
1 
 

 هو البسیط

 

 موضوع پژوهش: مالک بذاهت در تصورات

 

 نام استاد راهنما: استاد مهذی کریمی

 

 نام پژوهشگر: سیذ محمذ جواد شوقی

 

 نام مذرسه ػلمیه: مذرسه ػلمیه آیت اهلل بهجت )ره(

 

 39_3131سال پژوهش: 

 

 

 

 

 

 فْطست   



2 
 

 3همسهِ......................................................................................  .1

 

 4ثرص اٍل: تؼطیف هفَْهبت ًظطی ٍثسیْی .................................................  .2

 

 5..................................................... ثرص زٍم: ثطضسی هفَْم ذَز تؼطیف  .3

 

 7ثرص سَم: اضىبل ضاجغ ثِ هَجَزیت تػَض ًظطی .........................................  .4

 

 8ثرص چْبضم: هالن ثساّت )اظ ًظط ثطذی زیگط اظ هٌبطمِ( ..................................  .5

 

 11............................................................................... سري پبیبًی  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 مقذمه: 

هطحَم ػالهِ هحوسضؾب هظفط، ظهبًی وِ ثب هفبّین ثسیْی ًٍظطی ثطذَضز هی وٌین، هی ثیٌین  "الوٌطك"زض وتبة   
ظط ًیست ضا ثسیْی  ٍآًْبیی ضا وِ جْت وسجطبى احتیبج وِ ایطبى هفبّیوی وِ جْت وست آًْب ًیبظی ثِ فىط ٍ ً

 ثِ فىط ٍ ًظط هی ثبضس ًظطی ًبهیسُ اًس.

 

ذالئی وِ زض ایي تمسین ثٌبئی احسبس هی ضَز آى است وِ؛ حمیمتبٌ چِ چیعی ثبػث هی ضَز وِ جْت فْن یه   
چیست وِ ثِ سجت ػسم ٍجَز آى،  "هالن ثساّت"هفَْهی ًیبظ ثِ فىط زاضتِ ثبضین یب ًساضتِ ثبضین ٍثِ ػجبضتی 

 یه هفَْهی ًیبظهٌس تؼطیف هی گطزز.

 

جْت ٍغبل ثِ ایي همػَز زض ایي )ضجِ( پژٍّص )وِ وبض تبظُ ای ًجَزُ ٍ لجال ثعضگبًی چَى ضْیس هطْطی ثِ آى    
پطزاذتِ اًس ٍایٌجبًت، جْت ػوك ثرطی ثِ گعاضُ ّبی ػلوی ذَیص ثِ ایي هَؾَع ضٍی آٍضزم( هطاحل ظیط ضا طی 

 هی وٌین:

 

 ثیبى تؼبضیف هفَْهبت ًظطی ٍ ثسیْی .1

؛ ثِ ایٌگًَِ وِ زض تؼطیف وطزى یه هفَْم چِ ضٍیسازّبیی هی اًجبهس، وِ "تؼطیف"ذَز ثطضسی چیستی  .2
 .ایي اهط هَجت هی ضَز ٍیژگی هفَْهی وِ تؼطیف هی ضَز ثِ زست آیس

ثیبى یىی اظ اضىبالتی وِ ثِ هفَْم ًظطی ٍاضز است، وِ ثیبى آى زض ایٌجب جْت ػوك ثرطی ثِ فْن هالن  .3
 م تمطیجبٌ ثِ طَض وبهل طی ضسُ ثَز.ثساّت است وِ زض هطحلِ زٍ

 .ثیبى هالن ثساّت ثب ثیبًی زیگط ٍ اظ ًظط ثطذی زیگط اظ هٌبطمِ، ٍ تطجیك ٍ همبیسِ زٍ هالن شوط ضسُ ثبّن .4
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 بخش اول: تؼریف مفهومات نظری و بذیهی   

 زض ایٌجب اثتسائبً ثِ تؼطیف هفبّین ًظطی ٍ ثسیْی هی پطزاظین.   

1ًمص ثستي غَضت ضیء ًعز ػمل"ِ هی زاًین تؼطیف ػلن ثِ ایي ضطح است: ّوبًگًَِ و   
. حبل ایي ػلن وِ اظ "

ؼٌی االذع( ٍ ًیع یبز هی ضَز، ثِ فطاذَض ایٌىِ هستلعم حىن یب تػسیك ثبضس یب ًجبضس ثِ تػَض )ثو "تػَض"آى ثِ 
 2تػسیك تمسین هی ضَز.

تػسیك ًیع ذَز تػَض ٍ ثطزاضت ٍػلوی است وِ فمط هستلعم یه حىوی هی گطزز، ٍچیعی غیط اظ  ًىتِ:   
 ًوی ثبضس. تػَض

 تمسین هی گطزز. "ًظطی"ٍ "ثسیْی"حبل ّطیه اظ ایي تػَضات ٍتػسیمبت ثِ    

 :3تؼطیف تػَضات ًظطی ٍثسیْی   
اثْبم زض آى ّب، ٍجَز ًساضتِ ثبضس )هثل:  تػَضات ثسیْی ػجبضت است اظ تػَضات ضٍضي ٍ ٍاؾحی وِ ّیچگًَِ   

 هفَْم ٍجَز ٍ...( ثطذالف تػَضات ًظطی وِ احتیبج ثِ تططیح ٍ تَؾیح زاضًس )هثل: هفَْم حطاضت، جي، اًسبى ٍ
 (.ثسیبضی اظ هفبّین زیگط

 :4تؼطیف تػسیمبت ًظطی ٍثسیْی   

اگط شّي زض لؿبٍت ٍ حىن ثیي زٍ چیع هحتبج زلیل ثبضس، ثِ آى تػَض ٍػلوی وِ ایي لؿبٍت ضا زض پی زاضز    
(، "ول اظ جعء ثعضگتط است"یب تػصیك ایٌىِ  "اجتوبع ًمیؿیي هحبل است")هثل: تػسیك ایٌىِ  "تػسیك ًظطی"

ت وفبیت وٌس، ثِ ػلن یب تػَض هصوَض ٍاگط هحتبج ثِ زلیل ًجبضس ٍ غطف تػَض زٍ ططف زض تػسیك ٍحىن ٍلؿبٍ
 (."ػلی آهس"گَیٌس )هثل: تػسیك ایٌىِ زض هطید حیبت ٍجَز زاضز ٍ یب تػسیك جولِ  "تػسیك ثسیْی"

 ثساّت یب ًظطی ثَزى تػَض ططلیي یه لؿیِ زض ًظطی ثَزى تػسیك هب تبثیطی ًساضز. ًىتِ:   
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ِ هطرع ضس، هفبّین ثسیْی التػَض اظ آى جْت وِ ثسیْی اًس ًیبظی ثِ فىط ٍ ًظط جْت هطرع ّوبًگًَِ و   
ضسى ٍ توییع زازى ًساضًس، ثِ ػجبضتی ذَز ثِ ذَز هؼلَم اًس لصا ًیبظی ثِ تؼطیف وطزى جْت هطرع ضسًطبى 

 ًیست.

آى  ضٍیسازی هتحمك هی ضَز، وِ حبل زض ایٌجب ثِ ثطضسی فطآیٌس تؼطیف پطزاذتِ؛ وِ ثجیٌین زض ػول تؼطیف چِ   
 ضٍیساز لبثلیت تحمك زض ثسیْی التػَض ضا ًساضز ثطذالف هفَْم ًظطی.

 جْت ٍغبل ثِ همػَز هصوَض، ثِ ثطضسی حؿَض یه تػَض زض ػمل )ػلن( زض ثسیْیبت ٍ تػَضات هی پطزاظین.   

 ػلن ٍ هؼلَم   

 "هؼلَم"، ٍ ثِ آى ٍالؼیت "ػلن"ِ ثِ آى غَضت شٌّی ّط غَضت شٌّی اًطجبق شاتی ثب ٍالؼیتی زض ذبضج زاضز، و   
زض ػلن اظ آى جْت وِ ػیي آگبّی ٍ اًىطبف هؼلَم است، جْبلت ٍ ًبزاًی ضاُ ًساضز ثِ ػجبضتی ٍلتی هب اظ  گَیٌس.

یه ٍالؼیتی ػلن ٍ تػَضی ثسست آٍضین، ًجبیس ًسجت ثِ آى اثْبم ٍ اجوبل وِ ًَػی اظ جْبلت است زاضتِ ثبضین، 
 ِ اگط جْبلت زاضتِ ثبضین زیگط ػلن ثِ آى ًساضین.چطا و

یه ضیء هؼلَم وِ هطوت است )اظ یه جعءهب ثِ االضتطان ٍ جعء چیعی وِ ّست ایٌست وِ ٍلتی هب اظ    
اذتػبغی( تػَضی ثسست آٍضین، غطف حػَل یه غَضت شٌّی زض شّي )ػلن( وبفی ًیست، جْت توییع جعء 

اضتطاوی اش )ثب یه ػسُ اظ اضیبء زیگط( اظ جعء اذتػبغی آى )وِ اذتػبظ ثِ ذَز ٍی زاضز(، وِ ثربطط ایي توییع 
 توییع زاز.غطف حبغل ًگطتِ( ثتَاى ثَسیلِ جعء اذتػبغی، هفَْم هصوَض ضا اظ غیط ذَزش )وِ ثب ػلن 

 حبل همسهبت فطاّن گطت، جْت فْن چیستی تؼطیف:   

  چیستی تؼطیف   

تؼطیف ػجبضت است اظ تحػیل هؼطفت ثِ شات ٍ هبّیت ضیء وِ ثب تجعیِ اجعای آى ضیء ثِ هفبّین اٍلیِ ای وِ    
 غل هی ضَز.زض شّي اٍست حب

ثب تَجِ ثِ تؼطیف فَق زض هی یبثین وِ، تؼطیف هرػَظ هفبّین هطوت است ًِ ثسیط. چطا وِ هفَْم ثسیط    
لبثل تجعیِ ثِ اجعاء ًیست هطلمب، چِ ثطسس ثِ ایٌىِ ثِ هفبّین لبثل زضن تمسین گطزز. ٍ ثِ ػجبضت زیگط هفبّین 

 ثسیطِ ذَز فی شاتِ لبثل زضن اًس.

ؼطیف فَق الصوط زض هی یبثین وِ ذالء حبغلِ اظ ػلن یبفتي ثِ هفَْم هطوت، وِ زض آى غطف ػلن ثب تَجِ ثِ ت   
 یبفتي وفبیت زض توییع جعء اذتػبغی ًوی وطز، ثَسیلِ تؼطیف پط هی گطزز.

 ثِ ػجبضتی تؼطیف ػجبضت است اظ تطریع ٍ توییع ضیء اظ غیط ذَزش ثَسیلِ جعء اذتػبغی.   

صوَض، هؼطفت اظ جْت ػلن غطف یبفتي ثِ هجَْل ٍ یب ػلن ّوطاُ توییع جعء اذتػبغی، ثِ ثب تَجِ ثِ هجبحث ه   
 زٍ ًَع تمسین هی گطزز:
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 ػلن اٍلی ٍ حػَل غَضت اٍلی وِ هؼلَل ثطذَضز شّي ثب ٍالؼیت ػیٌی است.هؼطفت اجوبلی:  .1

توییع ٍ ثبظضٌبسی ضیء وِ هؼلَل تجعیِ ٍ تحلیل شّي ثِ هب ثِ االضتطان ٍ هب ثِ  هؼطفت تفػیلی: .2
 االهتیبظ است.

وِ یه هفَْم ٍ غَضت شٌّی، زض غَضتی ًیبظهٌس ثِ تؼطیف ٍ ضٌبسبیی است وِ هطوت  تبویسا ػبضؼ هی ضَین   
ػیل ٍجِ اذتػبظ ضٌبذت حبغل اظ اجعاء ثبضس ٍ ثِ اغطالح ٍجِ هطتطوی ثب اجعاء زیگط زاضتِ ثبضس، تب ثب تح

گطزز. لصا اگط هفَْهی ثسیط ثبضس، ثبلصات هتجبیي اظ اجعاء زیگط ثَزُ ٍ ًیبظی ثِ توییع آى جْت ضٌبذت ًیست، چطا 
وِ ثبلصات ػلن ثِ آى حبغل است. ثط ایي اسبس هفبّین ثسیطِ یب ػبضؼ ثط شّي ًوی ضَز ثسیي هؼٌب وِ شّي اظ 

 5.م ثَزُ ٍ ثسیْی ٍ ضٌبذتِ ضسُ اًسب اگط ػبضؼ هی ضًَس، ذبلی اظ ّطگًَِ اثْبٍجَز آى ّب اطالػی ًساضز ٍ ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشکال راجغ به موجودیت تصور نظریبخش سوم:    

                                                           
5
 535/ ص  6. مجوعه آثار شهید مطهری / ج 



7 
 

 ثیبى اضىبل:   

ًىتِ لبثل تبهل ضاجغ ثِ تػَض آًست وِ تػَض )یؼٌی چیع هؼلَم( ثِ تػَضی ٍ ًظطی تمسین ًوی گطزز. ثِ    
ػجبضتی تػَض ًظطی ًساضین. چطا وِ آًچِ اظ آى ثِ تػَض ًظطی یبز هی ضَز یب هؼلَم است یب هجَْل، اگط هجَْل 

زیگط ٍجْی جْت توییع آى اظ تػَض ثسیْی ثبضس وِ ظیط هجوَػِ تػَضات جبی ًوی گیطز. ٍ اگط هؼلَم ثبضس وِ 
ًیست. ثِ ػجبضت زیگط یب یه چیع تػَض ًطسُ یب ضسُ، اگط ًطسُ وِ هجَْل است ٍ شّي ثِ آى التفبت ًساضز. ٍ اگط 

 ضسُ وِ تػَض آى هسبٍی است ثب هؼلَم ثَزى، ٍزیگط اثْبم ٍ اجوبلی وِ هسبٍی ثب جْل است زض آى ضاُ ًساضز.

 جَاة اضىبل:   

 ب زض ثبة تػَض ًظطی چِ هی وٌین؟ه   

هی آیین تػَضی ضا وِ اظ ضیء ًظطی زاضین تحلیل هی وٌین ٍ ثِ اجعائص هی ضىبفین. ثِ ػجبضتی ّوبى ػلن    
اجوبلی ای وِ ًسجت ثِ آى زاضین ضا هَضز ثطضسی لطاض هی زّین تب هب ثِ االضتطان ٍ هب ثِ االذتػبظ آى ضا هطرع 

م ػیٌی، هثل آة وِ ثب ضیرتي ذَز آة زض الثطاتَاض، اجعائص ضاهطرع هی وٌین. ثِ وٌین. ّوبًگًَِ وِ زض اجسب
ػجبضت زیگط، ٍلتی ضیئی ضا تؼطیف هی وٌین ٍ آى ضا ثِ جٌس ٍ فػل تحلیل هی وٌین، ایي ػول زض ظطف شّي ضخ 

 هی زّس.

ایٌگًَِ است وِ ثِ ّوبى  اظ ایٌجبست وِ هفَْم ًظطی ضا زضن هی وٌین وِ هؼبًی ای وِ زض شّي هی آیس، گبّی   
حبلت هطوت زض شّي هی آیس ٍ هؼلَم تطویجی است، ٍلی اظ جْتی ّن هجَْل است ٍ آى ایي است وِ ًوی زاًین اظ 

ثِ ضا آى  "تؼطیف"چِ اجعائی تطىیل یبفتِ است )لصا ًوی زاًین آى ضا زض چِ زستِ ای لطاض زّین(، ٍ ثب ػول 
 تحلیل هی وٌین.اجعائص 

هسبٍی است ثب هؼلَم ثَزى، اظ  "زض شّي آهسى"پس جَاة اضىبل ٍاضزُ ایٌگًَِ زازُ هی ضَز وِ ایٌىِ هی گَیٌس،    
جْتی زضست ٍ اظ جْتی غلط است. چطا وِ هؼلَم اظ جْت تطویجی است، ٍلی زض ػیي حبل ثِ ایي ًىتِ اضبضُ ًطسُ 

لتی اظ جْت اجعاء هجَْل ثبضس، لْطا هطرع است وِ تػَض هطوت هصوَض اظ جْت اجعاء آى هجَْل است، ٍ ٍ
ًیست وِ ثبیس آى ضا زض چِ ستَى ٍ ضزیفی جبی زّین. لصاست وِ اثْبم ٍ اجوبلی اظ آى زض شّي ٍجَز زاضز، زض ػیي 

 6.ػلن اجوبلی ثِ آى

 

 

 دیگر از مناطقه(از نظر برخی )مالک بذاهت  چهارم:بخش    
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 حَظُ ًفَش هٌطك زض هیبى ػلَم:   

ٍ فىط اجطای ػولیبت ػملیِ زض هؼلَهبت  7ًیبظ هب ثِ ػلن هٌطك اظ آى جْت است وِ جلَی ذطبی فىط ضا ثگیطین.   
ثِ ػجبضتی هب ثِ ػلن هٌطك ًیبظهٌسین، اظ  8حبؾط زض شّي است جْت ٍغَل ثِ هطلَة )یؼٌی هؼلَم ضسى هجَْل(.

ػولیبت ػملی آى هجَْل ضا هؼلَم وٌین )یؼٌی  وِ ثب هجَْلی ثطذَضز وطزین ٍ هی ذَاّین ثبآى جْت وِ ظهبًی 
فىط وطزى( فىط هب ذطب ًىٌس ٍ جلَی اضتجبُ آى گطفتِ ضَز، تب هجَْل هصوَض ثِ غَضت غحیح هؼلَم گطزز. لصاست 

 وِ هی گَیین حَظُ ًفَش ػلن هٌطك زض ػلَم ًظطی است ًِ ثسیْی.

 ثسیْیبت ضاس الوبل اغلی ػلَم:   

اظ هؼلَهبت ضا زض شّي فىط هطرع ضس، جْت تؼطیف وطزى هجَْل ثبیس یه هٌجؼی ّوبًگًَِ وِ زض تؼطیف    
شوط ًوَزُ  "الوٌطك"زاضتِ ثبضین، تب ثب ضجَع ثِ آى هجَْالتوبى هؼلَم گطزًس. طجك آًچِ هطحَم هظفط زض وتبة 

َسیلِ آى اًس، ثسیْیبت وِ فی ًفسِ حبغل هی ضًَس، ضاس الوبل اغلی ثطای وست وٌٌسُ ػلَم هی ثبضٌس وِ ث
 9هؼلَهبت ًظطی هفمَزُ ضا وست هی وٌس.

 یؼٌی ثِ ػجبضتی ثسیْیبت ضا پبیِ ّبیی جْت وست ًظطیبت لطاض هی زّین.   

 ػبم ثَزى ثسیْیبت:   

ٍ ثِ ػجبضتی ػبم تط اظ  زلیل ایٌىِ ثسیْیبت پبیِ ّبیی جْت وست ًظطیبتٌس ایٌست وِ ثسیْیبت ػبم تط اظ ًظطیبت   
 اضیبء زیگط ّستٌس.

ّوبًگًَِ وِ ثِ ذبطط زاضیس هفَْم هطوت )ًظطی( هتطىل اظ یه هب ثِ االضتطان ٍ هب ثِ االذتػبظ است وِ هب ثِ    
االضتطان ضبهل ذَز هفَْم ًظطی ٍ غیط آى هی گطزز. ٍ ًىتِ آى است وِ هب ثِ االضتطان هوىي است ثسیط یب 

 هطوت ثبضس.

ثط اضیبء زیگط، لصا هب ثِ االضتطان اضیبء زیگط لطاض هی گیطًس، ٍ ثسیْیبت هفبّین ثسیطی اًس وِ لبثل غسق اًس    
)ٍ اظ ضاس الوبل ثَزًطبى زض هی یبثین وِ ثبالتط ٍ ػبم تط اظ آًْب ضیئی  لصاست وِ هی گَیٌس ػبم اًس اظ اضیبء زیگط

 .ًیست(

   

 ػبم ثَزى، هالن ثساّت: 

                                                           
7
 . المنطق / المدخل / الحاجه الی المنطق 
8
 المدخل / علم ضروری، نظری / تعریف فکر. المنطق /  
9
 . المنطق / المدخل / ابحاث المنطق 
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هوىي ًیست تؼطیفص وٌین چطاوِ، یب هؼطِّف هتَلف ثط اظ ًظط ضید الطئیس )اثَ ػلی سیٌب( ضیء ػبم )ثسیْی( ضا    
 11ضیء ػبم است وِ هستلعم زٍض است، ٍ یب ایٌىِ ضیء اػطف اظ ضیء ػبم ًوی یبثین، لصا ضیء ػبم تؼطیف ًوی گطزز.

 سَال:   

گصضت، هالن ثساّت ضا ثسبطت هی زاًستٌس ٍ حبل آًىِ ضید  ثطذی زاًطوٌساى )ضْیس هطْطی( ّوبًگًَِ وِ   
 الطئیس هالن آى ضا ػبم ثَزى هی زاًٌس، آیب ایي زٍ حطف ثب ّن تٌبفی ًساضًس؟

 جَاة:   

ططح ضس، زازُ هی ضَز. ٍ آى ایي است وِ هفَْم ثسیط،  "ػبم ثَزى ثسیْیبت"پبسد ایي اضىبل اظ آًچِ زض ثرص    
ت ٍ ثِ هحؽ ثطذَضز شّي ثب آى ضٌبذتِ هی ضَز، اغل الوبل اغلی ثط ػلَم ًظطی هی اظ آى جْت وِ هطوت ًیس

 ثبضس ٍ ثِ ػجبضتی زض شّي هَجَز است ٍجْت وطف هجَْالت، آى ّب ضا هٌجغ جْت وطف لطاض هی زّین.

 فبّینِّویي اغل الوبل ثَزى ٍ هٌجغ وطف هجَْل ثَزى، زال ثط ػبم ثَزى است. چطا وِ هفَْم ػبم زض توبهی ه   
. ٍ زض سیط تفىط ثب ضجَع ثِ هؼلَهبت هفَْم ػبم ضا پبیِ لطاض ترػیع ذَضزُ ثَسیلِ هب ثِ االذتػبظ، هَجَز است

 زازُ ٍ ثب وطف هفَْم ذبظ، هجَْل ذَز ضا اظ سبیط هفبّین وِ هفَْم ثسیط ثط آًْب غبزق ثَز، توییع هی زّین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن پایانی   

                                                           
10
 30)الهیات( / النص / ص  . الشفاء 
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هفَْهی تؼلك هی گیطز وِ  زض ایي )ضجِ( پژٍّص زضیبفتین وِ هالن ثساّت ثسبطت ثَزُ ٍثِ ػجبضتی تؼطیف ثِ   
هطوت اظ زٍ جعء هب ثِ االضتطان ٍ هب ثِ االذتػبظ ثبضس، وِ زض سیط تؼطیف، هب ثِ االضتطان هطرع ضسُ ٍثَسیلِ 

 هَضز ًظط هطتطن اًس، توییع زازُ هی ضَز.آى، هفَْم اظ سبیط هفبّین وِ زض هب ثِ االضتطان ثب هفَْم 

هفَْم ثسیط اظ آى جْت وِ ثسیط است، ذَز ثِ ذَز ٍ فی شاتِ هتوبیع ٍ هتجبیي اظ سبیط هفبّین هی ثبضس، لصا    
 زیگط تؼطیف ثِ آى تؼلك ًوی گیطز.

ضس، ٍ ثِ ػجبضتی هب ثِ ٍ زض آذط ًیع اضبضُ ضس وِ هفَْم ثسیط ٍ ثسیْی، ػبم اظ سبیط اضیبء وِ هطوت اًس هی ثب   
 االضتطانِ ثسیطِ هفَْم ًظطی، هفَْم ثسیْی است.


