@درس دوم :بخش اول  :جهان ممكنات
💫 خالصه مطالب درس دوم

✔ابن سینا مغایرت میان وجود وماهیّت را به خوبی تبیین کرده است.وی ازاین بحث خود استفاده کرد ونظردیگری را که فارابی

وقبل ازاو،ارسطو به اجمال بیان کرده بودند،توضیح داد.ازنظر ابنسینا،رابطةوجودوماهیّات امکانی است نه ضروری و نه امتناعی.
✔در قضایا ،سه نوع رابطه وجود دارد(وجوبی ،امتناعی و امکانی) .اگر محمولْ وجود باشد ،موضوع میتواند ممکنالوجود باشد یا
ممتنعالوجود یا واجبالوجود.
✔اشیاء که ممکنالوجودند ،اگر وجود یابند ،نیازمند علّت خواهند بود ،تا واجبالوجود نشوند ،به خودیِ خود وجود پیدا نمیکنند.
پس عاملی اینها از امکان خارج ساخته و به آنها وجود بخشیده است .اینگونه واجبالوجود را «واجبالوجود بالغیر» مینامند.
✔اشیای جهان که واجبالوجود بالغیر هستند ،نیازمند واجبالوجود بالذّاتی هستند که خودش ضرورت ذاتی داشته باشد(برهان
وجوب و امکان ،به قول خود ابن سینا برهان صدّیقین).
✔توماس آکوئیناس،که دربحث مغایرت وجود وماهیّت از ابن سینا تبعیّت میکرده است،این برهان را نیز در اروپا گسترش داد
که مورد قبول بسیاری قرار گرفت.درجهان اسالم نیز فالسفهای مانند بهمنیار ،خواجه نصیرالدّین طوسی ،میرداماد و شیخ بهایی
از این برهان استفاده کرده اند .مالصدرا و صدرائیان این برهان را ارتقا بخشیدند و عالوه بر همین بیان ،از بیان قویتری که با
دستگاه فلسفی مالصدرا سازگاری داشت ،بهره بردند.
✔از نظر ملّاصدرا ،وجود گونه است :وابسته و نیازمند – بینیاز و غیروابسته .طبق نظریة «امکان فقری» یا « فقر وجودی»،
جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلّق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد.
💫 نكات توضیحی درس دوم
🔥نکته :منظور از تناهی در پرسشهای ص ،9تناهی زمانی و مکانی است.
🔥نکته :واژة «مِهبانگ» ترجمه فارسی واژة  Big Bangاز زبان انگلیسی است.درزبان فارسی یکی از معانی «مِه»« ،بزرگ»
است وبانگ،به معنی آوای بلند است.این نظریّه بیان میکند که گیتی از یک وضعیّت بسیارچگال(متراکم)نخستین بر اثریک
انفجار بزرگ
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آغاز شده ودر گذر زمان انبساط یافتهاست.پس ازانبساط اوّلیّه ،گیتی به اندازة کافی سردشدکه امکان پیدایش ذرات زیراتمی و
بعدهااتمهای ساده،پدیدآید.به هم پیوستن ابرهای غولپیکرازعناصراولیّه براثرنیروی گرانش،باعث پیدایش ستارگان وکهکشانها
شد.
🔥نکته :بحث «موادّ قضایا» تحت این عنوان ،یک بحث منطقی است که در فلسفه با عنوان «موادّ ثالث» به شکلی دیگر
مورد بحث قرار میگیرد .با این تفاوت که در منطق بحث عامّی است مربوط به مادّة قضیّه ولی در فلسفه ،قضیّهای مورد نظر
است که محمول آن وجود باشد.
🔥نکته :واجبالوجود بالغیر همان ممکن الوجود است به شرط وجود علّتش.
وقتی علّت ممکنالوجود حاضر باشد ،وجودش ضروری میشود ولی همچنان ممکنالوجود باقی میماند؛ برای این که امکانِ
ممکنالوجود ذاتی است و ممکنالوجود هم در حدوث و هم در بقا ،نیازمند علّت خود است .رابطة علّت با معلولش ،مانند رابطة
بنا و بنّا نیست که بعد از مرگِ بنّا ،بنا همچنان باقی بماند ،بلکه مانند رابطة خورشید و شعاعهای آن است.

سواالت
@گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
-1در قضیة «تختهی کالس ما سبز است» رابطةبین موضوع و محمول ضروری میباشد
 -2در قضیة «غذای امروز،شور بود ».رابطة موضوع و محمول ،امتناعی میباشد
 -3قضیة «مجموع دو ضلع مثلث ،بزرگتر از ضلع سوم است ،رابطة وجوبی است.
 -4رابطة امتناعی یعنی محمول قضایابرای موضوعشان ضروری نیست.
-5در قضیة "تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است" برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است.
-6قضیة" امروز هوای تبریزپراز گرد وخاک است ".رابطة موضوع ومحمول امتناعی است.
-7نسبت وجود وهستی به عنوان یک محمول با موضوع آن در قضیة "میز وجود دارد" ضروری است.
-8به عقیدة فارابی وقتی به ذات وماهیت اشیاپیرامون خود نگاه میکنیم میان این ماهیات ووجودیک رابطةامکانی می یابیم.
-9در رابطة امکانی  ،ذات وماهیت اشیا به گونه ای نیست که حتما باید باشد.
-10رابطة میان وجود وگیاه یک رابطة ضرورت است.
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 -11چیزی ذاتا نسبت به وجودحالت امکانی داشته وممکن الوجود باشدمی تواندخود به خودازحالت امکان خارج شودووجود
برایش ضروری گردد و موجود شود.
 -12اشیایی ،که ذاتا ممکن الوجودند ،تا واجب الوجود نشوند ،موجود نمی شوند.
 -13اشیایی که ماهیتا،ممکن الوجود نیستند ،عاملی دیگراین ماهیات را واجب الوجود کرده وبه آنها وجود بخشیده ا ست.
-14همة ماهیاتی که موجودند ،به واسطة عاملی دیگر واجب الوجود شده اند .واجب الوجود بالغیرند.
-15ابن سینا می گوید:چون ذاتاممکن الوجودند،به واجب الوجودبالذاتی نیازدارندکه آنها را نسبت به وجود ازحالت امکانی خارج
کند ووجود را برای آنها ضروری وواجب نماید.
 -16همه اشیای جهان ،واجب الوجود بالذات،هستند.
-17واجب الوجود بالذات ،ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد واین ضرورت،از ناحیة
خود آن ذات است نه از ناحیة یک امر بیرونی.
-18پیام اصلی ابن سینا وپیروان اواین است که موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودنداما از این حیث که اکنون
موجودند،واجب الوجود بالغیرند؛یعنی از "واجب الوجود بالذات" نشئت گرفته اند.
-19بی نهایت شدن تعداداشیاءجهان،نیازشان رابه واجب الوجودبالذات برطرف نمی سازد،بلکه آنهاراهمچنان نیازمندنگه می دارد.
 -20برهان وجوب و امکان ابن سینا،اولین برهان فلسفی در پی اثبات وجود خداوند است.
 -21فالسفة بعد از ابن سینا ،هم در جهان اسالم و هم در اروپا ،بیان وی در اثبات واجب الوجود را برهانی بسیار قوی برایا ثبات
وجود خداوند دانسته و آن را "برهان صدیقین" نامیده اند.
 -22توماس آکوئیناس ،که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ابن سینا تبعیت می کرده است.
 -23توماس آکوئیناس ،برهان وجوب و امکان را در اروپا گسترش داد و مورد قبول بسیاری قرار گرفت.
-24درجهان اسالم فالسفه ای مانندبهمنیار،خواجه نصیرالدین طوسی،میردامادوشیخ بهایی ازبرهان وجوب وامکان استفاده
کردند.
 -25خواجه نصیرالدین طوسی و اشراقیون برهان وجوب و امکان را ارتقا بخشیدند.
-26مالصدرا معتقد است:اگرذات الهی آنی پرتوعنایت خویش را بازگیرد،کل موجودات نابودمی گردندونورآنها خاموش می شود.
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 -27به نظرمالصدرا  ،به جای نگاه کردن به ماهیت و مشاهدة حالت امکانی آن نسبت به وجود و عدم ،اگر به دو واقعیت نگاه
کنیم ،می بینیم که این واقعیات،عین وابستگی و نیازند.
 -28به نظرمالصدرا ،در میان موجودات جهان ،می توان موجودی را یافت که وابستگی به غیر و نیازمندی سراسر وجودش را
فرا نگرفته باشد.
 -29مالصدرا"وابستگی" و"فقر وجودی" را"امکان فقری" نامیدتاآن را از"امکان ماهوی" فارابی جدا کند.
-30به نظرمالصدرا ،فقر ونیازذاتی که درموجودات است،بایدبه منبعی متصل باشد که ازغنای ذاتی وبی نیازی برخوردار است.
 -31به نظرابن سینا،غنی بالذات،همان خداوند متعال است که همة موجودات به او وابسته اند.
 -32از نظر مالصدرا وجود دو گونه است- 1 :وجود بی نیاز و غیروابسته- 2وجودهای نیازمند و وابسته.
 -33طبق نظریة"امکان ماهوی"جهان هستی یکپارچه نیازوتعلق به ذات الهی است واز خود هیچ استقاللی ندارد.
@جواب ها:
 - 1غ  -2غ  - 3ص

 -4غ  -5ص  -6غ

ص  -14ص  -15ص  -16غ

 -17ص

 -7غ  -8غ
 -18ص

 -9ص  -10غ  -11غ
 -19ص

 -20غ

 -23ص  -24ص  -25غ  -26ص  -27ص  -28غ  -29غ  -30ص  -31غ

 -12ص -13

 -21غ
 -32ص

 -22ص
 -33غ

@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-34ابن سینا .............میان وجود و ماهیت را به خوبی تبیین کرده است.
 -35اشیاء جهان ،چه تعداد آنها محدود باشد و چه نامحدود ،چون ذاتا ............اند.
-36موجودات جهان برحسب ...خودممکن الوجودنداما ازاین حیث که اکنون موجودند،واجب الوجود بالغیرند.
 -37حیثیت وجود ،وجه ..........است و حیثیت ماهیت ،وجه ...........آنها.
 -38توماس آکوئیناس ،که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ..........تبعیت می کرده است.
 -39مالصدرا می گوید ........ ..... .....،که در موجودات مشاهده می کنیم ،باید به منبعی متصل باشد که از غنای ذاتی و بی
نیازی برخوردار است .آن غنی بالذات،همان ......... ......است که همة موجودات به او وابسته اند..
-40درجمالت حملی «ماه هست»« ،خورشید هست»،موضوع « »........و محمول « ».......نامیده میشود.
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-41نظریه مغایرت وجود با ماهیت ا بن سینا مورد توجه .....نیز قرارگرفت وزمینة گفت وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم
آورد که تا عصر ...........دنبال شد و تا امروز هم ادامه یافته است.
 -42در رابطة ..........برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است.
-43وقتی به.............و ............اشیاءپیرامون خودنگاه می کنیم،می بینیم که میان این ماهیات ووجودیک رابطةامکانی می یابیم.
 -44چیزی ......نسبت به وجودحالت امکانی داشته و ......باشد و خود به خود از حالت امکان خارج شود و وجود برایش ضروری
گردد و موجود شود.
-45اشیایی ،که ذاتا ممکن الوجودند،تا .......نشوند........ ،نمی شوند
-46همة ماهیاتی که موجودند،به واسطة عاملی دیگر .........الوجود شده اندوبه همین دلیل به واجب الوجود.......معروفند.
-47رابطة میان وجود وگیاه یک رابطة  ......است.
 -48اشیاء جهان ،چون ذاتا.........الوجودند ،به واجب الوجود .......نیاز دارند که آنها را نسبت به وجود از حالت امکانی خارج کند و
وجود را برای آنها ضروری و واجب نماید.
 -49همة اشیای جهان .......... ............هستند.
-50وجود برای واجب الوجود بالذات ضرورت دارد واین ضرورت،از ناحیة ....آن ذات است نه ازناحیة یک امر.......
-51بی نهایت شدن تعداداشیاءجهان،نیازشان را به ............برطرف نمی سازد،بلکه آنها راهمچنان نیازمندنگه می دارد.
 -52پیام اصلی ابن سینا و پیروان او :موجودات جهان برحسب ذات خود  ............انداما از این حیث که اکنون .........اند ،واجب
الوجود بالغیرند؛ یعنی از......... .......نشئت گرفته اند..
 -53توماس آکوئیناس ...... ...... ......رادر اروپا گسترش داد که مورد قبول بسیاری قرار گرفت.
-54درجهان اسالم نیزفالسفه ای مانند  ........و ........ازبرهان وجوب وامکان استفاده کرده اند.
 -55مالصدرا می گوید :به جای نگاه کردن به  ......و مشاهدة حالت امکانی آن نسبت به وجود وعدم ،اگر به دو......نگاه کنیم،
می بینیم که این واقعیات،عین وابستگی ونیازند.
-56به عقیده مالصدرا:درمیان موجودات،نمی توان موجودی رایافت که وابستگی به ....و.....سراسر وجودش رافرا نگرفته باشد.
 -57از نظر مالصدرا وجود دو گونه است :وجود بی نیازو.........و وجودهای نیازمند و.........
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-58درمیان اقسامِ وجوداگرموضوع،ذاتی است که نه ازوجودابا داردونه ازعدم،آن موضوع ..............رامی نامیم .نهایی خرداد98
@جواب ها (-34:مغایرت)(-35ممکن الوجود)(-36ذات)(-37مشترک موجودات/اختصاصی)(-38ابن سینا)(-39فقرونیازذاتی
/خداوند متعال)(-40ماهیّت-وجود)(-41فالسفةمسلمان/مالصدرا)(-42امتناعی)(-43ذات/ماهیت)(-44ذاتا/ممکن الوجود)-45
(واجب الوجود/موجود)(-46واجب/بالغیر)(-47امکانی)(-48ممکن/بالذاتی)(-49واجب الوجود بالغیر)(-50خود /بیرونی)(-51واجب
الوجودبالذات)(-52ممکن الوجود/موجود/واجب الوجود بالذات)(-53برهان وجوب وامکان)(-54بهمنیار/خواجه نصیرالدین طوسی
یامیرداماد/شیخ بهایی)(-55ماهیت/واقعیت)(-56غیر/نیازمندی)(-57غیروابسته/وابسته)(-58ممکن الوجود)

@گزینه صحیح را انتخاب کنید:
 -59قضیۀ «ارتفاع و میانۀ مثلث یكی است» بیانگر کدام رابطه است؟(سراسری)

)1امکانی

 )2امتناعی

 )4ضروری

 )3وجوبی

-60باتوجه به دیدگاه ابن سینا ومالصدرا به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟

)1امکان ماهوی موجود

واجب الوجود بالغیر بودن موجود/امکان فقری موجود

 ) 2امکان فقری موجود

واجب بالغیر بودن موجود /امکان ماهوی موجود

 )3امکان فقری موجود

عین نیاز ووابستگی به واجب /امکان فقری موجود

 ) 4امکان ماهوی موجود

واجب بالغیر بودن موجود /امکان فقری موجود

واجب بالغیر بودن موجود
عین نیاز ووابستگی به واجب
واجب بالغیر بودن موجود
عین نیاز ووابستگی به واجب

-61میان دومتفكرذکرشده کدام یك متاثرازدیگری بوده است وکدام شخص برهان وجوب وامكان ابن سینارا
ارتقابخشید؟

)2ابن سینا از توماس آکوئیناس -میرداماد

)1توماس آکوئیناس از خواجه نصیر -میرداماد

 )4ابن سینا از توماس آکوئیناس -مالصدرا

 )3توماس آکوئیناس از ابن سینا  -مالصدرا

-62باتوجه به عقیدۀ ابن سینا  ،این عبارت راتكمیل کنید ":همۀ ماهیاتی که موجودند...................
)1به واجب الوجود بالغیری نیاز دارند که آنها را نسبت به وجود از حالت امکانی خارج کند ووجود را برای آنها ضروری کند.
)2به واسطة عاملی دیگر  ،واجب الوجود شده اند ولذا می توان گفت که همة اشیای جهان واجب الوجود بالغیر هستند.
)3از ناحیة خودشان واجب الوجود بالذات شدند نه از ناحیة یک امر بیرونی.
)4ذاتا ممکن الوجود بالذات نشوند  ،موجود نمی شوند.
 -59گزینه1

 -60گزینه -61 4گزینه3

 -62گزینه2
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-63هر یك از گزینههای سمت راست با یكی از گزینههای سمت چپ مناسبت دارد .آنها رادرکنار هم
بنویسید(یك مورد درسمت چپ اضافی است)
الف) رابطة میان ماهیات ووجود

-1رابطةضرورت

ب) برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است.

-2رابطة امکانی

ج)عدد6زوج است

-3واجب الوجود بالغیر

د)به واسطة عاملی دیگر واجب شده اند.

-4واجب الوجود بالذات

و)ذاتی که ضرورت وجودش از ناحیة ذات خود است.

-5ممکن الوجود بالذات
-6رابطة امتناعی

@جواب:

الف) 2

ب) 6

ج) 1

د) 3

و) 4

 -64سواالت کشف ارتباط (یك مورد در سمت چپ اضافی است)
الف:سواالت

ب:پاسخ ها

 -1گسترش دهندة برهان وجوب وامکان در اروپا

 )1مالصدرا

-2ارتقا دهندة برهان وجوب وامکان ابن سینا

)2شیخ بهایی

 -3در جهان اسالم از برهان وجوب وامکان ابن سینا

 )3توماس آکوئیناس

-4نظریةفقروجودی (نهایی شهریور)98
@جواب:

3 )1

1 )2

)4ابن سینا
1 )4

2 )3

@به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:
-65رابطه میان قضایارا نام برده و برای هر یك مثالی بزنید.
-1رابطة وجوبی :عدد  4زوج است  -2.رابطه امکانی :حسن معلم است  -3.رابطهی امتناعی عدد  6فرد است.
-66به موارد ذیل جواب کوتاه بدهید:
الف -مقصود مالصدرا از غنیّ بالذات چیست؟
همان خداوند متعال است که همة موجودات به او وابسته اند.
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ب-چرا مالصدرا وابستگی وفقر وجودی را امكان فقری نامید؟
تا آن را از امکان ماهوی ابن سینا جدا کند.
ت-از نظر مالصدرا وجود برچند قسم است ؟نام ببرید.
-1وجود بی نیاز و غیروابسته- 2وجودهای نیازمند و وابسته
ج -درنظر کدام فیلسوف وجود بردوقسم ،وجود غیروابسته ووجود وابسته است؟
مالصدرا
د -نام دیگر نظریۀامكان فقری مالصدرا چیست؟
فقروجودی
-67برای هریك از سواالت ذیل جوابِ مختصری درحد یك یا چند کلمه بنویسید؟
-1درکدام رابطه است که نسبت وجود به عنوان یک محمول با موضوعشان ضروری است؟
رابطۀ ضرورت

 -2وقتی به ذات و ماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم ،میان این ماهیات و وجود چه رابطه ای می یابیم؟
رابطۀ امكانی

-3ذاتی است که وجودبرایش ضرورت داردواین ضرورت،ازناحیةخودآن ذات است نه ازناحیةیک امربیرونی چه نامیده میشود؟
واجب الوجود بالذات
-4آیا بی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان  ،نیازشان را به واجب الوجود بالذات برطرف می سازد؟ چرا؟

خیر،بلكه آنها را همچنان نیازمند نگه می دارد.
-5از منظر ابن سیناواجب برچند قسم است؟ نام ببرید.

دوقسم ،واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغیر

-68به سواالت ذیل در مورد توماس آکوئیناس پاسخ دهید:
الف-به پیروی از چه کسی بحث مغایرت وجود وماهیت را در اروپا مطرح کرد؟
ابن سینا
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ب -به پیروی از ابن سینا کدام بحث فلسفی را دراروپا مطرح کرد؟
مغایرت وجود وماهیت
-69درجهان اسالم کدام فالسفه از برهان وجوب وامكان استفاده کرده اند؟ نام دوتن از آنها را بنویسید.
فالسفه ای مانند بهمنیار،خواجه نصیرالدین طوسی ،میرداماد و شیخ بهایی از این برهان استفاده کرده اند.
-70رابطۀ هریك ازمفاهیم زیر را بامحمول وجود تعیین نمایید(واجب،ممكن،ممتنع)(نهایی دی ماه )98
الف)شریک خدا

ب)کوه الماس

@جواب:الف)ممتنع

ب)ممكن

ج)انسان
ج)ممكن

د)خداوندمتعال
د)واجب

@به سؤاالت ذیل جواب کامل وتشریحی دهید:
 -71اصطالحات زیر را با ذکر مثالی تعریف کنید؟
الف-رابطۀ امكانی:
محمولِ قضایابرای موضوعشان ضروری نیست بلکه ممکن هستند؛یعنی،هم می توانند این محمول رابپذیرندوهم نپذیرند.مثال:
حسن معلم است.
ب-واجب الوجود بالذات(بااندکی تغییر نهایی دی ماه ) 98
همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد واین ضرورت،ازناحیةخود آن ذات است نه از ناحیة یک امر بیرونی .مثال:
خداهست.
ج :نظریۀ فقروجودی( :بااندکی تغییر نهایی دی ماه ) 98
جهان هستی یکپارچه نیاز وتعلق به ذات الهی است وازخود هیچ استقاللی ندارد.اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را
بازگیرد،کل موجودات نابود می گردندونور آنها خاموش می شود.
د-رابطۀ ضروری:
محمول قضایا برای موضوعشان ضروری است.مثال:عدد  5فرد است.
ذ-رابطۀ امتناعی :
برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است؛یعنی محال و ممتنع است که عدد هشت فرد باشد.
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و -ممتنع الوجود( :نهایی دی ماه ) 97
برقراری ارتباط میان موضوع ومحمول غیرممکن است؛یعنی محال و ممتنع است که عدد هشت فردباشد ،موجودات روی زمین
نامحدود باشندو مثلث ،دایره باشد.
-72طبق عقیدۀ ابن سینا میان ماهیات ووجود چه نوع رابطه ای برقرار است؟
وقتی به ذات وماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم،می بینیم که میان این ماهیات ووجودیک رابطة امکانی برقرار است.
یعنی ذات وماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشد .همچنین ،به گونه ای هم نیست که بودن آنها محال باشد .این
اشیاء ذاتا می توانند باشند یا نباشند .به تعبیر دیگر ،این اشیاء ممکن الوجودند.
 -73پیام اصلی ابن سینا و پیروان اودرمورد ماهیات وموجودات جهان را بنویسید؟
موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودنداما از این حیث که اکنون موجودند ،واجب الوجود بالغیرند؛یعنی از واجب
الوجود بالذات نشئت گرفته اند.
-74فالسفۀ بعد از ابن سینا هم در جهان اسالم وهم دراروپا ،درموردبرهان ابن سیناچه عقیده ای داشته
وآن را چه نامیده اند؟
آنهابیان ابن سینادراثبات واجب الوجودرابرهانی بسیارقوی برای اثبات وجودخداونددانسته وآنرابرهان«وجوب و امکان"نامیده اند.
-75طبق نظرابن سینا،اگرهمۀ چیزهای که این جهان راتشكیل داده اند،ذاتاوماهیتا نسبت به وجود حالت امكان
دارند،چگونه ازحالت امكانی خارج شده وموجودشده اند؟وچراموجودبودن برای این ماهیات ضرورت پیدا کرده

است؟این اشیاء،که ذاتاممکن الوجودند،تاواجب الوجودنشوند،موجود نمی شوندوچون ماهیتاواجب الوجودنیستند،عاملی دیگراین
ماهیات راواجب الوجودکرده وبه آنها وجود بخشیده ا ست.پس،همة ماهیاتی که موجودند،به واسطة عاملی دیگر واجب الوجود
شده اند .به عبارت دیگر واجب الوجود بالغیرند.
-76مالصدرا برای تمایز وجداکردن نظریۀخود باابن سینادربارۀماهیات چه تبیین وتوضیحی ارائه می دهد؟

مالصدرامیگوید،به جای نگاه کردن به ماهیت ومشاهدةحالت امکانی آن نسبت به وجودوعدم،اگربه دوواقعیت نگاه کنیم،
می بینیم که این واقعیات،عین وابستگی ونیازند؛درمیان این موجودات،نمی توان موجودی رایافت که وابستگی به غیر و
نیازمندی سراسروجودش رافرا نگرفته باشد.وی این»وابستگی"و"فقر وجودی"را امکان فقری نامیدتاآن راازامکان ماهوی
ابن سینا جدا کند.
21

-77به عقیدۀ مالصدرا ،برای مشاهدۀ فقر ونیاز ذاتی درموجودات باید به چه منبعی متصل شد؟این فقرو نیاز
ذاتی که درموجودات مشاهده می کنیم،باید به منبعی متصل باشدکه ازغنای ذاتی وبی نیازی برخورداراست.آن غنی بالذات،همان
خداوند متعال است که همة موجودات به او وابسته اند.
-78موجودات جهان برحسب ذات خود واز این حیث که اکنون موجودند،به ترتیب چگونه موجودی هستند؟

موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجودند اما از این حیث که اکنون موجودند ،واجب الوجود بالغیرند؛ یعنی از واجب
الوجود بالذات نشئت گرفته اند.
 -79نظریۀ فقر وجودی یا امكان فقری مالصدرا را توضیح دهید؟ (بااندکی تغییرنهایی خرداد)98
جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد .اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را
بازگیرد،کل موجودات نابود می گردند و نور آنها خاموش می شود.
@جواب فعالیت ها وتمرینات درس 2
💫تمرین ص10
 -2امکان
 -1ضروری

 -3امتناع

💫تعیین رابطة ص11
خاک

مهربانی

سوختن

سردشدن

امکان

امکان

امکان

امکان

امکان

امکان

امکان

امکان

عدد بینهایت

فرشتگان

روح

پرنده

جیوه
امکان

💫 توجّه:درراهنمای معلم ،عدد بی نهایت امكان گرفته شده است.

انرژی

امتناع

امتناع

امکان

خدا

الکتریسیته

دیو

ک

ی

امکان

شری

دریا

💫تفکّر ص12
 -1نه خیر .چون ضرورت ذاتی یعنی ضرورتِ وجود داشتن .اگر چیزی وجودش ضروری باشد و موجود نشود ،تناقض پیش
میآید-2 .نه خیر.چون یعنی امتناع ذاتی یعنی ضرورت عدم.اگر چیزی عدمش ضروری باشد وموجود شود ،تناقض پیش میآید.
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💫به کار ببندیم ص14
 -1مثلث سه ضلع دارد( .وجوب)
جهان نابود نمی شود( .امکان )

 /مثلث سه ضلع ندارد( .امتناع )  /جهان نابود می شود( .امکان )
 /مربع چهارضلع دارد( .وجوب)  /مربع چهارضلع ندارد( .امتناع)

فریاد بلند است( .امکان )

 /فریاد بلند نیست( .امکان )

پیراهن حسن آبی نیست( .امکان)

 /عدد سه زوج است( .امتناع)

 /پیراهن حسن آبی است( .امکان)
 /عدد سه زوج نیست( .وجوب)

-2
خداوند انسان شریک خداوند آخرت دریای جیوه مستطیل جمع شب و روز
ضرورت امکان

امتناع

امکان

امکان

امکان

امتناع

-3پاسخ این است که تقسیم موجودات به واجب و ممکن میسّر نیست .بلکه این موجودات به «واجب الوجودبالذات » و «واجب
الوجود بالغیر » تقسیم می شوند.امّا اگر موجودات عالم را ،با توجه به ذاتشان درنظر بگیریم ،می توانیم به واجب الوجود و ممکن
الوجودتقسیم کنیم .ذات یک موجود که همان خداوند است ،واجب الوجود است و ذات دیگر موجودات،ممکن الوجود است.
 -4گزینة ب و ج صحیح است.
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