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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   دومدرس  خالصه

 رسان گپ * امیدر پ  يانسان ازدهمدو* کانال آموزش فلسفه 
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 ردن المِشهرستا  –خلیل شباني نژاد دبیر فلسفه و منطق 
 

  جهان ممکنات  

 12تا    8صفحه 

 

 : ایسه گانه در قضا ینسبت ها ۞ 
 .دیتوجه کن ریز یۀبه سه قض

 عدد هشت فرد است.                   است.  دیما سف ۀخان وارید                 چهار زوج است.  عدد

 

 از سه حالت خارج نیست ایقضا نیموضوع و محمول در ا انیم ۀرابط

 

 

 

 

 است ضروری رابطه ای موضوع و محمول انمیاوّل، رابطه  هیدر قض

 است یامکان رابطه ای موضوع و محمول انمیدوم، رابطه  هیر قضد

 است یامتناع رابطه ای موضوع و محمول انمیوم، رابطه س هیدر قض

 

 هستند.  یو ضرور یمو ضوع شان حتم یبرا ایضامحمول ق :یرابطه ضرور

 زوج نباشد و باید زوج باشد و غیر از این نیست 4یعنی محال است که عدد  زوج ا ست. 4مانند: عدد 

 

 يرابطه امکان -1
2-  

 یضروررابطه  -1

 يامتناع رابطه -3
3-  
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و  باشد و ممکن است نباشد بلکه ممکن ا ستست ین یمو ضوع شان ضرور یبرا ایضامحمول ق :يرابطه امکان

 .رندیو هم نپذ رندیمحمول را بپذ نیتوانند ا یهم م

باشد و ممکن است رنگ دیگری داشته  دیما سف ۀخان واریدزیرا ممکن است  ا ست. دیما سف ۀخان واریمانند: د 

 باشد و سفید بودن برای دیوار حتمی و ضروری نیست

 

که چنین  محال و ممتنع است یعنیاست؛  رممکنیموضوع و محمول غ انیرتباط ما یبرقرار :يرابطه امتناع

 . چیزی برای موضوع رخ دهد

در این قضیه محال است که فرد بودن برای عدد هشت رخ دهد و هیچ زمانی محقق  مانند: عدد هشت فرد است.

 نخواهد شد.

 

 سوال؟؟؟

 امیک از سه رابطه فوق است؟رابطه وجود با موجوداتي که در این جهان هستند از کد

 
 جواب:

ۀ رابط ،یبرخ ۀو رابط ،یامکان ۀرابط«وجود  » موضوع ها با نیاز ا یبرخ ۀرابط د،یکن یهمان طور که مشاهده م

 توانند موجود باشند. ینم یعنیدارند،  یامتناع ۀرابط زین یو برخ یوجوب

 ت و رابطه وجود با خدا رابطه وجوبی استدر سوال باال رابطه وجود با انسان و زمین رابطه امکانی اس

 

 

 : میپرداز يدرس م يسؤال اصل يبه بررس نجایدر ا
توانند باشند و هم نباشند، امّا  یهم م اتیماه نیو ا است، امکانیرابطه  کیبا وجود  اتماهیرابطه  نکهیچرا با ا

 ؟در حالی که می توانستند نباشند، شده اند موجود ایاش نیاالن به هم خورده و ا امکانیرابطه  نیا

 

 

 پرسش پاسخ داده و گفته اند نیبه ا نایو ابن س یفاراب
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 پرسش نیبه ا نایو ابن س یفارابجواب 

یعنی  دارند، یامکان ۀرابط «وجود » ممکن الوجود هستند و با و ذات خود، تیموجودات در ماه لیقب نیاگرچه ا

آنها  وجود دهد که اگر علت یبه آنها اجازه م یامکان ۀرابط نیاما هم هم می توانند نباشندمی توانند باشند و 

وجود  میپا به اقل زیآنها نو همه علل و عواملی که برای بوجود آمدن آنها الزم است فراهم شود، فراهم شود، 

 بگذارند و موجود شوند.

 

 مثال:

تواند یم انسان، است که نیاست، منظور ا یامکان ۀرابط کی« جود و »با « انسان  » تیماه ۀرابط مییگو یم یوقت 

که حتما  ستین یبه گونه ا یذات و نیکه حتما باشد و همچن ستین یبه گونه ا یتواند نباشد. ذات و یباشد و م

 می شود.گردد و موجود  ینسان واجب الوجود ما شود و یم ینسان ضرور ا یبرا« وجود» نباشد. با بودنِ علت

که خارج از  ییعلت ها ۀما به واسطا هستند، «واجب الوجود  » که موجودند ییایش اۀدر حال حاضر، هم ینعی

 آنها قرار دارند. تیماه
 

 

 از دو حالت خاج نیست    واجب الوجود

 
 

ز مانند خداوند که وجود برای او ضروری و حتمی است و برای بوجود آمدن به علتی غیر ا : ذاتواجب الوجود بال

 .ذات گویندواجب الوجود بالخود نیازمند نیست و همه علل و عوامل در ذاتش وجود دارند و به این خاطر به او 
 

ست اما سایر موجودات غیر از خداوند در این عالم که وجود برای آنها ضروری و حتمی نی : ریواجب الوجود بالغ

ا آنها را بوجود بیاورد، و چون این ضرورت و نیاز برای هستند، تو برای بوجود آمدن به علتی غیر از خود نیازمند 

 گویند غیرواجب الوجود بالبه این خاطر به آنها  بودن را از غیر کسب می کنند،

 

 بطور خالصه
چون ممکن الوجود هستند به خودی خود نمی توانند بوجود بیایند بلکه  موجوداتی که در این عالم وجود دارند

واجب الوجود شوند و وجود و هستی برای آنها  به مرحله وجوب و ضرورت برسند و باید برای بوجود آمدن

 تا بوجود آیند ضرورت و حتمیت داشته باشد

موجودی  چون این موجودات ممکن الوجود هستند، در ذات و درون خود این ضرورت و وجوب ندارند و باید ازاما 

 گویند. ریواجب الوجود بالغد، به این خاطر به آنها بوجود آین کسب کنند تا و وجوب غیر از خودشان ضرورت

 در پناه حق پیروز و موفق و سربلند باشید
 

 ذاتواجب الوجود بال -4

 ریواجب الوجود بالغ -2


