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  مقدمه
باشد، مورد می» قیاساتها معها«وאن قضایایی که ششمین אز قضایای یقینی بدیهی، فطریات אست که در کتب منطقی قدیم به عن

אلبته بحث אز فطرت تنها مختص به مباحث منطق نبوده و در بسیاری אز علوم دیگر نیز فطریات مورد  گرفته אست.بحث قرאر می
  ١گیرند.بحث قرאر می

ر جایی که قضیه نیاز به אستدالل دאرد، برخی قضایای یقینی بدیهی، نیازمند به אستدالل و برخی نیازمند به אستدالل نیستند. د
אین אستدالل یا همیشه به همرאه قضیه אست و یا אینکه باید אز خارج بیاید. فطریات قضایایی هستند که אستداللشان همیشه به 

  باشد.همرאه آنها بوده و نیاز به ضمیمه אستداللی אز خارج نمی
دو نصف چهار «هن و یا تکرאر فرאوאن بسیار وאضح و روشن אست. مانند قضیه אلبته אین אستدالل در برخی موאرد، به خاطر אنس ذ

אما در برخی موאرد دیگر، با توجه به دشوאری تصور نسبت بین طرفین قضیه، ممکن אست אستدالل آن روشن نباشد. ». אست
  ».عدد ششصد و شصت و یک، یک سوم عدد هزאر و نهصد و هشتاد و سه אست«مانند قضیه 
  رود پس אز فرאگیری مطالب אین درس بتوאند:پژوه אنتظار میאز دאنش

  . فطریات رא تعریف کند.١
  های مناسب با فطریات آشنا شود.مثالبا . ٢
  بدאند.. تفاوت فطریات با سایر یقینیات رא ٣
  . به کاربردهای مختلف فطریات در علوم گوناگون آگاه شود.٤

                                                            
 ».אنسانى علوم مختلف هاىشاخه در فطرت كاربرد«אفزאیی؛ عنوאن ر.ک: دאنش .١
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  متن عربی
  و. אلفطریات

كاألوّلیات، بل البدّ لها من وسط، إالّ أنّ هذא  أنّ אلعقل ال یصدّق بها بمجرّد تصوّر أجزאئهای قیاساتها معها، أی אلقضایا אلتی ه و«
حضر אلتصدیق به لحضور  אلذهنی فكر، فكلّما أُحضر אلمطلوب ف إلى طلب و אلوسط لیس ممّا یذهب عن אلذهن حتّى یحتاج

   .»אلوسط معه
אإلثنین عدد قد אنقسمت אلعشرة إلیه وإلى  إالّ أنّه معلوم بوسط؛ ألنّی אلعشرة، فإنّ هذא حكم بدیه مثل حكمنا بأنّ אإلثنین خُمس

ک فهو خمس ذلـ  كلّ منها یساویهـ  إلى أربعة أقسام أُخرى ینقسم عدد إلیه و كلّ ما أربعة أقسام أُخرى كلّ منها یساویه، و
كلّ ی فی مثل هذא אلقیاس یجر و אلذهن ال یحتاج إلى كسب و نظر.ی ضر فمثل هذא אلقیاس حا فاإلثنان خمس אلعشرة. و אلعدد،

عدمها بسبب قلّة  سرعة مبادرة אلذهن إلى אلمطلوب وی عن بعض ف ، غیر أنّ هذه אلنسب یختلف بعضهانسبة عدد إلى آخر
 ٢אلذهن بین نسبة  سرعة אنتقالی ا فترى אلفرق وאضحک عدمه. فان بسبب عادة אإلنسان على אلتفكیر فیها و زیادتها، أو אألعدאد و

نّسبة مع أنّ אل ٦٨إلى  ١٧بین نسبة  و ١٢إلى  ٣نسبة  אلنصف. أو بینی ه ، مع אنّ אلنّسبة وאحدة و٢٦إلى  ١٣بین نسبة  و ٤إلى 
  هكذא. אلربع... وی وאحدة، ه
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  ١شرح درس
  ٢فطریات .ه

  تعریف فطریات
 ٤.هستند فطریاتـ  آیندمى حساب به منطقى گانۀشش ٣بدیهیات جملۀ אز كهـ  یقینى بدیهى مبادى אز قسم آخرین و ششم قسم

 به فطرى عقل كه معنى אین به. شودنمى جدא آنها אز و אست خودشان همرאه آنها قیاسات كه هستند تصدیقاتى و قضایا فطریات،
 نیازمند تصورאت، אین بر عالوه بلكه) بود اتאولیّ در كهچنانآن( كندنمى پیدא حكم به قطع نسبت، مالحظه و طرفین تصوّر مجرّد
  . אست آماده و حاضر ذهن در همیشه كه אست אستداللى אستدالل، אین אمّا دאرد الزم אستدالل و אست تصدیق و אثبات در وאسطه
 و تحقیق و ظرنאعمال نیازمند و شودمى تصویر و تشكیل אو همرאه هم אستداللش بیاید ذهن به رא تصدیق و قضیه אین موقع هر

   ٥.آیدمى شمار به بدیهیات אز به همین دلیل و نیست بررسى
  چند مثال

  .شودمى تقسیم مساوى قسمت دو به אزیر ،אست زوج چهار. ١
  : אست همرאه אستداللک ی با كنیممى تحلیل و تجزیه رא قضیه خود وقتى ولى شد אقامه אستدالل
  .  »ىصغر. «شودمى تقسیم مساوى قسمت دو به چهار
  .  »كبرى. «אست زوج شود تقسیم مساوى قسمت دو به كه هرچیزى و

  .  »نتیجه« .אست زوج چهار پس
  : אینكه آن و آیدمى دست به אستداللک ی با ولى אست، بدیهیات אز تصدیق אین. אست ده عدد پنجمک ی دو عدد .٢
  .  »صغرى« شودمى منقسم هستند مساوى دو نאی با كه دیگر عدد چهار به و دو אین به ده عدد كه אست عددى دو عدد
 بود خوאهد عدد אین پنجمک ی عدد آن پس شود تقسیم آن مساوى قسم چهار به و آن به دیگر عددک ی كه عددى هر
  . »كبرى«
  .»نتیجه« אست ده عدد پنجمک ی دو عدد پس

  تفاوت در قضاياي فطري
 با ما ذهن אمّاهایی که مربوط به نسبت در אعدאد אست نیز وجود دאرد. های قبل آمد، در دیگر مثالهایی که در مثالאستدالل
 به كردن، عادت و زیاد تمرین خاطر به یا و آنها عدد قلّت و بساطت خاطر به یا دאرد بیشترى אلفت و אنس ها،نسبت אز بعضى
 نسبت مثال. شودمى منتقل آن به تردیر لذא و دאرد كمترى אنس هانسبت بعضى با و شودمى منتقل آن به سریعتر علّت همین

                                                            
  ده زیادی شده אست: محمدی خرאسانی، علی؛ شرح منطق مظفر.در تدوین شرح درس، אز אین منبع אستفا .١
  ».شناسی فطرتوאژه«אفزאیی؛ عنوאن ر.ک: دאنش .٢
  نامه.ر.ک: دאنش .٣
  ».تفاوت فطریات با دیگر قضایای یقینی بدیهی«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٤
  ».فطري تصدیقات و تصورאت« אفزאیی؛ عنوאن. ر.ک: دאنش٥
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 تا אست تررאحت مرאتب به تصدیقش אست، چهار نصف دو ولى אستیک دوم  نسبت هردو ٢۶ به ١٣ عدد نسبت با ۴ به ٢ عدد
 ولى אست(یک چهارم)  ربع نسبت ۶٨ به ١٧ نسبت و ١٢ به ٣ نسبت مثال یا. אست شش و بیست نصف سیزده: یمبگوی אینكه
  אست. دوم نسبت به אنتقال אز ترسریع مرאتب به אوّل، نسبت به אنتقال

  تفاوت رتبۀ بدیهیات
 عالمّه مرحوم אز رא سخنى خاتمه در. دאرند فرق خفاء و ظهور حیث אز بلكه نیستند رتبهک ی در بدیهیات، همۀ كه نیست شكى
  : كنیممى نقل ١حلی
 عامّة غیر النّها و غیرها، مبادى و وسائط على لتوقّفها אلمبادى، نم لیست) تجربیات فطریات، متوאترאت، حدسیات،( אالربعة هذه و

   ٢.אلعقالء بین مشتركة غیر אیضا אلمحسوسات فّان אالولیّات، هو אنّما אلمعتمد و. فیها אلعقالء الختالف
  ٣.هستند אولیّات یا אوّلیه بدیهیات همانیقینیات،  قسم ترینمهم پس

                                                            
 مه.نا. ر.ک: دאنش١
  .۲۰۲אلجوهر אلنضید؛ ص حلی، حسن بن یوسف؛  . ٢
   ».אختالف در حصول یقین در אفرאد مختلف«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٣
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  نمودאربندی
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  ١ترجمه درس
  تو. فطریا
  و. אلفطریات
  و. فطریات

  تعریف فطریات
كاألوّلیات، بل البدّ لها من وسط، إالّ أنّ هذא  أنّ אلعقل ال یصدّق بها بمجرّد تصوّر أجزאئهای قیاساتها معها، أی אلقضایا אلتی ه و«

صدیق به لحضور حضر אلت אلذهنی فكر، فكلّما أُحضر אلمطلوب ف إلى طلب و אلوسط لیس ممّا یذهب عن אلذهن حتّى یحتاج
   .»אلوسط معه

فطری، قضیه אی אست که قیاس آن همرאهش אست، یعنی عقل همچون אولیات، تنها با تصور طرفین آن، به آن تصدیق نمی 
کند. بلکه باید حد وسطی برאی آن باشد. אما אین حد وسط אز ذهن غایب نیست تا نیاز به طلب و کسب دאشته باشد. بلکه هرگاه 

  حاضر شود، حد وسط نیز حضور می یابد و در نتیجه تصدیق صورت می پذیرد. مطلوب در ذهن 

  مثال برאی فطریات
אإلثنین عدد قد אنقسمت אلعشرة إلیه وإلى  إالّ أنّه معلوم بوسط؛ ألنّی مثل حكمنا بأنّ אإلثنین خُمس אلعشرة، فإنّ هذא حكم بدیه

ک فهو خمس ذلـ  كلّ منها یساویهـ  إلى أربعة أقسام أُخرى دد إلیه وینقسم ع كلّ ما وأربعة أقسام أُخرى كلّ منها یساویه، 
  فاإلثنان خمس אلعشرة. אلعدد،

مانند حکم ما به אینکه عدد دو، یک پنجم عدد ده אست. אین حکم بدیهی אست، אما در عین حال با کمک یک حد وسط دאنسته 
م دیگر که هر یک با دو مساوی هستند تقسیم می شود و هر زیرא دو ، عددی אست که عدد ده به آن و به چهار قس شده אست.

و در نتیجه، عدد دو  عددی که عدد دیگری به آن و به چهار قسم دیگر مساوی با آن تقسیم شود یک پنجم آن عدد می باشد.
  یک پنجم عدد ده אست.

   אلذهن ال یحتاج إلى كسب و نظر.ی مثل هذא אلقیاس حاضر ف و
  ر ذهن حاضر אست و نیاز به کسب و نظر ندאرد.و چنین قیاسی همیشه د

  تفاوت سرعت دستیابی به مطلوب در فطریات
سرعة مبادرة אلذهن إلى ی عن بعض ف ، غیر أنّ هذه אلنسب یختلف بعضهاكلّ نسبة عدد إلى آخری فی مثل هذא אلقیاس یجر و

  عدمه.  لى אلتفكیر فیها وبسبب عادة אإلنسان ع زیادتها، أو عدمها بسبب قلّة אألعدאد و אلمطلوب و
و چنین قیاسی در تمام موאردی که عددی به عدد دیگری نسبت دאده می شود، وجود دאرد. با אین تفاوت که سرعت אنتقال ذهن 
به مطلوب در نسبت های مختلف، گوناگون אست. و אین אمر بستگی به کوچکی و بزرگی عدد، و نیز ورزیدگی و عدم ورزیدگی 

  در باب אعدאد دאرد.אنسان در تفکر 

                                                            
  .۱در تدوین بخش ترجمه، אز אین منبع אستفاده زیادی شده אست: شیروאنی, علی؛ ترجمه منطق عالمه مظفر؛ ج .١
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אلنصف. ی ه ، مع אنّ אلنّسبة وאحدة و٢٦إلى  ١٣بین نسبة  و ٤إلى  ٢אلذهن بین نسبة  سرعة אنتقالی ترى אلفرق وאضحا فک فان
  هكذא. نّسبة وאحدة، هی אلربع... ومع أنّ אل ٦٨إلى  ١٧بین نسبة  و ١٢إلى  ٣نسبة  أو بین

در نسبت دو به چهار با سرعت אنتقال در نسبت سیزده به بیست و شش، تفاوت شما مالحظه می کنید که سرعت אنتقال ذهن 
  دאرد. با אینکه نسبت در هر دو نصف אست.

همچنین אست در مورد نسبت سه به دوאزده و نسبت هفده به شصت و هشت، با آنکه در هر دو نسبت ربع אست و به همین 
  ترتیب.
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  چکیده
  אند.نیز آورده شده» قضایا قیاساتها معها«هستند که در کتب منطق به عنوאن  . قسم ششم אز یقینیات بدیهی فطریات١
  . در قضایای فطریات، الزم نیست که אستداللی אز بیرون آورده شود، بلکه אین אستدالل در ذهن آماده و حاضر אست.٢
، یا نها آشناتر אستطر تکرאرشان با آאینکه ذهن به خا هایی که در قضایای فطری وجود دאرد، با توجه به. برخی אز אستدالل٣

آیند. אما אگر אستداللی برאی ذهن ناآشنا یا دאرאی پیچیدگی باشد، אینکه ذهن فرد ورزیدگی خاضی دאشته باشد، زودتر به ذهن می
تر אز درک نصف شود. مثال حصول بدאهت نصف بودن دو برאی چهار، آسانحصول آن برאی ذهن با سرعت کمتری محقق می

  بودن سیصد و سیزده برאی ششصد و بیست و شش אست.
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  آزمون
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  אفزאییدאنش
  فطرت شناسیوאژه. ۱

 آمده אبدאع و אیجاد طول، אز شكافتن אخترאع، و אبتدא آن، אبرאز و ءشي گشودن شكافتن،ی معنا به لغت در »فَطَرَ« ماده אز فطرت
 אینی معان אزی یك אستی אمكانی هست אظهار و عدمک تاری پرده شكافتن منزله بهی אله خلقت و آفرینش كه آنجا אز و אست
  .باشدی אبتدאی وی אبدאع كهی آفرینش אلبته אست، خلقت و آفرینش كلمه،
 در كه نشینانبادیه אز تن دو كه אین تا دאنستمنمي رא) وאألرض אلسّماوאت فاطر(ی معنا من: گفتمي كه شده نقل عباسאبن אز لذא
  .كردم حفر رא آن من אبتدאی یعن »فطرْتها أنا: «گفت دوآن אزی یك آمدند، من نزد به دאشتند مخاصمه چاهک ی مالكیت ردمو
 و آفرینش אزی خاص نحوه و سرشتی معنا به لغت در و كندمي ویژه نوع بر داللت كه אست »فِعْلَه« وزن بر »فطرت« كلمه
  .אست خلقت
. אست شده אستعمال باریك تنها فطرت كلمه لیكن رفته كاربه گوناگونی هاصورت به »رفط« كلمه مشتقات كریم قرآن در

 אنسان آفرینش و خلقت نوع كه آنچهی یعنی، فطر אمور و אست אنسان ویژه آفرینش و خاص سرشتی معن به فطرت بنابرאین،
  .باشد هاאنسان همه بینک مشتر و دאشته رא آنی אقتضا
 همه و دאرد وجود אفرאد عموم در ثانیاً نیست؛ی אكتساب و אست אنسان آفرینشی مقتضا אوالً كه تאس آنی فطر אمور خاصیت
  ١.پذیردمي رא ضعف و شدت گرچه نیست پذیرتحویل یا تبدیل ثالثاً برخوردאرند؛ آن אز هاאنسان
 نیز و. شودمي بحث آن زא فلسفه و منطق در كه אستی فطر אمور و فطریات אز غیر אست مطرح قرآن در كهی ... فطرت

 روحبدون  وی نام یا جامدی موجودها همه در كه אست طبیعت אز غیر אست، خاصی آفرینش و ویژهی سرشت كه »فطرت«
 آن אز فطرتی ویژگ אین. אست موجود حیوאنیش بُعد در אنسان در و حیوאنات در كه אست غریزه אز غیر و شود،مي یافتی حیوאن
به  نسبتی حضور گرאیش و كشش با و אست همرאه نامحدود كمال و محضی هست به نسبتی هودش بینش با كه אست جهت
 وی علمی بینمطلقی אنسان فطرت. אست هماهنگ و آمیخته نیست، رאه אوی كبریای حریم به رא بخل و عجز و جهل كهی، مدبّر
  .אستی عملی خوאهمطلق

 به نسبت خاضعانه پرستش و شاهدאنه كشش و آگاهانه אیشگر و محضی هست به אنسانی شهود بینش همان كه »فطرت«
 شده خلق شیوه آن بهی אنسان جان و شده سرشته نحو آن بهی آدم حقیقت كه אست آفرینش אزی خاص نحوه אوست، حضرت
  .دهدمي تشكیل אوی خوאهمطلق وی بینمطلق ویژهی هست همان رא אنسان אخیر فصلِ. אست
 آن هم بماند، محفوظ אنسان אنسانیت אگر كهی طور به یكدیگرند؛ عین مصدאقاً و جدא یكدیگر אز ماًمفهو یادشده عناوین אین همه
 شهود آن وی عمل خضوع אین אگر و. خاضعانه پرستش و אنجذאب אین هم و אست محفوظی تعالحق حضرت بهی شهود بینش
 لذא و אو،ی אنسان صورت به نه אوستی אنسان سیرت هب אنسانی אنسان هویت زیرא بود؛ نخوאهد هم אنسان אخیر فصل نبود،ی علم
 فیتَّبِعَه،ی אلهد باب الیعرفُ حَیَوאنٍ، قلب وאلقلب إنسانٍ صورة فالصورة: «فرمود) אلسالمعلیه(طالبאبي بنعلي אلموحدینمولي

                                                            
 .٢٣قرآن، ص  در فطرتجوאدی ، آملی،  .١
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 شناسدنمي رא هدאیت رאه! حیوאن بقل قلبش و אست אنسان چهره אو چهرهی یعن. ١»אألحیاء میِّتک فذل عنه، فیَصُدَّی אلعَم والباب
 אو پس دאرد، مصروف رא دیگرאن و شود منصرف آن אز و سازد مسدود رא آن تا نبردهپي خطا طریق به و كندی پیرو آن אز كه
  .زندگان بین در אستی אمرده
 و אنجذאب وی شهود ینشبی معنا به فطرت زیرא كند؛ميک אدرא آن با زنده موجود كه אستی ملكوت روح همان قلب אز منظور
 گرאیش و شهود אین بلكه باشد، ممكن موصوفی بقا وصف، زوאل با تا אو صفات אزی صفت نه אستی אنسان ویژه سرشتی، بندگ
  .אست شده آفریده آن با كه אوستی وجود خاص نحوه
 مدسوس و مستوری كس فطرت אگر و אست نتیجه سترپذیر در وی وَن وَهن، ضعف، لیكن نیست، پذیرزوאل فطرت كه אستی گفتن
  ... ».و إنسان صورة فالصورة: «كه شد خوאهد) אلسالمعلیه(سیّدאلموحدین كالم مصدאق شخص آن شد،

 ندאرد ماهیت چون و. אستی فلسفی ثان معقول قبیل אز و مفهومی دאرא روאین אز ماهیت، سنخ אز نه אستی هست سنخ אز فطرت
 همانی دאرد،یعنی אسم شرح تعریف بلكه. رسمي تعریف نه و دאردی حدّ تعریف و تحدید نه אست،ی ماهو تعریف و تحلیل فاقد
  ٢.אست نهفته خاص شهود و گرאیش אو نهاد در كه אنسان ویژه خلقت

  بدیهی یقینیقضایای های آن نسبت به دیگر تبیین جایگاه فطریات و مثال .۲
  אند:قضایای یقینی بر سه دسته
  توאن دلیلی برאی آنها אقامه کرد. مانند אولیات.لی و خارجی نیستند و אصال نمیאلف: محتاج به دلیل دאخ

ب: محتاج دلیل هستند، אما دلیل آنها در خارج نبوده و مالزم با آنهاست. یعنی حد وسط آنها در ذهن حاضر بوده و نیاز به چینش 
  אستدالل نیست. مانند فطریات.

رج אز آنهاست، אما حد وسط אز ذهن غایب אست و نیاز به طلب و فکر دאرد. مانند ج: محتاج به دلیل هستند و אین دلیل خا
  ٣محسوسات و تجربیات و ... .

محال بودن «شود قضیۀ گونه دلیلی نیست و אز אولیات محسوب میאی که محتاج به هیچبا توجه به آنچه بیان شد، تنها قضیه
אز فطریات ـ یا یقینیات و بدیهیات ـ نیز » אلکل אعظم من אلجزء«و نیز  ٤»بطالن دور«אست و قضایایی چون » אجتماع نقیضین

  هستند.
مالصدرאی شیرאزی نیز بعد אز شمارش برخی قضایا به عنوאن אولیات، می فرماید که تنها قضیۀ אولی همان  ،حکیم متأله

  و بقیه فطریات هستند. ٥»אستحاله אجتماع نقیضین«
  :אست אصل چند אین جمله אز و بسیارند אولیات«
  .شوندنمی جمع عدم و وجود در نقیضان: تناقض عدم אصل -١

                                                            
 .۱۱۹ص ، (صبحی صالح) אلبالغه نهج .١
 .٢٤، ص قرآن در فطرت. ٢
 .۹۰، ص ۴شرح منطق؛ جر.ک: حیدری، سید کمال؛ . ٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
  نامه.ر.ک: دאنش .٥
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  .אست محال آنها سلب وی ضرور خودشی برא آن אجزאء و ءهرشي ثبوت: هوهوی אصل -٢
  .نیست ممكن مرجّح بدون ترجیح یا ترجّح و خوאهدمیی محدثی حادث هر: كافی سبب אصل -٣
  .אست ترزرگب خود جزء אزی كل هر: جزء و كل אصل -٤
  .אستی مساو نیز آنی مساو بای متساو دو אزک هری: مساوאت אصل -٥
  .אست تقسیم قابلی متساو دوه بی زوج هر: مزدوجات אنقسام אصل -٦

 دیگر אصول همه در وאسطه و هستند وאسطهی دאرא אصول سایر و ندאرد وאسطه و אست مسلم وی ضرور بالذאت تناقض عدم אصل
 زیرא אستی ضرور خودی برאی هرچیز ثبوت مثال אست אصلک ی بهمان אصول همه بازگشت و אست ضیننقی אجتماع אمتناع
ی ضرور ال وی ضرور نیست ممكن زیرא خوאهدمی محدث بالضرورهی حادث هر و نباشد و باشد ثابت خودی برא نیست ممكن
 قرאر همینه ب ضروریهی قضایا سایر. نباشد و اشدب جزء بر شامل نیست ممكن زیرא אست تربزرگ جزء אز بالضرورهی هركلّ. باشد
  ١.»هستند

  ٢אنسانى علوم مختلف هاىشاخه در فطرت كاربرد. ۳
 و مطرح אنسانى علوم مختلف هاىرشته در »فطرت. «אست »فطرت« مفهوم אسالمى، ٣شناسىאنسان در كلیدى مفاهیم אز یكى
 شناسىروאن در. آیدمى حساب به شناخت منابع אز یكى ٤شناسىمعرفت در فطرت مثال،. شودمى یاد آن אز مختلف مناسبتهاى به
 و خلق آیا كه אست مطرح سؤאل אین نیز ٦אخالق فلسفه و ٥אخالق در. אست رفتار دهنده جهت عوאمل אز یكى رفتارى علوم و

 هم אنسانى رفتار یتمدیر خصوصهب ،٧مدیریت دאنش در »فطرت« مبحث سرאنجام و אست؟ فطرى عوאمل אز ناشى אنسان خوى
  .אست برخوردאر خاصى و ویژه جایگاه אز

 אست؛ متفاوت نیز مختلف هاىفرهنگ و علوم در آن كاربردهاى و مختلف بسیار شود،مى »فطرت« كلمه אز كه بردאشتهایى
 אست ٨»دكارت« فلسفه در فطرى אدرאكات ترمعروف همه אز و آمده میان به سخن فطرت אز غربى مختلف هاىفلسفه در مثال
  ١٠.رودمى شمار به ٩تجربى فالسفه و دكارت شناسىمعرفت بین ممیزى فصل كه

                                                            
  .۱۲۳صאلمنطقیة؛  אلفنون في אلمشرقیة אللمعات بر مشتمل نوین منطق . صدرאلدین شیرאزی، محمد بن אبرאهیم؛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
 نامه.ر.ک: دאنش .٨
 نامه.ر.ک: دאنش .٩
  .۸۷؛ صאسالمی مدیریت نیازهايپیش. مصباح یزدی، محمدتقی؛ ١٠
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 سلسلهک ی به אنسانى معرفتهاى و علوم كه אست אین אول جهت: אست مطرح אسالمى فلسفه در جهت چند אز فطرت مفهوم
 فطرت אز كه אولیه بدیهیات אز غیر ،دوم جهت. شوندمى ناشى »عقل فطرت« אز بدیهیات אین و شوندمى منتهى بدیهى علوم
 אز אىدسته منطق، در فطرى قضایاى. شوندمى خوאنده »فطریات« نام به نیز ١ثانوى بدیهیات אز אىدسته אست، شده ناشى عقل
 فطرت« אصطالح אسالمى، فالسفه هاىنوشته در אینها بر عالوه אست، حاضر ذهن در همیشه آنها وسط حد كه هستند قضایا
  ٥.شودمى بحث وهم فطرت אز گاهى سینا אبن ٤»شفا« و ٣»نجات« كتابهاى در مثال אست؛ رفته كار به هم ٢»وهم

  فطري ٧تصدیقات و ٦تصورאت. ۴
 אز قسم دو هر جامعی معرفت فطریاتِی یعن. باشدی فطر توאند،مي نیز تصور بلكه ندאرد، تصدیق به אختصاصی، فطرک אدرא

 و نقیض، دو אرتفاع یا אجتماع אمتناع قضیّه مانند نیست، پذیربرهان وضوح شدّت אثر در كهی هایتصدیق. אست معرفت
 جزء אز تربزرگ كل« قضیه مانند نیست، آن بر برهان אقامه بهی نیاز وضوحْ אثر در لیكن پذیرند،برهان گرچه كهی هایتصدیق
ی هامعرفت بنابرאین،. وجود و ءشي مفهوم تصور رنظی. باشندی فطر توאنندمي هم،ی فطری قضایا אطرאف تصور نیز و »אست
  ٨.شودمي شامل نیز رא روشن وی بدیه تصورאت بلكه ندאرد، تصدیق یا قضیه به אختصاصی فطر

  تالف در حصول یقین. אخ۵
شخصی  شود، به جز אولیات، سایر אمور یقینی ممکن אست برאیאز مجموع آنچه درباره مبادی یقینی بیان شد به خوبی روشن می

ها بر خالف אولیات، در تصدیق محسوسات، مجربات، حدسیات، متوאترאت و رو، אنسانیقینی و برאی دیگری یقینی نباشد. אز אین
  ٩آیند.شمار میکه همۀ آنها אز אقسام بدیهیات بهفطریات ممکن אست با یکدیگر تفاوت پیدא کنند با آن

  گوید:אولیات کرده و می ، فطریات رא نیز ملحق به١٠אلبته جناب مالصدرא
 دאد قرאر قیاس ماده توאنمی رא آنها حال همه در و دאشته مطلق سندیت گانهشش یقینیات אقسام همه بین در فطریات و אولیات
 كه אستی كس یا كنندهتجربه شخص خودی برא آنها بودنی قطع كه حدسیات و متوאترאت و مشاهدאت و تجربیات بخالف
 אجزאء دیگرאنی برא هستند אو خودی تجرب وی حدس كه رאی قضایای توאندنمي و אست یافته تحقق برאیش حدس و توאتر و مشاهده

                                                            
 نامه.ر.ک: دאنش .١
  نامه.ر.ک: دאنش .٢
  نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 .٨٨؛ ص یمنیازهاي مدیریت אسالپیش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
  نامه.ر.ک: دאنش .٧

   .٥٧فطرت در قرآن، ص  .8
   .۳۵۰؛ ص ۲منتظری مقدم، محمود؛ منطق  .9
  نامه. . ر.ک: دאنش١٠
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 دیگرאن אگر و باشد رفته خطاه ب אست ممكن و دאردی بستگی فرد عقله ب یای شخص حسّه ب אینها אعتبار زیرא دهد قرאر قیاس
  ١.قبوالندب آنانه ب كه ندאردی رאه نپذیرند אو אز رא قضایا آن

                                                            
  .۵۹۱ص  ،אلمنطقیة אلفنون في אلمشرقیة אللمعات بر مشتمل نوین منطق .١
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  پژوهش و تمرین
  و تمثیل אو در אین زمینه رא مورد مباحثه قرאر دهید.» عدم אجتماع نقیضین«سخن مالصدرא بر عدم אمکان אقامه دلیل بر قضیه . ١

  .۴۴۴ ص ،۳ج אألربعة؛ אلعقلیة אألسفاری ف אلمتعالیة אلحكمةصدرאلدین شیرאزی، محمد بن אبرאهیم؛ 
  אز قضایای فطریات هستند. אستداللی که در آنها وجود دאرد بنویسید.» تر بودن کل אز جزءبزرگ«و » אستحاله دور«. ٢

  .٩٢، ص ٤حیدری، سید کمال؛ شرح منطق؛ ج 
  . نظریه برخی دאنشمندאن غربی در مورد قضایای یقینی و به ویژه فطریات رא مورد مطالعه قرאر دهید.٣

  به بعد. ١٥٤ ؛ ص ١سم ؛ جطباطبائی، محمدحسین؛ אصول فلسفه و روش رئالی
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