ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي ﺟﻬﺎن و ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﺟﻬﺎن و ﺣﻮادث داﺧﻞ آن

اﻫﺪاف ﺟﺮﺋﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻟﻮازم ﻋﻠﯿﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﮑﺎر ﻋﻠﯿﺖ و ﻟﻮازم آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق و ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

4

 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل

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

 -1از ﻧﻈﺮ دﻣﻮﮐﺮﯾﺘﻮس ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﯿﺎي ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

کدام تصویر از جهان؟

ﻧﮑﺘﻪ «اتفاق» ١از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمرۀ همۀ اقوام و ملل کاربرد دارد .مردم،
برخی امور را «اتفاقی» و «تصادفی» می شمارند و برخی دیگر را نه .برخی از فیلسوفان نیز گاهی
1
نظراتی ارائه کرده اند که می توان از آنها «اتفاق» را برداشت کرد؛ مث ً
ال)دموکریتوس ،فیلسوف
یونان باستان ،معتقد بود که مادۀ ا ّولیۀ تشکیل دهندۀ جهان ،اتم ها و ذ ّرات ریز تجزیه ناپذیر و
غیرقابل تقسیمی هستند که در فضای غیرمتناهی پراکنده بوده و به شکلی سرگردان حرکت
می کرده اند و برخوردهایی با هم داشته اند .در این برخوردهای اتفاقی ،ذراتی که هم اندازه و
هم شکل بوده اند گرد هم آمده و عناصر اصلی عالم طبیعت را تشکیل داده اند؛ یعنی برخورد اتفاقی
این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان شده است1 (2.
ّ

1

 .کلمۀ «اتفاق» ،در میان ما فارسی زبانان ،به معنای «رخ دادن» نیز به کار می رود؛ مث ً
ال می گوییم «فالن حادثه دیروز اتفاق افتاد» .این
معنای اتفاق ،در اینجا مورد نظر نیست.
 .2تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج  ،ص . 88
1
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 -1دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 -2ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻧﮑﺘﻪ شکل دیگری از اتفاق که در دوره های اخیر مطرح شده ،برگرفته از گفته های برخی دانشمندان زیست شناس
است که 1
می گویند :از ابتدای پیدایش موجود زنده بر روی زمین ،جانداران بی شماری پدید آمده اند که بیشترآنها،
)
به علت ناسازگاری با محیط زندگی ،از بین رفته اند .در طول این زمان ها تحوالت بسیاری در ساختمان بدنی
این موجودات رخ داده که هیچ کدام از این تحوالت متناسب و سازگار با محیط نبوده و تمام آن موجودات از بین
رفته اند .فقط آن دسته از جانداران که تغییرات بدنی آنها «اتفاق ًا» سازگار با محیط بوده به حیات خود ادامه داده،
1
رشد کردهاند و تکثیر شدهاند(.
2

1

همچنین)برخی از دانشمندان احتمال میدهند که جهان کنونی ما ،یعنی این میلیاردها کهکشان ،براثر انفجار
بزرگ ـ مِه بانگ ـ آغاز شده و به تدریج گسترش یافته است .این بیان باعث شده برخی تصور کنند پیدایش این
جهان ،اتّفاقی و بدون علّت بوده است2 (.
  

نظر شما در این باره چیست؟
آیا واقع ًا حوادثی سراغ دارید که به صورت اتفاقی و تصادفی رخ داده باشد؟
آیا ضرب المثل «دری به تخته خورد و فالنی به ثروت رسید» می تواند بیانگر نوعی اتفاق در جهان باشد؟
تعریف شما از اتفاق چیست؟
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 -3ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻬﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در ﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
.....................................................................................
 -4ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻟﻬﯿﺎت ﺷﻔﺎ
 -5اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯿﺎت ﺷﻔﺎ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﺗﻔﺎق و ﺷﺎﻧﺲ

1

) 1یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان ،دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آنهاست(.ابن سینا در
مهمترین کتاب فلسفی خود ،یعنی «الهیات شفا» ،2دربارۀ «اتفاق» و مفاهیم دیگری از قبیل «شانس» سخن گفته
ﻧﮑﺘﻪ
و تالش کرده نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید .از همین رو ،الزم است که ما نیز در ادامۀ بحث علّیت،
نظری به مفهوم «اتفاق» بیندازیم و از جنبۀ فلسفی دربارۀ آنها بحث کنیم؛ بهخصوص که امروزه مفهوم اتفاق نهتنها
نزد عامۀ مردم بلکه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری میشود.

7
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1

 .2شفا ،بخش الهیات ،مقالۀ ششم ،فصل پنجم و مجموعه آثار استاد مطهری ،ج (درس های الهیات شفا) ،ص

. Bigbang
و مابعد الطبیعه ژان وال ،ص . 8

 -1ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه ًﻫﺎ و ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺿﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﺒﻮدن ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف ﺧﺎص در ﺣﺮﮐﺎت و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
رخ دادن ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه

معانی اتفاق
اتفاق در معانی زیر به کار می رود؛
  

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي اول معنای ا ّول اتفاق این است که میان پدیده ها و علل آنها رابطۀ ضروری وجود ندارد؛ مث ً
ال چه بسا همۀ عوامل
پیدایش باران موجود باشد ،ا ّما باران نبارد و چه بسا بدون وجود ابر و بدون هیچ علّتی ،خود به خود باران ببارد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي اول

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي دوم معنای دوم اتفاق این است که سنخیتی میان اشیا و آثار آنها نیست .چه بسا که از یک پدیده اثری ظاهر شود
ال حرارت سبب یخ بستن آب و آفتاب سبب تاریکی شود .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي دوم
که هیچ ربطی به آن ندارد؛ مث ً
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم معنای سوم اتفاق ،نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است؛ بدین معنا که این حرکات و نظام ها
به سمت غایت و هدف معینی به پیش نمی روند .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم

1

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺎرم معنای چهارم اتفاق عبارت است از رخ دادن حوادث پیش بینی نشده .به طور مثال ،شخصی برای خرید به
فروشگاهی مراجعه می کند و دوست خود را هم در آن فروشگاه می بیند ،بدون اینکه قب ً
ال از آمدن دوست خبر
داشته باشد و آن را پیش بینی کرده باشد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺎرم
اظهارنظر

به نظر شما کدام یک از معانی فوق کمتر امکان پذیر است و کدام ،بیشتر؟
ﻣﻌﺎﻧﯽ اول ،دوم و ﺳﻮم اﺗﻔﺎق را ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ

....................................................................................

ﺑﻪ ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻠﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺎرم اﺗﻔﺎق ﮐﻪ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ

....................................................................................

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

 -2ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻌﻨﺎي اول اﺗﻔﺎق را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ؟

بررسی معانی اتفاق

 -3ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،راﺑﻄﻪ ﺿﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

2

  

الف) بررسی معنای ا ّول اتفاق :بنابر مباحث گذشته)،فیلسوفی را سراغ نداریم که به طور صریح و روشن با
معنای ا ّول اتفاق موافق باشد .فیلسوفان ،معمو ًال چنین اتفاقی را انکار میکنند و میگویند هر معلولی به علت نیاز
دارد و یک رابطۀ ضروری میان علت و معلول برقرار است .امکان ندارد که موجودی ،خود به خود و بدون علتی
که به آن وجود ببخشد ،پدید آید .باران ،خود به خود نمی بارد و اگر عوامل پیدایش باران وجود داشته باشد حتم ًا
باران خواهد بارید2 .
(
3

البته)،برخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند ،گاهی فکر می کنند که در برخی موارد ،در عین

1

7
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 .مجموعه آثار استاد شهیدمطهری،ج  ،ص
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 -1ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -2ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻌﻨﺎي دوم اﺗﻔﺎق) ،ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
 -3ﻓﺮدي ﮐﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﭼﺎر ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 -4ﭼﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم اﺗﻔﺎق ،ﻧﻔﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻬﺎن و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؟

وجود علت ،معلول آن پدید نیامده است و براین اساس ،می پندارند ،میان علت و معلول ،رابطۀ ضروری وجود ندارد3 (.
1

توضیح):در مواردی که معلول ،از مجموعه ای از عوامل پدید می آید ،هریک از عوامل را «علت ناقصه» و
مجموعۀ عوامل را «علت تا ّمه» می نامند؛ مث ً
ال نوشتن روی کاغذ ،معلول عواملی از قبیل انسان ،قلم ،گرفتن قلم
در دست ،اندیشه کردن ،اراده کردن و حرکت دست می باشد و نوشتن وقتی محقّق می شود که همۀ عوامل دخیل
در آن موجود باشند .حتی اگر یک عامل هم نباشد ،آن معلول پدید نخواهد آمد؛ مث ً
ال اگر انسان باشد ،اما اراده نکند،
نوشتن تحقق پیدا نخواهد کرد .حال ،ممکن است برخی افراد بدون توجه به «اراده کردن» چنین تصور کنند که
همۀ عوامل نوشتن وجود دارد ولی نوشتن صورت نگرفته است و درنتیجه تصور کنند که میان علت و معلول آن،
رابطۀ ضروری برقرار نیست1 .
(

ب) بررسی معنای دوم اتفاق :اتفاق به این معنا نیز از نظر بسیاری از فالسفه ،از جمله ابنسینا و مالصدرا و
ﻧﮑﺘﻪ
2
سنخیت علت
عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان اروپایی ،امکانپذیر نیست؛)زیرا قبول این معنای اتفاق ،نفی اصل ّ
سنخیت میان علت و معلول را انکار کند و پدید آمدن
و معلول را به دنبال دارد .آنان میگویند اگر کسی واقع ًا اصل
ّ
هر چیزی از هر چیزی را ممکن بداند ،به هیچ کاری دست نخواهد زد؛ مث ً
ال نمیتواند برای رفع تشنگی آب بیاشامد؛
زیرا میان آب و رفع تشنگی رابطهای مشاهده نمیکند2 .
(
3

عالوه بر این)،چنین فردی نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند و دلیل آن را به دست آورد.
سنخیت ،بی اعتباری
او حتی نمی تواند دانشمندان را به کشف علل پدیده ها تشویق نماید .در حقیقت ،انکار اصل
ّ
همۀ علوم و بی اعتنایی به آنها را به دنبال دارد و متناقض با یک هستی نظام مند و قانونمند می باشد3 (.



ج) بررسی معنای سوم اتفاق :اثبات یا نفی اتفاق به معنای سوم نیازمند دقت و تأمل بیشتر است.
4
ﻧﮑﺘﻪ پذیرفتن این معنای اتفاق ،معمو ًال نفی «علت نخستین» و «آفریننده» را به دنبال دارد؛)زیرا غایتمند بودن جهان
معین و از پیش تعیین
بدان معناست که مجموعۀ حوادثی که در جهان رخ می دهد ،برای رسیدن به هدف و غایت ّ
4
شده است .قبول این غایتمندی نیز فقط با قبول علت نخستین و ̈
علهالعلل ،یعنی قبول آفریننده امکانپذیر است(.
در عین حال ،فالسفه نسبت به این معنای اتفاق ،نظرات متفاوتی ارائه کرده اند:
 1 ) 5آن دسته از فالسفه که برای جهان علت نخستین و آفریننده را اثبات می کنند ،معتقدند که این نوع اتفاق
هم مانند دو معنای ا ّول امکان پذیر نیست و همۀ حوادث جهان از ابتدا تاکنون و در آینده در جهت یک هدف
و غایت از پیش تعیین شده قرار دارند .به عبارت دیگر :جهانی که ما در آن زندگی می کنیم ،به سوی کمال
خود در حرکت است و مرحله به مرحله کامل تر می شود.


 2ا ّما آن دسته از فیلسوفان که به خداوند وعلت نخستین برای جهان معتقد نیستند ،غایتمندی زنجیرۀ حوادث
را نیز انکار می کنند و حتی وجود فرایندهای تکاملی در جهان را امری اتفاقی به حساب می آورند که از پیش
تعیین شده نبوده است.
 -5در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم اﺗﻔﺎق ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺮﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
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 -1ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺮاي اﺷﯿﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟



 3دسته ای از فیلسوفان هم هستند که در عین انکار خداوند ،می خواهند برای جهان و انسان هدف و غایت
تعیین کنند و بگویند که جهان به سمت یک غایت برتر در حرکت است و روز به روز کامل تر می شود و به
غایت خود نزدیک تر می گردد5 (.

1

اما نظر این فیلسوفان مورد نقد قرار گرفته است ).زیرا قبول غایت برای اشیا و پدیده های جهان وقتی
امکان پذیر است که آن غایت ،قبل از پیدایش اشیا مشخص شده باشد تا اشیا ،متناسب با آن هدف و آن غایت
ساخته شده و پدید آمده باشند تا به سوی آن حرکت نمایند و تکامل یابند و چنین غایت و هدفی ،بدون قبول
خداوند امکان پذیر نیست1 (.
مقایسه

دیدگاه این سه دسته فالسفه را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید کدام یک امتیازات بیشتری دارد؟

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ
....................................................................................
.ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ّ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﺪف ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ
....................................................................................
.ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را داراي ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﺪف ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺣﻮادث را ﺻﺮﻓًﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
....................................................................................
،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دو رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﺪف ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ آن ﻫﺪف و ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ آن ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﺪف ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ و ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ و ﭘﻮچ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ

2

ل

د) بررسی معنای چهارم اتفاق ):معنای چهارم اتفاق ،همان طور که گفته شد ،رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده
است .این معنای اتفاق با هیچ یک از اصول و لوازم علّیت مخالف نیست .بلکه مربوط به علم ناقص و محدود ما
نسبت به حوادث پیرامونی است .بنابراین می تواند کاربرد درستی داشته باشد .همان طور که در مثال مربوط به این
معنای اتفاق گفته شد ،چون شخصی که برای خرید به فروشگاه می رود ،از خارج شدن دوستش از خانه و تصمیم
دوستش برای آمدن به فروشگاه اطالعی ندارد ،نمی تواند پیش بینی کند که دوستش را در فروشگاه خواهد دید.
وا ّ براساس قاعدۀ علّیت و لوازم آن ،مجموعۀ تصمیم ها و حرکت های این شخص و دوستش سبب شده که آنها
یکدیگر را در فروشگاه ببینند و از احوال یکدیگر باخبر شوند2 .
(
 -2ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﻮل و ﻟﻮازم ﻋﻠﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ؟
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به کار ببندیم


 1در ابتدای درس ،حوادث و پدیده هایی ذکر شد که به نظر برخی ،مصداق اتفاق هستند  .به نظرشما هر یک
از این نمونه ها با کدام معنا از معانی اتفاق تناسب دارند؟
ﻧﻈﺮ دﻣﻮﮐﺮﯾﺘﻮس ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ دوم و ﺳﻮم اﺗﻔﺎق ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را
........................................................ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ و ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ دوم و ﺳﻮم اﺗﻔﺎق ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و


 2آیا می توان بدون یک علّت بال ّذات یا علّ ̈ه العلل که در ادیان الهی آن را «خدا» می نامند« ،اتفاق» به معنای
سوم را مردود دانست؟
ﺑﺪون ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﻋﻠﺖ و ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ و داراي ﻋﻠﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي اﺗﻔﺎق را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ
........................................................


 3پذیرش «اتفاق» به معنای دوم و سوم چه تأثیری در اندیشه و تفکر و سبک زندگی یک فرد دارد؟

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎ و ﺟﺪا اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎي اﺗﻔﺎق را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ﻃﻮل روز ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد
........................................................و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 4ضرب المثل زیر کدام معنای اتفاق را رد می کند؟ چرا؟

گندم از گندم بروید جو ز جو
........................................................ﻨﺪه اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ در ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دوم اﺳﺖ .ﻣﺼﺮع »ﮔﻨﺪم از ﮔﻨﺪم ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻮ ز ﺟﻮ« ﺑﯿﺎن ﮐﻨ
و روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﺎص ،ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺎص آن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 5شعر زیر انکار کدام معنای اتفاق است؟
وز نما مردم به حیوان برزدم
از جمادی مردم و نامی شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
تا برآرم از مالئک پر و سر
حمله دیگر بمیرم از بشر
........................................................

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻮﻟﻮي ﺑﯿﺎن ٔ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﮐﺎت ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻫﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻠﻘﻪ اي از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﭼﻬﺎرم ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ
ﮐﺪام ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻬﺎن؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1اﺗﻔﺎق از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎي روزﻣﺮه ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﺻﺤﯿﺢ
 -2ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ
 -3ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل آن راﺑﻄﻪ ﺣﺘﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺻﺤﯿﺢ

 -4ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ از ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﻏﻠﻂ

 -5ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،راﺑﻄﻪ ﺿﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺻﺤﯿﺢ
 -6ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﻮدن ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف ﺧﺎص در ﺣﺮﮐﺎت و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را در ﻣﻮرد
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  .........و  ........ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﺗﻔﺎق  -ﺷﺎﻧﺲ

 -2اﺻﻞ  ...........................ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل

 -3در ﻣﻌﻨﺎي دوم اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل  ................وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ

ﻻ ﺑﻪ  ............ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪي زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻮادث را اﻧﮑﺎر
 -4آن دﺳﺘﻪ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻠﻞ
 -5ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺎرم اﺗﻔﺎق رخ دادن ﺣﺎدﺛﻪ  .....................اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه

 -6از ﻧﻈﺮ  ................ﺑﺮﺧﻮرد اﺗﻔﺎﻗﯽ ذّرات رﯾﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﮔﺮدان ﺳﺒﺐ
دﻣﻮﮐﺮﯾﺘﻮس
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﯿﺎء ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

