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 اسالمی فلسفه در االمرنفس مفهوم با آن نسبت و پلنتینگا اندیشه در ممکن هايجهان
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  چکیده
ربهتج فالسفه هستند، مابعدالطبیعه ناپذیرجدایی مفاهیم) وجهی مفاهیم( امکان و ضرورت مفاهیم رسدمی نظر به اگرچه
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 امکان، ضرورت، ممکن، ايهجهان مفاهیم معتقدند فالسفه از برخی مقابل، دهند و درمی تقلیل ممکن هايجهان مفهوم
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  هاي کلیدي واژه

 االمرنفس امور، وضعیت ممکن، جهان تقلیلی، نام گرایی انگاري،بالفعل

  
  

  
                                                

  m.zali@ut.ac.ir   )مسئول مکاتبات( تهران دانشگاه فلسفه دکتري دانشجوي *
      ralami@ut.ac.ir تهران دانشگاه  فلسفه دانشیار **

 safary@ut.ac.ir    تهران دانشگاه  فلسفه دانشیار ***
 

  23/5/1391: تاریخ پذیرش                                                                                                          29/9/1390: تاریخ وصول

  )یـ پژوهش یمجله علم( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    13-30ص ، 1391پاییز و زمستان ، 14شماره ، چهارمسال دورة جدید، 



   1391 پاییز و زمستان، 14شماره  ،چهارمسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  12 
 
  مقدمه-1

 در متمـایز  جایگـاهی ) امکـان ( ضـرورت  مفهوم اگرچه
 در تحلیلـی  امـا فیلسـوفان   دارد غربی فیلسوفان اندیشه

بیش از ادوار گذشـته، توجـه جـدي بـه آن      بیستم قرن
 ماننـد ( غالـب  سنت ادوار، از برخی در حتی. داشته اند

 را ضـرورت  مفهوم تا کرد بسیاري تالش) گراییتجربه
 روانشناختی یا زبانی امري قالب در را آن یا گذارد کنار

 تحلیلــی فلسـفه  اخیـر  دوره در کــه امـري  کنـد؛  تبیـین 
 تحلیلـی  متافیزیکـدانان  اسـت و  رسیده نظر نادرست به

در  Modal Notions(1( وجهـی  مفـاهیم  تبیین براي
 صدق میان تمایز. اندو بسیار کوشیده خود سنتی معناي

 سختی به اما تشخیص قابل آسانی به ممکن، و ضروري
گزاره چنین صادق هايگزاره میان در. است تبیین قابل
  :یابیممی را هایی

 مترمیلی 360 حدود ساري در ساالنه بارندگی میانگین«
   ».است بوده

 هـا گزاره از دیگري دسته حالی که در ند؛هست ممکن که
  :مانند

 آنگاه است، انسان سقراط و فناپذیرند هاانسان همه اگر«
  »است فناپذیر سقراط
 و» ضـرورت « واژگـان  امـا . هستند ضروري هايصدق

 چـه  از آنها میان تمایز هستند؟ معنا چه به دقیقاً» امکان«
 ايهـ صـدق  میـان  تمـایز  آیـا  کنـد؟ مـی  حکایت چیزي

 اینکه است؟ قراردادي امر یک صرفاً ممکن، و ضروري
 غیـر  آن انکار اگر تنها و اگر است، ضروري گزاره یک

 ایـن  اسـت؛  توضـیح  قابـل  سختی به خود باشد، ممکن
 روشـن  کـافی  انـدازه  بـه  اما است صحیح گرچه سخن
 مفـاهیم  بـردن  کـار  بـه  از که فیلسوفی سویی از. نیست

ــی ــاب وجهـ ــد اجتنـ ــعی .کنـ ــارفنا موضـ  دارد متعـ
)Plantinga, 1974: 1 .(  

 بـه  را وجهـی  مفاهیم) Empiricists( گراتجربی فالسفه

 مفاهیم به هیوم انتقادهاي. اندداده قرار نقد مورد سنتی طور
 نگاه در. است ادعا این بارز مصادیق از علیت، و ضرورت

ــه و وجهــی دســته دو بــه جهــان حقــایق ایشــان  ايمقول
)Categorical (چگونگی ايمقوله حقایق. شودمی متقسی 

 هست اما واقع در آنچه یعنی کنندمی توصیف را اشیا بودن
می چگونه اشیا که پردازندمی آن توصیف به وجهی حقایق
. اسـت  ضـروري  و ممکـن  آنچه یعنی باشند باید یا توانند
 آن، در که- بنیادي فیزیک مثالً– دارد وجود سطوحی ظاهراً
مقوله نحو به تواندمی وجهی مفاهیم با ترکیب بدون جهان

 گزاره هر کذب یا صدق کنید فرض حال. شود توصیف اي
 این از یک کدام ندانید است ممکن اما. دانیدمی را ايمقوله

 کـاذب،  هـاي گـزاره  از یک کدام و است ضروري حقایق
گـزاره  از وجهـی  هايگزاره بنابراین. هستند الوقوع ممکن
 کـه  است آن در اصلی مشکل. روندمی فراتر ايمقوله هاي

 هـاي گزاره آنکه حال نیستند، پذیرتجربه وجهی هايگزاره
  ).Bricker, 2008: 111-112( چنینند ايمقوله

 چنین اعتقـاداتی را  )Quine( کوآین نیز بیستم قرن در
 با). Quine, 1947: 43-48( ارائه داد جدید قالبی در

 اشناســـیمعن در کــه  هــایی پیشــرفت  ایــن،  وجــود 
)Semantics (ــات منطــق ) Modal Logic( موجه

 بـر  تـوان مـی  که شد باور این ساززمینه گرفت، صورت
 منطق معناشناسی قلب در. کرد غلبه گراییتجربه چالش

ــات، ــوم موجهـ ــر مفهـ ــان تکثـ ــايجهـ ــن هـ   ممکـ

)Possible Worlds (دریافتنـد  دانانمنطق. دارد قرار 
 بالفعـل  جهـان  که بنیتزيالی ایده این از گیريبهره با که

 تـوان مـی  است، ممکن جهان هاي شماربی از یکی تنها
 طبـق  بـر . کرد ارائه امکان و ضرورت از واضح معنایی

 شماربی از یکی بالفعل جهان) Leibniz( الیبنیتز، نظر
. دارد وجـود  الهـی  ذهـن  در کـه  اسـت  ممکنـی  جهان

جهـان  از یکـی  به بخشیدن واقعیت با را جهان خداوند
 فالسـفه . است کرده خلق آنها بهترین یعنی ممکن ايه
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 و اسـت  توجـه  قابل کامالً ایده این اند کهکرده استدالل
 مـا  فلسـفی  جسـتارهاي  در ضمنی طور به حقیقت، در

ــبت ــه نســ ــئله بــ ــات مســ ــود موجهــ   دارد وجــ
 )Divers, 2002: 4 .(ممکـن  جهـان  مفهوم که حال 

 میـان  طارتبـا  بیـان  در خـود  از را بـاالیی  قدرت چنین
 ممکن جهان مفهوم خود است، داده نشان وجهی روابط
  شـــود تبیـــین و گیـــرد قـــرار کـــاوش مـــورد بایـــد

)Stalnaker, 2003: 25.( 

 ممکن، هايجهان و وجهی مفاهیم میان ارتباط تبیین در
 فالسفه از برخی. دارد وجود متفاوت کامالً رویکرد دو

 بـرت را ،)Alvin Plantinga( پلنتینگـا  آلـوین  ماننـد 
ــو ــز مریهی  و) Robert Merrihew Adams( آدام
ــرت ــتالنکر راب ــد) Robert Stalnaker( اس  معتقدن
 امکـان  امکـان،  ضـرورت،  ممکـن،  هـاي جهـان  مفاهیم

ــاص، ــزاره، خـ ــی گـ ــی و) Essential( ذاتـ  عرضـ

)Accidental (یکـدیگر  با و هستند شبکه یک اجزاي 
 ایـن  از یـک  هـیچ  ایشـان،  نگـاه  در. شـوند می تعریف

 ایـن  از خـارج  مفـاهیمی  بـه  ارجاع با تواندنمی هیممفا
 ایـن  از یـک  هـر  بخواهیم اگر بنابراین. شود بیان شبکه

 دیگـر  با را آنها ارتباط باید کنیم درك را وجهی مفاهیم
بالفعـل  به که گروه این. دهیم توضیح شبکه این مفاهیم
 انگـاره  ایـن  از شوندمی شناخته) Actualist( انگاران

 ندارد، فعلیت چیزي موجود امر از غیر که ندکنمی دفاع
. نـدارد  تحقق بالفعل، جهان محتواي جز به چیزي یعنی

 ممکـن  هايجهان که اموري انگاران،بالفعل نظر طبق بر
 و صـفات  بلکـه  نیسـتند  جهـان  حقیقتاً شوندمی نامیده

 یا هاگزاره یا و امور هايوضعیت یا جهان هايوضعیت
 مبتنی هايساخت نوعی شاید یا اهگزاره از ايمجموعه

 از مختلفـی  هايقرائت البته. باشند هامجموعه نظریه بر
 آنهـا  مشـترك  فصل دارد اما وجود انگاريبالفعل نظریه

 که هستند اموري ممکن هايجهان که است فرضیه این

 یـک . بیابنـد  فعلیت یا) Instantiated( تمثل توانندمی
 کـه  نیست انضمامی ءشی یک بالفعل، غیر ممکن جهان

 یـک  بلکـه  باشـد  داشته وجود غیر بالفعل مکان یک در
 نیافته تمثل ولی دارد وجود واقعاً که است انتزاعی شیء
  ).Stalnaker, 2003: 111( است

 شاخص هايچهره که فالسفه از گروهی دیگر، سوي از
 و) Hintikka( تیکــا هــین ،)Lewis( لــویس آنهــا

نــام  رویکـرد  یــک از هسـتند، ) Cresswell( کرسـول 
. کننـد مـی  اسـتفاده  وجهی مفاهیم بیان در تقلیلی گرایی

 اصـلی  مضـامین  از یکـی  گـروه  دو ایـن  میـان  اختالف
 ایـن Loux, 2006: 185.( 2(اسـت  معاصـر  متافیزیک

 شـناخته  نیـز ) Possibilist( گرایـان امکان به که گروه
 اشـیاي  سـایر  و ممکـن  هـاي معتقدنـد جهـان   شوندمی

 وجـود  باشـند،  داشـته  وجـود  بالفعل کهآن بدون ممکن
 گرایـی، امکـان  طبـق  بـر  ممکـن  هايجهان سایر. دارند
 از مسـتقل  مکانـاً  و زمانـاً  کـه  هسـتند  انضـمامی  عوالم

 هاجهان این که ادعا این. هستند موجود ولی یکدیگرند
 کـه  است ادعا این معادل صرفاً عمل در نیستند، بالفعل

  3 .ایمنشده واقع آنها در ما

 تقلیلـی  گرایاننام و انگارانبالفعل میان اختالف نابراینب
 اسـاس  بر را وجهی مفاهیم توانمی آیا که است در این
 حـالی کـه   در. خیـر  یـا  کـرد  تعریف غیروجهی مفاهیم
 وجهـی  مفاهیم و ممکن هايجهان است معتقد پلنتینگا

 دهنـد، می تشکیل را مفاهیم از پیوسته هم به شبکه یک
 مفاهیم کوشدمی خود گرایانهتجربه اي باورمبن بر لویس
 این از. کند تعریف ايمقوله امور اساس بر نیز را وجهی

 است مسلمان حکماي نظر مشابه انگارانبالفعل قول رو
 را امتنـاع /امکـان /ضـرورت  مفـاهیم  نیـز  ایشان که چرا

: 1368 مطهـري، ( داننـد می تعریف از مستغنی و بدیهی
 تعیـین  بـراي  وجهـی  گرایـان نـام  دیگر، عبارت به). 82

 شـمار بـی  ممکـن  هـاي جهان به وجهی، مفاهیم محکی
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بـازمی  مـاهوي  مفـاهیم  بـه  را وجهـی  مفاهیم و قائلند،
 در را وجهی قضایاي محکی انگارانبالفعل ولی گردانند

 هـاي جهـان  دسـته،  دو هر دانند؛می بالفعل جهان همین
 نتینگـا پل ولـی  دانندمی وجهی قضایاي محکی را ممکن
 بالفعل واقعیت همین امور وضعیت را ممکن هايجهان

 عنـوان  بـه  مسئله، همین و داندمی آن گسترش نتیجه و
نفـس  و ممکـن  هـاي جهان از او تبیین مشابهت محور
  . گیردمی قرار مسلمان حکماي دیدگاه با االمر

جهـان  ماهیـت  از لویس تبیین مقاله، این دوم بخش در
 بحـث  مورد اختصار ینگا بر آن بهو نقد پلنت ممکن هاي
 هـاي جهان ماهیت از پلنتینگا تبیین سپس. گیردمی قرار

 هـاي جهـان  از او تبیـین  تفاوت و شباهت وجوه ممکن
بررسـی    اسـالمی  فلسـفه  در االمرنفس مفهوم و ممکن

  .دشو می
  
  هاي ممکنشرح لویس از ماهیت جهان-2

 مـدعی  ،کننـد مـی  دفاع تقلیلی رویکرد از که ايفالسفه
 فراهم را امکان این ممکن هايجهان چهارچوب هستند

 نام گرایانه ايشیوه به صفت و گزاره مفاهیم که آوردمی
 بـا  بـاور  ایـن  مـدافعان . شوند بیان هامجموعه قالب در

 ایـن  گوینـد مـی  نـام گرایـی   بر وارد انتقادات به وقوف
 جهـان  محتـواي  بـه  شـدن  محـدود  از ناشی مشکالت،

 و ممکـن  هـاي جهـان  پـذیرش  با بنابراین .است بالفعل
 اهـداف  پیشبرد براي الزم اساس آن، براي عینی اجزاي

 فـراهم  هـا گـزاره  و صـفات  تقلیلـی  بیـان  در نام گرایی
 در نگاه، این مدافع ترینجدي عنوان به لویس. شود  می

  :گویدمی ممکن هايجهان بودن انضمامی باب
 هايراه: دهدمی ار عبارت این بیان اجازه متعارف زبان«

 فعلـی  وضعیت بر عالوه چیزها که دارد وجود مختلفی
 وجـودي  تسـویر  یک جمله این. باشند هستند واقعاً که

 وصـفی  با مختلفی امور که کندمی بیان جمله این. است

 چیزهـا  که هاییراه دیگر، عبارت به دارند؛ وجود معین
 هکـ  امـوري  وجـود  به من. باشند داشته وجود توانندمی

 باشـند  تواننـد می چیزها که هاییراه را آنها است ممکن
 را آن دهـم مـی  تـرجیح  من که چیزي. دارم باور بنامیم
 ).Lewis, 1973: 84( »بنامم ممکن جهان

 و متعـارف  زبـان  کـه  اسـت  آن مدعی تنها نه تبیین این
 سـنگین  متافیزیکی نظریه یک به را ما متداول، باورهاي

 یـک  رسـد می نظر به که آنچه حتی بلکه کندمی متعهد
 بــاور یـک  واقـع  در باشــد، سـنگین  متـافیزیکی  نظریـه 

 ممکـن  هايجهان به باور. است دیگر بیانی در متعارف
 آن با خود زندگی در همه ما و است منثور سخنی چون

  ).Stalnaker, 2003: 26( داریم کار و سر
 از مرکـب  نیـز  ممکـن  هـاي جهان سایر لویس، نظر از 

 هـاي جهـان  واقع در. هستند عینی جهان مشابه اجزایی
 بلکـه  ندارنـد  جهان این با ماهوي تفاوت دیگر، ممکن

 یکی بالفعل جهان. است متفاوت آنها در امور روند تنها
. باشـند  داشـته  توانندمی اشیا که است کاملی حاالت از

 در کـه  هستند افرادي از مرکب ممکن، هايجهان سایر
ــک ــاط ی ــانی ارتب ــانی-مک  Spatiotemporal( زم

Relation (دیگـر  هـاي جهـان  از و دارنـد  قرار هم با 
 اجـزاي  از مرکـب  ممکـن،  جهـان  هر بنابراین. مستقلند
). Loux, 2003: 167( اســت  بالفعـــل و عینــی 

 اطمینان براي. نوعند یک از ما جهان با دیگر هاي  ن جها
 هــايجهــان اجــزاي کــه اشــیایی میــان در گفــت بایـد 

 الکتـرون  جهان یک: دارد وجود مختلفی انواع مختلفند،
 وجـود  ارواح جهـان  یـک  در نـه و  دیگر جهان و دارد

 چیزي نوعی تمایزات این اما. نه دیگر جهان در و دارند
 اجـزاي  کـه  اشیایی میان که نیست تمایزاتی آن از بیش
 جهانی در مثال، براي .دارد وجود هستند نیز جهان یک
) Coextistence( بـودي هـم  ارواح و هـا الکتـرون  که

 دیگر، هايجهان و جهان این میان تمایز بنابراین. دارند
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 دیگـري  ممکـن  هـاي جهان پس. نیست ايمقوله تمایز
 و نیسـت  انتزاعی امور آنها و توصیفات که دارند وجود
مـی  لـویس  4.هسـتند  انضـمامی  و بالفعل اشیایی شامل
دورنـد   هـاي سیاره شبیه اموري ممکن هايجهان: گوید

 صـرف  سـیاره  یک از تربزرگ آنها از بسیاري آنکه جز
هـیچ  آنها. نیستند هم نزدیک و نیستند دور آنها. هستند
 و گذشته نسبت در آنها. ندارند ما از مکانی فاصله گونه
 ندارنـد  قـرار  مـا  بـا  زمـانی  فاصـله  نتیجـه  در و حـال 

)Lewis, 1986: 2 .(  
ــادي ــتی مب ــناختیهس ــه ش ــویس نظری ــد ل  از عبارتن

)Divers, 2002: 46:(  
  5 .هستند هامجموعه) الف
  .هستند افراد) ب
  .است فرد یا و مجموعه یا چیز هر) ج
  :هستند هاجهان افراد، میان در

  .هستند هاجهان افراد از برخی) الف
 بـا  آن اجـزاي  اگر تنها و اگر است جهان یک فرد،) ب

 که چیز هر و باشند داشته زمانی-مکانی ارتباط یکدیگر
 جزئی خود باشد، آن اجزاي با زمانی-مکانی ارتباط در
  .باشد فرد آن از
 یـک  جـزء  دقیقـاً  است، جهان یک جزء که فرد هر) ج

  .است جهان
  .هستیم آن جزء ما که است جهانی بالفعل جهان) د
 مبنـا  مفاهیم عنوان به زیر مفاهیم رویکرد، این اساس بر

 ارتباط و همتا بودن، جزء مجموعه، فرد،: گیرندمی قرار
 شـناختی، هسـتی  و مفهومی مبناي این بر. زمانی-مکانی
 غیروجهـی  مفـاهیم  اسـاس  بـر  وجهـی  مفـاهیم  تحلیل

  . گیردمی صورت
 تـوان می مسلمان حکماي ادبیات به مسئله تقریب براي
 حقیقیه و خارجیه قضایاي تمامی کوشدمی لویس گفت

 باعث رویکردي چنین. بازگرداند شخصیه قضایاي به را

 پـذیرش  بـدون  را وجهـی  مفـاهیم  لـویس  کـه  شودمی
 قضـیه  یک اساس، این بر. کند تبیین گراییذات الزامات
 عطـف  اسـاس  بـر  ،»اسـت  فـانی  انسـان « مانند حقیقیه
 قضـیه،  ایـن  یعنی شود؛می تبیین شخصیه قضیه چندین
 در انسـان  مفهـوم  مصادیق تمامی منطقی عطف حاصل
 قضـیه  ضرورت براینبنا. است ممکن هايجهان تمامی
 بـا  لـویس  محوري اختالف. نیست انسان ذات از ناشی

 الزامـات  به توجه با او که است آن در اسالمی حکماي
 بـر  را ضـرورت  آنکـه  جـاي  به کوشدمی گرایانهتجربه
 بـه  اسـتناد  بـا  را ضـرورت  کنـد،  تبیـین  واقعیت اساس

 بالفعـل  آنهـا  از یکی تنها که ممکن امور از ايمجموعه
 وصـف  توانـد نمی ضرورت که چرا وضیح دهد؛ت است

 . باشد بالفعل واقعیت

 کـذب  و صدق نیز و صفت یک بودن دارا نگاه، این در
 از کـه  هنگامی. است مجموعه یک با معادل گزاره یک
 اشاره ايمجموعه اعضاي به گوییم،می سخن بودن الف
 و الـف  مجموعـه  بنابراین. دارند الف صفت که کنیممی
. هسـتند  یکـی  باشند، یکسان آن اعضاي که هنگامی ب

 دوپاي موجودات و انسانی موجودات مجموعه دو پس
 چنـین  رسـد مـی  نظـر  بـه . هسـتند  یکـی  قامـت راست

 بـا  رو ایـن  از و نباشد سازگار ما شهودات با استلزامی
 ایـن  رفـع  در رویکـرد  این مدافعان. شود روبرو اشکال
 دو این ضاياع بالفعل جهان در اگرچه گویندمی اشکال

 کـه  یافـت  را جهانی توانمی ولی هستند یکی مجموعه
 بـا  حـال . نباشـند  یکی مجموعه دو این اعضاي آن، در

 هـاي جهـان  چهارچوب و هامجموعه نظریه میان تلفیق
مـی  به دسـت  وجهی مفاهیم تبیین براي روشی ممکن،

 هـاي جهـان  از ايمجموعه قضیه یک نگاه، این در. آید
 بنـابراین . است صادق آنها در قضیه آن که است ممکن

 مجموعه که است ضروري قضیه یک گوییممی هنگامی
 ممکـن  هـاي جهـان  تمـامی  مجموعه با برابر آن معادل
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 الصـدق ممکـن  قضیه یک هنگامی دیگر سوي از. باشد
 داشـته  عضـو  یـک  حداقل آن معادل مجموعه که است
  ).Loux, 2006: 165-166( باشد

 هاي ممکنمفهوم لویسی جهان انتقاد پلنتینگا به-3
 بـودن  بالفعـل  بر مبنی نام گرایی انگاره لویس، منتقدان

 ایـن  از برخـی . کننـد مـی  رد را ممکـن  هايجهان همه
 با صرفاً را ممکن هايجهان توانمی که آنند بر منتقدان

 نگرش  به نوع این. کرد بیان بالفعل جهان اشیاي همین
 از عـدول  بـا  فالسـفه  ایـن . شودتعبیر می انگاريبالفعل

 مفـاهیم  فروکاسـتن  بـر  کـه  لـویس  نام گرایانه رویکرد
مـی  تأکیـد  مفـاهیم  این شبکه از بیرون امري به وجهی

 مفـاهیم  شـبکه  از بخشی ممکن جهان که معتقدند کند،
 از. شود بیان مفاهیم همین قالب در باید و است وجهی

 ابــزاري ممکــن هــايجهــان چهــارچوب ایشــان، نظــر
ــدقدرت ــراي من ــین ب ــده تبب ــايپدی ــی ه ــت وجه . اس

. اسـت  پلنتینگـا  آلوین رویکرد، این نماینده مشهورترین
و  صـفات  قبیـل  از امـوري  و وجهـی  مفاهیم او نظر از

 از پیوسـته  هـم  بـه  شـبکه  یـک  ممکن، جهان و  قضایا
 درك هـم  از مسـتقل  تواننـد نمـی  یک هیچ و مفاهیمند

 اسـاس  بـر  را ممکـن  هـاي جهـان  تبیین بنابراین. شوند
 ایـن  اتخـاذ  بـا  پلنتینگـا . کنـد می رد وجهی غیر مفاهیم

 ارائه ممکن هايجهان از انگاربالفعل تبیین یک رویکرد،
 امور تنها که است آن تبیین این بنیادین اصل دهد کهمی

 :Loux, 2006( هسـتند  بالفعـل  امـور  همین موجود،

174-175.( 6   
 هايجهان و انگاريعلبالف« عنوان با ايمقاله در پلنتینگا
 به) Actualism and Possible Worlds( »ممکن

 او. پردازدمی ممکن هايجهان ماهیت از خود تصویر بیان
 آنچـه  شـرح  بـا  ممکن هايجهان ماهیت از را خود بحث

  »ممکـــــن هـــــايجهـــــان متعـــــارف دریافـــــت«
)Canonical Conception of Possible Worlds (

 شـرح  متعـارف،  دریافـت  از صودمق کند؛می آغاز نامد،می
 ممکـن  هـاي جهان از لویس خاص تفسیر با کریپکی اولیه
  .است

 از یکـی   نامد؛می  را بالفعل ممکن جهان پلنتینگا
است ) Obtain( یافته تحقق که است ممکن هايجهان

 ممکن جهان هر به. هستند ممکن صرفاً هاجهان بقیه و
 یـا  افـراد  مجموعـه  کـه  شده داده نسبت دامنه یک 

  و اســت جهــان آن دامنــه و جهــان آن اشــیاي
 در کـه  هسـتند  افرادي ، اعضاي. شودمی نامیده
 توانندمی مختلف اشیاي البته و دارند وجود  جهان

 درك نبنابرای. باشند داشته وجود مختلف هايجهان در
  :است قضیه این شامل ممکن هايجهان از متعارف

  مجموعـه  یـک  ، ممکـن  جهان هر ازاي به
  ، شیء هر ازاي به که – دامنه– دارد وجود
 وجـود   در  اگـر  تنها و اگر است  عضو
  .باشد داشته

ــالوه ــر عـ ــن بـ ــت در ایـ ــارف، دریافـ ــایا متعـ  قضـ
)Propositions (ــت ــاییموجودی ــی ه ــر مبتن ــه ب  نظری

 یـا  ممکـن  هـاي جهـان  مجموعه یعنی هستند، هامجموعه
 و صـادق  جزئی دو مجموعه به هاجهان مجموعه از تابعی
 هـاي جهـان  از ايمجموعه عنوان به قضیه یک اگر. کاذب
 اسـت  صـادق   جهان در قضیه یک آنگاه ،باشد ممکن

 ضروري، قضایاي صورت این در. باشد آن عضو  اگر
 قضایاي صادقند و ممکن جهان هر در که هستند قضایایی

 ممکـن  جهـان  یـک  در حداقل که هستند قضایایی ممکن
 ممکنـی  جهـان  هـیچ  در ممتنـع  قضـایاي  و باشـند  صادق
 داراي ممکـن  هايجهان افراد این، بر وهعال. نیستند صادق
 روابـط  و صـفات . دارنـد  هـم  با روابطی و هستند صفاتی

 یک: هستند ايمجموعه نظریه هايموجودیت قضایا، مانند
 اسـت  افـراد  مجموعه به ممکن هايجهان از تابعی صفت

)Plantinga, 2003: 103-104 .(  
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 اريابتکـ  اگرچـه  ممکن هايجهان از متعارف دریافت«
 مفـاهیم  از مـا  درك در کننـده تعیـین  سـهمی  کـه  است

 نتـایج  جـاي  بـه  دیگـر،  سوي از است اما داشته وجهی
 کـه  چـرا : اسـت  شـده  اشتباهات برخی به منجر روشن

 بـر . ندارنـد  وجـود  کـه  هسـتند  اشیایی کندمی پیشنهاد
 کنـیم  فرض است ممکن کامالً متعارف، فهم این اساس

 وجـود  بالفعـل  کـه  اشـیایی  از متمایز شیئی تواندمی که
 هـر  از کـه  باشـد  شیئی است ممکن یعنی باشد؛ دارند،
 قضیه این اگر. است متمایز دارد وجود  در که شیء

 شـیئی  آن در کـه  هسـت  ممکنـی  جهـان  باشـد،  صادق
. دارد وجــود هســت،  در کــه شــیء هــر از متمــایز
  عضـو  کـه  اسـت  شیئی حاوي  بنابراین
 که هستند ایم اشیاییشده متعهد ما اساس این بر. نیست
  ).Plantinga, 2003: 105( »ندارند وجود

) Non existent( نــاموجود اشــیاي برخــی بنــابراین
. باشیم چیزهایی چنین است ممکن نیز تو و من. هستند

 اشیا که ایده این به ممکن هايجهان از متعارف دریافت
 7.اسـت  شـده  متعهد باشند توانندمی یا هستند جودنامو

جهان از برخی ازاي به متعارف، دریافت مبناي بر یعنی
 دارد وجـود   در کـه  دارد وجود شیئی ممکن، هاي
 از غیـر  اشـیایی  دیگـر،  عبـارت  بـه  نیست؛  در ولی

  .دارند وجود بالفعل اشیاي
 دلیـل  بـه  ممکن هايجهان از متعارف دریافت بنابراین
می خطا بروز به منجر نهایت در ناموجود، اشیاي مفهوم
 وجـود  کـه  باشـند  اشـیایی  نیسـت  ممکن که چرا شود

  . ندارند
 در و اسـت  اصـلی  اشـتباه  نـاموجود،  شـیء  ایده همین

 کـه  اسـت  8مسـدس  دایـره  شبیه مفهومی حالت بهترین
 هواژ. است ممکن غیر آن) Exemplification( تمثل

 آن اسـاس  بـر  کـه  دارد نگـاهی  از حکایت انگاربالفعل
 اوقـات  گـاهی . باشـند  نـاموجود  اشـیاي  نیسـت  ممکن

 اشـیاي  نامشـروع  تمامیـت  عنـوان  به ممکن هاي جهان
ــا تعریــف  Illegitimate totalities of( شــده ن

undefined objects(، اندشده تلقی ننگین و دارلکه 
)Plantinga, 2003: 106 .(آن پـی  در لنتینگـا پ ولی 

 خـود  که ممکن هايجهان از دریافتی طرح با که است
  .کند پاك را ننگ این نامد،می انگاربالفعل را آن
  
  هاي ممکن از دیدگاه پلنتینگامتافیزیک جهان-4

 رویکـرد  نـوعی  ممکـن،  هـاي جهان تبیین براي پلنتینگا
 اتخـاذ  را انتزاعی امور ثبوت پذیرش بر مبتنی افالطونی

 هـاي وضعیت مفهوم بر پلنتینگا، شناسیتیهس 9 .ندکمی
 وضعیت یک. است استوار) States of affairs( امور
 شـیء  ایـن . اسـت  خاص نوعی از انتزاعی شیئی امور،
 ,Loux( اسـت  علّـی  ارتبـاط  یـا  و عمل هرگونه فاقد

2003: 176 .(  
 هـاي وضعیت عنوان به چیزهایی که اندیشدمی چنین او

 یـک  عنوان به کوآین بودن« مثال عنوان به هستند؛ امور
 عنـوان  به کوآین بودن« دیگر مثال یا» برجسته فیلسوف

 عددي عنوان به نه بودن یا« و» برجسته سیاستمدار یک
 بالفعـل  یا یافته تحقق امور هايوضعیت از بعضی. »فرد

 عنـوان  بـه  کـوآین  بودن« مانند دیگر برخی ولی هستند
نیافتـه  تحقـق  و نیستند لبالفع» برجسته سیاستمدار یک
 وجـود  که نیستند ايگونه به امور هايوضعیت این. اند

. انـد نیافتـه  تحقـق  ولـی  دارند وجود بلکه باشند نداشته
 براي ولی کندنمی تعریف را امور هايوضعیت پلنتینگا

 نظـر  طبـق . کنـد مـی  ذکـر  مثال چند خود، مقصود بیان
 میـان  بایـد  بنـابراین  دارد وجـود  امور وضعیت پلنتینگا
 بالفعـل  و یـافتن  تحقـق  و امـور  هـاي وضـعیت  وجود

 هسـتی  یـک  امور وضعیت هر. شد قائل تمایز بودنشان
 هـر  ولـی  دارد وجود بالفعل جهان در و است ضروري
 امـور  هـاي وضـعیت . شـود نمی محقق اموري وضعیت
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 کـه  امـوري  هـاي وضـعیت : هسـتند  گونـه  دو نامتحقق
 و) ممکـن  امـور  هـاي وضـعیت ( شوند محقق توانند می

. »نـه  عـدد  بـودن  زوج« ماننـد  ممتنع امور هايوضعیت
 مکمـــل قضـــایا ماننـــد نیـــز امـــور هـــايوضـــعیت

)Complement (ــد ــل 10.دارن ــعیت مکم ــور وض  ام
 کـه  نیسـت  چنـین « ،»است افالطون از ترکوتاه سقراط«

 باشــدمــی» اســت افالطــون از تــرکوتــاه ســقراط
)Plantinga, 2003: 107 .(  

 آنگـاه . باشند امور وضعیت دو  و  که کنید فرض
) Preclude( کنـد، مـی  جلوگیري  از  گوییممی
 تحقـق  دو هـر   و  نباشـد  ممکـن  اگر تنها و اگر

  اگـر  که شودمی نتیجه تعریف این از همچنین. یابند
می جلوگیري  از نیز  آنگاه کند جلوگیري  از

 گفتن مانند کندمی جلوگیري  از  آنکه گفتن. کند
 ناسـازگار  امـور  هـاي وضـعیت   و  کـه  است آن

 اگـر  تنها و اگر است ) Include( شامل . هستند
 کامـل  طـور  بـه  . دهد نتیجه را  تحقق ، تحقق
 ولی باشد  شامل  اگر، تنها و اگر است  شامل
 نممکــ امـور  وضـعیت  یـک . نباشـد   شـامل  

) Maximal Possible State of Affairs( بیشـینه 
 یا  ، امور وضعیت هر براي اگر تنها و اگر است،

ــامل ــا و  شــ ــامل یــ ــل شــ ــد آن مکمــ   باشــ
)Chihara, 1998: 30.(  

 ولـی  اسـت  ممکن امور وضعیت یک ممکن جهان یک
 یـک . نهبیشـی  امـور  وضـعیت  بلکه امور وضعیت هر نه

 یعنـی   بنـابراین . اسـت  انتزاعـی  شیئی ممکن، جهان
 امر مفهوم پلنتینگا. است انتزاعی شیء یک بالفعل جهان

 آن بـراي  هـایی ویژگی بلکه کندنمی تعریف را انتزاعی
 یـک  نـدارد،  جـرم  مرکز ممکن جهان یک :کندمی بیان

 انضـمامی  اشـیاي  ریاضـی  جمـع  یـا  و انضـمامی  شیء
 بایـد . ندارد مکانی جزء گونههیچ ممکن جهان نیست و

 ممکن امور وضعیت یک بالفعل جهان که داشت توجه
 دیگـر،  سـوي  از و است ضروري هستی یک بنابراین و

 جهـان  تحقق ممکن هستی یک عنوان به فیزیکی جهان
 هـاي وضـعیت  میان ارتباط پلنتینگا. است بالفعل ممکن

 هـر  ازاي به :کندمی بیان صورت بدین را قضایا و امور
 محقـق  گـاه  هر که دارد وجود قضیه یک امور وضعیت

 وجـود  از شـرحی  پلنتینگا. است صادق قضیه آن شود،
 انتزاعـی  بـا  کـه  دهدمی ارائه ممکن جهان یک در اشیا

 جهـان  یـک  در  شـیء  یک. باشد سازگار آنها بودن
 بـدون   کـه  باشـد  محال اگر دارد وجود  ممکن
 یـک  در  شـیء  وجود بنابراین. یابد تحقق  وجود
 فیزیکی لحاظ به جهان آن که نیست آن معناي به جهان
  ).Loux, 2006: 177( است آن واجد

 قضـیه  یک که مسئله این در متعارف دریافت با لنتینگاپ
. تموافق اس است کاذب یا صادق ممکن هايجهان در

 اسـت  صادق  امور وضعیت یک در  يقضیه یک
. باشـد  کـاذب   و بالفعـل   کـه  نباشـد  ممکـن  اگر

 وضعیت در ،»است فیلسوف یک کوآین« قضیه بنابراین
» برجسـته  فیلسـوف  یـک  عنـوان  بـه  کوآین بودن« امور

 صـادق   جهـان  یک در  قضیه یک. است صادق
 ممتنـع   بـودن  کـاذب  و  یـافتن  تحقق اگر است
 صـادق  قضـایاي  همـان  ، در صادق قضایاي و باشد
 ، جهـان  یـک  در صـادق  قضـایاي  مجموعه. باشند
 ویژگی هاجهان مانند نیز هاکتاب. است جهان آن کتاب

 ، کتـاب  و  قضـیه  هر براي: دارند را بودن ینهبیش
 واضـح . اسـت   نقـیض  شـامل  یا و  شامل یا 

 صـادق  ممکن جهان یک در تنها قضایا برخی که است
 قصاد  در فقط ،»است بالفعل « مثال براي: هستند
  ). Plantinga, 2003: 108( است
 یا و  یا  ، قضیه و  ممکن جهان هر براي

 بیشـینه  کتاب هر که آنجا از. دهدمی نتیجه را آن نقیض
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 کتـاب  یـک  دقیقـاً   جهـان  هر براي بنابراین است،
 ازاي بـه  زیرا دارد دوجو کتاب یک حداقل. دارد وجود

 یـا  و  یـا   ، قضـیه  و  ممکـن  جهـان  هر
 کتـاب  یـک  نیـز  حـداکثر  و دهدمی نتیجه را آن نقیض
 کتـاب  دو  جهان یک براي کنید فرض دارد؛ وجود

 باشـند،  متفـاوت   و  اگر. دارد وجود  و 
 و آن شامل  که باشد داشته وجود  قضیه یک باید

 خـود  هم  که آنجا از اما باشد آن نقیض شامل 
 وضـعیت  یـک  دهد،می نتیجه را آن نقیض هم و قضیه

 و اسـت  لباط خلف فرض بنابراین. نیست امور ممکن
 هـر  مشـابه  طـور  بـه  .دارد کتـاب  یـک  دقیقاً جهان هر

 جهـان  یـک  در کتـاب  یـک  قضـایا،  از بیشینه مجموعه
 که کندمی صفتی بر داللت  در صادق عبارت. است
 نیسـت  ممکن آن مبناي بر و است آن داراي قضیه یک

  نباشــــد صــــادق  و شــــود محقــــق  کــــه
)Plantinga, 1974: 46.(  

 ماننـد  دارنـد،  وجـود  ممکن هايجهان در افراد یا اشیا
 وجـود  ممکـن  هـاي جهان از برخی در فقط که سقراط

 در که هفت عدد مانند دیگر برخی یا آنها، همه نه دارد
 جهان در  شیء وجود. دارند وجود ممکن جهان هر

  باشـد،  بالفعـل   اگـر  که است آن معناي به 
 دارد وجود  تردقیق بیان به و ؛11داشت خواهد وجود

 نداشته وجود  و شود محقق  که باشد ممتنع اگر
 معنـاي  به دارد، وجود  در سقراط آنکه گفتن. باشد

 است آن معناي به بلکه دارد وجود سقراط که نیست آن
  .دارد وجود سقراط باشد، بالفعل  اگر که
. دارد وجـود  جهـان  هـر  در کتـاب  هر همانند قضیه هر

 یکسان دیگر جهان به جهان هر از نیز هاکتاب مجموعه
 فقـط  کتـاب  کدام که است آن در تفاوت ماند،می باقی

 . است صادق قضایاي شامل

 بالفعـل  جهان در ممکن جهان هر نگاپلنتی نظر مبناي بر

 هر گویدمی و می گذارد فراتر را پا حتی او. دارد وجود
   :دارد وجود جهان هر در نیز جهان

 ممکـن  مسـئله  ایـن  .دارد وجـود  جهـان  هر در جهان هر«
 سـاده  آن معناي ولی رسد نظر به افالطونی غایت به است

  را نآ کـه  بالفعـل  جهان. است روشن کافی اندازه به و
 جهـان  یـک  اگر. است محقق امور وضعیت یک ایم،نامیده
 وضـعیت  یک صرفاً و نشده محقق  باشد، بالفعل دیگر

  ). Plantinga, 1974: 47( »است امور ممکن
 هماننـد  امـور  هـاي وضعیت براي بودن بالفعل یا تحقق
 امـور  هـاي وضـعیت  بنابراین 12است قضایا براي صدق
 دارنـد  وجـود  بالفعل جهان در که هستند ممکنی صرفاً
 :نیستند بالفعل ولی

 امور ممکن هايوضعیت براي بودن بالفعل یا تحقق«
 دانریاضی کانتور قضیه .قضایاست براي صدق مانند
 دیگـري  گونـه  بـه  اشـیا  اگـر  اما است صادق ،»است
 .نـاموجود  نه ولی کاذب باشد، کاذب تواندمی باشند
 بـه . نیسـتند  صـادق  ولی دارند وجود ضایاییق چنین
 گونـه  بـه  اشـیا  اگـر . یابـد مـی  تحقق  مشابه طور

 ممکـن  امـور  وضعیت یک صرفاً  باشند، متفاوتی
 وجـود   ماننـد  امـوري  هـاي  وضعیت چنین. است
 »نیسـتند  بالفعـل  امـور  هـاي وضـعیت  اگرچـه  دارند

)Plantinga, 1974: 47 .( 

 از پلنتینگـا  متـافیزیکی  تبیـین  در اصـلی  مفهوم بنابراین
وضـعیت . اسـت  امـور  هايوضعیت ممکن، هايجهان
 یکـی  دارند اگرچـه  قضایا با نزدیک ارتباطی امور هاي

 کـه  ممکـن  امـور  وضـعیت  یـک  گفت توانمی. نیستند
 ایــن و اســت) Fact( واقعیــت یــک یابــد،مــی تحقــق
 مثال براي. سازندمی کاذب یا صادق را قضایا هاواقعیت
 سـرخ  مـریخ « کـه  قضـیه  ایـن  شـود  گفته است ممکن
 صـادق  ،»اسـت  سـرخ  مریخ« که واقعیت این با ،»است
 است امور وضعیت یک مریخ بودن سرخ بنابراین. شود
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 یـک . اسـت  واقعیـت  یـک  نتیجـه  در و یافته تحقق که
 تحقق تواندمی ولی نیافته است تحقق که امور وضعیت

  . باشد واقعیت تواندمی ولی نیست واقعیت کی یابد،
 امـور  وضعیت یک) Exist( داشتن وجود میان پلنتینگا

 ایـن . گـذارد مـی  تمـایز  آن) Obtain( یـافتن  تحقق و
 صـادق  است ممکن قضیه یک: قضایاست مشابه مسئله
 وجـود  قضـیه  کـه  نیسـت  آن معنـاي  به این ولی نباشد
 هـاي تیهسـ  قضـایا  ماننـد  امـور  هـاي وضـعیت . ندارد

 ممکنـی  جهان هر در امور وضعیت هر: هستند ضروري
 بیشـینه  عنـوان  به ممکن جهان هر بنابراین دارد؛ وجود

 بـه  ایـن  ولی دارد وجود بالفعل جهان در امور وضعیت
. اسـت  شده محقق ممکن جهان آن که نیست آن معناي

 عنـوان  بـه  امـور  ممکـن  هـاي وضعیت پلنتینگا نگاه در
 نتیجه در و انتزاعی هايودیتموج ضروري، هايهستی
 ممکن، امور وضعیت بیشینه عنوان به ممکن هايجهان

 ,Lowe( هستند انتزاعی هايموجودیت از خاصی نوع

2002: 128-129.(  
واقـع : وجهـی  دریافت دو عنوان« با ايمقاله در پلنتینگا

ــی ــی گرایــ ــل و وجهــ ــیتقلیــ ــی گرایــ   »وجهــ
)Two Concepts of Modality: Modal 

Realism and Modal Reductionism (ــه  ب
 پـردازد مـی  خویش وجهی متافیزیک نظریه کلی تصویر

)Plantinga, 1987: 518-522 .(به مقاله این در او 
 گویـد مـی  و نامدمی گراییواقع را خود نظریه صراحت

 شـده  تشـکیل  مختلـف  مرتبـه  سه از وجهی گراییواقع
  : از عبارتند مرتبه سه این. است

 عرض و ذاتی صفات: اول درجه -1

 که قضایایی: شوندمی تقسیم دسته دو به صادق قضایاي
 کـاذب  تواننـد نمی که قضایایی و باشند کاذب توانندمی

 پلنتینگـا . هستند صادق ضرورتاً که قضایایی یعنی باشند
 را صـادق  صـفت  صـادق  ضـرورتاً  قضیه یک گویدمی

 را صفت این صادق، باالمکان قضیه یک و دارد بالذات
 شـیء  یـک  را صادق قضیه اگر یعنی. داراست بالعرض

 بسـنجیم،  صادق صفت با را آن نسبت و نظر بگیریم در
 از. است بالعرض یا بالذات صفت این به قضیه اتصاف

 صـفات  دسـته  دو هـر  اشیا همه وجهی گرایانواقع نظر
 اشـیا  و هسـتند  صـفات  و اشیا. را دارند عرضی و ذاتی

 دارا بـالعرض  را برخـی  و بالـذات  را صـفات  از برخی
  .هستند

 ممکن هايجهان: دوم درجه -2

 هـر  و دارنـد  وجـود  ممکن هايجهان عنوان به اموري
 اگـر  تنها و اگر است ممکن ، قضیه یا امور وضعیت

 وضـعیت  یـک . باشـد   شامل که باشد ممکنی جهان
 هـاي وضعیت. تنیس یا و است محقق و بالفعل یا امور
)) Negation( نقـیض ( مکمـل  قضـایا  همانند نیز امور

 همریخت قضایا و امور هايوضعیت حقیقت، در. دارند
)Isomorphic (ــتند ــودن بالفعـــل صـــفت و هسـ  بـ
)Actuality (شمول و )Inclusion (وضـعیت  براي

 اسـتلزام  و) Truth( صدق صفات جایگزین امور، هاي
)Entailment (است شده قضایا در.  
 .هستند هاجهان در صفاتی داراي اشیا: سوم درجه -3

 اشــیاي وجهــی، گرایــیواقــع ســوم درجــه اســاس بــر
 را  صـفت   شـیء . هستند صفاتی داراي انضمامی

 و شود محقق  که نباشد ممکن اگر داراست  در
  شیء بر را  صفت ، يقضیه. باشد  فاقد 

 صـادق  اگـر  ضـرورتاً  اگـر  تنهـا  و اگر کندمی حمل
 بالــذات را  صــفت . باشــد  واجــد  باشــد،

 داشـته  جـود و که جهانی هر در اگر تنها و اگر داراست
 داراسـت  بالعرض را  صفت و باشد  واجد باشد
  فاقـد  و داشته وجود آن در  که باشد جهانی اگر

  .باشد
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هـاي ممکـن در   االمـر و جهـان  نسبت مفهوم نفس-5
  پلنتینگا اندیشه

 لیتحلی فالسفه که شد داده توضیح مقاله اول بخش در
 هـاي جهان مفهوم طرح به معضلی چه رفع براي جدید
 ابـزاري  سو یک از ممکن هايجهان. اندپرداخته ممکن

 وجهـی  منطـق  اسـتنتاج  سیستم یک ارائه براي قدرتمند
ــارکرد دیگــر، ســوي از و اســت ــافیزیکی ک ــه آن مت  ک

گرایی تجربه دیرینه ناکامی هست، نیز مقاله این موضوع
ــین در را ــاهیم تبی ــی مف ــا وجه ــتناد ب ــه اس ــات ب  ماهی

 این به پاسخ دنبال به بخش این در موجودرفع می کند؛
 و چیسـت  ممکـن  هايجهان ماهیت که هستیم پرسش

 طـور  بـه  و ممکـن  هـاي جهان مفهوم براي توانمی آیا
 اسالمی فلسفه در معادلی آن، از پلنتینگا دریافت خاص
  :گویدمی باره این در محققان از یکی. یافت

 دیگـري  هايبحث ممکنه، عوالم یا ممکن عالم هوممف«
. است داشته دنبال به را آن نبودن یا بودن بالفعل درباره
 تـأملی  قابـل  و مهـم  بحـث  که بحث این کنممی گمان
 از ايپـاره  حقیقـت  بـودن  االمـري نفس مسأله با است،
 باشـد،  داشـته  قرابـت  مسـلمان  فیلسوفان نزد در قضایا
  ).171: 1375 الریجانی،( »تنیس یکی عیناً گرچه
 مفـاهیم  مقالـه  ایـن  در شد، بیان ابتدا در که طور همان

 با آنها انطباق حیث از یعنی قضایا ماده عنوان به وجهی
 حاکی ايقضیه هر. گیرندمی قرار بحث مورد االمرنفس

 یـا » مطـابق « آن بـه  اسـت کـه   خـود  از خارج امري از
 بـا  تنها قضیه کذب و صدق و گویندمی» قضیه محکی«

 کلـی،  طـور  به. شودمی معلوم محکی همین به مراجعه
 و محکـی  عـدم  یـا  وجـود  قضایا کذب و صدق مالك
 ماننـد  شخصـیه  قضـایاي  در. اسـت  آنهـا  بـراي  مطابق

 و محکـی  تعیـین  ،»چرخـد مـی  زمین دور به خورشید«
 آن بـودن  معـدوم  یـا  موجـود  تشـخیص  و قضیه مطابق
. نیسـت  مشکل کذب و صدق نتیجه در و نیست دشوار

 به معاصر تحلیلی فیلسوفان گفت توانمی اساس این بر
 امکـان  و ضرورت نسبت که دهندمی پاسخ پرسش این
 نیز و موضوع به محمول ممتنع/ممکن/ضروري تعلق در

 چیسـت؟  واقـع  بـا  قضایا امتناع/امکان/ضرورت نسبت
 کـه  هسـتند  آن دنبـال  به معاصر تحلیلی فیلسوفان یعنی

 پاسـخی . کنند تعیین را وجهی قضایاي بقمطا و محکی
 پرسـش  این به موجهات منطق معناشناسی اساس بر که

 امتنـاع /امکان/ضرورت محکی که است آن شودمی داده
 است ضروري ايقضیه بنابراین. است ممکن هايجهان

 ايقضـیه  و باشد صادق ممکن هايجهان تمامی در که
 صـادق  ممکـن  هـاي جهان از برخی در که است ممکن
  . باشد

 عنـوان  به را االمرنفس نیز مسلمان فیلسوفان که آنجا از
 قائلنـد  مراتبـی  آن براي کرده اند و مطرح قضایا محکی

 ایـن  به  بخش این در .است بالفعل واقعیت از فراتر که
 مفهـوم  میـان  ارتباطی چه که دشو میداده  پاسخ پرسش

 يهـا جهـان  و مسـلمان  حکمـاي  دیدگاه زا 13االمرنفس
 عالمـه . دارد وجـود  غربـی  فیلسـوفان  دیدگاه از ممکن

نفس معناي توضیح در الحکمهنهایه کتاب در طباطبائی
  : فرمایندمی االمر

 هو انما فرض، الثبوت من نحو اي شیء، کل ثبوت ان«
 ینبغی الذي و... لذاته العدم یطرد خارجی هناك لوجود

 هـو  یلاالصـ  ان السـابقه  االبحـاث  الـی  بـالنظر  یقال ان
 کانـت  ثـم  حقیقـی،  حکـم  کـل  لـه  و الحقیقـی  الوجود

 توسعاً العقل توسع لالذهان، الوجود ظهورات الماهیات
 مفهوم صار و علیها حمله و لها الوجود باعتبار اضطراریاً
 و الماهیــه و الوجــود علــی یحمــل الثبــوت و الوجــود
 ثانیـاً  اضـطراریاً  توسـعاً  العقل توسع ثم جمیعاً، احکامها

 یضـطر  مفهـوم  کـل  علی التحقق و الثبوت طلقم یحمل
 و العـدم  کمفهـوم  الماهیـه،  او الوجـود  بتبع اعتباره الی

 فالظرف باحکامها، التصدیق ثم الفعل، و القوه و الماهیه
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 المعنی بهذا التحقق و الثبوت لمطلق العقل یفرضه الذي
 من الصوادق یسع و» االمرنفس« نسمیه الذي هو االخیر
 ال و العقـل  یصـدقه  مـا  و الخارجیـه  و یـه الذهن القضایا
 الـنفس  االمـور  ان غیـر  خـارج،  او ذهـن  فـی  له مطابق
 عالمـه ( »بتقررهـا  متقـرره  للماهیات عقلیه لوازم االمریه

  ).26: 1386 طباطبائی،
 اعتباریـت  و وجود اصالت بنا بر چند هر اینکه، توضیح
 خارج جهان و است محقق وجود فقط خارج در ماهیت

 آن در هستی جز چیز هیچ و کرده است پر وجود تنها را
 از را ماهیـت  ذهن که همین همه این با شود،نمی یافت

 تبـع  بـه  نیـز  آن بـراي  کند،می انتزاع خاص وجودهاي
: گویدمی و می کند فرض موجودیت و ثبوت وجودش

 صرف ماهیت زیرا» است موجود خارج در نیز ماهیت«
 خـارجی  وجـود  انهم انتزاعش منشأ بلکه نیست اعتبار
 وجود ماهیت انتزاع منشأ چون مرحله، این در پس. است

 خارج موجودیت و ثبوت به ناچار ذهن است، خارجی
 و ماهیت و دهدمی توسعه -است وجود منحصر که– را

 بـه  ترتیب، این به و کندمی آن مشمول نیز را احکامش
. کنـد می حکم خارج در آن احکام و ماهیت موجودیت

 منشأ آن ماهیت انضمام به خارجی وجود بعد، مرحله در
 و قوه عدم، ضرورت، امکان، چون دیگري مفاهیم انتزاع

 صـرف  اعتبـار  نیـز  مفـاهیم  این چون. شوندمی فعلیت
 توسعه ذهن باز دارند، خارجی وجود در ریشه و نیستند

 و ثبــوت نیـز  مفـاهیم  ایـن  بـراي  مـی دهـد و   دیگـري 
 خـارج  در نیز اینها که کندمی حکم و فرض موجودیتی
 وجود مفاهیم این انتزاع منشأ اینکه به نظر پس. موجودند
 و ثبـوت  ذهـن  است، موجود ماهیت همراه به خارجی

 اینها شامل و داده بیشتري توسعه را خارجی موجودیت
 و ماهیات مجاز، توسعه دو با ذهن بنابراین. داندمی نیز

 انتـزاع  آنها یتماه یا اشیا وجود از که را مفاهیمی کلیه
 ذهـن  ترتیب، این به. داندمی موجود خارج در شودمی

 هـم  کـه  کنـد می اعتبار را موجودیتی و ثبوت نحو یک
 شامل هم آنهاست و احکام و خارجی وجودهاي شامل

 و ثبـوت  این. اعدام شامل هم و فلسفی انتزاعی مفاهیم
 یـک  االمـر نفس پس. گویندمی االمرنفس را موجودیت

 و ثبـوت  از اسـت  عبارت که است کلی و امعج معناي
 یـزدي،  مصـباح ( مجـازي  و حقیقـی  از اعم موجودیت

 همـان  االمـر نفـس  از مقصود پس 14 )159-157: 1385
 کلمـه  مـدلول  که شرطی به است، آن مراتب و واقعیت
 جـوهر  مصـادیق  یعنـی  مـاهوي،  موجودات به واقعیت
 محسوس اصطالح به اوصاف شامل بلکه نباشد محدود

 اهمیت جهت این از توضیح این. باشد نیز آنها معقول و
 تنهـا  واقعیـت  که شود تصور این مانع تواندمی که دارد
 بر االمرنفس یا کندمی داللت موجود چیزهاي تک براي
 محسـوس  عالم با مطابق که کندمی داللت معقولی عالم
 جـا بـه   همه توانمی شرط، داشتن نظر در با پس. است
 قـوام ( کـرد  اسـتفاده  واقعیـت  از االمـر فسن کلمه جاي

  ).101: 1386 صفري،
 پلنتینگـا  اندیشه در ممکن هايجهان مفهوم تطبیق به حال

. پردازیممی مسلمان حکماي اندیشه در االمرنفس مفهوم با
 اسـتوار  امور هايوضعیت مفهوم بر پلنتینگا، شناسیهستی
وضـعیت  نعنوا به چیزهایی که اندیشدمی چنین او. است
 یافتـه  تحقق امور هايوضعیت از بعضی هستند؛ امور هاي

 تحقـق  و نیسـتند  بالفعل دیگر برخی ولی هستند بالفعل یا
 کـه  نیسـتند  ايگونـه  بـه  امـور  هايوضعیت این. اندنیافته

. اندنیافته تحقق ولی داشته وجود بلکه باشند نداشته وجود
 رویکـرد  زا عـدول  بـا  کوشـد مـی  پلنتینگا دیگر عبارت به

 تحـت  ممکـن  امور تمامی پنداشتن موجود بر مبنی لویسی
 جهـان  یـک  بـه  تنهـا  انضـمامی،  ممکـن  هايجهان عنوان
 بیشـینه  عنـوان  بـه  را ممکن هايجهان و شود قائل بالفعل

. دهـد  جـاي  بالفعـل  جهـان  همـین  دل در امـور  وضعیت
 ولـی  دارنـد  وجـود  که هستند اموري است معتقد پلنتینگا
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 از تــروســیع را خارجیــت رو ایــن از و انــدنیافتــه تحقــق
  . کندمی تصور محقق ماهیات

 اندیشـه  در ممکـن  هـاي جهـان  شـباهت  نخسـتین  این
 همان گونه ذهن یعنی. است االمرنفس مفهوم با پلنتینگا

 اشـیا  وجود از که مفاهیمی کلیه و ماهیات توسعه با که
 تبـار اع موجودیتی و ثبوت شود،می انتزاع آنها ماهیت یا

 احکـام  و خـارجی  وجودهـاي  شـامل  هـم  کـه  کندمی
 شـامل  هم و فلسفی انتزاعی مفاهیم شامل هم آنهاست،

 بحـث  در شـود، مـی  االمـر نفـس  به تعبیر آن از و اعدام
 وجود دامنه توسعه با ذهن نیز انتزاعی ممکن هايجهان

 امــور، هــايوضــعیت بــه خــارجی محقــق ماهیــات از
 دیگـر  سوي از. بردمی راترف محقق امور از را خارجیت
وضـعیت : هسـتند  گونـه  دو نامتحقق امور هايوضعیت

 هـاي وضـعیت  و شوند محقق توانندمی که اموري هاي
ــدد بــــودن زوج ماننــــد ممتنــــع امــــور ــه عــ    نــ

)Plantinga, 2003: 107 .(  
 هـاي جهـان  با االمرنفس مفهوم شباهت دومین اینجا در

 بـراي  ظرفی وم،مفه دو هر که چرا نماید؛می رخ ممکن
 وجـود  بـا  که داشت توجه باید البته. است اعدام ثبوت

 مسلمان حکماي اندیشه در االمرنفس فوق، هايشباهت
 در ممکـن  هـاي جهـان  هـاي مفهـوم  بـا  اساسی تفاوتی
 در پیش از این اشاره شد کـه وي . دارد پلنتینگا اندیشه

  :گویدمی ممکن هايجهان وضعیت باب
 ممکـن  مسـئله  ایـن  دارد، وجـود  انجه هر در جهان هر«

 سـاده  آن معناي ولی رسد نظر به افالطونی غایت به است
  را آن کـه  بالفعـل  جهان. است روشن کافی اندازه به و

 جهـان  یـک  اگر. است محقق امور وضعیت یک ایم،نامیده
 وضـعیت  یـک  صـرفاً  نشده محقق  باشد، بالفعل دیگر
  ). Plantinga, 1974: 47( »است ممکن امور
 بیشـینه  عنـوان  بـه  ممکـن  هايجهان پلنتینگا باور بنابر

 یعنی. برخوردارند انتزاعی ثبوت از امور ممکن وضعیت

 وجـود  بالفعل جهان از مستقل ولی نیستند محقق گرچه
 ممکن هايجهان ثبوت باب در پلنتینگا اینجا در. دارند
نمی توضیحی دارند عیانتزا هویتی بگوید آنکه از بیش
 عنوان به امور ممکن هايوضعیت پلنتینگا نگاه در. دهد

 و هسـتند  انتزاعـی  هايموجودیت ضروري، هايهستی
 وضـعیت  بیشـینه  عنـوان  بـه  ممکن هايجهان نتیجه در

 انتزاعـی  هـاي موجودیـت  از خاصـی  نـوع  ممکن، امور
  ). Lowe, 2002: 128-129( هستند

 هـاي جهـان  کـه  باشد آن نتزاعیا از پلنتینگا مقصود اگر
 پس ذهن و آینددرمی عینی واقعیت وجود دل از ممکن

 ذاتیات میان تفکیک و عینی واقعیت از ماهیات انتزاع از
مـی  تصـور  را دیگري ممکن هاي وضعیت عرضیات، و

 از نحوي ممکن هايوضعیت آن براي رو این از و کند
 گفـت  تـوان مـی  شـود، مـی  قائـل  را ثبوت و خارجیت

 از فیلسـوفان  تصـویر  بـه  ممکن هايجهان از او تصویر
  . است نزدیک االمرنفس
 هاییموجودیت ممکن، هايجهان از او مقصود اگر ولی

 انضـمامی  جهـان  از مستقل که باشد ضروري و انتزاعی
 انضـمامی  واقعیت از مستقل ثبوت نوعی و دارند وجود
 االمـر نفـس  مفهوم با عمیقی تمایز باشد، قائل آنها براي

ــاي اندیشــه در ــلمان حکم ــن در. دارد مس ــورت ای  ص
 نتیجـه  را االمـر نفس که مسلمان فیلسوفان نظر برخالف
مـی  ذهن توسط بالفعل جهان همین توسعه و گسترش

 از مسـتقل  ثبـوتی  ممکن هايجهان براي پلنتینگا دانند،
 آثـار  در پلنتینگـا . اسـت  شـده  قائل بالفعل عالم و ذهن
 توضـیح  امور، هايوضعیت ثبوت گاهجای باب در خود

 از برخـی  به ارجاع با توانمی ولی دهدنمی ارائه دقیقی
 در امـور  هايوضعیت تقرر و ثبوت که گفت او مواضع

 و امـور  هايوضعیت گویدمی او جمله از. هستند ذهن
 و بـودن  بالفعل صفت واقع در. هستند همریخت قضایا
 صدق صفات جایگزین امور، هايوضعیت براي شمول
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 ثبـوتی  قضایا که آنجا از. است شده قضایا در استلزام و

 هايوضعیت جایگاه گفت توانمی ندارند، ذهن در جز
 از مقصـود  اگـر  دیگـر  سـوي  از اسـت؛  ذهـن  نیز امور

 قضـایا  مرآتیـت  امـور،  هايوضعیت و قضایا همریختی
 احتمـال  صـورت  ایـن  در باشد امور هايوضعیت براي
 تقـرر  و ثبـوت  گفـت  تـوان مـی  و دشو میتقویت  دوم

 و خارج در انتزاعی، اموري عنوان به امور هايوضعیت
 وضعیت توصیف در پلنتینگا البته. است ذهن از مستقل
 بایـد  ولـی  دانـد، می افالطونی را آنها ممکن هايجهان
وضعیت دانستن افالطونی از او مقصود که داشت توجه
 همچون آن لتمث و امر یک وجود میان تمایز امور هاي
 ایـن  بـه  استناد با تواننمی بنابراین است؛ افالطونی مثل
 از مسـتقل  انتزاعی هايهستی را امور هايوضعیت قول
  .دانست ذهن

 
 نتیجه. 6

جهان سرشت تبیین در رایج رویکرد دو ابتدا مقاله این در
 دیویـد  همچـون  فالسـفه  از برخی. شد مطرح ممکن هاي

 توانـد مـی  ممکن جهان مفهوم که اندیشندمی چنین لویس
 لـویس . کنـد  فـراهم  را تقلیلـی  نـام گرایـی   نوعی زیربناي
 می کند اخذ اولیه امر یک عنوان به را ممکن جهان مفهوم

 جمله و شیء جهت مفهوم از تقلیلی شرح یک در را آن و
 که است ممکن کامالً لویس فهم اساس بر. گیردمی کار به

 بالفعـل  کـه  اشیایی از ایزمتم شیئی تواندمی که کنیم فرض
 این فهـم از  پلنتینگا نظر از حالی که در باشد؛ دارند، وجود
 هسـتند  که اشیایی کندمی چنین پیشنهاد ممکن، هايجهان

 مقابـل،  جریان برجسته چهره عنوان به او. ندارند وجود که
 ممکـن  جهـان  مفهـوم  در آن، کـه  اسـت  رویکردي مدافع
 مفـاهیم  شـامل  پیوسـته هم به مفاهیم از ايشبکه از جزئی
 بـراي  پلنتینگا.  آنهاست به ناظر ضرورت و قضیه و صفت
 بـر  مبنـی  افالطونی رویکرد نوعی ممکن، هايجهان تبیین

 شناسـی هستی. کندمی اتخاذ را انتزاعی امور ثبوت پذیرش

 هـر . اسـت  اسـتوار  امـور  هـاي وضعیت مفهوم بر پلنتینگا،
 جهـان  در و اسـت  ضـروري  هسـتی  یـک  امـور  وضعیت

نمـی  محقـق  امـوري  وضعیت هر ولی دارد وجود بالفعل
. اسـت  بیشـینه  امـور  وضعیت یک ممکن جهان یک. شود

 بالفعـل  جهـان  در ممکـن  جهـان  هر پلنتینگا نظر مبناي بر
 امـور  هايوضعیت براي بودن بالفعل یا تحقق. دارد وجود
 امور هايوضعیت بنابراین. است قضایا براي صدق همانند
 ولـی  دارند وجود بالفعل جهان در که هستند ممکنی صرفاً

جهـان  مفهـوم  تطبیق به مقاله انتهایی بخش. نیستند بالفعل
 شـباهت  نخستین. دارد اختصاص االمرنفس و ممکن هاي

همـان   کـه  اسـت  آن االمرنفس مفهوم با ممکن هايجهان
 از کـه  مفـاهیمی  کلیـه  و ماهیـات  توسـعه  با ذهن که طور

 و ثبــوت شــود،مــی انتــزاع آنهــا ماهیــت یــا اشــیا وجـود 
 خـارجی  وجودهاي شامل هم که کندمی اعتبار موجودیتی

 هـم  و فلسفی انتزاعی مفاهیم شامل هم آنهاست، احکام و
 بحـث  در شـود، می االمرنفس به تعبیر آن از و اعدام شامل
 وجود يدامنه توسعه با ذهن نیز انتزاعی ممکن هايجهان

 خارجیت امور، هايوضعیت به یخارج محقق ماهیات از
نفـس  مفهوم شباهت دومین. بردمی فراتر محقق امور از را

 ظرفی مفهوم، دو هر که است آن هاي ممکنجهان با االمر
 نظـر  بـرخالف  دیگـر  سـوي  از. اسـت  اعـدام  ثبوت براي

 توسعه و گسترش نتیجه را االمرنفس که مسلمان فیلسوفان
ـ  ذهن توسط بالفعل جهان همین  بـراي  پلنتینگـا  داننـد، یم
 قائل بالفعل عالم و ذهن از مستقل ثبوتی ممکن هايجهان
  . است شده

 
  ها نوشت پی
ــر در -1 ــن سراس ــتار، ای ــود نوش ــاهیم از مقص ــی مف  وجه

 فیلسـوفان  داشت توجه باید. است امتناع و امکان ضرورت،
مـی  قائـل  تمایز قضایا در ماده و جهت مفهوم میان مسلمان

 و موضـوع  میـان  ممتنـع /ممکـن /ضروري سبتن اگر: شوند
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 فهم قضیه از آنچه و ماده شود، سنجیده االمرنفس با محمول
  :شودمی نامیده جهت شودمی

 أو بـالوجوب  إمـا ۀ نسـب  موضـوع  کـل  إلـى  محمـول  لکل«
 أو کاتب أو حیوان اإلنسان قولنا فی کما باالمتناع أو باإلمکان

 أو منهـا  به یتلفظ ام و مادة األمر نفس فی النسبۀ فتلک حجر
 فـرغ  لمـا  أقول جهۀ بالنسبۀ یتلفظ لم إن و القضیۀ من یفهم

 و حملیـۀ  جزئیـۀ  و کلیـۀ  السـالبۀ  و الموجبۀ عن البحث من
 اعلم و. السلب و اإلیجاب کیفیۀ عن البحث فی شرع شرطیۀ

 بإحدى متکیفیۀ موضوع کل إلى نسبۀ له فإن محمول کل أن
 ألن االمتنـاع  أو اإلمکـان  أو الوجـوب  إمـا  الـثالث  الکیفیات
 اتصـاف  کامتنـاع  بـالمحمول  اتصـافه  یمتنع أن إما الموضوع

 أن إمـا  حینئـذ  و یمتنـع  ال أو االمتنـاع  هو و بالحجر اإلنسان
 عـن  الحیـوان  سـلب  کامتناع الوجوب هو و عنه سلبه یمتنع

 کإمکـان  اإلمکـان  هـو  و منهمـا  واحد کل یمکن أو اإلنسان
 إلیها نظر إن الکیفیۀ تلک و. عدمه و بالکاتب اإلنسان اتصاف

 فـی  اإلنسـان  إلـى  الحیوان کنسبۀ مادة سمیت األمر نفس فی
 بهـا  الـتلفظ  أو تصـورها  باعتبـار  إلیهـا  نظر إن و األمر نفس

  ).106: 1427 حلی، عالمه(» جهۀ سمیت
 یعنـی  قضـایا  مـاده  همان است، نظر مد نوشتار این در آنچه

نفس با محمول و وعموض میان ممتنع/ممکن/ضروري نسبت
 وجهی واژه از  Modal اصطالح ترجمه در ولی است االمر

 .است شده استفاده

 Reductive Theories( تقلیلی هاينظریه از مقصود -2

of Modality( در وجهـی  مفـاهیم  کـه  است آن موجهات 
آن  الزمـه  گرایـی تقلیـل . شـود  بیان وجهی غیر مفاهیم قالب
 از شـرحی  بخواهـد  کـه  اسـت  تیشناخهستی نظام از گونه

 خود که دهد ارائه اياولیه هايمؤلفه قالب در وجهی مفاهیم
 ایــن مقابــل در). Sider, 2003: 184( نباشــند وجهــی
 مفـاهیم  کـه  دارد قـرار  )Primitivism( مبنـاگرایی  دیدگاه،
 بـدیل  دیـدگاه  یـک  البته .داندمی تحویل غیر قابل را وجهی
 اصــل کــه اســت) Eliminativism( گرایــیحــذف دیگـر 
 معناشناسـی  گرچـه  واقع در. کندمی انکار را وجهی مفاهیم
 صـورت  ممکـن  هـاي جهان مفهوم قالب در موجهات منطق

 هـاي جهـان  بـه  وجهـی  مفـاهیم  بـردن  تحویل ولی گیردمی

 ممکـن  هايجهان شناختیهستی وضعیت به بستگی ممکن،
 هايانجه ماهیت باب در گراتقلیل نظریه مشهورترین. دارد

 امـور  را ممکـن  هـاي جهـان  کـه  است لویس نظریه ممکن،
 نظریه مشهورترین لویس نظریه که آنجا از. داندمی انضمامی

 در گیـرد مـی  قرار بحث مورد همچنان و است زمینه این در
 نظریـه  بـدیل  نظریـه  عنوان به نظریه این به تنها نوشتار، این

 داشـت  توجـه  باید ولی شود؛می پرداخته تفصیل به پلنتینگا
 دیگر یکی. دارد وجود نیز دیگري گرايتقلیل هاينظریه که
ــات از ــی نظری ــه تقلیل ــویس ک ــدل را آن ل ــیب ــانی گرای  زب
)Linguistic Ersatzism (را ممکـن  هـاي جهان نامد،می 
 جهان یک. کندمی مشخص جمالت از ايمجموعه عنوان به

مـی  سخن هامیمون و روندمی راه هاماهی آن در که ممکن
 شامل که شودمی مشخص جمالت از ايمجموعه با گویند،
مـی  راه هـا مـاهی « و» کنندمی صحبت هامیمون« هايجمله
 دارند سکونت هاجهان این در که ممکنی افراد. است» روند

  . شوندمی ساخته آزاد متغیرهاي از هاییفرمول با
 ترکیبیـــــاتی ماهیـــــت از دیگــــر  تقلیلـــــی نظریــــه 

)Combinatorial (از و می کند استفاده هامجموعه نظریه 
 نامیـده   )Combinatorialism( گرایـی ترکیبیـات  رو این

 عنــوان بــه ممکــن هــايجهــان نظریــه، ایــن در. شــودمــی
 که شوندمی گرفته نظر در زمانی-مکانی نقاط از اي مجموعه

 ممکـن  جهـان  یـک  زمـانی -مکانی نقاط ترکیب هر ازاي به
 کنید رجوع نظریه این کامل شرح مشاهده براي. دارد وجود

  :به
 . A Combinatorial Theory of Possibility, 

David Armstrong, Cambridge University 
Press, 1998 

 بــر. اســت) Fictionalism( گرایــیداســتان دیگــر نظریــه
 بـا  ممکـن  هـاي جهان نظریه این در قبلی، نظریه دو خالف

 ممکـن  هـاي جهـان  از و شوندنمی تعیین انتزاعی موجودات
 بـر . شودمی گفته سخن داستانی آثار هايشخصیت همچون

 بـه  باید ممکن هايجهان باب در  جمله یک اساس، این
 و شـود  معنـا »  ممکن، هايجهان داستان مطابق« صورت
 هـر  بـراي : شوندمی تحلیل صورت بدین نیز وجهی مفاهیم
 هـاي جهـان  تحلیل  که کنیممی فرض ، وجهی جمله
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 هـا میمون است ممکن«  اگر مثال براي. باشد  ممکن
 ممکن، هايجهان برخی در«  آنگاه باشد،» بگویند سخن
 داسـتان  طبق بر یعنی. بود خواهد» گویندمی سخن هامیمون
 .)Sider, 2003: 180-208(  ، نممک هايجهان

 لویس: است شده یاد مختلفی عناوین با لویس نظریه از -3
 Modal را اشنظریه ،هاجهان تکثر باب در کتاب در خود

Realism  ــده ــت نامی ــان). Lewis, 1986: 2( اس  ج
 نظریـه  از ممکن هايجهان عنوان با خود کتاب در دایورس

 کـرده  یـاد  Genuine Modal Realism عنـوان  با سلوی
 را نظریــه ایـن  اسـتلنکر ).  Divers, 2002: 21( اسـت 

Extreme Modal Realism  نامـد مـی )Stalnaker, 

 نظریه نیز، بدیل نظریه صاحب پلنتینگا آلوین). 26 :2003
می صراحت به و است  نامیده Modal Realism را خود
 Modal را او بلکـه  نیست Modal Realist لویس گوید

Reductionist  دانـد مـی )Plantinga, 1987: 213 .(
 .است Possibilism لویس نظریه عناوین دیگر از همچنین

 ابهـام بـی  و روشن معنایی انضمامی واژه گویدمی لویس -4
 میـان  تمایز براي خصوصیت چهار حال، عین در ولی ندارد
 صـورت  بـدین  و مـی کنـد   ذکـر  انضـمامی  و انتزاعی امور

  :سازدمی روشن انضمامی واژه از را خود مقصود
 انضـمامی  امـور  الگـوواره  کـه  دارند اجزایی هاجهان)  الف

  .ستارگان و زیر اتمی ذرات ها،میمون قبیل از هستند
 نـه  هسـتند  افـراد  آنهـا  .کلـی  نـه  هستند جزئی هاجهان) ب

  .هامجموعه
 نسـبت  در هـم  بـا  کـه  هسـتند  اجزایـی  شـامل  هاجهان) ج

  .گیرندمی قرار علّی و زمانی-مکانی
 امر یک از تجریدي هیچ آنها. هستند متعین کامالً هاجهان) د

  .شوندنمی محسوب دیگر
 هسـتند،  انضـمامی  هاجهان قراردادي طور به اساس، این بر

 ,Bricker( سـازند  بـرآورده  را فـوق  شـرط  چهار هر اگر

2008: 112-113 .( 

 اشـیاي  کـه  معنا بدین گراست،اقعو ریاضیات در لویس -5
 عمومـاً . دارنـد  وجـود  هـا مجموعـه  و اعداد قبیل از ریاضی
 غیـر  و دسترسـی  قابـل  غیر علّی لحاظ به را ریاضی اشیاي

 وجـود  مکـان  و زمان فیزیکی فضاي در که دانندمی فیزیکی
 بـه  است متفاوت ریاضی اشیاي از لویس تقریر ولی. ندارند

 الادري موضـع  ریاضـی  اشـیاي  مکـان  باب در او طوري که
 اشـیاي  که ندارم ايایده هیچ من: گویدمی اگر چه وي .دارد

مـی  نظر به ولی دارند موقعیتی چه مکان و زمان در ریاضی
مجموعه که است آن بر هاجهان تکثر باب در کتاب در رسد
 ولـی ) Lewis, 1986: 83( ندارنـد  مکـانی  محـض،  هاي

 مکـان  داراي آن اعضاي هک صورتی در ترکیبی هايمجموعه
 واقـع  جـایی  در هـا مجموعـه . هسـتند  چنین نیز خود باشند
واقـع  کـه  اسـت  واضح .اندشده واقع آن اعضاي که اند شده

 باورهـاي  از که است شناختیهستی نگاه یک ریاضی گرایی
. رودمـی  فراتـر  متعـارف  اشـیاي  وجـود  باب در سلیم عقل

 در او موضـع  از ممکـن  هايجهان به قول در لویس موضع
 ). Chihara, 1998: 84( نیست جدا ریاضی گراییواقع

 هايجهان ماهیت از انتزاعی تفسیر در متفاوت تقریر سه -6
 انتزاعی ماهیاتی عنوان به را آنها استالنکر: دارد وجود ممکن
 بـه  را آنهـا  پلنتینگـا  ،)Stalnaker, 1976( کنـد مـی  درك
 ,Plantinga( مـی دانـد   امـور  ممکـن  هايوضعیت عنوان

می یاد جهان هايکتاب عنوان تحت آنها از آدامز و) 1974
 ایـن  تمـامی  مشـترك  فصـل  ولـی ) Adams, 1974( کند

 واقعـی  امـوري  را ممکن هايجهان که است آن در تفسیرها
 ).Oderberg, 2007: 3( دانندمی انتزاعی ولی

 هـاي جهـان  از متعـارف  دریافـت  آنچـه  از پلنتینگـا  فهم -7
 باب در معتزله به منسوب آنچه به شباهتبی نامد،می ممکن

 سـبزواري  حاجی.  است وجود و ثبوت بودن اخص و اعم
 المعتزلـی  جعـل : فرمایـد مـی  بـاره  ایـن  در منظومه شرح در

 جعل و أي. العدم النفی من و الوجود من اعم أي عم الثبوت
 عنـده،  الممکنـه،  الماهیـه  أي فالمعدوم. النفی من اعم العدم

 ممتنـع،  المعدوم و. بمنفی لیس کذا و بموجود لیس و بتثا
  ). 184: 1432 سبزواري،( بثابت لیس و منفی، عنده،
: گویـد مـی  بـاب  ایـن  در المـرام  نهایه کتاب در حلی عالمه
 الممکنـه  المعـدومات  أن إلـی ...   المعتزله من جماعه ذهب

 أنفسـها  فـی  ثابتـه  حقـایق  و أعیـان  و ذوات وجودهـا،  قبل
  ).66: 1430 حلی، عالمه(
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 کـه  اسـت  آن بر نیز پلنتینگا شود،می مشاهده که طور همان
 اشـیاي  بـراي  ثبوت نوعی ممکن هايجهان از متعارف فهم

 نیـز  دیـدگاه  ایـن  بـه  پلنتینگا انتقاد نوع. است قائل ناموجود
 معتزله دیدگاه این به مسلمان فیلسوفان انتقاد به شباهت xبی

 امـر  بـراي  را ثبوتی گونه هر انمسلم فیلسوفان زیرا نیست،
 .گویندمی رد ناموجود

 اسـتفاده ) square circle( مربـع  دایره تعبیر از پلنتینگا -8
 . کندمی

 اسـت کـه   آن نگاه این در افالطونی رویکرد از مقصود  -9
 و) Instantiation( یـافتن  نمونه و صفت یک وجود میان

 این بر. ویمش قائل تمایز آن) Exemplification( تمثل یا
 تمثـل  آنهـا  همه ولی دارد ضروري هستی صفت هر اساس
 نیـافتن،  تمثـل  صـورت  در حتـی  صـفات  بنابراین. اندنیافته
 را صـفات  بـراي  شده ذکر تمایز همین پلنتینگا. دارند وجود
 نامـد مـی  امور هايوضعیت را آنها که هاییموجودیت براي
 وضـعیت  یـک  وجود میان پلنتینگا بنابراین. است شده قائل
 :Loux, 2006( شـود مـی  قائـل  تمـایز  آن تحقـق  و امور

176.(  
 معنـاي  از مختلـف  تفسـیر  سـه  جدیـد،  تحلیلـی  فلسفه در

 و دارد قـرار  انضمامی مقابل در انتزاعی: دارد وجود انتزاعی
 زمان در که است اشیایی انضمامی هايموجودیت از مقصود

 در انتزاعـی  مورا و) زمان در حداقل یا( دارند وجود مکان و
 ایـن  در. نیسـتند  برخـوردار  زمـانی -مکانی هویت از مقابل،

 معناي در. شودمی اعداد و کلیات شامل انتزاعی امور تعریف
 هستی قابلیت منطقاً که است چیزي انتزاعی موجودیت دوم،
 ممکـن  گرچـه  باشـد،  نداشته ها راموجودیت سایر از مجزا
 از- اعراض آنچه مثال براي. باشد جدا آنها از ذهن در است
 از شـوند، مـی  نامیـده  -خاص سیب یک رنگ و شکل قبیل
 از را سـیب  رنـگ  توانمی ذهن در گرچه. هستند مقوله این

 رنـگ  واقـع،  در ولـی  کرد جدا سیب جوهر و اعراض سایر
 بـر  نهایـت  در. نـدارد  سیب خود از جداي موجودیتی سیب

 از کـه  هسـتند  هاییموجودیت انتزاعی سوم، دریافت اساس
بـه   تجریـد  ايفرگـه   قاعـده  براسـاس  مفاهیم تجرید طریق

 ســه در دقــت). Lowe, 1998: 211( آینــدمــی دســت

 تریننزدیک دهد کهمی نشان انتزاعی معناي از فوق دریافت
 اول دریافـت  همان نامد،می انتزاعی پلنتینگا آنچه به دریافت

ـ  مقابل در دقیقاً دریافت، این در انتزاعی .است  مـورد  ايمعن
 هـاي موجودیـت  را آنهـا  کـه  انضـمامی  امـور  از لویس نظر

 در آن اصـلی  مشـکل  ولـی  دارد، قرار داندمی زمانی-مکانی
 بـر  سـویی  از. اسـت  پلنتینگا نظر مورد معناي با تطبیق عدم

 نیسـت  زمـانی -مکانی موجودي که خدا تعریف، این اساس
 را اخـد  پلنتینگـا  دیگر، سوي از و بود خواهد انتزاعی امري
نمـی  انتزاعی نتیجه در و بالفعل جهان در محقق هستی یک
 انتزاعـی،  واژه از پلنتینگا مقصود گفت توانمی رو این. داند

 .است تحلیلی فالسفه میان در آن متداول معانی از متفاوت

 .است) Negation( نقیض معادل مکمل، يواژه -10

 بهتـر  تینگـا پلن فکـر  منظومه به توجه با رسدمی نظر به -11
 خواهد بالفعل هم  باشد، بالفعل  اگر شود گفته است

  :است زیر صورت به پلنتینگا عبارت متن عین ولی بود
To say that an object x exists in a 
world W is to say that if W had been 
actual, x would have existed. 

 ضـروري  هستی) قضایا( امور هايوضعیت پلنتینگا نظر از - 12
  قضـیه،  یـک : داشـت  توجـه  مهـم  تمایز یک به باید ولی دارند

 و باشـد  صـادق  ممکن جهان هر در اگر است صادق بالضروره
 صـادق  ممکـن  هـاي جهان برخی در اگر است صادق باالمکان

 است آن از متفاوت کامالً قضایا صدق از پرسش بنابراین. باشد
 هسـتی  قضـیه  یـک  اگـر . دارنـد  ضـروري  ستیه قضایا آیا که

 ایـن  ولـی  دارد وجود ممکن جهان هر در باشد، داشته ضروري
 ممکـن  جهـان  هـر  در کـه  اسـت  آن از متفاوت کامالً موضوع
 کـاذب  ضـرورتاً   ماننـد  قضـایا  از برخـی  .باشد صادق
 ممکـن  جهـان  هر در ضروري هستی یک عنوان به ولی هستند
 ).Lowe, 2002: 84( دارند وجود

ــرنفــس مصــادیق از مســلمان فیلســوفان -13 ــیر االم  تفاس
 علـم  -1: از عبارتند آنها از برخی که اندداده ارائه گوناگونی

 اعیان -5 اعلی عالم -4 امر عالم -3 مجردات عالم -2 الهی
 -9 کـل  عقـل  -8 الهـی  اسماء -7 انسانی النوعرب -6 ثابته
 مثـل  -12 کلـی  فـس ن -11 مبـین  کتـاب  -10 محفوظ لوح

 شیطان -15 فعال عقل -14 کامل انسان قلب -13 افالطونی
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 است آشکار). 143: 1388 عارفی،( دست این از تفاسیري و

 مشـرب  از متأثر زیادي بسیار حد تا تفاسیر این از برخی که
نفـس  از مقصود وجه هیچ به نوشتار این در و است عرفانی

 ایـن  در. نیسـت  تفاسـیري  چنـین  اسالمی حکمت در االمر
 موجـود  یـک  االمـر نفـس  کـه  تفاسـیري  از یک هیچ نوشتار
 . است نگرفته قرار مبنا دانندمی خاص

 در اسـفار  بـر  خود حواشی در طباطبائی عالمه مرحوم -14
  : فرمایندمی االمرنفس معناي توضیح

 التـی  القضـایا  جمیع بطالن یوجب الوجود باصاله القول ان«
 القضـایا  مـن  الهی و الخارجی ودالوج فی مطابق ذات الهی

 عدم: کقولنا ذلک و اذهان هی بما االذهان تطابق التی الذهنیه
 لـم  ان و ثابتـه  حقـه  قضـیه  فانها العله، لعدم معلول المعلول

 اذ الخـارج،  یطـابق  مما لیست و االذهان، من ذهن فی یتعقل
 لهـذه  المطابق أن: جوابهم محصل و له، خارج ال باطل العدم

 الخارج دون االمرنفس هو الحقه القضایا من أمثالها و القضیه
 هـو  الواقـع  فـی  االصیل أن: یقال أن ینبغی الذي و الذهن، و

 و حقیقـی،  حکـم  لـه  و الموجـود،  هـو  و الحقیقـی  الوجود
 توسـع  العاقلـه  الذهاننا الوجود ظهورات کانت لما الماهیات

 لمطلق العقل یفرضه الذي فالظرف...  اضطراریاً توسعاً العقل
 »االمـر  بـنفس  نسـمیه  هـو  االخیر، بالمعنی التحقق و الثبوت

  ).215: 1981 مالصدرا،(
  

  منابع
 ثانی، مجلد: المنظومه شرح) 1432( سبزواري حکیم -

 مؤسسه :بیروت آملی، زادهحسن اهللاآیت تعلیقات با
  .العربی تاریخ

 :قـم  ،الحکمه نهایه) 1386( حسـین  محمد طباطبائی، -
 .خمینی امام پژوهشی شیآموز مؤسسه

 بـا  ذهنـی  صـور  مطابقـت ) 1388( عبـاس  عـارفی،  -
  .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه :تهران ،خارج

 منطـق  شـرح  فی النضید جوهر) 1427( حلیعالمه -
 .بیدار :قم بیدارفر، محسن تعلیق و تصحیح ،التجرید

 :قم ،الکالم علم فی المرام نهایه) 1432( حلی عالمه -
 .صادق امام مؤسسه

 چگونـه  مابعدالطبیعـه ) 1386( مهـدي  صفري، قوام -
 اندیشـه  و فرهنـگ  پژوهشـگاه  :تهران ،است ممکن

 .اسالمی

 و داللـت : تحلیلـی  فلسفه) 1375( صادق الریجانی، -
 .مرصاد :قم ،ضرورت

نهایــه شــرح) 1383( تقــی محمــد یــزدي، مصــباح -
 .خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه :قم ،الحکمه

ــه) 1368( مرتضــی مطهــري، - ــار مجموع  ،10 ج: آث
 .صدرا تهران،

 االسـفار  فـى  المتعالیـه  الحکمـه ) 1981( مالصدرا -
 التــراث احیــاء دار :بیــروت ،1ج: االربعــه العقلیــه
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