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  چكيده
هاي گوناگوني  خ انديشه بشري به صورتينظريه وحدت جهان در تار

هاي متعددي به اثبات اين نظريه  پيروان اين نظريه از راه. مطرح شده است
طرح است كه به ممكن مهاي   مفهوم جهان، اين نظريهرابردر ب. اند پرداخته

اين دو در اين نوشتار سعي شده است تا . ها داللت دارد تعدد جهان ربنوعي 
  .ها مورد نقد و بررسي قرار گيرد  داليل آن،نظريه مطرح شده

  هاي ممكن  جهان -3     وحدت حقيقي-2    وحدت ذاتي  -1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
هاي موجود در جهـان هـستي، در پـي يـافتن           ذهن انسان، همواره با مشاهده كثرت     

بخـشي   فرآينـد وحـدت   .  مـشهود و محـسوس اسـت       هـاي  جهت وحدتي در وراي كثرت    
عقل انسان اين توانـايي را  . ات عقل آدمي استئها و اقتضا هاي محسوس از توانايي   كثرت

 و  ها را كشف    در نظر گرفته و احكام مربوط به آن        مستقلطور   ها را به   دارد كه گاه كثرت   
ها را با در نظر گرفتن جهتي، به امر واحدي تبـديل              اين كثرت  ي  بيان كند و گاهي همه    

  .كند
هـاي    اسـت كـه انـسان همـواره در وراي كثـرت            نخستينبه مقتضاي همين فطرت     

يكـي  . ها باشد   كثرت تمام آن  كه دربرگيرنده     بوده است  موجود، به دنبال وحدتي فراگير    
نوس أهـا مـ     هن انسان گرچه در عالم طبيعت با كثـرت        ذ. از اين امور وحدت جهان است     

هـاي مـشهود و       يافتن جهت وحدت بـراي ربـط و پيونـد كثـرت            همواره به دنبال     ،است
  هاي گوناگوني كه درباره وحدت جهان در تاريخ  هـنظري. باشد وجود در عالم هستي ميـم
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  .مؤيد اين مطلب استبه نوعي انديشه بشري مطرح شده است 

برخي از  . توان به دو نظريه اشاره كرد       ي درباره وحدت و يا تعدد جهان مي       به طور كل  
كننـد كـه كثـرت و تعـدد را از آن نفـي                 براي كل جهان وحدتي را مطرح مي       انفولسيف

انديشه وحدت جهان در سير تـاريخ تفكـر         . دانند  كند و به تعبيري جهان را واحد مي         مي
هـاي گونـاگوني مطـرح       نظريه را به مناسـبت    اي طوالني دارد و متفكران اين         بشر سابقه 

هـاي    ل به تعدد جهان هستند و از آن با عنوان جهان          ي برخي ديگر قا   ،در مقابل . اند  كرده
  .كنند ممكن تعبير مي

 در  ،بـه عنـوان نمونـه     . هاي متعددي مواجه است    هر كدام از اين دو نظريه با پرسش       
 طرح نمـود كـه آيـا جهـان حقيقتـاً     ها را م   توان اين پرسش    برابر نظريه وحدت جهان مي    

كـه   مباني عقلي و خردپذير اثبات شده است و يا اينواحد است؟ آيا اين نظريه بر اساس  
هاي ذهن بشر است؟ آيـا         برخي از پرسش   ي به  پاسخگوي براي به عنوان يك نظريه      صرفاً

 در نظر گـرفتن جهـت و        ست وحدتي حقيقي است يا با     وحدتي كه جهان بدان متصف ا     
 ، معياري كه بر اساس آن     ،شود؟ در صورت دوم      به اين وحدت متصف مي     ،اري خاص اعتب

  شود چيست؟ جهان متصف به وحدت مي
تـوان پرسـيد كـه منظـور از           هـاي ممكـن مـي       چنين از طرفداران نظريـه جهـان       هم
آيا منظور از   هاي متعدد چگونه قابل تفسير است؟         هاي ممكن چيست و اين جهان       جهان

 متفـاوت بـا موجـودات كـره زمـين            موجوداتي كامالً  ها  ست كه در آن   آن كرات ديگري ا   
بـا جهـاني   آن  منظور از آن، جهان ديگري است كه احكام و يا قـوانين           وجود دارند؟ و يا   

 آيـا امـوري ماننـد مبـادي         ، به عنـوان نمونـه     بريم متفاوت است؟    سر مي  كه ما در آن به    
جـا وجـود نـدارد؟ و يـا      در آن ...حـد و  بديهي، اصل عليت، قواعد عقلي مانند قاعـده الوا  

 بـا جهـان كنـوني تفـاوت دارد؟ آيـا            ممكن جهاني است كه در پيوند اجزا      كه جهان    اين
ها و اين جهان، از نظـر پيونـد و ارتبـاط     اي هستند كه ميان آن      گونه  هاي ممكن به    جهان
 تصور  خره آيا اصوالً  باشد؟ و باال    گونه اتصال فيزيكي و يا ارتباط از راه دور برقرار نمي           هيچ

اي    به گونه  ،گونه پيوند مستقيم و يا غير مستقيم با جهان ما ندارد           جهان ديگري كه هيچ   
كه نه يكي علت ديگري و نه هر دو معلول علت ثالثي باشند، فرضي معقول و قابل تصور           

  است؟
بررسـي هـر     چه كه مطرح شد، پرسشي كه پاسخ به آن در فهم و نقد و              عالوه بر آن  

 ايـن اسـت كـه معنـاي جهـان چيـست و قلمـرو آن تـا                   ،ام از دو نظريه اهميت دارد     كد
 به همان معنايي اسـت      كجاست؟ آيا مفهوم جهان در نظر طرفداران وحدت جهان دقيقاً         

  هاي ممكن وجود دارد؟ كه در انديشه پيروان جهان
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چـه هـست باشـد، ديگـر تعـدد جهـان معنـايي                هر آن  ي  اگر مراد از جهان مجموعه    

چه به جز هستي و وجود       واهد داشت، زيرا در برابر هستي چيزي وجود ندارد و هر آن           نخ
. ماهيات نيز حد وجودند و حدود نيز امـوري اعتبـاري هـستند            . است، عدم محض است   

امـا اگـر    . ، بحث از تعدد جهان تا حدي بي معناست        براين بر اساس اين معنا از جهان      بنا
گـاه   ست، آن اهاي خاصي را دارا احكام، آثار و فعليتمراد از جهان، عالم خاصي باشد كه   

لفظ عـالم نيـز داراي دو       . هاي گوناگون در نظر گرفت     توان عوالم متعددي را از جنبه      مي
توان    متفاوتي را مي   هاي نسبتاً   ، تقسيم بندي  آن معاني معنا است كه بر اساس هر يك از         

به موجـود يـا موجـوداتي گفتـه         » عالم «،در اصطالح فلسفي  . از عوالم هستي ارائه نمود    
 به طوري كـه      خاصي را اشغال كرده است     ي   هستي مرتبه  ي  شود كه در كل مجموعه      مي

 ،1(نسبت به مراتب مادون خود محيط و نسبت به مراتب بـاالتر از خـود محـاط اسـت                    
 عوالم متعدد محيط و محاط هستند و رابطه طـولي بـا             ،اين اصطالح در  ). 154:، ص 5:ج

كه داراي اجنـاس و       تمام اجسام و جسمانيات با وجود اين       ،بر اين اساس   .رندديگر دا  يك
 زيرا هيچ نوعي از انـواع و        ،روند  انواع متعددي هستند همگي يك عالم واحد به شمار مي         

يا هيچ جنسي از اجناس بر انواع و اجناس ديگر احاطه طولي ندارد و همه موجودات در                 
ست از نوع خـاص و يـا انـواع           ا  عالم عبارت  ،في ديگر اما بر اساس تعري    .ديگرند عرض يك 

كه وضع و حالـت و زنـدگي         اند و به اعتبار اين      خاصي كه تحت جنس خاصي قرار گرفته      
 ماننـد عـالم     ؛گيرنـد   ها از نظام خاصي برخوردار است، تحت عـالم واحـدي قـرار مـي               آن

 با توجه   .)همان.. (.مجردات، عالم ممكنات، عالم حيوانات، عالم حشرات، عالم درختان و           
ديگـر قـرار      هم موجودات طـولي و هـم موجـوداتي كـه در عـرض يـك                ،به تعريف اخير  

ها رابطه طولي و يا محاط و محيط برقرار است يـا             كه ميان آن   نظر از اين    صرف ،اند  گرفته
   .دهند را سامان ميخير، عوالم متعددي 

ن وحدتي كه جهان و يا توجه به اين تعاريف در تشخيص حقيقي و يا اعتباري بود
  . مهم است،شود عوالم بدان متصف مي

  

  وحدت جهان. 2
 مطرح شده در اين زمينه، به منظور فهم بهتر نظريه وحدت يپيش از بيان آرا

  .جهان، الزم است معناي وحدت و برخي از اعتبارات آن بيان شود
  اعتبارات وحدت. 1. 2

وحـدت ذاتـي    .  وحـدت عرضـي    ومنخست وحـدت ذاتـي و د      : وحدت دو اعتبار دارد   
 باشـد، در آن     رت است از وحدتي كه به هيچ روي كثرت يا چيزي كه مـوهم كثـرت               عبا
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 نه به داللت مطابقي و نه به داللت تضمني و التزامـي             وحدت ذاتي . گنجانده نشده باشد  

ش هيچ نـشاني     و نه در مصداق و افراد      ي آن محتوا نه در مفهوم و   . نشانگر كثرتي نيست  
گونه كثرتي است، تعريف آن نيـز       جا كه اين نوع وحدت فاقد هر       از آن . اه ندارد از كثرت ر  

اي كه ذات يـا ماهيـت آن آشـكار شـود،          و بيان آن به گونه     )62: ص ،10( ممكن است  نا
نـد از بـساطت،     ا  هاي وحدت ذاتي يا حقيقي عبارت      بر اين اساس ويژگي   . ممكن است  غير

  .بداهت و اطالق
ن جهـت و    ت كه داراي جهت و حيثيتي اسـت كـه از آ            چيزي اس  وحدت عرضي در  

 ،پـذير باشـد    هاي ديگـر تقـسيم     از جهات و جنبه     هر چند  ،باشد ميناپذير   حيثيت تقسيم 
 اگرچه از جهت اصناف يا اشخاص و       ،پذير نيست  نند نوع كه از جهت نوع بودن، تقسيم       ما

ق و سـعه و   از اطـال ، ذاتـي وحدت عرضي بـر خـالف وحـدت   . پذير است  افراد آن تقسيم  
وحـدت،   زيرا همين كه در تعريـف ايـن قـسم از      ؛خوردار نيست حد و اندازه بر    گستره بي 

 تعريف پذيرفته شده است، نـشان       وناپذيري مورد توجه قرار گرفته و به عنوان جز         تقسيم
خـوردار  حـد و انـدازه بر    گستره بـي  ي  ن وحدت از اطالق و سعه      اين است كه اي    ي  دهنده
پذيرنـد و در     ب امور ديگـري قـرار دارد كـه تقـسيم          قالد تعريف در     بلكه شئ مور   ،نيست

به همـين خـاطر اسـت كـه آن را وحـدت              .كند ست كه معني پيدا مي     ا ها مقايسه با آن  
 ، پس امر متصف به وحـدت      ).197-196 :، صص 4 (اند ، نسبي و اضافي نيز ناميده     يدهمق

هـاي ذكـر       توجه به ويژگـي    يا از وحدت ذاتي و يا از وحدت عرضي برخوردار است كه با            
  .گردد شده در هر كدام، ذاتي يا نسبي بودن وحدتش معلوم مي

. وحدت عرضي گاه از نوع وحدت حقيقـي و گـاهي از نـوع وحـدت اعتبـاري اسـت                   
بـه  . باشـد    كه از وحدت حقيقي برخوردار است داراي اثري غير از آثـار اجـزا مـي                چيزي

اي جـداي از      ي برخوردار است به نتيجه     مركبي كه از وحدت حقيق     مجموع ،عبارت ديگر 
اعتباري كه اثر آن همان اثر مجموع اجزا اسـت و            بر خالف وحدت     ؛شود  اجزا منتهي مي  

 ، يك لشكر كه مركب از هـزار سـرباز اسـت، اثـر آن در واقـع                 ،به عنوان نمونه  . نه بيشتر 
يقـي  بنـابراين لـشكر از وحـدت حق       . مجموع آثار هر يك از سربازان اسـت و نـه بيـشتر            

عالمـت مركبـي كـه از     ،عـالوه بـر ايـن     .  بلكه وحدت آن اعتباري است     ،برخوردار نيست 
ميـان   نـوعي وابـستگي و نيازمنـدي         ،ن است كه در آن    ايوحدت حقيقي برخوردار است     

 اگر در مركبي ثابـت شـود كـه    ،بر اين اساس. )370:ص ،9(وجود دارد ديگر  اجزا به يك  
  .قرار است، آن مركب از وحدت حقيقي برخوردار استميان اجزا ارتباط علي و معلولي بر
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جهان از وحدت ذاتي برخوردار است      آيا  توان پرسيد كه      مي ،با توجه به اين مقدمات    

 طرفداران وحدت   يآيا وحدت آن از نوع حقيقي است يا اعتباري؟ آرا         يا وحدت عرضي؟    
   نوع از وحدت است؟ ناظر به كدام

 طرفداران وحدت آراي اينك به نقل و بررسي ،هاي مطرح شده براي پاسخ به پرسش 
  .پردازيم جهان مي

   يونان باستانانفولسيانديشه وحدت جهان در ف. 2. 2
له براي دانشمندان ايوني كه اولـين متفكـران فلـسفي يونـان باسـتان             أترين مس  مهم

انـد   ها مطـرح كـرده     شوند، ساختار جهان بوده است و اولين پرسشي كه آن          محسوب مي 
 در وراي تكثرات و تغييرات به       ،به نظر ايشان   .ود كه جهان از چه ساخته شده است       اين ب 

تواند اين امـر     نظم، نوعي ثبات و وحدت پنهاني وجود دارد كه گرچه حس نمي            ظاهر بي 
 عقـل   ،در واقـع  ). 37:ص،  12( عقل انسان قادر به درك اين وحدت اسـت           ،را درك كند  

اي كـه گويـا       بـه گونـه    ،يابـد  دي و ارتباط مـي    ميان موجودات اين جهان نوعي خويشاون     
گرايـاني مثـل تـالس،       رسـد كـه وحـدت      بنابراين به نظر مـي    . ها از يك تبارند     آن ي  همه

چه سبب وحدت جهـان      اناكسيمندر، اناكسيمنس و ميليسيان بر اين ادعا هستند كه آن         
 هـر   ،)534:، ص 25(جهان از يك جوهر متمايز پديد آمـده اسـت           كه  شود اين است     مي

  .چند كه هر كدام درباره مصداق اين جوهر نامتمايز نظر خاصي دارند
  وحدت جهان از نگاه افلوطين. 3. 2

كنـد و از   ثير عضو ديگر را حـس مـي  أكه هر موجود زنده ت چنان  هم ،به نظر افلوطين  
ديگر دارنـد از      كه با يك    و تركيبي   عالم نيز به جهت پيوستگي     يشود، اجزا  ثر مي أآن مت 
ديگـر را حـس       يـك  تأثيرشوند و مانند اعضاي پيكر يك موجود زنده،          ثر مي أگر مت دي يك
است كه اگر   ) آالت موسيقي (هاي تار    به نظر وي، عالم از يك منظر شبيه سيم        . كنند مي

آيند و از منظر ديگـر،       هاي ديگر نيز به حركت در مي       يك سيم آن را حركت دهند، سيم      
رف آن را به حركت در آورنـد، طـرف ديگـر نيـز              شبيه يك سيم تار است كه اگر يك ط        

 عالم تحت نظام واحد قرار دارند و عالم به منزلـه شـخص              ي اجزا ي  همه. كند حركت مي 
 عالم همانند يك مقام موسيقي است ،به تعبيري ديگر .)213-212:ص ص،2(واحد است 

بـه   همـاهنگي    بـه شـيوه   كه از نواهاي متضاد و زير و بمي تشكيل شده اسـت كـه اگـر                 
در جهـان نيـز     .  آن هستند  يرسند كه خود اجزا      به وحدت برتري مي    ،ديگر بپيوندند  يك

هـا را     بايـد همگـي آن     ووجـود دارد    ... امور متضادي چون سفيد و سياه و گـرم و سـرد             
به شمار آورد كه به طـور كلـي از همـاهنگي كـاملي برخـوردار        ساختماني واحدياجزا
   بنابراين از نظر ).326-325 :ص، ص1ج، 6( آمده است ه موافق برنامه پديدـ چرا ك،است
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  .معيار وحدت عالم است هماهنگي ميان اجزا،گذاري و  تأثيرپذيري و  تأثير ،افلوطين

  وحدت جهان در انديشه اخوان الصفا. 4. 2
 به اين معنا كـه جـرم مجمـوع عـالم،             انسان كبير است،    عالم ،به اعتقاد اخوان الصفا   

ي شمسي و اجرام آسماني و موجودات زمينـي،          ا به همراه منظومه   ه يعني همه كهكشان  
شـود و    ناميـده مـي  »جـسم كلـي  « پيكر يك شخص انساني است كه        ي  در كل به منزله   

نفـس  «اين جسم كلـي داراي  .  اعضاي آن پيكرند   ي   اجسام مختلف عالم به منزله     ي  همه
 ،انـسان سـريان دارد     اعضاي پيكر    ي  ي در همه  يكه قواي نفس جز    چنان هماست و   » كلي

 انواع و اشـخاص اجـسام عـالم،    ي در همه» طبيعت كلي«قواي نفس كلي هم به صورت       
گونه كه نفس انـساني ضـمن كنتـرل قـواي خـود، اعـضاي                 همان ،به عالوه . سريان دارد 

 ،، نفس كلي عالم نيز قواي خـود   آورد  آن قوا به حركت در مي      ي  مختلف بدن را به وسيله    
ها را به تكاپو و       آن قوا، آن   ي  اجسام را تحت كنترل دارد و به وسيله       يعني طبايع مختلف    

چـون نفـس انـساني از وحـدت           بنابراين عالم هـم    ).212:، ص 3ج،  7 (دارد حركت وا مي  
  .برخوردار است

 ي   صـورتي كـه همـه      ي  ، وحدت جهـان در سـايه      شود كه در اين نظريه     مالحظه مي 
 انسان كه ي مانند اجزا؛زد، تبيين شده است سا مي عالم را در زير چتر خود متحد         ياجزا

 ي   حيـوان و نبـات كـه در سـايه          ي وحدت صورت جوهري انساني و نيز اجـزا        ي  در سايه 
بنابراين وحدت جهان در اين نظـر بـه         . شوند وحدت صورت جوهري خودشان متحد مي     

اين صورت واحـد، همـان نفـس    . ي كل عالم استبار در نظر گرفتن صورتي واحد برا     اعت
ديگر   عالم را به يك    ي اجزا ي   همه ، رابط ي  ي يا روح جهان است كه همانند يك شبكه        كل

اي را در حكمـت متعاليـه        چنـين نظريـه   .  است اجزا و مدبر و حاكم بين       كند مرتبط مي 
هاي بعدي از همين نوشتار مطرح خواهد      كه در بخش   توان مشاهده كرد   مالصدرا نيز مي  

  .شد
   اثبات وحدت اله عالموحدت جهان مبنايي براي. 5. 2

 وحدت جهان به عنوان راهي براي اثبات وحدت اله عالم           ي   نظريه ،در فلسفه اسالمي  
 براهين متعددي   ،لهأو نفي هرگونه شريك از خداي متعال مطرح شده است و بر اين مس             

 براي اثبات وحدت عالم و امتنـاع        ،اسفاراز جمله مالصدرا در كتاب      . نيز اقامه شده است   
جـا بـه      كرده اسـت كـه در ايـن        بيانالم ديگر در عرض اين عالم، چندين برهان         وجود ع 

  .شود ها اشاره مي برخي از آن
 : كه بر اثبـات وحـدت عـالم اقامـه شـده اسـت دو قـسم اسـت                داليلي ،به طور كلي  

ديگر  يك باكه اين عوالم     گونه تعدد عوالم را اعم از اين        هستند كه هر  داليلي   اول   ي  دسته
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 ي   دسـته  ؛كند و براهين مشترك نام دارنـد        ا تماثل نوعي داشته باشند، رد مي      تخالف و ي  

دوم داليلي است كه تعدد عوالم را در فرض وجود تخالف نـوعي و يـا تماثـل نـوعي بـه                      
  .   نامند اين داليل را براهين مختص مي. كند صورت جداگانه رد مي

امه شـده اسـت     ت عالم اق  از جمله براهين مشتركي كه بر وحد       :برهان خأل . 1. 5. 2
اگر در عالم محسوسات و جسمانيات، عـوالم         ،بر اساس اين برهان   .  است برهان لزوم خأل  

 خـواه ايـن عـوالم بـا         -داشـته باشـد   متعدد باشد و غير از اين عالم، عوالم ديگري وجود           
تنهـا دو فـرض قابـل        -ديگر باشند  ديگر اختالف نوعي داشته باشند و خواه مثل يك         يك
تو و يكي بر ديگـري محـيط باشـد و ديگـر              در كه عوالم متعدد تو    نخست آن : ستر ا تصو
. كه يكي بر ديگري محـيط باشـد         بدون اين  ،ديگر بوده  كه تمامي عوالم در عرض يك      اين

، يـك   تـو  در تـو  زيـرا در حقيقـت عـوالم         ند، متعدد نيـست   ، عوالم حقيقتاً  اما در فرض اول   
و مراتـب عـالم    اجـزا ير عوالم محاط در واقـع از     كه همان عالم محيط است و سا       ندا عالم

فرض دوم نيـز    . آيند  نمي ، عالم مستقلي به شمار    باشند و در برابر عالم محيط      محيط مي 
كه شكل طبيعي اجسام كروي اسـت، عـوالم ديگـر نيـز               زيرا به مقتضاي اين    ،باطل است 

 گر نباشند قطعاً  دي بايد مانند اين عالم كروي باشد و دو جسم كروي وقتي كه داخل يك             
تالقي داشته باشند و ناگزير      ديگر تماس و   بايد در يك نقطه سطح جانبي خارجي با يك        

نيـز   خـأل  است و از طرفـي       خألي خالي از دو عالم يعني       يدر دو طرف نقطه تماس، فضا     
 فرض عوالم متعدد در هر دو صـورت باطـل           ،بر اين اساس  ). 82:، ص 6ج ،5 (باطل است 

  .است
تـوان عـوالم     ل، زماني مي   زيرا در فرض او    ؛ن برهان قابل مناقشه است    و فرض اي  د هر

كه يكي بر ديگري محاط است عالم واحدي به شمار آورد كه اين عوالم              را  تو   در متعدد تو 
 اگر ،به بيان ديگر. ها رابطه علي و معلولي برقرار باشد   مترتب بوده و ميان آن     ديگر  يكبر  

 ربط و تعلق اين عوالم توان گفت كه به واسطه ند، مي عوالم محيط علت عوالم محاط باش     
 جايي كه در ابتـداي برهـان، صـراحتاً          اما از آن   ؛، همگي عالم واحدي هستند    ديگر  يكبر  

 ي  ل به چنين رابطه   يتوان قا  فرض تعدد عوالم در عالم محسوسات مطرح شده است، نمي         
 زمـاني از  ،عـدد محـاط  كـه عـوالم مت   عالوه ايـن . عليتي ميان عوالم محسوس متعدد شد     

 وحدت بخش وجود  ي   نوعي رابطه  ،اجزاد كه ميان اين     نرو شمار مي   عالم محيط به   ياجزا
كـه    و عوالم متعدد، معلول علت واحدي باشند و يا اين اجزا اين   ي   همه  مثالً ؛داشته باشد 

ف محيط و محـاط بـودن عـوالم را          اما صر .  علت غايي واحدي داشته باشند     ،اجزا ي  همه
  . بر نفي تعدد عوالم دانستيوان دليلت نمي
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 و ادله نفي آن همگي بر       خأل است كه خود     خألفرض دوم نيز مبتني بر محال بودن        

.  با مباني علم تجربي جديد ناسـازگار اسـت          احتماالً واساس مباني طبيعيات قديم است      
 نفي ي  ادلهجا كه يكي از داليل اثبات وحدت اتصالي عالم و نفي عوالم متعدد            البته از آن  

  .شود  است، نقد و بررسي بيشتر آن به آينده موكول ميخأل
 ايـن   ،اسـفار مالصـدرا در     :برهان بر نفي تعدد عوالم مساوي و متماثل       . 2. 5. 2

دليل را از قول ارسطو چنين تقرير كرده است كه اگر غير از اين عـالم محـسوس، عـالم                    
اوي باشد و از نظر طبيعت و مـواد         ديگري فرض كنيم كه از هر جهت با عالم موجود مس          

 از نظر مكان و حركـات        متفق باشند، قاعدتاً   ديگر  يك مانند آسمان و زمين با       يو عناصر 
 هـا  ت اتحاد داشته باشـند و اگـر تمـامي ايـن وحـد             ديگر  يكو جهات حركت نيز بايد با       

يچ  و تعدد عوالم، تنها فرض و اعتباري بيش نيـست و هـ             گانگي در واقع دو   ،محقق باشد 
از اين رو بـراي حفـظ   .  متعدد فرض كرديمها را حقيقتاً كه ما آن  حال آن  ،واقعيتي ندارد 

تعدد و كثرت عوالم بايد به وحدت طبيعت و هويت عوالم در عـين اخـتالف در مكـان و      
 اختالف در مكان و حركت تنها وجه تمايز ميان عوالم           ،به بيان ديگر  . ل شويم يحركت قا 

 متحد و متفق بودن عوالم متعدد به حسب طبيعت اين           ي   الزمه ،اما از طرف ديگر   . است
كـه    مگـر ايـن    ، متمايز و منفـك نباشـند      ديگر  يكاست كه اين عوالم بالطبع و بالذات از         

 تعـدد   ،به بيـان ديگـر    .  مستند به عامل قاسري باشد     ديگر  يكها از    اختالف و انفكاك آن   
ود و اگر عامل قاسـري در ميـان نباشـد           ش ميافراد هر نوعي از انواع به طريق قسر انجام          

ولي استناد انفكاك عوالم به عامل قاسـر، امـر          . پذيرد تعدد افراد در نوع واحد تحقق نمي      
، در  ديگر  يكشدن دو عالم از       آن اين است كه پس از جدا       ي   زيرا الزمه  ،صحيحي نيست 

 ،د و عالوه بـر آن  الزم آيخألعالمي كه عالم يا عوالم ديگر از آن جدا و خارج شده است،    
 و هم خرق و التيام در       خألكه هم     خرق و التيام در افالك نيز به وجود مي آيد          ي  پديده

ايد استناد تعـدد    بنابراين براي عدم لزوم اين محذورات، ناگزير ب       . فلك هر دو باطل است    
، مستلزم پذيرش اثـر طبيعـي اسـت    انكار عامل قاسر. عوالم را به عامل قاسر منكر شويم      

پـس تعـدد در   . )83:، ص6، ج5( وحدت من جميـع الجهـات را دارد         يا آن هم اقتض   كه
  . بلكه تنها يك عالم جسماني موجود است،عوالم وجود ندارد

 و بطالن خرق و التيام در افـالك        خأل مباني مانند بطالن     اين برهان مبتني بر برخي    
علم تجربي مورد ترديد  است كه بسياري از اين مباني از نظر و مربوط به طبيعيات قديم    

 ي  دهد به نوعي با اين نظريه        امروزه انفجارهايي كه در فضا رخ مي       ،به عنوان نمونه  . است
  .داند در تعارض است قديمي كه خرق و التيام در افالك را محال مي
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كه در حركت و كيفيـت مخـالف        برهاني ديگر بر نفي عوالم متعدد       . 3. 5. 2
 بـا    عوالم متعدد كه از نظر حركـت و كيفيـت مخـالف            فرض ،در اين دليل  : ندديگر  يك
 در اين عالم جـسماني،      هاي محسوس ديگر    عدم حركت و كيفيت    از   ه،شد ند رد   ديگر  يك

 اگـر غيـر از      ،بر اساس اين برهان   . سماني ديگر استدالل شده است    بر عدم وجود عالم ج    
الف داشـته  اين عالم محسوس، عالم ديگري وجود داشت كـه بـا آن از نظـر نـوعي اخـت      

 بر راكه اختالف آث   چنان زيرا هم  ،باشد، بايد حركات مختلفي در عالم هستي نمايان باشد        
كند و چون در     لت بر وجود مبدأ اثر مي     اختالف مبادي آثار داللت دارد، اتحاد اثر نيز دال        
 بيش از   »عالم« يعني ، آن أ ناگزير مبد  ،عالم هستي بيش از يك حركت محسوس نيست       

كيفيـات محـسوسه    . اين بيان در مورد كيفيات محسوسه نيز مطـرح اسـت           .ست ني ييك
هـاي بـسيط      طعمند از   ا   عبارت  و  بيش از آن محال است     كهمنحصر در نوزده قسم است      

مبصرات و مشربات    فعليه و انفعاليه، سه قسم مسموعات و       هاي چهارگانه   ، كيفيت گانه  نه
الطبيعه مـا لـم تـوف        «ي   قاعده  بر اساس  ،از طرف ديگر  . و سه قسم محسوسات بالعرض    

سلسله انـواع از    » علي النّوع االتم شرائط النوع االنقص بكماله، لم تدخله في النوع الثاني           
 مـادام كـه     ،به اين ترتيـب   .  است ديگر  يكترين مقام، مترتب بر      ترين مرتبه تا عالي     پايين

 از ايـن لحـاظ      ص و لوازم جسميت را به نوع جسم نبخشد و آن را           ي خصا ي  طبيعت همه 
ص و  يتكميل نكند، هرگز به مرحله نبات نخواهد رسيد و مادام كه طبيعـت همـه خـصا                

 حيوانيت  ي  لوازم نباتي را در اختيار جسم نامي قرار ندهد، هرگز به مقام باالتر كه مرتبه              
به مقام    خواص حيواني مجهز نكند، هرگز     ي  است، نخواهد رسيد و اگر حيوان را به كليه        

بنابراين نوع انسان كه داراي نفس ناطقه    .  انساني نخواهد رسيد   ي   نفس ناطقه  ي  و مرحله 
توان ادعا نمود كه جز كيفيـات        است، كليه محسوسات را ادراك مي كند و در نتيجه مي          

اگـر كيفيـات    زيـرا   .  محـسوس ديگـري وجـود نـدارد        هاي  ت، كيفي محسوسه نوزده گانه  
كه برشمرده شده موجـود باشـد، نفـس          اي   نوزده گانه  هاي  محسوسه ديگري جز كيفيت   

تـوان نتيجـه گرفـت كـه اگـر            مـي  ،بر اساس اين مقـدمات    . نمايد ناطقه آن را ادراك مي    
چه برشمرده شد موجود نباشد، جسم ديگري به گونه ديگـر    اي جز آن    كيفيات محسوسه 

 قرار گيرد، نيز موجود نخواهد بود و هنگامي كه اجسام ديگـر بـه               ها  تفيكه منشأ آن كي   
اسـت، وجـود    انسان  محسوس  كه  چه    عالمي ديگر جز آن    ،هاي ديگر موجود نباشند     گونه

 وحـدت عـالم ثابـت       ،چه گذشت   به آن  بنابراين با توجه  . )86:، ص 6، ج 5( نخواهد داشت 
  .شود مي

مبناي اين برهان در رد عوالم ديگر بر اين اساس است كه نفس ناطقه انـساني قـادر        
هاي محسوس    ون انسان جز همين حركات و كيفيت      به درك كليه محسوسات است و چ      
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امـا  .  بنابراين عالم جسماني منحصر در همين عالم است        ،كند  چيز ديگري را ادراك نمي    
شده است كه چـشم انـسان تنهـا قـادر بـه              زيرا امروزه ثابت     ،اين مبنا مورد ترديد است    

حساسيت دارد  هاست و تنها نسبت به آن دسته از امواج            طيف خاصي از رنگ    ي  مشاهده
. متر باشـد   هزارم ميلي    يعني يك  ،كرون   ميكرون يا ميلي   700 تا   400ها بين    كه طول آن  

را مادون قرمـز     ميكرون   700 ميكرون را فوق بنفش و امواج بيش از          400امواج كمتر از    
 قـوه شـنوايي   ،عالوه بر ايـن . )284: ص،13 (يت نيستندؤسته قابل رنامند و هر دو د     مي

باشـد و بيـشتر و يـا كمتـر از آن را               هاي معينـي مـي      در به شنيدن فركانس   انسان نيز قا  
تـوان   در مورد ساير حـواس نيـز همـين مطلـب را مـي      . )300:، ص 13( تواند بشنود   نمي

   .له قرار دادأتوان نفس ناطقه انسان را مالكي براي اين مس بنابراين نمي. مطرح نمود
   خألوحدت اتصالي عالم بر اساس بطالن . 6. 2

 ،تـوان از آن     طبيعي بدان پرداخته شده است و مـي        ي  ز ديگر مباحثي كه در فلسفه     ا
 ي در فلـسفه .  اسـت خـأل  ابطالل ي   مسأله ،وحدت اتصالي جهان طبيعت را نتيجه گرفت      

انـد تـا اثبـات         اقامه شده است و فالسفه كوشـيده       خألطبيعي، داليل مختلفي بر بطالن      
محـض محـال اسـت و در جاهـايي كـه پنداشـته               خأل ،كنند كه بين دو موجود طبيعي     

 اجسام لطيف و رقيقي وجود دارند كـه قابـل درك            ، در واقع  ،شود چيزي وجود ندارد    مي
  . حسي نيستند

 يكـي   :كه در طبيعيات و نجوم قديم، قائل به دو نوع جسم بودنـد             توضيح بيشتر اين  
 ،كنـيم  و حس مـي   شناسيم   ها را مي    اجسامي هستند كه ما آن     ،جسم كثيف كه در واقع    
 قسم دوم، جسم لطيف است كه  متعلـق ادراك حـسي واقـع               ؛ و مثل جامدات و مايعات   

غير از اجسام لطيـف،     . مالئكهو  نفوس    مثالي، ارواح،     مانند موجودات برزخي و    ،شود نمي
 ماننـد   ،شـد  گفتـه مـي   ) اتـر (آن جسم اثيري    به  نوع ديگري از جسم نيز وجود دارد كه         

  به اعتقاد اغلب فيلسوفان، مجموعه جهـان مـأل          بر اين اساس،  . )شعله آتش (جسم آتش   
 محال است و بـه همـين        خأل به تعبير ديگر     ؛است و هيچ جاي خالي در آن وجود ندارد        

  .  جهان از يك وحدت اتصالي برخوردار است،جهت
 داليل متعددي از سوي متكلمان و فيلسوفان        خأل بر مسأله بطالن     ،كه گذشت  چنان

 كـه در    )45-42:، صـص  4، ج 5 ؛23 :، ص 11؛  285-284:، صـص    3 (اسـت اقامه شـده    
كـه   ن چنـا   زيـرا هـم    ؛شود   آن خودداري مي   بيان كالم از    ي  جهت پرهيز از اطاله   جا به    اين

 مبتني بـر    خألل، مبادي تصوري و تصديقي و اكثر داليل نفي          ي موضوعات، مسا  ،گذشت
  .طبيعيات قديم است كه امروزه رد شده است
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 و داليلـي كـه   مسايلنظر از درستي يا نادرستي اين موضوعات و    صرف ،اينعالوه بر   

 بـودن   توان اين پرسش را مطرح نمود كه آيا بر فـرض مـأل               مي ،ها اقامه شده است    بر آن 
توان وحدت اتصالي عالم را از آن نتيجه گرفت؟ فرض كنيم كه در يك اطـاق                  جهان، مي 

هايي را كه به نظر ما خـالي از جـسم             انهيچ فضاي خالي وجود نداشته باشد و حتي مك        
ل شـد كـه ميـان       يتوان قا   آيا در چنين شرايطي مي    . است، اجسام لطيف پر كرده باشند     

 وحدت اتصالي برقرار است؟ حتي اگر فرض كنيم          موجود است  اتاقدر  چه كه     آن ي  همه
ايـن  هاي توپري است كه هيچ فضاي خـالي نـدارد و               پر از جعبه   اتاق درون يك    كه مثالً 
 پـر شـود، آيـا از نظـر          اتـاق  چيده شود كه همه فضاي خالي        اتاقاي در     ها به گونه    جعبه

 است وحدت اتصالي برقرار اتاقهايي كه در اين  توان ادعا كرد كه ميان جعبه    فيزيكي مي 
يابد و آيا امكان اتـصال ميـان     اتصال ميان اجسام در چه شرايطي تحقق مي      است؟ اصوالً 

هـايي اسـت كـه ماننـد          ها پرسش   از نظر فيزيكي وجود دارد؟ اين      اجسام كثيف و لطيف   
  .گوي آن باشد  علم تجربي جديد بايد پاسخ،هاي قبلي پرسش

  وحدت جهان بر اساس وحدت حركت . 7. 2
، وحدت جهان را بر اسـاس       بيني اسالمي  اي بر جهان   مقدمهشهيد مطهري در كتاب     

 به سوي اويي دارد      و  واقعيت از اويي   به نظر ايشان، جهان   . كند وحدت حركت تبيين مي   
 بلكـه عـين حركـت و        ،است كه جهان واقعيت متحـرك و سـيال        شده   ثابت   ،و از طرفي  

 اين نكتـه بـه ثبـوت رسـيده اسـت كـه              ، در مباحث حركت   ،از طرف ديگر  . سيالن است 
هـا نـوعي وحـدت و يگـانگي          وحدت مبدأ و وحدت منتهي و وحدت مـسير بـه حركـت            

كه كل جهان از يك مبدأ و بـه سـوي يـك مقـصد و در يـك             اين پس نظر به   .بخشد مي
 مسير تكاملي روان است، خواه و ناخواه جهان از نوعي وحدت و يگانگي برخوردار اسـت               

   .توان جهان را واقعيتي واحد دانست  مي،و بر اين اساس ) 82:، ص2، ج15(
 حركـت    اوالً وحدت جهـان، بـر اسـاس وحـدت          ،شود كه در اين تبيين     مالحظه مي 
وحـدت در حركـت نيـز بـر اسـاس وحـدت مبـدأ                 ثانياً اين يگانگي و    ،تبيين شده است  

پس صفت وحـدت، صـفت      . استبنا شده   حركت، مقصد حركت و وحدت مسير حركت        
 در حـال سـير و       ، بلكه به نوعي صفت نظام جهـان اسـت كـه در آن             ،خود جهان نيست  

  . و پس از اين مطرح خواهد شدباشد تكامل مي
  بيين وحدت عالم بر اساس وحدت نظام عالم ت. 8. 2

 برخي . ديگري نيز تبيين شده استي وحدت عالم بر اساس وحدت نظام آن به گونه    
كـل مـا هـو ممكـن         «ي   بـا اسـتناد بـه قاعـده        ، از جملـه مالصـدرا     ،از حكما و محققين   

 وحدت عالم را اثبـات كـرده و نظـام ايـن           »  لها بالفعل   ً للمجردات يجب ان يكون حاصال    
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 برتـر از  گونه نظامي     به طوري كه هيچ    ،اند عالم را بهترين و زيباترين نظام موجود دانسته       

نظام عالم بـه     اين است كه     ،دليل وحدت عالم بر اساس اين قاعده      . ستآن قابل تصور ني   
 آن قابـل تـصور نباشـد، ممكـن الوجـود      برتر از وجه احسن و به طوري كه نظام ديگري         

 هر  ، قاعده  اين  حد ذات خود ممتنع الوجود نيست و به حكم         يعني نظام اشرف در    .است
احـسن و بـه طـوري كـه         به وجه   الدرنگ   ب ،چيزي كه در عالم ابداع ممكن الوجود باشد       

هيچ نظام ديگري گردد و  جود صادر ميواز مبدأ  ، آن قابل تصور نباشد   نظام ديگري فوق  
  . جز همين نظام، صدور نيافته است

اين است كه مجموع نظام عـالم داراي ماهيـت كليـه و             يگر  عدم صدور نظام د   دليل  
چه كـه مجـرد از مـاده اسـت نـوعش             كه مجرد از ماده است و آن      اي است     صورت نوعيه 

 علت مجرد بودن نظام عالم نيز بـدين خـاطر           ).91:، ص 7، ج 5(باشد    منحصر در فرد مي   
 خـود داراي  ،ي اسـت  امور مادي زماني و مكاني بردارنده  كه در، عالمي است كه مجموعه 

 بـر ايـن     ).87:، ص 7ج ،تعليقه بـر اسـفار    رك سبزواري،   ،  5(ماده و زمان و مكان نيست       
  . نظام عالم منحصر به فرد بوده و تنها نظام موجود در عالم است،اساس

كل مـا هـو ممكـن للمجـردات     « وحدت نظام عالم با استناد به قاعده     ،در اين برهان  
البتـه برخـي بـا اسـتناد بـه همـين             .ثابت شده است  » ليجب ان يكون حاصال لها بالفع     

سينا در پاسخ به يكي       ابن ،به عنوان نمونه  . اند   وجود عوالم متعددي را اثبات كرده      ،قاعده
 وجـود عـوالم     ،هاي ابوريحان بيروني كه در همين زمينـه مطـرح شـده اسـت               از پرسش 

زيرا وجود عوالم متعدد     ،داند   امري ممكن مي   ،متعددي را فوق اين عالم عنصري و مادي       
پذير است و هر چيـزي كـه در عـالم            از حيث عقل امكان    ،كه مافوق اين عالم باشد    ديگر  

بنـابراين وجـود    . )20 :، ص 14 ( تحقق و حصول آن ضروري است      ،پذير باشد   ابداع امكان 
   . اين عالم ضروري الحصول استبرتر ازعوالم متعدد ديگر 

د عوالم متعدد مادي فوق اين عالم منافاتي با وحدت          رسد كه وجو   به نظر مي  اوالً  ما  ا
 عوامـل وحـدت   ي واسطه  بهتوان  را مي زيرا همگي اين عوالم متعدد   ،جهان نداشته باشد  

بخشي مانند معلول علت واحد بودن، هدف و غايت واحد داشتن، تحـت حكومـت نظـام      
بـر   ثانيـاً    .حدي دانست  عالم وا  ،ديگر  يك به   عوالمواحد بودن و وابستگي و نيازمند بودن        

ارتباط بـا ايـن عـالم     هاي وحدت، وجود عوالمي كه به طور كلي بي      اساس برخي از معيار   
 ضـرورت آن را     ، مذكور ي   بر اساس قاعده   ، بعدي ي  باشد ممكن نيست تا بتوان در مرحله      

 مستلزم تعدد   ،هاي متعدد دارند كه در اين صورت         زيرا چنين عوالمي يا علت     ؛اثبات كرد 
كه همگي معلول علت واحدي هستند كه در اين      حقيقي و رب جهان است و يا اين        علت

كه وحـدت علـت يكـي از عـواملي            ضمن اين .  مستلزم صدور كثير از واحد است      ،صورت
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اي كه    گونه   به ،ست ا ها بخش ميان آن    است كه در صورت وجود تعدد عوالم، عامل وحدت        

  . شمار آورد عالم واحد بهواحد،  أ مبدنداشت عوالم كثير را به حكم ي توان همه مي
   عالمياجزا بودنهدف هم تبيين وحدت طبيعي جهان بر اساس . 9. 2

در ميـان   مـا   .  عـالم اسـت    ياجـزا ن  بود هدف   همطريق ديگر در بيان وحدت عالم،       
اي است كـه      گونه   جهان به  ياجزا. شاهد نوعي هماهنگي در هدف هستيم      ، جهان ياجزا

 هدفي را بـه     پيوندي  هماين  . كند  مين مي أهاي مشخصي را ت     ا هدف گويا مجموعاً هدف ي   
 مصنوع صانع بزرگي است كه آن       ،كه جهان   فرض اول اين   :توان تصوير نمود    سه گونه مي  

 ي   همه ، با طور خودكار   اي طراحي كرده است كه به        به گونه  ،را همانند يك ماشين منظم    
 يهاي غيبي و مـاورا    نيروكه   گر اين فرض دي . كند  مين مي أهدف واحدي را ت   خود،   ياجزا

اي   جهان را به عهده دارنـد و ايـن تـدبير بـه گونـه               ي  اداره كار    الهي، ي   و يا اراده   طبيعي
كـه   د و بـاالخره فـرض آخـر ايـن         زاس  مي نمايان جهان را    ياجزاهدف بودن     است كه هم  

 واحـد، نفـس واحـد و         يك واحد واقعي طبيعي اسـت كـه داراي صـورت           جهان مجموعاً 
توان جهـان را بـه فـرد انـسان           مي ، در مقام تشبيه   ).132:، ص 5، ج 1(حيات واحد است    

 به دليل برخورداري از نفـس و حيـات،    ، متعدد ياجزاتشبيه نمود كه در عين دارا بودن        
 متعدد انـسان اسـت بـه        اجزايك واحد حقيقي است و اين نفس است كه در واقع مدبر             

  .  آن را به صورت واحدي حقيقي درآورده است،اي كه در عين پراكندگي و تعدد گونه
 زيـرا مـصنوع     ، پذيرفتني نيست  ،ان از راه مكانيسم    جه ياجزااما فرض توجيه رابطه     

فـرض دوم نيـز صـحيح       ). 132: صهمـان،   (خداوند قابل مقايسه با مصنوع بشر نيست        
. ت ديگـر نـامعقول اسـ      ئ امور بدون وساطت شـ     هگون   زيرا دخالت مستقيم اين    ،باشد  نمي

تنهـا بـا    ،  موجـود اسـت    جهـان    ياجزا كه در ميان     هدفدر  انتظام و هماهنگي     بنابراين
بايـد توجـه     .)133: ص،  همـان ( قابل تبيـين اسـت    وحدت طبيعي   برخورداري جهان از    

تواند وحدت حقيقي جهان را تبيين كند كـه بتـوان             داشت كه اين برهان در صورتي مي      
  .كنند هدف واحدي را تعقيب مي  جهان ياجزا ي  همهثابت نمود حقيقتاً

 و  اجـزا تبيين وحدت حقيقي جهان بر اساس رابطه علي و معلولي ميـان             . 10. 2
  مراتب عالم

  الم ـ عيزاـاجان ـي ميـلولـي و معـاط علـاد به ارتبـت، استنـذشـه گـچ عالوه بر آن
ايـن ارتبـاط علـي و       . كننده وحدت طبيعـي جهـان اسـت        طريق ديگري است كه تبيين    

 از نوع اجتماع     عالم صرفاً  ياجزا باعث شده است كه اجتماع و انضمام         اجزاعلولي ميان   م
 كـه ميـان     اي   نياز و وابـستگي    ،به بيان ديگر  .  يك خانه و يا افراد يك لشكر نباشد        ياجزا
  .  آن را به صورت يك واحد حقيقي درآورده است، عالم وجود داردياجزا
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 ، يـك مركـب    ياجزاگذشت كه هر گاه ميان       در بحث اعتبارات وحدت      ،پيش از اين  

 .به نوعي وابستگي و نياز وجود داشته باشد، آن مركب از وحدت حقيقي برخوردار اسـت       
 مستلزم اين اسـت كـه     اجزااما اثبات وحدت جهان بر اساس ارتباط علي و معلولي ميان            

  . اي را اثبات نمود  عالم چنين رابطهياجزابتوان ميان 
 بـر   ،ديگـر   يـك هـا بـا       تصوير طولي از مراتب عالم و ارتبـاط آن         ، اسالمي ي  در فلسفه 
 علت و معلول است و عوالم متعدد هر كدام علت عـالم مـادون و معلـول                  ي  اساس رابطه 

اي در ميان مراتب عقول عرضي نيز بر ايـن     تبيين چنين رابطه  . عالم برتر از خود هستند    
امـا اثبـات وابـستگي و نيـاز         . دباشن  ها معلول علت واحدي مي     اساس است كه همگي آن    

 مـشاهدات و    ،بـه تعبيـر ديگـر     . ي اسـت  ي عالم در طبيعت بـه نحـو اسـتقرا         ياجزاميان  
 چنـين   ،دهد كه ميـان بخـش عظيمـي از موجـودات ايـن جهـان                تجربيات ما نشان مي   

 متوقف بر وجود و تحقق موجودات اي وجود دارد و تحقق برخي از موجودات كامالً       رابطه
 نيازمنـد موجـودات     ، در پيـدايش و ظهـور      ،ن موجودات نيز به نوبه خود     آديگر است كه    
 ،بنابراين در بخـشي از جهـان كـه انـسان نـسبت بـه آن شـناخت دارد                  . ديگري هستند 

تـوان    تنهـا مـي    ، عـالم  ياجـزا  ي  اما در مورد بقيه   . اي را اثبات نمود     توان چنين رابطه   مي
 ، اين عالم اثبات نـشده اسـت       ياجزار  ها نسبت به ساي     نيازمندي و وابستگي آن    گفت كه 

حكـم  « ي  باشـد و شـايد بـه حكـم قاعـده            معني اثبات عدم وابستگي نمي    اما اين امر به     
  نيـز   عالم ياجزا بتوان چنين ارتباطي را ميان ساير        »االمثال فيما يجوز و مااليجوز واحد     

  .اثبات نمود
  جمع بندي بحث وحدت جهان. 11. 2

 مانند وحدت   ،ها  بر اساس برخي از معيار    جهان را   توان     مي ،چه گذشت   با توجه به آن   
، وحـدت   ها  آن ياجزاپذيري و وابستگي ميان عوالم و         تأثيردر جوهر، وحدت در صورت،      

اي كـه بايـد بـدان توجـه           البته نكته .  به نوعي وحدت متصف نمود     ، و غايت و هدف    أمبد
 مقتضاي وحدت ذاتي     زيرا ،داشت اين است كه چنين وحدتي از نوع وحدت ذاتي نيست          

هـاي مـذكور      كه جهان فاقـد ويژگـي        در صورتي  ،بساطت، تركيب ناپذيري و اطالق است     
بنابراين وحدت جهان از نوع وحدت عرضي و البته از قسم حقيقي و نـه اعتبـاري                  . است
 نوعي وحدت از جهان ياجزا ،هاي ياد شده  بر اساس برخي از معيار،به تعبير ديگر. است

 هـر   ياجـزا  علي كه ميان     ي  ثر و رابطه  أ و ت  تأثير ،به عنوان نمونه  . دار است حقيقي برخور 
 بتـوان عـالم واحـدي        عوالم موجود را   ي  شود مجموعه    باعث مي  ،عالم و نيز عوالم متعدد    

  .شمار آورد به
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  نظريه تعدد جهان. 3
پس از بيان نظريات گوناگوني كه در ارتباط با وحدت جهان مطرح شده است و نقد                

  .رسد  تعدد جهان ميي ا، اينك نوبت به بررسي نظريهه رسي آنو بر
  هاي ممكن نظريه جهانتعدد جهان بر اساس . 1. 3

 به وجود عوالم متعدد است به نوعي        شتمل بر اعتقاد  هاي ممكن كه م      جهان ي  نظريه
نيـتس در بيـان      اين اصطالح را اولين بار اليـب      .  وحدت جهان در تقابل است     ي  با نظريه 
هـايي     دسته اول گـزاره    ،به نظر وي  . ميان حقايق عقلي و حقايق واقع مطرح نمود       تفاوت  

 دوم چنـين    ي  هـاي دسـته      امـا گـزاره    ،ندا  هاي ممكن صادق     جهان ي  هستند كه در همه   
 ايـن اصـطالح عـالوه بـر         ،نيـتس   اليـب  ي  در انديشه ). 123:، ص 16( را ندارند    اي  ويژگي

 ماننـد  مـسايل در حـل برخـي از    هيات   اال ي   در حوزه  ،شناختي  مباحث منطقي و معرفت   
  .كاربرد داردنيز شرور 

شناسي منطق موجهات است و       هاي ممكن بيشتر در داللت      نقش اصلي مفهوم جهان   
از ايـن رو بـراي      . شود  شناختي نيز مطرح مي      متافيزيكي و معرفت   ي   در حوزه  ،به تبع آن  

 ي ر حـوزه  اصـطالح د فهم بهتر آن الزم اسـت ابتـدا بـه طـور مختـصر بـه كـاربرد ايـن                 
  . شناختي منطق موجهات پرداخته شود داللت

 ،ها شامل مفاهيمي مانند ضرورت و امكان است         كه برخي از گزاره    توضيح مطلب اين  
تـر از    هـر كلـي بـزرگ     «،  » است بالضروره  هر انسان مجردي بدون همسر     «ي  د قضيه مانن
 توجه اين شايان ي نكته. »انسان نويسنده است باالمكان«و »  خودش است بالضرورهوجز

هـا را    بر سر برخي از قـضايا آن      » امكان« ذكر مفهومي مثل     ،است كه در منطق موجهات    
شـود تـا گـزاره        كه عدم ذكر آن باعـث مـي         در حالي  ،كند  هاي صادق تبديل مي     به گزاره 
سـعدي  «و يا   » تهران پايتخت ايران نيست   « قضايايي مانند    ،به عنوان نمونه  . باشدكاذب  
 تبـديل  ، شودبيانها   اما اگر لفظ امكان در آن،قضايايي كاذبند » نده گلستان نيست  سراي

هايي در منطق موجهات  بررسي شرايط صدق چنين گزاره. شوند  هاي  صادق مي     به گزاره 
كـه در كنـار       ايـن اصـطالح زمـاني     . پـذيرد   هاي ممكن صورت مي     جهانبر اساس مفهوم    

 همان جهـاني    ،منظور از جهان واقع   . گردد  تر مي   پذير   فهم ،مفهوم جهان واقع مطرح شود    
 گيـرد   مـي    جهان هـستي را در بـر       ي  كنيم و قلمرو آن همه      است كه ما در آن زندگي مي      

 كـه مـا در       نيست  جهان واقع تنها سياره و يا كهكشاني       ،بر اين اساس  ). 4-8:، صص 21(
  . استچه تحقق يافته است قلمرو جهان واقع   آني  بلكه همه،آن قرار داريم

چـه     ديگري غير از آن    ي  گونه  توان تصور كرد كه جهان به       در كنار چنين مفهومي مي    
 چـه اكنـون از آن برخـوردار اسـت           ناوضاع و احوال متفاوتي نـسبت بـه آ        هست باشد و    
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ها بسيار   كه رنگ برگ درختان به جاي سبز، قرمز باشد و يا انسان            مثل اين . داشته باشد 

 ديگري بخوانند و يا حتي موقعيـت         ي  باشند، پرندگان به گونه   چه هستند    قدبلندتر از آن  
هـر كـدام از ايـن       . چـه هـستيم باشـد      هـا، متفـاوت بـا آن       و جايگاه هر كدام از ما انسان      

نهايت وضـعيت ممكـن را        توان بي   جاي كه مي   ها يك جهان ممكن است و از آن         وضعيت
هـاي    فـت، شـمار جهـان     نظـر گر   كه متفاوت با وضعيت كنوني و بالفعل جهان اسـت در          

  .نهايت باشد تواند بي ممكن نيز مي
توانـست   اي از اوضاع و احوالي است كه جهان مي         بنابراين يك جهان ممكن مجموعه    

وضعيتي كه جهان اكنون از آن برخوردار است نيـز يـك وضـعيت              . از آن برخوردار باشد   
، ت كـه ايـن جهـان      با اين تفاو   بنابراين جهان واقع نيز جهاني ممكن است         ،ممكن است 

  .اند هاي ممكن ديگر فعليت نيافته  اما جهان، ممكني است كه فعليت يافته استنجها
هاي ممكن در قلمرو داللت شناسـي منطـق موجهـات              بحث از جهان   ،تا اين مرحله  

هـا    ال مطرح شود كه آيا اين جهان      ؤ اين س  ،هاي ممكن   كه در برابر جهان     اما زماني  ؛است
در . گيـرد    متافيزيكي مورد بررسي قرار مـي      ي   اين اصطالح در حوزه    تحقق دارند يا خير،   

هاي ممكن، شـناخت مـا از موجـودات و             وجود جهان  چگونگيي مانند   مسايل ،اين حوزه 
 بحث فعليت يا عـدم فعليـت        ،تر برند و از همه مهم      ها به سر مي     ي كه در اين جهان    ياشيا

 نقـد و    ، جـز در برخـي از مـوارد        نويسنده بـر آن اسـت كـه       . شود  مطرح مي ها    اين جهان 
  .پي بگيردبيشتر از بعد متافيزيكي را بررسي 

  هاي ممكن تحقق خارجي دارند؟ آيا جهان. 2. 3
 مهم اشـاره    ي  يهتوان به دو نظر     ها مي  هاي ممكن و تحقق خارجي آن        جهان ي  درباره

ايـي يـا    گر و دوم انتـزاع    1گرايـي  گرايـي و يـا واقعيـت       گرايي يا تحقق    نخست فعليت  :كرد
 ، جهـان واقـع    ي   بـه انـدازه    ،هاي ممكـن     ساير جهان  ،گرايي  امكان ي  نظريه. 2گرايي امكان

و وجود داشتن صرفاً به موجوداتي كه در جهان واقع هستند، اختـصاص             دارد  موجوديت  
 ،هاي ممكن نيـز بـه انـدازه موجـودات ايـن جهـان                بلكه موجودات در ساير جهان     ،ندارد

 امـوري   ،چـون جهـان فعلـي      هاي ممكن نيـز هـم        ساير جهان   بنابراين .انضمامي هستند 
  . انضمامي هستند

د داشتن و فعليت يان وجوگرايي م  فعليتي ، نظريهگرايي  امكاني اما بر خالف نظريه
براين اساس، جهان موجود صرفاً به جهـان بالفعـل منحـصر         . گذارد  يماي ن   داشتن فاصله 

جهان بالفعل تنها جهـاني اسـت       . وجود ندارد  3بالفعل شود و چيزي به نام موجود غير       مي
، 19( هاي ممكن و موجودات ممكن اموري انتزاعي هـستند  كه تحقق دارد و ساير جهان

  .)405:ص
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 ي ل بـه وحـدت جهـان و نظريـه    يگرايي قا  فعليتي توان گفت كه نظريه   بنابراين مي 

 نظريه به همراه    يك از دو    هر اينك به شرح  . هاي متعدد است    ل به جهان  يگرايي قا  امكان
  .پردازيم ميكدام  نقدهاي وارد بر هر

  گرايي   امكاني نظريه. 3. 3
بـه اعتقـاد وي، ميـان جهـان         . گرايي ديويد لوييس است    پرداز امكان  ترين نظريه  مهم

ها به يـك     هاي ممكن از لحاظ وجود داشتن تفاوتي نيست و همه آن            فعلي و ساير جهان   
 موجود در آن در نـسبتي       ي است كه اشياي    واقع جهان  جهان. مندند  نسبت از وجود بهره   

 وجود دارنـد كـه      شمار ديگري نيز   هاي بي   اما جهان .  قرار دارند  ديگر  يك مكاني با    -زماني
وي .  برخوردارنـد  ديگـر   يك مكاني با    -نسبتي زماني ها از    آن موجود در هر يك از       ياشيا

هاي ديگري    بريم، جهان  مي ه سر الوه بر جهاني كه ما در آن ب       براي اثبات اين مطلب كه ع     
 4تعبير ها استدالل از طريق باز     ترين آن   كرده است كه مهم    بيانداليلي را     ،  نيز وجود دارد  

توان به   مي،دهد  بازتعبير ميي جا كه زبان طبيعي به ما اجازه  از آن،يسيبه نظر لو. است
قابليـت زبـان بـراي       ، به بيان ديگر   .)84:، ص 17(ل شد يهاي ممكن ديگر قا     وجود جهان 

  .هاي گوناگون از جهان مبناي اين نظريه است  بيان تعابير و نحوه
گونـه    آنكه امكان داشت جهـان      است   5هايي  نحوههاي ممكن همان      منظور از جهان  

هـايي    نهايـت نحـوه    بريم نيز يكي از بـي       كه ما در آن به سر مي       6 حتي جهان فعلي   .باشد
هـاي    جهان فعلي تفاوت بسياري با ساير جهـان       . اشدگونه ب  است كه ممكن بود جهان آن     

ها در اين است كه مـا در آن بـه سـر      تنها تفاوت اين جهان با ساير جهان      و  ممكن ندارد   
 زيرا هر جهاني براي ساكنان آن جهان بالفعـل          ،تفاوت در فعليت داشتن نيست    . بريم مي

 ، و در هـر جهـان       خصوصيتي نسبي است   7 بالفعل بودن  ،بر اين اساس  . شود محسوب مي 
  . معناي خاص خود را داراست

 و  هاي ممكن هـيچ ارتبـاط زمـاني         يس معتقد است كه ميان جهان     ي لو ،اين عالوه بر 
مكـاني    داراي ارتبـاطي زمـاني و      ديگـر   يـك موجودات هر جهـان بـا       . مكاني وجود ندارد  

رتيـب،  بـدين ت  .  اما هيچ شئي از يك جهان با شيئي از جهان ديگر ارتباط ندارد             ،هستند
 در  شـئ  ديگر عالمت آن است كه هـر دو          شئ با   شئارتباط زماني و مكاني داشتن يك       

 برقـرار  ديگـر  يـك  بـا   هـا    جهان  برند و چون اين ارتباط ميان اشياي       يك جهان به سر مي    
  . ها متعدد هستند شود كه جهان  پس معلوم مي،نيست

  بررسي نقد و. 4. 3
جـا بـه     عددي وارد شده اسـت كـه در ايـن         يس نقدهاي مت  يگرايي لو  بر نظريه امكان  

معتقـد   ، كه از منتقدان ايـن نظريـه اسـت    رابرت استالنكر.شود برخي از نقدها اشاره مي    
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قصد نداشته اسـت كـه از يـك بـاور            ،تعبير با بيان استدالل از طريق باز     لوييس  كه  است  

ـ        ؛اي متافيزيكي اخذ كند     معمولي نتيجه  وده اسـت   بلكه غرض وي نشان دادن اين نكته ب
هاي ممكن ادعاي     شماري جهان  كه ادعاي متافيزيكي ذكر شده مبني بر وجود تعداد بي         

اي    ولـي معمـوالً بـه گونـه        ،غريبي نيست و همان چيزي است كه همه به آن باور داريم           
تـوان   يـك نظريـه نمـي     صـرف    پـس از     .)66:، ص 22( كنيم ديگر آن را در زبان بيان مي      

 .نموداي متافيزيكي را اخذ  نتيجه
اي ممكـن   هـ   جهان«اين مطلب كه    . داند   ناسازگار مي  ياجزاوي اين نظريه را داراي      

هـاي ممكـن بـا        جهان«با اين نظريه كه     » توانستند باشند    مي هايي هستند كه اشيا     نحوه
. ناسـازگار اسـت   » گونه تفاوت نوعي ندارد    كنيم هيچ   جهان فعلي كه ما در آن زندگي مي       

اشـيا    ي ، نحـوه  فعلـي جهـان  امـا    ،تواننـد باشـند      مي ه اشيا اي است ك    جهان ممكن نحوه  
اي كـه اشـيا هـستند، يـك           نحـوه  .)68: صهمـان،    ( بلكه شامل خود اشيا است     ،نيست
نحوه يا حالت جهـان، بـا       .  است كه مربوط به حالت جهان است و نه خود جهان           8ويژگي

  .خود جهان يكي نيست
 شبيه چنين نقدي را بر اين نظريه        ،ت اس لوييس كه از ديگر منتقدان نظريه       ،اينوگن

 معتقد است جهان بالفعل نبايـد بـا سـاير           لوييسجا كه       از آن  ،به نظر وي  . كند  وارد مي 
اي باشد كه اشـيا   هاي ممكن تفاوت نوعي داشته باشد، جهان بالفعل نيز بايد نحوه            جهان

ت كـه مـا و      اما اينوگن معتقد است كه چنين مطلبي قابل پذيرش نيس         . گونه هستند   آن
 يمـا اشـيا   . توانـستند باشـند    اي هـستيم كـه اشـيا مـي         ست نحوه  ا چه  در اطراف ما     آن

هـايي كـه اشـيا       مـان را بـا يكـي از نحـوه           پيرامون توان ما و اشيا    متعددي هستيم و نمي   
  كـامالً   بـا خـود اشـيا       اشيا  ي  زيرا نحوه  ،)410:، ص 19(، يكي دانست    توانستند باشند  مي

  .متفاوت است
 وارد است اين است كه اگـر بالفعـل       لوييس ي    نقد ديگري كه بر نظريه     ، بر اين  عالوه

امري مطلق نباشد، ديگر مالكي براي تمايز ميـان امـور           گويد    مي لوييس كه  چنان ،بودن
اگر واقعي بودن امري نسبي باشد بايد گفـت          . ل شد يتوان قا  اي نمي  مي و امور افسانه   يدا

 و  )70:، ص 22(برنـد واقعـي هـستند      اني كه بـه سـر مـي       اي نيز در جه    موجودات افسانه 
  .واضح استبطالن اين امر 
 زيـرا اساسـاً     ،هاي ممكن، مفهـومي غيـر دقيـق اسـت          جهانشر، مفهوم   يبه اعتقاد ر  

افراد ممكن غيـر واقعـي و       . مالكي براي بازشناسي يك جهان از جهان ديگر وجود ندارد         
 بلكـه حتـي بـه لحـاظ مفهـومي نيـز             ،ندهاي ممكن غير واقعي نه تنها وجود ندار         جهان



21 وحدت جهان
هـا از     هيچ مالكي براي بازشناسـي آن      ،كه گفته شد   چنان  زيرا هم  ،ناپذير هستند  مديريت

  . وجود نداردديگر يك
. هايي وارد شده است     شناختي نيز نقد     از لحاظ معرفت   لوييس بر نظريه    ،عالوه بر اين  

هاي ديگري نيز وجـود دارد، در   جهان اگر ما بپذيريم كه عالوه بر جهان ما       ،شريبه نظر ر  
هـاي ديگـر را       تـوان جهـان     توان اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه مي           مي ،اين صورت 

توان بـا اشـاره نـشان داد كـه       زيرا مي،شناخت؟ شناخت جهان ما كار دشواري نيست  باز
چنين ن  توا  ها نمي    اما درباره ساير جهان    ؛بريم  منظور جهاني است كه ما در آن به سر مي         

 ايـن   )412:، ص 18(هـا وجـود نـدارد          امكان اشاره به ساير جهـان      زيرا اساساً . كاري كرد 
هاي جهان ممكـن از نظـر         شناخت زماني دشوارتر خواهد بود كه به يكي ديگر از ويژگي          

هاي ممكـن هـيچ گونـه ارتبـاط       ميان جهانلوييس،بر اساس نظريه    .  اشاره شود  لوييس
هاي ممكن مانند جزايـري هـستند كـه كـامالً             جهان.  ندارد علي و زماني و مكاني وجود     

توان از   توان مطرح نمود كه چگونه مي      حال اين پرسش را مي    .  هستند ديگر  يكجداي از   
ها نداريم، معرفت حاصل كرد؟      هايي كه هيچ ارتباطي با آن       وجود و اوضاع و احوال جهان     

اني حاصل مي شود كه نـوعي        زم ، علم به وجود يك شئ     9 علّي معرفت  ي  بر اساس نظريه  
حال اگـر بـر اسـاس       .  برقرار شود  11 و متعلق شناسايي   10رابطه علّي ميان فاعل شناسايي    

ا وجـود نـدارد، چگونـه       ه  ها و موجودات آن    گونه ارتباطي ميان جهان     هيچ لوييس،ادعاي  
و ها مثل بالفعل بـودن       هاي آن  ها آگاه شد و حتي از ويژگي       توان از وجود ساير جهان     مي
هاي ممكن نيز تـا حـد          شناخت جهان  ،اين دو نقد   اساس   بر؟  )500:، ص 20 (خبر داد ... 

 ممكـن نباشـد     ، به نحو اجمال   هرچند ،زيادي دشوار است و تا زماني كه شناخت چيزي        
  .توان از وجود يا عدم وجود آن در خارج خبري داد نمي

  نظريه فعليت گرايي . 5. 3
گرايـي قـرار دارد كـه بـا وجـود              فعليـت  ي  ظريـه  ن ،گرايـي    امكـان  ي  در مقابل نظريه  

ند كـه جهـان بالفعـل تنهـا         ا  ها در اين مطلب مشترك      آن ي  همههاي مختلف آن،     روايت
 چيزي نيست كه وجود داشته      ،گرايي فعليتنظريه  بر اساس   . جهاني است كه وجود دارد    

هـاي ممكـن     هـان بنابراين جهان بالفعل نوعاً با سـاير ج    . باشد اما در جهان بالفعل نباشد     
باشند كـه اكنـون   وجود داشته گرا، ممكن بود اشيايي      به اعتقاد يك  فعليت    . تفاوت دارد 

 امـا   ؛ افـراد ديگـري در جهـان  فعلـي باشـند            ، يعني به جاي  افراد كنوني      ؛فعليت ندارند 
توانستند به جاي افراد فعلي در جهـان باشـند، در جهـان ديگـري وجـود                 افرادي كه مي  

كـه   هاي ديگر جهان دليلي است بر ايـن         بنابراين عدم فعليت نحوه   . )224:، ص 24(دنندار
  . جهان كنوني تنها جهاني است كه وجود دارد
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. گرايي در قلمرو واقعيت است     فعليت  و لوييسگرايي   تفاوت عمده ميان نظريه امكان    

 دانـد،   قلمرو واقعيت را منحصر به موجوداتي كه در جهان ما هستند نمـي             لوييسنظريه  
گرايـي قلمـرو     حـالي كـه فعليـت       در ،دهد هاي ممكن نيز تعميم مي      بلكه به ساير جهان   

چيزي كـه در جهـان بالفعـل         ،به بيان ديگر  . داند واقعيت را منحصر به جهان بالفعل مي      
به عنوان  . هاي مختلفي دارد   گرايي روايت  البته فعليت . نباشد، واقعيت هم نخواهد داشت    

 12سـخت گرايـي     فعليـت . گرايي سـخت و نـرم اسـت         نوع فعليت ل به دو    ي آدامز قا  ،نمونه
هاي   شود و كثرت جهان    هاي صرفاً ممكن نفي مي       وجود جهان  ،ديدگاهي است كه در آن    

 آن را بـه عنـوان يـك ابـزار در انديـشيدن،      دانـد، امـا كـاربرد     ممكن را امري تخيلي مي    
گرايـي نـرم     فعليت ،قابلدر م . داند جاز مي م 13 مربوط به موجهات   مسايل و   پردازي  هنظري

هايي منطقـي   ها را ساخته  اما آن  ،پذيرد هاي ممكن را مي     ديدگاهي است كه وجود جهان    
گرايـي نـرم     آدامز نظريه خود را از نوع فعليت      . داند كه از جنس جهان بالفعل نيستند       مي
هاي ممكـن بـه سـخن      سخن گفتن درباره جهان،در اين نظريه. )224:، ص24(د  دان مي

  . شود ها فرو كاسته مي هايي از گزاره درباره مجموعهگفتن 
 و معتقد اسـت   هاي ممكن در منطق تأكيد دارد          كاربرد مفهوم جهان   نيز بر كريپكي  

شـود، موجـب اسـتنباط       هاي ممكن ارائه مـي      نبايد تصوري كه به لحاظ صوري از جهان       
هـاي ممكـن       جهان  نظريه ،به نظر كريپكي  . ها شود  نظريه متافيزيكي نادرستي درباره آن    
هاي موجهه در منطق ارائه شده اسـت و ايـن امـر              صرفاً براي تبيين شرايط صدق گزاره     

هـا هماننـد      گمـان شـود آن      و هاي ممكن شود   نبايد موجب تصور نادرستي درباره جهان     
جـا   ها سفر كرد و موجـوداتي را كـه در آن          توان به آن   اي هستند كه مي    كشورهاي بيگانه 

هـاي     اين تصور نادرسـتي اسـت كـه جهـان          ).85-86:صص،  23 (كردهستند، شناسايي   
 يـا از طريـق       و شـويم هـا    وردستي بـدانيم كـه بتـوانيم وارد آن        هاي د  ممكن را سرزمين  

حتي اگر با سرعت باالتر از نور هم حركت كنيم هرگـز            . ها را مشاهده كنيم    تلسكوپ آن 
هـا را وضـع      تند كـه آن   هـاي ممكـن صـرفاً امـوري هـس           رسيم، زيرا جهـان    ها نمي  به آن 
  . كنيم مي

  هايي هستند كه جهان ممكن بود آن گونه  ن نحوهـهاي ممك كريپكي، جهان رـبه نظ
 تنها جهان   ).89-90: صص ،همان (دهاي كل جهان هستن    ها حاالت يا تاريخچه    آن. باشد

 هاي ممكن اموري انتزاعي بريم و ساير جهان واقعي، جهاني است  كه ما در آن به سر مي
  .شوند محسوب مي

  نقد و بررسي. 6. 3
  . اوت وجود داردـر كامالً متفـاي ممكن، دو نظـه شود كه در بحث جهان مالحظه مي
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گرايـي كـه     فعليـت  ي   متعدد اسـت و نظريـه      هاي  ل به جهان  يگرايي كه قا    امكان ي  نظريه

تزاعـي و  هـا را امـوري كـامالً ان    داند و ساير جهـان  ميجهان بالفعل را تنها جهان موجود   
  .آورد ذهني به شمار مي

نظريـه  آيـا   توان اين پرسش را مطرح نمـود كـه             مي ،ا توجه به نظريات مطرح شده     ب
هاي متعدد را دارد؟ آيا با توجه به داليـل ارائـه شـده از              گرايي توانايي اثبات جهان     امكان

ت؟ توان اين نظريه را ناقض نظريه وحدت جهـان دانـس            سوي طرفداران اين ديدگاه، مي    
ييدي بر نظريه وحدت جهان كـه       أتوان به نوعي ت     گرايي را مي    چنين آيا نظريه فعليت    هم

تواند وحـدت    دانست؟ آيا داليل مطرح شده در اين نظريه مي  ،مطرح شد پيش  در بخش   
  جهان را اثبات كند؟  

ونه قضاوت و داوري درباره درستي يا نادرستي هر كدام از اين دو نظـر،               گپيش از هر  
كه در ابتداي اين     چنان هم. ست تا در معنا و مفهوم جهان ممكن دقت و تأمل شود           الزم ا 

 بـه عنـوان     ،هاي ممكن كه از آراي اليب نيتس گرفته شده           مفهوم جهان  ،بخش ذكر شد  
 ،ها در منطق موجهات مطرح شد و بـه تبـع آن   اي براي تبيين شرايط صدق گزاره      نظريه

هايي ماننـد    صرف نظر از پرسش   . وجه قرار گرفت  كي اين مفهوم نيز مورد ت     يجنبه متافيز 
هـاي ممكـن      آيا اساساً تعيين شرايط صدق قضايا در منطق موجهات بر اسـاس جهـان             «

توان شـرايط     ممكن، مي  هاي  آيا به كمك مفهوم جهان    «و  » تبيين درستي است يا خير؟    
  جـاي طـرح ايـن پرسـش         ؛»ها را در منطق موجهات به خوبي تبيين كـرد؟          صدق گزاره 

هاي ممكـن     اساسي وجود دارد كه اصوالً ضرورت بحث از جنبه متافيزيكي مفهوم جهان           
 آيا بحث درباره واقعيت داشتن و يا انتزاعي و ذهني بودن مفهوم             ،چيست؟ به بيان ديگر   

ها در منطق موجهات الزم و ضـروري         هاي ممكن، براي تبيين شرايط صدق گزاره        جهان
هاي ممكن وجود دارنـد راه ديگـري          اثبات كرد كه  جهان    است؟ و باالخره آيا اگر نتوان       

  ها وجود ندارد؟  براي تبيين اين گزاره
رسد كه يكي از داليل انتقال بحث از جنبه منطقي به جنبـه متـافيزيكي                به نظر مي  

هـاي موجهـات بـر اسـاس         هاي ممكن اين است كه اگر تبيين شرايط صدق گزاره           جهان
اي  هـا صـرفاً امـور انتزاعـي و ذهنـي           يرد و اين جهان   هاي ممكن صورت پذ     مفهوم جهان 

ـ      راي از واقعيت و فعليت ندا      گونه بهره  باشند كه هيچ    نـوعي مـشكل     اند، مـسأله تبيـين ب
هـايي ارجـاع      هاي ممكن به جهـان      مالك صدق گزاره   ،مواجه خواهد شد و به بيان ديگر      

  . عي و ذهني خواهد بودگونه واقعيتي نداشته و صرفاً اموري انتزا شود كه هيچ داده مي
هـاي ممكـن از نظـر         شود كه منظور اصلي از طرح بحث جهـان         بنابراين مالحظه مي  

هايي است كـه جهـت امكـاني          بحث از وعاء و موطن صدق گزاره       ،متافيزيكي در حقيقت  
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 نيازي به طرح    ،هاي موجهه  رسد كه براي تبيين شرايط صدق گزاره       اما به نظر مي   . دارند

اي كه   بلكه با تحليل رابطه ميان موضوع و محمول قضيه، ممكن نباشدهاي مفهوم جهان
توان شرايط صدق  آن را با توجه به همين جهـان فعلـي كـه      مي ،جهت آن امكاني است   

  .بريم، تبيين نمود آن به سر مي در
ممكن است كـه سـعدي گلـستان را نـسروده           «اي مانند    كه گزاره  وضيح بيشتر اين  ت
 از آن جهت صادق است كه در جهـان ممكـن         ،هاي ممكن   م جهان بر اساس مفهو  » باشد

ديگري غير از جهان فعلي سعدي نويسنده گلستان نيست و صدق اين گزاره نيز ناشـي                
كه نيازي    بدون اين  ،اي ديگر  گونه  گزاره را به   توان دليل صدق اين    اما مي  .از اين امر است   

 ؛همين جهـان فعلـي تبيـين نمـود         و با توجه به      ،هاي ممكن باشد    به طرح مفهوم جهان   
هايي از اين قبيل، اين      اي مثل گزاره ياد شده و گزاره       كه مالك صدق گزاره   صورت  ن  بدي

 بلكه بـه ايـن خـاطر        ؛است كه در جهان ممكن ديگري، سعدي سراينده گلستان نيست         
 سـرودن و نـسرودن      ،بـريم   كه مـا در آن بـه سـر مـي           اي  است كه در همين جهان فعلي     

خـاص،    قضاياي ممكن به امكـان    در   ،تر به بيان فني  . ي سعدي ضرورت ندارد   گلستان برا 
اي اسـت كـه  سـلب ضـرورت      از آن جهت كه رابطه ميان موضـوع و محمـول بـه گونـه     

محمول از موضوع هم از جانب موافق و هم از جانب مخالف قضيه امكان دارد، هم جهت        
  .ايجابي و هم جهت سلبي اين قضايا صادق است

 ،هاي ممكن شده است     چه موجب بحث از تحقق جهان      توان گفت كه آن     ن مي بنابراي
اين توهم است كه مالك صدق و يا كذب قضايا در مطابقت يا عدم مطابقت آن قضيه با                  

در فلـسفه  . باشد كه معيار مطابقت تنها محدود به اين امر نمي          در حالي  ؛عالم خارج است  
 قابل »االمر نفس«بر اساس  توان  ، مي ندارندخارجي  كه مطابق   را   صدق قضايايي    ،اسالمي
 معيـار   ،ن تحليـل  در اي . )240:ص،  7ج،  تعليقه بر اسفار  ي،  يطباطبارك  ،  5 (نمودتبيين  

  معناي عام وجود است كـه اصـالتاً        ،معيار بلكه   ، خارج نيست  صدق قضايا تنها مطابقت با    
 انتـزاع خـارجي     أكه منش شود    مي شامل ماهيات و مفاهيمي      ،شامل خود وجود و به تبع     

بنـابراين بحـث از   ). 179:، ص4( يعني معقوالت اولي و ثانوي فلسفي و منطقـي         - دارند
   .هاي ممكن، امري غير ضروري است تحقق جهان

هاي    از جهان   كه اين است كه بر اساس تعريفي     نكته ديگري كه بايد بدان توجه كرد        
 جهـان فعلـي     يااي اسـت كـه اشـي       ممكن ارائه شـده اسـت، هـر جهـان ممكـن نحـوه             

به رنگ آبي باشد و يا بودن،  مثالً برگ درختان به جاي سبز  ؛گونه باشند  توانستند آن  مي
چـه كـه     بلنـدتر از آن     هـا بـسيار قـد      انسانكه از آسمان به جاي باران، گُل ببارد و يا            اين

 ،برخـي از ايـن تعـابير       تـوان گفـت كـه اوالً        در نقد چنـين تفكـري مـي       .  باشند ،هستند
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 زيـرا از كجـا     ،شـود    طبيعـت مـي    محدود ساختن جهان به بخـشي از      منجر به   ته  ناخواس

  نباشند؟ها بلندقدتر  برگ درختان به رنگ قرمز و يا انسان مثالً،معلوم كه در كرات ديگر
 خيـال انـسان   ي  زيـرا قـوه  ،تصور اين امور، به صورت ذهني امري بسيار آسان است   ثانياً

 ديگـر   يـك ها را با      تصاوير ذهني ساخته، آن    هاي موجود  يترا دارد كه از واقع    اين توانايي   
اما نگاه  . در نظر گيرد  تركيب كند و خصوصيات برخي موجودات را براي موجودات ديگر           

كه   را مبني بر اين    لوييس گرايي هاي نظريه امكان   تر به اين قضيه، برخي ناسازگاري      دقيق
 با اين جهان  ،رند و در عين حال   هاي ممكن هر كدام از فعليت خاص خود برخوردا          جهان

 در نظر بگيريد كـه در       ،به عنوان مثال  . كند وت نوعي چنداني ندارند، آشكار مي     فعلي تفا 
قطعـاً در   . يك جهان ممكن، در هنگام باران به جاي قطـرات آب از آسـمان گُـل ببـارد                 

طـور   ينهم. چنين جهان ممكني بايد ابرها نيز متفاوت از ابرهاي اين جهان فعلي باشند            
هـاي    شـود كـه جهـان      پس مالحظه مي  . اران نيز نوع ديگري خواهد بود     فرآيند تشكيل ب  

صـورت، ديگـر      خواهند داشت كه در اين     ديگر  يكبا   گيري هاي نوعي چشم   ممكن تفاوت 
  .  انستها در منطق موجهات د موطني براي صدق قضاياي گزارهها را  توان آن نمي

أمل در اين بحث، با موضوع اين بخش كـه وحـدت            جا كه دقت و ت      از آن  ،به هر حال  
شـود و    جهان است به طور مستقيم ارتباطي ندارد، از تفصيل بيـشتر آن خـودداري مـي               

هاي  غرض از ذكر اين مختصر نيز اين بود كه بحث درباره جنبه متافيزيكي مفهوم جهان            
ــه منظــور تبيــين بهتــر قــضاياي موجهــه  ــه تنهــا ضــروري نيــست،ممكــن ب  بلكــه ، ن

 بـر ايـن     .شـود  به ابطال اصل نظريه مي     به دنبال دارد كه منجر     هاي دروني را   اسازگارين
يدي بـر نظريـه     ؤتوان به عنوان دليل و يا حتي م         هاي ممكن را نمي      نظريه جهان  ،اساس

  .تعدد عوالم دانست
  

  جمع بندي و نتيجه بحث. 4
 يا جهان واحد  شود كه آ    ال اساسي مطرح مي   ؤاينك اين س   ،چه گذشت  با توجه به آن   

هر كدام از دو نظريه بـر اسـاس داليـل متفـاوتي بـه               است و يا متعدد؟ مالحظه شد كه        
خالي از  برخي از اين داليل     اند كه البته       وحدت و يا تعدد جهان پرداخته      ي  لهأتبيين مس 
در نقد و بررسي هر كـدام       داليل يادشده،   ها و ايرادات     نقصاز   برخي   بيان. ستاشكال ني 
س برخـي از     داليلـي كـه بـر اسـا        ،به عنوان نمونه  .  به طور جداگانه مطرح شد     ،از داليل 

 ،انـد   جهـان پرداختـه    و وحدت اتصالي جهان به تبيـين وحـدت           خألمباني مانند بطالن    
 اين مباني مـورد ترديـد و يـا حتـي            ، چرا كه از نظر علم تجربي جديد       ،استفتني  پذيرنا

   .باشد مورد انكار مي
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و هـدف   وحـدت    ماننـد    ،برخـي از مبـاني     بـر اسـاس       كه ،نساير داليل وحدت جها   

هـا بـه     آن عالم و ارتباط علي و معلـولي         ياجزا و يا نيازمندي ميان      اجزاهماهنگي ميان   
د، تبيـين   مـو نرا اثبـات     اين مباني    ناتو در صورتي كه ب    ،اند  اثبات وحدت جهان پرداخته   

اي    جهـان مجموعـه    چون البته بايد توجه داشت كه    .  وحدت جهان خواهند بود    ي  كننده
به اعتبارات مختلفي   آن را   د  شو طبيعي است و مي    يمتشكل از موجودات طبيعي و ماورا     

شود از نوع وحـدت ذاتـي          جهان بدان متصف مي    ،وحدتي كه در اين داليل    د،  كرتقسيم  
چه متـصف بـه       زيرا آن  ،باشد  به تعبير ديگر اين وحدت مقتضاي ذات جهان نمي        . نيست

ناپذيري برخوردار اسـت   هايي چون بساطت، اطالق و تقسيم    از ويژگي  ،وحدت ذاتي است  
 و يا مراتـب     اجزاتوانيم جهان را تعريف كنيم و به           ما مي  .هاست  و جهان فاقد اين ويژگي    

وحـدتي كـه جهـان بـر         .بنابراين جهان از وحدت ذاتي برخوردار نيست      . آن اشاره كنيم  
حقيقـي اسـت كـه    عرضـي   نـوع وحـدت     گـردد، از      اساس داليل مذكور بدان متصف مي     

  .توضيح آن در بخش اعتبارات وحدت گذشت
 مبناي اتـصاف    ،هاي مختلف  هاي متفاوتي است كه در ديدگاه      يد اين مطلب معيار   ؤم

يونان باستان اشتراك در    انديشمندان   ،به عنوان نمونه  . جهان به وحدت قرار گرفته است     
پـذيري و تـرابط را معيـار وحـدت            تـأثير گذاري و    تأثيرجوهر را عامل وحدت و افلوطين       

شـرح تفـصيلي ايـن معيارهـا و         . انـد   برخي هم وحدت صورت را معيار دانـسته       . ندندا  مي
  .جاي خود گذشتر دتشخيص حقيقي و يا اعتباري بودن وحدت جهان 

 نـشان   ، اسـت  ليـ قا  كه به نـوعي بـه تعـدد جهـان          ،هاي ممكن   بررسي نظريه جهان  
ر داللت شناسي منطق موجهات بـه منظـور تبيـين صـدق              كه د  ،دهد كه اين نظريه     مي

 بلكـه بـه نـوعي از    ،مطرح شده است، نه تنها توانايي اثبات تعدد جهان را نـدارد  ها  گزاره
  .ناسازگاري دروني برخوردار است

نظـر گـرفتن معنـاي      بـا در ،در پاسخ به اين پرسش كه آيا جهان واحد است يا خير   
چه هست باشد، بحـث از تعـدد          آن ي   همه ،ر از جهان  توان گفت كه اگر منظو       مي ،جهان

 زيرا در برابر هستي چيـزي وجـود نـدارد تـا بتـوان آن را                 ،جهان معنايي نخواهد داشت   
اي خاص از موجودات است، در ايـن           مجموعه ، اما اگر منظور از آن     ؛دومين به شمار آورد   

  :تواند داشته باشد هاي متعدد چندين فرض مي  جهان،صورت
بـراي  .  وجود داشـته باشـند     ديگر  يكزمان به صورت بالفعل و با        ها هم    جهان اين -1

  :توان دو صورت در نظر گرفت اين فرض نيز مي
 بـه   ، قـرار گرفتـه باشـند      ديگـر   يـك ها به صورت طولي و مترتب بـر           اين جهان  -الف

ننـد   ما،فوق خود باشـند ااي كه عوالم باالتر علت عوالم مادون خود و معلول عوالم م          گونه
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جا كـه   اما از آن. كند  مشاء بر اساس عقول طولي از هستي ارائه مي    ي  تصويري كه فلسفه  

تـري   چه را كه معلول دارد علت به نحو كامـل          معلول از مراتب وجود علت است و هر آن        
شـود و      زيرا تعدد به واسـطه تمـايز ايجـاد مـي           ،ست، فرض تعدد معنايي ندارد    اآن را دار  

يابد كه هـر كـدام واجـد خـصوصيتي باشـد كـه                 دو امر تحقق مي    تمايز نيز زماني ميان   
 زيـرا معلـول ظهـور     ،ديگري فاقد آن است و اين امر در مورد علت و معلول معنـا نـدارد               

  .تفصيلي كماالت مندمج در علت است
 باشند و بـه  ديگر يكها به صورت عرضي و در كنار      كه اين جهان   ديگر اين فرض   -ب

اين فـرض نيـز خـود دو قـسم          . علولي ميانشان برقرار نباشد   م  نسبت علي و   ،تعبير ديگر 
  :است

 ، مـرتبط باشـند  ديگـر  يكهاي هم عرض به نوعي با  ن  اين جها ي  كه همه  نخست اين 
 يا به تعبير .ها را يك جهان محسوب كرد  بتوان آن  ،اي كه بر اثر اين ارتباط خاص        گونه  به

 ،هاي متعـدد شـود   ر ميان جهان اين ارتباط خاص باعث حكومت وحدت حقيقي د ،ديگر
برخي از ايـن عوامـل وحـدت        . ها را به صورت يك واحد حقيقي درآورد        اي كه آن    گونه  به

ند از معلول علت واحد بودن، هدف و غايت واحد داشتن، تحـت حكومـت               ا  بخش عبارت 
ذكـر هـر يـك از ايـن         . ديگر  يكها به     د بودن و وابستگي و نيازمند بودن جهان       نظام واح 

به علـت حكومـت      ،كه گفته شد    چنان ،در اين صورت  .  در براهين مربوطه گذشت    عوامل
تـوان   مـي هـا را بـا وجـود تعـدد        اين جهـان   ي  همه ،هاي متعدد   وحدت حقيقي بر جهان   

  . جهاني واحد به شمار آورد
هاي مذكور  گونه ارتباطي از نوع ارتباط چها هي اما حالت ديگر اين است كه اين جهان      

ـ        تعدد و تمـايز ميـان جهـان        ، در اين صورت   .دنباشنداشته   وجـود   ي  واسـطه  ههـا تنهـا ب
باشد و ساير    ميها از آن برخوردار       هر كدام از جهان   يابد كه     تحقق مي خاص  هايي    ويژگي
تـوان مطـرح       را مي  سياريهاي ب    پرسش ،اما در برابر اين فرض    . ها فاقد آن هستند     جهان
توان صفات    پذير خواهد بود؟ چگونه مي      مكانها چگونه ا     شناخت اين جهان   ي  نحوه. نمود

د  مـور ،دارنـد گونه ارتبـاطي بـا سـاير عـوالم ن     چهايي را كه هي ها و قوانين جهان  و ويژگي 
توان به عنوان معيار تمـايز جهـان مـا از             هايي را مي    گيژ چه وي  شناسايي قرار داد؟ اصوالً   

تـوانيم   اطي نـداريم چگونـه مـي   ها ارتب ها قرار داد؟ وقتي كه ما با ساير جهان   ساير جهان 
هايي را كه به عنـوان معيـار تمـايز خـاص جهـان خـود اعـالم                 مطمئن شويم كه ويژگي   

باشد؟ قلمرو و مرزي كه سبب تمايز جهـان مـا از    ها موجود نمي ايم در ساير جهان   نموده
  آيا اين مرزها مرزهايي حقيقي است و يا اعتباري؟ شود چيست؟  ها مي ساير جهان
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قـرار   توجـه    مـورد هاي مطرح شـده بايـد        ي كه در پاسخ به هر كدام از پرسش        ا  نكته

ـ        گيرد،   هـاي خاصـي      كنـيم كـه از فعليـت        گي مـي  داين است كه ما در جهان خاصي زن
هـاي    چه از موجودات و يا جهان      آن .اي بر آن حكمفرماست     برخوردار است و قوانين ويژه    
 دنياهـاي    و شـود   سوب مـي   همـين جهـان محـ      و جـز  ،شـود   ناشناخته براي ما كشف مي    

كـه در قلمـرو شـناخت        د بـه حكـم ايـن      نكن  ها را كشف مي     آن ها  اي كه انسان    ناشناخته
 .دنكن گي ميدشوند كه در آن زن       جهاني محسوب مي   واند به نحوي جز     انساني قرار گرفته  

 ،باشـد    مـي  ديگر  يكها از      اگر مرزها و قلمروهايي كه سبب تفكيك جهان        ،به تعبير ديگر  
 معنـايي در  ، تعـدد عـوالم  ، اعتباري و وابسته به ذهن انسان باشد، در اين صـورت          اموري

كـه بتـوان     اين فرض   ااما ب . خارج نخواهد داشت و تنها در ذهن انسان شكل گرفته است          
وجـه    بتوان در اين صورت اوالً بايد       ،مرزهايي حقيقي را براي عوالم متعدد در نظر گرفت        

هـايي را بيـان نمـود كـه           يعنـي بتـوان ويژگـي     . طرح نمود تمايز حقيقي ميان عوالم را م     
 تعـدد   ،تمايز و در نتيجـه    ها نيست و باعث        و در ساير جهان     در يك جهان هست    حقيقتاً

ن است كه ما بـه      آ اين امر    ي   الزمه  اوالً :اما اين امر از چند جهت محال است       . عوالم شود 
 در  فقـط گيژكم كنيم كه اين وي عوالم علم داشته باشيم تا بتوانيم ح     ي  هاي همه   ويژگي

كـه در   اسـت    از كجا معلـوم      ،صورت در غير اين  .  و نه در ساير عوالم وجود دارد       اين عالم 
 ،هـايي   ثانيـاً بـر فـرض يـافتن چنـين ويژگـي           . در وجود ندا  اي   چنين ويژگي  ،ساير عوالم 

قرار ها در قلمرو شناخت انساني  گيكه اين ويژ  به حكم اين،از اين گذشتكه پيش  چنان
 وجود  ،عالوه بر اين  . كنيم  د بود كه در آن زندگي مي      ن جهاني خواه  واند همگي جز    گرفته

 تعدد عوالم مستلزم ايـن اسـت كـه مـا          ،مرزهاي حقيقي فيزيكي براي تمايز و در نتيجه       
كنيم بتوان به جايي رسيد كه انتهاي وجود اين جهان و نقطه شروع عـالم بعـدي                  فرض
اي را تصور نمود كه نـه         بايد بتوان فاصله   ، ورود در عالم بعدي     براي ،در اين صورت  . باشد
 آيا اين فاصـله خـود جهـان         ،در اين صورت  .  جهان بعدي باشد   و اين جهان و نه جز     وجز

 باز نياز است كه همين فاصله    ،كه عدم محض است؟ در صورت اول        ديگري است و يا اين    
 ي لهأ مـس ، در مـورد آن   قطعـاً جـوار خـود داشـته باشـد و           مالك تمايزي با دو جهان هم     

در صورت دوم نيـز بـا توجـه بـه     . حقيقي بودن يا اعتباري بودن مرزها پيش خواهد آمد   
  كه عدم امري محال است آيا قدم گذاشتن در آن معقول است؟ اين

 وجود عـوالم    ،از نظر عقلي   ،معيارهابه برخي    با توجه    ،كه گذشت   چنان ،عالوه بر اين  
 ؛باشـد  ممكـن نمـي  ، نيستها برقرار  بطه علي و معلولي ميان آنگونه را   كه هيچ  متعددي

هـاي متفـاوتي       هركدام علـت   ،ديگر  يكارتباط با      بي  و كامالً  هاي متعدد    جهان يا اين زيرا  
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و با توحيد منافات دارد و يـا         تعدد علت حقيقي و رب جهان است         ، آن ي   الزمه دارند كه 

     . صدور كثير از واحد است، آني  الزمهها معلول علت واحدي هستند كه كه همه آن اين
بالفعـل وجـود نداشـته    و زمـان   ها به صورت هم  كه اين جهان   است    صورت ديگر اين  

ر ارائـه   ي ماننـد تـصو    ؛اي باشند كه يكي پس از ديگري موجود شـوند           گونه   بلكه به  ،باشند
 :ستاين فرض نيز دو قسم ا     . شده از جهان بر اساس حركت جوهري در حكمت متعاليه         

اي باشد كـه بـا پيـدايش عـوالم            گونه  پي آمدن عوالم به       در  چه پي   چنان ،در حالت نخست  
امـا حالـت دوم ايـن    . ل شـد يتوان به تعدد عوالم قا       شود نمي  مجديد عوالم پيشين معدو   

 بلكـه بـر     ،پي آمدن عوالم به صورت موجود شدن و معدوم شـدن نباشـد                در  است كه پي  
توان گفـت كـه عـوالم متعـددي در             مي ، در اين صورت   .اساس ظهور و بطون تصور شود     

 بـه ظهـور و      ،باطن اين جهان به صورت بالقوه نهفته است كه بر حسب شرايط مقتـضي             
  .فعليت خواهد رسيد

  

  ها يادداشت
1- actualism                           2- possibilism                  3 - non –actual existent 
4- para phrase argument        5 - ways                           6 - actual 
7- actuality                             8- property           
9 - causal theory knowledge   10 - subject                     11 - object        
12- hard actualism                                                          13 - modalities 
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