
 مدرس : استاد حجازیان                       بخش اول: پیرامون واقعیت و هستی                         به نام خدا

 

 مقدمه

را بررسی می کند  "وجود"پیرامون بنیادین و اساسی )و نه ماهیت و چیستی( موضوع دانش فلسفه است و فلسفه، مسائل  "وجود و هستی". 1

  نیز می گویند.  "وجود شناسی"دانش فلسفه را 

 . فلسفه = وجود شناسی = هستی شناسی = مابعدالطبیعه = فلسفه اولی = متافیزیک 2

. موضوع اصلی فلسفه موجود از آن جهت که وجود و هستی دارد )موجود بما هو موجود( نه از آن جهت که کمّیت و یا ابعاد ظاهری خاصی دارد 3

 = مطلق وجود 

 

 

 

 

 

چون وجود شناسی )به معنای عام آن( است. خود بخشی از  سخن می گوید، "حقیقت علم". حتی معرفت شناسی )نظریه شناخت( که دربارۀ 4

 است.  حقیقت علم )وجود ذهنی( نیز قسمی از اقسام وجود

 . وجه تسمیه و علت نام گذاری فلسفه به مابعدالطبیعه / متافیزیک :5

مابعدالطبیعه یا "به لذا فلسفه شاگردان ارسطو، مطالب و مباحث فلسفی استاد را پس از مباحث علوم طبیعی / طبیعیات )فیزیک( قرار دادند، 

 شهرت یافت. "متافیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فقط بود و نبود موجودات = محض وجود مطلق وجود                   

 تفاوت 

  : وجود همیشگی و تمام )که خدا مصداق آن است(. وجود مطلق                  

 : نوعی علم و دانش است = علم به کل هستی مابعدالطبیعه / متافیزیک                  

 تفاوت 

: نوعی عالَم و مرتبه ای از هستی است = موجودات برتر از طبیعت = عالم مجردات و  ماوراءالطبیعه / ترانس فیزیک                 

 موجودات غیر عادی

و ، می تواند بخشی از قلمرو وعالم مجردات  با هم دارند ولی می توان گفت : ماوراءالطبیعه "تباین"مابعدالطبیعه و ماوراءالطبیعه نسبت پس  

 مطالعاتی مابعدالطبیعه باشد.جیطه 



 درس اول : هستی و چیستی )وجود و ماهیت(

 سرگذشت فلسفه : برایان مگی( -3مجموعه آثار مرتضی مطهری  -2الحکمه( عالمه طباطبایی / هبدایآغاز فلسفه )  . 1)مبتنی بر کتاب های:    

 مقدمه

 بین آن ها ، از مباحث اولیۀ فلسفه است. نسبتدرک  نیز وجود و ماهیت و شناخت -

 )نه همیشه( در کنار هم بکار می رود. معمولا ست و  انسان هاهستی و چیستی، از پرکاربردترین مفاهیم بیان  --

 برداریم : چهار قدمبرای دستیابی به نتیجه مطلوب )درک دو مفهوم وجود و ماهیت و تعیین نسبت آن ها( باید  -

 ست و می داند که پیرامون او اشیا و چیزهایی وجود دارد. قدم نخست : هر انسانی واقع گرا

پذیرش واقعیت و این که واقعیت، امری بدیهی است نقطۀ آغاز هر تفکر فلسفی است : می دانیم که موجود یا موجوداتی در جهان هست و حداقل 

 معترف است. حال با آن واقعیت مواجه بشویم یا نه؟ آن واقعیت را درک بکنیم یا نه؟ درست درک بکنیم یا نه؟آدمی در عمل و مسیر زندگی به آن 

 چرا که واقعیت ، جدای از ذهن ما در بیرون و جهان خارج هست. وضوع دیگری است .م

 ، آن را نپذیرند. وبحث های سطحی حتی سوفسطائیان در عمق ادراک و ضمیر باطنی )وجدان( خویش به آن معترف اند هر چند در ظاهر

می  گاهی نیز متوجه می شویم که برخی چیزها را کهالبته ره می بریم و به برطرف کردن نیازهاگاهی به واقعیت اطراف اشاره و یا از آن ها برای 

دارند و می توانیم به  وجود پس ما می دانیم اشیا و موجوداتی پیرامون ما اند. غیر واقعیفکر می کردیم واقعیت دارند )مثل سراب( ،  پنداشتیم و

 پیدا کنیم. علمآن ها 

 است بدیهی . پذیرش واقعیت به عنوان یک امر1رسنگی ، خوراک می خوریم بیانگر : این که هنگام تشنگی ، آب می نوشیم یا موقع گ -

 است همگانیر . پذیرش واقعیت به عنوان یک ام2                                                                                                             

 از  عمل و استفاده. پذیرش واقعیت به عنوان مبنای 3                                                                                                             

 محیط پیرامونی است.                                                                                                                 

 قدم دوم : مواجهه و آشنایی با واقعیت و چیستی های متفاوت در عالَم 

چیستی و "ند اما از " اموجود"نشان می دهد که به وجود اشیا و حیوانات پی برده است : می داند که آن ها  "آن"و  "این"کودک با واژگان  -

یعنی می خواهد بداند موجودات چه ویژگی هایی  : آن چیست؟ این چیست؟ و می پرسد آن ها بی خبر است و لذا کنجکاو می شود "ماهیت

 مخصوص به خود دارند. 

 آن شئ است. ذاتیاتهر شئ ، مبین  ماهیت و چیستیاین ویژگی های مخصوص را در منطق و فلسفه ، ذاتیات یک شئ می گویند.  -

 )ماهیت( را می یابد : وجود داشتن )وجود( و چه چیز بودن ، بعد و حیثیت دو جنبهیزی )واقعیتی( چ انسان در هر -

 همه موجودات( وجه و بعد مشترک. وجود و هستی )1 

 هر موجودی( وجه و بعد اختصاصی. ماهیت و چیستی )2 

 قدم سوم : شروع تأمل فلسفی دربارۀ موجود و ماهیت

 ، به رابطۀ هستی و چیستی ، توجه ویژه ای کرد و نکاتی را مطرح کرد. فارابیمعلم ثانی نخستین بار  -



بلکه ابعاد و وجوه مختلف یک چیز  وجود و ماهیت ، اجزای یک چیز نیستند، راه او را ادامه داد و معتقد بود :  بوعلی سینا  ئیسرشیخ ال  -

، آب ، یک موجود واحد بوده و غیر  از نظر فلسفییدروژن است )اجزای آب( ولی آب ترکیبی از اکسیژن و ه،  از نظر شیمیو واقعیت اند. مثاًل 

و می شناسد : انسان با نظر به این دو بعد، دو مفهوم چیستی  مرکب )غیر ترکیبی( است ولی انسان از دو جنبه و بعد مختلف به آن می پردازد

، دو امر جداگانه به نام آب و وجود نداریم : آب و در خارج و جهان عین( به دست می آورد و در ذهن))آب( و هستی )وجود داشتن آب( را 

 وجود ، دو مفهوم مختلف از یک موجود واحدند.

 هر واقعیت واحد 

 

 )ذهن(

 

 

 موضوع = ماهیت            محمول = وجود                                                                 

 

 

 

 

 مختلف                      واحد و مشترک                                                      

 پاسخ : خیر  پرسش : آیا تصور ما از موضوع )ماهیت( با تصور ما از محمولِ وجود ، یکی است؟

  

 نکته:   

    

 * چند گزاره:

 سنگها ، درختان ، حیوانات، آسمان ، آب ها و... که هم از چیستی و هم از هستی آن ها با خبریم.  انسانها ،در اطراف ما اشیای فراوانی مانند - 

تصور روشنی از ماهیت آنها نداریم. مانند جاذبه ، انرژی ،سیاه چاله در فضا ،  حجم ها هنوز واقعیت ها با خبر یم ولی در حالی که از هستی برخی -

 و شکل های هندسی 

چیستی های فراوانی مانند سیمرغ ، ققنوس ، پری دریایی ، اسب بالدار و... رامی توانیم در ذهن خود حاضر کنیم در صورتی که  از سوی دیگر -

 می دانیم حداقل تا االن در خارج و جهان عین ، موجود نشده اند.

اما نوعی تبیین فلسفی دارند که فارابی و بوعلی از آن این گزاره ها گرچه به زندگی روزمره انسان مربوط می شوند و ذاتا قضایای فلسفی نیستند 

 غافل نبوده اند. 

 است.  مهم ترین و جامع ترین اثر بوعیل سینا در چهار بخش منطق ، طبیعیات ، ریاضیات  و الهیات" شقا"نکته :  

 

 هست

 هست

 هست

 هست

 

 آب

 گربه

 سپیدار

 انار

 ، به دوگانگی وجود و ماهیت می رسد. ذهندر 

 ، یگانگی داشته و از یک امر واحد حکایت می کند.جهان خارج و  عیندر 



 قدم چهارم : درک مغایرت وجود و ماهیت / غیر ضروری بودن حمل وجود بر ماهیت

 ( :برهان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیلسینا مبنی بر مغایرت وجود و ماهیت )برهان بوعلی 

 متوجه می شویم : "انسان موجود است"و  "انسان حیوان ناطق است"با مقایسۀ دو گزاره  -1

 . محمول های دو قضیه یکی نیستند : حملِ وجود بر انسان با حمل حیوان ناطق ، متفاوت است.1-1

مفهوم . در تعریف انسان، از ذات و چیستی انسان یاد می کنیم : حیوان ناطق که جزء جدایی ناپذیر ماهیت انسان است : حیوان ناطق، 1-2

 انسان و انسان .  اجمال و اختصار حیوان ناطق است. گسترده 

 (حمل اولی ذاتیاثبات )حدوسط( ندارد. ) بر انسان، چیستی و ذاتیات خود اوست نیاز به دلیل و "حیوان ناطق". پس چون حمل 1-3

. اما در گزاره انسان موجود است ، محمول وجود از مفهوم انسان جداست و جزء تعریف )مفهوم گسترده( انسان قرار نمی گیرد و رابطۀ ذاتی 1-4

 انسان می تواند موجود باشد می تواند نباشد.( و لذا به دلیل و اثبات نیاز دارد. )حمل عارضی( چون حمل شایع صناعیبین آن ها برقرار نیست )

 . "عقل محض"یا از طریق  "حس و تجربه"و حدوسط است : از طریق نیازمند دلیل  "چیستی و ماهیتی"بر هر  "وجود"حمل  .2

 

 

 

 

 یا جزء آن بود :  "ماهیت"عین مفهوم ،  "وجود"* اگر مفهوم 

 ."انسان نیست"نفی ماهیت و چیستی از وجود ، ممکن نبود و حال آن که می توان وجود را از ماهیت ها نفی کرد مثالً می توان گفت:  -1

 برای هیچ ماهیتی نیازمند به دلیل نبود و با تصور هر ماهیتی، وجود هم با آن همراه می شد.اثبات وجود  -2

تصور وجود از تصور ماهیت منفک نمی شد و هرگاه ماهیت را تصور می کردیم وجود نیز تصور می شد و حال آن که گاهی ماهیت را تصور می  -3

 یم و از هستی یا نیستی آن، غفلت داریم. کنیم و در آن حال توجهی به نیستی یا هستی آن ندار

اگر وجود عین هر ماهیتی بود، الزم می آمد که همۀ ماهیت ها یک باشند زیرا وجود، مفهوم واحدی است و اگر این مفهوم واحد عین مفهوم  -4

 همۀ ماهیت ها باشد، الزم می آید که همۀ ماهیت ها یک مفهوم داشته باشند.

 

 فاوت و تفکیک وجود و ماهیت = مغایرت وجود و ماهیت = زیادت وجود بر ماهیتتبر مبحث  گذری تاریخی 

از اساسی  "فرق ماهیت و وجود"موضوع  ، مقدمۀ طرح مباحث جدیدی قرار گرفت توجه ویژه و خاص به این مبحث .  بوعلی سینا به سبب 1

 ترین آرای فلسفی در تفکر اسالمی است.

 است. اثبات وجود خدابرهان وجوب و امکان بوعلی سینا در  و پایۀ مقدمه. مغایرت وجود و ماهیت، 2

( ، اصل مغایرت را در اروپا گسترش داد و مسبب مناقشات فراوانی شد. او نیز این اصل "تومیسم")پایه گذار مکتب فلسفی  توماس آکوئیناس. 3

 قرار داد. براهین خداشناسیرا پایه 

  

 مفهوم موضوع و محمول یکی باشد : حمل اولی ذاتی                            

 هرگاهنکته : 

 مفهوم محمول غیر از موضوع باشد : حمل شایع صناعی                            

قرون وسطی بشمار می رود و از پیشگامان رویکرد عقلی در مسیحیت بود و  ممتکلّ و یلسوفترین فنکته : توماس آکوئیناس ، برجسته 

 ستود. ، پاپ لویی سیزدهم ، فلسفۀ او را به عنوان سرمشقی برای تفکر مسیحی



 

 

 بود  اندلسی ن رشدابو  بوعلی سیناکه بیش تر متکی به دیدگاه های کرد  م در اروپا پایه گذاری  13. پدر توماس ، فلسفه ای را در قرن 4

 آشنایی مجدد غربیان با فلسفۀ ارسطو. 4-2  آشنایی فیلسوفان غرب با اندیشه های بوعلی و ابن رشد. 4-1

 

 . ه . 595و متوفی )اندلس( در قرطبه اسپانیا  .ه 520 : متولدالولید محمد بن احمد بن رشد ( ) ابو : ابن رشدنکته

 از آثارش:                          الکلیات : در علم طب             /             شرح مابعدالطبیعه ارسطو : در فلسفه 

 

 :خود آزمایی 

 شباهت دارد ؟ چرا ؟ "انسان موجود است"کدام قضیه با قضیۀ  -الف

 است.. انسان مخلوق 3. انسان حیوان است.       2. انسان بشر است.        1

 : چون هم مخلوق بودن هم موجود بودن ، از ذاتیات موضوع )انسان( نیست و حمل آن بر انسان ، نیازمند دلیل است. 3پاسخ: گزینه 

 حمل کدام محمول به موضوع ، نیازمند دلیل است ؟ چرا ؟  -ب

  ت :. انسان شیر اس2                                           . انسان حیوان است : 1

 . انسان خردمند است :4. انسان عجول است :                                            3

 . انسان غافل است : 6. انسان هست :                                                   5

 پاسخ :

 بی ربط با انسان است.،  است به لحاظ مفهومی و مصداقیتنع . مم2          است.           و بی نیاز از دلیلانسان . حیوان ذاتی 1

 و بی نیاز از دلیل است.بوده . خردمند ذاتی انسان 4. عجول ذاتی انسان نیست و دلیل می خواهد                  3

 ذاتی انسان نیست و دلیل می خواهد.، . غافل 6. هستی، ذاتی انسان نیست و دلیل می خواهد.                5

 

 

 

 دانستیم : مفهوم وجود از مفهوم ماهیات و چیستی ها جداست و از ذاتیات آن ها شمرده نمی شود.در این درس 


