ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ،ﺿﺮورت و اﻣﺘﻨﺎع
و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎت
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮب ،اﻣﮑﺎن و اﻣﺘﻨﺎع
درك ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن و ﺧﻮد

2

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل

جهان ممکنات

ﻧﮑﺘﻪ

  

در درس قبل تا اینجا پیش آمدیم که دانستیم مفهوم « وجود» از مفهوم ماهیات و چیستیها
جداست و از ذاتیات آنها شمرده نمیشود .در این درس میخواهیم از این آموخته استفاده کنیم و
اهمیت فراوانی دارد.
آن را مبنای بحث دیگری قرار دهیم که در فلسفه ّ
روزگاری انسان تصور میکرد که جهان طبیعت فقط از یک کهکشان راه شیری تشکیل شده است.
٢

تصاویر تلسکوپ فضایی هابل در اواسط دهۀ  ١٩٩٠میالدی نشان داد که شمار کهکشان های
جهان بین  ١٠٠تا  ٠٠میلیارد است .اکنون گروهی از اخترشناسان نشان داده اند که این رقم باید
 ١٠برابر شود؛ یعنی حدود  ٠٠٠میلیارد .
1

٢

٢

٢

تبدیل رقم  ٠٠میلیارد به  ٠٠٠میلیارد ،در ظرف حدود ربع قرن ،گویای آن است که این رقم
می تواند ده برابر یا صد برابر و یا هزاران برابر گردد.

فضای کهکشانی
1

 .مجلۀ آسمان نما ،مهر .١٣٩٥
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ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
  

حال اگر از موجودات ماکروسکوپی (اَبَر موجودات) به سوی موجودات میکروسکوپی (ریز موجودات) سیری
قهقرایی کنیم ،می توانیم تخمین بزنیم که هریک از این  ٠٠٠کهکشان شناخته شده ،حدود  ١٠٠میلیارد ستاره
سیاره ها ،ازمیلیاردها میلیارد موجود و عنصر ساده و پیچیده تشکیل شده اند.
و سیاره دارد و هرکدام از آن ستاره ها و ّ
هر عنصری نیز از میلیاردها میلیارد اتم ساخته شده و در داخل هر اتم ذرات و نیروهای مختلفی حضور دارند.
٢

ﻧﮑﺘﻪ

چه آن روز که دانشمندان تصورات محدودتری از موجودات طبیعی داشتند و چه امروز که دانسته اند طبیعت به
این گستردگی است ،بسیاری از مسئله های اساسی و بنیادی وجود دارند که همچنان ثابت مانده اند و اندیشمندان
و متفکران دربارۀ آنها بحث و گفت وگو می کنند و کتاب می نویسند.
از جمله اینکه:

}1

 -1ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

جهان متناهی است یا نامتناهی؟
این جهان همواره بوده است یا آغازی مانند «مِه بانگ» دارد؟
هستی منحصر به طبیعت است یا عوالم دیگری هم وجود دارد؟

آیا عالوه بر موجودات جسمانی ،موجودات غیرجسمانی نیز هستند؟

آیا موجودات این جهان میتوانستهاند نباشند یا موجود شدن برای آنها ضروری بوده است؟{ 1

این درس دربارۀ سؤال آخر است .ما در این درس می خواهیم با نظر فیلسوفان دربارۀ امکان و ضرورت این جهان
آشنا شویم و برخی دیدگاه ها را دربارۀ این سؤال با هم مقایسه کنیم.

نسبت های سه گانه در قضایا
به سه قضیۀ زیر توجه کنید.
مثلث ،شکلی سه ضلعی است.

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺤﻤﻮل

دیوار خانۀ ما سفید است.

عدد هشت فرد است.

راﺑﻄﻪ

به نظر شما ،رابطۀ میان موضوع و محمول در این قضایا چگونه است؟ چه فرقی میان این سه دسته قضیه
هست؟ آیا ممکن است مثلث ،سه ضلعی نباشد؟ یا دیوار خانۀ ما سفید نباشد؟ یا عدد هشت فرد نباشد؟
پاسخ دربارۀ قضیۀ اول منفی است؛ زیرا عدد چهار اگر زوج نباشد ،عدد چهار نیست .ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ال
اما قضیۀ دوم چطور؟ آیا ممکن است دیوار سفید نباشد؟ پاسخ مثبت است؛ یعنی ،با اینکه دیوار خانۀ ما فع ً
سفید است ،اما می تواند سفید نباشد.
ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺮاد دارد .ﻗﻀﯿﻪ اول درﺑﺎره ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺘﺎب در اداﻣﻪ ﻗﻀﯿﻪ اول را
زوج ﺑﻮدن ﻋﺪد ﭼﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎره ﻗﻀﯿﻪ اول ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ :زﯾﺮا ﻣﺜﻠﺚ اﮔﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻧﯿﺴﺖ
9
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 -1ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺿﺮورت ،اﻣﮑﺎن و اﻣﺘﻨﺎع را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻟﻒ -راﺑﻄﻪ ﺿﺮوري  :ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺸﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ

ﻣﺜﻠﺚ ،ﺷﮑﻠﯽ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ

ب  -راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ  :ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺸﺎن ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﻮل را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ
ج -راﺑﻄﻪ اﻣﺘﻨﺎﻋﯽ  :ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ

ذاتی موضوع خود می باشد ،برای آن موضوع،
پس ،می توان گفت محمول قضیۀ اول ،به این دلیل که ِ
«ضروری» و «واجب» است؛ اما محمول قضیۀ دوم برای موضوع خود ضروری نیست و هم می تواند این
محمول را بپذیرد و هم می تواند نپذیرد؛ یعنی برای موضوع خود حالت «امکان» را دارد.
اکنون به قضیۀ سوم نگاه می کنیم .می بینیم که در قضیه سوم ،برقراری ارتباط میان موضوع و محمول
غیرممکن است؛ یعنی محال و ممتنع است که عدد هشت ،فرد باشد.
تمرین

الف) در سه قضیۀ هندسی زیر ،رابطۀ کدام موضوع با محمول خود واجب ،کدام ممکن و کدام ممتنع است؟
 1مجموع دو ضلع مثلث ،بزرگ تر از ضلع سوم است.

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺿﺮوري و واﺟﺐ اﺳﺖ

 2ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ

 3مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است.

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ

ب) شما نیز برای هر یک از روابط سه گانه چند مثال ذکرکنید:
ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ،زوج اﺳﺖ
..........................................................................
رابطۀ وجوبی:
.....................................................................................

اﺳﺐ ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ

ﺧﺮﺑﺰه ﻣﯿﻮه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ

ﻫﻮاي ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﮔﺮم اﺳﺖ

رابطۀ امکانی.......................................................................... :
.....................................................................................
رابطۀ امتناعی :ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات روي زﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻠﺚ ،داﯾﺮه اﺳﺖ
..........................................................................
.....................................................................................

تا اینجا روشن شد که میان موضوع و محمول در قضایا سه گونه رابطه می تواند برقرار باشد :رابطۀ وجوبی،
رابطۀ امکانی و رابطۀ امتناعی.

رابطۀ وجود با موضوع های مختلف
حال این پرسش مطرح است که « وجود»  ،به عنوان یک محمول ،با موضوع هایش چگونه نسبتی دارد؟ مثالً
وقتی می گوییم « زمین هست»  « ،انسان هست» و «خدا هست» ،رابطۀ «هستی» با زمین ،انسان و خدا رابطۀ
امکانی است یا ضروری یا امتناعی؟
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ﻧﮑﺘﻪ

 -1از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺎرج ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟
 -2ﺣﺎﻟﺖ » ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮدن « را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

 -3وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ابتدا فعالیت زیر را انجام دهید تا پس از آن ،پرسش طرح شده را بررسی کنیم.
تعیین رابطه

اگر بخواهیم وجود را محمول موضوعات زیر قرار دهیم ،به نظر شما رابطۀ میان وجود با این موضوعات ،از نوع
«ضرورت» خواهد بود یا «امکان» یا «امتناع»؟
  

خاک مهربانی سوختن سیا ِه سفید دیو خداوند فرشتگان دریایی از جیوه روح پرنده انرژی مربع پنج ضلعی
اﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن

اﻣﮑﺎن

اﻣﺘﻨﺎع

اﻣﮑﺎن ﺿﺮورت اﻣﮑﺎن

اﻣﮑﺎن

اﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن

اﻣﺘﻨﺎع

ﻧﮑﺘﻪ

همان طور که مشاهده می کنید ،رابطۀ برخی از این موضوع ها با «وجود» رابطۀ امکانی ،و رابطۀ برخی ،رابطۀ
وجوبی و برخی نیز رابطۀ امتناعی دارند و نمی توانند موجود باشند .دستۀ ا ّول را «ممکن الوجود» ،دستۀ دوم را
«واجب الوجود» و دستۀ سوم را «ممتنع الوجود» می نامند.
اکنون می خواهیم موضوع هایی را که با «وجود» رابطۀ امکانی دارند مورد بررسی بیشتر قرار دهیم و ببینیم :چرا
در عین اینکه این موضوع ها فقط امکان وجود دارند ،اکنون موجودند و جهان موجودات را تشکیل داده اند؟
 ) 1فارابی و ابن سینا به این پرسش پاسخ داده و گفته اند چون این قبیل موجودات
در ماهیت و ذات خود ،ممکن الوجود هستند و با «وجود» ،رابطۀ امکانی دارند،
علت وجود ِ آنها
همین رابطۀ امکانی به ذات و ماهیت آنها اجازه می دهد که اگر ِ
1
فراهم شود ،آنها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند(.

بودن

نبودن

2

توضیح دیگر):حالت ممکن الوجود مانند ترازویی است که دو کفۀ آن در حالت
تعادل قرار دارند و هیچ کفه ای بر دیگری ترجیحی ندارد .حال اگر ببینیم یکی
از کفه ها به سمت پایین کشیده شده و بر دیگری فزونی یافته ،می گوییم حتم ًا
علّتی در کار بوده که یک کفه را پایین آورده است .زیرا عق ً
ال محال است که
2
خود به خود ،یک کفه بر کفۀ دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت نماید(.

نبودن

بودن

خروج از امکان و تساوی
به وسیلۀ علت
  

پس وقتی می گوییم رابطۀ ماهیت « انسان» با «وجود» ،یک رابطۀ امکانی
3
است)،منظور این است که انسان می تواند باشد و می تواند نباشد .ذات وی
به گونه ای نیست که حتم ًا باشد و همچنین ذات وی به گونه ای نیست که حتم ًا

حالت امکان و تساوی
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 -2ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ،وﺟﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ واﻻ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎل ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺑﺎﻟﺬات ﯾﺎ ﺿﺮورت ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ذات و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻟﺬات و واﺟﺐ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻟﺬات ،ﭼﻮن اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،واﺟﺐ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ را از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ّ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را از
ﻧﻈﺮ ذاﺗﺸﺎن ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

1

بودن علت« ،وجود» برای انسان ضروری میشود و انسان واجبالوجود میگردد و موجود میشود؛(
نباشد .با ِ
1
یعنی)در حال حاضر ،همۀ اشیایی که موجودند« ،واجب الوجود» هستند ،اما به واسطۀ علت هایشان ،نه به واسطۀ
خودشان .به عبارت دیگر :اینها «واجب الوجود بالغیر» هستند1 .
(
تفکر

 -1ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟



 1آیا می توان اموری را پیدا کرد که رابطۀ ذاتی آنها با «وجود» رابطۀ امتناعی بوده ،ا ّما علتی برای آنها پیدا
شود و اکنون موجود باشند؟ اﮔﺮ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ذاﺗﯽ از ﭼﯿﺰي ﻣﻨﻔﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
...................................................................................
ﮐﻪ اﻣﺮي ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
 2اگر حقیقتی رابطه اش با «وجود» ضروری باشد ،آیا می شود که چنین حقیقتی تاکنون به وجود نیامده باشد؟
زﯾﺮا اﮔﺮ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان وﺟﻮد را از آن ﻣﻨﻔﮏ،
...................................................................................
ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ آن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻫﻪ اي از زﻣﺎن ،وﺟﻮد از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
 3تکمیل کنید:
ﺐ
ﺟ
ا
و
محمول وجود ،رابطۀ حتمی دارد  ..............گویند.
الف) موضوعی را که نسبت به
ِ
ﻣﻤﮑﻦ
 ..............گویند.
محمول وجود ،رابطۀ امکانی دارد
ب) موضوعی را که نسبت به
ِ
ﻊ
ﻨ
ﺘ
ﻤ
ﻣ
محمول وجود ،رابطۀ محال دارد  ..............گویند.
ج) موضوعی را که نسبت به
ِ



به کار ببندیم


 1مفاهیم دو ردیف زیر را که به هم مرتبط هستند ،مشخص کنید و با آنها قضیۀ موجبه یا سالبه بسازید .سپس،
رابطۀ میان موضوع و محمول را از حیث وجوب ،امکان و امتناع مشخص کنید.
ـ مثلث ،مربع ،پیراهن حسن ،عدد سه ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ دارد :وﺟﻮب ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ دارد :وﺟﻮب
ـ چهار ضلع ،سه ضلع ،آبی ،زوج
ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺣﺴﻦ آﺑﯽ اﺳﺖ :اﻣﮑﺎن
ﻋﺪد ﺳﻪ زوج اﺳﺖ :اﻣﺘﻨﺎع
 2آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ اگر تقسیم به واجب و ممکن مناسب نیست،
کدام تقسیم مناسب است؟ ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
 3چند حالت از حالتهای زیر صحیح است؟
اگر مفهومی را در نظر بگیریم ا ّما مصداق آن را در جهان نیابیم ،معلوم می شود که:
ﻫﺮﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﯿﺰي
الف) این مفهوم ذات ًا نمی تواند موجود شود.
را در ذﻫﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ در
ب) این مفهوم هنوز از حالت امکانی خارج نشده است .ﺧﺎرج آن را ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذاﺗﺎ
ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ج) علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ﺗﺎ آن را


از ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ
1

 .توضیحات بیشتر درباره این موضوع ،در درس آینده خواهد آمد.

12

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

3

اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس دوم ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ
ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻨﺎت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1در راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ،اﺷﯿﺎء ذاﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ

 -2ﻣﺤﺎل و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ،ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻂ
 -3در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ »،واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد « ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
 -4درﻗﻀﯿﻪ» دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ « ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ
 -5ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ذات ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻐﯿﺮﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ

 -6در ﻗﻀﯿﻪ » ﻋﺪد ﭼﻬﺎر زوج اﺳﺖ « ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

 -7ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮازوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮐﻔﻪ آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1در ﻗﻀﯿﻪ» ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ زاوﯾﻪ دارد « ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ  ..............اﺳﺖ .واﺟﺐ

 -2در ﻗﻀﯿﻪ» ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ « ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ  ..............اﺳﺖ .ﻣﻤﺘﻨﻊ
 -3واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ذاﺗﺶ ﻗﻄﻌﺎ.............اﺳﺖ.

ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد

 -4راﺑﻄﻪ ذات اﺷﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ...............ﻧﯿﺴﺖ.

ﺿﺮوري

 -5ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ذات ﺧﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ............ ،دارﻧﺪ راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ
 -6ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻋﻠﺖ »،وﺟﻮد«ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن  ............ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن  .................ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺿﺮوري  -واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد

 -7ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ»،واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد«ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ..............ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن
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