
                                    فاطمه مقیمیان)   -(فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريفلسفه چهارم (درس سوم )                     

  فلسفه اسالمی:

  تأسیس شد. فارابیبه وسیله 

  براي آراي ارسطو اعتبار زیادي قائل بودند. ابن سیناو  فارابی

پیدا کرد این شیوه از تفکر  ابن سینا گسترشپیدا کرد و توسط  استداللی برهانی(استداللی)تکیه داشت فلسفه اسالمی نیز صورتارسطو به قیاس 

  معروف شد. حکمت مشاءفلسفی به 

  :اصل واقعیت مستقل از ذهن

  .است ادراك آدمیاصل قبول واقعیت مستقل از أ تحقیق فلسفی قرار گیرد اصلی که میتوان مبد مهم ترینو  نخستین

  ذهن بشر از قبول این اصل ابایی ندارد.

  است. جدایی فلسفه از سفسطهاین اصل مرز 

  حکما گفته اند: (شکاك واقعی وجود ندارد)

  نه اثبات شدنی است و نه انکار شدنی. شکاك ترین شکاکان هم ناچار به قبول این اصل هستند. این اصل از بیدیهیات اولیه است که 

  هرگونه تالشی براي اثبات عقلی و تجربی این اصل الزمه ي قبول و استفاده این اصل است. 

   مغایرت وجود و ماهیت:

  اقاقیا هست. ستاره هست. زنبور هست. 

  تحلیل میشوند.  دو جزهمه ي اشیاء واقعی در جهان در ذهن به 

  است).  چیستیماست.( مفاهیم متعدد هستند(زنبور اقاقیا ستاره و...) که موضوع جزء اول

  ماهیت(چیستی):در جواب این چیست؟ می آید. مثال:این چیست؟ اقاقیا هست.  

  ماست.  محمولمفهوم هستی و وجود است که  جزء دوم

  است که بر چیستی حمل میشودمحمول وجود و هستی همان 

  پیدا میکند.  مغایرتمیشوند و مفهوم آنها از یکدیگر  جدادر ذهن از یک دیگر  ماهیت و وجود

ن اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود دیگر اثبات وجود هیچ ماهیتی به دلیل نیاز نداشت و تصور هر ماهیتی براي اثبات وجود آ

است که وجود ققنوس را در نظر بگیرید. تصور ماهیت ققنوس براي اثبات وجود ماهیت ققنوس اصال کافی نیست.این به دلیل این  مثال: کافی بود

  و ماهیت دو امر متفاوت در ذهن است.تصور هر ماهیتی براي اثبات وجود آن ماهیت کافی نیست. 
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  وجوب و امکان و امتناع

 مثال:رابطه ي محمول و موضوع رابطه ي واجب است وعقل  از قبول خالف آن سرباز می زند و حتمی و اجتناب ناپذیر است. :رابطه ي وجوبی

  مجموع دو ضلع در هر مثلث از ضلع سوم بزرگتر است. 

  که هم میتوان به نحو ایجابی و مثبت و هم به نحو سلبی و منفی مالحظه کرد و عقل نه ناگزیر از قبول آن است و نه نفی آن. رابطه ي امکانی:

  ارتفاع و میانه مثلث یکی است.  مثال:

مجموع  مثال:رزد. که در آن محال است محمول بتواند عارض موضوع گردد و عقل همواره از تصدیق این رابطه امتناع میو رابطه ي امتناعی:

  زوایاي مثلث سه قائمه است.

  منطقیین این کیفیت هاي سه گانه را مواد قضایا نامیدند.    

  :الاقتضاء منظور رابطه امکانی است یعنی عدم ان با وجود ان برار است1نکته

  

  :تقسیم وجود

  امتناع)را سازگار و مناسب میدانند. حکما و فالسفه براي براي وجود و هستی اشیاء یکی از احوال سه گانه(وجوب امکان

  خداوندمثال:رابطه ي موضوع با وجود رابطه ي وجوبی و ضروري است واجب الوجود:

همه ي واقعیت هاي عالم مثل انسان درخت آب و... که نسبت وجود و  مثال:موضوع ذاتی است که نه از وجود ابا دارد ونه از عدم ممکن الوجود:

  عدم در آنها تساوي است.

  شریک البارئ مثال:محمول وجود هرگز نمیتواند عارض بر موضوع شود  ممتنع الوجود:

  در منطق این بحث به مواد ثالث معروف شده و از ابداعات حکماي مشاء است.
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  خالصه:

  :اصل واقعیت مستقل از ذهن

  نخستین و مهم ترین اصل 

  ذهن بشر از قبول آن هیچ ابایی ندارد.

  اصلی بدیهی است نه قابل اثبات و نه قابل انکار

  هر گونه تالشی در جهت اثبات مستلزم قبول اصل است.

  مغایرت وجود و ماهیت در ذهن:

  تحلیل : دو جزهمه ي اشیاء واقعی 

  است).  تیچیسمفاهیم متعدد هستندکه موضوع ماست.( جزء اول

  ماست.  محمولمفهوم هستی و وجود است که  جزء دوم

  پیدا میکند.  مغایرتمیشوند و مفهوم آنها از یکدیگر  جدادر ذهن از یک دیگر  ماهیت و وجود

ققنوس را در نظر بگیرید. تصور  مثال:.وجود و ماهیت دو امر متفاوت در ذهن است.تصور هر ماهیتی براي اثبات وجود آن ماهیت کافی نیست

  ماهیت ققنوس براي اثبات وجود ماهیت ققنوس اصال کافی نیست. 

  (مواد قضایا)وجوب و امکان و امتناع

  حتمی و اجتناب ناپذیر است.  :رابطه ي وجوبی

  هم میتوان به نحو ایجابی و مثبت و هم به نحو سلبی و منفی باشد. رابطه ي امکانی:

  ارتفاع و میانه مثلث یکی است.  مثال:

  محال.  رابطه ي امتناعی:

  :(مواد ثالث)تقسیم وجود

  هست خداوندمثال:وجوبی و ضروري است  واجب الوجود:

  همه ي واقعیت ها مثال:(رابطه ي امکانی) ممکن الوجود:

  شریک البارئ مثال:(رابطه ي امتناعی) ممتنع الوجود:
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