دارنWد .ولWی وجWودا ً و مWصداقWا ً اتWحاد دارنWد .مWثل :انWسان حWیوان
اسWWت .مWWفهوم انWWسان و حWWیوان مWWتغایWWرنWWد ولWWی در وجWWود مWWصداق خWWارجWWی در هWWر مWWوردی کWWه انWWسان مWWنطبق بWWاشWWد.
حیوان هم صدق میکند.
بداهت اصل تناقض
نWWقیض یWWک قWWضیه رفWWع آن اسWWت مWWثالً هWWر انWWسانWWی حWWیوان اسWWت .نWWقیض آن ایWWن اسWWت بWWعضی انWWسان هWWا حWWیوان
نیستند.
ب WWا ای WWن ب WWیان ع WWقل ح WWکم م WWیک WWند ب WWه م WWحال ب WWودن اج WWتماع و ارت WWفاع ن WWقیض ی WWعنی ه WWر دو ص WWحیح ی WWا ه WWر دو غ WWلط
بودن آن .که زیربنای استدالل برای حل مشکالت علمی است.
عکس قضیه
عکس قضیه به دو بخش تقسیم میشود:
-۱عکس مستوی
-۲عکس 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:
-۱عکس نقیص موافق
-۲عکس نقیص مخالف
عکس نقیص موافق
-۱موضوع قضیه دوم ،نقیص محمول قضیه اول میشود.
-۲محمول 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
-۱موضوع
-۲محمول 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:
-۱ارائه قوانین برای تعریف صحیح
-۲ارائه قوانین برای استدالل صحیح
شیوه های استدالل
-۱قیاس
-۲استقراء
-۳تمثیل
قیاس
سخنی متشکل از چند قضیه که مرتبط با یکدیگرند .و قبول آن ها ذاتا ً 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:
-۱صغرا
-۲کبری
صغرا
مقدمه ای است که دربرگیرنده جزئی است که درصدد استنباط حکم آن در پرتو قیاس هستیم.
آهن فلز است .صغراست.
کبری
آن مWقدمWه ای اسWت کWه تWشکیل دهWنده قWاعWده کWلی اسWت کWه در قWیاس بWر جWزئWی مWورد نWظر مWنطبق مWیشWود تWا حWکم
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
-۱حد اصغر
-۲حد اکبر
-۳حد وسط
مWوضWوع نWتیجه را اصWغر ،محWمول را اکWبر و حWدی را کWه در صWغرا و کWبری تWکرار مWیشWود .و مWوجWب ارتWباط حWد
اصغر و حد اکبر است را حد وسط گویند؛ مانند فلز
تقسیم قیاس
-۱قیاس اقترانی
-۲قیاس 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.
100

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.
-۱صغرای آن حتما ً موجبه باشد.
-۲یکی از آن در مقدمه حتما ً کلیه باشد.
اقسام شکل سوم
-۱قیاسی 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.
-۲قیاسی 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.
-۳قیاسی 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.
-۴قیاسی 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.
-۵قیاسی 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:
-۱نباید یکی از دو مقدمه آن سالبه جزئیه باشد.
-۲در صورتی که هر دو مقدمه )صغرا و کبری( موجبه باشند باید صغرای قیاس مذکور کلیه باشد.
اقسام شکل چهارم
-۱اگر از دو موجبه کلیه تشکیل شده باشد ،نتیجه موجبه جزئیه است.
هر انسان حیوان است.
هر ناطق انسان است.
نتیجه :بعضی حیوان ،ناطق است.
-۲از 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.
-۳قیاسی 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.
-۴قیاسی 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.
-۵قیاسی 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
-۱آن 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.
-۲آنکه 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.
نWتیجه :هWرگWاه شWاهWنامWه معجWزه بWاشWد ،پWس اگWر جWاودانWگی بWه مWعنای ثWبات اسWت .پWس شWاهWنامWه تWغییر نWخواهWد
کرد.
-۳قWیاس از یWک مWقدمWه شWرطWیه و یWک مWقدمWه حWملیه تWشکیل شWده بWاشWد و حWد مشWترک بWخشی از اجWزاء مWقدم
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
-۱یکی از دو مقدمه آن باید کلیه باشد.
-۲مقدمه ای که شرطیه است نباید شرطیه اتفاقیه باشد.
-۳شرطیه باید موجبه باشد.
اقسام قیاس استثنایی
-۱قیاس اتصالی
-۲قیاس 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
گWاهWی اوقWات بWرای اثWبات امWری بWه سWراغ نWقیص آن مWی رویWم و بWاطWل بWودن آن نWقیص را بWا دلWیل و قWیاس مWنطقی
ثWابWت مWی کWنیم .بWنابWرایWن بWا ابWطال نWقیص ،قWضیه اول خWود بWه خWود اثWبات مWی شWود .چWون ارتWفاع نWقیضین مWحال
است.
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قیاس مساوات
قیاسی است که برای تحصیل نتیجه در آن به مقدمه ای خارجی نیاز است.
پWس در ایWن مWثال بWرای تWحصیل نWتیجه بWه یWک مWقدمWه خWارجWی کWه در قWیاس مWذکWور بWیان شWده اسWت نWیاز داریWم و
آن »مساوی مساوی یک چیز ،مساوی آن است.
استقراء
عبارت است از بررسی جزئیات برای استنتاج حکم کلی
اقسام استقراء
-۱استقراء تام
-۲استقراء 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.
نWWتیجه اسWWتقراء تWWام قWWطعی اسWWت .امWWا نWWتیجه اسWWتقراء نWWاقWWص در بWWرخWWی مWWوارد قWWطعی و در بWWرخWWی مWWوارد ظWWنی
است.
اقسام استقراء ناقص
-۱استقرایی که استنتاج در آن فقط مبتنی بر مشاهده تعداد زیادی از افراد باشد.
-۲استقرایی 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
-۱اصل
-۲فرع
-۳وجه 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:
-۱تWWمثیلی کWWه اثWWبات حWWکم مWWبتنی بWWر وجWWه مشWWترکWWی بWWاشWWد کWWه عWWلت تWWامWWه بWWودن آن بWWرای ثWWبوت حWWکم در اصWWل قWWطعی
نیست.
-۲تWمثیلی کWه اثWبات حWکم مWبتنی بWر وجWه مشWترکWی بWاشWد کWه عWلت تWامWه بWرای اثWبات حWکم بWرای اصWل اسWت .ایWن نWوع
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:
-۱برهان
-۲جدل
-۳خطابه
-۴شعر
-۵مغالطه
مبادی قیاس
-۱یقینیات
-۲مظنونات
-۳مشهورات
-۴وهمیات
-۵مسلمات
-۶مقبوالت
-۷مشبهات
-۸مخیالت
یقینیات
قWضایWایWی هسWتند کWه بWه آنWها اعWتقاد قWطعی داریWم و مWطابWق بWا واقWع هسWتند و غWیرقWابWل ابWطال اسWت .و بWر دو قWسم
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است:
-۱قضایای یقینیه بدیهیه
-۲قضایای یقینیه نظریه که به بدیهیات منتهی می شوند.
اقسام قضایای یقینیه بدیهیه
-۱اولیات
-۲مشاهدات
-۳تجربیات
-۴متواترات
-۵حدسیات
-۶فطریات
اولیات
قWضیه ای اسWت کWه بWدون نWیاز بWه سWبب خWارجWی مWورد اذعWان قWرار مWی گWیرد .و عWقل انWسان بWا تWصور طWرفWین 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:
-۱حسیات
ق WWضای WWای WWی ک WWه ب WWا ح WWواس پ WWنجگان WWه ادراک م WWی ش WWون WWد .و ع WWقل ب WWه واس WWطه ح WWس ب WWه ص WWحت آن WWها ح WWکم م WWی ک WWند.
خورشید می درخشد.
-۲وجدانیات
با حس باطنی مورد ادراک و اذعان عقل قرار می گیرد .من تشنه می شوم.
-۳تجربیات
قضایای است که پس از مشاهده مکرر تحقق آنها ،عقل به صحت آنها حکم می کند.
تواترات
بWه خWاطWر کWثرت شWنیدن آنWها از گWروه بWزرگWی از مWردم کWه عWادتWا ً تWوافWق آنWها بWر دروغگWویWی مWحال اسWت مWورد اذعWان
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 تج WWرب WWیات ع WWقل س WWبب ی WWک پ WWدی WWده را ک WWشف م WWیکند ول WWی در ح WWدس WWیات ه WWم س WWبب و ه WWم م WWاه WWیت آن س WWبب را
میفهمد.
فطریات
قضایایی هستند که قیاس آنها در ذهن انسان حاضر است .مانند عدد سه ،ثلث عدد نه است.
مظنونات
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ک WWه اع WWتقاد ب WWه ن WWفی ی WWا اث WWبات آن ه WWا راج WWع اس WWت .ول WWی ط WWرف م WWقاب WWل آن WWها ه WWم ب WWا اح WWتمال ک WWمتر
محتمل می باشد.
مشهودات
قWWضایWWایWWی هسWWتند کWWه تWWنها بWWه خWWاطWWر اتWWفاق نWWظر عWWقال و عWWموم مWWردم نسWWبت بWWه صWWحت آنWWها مWWورد اذعWWان قWWرار مWWی
گیرد .و خود به چند دسته تقسیم می شود:
-۱تأدیبات صالحیه
قWضایWایWی کWه بWه خWاطWر حWفظ نWظام جWامWعه بشWری مWورد اتWفاق عWقال قWرار گWرفWته اسWت مWانWند :عWدالWت خWوب اسWت
و ظلم بد است.
-۲خلقیات
ق WWضای WWای WWی ک WWه ع WWقال ب WWه اق WWتضای خ WWلق و خ WWوی ن WWاب ان WWسان WWی نس WWبت ب WWه ص WWدق آن WWها ات WWفاق ن WWظر دارن WWد .م WWثل:
شجاعت صفتی ارزشمند است.
-۳انفعالیات
قWWضایWWایWWی کWWه عWWقال بWWه اقWWتضای واکWWنش عWWاطWWفی مWWورد اذعWWان قWWرار داده انWWد .اذیWWت حWWیوانWWات بWWدون دلWWیل امWWری
ناشایست است.
-۴عادیات
قWضایWایWی کWه بWراسWاس عWادات و رسWوم مWورد اتWفاق نWظر قWرار مWی گWیرد .بWلند شWدن در هWنگام ورود شWخصیتی
بزرگوار امری پسندیده است.
وهمیات
قWWضایWWایWWی کWWه خWWالWWی از واقWWعیت هسWWتند .ولWWی بWWه مWWقتضای تWWوهWWم انWWسان حWWتی در بWWرابWWر دلWWیل عWWقلی ،مWWقاومWWت مWWی
کنند مانند توهم خوف از مرده
مسلمات
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ص WWرف ن WWظر از ای WWنکه م WWطاب WWق ب WWا واق WWع ب WWاش WWند ی WWا ن WWباش WWند .م WWورد ت WWواف WWق ط WWرف WWین در ب WWحث ق WWرار
مWWیگWWیرنWWد تWWا مWWطلب دیWWگری را اثWWبات یWWا نWWفی کWWنند هWWمچنین بWWه اصWWول مWWوضWWوعWWه در عWWلوم گWWونWWاگWWون کWWه مWWورد اثWWبات
قWرار گWرفWته و مWا مWیخWواهWیم در عWلمی دیWگر بWهعWنوان شWاهWد اسWتفاده کWنیم مسWلمات مWیگWویWند .و بWه ایWن مWعنا کWار
نداریم آن قضایا در علوم مربوطه صحیح هستند یا نه.
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مقبوالت
قWWضایWWایWWی هسWWتند کWWه بWWه خWWاطWWر اعWWتماد بWWه مWWصدر آنWWها مWWورد اذعWWان قWWرار مWWیگWWیرد .مWWانWWند روایWWاتWWی کWWه از پWWیامWWبران
نقل میشود.
مشبهات
قضایایی هستند که ظاهرا ً شبیه قضایای معتبر مثل یقینیات هستند ولی باطل اند .مثل به کار بردن الفاظ
مشترک که معانی متعدد دارند برای فریب دادن اشخاص.
مخیالت
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ک WWه ب WWه ن WWحوی ب WWیان م WWیگ WWردن WWد ک WWه ب WWه خ WWاط WWر ت WWأث WWیرگ WWذاری ت WWخیالت ن WWفسان WWی م WWورد اذع WWان ق WWرار
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.
بWWرهWWان ،قWWیاسWWی اسWWت کWWه هWWمه مWWقدمWWات آن از قWWضایWWای یWWقینیه تWWشکیل شWWده بWWاشWWد و ذات Wا ً و بWWالWWضروره مWWوجWWب
یقین به نتیجه میباشد.
رک WWن اس WWاس WWی ب WWره WWان در ه WWمه اص WWول ق WWیاس اس WWت .اس WWتقراء ت WWمثیل ن WWوعW Wا ً م WWوج WWب ظ WWن و گ WWمان م WWیش WWون WWد و
نمیتوانند به عنوان برهان که ذاتا ً و ضرورتا ً یقین آور است تلقی شود.
اقسام برهان
-۱برهان ّملی
-۲برهان انّی
برهان ّملی
بWWرهWWانWWی اسWWت کWWه حWWد وسWWط در آن هWWم عWWلت بWWرای یWWقین بWWه نWWتیجه بWWاشWWد و هWWم عWWلت بWWرای ثWWبوت اکWWبر بWWرای اصWWغر
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
بWرهWانWی اسWت کWه حWد وسWط در آن فWقط عWلت بWرای یWقین بWه نWتیجه بWاشWد .فWقط واسWطه در اثWبات بWاشWد نWه واسWطه 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
مWقصود از مWوضWوع قWانWونWی کWلی اسWت کWه قWضایWای مWشهوره از آن مWنشعب مWیگWردد مWمکن اسWت آن قWانWون مWذکWور
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
-۱هدف جدل غلبه بر طرف مقابل است .اما هدف خطابه قانع کردن است.
-۲مقدمات جدل ،از مشهورات حقیقیه و مسلمات است .در حالی که در خطابه از مقبوالت ،مظنونات و عموم
مشهورات استفاده میشود.
-۳فن 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
مWWعرفWWی خWWطیب تWWوسWWط مجWWری یWWا تWWوسWWط خWWودش بWWه گWWونWWه ای کWWه مWWقام و مWWنزلWWت عWWلمی او را بWWرسWWانWWد و در نWWزد
مستعین شایسته جلوه کند.
فWWرم لWWباس پWWوشWWیدن ،نWWحوه قWWرار گWWرفWWنت در جWWایWWگاه و طWWرز روبWWه رو شWWدن بWWا شWWنونWWدگWWان جWWزء هWWمین اسWWتدراجWWات
است.
ب( استدراجات خطابه
درسWWت ادا کWWردن عWWبارات ،مWWراعWWات تُWWن صWWدا ،رعWWایWWت سWWرعWWت بWWیان بWWه تWWناسWWب حWWال جWWزء فWWنون جWWانWWبی ایWWن فWWن
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:
-۱مقدمه
-۲منت
-۳خاتمه
صناعت شعر
مWقصود از شWعر سWخنی اسWت کWه نWوعWا ً از قWضایWای مWخیالت تWشکیل شWده و بWه مWنظور تWأثWیرگWذاری بWر دیWگران از
طWریWق عWاطWفه و تحWریWک احWساسWات ادا شWونWد .هWدف تWحت تWأثWیر بWاطWنی قWرار دادن اسWت تWا پWذیWرای خWواسWته هWای
گوینده شود.
صناعت مغالطه
بWه قWیاسWی گWفته مWیشWود کWه از قWضایWای مشWبهات و وهWمیات تWشکیل شWده یWا آن کWه شWرایWط صWحت قWیاسWی در آن
رعایت نگردیده است.
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سفسطه
اگWر مWغالWطه از شWبهات یWا وهWمیات تWشکیل شWده بWاشWد کWه شWبیه مWقدمWات بWرهWان )یWعنی شWبیه یWقینیات( اسWت آن را
سفسطه گویند.
مشاغبه
اگWWر مWWغالWWطه از شWWبهات یWWا وهWWمیاتWWی تWWشکیل شWWده بWWاشWWد کWWه شWWبیه مWWقدمWWات جWWدل اسWWت )یWWعنی شWWبیه مWWشهورات و
مسلمات( است آن را مشاغبه گویند.
علت مغالطه
-۱فریب دیگران و قبوالندن باطل به جای حقیقت.
-۲ناآگاهی از شرایط الزم در تشکیل قیاس صحیح و به اشتباه افتادن و تمسک بهمغالطه به جای برهان.
عوامل مغالطه
-۱مغالطه 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.
-۲مغالطه 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.
-۳مغالطه به خاطر اشتراک هیئت عرضی لفظ
استفاده از کلمه ای که هیأت عرضی آن موجب اختالف معنا میشود.
ِ
اختالف اعراب
مثالً نقطه داشنت و نداشنت یا
-۴مغالطه به خاطر ترکیب کلمات
به کار بردن کلماتی دوپهلو در حد وسط.
مثالً :خلیفه بالفصل پیامبر کیست.
آنکه دخترش در خانه اوست.
دخWتر ابWوبWکر همسWر پWیامWبر بWود و در خWانWه او زنWدگWی کWرده اسWت .ابWوبWکر .دخWتر پWیامWبر همسWر عWلی بWود و در
خانه او زندگی میکرد علی .این نوع مغالطه را »مماراﮤ« هم میگویند.
-۵مغالطه به خاطر جابه جایی اجزاء قضیه
مWثل آنWکه بWه جWای هWر طWال ،فWلز و زرد اسWت .بWگویWند »هWر فWلز و زرد ،طWال اسWت« آنWگاه ایWن قWضیه را در قWیاس
به کار برند.
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-۶مغالطه به خاطر قرار دادن عرض به جای ذات در قضیه
بWه جWای ایWنکه بWگویWند» :هWر سWتاره در مWداری در فWضا مWیچWرخWد« .بWگویWند» :هWر تWشعشع در مWداری در فWضا
میچرخد «.که تشعشع صفت و عرض ستاره است.
-۷مغالطه به خاطر اضافه کردن قید ناروا یا حذف قید الزم
مWWثالً بWWه جWWای »شWWراب حWWرام« اسWWت بWWگویWWند »شWWراب از آنWWجا کWWه مWWایWWع اسWWت حWWرام اسWWت« .اضWWافWWه کWWردن قWWید
ناروا.
-۸مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاسی
عدم مراعات شروط ماده و صورت قیاس ،قیاس مذکور مغالطه خواهد

 . 11علم منطق سیدرضاحسینی
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بود11.

منابع
در این بازخوانی
منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
-۱از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرفالدین خراسانی
-۲بنیادهای ماتریالیسم ـ جورج نواک ـ ترجمه پرویز بابایی
-۳تاریخ فلسفه غرب ـ برترند راسل ـ ترجمه نجف دریابندری
-۴آنتی دورینگ ـ انگلس ترجمه ناصر شکوری
-۵ایدئولوژی آملانی ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی
-۶فوئر باخ و پایان فلسفه کالسیک آملان ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی
-۷ماتریالیسم دیالکتیک ـ موریس کنفورث
-۸ماتریالیسم مکانیکی ـ موریس کنفورث
-۹منتخب آثار فلسفی پلخانف ـ ترجمه پرویز بابایی
-۱۰شناخت و مقولههای فلسفی ـ ب .کیوان
-۱۱نظریه شناخت ـ م.ک .فورت ـ ترجمه فرهاد نعمانی ـ منوچهر سناجیان
-۱۲نگاهی به فلسفه ـ فریدون شایان
-۱۳مقدمهای بر سیر فلسفه ـ و .سوکولوف ـ ترجمه حمید کلکتهچی
-۱۴مسائل تاریخ فلسفه ـ تئودور اویزرمان ـ ترجمه پرویز بابایی
-۱۵علم منطق ـ سیدرضا حسینی
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نمودار زمانی فلسفه؛
چند نکته
-۱عWWده ای سWWیر تWWفکر را بWWا سWWیر تWWفکر فWWلسفی یWWکی مWWیگWWیرنWWد .و نWWمودار زمWWانWWی فWWلسفه را از  ۱۵۰۰سWWال پWWیش از
مWیالد بWا مWیترائWیسم )کWیش مهWر( مWزدیWسنه )آئWین زرتشWت( ریWگ ودا بWرهWما و اوپWانWیشادهWا در هWند ،آغWاز مWیکWنند.
و مWWانWWی ،مWWزدک ،آذربWWاد مهWWرسWWپندان ،بWWزرگمهWWر بWWختگان ،نWWاصWWرخسWWرو ،خWWیام ،شWWهاب الWWدیWWن سهWWروردی ،غWWزالWWی،
فخWWر رازی ،مWWولWWوی ،حWWافWWظ و بWWعدتWWر خWWواجWWه نWWصیر و جWWنبش دراویWWش و بWWعدتWWر سWWیدجWWمال و طWWالWWبوف و خWWیابWWانWWی را
در ادامه همین زمان بندی میآورند.
-۲امWWا عWWده ای دیWWگر تWWفکر اسWWطوره ای ـ دیWWنی را دوران پWWسافWWلسفه مWWیدانWWند .ایWWن دوران بWWا نWWاپWWرسWWایWWی مWWشخص
مWیشWود .تWفکر اسWطوره ای ـ دیWنی تWفکری نWاپWرسWا اسWت .و اگWر پWرسWشی هWم طWرح مWیشWد  ،پWیشاپWیش حWد و حWدود
آن مWعلوم و پWاسWخ آن روشWن اسWت .در حWوزه تWفکر دیWنی هWیچ مWسئله حWل نWاشWده ای نیسWت .و سWراسWر آن یWقین و
بWداهWت اسWت .ایWن نWگاه تWنها ابWن مWقفع و ذکWریWای رازی را فWیلسوف بWهمWعنای یWونWانWی آن مWیدانWد .و بWرای فWارابWی و
ابWWن سWWینا شWWأن و مWWنزلWWت فWWلسفی قWWائWWل نیسWWت .و آن هWWا را کWWوشWWش گWWرانWWی مWWیدانWWند کWWه فWWلسفه را بWWه خWWدمWWت دیWWن
درمیآورند .و اینان بیشتر حکیم و فرزانهاند تا فیلسوف .که بیشتر جنبه دینی دارند.
۱۵۰۰ـ ۵۰۰سال پیش از میالد
-۱میترائیسم )کیش مهر( و مزدیسنه )آئین زرتشت( در ایران که جریانی طبیعت باور بودند.
-۲ریگ ودا برهما ،اوپانیشادها در هند که جریانی متافیزیکی ـ دینی بودند.
سده ششم میالدی
-۱حکمت تائو در چین ـ الئوتسه
-۲فلسفه علمی در چین ـ کنفوسیوس
-۳حکمت رهایی از رنج ـ بودا در هند
-۴فلسفه طبیعی در یونان ـ تالس ،آناکسیمندر ،اناکسیمنس
راز اعداد؛ فیثاغورث
هستی ثابت :گزنفون ،پارمیندس
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سده پنجم پیش از میالد
-۱فلسفه طبیعی یونان :هراکلیت و اپیدوکلس
-۲اتمیست ها :دموکریت ،لویکیسپ
-۳سوبژکتیوسیت ها :پروتاگوراس
-۴فلسفه خودآگاهی فردی :سقراط
سده چهارم پیش از میالد
-۱ایدئالیسم :افالطون
-۲رئالیسم :ارسطو
-۳کلبیون:دیوژن
سده سوم پ.م .تا سده چهارم پس از میالد
-۱رواقیون :زنون ،سنکا ،اپیکتت ،مارک اورل
-۲لذت طبیعی :اپیکور ،لوکرتیوس
-۳شک گرایی :پیرون
-۴نبرد نور و تاریکی :مانی
-۵فلسفه یونانی  +یزدانشناسی یهودی :فیلون
-۶عرفان ،فلسفه یونانی  +حکمت شرقی  +مسیحیت
-۷یزدانشناسی سیستماتیک زرتشتی :آذرباد مهرسپندان
-۸نوافالطون گرایی :آموتیوس ساکا وپلوتین
-۹دگماتیسم مسیحی :آگوستینوس
-۱۰مزدک :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  ۱۵به بعد
ـ مالصدرا ،،میرفندرسکی ،میرداماد و الهیجی
روشWWنگران ایWWرانWWی :سWWیدجWWمال مWWلکم خWWان ،مWWیرزاآقWWا خWWان کWWرمWWانWWی ،شWWیخ احWWمد روحWWی ،طWWالWWبوف ،مWWراغWWه 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 .
چ WWند ق WWرن پ WWس از ارس WWطو ف WWورف WWوری WWوس ف WWیلسوف اس WWکندران WWی م WWبحث»ک WWلی « را ن WWوش WWت.و آن را م WWقدم WWه »ب WWاب
مقوالت«قرار داد و نام آن را ایساگوجی نهاد.
منت ایسا گوجی را تریکو مترجم آثار ارسطو در سال ۱۹۴۷از 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 بWعضی دیWگر تWصور کWرده انWد نWام شWاگWردی اسWت کWه در هWنگام تWقریWر ایWن مWطالWب مWورد خWطاب فWیلسوف بWوده
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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
فWلسفه نWوعWی نWظریWه اسWت .و نWظریWه نWظام فWکری نسWبتا ً وسWیعی اسWت کWه از تWعمیم تWعدادی از قWوانWین عWلمی فWراهWم
میآید .و حوزه نسبتا ً 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
حWوزه تWاریWخ فWلسفه و حWوزه عWلم فWلسفه یWکی نیسWت .در حWوزه تWاریWخ تWطوراتWی کWه در فWلسفه روی مWیدهWد بWررسWی
120

میشود.
حوزه علم تاریخ فلسفه
در حWوزه عWلم تWاریWخ فWلسفه تWطورات فWلسفه مWورد شWناسWایWی و تحWلیل قWرار مWیگWیرد .ایWن حWوزه بWه مWا کWمک مWیکWند،
تبیین دقیقتری از هستی داشته باشیم و به تبع آن پراتیک و زندگی پربارتری بهدست بیاوریم.
در حWوزه تWاریWخ مWا دانWش فWلسفی بWه دسWت مWیآوریWم .امWا در حWوزه عWلمی آن بWه فWهم عWلمی و نWظری مWیرسWیم.
در این حوزه مطالعه بر دو محور حرکت میکند
-۱مطالعه تشریحی
-۲مطالعه تبیینی
در مطالعه تشریحی روی سه مؤلفه کار میکنیم .اینکه این فلسفه:
-۱چه بود
-۲چگونه به وجود آمد
-۳چگونه سیر کرد
تولد ،برنایی و پیری آنرا بررسی میکنیم.
در مطالعه تبیینی اما به دو مسئله توجه میکنیم:
-۱چرا آن فلسفه به وجود آمد.
-۲چرا آن گونه سیر کرد.
مWWطالWWعه تشWWریWWحی مWWقدمWWه ای اسWWت بWWرای مWWطالWWعه تWWبینی .امWWا اگWWر بWWه مWWطالWWعه تشWWریWWحی بWWسنده کWWنیم ،بWWصیرت
الزم و تبعات آنرا در زندگی عملی و سیاسی خود به دست نمی آوریم.
در آمWوزش فWلسفه ،تWاریWخ فWلسفه بWا عWلم تWاریWخ فWلسفه یWکی گWرفWته مWی شWود .و بWه شWرح تWطورات فWلسفی بWسنده
م WW W W W W Wی ش WW W W W W Wود.

ام WW W W W W Wا

ت W W W W W Wح WW W W W W W Wوالت

ف W W W W W WلW W W W W W W WسW W W W W W W Wف WW W W W W W Wی

ت W W W W W WبW W W W W W W WیW W W W W W W Wی WW W W W W W Wن

ن W W W W W Wم WW W W W W W Wی ش WW W W W W Wود.
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۲

درآمد دوم
جانبدار بودن فلسفه
گWفته مWیشWود فWلسفه حWزبWی اسWت .و حWزبWی بWودن بWه مWعنای جWانWبدار بWودن اسWت 13 .امWا اگWر فWلسفه طWرفWدار عWینیت
علمی است آیا جانبدار بودن آن منافاتی با واقع بینی و عینی گرایی آن ندارد.
هWWر سیسWWتم فWWلسفی نWWوعWWی تWWبیین جWWهان اسWWت .در ایWWن تWWبیین جWWایWWگاه انWWسان و رابWWطه اش ،بWWا خWWود و طWWبیعت
معین

میشود14 .

فWWلسفه مWWحصول دوران طWWبقاتWWی انWWسان اسWWت .پWWس هWWر طWWبقه ای )بWWرده دار و بWWرده ،فWWئودال و رعWWیت ،بWWورژوا و
 .12امیرحسین آریانپور ـ سیر فلسفه در ایران ـ مقدمه
 .13احسان طبری ـ آموزش نقالبی
 .14موریس کنفورث ـ ماتریالیسم دیالکتیک
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پWرولWتاریWا( از زاویWه مWنافWع خWود جWهان را تWبیین مWی کWند .ارسWطو بWزرگWتریWن فWیلسوف جWهان بWاسWتان بWرده داری را
نWWظام طWWبیعت مWWی دانWWد .پWWس هWWر فWWلسفه یWWک جWWنبش طWWبقاتWWی را بWWیان مWWی کWWند .بWWه هWWمین خWWاطWWر هWWر نWWظام فWWلسفی
جانبدار است.
یک سؤال
اگر کار فلسفه جست وجوی حقیقت باشد .آیا جانبداری فلسفه نقض بیطرفی آن نیست.
بWینش هWای مWختلف هWمه تWالش دارنWد بWه حWقیقت نWزدیWک شWونWد .امWا ایWن نWزدیWکی یWکسان نیسWت .بWایWد دیWد کWشف
حWقیقت تWا چWه مWیزان مWنطبق بWر مWنافWع تWاریWخی آن طWبقات اسWت .آیWا هWمه طWبقات بWه یWک مWیزان در کWشف حWقیقت
ذینفع اند.
در نWWزد ارسWWطو حWWقیقت بWWرده بWWودن طWWبیعی عWWده ای از آدم هWWاسWWت .در حWWالWWیکه حWWقیقت آدمWWی ایWWن گWWونWWه نیسWWت.
تWWومWWاس آکWWویWWناس بWWزرگWWتریWWن فWWیلسوف قWWرون وسWWطی جWWهان الهWWوت را آن گWWونWWه مWWی بWWیند کWWه جWWهان نWWاسWWوت عWWینیت
دارد .برای او سلسله مراتب فئودال ،همان سلسله مراتب دینی است و برعکس.
در دوران ب WWعد ه WWم ف WWیلسوف WWان س WWرم WWای WWه داری ج WWهان را ه WWمین گ WWون WWه ت WWبیین م WWی ک WWنند؛ مج WWموع WWه ای از ات WWم ه WWای
مسWWتقل ،و آزاد .کWWارگWWر هWWمانWWطور یWWک اتWWم اسWWت کWWه یWWک سWWرمWWایWWه دار .یWWکی کWWار مWWی فWWروشWWد و دیWWگر کWWار مWWی خWWرد.
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
کWWه پWWرسWWش بWWزرگ تWWمامWWی فWWلسفههWWاسWWت ،رابWWطه تWWفکر بWWا هسWWتی ،رابWWطه روح بWWا طWWبیعت اسWWت .و بWWراسWWاس پWWاسWWخی
که به این پرسش داده می شود ،فالسفه به دو اردوگاه بزرگ تقسیم می

شوند15:

آنانی که به تقدم روح بر طبیعت باور دارند به اردوگاه ایده ئالیسم تعلق دارند.
آن WWان WWی ک WWه ب WWه ت WWقدم ط WWبیعت ،هس WWتی ،و وج WWود ب WWر روح و ذه WWن و ف WWکر ب WWاور دارن WWد ب WWه اردوگ WWاه م WWات WWری WWال WWیسم ت WWعلق
میگیرند.
 .15فردریش انگلس ـ لودویک فوئربخ ـ ترجمه پرویز بابایی
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پرسش دوم
شWWناخWWت جWWهان واقWWعی اسWWت .آیWWا تWWفکر مWWا قWWادر بWWه شWWناخWWت جWWهان واقWWعی هسWWت یWWا نWWه .آیWWا مWWا مWWیتWWوانWWیم بWWازتWWاب
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:
-۱الادریWWون یWWا آگWWنوسWWتیسWWیسم هWWا کWWه مWWعتقدنWWد جWWهان شWWناخWWت پWWذیWWر نیسWWت .عWWقل انWWسان محWWدود اسWWت و نWWمی
تواند فراسوی داده های حسی چیز دیگری را بشناسد.
-۲دس WWته ای دی WWگر ب WWه ای WWن س WWؤال پ WWاس WWخ م WWثبت م WWیده WWند .در ای WWن دس WWته ه WWم م WWات WWری WWالیس WWت ه WWا هس WWتند و ه WWم
ایدئالیست ها.
بWه ایWدئWالیسWت هWایWی کWه پWاسWخشان مWثبت اسWت .ایWدئWالیسWت هWای عWینی گWویWند مWثل هWگل .و بWه آنWان کWه پWاسWخ
شان منفی است .ایدئالیست های ذهنی گویند.
ایWWدئWWالWWیسم ذهWWنی مWWنکر وجWWود جWWهان مWWادی اسWWت .و تWWنها بWWه احWWساس و ایWWده در ذهWWن آدمWWی بWWاور دارنWWد .و در
مWWورد شWWناخWWت مWWعتقدنWWد کWWه انWWسان فWWقط قWWادر اسWWت ظWWواهWWر را بWWبیند و راهWWی بWWه مWWاهWWیت اشWWیا یWWا اشWWیاء فWWی نWWفسه
ندارد.
کانت اشیا را به دو وجه تقسیم می کرد:
-۱نومن
-۲فنومن
نWWومWWن جWWوهWWر ذاتWWی اشWWیا اسWWت کWWه عWWقل مWWا نWWمی تWWوانWWد آنWWرا درک کWWند و بWWرای فWWهم آن بWWایWWد بWWه نWWیروهWWای مWWافWWوق
منطق پناه برد.
و فنومن ها یا عوارض ظاهری ،انسان می تواند با حواس پنجگانه خود آنها را درک کند.
ایWWدئWWالWWیسم عWWینی کWWه خWWود را رئWWالیسWWت مWWی دانWWد بWWه جWWهان مWWادی مسWWتقل از ادراکWWات انWWسان بWWاور دارد و مWWی
۴

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

در آمد چهارم
مروری اجمالی بر فالسفه نخستین
سیر تفکر در جهان باستان
نخس WWتین آث WWارف WWلسفی دره WWند ن WWوش WWته ش WWد ،در ه WWزاره دوم و آغ WWاز ه WWزاره اول پ WWیش از م WWیالد .ک WWه ه WWمزم WWان اس WWت ب WWا
هجوم آریایی های گله دار از شمال غربی و فروپاشی جماعت های اولیه و پیدایش جامعه

 .16و .سوکولف ـ مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ ترجمه مجید کلکته چی
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طبقاتی16.

ویژگی جامعه هند
س WWاخ WWت ط WWبقات WWی ج WWام WWعه ه WWند ،س WWاخ WWتی بس WWته و م WWبتنی ب WWر ک WWاس WWت ب WWود .ش WWغل اف WWراد ث WWاب WWت و خ WWروج از ط WWبقه و
ازدواج با کاست های دیگر غیرممکن بود .هرم طبقاتی جامعه به قرار زیر بود:
-۱برهمن ها باالترین مقام هارا داشتند .امور دینی و علمی با آن ها بود.
-۲کشاتریاها طبقه دوم بودند .که شامل اشراف ،سپاهیان و کارکنان امور اداری می شدند.
-۳وایشیاها طبقه سوم بودند .که اعضای آزاد جماعت ها بودند .شغل آنها زراعت و صنعتگری بود.
-۴چهارمین 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
شWWکل تWWفکر در ایWWن دوران مWWیتولWWوژیWWک )اسWWطوره ای( بWWود کWWه انWWعکاس طWWبیعت در ذهWWن و ضWWمیر بشWWر در جWWماعWWت
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 زبWW Wان سWW WانWW WسکریWW Wت بWW Wه مWW Wعنای دانWW Wش اسWW Wت .کWW Wه تWW Wشکیل شWW Wده بWW Wود از سWW WرودهWW Wای حWW WماسWW Wی ،اوراد و
دستوراتی در مورد قربانی ،سحر و جادو.
وداهWWا در چWWهار بWWخش تWWنظیم شWWده بWWودنWWد .و مWWهمتریWWن آن »ریWWگ ودا« بWWود .اشWWعاری حWWماسWWی در بWWزرگWWداشWWت
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.
اوپ WWان WWیشاده WWا ک WWه ت WWفسیر وداه WWاس WWت .ادام WWه س WWنت ف WWلسفی ه WWند ب WWه ح WWساب م WWی آی WWند .ب WWه دن WWبال اوپ WWان WWیشاده WWا،
»م WWهاب WWهارات« را داری WWم ک WWه ادام WWه ت WWفکر ف WWلسفی ه WWند اس WWت ت WWفکری ک WWه خ WWاس WWتگاه WWش ت WWفکر م WWذه WWبی ـ اس WWطوره ای
است .و در جدا شدن فلسفه از تفکر مذهبی ـ اسطوره ای ریاضیات و اخترشناسی نقش مهمی داشته است.
در ایWن دوران پWدیWده هWای طWبیعت ،دنWیای پWیرامWون انWسان ،دنWیای درون انWسان ،ارتWباط انWسان بWا انWسان هWای
دیگر و نیز زندگی فردی مسائلی بود که ذهن انسان هندی را به خود مشغول می داشت.

۵

دین
سWW Wنگ بWW Wنای سWW Wنت فWW Wلسفی در نWW Wیمه نخسWW Wت هWW Wزاره اول پWW Wیش از مWW Wیالد در چWW Wین نWW Wهاده شWW Wد .کWW Wتاب دگWW WرگWW WونWW Wیها
»ایتسین« سنگ بنای فلسفه چین را تشکیل میدهد.
ایران
از اندیشه های میتولوژیک ـ دینی اقوام نخستین فالت ایران اطالعی در دست نداریم.
امWا انWدیWشه فWلسفی ایWرانWیان بWا زردشWت شWروع مWی شWود .کWه مWصادف اسWت بWا آمWدن آریWایWی هWا بWه نجWد ایWران
و رفنت ساکنان اصلی از این فالت.
بWا آمWدن آریWایWی هWا بWه ایWران و سWاکWن شWدن آن هWا ،بWین دو شWیوه زنWدگWی ،خWانWه بWدوشWی و سWکنی گWزیWنی اقWوام
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آریWWایWWی جWWدایWWی درگWWرفWWت .آن هWWا کWWه سWWاکWWن شWWده بWWودنWWد بWWه کWWشاورزی مWWشغول شWWدنWWد و خWWانWWه بWWه دوشWWان بWWه زنWWدگWWی
عشیره ای روی آورند ،شکار ،دامداری ،و حمله به اقوام ساکن.
ای WWن س WWتیز ب WWین دو ن WWوع زن WWدگ WWی خ WWود را ب WWه س WWتیزه در ان WWدی WWشه ک WWشان WWد .خ WWدای WWان اق WWوام م WWهاج WWم ب WWه ق WWال WWب دی WWوان
درآم WWدن WWد و خ WWدای WWان اق WWوام س WWاک WWن ب WWه ه WWیئت خ WWدای WWان خ WWوب و اه WWورا درآم WWدن WWد .زردش WWت ب WWر بس WWتر چ WWنین ک WWشمکشی
ظهور کرد و اندیشه های خود را بر پایه جدال نیکی با بدی گذاشت.
زردش WWت در ع WWرص WWه ف WWلسفه دوآلیس WWت ب WWود .و در ع WWرص WWه دی WWنی ب WWه م WWون WWیسم ب WWاور داش WWت ک WWه ای WWن ام WWر ب WWا ت WWناق WWض
شر نیز هم او باشد.
همراه بود .اگر منبع نیکی اهورا مزداست .چگونه می شود که منبع ّ
انشعاب های بعدی
-۱فرقه زندیکان
این تناقص باید به گونه ای حل می شد .زندیکان به استقالل اهورمزدا و اهریمن رأی دادند.
 -۲فرقه مغان
اما همچنان به یگانگی ارواح دوگانه نظر داشت.
 -۳زروانیان
تاریکی و روشنایی را فرزند زمان بیکران می دانستند.
 -۴کیومرثیان
از اصWل آغWازیWن هسWتی کWه روشWنایWی بWود آغWاز کWردنWد .روشWنی دچWار وحشWت شWد و حWاصWل ایWن هWراس تWاریWکی
بود.
-۵انWWشعابWWی دیWWگر از زروانWWیان بWWه تWWئوری شWWک مWWتوسWWل شWWد .اصWWل آغWWازیWWن دچWWار شWWک شWWد .و فWWرزنWWد ایWWن شWWک
اهریمن بود.
در نWمونWه ای دیWگر نWور را اصWل و ظWلمت را مWعلول تWباهWی بWخشی از نWور مWی دانسWت تWوسWل بWه نWور و زمWان بWه
عWWنوان اصWWل آغWWازیWWن هسWWتی بWWرای رفWWع تWWناقWWض بWWود کWWه در انWWدشWWیه دوآلیسWWتی زردشWWت بWWود .شWّ Wری کWWه زمWWینه عWWینی
داشت چیزی نبود که بتوان آنرا انکار کرد و یا به آن جنبه سلبی داد.

۶

یونان
نWWقطه آغWWازیWWن فWWلسفی در یWWونWWان امWWا یWWکی دو قWWرن قWWبل از سWWده شWWشم شWWکل مWWی گWWیرد ،آن هWWم در آثWWار »هWWزیWWود« و
»هومر«.
در ایWWن دوران یWWونWWان پWWلی اسWWت بWWین اروپWWا و شWWرق نWWزدیWWک بWWا جWWامWWعه ای شهWWری و تWWوسWWعه یWWافWWته مWWبتنی بWWر کWWار
برده ها و جدایی کامل صنایع دستی از کشاورزی با یک بازرگانی پررونق.
تفاوت یونان با کشورهای شرقی
در ایWWن دوران هWWند ،چWWین ،ایWWران بWWا اسWWتبداد مWWطلق یWWعنی قWWدرت بWWیکران شWWاه روبWWه رو بWWودنWWد .کWWه هWWم رئWWیس کWWشور
بWودنWد و هWم رئWیس مWذهWب و ایWن بWرمWیگشWت بWه سWاخWت اقWتصادی ایWن جWوامWع .امWا در ایWن دوران یWونWان یWک جWامWعه
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س WWیاس WWی پ WWرتح WWرک داش WWت .م WWبارزه ط WWبقات WWی ش WWدی WWدی ب WWین اف WWراد آزاد اج WWتماع )دم WWوس و خ WWلق( ب WWر ع WWلیه اش WWراف
زمیندار قدیمی )آریستوکراسیا( جریان داشت.
دم WWوس و خ WWلق ،اس WWاسW Wا ً در شه WWره WWا م WWتمرک WWز ب WWودن WWد و ره WWبری آن ه WWا در دس WWت ،ب WWازرگ WWان WWان و ب WWرده داران و
صWWاحWWبان حWWرف بWWود.ایWWن سWWتیز طWWبقاتWWی عWWلت پWWویWWایWWی زنWWدگWWی سWWیاسWWی در یWWونWWان بWWود بWWرخWWالف سWWکون و آرامWWش در
شرق.
از سWWویWWی دیWWگر جWWدا بWWودن پWWولWWیس هWWا ،ارتWWباط مWWدام بWWا فWWرهWWنگ هWWای دیWWگر بWWه عWWلت ارتWWباطWWات تWWجاری بWWا دیWWگر
اقWوام ،نWقش مWذهWب و سWنت را بWرخWالف کWشورهWای شWرقWی کWم مWی کWرد .مWراودات مWداوم فWرهWنگی از حWقیقت مWطلق
پنداشنت باورها یونانیان را برحذر می داشت.
خاستگاه فلسفه یونان
بWWا ایWWن هWWمه در یWWونWWان نWWیز خWWاسWWتگاه تWWفکر فWWلسفی ،جWWهان بWWینی مWWذهWWبی ـ مWWیتولWWوژیWWک بWWود امWWا اسWWاطWWیر یWWونWWانWWی بWWا
اساطیر شرق تفاوت داشت.
اساطیر یونانی انسانریخت بود )آنترپومورف( در حالی که اساطیر شرقی حیوانریخت بود) .زئومورف(.
دوم آنWکه در اسWاطWیر یWونWانWی وجWه هWنری وزیWبایWی آن غWالWب بWود در حWالWیکه در اسWاطWیر شWرقWی و جه پWرسWتشی
آن غلبه داشت و این هم علت داشت .برخالف شرق در یونان روحانیون نقشی کمی در زندگی مردم داشتند.
تWوسWعه تWقسیم کWار در یWونWان بWه عWلت اسWتفاده عWمده از کWار بWرده گWان و انWفکاک کWار فWکری از کWاریWدی ،دانWش
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 ابWتدا خWأل )فWائWوس( وجWود داشWت .خWأل ،زمWین ،عWشق )اروس( و دنWیای تWاریWک زیWرزمWین )تWارتWارا( را بWه دنWیا
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.
تWWبدیWWل خWWدایWWان انWWسان شWWکل بWWه نWWیروهWWای نسWWبتا ً مجWWرد طWWبیعت نWWشانWWه بWWلوغ انWWدیWWشه هWWای تWWعمیم دهWWنده فWWلسفی
است.
۷
پیش شرط های تاریخی
ایWWن کWWه در جWWایWWی تWWفکر فWWلسفی شWWکل مWWیگWWیرد ،و در مWWنطقه ای دیWWگر شWWکل نWWمی گWWیرد اتWWفاقWWی نیسWWت؛ بWWایWWد دیWWد
هسWWته هWWای نخسWWتین انWWدیWWشه فWWلسفی در کWWدام خWWاک کWWاشWWته شWWد و بWWروبWWار گWWرفWWت .و اگWWر در سWWرزمWWینی دیWWگر چWWون
ایWران انWدیWشه فWلسفی بWه وجWود نWیامWد .نWابWاروری آن دیWار را دیWد .پWس بWایWد رفWت بWه سWراغ پWیش شWرط هWای تWاریWخی
شکل گیری اندیشه فلسفی.
ویژگی دوران
در ب WWازک WWاوی وی WWژگ WWی دوران ،ب WWای WWد ب WWه دو ع WWصر م WWفرغ و آه WWن و ت WWفاوت ش WWیوه ت WWفکر در ت WWول WWید ک WWشاورزی و ت WWجارت
دریایی )کشاورزی و دریانوردی( بپردازیم.
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عصر مفرغ
عصر مفرغ با ویژگی هایی به قرار زیر شناخته می شود:
-۱شیوه تولید کشاورزی است.
-۲تولید بشر برای استفاده اشتراکی و مصرف محلی است.
-۳تجارت بیشتر به اشیاء تجملی محدود می شود .و نقش عمده ای در زندگی اقتصادی ندارد.
-۴ابزار از نظر تکنیکی در سطح پایین است.
عصر آهن
-۱جامعه از برده ساالری پدرساالری به برده داری کالسیک گذار می کند.
-۲تجارت به حد بیسابقه ای گسترش می یابد.
-۳آهن 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.
انWWقالب کWWشاورزی از یWWک سWWو راه را بWWرای ذخWWیره غWWذا و مWWعضل گWWرسWWنگی را حWWل کWWرد و از سWWویWWی دیWWگر تWWوجWWه
بشر را به حرکت فصول و اجرام آسمانی کشاند.
اخWتراع تWقویWم و نخسWتین کWشفیات اخWترشWناسWی ریWشه در رابWطه کWشاورزی بWا زمWان داشWت) .فWصل هWا و نWقش
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.
-۴رشد 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.
۸

-۱پول فلزی

-۲کWتابWت الWفبایWی :اخWتراع الWفبا انWحصار آمWوزش را از دسWت روحWانWیون بWیرون آورد و خWوانWدن و نWوشWنت فWراگWیرتWر
شدند .تفکر انتزاعی نیز تکامل یافت و راه را بر منطق و دستور زبان گشود.
-۳اوزان و مقیاس ها
تغییر ساختار اجتماعی و قدرت
ای WWن اخ WWتراع WWات و ت WWغییرات ش WWگرف اق WWتصادی ،در س WWاخ WWت ج WWام WWعه ج WWاب WWه ج WWای WWی اس WWاس WWی ب WWه وج WWود آورد ن WWیروه WWای
اجتماعی جدیدی وارد ساخت و ساز جامعه شدند.
-۱برده داری پدرساالری به برده داری تجاری تبدیل شد.
-۲زمینداران موروثی جای خود را به زمینداران تجاری دادند.
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-۳دهقانان به خرده مالک تبدیل شدند.
-۴چوپانان به تهیه کنندگان پشم تبدیل شدند.
-۵سررشته تمامی امور به دست اشرافیت تجاری افتاد.
تغییر شکل حکومت
تWWغییر در سWWاخWWت ،بWWه زودی تWWبدیWWل شWWد بWWه چWWالWWش بWWین تWWجار و بWWازرگWWانWWان بWWا اشWWراف زمWWیندار و رهWWبران نWWظامWWی و
مWذهWبی ،پWس حWکومWت هWای اسWتبدادی و مWطلقه اشWرافWیت زمWیندار بWایWد جWای خWود را بWه حWکومWت هWای دمWکرات مWی
داد .اتفاقی که در یونان افتاد و در ایران نیفتاد.
شیوه معیشیت ،شیوه تفکر
تWWمدن هWWایWWی کWWه در بWWین النهWWریWWن ،مWWصر و ایWWران بWWه وجWWود آمWWد .مWWبتنی بWWر اقWWتصادهWWای کWWشاورزی بWWود .امWWا مWWعضل
اسWاسWی آب بWود .و تWهیه آب نWیازمWند مWواظWبت دائWمی از آبWراه هWا و قWنات هWا بWود .و ایWن مWواظWبت نWیازمWند حWکومWتی
متمرکز بود .و در کنار آن سلسله مراتبی از روحانیون پس از همان آغاز دو نهاد قدرتمند شکل گرفت.
-۱نهاد استبداد
-۲نهاد مذهب
کWه یWکی بWر اذهWان حWکومWت مWی کWرد و دیWگری بWر آب هWا .بWناهWای ایWن تWمدن هWا هWم نWمایWانWگر سWاخWتار اجWتماعWی
آنان بود معابد و کاخ ها و تندیس و اهرام غول آسا که نشانه قدرت و خرافات بود.
ملطیه زادگاه فلسفه
مWلطیه شWبه جWزیWره ای در دریWای مWدیWترانWه در کWرانWه هWای افWریWقا در سWده هWای هشWتم مWیالدی بWه بWعد کWلیه شWرایWط
الزم را برای به دنیا آوردن این فرزند خجسته داشت.
از یWک سWو بWزرگWتریWن مWرکWز زنWدگWی اجWتماعWی ،اقWتصادی در مWیان شهWرهWای ایWونWیا بWود و مWصر و فWینیقیه را بWه
آشور و بابل و مصر و ایران وصل می کرد.
نخسWتین شهWری بWود کWه از پWول سWکه ای اسWتفاده کWرد و مWعابWد بیشWتر بWانWک بWود تWا جWایWی بWرای عWبادت .ضWرب
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

بWدنWه اجWتماعWی مWلطیه )کWارگWران بWندر ،پWیشه وران و افWزارمWندان( متحWرک و فWعال بWودنWد و کWشاکWش طWبقاتWی در
اوج بود.
حکومت بین الیگارشی و جباریت و دمکراسی در نوسان بود.
در سWWال  ۴۹۴پ.م .مWWلطیه بWWه دسWWت ایWWرانWWی هWWا تWWصرف و بWWه نWWابWWودی کWWشیده شWWد .و شWWمع فWWلسفه و دانWWش در
آنجا خاموش شد.
نخستین فیلسوفان
پWایWه گWذار مWکتب مWلطی طWالWس بWود۵۴۹) .ـ ۶۲۴پ.م( تWاجWری زیWرک کWه در اخWترشWناسWی و ریWاضWی تبحWر داشWت.
او کWWاشWWف خWWاصWWیت مWWغنایWWسی آهWWنربWWا و تWWهیه نخسWWتین نWWقشه جWWهان ،سWWاعWWت آفWWتابWWی و تWWوضWWیح گWWرفWWنت نWWور مWWاه از
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خورشید کار شاگردان اوست.
در آن روزگWار ریWاضWیات ،اخWترشWناسWی ،هWواشWناسWی و جWغرافWیا بWه سWبب ارزش شWان در دریWانWوری بWا مWنافWع
بWازرگWانWان گWره خWورده بWود .پWس پیشWرفWت چWشمگیری داشWت تWجارت بWا ریWاضWیات گWره مWی خWورد .و ریWاضWی تWفکر
انWتزاعWی را در انWسان تWقویWت کWرد .امWا گسWترش تWفکر عWلمی یWک عWامWل دیWگر الزم بWود .داشWنت زمWان فWراغWت .زمWان
آزاد بWایWد بWه کWمک دانWش و تجWربWه مWی آمWد و کWسانWی را پWدیWد مWی آوردتWا از تWحقیق بWه صWرف تWحقیق لWذت بWبرنWد .و
این در میان تجار شهری فراهم بود و طالس نیز یکی از این افراد بود.
یک نکته مهم
دو ن WWهاد اس WWتبداد و م WWذه WWب ن WWقشی را ک WWه در ش WWرق داش WWتند .در ای WWن ن WWواح WWی ن WWداش WWتند .از س WWلطنت م WWطلقه ک WWه ب WWه
مWWعنای دسWWپوتWWیسم آن خWWبری نWWبود .کWWاهWWنان هWWم در مWWوقWWعیتی نWWبودنWWد کWWه بWWر اذهWWان مWWردم حWWکومWWت کWWنند .مWWعابWWد در
ملطیه مسئول ضرب سکه و به عنوان بانک در خدمت منافع تجار می بودند.
پیدایش فلسفه
نWWگرش اسWWطوره ای ،ایWWدئWWولWWوژی نWWظام جWWماعWWتی آغWWازیWWن بWWود .در ایWWن دوران قWWبیله بWWود کWWه فWWکر مWWی کWWرد و انWWدیWWشه
فWردی ضWرورتWی نWداشWت .چWرا کWه زنWدگWی بWر بWنیاد قWبیله اسWتوار بWود .و قWبیله بWه گWونWه ای غWریWزی و نWاآگWاهWانWه در کWار
بود.
پWیدایWش فWلسفه مWقارن اسWت بWا تWشکیل جWامWعه طWبقاتWی .بWرای نخسWتین بWار انWسان دربWاره جWهان و زنWدگWی خWود
به پرسش نشست.
فیلسوف
نخست فیلسوفان پدید آمدند و سپس نام فیلسوف و در پی آن واژه فلسفه پدیدار گشت.
لWئون فWرمWانWروای فWیلون هWا از فWیثاغWورث پWرسWید :تWو کWه هسWتی .فWیثاغWورث گWفت :مWن فWیلسوفWم .فWیثاغWورت زنWدگWی
را بWه بWازیWهای املWپیک تشWبیه کWرد و گWفت :مWردمWی کWه درایWن بWازی هWا حWضور مWی یWابWند .سWه دسWته انWد .بWرخWی بWرای
مWسابWقه مWی آیWند .و بWرخWی بWرای تWجارت و پWاره ای بWرای تWماشWا .ایWنان خWردمWندان انWد .در زنWدگWی نWیز هWمین گWونWه
اسWت .بWرخWی زاده مWی شWونWد تWا اسWیر وسWوسWه نWفس ثWروت و مWقام دنWیوی بWاشWند .و بWرخWی کWه دیWگر خWردمWندنWد تWنها
۱۰

در جست وجوی حقیقت اند.
فالسفه نخستین
فالسفه نخستین به سه مکتب تقسیم میشدند:
-۱طبیعتگرایان
-۲اتومیستها
-۳سوفسطائیان
زمینه ها

»عWWادت بWWه مWWشاهWWده عWWمیق و درسWWت جWWهان پWWیرامWWون یWWک ویWWژگWWی یWWونWWانWWی بWWود« .طWWالWWس نWWظریWWه خWWود دربWWاره تWWشکیل
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عWWالWWم را از گWWل و الی دلWWتاهWWا اخWWذ کWWرد .آنWWا کWWسیندر تWWحت تWWأثWWیر کWWارگWWاه کWWوزه گWWری کWWوره و ذوب فWWلز قWWرار داشWWت.
آنWاکWسیمنس مWفهوم غWلظت و فشWردگWی را کWه پWایWه جWهان شWناسWی اش را بWر آن قWرار داد از فWرایWند صWنعتی نWمدی
کردن مواد بافتنی بر اثر فشار گرفت .و هراکلیت اصل نخستین آتش را از صنعتگران و آهنگران گرفت.

۱۱

درآمد پنجم
نخستین تبیین
فWWیلسوفWWان نخسWWتین ،فWWیلسوفWWان طWWبیعت گWWرا بWWودنWWد .تWWبیین هسWWتی بWWراسWWاس عWWناصWWر طWWبیعت ،چWWیزی کWWه آن روزگWWار
تبیین فراطبیعت گرایانه داشت.
طWWالWWس آب را خWWاسWWتگاه هWWمه چWWیز مWWی دانسWWت .بWWعدتWWر آنWWا کWWسیندر مWWی گWWفت تWWمامWWی عWWناصWWر زنWWده از عWWناصWWر
مWرطWوب پWدیWد آمWده انWد .مWاهWی پWیش از جWانWوران خWشکی پWیدا شWده اسWت و انWسان زمWانWی چWونWان مWاهWی بWوده اسWت
و بعدها با خشک شدن آب ها خودش را با زندگی در روی زمین سازگار کرده است.
و ایWن از زمWانWی اسWت کWه در فلسWطین یWهودیWت ،در ایWران آیWین زردشWت در هWند بWودائWیسم و در چWین دائWوئWیسم
و کنفوسیوس گرایی همچنان در اسارت خرافات فراطبیعی هستند .
آزاد شWدن انWدیWشه از جWهان بWینی هWای اسWطوره ای پWیشین ،انWقالبWی ژرف در انWدیWشه بWود .و ایWن هWمه بWر بسWتر
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ساختمان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی نو خاسته ای بود .که فضای بازتری برای اندیشه پدید آورده بود.
هراکلیت
بWعد از تWبیین عWالWم چWونWان تWرکWیبی از عWناصWر چWهارگWانWه )خWاک ،هWوا ،آتWش و رطWوبWت و بWخار و ابWر( چWرایWی تWغییر
اشیاء و پدیده ها بود.
چرا اشیا تغییر می کنند.؟
هراکلیت از ایونی نخستین کسی بود که به این سؤال پاسخ داد.
هWراکWلیت آتWش را نخسWتین اصWل و جWوهWر نWهایWی اشWیا مWی دانسWت .و مWی گWفت ایWن جWهان تWوسWط هWیچ خWدا یWا
انسانی ساخته نشده است .آتش است که همیشه زنده بود و هست و خواهد بود.
هWWمه چWWیز در جWWریWWان اسWWت .اشWWیا هWWم هسWWتند و هWWم نیسWWتند بWWا اشWWیا در حWWال تWWغییر و در فWWرایWWند شWWدن و مWWسیر
درست دائمی اند.
و عWلت ایWن تWغییر دائWمی ،تWرکWیب اضWداد اسWت .هWمه اشWیاء در حWرکWتی دوگWانWه درگWیرنWد یWکی از ایWن نWیروهWای
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.
هWماهWنگی و بWی نWظمی اشWیاء ارتWباط تWنگاتWنگ شWان و گWذار از یWکی بWه دیWگری بWه خWاطWر سWتیزه دائWمی اضWداد
درونی اشیاء است.
ماده و حرکت
فWWیلسوفWWان مWWلطی مWWاده را دارای سWWرشWWتی ذاتWا ً پWWویWWا مWWی دانسWWتند .و مWWیان طWWبیعت ،حWWیات ،جWWامWWعه و ذهWWن انWWسان
مWوانWع عWبورنWاپWذیWری نWمی دیWدنWد .و وحWدت و هWم پWیونWدی مWاهWوی آن را مسWلم مWی دانسWتند .مWی گWفتند خWدایWان در
هWر چWیزی وجWود دارنWد .و بWه ایWن طWریWق قWدرت آغWاز شWده حWرکWت را کWه بWه تWنهایWی در مWوجWودات الWهی مWتمرکWز بWود
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.
فWیلسوفWان نخسWتین بWرخWالف دوآلWیسم فWالسWفه دوران قWرون وسWطی ،مWونیسWت بWودنWد )یWگانWه انWگار( .وحWدت ذاتWی
تمامی اشیاء جزء الینفک جهان بینی شان بود.
شاکله هستی
آنWاکWسیندر از نخسWتین مWاده نWامWعین بWیکران شWروع مWی کWند .از درون آن سWرمWا و گWرمWا بWه وجWود مWی آیWند .سWرد بWه
مWWرکWWز فWWرو مWWی نWWشیند و زمWWین را تWWشکیل مWWی دهWWد .و آنWWچه گWWرم اسWWت بWWه مWWحیط دایWWره صWWعود مWWی کWWند و اجWWسام
آسمانی را درست می کند.
از رطWوبWتی کWه بWه وسWیله خWورشWید بWخار شWده بWود .جWانWوران بWه وجWود مWی آیWند .نWیاکWان انWسان مخWلوقWاتWی شWبیه
مWWاهWWی بWWودنWWد کWWه در آبWWهای گWWل آلWWود سWWکنی داشWWتند بWWا خWWشک شWWدن زمWWین تWWدریWWجا ً بWWا زنWWدگWWی در خWWشکی سWWازگWWار
شدند.
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وضعیت خدایان
نخسWWت مWWا بWWا انWWتقاد از چWWند خWWدایWWی روبWWه رویWWیم )کWWسنوفWWانWWس ۴۷۱ـ ۵۷۰پ.م( کWWسنوفWWانWWس بWWر ایWWن بWWاور اسWWت کWWه
خWWدایWWان بWWا مWWغزهWWا و دسWWت هWWای انWWسانWWی سWWاخWWته شWWده انWWد آنWWچه آدم هWWا راجWWع بWWه خWWدایWWان مWWیگWWویWWند زایWWیده پWWندار
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.
پWWایWWه گWWذاران ایWWن مWWکتب لWWوکWWیبوس و دمWWوکWWریWWت بWWودنWWد .ایWWنان بWWه اتWWم و خWWالء بWWاور داشWWتند و تWWغییر و تWWنوع را از
همکنشی میان اتم و خالء مشتق می دانستند.
شاکله هستی از نظر اتمیست ها
دسWته ای از اتWم هWای مWختلف الWشکل از تWوده نWاشWناسWی جWدا شWدنWد در فWضای خWالWی گسWترش یWافWتند بWه یWکدیWگر
اصWWابWWت کWWردنWWد و دایWWره ای را درسWWت کWWردنWWد هWWر یWWک بWWه شWWبیه خWWود پWWیوسWWت .سWWبک هWWا بWWه بWWیرون پWWرتWWاب شWWدنWWد .از
مWیان ایWن دو هWم آمWیختگی چWرخWنده اتWم هWا نWه تWمامWی جWهان بWلکه شWمار نWامحWدودی از جWهان هWای دیWگر بWه وجWود
آمWدنWد .اتWم نWامخWلوق و تWغییرنWاپWذیWرنWد بWه لWحاظ شWکل و انWدازه مWتفاوتWند .در خWأل حWرکWت مWی کWنند و تWقسیم نWاپWذیWرنWد
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
اتWومیسWت هWا عWلیت گWرایWانWی سWرسWخت بWودنWد .هWیچ چWیز بWدون عWلت بWه وجWود نWمی آیWد .هWر پWدیWده عWلت و ضWرورتWی
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
آی WWده آل WWیسم ب WWرای وج WWود ح WWرک WWت در جس WWت وج WWوی ع WWلت غ WWای WWت گ WWران WWه ب WWودن WWد ات WWومیس WWت ه WWا ،ب WWرای WWن ع WWقیده ب WWودن WWد ک WWه
ح WWرک WWت ع WWلت نخس WWتین ن WWداش WWت .ه WWمواره م WWوج WWود ب WWوده اس WWت ح WWرک WWت وج WWه ذات WWی ات WWم ه WWا در خ WWأل اس WWت و ن WWیازی ب WWه
محرک نخستین نیست.
رد تصادف
اتمیسWت هWا بWه عWلیت گWرایWی تWام بWاور داشWتند .و تWصادف را رد مWی کWردنWد درحWالWی کWه تWصادف و اتWفاق نWیز وجWهی
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.
شWناخWتی کWه نWاشWی از حWواس بWینایWی ،شWنوایWی ،بWویWایWی ،چWشایWی و ملWسایWی بWود جWزء شWناخWت نWاپWاکزاد بWود .امWا
حWسیات بWرای شWناخWت کWافWی نیسWتند .تWعقل ،اسWتدالل و ادارک شWناخWت را عWمیق تWر مWی کWنند .تWفکر از احWساس
جدا نیست .بلکه حرکتی فراتر و بغرنج تر از تصاویر دریافتی ماست.
شWناخWتی کWه از طWریWق حWواص و تWصاویWر بWه دسWت مWی آیWد در حWد خWودش درسWت و مWعتبر اسWت امWا شWناخWت
حWقیقی شWناخWت اتWم هWا و خWأل اسWت کWه در زیWر سWطح نWمودهWا عWمل مWی کWنند حWواس نWمی تWوانWد بWر شWناخWت آن هWا
نWWائWWل آیWWد .هسWWتی و فWWعالWWیت آن هWWا را عWWقل اسWWتنباط مWWی کWWند .اتWWم هWWا و خWWأل مWWوضWWوع »پWWاکWWزاد« شWWناخWWت عWWلمی
هستند.
اتمیسWWتهWWا تWWفاوت مWWیان نWWمود و مWWاهWWیت را نWWشان دادنWWد امWWا بWWرایWWشان روشWWن نWWبود کWWه چWWگونWWه زیWWر الیWWه واقWWعیت
مادی ماهیت با نمود پیوند دارد.
و ن WWمی ت WWوانس WWتند روش WWن ک WWنند ک WWه چ WWگون WWه آش WWنای WWی ب WWا ک WWیفیت اش WWیاء ک WWه از ط WWری WWق ح WWواس ب WWه دس WWت م WWی آی WWد ب WWه
شناخت اتم و خأل ره می برد.
روانشناسی
اتمیسWت هWا جWسم را تWرکWیبی از اتWم هWای زمWخت و بWی ارزش مWی دانسWتند و روح را مWرکWب از اتWم هWای زیWبا ،نWرم،
صاف و گرم می دانستند.
خدایان نیز از اتم های بسیار لطیف ساخته شده اند.
سوفسطائیان
-۱واژه سWوفیسWت از سWوفWوس مWی آیWد بWه مWعنای فWرزانWه و حWکیم اسWت و در آغWاز بWه تWمامWی کWسانWی اطWالق مWی
شWد کWه در یWک هWنر یWا رشWته ای از دانWش چWیره دسWت بWودنWد .نخسWتین فWیلسوفWان یWونWانWی بWه هWمین نWام خWوانWده مWی
شدند .تنها در دوران های بعد بود که عده ای به تعریض سوفیست نامیده شدند.
-۲از سWWده پنجWWم پWWیش از مWWیالد بWWه کWWسانWWی اطWWالق مWWی شWWد کWWه آمWWوزش سWWخنوری مWWی دادنWWد و چWWون بWWابWWت ایWWن
کار مزد دریافت می کردند مردم ایشان را تحقیر می کردند.
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-۳مWWخالWWفت سWWقراط ،افWWالطWWون و ارسWWطو17بWWا سWWوفیسWWت هWWا ریWWشه در بWWاور سWWوفیسWWت هWWا بWWه دمWWکراسWWی و مWWوافWWقت
سقراط و افالطون و ارسطو با حکومت اشراف و نخبگان داشت.
-۴پایگاه طبقاتی سوفیست ها طبقات متوسط شهری بود و اینان محصول دمکراسی یونان بودند.
-۵دوران دمWWکراسWWی ،دوران بWWرجسWWته شWWدن و دخWWالWWت انWWسان در امWWور بWWود .سWWوفWWیسم بWWرخWWالف فWWالسWWفه قWWبلی تWWوجWWه
خود را از طبیعت به سوی انسان برگرداند انسان ،جامعه و قانون.
-۶از مWWعروف تWریWن سWWوفیسWWتهWا :پWWروتWWاگWWوراس ،گWWورگWWیاس و هWWیپیاس را م WWیتوان نWWام بWWرد.
اصول اندیشه سوفیست ها
-۱سوفیست ها شناخت انسان را جایگزین شناخت طبیعت کردند.
-۲پروتاگوراس در سال ۴۸۵پ.میالد به دنیا آمد در سال  ۴۱۵پ.م مرد.
۳شناخت چیزی جز ادراک حسی نیست-۴ماده در حالت سیالن است و علت همه پدیده ها در خود ماده است.
-۵نظام ها ،قوانین و ارزشها نسبی است .و برای هر ملتی یک معنا دارد.
۶اندیشیدن در وراء طبیعت عینی و محسوس ،ناممکن و بیهوده است.-۷اعتقادات دینی محصول قرارداهای مردم و سنت اند.
-۸سWقراط و افWالطWون بWه نWظامWی از ارزش هWای مWطلق بWاور داشWتند .امWا پWروتWاگWوراس مWی گWفت هWیچ نWظام ارزشWی
مطلق وجود ندارد .اما قراردادها تاریخی اند.
-۹ای WWمان ب WWه خ WWدا و آئ WWین ه WWا و اح WWکام دی WWنی س WWاخ WWته ان WWسان ه WWا در ش WWرای WWط م WWعین و ه WWماه WWنگ ب WWا ن WWیازه WWای آدم WWی
است.
-۱۰داوری قWطعی دربWاره حWقیقت هWر چWیز از راه تWفکر مWحض بWرخWالف گWواهWی حWواس یWا ادراک هWای حWسی مWا را
به شناخت یقینی نمی رساند.
-۱۱شناخت ما نسبی است.
-۱۲ال WیWکWوام WWاس شWWاگWWرد گWWورگ WیWاس بWWا بWWرده داری م WخWالWWف بWWود و مWWی گ WفWت :ط WبWیWعWت ه WیWچ کWWس را بWWرده ن WیWافWWریWWده
اسWWت.
اپیکوریسم
مWWاتWWریWWالWWیسم فWWلسفی کWWه از مWWلطیه )طWWبیعت گWWرایWWان( شWWروع شWWد و در اتWWم گWWرایWWان گسWWترش یWWافWWت بWWا مWWکتب اپWWیکور
تکمیل شد.
 .17از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی
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اپیکور بین سالهای ۲۶۸ـ ۳۴۱پ.م میزیست.
درک عامیانه
درک ع WWام WWیان WWه و م WWبتدل ح WWس گ WWرای WWی ،ت WWساه WWل ع WWمدی در خ WWوش WWیه WWای ن WWاه WWنجار ،تس WWلیم ه WWوای ن WWفسان WWی رب WWطی ب WWه
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
خWدا نWابWاوری یWک اتWهام دیWگر اپWیکوریWسم اسWت .کWه ایWن نWیز نWوعWی تWبلیغ دشWمنانWه اسWت هWرچWند اپWیکوریWسم بWه قWدر
قWWدرتWWی خWWدایWWی مهWWربWWان و عWWادل بWWاور نWWدارد .امWWا خWWدا نWWابWWاور نWWبودنWWد و مWWی گWWفتند خWWدایWWان کWWاری بWWه امWWور انWWسانWWی
ندارند.
تجدیدنظر در اتومیسم
اپیکور یک اتومیست تجدیدنظرطلب بود .ومانیفستی دوازده گانه داشت:
-۱ماده خلق نشدنی است.
-۲نابود نشدنی است.
-۳عالم عبارت از اجسام جامد و خأل است.
-۴اجسام جامد اعم از بسیط و مرکب است.
-۵جرم اتم ها نامتناهی است.
-۶اتم ها همواره در حرکت اند.
-۷سرعت حرکت یکنواخت است.
-۸حرکت در فضا عرضی و خطی است .در محیط ها ارتعاشی است.
-۹اتم ها در هر نقطه از زمان و مکان قادر به انحراف جزئی اند.
 -۱۰خأل به لحاظ وسعت نامتناهی است.
 -۱۱اتم ها دارای وزن ،شکل و اندازه اند.
-۱۲شمارگان شکل های متفاوت نامحدود نیست .صرفا ً شماره ناپذیر است.
نقاط افتراق کجا بود
-۱اپیکور برخالف دموکریت به اتم ها وزن اساسی داد طوری که به پایین فرو ببارند.
-۲فرضیه اپیکور انحراف کوچک اما خود به خودی اتمها در خط عمودی در فرو باریدن بود.
-۳دمWWکریWWت بWه بWWخت و اقWWبال بWWاوری نWداشWت.
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
-۱اپیکور 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.
-۲اپیکور 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.
-۳هدف 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.
-۴اپیکور 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.
-۵اپیکور 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.
-۶اپیکور برخالف افالطون که عدالت را با توسل به صور کلی اش مطلق می دانست نسبی و بسته به
شرایط تاریخی متغیر می دید.
-۷اپیکور 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
-۱هدف 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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-۲شعار اپیکور بدون پیچیدگی زندگی کن بود .که ترجمان آن اتصال و سازگاری و متابعت بود .که درواقع
اعتراضی بی صدا برعلیه وضع موجود بود.
-۳در نزد اپیکور مرگ فنای فرد و حیات گرانبهاترین موهبت هاست و مرگ دروازهای به حیات ابدی نیست.
فلسفه اپیکور در حوزه روم
بWWا گسWWترش امWWپراطWWوری روم بWWه حWWوزه یWWونWWان ،آثWWار ارسWWطو بWWه روم بWWرده شWWد .و ایWWن آثWWار در آنWWجا خWWوانWWده و منتشWWر
شد .رواقی گری به عنوان نماینده آیدئالیسم یونانی در حوزه روم جایگاه وسیعی پیدا می کند.
-۱نخست آن که اندیشه های اپیکور جهان وطنی بود .تمامی عالم یک کشور و سرتاسر کره خاکی یک خانه
شعار آن ها بود.
-۲اتکاء 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 ایWWن دوران کWWشاکWWش طWWبقاتWWی در اوج بWWود .جWWدال بWWین ثWWروتWWمندان )پWWاتWWریWWسین هWWا( و تWWهیدسWWتان )پWWلبین هWWا(
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
-۱خدایان هیچ نقشی در هستی بشر ندارند.
-۲راه رستگاری بشریت رنجدیده آزادی است.
-۳شناخت راستین پدیده های طبیعی به رهایی بشر از قید خرافات کمک می کند.
-۴جهان از اتم ساخته شده است و مادی است.
-۵روح میرا و فناپذیر است.
-۶در پروسه شناخت حسیات بر همه امور تقدم دارد.
-۷مWWاده چWWونWWان تWWرکWWیبی از ذرات نWWامWWرئWWی ،تWWرکWWیبی از اتWWم هWWایWWی اسWWت کWWه در سWWرعWWتی بWWینهایWWت و حWWرکWWت کWWوتWWاه
حرکت می کند.
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-۸بWWا گWWرد آمWWدن اتWWم هWWا زمWWین پWWدیWWد آمWWد .زمWWین در آغWWاز گWWلین بWWود .در اثWWر گWWرمWWای خWWورشWWید سWWفت شWWد .در ایWWن
جWریWان بWر اثWر حWرارت خWورشWید عWناصWر رطWوبWت حWیات را پWدیWد آورد .در آغWاز گWیاهWان و بWعد جWانWوران ظWاهWر شWدنWد.
آن هWایWی کWه گWرمWای بیشWتری نWصیبشان شWد پWرنWدگWان را درسWت کWردنWد .آنWانWی کWه عWناصWر خWاکWی بیشWتری داشWتند
خWWزنWWدگWWان را بWWه وجWWود آوردنWWد .تWWداوم گWWرمWWای خWWورشWWید و بWWاد زمWWین را سWWفت تWWر کWWرد و مخWWلوقWWات بWWزرگWWتری بWWه وجWWود
آمد.
-۹انسان 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.
 -۱۰با ساخنت شهرها ،اراضی تقسیم شد و مالکیت به وجود آمد.
 -۱۱حWWریWWق جW WنWگWلWهWا بWWاعWWث ذوب آه WWن ،مWWس ،طWWال و ن WقWره شWWد .و سWWاخWWنت سWWالح و اب WWزار رونWWق گWWرفWWت .و رف WتWه رف WتWه
بWWافWWندگWWی ،ک WWشاورزی ،مWWوسWWیقی ،دریWWانWWوردی ،شWWعر و کWWتاب بWه وجWWود آمWWد.
جمع بندی کنیم
فWWلسفه در سWWده شWWش پWWیش از مWWیالد در مWWراکWWز بWWازرگWWانWWی ایWWونWWی بWWه وجWWود آمWWد .گWWذار تWWفکر از تWWفکر دیWWنی بWWه تWWفکر
فلسفی در آغاز طبیعتگرا بود و این طبیعتگرایی ماتریالیستی بود .تبیین هستی با عناصر مادی.
در کWWنار آن تWWببین ایWWدئWWالیسWWتی سWWوفسWWطائWWیان و سWWقراط را داریWWم .کWWه در کWWنار هWWم حWWرکWWت مWWی کWWنند و روی هWWم
تأثیر می گذارند.
ماتریالیسم در تناقضات گرفتار آمده بر ان بود که خود را در نگرش اپیکور بازسازی کند.
-۱در فWیزیWک ،عWالWم کWائWنات چWون واقWعیت مسWتقل کWه در تWغییر دائWمی اسWت .و بWا سWاخWتار اتWمیک مWاده عWمل مWی
کند تبیین شد.
-۲در 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:
-۱سقراط ۳۹۹ـ ۴۶۹پ.م
-۲افالطون ۳۴۷ـ ۴۴۷پ.م
-۳ارسطو ۳۲۲ـ ۳۴۸پ.م
سWده هWای پنجWم و چWهارم پWیش از مWیالد اوج بWرآمWدن ایWدئWالWیسم آتWنی اسWت .بWرخWالف مWلطیه و ایWونWی کWه حWوزه
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:
-۱اشراف زمیندار ،مالکان کوچک ،گله داران و صاحبان معادن در روستا
-۲صاحبان صنعت و تجارت ،کشتی داران ،صرافان و صاحبان حرف ،کارگران بارانداز ،مالحان و
جاشویان و صنعتگران در شهر
از لحاظ آماری
-۱شهروندان ۱۶۰۰۰۰نفر
-۲بیگانگان ۹۰۰۰۰نفر
 -۳بWWرده هWا ۸۰۰۰۰نWWفر
ساختار سیاسی
اقWتصاد آتWن در داخWل بWرده داری و در خWارج امWپریWالیسWتی بWود .شهWر بWه دویسWت بWخش تWقسیم مWی شWد .و مWبتنی
بر دمکراسی برده داری بود.
سه حزب
سه حزب عمده آتن
-۱حزب ساحل نشینان متعلق به تجار کوچک و بزرگ
-۲حزب دشت نشینان متعلق به مالحان بزرگ
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-۳حزب کوه نشینان متعلق به دهقانان تهی دست ،مالکان ،پیشه وران و صنعتگران
حWWزب نخسWWت مWWیانWWه رو و حWWزب دوم ارتWWجاعWWی و مWWدافWWع حWWکومWWت اشWWرافWWی )الWWیگارشWWی( و حWWزب سWWوم دمWWکرات 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:
-۱در آغاز این دوران با یک دوران پنجاه ساله آرامش روبه روئیم .که به دوران نوسازی معروف است.
-۲بعد با یک دوران ده ساله جنگ میان آتن و اسپارت روبه روئیم۴۶۶) .ـ(۴۵۷
-۳بعد یک دوران سی ساله صلح داریم.
-۴در این سال ها دو جریان در آتن قدرت می گیرند:
محافظه کاران به رهبری اشراف محافظه کار کشاورزدموکرات ها به رهبری بازرگانان و دریانوردانزمینه 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.
-۵در حدود سالهای  ۴۶۰پ.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.
-۶جنگ 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.
-۷جنگ دوم پلوپونسوس دوم بیست و هفت سال) (۴۳۱-۴۰۷طول کشید ریشه های آن سیاسی و اقتصادی
بود .امپریالیسم آتن و ارتجاع اسپارت.
علت شکست آتن
-۱توسعه طلبی امپریالیستی آتن
-۲بی توجهی به خواست های اقشار پایین جامعه
-۳دلبستگی نداشنت برده ها به آتن
-۴بی توجهی به خواست کشاورزان آتن
-۵دخالت ایران و اتحاد با ارتجاع اسپارت بر علیه آتن دمکرات
-۶طاعون
-۷اشتباهات تاکتیکی
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-۸در سWال ۴۰۴پ.م بWر آتWن حWکومWت سWی تWن خWودکWامWه را داریWم کWه سWه تWن از آن هWا از شWاگWردان سWقراط انWد .و
همین امر باعث مرگ سقراط می شود .در این دوران با کشتار و پیگرد عناصر دمکرات روبه روئیم.
-۹چWهار مWاه بWعد ضWدکWودتWای تWراسWوپWوس را داریWم کWه دمWکرات اسWت .و بWعد بWا پWیگرد طWرفWداران خWودکWامWگی روبWه
روئیم .مرگ سقراط در این دوران است.
-۱۰و سWWرانWWجام بWا ظWWهور اسWWکندر از مWWقدونWWیه دمWWکراسWWی آتWWن بWWرچWWیده مWWی شWWود .و دوران دیWWگر آغWWاز مWWی شWWود.
سقراط که بود
سقراط یاسوکراتس در سال  ۴۶۹پیش 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 فWWلسفه نخسWWت شWWاگWWر آنWWاکWWساگWWورا بWWود .و بWWعد آرفWWالئWWوس و مWWدتWWی هWWمنشین پWWردویWWکوس ،سWWوفWWسیت مWWشهور
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
آلگیبیا ِرس 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:
-۱به رسمیت نشناخنت خدایان آتنی
-۲فاسد کردن جوانان
علت چه بود
فWساد جWوانWان و انWکار خWدایWان آتWنی بWهانWه بWود زنWدگWی و نWظرات سWقراط بWرضWد اصWول دمWکراسWی بWود .سWقراط بWه
حکومت نخبگان و اشراف گرایش داشت.
بWیهوده نWبود کWه آلWگیبیا ِرس و کWریWتیاس بWه حWلقه درس او کWشیده شWدنWد .و هWرچWند سWقراط خWود بWا شWیوه حWکومWت
این دو موافق نبود و در برابر آنها مقاومت کرد .اما آتن سقراط را پدر معنوی این دو می دانست.
بWیزاری سWقراط از دمWکراسWی آتWن و مWخالWفت آشWکار او بWا نWظام اجWتماعWی ـ سWیاسWی مWوجWود چWیزی نWبود کWه 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:
-۱حوزه طبیعت
-۲حوزه جامعه
-۳حوزه ذهن
مWWلطی هWWا بWWه حWWوزه طWWبیعت تWWوجWWه کWWردنWWد .امWWا سWWقراط مWWتوجWWه »روابWWط اجWWتماعWWی و رفWWتار انWWسانWWی« شWWد .حWWوزه
طWبیعت را بWه کWنار زد و بWه سWوی جWامWعه و ذهWن روی آورد .ایWن رویWکرد بWرای فWلسفه گWامWی بWه پWیش بWود .فWلسفه
آشکارا هدفی سیاسی گرفت.
-۱سقراط 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.
-۲در 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:
-۱هدف اصلی فلسفه پرورش روح است .پس باید خوداندیشی را در افراد بیدار کرد.
-۲هدف آموزش فضیلت است .و فضیلت خرد را به خوشبختی می رساند.
-۳نیروی اساسی فضیلت دانایی است .و عدالت یکی از بزرگترین مظاهر فضیلت است.
-۴مWWهمتریWWن وظWWیفه خWWرد کWWوشWWش در راه مWWعرفWWت اسWWت .و مWWعرفWWت واقWWعی نWWه شWWناخWWت جWWزئWWیات کWWه شWWناخWWت
کلیات است.
-۵شعار 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:
-۱نامیرایی روح
-۲صور 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:
-۱عقاید عادی و آزمون نشده مردم
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-۲پنداشت های راستین
گWWفتوگWWو مWWتدولWWوژی کWWار سWWقراط بWWود .و در آغWWاز در بWWرابWWر حWWریWWف مWWی گWWفت نسWWبت بWWه مWWوضWWوع مWWورد بWWحث هWWیچ
نWمی دانWد .و از او مWی خWواسWت بWه سWخن آیWد .و بWعد سWقراط بWا طWرح سWؤال هWایWی تWناقWضات درونWی انWدیWشه هWای
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 پWWرسWWش بWWود .امWWا خWWود پWWاسWWخی نWWمی داد .و مWWی گWWفت کWWار مWWا زایWWانWWدن اسWWت نWWه تWWولWWید .سWWقراط بWWنیاد
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
-۱گذاشنت مبنایی برای منطق .استدالل استقرایی و تعاریف کلی از آن اوست.
-۲ارائه یک درک علمی از اخالق
-۳درک غایت شناسانه از جهان و تاریخ
-۴بسط نظریه ُمثُل ابدی که جدا از مظاهر مادی قرار دارند.
مکتب های سقراطی
تWعالWیم سWقراطWی در واپWسین مWرحWله »شWکل بWخشیدن بWه انWدیWشه و احWساس فWرد در بWرخWورد بWا جWهان پWیرامWونWی و
زندگی اجتماعی بود« .پس سه جریان مهم اجتماعی از این تعالیم بیرون زد:
-۱مکتب مگاریا
-۲مکتب کونیک ها )کلبیون(
-۳مکتب کورنائیک ها )هدونیستها(
 -۱مکتب مگاریا
بWWنیانWWگذار ایWWن مWWکتب یWWوکWWالیWWدس از شهWWر مWWگارا بWWود .و از آنWWجا کWWه بWWا هWWنر مWWجادلWWه و گWWفته هWWای مWWنطقی اصWWرار
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.

143

 -۲مکتب سینیک ها
بنیانگذار این مکتب آنتیس ثنس بود .فرزند یک آتنی و کنیزی از اهالی ثراکیا در میان سالهای ۳۶۰ـ ۴۴۰پ.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
جWز محWل درس ،شWیوه زنWدگWی و تWعالWیم آن هWا در کWلبی شWدن آنWها تWأثWیر داشWت گWفته مWی شWد کWه آنWتیس ثWنس خWود
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
-۱دانWWش و کسWWب آن بWWیهوده اسWWت .تWWنها چWWیزی کWWه ارزش دارد کWWوشWWش فWWردی بWWرای بهWWتر کWWردن زنWWدگWWی اخWWالقWWی و
رسیدن به فضیلت خردمندانه است.
-۲در زمینه شناخت مفاهیم کلی و مجرد را نفی می کردند.
-۳ثروت را دوری از فضیلت و انگیزه تبهکاری و زشتی می دیدند.
-۴تهیدستی و فقر باعث سربلندیشان بود.
-۵نیک نامی را سرچشمه تباهی و تحقیر را مایه خیر می دیدند.
-۶زیان آورترین چیزها شهوت است پس دیوانه شدن بهتر است از لذت بردن.
-۷تنها لذتی باارزش است که پشیمانی به دنبال نیاورند .یا لذتی باشد نتیجه کار و کوشش.
-۸فضیلت آموختنی است.
-۹مرد فرزانه باید به ساده ترین شیوه زندگی کنند.
خالصه کنیم
کWلبیون مWانWند گWدایWان زنWدگWی مWی کWردنWد ارضWاء غWرائWز را بWه سWاده تWریWن شWکل مWی دیWدنWد زنWاشWویWی را بWیهوده مWی
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  ۴-۵پ.م .آتن بود.
کورنائیک ها ـ هدونیست ها
ب WWنیان WWگذار آن آری WWس ت WWیپوس ب WWود .از اه WWال WWی ک WWورن WWه شه WWری م WWهاج WWرن WWشین در س WWاح WWل اف WWری WWقای ش WWمال WWی در دری WWای
مدیترانه .وی در سال ۳۵۰ـ ۴۳۵پ.م .میزیست.
کWورنWائWیک هWا بWه دنWبال فWلسفه ای عWملی و اخWالقWی بWودنWد .و هWدف فWلسفه را نWیکبختی فWردی مWی دیWدنWد امWا تWنها
وسWWیله نWWیکبختی را بWWرخWWالف کWWلبیون لWWذت یWWا هWWدونWWه مWWی دانسWWتند .و هWWمه کWWوشWWش هWWای ارزشWWمند انWWسان را در بWWه
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
پWWالتWWون در سWWال ۴۲۷پ.م .در آتWWن بWWه دنWWیا آمWWد و هشWWتاد سWWال بWWعد درگWWذشWWت .وی بWWه یWWک خWWانWWواده اشWWرافWWی تWWعلق
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.
پWس از مWرگ سWقراط بWه نWزد کWراتWولWوس رفWت کWه از پWیروان مWکتب هWراکWلیت بWود .و سWپس نWزد هWرمWوگWنس رفWت کWه
از پیروان پارمنیدس بود.
بیس WWت و هش WWت س WWال WWه ب WWود ک WWه ب WWه شه WWر م WWگارا رف WWت چ WWون ه WWواداران س WWقراط ب WWه ع WWلت ج WWان WWبداری از ح WWکوم WWت
الیگارشی مورد نفرت مردم بودند .به افریقا و ایتالیا و مصر رفت.
بWعد بWه دربWار دیWونWوسWیوس اول فWرمWانWروای خWودکWامWه سWیراکWوس رفWت .مWدتWی در آن جWا بWود .مWغضوب شWد .پWس
او را به سفیر اسپارت سپردند تا به عنوان برده بفروشند.
افWالطWون در آیWگینا بWه بWردگWی فWروخWته شWد .امWا آنWیکریWس از اهWالWی کWورنWه او را خWریWد و آزاد کWرد و وقWتی بWه آتWن
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.
واقWعه دوم بWعد از مWرگ دیWونWوسWیوس فWرمWانWروای خWودکWامWه سWیراکWوز افWتاد .در سWال ۳۶۷پ.م .دیWونWوسWیوس مWرد
و پسWرش جWانWشین او شWد .مWشاور او دیWون دوسWت افWالطWون بWود .پWس مWوقWعیت مWناسWب بWود تWا افWالطWون تWز خWود را
به مرحله آزمایش بگذارد پس به دعوت دوستش دیون به سیراکوز رفت تا دیونوسیوس دوم را فیلسوف کند.
م WWدت WWی ب WWعد م WWردم ب WWه م WWخال WWفت ب WWا اص WWالح WWات دی WWون پ WWرداخ WWتند .دی WWون م WWغضوب و ت WWبعید ش WWد و اف WWالط WWون ب WWه آت WWن
بWازگشWت .بWار دیWگر افWالطWون بWه سWیراکWوز دعWوت شWد .امWا مWدتWی کWوتWاه کWار بWه ادبWار کWشید .و افWالطWون مWجبور بWه
بازگشت شد.
دیWWون دوسWWت افWWالطWWون کWWه در تWWبعید بWWود بWWه سWWیراکWWوز حWWمله کWWرد و حWWکومWWت را بWWه دسWWت گWWرفWWت امWWا بWWا مWWخالWWفت
مردم روبه رو شد و در سال ۳۵۳به دست یکی از اعضا و شاگردان آکادمیای افالطون کشته شد.
نWWنگی کWWه کWWالWWیپوس بWWا کشWWنت دیWWون بWWرای آکWWادمWWیا بWWه بWWار آورد افWWالطWWون را دل تWWنگ کWWرد و سWWرخWWورده در سWWال
 ۳۴۷پ.م .درگذشت.
افالطون چه می گفت
-۱افالطون 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.
-۲هدف فلسفه یک هدف علمی است و آن در کمال رساندن زندگی فرد در پیوند با دیگران است.
-۳هWWدف زنWWدگWWی کWWوشWWش آدمWWی بWWرای رسWWیدن بWWه فWWضیلت اسWWت و فWWضیلت چWWیزی نیسWWت جWWز هWWماهWWنگی سWWالمWWت و
آرامش و اعتدال درونی
فضیلت خود بر چهار قسم است:
ــ فرزانگی
ــ مردانگی
ــ خویشتنداری
ــ دادگری
-۴جامعه 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.
-۵ح WWکوم WWت ب WWای WWد م WWیان گ WWروه WWی ک WWوچ WWک ی WWا دس WWت ی WWک ن WWفر ب WWاش WWد )آریس WWتوک WWراس WWی( و ب WWدت WWری WWن ش WWکل ح WWکوم WWت
دمکراسی است.
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-۶اندیشه های افالطون بیشتر به شکل گفت وگو است دیالگو بهمعنای گفت وگو است.
-۷اندیشه های افالطون نخستین بار توسط آریستوفانس بیزانسی در قرن سوم پ.م .و بعد توسط
ثراسولوس به شکل کتاب در آمد.
-۸روح نامیرا و جاودانه است.
-۹افالطون خواهان حکومت آریستوکراتیک و حتی تک فرمانروایی بود.
-۱۰برابری معنا ندارد افراد شایسته تر باید از حق بیشتری برخوردار باشند.
-۱۱منکران وجود خدایان باید کیفر ببینند.
ارسطو
آریسWWتوکWWلس در شهWWر اسWWتاگWWیرا در نWWاحWWیه خWWالWWیکویWWکه در شWWمال دریWWای اژه از نWWواحWWی ثWWراکWWیا در سWWال  ۳۸۴پ.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.
شWانWزده سWالWه بWود کWه بWه آتWن رفWت و بWه حWلقه آکWادمWیا پWیوسWت .بیسWت سWال بWعد پWس از مWرگ افWالطWون بWه دعWوت
هWرمWیاس فWرمWانWروای خWودکWامWه شهWر آتWارنWیوس بWه آنWجا رفWت .هWرمWیاس از نWزدیWکان افWالطWون و شWاگWرد آکWادمWیا بWود.
سWه سWال در آنWجا بWود .بWا خWواهWر هWرمWیاس ازدواج کWرد .و بWعد از مWرگ او بWا هWریWولWیس ازدواج کWرد و نWیکومWاخWوس
نWام پسWر آنWها اسWت .بWعد بWه لWیتولWنه رفWت کWه یWک سWفر تWحقیقاتWی بWود جWانWورشWناسWی و زیسWت شWناسWی ،و دو سWال
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  ۳۳۵پ.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
مشاء
ارسWطو در بWیرون آتWن در نWزدیWک مWعبد آپWولWو در لWوکWایWون دانWشگاه خWود را تWأسWیس کWرد .و از آنWجا کWه هWنگام درس
ِ
بهمشاء )عربی( ،پریپانوس )گام زنی( معروف شد.
دادن در خیابان های پردرخت آن راه میرفت مکتب وی
بWWرنWWامWWه درس او دو قWWسمت بWWود .بWWخشی بWWرای عWWموم شWWاگWWردان بWWود و بWWخشی اخWWتصاصWWی تWWر حWWلقه نWWزدیWWکانWWش
بود.
اس WWکندر در س WWال  ۳۲۲م WWرد و اح WWساس WWات ض WWد م WWقدون WWیه ای در آت WWن ش WWعله ور ش WWد .ارس WWطو ه WWدف ت WWهمت ق WWرار
گWWرفWWت .درسWWت مWWثل سWWقراط اتWWهام تWWوهWWین بWWه مWWقدسWWات دیWWنی بWWود .اسWWناد ارائWWه شWWده سWWرودی بWWود بWWرای هWWرمWWیاس و
دیگر سنگ نوشته ای برای مجسمه او .هرمیاس توسط اردشیر سوم کشته شده بود.
پس به خالکیس رفت و در سال  ۳۲۲پ.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  ۸۴پ.م .سپاه روم آتن را اشغال کرد.
سWوال فWرمWانWده رومWی نWوشWته هWای ارسWطو را بWه روم بWرد .کWمی بWعد آنWدرو نWیکوس سWرپWرسWت مWکتب ارسWطو بWه روم
رفت و مأمور تنظیم نوشته های ارسطو شد.
در ایWن تWنظیم نWوشWته هWایWی کWه در مWورد مWسائWل طWبیعی بWود .تWحت عWنوان طWبیعیات فهWرسWت بWندی شWد .و آنWچه
آن سWوی مWسائWل طWبیعت بWود،تWحت عWنوان مWتافWیزیWک دسWته بWندی شWد  .بWعدهWا مWتافWیزیWک مWعنای مWشخصی بWه خWود
گرفت.
ارسطو دانش های فلسفی را به دو دسته تقسیم می کرد:
-۱فلسفه نظری:
ــ فیزیک
ــ ریاضی
ــ تئولوژی )خداشناسی( که فلسفه نخستین یا متافیزیک نامیده شد.
-۲فلسفه 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.
بWWرای تجWWربWWه حWWسی ،نWWقشی قWWاطWWع و تWWعیین کWWننده قWWائWWل بWWود )بWWرخWWالف افWWالطWWون( الWWبته بWWرای او هWWدف مWWعرفWWت و
شWWناخWWت کWWلیات بWWود .کWWه مWWنظور او شWWناخWWت مWWاهWWیت کWWلی چWWیزهWWا بWWود .و وسWWیله ایWWن کWWار مشWWتق کWWردن جWWزئWWیات 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.
ارسWWطو بWWرای بشWWر هWWیچ گWWونWWه شWWناخWWت فWWطری و پWWیشینی قWWائWWل نWWبود .و سWWرچWWشمه هWWرگWWونWWه شWWناخWWت را ادراک
حWسی مWی دانسWت .و مWی گWفت بWایWد مWفاهWیم و اصWول کWلی هWر دانWشی را بWایWد از راه اسWتقراء بWه دسWت 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:
-۱مرحله وضوح و بداهت واقعیت عینی .که به وسیله افزارهای حسی ادراک می شود.
-۲مWWرحWWله دوم اسWWتقراء اسWWت کWWه بWWر پWWایWWه ادارک هWWای حWWسی بWWنا مWWی شWWود .مWWوضWWع نWWاروشWWن از راه بWWرشWWمردن و
سنجیدن با یک رشته موضوع های مشخص شناخته می شود.
-۳مرحله سوم قیاس است .که شناخت یقینی و ضروری به دست می آید.
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منطق
ارسWWطو مWWنطق را دانWWش درسWWت انWWدیWWشیدن مWWی دانWWد .کWWه هWWدف آن شWWناخWWت واقWWعیت بWWیرونWWی اسWWت .آن گWWونWWه کWWه در
اندیشه انسانی منعکس می شود.
موضوعهای تفکر ما مقوالت هستند و آنها بر ده نوع اند:
-۱جوهر ـ مثل انسان
-۲کم ـ مثل طول سه متر
-۳کیف ـ مثل سفید
-۴اضافه )پیوند( ـ مثل بزرگتر
-۵مکان ـ مثل در دانشگاه
-۶زمان ـ مثل دیروز
-۷نهاد یا وضع ـ مثل نشسته
-۸داشنت )ملک( ـ مثل کفش پوشیده
-۹کنش )فعل( ـ مثل می سوزد
 -۱۰واکنش )انتقال( ـ مثل سوخته
کلیات پنجگانه
ارسطو پیوندهایی که مفاهیم کلی با موضوعات را دارند به پنج دسته تقسیم می کند:
-۱جنس
-۲گونه )نوع(
-۳اختالف )فصل(
-۴ویژگی )یا خاصه(
-۵رویداده )یا عرض(
قضیه )یا گزاره(
گفتاری است که چیزی را به چیزی نسبت می دهد یا سلب می کند .پس قضیه:
-۱یا ایجابی است.
-۲یا سلبی است.
-۳یا کلی است.
-۴یا جزئی است.
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قیاس
شWWناخWWت عWWلمی در اسWWتنتاج جWWزیWWی از کWWلی اسWWت یWWا مWWعلول از عWWلت اسWWت .هWWر قWWیاس شWWامWWل سWWه قWWضیه اسWWت .دو
مقدمه و یک نتیجه
استقراء
وسیله دیگر شناخت علمی استقراء است یعنی رسیدن به کلی از راه برشمردن جزیی
برهان
بWWرهWWان اسWWتداللWWی اسWWت کWWه بWWه وسWWیله مWWقدمWWاتWWی کWWه حWWقیقی و نخسWWتین انWWد حWWاصWWل مWWی شWWود .مWWقدمWWات حWWقیقی بWWا
چیزهایی که به وسیله خودشان ایجاد باور می کنند نه به وسیله چیزهای دیگر.
اصل عدم تناقض
در قWیاس ،مWقدمWات خWود نWیازمWند اثWبات انWد .اگWر بWخواهWیم ایWن کWار را بWکنیم دچWار جWریWان بWی پWایWانWی خWواهWیم شWد.
پWس بWایWد دنWبال اصWلهWایWی بWرهWاننWاپWذیWر بWاشWیم .ایWن اصWل ،اصWل عWدم تWناقWض اسWت .یWک چWیز نWمی تWوانWد در یWک
زمان باشد و هم نباشد.
و اصWل بWعد اصWل سWوم حWذف شWده اسWت .دو قWضیه کWه یWکی از آن هWا چWیزی را ایWجاب ،و دیWگری سWلب مWی کWند.
یکی راست است و دیگری دروغ شکل سومی وجود ندارد.
شناخت طبیعت )فیزیک(
هسWWته اسWWاسWWی در فWWلسفه طWWبیعت ارسWWطو مWWفهوم جWWنبش یWWا حWWرکWWت و دگWWرگWWونWWی اسWWت .امWWا انWWگیزه ایWWن دگWWرگWWونWWی
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.
دگWرگWونWی هWنگامWی انWجام مWی گWیرد کWه یWک مWاده صWورتWی بWه خWود بWپذیWرد .پWس آن چWه در جWریWان یWک دگWرگWونWی
هنوز صورتی به خود نپذیرفته است یعنی چیز دیگری نشده است هستی آن تنها یک امکان است.
مWاده ایWن امWکان اسWت کWه پWس از پWذیWرش صWورت بWه شWکل تWحقق یWا فWعلیت یWا واقWعیت درمWی آیWد .ایWن جWریWان 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:
-۱علت مادی ؛ سنگ و سیمان
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-۲علت صوری ؛خانه ساخته شده
-۳علت فاعلی ؛ معمار و بنا
-۴علت غایی ؛ سکونت در خانه
مWثالً سWنگ و سWیمان عWلت مWادی سWاخWتمان .سWاخWتمان سWاخWته شWده عWلت صWوری مWعمار عWلت فWاعWلی و سWکونWت
علت غایی است.
جهان شناسی ارسطو
مWفهوم اسWاسWی در فWلسفه ارسWطو حWرکWت اسWت و ایWن حWرکWت تWنها در فWضای جWهان کWه بWه شWکل کWره اسWت وجWود
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:
-۱طبقه زیرین ؛ جای عناصر چهارگانه است) .آتش ،خاک ،هوا و آب(
-۲طبقه باال ؛ سپهر ستارگان ثابت است.
-۳طWWبقه مWWیانWWی ؛ فWWاصWWله مWWیان مWWاه و سWWپهر سWWتارگWWان ثWWابWWت پWWر شWWده از اتWWر یWWا عWWنصر پنجWWم جWWهان هسWWتی نWWه
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:
-۱درباره فیزیک )طبیعت ،منطق ،جانورشناسی(
-۲متافیزیک 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 شWناخWت حWسی کWه بWه جWزئWیات مWنتهی مWی شWد مWا بWا مWاده سWروکWار داریWم .امWا شWناخWت واقWعی بWایWددر مWورد
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:
-۱چیزی که متحرک است اما محرک است )ماده(
-۲چیزی که هم محرک است هم متحرک
-۳چیزی 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.
م WWثالً گس WWتاخ WWی )اف WWراط( ت WWرس WWوی WWی )ت WWفری WWط( ـ ش WWهام WWت )اع WWتدال( .ن WWیکبختی در ن WWزد ارس WWطو ع WWبارت از ک WWردار
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.
انWWسان بWWرای داشWWنت شWWادکWWامWWی بWWایWWد آسWWایWWش داشWWته بWWاشWWد .تWWنها فWWعالWWیت فWWکری اسWWت کWWه حWWداکWWثر آسWWایWWش 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.
ارسWطو انWسان را جWانWوری سWیاسWی یWا اجWتماعWی مWی دانWد .و جWامWعه را پWیش شWرط تWحقق عWمل اخWالقWی انWسان
مWی دانWد .پWس در نWزد او اجWتماع مWقدم بWر فWرد و خWانWواده اسWت .هسWته اصWلی اجWتماع خWانWواده اسWت .خWانWواده،
گWروه و گWروه هWا دولWت شهWرهWا را بWهوجWود مWی آورنWد .هWدف اصWلی دولWت شهWر خWرسWندی و نWیکبختی مWردم اسWت .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
هWدف سWخنوری ،اقWناع یWا مWجاب کWردن اسWت .و اقWناع گWونWه ای از اسWتدالل اسWت امWا شWکل بWرهWان قWیاسWی م ّWرخWم
است .که مؤثرترین نحوه اقناع است.
هنر سخنوری به سه بخش تقسیم می شود:
-۱سخنور
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-۲موضوع که می تواند:
ــ سیاسی باشد،
دادگاهی باشد، و یا تشریفاتی باشد) .ستایش یا نکوهش کسی(-۳شنوندگان
شعر
شعر آفرینش اندیشه ای عاطفی است.
انگیزه هر هنر تقلید است .هنر تقلید از واقعیت و طبیعت است.
امWا شWاعWرنWه تWنها در پWی آن اسWت کWه آنWچه را روی داده اسWت گWزارش کWند .بWلکه او بWایWد تWصویWر چWیزی را ارائWه
دهد که می توانست روی دهد.
آنWWچه را کWWه روی داده اسWWت اگWWر تWWصویWWر شWWود تWWاریWWخ اسWWت .کWWار شWWاعWWر آنWWچه را کWWه مWWی تWWوانسWWت روی دهWWد 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
ُ

افWالطWون دنWیا را بWه غWاری تشWبیه مWی کWند کWه آدم هWا تWنها مWی تWوانWند دیWوار روبWه روی خWود را بWبینند .در پشWت آن
ه WWا آت WWشی روش WWن اس WWت و از م WWقاب WWل ای WWن آت WWش راه WWروی WWی اس WWت ب WWا دی WWواره WWای ک WWوت WWاه ک WWه آدم ه WWا درخ WWت و ج WWان WWور و
اش WWیاء را ب WWر دوش خ WWود ح WWمل م WWی ک WWنند .س WWای WWه آن ه WWا ب WWر دی WWوار م WWی اف WWتد .آدم ه WWا س WWای WWه آن اش WWیاء و ج WWان WWوران و
گیاهان را می بینند .اصل در پشت سر آن ها است.
نقد
افWالطWون روابWط واقWعی مWیان واقWعیت مWادی و بWازتWاب هWای آن در ذهWن را مWعکوس مWی کWند .جWهان عWینی کWه خWارج
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از ما وجود دارد واقعیت نخستین است و ایدهها بازتاب کثیرالشکل جنبه های متنوع در اذهان ما هستند.
عمل چهارگانه
ارسWWطو امWWا بWWه جWWای نWWظریWWه ایWWده هWWای افWWالطWWون )صWWور چWWون عWWلل انWWحصاری اشWWیاء( بWWه آمWWوزه عWWلل چWWهارگWWانWWه رو
می آورد مثالً صندلی:
-۱علل مادی ـ چوب
-۲علل فاعلی ـ نجار
-۳علل صوری ـ صندلی
-۴علل 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.
دی WWدگ WWاه م WWزب WWور ب WWیان ع WWقیدت WWی اش WWراف WWیت ب WWرده دار ب WWود ب WWرای ب WWرت WWری ب WWر گ WWرای WWشات دم WWکرات WWیک ک WWه ع WWام WWلین 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
یWکی از وظWایWف ایWده آلیسWت هWا زنWده کWردن جWهان بWینی دیWنی بWود .دیWن در نWزد اشWراف وسWیله ای ضWروری بWود کWه
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
-۱ایده آلیسم دین را عقالنی کرد و جامه تازه ای بر دین کهن پوشاند.
-۲منطق و دیالکتیک را به خدمت دین درآوردند.
-۳یکی کردن سلسله مراتب دینی با سلسله مراتب اجتماعی
-۴امر فراطبیعی را برای عقل انتقادی با احاله علل منطقی به جای هستی قابل قبول تر کردند.
-۵اینان ضربه ای جدی به اندیشه های ماتریالیستی زمان خود زدند.
155

-۶ایده آلیستها ماتریالیست ها را بیخدا ،بی اخالق ،گمراه کننده جوانان و دامن زدن به ستیزههای
داخلی اعالم کردند.
دستاوردهای ایده آلیست ها
-۱آنWWان بWWا قWWرار دادن عWWقل مWWحض فWWراسWWوی عWWمل ذهWWن بWWر فWWراز حWWواس و شWWهوت ،روح بWWر فWWراز بWWدن و خWWدا بWWر فWWراز
انسان ،اربابان را به فراسوی توده ها باال بردند .و نابرابری اجتماعی را توجیه کردند.
-۲ساختار 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.
 -۳در نزد ایده آلیستها کار یدی امری تحقیر شده بود.
 -۴ایWWده هWWای ابWWدی افWWالطWWون )عWWالWWم ُمWثُل( جWWهان بWWیکWWون و فWWساد را در نWWظر داشWWت افWWالطWWون ایWWدئWWولWWوژی ثWWبوت
شرایط بود.
 -۵افWالطWون بWرده داری را تWوجWیه ایWدئWولWوژیWک مWیکWرد .هWمان طWور کWه انWسان تWابWع خWداسWت بWدن تWابWع روح اسWت
برده هم باید تابع ارباب باشد .چنین است سرشت ابدی اشیاء.
-۶دوآلWWیسم ایWWده آلWWیسم ،بWWدن و روح ،خWWدا و انWWسان ،اربWWاب و بWWرده نWWیاز درونWWی جWWهان بWWینی عWWقیدتWWی طWWبقات
حاکم بود .که برای حفظ مواضع شان باید سدهای عبورناپذیری بین دو قسمت تعیین می کردند.
خدمات ایدهآلیسم به فلسفه
-۱اینان در روش و عمل خردگرا بودند.
خWWردگWWرا بWWدیWWن مWWعنی کWWه اصWWرار داشWWتند هWWمه چWWیز بWWایWWد عWWلت کWWافWWی داشWWته بWWاشWWد .و هWWر مWWفهوم بWWایWWد خWWود را بWWه
آزمونهای نقد معقول بسپارد.
-۲آنان به سنت ،وحی و مکاشفه ،شهود ،و هر عمل خردگریز دیگر برای کشف و اثبات آنچه واقعی است
توسل نمی جستند .آنان منحصرا ً بر فعالیت های عقل و روش های آن اتکاء داشتند.
-۳آنان به دیالوگ برای اصالح فهم متقابلشان اعتقاد داشتند.
-۴آنان دین را عقالنی کردند.
-۵ب WWرای نخس WWتین ب WWار م WWبنای WWی ن WWظری ب WWرای ب WWسیاری از ش WWاخ WWه ه WWای دان WWش ،اق WWتصاد ،س WWیاس WWت ،ری WWاض WWیات،
اخالق ،زیبایی شناسی ،منطق و زیست شناسی به وجود آوردند.
-۶با تمرکز بر ذهن ،جنبه های ویژه آن را دقیقا ً مطالعه کردند.
-۷آنان تفکری سامانمند درباره تفکر ارائه دادند.
-۸آنان 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.
-۹دیالکتیک به عنوان یک روش پایه ای شد برای منطق دیالکتیکی هگل .
 -۱۰به علوم به ویژه هندسه کمک بسیاری کردند.
زیست شناسی به ارسطو مدیون است .روانشناسی و علوم اجتماعی به همچنین .
-۱۱آنان 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.
-۱۲آنWWان کWWمک بWWسیار بWWه ادبWWیات و هWWنر کWWردنWWد .سWWقراط تWWجسم دهWWنده نWWقد دگWWرگWWونسWWاز بWWود .افWWالطWWون اسWWتاد
مناظرههای فلسفی بود.
نقد ماتریالیسم
ارسWطو مWی گWفت مWاتWریWالیسWت هWا تWنها یWک نWوع عWلت را در تWبیین شWان از شWدن و بWودن اشWیاء در نWظر مWیگWیرنWد 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.
-۱اردوگاه ایده آلیسم ـ که پایگاهش آتن بود.
-۲اردوگاه ماتریالیسم ـ که پایگاهش ایونی بود.
ایWده آلWیسم بWدیWن مWعنا کWه در تحWلیل نWهایWی جWوهWر واقWعیت را مWادی نWمی دانسWتند و مWاتWریWالWیسم بWدیWن مWعنا کWه
روش هWWای بWWنیادی تWWبیین هWWایWWشان مWWبتنی بWWود بWWر حWWاالت مWWختلف مWWاده از چWWهار عWWنصر )آب ،خWWاک ،هWWوا و آتWWش(
گرفته تا اتم و خأل.
علت پیروزی ایده آلیسم
بWWا ایWWن کWWه تWWبیین مWWاتWWریWWالیسWWتی )طWWبیعت گWWرایWWان مWWلطی و اتWWومیسWWت هWWا( بWWر تWWبیین ایWWده آلیسWWتی تWWقدم داشWWت .امWWا
جریان ایده آلیستی در اندیشه یونانی تفوق داشت .علت هایش چه بود:
-۱سنت
-۲مذهب
-۳نیازهای اشرافیت برده دار
-۴سطح نازل فرهنگ توده ها
-۵مرحله نوزادی علم و بالتبع آن ماتریالیسم که باید از آن تغذیه می کرد.
-۶برهان 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.
ایWنان تWا آنWجا کWه مWی تWوانسWتند پWدیWده را تWبیین مWادی کWنند جWلو مWی رفWتند و هWرجWا کWه کWم مWی آوردنWد پWای روح
)نوس به یونانی( را به میان می کشیدند.
آن WWاک WWسا گ WWوراس از ی WWک س WWو م WWی گ WWوی WWد ع WWلت ح WWرک WWت روح اس WWت .و از س WWوی WWی دی WWگر م WWی گ WWوی WWد ان WWسان از آن رو
هWوشWمند شWد کWه دارای دسWت بWود .یWعنی از دسWت هWایWش اسWتفاده کWرد کWه تWبیین مWادی اسWت .در حWالWی کWه ارسWطو
با تبیین غایت گرایانه اش می گوید دست ها به این سبب به انسان داده شد که هوش دارد.
افWالطWون نWیز در نWقدش بWه نWقل از سWقراط مWی گWویWد :آنWاکWسا گWوراس در تWرتWیب و انWتظام اشWیاء روح را دخWالWتی
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.
سWوفسWطائWیان مWیوه جWنبش دمWکراتWیکی بWود کWه پWایWگاه اجWتماعWی اش بWازرگWانWان و تWولWیدکWنندگWان بWودنWد .کWسانWی
که قدرت را از اشرافیت زمیندار گرفته بودند .و قدرت را در بین مردم تقسیم کرده بودند.
ایWWن دوران بWWا تWWحوالت سWWیاسWWی ،اجWWتماعWWی ،اقWWتصادی و فWWکری روشWWن مWWی شWWود .بWWخشی از تWWحوالت فWWکری آن
خود را در فلسفه نشان می دهد.
سوفسطائیان در واقع پاسخی هستند به مطالبات جدید که در بین طبقات جدید ایجاد شده است.
ایWنان پWیشگامWان آمWوزش هWای جWدیWدنWد .دانWش را از انWحصار اشWرافWیت خWارج و بWه مWیان الیWه هWای عWظیم مWردم
مWی بWرنWد .بWا خWرافWات مWقابWله مWی کWنند و بWه اصWالحWات اجWتماعWی بWا پWرورش و آمWوزش مWردم کWمک مWی رسWانWند .بWابWت
ایWWن آمWWوزش خWWود دسWWتمزد هWWم مWWی گWWیرنWWد .هWWمین مسWWتمسکی مWWی شWWود تWWا اشWWرافWWیت آن هWWا را بWWه نWWقد بکشWWد .امWWا
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:
-۱انسان مقیاس همه چیز است.
-۲ادعاهای متضاد به یکسان حقیقی اند.
در زمWینه شWناخWت ،ادراک حWسی را مWبنای حWقیقت مWی دانسWتند .امWا ایWن شWناخWت را فWردی مWی دانسWتند .و بWه
شWناخWت مشWترک بWاور نWداشWتند پWس بWرای شWناخWت مWبنای عWینی قWائWل نWبودنWد .و مWی گWفتند مWحال اسWت کWه بWشود
ف WWهمید اش WWیاء ف WWی ن WWفسه چ WWه هس WWتند ام WWا در زم WWینه م WWقیاس ب WWودن ان WWسان ب WWرای ه WWه چ WWیز ،م WWقاص WWد ع WWملی پش WWت آن
خ WWواب WWیده ب WWود .پ WWس ن WWهاده WWای اج WWتماع WWی م WWنطبق ب WWا ن WWیازه WWای ان WWسان ب WWای WWد ت WWغییر ک WWند و ع WWدال WWت ،ح WWقیقت ،اخ WWالق و
قانون نمی توانستند مطلق باشند و نسبت به انسان بررسی می شدند.
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دولت
دولWت و قWوانWین آن نWیز چWیزی جWز زور یWا قWرارداد نیسWتند .تWراسWیما خWوس مWیگفت :قWوانWین دولWت اخWتراع اقWویWا بWرای
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
پWروتWا گWوراس مWی گWفت :مWن نWمی دانWم آیWا خWدایWان وجWود دارنWد یWا نWدارنWد .کWریWتلیس در سWیسی نWوس بWه وجWود آمWدن
دین را در رابطه با مطیع بودن نسبت به قانون برابر می داند.
برده داری
آنWان مWی گWفتند انWسان هWا بWه لWحاظ طWبیعت مWتفاوت نیسWتند .حWاکWمیت سWرور بWر بWنده مWبتنی بWرزور اسWت و عWادالنWه
نیست.
حکمت
آنWWان دولWWتمداری را بWWه هWWر شWWخص فWWرزانWWه ای واگWWذار مWWی کWWردنWWد .و فWWرمWWانWWروایWWان را حWWق بهWWتریWWن هWWا مWWی دانسWWتند.
در حالی که افالطون حکومت را از آن نخبگان می دانست.
اف WWالط WWون م WWی گ WWفت :ان WWسان م WWقیاس ه WWمه چ WWیز نیس WWت .خ WWدا م WWقیاس ه WWمه چ WWیز اس WWت و ع WWدل و ق WWان WWون WWمندی را
یکسان می دانست.

در آمد هفتم
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مقوله

چیست18

بWWدون اسWWتفاده از مWWفاهWWیم کWWلی )مWWقولWWه هWWا( انWWدیWWشیدن مWWمکن نیسWWت و هWWرگWWزنWWمی تWWوان بWWه شWWناخWWت ویWWژگWWی هWWای
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.
اص WWل و نس WWب م WWقول WWه ه WWا زائ WWیده اش WWیاء و پ WWدی WWده ه WWای خ WWارج از ذه WWن ان WWسان و ع WWام ت WWری WWن و اس WWاس WWی ت WWری WWن
مشخصه های این پدیده ها است.
توضیح
-۱ایده آلیست های ذهنی :می گویند مقوله ها محصول انعکاس دنیای مادی نیستند.
-۲ای WWده آلیس WWت ه WWای ع WWینی )م WWثل ه WWگل( خ WWصوم WWت ع WWینی م WWقول WWه ه WWا را ق WWبول دارن WWد ام WWا آن را مظه WWر خ WWرد ک WWلی ی WWا
مراتبی در تحول ایده مطلق و روح کلی می دانند.
-۳پوزیتیویست ها ـ معتقدند مقوله ها متکی به احساسات بشری است و هیچ پیوندی با جهان عینی ندارد.
-۴نWئوتWومWسیتها ـ مWعتقدنWد کWه مWقولWه هWا نWمونWه ای از اشWیاء ،خWصیصه هWا و روابWطی هسWتند کWه واقWعیت و اصWل و
نسب آنها را باید در خرد خداوندی جست.
-۵ک WWان WWت م WWعتقد اس WWت ک WWه م WWقوالت آپ WWری WWوری هس WWتند و ان WWسان ب WWیش از ای WWن ک WWه ش WWروع ب WWه ش WWناخ WWت ج WWهان ک WWند
خودآگاهی اش انباشته از مقوله های علیت ،وجوب و حدوث و غیره است.

 . 18شناخت و مقوله های فلسفی ـ ب .کیوان
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مقوله های اساسی فلسفه
-۱ماده
-۲حرکت
-۳فضا
-۴زمان
-۵نهای
-۶بی نهایت
-۷خودآگاه
-۸کیفیت
-۹کمیت
-۱۰مقیاس
-۱۱تضاد
-۱۲وحدت
-۱۳نفی
اساسی روش شناسی فلسفه
-۱علت و معلول
-۲وجوب و حدوث
-۳امکان و واقعیت
-۴صورت و محتوی
-۵ماهیت و نمود
-۶امور خاص و عام
-۷ضرورت و تصادف
ماده
-۱ماده مقوله ای است فلسفی و عبارتست از واقعیت عینی که انسان به وسیله حواس خویش آن را دریافت
می

دارد19.

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

شود20.

 . 19پرویز بابایی ـ چند مقوله فلسفی
 . 20شایگان ـ بررسی مقوالت فلسفی
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-۳مWاده مWقولWه ای اسWت فWلسفی بWرای تWعین آن واقWعیت خWارجWی کWه مWحسوسWات انWسان بWه وی از وجWودش خWبر مWی
دهWند .و حWواس مWا آن را کWپی مWی کWند .عWکاسWی مWی کWند .مWنعکس مWی سWازد و خWود آن مسWتقل از مWا وجWود دارد.
ای WWن ت WWعری WWف را ن WWبای WWد ب WWا م WWعرف WWت م WWا نس WWبت ب WWه م WWختصات م WWشخص م WWاده مخ WWلوط ک WWرد ک WWه م WWرب WWوط اس WWت ب WWه ح WWیطه
فیزیک ،شیمی و

بیولوژی21.

مWفهوم مWاده تWمامWی پWدیWده هWا و رونWدهWای جWهان عWینی مWوجWود در خWارج از آگWاهWی بشWر را در بWر مWی گWیرد .و
جWWهان مWWادی را چWWونWWان یWWک کWWل واحWWد کWWه در حWWرکWWت دائWWمی اسWWت مWWنعکس مWWی سWWازد .ایWWن تWWعریWWف عWWام را نWWبایWWد بWWا
تعاریف گوناگون از ترکیب ماده و خواص آن ،اجسام مادی جداگانه و روندهای طبیعی مخلوط کرد.
مWفهوم مWاده بWه مWنزلWه یWک مWقولWه فWلسفی بWا مWاده بWه مWثابWه واقWعیت عWینی مWوجWود و مسWتقل از هWرگWونWه مWفاهWیم یWا
مقوالت منطقی را نباید اشتباه کرد.
حرکت ،زمان و مکان
اشکال عمده هستی ماده عبارت است از:
۱حرکت۲زمان۳مکانحرکت
حWرکWت حWالWت وجWودی مWاده اسWت .اشWکال و انWواع گWونWاگWون مWاده نWمی تWوانWد شWناخWته شWود مWگر بWه واسWطه حWرکWت.
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
مWWاده مWWتغیر لحWWظات آرامWWش و سWWکون هWWم دارد .امWWا نسWWبی اسWWت .و جWWزء ذات مWWاده بWWهطWWوری کWWلی نیسWWت .بWWلکه 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.
سWکون تWعادل و پWایWداری مWعینی در اشWیاء و پWدیWده هWاسWت کWه بWدون آن الWبته خWود ایWن اشWیاء و تWعین کWیفی 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.
ح WWرک WWت ص WWرفW Wا ً ج WWنبش از ج WWای WWی ب WWه ج WWای دی WWگر نیس WWت .ح WWرک WWت م WWلکول WWی ـ ح WWرارت WWی ،ن WWور ،ن WWیروی ال WWکتری WWک و

 . 21احسان طبری ـ آموزش انقالبی
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الWکترومWغناطWیسی ،تجWزیWه و تWرکWیب شWیمیایWی ،زنWدگWی بWیولWوژیWک و زنWدگWی اجWتماعWی ـ کWثیرالWشکل تWریWن نWوع حWرکWت
ها است.
مWWفهوم حWWرکWWت شWWامWWل تWWمامWWی تWWغییرات حWWاصWWله در طWWبیعت و جWWامWWعه اسWWت حWWرکWWت در مWWورد مWWاده عWWبارتسWWت از
تغییر به طور کلی.
مفهوم تغییر و تکامل
ح WWرک WWت م WWتضمن ت WWمام WWی ت WWغییر ح WWاص WWله در ج WWهان ع WWینی اس WWت .ت WWغییر ن WWه ف WWقط ش WWام WWل ت WWکام WWل ب WWه پ WWیش اس WWت ب WWلکه
مWتضمن حWرکWت پWس گWرایWانWه و جWابWه جWا شWدن سWاده مWکانWیکی نWیز هسWت .تWکامWل محWدودتWر از تWغییر و فWقط بWه پWیش
است.
انواع حرکت
-۱حرکت مکانیکی :انتقال در مکان
-۲حرکت فیزیکی :حرارت و نور
-۳حرکت شیمیایی :تجزیه و ترکیب شیمیایی
-۴حرکت بیولوژیک :رشد و نمو
-۵حرکت اجتماعی :انقالب
-۶حرکت در فکر
حWWرکWWت حWWالWWت وجWWودی مWWاده اسWWت .ولWWی هWWر نWWوع خWWاص مWWاده شWWکل خWWاص حWWرکWWت خWWود را دارد .زنWWدگWWی شWWکل
عالی تر حرکت ماده است .و زندگی اجتماعی عالی ترین و پیچیده ترین شکل حرکت ماده است.
اشکال حرکت ماده غیرارگانیگ
-۱سیر فضایی اجسام گوناگون
-۲حWرکWت ذرات بWنیادی و مWیدان هWای الWکترومWغناطWیسی ،جWاذبWه و کWشش هWای درون هسWته ای ،تWبادالت ذرات
بنیادی ،حرکت و تبدیل اتم ها و مولکول ها منجمله شکل شیمیایی حرکت ماده است.
-۳روندهای حرارتی
-۴تغییرات در حاالت تراکم ماده و ارتعاشات صوتی
-۵تغییرات در سیستم های کیهانی
ارتباط اشکال حرکت با هم
اشWWکال حWWرکWWت بWWه یWWکدیWWگر مWWرتWWبط و تWWفکیک نWWاپWWذیWWرنWWد .یWWک شWWکل حWWرکWWت بWWه شWWکل دیWWگر گWWذر مWWی کWWند .مWWکانWWیکی بWWه
حرارتی به الکتریکی یا برعکس.
رابWطه مWیان اشWکال حWرکWت و تWبدیWل نWاپWذیWری آن هWا در قWانWون بWقاء و قWبول انWرژی تWعریWف شWده اسWت .بWنابWرایWن
قانون ،حرکت نه به وجود می آید و نه از بین می رود .بلکه دستخوش تبدالت بی پایان است.
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ت WWغییرات ح WWاص WWله در ط WWبیعت م WWرب WWوط ب WWه خ WWود م WWاده اس WWت .ط WWبیعت خ WWود ع WWلت ه WWمه ت WWغییرات ح WWاص WWله در ج WWهان
است.
محرک حرکت ناشی از تضادهای نهانی خود ماده است که به آن اتودینامیسم می گویند.
زمان و مکان
زمWWان و مWWکان بWWه مWWثابWWه اشWWکال اصWWلی وجWWود مWWاده متحWWرک اسWWت .زمWWان و مWWکان هWWمانقWWدر واقWWعیت عWWینی دارنWWد کWWه
خود ماده دارد.
نWیوتWون زمWان و مWکان را بWه طWور مWطلق در نWظر مWی گWرفWت .و آن هWا را از حWرکWت و مWاده جWدا مWی سWاخWت .و بWه
گWوهWرهWای مسWتقل و مWطلق تWبدیWل مWی کWرد .امWا انیشWنت در تWئوری نسWبیت رابWطه نWزدیWک زمWان و مWکان را بWا حWرکWت
اجسام مادی نشان داد.
مفاهیم زمان و مکان
مWWفاهWWیم و تWWصورات مWWا از خWWواص زمWWان و مWWکان تWWکامWWل مWWی یWWابWWد و تWWغییر مWWی پWWذیWWرد .امWWا نWWبایWWد فWWرامWWوش کWWرد کWWه
انWسان و طWبیعت فWقط در زمWان و مWکان کWه هWمواره مسWتقل از هWر مWفهوم و انWدیWشه دربWاره آنWها اسWت وجWود دارنWد.
به بیان دیگر مفاهیم را به عنوان مقوالتی ذهنی نباید با امر عینی خلط کرد.
م WWاده متح WWرک ه WWمواره ف WWقط در زم WWان و م WWکان واق WWعی ح WWرک WWت م WWی ک WWند .ب WWه ع WWبارت دی WWگر زم WWان و م WWکان اش WWکال
وجWودی مWاده متحWرک انWد .و بWه طWور تWفکیک نWاپWذیWری بWا مWاده و حWرکWت پWیوسWته انWد .هWمان طWور کWه مWاده بWدون زمWان
و مکان نمی تواند وجود داشته باشد مکان و زمان نیز جدا از ماده متحرک نمی تواند وجود داشته باشد.
خأل
خWأل بWه مWعنای خWالWی عWبارتسWت از حWالWت مWعینی از مWیدان هWای فWیزیWکی کWه هWمواره از خWواص واقWعی و مWشخصی
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.
مWWاده متحWWرک بWWدون زمWWان و مWWکان وجWWود خWWارجWWی نWWدارد .لWWذا مWWاده ،حWWرکWWت ،زمWWان و مWWکان واحWWدنWWد و هWWمیشه بWWا
یکدیگرند.
دیالکتیک
اسلوب یا شیوه تحقیق معرفت و پراتیک انسانی دو گونه است:
-۱متافیزیکی
-۲دیالکتیکی
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
-۱قانون پیوند و تکامل عام
-۲قانون تغییرات کمی به تغییرات کیفی
-۳قانون وحدت و مبارزه اضداد
-۴قانون نفی در نفی
مقوالت دیالکتیک
-۱عام و خاص
-۲علت و معلول
-۳ضرورت و تصادف
-۴امکان و واقعیت
-۵شکل و مضمون
-۶ماهیت و نمود
-۷منطقی و تاریخی
اقسام دیالکتیک
-۱دیالکتیک عینی :وجود قوانین مقوالت عینی در جهان واقعی را گویند.
-۲دیWWالWWکتیک ذهWWنی :مWWعرفWWت انWWسان از قWWوانWWین و مWWقوالت طWWبیعت کWWه هWWمان سWWیر تWWفکر مWWنطقی اسWWت را دیWWالWWکتیک
ذهنی گویند.
قانون چیست
قانون عبارتست از بیان روابط ماهوی و ضروری و مناسبات پایدار و مکرر بین پدیده های طبیعت و جامعه.
در مWاهWیت نWیز از روابWط پWایWدار و ضWرور درونWی اشWیاء و پWدیWده هWا سWخن مWی گWویWیم .امWا قWانWون بWا مWاهWیت یWکی
نیست.
انواع قانون
-۱قانون عام :در همه عرصه های حرکت ماده عمل می کند؛ مثل قانون بقاء انرژی .
-۲ق WWان WWون خ WWاص :در ع WWرص WWه م WWعینی از ح WWرک WWت م WWاده ع WWمل م WWی ک WWند .م WWثل ق WWان WWون ه WWماه WWنگی ب WWین ن WWیروه WWای ت WWول WWید و
مناسبات تولید.
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قانون :عینی یا ذهنی
بWرخWی از فWالسWفه مWثل کWانWت عWینی بWودن قWوانWین را مWنکرنWد .و آن را مWحصول ذهWن انWسان مWی دانWند .حWال آن کWه
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:
-۱تکامل
-۲رشد
-۳نو
-۴سیستم
-۵عنصر
-۶ساخت
-۷عملکرد
تکامل چیست
ت WWکام WWل ب WWه م WWعنای بس WWط ،رش WWد و گس WWترش م WWی ب WWاش WWد .ام WWا ت WWکام WWل م WWقول WWه ای اس WWت ف WWلسفی ک WWه خ WWصلت ت WWغییرات و
تطوراتی که در جهان روی می دهد را بیان می کند.
رشد چیست
رشWWد هWWمان تWWکامWWل نیسWWت و بیشWWتر مWWراد تWWغییر در حجWWم و در کWWمیت اسWWت .و مWWی تWWوانWWد پWWیش رونWWده یWWا پWWسرونWWده
باشد .بعضی ها رشد و تکامل را یکی می گیرند که غلط است.
نو چیست
در جWریWان تWکامWل و رشWد »نWو« بWه شWکل ضWرور پWدیWد مWی آیWد .نWو یWک کWیفیت نWویWن اسWت کWه مWرحWله تWازه ای را در
تکامل پدید می آورد.
مفهوم دیالکتیکی نو به معنای اخیرتر بودن نیست بلکه حالتی تازه در پروسه رشد است.
سیستم چیست
سیسWWتم عWWبارتسWWت از مجWWموعWWه عWWناصWWر کWWه بWWین خWWود بWWه شWWکل مWWعینی پWWیونWWد یWWافWWته اسWWت و یWWک نWWوع کWWل واحWWد را بWWه
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.
امWWا سWWاخWWت فWWقط جWWنبه پWWایWWداری و ثWWبات آن سیسWWتم را در بWWرمWWیگWWیرد .سWWاخWWت نWWظام درونWWی آن سیسWWتم را شWWامWWل
میشود.
عملکرد )فونکسیون( چیست
عبارتست از شیوه رفتار سیستم.
سWWاخWWت و عWWملکرد بWWه هWWم مWWربWWوط هسWWتند .زیWWرا سWWاخWWت نسWWبت بWWه عWWملکرد پWWایWWه و مWWبنای درونWWی آن اسWWت کWWه شWWیوه
عملکرد خاص آن سیستم را موجب میگردد.
در دانش امروزی هر سیستم از دو زاویه تحلیل میشود:
-۱شیوه ستروکتورال
-۲شیوه 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:
-۱جهان همواره به صورتی که بوده باقی میماند.
-۲تکامل همواره به صورت پروسه ای مداوم است.
-۳تکامل به صورت پروسه ای مدام با وقفه های ناگهانی و جهشی از یک مرحله به مرحله دیگر است.
دیWدگWاه اول مWربWوط اسWت بWه مWاتWریWالWیسم مWکانWیکی ،کWه جWهان را مWاشWین بWزرگWی مWیدانسWت کWه هWمیشه یWک عWمل
واحد انجام میداد .و در یک دور جاودانی بود.
دیWدگWاه دوم از آن بWورژوازی صWنعتی بWود .کWه تWرقWی را قWانWون سWرمWایWه داری مWیدانسWت و آن را بWه کWل جWهان
تسری میداد.
دو اشکال در تبیین تکامل
-۱عامل تکامل
-۲سیر 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.
م WWشکل دوم در س WWیر ت WWحول ب WWود .ک WWه ع WWده ای ت WWحول را ی WWک پ WWروس WWه ه WWموار و ب WWالان WWتقاع م WWیدی WWدن WWد .در ح WWال WWی ک WWه
ت WWداوم ق WWان WWون ت WWکام WWل نیس WWت .ای WWن پ WWروس WWه ه WWمواره ت WWوس WWط ت WWغییرات ن WWاگ WWهان WWی ق WWطع م WWیش WWود و م WWرح WWله ج WWدی WWدی آغ WWاز
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میشود.
ایWن دو نWگاه ریWشه در نWگاه دو طWبقه بWه تWحول اجWتماعWی دارد .بWورژازی رفWرم را مWیفWهمد و پWرولWتاریWا جWهش و
انقالب را.
نگاه دیگر
-۱جهان در یک پروسه تکامل مداوم است.
-۲این پروسه با انقطاع ها و جهش هایی روبه روست که حالت نو را خبر میدهد.
-۳ن WWیروی مح WWرک WWه ای WWن ح WWرک WWت در خ WWود پ WWروس WWه ه WWای م WWادی اس WWت .در ت WWضاده WWای درون WWی ه WWر پ WWروس WWه در ط WWبیعت و
جامعه.
تکامل در نزد هگل
هWگل مWیگWفت جWایWی کWه تWضاد در کWار بWاشWد .نWیروی تWکامWل وجWود دارد .بWه نWظر او کWل پWروسWه جWهان مWادی چWیزی
نیسWت جWز تWحقق ایWده مWطلق .ایWده مWطلق از مWیان یWک سWلسله تWضادهWا تWکامWل مWییWابWد .و ایWن تWکامWل ایWده اسWت کWه
خود را در جهان مادی متظاهر میکند.
ه WWگل ب WWه دن WWیا آم WWدن و از ب WWین رف WWنت اش WWیاء را ت WWجسم م WWرح WWله ت WWضادم WWند ای WWده م WWطلق م WWیدان WWد .ب WWرای ه WWگل ت WWکام WWل
اشیاء به علت تضادمندی مفاهیم آن هاست.
اشWکال هWگل در ایWنجا ایWن اسWت کWه بWه جWای آن کWه از مWفاهWیم بWه اشWیاء بWرسWد) .مWفاهWیم انWعکاس آن اشWیاء 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.
پWWس بWWایWWد ایWWن تWWصویWWر واژگWWونWWه )اشWWیاء تWWصویWWری از ایWWن یWWا آن عWWرصWWه از تWWکامWWل مWWفهوم مWWطلق( درسWWت مWWیشWWد.
دیالکتیک مفهوم به انعکاس آگاهانه حرکت دیالکتیکی جهان واقعی مبدل شد.
ایWن درک کWلید فWهم نWیروی تWکامWل در جWهان مWادی بWدون تWوسWل بWه نWیروی خWارجWی شWد بWدیWن طWریWق دیWالWکتیک بWه
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:
-۱کم :یا کمیت که به فارسی چندی است.
-۲کیف :یا کیفیت که به فارسی چونی است.
-۳نسبت :که به فارسی اندازه است.
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کمیت چیست
مWWختصات زمWWانWWی و مWWکانWWی یWWک شWWیء یWWا یWWک پWWدیWWده اسWWت و آن نWWیز در ارتWWباط و مWWقایWWسه بWWا اشWWیاء دیWWگر بWWروز مWWی
کند .مثل بزرگی و کوچکی.
کیفیت چیست
مجWWموعWWه عWWالمWWات و خWWواص یWWک شWWیء یWWا پWWدیWWده اسWWت کWWه آن را از اشWWیاء و پWWدیWWده هWWای دیWWگر مجWWزا مWWی کWWند .مWWثالً
گیاه بودن.
نسبت یا اندازه
وحWدت مWختصات کWمی و کWیفی اسWت .بWدیWن مWعنا کWه هWر کWیفیتی دارای بWرخWی مWضامWین کWمی اسWت کWه ایWن کWمیت
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.
-۱بطئی و سریع
-۲غیرانفجاری و انفجاری
-۳تحول تدریجی یا انقالبی
به هر روی جهش ،نقطه چرخش بنیادی در تکامل شیء یا پدیده است.
فرق تحول تدریجی با انقالبی
در تWحول تWدریWجی )یWا اوالسWیون( تWغییر بWه گWونWهای اسWت کWه خWواص و قWوانWین عWمده بWه قWوت خWود بWاقWی مWی مWانWد.
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 تWکامWل جWامWعه هWر دو شWیوه تWحول )تWحول تWدریWجی و انWقالب( عWمل مWی کWنند .امWا عWده ای یWک شWیوه را عWمده و
شیوه دیگر را رد می کنند.
-۱رفرمیست ها تحول تدریجی را عمده می کنند و انقالب را رد می کنند.
-۲آوانتوریست ها انقالب را عمده می کنند و رفرم را رد می کنند.
قانون وحدت و مبارزه اضداد
تقابل چیست
م WWشخصات اص WWلی ی WWک ش WWئی ی WWا ی WWک پ WWدی WWده ک WWه ک WWام Wالً ب WWا ه WWم ف WWرق داش WWته ب WWاش WWند .ول WWی وج WWود ی WWکی ب WWدون دی WWگری
مفروض نیست؛ مثل شب و روز.
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تضاد چیست
تWWضاد نسWWبت بWWین جWWهات و گWWرایWWش هWWای مWWتقابWWل و مWWتبایWWن یWWک کWWل اسWWت کWWه طWWی آن یWWکدیWWگر را وضWWع ،مشWWروط یWWا
نفی می کنند .مبارزه جهات متضاد مطلق و وحدت آنها نسبی است.
مراحل رشد تضاد
-۱مرحله نخست ،مرحله یگانگی ،کیفیتی که هنوز در آن تضادی بروز نکرده است.
-۲مرحله 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.
-۳مرحله سوم ،مرحله قطب بندی است در کیفیت کهن دو قطب پدید می شود.
-۴مرحله چهارم ،مرحله برخورد یا تنازع دو قطب است.
-۵مرحله پنجم ،مرحله حل تضاد و غلبه نو بر کهنه و پیدا شدن کیفیت نوین است.
انواع و اشکال تضاد
-۱تضاد 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
-۲تضاد اصلی و فرعی
تWضاد اصWلی :تWضادی اسWت کWه تWغییرات یWک پWدیWده را مWعین مWی کWند و بWدون حWل آن کWیفیت نWویWن بWه وجWود نWمی
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
آنچWنان نWفی اسWت کWه بWا آن کWه شWئی مWعین را از مWیان مWی بWرد ولWی در عWین حWال مWیدان را بWرای رشWد و تWکامWل
آتی آن شی ³می 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.
ب WWا ن WWفی در ن WWفی ب WWه م WWبدا ً نخس WWت ب WWرم WWی گ WWردی WWم .ام WWا ای WWن ت WWکرار ی WWک ت WWکرار غ WWنی ت WWر ش WWده اس WWت م WWثالً م WWال WWکیت
خWWصوصWWی ،مWWالWWکیت اشWWتراکWWی کWWمون اولWWیه را نWWفی کWWرد .سWWوسWWیالWWیسم نWWفی مWWالWWکیت خWWصوصWWی اسWWت .بWWا نWWفی در
نفی بار دیگر ما به مالکیت اشتراکی برمی گردیم اما در مرحله عالی تر.
حWرکWت تWکامWل بWر پWایWه نWفی در نWفی یWک سWیر مWارپWیچ را طWی مWی کWند ایWن حWرکWت مWارپWیچ در عWین حWال اعWتالیWی
است .و مدام یک حالت جامع تری را به وجود می آورد.
وجوب و حدوث
وجWوب :پWدیWده یWا واقWعه ای را گWویWند کWه وقWوعWش در شWرایWط مWفروض جWبری اسWت .وجWوب از مWاهWیت و طWبیعت ذاتWی
پدیده ها ناشی می گردد و در واقعه مفروض حالتی پابرجا و دائمی دارد.
حWدوث :وقWوع امWری در شWرایWط مWفروض کWه جWنبه اجWتماعWی دارد .حWدوث از طWبیعت شWیء نWاشWی نWمی شWود .و
موقت و ناپایدار است.
حدوث می تواند معرف خصوصیتی داخلی یا خارجی باشد.
حدوث خارجی
بWWروز اتWWفاق در مWWسیر جWWریWWان هWWای عWWادی و طWWبیعی بWWه عWWلت هWWمزمWWانWWی دو پWWدیWWده در یWWک مWWکان یWWا زمWWان ،عWWابWWری در
حWین عWبور پWا روی پWوسWت مWوز مWی گWذارد کWه عWابWر دیWگر هWمزمWان بWه زمWین مWی انWدازد .زمWین خWوردن عWابWر ربWطی بWه
راه رفنت او ندارد.
حدوث داخلی
از طبیعت شیء ناشی شده و در خالل آن گسترش طبیعی روند صورت می گیرد.
اتفاق
اتWفاق چWیزی اسWت کWه در اوضWاع و احWوال مWفروض مWمکن اسWت بWدیWن گWونWه یWا آن گWونWه جWریWان یWابWد .مWنشأ حWادث
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 صرفا ً واجب یا حادث نیستند .و بین آن دو مرز نفوذناپذیری وجود ندارد.
حWدوث صWورتWی از خWودنWمایWی وجWوب و مWکمل آن اسWت .و خWود بWر واجWب اثWر مWی گWذارد و مWی تWوانWد جWریWان 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 ب WWررس WWی ه WWای ع WWلمی ه WWمیشه ت WWکیه ب WWر رون WWده WWا و پ WWدی WWده ه WWای واج WWب اس WWت ام WWا ب WWای WWد ح WWادث را از ن WWظر 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
قWانWون عWلیت در تWمامWی عWرصWه هWا در کWار اسWت .یWک امWر ذهWنی و سWاخWته عWقل مWا نیسWت .بWلکه واقWعی و عWینی و
عام است.
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
بWرخWی مWی گWویWند در درون اتWم قWانWون عWلیت وجWود نWدارد و قWانWون عWدم تWعین حWاکWم اسWت .چWرا کWه بWا دانسWنت وضWع
اولWیه بWرخWی »ذرات اولWیه« داخWل اتWم دشWوار اسWت کWه رفWتار بWعدی آنWها را )از نWظر سWرعWت و مWوضWع( تWعیین کWنیم.
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
بWی خWبری انWسان از قWوانWین عWینی جWهان را ضWرورت کWور گWویWند .تWا زمWانWی کWه ایWن بWی خWبری ادامWه دارد .نWیروهWای
طبیعت بر انسان حکومت می کنند.
اختیار
اخWWتیار درک ضWWرورت اسWWت .ضWWرورت هWWنگامWWی کWWور عWWمل مWWی کWWند کWWه بWWه ادراک در نWWیامWWده بWWاشWWد .اخWWتیار تWWضاد
منطقی وجوب است .و مفهوم اختیار از مفهوم وجوب جدایی ناپذیر است.
آزادی
آزادی ب WWه م WWعنای تس WWلط ب WWر خ WWوی WWش و ف WWرم WWان WWروای WWی ب WWر ط WWبیعت خ WWارج WWی م WWتکی ب WWر ش WWناخ WWت ض WWرورت ه WWای ط WWبیعی
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.
ه WWمه چ WWیز از پ WWیش ت WWصور ش WWده اس WWت .و ان WWسان در م WWقاب WWل ق WWدرت ه WWای ق WWاه WWر ن WWات WWوان اس WWت و ج WWز تس WWلیم راه
دیگری ندارد.
اراده گرایان )ولونتاریست ها(
بWرخWالف قWدرگWرایWان ،اراده را مWطلق مWی کWنند .اراده گWرایWان بWه قWوانWین عWینی تWوجWهی نWدارنWد و مWنکر تWأثWیر ضWرورت
های عینی می شوند.
آزادی فکر و عمل
بWایWد بWین آزادی فWکر و آزاد بWودن و آزادی عWمل تWفاوت قWائWل شWد .ایWن دو یWکی نیسWتند مWیتوان در انWدیWشه طWرحهWای
زیWWبا ابWWداع کWWرد )آزادی فWWکر( امWWا اجWWرای چWWنین طWWرح هWWایWWی در گWWام نخسWWت بWWا ضWWرورت هWWای عWWینی بWWرخWWورد مWWی
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.
م••سئول••یت :در چ WWارچ WWوب ض WWاب WWطه ه WWای ض WWرورت ع WWینی م WWعنا م WWی ی WWاب WWد .م WWسئول WWیت ف WWردی در راب WWطه ب WWا آزادی
انسانی قابل فهم است .آزادی خود محصول درک ضرورت است.
واقعیت ،امکان ،احتمال
واقعیت
در مWWعنای بWWسیار محWWدود بWWه هسWWتی مWWوجWWود بWWیواسWWطه گWWفته مWWی شWWود .واقWWعیت بWWه چWWیزی گWWفته مWWی شWWود کWWه فWWعلیت
یافته و صورت پذیرفته ،می زید و اثر می گذارد.
امکان
آی WWنده ای اس WWت در ب WWطن زم WWان ح WWال ،ی WWعنی چ WWیزی ک WWه در ت WWعین ک WWیفی م WWفروض وج WWود ن WWدارد .ول WWی م WWی ت WWوان WWد 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
-۱وجود ممکن
-۲وجود واقعی
وجWود مWمکن ،وجWود شWیء یWا پWدیWده ای اسWت کWه محWل هWای پWیدایWش آن در بWطن قWوانWین تWکامWل مWوجWود اسWت .و
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وقتی این محمل ها عمل کنند وجود ممکن به وجود واقعی تبدیل شود.
انواع امکان
-۱امکان صوری
-۲امکان تجریدی
-۳امکان واقعی
امکان صوری
یWا امWکان عWقلی یWعنی امWکانWی کWه از جهWت مWنطقی مWانWعی بWرای رخ دادن آن نیسWت .ولWی بWرای تWحقق آن یWک شWرط
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
امWWکانWWی اسWWت کWWه از لWWحاظ مWWنطقی مWWتضمن تWWضادی نیسWWت .بWWا قWWوانWWین عWWینی هWWم مWWوافWWق اسWWت ولWWی عWWمالً شWWرایWWط
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
گWWرایWWش اسWWاسWWی گسWWترش شWWیء را امWWکان واقWWعی گWWویWWند .ایWWن امWWکان در صWWورتWWی کWWه شWWرایWWط و قWWوانWWین مWWعین
فراهم آید صورت فعال مییابد و به واقعیت بدل میگردد.
امکان مطلق
گ WWرای WWش غ WWیراس WWاس WWی گس WWترش ش WWیء اس WWت ک WWه در ص WWورت ه WWماه WWنگی ات WWفاق WWی ش WWرای WWط ب WWدل ب WWهواق WWعیت م WWی گ WWردد.
بنابراین تحقق چنین امکانی موکول به حوادث و فرضیه های مطلق است.
نقد اراده گرایان )ولونتاریست ها(
انWWسان بWWا آگWWاهWWی از قWWوانWWین مWWی تWWوانWWد تWWبدیWWل امWWکان بWWه واقWWعیت را تسWWریWWع کWWند .امWWا ایWWن نWWقش نWWامحWWدود نیسWWت.
اراده گ WWرای WWان ب WWا ن WWادی WWده گ WWرف WWنت ش WWرای WWط م WWساع WWد و ض WWرور ت WWحقق ی WWک ام WWکان ،ن WWقش ک WWمک ک WWننده و ع WWام WWل ذه WWنی 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.
وقWتی شWرایWط عWینی تWحقق بWه درجWه مWعینی از نWضج بWرسWد .از احWتمال سWخن مWی گWویWیم امWا ایWن احWتمال بWایWد
به حداکثر خود برسد تا نقطه تبدیل امکان به واقعیت شکل بگیرد.
در طWبیعت رسWیدن بWه ایWن نWقطه تWبدیWل کWیفی خWود بWه خWودی اسWت .امWا در جWامWعه نWه تWنها بWه شWرایWط عWینی بWلکه
به شرایط ذهنی نیز بستگی دارد.
نمود و ماهیت
ماهیت
مWWاهWWیت بWWیانWWگر قWWوانWWین خWWاص مWWوضWWوع مWWعین و پWWیونWWد درونWWی آن اسWWت کWWه جWWهات مWWختلف آن را بWWه صWWورت واحWWدی
درمی آورد.
مWW WاهWW Wیت اشWW Wیاء واقWW Wعیت و عWW Wینیتی اسWW Wت کWW Wه در آن سWW Wوی دریWW WافWW Wت هWW Wای بWW WیواسWW Wطه قWW Wرار دارد .مWW WاهWW Wیت وجWW Wه
اساسی ،داخلی و نسبتا ً 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(
پ WWدی WWده ی WWا ظ WWاه WWر ،خ WWواص و ع WWالم WWات خ WWارج WWی م WWوض WWوع م WWعین اس WWت ک WWه م WWعرف WWت ح WWسی م WWا آن را درم WWی ی WWاب WWد.
)معرفت حسی :احساس ،ادارک و تصورات(
ن WWمود در س WWطح ج WWاری اس WWت .وج WWه خ WWارج WWی م WWاه WWیت و چ WWگون WWگی تج WWلی آن اس WWت .ام WWا م WWاه WWیت ه WWمیشه از دی WWد
مستقیم پنهان است.
رابطه نمود و ماهیت
نWمود در بWیرون از مWاهWیت نWمی تWوانWد وجWود داشWته بWاشWد .مWاهWیت نWیز بWدون نWمود بWی مWعنا اسWت نWمود تWابWع مWاهWیت
اسWWت .مWWاهWWیت هWWم درواقWWع هWWمان نWWمودهWWا ،لحWWظه هWWای سWWازنWWده نWWمودهWWا هسWWتند کWWه در حWWالWWت مWWختص بWWه خWWود وضWWع
ثابت تر ،عمیق تر و عام تری دارد .ماهیت و نمود پیوستگی دیالکتیکی دارند.
چند نظر
-۱کWWانWWت شWWی را بWWه مWWاهWWیت )نWWومWWن( و پWWدیWWده )فWWنومWWن( تWWقسیم مWWی کWWند و مWWی گWWویWWد :مWWاهWWیت شWWناخWWتنی نیسWWت و مWWا
تنها به پدیده دسترسی داریم.
-۲افالطون و هگل ،ماهیت را عقالنی صرف می دانند و پدیده ها را به شکل محسوسات در نظر می گیرند.
-۳ب WWرک WWلی و ام WWپری WWوک WWری WWتیسیسم ه WWا م WWنکر وج WWود م WWاه WWیت ان WWد و م WWی گ WWوی WWند اش WWیاء ف WWقط مج WWموع WWه م WWحسوس WWات م WWا
هستند .و در وراء محسوسات چیزی وجود ندارد.
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یک نکته مهم
مWاهWیت و پWدیWده ،واقWعی و عWینی انWد .مWا از پWدیWده بWه مWاهWیت مWی رسWیم امWا نWمود هWمیشه مWطابWق بWا مWاهWیت نیسWت و
شWWکل تحWWریWWف شWWده آن اسWWت .چWWرا کWWه نWWمود مجWWموعWWه ای از مWWناسWWبات مWWاهWWوی و تWWصادفWWی و انWWفرادی اسWWت و از
ماهیت متحرک تر است.
راه شناخت ماهیت
نWمود را مWا از راه حWواس مWی شWناسWیم )احWساس ،ادراک ،تWصور( .امWا راه شWناخWت مWاهWیت از راه حWواس نیسWت.
از راه ت WWفکر تج WWری WWدی ت WWئوری WWک اس WWت .م WWعرف WWت ت WWئوری WWک ش WWیء را در وض WWعیت م WWشخص ت WWاری WWخی آن ب WWه ع WWنوان ی WWک
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
شWWکل بWWدون مWWحتوی و مWWحتوی بWWدون شWWکل وجWWود خWWارجWWی نWWدارد .صWWورت و مWWحتوی کWWل واحWWدی را مWWی سWWازنWWد .هWWر
محتوی مشخصی ضرورتا ً صورت معینی دارد.
بسط و تکامل هر شیء یا پدیده با محتوی آن آغاز می شود .و بعد تغییرات در شکل شروع می شود.
وحWWدت شWWکل و مWWحتوی آمWWیخته بWWا تWWضاد اسWWت .تWWغییر از مWWحتوی آغWWاز مWWی شWWود کWWه مWWتغیرتWWر از صWWورت اسWWت.
بWعد تWغییرات در شWکل شWروع مWی شWود .امWا شWکل تWابWع مWنفعل مWحتوی نیسWت بWلکه دارای اسWتقالل نسWبی اسWت .و
پروسه تکامل را می تواند کند یا تند کند ولی محتوی سریعتر از شکل تغییر می کند.
اشکال مختلف این رابطه
-۱شکل و محتوی در حالت تعادلند و ما با گسترش پدیده روبه روئیم.
-۲شWکل از مWحتوی عWقب بWیفتد .مWحتوی نWو و شWکل کWهنه مWی شWود .شWکل کWهنه عWامWل تWرمWزکWننده گسWترش پWدیWده
می شود.
-۳شکل از محتوی جلو بیفتد شکل نو و محتوی کهنه
دو درک غلط
-۱فرمالیسم )صورت گرایی(
-۲مجردگرایی )ابستراکسیونیسم(
در اه WWمیت ص WWورت ب WWحثی نیس WWت ام WWا ج WWدا ک WWردن ص WWورت از م WWحتوی و ارزش م WWطلق دادن ب WWه ص WWورت منج WWر ب WWه
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فWرمWالWیسم و مجWردگWرایWی مWی شWود .در حWالWیکه در یWک اثWر هWنری خWلق یWک اثWر بWدون صWورت مWتناسWب مWعنا نWدارد .و
صورت یک اثر هنری باید در خدمت نیازهای محتوا باشد.
رابWطه صWورت و مWحتوا بWه واقWع رابWطه ای ارگWانWیک اسWت .امWا سWرنWوشWت هWر پWدیWده بWهمWحتوای آن بسWتگی 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:
-۱مجوعه بی سازمان
-۲مجموعه با سازمان
-۳مجموعه ارگانیک
مجWموعWه بWی سWازمWان ،مجWموعWه ای اسWت کWه اشWیاء بWه عWنوان اجWزاء بWه سWادگWی در آن گWرد مWی آیWند .مWانWند یWک
تخته سنگ که مرکب است از سنگریزه ،ماسه و شن.
پیوند اجزاء صرفا ٌ خارجی و مکانیکی است .ویژگی این مجموعه جمع خصایص جزء مرکبهاش می باشد.
مج WWموع WWه ب WWا س WWازم WWان :ای WWن مج WWموع WWه دارای ان WWواع م WWختلف همبس WWتگی و پ WWیوس WWتگی داخ WWلی اس WWت .همبس WWتگی
عناصر این مجموعه دوام نسبی دارند .مانند مولکول
مج WWموع WWه ارگ WWان WWیک :م WWرح WWله ع WWال WWی مج WWموع WWه ب WWا س WWازم WWان را ت WWشکیل م WWی ده WWد .وی WWژگ WWی آن خ WWودگس WWترش WWی و
خودآفرینی اجزایش می باشد مانند ارگانیسم موجود زنده و جامعه
جزء و کل
مجموعه چند جزء یک کل را درست می کنند.
مWقولWه جWزء و کWل رابWطه بWین اشWیاء را تWبیین مWی کWنند در ایWن رابWطه یWکی از آنWها کWل مWی بWاشWد کWه محWل اجWتماع
اجزاء است.
در رابطه جزء و کل ،نقش تعیین کننده با کل است .اجزاء تحت تأثیر کل قرار دارند.
اهمیت این مقوله
در تجWربWه و تحWلیل یWک شWیء آن را بWایWد بWه عWنوان یWک کWل یWا یWک مجWموعWه دیWد .و الزمWه آن مWشخص بWودن اجWزاء آن
است.
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دو دیدگاه غلط
-۱در بWررسWی کWل و جWزء مWاتWریWالWیسم مWکانWیکی کWل را چWیزی جWز مجWموع اجWزاء سWازنWده آن نWمی دانWد .در حWالWی کWه
کل چیزی بیشتر از مجموع عناصر سازنده آن است.
-۲مWWکتب کWWل گWWرایWWی )هWWولWWیسم( :کWWل را چWWیزی بWWیش از مجWWموع اجWWزا مWWی دانWWد .امWWا ایWWن چWWیز بیشWWتر را بWWه اصWWلی
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
م WWفرد ،ع WWام ،خ WWاص پ WWله ه WWای م WWختلف م WWنطقی م WWعرف WWت هس WWتند .ی WWعنی م WWا از م WWفرد ب WWه ع WWام م WWی رس WWیم و از ع WWام ب WWه
خاص.
و این سه بیان کننده اشکال مختلف مناسبات یک شی با دیگر اشیاء یا پدیده ها است.
مفرد چیست
مWWفرد یWWعنی آن چWWه کWWه تWWعین و شWWخصیت کWWیفی یWWک شWWی واحWWد را بWWیان مWWی دارد .بWWا مWWقایWWسه دو شWWی یWWا دو پWWدیWWده
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:
-۱عام انتزاعی
-۲عام مشخص
عام انتزاعی
بWWیانWWگر بWWرخWWی خWWواص تWWکرارشWWونWWده در هWWمه پWWدیWWده هWWا و اشWWیاء مWWتعلق بWWه یWWک رده بWWندی اسWWت .بWWه بWWیان دیWWگر کWWلیه
عالماتی را که خاص اشیاء متعلق به یک رده بندی است بیان می کند.
عام مشخص
عWام انWتزاعWی مWاهWیت شWیء را مWنعکس نWمی کWند .بWلکه تWنها عWام مWشخص اسWت کWه غWناء خWاص مWفرد را مWجسم و
متجلی می سازد .عام مشخص به صورت قانون درمی آید.
خاص چیست
خWWاص ،عWWامWWی اسWWت کWWه در پWWدیWWده هWWای مWWفرد مWWنعکس شWWده اسWWت یWWعنی تجWWلی قWWانWWون عWWمومWWی در افWWراد و عWWناصWWر
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:
-۱وضع یک زحمتکش بررسی میشود .نتیجه استثمار او است .پس بهرده بودن عالمت ویژگی این فرد است.
-۲پWWدیWWده هWWای انWWفرادی نWWظیر )زحWWمتکشان دیWWگر( بWWررسWWی مWWیشWWود نWWتیجه ایWWن کWWه در جWWامWWعه طWWبقاتWWی بهWWره کWWشی
وجود دارد.
-۳حکم میدهیم .در جامعه طبقاتی بهره کش وجود دارد .این حکم عام مجرد است.
-۴ایWن حWکم را مWنطبق مWیکWنیم بWه دوران سWرمWایWه داری نWتیجه مWیگWیریWم در جWامWعه سWرمWایWه داری بهWره کWشی وجWود
دارد به این عام مشخص گویند.
-۵ایWWن حWWکم را بWWر کWWارگWWران ایWWران تسWWری مWWیدهWWیم از عWWام بWWه خWWاص مWWیرسWWیم پWWس وحWWدت مWWفرد بWWا عWWام مWWشخص
بیانگر خاص است.
پس خاص ،عامی است که در مفرد منعکس شده است.
مقوله عام و خاص
خWWاص :اسWWاس فWWردیWWت اسWWت و ویWWژگWWی کWWمی و کWWیفی شWWیء مWWعین کWWه آن را از سWWایWWر اشWWیاء مWWتمایWWز مWWیسWWازد 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
ب WWرای ف WWعال WWیت ه WWای ع WWلمی و ع WWملی درک گس WWترش م WWنطقی خ WWاص و ع WWام اه WWمیت ف WWراوان دارد .ب WWا ای WWن ش WWناخ WWت
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
-۱علت اولیه
-۲علت ثانویه
-۳علت کلی
-۴علت خاص

.

-۵علت داخلی
-۶علت خارجی
-۷علت عینی
-۸علت ذهنی
-۹علت اصلی
-۱۰علت فرعی

.

علت اولیه و ثانویه
عWلت اولWیه مسWتقیم و عWلت ثWانWویWه غWیرمسWتقیم نWقش ایWفاء مWیکWند .عWلت هWای اولWیه و ثWانWویWه هWمراه بWا یWک سWلسله 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.
عWلت هWای ذهWنی آن هWایWی هسWتند کWه اعWمال آگWاهWانWه مWا را بWرمWیانWگیزنWد بWر آراء و تWصمیمات مWا فWرمWان مWیرانWند 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
عWWلت ابWWتدایWWی ،عWWلت بWWدون عWWلت ،عWWلت غWWایWWی ،عWWلت بWWدون مWWعلول اسWWت .ایWWن نWWگرش هWWمه تWWغییرات جWWهان را بWWه عWWلت
العلل نسبت میدهد .و رابطه عالی پدیده ها را نفی میکند.
علت گرایی منطقی و مکانیستی )دترمینیسم(
دتWWرمWWینیسم یWWک جWWریWWان فWWکری اسWWت کWWه مWWعتقد بWWه وجWWود رابWWطه عWWلی بWWین هWWمه پWWدیWWده هWWای طWWبیعت ،جWWامWWعه و شWWعور
بوده و همه این پدیده ها را به هم مشروط میکند.
عWWلت گWWرایWWی مWWکانیسWWتی تWWنوع عWWلت هWWا را بWWه تWWأثWWیر مWWتقابWWل سWWاده مWWکانWWیکی نسWWبت مWWیدهWWد .مWWدافWWعان ایWWن طWWرز
تWفکر ویWژگWی کWیفی قWوانWینی را کWه محWرک صWورت هWای گWونWاگWون حWرکWت مWادی هسWتند نWدیWده گWرفWته و خWصوصWیت
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
-۱علیت بی هیچ قید و شرطی از توالی احساسات فراهم میآید و محصول داده های جاری احساس انسانی
است )نفی علیت(
-۲دیوید 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.
-۳کانت :برای علیت طبیعتی ماقبل تجربه )آپریوری( قائل است .و میگوید علیت از راه عقل وارد جهان
میشود.
-۴هگل :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
بWرخWی غWائWیت را جWانWشین عWلیت سWاخWته انWد .نWظریWه غWائWیت مWیگWویWد هWر چWیز در جهWت هWدف مWعینی راه مWیجWویWد .و
براساس مقاصد از پیش مقرر شده آفریده شده است.
با قبول این نظریه ضرورتا ً به وجود نیرویی ذیشعور که بیرون از اشیاء و پدیده ها میرسیم.
غWایWت شWناسWی )تWلئولWوژی( بWه جWای تWبیین پWدیWده هWا بWا قWوانWین عWینی جWهان مWادی مWیخWواهWد بWا هWدف و مWنظور
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
ق WWان WWون ع WWلیت م WWوج WWب پ WWیدای WWش اص WWل ج WWبر )دت WWرم WWنیسیم( م WWیش WWود .ای WWن ج WWبر در ط WWبیعت ک WWور اس WWت .ی WWعنی ع WWناص WWر
طWبیعی قWادر نیسWتند قWوانWینی ِWعWلی را دریWابWند و در آن دخWل و تWصرف کWنند .ولWی انWسان مWیتWوانWد بWا کWشف قWوانWین
در طWWبیعت و جWWامWWعه خWWود را از قWWید جWWبر طWWبیعی و اجWWتماعWWی رهWWا کWWند و در پWWروسWWه شWWکل گWWیری پWWدیWWده هWWا دخWWالWWت
کند.
فرق بین هدفمندی و غائیت
وجWWود قWWانWWون عWWلیت مWWوجWWب ایWWجاد امWWکان بWWرای هWWدفWWمندی اسWWت .اگWWر قWWانWWون عWWلیت نWWبود ،هWWدف گWWذاری هWWم نWWامWWعقول
بود.
اما این هدفمندی با اصل غائیت یکی نیست.
غWWائWWیت بWWه مWWشیتی ازلWWی بWWرای امWWور قWWائWWل اسWWت .کWWه تWWوسWWط خWWدا بWWرای امWWور تWWعیین شWWده اسWWت .و جWWهان را بWWه
سوی غائیتی ویژه حرکت میدهد.
ضرورت و تصادف
ضرورت چیست
ضرورت رابطة درونی و ماهوی است که از مختصات اساسی شی ³و پدیده ناشی می شود.
تصادف چیست
تWWصادف نسWWبت بWWه ضWWرورت جWWنبه خWWارجWWی دارد یWWا بWWه عWWوامWWل فWWرعWWی مWWربWWوط اسWWت و آن چWWیزی اسWWت کWWه در شWWرایWWط
کنونی می تواند رخ بدهد یا ندهد.
تWWصادف خWWود مشWWروط بWWه عWWلت اسWWت .و تWWصادفWWی بWWه مWWبنای بWWدون عWWلت نیسWWت ضWWرورت و تWWصادف بWWا هWWم انWWد.
یکی از آنها از علت ماهوی و عمده دیگر از علت غیرماهوی و فرعی ناشی می شود.
اگWر در جWهان تWنها تWصادف بWود جWهان خWصلت آشWفته بWه خWود مWی گWرفWت و اگWر فWقط پWدیWده هWای ضWروری بWودنWد
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 شی ³یا 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
مWنطقی و تWاریWخی در وحWدت دیWالWکتیکی هسWتند .و در عWین حWال بWا هWم مWتضادنWد .تWاریWخی در پWروسWه تWکامWل خWود
به آن اندازه ای که قانونمندی ویژه خود را برای آن که به نتایج معین برسد دربردارد منطقی را دربردارد.
منطقی پروسه تکامل شی ³را 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.
بWه هWرروی شWیوه تWحقیق تWاریWخی کWلیدی اسWت بWرای پWژوهWش مWنطقی و پWژوهWش مWنطقی نWیز پWژوهWشی تWاریWخی
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
وظWیفه تWئوری شWناخWت بWررسWی قWوانWین اسWاسWی پWروسWه شWناخWت ،شWیوه هWا ،روش هWا ،و اسWلوب هWای کWلی شWناخWت
انسان نسبت به جهان پیرامون است.
ضرورت شناخت
تWWا زمWWانWWی کWWه نسWWبت بWWه قWWوانWWین حWWاکWWم بWWر جWWامWWعه و طWWبیعت آگWWاه نWWباشWWیم .از نWWیروهWWای محWWرک و چWWگونWWگی تWWحول و
پیشرفت بی خبریم .و کورکورانه عمل می کنیم.
شWناخWت بWه مWا کWمک مWی کWند کWه حWال را بWشناسWیم و بWه پWیش بWاز آیWنده بWرویWم .راه هWای جWدیWد را کWشف کWنیم و
جامعه و طبیعت را به نفع انسان دگرگون سازیم.
اصول شناخت
-۱پاسخ علمی به مسئله اساسی فلسفه )رابطه بین اندیشه و وجود(
-۲تأیید امکان شناخت جهان
-۳شیوه دیالکتیکی گفت وگو درباره مکانیسم معرفت
-۴وحدت شناخت و واقعیت عینی
چند نظر راجع به شناخت
-۱عWWده ای مWWعرفWWت را نWWوعWWی اشWWراق ،نWWوعWWی َقWWذف )افWWکندن( عWWلم از جWWانWWب مWWبدأ الWWهی در روح آدمWWی مWWی دانWWند.
مثل اسقف برکلی
-۲کانت علم بر ذوات )ماهیت یا نومن( را ممکن نمی شمرد.
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-۳حس گرایان )سنسوآلیست ها( فقط برای احساسات اصالت قائلند .و وراء احساسات را قبول ندارند.
-۴مWWاتWWریWWالیسWWت هWWای مWWتافWWیزیWWک ؛مWWعرفWWت را انWWعکاس واقWWعیت عWWینی در مWWغز انWWسان مWWی دانWWند .امWWا ایWWن انWWعکاس
پاسیف و آینه وار است.
-۵مWاتWریWالیسWت هWای دیWالWکتیک ،انWسان را مWوجWودی اجWتماعWی و فWعال مWی دانWند .و هWر چWیز را کWه در مWدار فWعالWیت
اجWتماعWی اش قWرار بWگیرد .مWوضWوع مWعرفWت قWرار مWی دهWد .و هWدفWش از شWناخWت مWوضWوع ،افWزار فWعالWیت قWرار دادن
شWWیء یWWا پWWدیWWده اسWWت .و مWWعرفWWت او از پWWراتWWیک او بWWرمWWی خWWیزد .و پWWراتWWیک بWWرای او مWWالک حWWقیقت اسWWت .و پWWروسWWه
م WWعرف WWت ب WWرای او پ WWروس WWه ای ف WWعال و خ WWالق و اس WWاس م WWند اس WWت .و از آن ج WWا ک WWه اش WWیاء و پ WWدی WWده ه WWا را در ت WWغییر 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
-۱پراتیک مبدأ معرفت است.
-۲پراتیک مالک معرفت است.
-۳پراتیک 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
ِ
معرفت
نسبی است .اما از آن جا که پراتیک انسان مدام در حال گسترش و تکامل است .مطلق است و
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:
-۱مرحله حسی
مرحله مربوط به حواس یعنی مرحله احساس زنده و بیواسطه است که خود شامل سه قسمت است:
ــ احساس
ــ ادراک
ــ تصور
-۲مرحله 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
-۱ش WWناخ WWت ه WWمیشه از راه اح WWساس زن WWده و ب WWیواس WWطه و م WWشاه WWده اش WWیاء آغ WWاز م WWی ش WWود .اط WWالع WWات تج WWرب WWی
انWWدیWWشه را بWWه حWWرکWWت درمWWی آورد .بWWه عWWبارت دیWWگر انWWدیWWشه از ارتWWباط مسWWتقیم یWWا غWWیرمسWWتقیم انWWسان بWWا اشWWیاء
مادی به وجود می آید.
-۲مWرحWله دوم بWعد از احWساس ،مWرحWله ادراک اسWت .ادراک مWکمل احWساس اسWت .ولWی جWمع مWکانWیکی آن نیسWت.
اداراک ت WWصوی WWر ح WWسی ک WWلی اش WWیاء اس WWت ک WWه در ع WWینح WWال م WWتضمن ه WWمه وی WWژگ WWیه WWا و ک WWیفته WWای WWی اس WWت ک WWه 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.
-۳تجسم 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:
-۱مفهوم
-۲حکم
-۳استدالل
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.
پWیدایWش مWفاهWیم نWتیجه سWیر فWکری طWوالنWی نسWل هWا اسWت .شWناخWت انWسان خWود را بWه شWکل مWفاهWیم درمWی آورد
و پیوسته وسعت می یابد.
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حکم
حWرکWت واقWعی انWدیWشه هWا حWاصWل جWمع سWاده مWفاهWیم نیسWت .بWلکه حWاصWل رابWطه بWین مWفاهWیم و سیسWتماتWیزه شWدن
مفاهیم است .که به این مرحله حکم میگویند.
حکم شکلی از اندیشه است که رابطه مشخص بین مفاهیم را بیان میکند.
استدال
سWومWین صWورت شWناخWت مWنطقی اسWت .اسWتدالل یWک عWمل ذهWنی اسWت کWه بWه اتWکای احWکام درسWت و حWقیقی ،حWکم
جدیدی درباره اشیاء و پدیدههای جهان عینی به دست می دهد.
بدون استدالل ،شناخت پدیده ها و روندهایی که مستقیما ً 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.
انWدیWشه مجWرد )مWرحWله دوم شWناخWت( بWرای شWناخWت جWهان اهWمیت بسWزایWی دارد .تWنها بWا مWشاهWده تجWربWی پWدیWده
ها نمی توان از ماهیت پدیده ها پرده برداشت.
انWWدیWWشه مجWWرد کWWه بWWه صWWورت مWWفاهWWیم ،احWWکام و اسWWتدالل هWWا تجWWلی مWWی کWWند .سWWبب شWWناخWWت جWWهان عWWینی مWWی
شود.
بین دو مرحله شناخت ،مرحله حسی و منطقی ،رابطه ارگانیک وجود دارد.
ذهن و تفکر
م WWغز ع WWنصر ان WWدی WWشه اس WWت .و ت WWفکر ک WWارک WWرد م WWغز اس WWت .م WWراد از ذه WWن ه WWمان م WWغز اس WWت .و ف WWعال WWیت ذه WWنی ه WWمان
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
انWسان و حWیوان از طWریWق سیسWتم عWصبی خWود )مWغز ،اعWصاب و حWس هWای پWنچ گWانWه( بWا مWحیط رابWطه بWرقWرار مWی
کند .و از طریق این رابطه زندگی ادامه می یابد .این ارتباط به دو شکل انجام می شود:
-۱ثابت و دائمی است به آن بازتاب های غیرشرطی می گویند.
-۲م WWتغییر و م WWوق WWت اس WWت ب WWه آن ب WWازت WWاب ه WWای ش WWرط WWی م WWی گ WWوی WWند .ت WWرب WWیت و آم WWوزش اش WWکال گ WWون WWاگ WWون ف WWعال WWیت
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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.
حWیوان از طWریWق بWازتWاب هWای شWرطWی یWاد مWی گWیرد عWالئWم را تWشخیص دهWد و آن را بWه کWار گWیرد و رفWتار خWود
را مطابق با آن تنظیم کند .این پوشش عصبی را شعور گویند.
تفاوت آگاهی انسان از حیوان
دو سیس WWتم اخ WWذ و ان WWتقال ع WWالئ WWم وج WWود دارد .سیس WWتم نخس WWت در ان WWسان و ح WWیوان مش WWترک اس WWت .و ب WWا ع WWوام WWل
حWسی مWرتWبط اسWت .تWأثWیر بWالواسWطه مWحیط بWه مWغز و در مWغز بWه سWلول هWای مWخصوص بWینایWی و شWنوایWی مWنتقل
میشود.
دومین سیستم اخذ و انتقال عالئم ،مربوط به انسان است که با مفاهیم سروکار دارد.
-۱انسان قادر به تکلم است و افکار خود را به شکل مفاهیم بیان می کند.
-۲ان WWدی WWشه بش WWری مج WWرد اس WWت .و ب WWه ش WWکل تج WWری WWده WWا و ت WWعمیم ه WWا ص WWورت م WWی گ WWیرد .ح WWیوان ق WWادر ب WWه تج WWری WWد
نیست.
-۳انWسان قWادر اسWت رونWد آگWاهWی خWویWش را تحWلیل کWند .مWحسوسWات ،تWصورات ،ایWده هWا و تWئوری هWای خWود را
ارزیابی کند.
-۴اندیشه بشری اجتماعی و فعال است .در حالی که حیوان هم سازی می کند.
-۵کWWوشWWش هWWای انWWسان شWWکل کWWار بWWه خWWود مWWی گWWیرد و کWWار خWWود زمWWینه ای بWWرای تWWکامWWل سیسWWتم عWWالمWWتی دوم و
تمامی آگاهی انسان در همه اشکال آن می شود.
-۶آگWWاهWWی در حWWیوان بWWه شWWکل بWWازتWWاب هWWای ذاتWWی اسWWت .در حWWالWWی کWWه در انWWسان آگWWاهWWی مWWحصولWWی اجWWتماعWWی
است.
چهار خصیصه پویش بازتاب
-۱واقعیت مادی مقدم است و بازتاب ذهنی آن جنبه ثانوی دارد.
-۲خWWصایWWص پWWویWWش هWWای مWWادی بWWه شWWکل هWWای خWWاصWWی یWWعنی بWWه صWWورت هWWای ادارک و انWWدیWWشه بWWازسWWازی مWWی
شوند.
-۳بWازتWاب شWبیه تWصویWر آیWینه ای از یWک شWیء نیسWت .بWلکه مWحصول پWویWش پWیچیده کWنش مWتقابWلی اسWت کWه در
آن مغز دائما ً حالت فعال دارد.
-۴ای WWن واق WWعیت ک WWه ب WWازت WWاب در ش WWعور م WWحصول ف WWعال WWیت زن WWدگ WWی اس WWت) .راب WWطه ارگ WWان WWیسم ب WWا م WWحیطش( ب WWدی WWن
مWعناسWت کWه شWعور انWسان دائWما ً از طWریWق تجWربWه و فWعالWیت اجWتماعWی وی مشWروط مWی گWردد .آنWچه انWسانهWا درک
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و فWWکر مWWی کWWنند نWWاشWWی از پWWویWWش مسWWتقیم بWWازسWWازی واقWWعیت خWWارجWWی در ادراک و انWWدیWWشه نیسWWت بWWلکه از طWWریWWق
تجWWربWWه ،شWWیوه زنWWدگWWی و روابWWط اجWWتماعWWی وی مشWWروط مWWی شWWود .تWWفاوت در شWWیوه زنWWدگWWی و تجWWربWWه بWWاعWWث تWWفاوت در
درک اشیاء می شود.
ماده و بازتاب
-۱هیچ شعوری جدا از یک مغز زنده وجود ندارد.
-۲منشأ شعور جهان واقعی است.
-۳محتوی شعور بازتاب جهان واقعی است.
-۴وجود مادی و معنوی دو قلمرو جدا از هم نیستند.
-۵بWازتWاب مWادی نیسWت .بWلکه ذهWنی اسWت پWویWشی کWه مWوجWب بWازتWاب مWی گWردد و پWویWشی کWه بWازتWاب در آن بWه وقWوع
می پیوندد .هر دو مادی هستند )جهان واقعی و مغز(.
احساس چیست
اح WWساس ی WWکی از خ WWواص م WWاده در ح WWال ح WWرک WWت اس WWت .م WWاده ب WWا ع WWمل ک WWردن ب WWر روی اع WWضای ح WWسی م WWا م WWوج WWد
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
نخسWتین مWرحWله آگWاهWی احWساس اسWت .احWساس نWتیجه تWکامWل طWوالنWی خWود مWاده و تWکامWل خWواص و روابWط ذاتWی
آن است.
اجWسام مWادی در بWرابWر انWگیزه هWای خWارجWی واکWنش نWشان مWی دهWند .یWعنی ویWژگWی انWگیزه هWای خWارجWی را بWه
اشWکال و وسWائWل گWونWاگWون تجWدیWد مWی کWنند .و انWرژی انWگیزه هWای خWارجWی را بWه تWغییرات داخWلی جWسم مWتأثWر بWرمWی
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
-۱کار
-۲شکل گیری زبان
ت WWفکر در ان WWسان و رون WWد ک WWار و ف WWعال WWیت اج WWتماع WWی ب WWه و ج WWود آم WWد .و ت WWکام WWل ی WWاف WWت ان WWسان در رون WWد ک WWار خ WWوی WWش
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طبیعت را تغییر داد و همزمان خود نیز تغییر کرد.
زبWWان امWWا در پWWیدایWWش انWWدیWWشه بشWWری نWWقشی شWWگرف داشWWت .تWWکامWWل کWWار اعWWضای جWWامWWعه را بWWه یWWکدیWWگر نWWزدیWWک
سWاخWت .و نWیاز بWه بWیان و ارتWباط بWا یWکدیWگر پWیش آمWد پWس زبWان بWه وجWود آمWد زبWان اثWر نWیرومWندی بWر تWکامWل آگWاهWی
و تشکیل اندیشه های مجرد منطقی داشت .معرفتی که انسان به دست می آورد در مفاهیم اندوخته می شد.
مWفاهWیم شWامWل دو بWخش بWودنWد .یWک کWالWبد صWوتWی خWارجWی و یWک مWحتوی داخWلی کWه ایWن مWحتوا یWا مWعنا بWازتWاب
واقعیت عینی بود.
پیدایش زبان
-۱زندگی و کار انسان اجتماعی است.
-۲شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.
-۳انWWسان از طWریWق کWWار ادراک WWات خWWود را گسWWترش مWWیدهWWد.
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
تWفکر یWا انWدیWشیدن ،اسWتعداد خWالق انWسان اسWت کWه در پWروسWه کWار شWکل گWرفWت و تWکامWل یWافWت و در عWالWی تWریWن
وجه اش به شکل شعور درآمد.
تفکر در ابتدا با پراتیک آمیخته بود ولی به تدریج مستقل شد.
اقسام تفکر
-۱تفکر 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.
-۲تفکر 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.
-۱زبان بیرونی ،وقتی با دیگران حرف می زنیم
-۲زبان درونی ،وقتی با خود می اندیشیم.
انWسان در پWروسWه تWفکر نWه بWا اشWیاء کWه بWا عWالمWات زبWانWی سWروکWار دارد .و ایWن عWالمWات هWمان واژه هWا هسWتند.
واژه ها در زبان نتیجه عمل تعمیمی مغز هستند.
انواع زبان
-۱زبان طبیعی :که با آن سخن می گوییم.
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-۲زبان مصنوعی :که برای منظور خاصی ایجاد می کنیم .مثل زبان سمبولیک در ریاضیات.
زبان و سخن گفنت
-۱زندگی و کار انسان اجتماعی است.
-۲شالوده فعالیت اجتماعی انسان کار است.
-۳انسان از طریق کار ادراکات خود را گسترش می دهد.
-۴غنای روابط انسان در کار باعث غنای روابط او با جهان اطراف و غنای ادراکات او شد.
-۵سخن گفنت و زبان نشانه انتقال از ادراکات حسی انضمامی به انگاره های انتزاعی و عمومی بود.
-۶ان WWسان در ج WWری WWان ک WWار ب WWه ج WWای WWی رس WWید ک WWه دی WWد چ WWیزی ب WWرای گ WWفنت ب WWه دی WWگری دارد .و ای WWن چ WWیز م WWرب WWوط ب WWه
خواص اشیاء و اهدافی که باید جمعا ً به آن می رسیدند.
-۷ن WWیاز ب WWه گ WWفنت )س WWخنگوی WWی ش WWمرده ن WWه ت WWول WWید ص WWدا ،آن WWچه در م WWورد ح WWیوان WWات ص WWادق اس WWت( منج WWر ب WWه ت WWکام WWل
حنجره و اعضای دهانی آن شد.
-۸سخنگویی گذار انسان از احساس به مفاهیم بود.
-۹شکل 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.
 -۱۰تشکیل 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.
مWWفاهWWیم در جWWریWWان فWWعالWWیت اجWWتماعWWی انWWسان تWWوسWWط مWWغز ایWWجاد مWWی شWWود .آن هWWا بWWازتWWاب ارتWWباط انWWسان هWWا بWWا
یکدیگر و جهان خارج ،یعنی شرایط واقعی وجود انسانها ،می باشند.
شWعور ابWتدا رمWه ای اسWت .شWعوری اسWت کWه بWه مWحیط بWالواسWطه مWحسوس مWربWوط مWی شWود .تWعیین مWفاهWیم 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:
-۱تکامل ارتباط اجتماعی بین مردم )ایده قبیله ،مالکیت(
-۲تکامل فعالیت تولیدی و دیگر فعالیت ها در رابطه با طبیعت )ایده عدد ،زبان ،مکان(
-۳نادانی و ناتوانی نسبی انسان .ایده های عرفانی و پنداری
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منطق
-۱اندیشه و زبان باید الزام اساسی بازتاب هستی در اندیشه را برآورند.
-۲این الزام منجر به قوانین اندیشه یعنی اصول منطق می شود.
-۳بیان 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.
قWضایWای مWرکWب از تWرکWیب قWضایWای سWاده بWا رابWطه) ،و( یWا )گ( آنگWاه بWه وجWود مWی آیWد .یWا ایWن قWرمWز اسWت یWا
من کوررنگم.
-۴مWسئله دوم در مWنطق اصWولWی اسWت کWه نWشان مWی دهWد کWدام قWضیه از قWضیه دیWگر نWاشWی مWیشود اصWولWی کWه
ما در بحث و استدالل به کار می بریم.
اگWر هWر الWفی ب بWاشWد .و هWر ب .ج پWس هWر الWفی جWیم اسWت .ارسWطو بWه ایWن اصWل شWکل نخسWتین قWیاس گWفت.
این اصل به ارتباط منطقی قضایا مربوط است نه به حقیقت آن ها.
-۵اصWل بWعد قWانWون عWدم تWناقWض اسWت .یWک قWضیه نWبایWد بWا نWفی خWود آمWیخته بWاشWد مWثالً الWف ب اسWت .نWفی آن
می شود الف ب نیست .نمی شود گفت الف ب است و الف ب نیست.
مWنطقیون مWی گWویWند .محWمول واحWد نWمی تWوانWد بWه مWوضWوع واحWدی هWم تWعلق بWگیرد و هWم نWگیرد یWک محWمول یWا بWه
یWWک مWWوضWWوع تWWعلق مWWی گWWیرد یWWا نWWمی گWWیرد .بWWه ایWWن قWWانWWون اشWWباع حWWد وسWWط مWWیگویWWند .الWWف یWWا ب اسWWت .یWWا الWWف ب
نیست .یکی درست و یکی غلط است.
-۶امWWا اگWWر بWWخواهWWیم اشWWیاء و پWWدیWWده هWWا را در حWWرکWWت و ارتWWباط مWWتقابWWل بWWررسWWی کWWنیم قWWانWWون اصWWل عWWدم تWWناقWWض
دیگر عمل نمی کند.
-۷بWرای بWررسWی چWیزهWای مWتغیر در مWقوالتWی ثWابWت و پWدیWده هWای مWرتWبط بWه عWنوان پWدیWده هWا و اشWیاء جWدا .کWاری
کWه مWنطق صWوری مWی کWند .بWایWد از مWنطق دیWالWکتیک کWمک گWرفWت .دیWالWکتیک بWا اصWول مWنطق صWوری مWخالWفت نWمی
کند بلکه آن را کامل می کند.
-۸نWWبایWWد از یWWاد بWWرد کWWه اصWWول مWWنطق قWWوانWWین انWWدیWWشهانWWد نWWه قWWوانWWین هسWWتی .آن هWWا قWWوانWWین پWWویWWش هWWای مWWادی
نیستند .بلکه قوانین بازتاب پویش های مادی هستند.
شالوده های تکامل ایدئولوژی
ایدئولوژی اساسا ً یک محصول اجتماعی است البته این به معنای نفی سهم فرد در تشکیل ایدئولوژی نیست.
چند نکته مهم
ایدئولوژی همواره مربوط است به:
-۱مردمی معین
-۲که در شرایطی معین زندگی می کنند.
-۳شیوه تولید معینی دارند.
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-۴روابط اجتماعی معینی دارند.
-۵چیزهایی 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.
هWر ایWدئWولWوژی کWوشWشی اسWت کWه مWردم بWرای درک و بWه دسWت دادن شWرح از جWهان واقWعی کWه در آن زنWدگWی مWی
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
-۱پندارهای 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.
انWگاره هWای اخWالقWی نWیز بWازتWاب روابWط اجWتماعWی مWی بWاشWند .کWه مWردم وارد آن شWده انWد و از خWالل آن فWعالWیت
شخصی آن ها روی می دهد.
ایWدئWولWوژیWهای فWوق طWبیعی نWیز در آخWریWن تحWلیل چWیزی نیسWت مWگر بWازتWاب جWهان واقWعی یWا روابWط اجWتماعWی کWه
انسان ها در آن زندگی می کنند.
جهان فوق طبیعی همواره به عنوان پاسدار کالبد اساسی جامعه عمل می کند.
-۲پWندارهWای ایWدئWولWوژیWکی بWه صWورت بWازتWابWی نWاآگWاهWانWه و غWیرعWمدی کWه در انWگاره هWای عWمومWی راجWع بWه جWهان
بWWیان شWWدهانWWد ،از سWWاخWWت اجWWتماعWWی مWWوجWWود نWWاشWWی مWWیگWWردنWWد .ایWWن پWWندارهWWا خWWصلتی نWWاآگWWاهWWانWWه و خWWودبWWهخWWودی
دارند.
-۳پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک انWسان هWا را از آگWاهWی بWه مWنشأ حWقیقی ایWن پWندارهWا بWاز مWی دارد .درسWت اسWت کWه
در تحWلیل نWهایWی شWرایWط حWیات مWادی اشWخاصWی کWه در سWر آن هWا ایWن گWویWش انWدیWشه جWریWان مWی یWابWد سWیر ایWن
پویش را تعیین می کند .اما این پویش برای شخص ناشناخته می ماند.
-۴در پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک مWا بWا یWک وارونWگی روبWه رو هسWتیم .در حWالWی کWه مWنشأ ایWن پWندارهWا واقWعیت مWادی
روابط اجتماعی است .این گونه نمایانده می شود که منشأ ایده ها ذهن است.
-۵پWندارهWای ایWدئWولWوژیWک بWه خWاطWر مWنافWع گWروه هWای خWاص ،روابWط واقWعی اجWتماعWی را پWنهان و مخWدوش مWی
کند .فی املثل سلسله مراتب نظام فئودالی رابا سلسله مراتب آسمانی یکی می کنند.
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مراحل تکوین شعور
شWعور انWعکاس دنWیای خWارج در ذهWن یWا مWغز آدمWی اسWت .شWعور عWالWی تWریWن انWعکاس واقWعیت و مWحصول تWکامWل
طوالنی اجتماعی است.
شWWعور مWWاده نیسWWت .امWWا خWWاصWWیت مWWاده اسWWت .پWWس مWWادی اسWWت .شWWعور عWWمل و خWWاصWWیت مWWاده ای بWWه نWWام مWWغز
است.
انعکاس چیست
انWعکاس خWاصWیت عWمومWی مWاده اسWت .و عWبارتسWت از اسWتعداد اجWسام کWه بWا تWغییرات درونWی خWویWش ،مWختصات
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
-۱احساس
-۲ادراک
-۳تجسم
 -۴مفاهیم
 -۵حکم
-۶استدالل
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
ق WWبل از پ WWیدا ش WWدن م WWفاه WWیم ن WWوع WWی ف WWعال WWیت ذه WWنی وج WWود دارد .ک WWه ب WWدان ت WWجسم م WWی گ WWوی WWند .ی WWعنی اح WWساس WWات 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.
هWWر کWWدام از ایWWن مWWفاهWWیم جWWمع بسWWت مجWWموعWWه ای از تWWصاویWWر هWWمگونWWی اسWWت کWWه از طWWریWWق تجWWربWWه حWWسی 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
م WWنطق ص WWوری م WWراح WWل پ WWنج و ش WWش م WWعرف WWت) ،اح WWکام و اس WWتنتاج( را م WWورد ب WWررس WWی ق WWرار م WWی ده WWد و ش WWیوه ه WWای
درست استنتاج را می آموزاند .از این جهت منطق صوری برای تفکر درست ضروری است.
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وحدت معرفت حسی و عقلی
تWفکر عWقالنWی روی احWساس اثWر خWود را مWی گWذارد .چWرا کWه مWعرفWت حWسی و عWقالنWی درهWم آمWیخته انWد .بWه عWبارت
دیWگر انWسان هWرچWه بیشWتر بWدانWد )مWعرفWت عWقلی( بهWتر مWی بWیند و بهWتر حWس مWی کWند .و از سWوی دیWگر بWرای تWفکر
کردن باید ببیند .بشنود و ملس کند .پس عناصر حسی و عقلی در هم مؤثرند.
دو درک غلط
س WWنسوآل WWیسم م WWعرف WWت ح WWسی را م WWطلق م WWی ک WWند و راس WWیون WWال WWیسم م WWعرف WWت ع WWقلی را در ح WWال WWی ک WWه ای WWن دو راب WWطه ای
دیالکتیکی دارند .و معرفت حاصل تجربه و عقل است.
حقیقت چیست
تWWطابWWق واقWWعیت عWWینی خWWارجWWی بWWا تWWصاویWWری کWWه در ذهWWن مWWا رسWWم مWWی شWWود حWWقیقت نWWام دارد و یWWا شWWناخWWت عWWینی،
حقیقی و کامل جهان در جریان گسترش آن را حقیقت گویند.
چند نکته مهم
-۱حقیقت عینی است.
-۲حقیقت مطلق است.
-۳حقیقت مشخص است.
عWWینی بWWودن حWWقیقت بWWدیWWن مWWعناسWWت کWWه تWWصاویWWر حWWسی یWWا عWWقلی شWWعور مWWا بWWا مWWوضWWوع پWWژوهWWش تWWوافWWق دارد و
بدان وابسته است.
و مWWشخص بWWودن حWWقیقت بWWدیWWن مWWعناسWWت کWWه حWWقیقت تجWWریWWدی نیسWWت .مWWشخص اسWWت و واقWWعیت را در لحWWظات
یWعنی حWرکWت در چWارچWوب زمWانWی و مWکانWی آن بWررسWی مWی کWند .امWا حWقیقت مWطلق یWعنی مWعرفWت کWامWل و جWامWع از
یWک مWوضWوع و حWقیقت نسWبی ،مWعرفWت نWاقWص و جWزئWی از یWک مWوضWوع اسWت .کWه بWه تWدریWج کWامWل و کWامWلتر مWی شWود
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
انWWدیWWشه هWWا و تWWئوری هWWا اگWWر انWWعکاس واقWWعی دنWWیای عWWینی بWWاشWWند بWWا پWWراتWWیک اجWWتماعWWی بWWه مWWعنای وسWWیع آن بWWایWWد
مورد تأیید قرار گیرند.
ب WWای WWد ب WWرای اث WWبات درس WWتی ت WWئوری ب WWه واق WWعیت ع WWینی و پ WWرات WWیک اج WWتماع WWی رج WWوع ک WWرد .ص WWحت ی WWک ت WWئوری م WWمکن
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اسWWت بWWه وسWWیله شWWواهWWد عWWلمی دیWWگر تWWأیWWید شWWود .ایWWن شWWواهWWد خWWود بWWا احWWکامWWی پWWیونWWد دارنWWد کWWه قWWبالً تWWوسWWط پWWراتWWیک
مورد تصدیق قرار گرفته اند.
در بWWعضی مWWوارد مWWثل ریWWاضWWی بWWسیاری از تWWئوریWWها را بWWه یWWاری مWWنطق و بWWدون تWWوسWWل بWWهپWWراتWWیک بWWه اثWWبات مWWی
رسWانWیم .امWا دالیWل مWنطقی نWیز در نWهایWت بWه طWور مسWتقیم یWا غWیرمسWتقیم بWرپWایWه پWراتWیک اجWتماعWی صWحت خWود را
به اثبات میرساند.
پWراتWیک بWه عWنوان مWالک حWقیقت نسWبی اسWت .پWراتWیک در جWریWان تWحول خWود هWرگWز مWفاهWیم و تWئوریWهای قWبلی را
تماما ً بی اعتبار نمی کند .بلکه جنبه های مثبت حفظ میشود .و شناخت در جریان گسترش عمیق تر می شود.
دو انحراف
-۱دگماتیسم
-۲رالتیوسیم
دگWWماتWWیسم بWWه جWWای بWWررسWWی واقWWعیت مWWشخص از احWWکام و نWWتایWWج ابWWدی بهWWره مWWی گWWیرد و بWWه جWWزم گWWرایWWی دچWWار مWWی
شود.
رالتWWیوسWWیم ،نسWWبیت حWWقایWWق را مWWطلق مWWی سWWازد .و بWWه جهWWت ثWWابWWت و پWWایWWدار بWWه هسWWته هWWای مWWطلقیت در حWWقایWWق
تWWوجWWه نWWمی کWWند .و تWWصور مWWی کWWند هWWیچ چWWیز پWWایWWداری در مWWعرفWWت انWWسان وجWWود نWWدارد .و دچWWار نسWWبی گWWرایWWی مWWی
شود.
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در آمد نهم
مروری اجمالی به منطق صوری
علم منطق
تعریف
-۱واژه م WWنطق در ل WWغت ع WWرب WWی ب WWه م WWعنای اس WWم ،وس WWیله اس WWت ب WWرای ن WWطق .و ن WWطق ل WWفظ منسج WWمی اس WWت ک WWه دارای
معنای مشخص باشد.
-۲در اصطالح عام به معنای برهان و استدالل یا خرد و اندیشه است.
-۳در اص WطWالح ع WلWوم بWWه نWWام دان WشWی اسWWت کWWه بWWه م WنWظWور ص WیWانWWت ذهWWن ان WسWان از خ WطWا در ت WفWکWر وضWWع شWWده
اسWWت .تWا مWWیزانWWی بWWرای درسWWت انWWدیWWشیدن بWاشWد.
منطق صوری
از آن کWه صWحت یWا سWقم اسWتدالل هWا از دیWدگWاه مWنطق ارسWطویWی بWه فWرم و صWورت آنWها وابسWته اسWت .ایWن مWنطق
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 جWWا کWWه رسWWالWWت اصWWلی مWWنطق ،تWWضمین تWWفکر صWWحیح اسWWت و انWWدیWWشیدن درسWWت شWWامWWل »تWWعریWWف کWWردن
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:
-۱علم حضوری
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-۲علم 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/s۳۰۰۰۰۰دارد.
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  ۱۸۰درجه است
منشأ تصور
-۱نظریه 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.
-۲نظریه 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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-۳نظریه استذکاری )افالطون(
منشأ تصدیق
-۱دیدگاه 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 مجددا ً 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.
-۲مکتب تجربی
ایWن مWکتب تجWربWه را زیWربWنا و تWنها مWنشأ هWمه مWعارف مWی دانWد .و قWضایWای ضWروری و بWدیWهی را کWه بWدون نWیاز
بWه تWفکر بWه خWودی خWود مWعلوم بWاشWد را قWبول نWدارد .و مWی گWویWد قWضایWا و تWصدیWقات بWدیWهی بWایWد بWا تجWربWه بWه اثWبات
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
حقیقتا ً بر فرد واحد صدق میکند .مثل ارسطو
جزئی اضافی )نسبی(
نسWWبت بWWه کWWلی مWWافWWوق خWWود زیWWرمجWWموعWWه آن مWWحسوب مWWیشWWود .و جWWزئWWی از آن مجWWموعWWه وسWWیع تWWر قWWلمداد مWWیشWWود.
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 اسWWت کWWه بWWه صWWورت مWWساوی و یWWکنواخWWت بWWر مWWصادیWWق خWWود مWWنطبق اسWWت مWWانWWند مWWفهوم شWWتر .مWWصادیWWق آن در
اشتر بودن مساوی اند.
کلی مشکک
تWطابWق آن بWر افWراد و مWصادیWقش یWکسان نیسWت .بWلکه دارای شWدت و ضWعف اسWت مWانWند مWفهوم نWور )نWور فWانWوس
و نور خورشید(
کلیات پنچگانه
کلیات را با توجه به رابطه آنها با مصادیقشان به دو قسم تقسیم میکنند:
-۱کلی ذاتی
-۲کلی 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:
 -۱نوع
مفهوم انسان بر همه افرادش داللت میکند و تمام ذاتیات مصادیق خود را دربردارد .این گونه مفاهیم را نوع
میگویند.
 -۲جنس
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.
 -۳فصل
م WWفهوم ن WWاط WWق نس WWبت ب WWه اف WWراد آدم WWی .ج WWزی WWی از ذات WWیات او را در ب WWردارد و نس WWبت م WWساوی ب WWا او دارد .ی WWعنی ه WWر
انWسان نWاطWق و هWر نWاطWق انWسان اسWت ایWن را فWصل گWویWند .زیWرا نWطق مWوجWب جWداسWازی انWسان از سWایWر حWیوانWات
می شود.
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کلی عرض
بیانگر صفتی خارج از ذات مصادیق خود می باشد .و بر دو قسم است:
-۱عرض عام
-۲عرض خاص
عرض عام
نسWWبت بWWه مWWصادیWWق خWWود خWWارج از ذات آن هWWا بWWاشWWد ولWWی بWWه یWWک نWWوع واحWWد اخWWتصاص نWWدارد .بWWلکه شWWامWWل انWWواع
مختلف می گردد .مانند صفت راهرونده که شامل انسان و پلنگ و فیل می شود.
عرض خاص
خ WWارج از ذات و م WWاه WWیت م WWصادی WWق خ WWود ب WWاش WWد .ول WWی ب WWیان WWگر وص WWفی ت WWنها در ی WWک ن WWوع م WWعین اس WWت م WWان WWند ص WWفت
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:
-۱قریب
-۲بعید
جنس قریب
برای یک نوع عباتست از نزدیک ترین جنس به آن نوع مثل جنس حیوان برای نوع انسان
جنس بعید
آن اسWت کWه فWراسWوی جWنس قWریWب قWرار دارد .مWثل جWنس مWوجWود جWانWدار بWرای انWسان زیWرا مWوجWود جWانWدار فWراتWر 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 اسWت کWه بWعد از فWصل قWریWب قWرار مWیگWیرد مWثل حWساس متحWرک بWا اراده بWرای انWسان ،زیWرا ایWن عWنوان کWلی،
فصل برای حیوان است که شامل انسان و غیرانسان میگردد.
نسبت میان دو کلی
رابطه دو کلی با یکدیگر بر چهار قسم است:
203

-۱تساوی
-۲تباین
-۳عموم و خصوص مطلق
-۴عموم 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
نسWبت مWیان دو کWلی اسWت کWه هWیچ یWک از آن دو بWر هWیچ یWک از مWصادیWق دیWگری مWنطبق نWباشWد .مWانWند انWسان و
اسب
رابطه عموم و خصوص مطلق
نسWبت مWیان دو کWلی اسWت کWه یWکی از آنWها بWر هWمه مWصادیWق دیWگری مWنطبق اسWت .ولWی کWلی دیWگر ،فWقط بWر بWعضی
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
نسWWبت مWWیان دو کWWلی اسWWت کWWه هWWر یWWک از آنWWها بWWر بWWعضی از مWWصادیWWق دیWWگری صWWدق مWWیکWWند .مWWانWWند مسWWلمان و
فرانسوی .بعضی از مسلمانان فرانسوی اند .و بعضی از فرانسویها مسلمان اند.
اقسام کلی
-۱کلی طبیعی
-۲کلی منطقی
-۳کلی عقلی
کلی طبیعی
گWWاهWWی ذات )مWWثالً انWWسان را( بWWدون در نWWظر گWWرفWWنت وصWWف کWWلی مWWالحWWظه مWWیکWWنیم .ایWWن ذات و طWWبیعت مWWوصWWوف 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
گ WWاه WWی ذات )ان WWسان را( ب WWا وص WWف ک WWلی ب WWودن آن م WWالح WWظه م WWیک WWنیم و م WWوص WWوف را ب WWا وص WWف ک WWلی ب WWودن در ن WWظر
میگیریم.
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معَنون
عنوان و ُ
گ WWاه WWی از اوق WWات ی WWک م WWفهوم ک WWلی را ب WWدون م WWصادی WWق اش ل WWحاظ م WWیک WWنیم .و ح WWکمی را ب WWر آن ع WWمل م WWیک WWنیم .م WWثالً
انWWسان ،حWWیوان نWWاطWWق اسWWت .در ایWWن مWWثال حWWکم »حWWیوان نWWاطWWق« بWWر انWWسان بWWودن بWWه عWWنوان یWWک مWWفهوم کWWلی حWWمل
شده است.
امWWا گWWاهWWی از اوقWWات یWWک مWWفهوم کWWلی نWWه بWWه لWWحاظ مWWصادیWWق در نWWظر مWWیگWWیریWWم و حWWکمی را بWWا ایWWن لWWحاظ بWWر آن
حWWمل مWWیکWWنیم .مWWثالٌ انWWسان تWWعجب مWWیکWWند حWWکم تWWعجب کWWردن بWWه مWWفهوم انWWسان حWWاکWWی از افWWراد مWWصادیWWقش حWWمل
میشود این مفهوم را که حاکی از مصداق خود لحاظ شده »عنوان« و مصداق آن را » ُم َعنَون« مینامند.
حاالت علم و جهل
در هر قضیه و خبری چهار حالت برای ما متصور است:
-۱یقین
-۲ظن
-۳شک
-۴وهم
یقین
اگ WWر نس WWبت ب WWه م WWضمون ی WWک خ WWبر ن WWفیا ً و ی WWا اث WWباتW Wا ً اط WWمینان ص WWددرص WWد داش WWته ب WWاش WWیم و خ WWالف آن را م WWحتمل
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:
-۱جهل بسیط ،انسان چیزی را نمیداند ولی میداند که نمیداند.
-۲جهل مرکب ،انسان چیزی را نمیداند ولی نمیداند که نمیداند.
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وظیفه علم منطق
دو چیز است:
-۱ارائه رهنمود برای تعریف صحیح که به تصورها اختصاص دارد.
یعنی بیان راه های درست برای پی بردن به مجهوالت تصوری در پرتو معلومات تصوری
-۲ارائه 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:
-۱حد :که خود شامل دو بخش است:
ــ حد تام
ــ حد ناقص
-۲رسم :که این نیز شامل دو بخش است:
ــ رسم تام
ــ رسم ناقص
حد تام
تWعریWف یWک شWیء بWا جWنس قWریWب و فWصل قWریWب .جWنس قWریWب و فWصل قWریWب هWر دو ذاتWی هسWتند نWه عWرضWی .پWس
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
-۱تعریف با مثال :گاهی برای تعریف یک شیء از بیان مثال و ارائه مصادیق آن بهره میگیریم .مانند تعریف
سیاه میگوییم مثل زحل
-۲تعریف 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
-۳تعریف 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
-۱تعریف باید با آن شیء در مقام صدق و انطباق بر مصادیق با هم مساوی باشند .مثل حیوان ناطق در
تعریف انسان
-۲تعریف باید در نزد مخاطب از مفهوم شیء واضح تر باشد .مثل تعریف ستاره :کرات آسمانی که از
خودشان نور و تشعشع دارند.
-۳تعریف باید با خود شیء متمایز داشته باشد )یکی نباشد(
-۴تعریف باید با الفاظ واضح و روشن باشد.
-۵شناخت 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.
بWWنابWWرایWWن جWWملههWWای نWWاقWWص و جWWمله هWWای کWWامWWلی کWWه خWWبری نیسWWتند )انWWشایWWی و امWWری هسWWتند( از دایWWره قWWضیه
خارج میشوند.
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اقسام قضیه
قضیه به دو قسم تقسیم میشود:
-۱قضیه حملیه
-۲قضیه شرطیه
قضیه حملیه
آن اسWت کWه در آن بWه ثWبوت یWا نWفی یWک چWیز از چWیز دیWگر حWکم شWود مWانWند عWدالWت خWوب اسWت .یWا ظWلم بWد اسWت .کWه
در اولWWی حWWکم شWWرط اسWWت بWWه ثWWبوت خWWوب بWWودن بWWرای عWWدالWWت و در دومWWی حWWکم شWWده اسWWت بWWه نWWفی خWWوب بWWودن بWWرای
ظلم.
ارکان قضیه حملیه
-۱موضوع :که حکمی بر آن بار میشود )نفیا ً یا اثباتا ً( مثل عدل یا ظلم.
-۲محمول :آنچه بر موضوع بار میشود )نفیا ً یا اثباتا ً( مثل خوبی.
-۳حکم :نسبت میان موضوع و محمول .مثل حکم به ثبوت خوب بودن برای عدالت
عدالت

خوب

است

موضوع

محمول

حکم

قضیه شرطیه
آن اس WWت ک WWه در آن ب WWه اث WWبات ی WWا ن WWفی نس WWبت م WWیان دو ق WWضیه ح WWکم م WWیش WWود .م WWان WWند اگ WWر م WWثلث ،م WWتساویال WWساق WWین
باشد .مجموع زوایای مثلث  ۱۸۰درجه است.
ارکان قضیه شرطیه
-۱مقدم :قضیه اول مثلث
-۲تالی :قضیه دوم مجموع زوایا
-۳رابطه و نسبت میان دو قضیه
موجبه و سالبه
قضایا :
-۱قضیه موجبه ــ یعنی مثبت
-۲قضیه سالبه ــ یعنی منفی
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قضیه حملیه به اعتبار موضوع
-۱قضیه شخصیه
موضوع آن جزئی است مانند ارسطو فیلسوف است
-۲قضیه طبیعیه
موضوع کلی است .مانند انسان نوع است.
-۳قضیه مهمله
مWWوضWWوع آن کWWلی اسWWت .ولWWی تWWعداد خWWاصWWی بWWرای مWWصادیWWق بWWه راسWWتی در خWWاج بWWیان نشWWده مWWانWWند انWWسان در
رنج است.
-۴قضیه محصوره
مWWوضWWوع آن کWWلی اسWWت .و بWWه لWWحاظ مWWصادیWWق آن در خWWارج حWWکمی بWWر آن بWWاشWWد .و تWWعداد مWWصادیWWق بWWیان شWWده
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 آنWجا کWه قWضایWا بWه مWوجWبه و سWالWبه تWقسیم مWیشWونWد .ایWن دو نWوع مWحصوره هWر کWدام بWه مWوجWبه و سWالWبه تWقسیم
میشوند .که مجموع چهار نوع آن را محصورات اربعه میگویند.
-۱موجبه کلیه ــ هر انسانی حیوان است.
-۲سالبه کلیه ــ هیچ انسانی اسب نیست.
-۳موجبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انساناند.
-۴سالبه جزئیه ــ بعضی از حیوانها انسان نیستند.
اقسام قضیه حملیه موجبه
به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم می شود:
-۱قضیه ذهنیه
قضیه ای که جایگاه وجود موضوع آن فقط در ذهن باشد .مانند :دریای جبره ممکن است به وجود بیاید.
-۲قضیه 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.
-۳قضیه حقیقیه
ق WWضیه ای اس WWت ک WWه م WWوض WWوع آن درواق WWع م WWورد ن WWظر ق WWرار م WWیگیرد .و ش WWام WWل م WWصادی WWق ف WWعل و آی WWنده م WWی ش WWود.
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مانند مثلث متساوی الساقین مجموع زوایایش مساوی دو قائمه است.
تقسیمی دیگر در قضیه حملیه
-۱قضیه ُم َحص ّله
قضیه ای که موضوع و محمول آن بر امری وجودی داللت کند .مانند هوا گرم است.
-۲قضیه معدوله
قضیه ای که موضوع و محمول یا هر دو امری وجودی نباشند .مانند نابخردان ناموفقند.
قضیه شرطیه به اعتبار نسبت
-۱متصله
آن اسWت کWه نسWبت مWیان مWقدم و تWالWی اتWصال بWاشWد .اگWر مWثلث مWتساوی الWساقWین بWاشWد .مجWموع زوایWای مWثلث
 ۱۸۰درجه است.
-۲منفصله
آن اسWWت کWWه نسWWبت مWWیان مWWقدم و تWWالWWی انWWفصال و گسسWWتگی بWWاشWWد .مWWثالً ایWWن طWWور نیسWWت کWWه انWWسان یWWا طWWبیب
باشد یا فیلسوف.
تقسیم متصله
-۱قضیه لزومیه ــ میان مقدم و تالی اتصال حقیقی باشد و رابطه علت و معلولی باشد ،مانند اگر آهن داغ
شود ،منبسط میشود.
-۲قضیه اتفاقیه ــ میان مقدم و تالی اتصال امری اتفاقی باشد مانند هرگاه مهمان فالنی میشویم به ما
شربت گالب میدهد.
تقسیم منفصله
-۱عنادیه ـ میان مقدم و تالی انفصال ذاتی باشد .مانند عدد صحیح یا فرد است یا زوج
-۲اتفاقیه 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:
-۱قWضیه حWقیقیه ـ اجWتماع و ارتWفاع مWقدم و تWالWی در حWالWت مWوجWبه بWودن مWحال بWاشWد .ولWی در حWالWت سWالWبه بWودن
محال نباشد.
مWانWند :عWدد صWحیح یWا فWرد اسWت یWا زوج .امWکان نWدارد یWک عWدد صWحیح هWم زوج بWاشWد و هWم فWرد و یWا نWه 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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-۲قضیه 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.
مWWثال بWWرای حWWالWWت مWWوجWWبه :یWWک جWWسم یWWا سWWفید اسWWت یWWا سWWیاه .یWWعنی نWWمیتWWوانWWد هWWم سWWیاه بWWاشWWد و هWWم سWWفید.
)اج WWتماع آن WWها م WWحال اس WWت( ام WWا س WWیاه ن WWبودن و س WWفید ن WWبودن )ارت WWفاع آن WWها( م WWمکن اس WWت .م WWثل ج WWسم آب WWی ک WWه ن WWه
سیاه است و نه سفید.
مWWثال بWWرای سWWالWWبه :ایWWن طWWور نیسWWت کWWه یWWا یWWک جWWسم غWWیرسWWفید بWWاشWWد یWWا غWWیرسWWیاه )اجWWتماع مWWمکن اسWWت( مWWثل
جسم سبز که هم غیرسیاه است و هم غیرسفید.
امWا ارتWفاع آن دو مWحال اسWت .زیWرا یWک چWیز نWمیتWوانWد نWه غWیرسWیاه بWاشWد نWه غWیرسWفید چWرا کWه الزم اسWت هWم
سفید باشد هم سیاه.
قضیه مانعه ال ُ
خ ّلو
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.
مWثال بWرای مWوجWبه :یWک جWسم یWا غWیرسWفید اسWت یWا غWیرسWیاه .در ایWن مWثال رفWع طWرفWین مWحال اسWت .زیWرا نWمی
تWWوانWWیم بWWگویWWیم یWWک چWWیز واحWWد غWWیرسWWفید نیسWWت و غWWیرسWWیاه هWWم نیسWWت .یWWعنی سWWفید هسWWت .سWWیاه هWWم هسWWت و ایWWن
امر محال است.
م WWثال ب WWرای س WWال WWبه :ای WWن ط WWور نیس WWت ک WWه ی WWا ی WWک ج WWسم س WWفید ب WWاش WWد ی WWا آن WWکه س WWیاه ب WWاش WWد ارت WWفاع ط WWرف WWین م WWمکن
اسWت .زیWرا یWک جWسم مWیتوانWد سWفید بWاشWد و نWه سWیاه .سWبز بWاشWد .اجWتماع طWرفWین )هWم سWیاه بWاشWد و هWم سWفید(
محال است.
تقسیم قضیه شرطیه
به اعتبار حال و زمان به سه قسمت تقسیم میشود:
-۱شخصیه
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
-۲قضیه مهمله
قWWضیه ای کWWه در آن بWWه اثWWبات یWWا نWWفی اتWWصال یWWا انWWفصال طWWرفWWین در حWWالWWتی یWWا زمWWانWWی حWWکم شWWده بWWاشWWد بWWدون
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
-۳قضیه 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
م WWقصود آن چ WWیزی اس WWت ک WWه ب WWیان ک WWننده ک WWیفیت نس WWبت م WWیان ط WWرف WWین ق WWضیه اس WWت .م WWان WWند دائ WWمی ب WWودن ،ض WWروری
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 جWمله اول حWمل از نWوع ذاتWی اولWی اسWت و در دومWی حWمل از نWوع شWایWع صWناعWی اسWت .پWس تWناقWضی وجWود
ندارد.
احکام قضایا
دو قWWضیه مWWحصوره کWWه مWWوضWWوع و محWWمولWWشان یWWکی اسWWت ولWWی از نWWظر کWWمیت )کWWلیت و جWWزئWWیت( و کWWیفیت )مWWوجWWبه
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.
حWکم اگWر یWکی از آنWها نWادرسWت اسWت .دیWگری درسWت اسWت .ولWی درسWتی یWکی مسWتلزم نWادرسWتی دیWگری نWمی
باشد.
مثل اینکه بگوییم :بعضی انسان ها نویسنده هستند.
بعضی انسان ها نویسنده نیستند.
د( تداخل
ایWWنکه دو قWWضیه در کWWمیت بWWا هWWم اخWWتالف دارنWWد ولWWی در کWWیفیت بWWا هWWم یWWکسان انWWد )یWWعنی هWWر دو مWWوجWWبه یWWا هWWر دو
سالبه اند(
مثالً :هر طالیی فلز است.
بعضی طالها فلزاند.
حWکم تWداخWل ایWن اسWت کWه صWدق قWضیه ای کWه کWلی اسWت مسWتلزم صWدق قWضیه ای کWه جWزئWی اسWت .امWا صWدق
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 باشن َد:
-۱اخWتالف در کWیفیت )در مWوجWبه بWودن یWا سWالWبه بWودن( پWس نWمی شWود هWر دو مWوجWبه یWا هWر دو سWالWبه بWاشWند مWانWند
هر انسانی ناطق است .بعضی انسان ها ناطق اند.
-۲اختالف 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.
-۳اخ WWتالف در جه WWت ن WWیز ب WWهع WWنوان ی WWکی از ش WWروط ت WWناق WWض م WWیتوان WWد م WWطرح ب WWاش WWد .ام WWا ای WWن ش WWرط م WWخصوص
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:
-۱وحدت 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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-۲وحدت محمول در هر دو قضیه
هر طالیی فلز است بعضی طالها خالص نیستند.
محمول در دو قضیه یکی نیست )فلز ـ خالص(
-۳وحدت زمان
هر شهری در وقت روز روشن است بعضی شهرها در وقت شب روشن نیستند.
وحدت زمان وجود ندارد )روز ـ شب(
-۴وحدت 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(
-۵وحدت شرط
شرط دو قضیه باید یکی باشند.
هر میوه ای اگر سالم هست مفید است .بعضی میوه ها ،اگر بیمار هستند ،بقیه نیست.
-۶وحدت 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
-۷وحدت 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  ۲۰۰میلیون کیلومترمربع است.
-۸وحدت 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
-۹وحدت 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 اسWWت کWWه مWWوضWWوع و محWWمول مWWفهومWا ً اتWWحاد داشWWته بWWاشWWند .ولWWی اعWWتبارا ً اخWWتالف داشWWته بWWاشWWند .مWWثل :انWWسان،
حWیوان نWاطWق اسWت .مWفهوم انWسان و حWیوان نWاطWق متحWد هسWتند .امWا انWسان و حWیوان نWاطWق از نWظر اعWتبار اجWمال
و تفصیل با هم اختالف دارند .انسان محمل است .و حیوان ناطق مفصل.
حمل شایع صناعی
آن اسWت کWه مWوضWوع و محWمول ،مWفهومWا ً اخWتالف دارنWد .ولWی وجWودا ً و مWصداقWا ً اتWحاد دارنWد .مWثل :انWسان حWیوان
اسWWت .مWWفهوم انWWسان و حWWیوان مWWتغایWWرنWWد ولWWی در وجWWود مWWصداق خWWارجWWی در هWWر مWWوردی کWWه انWWسان مWWنطبق بWWاشWWد.
حیوان هم صدق میکند.
بداهت اصل تناقض
نWWقیض یWWک قWWضیه رفWWع آن اسWWت مWWثالً هWWر انWWسانWWی حWWیوان اسWWت .نWWقیض آن ایWWن اسWWت بWWعضی انWWسان هWWا حWWیوان
نیستند.
ب WWا ای WWن ب WWیان ع WWقل ح WWکم م WWیک WWند ب WWه م WWحال ب WWودن اج WWتماع و ارت WWفاع ن WWقیض ی WWعنی ه WWر دو ص WWحیح ی WWا ه WWر دو غ WWلط
بودن آن .که زیربنای استدالل برای حل مشکالت علمی است.
عکس قضیه
عکس قضیه به دو بخش تقسیم میشود:
-۱عکس مستوی
-۲عکس 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:
-۱عکس نقیص موافق
-۲عکس نقیص مخالف
عکس نقیص موافق
-۱موضوع قضیه دوم ،نقیص محمول قضیه اول میشود.
-۲محمول 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
-۱موضوع
-۲محمول 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:
-۱ارائه قوانین برای تعریف صحیح
-۲ارائه قوانین برای استدالل صحیح
شیوه های استدالل
-۱قیاس
-۲استقراء
-۳تمثیل
قیاس
سخنی متشکل از چند قضیه که مرتبط با یکدیگرند .و قبول آن ها ذاتا ً 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:
-۱صغرا
-۲کبری
صغرا
مقدمه ای است که دربرگیرنده جزئی است که درصدد استنباط حکم آن در پرتو قیاس هستیم.
آهن فلز است .صغراست.
کبری
آن مWقدمWه ای اسWت کWه تWشکیل دهWنده قWاعWده کWلی اسWت کWه در قWیاس بWر جWزئWی مWورد نWظر مWنطبق مWیشWود تWا حWکم
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
-۱حد اصغر
-۲حد اکبر
-۳حد وسط
مWوضWوع نWتیجه را اصWغر ،محWمول را اکWبر و حWدی را کWه در صWغرا و کWبری تWکرار مWیشWود .و مWوجWب ارتWباط حWد
اصغر و حد اکبر است را حد وسط گویند؛ مانند فلز
تقسیم قیاس
-۱قیاس اقترانی
-۲قیاس 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.
-۱صغرای آن حتما ً موجبه باشد.
-۲یکی از آن در مقدمه حتما ً کلیه باشد.
اقسام شکل سوم
-۱قیاسی 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.
-۲قیاسی 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.
-۳قیاسی 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.
-۴قیاسی 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.
-۵قیاسی 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:
-۱نباید یکی از دو مقدمه آن سالبه جزئیه باشد.
-۲در صورتی که هر دو مقدمه )صغرا و کبری( موجبه باشند باید صغرای قیاس مذکور کلیه باشد.
اقسام شکل چهارم
-۱اگر از دو موجبه کلیه تشکیل شده باشد ،نتیجه موجبه جزئیه است.
هر انسان حیوان است.
هر ناطق انسان است.
نتیجه :بعضی حیوان ،ناطق است.
-۲از 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.
-۳قیاسی 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.
-۴قیاسی 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.
-۵قیاسی 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
-۱آن 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.
-۲آنکه 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.
نWتیجه :هWرگWاه شWاهWنامWه معجWزه بWاشWد ،پWس اگWر جWاودانWگی بWه مWعنای ثWبات اسWت .پWس شWاهWنامWه تWغییر نWخواهWد
کرد.
-۳قWیاس از یWک مWقدمWه شWرطWیه و یWک مWقدمWه حWملیه تWشکیل شWده بWاشWد و حWد مشWترک بWخشی از اجWزاء مWقدم
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
-۱یکی از دو مقدمه آن باید کلیه باشد.
-۲مقدمه ای که شرطیه است نباید شرطیه اتفاقیه باشد.
-۳شرطیه باید موجبه باشد.
اقسام قیاس استثنایی
-۱قیاس اتصالی
-۲قیاس 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
گWاهWی اوقWات بWرای اثWبات امWری بWه سWراغ نWقیص آن مWی رویWم و بWاطWل بWودن آن نWقیص را بWا دلWیل و قWیاس مWنطقی
ثWابWت مWی کWنیم .بWنابWرایWن بWا ابWطال نWقیص ،قWضیه اول خWود بWه خWود اثWبات مWی شWود .چWون ارتWفاع نWقیضین مWحال
است.
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قیاس مساوات
قیاسی است که برای تحصیل نتیجه در آن به مقدمه ای خارجی نیاز است.
پWس در ایWن مWثال بWرای تWحصیل نWتیجه بWه یWک مWقدمWه خWارجWی کWه در قWیاس مWذکWور بWیان شWده اسWت نWیاز داریWم و
آن »مساوی مساوی یک چیز ،مساوی آن است.
استقراء
عبارت است از بررسی جزئیات برای استنتاج حکم کلی
اقسام استقراء
-۱استقراء تام
-۲استقراء 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.
نWWتیجه اسWWتقراء تWWام قWWطعی اسWWت .امWWا نWWتیجه اسWWتقراء نWWاقWWص در بWWرخWWی مWWوارد قWWطعی و در بWWرخWWی مWWوارد ظWWنی
است.
اقسام استقراء ناقص
-۱استقرایی که استنتاج در آن فقط مبتنی بر مشاهده تعداد زیادی از افراد باشد.
-۲استقرایی 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
-۱اصل
-۲فرع
-۳وجه 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:
-۱تWWمثیلی کWWه اثWWبات حWWکم مWWبتنی بWWر وجWWه مشWWترکWWی بWWاشWWد کWWه عWWلت تWWامWWه بWWودن آن بWWرای ثWWبوت حWWکم در اصWWل قWWطعی
نیست.
-۲تWمثیلی کWه اثWبات حWکم مWبتنی بWر وجWه مشWترکWی بWاشWد کWه عWلت تWامWه بWرای اثWبات حWکم بWرای اصWل اسWت .ایWن نWوع
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:
-۱برهان
-۲جدل
-۳خطابه
-۴شعر
-۵مغالطه
مبادی قیاس
-۱یقینیات
-۲مظنونات
-۳مشهورات
-۴وهمیات
-۵مسلمات
-۶مقبوالت
-۷مشبهات
-۸مخیالت
یقینیات
قWضایWایWی هسWتند کWه بWه آنWها اعWتقاد قWطعی داریWم و مWطابWق بWا واقWع هسWتند و غWیرقWابWل ابWطال اسWت .و بWر دو قWسم
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است:
-۱قضایای یقینیه بدیهیه
-۲قضایای یقینیه نظریه که به بدیهیات منتهی می شوند.
اقسام قضایای یقینیه بدیهیه
-۱اولیات
-۲مشاهدات
-۳تجربیات
-۴متواترات
-۵حدسیات
-۶فطریات
اولیات
قWضیه ای اسWت کWه بWدون نWیاز بWه سWبب خWارجWی مWورد اذعWان قWرار مWی گWیرد .و عWقل انWسان بWا تWصور طWرفWین 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:
-۱حسیات
ق WWضای WWای WWی ک WWه ب WWا ح WWواس پ WWنجگان WWه ادراک م WWی ش WWون WWد .و ع WWقل ب WWه واس WWطه ح WWس ب WWه ص WWحت آن WWها ح WWکم م WWی ک WWند.
خورشید می درخشد.
-۲وجدانیات
با حس باطنی مورد ادراک و اذعان عقل قرار می گیرد .من تشنه می شوم.
-۳تجربیات
قضایای است که پس از مشاهده مکرر تحقق آنها ،عقل به صحت آنها حکم می کند.
تواترات
بWه خWاطWر کWثرت شWنیدن آنWها از گWروه بWزرگWی از مWردم کWه عWادتWا ً تWوافWق آنWها بWر دروغگWویWی مWحال اسWت مWورد اذعWان
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 تج WWرب WWیات ع WWقل س WWبب ی WWک پ WWدی WWده را ک WWشف م WWیکند ول WWی در ح WWدس WWیات ه WWم س WWبب و ه WWم م WWاه WWیت آن س WWبب را
میفهمد.
فطریات
قضایایی هستند که قیاس آنها در ذهن انسان حاضر است .مانند عدد سه ،ثلث عدد نه است.
مظنونات
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ک WWه اع WWتقاد ب WWه ن WWفی ی WWا اث WWبات آن ه WWا راج WWع اس WWت .ول WWی ط WWرف م WWقاب WWل آن WWها ه WWم ب WWا اح WWتمال ک WWمتر
محتمل می باشد.
مشهودات
قWWضایWWایWWی هسWWتند کWWه تWWنها بWWه خWWاطWWر اتWWفاق نWWظر عWWقال و عWWموم مWWردم نسWWبت بWWه صWWحت آنWWها مWWورد اذعWWان قWWرار مWWی
گیرد .و خود به چند دسته تقسیم می شود:
-۱تأدیبات صالحیه
قWضایWایWی کWه بWه خWاطWر حWفظ نWظام جWامWعه بشWری مWورد اتWفاق عWقال قWرار گWرفWته اسWت مWانWند :عWدالWت خWوب اسWت
و ظلم بد است.
-۲خلقیات
ق WWضای WWای WWی ک WWه ع WWقال ب WWه اق WWتضای خ WWلق و خ WWوی ن WWاب ان WWسان WWی نس WWبت ب WWه ص WWدق آن WWها ات WWفاق ن WWظر دارن WWد .م WWثل:
شجاعت صفتی ارزشمند است.
-۳انفعالیات
قWWضایWWایWWی کWWه عWWقال بWWه اقWWتضای واکWWنش عWWاطWWفی مWWورد اذعWWان قWWرار داده انWWد .اذیWWت حWWیوانWWات بWWدون دلWWیل امWWری
ناشایست است.
-۴عادیات
قWضایWایWی کWه بWراسWاس عWادات و رسWوم مWورد اتWفاق نWظر قWرار مWی گWیرد .بWلند شWدن در هWنگام ورود شWخصیتی
بزرگوار امری پسندیده است.
وهمیات
قWWضایWWایWWی کWWه خWWالWWی از واقWWعیت هسWWتند .ولWWی بWWه مWWقتضای تWWوهWWم انWWسان حWWتی در بWWرابWWر دلWWیل عWWقلی ،مWWقاومWWت مWWی
کنند مانند توهم خوف از مرده
مسلمات
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ص WWرف ن WWظر از ای WWنکه م WWطاب WWق ب WWا واق WWع ب WWاش WWند ی WWا ن WWباش WWند .م WWورد ت WWواف WWق ط WWرف WWین در ب WWحث ق WWرار
مWWیگWWیرنWWد تWWا مWWطلب دیWWگری را اثWWبات یWWا نWWفی کWWنند هWWمچنین بWWه اصWWول مWWوضWWوعWWه در عWWلوم گWWونWWاگWWون کWWه مWWورد اثWWبات
قWرار گWرفWته و مWا مWیخWواهWیم در عWلمی دیWگر بWهعWنوان شWاهWد اسWتفاده کWنیم مسWلمات مWیگWویWند .و بWه ایWن مWعنا کWار
نداریم آن قضایا در علوم مربوطه صحیح هستند یا نه.
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مقبوالت
قWWضایWWایWWی هسWWتند کWWه بWWه خWWاطWWر اعWWتماد بWWه مWWصدر آنWWها مWWورد اذعWWان قWWرار مWWیگWWیرد .مWWانWWند روایWWاتWWی کWWه از پWWیامWWبران
نقل میشود.
مشبهات
قضایایی هستند که ظاهرا ً شبیه قضایای معتبر مثل یقینیات هستند ولی باطل اند .مثل به کار بردن الفاظ
مشترک که معانی متعدد دارند برای فریب دادن اشخاص.
مخیالت
ق WWضای WWای WWی هس WWتند ک WWه ب WWه ن WWحوی ب WWیان م WWیگ WWردن WWد ک WWه ب WWه خ WWاط WWر ت WWأث WWیرگ WWذاری ت WWخیالت ن WWفسان WWی م WWورد اذع WWان ق WWرار
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.
بWWرهWWان ،قWWیاسWWی اسWWت کWWه هWWمه مWWقدمWWات آن از قWWضایWWای یWWقینیه تWWشکیل شWWده بWWاشWWد و ذات Wا ً و بWWالWWضروره مWWوجWWب
یقین به نتیجه میباشد.
رک WWن اس WWاس WWی ب WWره WWان در ه WWمه اص WWول ق WWیاس اس WWت .اس WWتقراء ت WWمثیل ن WWوعW Wا ً م WWوج WWب ظ WWن و گ WWمان م WWیش WWون WWد و
نمیتوانند به عنوان برهان که ذاتا ً و ضرورتا ً یقین آور است تلقی شود.
اقسام برهان
-۱برهان ّملی
-۲برهان انّی
برهان ّملی
بWWرهWWانWWی اسWWت کWWه حWWد وسWWط در آن هWWم عWWلت بWWرای یWWقین بWWه نWWتیجه بWWاشWWد و هWWم عWWلت بWWرای ثWWبوت اکWWبر بWWرای اصWWغر
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
بWرهWانWی اسWت کWه حWد وسWط در آن فWقط عWلت بWرای یWقین بWه نWتیجه بWاشWد .فWقط واسWطه در اثWبات بWاشWد نWه واسWطه 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
مWقصود از مWوضWوع قWانWونWی کWلی اسWت کWه قWضایWای مWشهوره از آن مWنشعب مWیگWردد مWمکن اسWت آن قWانWون مWذکWور
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
-۱هدف جدل غلبه بر طرف مقابل است .اما هدف خطابه قانع کردن است.
-۲مقدمات جدل ،از مشهورات حقیقیه و مسلمات است .در حالی که در خطابه از مقبوالت ،مظنونات و عموم
مشهورات استفاده میشود.
-۳فن 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
مWWعرفWWی خWWطیب تWWوسWWط مجWWری یWWا تWWوسWWط خWWودش بWWه گWWونWWه ای کWWه مWWقام و مWWنزلWWت عWWلمی او را بWWرسWWانWWد و در نWWزد
مستعین شایسته جلوه کند.
فWWرم لWWباس پWWوشWWیدن ،نWWحوه قWWرار گWWرفWWنت در جWWایWWگاه و طWWرز روبWWه رو شWWدن بWWا شWWنونWWدگWWان جWWزء هWWمین اسWWتدراجWWات
است.
ب( استدراجات خطابه
درسWWت ادا کWWردن عWWبارات ،مWWراعWWات تُWWن صWWدا ،رعWWایWWت سWWرعWWت بWWیان بWWه تWWناسWWب حWWال جWWزء فWWنون جWWانWWبی ایWWن فWWن
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:
-۱مقدمه
-۲منت
-۳خاتمه
صناعت شعر
مWقصود از شWعر سWخنی اسWت کWه نWوعWا ً از قWضایWای مWخیالت تWشکیل شWده و بWه مWنظور تWأثWیرگWذاری بWر دیWگران از
طWریWق عWاطWفه و تحWریWک احWساسWات ادا شWونWد .هWدف تWحت تWأثWیر بWاطWنی قWرار دادن اسWت تWا پWذیWرای خWواسWته هWای
گوینده شود.
صناعت مغالطه
بWه قWیاسWی گWفته مWیشWود کWه از قWضایWای مشWبهات و وهWمیات تWشکیل شWده یWا آن کWه شWرایWط صWحت قWیاسWی در آن
رعایت نگردیده است.
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سفسطه
اگWر مWغالWطه از شWبهات یWا وهWمیات تWشکیل شWده بWاشWد کWه شWبیه مWقدمWات بWرهWان )یWعنی شWبیه یWقینیات( اسWت آن را
سفسطه گویند.
مشاغبه
اگWWر مWWغالWWطه از شWWبهات یWWا وهWWمیاتWWی تWWشکیل شWWده بWWاشWWد کWWه شWWبیه مWWقدمWWات جWWدل اسWWت )یWWعنی شWWبیه مWWشهورات و
مسلمات( است آن را مشاغبه گویند.
علت مغالطه
-۱فریب دیگران و قبوالندن باطل به جای حقیقت.
-۲ناآگاهی از شرایط الزم در تشکیل قیاس صحیح و به اشتباه افتادن و تمسک بهمغالطه به جای برهان.
عوامل مغالطه
-۱مغالطه 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.
-۲مغالطه 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.
-۳مغالطه به خاطر اشتراک هیئت عرضی لفظ
استفاده از کلمه ای که هیأت عرضی آن موجب اختالف معنا میشود.
ِ
اختالف اعراب
مثالً نقطه داشنت و نداشنت یا
-۴مغالطه به خاطر ترکیب کلمات
به کار بردن کلماتی دوپهلو در حد وسط.
مثالً :خلیفه بالفصل پیامبر کیست.
آنکه دخترش در خانه اوست.
دخWتر ابWوبWکر همسWر پWیامWبر بWود و در خWانWه او زنWدگWی کWرده اسWت .ابWوبWکر .دخWتر پWیامWبر همسWر عWلی بWود و در
خانه او زندگی میکرد علی .این نوع مغالطه را »مماراﮤ« هم میگویند.
-۵مغالطه به خاطر جابه جایی اجزاء قضیه
مWثل آنWکه بWه جWای هWر طWال ،فWلز و زرد اسWت .بWگویWند »هWر فWلز و زرد ،طWال اسWت« آنWگاه ایWن قWضیه را در قWیاس
به کار برند.
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-۶مغالطه به خاطر قرار دادن عرض به جای ذات در قضیه
بWه جWای ایWنکه بWگویWند» :هWر سWتاره در مWداری در فWضا مWیچWرخWد« .بWگویWند» :هWر تWشعشع در مWداری در فWضا
میچرخد «.که تشعشع صفت و عرض ستاره است.
-۷مغالطه به خاطر اضافه کردن قید ناروا یا حذف قید الزم
مWWثالً بWWه جWWای »شWWراب حWWرام« اسWWت بWWگویWWند »شWWراب از آنWWجا کWWه مWWایWWع اسWWت حWWرام اسWWت« .اضWWافWWه کWWردن قWWید
ناروا.
-۸مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاسی
عدم مراعات شروط ماده و صورت قیاس ،قیاس مذکور مغالطه خواهد

 . 22علم منطق سیدرضاحسینی
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بود22.

منابع
در این بازخوانی
منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
-۱از سقراط تا ارسطو ـ دکتر شرف الدین خراسانی
-۲بنیادهای ماتریالیسم ـ جورج نواک ـ ترجمه پرویز بابایی
-۳تاریخ فلسفه غرب ـ برترند راسل ـ ترجمه نجف دریابندری
-۴آنتی دورینگ ـ انگلس ترجمه ناصر شکوری
-۵ایدئولوژی آملانی ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی
-۶فوئر باخ و پایان فلسفه کالسیک آملان ـ انگلس ـ ترجمه پرویز بابایی
-۷ماتریالیسم دیالکتیک ـ موریس کنفورث
-۸ماتریالیسم مکانیکی ـ موریس کنفورث
-۹منتخب آثار فلسفی پلخانف ـ ترجمه پرویز بابایی
-۱۰شناخت و مقولههای فلسفی ـ ب .کیوان
-۱۱نظریه شناخت ـ م.ک .فورت ـ ترجمه فرهاد نعمانی ـ منوچهر سناجیان
-۱۲نگاهی به فلسفه ـ فریدون شایان
-۱۳مقدمه ای بر سیر فلسفه ـ و .سوکولوف ـ ترجمه حمید کلکته چی
-۱۴مسائل تاریخ فلسفه ـ تئودور اویزرمان ـ ترجمه پرویز بابایی
-۱۵علم منطق ـ سیدرضا حسینی
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نمودار زمانی فلسفه؛
چند نکته
-۱عWWده ای سWWیر تWWفکر را بWWا سWWیر تWWفکر فWWلسفی یWWکی مWWیگWWیرنWWد .و نWWمودار زمWWانWWی فWWلسفه را از  ۱۵۰۰سWWال پWWیش از
مWیالد بWا مWیترائWیسم )کWیش مهWر( مWزدیWسنه )آئWین زرتشWت( ریWگ ودا بWرهWما و اوپWانWیشادهWا در هWند ،آغWاز مWیکWنند.
و مWWانWWی ،مWWزدک ،آذربWWاد مهWWرسWWپندان ،بWWزرگمهWWر بWWختگان ،نWWاصWWرخسWWرو ،خWWیام ،شWWهاب الWWدیWWن سهWWروردی ،غWWزالWWی،
فخWWر رازی ،مWWولWWوی ،حWWافWWظ و بWWعدتWWر خWWواجWWه نWWصیر و جWWنبش دراویWWش و بWWعدتWWر سWWیدجWWمال و طWWالWWبوف و خWWیابWWانWWی را
در ادامه همین زمان بندی میآورند.
-۲امWWا عWWده ای دیWWگر تWWفکر اسWWطوره ای ـ دیWWنی را دوران پWWسافWWلسفه مWWیدانWWند .ایWWن دوران بWWا نWWاپWWرسWWایWWی مWWشخص
مWیشWود .تWفکر اسWطوره ای ـ دیWنی تWفکری نWاپWرسWا اسWت .و اگWر پWرسWشی هWم طWرح مWیشWد  ،پWیشاپWیش حWد و حWدود
آن مWعلوم و پWاسWخ آن روشWن اسWت .در حWوزه تWفکر دیWنی هWیچ مWسئله حWل نWاشWده ای نیسWت .و سWراسWر آن یWقین و
بWداهWت اسWت .ایWن نWگاه تWنها ابWن مWقفع و ذکWریWای رازی را فWیلسوف بWهمWعنای یWونWانWی آن مWیدانWد .و بWرای فWارابWی و
ابWWن سWWینا شWWأن و مWWنزلWWت فWWلسفی قWWائWWل نیسWWت .و آن هWWا را کWWوشWWش گWWرانWWی مWWیدانWWند کWWه فWWلسفه را بWWه خWWدمWWت دیWWن
درمیآورند .و اینان بیشتر حکیم و فرزانهاند تا فیلسوف .که بیشتر جنبه دینی دارند.
۱۵۰۰ـ ۵۰۰سال پیش از میالد
-۱میترائیسم )کیش مهر( و مزدیسنه )آئین زرتشت( در ایران که جریانی طبیعت باور بودند.
-۲ریگ ودا برهما ،اوپانیشادها در هند که جریانی متافیزیکی ـ دینی بودند.
سده ششم میالدی
-۱حکمت تائو در چین ـ الئوتسه
-۲فلسفه علمی در چین ـ کنفوسیوس
-۳حکمت رهایی از رنج ـ بودا در هند
-۴فلسفه طبیعی در یونان ـ تالس ،آناکسیمندر ،اناکسیمنس
راز اعداد؛ فیثاغورث
هستی ثابت :گزنفون ،پارمیندس
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سده پنجم پیش از میالد
-۱فلسفه طبیعی یونان :هراکلیت و اپیدوکلس
-۲اتمیست ها :دموکریت ،لویکیسپ
-۳سوبژکتیوسیت ها :پروتاگوراس
-۴فلسفه خودآگاهی فردی :سقراط
سده چهارم پیش از میالد
-۱ایدئالیسم :افالطون
-۲رئالیسم :ارسطو
-۳کلبیون:دیوژن
سده سوم پ.م .تا سده چهارم پس از میالد
-۱رواقیون :زنون ،سنکا ،اپیکتت ،مارک اورل
-۲لذت طبیعی :اپیکور ،لوکرتیوس
-۳شک گرایی :پیرون
-۴نبرد نور و تاریکی :مانی
-۵فلسفه یونانی  +یزدانشناسی یهودی :فیلون
-۶عرفان ،فلسفه یونانی  +حکمت شرقی  +مسیحیت
-۷یزدانشناسی سیستماتیک زرتشتی :آذرباد مهرسپندان
-۸نوافالطون گرایی :آموتیوس ساکا وپلوتین
-۹دگماتیسم مسیحی :آگوستینوس
-۱۰مزدک :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  ۱۵به بعد
ـ مالصدرا ،،میرفندرسکی ،میرداماد و الهیجی
روشWWنگران ایWWرانWWی :سWWیدجWWمال مWWلکم خWWان ،مWWیرزاآقWWا خWWان کWWرمWWانWWی ،شWWیخ احWWمد روحWWی ،طWWالWWبوف ،مWWراغWWه ای،
ملکاملتکلمین ،خیابانی ،تقی ارانی
ـ شناخت ریاضی طبیعت :نیکالس کوزانوس
ـ تئوری حکومت :توماس مور و ماکیاول
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