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 چكيده
تأثير فراوان آن و ي تحليلي معاصر  در فلسفههاي ممكن  ظهور مفهوم جهان

ه مباحث گرايي جديد مبني بر نفي منطق وجهي، ب در غلبه بر تشكيك تجربه
 هاي اي از فالسفه جهان  عده.شده استمنجر فراواني پيرامون ماهيت اين مفهوم 

 همين جهان واقعي قلمداد  وضعيت ممكن امورِچوناناموري انتزاعي و را ممكن 
ديويد ها  ي آن ي برجسته  برخي ديگر از فالسفه كه چهره،در مقابل .اند كرده

 تمامي ،شود گرايي تقليلي مي  تعبير به نامكردي كه از آن با اتخاذ روياست لويس 
 ديگري هاي انضماميِ  جهان،بر اين اساس. دنپندار هاي ممكن را بالفعل مي جهان

مفاهيم غيروجهي به  با استناد وجهي  بالفعل وجود دارند و مفاهيمِغير از جهانِ
دات به برخي از انتقا ،ي لويس  پس از طرح نظريه،در اين مقاله. شود ميتبيين 
سپس با استناد به قول حكماي مسلمان . شود ي او اشاره مي شده به نظريه مطرح

 استنتاج توان مياز واقعيت عيني را شود كه چگونه مفاهيم وجهي  نشان داده مي
  . انضمامي نيست كثيرِهاي جهان نياز به فرض ،مفاهيم وجهيو براي تبيين كرد 
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 ارسطو. باشد  ميارسطوي ضرورت توجه كرده  نخستين كساني كه در تاريخ فلسفه به مسأله

 متافيزيك،(ي ضروري را از هم تميز داده است   واژه چند اطالق مختلف،متافيزيكدر كتاب 
نخستين اطالق ضروري بر آن چيزي است كه بدون آن ). 16ب -20  الف،1015، 5، 5

است، يعني آنچه از ميل يا انتخاب » الزامي«اطالق ديگر به معناي . حيات ممكن نباشد
كه  ديگر آن. شود زيرا به آنچه الزامي است ضروري گفته مي. شود دارد يا مانع مي بازمي

شيء ضروري «كنيم كه  اشد، بيان ميي ديگري ب هنگامي كه ممكن نيست شيء به گونه
به نظر . گرداند  دو معناي اول را به معناي سوم بازميارسطوسپس . »گونه باشد است كه اين

 ، باشدارسطو ضروري در آثار رسد كه مقصود از ضرورت متافيزيكي همان معناي سومِ مي
. ي ديگري باشد نهاي باشد كه ممكن نباشد به گو  ضروري است هرگاه به گونهيعني يك امرْ

 متافيزيك در آثار فيلسوفان اسالمي و  يكي از مفاهيم اساسيِي منزلهبحث از ضرورت به 
 .خورد چنان به چشم مي  هم،گراي مدرن  قرون وسطي و نيز فيلسوفان عقلمسيحيِ

مفاهيم ) مفاهيم وجهي(رسد كه مفاهيم ضرورت و امكان  گرچه به نظر مي
به طور سنتي اين مفاهيم را مورد  3گرا ي تجربه ه هستند، فالسفهناپذير مابعدالطبيع جدايي

 .انتقادهاي هيوم به مفاهيم ضرورت و عليت از مصاديق بارز اين ادعا است. اند نقد قرار داده
 حقايق ،گرايان سنتي به مفاهيم وجهي بايد گفت در نگاه ايشان در توضيح انتقاد تجربه

  بودنِاي چگونگيِ حقايق مقوله. شوند تقسيم مي 4اي ي وجهي و مقوله جهان به دو دسته
 ولي حقايق وجهي به توصيف آن ، يعني آنچه در واقع هست؛كنند اشيا را توصيف مي

يك .  يعني آنچه ممكن و ضروري است،توانند يا بايد باشند پردازند كه اشيا چگونه مي مي
گفتن آن كه اين ميز . ي آن ندهرنگ و نيز مواد ساز: اي بسياري دارد هاي مقوله ميز ويژگي

ولي . ي جهان است اي درباره اي است يا از چوب ساخته شده است بيان حقايق مقوله قهوه
رسد  تواند قرمز باشد، ولي به نظر مي ميز مي.  بسياري نيز داردهاي وجهيِ همين ميز ويژگي

د ديگر همين نوع كه اگر از شيشه ساخته شو اقل آنحد تواند از شيشه ساخته شود يا  نمي
، ممكن با وجود اين. دانيد اي را مي ي مقوله  فرض كنيد صدق يا كذب هر گزاره.ميز نيست

هاي كاذب، ممكن الوقوع  يك از گزاره ، كداميك از اين حقايق ضروري بوده است ندانيد كدام
ي در آن مشكل اصل. روند اي فراتر مي هاي مقوله هاي وجهي از گزاره بنابراين گزاره. هستند

من . دان اي چنين هاي مقوله كه گزاره پذير نيستند، حال آن هاي وجهي تجربه است كه گزاره
هاي وجهي آن  كنم و نه ويژگي اي يك شيء را كشف مي هاي مقوله با مشاهده، صرفاً ويژگي

گرايي است كه مدعي است تمامي  بنابراين اين يك مشكل اساسي پيش روي تجربه. را
بنابراين مفاهيم وجهي به . جهان بايد بر اساس مشاهدات تجربي باشدمعرفت ما از 
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ي جهان وجود ندارند   سازندهها در ميان اجزاي بنياديِ آن: شوند مفاهيمي رازآميز بدل مي
  ).112-111: ص، ص12(

در قالبي جديد صورت گرفته است  كوآيندر قرن بيستم نيز چنين انتقاداتي توسط 
ي  هايي در حوزه رفت ي شصت، پيش ي پنجاه و دهه اواخر دههدر  ).48 -43:ص، ص27(

 مفاهيم ضرورت و امكان در نفي مدافعانِدست منطق موجهات صورت گرفت كه داليلي به 
ي اليبنيتزي  گيري از اين ايده دانان دريافتند كه با بهره منطق. گرايي جديد داد سنت تجربه

توان معنايي واضح از ضرورت و   مي،ن ممكن استشمار جها  تنها يكي از بي بالفعلْكه جهانِ
شمار جهان ممكني است كه  جهان بالفعل يكي از بي 5اليبنيتزبر طبق نظر . امكان ارائه كرد

 ،هاي ممكن خداوند جهان را با واقعيت بخشيدن به يكي از جهان. هي وجود دارددر ذهن اال
هاي متافيزيك  ري و هم در بحثهاي صو هم در بحث. خلق كرده است ،ها يعني بهترين آن

: ، ص26( از خود نشان داده است گيري چشم 6 قدرت خالقيتوجهي، مفهوم جهان ممكنْ
25(7. 

 صادق يا كاذب محور اين ايده آن است كه همان طور كه قضايا در جهان بالفعلْ
ي  بنابراين قضيه. هاي ممكن ديگر ارزش صدق داشته باشند توانند در جهان هستند، مي

در جهان بالفعل كه ما در آن هستيم صادق است و » اوباما رئيس جمهور آمريكاست«
ها صادق است،  هاي ممكن ديگري هستند كه اين قضيه در آن ترديد همان طور كه جهان بي

 وجهي دانانِ منطق. ها كاذب است هاي ممكني هم هستند كه اين قضيه در آن جهان
هاي ممكن داشته باشند،  هاي صدقي در جهان نند ارزشتوا اين ايده كه قضايا مياند  مدعي

كه بگوييم  براي آن. كند مبناي الزم را براي تببين كاربرد مفاهيم وجهي در قضايا فراهم مي
اي صادق است يا بالفعل صادق است، فقط بايد بگوييم اين قضيه در جهان ممكني  قضيه

يه ضروري است و يا ضرورتاً  يك قض،از سوي ديگر. صادق است كه جهان بالفعل است
كه يك قضيه ممكن است و   صادق است و قول به آن، يعني در هر جهان ممكن،صادق است

طبق اين تبيين، .  صادق است،هاي ممكن يا صدق آن امكان دارد يعني در برخي از جهان
 براي. هاي ممكن تبيين شوند بر روي جهان 8مفاهيم ضرورت و امكان بايد بر اساس تسوير

هاي ممكن   ضرورتاً صادق است بايد يك سور عمومي بر روي جهان ي كه بگوييم قضيه آن
گوييم   و هنگامي كه مي صادق است در ، يعني در هر جهان ممكنِ . داشته باشيم

ها وجود دارد،  ر وجودي روي جهان ممكناً صادق است بدين معناست يك سوي  قضيه
مدافعان اين .  صادق است در  وجود دارد كه يعني حداقل يك جهان ممكن 

هاي ممكن به عنوان مبناي  توانند با قرار دادن كليت جهان  نواليبنيتزي ميكرد روي
فتن ضرورت و امكان از صرف واقعيت گرايان را در يا گفتمان وجهي، علت شكست تجربه
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 در مورد جهان گوييم چيزي ضروري و يا ممكن است، صرفاً  هنگامي كه مي9.توضيح دهند

  10.گوييم هاي ممكن سخن مي گوييم، بلكه در مورد تماميت جهان بالفعل موجود سخن نمي
ن وجود هاي ممك  عنوان جهانرسد كه اموري انضمامي با ه نظر ميگرچه در نگاه اول ب

در  ، اين باور متداوالً) جهان بالفعل است،تنها جهاني كه در آن ساكن هستيم(ندارند 
ها و   پرسش،هاي ممكن بنابراين در بحث از جهان.  ترديد و بحث قرار گرفته استمعرض
 گشته گوناگونكردهاي  هاي مختلفي شكل گرفته است كه منجر به پيدايش روي پاسخ
    11.است

اساس . كنيم ميهاي ممكن را از نظر لويس بررسي  ين مقاله ماهيت جهان اي در ادامه
كه ضرورت را بر اساس واقعيت تبيين   در آن است كه به جاي آنتبيين لويساهميت 

همگي انضمامي هستند تبيين اي از امور ممكن كه  نمايند، ضرورت را با استناد به مجموعه
 تبيين شرحپس از . نددا  نميشدني  استخراج،ت نفس واقعي ضرورت را از، در واقعنموده و
. شود ي او مطرح مي  فيلسوفان تحليلي به نظريهه از سويشدوارداي از انتقادات   پاره،لويس

 نسبت ، معقول ثاني فلسفيدر بابمسلمان  با استناد به قول فيلسوفان ،در بخش آخر مقاله
  .گيرد قد قرار ميمورد ني لويس   نظريه،شدهميان ضرورت و واقعيت بيان 

 

  هاي ممكن شرح لويس از ماهيت جهان. 2
ي نظري   متعهد است تا شرحي از معناي كليدواژه،هاي ممكن هر تفسير از جهان

موقعيتي را تصور كنيد كه فردي با . و نوع چيزي كه يك جهان است ارائه دهد» جهان«
اي نيست كه در آن  يارهزمين تنها س:  از اكتشافي مهم براي شما سخن بگويد،جديت تمام

ها حيات  حيات وجود دارد؛ بلكه سيارات ديگري با شباهت بسيار به زمين هستند كه در آن
اين اكتشاف مهم نه بر اساس مشاهدات  گويد او سخن خود را ادامه داده و مي. شود يافت مي

رچه اين مدعا گ. و رصدهاي نجومي، بلكه بر مبناي استنتاجات فلسفي صورت گرفته است
اين بر .  چنين سخني را مطرح كرده است، در باب جهان موجودديويد لويسعجيب است، 

هاي  شمار جهان  تنها يكي از بي،كنيم عني عالمي كه در آن زندگي مي جهان ما، ي،اساس
هاي ممكن شامل سياراتي شبيه  بسياري از اين جهان. ممكني است كه وجود دارد

مشابه با آنچه در اين  هايي با هويت جسمانيِ  انسان و نيزهستندي شمسي ما  منظومه
   ).1: ، ص13 (كنند زندگي ميها   در آنجهان وجود دارند

از . ي فلسفي ندارد هاي ممكن نياز به تبيين پيچيده  فهم ماهيت جهان،لويسدر نظر 
 ،در واقع.  جهان عيني هستند مشابههاي ممكن نيز مركب از اجزاي جهان ساير ،نظر او

ها   بلكه تنها روند امور در آن، تفاوت ماهوي با اين جهان ندارند ديگرهاي ممكنِ هانج
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 ساير. توانند داشته باشند جهان بالفعل يكي از حاالت كاملي است كه اشيا مي. متفاوت است
با هم قرار  12زماني –  مركب از افرادي هستند كه در يك ارتباط مكانيهاي ممكنْ جهان

بنابراين هر جهان ممكن مركب از اجزاي عيني . هاي ديگر مستقل هستند نداشته و از جها
كنيم و آن را به عنوان جهان   جهاني كه در آن زندگي ميلويساز نظر . و بالفعل است

هاي ممكن  شناختي متفاوت با ساير جهان كنيم يك وضعيت هستي بالفعل محسوب مي
  ). 167: ، ص21(ندارد 

ي اطمينان بايد گفت در ميان برا. ما از يك نوع هستندهاي ديگر با جهان  جهان
يك جهان  _ هاي مختلف هستند، انواع مختلفي وجود دارد ي كه اجزاي جهانياشيا

اما اين  _ الكترون دارد و جهان ديگر نه، در يك جهان ارواح وجود دارند و در جهان ديگر نه
ي كه اجزاي يك جهان نيز ي اشياز آن تمايزاتي نيست كه ميان نوعي چيزي بيش اتمايزات

بنابراين . دارند 13بودي  همها و ارواح  در جهاني كه الكترون،هستند وجود دارد؛ براي مثال
  ). 2: ، ص20(اي نيست  هاي ديگر تمايز مقوله تمايز ميان اين جهان و جهان

ل  و شامندنيستهاي ممكن ديگري وجود دارند كه توصيفات و امور انتزاعي  پس جهان
  14.ي بالفعل و انضمامي هستندياشيا

كه   به جز آن،ندهاي دور  سيارههمانندهاي ممكن اموري  جهان: گويد  ميلويس
ها دور نيستند و نزديك هم  آن. ي صرف هستند تر از يك سياره ها بزرگ بسياري از آن

حال و در ها در نسبت گذشته و  آن. ي مكاني از ما ندارند گونه فاصله ها هيچ آن. نيستند
گونه  هيچ: هستند 15ها نسبت به هم منزوي آن. ي زماني با ما قرار ندارند ي فاصله نتيجه

.  ممكن تعلق دارند وجود نداردهاي مختلف زماني ميان اموري كه به جهان - ارتباط مكاني
دهد منجر به يك اتفاق در جهان ممكن ديگر  اتفاقي كه در يك جهان ممكن رخ مي

تنها چيزي كه ). 2: ، ص20(پوشاني و بخش مشترك ندارند  ديگر هم ها با يك آن. شود نمي
ي بپذيرد، چيزي است كه در جهان ي داشته باشد يا از ما تأثر علّتواند بر ما تأثير علّ مي

توانند   جداي از هم ميزمانيِ -  فضاهاي مكاني،لويساز نظر . ممكن ما وجود داشته باشد
ا پيوند اندكي با هم دارند، ولي او چنين فضاهاي جدا از همي را وجود داشته باشند كه تنه

  ). 55 : ، ص22(كند  هاي يك جهان ممكن محسوب مي  بخشچونان
هاي بزرگ در جهان بالفعل  هاي ممكن كامالً متفاوت از سياره  جهان،به عبارت ديگر

تواند در  كسي نمي: ي مستقل هستندزماني و علّ - ها از يكديگر به لحاظ مكاني آن. هستند
تواند از يك جهان ممكن  هاي ممكن با فضاپيما به مسافرت بپردازد؛ كسي نمي ميان جهان

هاي  شود ديگر جهان به جهان ممكن ديگر با تلسكوپ بنگرد؛ اگرچه اين نظريه باعث مي
ها به  شود كه آن ناپذير باشد، باعث آن نمي ممكن از جهان بالفعل به لحاظ تجربي دسترس
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هاي ممكن از طريق بازنمايي  ما به ساير جهان: ناپذير باشند اظ شناختي هم دسترسلح

 و از طريق توصيفاتي كه باشندهايي كه اشيا ممكن است در آن  زباني و ذهني وضعيت
  ). 113  :، ص12(رسي داريم  سازند دست ها آن را برآورده مي جهان

 بلكه به جاي آن ،وجود نداردبايد توجه داشت يك شيء در بيش از يك جهان ممكن 
 و رندبا آن دا 17 است؛ يعني فردي كه مشابهت كيفي16هاي ديگر داراي همتا در جهان

 چرا . كند نقشي مشابه نقش فرد اول را در جهان بالفعل در جهان ممكن ديگر بازي مي
ين  به الويسهاي انضمامي ديگري غير از جهان بالفعل باور دارد؟    به وجود جهانلويس

كند كه   نيست و حتي اعتراف مي18ي او بر مبناي عقل سليم نكته اذعان دارد كه نظريه
او به صراحت در مشهورترين ). 134 و 99: ، ص20(ي او با عقل سليم تعارض دارد  نظريه

ياد 20گرايي موجهات نظريه با عنوان واقع از اين ،19ها در باب تكثر جهان ،كتاب خود
  21.كند مي

  :گويد هاي ممكن مي ي خود در باب ماهيت جهان ين نظريهاو در تبي
. هاي ممكني غير از آنچه ما در آن ساكن هستيم وجود دارد من اعتقاد دارم كه جهان

اي اين  بدون هيچ مناقشه: اگر براي اين مدعا نياز به استداللي باشد، به اين صورت است
ر از وضعيت فعلي خود چيزها ممكن است به صورت ديگري غي«سخن صادق است كه 

شمار مختلفي وجود  توانند به طرق بي هم من و هم شما اعتقاد داريم كه چيزها مي. باشند
ي بيان اين عبارت را  ولي اين سخن به معناي چيست؟ زبان متعارف اجازه. داشته باشند

. وضعيت بالفعل خود، باشندتوانند به جز  طرق بسياري وجود دارد كه چيزها مي: دهد مي
هاي بسياري از  گويد موجوديت اين عبارت مي.  اين عبارت يك تسوير وجودي استظاهراً

من اعتقاد دارم . باشند يك وصف معين هستند كه مدلول طرق ممكنِ بودن چيزها مي
هايي به  شمار مختلفي باشند؛ بنابراين من به وجود موجوديت توانند در طرق بي چيزها مي

هاي  دهم آن را جهان من ترجيح مي. اعتقاد دارم» توانند باشند طرقي كه اشيا مي«عنوان 
  22).84  :، ص19(» ممكن بنامم

 به طور ،ورزي خود ي فلسفه  در طول دورهلويسبايد بدين نكته توجه داشت كه 
بند بوده  هاي وجودي پاي گيري نسبت به پرسش  براي تصميمكوآينيگسترده به روش 

ها را  هايي كه آن جود اموري ملتزم هستيم كه بر اساس گزاره ما به و، بر اين اساس23.است
دانيم كه به بهترين  ها را صادق مي ما آن دسته از گزاره. اند دانيم تسوير شده صادق مي

ترين،  پارچه ترين، يك نظريه، مثمرترين، ساده تعلق دارند؛ و مقصود از بهترين 24ي تام نظريه
ما . مند است ي نظام  الزامات عقل سليم و خود فلسفهي  و برآورندهنظريهترين  اقتصادي

بر اين . تعين يابد 26گرايانه و كل 25گيريم كه با معيارهاي پراگماتيك چيزي را موجود مي
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متعارف هايي كه در زبان   لويس در ابتدا روش كوآيني را مستقيماً به گزاره،اساس
نه تنها اشيا ممكن است به صورت  «پذيريم  ما مي، براي مثالكند؛ ايم اعمال مي پذيرفته

طرق بسياري به جز طريقي كه واقعاً هستند «بلكه » ديگري غير از آنچه هستند باشند
 ءطرقي كه اشيا«ي دوم صراحتاً تسويري بر روي اموري است كه  گزاره. »وجود دارد

مامي هاي ممكن انض شود؛ يعني موجوداتي كه لويس با جهان ناميده مي» توانند باشند مي
طرقي كه «اند اين  ولي همان طور كه برخي از منتقدان به آن اشاره كرده. كند مشخص مي

  .تواند اموري انتزاعي باشد مي» توانند باشند اشيا مي
هر گونه تالشي را براي اعمال روش  ،ها  در باب تكثر جهانلويس در ادامه و در كتاب

ي   كل فلسفه، آن را بر و در عوضردگذا ميكوآيني به طور مستقيم بر زبان متعارف كنار 
 سادگيپارچگي و  هاي ممكن پذيرفته شود، يك اگر جهان. كند مند اعمال مي نظام

  .يابد هاي فلسفي با كاستن از تعداد مفاهيمي كه بايد مبنا گرفته شوند، بهبود مي نظريه
  ):46: ، ص14(ند از ا ي لويس عبارت شناختي نظريه مبادي هستي

  27؛ها هستند عهمجمو) الف

  افراد هستند؛) ب
  .هر چيز يا مجموعه و يا فرد است) ج

  :شوند ها به صورت زير مشخص مي انواع مختلف مجموعه
  ؛ي تهي وجود دارد يك مجموعه) الف
  ؛براي هر فرد، يك مجموعه وجود دارد كه آن فرد عضو يكتاي آن مجموعه است) ب
هاي استاندارد، به صورت  ي مجموعه مراتب نظريه ها در سلسله ي مجموعه همه) ج

  .شوند هاي تك عضوي افراد ساخته مي ي تهي و مجموعه بازگشتي از مجموعه
  :ها هستند در ميان افراد، جهان

  ؛ها هستند برخي از افراد جهان) الف
زماني  - ديگر ارتباط مكاني  يك جهان است اگر و تنها اگر اجزاي آن با يكفرد) ب

ي از آن يزماني با اجزاي آن باشد، خود جز - يز كه در ارتباط مكانيداشته باشند و هر چ
  ؛فرد باشد
  ؛ يك جهان استوهر فرد كه جزء يك جهان است، دقيقاً جز) ج
  . آن هستيموجهان بالفعل جهاني است كه ما جز) د

فرد، مجموعه، : گيرند  مفاهيم زير به عنوان مفاهيم مبنا قرار مي،كرد بر اساس اين روي
 تحليل ،شناختي بر اين مبناي مفهومي و هستي. زماني -  بودن، همتا و ارتباط مكانيجزء

  . گيرد مفاهيم وجهي بر اساس مفاهيم غيروجهي صورت مي
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هاي ممكن و اجزاي آن تحليل شوند،  اين رويكرد كه مفاهيم وجهي با واژگان جهان

چهار . اند گرايي ياد كرده قليلشود؛ رويكردي كه ديگران از آن به ت رويكرد لويسي ناميده مي
 113: صص، 12(  محسوب شودلويسهاي اصلي تز  تواند به عنوان شاخصه ي زير مي آموزه

- 114(28:  
  وجود ندارد؛ 29گونه مفهوم وجهي مبنا هيچ) الف
  ؛هاي ممكن انضمامي وجود دارد تكثري از جهان) ب
  ؛اي است بالفعل بودن يك صفت اشاره) ج
  هماني بين واند بر اساس همتا تحليل شود و نه بر اساس اينت جهت شيء مي) د
 .جهاني

مقصود از وجهي بودن .  لويسي استكرد روي اساس ،30انكار وجهي بودن مبنايي
 و قابل فروكاست به مفاهيم ديگر بگيرندمبنايي آن است كه مفاهيم وجهي خود مبنا قرار 
   31.اساس مفاهيم ديگر قابل تعريف نباشدنباشند؛ يعني مفاهيمي مانند ضرورت و امكان بر 

هاي ممكن به عنوان راهي اميدبخش  ي اصلي طرح بحث جهان خود اين مسأله انگيزه
هاي  ي اخذ جهان ي موجهات به طريقي مصداقي است و نيز انگيزه براي تحليل مسأله

 چونان ،هاي ممكن  شرح جهانبرانتقاد پايدار لويس : ممكن به عنوان امور انضمامي است
 از وجهي بودن مبنايي در صور مختلف جانبداري ،كرد روي آن است كه در اين ،امور انتزاعي

 ديگر ،هاي ممكن را اموري انتزاعي بدانيم  در صورتي كه جهان،به عبارت ديگر. شود مي
؛ چراكه هيم و به آن فروكا كنيم مفاهيم وجهي را بر اساس مفهوم جهان تعريفيمتوان نمي

اي از مفاهيم هستند  ي به هم پيوسته  مفهوم جهان و مفاهيم وجهي شبكه،ورتدر اين ص
تمان انكار البته بايد توجه داشت در گف.  نيستشدني كه هيچ يك جداي از ديگري تعريف

 يك توافق واضح و دقيق بر سر اند كرده لويس و ديگران مطرح وجهي بودن مبنايي كه 
  ). 114: ، ص12( 32معناي آن وجود ندارد

 لويسي بايد تحليل كرد روياگر وجهي بودن مبنايي بخواهد به طور كامل حذف شود، 
رسد تحليل   به نظر مي،در نگاه اول. هاي ممكن را با اصطالحات غيروجهي انجام دهد جهان
كه به تحليل مفهوم جهان بپردازيم و  نخست آن: هاي ممكن نياز به امري مجزا دارد جهان

 كرد رويولي بخش دوم اين كار با . ها متمايز كنيم  را از بقيه جهانهاي ممكن سپس جهان
هاي  شود و خود جهان هاي ممكن تحليل مي زيرا امكان بر اساس جهان. لويس تعارض دارد

  .شود ممكن نيز بر اساس مفهوم امكان تحليل مي
داند، هيچ جهان  هاي ممكن را انضمامي مي كه لويس تمامي جهان با توجه به آن

ي  هاي غير ممكن در نظريه بر مبناي اصل امتناع تناقض، جهان. غيرممكني وجود ندارد
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كه هيچ جهان غير ممكني وجود  حال با توجه به آن. شوند  و طرد ميندارندلويس جايگاهي 
ي امكان در جهان ممكن تكراري است و نياز به تحليل مجزايي براي تمايز ميان  ندارد، واژه

  .ها نيست  جهاني  بقيههاي ممكن از جهان
 ،به اين منظور. بنابراين تنها به تحليل مفهوم جهان در اصطالحات غيروجهي نياز است

بر . باشند، بيان كنيم 33جهان كه دو فرد هم كافي است شرايط الزم و كافي را براي آن
 زماني - ديگر ارتباط مكاني جهان هستند اگر و تنها اگر با يك  هم دو فرد،مبناي نظر لويس

، 20(زماني با ديگري باشد - ي مكاني ها داراي فاصله  يعني اگر هريك از آنداشته باشند؛
  از افراد مرتبط مكانياي يك جهان بيشينه: انجامد اين تعريف به مفهوم جهان مي). 71 :ص

  .زماني است -
 بر .شود زماني ميان اجزاي خود يكي مي -  يك جهان با ارتباط مكاني،بر اين اساس

 ،36 تقارني،35انعكاسي( 34ارزي ي هم زماني يك رابطه - اساس فرض لويس كه ارتباط مكاني
ي تمامي افرادي   مجموعه است، هر فرد تنها به يك جهان تعلق دارد و يك جهانْ)37تعدي

 ،بر اين اساس). 116 :، ص12(زماني داشته باشند  - است كه با يكديگر ارتباط مكاني
  38.اژگان غيروجهي تحليل شده استمفهوم جهان با و

ها  جهان) الف: شود ي زير بيان مي ي لويس با دو گزاره بنابراين مفهوم جهان در انديشه
 ي مكاني ي افراد و تنها افرادي كه در نوعي رابطه همه) جهان هستند و ب مجموع افراد هم

 تعريف ي زير گزاره اين دو ،در حقيقت. جهان هستند ديگر قرار دارند هم زماني با يك -
  ):86: ص، ص14(دهد  دست ميه را ب» جهان«صريح محمول 

 چه باشد  يك فرد باشد و هريك جهان است اگر و تنها اگر   [چه باشد هر
زماني  - ي مكاني يك رابطه ()  است بخشي از  و  بخشي از  [((هرچه باشد [

 - ي مكاني  و يك رابطه بخشي از ((و ))  نسبت دارد با وجود دارد كه در آن 
  )) ]]]. است بخشي از  () نسبت دارد با  وجود دارد كه در آن زماني 

  :همان هستند اگر دقيقاً اجزاي واحدي داشته باشند توان گفت دو جهان اين حال مي
 ) ك جهان استي  يك جهان است و  [(هر چه باشد  [هرچه باشد   

 بخشي (اگر و تنها اگر )  است بخشي از  [(اگر و تنها اگر هر چه باشد )) (
  )]]]. باشداز 

اگر وعه هستند و هر شيء يك صفت را داراست اگر و تنها م صفات مج،در نظر لويس
اي است كه آن فرد و تمام همتاهايش عضو  ذات يك فرد مجموعه. عضو آن مجموعه باشد

هاي ممكن هستند؛ يك قضيه صادق است اگر و تنها  اي از جهان قضايا مجموعه. آن باشند



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

12
اگر جهان بالفعل عضو آن مجموعه باشد؛ و يك قضيه باالمكان صادق است اگر و تنها اگر 

هاي ممكن باشد  ي جهان ي همه  صادق است اگر و تنها اگر مجموعهتهي نباشد و بالضروره
 ).207 :، ص24(

گراي لويس با ساير  ي امكان هاي نظريه ترين تفاوت بايد توجه داشت كه يكي از اساسي
هاي   نظريهي گراست، ولي همه ي لويس تقليل گرا در آن است كه نظريه هاي واقع نظريه
لويس متقدم در پي آن است كه يك تقليل كامل از مفاهيم . گرا نيستند گرا تقليل واقع

 و كامالً ندكه از هيچ مفهوم وجهي استفاده نك ي همتا انجام دهد، به طوري وجهي با نظريه
هاي   تبييني از جهانكند ي لويس بايد گفت او سعي مي هبندي نظري در جمع. مصداقي باشد

ضرورت شيء و ضرورت جمله جايي وجود ممكن ارائه دهد كه در آن براي قضايا، صفات، 
 تنها وجود امور ملموس جزئي و ،گرايي  با التزام به مباني تجربه،داشته باشد، و از سوي ديگر

  .گرداند ها بازمي  مفاهيم وجهي را به آن، تقليليكرد رويپذيرد و با يك  ها را مي مجموعه
  

   ويسي موجهات ل شده به نظريههاي وارد تشكيكات و اعتراض. 3
  از سوي فيلسوفان تحليلي

مطرح ) گرايي خام واقع(گرايي  ترين انتقاداتي كه به مدعاي رفيع امكان يكي از جدي
تحليل . دست آمده استه ب 39 آن است كه مصداقي بودن اين نظريه توأم با دوري بودنشده

مكن م: بتواند اصل امكان را تضمين كند او آميز است كه لويس فقط در صورتي موفقيت
ولي اين دقت نيازمند آن است كه . ها الف است الف اگر و تنها اگر در برخي از جهان

بنابراين اگر اين تحليل . همه و فقط جهان ممكن باشند) تسوير بخش دوم گزاره(ها  جهان
باشد كه خود نيازمند ) امكان(فرض گرفتن يكي از مفاهيم وجهي   بايد با پيش،دقيق باشد

  ). 337 :، ص16(در نتيجه دوري است به تعريف است و 
 نباشد، زيرا مقصود از جهان فتنيذيرپي لويس  رسد اين انتقاد به نظريه به نظر مي
ي   افراد و تنها افرادي است كه در نوعي رابطهي همهي  جموعهاو، مي  ممكن در انديشه

ند ا ظر لويس عبارت مفاهيم مبنا از ن،به عبارت ديگرديگر قرار دارند؛  زماني با يك - مكاني
كند با مبنا  سپس لويس سعي مي. زماني - فرد، مجموعه، جز بودن، همتا و ارتباط مكاني: از

 تأكيد بر حفظ بنابراين لويس با. ها فروبكاهد قرار دادن اين مفاهيم، مفاهيم وجهي را به آن
معناي جهان اي از مفاهيم وجهي در تبيين  گونه استفاده يك معناي مصداقي از جهان، هيچ

كند؛ گرچه ممكن است اين نوع تحليل تجربي با درك شهودي ما از معناي ضرورت و  نمي
له، يعني عدم مطابقت تبيين لويس با درك شهودي ما أاين مس. امكان مطابقت نداشته باشد

  :شود كه تفصيل آن به شرح زير است از مفاهيم وجهي، خود منجر به نقد ديگري مي
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ي  هاي مشترك و رايج كه مبناي بسياري از اعتراضات به نظريه مايه يكي از درون
 ي يعني مفهوم اشيا،دهد آن است كه اجزاي اين نظريه وجهي لويس را تشكيل مي
اشياي انضمامي، در خود  كلي - يي انضمامي و جمع جزيانضمامي، يك مجموعه از اشيا

اعتراضات . كنند نميي وجهي هستند و براي ساختن مفاهيم وجهي كفايت  فاقد جنبه
توان مطمئن بود  چگونه مي: شود بندي مي رايجي از اين دست در قالب اين پرسش صورت

هاي  ي ممكنات واقعاً در جهان هاي ممكن لويسي واقعاً ممكن هستند و همه كه جهان
دهد تا جانب لويس را   تالش وسيعي انجام مي»جان دايورس«اند؟  ممكن لويس محقق شده

گونه هيچ   كامالً تقليلي است و بديني لويس گويد كه فرض شده است كه نظريهبگيرد و ب
  ). 121 - 106 :ص، ص14(مفهوم وجهي را در زيربناي خود ندارد 

ي  جاست كه يك نمونه جالب آن. رسد كه اين اعتراض بسيار قوي باشد ولي به نظر مي
 توسط خود او حول يك ي لويس صراحتاً عام از اين عدم كفايت نظري موجود در نظريه

ي علم در   يك سمينار فلسفه9 - 1978هاي  لويس در سال. موضوع ديگر بيان شده است
 ،41در اين سمينارها يك دانشجو به نام ديويد جانسون. دانشگاه پرينستون ارائه كرد

  لويس در نقد آن گفت اين نظريه در،پس از آن. اي در باب توجيه استقرائي ارائه كرد نظريه
 زيرا مفاهيم اصلي آن بسيار فقيرتر از آن هستند كه بتواند مبناي يك ،معرض شك است

ي اصلي اعتراض عليه  ايده. ي ارائه دهدبخش مفهومي را از توجيه استقراي تتحليل رضاي
ي او فقيرتر از آن هستند كه  مفاهيم اصلي نظريه. ي وجهي لويس نيز همان است نظريه

   ).148 - 147: ص، ص28(بخش از مفاهيم وجهي قرار بگيرند  زيربناي يك تحليل رضايت
. مطرح شده است 42انگار ي ديگر از انتقادات از سوي فيلسوفان بالفعل اما دسته

ي تكنيكي،  از جنبه. ي تكنيكي و فلسفي است انگار از دو جنبه انتقادات فيلسوفان بالفعل
 ناپذيرفتنيها منجر به نتايجي  مجموعهي  ها و صفات بر مبناي نظريه تبيين لويس از گزاره

گاه تنها  هاي ممكن است، آن اي از جهان اگر بپذيريم كه يك گزاره صرفاً مجموعه. شود مي
ولي آشكار . ي ضرورتاً كاذب وجود خواهد داشت ي ضرورتاً صادق و يك قضيه يك قضيه

ي دو مساوي  عالوه هي دو ب دو قضيه. است كه قضاياي ضرورتاً صادق گوناگوني وجود دارند
اند، قضايايي ضرورتاً صادق هستند كه آشكارا با  ي مجردها ازدواج نكرده با چهار است و همه
گويد يك قضيه ضرورتاً ممتنع يا ضرورتاً   لويس مي،به طور مشابه. يكديگر تفاوت دارند

ي تهي  جا كه تنها يك مجموعه هاي ممكن است و از آن اي تهي از جهان  زيرمجموعهكاذب
همين مشكالت در . ديگر تمايزي ندارند  بنابراين قضاياي ممتنع مختلف از يك،وجود دارد

اي است كه اعضاي آن افرادي از يك جهان  يك صفت مجموعه. ين صفات نيز وجود دارديتب
هاي ممكن داراي  ي جهان اما اگر دو صفت در همه. ممكن هستند كه واجد آن صفت باشند
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 ، در اين نگاه،به عبارت ديگر. همان خواهند بود ند، در اين صورت اينمصاديق يكسان باش

كه امور  ميان حمل اولي ذاتي و حمل شايعي صناعي تفاوتي وجود نخواهد بود، چه آن
هاي ممكن  گرايي در باب جهان بنابراين نام. معنا تلقي خواهند شد مصداق آشكارا هم هم

ي لويس عالوه بر اين  منتقدان نظريه). 173: ، ص21(منجر به نتايج نادرستي شده است 
باره  پلنتينگا در اين. اند ي لويس مطرح كرده اي انتقادات فلسفي نيز به نظريه مشكالت، پاره

  :گويد مي
دانيم، از آن دسته چيزها نيستند كه به هيچ   ما ميي ها همان طور كه همه مجموعه«

يك . دهيد ها ارائه مي ي مجموعه  نظريهشما يك درس. وجه بتوانند صادق يا كاذب باشند
. ي تهي بداند ي مجموعه خواهد نگاه شما را درباره  ميتوجه ز دانشجويي كوشا و البته بيرو

اين است او كند نظر خود   و اضافه ميي تهي صادق است يا كاذب، ا مجموعهآي: پرسد او مي
 آن دسته چيزهايي نيست مجموعه از. يك ولي پاسخ شما اين است كه هيچ. كه كاذب است

  ).208 :، ص23(كه بتواند صادق يا كاذب باشد 
از سوي . باشند  اموري هستند كه حامل صدق و كذب مي،ها به طور متعارف گزاره

تواند به صدق و كذب   ولي يك مجموعه نميگيرند؛ متعلق باور ما نيز قرار ميها   گزاره،ديگر
و به وضعيت جهان خارج ري هستند كه اشاره ها امو  گزاره،عالوه بر اين. متصف شود

اي از  ها فاقد خلصت بازنمايانه و صرفاً دسته كه مجموعه  در حالي، بازنمايانه دارنديخصلت
  .اشيا هستند

  

  ي لويس بر مبناي مفهوم معقول ثاني فلسفي نقد نظريه. 4
هيم كوشد مفا ي خود مي گرايانه لويس بر مبناي تجربهدر بخش قبل بيان شد كه 
 آنچه را كه خود مبناگرايي ، و از اين رواي تعريف نمايد وجهي را نيز بر اساس امور مقوله

دهيم كه فيلسوفان مسلمان   نشان مي،دهد؛ در اين بخش نامد مورد انكار قرار مي وجهي مي
ي لويس   دارند و سپس نظريهاستآنچه لويس مبناگرايي وجهي ناميده با ي مشابه كرد روي

  .دهيم دگاه حكماي مسلمان مورد نقد و بررسي قرار ميرا از دي
ي معقوالت ثاني   ضرورت و امكان و امتناع از جمله،ي فيلسوفان مسلمان در انديشه

 حدي يا توان تعريف حقيقيِ مفاهيم نمياين دسته از براي  ،در نگاه ايشان . است43فلسفي
شود و جنس و فصل   ميرسمي ارائه كرد، زيرا تعريف حقيقي از جنس و فصل تشكيل

معقوالت . داراي جنس و فصل نيست مخصوص ماهيات است و هيچ معقول ثاني فلسفي
وساطت هيچ مفهوم ديگري  اند و اين گونه مفاهيم يا بي ثاني فلسفي همه از مفاهيم بسيط

اند   يعني بديهياند پس اكنون كه به ذهن آمده. ندآي آيند و يا اصالً به ذهن نمي به ذهن مي
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ها داده شود، صرفاً براي تنبيه است و  و به تعريف احتياج ندارند و اگر تعريف لفظي از آن
 ،از همين رو. يك از مفاهيم موجود در ذهن است ها كدام كه معلوم شود كه منظور از آن اين

اند تعريف حقيقي از اين سه به دست دهند معموالً به تعريفات دوري  كساني كه سعي كرده
  .اند دچار شده

كون وجوده ضرورياً : والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثالث أن وجوب الشيء«
فالواجب ما . سلب الضرورتين بالنسبه إليه: كون عدمه ضرورياً له، و إمكانه: له، و امتناعه

و هذه . يجب وجوده، و الممتنع ما يجب عدمه و الممكن ما ليس يجب وجوده و ال عدمه
ت لفظيه من قبيل شرح االسم المفيد للتنبيه، و ليست بتعريفات حقيقيه، ألن جميعاً تعريفا

الضروره و الالضروره من المعاني البينه البديهيه التي ترتسم في النفس ارتساماً اولياً، تعرف 
  ).55 :، ص2 (»بنفسها و يعرف بغيرها

  : فرمايند استاد شهيد مطهري در تبيين بديهي بودن مفهوم ضرورت مي
ها از وجود  ي ضرورت همه.  حكم وجود استاين را بايد بدانيم كه حكم ضرورت اصالً«
پس ضرورت مثل وجود از مفاهيم عامه . خيزد و ضرورت مساوي با وجود است برمي
. وقتي كه از مفاهيم عامه شد پس بسيط است و وقتي بسيط شد تعريف ندارد. شود مي

چه ماهيت هيم و اگرد امكان را به ماهيت نسبت مياگرچه ما . امكان نيز همين حكم را دارد
. گاه ماهيتي كه واقعاً عاري از وجود باشد نداريم شود، ولي هيچ بدون وجود هم اعتبار مي

رف ست از سلب ضرورت از ط اعالوه امكان عبارته ب. پس امكان هم دائرمدار وجود است
. تيم امكان را هم شناختيم يعني اگر ضرورت را شناخايجاب و سلب ضرورت از طرف سلب؛

وقتي وجود را شناختيم و عدم را، ضرورت عدم را . ست از ضرورت عدم اامتناع هم عبارت
ها را بشناسيم دو تاي  بنابراين همين كه يكي از آن. ايم نيز كه اسمش امتناع است شناخته

  ). 82 :، ص6 (»ايم ديگر را هم شناخته
نيستند كه فاهيم وجهي مانند مفاهيم ماهوي  م،بنابراين از نظر فيلسوفان مسلمان

. شود ميگرايي بار ديگر طرح   معضل اصلي تجربه،اما در اين ميان. بتوان تعريفشان كرد
 يا آن را در قالب بگذارنداند تا مفهوم ضرورت را كنار  گرايان تالش بسياري نموده تجربه

ضرورت به نوعي قرارداد و يا عادت بر اين اساس، . دنشناختي تبيين نماي امري زباني يا روان
بنابراين بايد پرسيد آيا . شود و مفاهيم وجهي اعتباري خواهند بود ذهني بازگردانده مي

شود  ي وجود مفاهيم وجهي به همان معنايي كه در اعتبارات اجتماعي گفته مي نحوه
 كه بشر يعني اعتباراتيشود؟  اعتباري است و به اصطالح از اعتبارات عقلي محسوب مي

كسي قائل نيست كه وجوب و تواند رفع كند؟  كند و قهراً مي براي مصلحت زندگي وضع مي
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ها قائل  ي وجودي براي اين امكان و امتناع قرارداد بين عقال باشد؛ ولي اگر ما هيچ نحوه

  ).82 :، ص6 (باشندن معنا  است كه اعتباري به هميمستلزم آننباشيم 
حقايق جهان به  ،گرايان در نگاه تجربه ،مقاله بيان شدهمان طور كه در بخش نخست 

اي چگونگي بودن اشيا را  حقايق مقوله. شوند اي تقسيم مي ي وجهي و مقوله دو دسته
توانند يا  پردازند كه اشيا چگونه مي  ولي حقايق وجهي به توصيف آن مي،كنند توصيف مي
هاي  هاي وجهي از گزاره گزارهبنابراين .  يعني آنچه ممكن و ضروري است،بايد باشند

اساس اهميت متافيزيك موجهات در آن است كه به جاي تبيين . روند اي فراتر مي مقوله
اي از امور ممكن كه تنها يكي از  ضرورت بر اساس واقعيت، ضرورت را با استناد به مجموعه

قابل استخراج  بالفعل  ضرورت را از نفس واقعيت، در واقع،ها بالفعل است تبيين كرده آن
 كه منجر به مفروض گرفتن ، مشكل اصلي در تبيين ضرورت،به عبارت ديگر. داند نمي

بر تصور   آن است كه بنا،شود برانگيز مي هاي ممكن با ماهيتي نامعلوم و مناقشه جهان
توانيم  ي م،كنند و از اين رو ي تحليلي، معقوالت يا از ماهيات خارجي حكايت مي فالسفه

 داراي ما به ازاي عيني ،اي و ميز در خارج كه دو مفهوم قهوهاي است، چرا ز قهوهبگوييم مي
 ،به تعبير فيلسوفان مسلمان. كه معقوالت مربوط به عالم ذهن هستند هستند و يا آن

معقوالت يا از اموري هستند كه تمام وجودشان عيني و خارجي است و يا اموري هستند كه 
  .ربطي به عالم خارج ندارندي وجودشان ذهني است و  نحوه

  

تبيين ضرورت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و نقد مفهوم . 5
  هاي ممكن جهان

حال بايد پرسيد فيلسوفان مسلمان چگونه نسبت مفاهيم وجهي را با واقعيت تببين 
 مفاهيم ،همان طور كه اشاره شد. هاي ممكن ندارند نمايند كه نيازي به فرض جهان مي

 اين ،بنابراين در ادامه. ي اسالمي از جمله معقوالت ثاني فلسفي هستند هوجهي در فلسف
شناختي اين  شناختي و معرفت  كه چگونه كاركرد هستيكردمسأله را بررسي خواهيم 

د و از سويي از خطر نماي ت و امكان را تبيين عيني ميمعقوالت، مفاهيمي مانند ضرور
 بر  ضرورت را بر اساس تسويري، و از سوي ديگرماند ميقراردادگرايي در اين زمينه مصون 

  .دكن روي امور ماهوي تعريف نمي
اي داراي موضوع، محمول، نسبت بين موضوع و محمول و  دانان، هر قضيه از نظر منطق

مقصود از . نسبت بين موضوع و محمول يا ضروري است يا ممتنع يا ممكن. حكم است
پذير نباشد و منظور از نسبت امتناعي   انفكاكنسبت ضروري اين است كه محمول از موضوع

اين است كه محمول بر موضوع قابل حمل نباشد و ضرورتاً از آن سلب شود و منظور از 
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نسبت امكاني اين است كه محمول نه ضرورت حمل بر موضوع داشته باشد و نه ضرورت 
االشارات و تاب سينا در ك  ابن،براي نمونه.  هم بتواند حمل شود و هم سلب؛سلب از آن

  : گويد  ميتنبيهات
ن أن م _ واء كانت موجبه أو سالبه س_ اليخلو المحمول في القضيه و ما يشبهه«

:  ضروري الوجود في نفس األمر مثل الحيوان في قولنايكون نسبته إلي الموضوع نسبة
مه مثل  ال وجوده و ال عداإلنسان حيوان، اإلنسان ليس بحيوان، أو نسبته ما ليس ضرورياً

: ه ضروري العدم مثل الحجر في قولناتاإلنسان كاتب أو ليس بكاتب، أو نسب: الكاتب في قولنا
   .)142 - 141: ص، ص1 (»اإلنسان حجر و ليس بحجر، فجميع مواد القضايا هذه
گويند  مي»جهت« يا »ماده« وجود دارد در منطق، به اين سه حالتي كه براي نسبت .

 كيفيت نسبت بين موضوع و محمول  يعني مقصود،ر مالحظه شوداالم اگر نسبت در نفس
 كيفيتي گويند و اگر چنين نباشد، بلكه مقصود االمر باشد، به آن ماده مي در واقع و نفس

البته بايد به ). 69: ، ص5(گويند  به آن جهت ميشده است باشد كه در ذهن منظور داشته 
شود كيفيت   يعني وقتي گفته مي،عام است  محمولْ،اين نكته توجه داشت كه در منطق

 ولي در ،نسبت محمول با موضوع، منظور كيفيت نسبت هر محمولي با هر موضوعي است
روييم نه با  هفلسفه با محموالت خاصي سر و كار است؛ در فلسفه تنها با محمول وجود روب

: تي داردخواهيم بدانيم وجود نسبت به موضوعات مختلف چه كيفي مي. ساير محموالت
اما بايد توجه داشت كه بر اساس مباني حكمت متعاليه بحث . ضرورت، امكان يا امتناع

جهات در هليات بسيط، از احكام و .  در منطق و فلسفه از جهت معنايي تفاوت نداردتجها
كه بحث جهات در هليات مركب نيز چنين باشد، از  باشند، ولي براي آن عوارض وجود مي
بدين ترتيب مواد و جهات، از آن جهت كه به وضعيت . شود ط استفاده ميمفهوم وجود راب
ي خود بر  مالصدرا در تعليقه. گردند، از احكام و عوارض وجود خواهند بود مي وجود رابط باز

  . سازد ، اين ديدگاه را مطرح مياالشراق  تحكم
هلية بسيطة، و  و القضيه بحسبها قد وقعت االشاره إلي أن الوجود قد يكون محموالً«

  بحسب و علي التقديرين يحصل عقود ثالثة.قد يكون رابطة و القضية بحسبها هلية مركبة
 علي تأكد الرابط و ضعفه هي الوجوب و االمتناع و االمكان و هي عناصر و كيفيات ثالثة دالة

  ).142 :، ص8(مواد في أنفسها 
 در هليات بسيط متبادر از كند كه جريان بحث مالصدرا نخست اين نكته را گوشزد مي

بحث جهات در فلسفه و جريان بحث در هليات مركب متبادر از بحث جهات در منطق 
 چراكه ،اند وجوب در اين دو معنايي متفاوت دارد است، ولي برخي به خطا گمان كرده

 .الوجود باشند  شود ذاتيات اشيا واجب وحدت معنايي باعث مي
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 بحسب المعني إنه لو لم يكن مغايرة لتلك هذه مغايرةة زعم أن و بعض ضعفاء البصير«

  ).142 :ص، ص8( الوجود لذواتها ة واجبءلزم أن يكون لوازم الماهيات و ذاتيات األشيا
  :نمايد سپس مالصدرا به طريق خود مسأله را حل مي

 غير ة المحمول في الطبائع اإلمكانيةو أما علي طريقتنا فبأن وجوب الوجود و ضرور«
إال ما دام الوجود أو بشرط الوجود، ألن ثبوت لشيء إنما هو بعد ثبوت ذلك الشيء محقق 

لتقدم الوجود عندنا علي جميع الذاتيات بحسب الواقع بمعني أن الوجود هو األصل في 
وجود ثبوت التحقق، و غير الوجود متحقق به بالعرض، و إن كان في ظرف اتصاف الماهيه بال

، فإن مصداق الحمل في بمفهوم الوجود بخالف الحقيقة الواجبةالذات في أنفسها متقدمة 
 و أما حمل الحيوانية. الموضوع بال حيثية أخرينفس ذات » الباري موجود أو عالم«: قولنا

  ).142: ، ص8(علي اإلنسان ليس بذلك 
بنابراين كليت بحث مواد قضايا در منطق و فلسفه و مواد قضايا در هليات بسيطه و 

 با نظر به قول حكماي ،در ادامه. دي بحث تفاوتي ندار معنايي و حيطهلحاظ مركبه به 
 چگونگي انتزاع مفهوم ضرورت را از واقعيت عيني تبيين ،جهات ثالثدر باب مسلمان 

 و به ندكه فيلسوفان مسلمان اعتباري بودن جهات ثالث را منكر با توجه به آن. نماييم مي
يا وجود محمولي يا : ها قائل شوند  از موجوديت براي آن بايد نحويعينيت آن قائل هستند،

و اگر به وجود محمولي قائل شويم يا وجود محمولي نفسي يا وجود محمولي . وجود رابط
 كه وجود محمولي باشد و رابطي هم نباشد يعني در ميان اين احتماالت، احتمال اين. رابطي

 ،صورت وجوب و امكان و امتناعكه در اين وجود محمولي نفسي قابل فرض نيست، چرا
 يعني در عالم خارج در كنار اشياي مادي و مجرد وجودهاي محمولي جوهري خواهند بود،

بنابراين دو حالت . و جواهر جسماني، اعياني مانند وجوب و امكان و امتناع داشته باشيم
وع معني حرفي ها از نوع وجود رابط باشد يعني از ن كه وجود آن يا آن: ماند ديگر باقي مي

حاجي . ها محمولي باشد، ولي محمولي رابطي يعني از قبيل اعراض باشد يا وجود اين
 ،داند و از اين رو ي وجود جهات ثالث را وجود رابط مي  نحوهشرح منظومهسبزواري در 

 يعني اعتباري كه ،اعتباري در نزد او به معناي انتزاعي است. ها را اعتباري ناميده است آن
 معقوالت ثاني به اين دسته از مفاهيم). 89 :، ص6(كند  اً عقل آن را اعتبار ميضرورت

جا كه در بحث حاجي سبزواري از معقول ثاني اشكالي ظريف به چشم  از آن. گويند مي
  . نماييم  بحث معقول ثاني فلسفي را از اسفار مالصدرا نقل مي،خورد مي

ي  او ابتدا قاعده. وبي مطرح كرده است بحث معقول ثاني را به خ،اسفار در مالصدرا
، ثبوت »ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له«گويد آيا در  كند و مي فرعيت را مطرح مي

زيد «شيئي براي شيء ديگر فرع ثبوت ثابت هم هست يا نه؟ پاسخ او منفي است و قضيه 
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ته باشد بلكه بايد زند كه در آن الزم نيست امكان در خارج واقعيت داش را مثال مي» ممكن
پس اتصاف و رابط خارجي است ولي محمول الزم نيست خارجي . زيد حتماً خارجي باشد

اند مفاهيمي مانند وجوب و  گويد آنچه از مشاء نقل شده است كه آنان قائل سپس مي. باشد
امكان در خارج هستند با آنچه از قدماي حكماي رواقي به ما رسيده كه چنين مفاهيمي 

گويند اين مفاهيم در خارج نيستند اين  منظور كساني كه مي. نيستند منافات نداردخارجي 
يعني امكان . است كه اين مفاهيم به عنوان امر مغاير از موضوع و مستقل در خارج نيستند

اند اين مفاهيم در  هايي هم كه گفته آن. مغاير از زيد يا وحدت مغاير از زيد در خارج نداريم
  .ها نظورشان اين است كه اتصاف اين مفاهيم در خارج است نه خود آنخارج هستند، م

 المعاني هذه بوجود الحكم من األول المعلم أتباع المشائين الحكماء من اشتهر ما إن«
 حكماء من األقدمين يخالفون أنهم و نظائرها و و التقدم العلية و اإلمكان و كالوجوب العامة
 ذلك فمنشأ اعتباره و العقل بمالحظة هو إنما المعاني هذه وجود نحو بأن قالوا حيث الرواق

 القولين بين مناقضة ال و ينالرأي بين تخالف ال التفتيش عند و التحقيق في و _ حققناه ما
 دريت قد و األعيان بحسب بها العينية الموجودات اتصاف عن عبارة الخارج في وجودها فإن
، 7(للمحمول  الخارجي االمتناع ينافي ال لخارجيةا المركبة الهلية في الرابط الوجود أن
  .)156 - 155 :صص

گويد در هر موطني كه اتصاف تحقق پذيرد، دو طرف اتصاف  سپس صدرالمتألهين مي
، »زيد ممكن«اي مانند  چگونه امكان دارد در قضيه. نيز بايد در همان موطن تحقق پيدا كند

ي باشد و امكان ذهني باشد؟ اتصاف در هر زيد خارجي باشد و اتصاف به امكان هم خارج
 آيا ،حال طبق اين بيان. گيرند موطني قرار گرفت دو طرفش نيز در همان موطن قرار مي

خارجي بودن هر مفهومي .  امري مغاير با وجود خارجي زيد است؟ پاسخ منفي استامكانْ
ني واقعاً حيثيت يع. خارجي بودن بعضي از امور به نحو انتزاعي است. به حسب خودش است

بنابراين اين مفاهيم خارجي هستند و ثانياً . تأثير در خارج است ولي مغاير با شيء نيست
  .ها به اين معنا نيست كه مغاير با موضوع يا محمول باشند خارجي بودن آن

  االتصاف ظرف في الوجود بحسب متغايرين شيئين بين نسبة االتصاف أن الحق و«
 نعم تحكم فيه االتصاف يكون الذي الظرف في اآلخر دون طرفينال أحد بوجود فالحكم
 فلكل منها لآلخر ليس الوجود من خاص حظ منها لكل و الموجودية في متفاوتة األشياء
 أعدام و اإلضافيات حتى بها مختصة آثار عليها يترتب الوجود من مرتبة الصفات من صفة

 يمكن ال التحصل و الوجود من ضعيفة ظوظاح أيضا لها فإن االستعدادات و القوى و الملكات
  .)337 - 336 :ص ص،7( لموصوفاتها وجودها عند إال بها االتصاف
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. ي وجود و مفاهيم فلسفي يا حيثيات به نحو اتحاد متحصل و المتحصل است رابطه

حكم موجوديت اوالً و بالذات از . يعني مفاهيم فلسفي تقرر خارجي دارند ولي به تبع وجود
 وحدت و عليت و ضرورت ، تمام وجوداز اين رو. ها د است و ثانياً و بالعرض از آنآن وجو

 و ثبوت اين مفاهيم نياز به اند شدني  مفاهيم وجهي از متن وجود انتزاع،از اين رو. است
توان گفت  حتي در بياني اكيد مي. هاي مقدر ديگر ندارد هاي ممكن يا وضعيت فرض جهان

 انضمامي فرض امري است كه اخبار از آن مهمل و كنِهاي مم فرض وجود جهان
  :كه منتقد ديگري به اين مسأله اشاره كرده است چنان. معناست بي

دانيم در جهاني كه غير از اين جهان واقع باشد، انسان و دانش او  بنابراين ما نمي«
 دانش چگونه ممكن است باشد، و ما راجع به هيچ جهان ممكن ديگري هيچ دانشي نداريم،

اگر . ما تنها به جهان واقع محدود است و تا به هر كجا برود باز به جهان واقع مربوط است
هاي ذهني حرف بزنيم، يا اگر از  ي امور مادي سخن بگوييم، يا اگر از واقعيت درباره

هاي محسوس و غيرجسماني بگوييم، همه و همه به جهان واقع مربوط است و در  واقعيت
معرفت انسان حتي يك تصور و يك تصديق به هر جهان ممكن مربوط ي  ميان مجموعه

اي را كه بر اساس فرض خواب ديدن و رؤيا و فريب  توان هر نتيجه  مي،به اين دليل. نيست
گرفته شود، » صدق در هر جهان ممكن«شيطان و گوگول و مانند آن، يا بر اساس مفهوم 

اميد و براي آن هيچ شأن معرفتي قائل نشد هاي موهوم ن ي امكان ي حاصل از مغالطه نتيجه
  ).129 - 128: صص، 4(

ها را   بالفعل و امور موجوده انتزاع نموديم و نسبت آنكه ماهيات را از جهانِ پس از آن
به وجود و نيز نسبت موضوعات و محموالت و ثبوت محمول را براي موضوع مورد بررسي 

اي ممتنع خواهند  وري و برخي ممكن و پارهقرار داديم، بعضي ماهيات و نيز محموالت ضر
گيرد؛  هاي ممكن شكل مي سپس با لحاظ اين ماهيات در نسبت با هم، مفهوم جهان. بود

است و از دل تحليل هاي ممكن نه مقدم بر جهان واقع كه مؤخر بر آن  بنابراين جهان
 تمامي ،قضمطابق نظر لويس، بر اساس اصل امتناع تنا. آيد بيرون ميماهيات موجود 

هاي ممكن به   امور با عنوان امور انضمامي مفروض گرفته شده و جهانهاي ممكنِ وضعيت
شوند و سپس يك جهان به عنوان جهان  هاي بيشينه ماهوي تعريف مي عنوان وضعيت

گرفته بر مبناي حكمت اسالمي، گرچه  ولي بر اساس تبيين صورت. شود بالفعل قلمداد مي
 و كنند ميهاي ممكن صورتي ديگر پيدا   ممكن سخن گفت ولي جهانهاي توان از جهان مي

آيد و براي  بر اين مبنا ضرورت از دل هستي بيرون مي. مؤخر بر واقعيت عيني هستند
هاي ممكن   جهان،تبيين ضرورت نيازي به امري غير از جهان بالفعل نداريم؛ در اين صورت
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 براي ماهيات موجود هستند كه ثبوتي هاي ممكن و مفروض نه اموري انضمامي كه وضعيت
  .جز در ذهن ندارند

 

 گيري نتيجه. 6
هايي ممكن از ديدگاه ديويد لويس مورد بحث و  ي ماهيت جهان  مسأله،در اين مقاله
هاي ممكن نيز مركب از اجزايي مشابه جهان   در نظر لويس ساير جهان.بررسي قرار گرفت

هاي   ساير جهان.وت ماهوي با اين جهان ندارندهاي ممكن ديگر، تفا عيني هستند و جهان
ي  نظريه. دارندبا هم قرار  زماني -  مركب از افرادي هستند كه در يك ارتباط مكانيممكْن

هاي مشترك و رايج كه مبناي  يكي از درونمايه. لويس مورد انتقادات فراواني واقع شده است
دهد آن است كه اجزاي اين  ل ميي وجهي لويس را تشكي بسياري از اعتراضات به نظريه

كلي  - يينظريه يعني مفهوم اشياي انضمامي، يك مجموعه از اشياي انضمامي و جمع جز
ي وجهي هستند و براي ساختن مفاهيم وجهي كفايت   فاقد جنبه،اشياي انضمامي، در خود

در نظر . تانگار مطرح شده اس ي ديگر از انتقادات از سوي فيلسوفان بالفعل دسته. كنند نمي
ها منجر به نتايجي  ي مجموعه ها و صفات بر مبناي نظريه  تبيين لويس از گزاره،ايشان

هاي ممكن است،  اي از جهان اگر بپذيريم كه يك گزاره صرفاً مجموعه. شود  ميناپذيرفتني
. ي ضرورتاً كاذب وجود خواهد داشت ي ضرورتاً صادق و يك قضيه گاه تنها يك قضيه آن

از سوي ديگر . باشند  اموري هستند كه حامل صدق و كذب مي،به طور متعارفها  گزاره
تواند به صدق و كذب  ولي يك مجموعه نمي. گيرند ها متعلق باور ما نيز قرار مي گزاره

  . متصف شود
هاي ممكن با  مشكل اصلي در تبيين ضرورت كه منجر به مفروض گرفتن جهان

ي تحليلي،  بر تصور فالسفه شود آن است كه بنا برانگيز مي ماهيتي نامعلوم و مناقشه
كه معقوالت مربوط به عالم ذهن  كنند و يا آن معقوالت يا از ماهيات خارجي حكايت مي

هاي ممكن امور با   تمامي وضعيت،مطابق نظر لويس، بر اساس اصل امتناع تناقض. هستند
هاي  وان وضعيتهاي ممكن به عن عنوان امور انضمامي مفروض گرفته شده و جهان

شوند و سپس يك جهان به عنوان جهان بالفعل قلمداد   ماهوي تعريف ميي بيشينه
از . تقرر خارجي دارند به تبع وجودمفاهيم فلسفي  ،ولي از ديدگاه حكماي مسلمان. شود مي

 و ثبوت اين مفاهيم نياز به فرض شوند انتزاع مي مفاهيم وجهي از متن وجود ،اين رو
گرفته بر مبناي  اساس تبيين صورت. هاي مقدر ديگر ندارد كن يا وضعيتهاي مم جهان

هاي ممكن صورتي   جهان،هاي ممكن سخن گفت توان از جهان حكمت اسالمي، گرچه مي
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 ضرورت از دل هستي ،بر اين مبنا.  و مؤخر بر واقعيت عيني هستندكنند ميديگر پيدا 
  .مري غير از جهان بالفعل نداريما نيازي به ،آيد و براي تبيين ضرورت بيرون مي

  

 ها يادداشت
1. Modal Part of Reality 

هاي مختلفي از مفاهيم وجهي وجود دارد، ولي تمركز اين  بايد بدين نكته توجه داشت كه گونه. 2
هاي منطقي به معني عام  ها و امكان  آن را ضرورتپلنتينگاگونه از مفاهيم است كه  رساله بر آن

)Broadly Logical Necessities/possibilities (اين قسم از مفاهيم وجهي . نامد مي
ي مجردها  همه(هاي تحليلي  ، ضرورت)خندد خندد و يا سقراط نمي سقراط مي(هاي منطقي  ضرورت

هاي  و برخي از ضرورت) تر از پنج است هفت بزرگ(هاي رياضي  ، ضرورت)ازدواج نكرده هستند
، 15(گيرد  مي را در بر) ي عصرگاهي است ي صبحگاهي همان ستاره ستاره(هماني متافيزيكي  اين
اي از بودن  متافيزيكي، يعني گونه) امكان(/به عبارت ديگر، موضوع اين رساله ضرورت ). 88: ص

  .است كه خالف آن محال باشد
3. Empiricists            4. Categorical            5. Leibniz               6. Heuristic 

به عنوان . ي زبان نيز به بحث گذاشته است هاي ممكن، عالوه بر متافيزيك، در فلسفه بحث جهان. 7
 توسط انتشارات 2010، كه در سال ي زبان فلسفه در كتاب خود با عنوان اسكات سومزمثال، 

معنا، ضرورت و معناشناسي «دانشگاه پرينستون منتشر شده، در فصل سومِ كتاب با عنوان 
). 75 - 60: ، صص25(پردازد  هاي ممكن مي به كاوش نسبت ميان معنا و جهان» هاي ممكن نجها

ي زبان زير عنوان  هاي ممكن است و مباحثي كه در فلسفه محور اين رساله متافيزيك جهان
  .شود، خارج از موضوع اين نوشتار است هاي ممكن بحث مي جهان

8. Quantification 
كه ضرورت را بر اساس واقعيت   موجهات در آن است كه به جاي آناساس اهميت متافيزيك. 9

ها بالفعل است  اي از امور ممكن كه تنها يكي از آن تبيين نمايند، ضرورت را با استناد به مجموعه
به باور نگارنده، علت . دانند شدني نمي تبيين كرده و در واقع، ضرورت را از نفس واقعيت استخراج

ر عدم درك درست از معقوالت ثانيِ فلسفي، يعني مفاهيمي است كه گرچه در اصليِ اين مسأله د
تمركز بخش چهارم و . كنند، ولي منشأ انتزاع خارجي دارند خارج بر يك ماهيت مشخص صدق نمي

  .پنجم اين نوشتار نقد اين نگاه است
 فيلسوف ولسدالداگفين ف. توان به صراحت تعيين كرد مبدع معناشناسي منطق موجهات را نمي. 10

.  استاستيك كنگرورزد كه مبدع اصلي آن فيلسوف هموطن او  دان نروژي تأكيد مي و منطق
هاي خود به نسبت دادن اين   است كه بارها در نوشتهتيكا ياكو هينفيلسوف مدعي ديگر 

آنچه مسلم است از نظر انتشار تقريري از اين .  اعتراض كرده استكريپكيمعناشناسي به 
 كريپكي. است) 1957 (تيكا هينو پس از او با ) 1957 (استيك كنگراسي، حق تقدم با معناشن

هاي كنگر و  دشوارفهمي نوشته.  منتشر كرده است1959ي خود را در اين مبحث در  اولين نوشته
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كند در  ها را حذف مي پردازد و بيشتر اثبات هاي رياضي نمي كه چندان به جنبهتيكا  هينسبك بيان 
بعضي نيز .  باعث شده است كه اين معناشناسي به نام او شهرت پيدا كندكريپكيحسن تقرير برابر 
كه » Boolean Algebra with Operators« با عنوان تارسكيي  اند كه اگر اهميت مقاله برآن

 انتشار يافت شناخته يونس سون. بي با همكاري 1951هاي آن هر سه در سال  پيش از نوشته
  ).118 - 117: ، صص9(يافت  وجهات تاريخ ديگري ميشد، منطق م مي
هاي ممكن، نسبت ميان مسائل زباني و مسائل متافيزيكي  يكي از مسائل مهم در بحث جهان. 11

 اظهار اميدواري ،گذاري و ضرورت نامهاي خود با عنوان   در ابتداي سخنرانيساول كريپكي. است
 كريپكيها،  در اين سخنراني.  موضوع را درك كنندكرده است كه مخاطبان او نوعي پيوند ميان دو

ي زبان  ها به معناشناسي و فلسفه هاي مهم خود دفاع كرده است، كه شماري از آن از برخي نظريه
ولي آنچه در اين ميان واضح است . شوند ي متافيزيك مربوط مي تعلق دارند و برخي ديگر به حوزه

كديگر پيوند دروني دارند و ارتباط ميان استراتژي استداللي هاي مختلف او با ي كه براهين نظريه آن
 تالش براي استنتاجات متافيزيكي هيالري پاتنم و كريپكي. ماند  در موضع ترديد باقي ميكريپكي
توان در باب  ولي مي. اند ي زبان نقد كرده ي صفات ذاتي اشياء را بر اساس مقدماتي از فلسفه درباره
نتايج او در باب ارجاع و اسماي خاص از :  به طريقي ديگر انديشيديكريپك براهين كرد روي

:  ، ص26(اند  هاي ممكن و صفات ذاتي ناشي شده برانگيز متافيزيكي در باب جهان مفروضات بحث
166.( 

12. Spatiotemporal Relation                 13. Coextistence 
ابهام ندارد، ولي در عين حال،   معنايي روشن و بي)Concrete(ي انضمامي  گويد واژه لويس مي. 14

چهار خصوصيت براي تمايز ميان امور انتزاعي و انضمامي ذكر كرده و بدين صورت، مقصود خود را 
  :سازد ي انضمامي روشن مي از واژه

 ها، ذرات زيراتمي و ي امور انضمامي هستند از قبيل ميمون ها اجزايي دارند كه الگوواره جهان) الف
  ستارگان؛

  ها؛ ها افراد هستند نه مجموعه ي هستند نه كلي، آنيها جز جهان) ب
  گيرند؛  زماني و علّي قرار مي-ها شامل اجزايي هستند كه با هم در نسبت مكاني  جهان) ج
  .شوند ها هيچ انتزاعي از يك امر ديگر محسوب نمي ها كامالً متعين هستند؛ آن جهان) د

. ها انضمامي هستند، اگر هر چهار شرط فوق را برآورده سازند اردادي جهانبر اين اساس، به طور قر
دو جهان : هاي بزرگي در دل جهان بالفعل هستند هاي ممكن همانند سياره به يك معنا جهان

بنابراين شما هم در جهان بالفعل و هم در يك . پوشاني ندارند انضمامي هيچ شيء مشترك و هم
  ). 113-112: ، ص12(ريد جهان ممكن ديگر وجود ندا

15. Isolated              16. Counterpart                    17. Qualitative Similarity 
18. Common Sense    19. On Plurality of Worlds         20. Modal Realism 

، ها اب تكثر جهاندر ب خود در كتاب لويس:  با عناوين مختلفي ياده شده استلويسي  از نظريه. 21
 در كتاب خود با عنوان جان دايورس). 2: ، ص20(  ناميده است Modal Realismاش را  نظريه
، 14( ياد كرده است Genuine Modal Realism با عنوان لويسي   از نظريههاي ممكن جهان
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آلوين ). 26: ، ص26( نامد  ميExtreme Modal Realism اين نظريه را استلنكر). 21: ص

 ناميده  است و به صراحت Modal Realismي خود را  ي بديل نيز نظريه  صاحب نظريهپلنتينگا
:  ، ص24( داند  ميModal Reductionist نيست بلكه او را Modal Realist لويسگويد  مي

  . استPossibilism لويسي  همچنين از ديگر عناوين نظريه). 214
 Modalي بديل با عنوان  اده شد، از نظريههمان طور كه در فصل گذشته نيز توضيح د

Actualismشود و براي بيان تفاوت معنايي ميان   ياد ميRealism و Actualism به ترتيب از 
 با دو عنوان ديگر آن، لويسي  ام، گرچه از نظريه انگاري استفاده كرده گرايي و بالفعل ي واقع دو واژه

  .شود  ياد ميگرايي تقليلي هم گرايي و نام يعني امكان
، پس از ذكر اين نوشتار از لويس به نقد آن امكانميشل جوبين در كتاب خود با عنوان . 22
جا بررسي  توانيم در اين ل بسياري در اين برهان وجود دارد كه ما مييمسا: گويد او مي. پردازد مي

در » چيزها« فهميدن ها اين باشد كه سه راه معقول براي ترين آن كنم كه بنيادي من فكر مي. كنيم
طرقي كه اشيا «كند كه   پشتيباني نميلويسي نهايي  ها از ايده يك از آن اين متن باشد كه هيچ

سه خوانش مختلف از چيزها كه به ذهن . بيند هاي ممكن مي را به عنوان جهان» توانند باشند مي
ها و در موافقت با  ريك از آناما بر مبناي ه. هاي امور و جهان اشيا، وضعيت: اند از رسد عبارت مي

يعني (هاي ممكن  تبديل به صفات خواهد شد نه جهان» توانند باشند طرقي كه اشيا مي«، لويس
تواند داشته باشد ولي در واقع  هاي امور يا خود جهان مي ها صفاتي هستند كه اشيا، وضعيت آن

هاي  شناسي شامل جهان اري از هستياي براي طرفد كننده بنابراين اين برهان هيچ دليل قانع). ندارد
  ).42: ، ص18(دهد  ممكن به دست نمي

 - Metaphysics(، كه اخيراً انتشارات بلكول ها در باب تكثر جهاناي از كتاب  لويس در پاره. 23
The Big Questions (ي تكثر  آن را مجدداً در كتابي جداگانه منتشر كرده است، از نظريه

هاي ممكن باور دارم؟ زيرا اين فرضيه  چرا من به تكثر جهان: گويد ده و ميهاي ممكن دفاع كر جهان
شده از   تحليل شناخته. سودمند است و داليلي وجود دارد كه بپنداريم اين فرضيه صادق است

ي اخير،  در دو دهه. ي شروع است هاي ممكن تنها نقطه ضرورت به عنوان صدق در تمامي جهان
هاي ممكن يا افراد  ها ارجاع به جهان اند كه در آن اري را مطرح كردههاي بسي فيلسوفان تحليل

ي من، واضح است كه گفتمان  در انديشه. هاي ممكن هستند وجود دارد ممكن كه ساكن در جهان
ي زبان و  ي ذهن، فلسفه ي منطق، فلسفه هاي فلسفه ها را در بسياري از بخش گرايي پرسش امكان
با توجه به اين اعتراف لويس و ). 3:  ، ص20(متافيزيك واضح كرده است ي علم و نه صرفاً  فلسفه

گرايانه  توان گفت التزام لويس به اين نظريه مبنايي عمل نيز اشارات ديگر او در ساير مواضع، مي
  ). پراگماتيستي دارد(

24. Best Total Theory 
اي كه در آن قرار   جداي از نظريهي منفرد انديشيد و آن را توان به يك جمله در نگاه كوآين، نمي

آنچه بايد مورد ارزيابي ما قرار بگيرد . دارد بررسي كرده، از تأييد يا تكذيب تجربي آن سخن گفت
بنابراين پذيرش يك جمله بر اساس نسبت آن با كل . ي خاص است كليت تئوري به جاي يك جمله
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شود كه جزئي از  ني پذيرفته مييك جمله زما. شود تئوري و موفقيت خود تئوري ارزيابي مي
هاي حسي برآيد و از اين نظريه به  ي تجربه هاي رقيب از عهده اي باشد كه در مقابل نظريه نظريه

  .)71 - 70: ، صص17(شود  ي تام تعبير مي بهترين نظريه
25. Pragmatic                                         26. Holistic 

ها وجود  گراست، بدين معنا كه اشياي رياضي از قبيل اعداد و مجموعه واقعلويس در رياضيات . 27
دانند كه در فضاي  ناپذير و غير فيزيكي مي رس عموماً اشياي رياضي را به لحاظ علي دست. دارند

 رياضي متفاوت است، به طوري كه او يولي تقرير لويس از اشيا. فيزيكي زمان و مكان وجود ندارند
 ياي ندارم كه اشيا من هيچ ايده: گويد لويس مي. اشياء رياضي موضع الادري دارددر باب مكان 

 بر ها باب تكثر جهانرسد در كتاب در  ولي به نظر مي. رياضي در زمان و مكان چه موقعيتي دارند
هاي تركيبي در صورتي  ، ولي مجموعه)63: ، ص20(هاي محض مكاني ندارند  آن است كه مجموعه

اند كه  ها در جايي واقع شده مجموعه.  داراي مكان باشند خود نيز چنين هستندكه اعضاي آن
  .اند اعضاي آن واقع شده
شناختي است كه از باورهاي عقل سليم در باب  گرايي رياضي يك نگاه هستي واضح است كه واقع

ر هاي ممكن از موضع او د موضع لويس در قول به جهان. رود  متعارف فراتر مييوجود اشيا
  ). 84: ، ص13( گرايي رياضي جدا نيست واقع
ي اصلي لويس را به  ، چهار آموزه»هاي ممكن جهان«ي مشهور خود به نام  استلنكر در مقاله. 28

  ):27:  ، ص26(كند  بندي و شرح مي صورت زير دسته
. دارندي جهان بالفعل، حقيقت  هاي ممكنِ ديگر به اندازه جهان: هاي ممكن وجود دارند جهان) الف
ها ممكن است بالفعل وجود نداشته باشند، چرا كه بالفعل بودن در جهان بالفعل وجود دارد، ولي  آن

  .با اين وجود، وجود دارند
ها در  آن): من و تمامي اشياي اطرافم(هاي ممكن اموري از نوع جهان بالفعل هستند  ساير جهان) ب

جهان بالفعل تنها يك جهان در . گذرد تفاوت دارند ميها  نوع تفاوت ندارند، بلكه فقط در آنچه در آن
ناميم، بلكه به  كه با ديگران تمايز نوعي دارد بالفعل نمي ما آن را به خاطر آن. هاست ميان ساير جهان

  .ناميم كه آن جهاني است كه ما در آن ساكن هستيم بالفعل مي خاطر آن
ها ممكن است  ساكنان ساير جهان:  استاي صفت بالفعل بودن يك تحليل صحيح تحليل اشاره) ج

جهان خود را بالفعل بنامند اگر از بالفعل همان چيزي را مراد كنند كه مقصود ماست؛ معنايي كه ما 
بالفعل بودن . كند اي است كه به هر جهان ج كه جهان ج است اشاره مي دهيم به گونه به بالفعل مي

 است و مدلول آن بستگي به شرايط بيان آن دارد، جا و اكنون اي مانند من و اين يك صفت اشاره
  .يعني جهاني كه گوينده در آن واقع شده است

هاي ممكن خودشان هستند و  جهان: تر نيستند هاي ممكن قابل فروكاست به امور بنيادي جهان) د
هاي ديگري معين كنيم؛ براي مثال، يك  ها را با موجوديت خطاست كه آن. چيز ديگري نيستند

  .وعه از جمالتمجم
29. Primitive                                                 30. Primitive Modality 
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ي طباطبايي در  عالمه. وجهي بودن مبنايي ديدگاهي مشابه ديدگاه فيلسوفان مسلمان است. 31

بديهيه التي ترتسم إن الضروره و الالضروره من المعاني البينه ال: فرمايند  ميالحكمه نهايه كتاب 
و لذلك من حاول أن يعرّفها تعريفاً حقيقاً . النفس ارتساماً اولياً، تعرف بنفسها و يعرف بها غيرها في

أتي بتعريفات دوريه، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع، و تعرف الواجب بما يلزم من فرض عدمه 
 56: ، صص2(يكون، إلي غير ذلك محال، أو ما فرض عدمه محال، و تعريف المحال بما يجب أن ال 

- 57 .(  
تواند زير چتر نفي وجهي بودن  ي متمايز و مستقل وجود دارد كه مي رسد سه نظريه به نظر مي. 32

ها به درستي در  پذيرد، تنها يكي از آن لويس گرچه صدق هر سه نظريه را مي. مبنايي قرار گيرد
ريه، نفي وجهي بودن مبنايي را به يك بر مبناي نخستين نظ.  لويس محوريت داردكرد روي

اي وابستگي  يعني امور وجهي به امور مقوله. نماييم تفسير مي) Superveniecne(فرارويدادگي 
اي وابستگي وجودي دارند به معناي آن است  گفتن آن كه امور وجهي به امور مقوله. وجودي دارند

به عبارت . اي امور نباشد گونگي بودن مقولهتواند تمايزي ميان چگونگي بودن وجهي امور و چ كه مي
اي  هاي مقوله هاي وجهي خود تفاوت داشته باشند، در جنبه ديگر، هرگاه دو جهان ممكن در جنبه

  . ي متافيزيكي يا منطقي وجهي ندارد گونه سويه اين نظريه هيچ. خود نيز تفاوت دارند
نامد  ن را اصل بازتركيب ميراه دوم فهم انكار وجهي بودن چيزي است كه لويس خود آ

)Principle of Recombination .(هر چيز : بندي اين اصل آن است كه نخستين صورت
بودي  تواند با هر چيز ديگر هم بودي داشته باشد و نيز هر چيز مي تواند با هر چيز ديگر هم مي

وت از دو جهان بر مبناي نخستين بخش اين اصل، هر دو چيز متفا).  88: ، ص20(نداشته باشد 
بر مبناي بخش دوم اصل، اگر دو . توانند در يك جهان ممكن به يكديگر بپيوندند ممكن مختلف، مي

توان جهان ممكني  يك جزء ديگري نباشد، مي بودي داشته باشند و  هيچ چيز در يك جهان هم
 ضروري ميان از نظر لويس اين اصلْ انكار هيوميِ پيوند. يافت كه يكي بدون ديگري موجود باشد

  . كند امور متمايز را بيان مي
33. Worldmate                                    34. Equivalence 
35. Reflective ( )( زماني دارد-هر چيز با خودش ارتباط مكاني ) 
36. Symmetric ( ) ( با زماني داشته باشد ب هم -اگر الف با ب ارتباط مكاني

زماني دارد-الف ارتباط مكاني ) 
37. Transitive ( ) ( زماني داشته -اگر الف با ب و ب با ج ارتباط مكاني

زماني دارد-باشد الف با ج ارتباط مكاني ) 
ي  او رابطه. جهاني است ي هم پذيرش تحليل لويس از جهان در گرو پذيرش تحليل او از رابطه. 38
فيليپ بريكر با طرح برخي شبهات در . نمايد  زماني تعريف مي- ارتباط مكاني جهاني را بر اساس هم

ي يك تعريف اصالحي از اين رابطه دارد كه در نهايت،   زماني، سعي در ارائه-ي مكاني  مفهوم رابطه
 – 117: ، صص12: براي اطالع بيشتر، رجوع كنيد به. كند  لويس تغيير جدي ايجاد نميكرد رويدر 

118. 
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39. Circularity       40. Mereological     41. David Johnson     42. Actualist 
 -2 معقوالت اول، مثل ماهيات؛ -1: كنند حكماي مسلمان معقوالت را به سه دسته تقسيم مي. 43

.  معقوالت ثاني فلسفي، مانند وجود و وجوب و امكان-3ي و كلي؛ يمعقوالت ثاني منطقي، مانند جز
وجود و اوصاف آن از قبيل قوه و فعل و ضرورت و امكان : ت ثاني فلسفي بر دو قسم هستندمعقوال

تعريف . كه در خارج حقيقتاً موجود هستند و عدم و اوصاف آن كه هيچ وجودي جز اعتبار ندارند
معقوالت اول مفاهيمي هستند كه : مشهور از تمايز ميان سه دسته معقوالت به اين شرح است

ها هر دو در خارج است؛ در معقوالت ثانيه منطقي، عروض و اتصاف هر دو در  اف آنعروض و اتص
). 226: ، ص10(ذهن است و در معقوالت ثانيه فلسفي، عروض در ذهن و اتصاف در خارج است 

ظرف عروضشان ذهن «: گويند اگر مي: فرمايند  در توضيح اين مطلب ميمرحوم شهيد مطهري
. توانند وجود مستقل داشته باشند دارند، چون در ذهن مي» حموليوجود م«يعني در ذهن » است

ها در خارج هيچ استقاللي ندارند چون  يعني اين» ظرف اتصافشان خارج است«گويند  كه مي اما اين
گويند ظرف اتصافشان خارج است يعني خارج ظرف  پس اگر مي. شان واقعيت رابطه است واقعيت

رسد مشكل اصلي اين تعبير آن است كه  ولي به نظر مي). 306:  ص،6(هاست  نفسه اين وجود الفي
ي  اي كه در متن مقاله، اشاره توان ظرف عروض و اتصاف را جداي از هم دانست؛ مسأله نمي

  .مختصري به آن شده است
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