
دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله دومین بحث مربوط به راهنمای تدریس کتاب فلسفه جدید التالیف 
است، امیدواریم، با اهداف  و الگوی تدریس این کتاب بیشتر آشنا شوید.

اشاره
در شـمارة قبـل تحلیـل محتـوا و راهنمـای تدریـس 
درس اول کتـاب فلسـفه )2( تقدیـم دبیـران محتـرم 
فلسـفه شـد. در ایـن شـماره، راهنمـای تدریـس درس 
دوم تقدیـم می گـردد. امیـد اسـت محتـوای ایـن مقاله 
بتوانـد دبیـران گرامی را در تدریس کمـک نماید و آنچه 
را کـه موردنظـر مؤلفان و برنامه ریزان بوده اسـت به آنان 

انتقـال دهد.

هدف کلی
توانایـی تبییـن مفاهیـم سـه گانة امـکان، ضـرورت و 
امتنـاع و بیان دیدگاه فالسـفه نسـبت بـه ممکن الوجود 

بـودن موجـودات جهان.

اهداف جزئی
● تشـخیص جایـگاه مفاهیـم سـه گانه در قضایـای 

مختلـف؛
● تعییـن نسـبت وجـود بـا مفاهیـم مختلـف از نظـر 

جهـات سـه گانة وجـوب، امـکان و امتنـاع؛
● درک ممکن الوجـود بـودن موجودات جهـان و خود 

انسان.

طراحی آموزشی درس
ایـن درس بـا توصیفی از جهان طبیعت آغاز می شـود. 
هـدف از ایـن توصیف آمـاده کـردن ذهـن دانش آموزان 

بـه سـؤال هایی اسـت کـه دربـارة ایـن طبیعـت پهنـاور 
می شـود. مطرح 

با طرح سـؤال هایی پنج گانه دربارة جهـان، دانش آموزان، 
بـرای ورود بـه بحـث امـکان و وجـوب آمادگـی کسـب 

. می کنند
آنـگاه بـا دسـته بندی قضایای مختلف و تعیین نسـبت 
محمـول آن قضایا با موضوعشـان، دانش آموزان به تعیین 
رابطـة امکانـی یـا وجوبـی یـا امتناعـی هـر محمـول بـا 
موضـوع آن می پردازنـد و بدین ترتیـب با این سـه مفهوم 

می شوند. آشـنا 
دانش آمـوزان همیـن سـه رابطـه را در آنجـا کـه وجود 

محمـول واقـع شـود تمریـن می کنند.
پـس از ایـن مرحلـه، دانش آمـوزان با این سـؤال روبه رو 
می شـوند کـه: »اگر رابطـه وجود بـا درخت، انسـان، ماه، 
سـتاره و همة اشـیای پیرامونی رابطة امکانی اسـت، چرا 
این رابطه به وجوب تبدیل شـده و این اشـیا واجب الوجود 
شـده و موجود شـده  اند؟« بعد از آن، اسـتدالل ابن سـینا 

در این بـاره توضیـح داده می شـود و تبییـن می گردد.

محورهای اصلی درس
● سـؤال های مهمـی دربـارة جهان باعظمـت پیرامون 
مـا مطـرح اسـت، ماننـد اینکـه: آیـا ایـن موجوداتـی که 

هسـتند می توانسـتند نباشند؟
● رابطـة محمـول قضیـه بـا موضـوع آن هـا یـا ممکن 

اسـت یـا وجـوب یـا امتناع.
● رابطـة وجـود بـا موضوع خـود نیز یا ممکن اسـت یا 

آموزش

جهـــان ممکنـات
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وجوب یـا امتناع.
بالـذات  پیرامونـی همـه ممکن الوجـود  ● موجـودات 
هسـتند و موجـود دیگـری بـه آن هـا ضـرورت وجـود 

بخشـیده اسـت.
● موجـودی کـه بـه ممکن الوجودهـا وجـوب وجـود 

بالـذات اسـت. بخشـیده، خـودش واجب الوجـود 
● فارابـی، ابن سـینا و مالصـدرا، هر کدام با شـیوة خود 
ثابـت کرده انـد کـه ایـن جهـان ممکن الوجـود بالـذات و 

واجب الوجـود بالغیر اسـت.

نکات آموزشی در مسیر تدریس
توضیحـی دربـارة عظمـت جهان و سـؤال های اساسـی 

پیرامون آن
بـرای اینکـه دانش آمـوزان آمـادة ورود بـه سـؤال های 
فلسـفی دربـارة جهـان شـوند، خـوب اسـت ابتـدا دربارة 
جهـان ماکروسـکوپی و جهـان میکروسـکوپی و ناظـر به 
شـگفتی ها و عظمـت آن هـا نمونه هایی از قبیـل آنچه در 
درس آمده، بیان شـود. خوب اسـت برخی از دانش آموزان 
تشـویق شـوند که مطالعـه ای دربارة جهان انجـام دهند و 

آمارهایـی را در کالس ارائـه نمایند.
یـک  را  پنج گانـه  سـؤال های  آمادگـی،  ایـن  از  پـس 
بـار مـرور می کنیـم و در حـد فرصتـی کـه داریـم، بـاب 
گفت وگـو را بـرای نظردهـی دانش آمـوزان بـاز می کنیم. 
در ایـن گفت وگـو، الزم نیسـت به نتیجة روشـن و نهایی 
برسـیم؛ زیرا چهار سـؤال اول جزء محتوای درس نیسـت. 
فقـط سـؤال پنجم جزء محتوای درس اسـت کـه در خود 
درس بـه آن می پردازیـم. از دانش آمـوزان نیز می خواهیم 
کـه سـؤال های مشـابهی طـرح کننـد. آنـگاه از میـان 
سـؤال های طرح شـده، یـک سـؤال را کـه محـور مباحث 
بعـدی اسـت انتخـاب می کنیـم و ابتـدا از دانش آمـوزان 
می خواهیـم دربـارة ایـن سـؤال  نظـر اولیـة خـود را بیان 

نمایند.

طرح مفاهیم سه گانه
در ایـن قسـمت می خواهیـم دانش آمـوزان را بـا سـه 
مفهـوم »امـکان«، »ضـرورت« و »امتنـاع« کـه البتـه در 
زندگـی معمولـی نیـز در حـال اسـتفاده از آن هسـتند، 
بیشـتر آشـنا کنیم. برای آشـنایی با این سـه مفهوم، سه 

قضیـه داریـم که:
در قضیـة اول، رابطة میان موضوع و محمول »ضروری« 

است.
در قضیـة دوم، رابطـة میان موضـوع و محمول »امکان« 

است.
در قضیة سـوم، رابطة میان موضوع و محمول »امتناع« 

است.
بدین ترتیب دانش آموزان به سه مفهوم می رسند:

رابطة ضرورت، امکان و امتناع

انجام تمرین
این فعالیت دو تمرین دارد:

در تمرین »الف« سـه قضیة هندسـی قرار داده شـده و 
از دانش آمـوزان درخواسـت شـده که رابطة میـان آن ها را 
مشـخص کننـد. از آنجا کـه قضایای هندسـی رابطه های 
روشـن و واضحـی دارنـد، می تواننـد بـه تثبیـت معانـی 

موردنظـر در ذهـن دانش آمـوزان کمـک کنند.

در تمریـن »ب«، دانش آمـوزان بایـد بـرای هـر یـک از 
روابـط سـه گانه نمونه هایـی بیاورنـد. ایـن نمونه هـا بایـد 
توسـط دبیر محترم بررسـی شـود و درسـتی و نادرسـتی 
آن هـا مشـخص گـردد. دبیـر نیـز می توانـد در امتحانات، 
قضایایـی را ذکر کنـد و از دانش آمـوزان بخواهد که رابطة 

آن هـا را تعییـن نمایند.
بـا سـه مفهـوم وجـوب  اینکـه دانش آمـوزان  از  بعـد 
)ضـرورت(، امکان و امتناع آشـنا شـدند، باید همین سـه 
مفهوم را نسـبت بـه قضایایی که محمول آن هـا »وجود« 

بیاموزند. اسـت 

انجام فعالیت »تعیین رابطه«
در فعالیتـی کـه ارائـه شـده، ابتـدا دانش آمـوزان رابطة 
وجـود بـا برخـی از مفاهیـم را تمریـن می کننـد و نـوع 

رابطـة آن هـا را بـا وجـود مشـخص می نماینـد.

توجـه: احتمـال دارد کـه برخـی از دانش آمـوزان رابطـة 
وجـود بـا خـاک و مهربانـی و سـوختن را رابطـة ضروری 
بداننـد بـه این دلیـل که مثـاًل خـاک االن موجود اسـت. 
برخـی دانش آمـوزان هم ممکن اسـت متوجـه حقیقت و 
ذات خـاک شـوند و بگوینـد کـه چنین نیسـت که خاک 
ضرورتًا باید موجود باشـد و رابطه را امکانی ببینند. همین 
اختالف نظـر، انگیـزه ای بـرای ورود بـه بحث بعدی اسـت.

تبیین ممکن الوجود بودن اشیا
در اینجـا بـا اسـتفاده از دانـش درس اول که مشـخص 
شـد »وجـود« و »ماهیـت« دو مفهـوم جداگانه انـد، ابتدا 
ایـن سـؤال را مطـرح می کنیـم کـه: آیـا رابطـة وجـود با 

ماهیـات امتناعی اسـت؟
جـواب آن ها منفـی خواهد بود، زیرا اگـر رابطه امتناعی 

باشـد،  هیچ ماهیتی به وجـود نخواهد آمد.
سـپس می پرسـیم: آیـا رابطة آن هـا ضـروری و وجوبی 

است؟
باز هم پاسخشـان منفی خواهد بود، زیـرا در آن صورت 

همة ماهیات همیشـه باید باشند.
بـا ایـن پرسـش و پاسـخ، روشـن می شـود کـه رابطـة 

وجـود بـا ماهیـات یـک رابطـة امکانـی اسـت.

برای اینکه 
دانش آموزان آمادة 
ورود به سؤال های 
فلسفی دربارة جهان 
شوند، خوب است 
ابتدا دربارة جهان 
ماکروسکوپی و 
جهان میکروسکوپی 
و ناظر به شگفتی ها 
و عظمت آن ها 
نمونه هایی از قبیل 
آنچه در درس آمده، 
بیان شود
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در اینجا به بررسـی سـؤال اصلـی درس می پردازیم: چرا 
بـا اینکـه رابطة ماهیات بـا وجود یک رابطة امکانی اسـت، 
و ایـن ماهیـات، هـم می تواننـد باشـند و هم نباشـند، اما 
ایـن رابطـة امکانی االن به هـم خورده و این اشـیا موجود 

شده اند؟
بـا طرح سـؤال فوق، وارد پاسـخ ابن سـینا به این سـؤال 
می شـویم؛ پاسـخی که در حقیقت، همان »برهان وجوب 
و امـکان« اسـت که برای اثبـات واجب الوجود بـه کار رفته 

اسـت. با تقریر بیان ابن سـینا مشـخص می شـود که: 
بایـد  شـود،  موجـود  اینکـه  بـرای  ممکن الوجـود   ●
رابطـه اش بـا وجـود از حالـت امکانـی خـارج شـود و بـه 

حالـت وجـوب برسـد.
● امـا چـون خـودش ذاتـًا ممکن الوجـود اسـت، نـه 
واجب الوجـود، عامـل دیگـری بایـد او را از حالـت امکانـی 

خـارج کنـد. لـذا »واجب الوجـود بالغیـر« می شـود.

انجام فعالیت »تفکر«
ایـن فعالیـت، برای تثبیت توضیحات قبل اسـت. در این 

فعالیت سـه سؤال طرح شـده است.
پاسـخ سـؤال اول منفی اسـت، زیـرا اگر چیـزی به نحو 
ذاتـی از چیـزی منفـک باشـد و نتواند با آن جمع شـود و 
در عیـن حـال بخواهد با آن جمع شـود، اجتماع نقیضین 

پیـش خواهـد آمد کـه امری محال اسـت.
پاسـخ سـؤال دوم هم منفی اسـت، زیرا اگر رابطة وجود 
بـا چیـزی ضـروری باشـد و نتـوان وجـود را از آن منفک 
کـرد، بدین معناسـت آن چیـز همـواره موجود اسـت و در 

هیـچ برهـه ای از زمـان، وجـود از او جدا نمی شـود.
فعالیت سـوم، خود سـه بند دارد و هر سـه باید توسـط 

دانش آموزان تکمیل شـود:
● در بند الف، کلمة »واجب«
● در بند ب، کلمة »ممکن«

● در بند ج، کلمة »ممتنع« قرار می گیرد.

انجام فعالیت »به کار ببندیم«
این فعالیت شامل سه قسمت است.

در قسـمت 1 مجموعه ای از مفاهیم در دو ردیف قرار 
گرفته انـد که نوعـی ارتباط با هـم دارنـد. دانش آموزان 
بایـد مفاهیـم مرتبط با هم در ایـن دو ردیف را بیابند و 
قضیه ای موجبه یا سـالبه با آن ها بسـازند؛ مثاًل کسـی 

بنویسد: می تواند 
● مثلث سه ضلع دارد: وجوب

● جهـان نابـود می شـود: ممتنع )کسـی کـه به خدا 
اعتقـاد دارد، می دانـد کـه جهـان تغییـر می کنـد، امـا 
نابـود نمی شـود. همچنیـن اگـر نابود شـدن بـه معنی 
باشـد، جهـان چـون  نیست شـدن  و  معـدوم شـدن 
عیـن بـودن اسـت، بـه نبـودن و نیسـت شـدن تبدیل 

نمی شـود(
● مربع چهار ضلع دارد: وجوب

● پیراهن حسن آبی است: امکان
● عدد سه زوج است: امتناع

سـؤال طـرح شـده در قسـمت 2 یـک پیـچ کوچک 
دارد، زیـرا در سـؤال آمده کـه آیا »موجـودات عالم« را 

می تـوان بـه واجـب و ممکـن تقسـیم کرد؟
می دانیـم هر موجـودی، وجود برایش ضروری اسـت 
و ااّل موجـود نبـود؛ حال یـا ضرورت بالـذات یا ضرورت 
بالغیـر. امـا اگـر نـگاه بـه ذات و ماهیت موجـود کنیم، 
موجـودات عالـم را می تـوان به دو دسـتة ممکن بالذات 
و واجب بالـذات تقسـیم کـرد. البته ایـن ممکن بالذات، 

چـون اکنون موجود اسـت، واجب بالغیر شـده اسـت.
پـس موجـودات عالـم را از آن جهـت کـه موجودند، 
بالـذات و واجب الوجـود  بـه دو دسـتة واجب الوجـود 
بالغیـر تقسـیم می کنیم. اما همین موجـودات را از نظر 
ذاتشـان، بـه دو دسـتة ممکن الوجـود و واجب الوجـود 
تقسـیم می نماییـم. در پاسـخ بـه سـؤال قسـمت 3 
می گوییـم کـه هر سـه حالـت می تواند صحیح باشـد، 
زیـرا اگـر چیـزی را در ذهن خودمان بیاوریـم و در نظر 
بگیریـم، امـا در خـارج آن را نیابیـم، می توانـد بـدان 
جهت باشـد که ذاتًا ممتنع الوجود اسـت، مانند شریک 
خداونـد. همچنیـن می تواند بدان جهت باشـد که علت 
آن پیـدا نشـده تـا آن را از حالـت امـکان خـارج کند و 

موجـود نماید.

این رابطه، ضروری و واجب است.1. مجموع دو ضلع مثلث بزرگ تر از ضلع سوم است.

این رابطه، ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نیست.2. ارتفاع و میانه یکی است.

این رابطه، ممتنع است.3. مجموع زوایای مثلث سه  قائمه است.

سوختنمهربانیخاک
سیاِه 
سفید

خدادیو
شریک 

خدا
فرشتگان

دریای 
جیوه

الکتریسیتهانرژیپرندهروح

امکانامکانامکانامکانامکانامکانامتناعضرورتامکانامتناعامکانامکانامکان

پس موجودات 
عالم را از آن جهت 

که موجودند، 
به دو دستة 

واجب الوجود بالذات 
و واجب الوجود 

بالغیر تقسیم 
می کنیم. اما همین 
موجودات را از نظر 

ذاتشان، به دو دستة 
ممکن الوجود و 

واجب الوجود تقسیم 
می نماییم
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