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 موضوع دانش فلسفه، »هستی« یا »وجود« است: 

وجودشناسیدانش فلسفه

 معرفت شناسی هم که دربارۀ حقیقت علم صحبت می کند، بخشی از و جودشناسی به معنای عام آن است؛ زیرا حقیقت علم خود قسمی از اقسام 

وجود است. بنابراین:
حقیقت علموجود شناسی معرفت شناسی

 مباحث اصلی فلسفه )مباحث پیرامون وجود( شامل مباحثی مانند رابطۀ هستی و چیستی، جهان ممکنات، مفاهیم امکان و ضرورت و امتناع، 

عّلت و معلول و رابطۀ علیت در جهان می شود.

هستی و چیستی

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

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

 ماهیت و چیستی 

کرده و   ماهیت عبارت است از چیستی هر شئ. مثاًل در زندگی، همیشه »چیزهایی« در اطرافمان وجود دارند و به حسب نیاز از آن ها استفاده 

کرده ایم در حالی که خیالی  که واقعی و موجود تصور  که واقعی هستند مانند آب، درخت، میوه و ... و برخی چیزها هستند  نیازمان را برطرف می کنیم 

واقعی هستند؛ مانند ققنوس، سراب و ... و غیر

پس: ماهیات موجود در ذهن به دو دسته تقسیم می شود:

ج از ذهن وجود دارند )واقعیت یا واقعیت هایی وجود دارند( مانند اشیای جهان اطراف ما  که در جهاِن خار 1 ماهیت هایی 

ج از ذهن وجود ندارند )فرِض وجود برای چیزی موجب نمی شود که آن چیز، موجود واقعی باشد بلکه ممکن است  2 ماهیت هایی که در جهان خار

غ و ... زائیدۀ تخیالت افراد باشد( مانند دیو، سیمر

 وجود و هستی 

لت بر هستی یک موجود دارد؛ مثاًل وقتی به حیوانی اشاره می کنیم و می گوییم » این چیست؟« به این امر اشاره کرده ایم  وجود مفهومی است که دال

گرفته ایم و حال با توجه به موجود بودن آن حیوان، به دنبال شناخت ماهیت و چیستی آن هستیم. که وجود و هستی را برای آن حیوان در نظر 

درس اول

1 هستی و چیستی

در این درس می خوانیم 
تعیین نسبت میان وجود )هستی( و ماهیت )چیستی( در موجودات 

تشخیص دو مفهوم هستی و چیستی در یک موجود و نحوۀ حمل وجود و هستی بر ماهیات مختلف

مشاوره 
بارم این درس در امتحان نوبت اول 3 نمره و در نوبت دوم )نهایی( 1 نمره است.
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ماهیت و مفهومی  که نشان دهندۀ هستی یا نیستی آن موضوع است و  که در قضایای مربوط به وجود در جایگاه موضوع قرار می گیرد،    مفهومی 
در جایگاه محمول قرار می گیرد وجود و هستی نامیده می شود.

که محمول »وجود« بر آن حمل شده است.     مثال    فیـــــــل وجـــــــود دارد  فیل، »ماهیتی« است 

نکته مفهومی

هستی
 )وجود(

ماهیت
)چیستی(

که مفهوم وجود برای شئ یا مفهوم مدنظر ما ثابت شده است و به    نکته   استفاده از ضمایر اشاره مانند » این« و » آن« و نظایر آن نشان می دهد 

که آن را از دستۀ دیگر  گی های مخصوصی دارد  دنبال شناخت »ماهیت یا چیستی« آن مفهوم هستیم؛ یعنی می خواهیم بدانیم این موجود چه ویژ
گی های مخصوص را در منطق و فلسفه، ذاتیات یک شئ می گویند. به عبارت دیگر: ماهیت و چیستی  موجودات متفاوت و متمایز می کند. این ویژ

هر شئ، بیان کنندۀ ذاتیات آن شئ است.

   مثال    این چیست؟  این حیوان بزرگ و تنومند، فیل نام دارد.

که مشاهده می کند )با آن مواجه می شود(، دو جنبه می یابد: انسان  در هر چیزی 

1 وجود )هستی(: وجه مشترک موجود است.

2 ماهیت )چیستی(: وجه اختصاصی موجود است.

نتیجه گیری

گی های آن پی می بریم و به عبارت دقیق تر، ابتدا وجود هر چیزی را اثبات  مثاًل وقتی حیوانی را می بینیم هم به وجود داشتن آن و هم به ماهیت و ویژ

می کنیم و بعد به بررسی ماهیت آن می پردازیم.

 مغایرت وجود و ماهیت 

ح کرد.   فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت میان »وجود« و » ماهیت« توجه ویژه ای کرد و در تمایز و تفاوت میان این دو مفهوم نکاتی را مطر

که آن ها دو جزء از  که وقتی می گوییم »هستی« و »چیستی« دو مفهوم از یک چیزند، به این معنا نیست  کرد  ابن سینا راه فارابی را ادامه داد و بیان 

کسیژن و هیدروژن که دو جزء تشکیل دهنده آب هستند یا حتی مثل کاغذ و رنگ کاغذ هم  یک موجودند که با هم ترکیب یا جمع شده باشند مثل ا

کاغذ، سفید است یا رنگ دیگری است. که بگوییم  نیستند 

که ماهیت  ج؛ یعنی مثاًل وقتی می گوییم انسان موجود است تفاوت »انسان«    نکته   در واقع تفاوت وجود و ماهیت در ذهن است نه در عالم خار

ج، وقتی به  ج تفاوتی بین وجود و ماهیت نیست؛ یعنی در عالم خار است و »وجود« فقط در »ذهن« و از جهت »مفهوم« است و »ااّل« در عالم خار

گانه به نام »وجود« و »انسان« نداریم؛ به عبارت دیگر، »انسان«  و »وجود انسان« دو مفهوم مختلف و متفاوت  »انسان« اشاره می کنیم دو امر جدا

ج. گانه در عالم خار در ذهن هستند نه دو موجود جدا

)صفحۀ 4 کتاب درسی( -  تکمیل گزاره ها  

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

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

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

1 آب، میوه ها، حیوانات و ... پاسخ  

2 جاذبه، انرژی، روح، نور و ...

که در افسانه ها و داستان های تخیلی آمده اند. 3 پری دریایی و سایر موجوداتی 

  نکته   از مغایرت وجود و ماهیت با تعابیر دیگری مانند »زیادت وجود بر ماهیت در ذهن« یا »عدم عینیت وجود و ماهیت در ذهن« نیز یاد می شود.

2 انسان، موجود است. 1 انسان، حیوان ناطق است.  کنید:   به این دو قضیه توجه 

که محمول قضیه است تعریف شده است؛ در واقع انسان همان حیوان  در عبارت »انسان حیوان ناطق است«، انسان به وسیلۀ »حیوان ناطق« 

که برای شکل سه ضلعی استفاده می شود. ناطق است یعنی حیوان ناطق بودن از انسان جدایی ناپذیر است مانند مثلث 
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از لفظ حیوان ناطق است.  از مفاهیم است مثاًل لفظ انسان، مختصرتر  گستردگی استفاده  در این نوع تعریف، فقط تفاوت موضوع و محمول در 
بنابراین حمل »حیوان ناطق« بر »انسان« حمل چیستی و ذاتیات خود او است و به دلیل نیاز ندارد؛ یعنی نمی توان پرسید چه عاملی باعث شد 
کردید دقیقًا مانند حمل سه ضلعی بر مثلث. اما در عبارت »انسان، موجود است« برای این که مفهوم »وجود«  که حیوان ناطق را بر انسان حمل 
کنیم، نیازمند دلیل هستیم تا بتوانیم بگوییم »انسان، موجود است«. بنابراین در این نوع قضایا، حمل »وجود« بر هر  را بر مفهوم »انسان« حمل 

»چیستی« از جمله »انسان« نیازمند دلیل است مانند قضایای »انسان شیر است« یا »انسان مخلوق است«.
سایر ماهیت ها و چیستی ها نیز نسبت به مفهوم وجود،  عقل محض.  از طریق  یا  آید  بی به دست  تجر یا  حس  از طریق  این دلیل می تواند    نکته   

برقرار نیست. رابطۀ ذاتی میان آن ها  و  با مفهوم وجود، مغایر است  از چیستی ها،  بنابراین مفهوم »انسان« به عنوان یکی  را دارند.  همین حالت 

کنید:  برای فهم بهتر این مطالب، به توضیحات زیر دقت 

گاهی موضوع و محمول از جهت »مفهوم« و »مصداق« با یکدیگر وحدت دارند و فقط از جهت اجمال و تفصیل )اختصار یا 
گستردگی توضیح و تبیین( با یکدیگر اختالف دارند. مثاًل »حیوان ناطق« و »انسان« از نظر مصداق و مفهوم یکسان هستند ولی فقط مفهوم توضیح 
ک  گاهی نیز موضوع و محمول از نظر »مفهوم« مختلف هستند اما در مصداق وحدت و اشترا انسان، مختصرتر از توضیح مفهوم حیوان ناطق است. 
که در اصطالحات عرفی و رشته ها و صنایع علمی و ادبی این نوع تعریف، رواج و شیوع دارد مثاًل در قضیۀ »انسان  دارند. این امر به این دلیل است 

موجود است«، »انسان« و »موجود« دو مفهوم مختلف هستند ولی »انسان« از مصادیق انواع »موجودات« محسوب می شود.

نکته مفهومی

)صفحۀ 6 کتاب درسی( -  بررسی   

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

باید  برای ما مشخص می شد(  را تصور می کردیم )یعنی ماهیت آن  این که چیزی  بله قطعًا مشکل ساز می شد! چون در این صورت به محض  پاسخ   

غ یا ققنوس برای ما مشخص است ولی می دانیم که وجود  وجودش هم اثبات می شد در حالیکه این چنین نیست مثاًل با این که ماهیت و چیستی سیمر
و هستی ندارند. بنابراین وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر مغایرت دارند )یا به عبارتی دیگر، مفهوم وجود و ماهیت در ذهن با یکدیگر عینیت ندارد(.

)صفحۀ 6 کتاب درسی( -  بازبینی   

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

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

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

گزاره ها با بیان ابن سینا هماهنگ هستند و تضادی با قول ایشان ندارد. 1 بله، همۀ  پاسخ  

که هستی برخی از امور را می شناسیم  گزارۀ دوم این نکته آمده  2 گزاره های دوم و سوم با روشنی بیشتری تمایز وجود از ماهیت را می رسانند، زیرا در 

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

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

 گذری تاریخی )سیر تاریخی مغایرت وجود و ماهیت( 

گرفت؛ به  ح مباحث جدیدی قرار  به عّلت توجه خاص ابن سینا این بحث به عنوان »مغایرت وجود و ماهیت« و یا عناوین مشابه، مقدمۀ طر  
از  یکی  پایۀ  نظر،  این  است.«  اسالمی  تفکر  در  فلسفی  عقاید  و  آراء  اساسی ترین  از  یکی  بی تردید  وجود،  و  ماهیت  بین  »فرق  گفته اند  که  گونه ای 

گرفت. برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« نیز قرار 
و  گسترش داد  اروپا  را در  ابن سینا آشنا بود، اصل مغایرت وجود و ماهیت  با فلسفۀ  که  کوئیناس«  آ به نام »توماس  اروپا  بزرگ  از فیلسوفان   یکی 

زمینه ساز گفت وگوهای فراوانی در آنجا شد.
که هنوز هم  کوئیناس همچون ابن سینا، این نظر را پایۀ برهان های خود در خداشناسی قرار داد و پایه گذار مکتب فلسفی »تومیسم« در اروپا شد   آ

به نام وی در جریان است.
که بیشتر متکی به دیدگاه های ابن سینا و تا حدودی  که در قرن 13 میالدی زندگی می کرد، فلسفه ای را در اروپا پایه گذاری نمود  کوئیناس   توماس آ
کرد تا فالسفه غرب با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن  سینا و ابن رشد آشنا شوند و از این طریق، مجددًا با  »ابن رشد« بود. همین امر فرصتی را فراهم 

کنند. فلسفۀ ارسطویی ارتباط برقرار 
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  نکته   از قرن16 میالدی، با رشد تجربه گرایی، این دیدگاه ها جای خود را به فلسفه های حس گرا و تجربه گرا دادند و فرصت رشد و گسترش بیشتر پیدا نکردند.

 نظر ابن سینا مورد توجه فالسفه مسلمان نیز قرار گرفت و زمینه ساز گفت و گوهای مهم فلسفی در جهان اسالم نیز گردید که تا امروز هم ادامه یافته است.
)صفحۀ 7 کتاب درسی( -  به کار ببندیم   

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

3( انسان مخلوق است. 2( انسان حیوان است.  1( انسان بشر است. 
2 شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند. از دور، سایه چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند. علی گفت: آن یک »سگ« است، ولی محمد گفت: 

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

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

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

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

از ذاتیات انسان نیست و حمل آن  قضیۀ انسان موجود است، با قضیۀ انسان مخلوق است، مشابه است؛ زیرا هم مخلوق و هم موجود،   1 پاسخ  

بر انسان، نیازمند دلیل است؛ اما بشر و حیوان، ذاتی انسان هستند و دلیل نمی خواهند.
آن  که  نمی داند  ولی  هست  موجودی  می داند  این که  با  یعنی  می شود،  قائل  تمایز  ماهیت  و  وجود  میان  انسان،  که  است  آن  گویای  تمرین  این   2

که چه ماهیتی است اما  موجود چیست؛ و نیز انسان برای وجود، یک معنا در ذهن دارد و با اینکه نسبت به ماهیت آن موجود، شک و تردید دارد 
این شک و تردید به وجوِد آن موجود سرایت نمی کند.

و  ج، شیر  به لحاظ خار نه  و  انسان است  به لحاظ مفهومی جزء مفهوم  نه  زیرا  و دلیل نمی خواهد. / 2. حمل ممتنع است  1. حمل ذاتی است   3

انسان یکی هستند. / 3. حمل ذاتی نیست و دلیل می خواهد. / 4. حمل ذاتی است و دلیل نمی خواهد. / 5. حمل ذاتی نیست و دلیل می خواهد.
گی ذاتی مثلث است و لذا حمل آن بر مثلث نیازمند به دلیل نیست. سه ضلعی، ویژ  4

درس در یک نگاه

هستی و چیستی

کوئیناس توماس آ

گسترش دهندۀ اصل مغایرت وجود و ماهیت در اروپا
استفاده از اصل مغایرت در خداشناسی

پایه گذار مکتب تومیسم در اروپا
متکی به دیدگاه های ابن سینا و ابن رشد

وجود جهان واقعی
بدیهی و روشن

مورد قبول همگان
اصل واقعیت

1 وجود )هستی(    وجه مشترک موجودات

2 چیستی )ماهیت(    وجه اختصاصی موجودات
ابعاد و جنبه های موجودات

تقسیم بندی موجودات از لحاظ شناخت
چیستی و هستی مشخص و معلوم    آب، میوه، درخت و ...

هستی معلوم و چیستی نامعلوم    جاذبه، انرژی، روح و ...
غ و ... چیستی معلوم و هستی نامعلوم    پری دریایی، ققنوس، سیمر

ج عدم مغایرت مصداقی هستی و چیستی در عالم خار

تفاوت مفهومی و ذهنی هستی و چیستی
نظر ابن سینا

عدم نیاز به دلیل در حمل )حمل ضروری(    انسان، حیوان ناطق است.

نیاز به دلیل در حمل    انسان، موجود است.
انواع حمل محمول بر موضوع

یکی از اساسی ترین عقاید فلسفی در تفکر اسالمی

پایۀ برهان خداشناسی ابن سینا    برهان وجوب و امکان

مغایرت ذهنی نه مصداق خارجی

مغایرت وجود و ماهیت
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سؤاالت صحیح / غلط

)خرداد 1400 (.   حمل »جسم« بر »مداد« و »خودکار«  به دلیل نیاز دارد. 

)شهریور 1400(.   گانه به نام »آب« و »وجود« نداریم و آنها دو مفهوم مختلف از یک موجود واحدند.  ج، دو امر جدا در عالم خار

)دی 1400(.   حمل حیوان ناطق بر انسان، به دلیل نیاز دارد. 

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

)دی 99(.   میان انسان به عنوان یک»ماهیت« و »وجود« رابطۀ ذاتی برقرار است. 

)دی99 (.   گانه هستند و مغایرت دارند.  ج از ذهن، دو امر جدا  وجود و ماهیت در خار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چون موضوع دانش فلسفه، وجود است،بنابراین فلسفه، مسائل پیرامون »وجود« را بررسی می کند..   

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

که بر حسب نیاز از آنها استفاده می کنیم و نیازمان را برطرف می سازیم..    در اطراف ما چیزهایی واقعی هست 

کنیم. .    که اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند اما  نمی توانیم به آنها علم پیدا  ما انسان ها می دانیم 

که از»هستی«شان خبر داریم اّما »چیستی« آنها هنوز چندان برای ما روشن نیست..    برخی امور وجود دارند 

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

که آنها را از دستۀ دیگر موجودات متمایز می کند در منطق و فلسفه، ذاتیات یک شیء می گویند.   .    گی های مخصوص به خود موجودات  به ویژ

وجود و ماهیت هر شیء، بیان کنندۀ ذاتیات آن شیء است..   

کرده است..    ابن سینا برای اثبات عینیت وجود و ماهیت دالیلی ذکر 

حمل دارای اضالع و متساوی االضالع بر مثلث به دلیل نیاز دارد. .   

 وجود خواهند داشت. .   
ً
کنیم مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت باشد، آنگاه  امور خیالی واقعا گر فرض  ا

سؤاالت جای خالی

)شهریور 1400 (.    گاه است.  که از ............ اشیا آ کودک با استفاده از کلمۀ »این« و »آن« نشان می دهد 

که با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود، و نظریۀ »فرق وجود و ماهیت« را پایۀ برهان خود در خداشناسی قرار داد، .    وپا  رگ ار نام یکی از فالسفۀ بز
)شهریور 99( بوده است.   . . . . . . . . . . . .

درس اول: هستی  و چیستی
 سؤاالت تشریحی

1

بـــــــرای مشـــــــاهدۀ  فیلـــــــم 
شب امتــحان این درس 

اسکن کنید.
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)دی 99 (.    که با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود، نظریۀ ............ را پایۀ برهان خود درخداشناسی قرار داده بود.  کوئیناس  توماس آ

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

گاه نیست..    گاه است اما از ............ آنها آ که از وجود اشیا آ کودک با استفاده از کلمۀ »این« و »آن« نشان می دهد 

ماهیت و چیستی هر شیء، بیان کنندۀ ............آن شیء است..   

گانه..    در عبارت »آهو حیوان است«، »آهو« و »حیوان« دو ............ مختلف و متفاوت  از یک موجود هستند نه دو امر جدا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق ............ .

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

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

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

سؤاالت دوگزینه ای

)خرداد 1400 و دی 99(.    در قرن 13 میالدی فالسفۀ غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد، مجدداً با کدام فلسفه آشنا شدند؟ 

2 ارسطو 1 افالطون 

)دی 1400(.    که به چه چیزی از اشیا پی برده است؟   کودک با استفاده از کلمۀ »این« یا »آن« نشان می دهد 

2 ماهیت 1 وجود 

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

ت بر معلول 
ّ

2 تقدم عل 1 مغایرت وجود و ماهیت 

کرد؟.    قضیۀ »زمستان سرد است« را با کدام قضیه می توان مقایسه 

2 انسان فانی است. 1 پالتین فلز است. 

کشف ارتباط

گزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟  .    هر یک از موارد سمت راست  با کدام یک از 

1. از جهت مفهومالف. وجه مشترک همۀ موجودات

کوئیناسب. وجه اختصاصی همۀ موجودات 2. توماس آ

3. وجودج. پایه گذار مکتب فلسفۀ »تومیسم«

4. ماهیتد. تفاوت وجود و ماهیت

5. وجوب و امکانهـ. برهان خداشناسی ابن سینا
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سؤاالت پاسخ کوتاه

)خرداد1400  و  دی 99(.    به ترتیب، وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات چیست؟ 

)دی 1400 (.    یک فیلسوف مسلمان و یک فیلسوف اروپایی را که »نظریۀمغایرت وجود و ماهیت« را پایۀ برهان خود درخداشناسی قرارداده اند، نام ببرید.  

موضوع دانش فلسفه چیست؟.   

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

یکی از مباحث اّولیۀ فلسفه چه بود؟ .   

وجه مشترک و وجه اختصاصی همۀ موجودات را بنویسید..   

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

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

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

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

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

کوئیناس در   قرن    ١٣میالدی   در  اروپا   پایه گذاری نمود،   به دیدگاه های کدام فیلسوفان مسلمان متکی بود؟.    که توماس   آ فلسفه ای 

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

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

سؤاالت پاسخ بلند

)شهریور 1400(.    کرد؟  چرا در حمل»شکل سه ضلعی« بر مثلث نمی توان از دلیل حمل سؤال 

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

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

در قضیۀ»انسان حیوان  ناطق است« حمل »حیوان ناطق« بر انسان نیازمند دلیل است یا خیر؟ چرا؟ / یا آیا می توان پرسید چه عاملی باعث .   

)دی 99 خارج کشور( کنیم؟ چرا؟  می شود »حیوان ناطق« را بر »انسان«  حمل 

علت اینکه تعیین نسبت میان دو مفهوم هستی و چیستی اشیا و موجودات یکی از مباحث اولیۀ فلسفه می باشد، چیست؟.   

یک کودک به هنگام مواجه  شدن با حیوانات می پرسد؛ »این حیوان« چیست؟ کودک با استفاده از کلمۀ »این« و »آن« می خواهد چه چیزی را  نشان  دهد؟ .   

منظور ابن سینا از این سخن که »هستی«    و »چیستی« دو مفهوم از یک چیزند را با ذکر مثال توضیح دهید. .   

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

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

است؟ چرا؟

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

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

کنیم؟ توضیح دهید..    آیا می توان پرسید چه عاملی باعث می شود »وجود« را بر »انسان«  حمل 

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

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

قرار نمی گیرد؟

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

بع« از نظر نسبت، مانند حمل »دارای زاویه« بر »مستطیل« است یا خیر؟ چرا؟.    آیا حمل »دارای دو قطر مساوی« بر»مر
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      زیرا	فلسفه،	وجود	و	مسائل	پیرامون	»وجود«	را	بررسی	می	کند.
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      وجود،	وجه	مشترک	و	ماهیت،	وجه	اختصاصی	آن	ها	است.

      فارابی	-	ابن	سینا

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

      فرق	بین	ماهیت	و	وجود

      برهان	وجوب	و	امکان

      اصل	مغایرت	وجود	و	ماهیت

      بیشتر	متکی	به	دیدگاه	های	ابن	سینا	و	تا	حدودی	ابن	رشد

      تومیسم

      از	طریق	ابن	سینا	و	ابن	رشد

      زیرا	»شکل	سه	ضلعی«	از	اجزای	تعریفی»مثلث«	و	چیستی	آن	

گویای	ذات	و	حقیقت	مثلث	است. است	و	
»حیوان	ناطق«	 حمل	 است«	 حیوان	ناطق	 »انسان	 عبارت	 در	       

اما	حمل	 ندارد؛	 نیاز	 به	دلیل	 و	 است	 یک	»حمل	ضروری«	 »انسان«	 بر	
»وجود«	بر	هر	»چیستی«	از	جمله	»انسان«	نیازمند	دلیل	است.

»شکل	 حمل	 است«	 سه	ضلعی	 شکل	 »مثلث	 عبارت	 در	       

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

رابطۀ	ضروری	نیست	و	به	دلیل	نیاز	دارد.
      خیر؛	زیرا	»حیوان«	و»	ناطق«		از	اجزای	تعریفی»انسان«	هستند	

انسان	 حقیقت	 و	 ذات	 بیان	کنندۀ	 و	 می	دهند	 تشکیل	 را	 او	 چیستی	 و	
می	باشند؛	یعنی	ذاِت	انسان	چیزی	جز	همان	»حیوان	ناطق«	نیست.	به	

همین	جهت،	این	دو	مفهوم	از	یکدیگر	جدایی	ناپذیرند.
انسان	ها	 میان	 مفاهیم	 بردترین	 پرکار از	 مفهوم	 دو	 این	 زیرا	       

کنار	هم	به	کار	می	روند. 	 	در هستند	و	معمواًل
که	به	 کلمۀ	»این«	یا	»آن«	نشان	می	دهد	 کودک	با	استفاده	از	       

»وجود«	آن	حیوانات	پی	برده	است	و	می	داند	که	آنها	موجودند	و	هستند	
گاه	نیست.	او	می	خواهد	این	حیوانات	 اّما	از	»ماهیت«	و	»چیستی«	آنها	آ
این	 بداند	 می	خواهد	 یعنی	 شود؛	 گاه	 آ چیستی	شان	 از	 و	 بشناسد	 را	
از	دستۀ	 را	 آنها	 که	 دارند	 به	خود	 موجودات	چه	ویژگی	هایی	مخصوص	

دیگر	موجودات	متفاوت	و	متمایز	می	کند.
با	 که	 موجودند	 یک	 از	 جزء	 دو	 آنها	 که	 نیست	 معنا	 این	 به	       

جزء	 دو	 هیدروژن	 و	 کسیژن	 ا که	 آن	گونه	 شده	اند؛	 جمع	 یا	 ترکیب	 هم	
	این	است	که	آب،	موجودی	واحد	 تشکیل	دهندۀ	آب	هستند.	بلکه	منظور
و	هستی	 	 )آب(	 و	دو	مفهوم	مختلِف	چیستی	 انسان،	دو	معنا	 که	 است	
یعنی	در	 به	دست	می	آورد؛	 از	همین	یک	موجود	 را	 )وجود	داشتن	آب(	
گانه	به	نام	»آب«	و	»وجود«	نداریم.		به	عبارتی:»آب«	و	 ج،	دو	امر	جدا خار

»وجود«	دو	مفهوم	مختلف	و	متفاوت	از	یک	موجود	هستند.
      تفاوت	»انسان«	و	»وجود«	از	جهت	مفهوم	است	یعنی	»انسان«	

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

به	نام	»وجود«	و	»انسان«	نداریم.
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خیر.	در	عبارت	»انسان	حیوان	ناطق	است«،	»حیوان	ناطق«	       

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

جمله	»انسان«	نیازمند	دلیل	است.
مفهوم	 از	 »وجود«	 مفهوم	 است«	 موجود	 »انسان	 عبارت	 در	       

میان	 بنابراین،	 نمی	گیرد.	 قرار	 آن	 تعریف	 جزء	 و	 جداست	 »انسان«	
»انسان«	به	عنوان	یک	»چیستی«	و	»وجود«	رابطۀ	ذاتی	برقرار	نیست.	
بنابراین،	حمل	»وجود«	بر	هر	»چیستی«	از	جمله	»انسان«	نیازمند	دلیل	
است.	حال،	این	دلیل	ممکن	است	از	طریق	حس	و	تجربه	به	دست	آید	

یا	از	طریق	عقل	محض.
است.	 »انسان«	 ذات	 و	 حقیقت	 همان	 ناطق«	 »حیوان	 چون	       

حمل	»حیوان	ناطق«	بر	»انسان«	جزء	چیستی	و	ذاتیات	خود		اوست	و	
به	دلیل	نیاز	ندارد.	

      بله؛	چون	مفهوم	»انسان«	به	عنوان	یکی	از	چیستی	ها	با	مفهوم	

وجود	مغایر	است	و	رابطۀ	ذاتی	میان	آنها	برقرار	نیست.	پس	برای	اینکه	
مفهوم	»وجود«	را	بر	مفهوم	»ماهیت«	حمل	کنیم،	نیازمند	دلیل	هستیم	
تا	بتوانیم	بگوییم	که	»انسان	موجود	است.«	حال	ممکن	است	این	دلیل	

از	طریق	حس	و	تجربه	شناسایی	شود	یا	از	طریق	عقل	محض.
      حمل	»حیوان	ناطق«	بر	»انسان«	یک	»حمل	ذاتی	و	ضروری«	

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

نیاز	ندارد.	
رابطۀ	 زیرا	میان	»انسان«	به	عنوان	یک	»چیستی«	و	»وجود«	       

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

که	حیوان	ناطق	مفهوم	گسترده	انسان	است	       مقصود	این	است	

و	»انسان«	همان	اجماِل	»حیوان	ناطق«	می	باشد.
      بله؛	زیرا	همان	طور	که	حمل	»دارای	دو	قطر	مساوی«	بر»مربع«	

یک	حمل	ذاتی	و	ضروری	است،	حمل	»دارای	زاویه«	بر»مستطیل«		نیز	
یک	حمل	ذاتی	و	ضروری	است	و	به	دلیل	نیاز	ندارد.	)توضیح	آنکه	وقتی	
هر	 یا»آیا	 است؟«	 مساوی	 قطر	 دو	 دارای	 مربعی	 هر	 »آیا	 می	کنیم	 سؤال	

مستطیلی	دارای	زاویه		است؟«	پاسخ	آنها	مثبت	)بله(	خواهد	بود.(
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