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درباره نویسنده
محمـد سـعیدی مهـر در سـال  1342در تهـران متولـد شـد .ایشـان در سـال 1360هجـری شمسـی در رشـته
ریاضـی فیزیـک از دبیرسـتان خوارزمـی تهران فارغ التحصیـل و به علت عالقمنـدی به دروس حـوزوی (و مقارن
بـا تعطیلـی دانشـگاهها) ،در حـوزه شـهید بهشـتی تهـران تحصیلات حـوزوی خـود را آغـاز کـرد .وی در مهرماه
 1364وارد حـوزه علمیـه قـم شـد و به تحصیل سـطح ادامـه داد و همزمان در دروس فلسـفه نیز شـرکت نمود .در
سـال  1367سـطح حـوزه را بـه اتمـام رسـاند و به تحصیـل در مقطـع خارج فقه و اصول مشـغول شـد .سـرانجام
در سـال  1379بـا دفـاع از رسـاله دکتـری با عنـوان «بررسـی انتقادی«ضـرورت» در فلسـفه تحصیلـی معاصر»،
در دانشـگاه تربیـت مـدرس فـارغ التحصیل شـد .ایشـان از سـال  1380بهعنوان عضـو هیئت علمی گروه فلسـفه
دانشـگاه تربیـت مـدرس مشـغول و در حـال حاضر دانشـیار گروه فلسـفه این دانشـگاه اسـت.

چکیده اثر
کتـاب ضـرورت ،داللـت و جهانهای ممکـن با رویکـردی تحلیلی به بررسـی مجموعـهای از مهمترین مباحثی
کـه در فلسـفه معاصـر پیرامـون مفهـوم «ضـرورت» شـکل گرفتـه اسـت میپـردازد .در فصـول آغازیـن کتـاب،
افـزون بـر تحلیـل معناشـناختی «ضـرورت» بـر پایه منطـق موجهـات معاصـر ،جایگاه ایـده جهانهـای ممکن
در متافیزیـک تحلیلـی معاصـر بررسـی میشـود .کتـاب در ادامـه بـه تحلیـل نظریـه داللـت مسـتقیم در حـوزه
اسـامی خـاص میپـردازد و پـس از آن ،نسـبت ضـرورت شـیئی و ذاتگرایـی کاویـده میشـود .سـرانجام در دو
فصـل انتهایـی کتـاب نسـبت گزارههـای ضـروری و گزارههـای پیشـین بـا دو رویکـرد تعریفـی و شـهودی مـورد
تحلیـل قـرار میگیـرد .بدیـن ترتیب ،ضـرورت ،داللـت و جهانهای ممکن میکوشـد طیف وسـیعی از مباحث
معاصـر در بـاب ضـرورت را در طرحـی نظاممنـد وارسـی کند و بـا نگاهـی انتقـادی حلقههای ارتباطـی منطق،
متافیزیـک و فلسـفه زبـان را در ایـن حـوزه بازنماید.
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