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 جهان ممکنات

هستی و عالم مراتب و طبقات الزم است بدانید  قدمتاًم ختص دبیران(م)

 از: اندعبارتچهارگانه دارد که 

مشتق شده از اهلل به معنای عالم غیب و عالم الهی است عالم الهوت:  -1

یعنی عالم خداوندی است که بر همه عوالم وجود مستولی است )سیطره 

 دارد(.

از  آفرینش فرشتگان پیش: )در بیان فالسفه( عالم جبروت یا عالم عقل -2

هر موجود دیگری بوده است زیرا مالئکه اسباب اجرای اوامر الهی هستند و 

لطیف و مجرد بلکه عقل صرف و شمارند. فرشتگان موجوداتی در تعداد بی

 تحت اوامر الهی هستند

 ومرتبه ظهور حقایق مجرد عالم مثال:  در زبان فالسفه عالم ملکوت، -3

 لطیف با آثار و عوارض مادی نظیر شکل و مقدار

 در بیان فالسفه عالم ماده.عالم ناسوت یا عالم طبیعت:  -4

 روابط عوالم چهارگانه:

 عالم مادی  عالم مثال        عالم عقل      

 



 علی صبری                       م خدا                 به نا                              / دوازدهم انسانی2فلسفه 

 14011000100  0011چاپ/درس دوم

 

 عالم عقل علت عالم مثال        یعنی:

 عالم مثال علت عالم مادی              

 یا عالم ماده طبیعتعالم آنچه در این درس موضوع و محور بحث ما است 

 .و تبیین و تحلیل فلسفی جهان ممکنات

 تصورات دانشمندان از عظمت موجودات طبیعی

  جهان طبیعت فقط ازابتدا تصور انسان از جهان طبیعت این بوده که 

 .شدهتشکیلیک کهکشان راه شیری 

  میالدی نشان داد شمار  0441تلسکوپ فضایی هابل در سال تصاویر

 میلیارد. 211تا  011جهان بین  هایکهکشان

  اند این هگروهی از اخترشناسان نشان داد حدود ربع قرن() آنبعد از

 میلیارد. 2111رقم باید ده برابر شود یعنی حدود 

 ( موجودات ابراگر از موجودات ماکروسکوپی )موجودات  سویبه

خمین ت توانیممیمیکروسکوپی )ریز موجودات( سیری قهقرایی کنیم 

میلیارد  011، حدود شدهشناختهکهکشان  2111بزنیم هر یک از این 

 ستاره و سیاره دارد.

 ها از میلیاردها میلیارد موجود و عنصر هها و سیارهرکدام از آن ستاره

، هر عنصری نیز از میلیاردها میلیارد اتم اندشدهتشکیلساده و پیچیده 

 تلفی حضور دارند.و در داخل هر اتم ذرات و نیروهای مخ شدهساخته
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 جهان ممکنات یا عالم امکان چگونه جهانی است؟ :سؤال

 کنیم جهان ممکنات است.جهانی که ما در آن زندگی می

است؟  شدهدادهن ود است اطالق عنوان ممکن چرا به آجهان موج اگر :سؤال

 است. شدهتقسیم ود به واجب و ممکنموجدر نظام فلسفی فالسفه 

که موجود است( از دو حال  جهتازآنموجود )موجود  بماهوموجود  تبیین:

 خارج نیست و چیزی که لباس موجودیت پوشیده ممتنع در آن راه ندارد.

و کتاب  کنندمیمسائل اساسی که دانشمندان در مورد آنها بحث  :سؤال

 ، کدامند.نویسندمی

 جهان متناهی است یا نامتناهی؟ 

  دارد؟« بانگمه»این جهان همواره بوده است یا آغازی مانند 

 هستی منحصر به طبیعت است یا عوالم دیگری هم وجود دارد؟ 

 آیا عالوه بر موجودات جسمانی، موجودات غیر جسمانی نیز هستند؟ 

 نها ی آاند نباشند یا موجود شدن براتوانستهآیا موجودات این جهان می

 ضروری بوده است؟

هت ج .آخر است سؤال دربارهمباحث درس حاضر  تأکیدو  وضوعم

 است مقدماتی ذکر شود تا پاسخ روشن شود. الزم سؤال این پاسخگویی به

 قضایادر  گانهسه (مفاهیم) هاینسبت
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 قضیه گفتاری است که احتمال صدق ودر منطق در بحث قضیه گفته شد که 

 رود.کذب در آن می

 از: اندعبارتهمچنین دانستیم که اجزاء قضیه حملی 

 رابط )نسبت حکمیه( -3محمول  -2موضوع -0 

ای بر نسبت )رابطه( محمول با موضوعحال در این موضوع درصدد بررسی 

اینکه ببینیم آیا رابطه ضروری دارند یا رابطه ضروری ندارند که سه حالت 

 وجود دارد

محمول برای موضوع خود ضروری است. مثل عدد  ضرورت )وجوب(:-0

 دو زوج است. اسب جاندار است. مثلث شکل است

محمول برای موضوع خود ضروری نیست بلکه ممکن  ممکن )امکانی(: -2

تواند این محمول را بپذیرد و هم نپذیرد. مثل دیوار سفید است یعنی هم می

 است. علی نقاش است.

مثلث محمول برای موضوع خود محال )غیرممکن( باشد. مثل  ممتنع: -3

 دایره است. عدد هفت زوج است.

باشد  برقرار تواندمیمیان موضوع و محمول در قضایا سه گونه رابطه  :نتیجه

 از: اندعبارتکه 

 رابطه امتناعی -3        رابطه امکانی  -2       رابطه وجوبی -0
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 های مختلفرابطه وجود با موضوع

یک محمول با موضوعشان  نوانعبه «هستی»و « وجود»نسبت  اصلی: سؤال

خدا »، «انسان هست»، «زمین هست»گوییم وقتی می مثالًچگونه نسبتی است؟ 

رابطه امکانی است یا ضروری با زمین، انسان و خدا  «هستی»رابطه « هست

 یا امتناعی؟

« وجود»با  هاموضوعفوق باید گفت که رابطه برخی از  سؤالجهت پاسخ به 

رابطه وجوبی و برخی نیز رابطه امتناعی دارند  رابطه امکانی، و رابطه برخی،

، دسته دوم را «الوجودممکن»توانند موجود باشند، دسته اول را و نمی

 .نامندمی «الوجودواجب»

فوق رابطه امکانی را بیشتر  گانهسهاز میان موارد  خواهیممیاکنون  :سؤال

ها فقط امکان وجود بررسی کنیم و ببینیم چرا در عین اینکه این موضوع

 ؟دهندمیدارند، اکنون موجودند و جهان موجودات را تشکیل 

اند چون این قبیل موجودات در ماهیات و ذات در پاسخ داده سیناابنفارابی و 

« وجود»توانند نباشند( هستند و با توانند باشند و میمی) الوجودممکنخود 

دهد ، همین رابطه امکانی به ذات و ماهیت آنها اجازه میرابطه امکانی دارند

نیز موجود شوند و در خارج تحقق  که اگر علت وجود آنها فراهم شود، آنها

 یابند.
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 بودن مثل چیست، توضیح دهید. الوجودممکنحالت  :سؤال

ی امانند ترازویی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کفه

ین کشیده ها به سمت پایبر دیگری ترجیحی ندارد. حال اگر ببینیم یکی از کفه

یک کفه  ده کهعلتی در کار بو حتماًگوییم شده و بر دیگری فزونی یافته می

زیرا عقال محال است که خود به خود یک کفه بر کفه  ؛را پایین آورده است

 .دیگری سنگینی کند و به سمت پایین حرکت نماید

 است، تحلیل کنید. یارابطهچگونه  باوجودرابطه ماهیت انسان  :سؤال

 واندتمیباشد و  تواندمییک رابطه امکانی است. منظور این است که انسان 

باید باشد و همچنین ذات وی  حتماًاست که  ایگونهبهنباشد. ذات وی 

ی برای انسان ضرور« وجود»نباشد. با بودن علت  حتماًنیست که  ایگونهبه

یعنی در حال حاضر  شودمیگردد و موجود الوجود میو انسان واجب شودمی

هایشان، علت واسطهبهما هستند ا« الوجودواجب»همه اشیایی که موجودند، 

 .هستند «بالغیر الوجودواجب»اینها  دیگرعبارتبهخودشان.  واسطهبهنه 

 .انسان هست:تحلیل

 دو رابطه وجود دارد:

 داشته است باوجوداین رابطه را  ماهیتاًو  ذاتاًکه انسان  رابطه امکانی: -0 

 بالذات( الوجودممکن)
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که انسان این رابطه را از غیر )دیگری( گرفته است  رابطه ضرورت: -2

 بالغیر(. الوجودواجب)

ارج که خ هاییعلت) عاملی دیگر واسطهبهنکته: کلیه ماهیاتی که موجودند 

ت امکان خارج شدند و از حال)اند شده الوجودواجب (هاستآناز ماهیت 

 واجب شدند(.

 الوجودواجبتقسیم 

همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و  بالذات: الوجودواجب -0

 این ضرورت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی

 ذاتاًو چه نامحدود چون  اشیا این جهان چه محدود بالغیر: الوجودواجب -2

ه را نسبت ب هاآنبالذاتی نیاز دارند که  الوجودواجبالوجود هستند به ممکن

 ضروری نماید. هاآنامکانی خارج کند و وجود را برای وجود از حالت 

 آزمون نهایی سؤاالت

 .باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام -0

شدن تعداد اشیاء جهان، نیاز آنها را به  نهایتبی، سیناابن ازنظر -الف

 .سازدنمیبالذات برطرف  الوجودواجب

 40مطابق چاپ  -(44)خرداد  پاسخ: صحیح
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 است« بالغیر الوجودواجب»برگه امتحانی که در زیر دست شما است،  -ب

 (0011پاسخ: صحیح )خرداد 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید -2

 ایرابطهرابطه محمول با موضوع، « عدد پنج فرد است»در قضیه الف( 

 (44شهریور .   پاسخ: وجوبی )باشدمی............. 

، رابطه محمول با موضوع خود، «دیوار خانه ما سفید است»در قضیه ب( 

 (0011رابطه ........ است. پاسخ: امکانی )شهریور 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید: -3

: امکانی 0، رابطه )«زمین کروی است»رابطه محمول با موضوع خود در قضیه 

  2 وجوبی : ( پاسخ: امکانی   .)44 ماهدی) 

 گانه در قضایا جدول را کامل کنیدسه هاینسبت اساس بر -0

 ................ج:  ثال برای رابطه امکانیم ............الف: 

 است ضلعیسهربع، م ..................ب:  فرد است 21عدد 

هر مثال درست ) استب: انسان شاعر               پاسخ: الف: رابطه وجوبی 

 (0011)خرداد       ج: رابطه امتناعی                 دیگر(          

هریک از موضوعات زیر از نوع ضرورت است یا امکان رابطه وجود با  -1

 یا امتناع؟
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 پرنده دریایی از جیوه سفیدسیاه

 ج: ................. ب: .............. الف: ...........

 (0011پاسخ: الف: امتناع         ب: امکان         ج: امکان    )شهریور 

است یا « وجوبی»تعیین کنید که رابطه وجود با هریک از موارد زیر  -0

 ؟«امتناعی»یا « امکانی»

: )امتناعی(                  خدا  ب( شریک                      )امکانی( :الف( دیو 

: )وجوب(                   ه( خداوند( ج( مایع جامد: )امتناعی(                  د

 (44 و دی )شهریوری(                            روح )امکان

 های زیر پاسخ کامل بدهید:به سؤال -7

 رابطه امتناعی را با ذکر مثال تعریف کنیدالف( 

برقراری ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن باشد  ایقضیهپاسخ: اگر در 

 دیگر(. هر مثال درست)عدد هشت فرد است  مثالًرابطه آنها امتناعی است 

 (44)خرداد 

 را تعریف کنید« بالذات ودالوجواجب»ب( 

پاسخ: همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از 

چاپ  –( 44ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر بیرونی. )شهریور 

40 
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