
   
 
 
 

  

03 

  منطق
  

  دروس في علم المنطق
  

المظفر  سرهعالمه محمدرضا    قدس 

  

 )2(سطح 

درس

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

علم 



 

 

  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  شناسنامه درس

  :۱منطقعنوאن کلی درس  
  :محمد رضا אلمظفر، دروس فی علم אلمنطـق، تحقیـق: محمـود منتظـری مقـدم، نشـر       منبع درس

  هاجر
 :علم مبحث  
  :٣شماره درس  
  :٢ سطحمقطع تحصیلی 
 :אستاد   
  :یقاسم نیحسآموزشیار    
 אدאره تولید محتوא: ناظر تولید  
  :میثم حقگو محمدאرزیاب ساختار و محتوא  
 :میثم حقگو محمد ویرאستار  
 آرא:صفحه  
  :٩٤تابستان  پیش تولید /نوبت تولید  



 

 باشدمي ه خواهرانيعلم يحوزه ها ير حضوريغ يز آموزش هاكن اثر متعلق به مريه حقوق ايلك   

 

 03ـ درس علم المنطق يدروس ف  فهرست

 

3  

  فهرست
 ٥ مقدمه )١(
 ٦ یعرب متن) ١(
 ٧ درس شرح) ١(
 7 منطق علم موضوع) ٢(

 ٧ علم) ٣(
 ٨ یحصول علم אقسام) ٤(
 ٨ یحس علم. ١) ٥(
 ١٠ یالیخ علم. ٢) ٥(
 ١٠ یوهم علم. ٣) ٥(
 ١١ یعقل علم. ۴) ٥(
 13 عقل و منطق علم) ٢(

 14 علم فیتعر) ٢(

 ١٥ ینمودאربند) ١(
 ١٦  جمهتر) ١(
 ٢٠ دهیچک) ١(
 ٢١ آزمون) ١(
 ٢٢ ییאفزאدאنش) ١(
 22 یحصول و یحضور علم. ١) ٢(

 23 یحصول و یحضور علم نیب فرق. ٢) ٢(

 23 علم אز مختلف فیتعار. ٣) ٢(

 24 علم یאصطالح یمعان. ٤) ٢(

 24 تولد אز قبل علم. ٥) ٢(

 25 אدرאک مرאتب. ٦) ٢(

 ٢٥ حس مرتبه. ١) ٣(
 ٢٥ الیخ مرتبه. ٢) ٣(
 ٢٦ تعقل مرتبه. ٣) ٣(
 26 شناخت در عقل نقش. ٧) ٢(

 ٢٦ لیتحل و هیتجز) אلف) ٣(
 ٢٧ میتعم) ب) ٣(
 ٢٧ دیتجر) ج) ٣(
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 27 لهیمتخ و الیخ تفاوت. ٨) ٢(

 28 وهم یمعان. ٩) ٢(

 ٢٩ پژوهش) ١(
 ٣٠ نامهدאنش) ١(
 ٣١ منابع) ١(
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  مقدمه
در אین درس به رسد. می نوبت به موضوع منطق پس אز آن،های گذشته، فایده منطق و تعریف آن بیان شد و در درس

و  وهمی و عقلی) ،و ضمن بیان אقسام علم حصولی (حسی، خیالیتوضیحی درباره علم و نحوه حصول آن پردאخته 
ردאزد و پس אز بیان پمی در אین אدرאکاتאمتیاز אنسان نسبت به حیوאنات  وجه אشترאک و به بیان ۀ آنها با یکدیگر،رאبط

موضوع אصلی منطق که مدرکات های آینده شود. در درسهای אدرאک عقلی، אرتباط منطق با قوه عقل بیان میویژگی
  هد شد.، بیان خوאאست ٢و حجت ١تصوری و تصدیقی یا همان معرف

بیان موضوع אز آن جهت אهمیت دאرد که به مباحث منطق، نظم و אنسجام دאده و אز طرح مباحث بی אرتباط و אستطرאدی 
  کند.می جلوگیری

پردאخته و ترتیب منطقی بین مرאحل אدرאک אز حس تا عقل رא آن אقسام مرאحل حصول علم و در אین کتاب אبتدא به بیان 
  وه عقل توضیح دאده אست.مدرکات قرא با منطق  رאبطه علمهای عقل، ه به برخی ویژگیضمن אشارو  ،رعایت نموده

، بحث موضوع رא ٤و در کتب منطقی سابق אز جمله حاشیه مولی عبدאهللا ٣بحث علم در کتب منطقی سابقه چندאنی ندאرد
های אین کتاب אز ویژگی لذא پردאختن به بحث علم به طور مستقل، ٥کند.شروع می» معلوم تصوری و تصدیقی«אز 

  אست.
  رود پس אز گذرאندن אین درس بتوאند:می پژوه محترم אنتظارאز دאنش

  ترتیب منطقی بین אدرאکات رא شرح دهد؛ ومرאحل אدرאک . ١
  . وجه تمایز אدرאک אنسان אز سایر حیوאنات رא توضیح دهد؛٢
  های علم عقلی رא بیان کند؛. ویژگی٣
  قلی رא توضیح دهد؛. رאبطه منطق با علم ع٤
  . تعریف علم رא بدאند و تشریح کند.٥
  

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
  (ذیل یاددאشت مترجم، ویژگی ششم). ۱۳ص  ،۱ر.ک: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج. ٣
  نامه.ر.ک: دאنش .٤
  .۱۸ص  ؛ب אلمنطقیة على تهذیאلحاش ؛ینن حسیمولى عبد אهللا بن شهاب אلدیزدی،  .٥
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  متن عربی
  אلعلم
  :دیتمه
 عن بها متازی رةکمف عاقلة قوّة من یأُعط بما אلمعارف لیلتحص مستعدّאً ر،کیאلتف یعل مفطورאً אإلنسان خلق یتعال אللّه إنّ
 عالقة انیلب و אلعلم فیلتعر مقدّمة عنه، نبحث یذאل אلعلم من أقسام ازیאالمت هذא موطن انیبب بأس الو  .جماوאتאلعَ

   :فنقول به، אلمنطق
 أصبحو  نشأ فإذא. یאلفطر هذא אالستعدאد یسو ،یفعل علم و رةکف لّک من אلنفس یخال هوو  ولدی אإلنسان، ولد إذא. أ
 بها، نفسه فتنفعل אلمناسب، אلتأثر بها تأثّریو  אألشیاء من بما حوله حسّی نرאه لمس،ی و شمّی و ذوقی و سمعی و نظری

 س إألیل هو یאلذ یאلحسّ אلعلم: یهو  ؛»אلعلم« هاینسمّ دةیجد بحالة مشغولة أصبحت ،ةیانت خالک یאلت نفسه أنّ فنعرف
  .אلعلم درجات أوّل هذאو  .אلالمسة אلذאئقة، אلشامّة، אلسامعة، אلباصرة، مثل אلحوאس تنالها یאلت اءیباألش אلنفس حسّ
 ؤلّفیو  بعض، یإل بعضها نسبیعنده، ف אلمحفوظة אلمحسوسات صور یف ذهنه تصرّفیف אلطفل کمدאر یرقّتت ثمّ. ب

 אلبلدة لیتخیف رאها،ی الو  بها سمعی یאلت اءیאألش لصور فهیتألکאلخارج،  یف وجود له ونیک ال قد فاًیتأل بعض؛ من بعضها
 هیل علحصُی »یالیאلخَ אلعلم«: هو هذאو  .للبلدאن مشاهدאته نم عنده אلمعروفة ةیאلذهن من אلصور مؤلفة رها،ی لم یאلت

  . وאناتیאلح بعض هیف هکشاری قدو  ،»الیאلخ« بقوّة אإلنسان
 هیأبو حب: مثل مقدאر؛ الو  لها ال مادّة یאلت ةیאلجزئ یאلمعان کدریف אلمحسوسات، من ثرکأ یإل هکإدرא یف توسّعی ثّم. ج
 אإلنسان هیعل حصلی »یאلوهم אلعلم«: هو هذא و... אلمستبشر فرح ل، وکאلثا حزن و ئف،אلخا خوف و ه،یمبغض عدאوة و له
  .وאنیאلح عن אإلنسان אفترאق موضع )אلقوة هذه( یه و. »אلوهم« وאنات بقوّةیאلح من رهیغک
 بها دبّریف ة،ینها ال و لها حدّ ال یر אلتکאلفو  אلعقل بقوة وאنیאلح عن زאیّمتم وحده قهیطر یف )אإلنسان یأ( ذهبی ثمّ. د
 یאلت اتیאلجزئ من ةیلّکאل یאلمعان زعینت و אلفاسد، عن منها حیز אلصحیمیو  ة،یאلوهمو  ةیالیאلخو  ةیאلحس اتهکمدرَ دَفَّةً
 له ما شاءت تصرفی و م،کحی و ستنتجیو  آخر، یإل معلوم من نتقلیو  بعض، یعل بعضها سیقیو  تعقّلها،یف هاکأدر

 و إنسانا، אإلنسان به انک یאلذ ملکאأل אلعلم هو אلقوّة بهذه لإلنسان حصلی یאلذ אلعلم هذאو  .ةیرکאلف و ةیאلعقل قدرته
 نیب من وضع אلمنطق علم و. אلناس אختلفتو  אلطبقات تفاوتت به אلفنون، و ألّفتو  אلعلوم وضعت املهکتو  نموّه ألجل
  . لها میאلصرאط אلمستق ریغ یف ذهابها من و هایعل الیאلخ و אلوهم ریتأث من خوفاً אلقوّة هذه م تصرفاتیتنظ ألجل אلعلوم،
  אلعلم فیتعر
 صور تنطبع ماک مرאتبها، عیجم یف کاتکمدرَ نیب فرق ال و ،کنفس یف اءیאألش صور אنطباع هو إنّما אلعلم أو کאإلدرא إنّ
  ١.»لذّهنא عند ءیصورة אلشّ حضور: «بأنّه אلعلم عرّفوא کلذل و. אلمرآة یف اءیאألش

  

                                           
   .١٤ـ  ١٣ص  ١مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم אلمنطق، ج . ١
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  ١شرح درس

  موضوع علم منطق

  علم
و  ٥تصورאت( ٤و حجت ٣معرف یعنی، ٢ان موضوع علم منطقیبه ب شود، مربوطمی ذکره در مقدمه ک ین مطلبیسوم
و אقسام آن » علم«قبل אز تبیین موضوع علم منطق، بحث رא אز مسئلۀ تعریف  ٧ אما مرحوم مظفر (ره) .אست )٦قاتیتصد

   بیان و شرح אین مسئله باید بگوییم:کند. در شروع می
قت علم אز یمصدאق و حق یول ٨ند،یو دאنستن رא گو ییدאنا ,ات אست. علم در مقابل جهلیهیعلم אز بد ۀلمکمعنا و مفهوم 

  د. ینه آن رسکتوאن به ینم ین آسانیه به אکار مجمل و مبهم אست یאمور بس
رא  م علمیم، אگر بخوאهیشناسیز رא به علم میאند: ما همه چگفته هکن אست یست אیف نیه شناخت قابل تعرکن یل אیدل
ر علم رא یم الزم אست אول آن غیر علم بشناسیم به غیخوאهد بود، و אگر بخوאهی ف، دورین تعریم אینکف یه علم تعرب

  אست. ٩مبتال به אشکال دور زین یفین تعریچن ؛میله آن بشناسیوسآنگاه علم رא بهو م یتوسط علم بشناس
ه ک یمطلب یعنی ؛אست یهیف تنبیه تعرکبل ،نبوده یقیحق ١٠فیشود تعریا علم گفته میف شناخت و یچه در تعرپس آن

 ١١برجسته و بارز نشان دאده شود.ات معادل، لمکست با אلفاظ مشابه و یאو ن توجهمورد  ولیدر ذهن مخاطب موجود אست 
معلوم نزد  ،علم حضوری علمی אست که در آن. ١٣حضوری نه אست ١٢یبحث אز علم حصول ،یشخص منطق یهدف אصل

אی نباشد؛ ولی در علم حصولی، خود معلوم نزد شخص عالم حاضر نیست، بلکه دو وאسطهعالم حاضر بوده و بین آن
  ١٤ تصویری אز معلوم در نفس عالم وجود دאشته و وی به وאسطه אین تصویر، אز معلوم آگاه אست.

  ه: کنیند و آن אکیر مکذ یאمقدّمه یمات علم حصولیو تقس فیان تعریش אز بیپ مصنّف

                                           
 ۲۹تا  ۱۹، ص ۱ح منطق مظفر؛ ج منبع אستفاده زیادی شده אست: محمدی، علی؛ شردر تدوین شرح درس אز אین  .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
  نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
  »معانی אصطالحی علم«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد معانی علم، ر.ک: دאنش ٨
  ح کامل دאده خوאهد شد.ای آینده توضیهدر مورد تعریف دوری در درس .٩
 نامه.ر.ک: دאنش .١٠
  .۸۷، ص ۱۳جوאدی آملی, عبدאهللا؛ تفسیر موضوعی؛ ج  .١١
 نامه.ر.ک: دאنش .١٢
 نامه.ر.ک: دאنش .١٣
 ».علم حضوری و حصولی«אفزאیی، عنوאن ها ر.ک: دאنشبرאی توضیح بیشتر در مورد علم حضوری و حصولی و تفاوت آن .١٤
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و  یفرאگرفتن معارف אله ییאستعدאد و توאنا ,بشر ؛ لذאאست ر قرאر دאدهکفترא عاقل و م ویبر אنسان منّت گذאشته و  خدאوند
ن یچن یه دאرאکوאنات یر حیبرخالف سا ؛ندکیوفا مکآنها رא شعلم، ل یتحصبا ع علوم رא دאرא אست و یو جم یبشر

  ستند.ین ییاאستعدאده
ه ک، بلکر موجودאت زنده، مشترین مرحله אنسان با سایدאمکچند مرحله אست؟ در  ید علم و دאنش دאرאید دیحال با

مخصوص بشر אست  ١کאز علم و אدرא ۀر موجودאت جدא شده و آن مرحلیدאم مرحله אنسان אز ساکترند؟ در یوאنات قویح
  אنسان אست؟  یאنسان یو אرزش وאال

  אقسام علم حصولی

  : ٣چهار شعبه و مرحله אست یدאرא ٢حصولیعلم 

  ٤علم حسی. ١

ذهن و نفس و روح אو  ۀشود، صفحیאز مادر متولّد م کودکه ک یهنگام. אنسان هنگام تولد، جاهل و خالی אلذهن אست
 یאنهیجان و روאن אو مانند آ صفحهست. ین אز معارف رא دאرא یچ معرفتیه تهی بوده و یشه و دאنشیر و אندکאز هرگونه ف
و  یت فطریر אز אستعدאد و قوّه و قابلین مرحله، غیدر آن نقش نبسته و در א یریس و تصوکچ عیه هکصاف אست 

ار یدر אخت ,مکیه خدאوند حک یهمرאه با אبزאر شناخت אست, ین אستعدאد و آمادگیאو هم ۀیچ ندאرد. تمام سرمایه ,یخدאدאد
אست  المسهو  یی، چشاییای، بویی، شنوאیینایب یقوא یعنی، یحوאسّ ظاهر یدאرא کودکن یهم یول ؛دאده אستقرאر  אو
ند و کیچشم باز م یعنیپردאزد. یאز جهان محسوسات م یهاو آگ یسب معلومات حسکجا به یآنها تدر کمکه به ک
اء رא یאش یو نرم یگرما، زبر, المسه، سرما ۀقو کمکبه  ؛شودیآشنا م ونگوناگ یصدאها ومختلف  یهام با رنگکمک

אلعمل سکرفته و عیرא پذ یها، بوها و... אثر خاصّها، صدאها، مزهرنگ یعنیاء، یאز אمور و אش یکند؛ و אز هرکیم لمس
خوشش  یا آبیאست و אز رنگ سبز  بها به چشم אو جالرنگ یدهد. مثال بعضیرא در قبال آنها אز خود بروز م یمناسب
  . پسنددمزه شیرین رא میشود و یم متنفرا ترش یتلخ  یهامزه یאلعمل دאرد. אز بعضسکد. در برאبر صدאها عیآیم
طفل با محسوسات، پدر و مادر و  ییشود به دنبال آشنایا نارאحت میشاد  سرما و گرما،אز بوها، אجسام،  گونهنیهم
ن ه آحاال ب یبود، ول یا بو خالیا طعم یرنگ یک روز אز یتا د کدوکه نفس و جان کتوאنند بفهمند یم یگرאن به خوبید

ن אمور یو אحساس א کش אز אدرאیه با حالت پکد رא ین حالت جدیאز آنها در نفس خود دאرد. نام א یریمشغول شده و تصو
   م.یگذאریم »یعلم حس«ر אست یمغا

                                           
 نامه.אنشر.ک: د .١
فرق بین علم حضوری و «و » علم حضوری و حصولی«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد علم حصولی و تفاوت آن با علم حضوری، ر.ک: دאنش ٢

 »حصولی
 ».مرאتب אدرאک«אفزאیی، عنوאن  אین دسته بندی بر خالف نظر مشهور حکماء در باره مرאتب אدرאک و تعریف هر کدאم אست. برאی مطالعه بیشتر ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤



 

 باشدمي ه خواهرانيعلم يحوزه ها ير حضوريغ يز آموزش هاكن اثر متعلق به مريه حقوق ايلك   

 

 03ـ درس علم المنطق يدروس ف  چكيده درس

 

9  

ا که چشم به صورت مستقیم تصویر אشیاء بیرونی رא درک در אین مرحله، حوאس אرتباط مستقیم با خارج دאرند؛ به אین معن
شود که אرتباط مستقیم فرستد. אین تصویری که در ذهن پدیدאر شده تا وقتی حسی شمرده میکند و به نفس میمی

  گانه با بیرون برقرאر باشد. حوאس پنج
אند אز: . محسوسات عبارتحوאس با آنها وسیله אرتباط مستقیمبه عبارت אست אز: علم به محسوسات یعلم حسّبنابرאین 
 אز: ارتندگانه عبحوאس پنج .شونددرک می به طور مستقیم یظاهر ۀگانه توسط حوאس پنجک یאیאمور ماد

  ؛مینکیها رא مشاهده مه توسّط آن رنگک یینایبا یباصره  ۀ. قو١
  ؛میشنویه توسّط آن صدאها رא مک ییا شنوאیسامعه  ۀ. قو٢
  م؛یچشیها رא مه توسّط آن مزهک ییا چشایقه ذאئ ۀ. قو٣
  ؛مینکیه توسّط آن بوها رא אستشمام مک ییایا بویشامّه  ۀ. قو۴
و ضخامت آنها  یا زبریلطافت  و یرده و אز نرمکאجسام אطرאف خود رא لمس  ,ه توسّط آنک ییا بساوאیالمسه  ۀ. قو۵

  م. یشویآگاه م
و  یعقل مسایلن یترقیتا عمو ند کیه אز محسوسات شروع مکبشر אست  ین درجه אز درجات علمینخست ،یعلوم حس
 و یاضیر ،یعیطب یهاعلوم و دאنش ١אکثردن به یرس یאنسان برא یאصل ۀیسرما. رودی پیش میعیو ماورאء طب یفلسف
אحساسات  نیفاقد א یسکאگر . بنابرאین אست ین علوم حسّیهم یو معنو ی، مادیلکو  یی، جزیو نقل ی، عقلیفلسف

 یعنی ؛»من فقد حسّا فقد علما«אند: رو گفتهنیرא هم نخوאهد دאشت. אز א یر مرאتب علمیسب ساکباشد، هرگز قدرت 
 کنا، אز אدرאیآدم ناب مثال ؛وط به آن بخش رא אز دست دאده אسترא אز دست دهد، علم مرب یאز حوאس ظاهر یس حسّکهر
  صدאها.  کها عاجز אست و آدم ناشنوא، אز אدرאرنگ

جاندאرאن مانند אنسان برخی אز אست.  یکر موجودאت زنده شریبا سا ,یحسّ کאدرאیعنی ات کن مرحله אز אدرאیאنسان در א
 ٢حسّ یدאرא حیوאنات حدאقل همۀאلبته گانه هستند. אز حوאسّ پنج یبعض یدאرא یو برخ یحوאس ظاهر ۀهم یאدאر

که  ٣برخالف گیاهان؛ אست لمس ۀقو یز دאرאین کندزندگی می کو خا یال و ه در دل گلک یرمکالمسه هستند. مثال 
ها אز אنسان به ن אحساسیאز א یאوאنات، در پارهیאز ح یبرخند. אلبته دهאلعملی نشان نمیאگر قطع هم بشوند، هیچ عکس

  ترند.یمرאتب قو
ل به ماده خارجی بوده و با آن در عنی هم متص؛ یماده هستند و هم مقدאر یهم دאرאه کن אست یא یصور حسّ یژگیو

   אرتباط אست و هم دאرאی طول و عرض و אرتفاع یا سایر مقادیر حسی אست.

                                           
غم غیر «و » غم ناخوشایند אست«حضوری אند و אز حس ظاهری هیچ کمکی نمی گیرند مثال علم به אین که  ،تعبیر به אکثر به אین خاطر אست که برخی אز علوم .١

 ؛ پاورقی محسن غرویان)۲۲، ص ۱ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج منطق،مظفر، محمد رضا؛ ». (אز شادی אست
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
دهند. هرچند بر ها نسبت میאلبته بر אساس دیدگاه عرفی و سطحی در مورد گیاهان که آنها رא فاقد אحساس دאنسته و فقط رشد و تغذیه و تولید مثل رא به آن .٣

شناسان به نشانی: ر.ک: پایگاه אطالع رسانی زیستدאد.( توאن برخی حوאس رא به گیاهان نسبتهای علم אمروزی، میאساس یافته
http://zistshenasan.ir/tag/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-

%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86/ 
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  یالی. علم خ٢

شود. پس אز یب אنسان مینص ٢الیخ ۀه توسط قوک ییهاאست אز علوم و دאنش عبارت ١علم خیالیف، به نظر مصنّ
محسوسات در ذهن، ذهن قادر אست در  تصور نقش بستن ذهن و نفس אز محسوسات و یبردאرلمیو ف یبردאرسکع
ش خود یال، پیند و در عالم خکسه یگر مقایאز آن صور رא با بعض د یאنجام دهد و برخ یتصرفات ین صور حسیא

تر، یگر، قویאز فالن نور د ییا فالن نور و روشنایصورت، بلندتر אست.  آنאز  یصورت حسّ مثال אینه کند کمحاسبه 
אز  یتر אست. گاهفیتر و لطجسم، نرم אینخوش אست.  ی، بویبو آنتر אست، نیریمزه ش אینا مثل آن אست. ی ترروشن

 یوهک ,وهیאز ج ییایه هرگز در خارج وجود ندאرند. مثال درکسازد یرده و مکر یتصو یאیالیخ تموجودא ین صور حسّیא
  ند.کیر مهزאرپا رא تصو یאنسان و یا پر אز مار ییاقوت، صحرאیאز 

ه با ک ی(و אمور یط زندگیبه تناسب مح یکودکאست و هر  یقو یلیخ یکودکن یان و در سنکودکال در یخ ۀقو אصوال
قدر آن یپرورאند و گاهیرא در ذهن خود م یالیخ یرهایا خوشش آمده) تصویده یها ترسאز آن یآنها אنس دאرد و به نحو

  ود.شیادش بلند می، فرکوحشتنا ۀر صحنیه אز تصوکאست  یالش قویخ
شتر دوست یها رא بمزه یدאرند و برخ یالیخ یرهایبوده و تصو کها مشتروאنات با אنسانیאز ح یאز پارهین مرحله نیدر א

   د.یآیشتر خوششان میبوها ب یدאرند و אز بعض
مرتبط با ماده خارجی بوده و  ؛ بدین معنا کهمقدאر هستند یدאرא یستند ولیمادّه ن یه دאرאکن אست یא یالیصور خ یژگیو

رא دאرد؛ مثال אگر تصویر کوه به قوۀ خیال وی آمده، ماده אین کوه در אین  אتصالش با آن قطع شده אست؛ אما مقدאر آن
  تصویر نیست ولی طول و عرض و אرتفاع و سایر مقادیر حسی در אین تصویر وجود دאرد.

  ی. علم وهم٣

 یند. معانکدرک ز یرא ن ٣یجزئ یسلسله معان یکفرאتر گذאشته و  یالیو خ یور حسّتوאند قدم אز محسوسات، صیאنسان م
. جزئی بودن אین معانی هم در ٥یهستند نه مادّ ٤ه אز مقوله معنا بوده و مجرّدک یאمور یعنی هستند؛ در مقابل صور

  ها کار عقل אست.אست که אدرאک آن ٦مقابل معانی کلی
ن دאرد یאضافه به وאلد یعنیאست،  ییو جز یند. محبت אز אمور معنوکیم کن خود رא אدرאیمحبّت وאلد یאنسان کودکمثال 

ند و کیم کدر رאه אو رא دوست ندאرند ک یسانکعدאوت دشمنان و  چنینهم شود.مین کאدرא ٧با وهم یلّکوگرنه محبّت 

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
  »فرق خیال و متخیله«عنوאن  אفزאیی،تفاوت دאرد. برאی مطالعه در אین زمینه، ر.ک: دאنش» متخیله«با » خیال«باید توجه دאشت که  ٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
  نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
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אست،  یو باطن یمعنو یه ترس، אمرکنیبا א ١؛ندکیمرא درک  دهیترسخاص  یאאز صحنهناک که אنسان هرאس ترسز ین
 کده رא אدرאیدزده و دאغبتیغم و אندوه אنسان مص چنینهمאست.  کشخص، قابل אدرא ۀچهر یهاאز رאه آثار و نشانه یول
هستند و با  یجزئ یمعان نهایא یند. تمامکیم کبشارت دאده شده رא אدرא شخصو سرور و אنبساط  یز شادمانیند و نکیم
  .هستند یکوאنات با אنسان شریאز ح یز برخین قدم نیشوند. در אیم کאدرא ٢هوאهم ۀقو

 یبها معن کدریره قوة یو غ الفرسکاملة کوאنات אلیفخلق אهللا للح«مرحوم مالصدرא در توضیح قوه وאهمه فرموده אست: 
ن أ ریه אوّال من غآالسد אذא رحذر من אیفان אلفرس مثال  ؛אلوאهمة یאلقوة ه کل و تلیا ال تدخل تحت حس و ال تخیجزئ
 یریحذره و یאلذئب אوّال ف یریذא אلشاة کبه و  یتأذی حس به مرة و...ین أ یون حذره موقوفا علیکفال  ،به یتاذی

  ٣».حذر همایال و אهول صورة فال کאلجمل و אلبقر و هما אعظم منه ش
؛ مثال درک محبت وאلدین توسط کودک، אست ییزج یمادّه אست و نه مقدאر، ول یه نه دאرאکآن אست  یعلم وهم یژگیو

نه ماده دאرد و نه مقدאر؛ אما جزئی אست یعنی درک یک رאبطه شخصی بین אین طفل و وאلدینش بوده و مفهوم کلی 
   محبت درک نشده אست.

 אیبهرهو  ، همگان سهمیو وهم یالیخ, یبوده و אز معلومات حسّ یکشر کگر با אنسان در אدرאیوאنات دینجا حیא تا
جا متوقف نیאنسان در א کאدرא یندאرد، ول یکش אز آن אدرאیرد و بیپذیان میجا پانیوאن به همیات حکאدرא؛ אما دאشتند

  دאرد. ینشده و قدم برتر

  ی. علم عقل۴

وאنات در آن مرحله یאز ح یکچ یه هکאست  یمرتبه אختصاص یک یم، אنسان دאرאیه بگذرکن یشیپ کאز مرאحل مشتر
  شود:یان میب در ذیل آن یهایژگیه وکر אست کو ف ٤ست و آن مرحله، قوّه عقلین یکدאشته و با אنسان شرحضور ن

  بودن بی حد و مرز )ألف

وجود دאرد و  یא، مرحلهیאهر مرتبهباالتر אز ه کشود، بلینم یمنته ییست و به جاین یات عقلکאدرא یبرא یمرز و حد
  دن به آن رא دאرد. یبشر توאن رس

 هاآسمان یبلندא تا رא خود ۀشیאند بلندپروאز پرندۀ یعنی ١وَאَلْأَرْضِ אتِاوٰאَلسَّمٰ یفِ אاذٰقُلِ אُنْظُرُوא مٰ د:یفرمایم بارهنیאدررآن ق
 یאچ مرحلهید و به هیوسعت و عرض و طول و عمقش به پروאز درآور همۀ با نشیآفر عالم سطح در و نیزم یژرفا و

                                           
س אست مقصود אز درכ אنسان هرאسناכ، وجود خوف در وى نیست؛ چرא كه در אین صورت، علم אو علم حضورى خوאهد بود. بلكه مقصود درכ كردن مفهوم تر .١

لم كه به یك אنسان هرאسناכ خاصى אضافه شده אست، אعم אز آنكه آن אنسان خود אو باشد، یا شخص دیگرى؛ تا یك مفهوم مضاف به جزیى بوده، و عدرحالى
  .۲۴ص  ۱(مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج  شمار آید.وهمى به

 نامه.ر.ک: دאنش .٢
شوند و نه به خیال در می אی که نه حسکند؛ معانیمی معانی جزئی رא درک ,آن لۀوسینیرویی آفریده که به ,کاملی مانند אسب و نظیر آنخدאوند برאی حیوאنات  .٣
؛ یعنی ترس אو به خاطر کند هرچند آزאری אز אو ندیده باشدنام دאرد. به عنوאن مثال, אسب وقتی شیر رא برאی אولین بار هم ببیند، فرאر می» وאهمه«אین قوه آیند. می

گرگ  کند در حالی که אگر گاو یا شتر که چندین برאبرِطور گوسفند אگر برאی אولین بار گرگ رא ببیند فرאر میبد אز شیر نیست. همین אحساس قبلی و یا خاطرۀ
 )۱۵۸ص  ،۸(אلحکمة אلمتعالیة؛ ج  .دهدهیچ ترسی به خود رאه نمی ,هستند رא ببیند

 امه.نر.ک: دאنش .٤
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در  یאهنوز در آغاز رאه אست و به אعترאف دאنشمندאن، معلومات ما در برאبر مجهوالتمان بسان قطره رشب یول ؛دیقانع نباش
  رאن אست. یکب یانوسیبرאبر אق

  قوای دیگرتدبیر  )ب

بسا حس אنسان در رא چهیما אست. ز یو وهم یالی، خیات و معلومات حسّکאدرא ۀر و مدبّر مجموعیه مدکعقل אست 
 یا در אبتدאیند، یبیج مکسته و کدرون آب אست، ش یرون و قسمتیאز آن ب یه قسمتکرא  یمثال چوبند. کش خطا کאدرא
ن عقل אست یאبوده و אز صدها مورد  بیشچشم و گوش  ی. خطاهاندیبیتر میکابان رא باریستد آخر خیאیه مکابان یخ
ح آن سه مرحله جهت مقاصد یه و אز معلومات صحردکح آنها رא אز فاسدشان جدא یات، صحکن אدرאیא ۀر و אدאریه با تدبک
  ند.کیش אستفاده میخو

  ج. انتزاع کلیات

حیوאن چند  ٣یمثال אز אستقرא ؛شودیم ٢אنتزאع یلکو قوאعد  ی، معانیات و معلومات جزئکه אز مدرکت عقل אست کبه بر
ه אالسفل کف کتحریوאن یل حک«ه کرسد یم یلّک ۀجینت یکجنبانند، به یرא مپایین خود  کدن غذא فیهنگام جوکه 

ن یشود، به אیل به بخار مید و تبدیآیجوش مبه درجه אز حرאرت صد ه در کش چند مورد آب یا אز آزمای ؛»عند אلمضغ
  شود. یل به بخار میدر صد درجه حرאرت تبد یه هر آبکرسد یم یلّک ۀجینت

م، قدر ینکیها رא אز آنها جدא مآن یات فردیرده و خصوصکرא مشاهده  یאهیه و جزئیموאرد شخص ,در אستقرא نیبنابرא
ذهن אست و אنشاء אللّه در  یتهایאز فعال ییکم. אستقرא یابییدست م یلّک قضیۀ یکآنها رא در نظر گرفته و به  کمشتر
  .کرد میאشاره خوאه آنر به کح فیف و توضیباب تعر

  د. مقایسه و استنتاج

ه ک یرد و אز معلوماتیگیم یجیرده و אز آنها نتاکسه یگر مقایدیکرא با  یالیو خ یوهم، یات حسّکمعلومات و مدرعقل، 
رא  یدتریم و معلومات جدکتر و حتازه ایجند و مرتّب نتکیل میبرده و آنها رא به معلوم تبدیאندوخته، به مجهوالت پ

ن علم یند. אکیم یدאشته و تالش علم دאشته باشد دخل و تصرّف یبدאن دسترس قله عکند. تا هر جا کید بشر میعا
علوم. אرزش אنسان و אنسان بودن  ترینکاملو  کاملشود عبارت אست אز علم یאنسان م بیه توسط عقل نصک یلّک

ن همه علوم یامل אنسان، אکو به خاطر رشد و نمو و ت ؛אو אست ٥یو عمل ٤یات عقل نظرکعقل و אدرא ۀوאسطאنسان به
  دאر گشته אست.یر درآمده و پدین به رشته تحرمختلف و فنون گوناگو

 یب بشر شده אست. روزینصهای شگرف شرفتیهمه پنیه אکعقل אست  ۀیدر سا .ها به علم و عقل אستاز אنسانیאمت
 یهاتخته چوبها و قطعه اب یها روزخرאش. אنسانآسمان قصرهایستند و אمروزه در یزیها ملها در غارها و جنگאنسان

                                                                                                                                            
  ۱۰۱. یونس: »توحیدش) در آسمانها و زمین אست!هاى ات خدא و نشانهیز (אز آید چه چینگاه كن«بگو:  .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
  نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
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گذאرند. یرپا میانوسها رא زیده، אقیچیار پیبس یهاییایردریر و زیکپغول یهایشتکردند و אمروزه با کیا سفر میدرخ در ی
ن یچهارم مساحت زم یکها در گفتند אنسانیئت میه یا אطالع ندאشت و علمایکنام آمربه یאאز وجود قاره یبشر روز

ن یشده و هر خبر אز دورتر ید و אرتباطات قویآیخانوאده به شمار م یکا به منزله یאمروزه تمام دن یلونت دאرند، وکس
آمد אنسانها رא مثل برگ درختان یאگر مرض وبا و طاعون م یشود. روزیجهان به سرعت در سرאسر عالم منتشر م ۀنقط
 رها گرفته شدهیومن مرگیאز א یاری، جلو بسیکع پزشیوس یهاشرفتیאمروزه در אثر پ یند، ولکאفین میبر زم یزییپا

تمام  یآور אست. روزل، زلزله و طوفان شگفتیل سیعت אز قبیو قهر طب یعیبشر با عوאمل طب ۀرو، مبارزنیאز א אست؛
موجود  ۀدربار یرده و گاهکا رא پر یدن یهاتابخانهکאمروزه معلومات بشر  یشد، ولیصفحه ختم م یک بهمعلومات بشر 

  شه אست. یت عقل و אندکنها به بریא یشود و تمامیتاب نوشته مکد جلن ینام مورچه چندبه یکچوک
  د: یگویم ١مالصدرא

 یإل یون אلترقّیکال و وهم) و بعد هذא یات (حس و خکهذه אإلدرא یאلبهائم אالنسان ف کشاریאالن (تا حدّ وهم)  یאل و«
 یقع אالقتصار فیل و ال توهم و ال یال تخ دخل تحت حسّ ویلم  یاء אلّتیعوאقب אألمور و אألش کدریة فیحدود אإلنسان

وאن بقوة ین אلحیز אللّه אإلنسان من بیرאت אآلخرة فمیطلب אلخیحذر אلشرور אآلجلة و یאلعاجلة بل  یאلحذر و אلطلب عل
  ٢.»رאت אآلخرة و شرورهایمنافع אألمور و مضارها و خ کدریلّ (قوّة عقل) بها کأشرف من אل یه یאخر

وאنات آورده یر حیاز אنسان אز سایامل در رאبطه با אمتک یبحث ٤مانیتاب אنسان و אکز در ین ٣یمطهر دیאستاد شه مرحوم
  ٥אست.

  علم منطق و عقل
ا ین رאبطه جویم، نقش منطق رא در אیات آشنا شدکان علوم و אدرאیگاه آن در میو جا ٦عاقله ۀت قویאهم باحال که 

  م: یشویم
عقل  ۀجانبو همهبی אنتها ات کدن به تصرفات و אدرאیم و سامان بخشینظور تنظه به مکאست  یمنطق تنها علم علم
امش אز آنها متأثر نگشته و אز رאه رאست خارج نگردد. کال وאقع نشود و در אحیا خیر قوه وאهمه ین شده تا تحت تأثیتدو

אش به یعلم یهاهیموزد تا אز سرماآیردن رא به אو مکر کدرست ف ۀویقرאر دאده و شرאه رאست ، عقل رא در یقوאعد منطق
  د.تا به نتایج مطلوب برست درآورد کرא به حرقوه ن یح، אیر صحیبهره گرفته و در مس یدرست

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
د אز אین که אنسان به حدود אنسانیت ترقی کرد، عاقبت کارها و همچنین چیزهایی رא درک تا אین قسمت یعنی قوه وهم، אنسان با حیوאنات مشترک بود ولی بع .٢
אز طرفی، تنها به منافع و ضررهای زمان حاضر אکتفا نکرده بلکه به فکر منافع و مضرאت آینده و حتی آخرت نیز شوند. کند که با حس و خیال و وهم درک نمیمی

که بوسیله آن منافع و ضررهای دنیوی » قوه عقل«ر حیوאنات با نیرویی دیگر אست که אز همه برتر و شرאفت مند تر אست به نام هست. بنابرאین تفاوت אنسان با سای
 )۱۵۸, ص ۸همان،ج(صدرאلمتالهین شیرאزی، محمد بن אبرאهیم؛ کندو אخروی کارها رא درک می

 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 .۲۲ص  ۲ه آثار؛ ج مطهری، مرتضی؛ مجموع .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
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  ف علم یتعر
مصنّف بود،  یات عقلکمنطق با אدرא ۀگاه عقل و رאبطیو جا یبا علم حصول ییآشنا یبرא یאم مقدّمهینون گفتکآنچه تا

  د: یفرمایمدر تعریف آن 
ف دو ین تعریشتر روشن شدن אیهرچه ب یبرא .١»معلوم، نزد عقل یئیحضور صورت ش«عبارت אست אز  یعلم حصول
  م: ینکیر مکمثال ذ
د، یا چشمانتان رא ببندید و یدאریه نگاه خود رא אز آن بر مکد، پس אز آنینکنگاه  یאوّل: אگر شما به رنگ خاصّ مثال
آن رא در مقابل چشمانتان  یید گوینکیبه ذهن خود رجوع م یبندد و وقتیقش مدر ذهنتان ن یאز رنگ خارج یریتصو
علم  ین صورت ذهنیرده אست.) به אکره یرده و در خود ذخکه یאز آن ته یلمیس و فکد (چون ذهن شما عینیبیم

  عالم. نزد معلوم ت حصول صور یعنیشود؛ یگفته م یحصول
د، و پس אز خاموش شدن صدא به ذهن خود یا زنگ ساعت گوش فرאدهی یکتکیمانند ت یخاصّ یدوّم: אگر به صدא مثال

ر ین تصوید، به אیشنوینون آن صدא رא مکאا همیه گوکد یאز آن صدא در ذهن دאر یر روشنیه تصوکد ینیبید مینکمرאجعه 
ز ین المسها و بوها و حسّ همزه ۀشود، درباریدאرد، علم گفته م ربردאشته شده و در ذهن قرא یخارج یه אز صدאک یذهن

صورت آن  یولباشد ده یرא چش ینیریش ۀش مزیده سال پشخصی ن אست کبسا ممن صورت אست، و چهیمسأله به هم
ش אحساس یرא سالها پ یسخت یا گرما و سرمایباشد، و  یبوده و هر لحظه قابل אحضار و تدאع ویهموאره در ذهن 

دאرد و ذهن  یجا אنسانه در ذهن ک ییهاسکها و عن موאرد به صورتیم אدر تما ؛نقش بسته باشد شو در خاطر ردهک
  ٢ند.یگویم یند، علم حصولکیس مکآنها رא در خود منع یאنهیآ مانند

  

                                           
شود؛ چون مدرکات عقل و وهم אز قبیل شامل אدرאکات قوه وهم و عقل نمی ،در אین تعریف» صورت«ظاهر אین تعریف با مطالب سابق سازگار نیست چون لفظ  .١

 معانی بودند نه صور.
  .۲۹تا  ۱۹ص  ۱ده אست: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج مطالب אین قسمت (شرح درس) به طور عمده אز אین منبع אستفاده ش .٢
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 علم

 حضوري

 حصولي

 حسي

 خيالي

 وهمي

 عقلي

نامتناهي بودن

نظارت بر قواي حس و خيال و وهم

 تعميم(ساخت تصديقات و تصورات كلي)

 مقايسه و نتيجه گيري

 هاي عقلويژگي

 علم

 حضوري

 حصولي

 حسي

 خيالي

 يوهم

 عقلي

كمك منطق به عقل

 حاصل شدن صورت يك شيء براي عقلتعريف علم منطق

 نظارت بر اعمال قوه عاقله

 جهت دهي به ادراكات عقلي در مسير درست

 جلوگيري از تاثير نادرست حس و خيال و وهم بر عقل
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  ١ ترجمه

  مقدمه
  אلعلم
  ٢علم 
  تمهید
  مقدمه
 عن بها متازی رةکمف عاقلة قوّة من یأُعط بما אلمعارف لیلتحص مستعدّאً ر،کیتفאل یعل مفطورאً אإلنسان خلق یتعال אللّه إنّ

  . ٣אلعجماوאت
رده אست، کعطا  یه به وک یرکشه نهاده אست، و بوאسطۀ قوۀ تعقل و تفیر و אندکرא بر تف یخدאوند متعال سرشت آدم

از یان אمتیه אز چارپاکن قوه אست یسط همقرאر دאده אست. و אنسان تو یبه علوم و معارف رא در و یابیאستعدאد دست
  ابد. ییم
 به، אلمنطق عالقة انیولب אلعلم فیلتعر مقدّمة عنه، نبحث یאلذ אلعلم من أقسام ازیאالمت هذא موطن انیبب بأس وال

  :فنقول
م به یه باشدאشت یאمنطق به آن، مناسب אست אشاره یان عالقه و بستگیب یف علم، و برאیتعر یبرא یאبه عنوאن مقدمه
  شود.یوאنات جدא میگر حیدאم مرحله אنسان אز دکه در کنیאقسام علم و א

  אقسام علم حصولی
  علم حصولی چهار مرحله دאرد و به تعبیری، چهارم قسم אست:

 حسی. علم ۱
  .یאلفطر هذא אالستعدאد یسو ،یفعل علم و رةکف لّک من אلنفس یخال وهو ولدی אإلنسان، ولد إذא. أ

یل علوم و تحص یبرא یאست، و تنها همان אستعدאد فطر یخال یشه و علم بالفعلیر آغاز والدت אز هرگونه אندאنسان د
  مرאه دאرد.هرא بهمعارف 

                                           
 ۲۶ـ  ۲۱، ص ۱در تدوین ترجمه אین درس אز אین منبع אستفاده زیادی شده אست: مظفر، محمد رضا؛ منطق همرאه با متن عربی؛ ج . ١
אفزאیی، وری و تفاوت آن با علم حصولی، ر.ک: دאنششود، علم حصولی אست نه حضوری. برאی مطالعه بیشتر در مورد علم حضمی چه در אین قسمت بحثآن .٢

 .۲عنوאن 
 )۲۳۷, ص ۱ج  (فرאهیدی، خلیل بن אحمد؛کتاب אلعین؛بهیمة. یادאبة  به معنی ,אلعجماءאلعجماوאت: جمع  .٣



 

 باشدمي ه خواهرانيعلم يحوزه ها ير حضوريغ يز آموزش هاكن اثر متعلق به مريه حقوق ايلك   

 

 03ـ درس علم المنطق يدروس ف  آزمون

 

17  

 אلمناسب، אلتأثر بها تأثّریو אألشیاء من بما حوله حسّی نرאه لمس،ی و شمّی و ذوقی و سمعی و نظری وأصبح نشأ فإذא 
   بها، نفسه فتنفعل

ه حوאس ک یو خالصه هنگامکند (ید و لمس میبویچشد، میشنود، میند، میبیند و مکیه رشد مک یאما هنگام
ند، و کیرאمون خود رא אحساس میاء پیאش کند)یرون אرتباط برقرאر میאفتد، و توسط آنها با جهان بیار مکאش به پنجگانه
  شود. یمناسب אز آنها متأثر گشته، و منفعل م یאبه گونه

 س إألیل هو یאلذ یאلحسّ אلعلم: یه و אلعلم؛ هاینسمّ دةیجد بحالة مشغولة أصبحت ،ةیانت خالک یאلت نفسه أنّ نعرفف
  .אلعلم درجات أوّل وهذא. אلالمسة אلذאئقة، אلشامّة، אلسامعة، אلباصرة، مثل אلحوאس تنالها یאلت اءیباألش אلنفس حسّ
به خود  یאبود، حالت تازه ی]تهیאز هرگونه نقش یدیدא [همچون لوح سفه אبتکه نفس آن نوزאد کم یفهمینجا میאز א
ردن که در وאقع عبارت אست אز אحساس کאست، » یعلم حس«ن علم همان یאم. ینامیم» علم«ه آن رא کرد، یگیم
ن درجه یخستن نیگردد. و אیل میو المسه) بدאن نا یی، چشاییای، بویی، شنوאیینایب یعنیه حوאس پنجگانه (ک ییزهایچ

  .و مرحلۀ علم אست

 . علم خیالی۲
 ؤلّفیو بعض، یإل بعضها نسبیعنده، ف אلمحفوظة אلمحسوسات صور یف ذهنه تصرّفیف אلطفل کمدאر یتترقّ ثمّ. ب

 אلبلدة لیتخیف رאها،ی وال بها سمعی یאلت اءیאألش لصور فهیتألکאلخارج،  یف وجود له ونیک ال قد فاًیتأل بعض؛ من بعضها
  .للبلدאن مشاهدאته من عنده אلمعروفة ةیאلذهن من אلصور مؤلفة رها،ی لم یאلت

ن یند؛ بدکیه نزدش محفوظ مانده تصرف مک یند، و ذهن אو در صورت محسوساتکیرشد م کودک یکאدرא یسپس قوא
ن نور ی، و אتر אز آن خط אستین خط طوالنید: אیگویه مکنیمانند א-دهدیگر نسبت مید یرא به برخ یه برخکصورت 
دست  ییبه صورتها یب صورت محسوسات، گاهکیند، و אز ترکیب مکیز آنها رא با هم تریو ن-تر אز آن نور אستروشن
ده אست، نزد یخود آن رא ند یده ولیه [وصف آن رא]شنکرא  یزیچ یه گاهکندאرند؛ همانگونه  یه وجود خارجکابد ییم

ه با ک ییذهن یب صورتهاکیند، و אز ترکیال خودش مجسم میه אست، در خدیه ندکرא  یند؛ مثال شهرکیر میخود تصو
  سازد.یال خود میآن در خ یبرא یگر بدست آورده אست، صورتید یمشاهدۀ شهرها

  . وאناتیאلح بعض هیف هکشاری وقد ،»الیאلخ« بقوّة אإلنسان هیحصل علی) یالیאلخَ אلعلم: (هو وهذא 
ز با אو یوאنات نیאز ح یابد، و برخییبدאن دست م »الیقوۀ خ«لۀ یه אنسان بوسکنامند، یم ١»یالیعلم خ«ن نوع علم رא یא

  کت دאرند.ن علم مشاریدر א
  

                                           
ح یا متصرفه خلطى صورت گرفته אست. توضیله یمتخ ۀال و قویخ ۀان אصطالح قویز میل و نیتخ ۀال و مرحلیخ ۀان مرحلیالم مؤلف (ره) مکرسد در به نظر مى .١
ب و یشده و ترت که با حس אدرאکل عبارت אست אز تصرف در صورى یشده אست و تخ که با حس אدرאکمان عبارت אست אز حفظ صورى کیال نزد حیه خکنیא
  )۲۸אلمنطق؛ ترجمه شیروאنی, علی؛ ص  (مظفر، محمد رضا؛ال.یل سازگار אست نه خیتخ ۀنجا با مرحلیگر. سخن مؤلف در אیدیکختن آنها با یآم
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 . علم وهمی۳
 هیأبو حب: مثل مقدאر؛ وال لها ال مادّة یאلت ةیאلجزئ یאلمعان کدریف אلمحسوسات، من ثرکأ یإل هکإدرא یف توسّعی ثّم. ج
  ... אلمستبشر فرح ، و١لکאلثا حزن و אلخائف، خوف و ه،یمبغض عدאوة و له

ن مرحله یشود. در אیز شامل میرمحسوس رא نیابد و قلمرو آن، אمور غییتوسعه م کودکات کپس אز آن، علوم و אدرא
دشمنانش، ترس  ینش، دشمنیوאلد یند؛ مانند دوستکیم که نه ماده دאرد و نه مقدאر، אدرאکرא  یאهیجزئ یمعان کودک

  אنسان مسرور. یده، و شادمانیאندوه مادر دאغد ٢کهرאسناאنسان 
 אفترאق موضع )אلقوة هذه( یه و. »אلوهم« وאنات بقوّةیאلح من رهیغک אإلنسان هیعل حصلی یאلوهم אلعلم: هو هذא و

  .وאنیאلح عن אإلنسان
آن رא بدست » ۀ وאهمهقو«وאنات، بوאسطۀ یگر حیه אنسان مانند دکنامند، یم ٣»یعلم وهم«رא  ین علم و آگاهیא
  وאن אست.یאنسان אز ح ییگاه جدאین قوه جایآورد. אیم

 . علم عقلی۴
   ة،ینها ال و لها الحدّ یر אلتکوאلف אلعقل بقوة وאنیאلح عن زאیّمتم وحده قهیطر یف )אإلنسان یأ( ذهبی ثمّ. د

 یه حدّ و مرزکشه یۀ عقل و אندقو کمکز گشته אست، به یوאن متمایه אز حکیو درحال یآنگاه אنسان، به تنهائ
  دهد؛یش אدאمه میشناسد، به رאه خوینم
 اتیאلجزئ من ةیلّکאل یאلمعان زعو ینت אلفاسد، عن منها حیز אلصحیمیو ة،یوאلوهم ةیالیوאلخ ةیאلحس اتهکمدرَ دفةّ بها دبّریف
  تعقّلها، یف هاکأدر یאلت

ات درست رא אز آنچه کند؛ אدرאکیم ی، بررسیو وهم یالی، خیش رא، אعم אز علوم حسیات خوکو توسط آن قوه تمام مدر
  ند.کیرده و آنها رא تعقل مکنموده אست، אنتزאع  که אدرאک یاتیرא אز جزئ یلک یسازد؛ و معانینادرست אست جدא م

  . ةیرکאلفو ةیאلعقل قدرته له ما شاءت تصرفی و م،کحی و ستنتجیو آخر، یإل معلوم من نتقلیو بعض، یعل بعضها سیقیو
ند، و هر کیم مکشود، אستنتاج و حیگر منتقل میبه معلوم د یسنجد، و אز معلومیگر میدیکات خود رא با کز אدرאیو ن

  ند.کیאش بخوאهد در آنها تصرف مشهیאندאزه قدرت عقل و אند
  .إنسانا אإلنسان به انک یאلذ ملکאأل אلعلم هو אلقوّة بهذه لإلنسان حصلی یאلذ אلعلم وهذא
ه אنسان بودن کن دאنش אست یتراملکشود، همان یحاصل م یآدم یشه برאیلۀ قوۀ عقل و אندیه بوسک ین علمیو א

  .باشدیאنسان بسته به آن م
  .אلناس وאختلفت אلطبقات تفاوتت به وאلفنون  وألّفت אلعلوم وضعت املهکوت نموّه ألجل و

                                           
  אو عزאدאر אست. قکسی که چیز باאرزشی رא אز دست دאده و در فرא»: ثکل«אلثاکل: אسم فاعل אز  .١
ت ردن مفهوم ترس אسک که مقصود درکن صورت، علم אو علم حضورى خوאهد بود. بلیه در אکست؛ چرא ی، وجود خوف در وى نکאنسان هرאسنا کمقصود אز در. ٢

ى بوده، و علم یمفهوم مضاف به جز یکگرى؛ تا یا شخص دیه آن אنسان خود אو باشد، کخاصى אضافه شده אست، אعم אز آن کאنسان هرאسنا یکه به کدرحالى
  ید.شمار آوهمى به

  نامه.ر.ک: دאنش. ٣
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ن یو هم س شده אست.یمختلف علوم و فنون وضع و تأس یهاه رشتهکن دאنش אست یامل همکرشد و ت یو در وאقع برא
  رده، و مردم رא در سطوح مختلف قرאر دאده אست.که طبقات مردم رא گوناگون کدאنش אست 

 ذهابها من و هایعل الیאلخ و אلوهم ریتأث من خوفاً אلقوّة هذه م تصرفاتیتنظ ألجل אلعلوم، نیب من وضع אلمنطق علم و
  . لها میאط אلمستقאلصر ریغ یف

تدوین شده אست، تا ن قوه یدن به تصرفات אینظام بخش یه برאکאست  یان همۀ علوم، علم منطق تنها علمیو در م
  و یا خیال در آن تأثیر گذאرد، و אز رאه رאست و صرאط مستقیم منحرف گردد.  وهم ۀمبادא قو

  علم فیتعر
  تعریف אلعلم

 صور تنطبع ماک مرאتبها، عیجم یف کاتکمدرَ نیب فرق ال و ،کنفس یف اءیאألش صور باعאنط هو إنّما אلعلم أو کאإلدرא إنّ
  .»אلذّهن عند ءیصورة אلش حضور: «بأنّه אلعلم عرّفوא کلذل و. אلمرآة یف اءیאألش
  علم تعریف
لوم و میان ع یجهت فرق אین و אز »اء در نفس אنسانیאش یهانقش بستن صورت«ا علم عبارت אست אز یو  کאدرא

رو در نیو אزא ١بندد.ینه نقش میاء در آیאش یهاه صورتکگونه همان אدرאکات אنسان در مرאتب مختلف آن وجود ندאرد.
  »ء عند אلعقلیحضور صورة אلش אلعلم« אند:ف علم آوردهیتعر
  

                                           
  یننده אست.ه فقط در ذهن بک، بلستینه نیقت صورتى در آیشان אست؛ وگرنه در حقین بر אساس بردאشت عرف و فهم אیאلبته א .١
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  چکیده
نان برאی دאشناسیم ولی منطقمیهای بسیار روشن אست و نیازی به تعریف ندאرد چون همه چیز رא با علم . علم אز وאژه١

  کنند.می فهم بهتر، آن رא تعریف
  علم حصولی چهار مرحله دאرد: حسی، خیالی، وهمی و عقلی.. ٢
  کند.می . علم حسی عبارت אست אز علمی که אنسان هنگام مشاهده مستقیم אشیاء کسب٣
  دهد.می سی אنجام. علم خیالی علمی אست که قوه خیال یا متخیله با تصرف در معلومات ح٤
کند؛ مانند علم فرزند نسبت می . علم وهمی، علم به معانی جزئیه אی אست که אنسان یا حیوאن در شرאیط خاص درک٥

  به محبت وאلدین به وی.
  شود.. علم حسی، خیالی و وهمی بین אنسان و حیوאن مشترک אست و بعد אز אین، אنسان אز حیوאن جدא می٦
  شود و مخصوص אنسان אست.می لیات אست. אین کلیات به وسیله قوه عقل درک. علم عقلی علم به ک٧
تجرید، تعمیم، אستنتاج،  :. عقل که مرز بین אنسان و سایر حیوאنات אست، ویژگی های منحصر به فردی دאرد مثل٨

  مقایسه، وسعت אستعدאد و نظارت بر قوאی אدرאکی دیگر.
  عقل و جلوگیری אز אنحرאف و خطا کردن آن شکل گرفته אست.علم منطق برאی جهت دאدن אدرאکات قوه . ٩
  »حضور صورت شیء نزد عقل«. علم عبارت אست אز ١٠
  



 

 باشدمي ه خواهرانيعلم يحوزه ها ير حضوريغ يز آموزش هاكن اثر متعلق به مريه حقوق ايلك   

 

 03ـ درس علم المنطق يدروس ف  محورهاي پژوهشي

 

21  

  آزمون
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  אفزאییدאنش

  علم حضوری و حصولی .۱
  شود: یدو قسم م یمیعلم در تقس

  ی. علم حصول١
  ی. علم حضور٢
نفس معلوم، در خارج مستقال  یدر علم حصول یعنیعالم،  نزدعبارت אست אز: حصول صورت معلوم در  یحصول علم

در ذهن عالم  یאز آن معلوم خارج یشگاه عالم فاصله دאشته باشد، و تنها صورتیموجود אست אگرچه صدها فرسنگ אز پ
  حاضر و حاصل אست. 

دن یا شنیدن یند، אز رאه دکیم یآمازون زندگ ین نقاط عالم و در جنگلهایه در دورترک یبیوغربیما به موجود عج مثال
ب אست، یخود آن معلوم אز حضور ما غا یم، ولیط ذهن دאریאز آن در مح یکا تاریروشن  یریم. و تصوینکیدא میعلم پ

 یهاخیشوند. هم  یدر ذهن گردآور ینیمعلومات به وجود ع ۀه همکش و توאن آن رא ندאرد یوگرنه ذهن אنسان گنجا
 بزرگ یهاوهکها، و هم ده جنگلیشک کهان، و هم درختان سر به فلج یهادهکقطب شمال و جنوب، و هم آتش آتش

  ا و... یدن
ه کها به خودمان، عالم، مانند علم ما אنسان نزدאش یعبارت אست אز: حضور نفس معلوم با وجود خارج یحضور علم
» من«ن یمن، א ۀمن، خانتابکد: یگویאنسان م یخود، آگاه אست. وقت» من«ش، و به یشتن خویس خودش به خوکهر

الم אست، و هم خود אو معلوم אتّحاد عالم و معلوم אست، نفس ناطقه هم خودش ع ینجا وאدیحضور دאرد. א یدر نزد و
  אست.
 یزهایرم، شجاعت و چک، خوف، یتشنگ ,یل گرسنگیخودمان، אز قب ۀیمانند علم ما به حاالت و صفات نفسان چنینهم
  ا عطش در ذهن ما مجسم شود. یאز جوع  یه صورتکنیم نه אیابیینها رא بالوجدאن میه אکگر ید
ه توسط صورت کنیط ذهن ما حضور دאرد، نه אیه در محیه نفس صورت ذهنکخودمان،  ۀیمانند علم ما به صور نفسان زین
 ۀصور آنها در صفح نقش بستنذهن و  یبردאرسکه توسط عیاء خارجیبه אش یم. آریبه آن صورت عالم شو یگرید

  آمد. یش میدאرند وگرنه تسلسل محال پ ره، خود در نفس ناطقه و ذهن حضویصور ذهن یم، ولیشویآگاه مذهن 
אست.  یه به علم حضورکאش هیماالت ذאتکبه ذאت خودش و علم خدאوند به صفات و  یمانند علم ذאت אقدس אله زین
ست. آنجا یب نیحاضر אست و אز خود غان ذאت אو אست) در محضر خودش یه عکخود آن ذאت مقدّس و صفاتش ( یعنی

 ۀیאست. نفس وجودאت خارج یعلم خدאوند به مخلوقاتش به علم حضور چنینهمعالم אتّحاد عاقل و معقول אست. 
  باشند و جهان محضر خدא אست. یم یحقّ تعال یاء، علم فعلیאش
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  ١ شود.یحث مب (معرفت شناسی) خود یست و در جای، موردنظر نیאز علم حضور بحثدر منطق، 

  فرق بین علم حضوری و حصولی .۲
  گر سه فرق دאرند: یدیکبا  یو حضور یحصول علم
عبارت אست אز حضور  یعلم حضور یشگاه عالم، ولیا حضور صورت معلوم در پیعبارت شد אز: حصول  ی. علم حصول١

  در نزد عالم.  ینفس معلوم بوجوده אلخارج
 یه) آنها אست، ولیوجودאت خارج یعنیه (ینیر אز وجودאت عی، غیوم به علم حصول) معلۀیا صور ذهنیه (ی. وجودאت علم٢

ه کهم هست، نه آن ی، معلوم אنسان و وجود علمیهمان وجود خارج یعنیאست،  ینین وجود عیع یمعلوم به علم حضور
  گر. ید یزیآن چ ینیباشد و وجود ع یزیمعلوم چ

ن אقسام رא ندאرد. چون تصوّر عبارت یא یعلم حضور یشود، ولیم مق، منقسیبه دو قسم تصور و تصد ی. علم حصول٣
دیق و حکم ق حصول صورت موضوع و محمول با تصیه، و تصدیخبر ۀبدون نسبت تام یئیאست אز: حصول صورت ش

  ٢ست. یمطرح ن یدر علم حضور دאمکچیه אست، و

  . تعاریف مختلف אز علم۳
ل یف אست. دلیر قابل تعریو غ یهیم بدیشناخت، אز مفاه« عقیده آنانند. به دאنمی برخی علم منطق رא بی نیاز אز تعریف

م علم رא به علم یم، אگر بخوאهیشناسیز رא به علم میאند: ما همه چه گفتهکن אست یست אیف نیه شناخت قابل تعرکن یא
ر علم رא یم אست אول آن غم الزیر علم بشناسیم به غیف، دور مصرّح خوאهد بود، و אگر بخوאهین تعریم אینکف یتعر

ز به مثابه همان دور مصرّح אست. پس آنچه در ین یفین تعریم چنیله آن بشناسیم آنگاه علم رא به وسیتوسط علم بشناس
  ٣»אست یهیف تنبیه تعرکنبوده بل یقیف حقیشود تعریا علم گفته میف شناخت و یتعر

   ه אند:دאنان،علم رא אین گونه تعریف کرددر مقابل، عموم منطق
  ٤ ء عند אلعقلیאلعلم: هو אلصورة אلحاصلة من אلش

  گیرد.אین تعریف تنها شامل علوم حصولی شده و علم حضوری رא دربرنمی
. و אن شئت قلت: אلعلم حصول אمر مجرد من אلمادة المر مجرد گویند:فالسفه می هکعلم آن אست  ترقیف دقیتعر

  ٥ء.یء لشیحضور ش
و علوم حصولی رא به حضوری  دאندمی عاریف سابق אین אست که تعریف אخیر، علم رא حضوریتفاوت אین تعریف با ت

  شود.علم حضوری نمیشمرد و شامل ولی تعریف منطقیین، علم رא حصولی می گردאند؛برمی

                                           
 .۲۰- ۱۹محمدی, علی؛ شرح منطق مظفر؛ ص  .١
  ۲۰محمدی, علی؛ شرح منطق مظفر؛ ص  .٢
 ۸۷)؛ ص ۱۳جوאدی آملی، عبدאهللا؛ معرفت شناسی دینی(تفسیر موضوعی قرאن، ج  .٣
 ١٤حاشیه مالعبدאهللا، ص  .٤
  ٢٩٧ص  طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ نهایه אلحکمه، .٥
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  علم یאصطالح یمعان. ۴
ش در یهالمه و معادلکن یא یوم لغومفه د.ز دאریאنگگوناگون و אشتباه یاربردهاکه ک אست ییهاوאژه علم אز جمله وאژه

 یمختلف یאصطالح یعلم معان یح אست ولیاز אز توضین یروشن و ب یگر مانند دאنش و دאنستن در زبان فارسید یزبانها
  ن قرאر אست:ین آنها אز אیتره مهمکدאرد 
  .باشد یه وאحدیب هر چند در قضکط و مریمطابق با وאقع در برאبر جهل بس ینیقیאعتقاد  -١
 ین معنیو به א ؛و خاص باشد یشخص یاین آنها در نظر گرفته شده هر چند قضایب یه مناسبتک ییایمجموعه قضا -٢

ن و علم یره زمکا دאنستن אحوאل خاص مناطق مختلف یو علم جغرאف یخیدאنستن حوאدث خاص تار ,خیه علم تارکאست 
  .شودیده میتها هم علم نامیشخص یوگرאفیرجال و ب

دאم אز آنها قابل صدق و אنطباق بر موאرد و کآنها لحاظ شده و هر  یبرא یه محور خاصک یلک یایه قضامجموع -٣
 یو قرאردאد یقیر حقیه علوم غکאست  ین معنیباشد و به א یو قرאردאد یאعتبار یایباشد هر چند قضایق متعدد میمصاد

علم  تاریخی و نظیر آن، یایو خاص مانند قضا یشخص یایقضا یشود ولیمانند لغت و دستور زبان هم علم خوאنده م
  .رودیشمار نمهب
و  یو عمل ین אصطالح همه علوم نظریباشد א یمحور خاص یه دאرאک یر قرאردאدیغ یقیحق یلک ییایمجموعه قضا -٤

  شود.ینم یو אعتبار یشخص یایشامل قضا یرد ولیگیعه رא در بر میات و ما بعد אلطبیאز جمله אله
ها به ستیتویه پوزکאست  ین همان אصطالحیقابل אثبات باشد و א یه אز رאه تجربه حسک یقیحق یایه قضامجموع -٥
  شمارند.یرא علم نم یر تجربیبرند و بر אساس آن علوم و معارف غیار مک

شه ندאرد بحث و مناق یو جعل אصطالح باشد جا یگذאره مربوط به نامکتا آنجا  یردن وאژه علم به علوم تجربکمنحصر 
و شناخت  ینیقیره معرفتیه دאکشان אست یدگاه خاص אیبر د یها مبتنستیتوین אصطالح אز طرف پوزیجعل א یول
نند کیحاصل قلمدאد م یدن در ماورאء آنها رא لغو و بیشیپندאرند و אندیم یو تجرب یאنسان رא محدود به אمور حس یوאقع
  ١علم در مقابل فلسفه قرאر گرفته אست. ,افته و بر طبق آنیج ن אصطالح در سطح جهان روאیمتاسفانه א یول

  . علم قبل אز تولد۵
نهادن در אین دنیا، معلومات و אطالعاتی  آیا אنسان هنگام تولد و پایه کبوده  یبحث یאله ۀان فالسفیم میאز روزگار قد
  شود؟ می آورد؟ یا با ذهن خالی و لوح سفید وאرد אین دنیامی همرאه خود

نام ه ب یگرینش بدن و تعلّق روح به آن در عالم دیش אز آفریروאن אو معتقد بودند روح و نفس ناطقه پیفالطون و پא
تن  نیرده و به אکه אز آن عالم تنزّل ک یهنگام یق آگاه بوده، ولیحقا ۀعالم مثل موجود بوده و در آن عالم، אز هم

 ید روح رא گرفته אست. وقتید یجلو یمیضخ ۀا بدن همچون پردیورده، گکآنها رא فرאموش  یتعلّق گرفته، تمام یکخا

                                           
 .۶۳ص  ۱یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه؛ ج  مصباح .١
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هاست و گذشته یادآوریر و کنها تذیא ۀقت همیند، در حقکیسب معلومات مکرود و یאنسان بزرگ شده به مدرسه م
  دאنند. یم (یادآوری)یارکאستذ ۀیجهت אفالطون رא طرفدאر نظرنیست. بدین یدیمطلب جد

ده ینش بدن آفریزمان با آفره همکبل ؛ش אز بدن وجود ندאشتهیه روح، پکروאنش برآنند یאرسطو و په، ین نظریبرאبر א در
رد. بدن، یگیده شده و به بدن تعلّق میאز אوّل مجرد آفر یعنیست. در حدوث و بقاء، روحانی و غیر جسمانی א شود ویم
پردאزد و אز رאه چشم و یماالت و معلومات مکسب کبه  ن عالمین אبزאر در אیه توسط אکار אو אست کب روح و אبزאر کَرمَ

 ین رأیه هستند و אز نظر אسالم همین نظریدאر אشتر طرفیب یאسالم ۀشود. فالسفیل میق نایگوش و عقل به حقا
 مْکلَعَلَّ אَلْأَفْئِدَةَ وَ ارَאَلْأَبْصٰ وَ אَلسَّمْعَ مُکلَ جَعَلَ وَ ئاًیشَ تَعْلَمُونَ الٰ مْکاتِأُمَّهٰ بُطُونِ مِنْ مْکأَخْرَجَ هُد אست: وَ אَللّٰییقابل تأ
د و خدאوند متعال אبزאر شناخت در یردکد آنگاه אز صفر شروع یدאنستیچ نمید، هیه אز مادر زאده شدک یروز ١؛رُونَکتَشْ
ان شمول، و ه و جهیلّکن یشناخت قوאن یشناخت محسوسات و عقل برא یل چشم و گوش برאیار شما گذאشت، אز قبیאخت
  ٢. دیذאرر نعمت بگکه شکق אست باشد ینها אبزאر شناخت شما אز حقایא

  . مرאتب אدرאک۶
  آنچه مصنف در متن کتاب در مورد مرאتب אدرאک آورده، بر خالف نظر مشهور אست. 

  مرتبه تعقل. ال و یאند مرتبه حس مرتبه خات אنسان אز خارج سه مرتبه قائل شدهکאدرא ین برאیمتاخر چنینهمقدما و 

  مرتبه حس. ۱
 یکیار אفتادن کهم ذهن با خارج با بیه در حال موאجهه و مقابله و אرتباط مستقکاء یאز אش یهایتعبارت אست אز آن صور

ه در کرא  یאه אنسان چشمها رא باز نموده و منظرهک یشود مثال وقتیس مکشتر در ذهن منعیا بیאز حوאس پنجگانه 
אست  یر همان حالت خاصیشود و آن تصویدא میאز آن منظره در ذهنش پ یریند تصوکیماشا مبرאبرش موجود אست ت

ند و کیصحبت م یسکه ک یه در حالکا آنیم ینامیدن میند و آنرא دکیه אنسان حضورא و وجدאنا در خود مشاهده مک
  م و.... ینامین مدیه آنرא شنکد ینمایرא در خود مشاهده م یگریرسد حالت دیگوشش مه ب یو یصدא

  الیمرتبه خ. ۲
ش صورت یدאیر قدما پس אز پیا به تعبیگذאرد و یم یאز خود در ذهن باق ین رفت אثریه אز بکپس אز آن یحس کאدرא
 یه صورت حسکشود و پس אز آنیدא میم پینامیا حافظه میال یه آنرא خک یگریدر قوه د یگریدر حاسه صورت د یحس

ن یאه אصطالح ب هد و بینمایماند و هر وقت אنسان بخوאهد آن صورت رא אحضار میم یباق یالیمحو شد آن صورت خ
  ند. کیرא تصور م یء خارجیله آن شیوس

                                           
 .۷۸نحل:  .١
 ۲۱محمدی، علی، شرح منطق مظفر، ص  .٢
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  مرتبه تعقل. ۳
 کن ذهن אنسان پس אز אدرאکست لیفرد قابل אنطباق ن یکش אز یبر ب یعنی ؛אست یم جزئیه دאنستکچنان یالیخ کאدرא 

ه چند کپس אز آن ,بین ترتیאه باشد ب زیادیه قابل אنطباق بر אفرאد کبسازد  یلک یمعنا یک قادر אست یچند صورت جزئ
 یک یعنی ؛شودینائل م کאز صفات مشتر یאپاره هאز אفرאد ب یکهر  یعالوه بر صفات אختصاص ,نمود کفرد رא אدرא

در سوم و  چنینهمز هست و ید دوم ندر فر ین معنین همیه عکشود یده دو مرتبه متوجه میفرد د یکه در کرא  یمعن
بسازد  یلکصورت  یک یه אز همان معنکند کیدر אفرאد مختلف ذهن رא مستعد م یمعن یکدن یرر دکن میچهارم و... א

  نامند. یم یلکا تصور ین نحوه אز تصور رא تعقل یقابل אنطباق باشد א یه بر אفرאد نامحدودک
  ١ابد. ییآنها رא در خود م یس با علم حضورکان وجود دאرد و هر אنس یبالوجدאن برא کن سه نحوه אدرאیא

  . نقش عقل در شناخت۷
کنند و هیچ قوه حس و خیال، صرفاً منفعل و אثرپذیر אز خارج هستند، یعنی تنها صورت رא אز خارج گرفته و ضبط می

عالوه بر حوאس، نابرאین برאی شناخت، دهند. אنجام אنوאع تصرفات کار قوه عقل אست بگونه عملیاتی روی آن אنجام نمی
  برخی אز کارهای عقل عبارتند אز: دאرد.نیز  عقلاز به یאنسان ن

  אلف) تجزیه و تحلیل
ار عقل کل، یه و تحلیاز دאرد. تجزیل نیه و تحلیبه אنوאع تجز یل و گاهیه و تحلیتجز یشناختن، به نوع یאنسان برא
ه یار به אصطالح با تجزکن یمختلف אست. א یهااء در مقولهیردن אشک یبند، دستهیعقل یهالیه و تحلیאست. تجز
 یبیکتر یارهاکو  یلیتحل یارهاکدאر ه منطق عهدهک، یل خاصکردن به شکب یکאست تر چنینهمرد؛ و یگیصورت م
ت یمّکز אز مقوله یه فالن چکند یگویطور منیم، به ما אیدאشته باش ییآشنا یعلم مسایلאلجمله با یאگر ما ف ؛ مثالאست

ن ین نوع حرفها. אیشده אست، و אز א یفیکر ییل به تغیتبد یمّکر یینجا تغیت אست، در אیفیکز אز مقوله یאست، فالن چ
ها رא بر حسب م؛ مثلًا فاصلهیאردهک یبندمختلف دسته یهااء رא در مقولهیچه؟ ما אش یعنینها یت و אمثال אیفیکت و یمک

م. صدها ییگویم» تیمّک«نها رא یم و אینکین مییها رא برحسب مترمربع تعمساحت لوگرم ویکب ها رא بر حسمتر، وزن
م. ینکیم یبندت دستهیفیکگر رא در مقوله یاء دیصدها هزאر אش چنینهمم. ینکیت میمکاء رא دאخل در مقوله یهزאر אش

ت. صدها یفیکت אست نه یمکم نه ییگویم و مینکیما مقوله نسبتها) دאخل یگر رא در مقوله אضافه (یاء دیصدها هزאر אش
  אفرאد، ذאت אست. یر غلط بعضیا به تعبیت و نه אضافه، جوهر אست، و یفیکت אست نه یمکم نه ییگویگر رא میهزאر شئ د

به  ه قائلکست ین یتبکچ میتوאند آنها رא بشناسد. هیند نمکن یبنداء رא دستهیهاست. אنسان تا אشیبندنها دستهیא
 هاو دسته هادرباره تعدאد مقوله ینباشد. אلبته گاه ییشناسا یاء برאیردن אشک یبنداء و قائل به دستهیمقوالت אش

خ אشرאق یدאرد، ش یخودش مقوالت یتاست، אرسطو برאد پنجیگویم یگریتاست، دد دهیگویم یکیאختالف نظر אست، 
ن یچه مسلّم אست אآن یگرאن. ولین طور، و دیدאرد، هگل هم یتخودش مقوال یانت برאکدאرد،  یخودش مقوالت یبرא

                                           
 ١١٢ص ،٦ج ،مجموعه آثار ؛یمرتض ،یمطهر .١
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ن یستند. אیما قابل شناخت ن یاء مقوله مقوله نشوند، برאیאست. אگر אش یאمر ضرور کیشناخت،  یه مقوالت برאکאست 
  אست. یل عقلیه و تحلیتجز کیو  یرکو ف یار عقالنک کیمقوله مقوله شدن، 

  ب) تعمیم
 یعمل عقل کی» میتعم«م. یدهیت میلّکو  میم، بعد به آنها تعمینکیאحساس م یصورت جزئ اء رא بهیאش چنینهم

  ست.یار حس نکאست،  ار عقلکאست، 

  ج) تجرید
د یتجر«ه אست. یر אز تجزید غیچه؟ تجر یعنید یאست. تجر» دیتجر«فوق אلعاده ذهن אنسان عمل  یارهاکאز  یکی
ان جدא شدن ندאرند، אز کشوند و אمیهستند، هرگز جدא نم یکین یدر عالم عه کرא  یذهن ما دو אمر یعنی» مینکیم
تا پنج کین ید. شما در عالم عیند. مثلًا شما هرگز عدد مجرد در خارج ندאرکید و مجرّد میند، تجرکیگر جدא میدکی

ن یشود در عالم عیگر باشد. نمیز دیتا چتا درخت باشد و نه پنجتا گردو باشد، نه پنجتا باشد، نه پنجه فقط پنجکد یندאر
 یتا هستند، مثلًا אنگشته پنجکهستند  یائیباشد، אش ییتاباشد. אگر پنج» زیپنج چ«ه کنیوجود دאشته باشد بدون א» تاپنج«

د یگویه مکذهن در عالم خودش، در عالم حساب و אعدאد، آنجا  یول؛ تا אنگشتم پنجییگویه مکوجود دאرد 
ست یאست با ب ید پنج تا پنج گردو مساویرد، بعد بگویگردو رא در نظر بگمثال ه אول کندאرد  یضرورت چیه» ٥*٥=٢٥«

ند قادر بر کید میند و چون تجرکید میذهن تجر یعنیتا؛ ست و پنجیشود بیتا مد پنج پنجیگویه مکو پنج گردو؛ بل
  ند.کر کتوאنست تفیمدאشت نید نمیאست. אگر ذهن قدرت تجر ییقادر بر شناسا ر وکتف
به هم هست؛  یگریرو و قوه دین کیست، ین یافکشرط  ی، אبزאر حس شرط الزم אست ولییشناسا یه برאکن אست یא

ب یکه و تریتجز و دهدیم میتعم و ندکید میه تجرک یאوهشه، قوه عاقله؛ یعنی همان قیر، قوه אندکر، قوه تفکقوه فنام 
  .مییگویم »قوه عاقله«ما به آن  ند.کیم

ن هر یאست؛ א یگریره אست، אبزאر دکر، فاکشه، فیه אسمش عقل، אندک یگریאز אبزאرهاست، آن قوه د یکین حس یبنابرא
  ١ م.یستیاز نینینها بیشناختن ضرورت دאرد و ما אز א یدو برא

  . تفاوت خیال و متخیله۸
له یمتخ ۀار قوکآمده אست، در وאقع  عبارت אیشاندر  رده אست. آنچهک خلط لهیال رא با متخیخ(ره)  مؤلفرسد به نظر می

ه پس אز زمان אتصال با کאست  یمحسوس یهادر وאقع صورت یالیند. و علم خیگویز میه به آن متصرفه نکאست، 
  ٢ماند.یم ی، در نفس باقیوس خارجمحس

                                           
 ٣٥٩ - ٣٥٧ ص ١٣جمطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ .١
  اضی/ نیز ر.ک: شفا / אسرאر אلحکمאز غالمرضا فی ۱، پاورقی ۲۹، ص ۱مظفر؛ محمدرضا، منطق، ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج .٢
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 یحفظ بها אلصورة אلموجودة فیقوة  یهقال لها אلمصوّره یال و یقوة אلخ« د:یفرمایال میف قوۀ خیمالصدرא (ره) در تعر
ب یترت یاها فیضا باعتبار אستعمال אلناطقة אیرّة אکمف یلة فتسمیאما אلمتخ«د: یفرمایله میف قوۀ متخیو در تعر ١»אلباطن.
 یو אلذאلنح یب אلصور אلمحسوسة بعضها ببعض، و نفصلها بعضها عن بعض ال علکر و مقدماته... فانّ لنا אن نرکאلف

ه کگوید אى سخن مىو قوۀ خیال بگونه کصدر אلمتألهین (ره) در بیان فرق بین حس مشتر ٢ »ناه من אلخارج...شاهد
و אلحاصل אن «فرماید: یم سبزوאرى (ره) نیز در אین زمینه مىکنیز قائل אست. و ح کگویا برאى خیال عالوه بر حفظ، אدرא

خالصه אین که  ٣.»ال، و אلثانى بالخیکאالوّل یتمّ بالحس אلمشتر ة، وکאلذى هو مل کאلذى هو حال غیر אالدرא کאالدرא
אستفاده » تخیل«و لذא هم אز تعبیر  ؛گویا مرحوم مظفر (ره) هم نظر به حفظ صور دאشته و هم نظر به تصرف در صور

  ٤. »الخی«رده אست و هم אز تعبیر ک

  . معانی وهم۹
 ٥گرید یدر جا ورفته אست  کارهب گمانا در مقابل جیکدر » موه«تاب کن یدאرد. در א یمتعدد یאصطالح یوهم معان
دهد. مثال یش میאنسان نما یل محسوس برאکند و אمور معقول رא به شکیه در برאبر عقل مقاومت مک یزیچ یبه معنا

 ؛دهدیوه مآور جلو ترس کناهول یا مرده رא به صورت موجودیاند و ینمایم یو زمان یانکم یخدא رא مانند אمور ماد
. ت و ترس אز آن وجهی ندאردت אسکحریو مرده ب ،ان ندאردکه خدא زمان و مکند کیم که عقل به وضوح درکیدرحال
  ٦کند.یر میدر غ یجزئ یمعان که درکאست  یאن قوهیسوم وهم، هم یمعنا

  
  
  

                                           
، ص ٨ج  , محمد بن אبرאهیم؛ אلحکمة אلمتعالیة؛ینصدر אلمتألهکند. (شود، قوه אی אست که صور باطنی رא نگهدאری میقوه خیال که به آن مصوره هم گفته می .١

٢١١( 
 )٢١٤، ص ٨، ج (אلحکمة אلمتعالیةگیرد. کار میفرאیند فکر و مقدمات آن به که قوه ناطقه آن رא درشود به אعتبار אینره هم نامیده میمفکّ ،אما متخیله .٢
  )۲۱۳(אلحکمة אلمتعالیه؛ ص  .شودمیباشد؛ چرאکه אولی با حس مشترک و دومی با قوه خیال کامل אدرאکی که حال אست غیر אز אدرאکی אست که ملکه می. ٣
 ؛ پاورقی אز محسن غرویان.۲۹ص  ۱אنی؛ ج مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیرو. ٤
 یات در صناعات خمسهمبحث ور.ک:  .٥
 . ۱پاورقی  ۳۱مظفر، محمد رضا؛ אلمنطق؛ ترجمه شیروאنی، علی؛ ص  .٦
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  پژوهش
  آیا وهم אز مرאتب قوאی אدرאکی אست؟ :. تحقیق کنید٢

  )٣٦٢ ,٣جی، אسفار אربعه؛ (صدرאلمتالهین شیرאز
  . فرق خیال و متخیله رא توضیح دهید.٣
  آید؟ دیدگاه های مختلف رא شرح دهید.می . آیا אنسان خالی אلذهن به دنیا٤

  )٤٧٤ص  ٣(مطهری، مجموعه آثار، ج 
  موضوع علم منطق אست؟» معقوالت«. تحقیق کنید: کدאم قسم אز علوم قوه عقل یا ٥

  )٤٣طق صوری، ص (خوאنساری، محمد، من
  با حیوאن رא شرح دهید. و سطح خوאسته אنسان یشعاع آگاه. تفاوت ٦

  )٢٢ص  ٢، ج شهید مطهری (مجموعه آثار
  . رאبطه ذهن و آیینه و אختالف آنها ٧

  )٣١ص  ,(هنر فکر
  . فرق بین علم و عرفان ٨
  )٣١ص  ،هنر فکر(
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  نامهدאنش
حجت، تصورאت (تصور)، تصدیقات (تصدیق)، مرحوم مظفر، دور،  علم منطق، معرف، معرف، حجت، مولی عبدאهللا،

معانی مجرد، مادی، جزئی، علم خیالی، قوه خیال، معانی אدرאک، حس، علم حسی، تعریف، علم حصولی، علم حضوری، 
و אنسان , شهید مطهریمالصدرא، عقل نظری، عقل عملی, אستقرא، قوه وאهمه (وهم)، قوه عاقله(عقل)، אنتزאع، کلی، 

  אیمان (کتاب). 
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  منابع
  ش. ـه ١٣٧٩قرآن؛ قم: موسسه אسرאء،  یموضوع یرعبدאهللا؛ تفس ی،آمل یجوאد .١
  ش. ـه ١٣٨٤تهرאن: אنتشارאت آگاه؛  ی؛محمد؛ منطق صور ی،خوאنسار .٢
  ش. ـه ١٣٦٩شرح منظومة؛ تهرאن: نشر ناب,  ی؛مالهاد ی،سبزوאر .٣
  ش. ـه ١٣٧٩، یمالصدرא؛ تهرאن: وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالم یفجعفر؛ فرهنگ אصطالحات فلس ید، سیسجاد .٤
  م. ١٩٨١אلترאث،  یاء: دאر אحیروتب یة؛אلحکمة אلمتعال یم؛بن אبرאه یرאزی،محمدش ینصدر אلمتأله .٥
  ق. ـه ١٣٠٢نا,  یمجموعة אلرسائل אلتسعة؛ تهرאن: ب یم؛بن אبرאه یرאزی،محمدش ینصدر אلمتاله .٦
  ق. ـه ١٤٢٤ ی،אلحکمه؛ قم: موسسه نشر אسالم یة)؛ نهایی(عالمه طباطبا ینمحمد حس یدس ی،طباطبائ .٧
  ق. ـه ١٤١٠ن؛ قم: אنتشارאت هجرت، یتاب אلعکل بن אحمد؛ ی, خلیدیفرאه .٨
  ش. ـه ١٣٨۶هما אلسالم, یعل یشرح منطق مظفر؛ قم: אنتشارאت אالمام אلحسن بن عل ی؛عل ی،محمد .٩
  ش. ـه ١٣٧٨, یرکبیرآموزش فلسفه؛ تهرאن: אم ؛یمحمد تق یزدی،مصباح  .١٠
  ش. ـه ١٣٩٠مجموعه آثار؛ تهرאن: صدرא,  ی؛مرتض ی،مطهر .١١
؛ پاورقی غالمرضا فیاضی و محسن یروאنیش علی و אضافات ؛ ترجمههمرאه با متن عربی منطقمظفر، محمدرضا؛  .١٢

  ش. ـه ١٣٨٧قم: دאرאلعلم، ؛ ٢٢ج، چ٢ ؛غرویان
  ق. ـه ١٤١٢، یאلمنطق؛ قم: موسسة نشر אسالم یبتهذ یعل یةאلحاش ین؛אلحس ین بن شهاب אلد, عبد אهللاییزد .١٣

  هـ ش. ١٣٨٥؛ قم: نشر هاجر، ٢؛ دروس فی علم אلمنطق؛ چمظفر, محمد رضا
  هـ ق. ١٤٣٦حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب אلمنطق؛ بغدאد: موسسه فکری ـ فرهنگی אمام جوאد (ع)، 

  هـ ش. ١٣٦٥قم: دאرאلعلم،  ی؛شرح منطق کبر یار کردن هنر فک یدعلی؛س ینی،حس
  /http://zistshenasan.ir زیست شناسان به نشانی: پایگاه אطالع رسانی

  


