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ردس اول :انسان و 
قدرت تکلم: )سخن گفتن(

عمل و رفتار: )اراده(

فکر و اندیشه: )تفکر و تعقل(

گونی برای برتری انسان نسبت به سایر موجودات ذکر شده است؛ مثل   مالک های گونا

که از میان این مالک ها آنکه در طول تاریخ، تکرارشده و عمومیت یافته، قدرت تفکر و اندیشه است که معموالً در کتاب های فلسفی و منطقی از این مالک به » نطق« 
یاد می شود. 

 نطق در این جا به معنای تکلم و سخن گفتن نیست، بلکه به  معنای تفکر و اندیشه است که در سخن گفتن تجلی پیدا می کند. 
 ارسطوئیان ] کسانی که مبانی اصلی فلسفه ارسطو را پذیرفته اند[ معتقدند که انسان = حیوان ناطق )متفکر و دارای اندیشه(، این تساوی بدین خاطر است که خواسته اند 

به جایگاه رفیع و باالی اندیشه در ساختار وجودی انسان اشاره کنند.

جسم: مهم ترین فعالیتش تپش قلب است.

هر دو بر اساس قوانین خاص، به شکل قانون مند و هدف دار فعالیت می کنند.

روح: مهم ترین فعالیتش تفکر است.

 جنبه های وجودی انسان  

گاه / ذاتی )درونی( / فطری / تکوینی )غیر ارادی( و غیر دستوری هستند و   تفکر و تپش قلب )مهم ترین فعالیت های روح و جسم( هر دو طبیعی / غیر ارادی / ناخودآ
کم اند، »منطق« می گوییم.  قانون مند و هدف دار فعالیت می کنند. ما به قواعدی که بر دنیای تفکر حا

کم بر دنیای تفکر انسان است که به طور طبیعی رعایت می شوند.  منطق، قواعد حا
کید بر آن ها، سریع تر، بهتر و دقیق تر بیاندیشیم  فایدۀ دانش منطق  ما تنها می توانیم این قواعد ]منطق[ را کشف کنیم و با تأ

نقش دانش منطق بهره برداری و استفادۀ بهتر از فرآیند طبیعی تفکر است.
پس 

 همان طور که در پزشکی شناخت قلب و طرز کار آن و شناخت عوامل بهبود یا اختالل آن، باعث استفاده بهتر از قلب می گردد در علم منطق هم، کشف ضوابط تفکر 
و نشان دادن کاربرد آن ها و عوامل تسریع و بهبود و عوامل نارسایی و کندی تفکر، باعث استفادۀ بهتر از ذهن می شود؛ بنابراین علم منطق:

دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آگاهی از آن ها بهتر  از تفکر  و ذهن استفاده کند.

کم بر تفکر است و ساختۀ یک  برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد و طراحی کند و قواعد آن را ابالغ کند؛ زیرا منطق همان قواعد طبیعی حا
انسان نیست.

فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و این آشنایی ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید و مانع بروز برخی اشتباهات در هنگام تفکر می شود. 
کم بر تفکر. از ذات انسان سرچشمه می گیرد؛ زیرا تفکر، ذاتی انسان است و منطق، قواعد حا

 در نتیجه منطق 

بنابراین هیچ کس ابداع کننده / طراح / سازندۀ منطق نیست، حتی ارسطو!!!!!

ذهن چگونه فعالیت می کند.
ذهن چگونه به اشتباه می افتد. 

چگونه می توان برخی از این اشتباهات 
را جبران کرد.

 ارسطو کاشف / تدوین کننده )مدّون( / تبیین کنندۀ طرز کار خدادادی )طبیعی( ذهن در عمل تفکر است و به دیگران نشان داد 

به عبارت دیگر همان طور که نیوتن سازندۀ جاذبه نیست و کاشف آن است ارسطو هم سازندۀ منطق نیست بلکه کاشف آن است.
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ردس دوم : چگوهن تعریف می کنیم؟
 تفکر 

1ـ خودش و قانون مند و هدف دار بودنش، غیرارادی است.
2ـ انتخاب موضوع و سازماندهی جهت خطای کم تر، ارادی است.

3ـ برای رسیدن به دانش و شناخت است ]انسان با فکر کردن به شناخت جدید می رسد[؛ این یعنی انسان با تفکر، از مجهوالت خود 
می کاهد و به معلوماتش اضافه می کند.

لذا می توان گفت:

هدف تفکر توسعۀ  علم و دانش و شناخت است.

1ـ تصور 
2ـ تصدیق ک انسان را به حصرعقلی به دو قسم تقسیم کرد:   فارابی اولین  بار علم و ادرا

ت- تصور )مفهوم(
به واقعیت داشتن یا نداشتنش کاری نداریم.

به ارتباط آن با سایر مفاهیم، کاری نداریم.
می توانیم بپرسیم آن مفهوم چیست و چه معنایی دارد.

 تصور قسمتی از علم است که در آن 

کتلبم-مداستلنم-مداستلنمعلمیمتخیّلیم-مدانشمآ وزانمداوطلبمآز ونمسراسریم96-م لدرمعلیمکهمبیملرمبودمو...م :لاثم

اگرمجملهمایمداشتهمبلشیممکهمبهمپلیلنمنرسیدهمبلشدمومشنوندهموم خلطبمدرمانتظلرمادامةمجملهمبلشد،ماینمعبلرتمازمنظرم نطقیمتصورماست.

 کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم یا تصور انجام می دهیم، »تعریف« نام دارد.

ت- تصدیق )قضیه(
حکم و قضاوت وجود دارد.

ارتباطی بین مفاهیم بیان می شود.
از چند تصور ساخته می شود )حداقل سه تصور(.

 تصدیق قسمتی از علم است که در آن 

 لدرمعلیمکهمبیملرمبود،مفوتمکردم-ماگرمدرسمبخوانی،مقبوام یمشویم-مبغداد،مپلیتختمایرانماست. :لاثم

 کاری که برای رسیدن به چرایی یک تصدیق انجام می دهیم، »استدالل« نام دارد.
یک مفهوم را تعریف می کند.

برای رسیدن به یک حکم استدالل می کند.
 پس انسان در فعالیت فکری خود دو کار انجام می دهد 

علم
تعریف   

چیستی؟
تصور 

استدالل چرایی؟  تصدیق 
فکر

این دو فعالیت فکری را برای اولین بار، ارسطو کشف کرد؛ یعنی او در واقع کشف کرد که خطا در هر دوی این فعالیت ها رخ می دهد و موضوعات منطق منحصراً در تشریح 
همین دو کار کرد هستند.

تصور با ............... سر و کار دارد و تصدیق با  ............... که هر دو از اقسام ............... هستند.
4 وجود - معنا - تفکر  3 معنا - وجود - علم   2 وجود - معنا - علم  1 معنا - وجود - تفکر  

2 تتست  134

تألیفی
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ردس سوم:تعریف و دنیای مفاهیم
1- درست تعریف کردن ]بیان قواعد تعریف[

2- درست استدالل کردن ]بیان قواعد استدالل[
 گفتیم که هدف منطق ]درست اندیشیدن[ دو قسم است 

 از چه مفاهیمی و تصوراتی می توان در تعریف استفاده کرد؟ 
]برای پاسخ به این سؤال الزم است با انواع مفاهیم و ارتباط آن ها با هم آشنا شویم.[

جزئی و کلی 
 مفهوم جزئی آن است که فقط به یک مصداق و فرد مشخص داللت دارد درحالی که فرض افراد متعدد برای آن محال است ]مثل: تهران، حافظ، او، آن میز و...[.

 مفهوم کلی آن است که قابلیت این را دارد مصداق های متعدد داشته باشد ]مثل: انسان و دایره و...[ چه یک مصداق داشته باشد ]مثل: خدا، مولود کعبه، تنها پیراهن 
حسن و...[ و چه اصالً مصداق نداشته باشد ]مثل: دیو، سیمرغ، شریک الباری، مدینه  فاضله و...[.

 فهو یمکهمتنهلمیکم صداقمداردمومنمیمتواندم صداقمدیگرمداشتهمبلشدمهمم یمتواندمکلیمبلشدم]خدا[مهمم یمتواندمجزئیمبلشدم]خلیجمفلرس[.

ف   بحث در منطق، متمرکز روی مفاهیم کلی است زیرا در تعریف از مفاهیم کلی استفاده می شود و مفاهیم جزئی در تعریف استفاده نمی شوند ]یعنی مفاهیم جزئی معرِّ
نمی توانند باشند[.

  نسبت های چهارگانه
گر دو مفهوم کلی از جهت صدق بر افرادشان با هم مقایسه شوند به حصر عقلی یکی از چهار حالت زیر رخ می دهد:  ا

ت- تساوی 
گر محدودۀ مصادیق دو مفهوم بر هم منطبق باشد، یعنی همۀ افراد یک مفهوم، افراد و مصادیق مفهوم دیگر هم باشند و برعکس، نسبت بین این دو »تساوی« است  ا

]مثل: جسم و سه بعدی، شکل و دو بعدی، انسان و ناطق، مثلث و سه ضلعی و...[

  
1- هر حیوانی حساس است.
2- هر حساسی حیوان است.

از نسبت تساوی بین دو مفهوم دو قضیه به دست می آید 

ت- تباین 
گر دو مفهوم هیچ مصداق مشترکی با هم نداشته باشند نسبت بین این دو »تباین« است ]مثل: آب و یخ، نور و المپ، تصور و تصدیق، فکر و علم و...[. ا

 
1- هیچ انسانی اسب نیست.
2- هیچ اسبی انسان نیست.

از نسبت تباین بین دو مفهوم دو قضیه به دست می آید 

]1 و 2 عکس مستوی هم هستند.[

ت- عموم و خصوص مطلق
گر همۀ مصداق های یک مفهوم، مصداق مفهوم دیگر باشند و نه بر عکس یعنی یک مفهوم عام تر از دیگری باشد و یکی خاص تر، نسبت میان این دو »عموم و خصوص  ا

مطلق« است ]مثال: مثلث و شکل، رنگ و آبی، حیوان و انسان، ناطق و حساس و...[.

 
1- هر تصدیقی علم است.

2- بعضی علم ها تصدیق هستند.
3- بعضی علم ها تصدیق نیستند.

از اسناد دو مفهوم که نسبت به هم عام و خاص مطلق هستند، سه قضیه به دست می آید 

]1 و 2 عکس مستوی، 2 و 3 متداخل تحت تضاد هم هستند[.

ت- عموم و خصوص من وجه
کی با هم نداشته باشند، یعنی از جهتی اعم و از جهتی اخص از یک دیگر  گر دو مفهوم در برخی مصادیق و افراد با هم مشترک باشند و در برخی افراد و مصادیق هیچ اشترا ا

باشند، رابطۀ بین آن ها »عام و خاص من وجه« است ]مثال: انسان و بیمار، آبی و لباس، آب و گرم، ایرانی و مسلمان و...[.

دو دایرۀ منطبق بر هم

دو دایرۀ متخارج

دو دایرۀ متداخل
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1- بعضی مارها سّمی هستند.
2- بعضی مارها سّمی نیستند.
3- بعضی سّمی ها مار هستند.
4- بعضی سمیّ ها مار نیستند.

از اسناد دو مفهوم که نسبت به هم عام و خاص من وجه هستند، چهار قضیه به دست می آید 

]1 و 2 متداخل تحت تضاد، 3 و 4 متداخل تحت تضاد و 1 و 3 عکس مستوی هم هستند.[

شکلجامع و مانع بودن تعریف نسبت بین معرِّف و معرَّف 

هممجل عمهمم لنعتسلویم
َِّ 

َِّّنهمجل عمنهم لنعتبلینم

َّنهمجل عمنهم لنععموممومخصوصم نموجهم ِّ

عموممومخصوصم طلق

َِّّ جل عمنیستم لنعماست.

ِّ جل عماستم لنعمنیست. َّ

نسبت میان »تقابل با تضاد« و »علت با معلول« از نسبت های چهارگانه به ترتیب عبارت است از :  ............... 
2 عموم و خصوص مطلق - تباین  1 تباین - تباین   

4 تساوی - عموم و خصوص من وجه 3 عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه  

 تتست 
خارج 92

2 134

نسبت میان »علت و معلول« و »واجب بالغیر و ممکن بالذات« و »واجب بالغیر و واجب بالذات« از نسبت های چهارگانه به ترتیب کدام اند؟
2 عموم و خصوص من وجه - تساوی - تباین 1 تباین - عموم و خصوص مطلق - تباین  

4 عموم و خصوص من وجه - تساوی - عموم و خصوص من وجه 3 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق - تباین   

خارج 94
2 134  تتست 

نسبت میان دو مفهوم مختلف که در یک حد تام به کار می رود، از میان نسبت های چهارگانه کدام است؟
2 تساوی 1 تباین   

4 عموم و خصوص من وجه یا تباین 3 عموم و خصوص مطلق    

 تتست 
سراسری 94

2 134

  ذاتی و عرضی 
گر یک مفهوم،   به جز نسبت های چهارگانه که در اثر مقایسه دو مفهوم از لحاظ صدق به مصداق هایشان برقرار می شود، رابطۀ دیگری نیز میان مفاهیم کلی برقرار می شود. ا
گر مفهومی صفت مفهوم دیگر باشد، اما جزء  م تشکیل دهندۀ مفهوم دیگر باشد، ذاتی )درونی( آن است، یعنی آن مفهوم از اجزاء تشکیل دهندۀ آن است. اما ا سازنده و مقوِّ

ذات و حقیقت آن مفهوم نباشند، عرضی )بیرونی( هستند.

دو دایرۀ متقاطع
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ردس چهارم : اقسام ذاتی و رعضی )کلیات جنپ گاهن(
  مفاهیم ذاتی

گر به ذات یا ماهیت انسان توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که در تعریف آن از دو مفهوم حیوان و ناطق استفاده کرده ایم. با دقت بیشتر خواهیم دید که مفهوم حیوان،   ا
مفهومی است که برای مفاهیم و ذات های دیگر نیز ذاتی است. به این قبیل مفاهیمِ ذاتی )درونی( مشترک بین چند ذات، »جنس« می گویند.

 مفهوم ذاتی دیگری که در تعریف انسان به کار رفت، ناطق بود. این مفهوم تنها و تنها بر انسان داللت می کند. مفهوم ذاتی )درونی( اختصاصی مثل ناطق را »فصل« 
می نامند. در واقع فصل، آن ذاتی است که یک ماهیت )ذات( را از ماهیت های دیگر جدا می کند. پس:

مفهوم درونی مشترک + مفهوم درونی اختصاصی =  ذات یا ماهیت 
)نوع( )فصل(مم )جنس(م م

 نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که از میان این سه مفهوم، تنها نوع است که می تواند مصداق خارجی داشته باشد؛ چرا که مثالً در عالم واقع، حیوان )به تنهایی(، 
جسم )به تنهایی( وجود ندارد؛ بلکه، گربه، شیر، آب، انسان و... یا میز، درخت، کتاب و... وجود دارد. 

  مفاهیم عرضی
مفهوم عرضی مشترک = عرضی عام ]مثل: گرم برای آب، بیمار 

برای انسان و...[
مفهوم عرضی اختصاصی = عرضی خاص ]مثل: ناطق برای حیوان، 

گرم برای جسم و...[

 مفاهیم بیرونی )عرضی( یک ذات هم مثل مفاهیم ذاتی آن می توانند مشترک و اختصاصی باشند 

جنسمومفصلمدرمذاتیمبودن،معرضیمعلممومعرضیمخلصمدرمعرضیمبودن،مجنسمومعرضمعلممدرم شترکمبودنمومفصلمومعرضمخلصمدرماختصلصیمبودن،مبلمهمم

 شترکماند.

  بحث تکمیلی دربارۀ مفاهیم درونی )ذاتی(

 مفاهیم ذاتی )جنس و فصل( مراتب دارند و می توانند نسبت به یک مفهوم دور )بعید( یا نزدیک )قریب( باشند.

 مفهوم انسان را در نظر بگیرید، اولین جنس و نزدیک ترین جنس به آن حیوان است که به آن »جنس قریب« می گوییم و اجناس دورتر آن یعنی جسم نامی، جسم و 
جوهر را »جنس بعید« می نامیم. این مفهوم چون نوعی پایین تر از خود ندارد و با ذاتی )فصل( تقسیم نمی شود »نوع االنواع« نامیده می شود.

 مفهوم جوهر را در نظر بگیرید. چون این مفهوم، جنسی باالتر از خود ندارد )نوع مفهوم دیگری نیست( جنس االجناس یا جنس عالی خوانده می شود.
 به پایین ترین جنس، »جنس سافل« و باالترین آن »جنس عالی« و به اجناس بین این دو »جنس متوسط« می گوییم. )هم چنین در مورد نوع(
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ردس دهم:اقسام قیاس
1- قیاس استثنایی

2- قیاس اقترانی
 به طور کلی قیاس بر دو قسم است 

ت- قیاس استثنایی:
قیاسی است که عین یا متناقض نتیجه، عیناً در مقدمه های قیاس آمده است. این قیاس بر اساس اینکه مقدمۀ آن شرطی متصل یا شرطی منفصل باشد، »متصل یا 

منفصل« نامیده می شود.
منفصل: امروز یا شنبه است یا جمعه، امروز جمعه است  امروز شنبه نیست.

گر باران ببارد فردا به کوه نمی رویم، باران می بارد  فردا به کوه نمی رویم. متصل: ا

درمقیلسماست:نلییم نفصل،متنهلمازموضعم قدممومرفعمتللیم یمتوانمنتیجهمقطعیمکسبمکرد.

ت- قیاس اقترانی:
قیاسی است که اجزاء نتیجه اش )موضوع و محمول یا مقدم و تالی( در دو مقدمه پخش باشد. این قیاس بر اساس اینکه مقدمه هایش حملی یا شرطی باشند، »حملی یا 

شرطی« نامیده می شود. 
حملی: آهن فلز است، فلز در اثر حرارت منبسط می شود  آهن در اثر حرارت منبسط می شود.

گر باران ببارد در خانه می مانیم. گر به کوه نرویم در خانه می مانیم.  ا گر باران ببارد به کوه نمی رویم، ا شرطی: ا

گر انسانی متعهد باشد دروغ نمی گوید. گر انسانی متعهد باشد خیانت نمی کند، کسی که خیانت نمی کند دروغ نمی گوید  ا ا
چند اصطالح

 به مقدمه ای که موضوع نتیجه یا مقدم نتیجه )اصغر( در آن باشد، »صغری« می گوییم، چه اول بیاید چه دوم. 
کبر( در آن باشد، »کبری« می گوییم چه اول بیاید چه دوم.   به مقدمه ای که محمول نتیجه یا تالی نتیجه )ا

 لفظ یا عبارتی که در مقدمه ها )صغری و کبری( تکرار شده باشد، اما در نتیجه حذف  شود، »حد وسط« می گوییم که مدار اصلی قیاس است و قدرت انسان در کشف 
حد وسط، »هوش« نام دارد.

1- حد وسط باید در هر دو مقدمه به یک معنا به کار رود؛ یعنی جناس تام نداشته باشد چرا که در این صورت، قیاس 
؟ این جانور برای سالمتی مفید است[. نتیجه نمی دهد ]مثل: این حیوان شیر است، شیر برای سالمتی مفید است 

گر چنین نباشد قیاس نتیجه نمی دهد. 2- در هر دو مقدمه یکسان و به تمامه به کار  رود چرا که ا
؟ شراب دانه دارد[.  ]مثل: شراب از انگور است، انگور دانه دارد 

 در مورد حد وسط باید به دو نکته توجه کنیم 

قیاس

استثنایی

اقترانی

حملی: مقدمۀ اول: حملی / مقدمۀ دوم: حملی  نتیجه: حملی

شرطی

مقدمۀ اول: شرطی متصل / مقدمۀ دوم: شرطی متصل 
 نتیجه: شرطی متصل

حملـی  دوم:  مقدمـۀ   / متصـل  شـرطی  اول:  مقدمـۀ 
متصـل شـرطی  نتیجـه:   

متصل: مقدمۀ اول: شرطی / مقدمۀ دوم: حملی  نتیجه: حملی

منفصل

حقیقی: مقدمۀ اول: منفصل حقیقی
مقدمۀ دوم: حملی  نتیجه: حملی 

مانعة اجلمع: مقدمۀ اول: منفصل مانعة اجلمع
مقدمۀ دوم: حملی  نتیجه: حملی 

مانعة الرفع: مقدمۀ اول: منفصل مانعة الرفع
مقدمۀ دوم: حملی  نتیجه: حملی
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دوازدهم: محتوای استدالل )ماّده( ردس 
 در درس های گذشته در مورد دو جنبۀ استدالل یعنی ماّده و صورت آن ها صحبت کردیم و گفتیم: 

• صورت استدالل: آن شکل و ساختار و نحوۀ قرار گرفتن قضایا در کنار هم است که از قوانین خاصی تبعیت می کند. 

گون به دست آمده است و در استدالل استفاده می شوند. • ماّدۀ استدالل: محتوا و معنای قضایایی است که از منابع گونا

برایم :لامقیلسمهلیمزیرمصورتمیکسلنموم لّدۀم تفلوتمدارندثم

گلومد پلییماست. انسلنمحیوانماست.مم م

هرمد پلییمصورتیماست.م هرمحیوانیمجسمماست.مم م

گلومصورتیماست.م انسلنمجسمماست.مم م

گون،  گون به دست می آیند و این منابع بسیار متعدد هستند. میزان اعتبار این منابع گونا  همان طور که گفتیم محتوای قضایا و به تبع آن محتوای استدالل ها از راه های گونا
یکسان نیست، برخی انسان را گمراه می کنند، برخی احتمالی اند و برخی یقینی هستند.  

مواد قضایا

محسوسات:  برف سفید است / دندان درد دارم / الهام لباس سبز پوشیده است و...

ضروریات: بدیهیات و قضایای ریاضی: هر معلولی علتی دارد / جزء از کل کوچک تر است و... 

مجربّات )آزمایش جتربی(: آهن هادی است / آب در 100 درجه به جوش می آید و...

متواترات: گلستان اثر سعدی است / نظریه نسبیت جایگزین نظریه نیوتن شد و...

یقینی

مشهورات و مقبوالت: عدالت خوب است / احترام به بزرگ تر واجب است و...

وهمیات: علی من را جادو کرده است / هر موجودی مکان بند و زمان مند است و...

حدسیات و مظنونات:هر کس با دشمن حرف بزند، دشمن است و...

مخیاّلت: شود کوه آهن چو دریای آب و...

غیر یقینی

  صنعت های پنج گانه منطقی )صناعات خمس(

 استدالل بنا  بر اهدافی که انسان از ارائۀ آن ها دارد، ماّده ای که در آن ها استفاده می شود و اثر و فایده ای که بر آن ها مترتب است، پنج دسته هستند.
1( برهان  
2( جدل 

3( خطابه  
4( شعر  

5( مغالطه

این پنج دسته عبارت اند از: 

 دست یابی به این پنج نوع استدالل از راه تجربه است و ممکن است بیش از موارد فوق در آینده کشف شود. لذا این تقسیم بندی به حصر عقلی نیست. 
 به هر یک از این استدالل ها »صنعت« می گوییم. 

 برای شناخت بهتر این صنایع منطقی باید بتوان با دقت ماّدۀ قضایا را تشخیص داده تا بتوانیم نوع صنعت یا استدالل را به درستی مشخص کنیم. 
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  نظریۀ ُمثُل

 راه حل افالطون برای مسئلۀ شناسایی، نظریۀ ُمثُل است که این نظریه دارای دو مرحله است و در کتاب جمهوری آمده است. 

 رحل﹦م)2( جست وجوی ثبات در جهان برتر )عالم ُمثُل(
 وضوع

 نظریۀ مثل 
روش

 رحل﹦م)1(
باالتر رفنت از سطح حواس و استفاده از عقل 

تأمنی  کنندۀ 

تعلق به امور پایدار

تأمنی  کنندۀ

خطاناپذیری

 افالطون، موجودات عالم ماوراءالطبیعه را »مثال« می نامد.
 ُمُثل )جمع مثال( گوهرهای اصیل و جاودانه ای هستند که موجودات این جهان ماّدی و محسوس همگی سایه ها و بدل های آن ها محسوب می شوند.

  مرجع کلیات

  موجودات حقیقی در عالم مثال
داللتمبر

  مفهوم کلی  
داللتمبر

هر یک از موجودات طبیعت  

مممممممممممانسلنم         مممممممممممممممممم :لامانسلن علیمومنرگسمومزهرامو...ممممممممممممم م

شنلخت

 به نظر افالطون همۀ الفاظ و تصورات کّلی )معقول( مثل انسان، زیبایی و... به موجودات حقیقی و اصیل داللت می کنند و فقط و فقط با یک سیر و سلوک عقالنی 
آن چنان که واقعاً هستند قابل شناسایی اند.

 او معتقد است که حس و تجربه که تنها محسوسات و جزئیات را می شناسد در واقع فقط سایه ها و بدل های ُمُثل را شناسایی می کند، پس:

آگاهی از طریق ادراک حسی ناقص است.

ــــتیچرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی ــــه در باالس ــــر دارد آنچ ــــی در زی صورت

صــــورت زیریــــن اگــــر بــــا نردبــــان معرفــــت
4                              3       

بــــر رود بــــاال همــــی بــــا اصــــل خــــود یکتاســــتی

مـــــــرغ در بـــــــاال پـــــــران و ســـــــایه اش
                                    

ــرغ وش ــ ــ ــرا مـ ــ ــ ــر روی صحـ ــ ــ ــی رود بـ ــ ــ مـ
  

ــودابلهــــــــی صیــــــــاد آن ســــــــایه شــــــــود ــ ــه شـ ــ ــه بی مایـ ــ ــدان کـ ــ ــی دود چنـ ــ مـ
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1  کل عالم

2  عالم ُمُثل

3  عالم ماّده

423  سیر عقالنی

2

3

3

2

  تمثیل غار
 افالطـون سـیر عقالنـی بـه سـوی معرفـت حقیقـی را در کتاب جمهـوری در 
گفت وگـوی سـقراط بـا گالوکن نشـان می دهـد و قصـد دارد از طریق ایـن تمثیل، 

تأثیـر تربیت بـر طبیعـت آدمی را نشـان دهد.

 سقراط می گوید: غاری را در زیرزمین در نظر بیاور که در آن مردمانی را به بند کشیده 
روی به دیوار و پشت به دهانه نشانده اند...

در بیرون از غار به فاصله ای دور، آتشی افروخته است که پرتو آن به درون غار   
می تابد. میان آتش و زندانیان راهی مرتفع و دیواری کوتاه وجود دارد شبیه پرده ای که 
گران می آویزند؛ تا از باالی آن هنر خود را نمایش دهند... شعبده بازان میان خود و تماشا
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چهارگاهن   ردس هفتم: علت اهی 
 افالطون در ماورای عالم طبیعت )عالم ُمُثل( حقیقت را جست وجو کرد. اما ارسطو فیلسوفی طبیعت شناس و واقع بین بود. به همین خاطر طبیعت و دگرگونی های 

آن از موضوعات مورد عالقۀ ارسطو بودند.

 ارسطو یک فیلسوف طبیعت شناس است پس می کوشد تا اصلی ترین و کلی ترین عواملی که در هر تغییر و تحولی مؤثر است )علت های چهارگانه( را شناسایی 
کند تا به وسیلۀ این شناسایی حرکات طبیعی را توجیه عقالنی کند.

  علل اربعه
 این عوامل اصلی و کلی در هر فعالیت انسان و هر حرکت و تحول طبیعی، چهار علت اصلی اند:

1( علت فاعلی ]فاعل[: خیاط که دوزندۀ پیراهن است.
2( علت ماّدی ]ماّده[: پارچه ای که باید دوخته شود.

3( علت صوری ]صورت[: الگو و شکل پیراهن
4( علت غایی ]غایت[: انگیزه و نیت خیاط برای دوختن

بنابراین ارسطو به ما می آموزد که برای توجیه عقالنی هر پدیده و حرکتی می توان از چهار علت استفاده کرد.
گردان ابن سینا سخنی در کتاب »التحصیل« در منحصر دانستن علل اصلی موجودات به علل چهارگانه بیانی دارد:  بهمنیاربن مرزبان از شا

گر جزوی از وجود بَُود یا آن جزو به قوت بَُود و بس، »و هیچ علت دیگر خارج از علل اربعه نَبُود از آنکه علت یا داخل بَُود در قوام چیزی و جزوی از وجود بَُود یا نَبَُود. ا
یلمبللقوهماست مماگرمدرونیمبلشدم یلمبیرونیماستم یلمدرونیماستم علتمهلیمیکمپدید،م نحصراًمچهلرمعلتمهستندمممزیرام

چنانچه خشت سریر را یا آن بَُود که بدو چیزی به فعل آید و آن صورت بَُود، چنانچه صورت سریر مر سریر را یا آن بُود که جزوی از وجود نَبَُود و آن، آن بََود که
یلمبیرونیماستم)درونیمنیست( مممیلمبللفعلماستم م

از بهر او چیزی بَُود و آن غایت بَُود و یا آن بَُود که از بهر او نَبَُود و این قسم آن بَُود که وجود از وی بَُود و آن فاعل بَُود.« پس:
بهموجودمآورندهماست بهمخلطرمآنمچیزیمبهموجودم یمآیدم

علت های چهارگانه

بیرونی

غایی

عامل 
محرک

نوع
بودنی
بالفعل
ماهیت

جنس
شدنی
بالقوه

استعداد

عامل 
مؤثر در 
حرکت

ماّدیصوریفاعلی

درونی

علت های درونی نسبی هستند، یعنی هر چیزی در مقایسه با مرحلۀ بعدی خود، ماّده و در مقایسه با مرحلۀ قبلی خود صورت است.  

نان

 لّده لّده لّده

صورتصورتصورت

گندمآردخمیر

مثالً جوجه هم صورتی است که تخم مرغ به سوی آن در حال حرکت است و هم ماّده ای است که به سمت مرغ شدن حرکت می کند.
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فصل اول: کلّیات )1( 

  فلسفه می کوشد تا کلی ترین اموری را که انسان با آن ها روبه رو است تبیین عقالنی کند.
مممممممممروش  وضوعم

  کار فلسفه در حوزۀ

 علوم تجربی: 

 علوم انسانی:  تبیین عقالنی و تحکیم مبانی خاص هریک از علوم انسانی

واقعیت داشتن جهان
قابل شناخت بودن طبیعت

درستی روش تجربه و آزمایش
یکسان عمل کردن طبیعت

علّیت

تحکیم کلی مبانی آن  

تعیین ارزش و اعتبار روش آن
تعیین حدود توانایی روش آن

  مابعدالطبیعه: 
 به آن مابعدالطبیعه می گویند.

پس
 فلسفه، علم هستی شناسی است 

پس
قلمرو اصلی فلسفه، پهنۀ بی پایان هستی )مجموع هستی( 

فیزیک: خواص ظاهری اشیاء

زمین شناسی: عوارض زمین

زیست شناسی: حیات موجودات
گون هریک به مطالعۀ چهره ای خاص از پدیده ها می پردازند. مثالً   علوم گونا

خصوصیتم عین

با بود و نبود اشیاء سروکار دارد.
به شناخت اشیاء فقط و فقط از جهت بودن آن ها می پردازد.

می خواهد احکام و قواعد اشیاء را از آن جهت که هستند )وجود دارند( بررسی کند.

 اما فلسفه )مابعدالطبیعه / متافیزیک( 

پس: موضوع فلسفه وجود بدون قید و شرط است و وجود، مدار و محور اصلی همۀ بحث های فلسفه است )نه تنها بحث آن!!!(

م طلقموجود
  روش مابعدالطبیعه:

گون( اشیاء از روش تجربه و آزمایش استفاده می کنند. اما قلمرو مابعدالطبیعه، مجموع هستی  است و  گون برای مطالعۀ چهره های ظاهری )محسوس و گونا  علوم گونا
هرجا موجودی وجود داشته باشد )چه در طبیعت چه در ماوراءطبیعت( حاضر است و نگاهی ریشه یاب دارد.

 فلسفه در شناخت اشیاء تا آنجا ریشه یابی می کند که به وجود محض )واقعیت( برسد.
برای این کار نمی تواند از روش تجربی استفاده کند چون این روش سطحی است و به ناچار برای این تعمق باید از روش عقالنی و برهانی استفاده کند تا بتواند به هدفش 

)شناخت کل جهان هستی( برسد.

خواص و چهره های ظاهری اشیاء    وجود محض هر شئء    کل هستی )مطلق وجود(

فیلسوف از این حیث شبیه خوانندۀ یک کتاب است؛ چون او هم از وراء کلمات و جمالت درصدد یافتن معنای آن ها و در نهایت درصدد یافتن معنای کل کتاب است.

جمالت و کلمات    معنای جمالت و کلمات    معنای کل کتاب

جهان هستی  کتاب
فیلسوف  خوانندۀ کتاب

موجودات و خواص ظاهری آن ها  جمالت و کلمات
هستی موجودات  معنای جمالت و کلمات

پس 

علم به هستی در حالت 
کلی )دانش(   

  ماوراءالطبیعه  مرتبه ای از 
هستی )موجودات غیرماّدی(
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  مراتب موجودات در نظام هستی
 از نظر حکمت مّشاء وجود از خدا با واسطۀ فرشتگان و مالئک به عالم ماّده می رسد.

این فرشتگان و مالئک

1- فیض )وجود( را به طبیعت می رسانند )قوس نزول(.
2- واسطۀ تکامل موجودات و رسیدن آن ها به غایاتشان هستند )قوس صعود(.

 
3- در اصطالح فلسفه به آن ها عقل می گویند 

 

برگرفته از روایت اول ما خلق اهلل العقل
غیر این عقل تو حق را عقل هاست / که بدان تدبیر اسباب سماست.

مبتنی بر وساطت مجّردات )عقول( است.

از اصل علت غایی بهره مند است.

اثبات می کند که علت العلل همان غایت الغایات است )مبداء و مقصد یکی است(.

مطابق با آیاتی از قرآن است )انا هلل و انا الیه راجعون(. 

  جهان شناسی مّشائی

 اینکه جهان ماهیتی از اویی )انا هلل( و به سوی اویی )انا الیه راجعون( دارد، نشان دهندۀ سرشت معنوی حکمت اسالمی است که در حکمت های بعدی )اشراق و 
متعالیه( تداوم و تکامل یافت.

خارج 93
2 تتتست  134

با توجه به مضمون بیت زیر کدام مورد مناسب تر است؟ 

غیر این عقل تو حق را عقل هاست  /  که بدان تدبیر اسباب سماست

1 جهان منحصر به موجودات محسوس و ماّدی نیست و حواس ما از درک بسیاری از حقایق جهان ناتوان است.

2 در حکمت مّشاء، فرشتگان با الهام از احادیث اسالمی، عقول نامیده شده اند که همان مجّردات اند.

3 علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و فیض خداوندی از طریق آن ها و نیز از طریق عقول به عالم طبیعت می رسد.

4 مجّردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل کرده و واسطۀ رسیدن آن ها به غایات خود هستند.

تألیفی
2 تتتست  134

رابطۀ ...............  ، ............... است و آن چه ............... از ............... طلب می کند ............... است.

2 نظمـ  بعد از وجودـ  علتـ  معلولـ  هستی یابی 1 اتکاـ  قبل از وجودـ  علتـ  معلولـ  وجوددهی 

4 جاذبۀ عمومیـ  قبل از وجودـ  معلولـ  علتـ  هستی یابی 3 تعادلـ  بعد از وجودـ  معلولـ  علتـ  وجودبخشی 
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 از نظر سهروردی حقیقت، خورشید واحد است که به جهت کثرت مظاهرش تکثیر نمی یابد؛ شهر واحدی است 
که باب های کثیر دارد و راه های فراوان به آن متصل می گردد. )کلمة التصوف(

 به عقیدۀ سهروردی، اّمتی در ایران باستان می زیست که مردم را به حق رهبری می کرد و خداوند هم آن ها را به 
راه راست هدایت فرمود که مشمول آیۀ »خداوند ولّی کسانی است که ایمان آوردند و ایشان را از ظلمات به روشنایی 
هدایت می کند« بودند. آن ها به مرحلۀ شهود نور الهی رسیدند )پهلوانانی چون کیومرث و تهمورث و حکیمانی چون 
گر علم در ثریا هم باشد مردانی از پارس به آن دست می یابند. زرتشت و جاماسب(  یادآور حدیث نبوی و ا

گر پنج تا در داشته باشد میشه پنج تا اتاق یا همون یه اتاق میمونه با پنج راه ورود؟[ ]به نظر شما یه اتاق ا
 از نکات فوق نتیجه می گیریم که:

فرهنگ اسالمی، حکیمی پرورانده که میراث فرهنگی ایران باستان را با میراث یونانیان و سرمایۀ بزرگ عارفان در 
افق اندیشۀ اسالمی تألیف کرده و حکمت اشراق را پدید آورده است.

گون است. وسعت نظر = تفکر سهروردی نشانۀ توانایی عظیم فرهنگ اسالمی در جذب و هضم اندیشه های گونا

سراسری 91
2 تتست  134

در مورد حقیقت و موطن آن از نظر سهروردی کدام مورد مناسب تر است؟
1 حقیقت امری واحد است که منشاء آن ذات الهی و وطن آن دل حکیمان است و راه های فراوانی به آن منتهی می شود.

2 هر کس که از حقیقت بهره ای دارد وامدار مبداء حقیقت است و حکیمان یونان باستان از این جهت از سایر اقوام برترند.

3 حقیقت امری واحد و منسوب به منشاء آن است که ذات الهی است و موطن آن ایران باستان است.

4 حقیقت خورشید واحدی است که به دلیل کثرت مظاهرش تکثیر می یابد و در دل حکیم وطن دارد.

  تمثیل اشراق 
 یک پایۀ فلسفۀ سهروردی حقیقت نور و ظلمت است. او بر پایۀ معنای دو وجهی 
کلمۀ اشراق )1- نور افشانی و تابش 2- جهت جغرافیایی مشرق( به توصیف جهان 

می پردازد.

 از نظر سهروردی ، نور

* هـم نـور و روشـنایی ظاهـری و هـم نور و روشـنایی 
باطنـی را در بـر می گیـرد.

گـون ظهـور می کنـد کـه ایـن مراتـب  * در مراتـب گونا
تفاوتشـان در شدت و ضعفشان اسـت = مشکک است.

 پایۀ دیگر فلسفۀ سهروردی جغرافیای عرفانی است. بنابراین هر جا که سهروردی 
از مشرق و مغرب و خورشید طلوع کننده و غروب کننده سخن می گوید، کالم او را 

باید بر مبنای این جغرافیای عرفانی تفسیر کرد.

تألیفی
علت نام گذاری فلسفۀ سهروردی به اشراق کدام است؟

1 استواری فلسفۀ اشراق بر پایۀ جغرافیای عرفانی که مشرق جغرافیایی تمثیل آن است.

2 ارتباط معنایی اصطالح اشراق با مشرق جغرافیایی از یک سو و نور و روشنایی از سوی دیگر.

3 استواری فلسفۀ اشراق بر حقیقت نور و تاریکی که مشرق جهان همان نور محض است.

4 ارتباط معنایی اصطالح اشراق با افالک و ستارگان مرئی از یک سو و جهان فرشتگان مقرب از سوی دیگر.

2 ستتست  134
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  آفرینش و اشراق
 از نظر سهروردی واقعیت و حقیقت اشیاء )که واحد است( نور است و تفاوتشان در شدت و ضعف مرتبۀ نورانیتشان است.

قابل شناسایی است
قابل تعریف است
آشکار می گردد

پس روشنی هر چیز وابسته به نور است.  از نظر سهروردی همه چیز به واسطۀ نور 

حواستمبلشهمتعریفمومشنلسلییمبلمهممعموممومخصوصم طلقمدارند.

1- پیوسته نورافشانی می کند )علت بقا(
2- با اشراق و نور افشانی، اشیاء را به وجود می آورد.

3- با اشعۀ خود به اشیاء حیات می بخشد.
4- همه چیز در جهان پرتوی از ذات اوست.

5- هر زیبایی و کمال موهبتی از رحمت اوست.
6- رستگاری، وصول کامل به اوست. )که امکان پذیر نیست(

سهروردی در حمکة االشراق معتقد است  نوراالنوار = ذات نخستین = نور مطلق = خدا  

  قاعدۀ امکان اشرف
شما وقتی می خواهید از طبقه بیست و ششم یک برج پایین بیایید. اول به طبقۀ 25اُم می رسید بعد 24اُم بعد 23اُم ... تا اینکه به همکف برسید. طبیعی است که نمی شود 

از طبقۀ 26اُم به طبقۀ 16اُم بروید بدون آنکه طبقات 25اُم تا 17اُم را طی کرده باشید. این همان قاعدۀ امکان اشرف است.
گر قرار است از خدا به عالم طبیعت برسد اول باید به موجودات که بین طبیعت و خدا قرار دارند برسد و بعد از طی این مراحل به عالم طبیعت؛ پس قاعدۀ  وجود )نور( ا

امکان اشرف به تعبیر فلسفی عبارت است از:
گر ممکن اشرف موجود نشود ممکن غیر اشرف  گر دو موجود ممکن را در نظر بگیریم که یکی در سلسله مراتب هستی، مقدم بر دیگری باشد )اشرف باشد( در این حالت ا ا

موجود نخواهد شد.
استفاده  ای که از این قاعده می شود این است که:

گر برای ما ثابت نشده باشد که ممکن اشرف موجود است می توانیم با مالحظۀ ممکن غیراشرف، وجود اشرف را ثابت کنیم، این طریقۀ اثبات، به روش برهان انّی است. ا
برهلنث

گر ممکن غیراشرف وجود داشته باشد، ممکن اشرف مقدم بر آن موجود خواهد شد )قاعدۀ امکان اشرف(.  1- ا
تالی مقدم   

2- ممکن غیراشرف موجود است )مقدمِ 1( = اصل واقعیت مستقل از ذهن قیاس استثنایی متصل 

دم
 مق

ضع
و

 ممکن اشرف مقدم بر ممکن غیراشرف موجود شده است )تالِی 1(. 

سهروردی از این قاعدۀ مهم فلسفی برای تبینی نظام آفرینش استفاده می کند.

استفاده از قاعدۀ امکان اشرف:
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  مراتب انوار:
 سهروردی واجب الوجود را نوراالنوار می داند و همۀ مراتب وجود را که از نوراالنوار صادر شده )به وجود آمده( با استفاده از کلمۀ نور توصیف می کند.

ــود ــ ــی را گشـ ــ ــض ازلـ ــ ــون در فیـ ــ ــودچـ ــ ــود از وجـ ــ ــۀ جـ ــ ــعه زد لمعـ ــ شعشـ
اشعةمنورم)حیلت(ممممعنلیتم)ابنمسینل(ممممممممممممممممموجودم/منور

ــور ــ ــودی ظهـ ــ ــات وجـ ــ ــرد فیوضـ ــ ــور«کـ ــ ــ ــۀ »اهلل نـ ــ ــ ــل آیـ ــ ــ ــر مثـ ــ ــ بـ
 سهروردی با استفاده از قاعدۀ امکان اشرف در مراتب هستی )مراتب انوار( به اثبات فرشتگان و دیگر مراتب انوار )موجودات( می پردازد.

چندمنکتهث
1- نام گذاری عالمی که انوار اسپهبدی یا مدبر در آن قرار دارند توسط حکمای بعد از سهروردی انجام شد.

اتحاد عالم و معلوم در همۀ مراتب
تجرد بعد خیال در انسان

اثبات معاد جسمانی
2- وجود و اثبات عالم مثال زمینه ساز بحث  های مهمی بود که مالصدرا به تفصیل به آن ها پرداخت. از جمله  

اونم وجوداتیمکهم تنلظرمبلمُ :ُلمافالطونمهستندم)اربلبمانواع(متوومعللمم :لامنیستندموماونم وجوداتیمکهماسمشونم دبّرهمکلرشونمتدبیرمنیست،متدبیرمکلرماربلبمانواعه.

مقایسۀ مراتب هستی در حکمت اشراق و حکمت مّشاء 

خارج 94
کدام عبارت نظر شیخ اشراق را دربارۀ ارباب انواع توضیح می دهد؟

2 واسطۀ میان عالم طبیعت و انوار قاهره اند. 1 همان انوار مدبرۀ جهان طبیعت اند. 

4 زنجیرۀ طولی از فرشتگان اند که برتر از طبیعت اند. 3 گروهی از انوار قاهره و در عرض هم هستند. 

2 تتتست  134

خارج 92
استفادۀ مهم شیخ اشراق از قاعدۀ امکان اشرف این بود که نشان داد: 

2 هستی مملو از موجودات بی شماری است که رابطۀ طولی یا عرضی دارند. 1 در هستی، ممکن اشرف قبل از ممکن غیر اشرف موجود می شود. 

4 فیض نوراالنوار مرتبه به مرتبه نازل شده و به طبیعت می رسد. 3 عالم طبیعت، در پایین ترین مراتب جغرافیای جهان واقع است. 

2 تتتست  134
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خارج 93
2 تتتست  134

کدام مورد از نتایج پیامدهای فلسفۀ اشراق نیست؟
2 اثبات معاد جسمانی با استفاده از عالم متوسط 1 تقسیم هستی به عالم ماّده و عالم مجّردات 

4 خروج بحث نفس از طبیعیات و طرح آن در مباحث وجود 3 رها شدن فلسفۀ اسالمی از طبیعیات و نجوم کهن 

خارج 91
در صورت بندی نظام آفرینش نزد سهروردی و مّشائیان، کدام تفاوت نقش مهم تری دارد؟ 

1 سهروردی مجّردات را انوار می نامد، در حالی که مّشائیان از تعبیر عقول استفاده می کردند.

2 از نظر سهروردی، فرشتگان بی شماری وجود دارند و برخالف مّشائیان منحصر به عقول دهگانه نیستند.

3 در فلسفۀ سهروردی طبقه بندی عالم به اثبات مرتبۀ واسطه ای میان عقول و عالم طبیعت منجر می شود که نزد مّشائیان مطرح نیست.

4 استفاده سهروردی از قاعدۀ امکان اشرف برای تبیین نظام آفرینش، تفاوت های مهمی را نسبت به مّشائیان در پی آورده است.

2 تتتست  134

سراسری 95
با توجه به دیدگاه های شیخ اشراق، تفاوت اصلی موجودات در چیست؟

4 استقالل یا وابستگی وجودی 3 شدت و ضعف نورانیت  2 نورانیت یا ظلمانیت  1 ماّدی یا مجّرد بودن 

2 تتتست  134

تألیفی
2 تتتست  134

از نظر شیخ اشراق کدام گزینه متعلق به عالم ملکوت است؟
4 نوراالنوار 3 انوار قاهر  2 ارباب انواع  1 انوار مدبر 

  نظریۀ شناخت
 سهروردی عالوه بر جهان هستی و سلسله مراتب موجودات، احوال نفس و شناخت و معرفت را هم بر اساس بینش اشراقی تفسیر می کند.

 ساحت عرفانی اندیشۀ ابن سینا از شناخت نظری فراتر نرفت و تجربۀ عرفانی را در بر نگرفت و در فضای عقلی صرف باقی ماند؛ اما نظریۀ اشراق به برکت عبور از مرحلۀ 
علم حصولی به عرصۀ علم حضوری راه را برای اتحاد و در هم آمیختگِی دانش نظری و برون نگر فیلسوفان با ذوق عرفانی و درون نگر عرفا هموار کرد.

سراسری 93
در نظام اشراقی، آمیختگی فلسفۀ نظری با ذوق و عرفان به واسطۀ ............... امکان پذیر شده است.

2 ابتنای بر نور به عنوان حقیقت موجودات 1 همراهی شیوۀ استداللی با سیروسلوک قلبی 

کید بر تصفیۀ نفس، عالوه بر کسب معرفت ظاهری 4 تأ 3 عبور از مرحلۀ علم حصولی به عرصۀ علم حضوری 

2 تتتست  134

حضوری: حضور خود معلول در نزد عالم
حصولی: حصول تصویر معلوم در ذهن عالم

علم 

 بنا بر تقسیم فوق علم ما به اشیاء خارجی )هر چیزی بیرون از ذهن است( به واسطۀ صورت و تصویر آن ها در ذهن حاصل می شود، بنابراین علم حصولی است.
 حال سؤال اینجا است که علم به این تصویرها که در ذهن ایجاد شده حصولی است یا حضوری؟

طبق تعریف چون خود این تصویر در ذهن حاضر شده پس علم به آن حضوری است اما برهان آن این است که:
گر تسلسل اتفاق بیفتد علم و دانش از بین می رود و چون  گر علم به صورِت در ذهن حصولی باشد تسلسل اتفاق می افتد و ا ا
تسلسل باطل است، علم به صورت های ذهنی حصولی است. )قیاس استثنایی شرطی متصل رفع تالی( و دلیل دوم این است 
که ما شهود می کنیم که در ذهن خود به غیر از این صورت ها چیز دیگری وجود ندارد؛ یعنی در ذهنمان تصویرِ این تصویرها 

را پیدا نمی کنیم.



149

 سهروردی نفس انسان را یکی از انوار مجّرد می داند  علم حضوری نفس را  ظهور و تابش نورانیت نفس برای خویش توصیف می کند.

اینمیعنیث

1- علم حضوری بر علم حصولی مقدم است.

کی در شعاع نورانیت نفس به دست می آید. 2- هر شناخت و ادرا

سراسری 94
کدام عبارت با نظرات شیخ اشراق در مورد نفس انسان ناسازگار است؟

گاهی می یابد. 2 با صورت های علمی آ 1 علم او به خودش بر هر علمی تقدم دارد. 

4 در پرتو نور او چیزها آشکار می شوند. 3 خودش منبع نور و عین روشنایی است. 

2 تتتست  134

  مشرق ها و مغرب ها
مشرق = نقطۀ تجّلی نورِ وجود

مغرب = نقطه ای که در آن نور وجود، رو به تاریکی و غروب است.
 در جغرافیای عرفانی عالم هستی 

 نفس هم در نزد خود حاضر و برای خود، ظاهر است و هم نورانیت نفس، حقیقت 
پس

 چون نفس انسان، نور مجّرد است و نورانیت عین روشنایی و ظهور است 
اشیاء بر انسان، ظاهر و آشکار می شود.

گر نفس آدمی با کسب شایستگی، از مبدأ نور، نور بیشتری دریافت کند  کسب نورانیت بیشتر  پس ا
لیلقتم عنوی  

رؤیت بهتر حقایق اشیاء
دست یابی به شناختی عمیق تر و کامل تر

ارتقاء در مسیر کمال
 تقویت علم حضوری  

 جوینده حق و حقیقت که حّب دانایی با وجود او آمیخته است مهیای اشراق و کسب نور از مبداء می گردد.
 وجودش مانند مشرقی می شود که نور حقیقت در آن ظاهر می گردد و پی در پی از مرتبه ای از شناخت و معرفت به مرتبۀ باالتری گام می نهد و با کسب نور بیشتر به 

مشرق های باالتر می رود.

  مشرق اصغر و اکبر
کبر  نفس، ابتدا در مشرق اصغر قرار دارد و با ترک مغرب نفس )تزکیه و تهذیب( به مشرق های عالی تر صعود می کند  مشرق ا

عللممعقوامومنورانیتم حض،م
قربمبهمنوراالنوار

شهواتمومدلبستگیمبهمبدنموملذاتم لّدیم
ومهواهلیمنفسلنی

مرتبةمضعیفمعلممحضوریم
آغلزم نقطةم خود،م بهم نفسم

سفرم عنوی




