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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   چهارمدرس  خالصه

 رسان گپ * امیدر پ  يانسان ازدهمدو* کانال آموزش فلسفه 
 

 21https://gap.im/falsefe              پیام رسان گپکانال در  نکیل
 

 ردتان المِشهرس  –خلیل شباني نژاد دبیر فلسفه و منطق 
 

  از جهان؟ ریکدام تصو  

 27تا    21 صفحه

 

 « اتفاق»
 اقوام و ملل کاربرد دارد. مه ه ره روزم یاست که در گفتوگوها یاز کلمات

 را نه.  گرید یو برخ شمارند یم «یتصادف»و  «یاتفاق»را  امور یمردم برخ

 .داستفاده کرده ً ان «اتفاق»ژه از وا یگاه زین لسوفانیاز ف یبرخ

 

 در نگاه برخي فالسفه اتفاق

 هیتجز زیجهان، اتم ّ ها و ذرات ر ٔەدهند لیتشکیه اول ٔەباستان، معتقد بود که ماد ونانی لسوفیف توس،یدموکر

 کردهیسرگردان حرکت م یپراکنده بوده و به شکل یرمتناهیغ یهستند که در فضا یمیقابل تقس ریو غ ریناپذ

 در جهان شده است. یفعل یایعناصر و اش شیدایسبب پ رگردانس ذرات نیا یاتفاقبرخورد . اند

 

 انشناس ستیز در نگاه برخي اتفاق
 یشمار یب ن،جاندارانیزم یموجود زنده بر رو شیدایپ ی: از ابتداندیگویم شناس، ستیدانشمندان ز یبرخ

. فقط آن دسته از جانداران که رفته ً اند نیاز ب ،یزندگ طیبا مح یعلت ناسازگار به شترآنها،یاند که ب آمده دیپد

 اند. شده ریاند و تکث خود ادامه داده، رشد کرده اتیبوده به ح طیبا مح سازگار «اتفاقا»آنها  یبدن راتییتغ
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  فیزیک دانان در نگاه برخي اتفاق
ـ  بزرگ انفجار کیکهکشان، براثر  اردهایلیم نیا یعنیما،  یکه جهان کنون دهند یاحتمال م از دانشمندان یبرخ

 جهان، نیا شیدایتصور کنند پ یباعث شده برخ انیب نیاست. ا افتهیگسترش  جیآغاز شده و به تدر ـ بانگ مه

 وجوددهنده بوده است. علِّت کیو بدون  یاتّفاق

 

 : انهیعام میمفاه به  لسوفان،یف نگاه ۞
 آنها بوده است. قیتعم ای حیحو نقد و تص انهیعام میدقت در مفاه لسوفان،یاز اقدامات مؤثر و مهم ف یکی

« شانس» لیاز قب یگرید میو مفاه« اتفاق» ٔەدربار «شفا اتیاله» یعنیخود،  یکتاب فلسف نیدر مهمترنایابن س

 . دینما حیتصح میمفاه نیسخن گفته و تالش کرده نظر مردم را در مورد ا

 شودیم یجار زین شمنداندان یمردم بلکه بر زبان برخ هنزد عام  تنها اتفاق نه امروزه مفهوم

 

 

 تیاصول مربوط به علّ جیاز آثار و نتا یبرخ

 
 

 

 

 رودي کار م به ریزچهارگانه  ياتفاق در معان
 

 :اول اتفاق یمعنا

 شیدایعوامل پ مهه مثالچه بسا  ست؛ین یضرور طهراب چیآن ه یً ها دهیحوادث جهان و پد انیاست که م نیا

 خود باران ببارد. به بارد و چه بسا مثال بدون وجود ابر و مانند آن، خودباران موجود باشد، اما باران ن

 

 :دوم اتفاق یمعنا

به  یربط چیکه هً  ظاهر شود یاثر یدهایپد کیچه بسا که از .ستیو آثار آنها ن ایاش انیم یتیاست که سنخ نیا

 شود. یکیبستن آب و آفتاب سبب تار خیآن ندارد؛ مثال حرارت سبب 
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 :اتفاق سوم یمعنا

 ؛و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است تینبودن غا 

 .روند ینم شیبه پ ینیو هدف مع تیسمت غا به ها حرکات و نظام نیمعنا که ا نیبد 

 

 :چهارم اتفاق یمعنا

  نشده. ینیب شیعبارت است از رخ دادن حوادث پ

 ند،یب ید را هم در آن فروشگاه مو دوست خو کند یمراجعه م یفروشگاه به دیخر یبرا یبه طور مثال، شخص

 .کرده باشد ینیب شیباشد و آن را پ داشته قبال از آمدن دوستش خبر نکهیبدون ا

 

 چهارگانه اتفاق يمعانو نقد  يبررس ◙
 

 (ستین یضرور طهراب چیآن ه یً ها دهیحوادث جهان و پد انیم)   اول اتفاق: یمعنا يبررس

 اول اتفاق موافق باشد.  یمعنا  و روشن با حیطورصر که به میرا سراغ ندار یلسوفیف

 یضرور هرابط کیدارد و  ازین به علت یچون هر معلول ندیگو یو م کنند یرا انکار م یاتفاق نیچن لسوفانیف ههم

 نباشد.ً  برقرار یضرور یا حوادث رابطه انیکه م شود یعلت و معلول آن است، نم انیم

 بعنوان مثال: 

 کی یاز مردم که از تمام اجزا یبرخ البته، .دیان وجود داشته باشد حتما باران خواهد باربار شیدایاگر عوامل پ

است و  امدهین دیعلت، معلول آن پد وجود نیموارد، در ع یکه در برخ کنندیفکر م یگاه ستند،یعلت آگاه ن

 وجود ندارد. یضرور هعلت و معلول، رابط انیم پندارند، یم اساس، نیبرا

 

 علت ناقصهو علت تامه      :بیشتر حیتوض

 «علت ناقصه»از عوامل را  کیهر د،یآ یم دیاز عوامل پد یا که معلول، از مجموعه یدر موارد

 ً نامند یم« ت تامهعل» را عوامل ه آنمجموعو 

 :مثال 

ین نیاز داریم به مجموعه ا خیاطو  غایت از دوختن آن لباس، هدف و طرح و الگو، پارچهبرای دوختن لباس به 

 گویند. علت ناقصه به یک یا دو یا سه مورد از آنها به تنهایی علت تامه وچهار مورد با هم 

 شیء بوجود نمی آید. علت ناقصه لی باو شیء بوجود می آید علت تامهبا بودن 

 

یم تصور کن جهیدرنت هم شود اما چون ما همه علل و عوامل را نمی شناسیمگاهی علت تامه فرا ممکن است حال،

علت و معلول آن،  انیم ل بوجود آمده است و در نتیجه بگوییم:یء بدون فراهم شدن همه علل و عوامکه آن ش

و در حالی که اگر همه عوامل فراهم نبود شیء بوجود نمی آمد و عدم اطالع و جهل  .ستیبرقرار ن یضرور هرابط

 نسبت به علل و عوامل سبب این موضوع است، نه نبودن رابطه ضروری.



4 

 

 (ستیو آثار آنها ن ایاش انیم یتیسنخ)   دوم اتفاق: یمعنا يبررس

 لسوفانیف یو برخ ییطباطبا عالمه و مالصدرا و نایس از فالسفه، از جمله ابن یاریاز نظر بس زیمعنا ن نیاتفاق به ا

  ست؛ین ریامکان ّ پذ ،ییاروپا

  رایز

 به دنبال دارد. معلول را و علت تیاصل سنخ یاتفاق، نف یمعنا نیقبول ا -1

 آب و رفع عطش رابطه انیم رایز اشامد؛یرفع عطش آب ب یبرا تواند ینم ثالدست نخواهد زد؛ م یکار چیبه ه -2

 .کند یمشاهده نم یا

 دست آورد. آن را به لیکند و دل نییرا تب عتیموجود در طب ینظم و هماهنگ تواند ینم یفرد نیچن  -3

 . دینما قیتشو ها دهیکشف علل پددانشمندان را به  تواند ینم  -4

 به آنها را به دنبال دارد ییاعتنا یعلوم و ب ههم یاعتبار یب -5

 مند است. مند و قانون نظام یهست کیمتناقض با  -6

 

 (و هدف خاص در حرکات و نظم جهان تینبودن غا)   سوم اتفاق: یمعنا يبررس

 است. شتریأمل بدقت و ت ازمندیسوم ن یاتفاق به معنا ینف ایاثبات  

 دنبال دارد،  را به «نندهیآفر»و « جهان نیعلت نخست» یاتفاق، نف یمعنا نیا رفتنیپذ

  رایز

 شیو از پ نیمع تیدهد، هدف و غا یکه در جهان رخ م یحوادث همعناست که مجموع بدان بودن جهان تمندیغا

قبول  یعنیالعلل، ت و عل نیلت نخستفقط با قبول ع یمند تیغا نیکند و قبول ا یم را دنبال یشدها نییتع

 است.  ریپذ امکان نندهیآفر

 

 اند: شده میاتفاق به دو دسته تقس یمعنا نیفالسفه نسبت به ا
 

 نوع اتفاق نیمعتقدند که ا کنند، یرا اثبات م نندهیو آفر نیجهان علت نخست یآن دسته از فالسفه که برا -1

 هدف کیدر جهت  ندهیحوادث جهان از ابتدا تاکنون و در آ ههم و ستین ریپذ اول امکان یامانند دو معن هم

 شده قرار دارند. نییتع شیاز پ تیغا و

در حرکت است و مرحله به مرحله  خود کمال یسو به م،یکن یم یکه ما در آن زندگ ی: جهانگریعبارت د به 

 .شود یتر م کامل

 

 هریزنج یمند تیغا ستند،یجهان معتقد ن یبرا نیعلت نخست که به خداوند و لسوفانیاما آن دسته از ف -2

که از  آورند یبه حساب م یاتفاق یدر جهان را امر یتکامل یندهایوجود فرا یو حت کنند یم انکار زین را حوادث

 شده نبوده است نییتع شیپ
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 ( نشده. ینیب شیرخ دادن حوادث پ)    :قچهارم اتفا یمعنا يبررس

 .ستیمخالف ن تیاصول و لوازم علّ از کی چیاتفاق با ه یمعنا نیا

 است. یرامونیناقص و محدود ما نسبت به حوادث پ علم دارد و مربوط به یکاربرد درست نیبنابرا 

 بعنوان مثال:  

به  آمدن یدوستش برا میاز خارج شدن دوستش از خانه و تصم رود، یبه فروشگاه م دیخر یکه برا یچون شخص

 دهقاع ال براساسا . ودیکند که دوستش را در فروشگاه خواهد د ینیب شیپ اندتو یندارد، نم یفروشگاه اطالع

 در را گریکدیشخص و دوستش سبب شده که آنها  نیا یها و حرکت ها میتصم عهو لوازم آن، مجمو تیعلّّ

 خبر شوند با گریکدیو از احوال  نندیفروشگاه بب

 

 

 

 

 

 در پناه حق پیروز و موفق و سربلند باشید
 

 


