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 چكيده

انديشه فخرالّدين رازی، از دو قسـمت،  های ممكن و نظام احسن در ديدگاه جهان 

اينكه موجودی توانا وجود دارد كه علمـش، قـدرتش و تمـام . 1: تشكيل شده است

. 2صفات ديگری كه دارد، كامل و مطلق است و از تمام صفات نقص، مبّرا اسـت؛ 

اين موجود واحدی كه خدا است، اگر اراده كند جهانى با نظـام احسـن خلـق كنـد، 

توانـد مطلـق باشـد،  ن فعل را انجام دهد، اّما از آنجايى كه مخلـوق نمىتواند اي مى

هميشه ميان اجزای جهان مخلوق، خألی وجود دارد كه از اين طريق، حركت اجزا 

امكان خواهد داشت؛ يا در نهايِت اين جهان، يا هر جهان ديگر، خألی وجـود دارد؛ 

ا نظـام احسـن بسـنده كنـد و تواند به خلق جهـانى بـ با وجود اين خأل، خداوند مى

های مختلفى، با كمال يكسان يا متفاوت، در آن خأل بيافرينـد؛ و بـه  تواند جهان مى

خداوند فقط يـك جهـان : توان قدرت خداوند را محدود كرد و گفت هيچ دليلى نمى

آفريند، بلكه قدرتش و تمام صفاتش كامل و مطلق و هميشگى است  را آفريد يا مى

تـوان بـه  عالوه بر ايـن، نمى. ها، باز است كردن جهان برای خلقو هميشه، دستش 

  .نظام جهان فعلى ما، بهترين نظام ممكن است: طور قطعى گفت

گرايى،  گرايى، امكـان های ممكن، خـأل، واقعيّـت صفات خدا، جهان :ها كليدواژه

  .نظام احسن

                                                 
 .دانشجوی دكتری فلسفه و كالم دانشگاه قم *

 .دانشيار گروه فلسفه و كالم دانشگاه مفيد **
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  مهمقد

ايى كـه فضـانوردان و دانشـمندان ه ها و شـگفتى اگر به زمين و آسمان، ماه، خورشـيد، و سـتاره

ها و  فيزيك در طبيعت كشف كردند نگاه كنيم، برای ما روشن خواهد بود كه همـه ايـن شـگفتى

آيد مگر اينكه  موجودی توانـا از  هايى كه ميان اجزای طبيعت وجود دارد، به وجود نمى هماهنگى

زان خلق جهان، چنين خالقى فقط پردا طبق ديدگاه برخى از نظريه. روی اراده به وجود آورده باشد

تر از بهترين جهان بيافريند  زيرا اگر جهانى پايين. تواند جهانى را خلق كند كه نظام احسن دارد مى

از سـوی ديگـر، برخـى معتقدنـد ممكـن اسـت . متناسب با صفات كمال مطلقـش نخواهـد بـود

ای به كمـال مطلقـش  شههای مختلف خلق كند، و اين فعل، هيچ خد های مختلف با اندازه جهان

  .كند وارد نمى

رسـد تبيـين  هايى شده، اما به نظـر مى های ممكن و نظام احسن بحث گرچه در تبيين جهان

هـای ممكـن و  ديدگاه فخرالديّن رازی درباره جهان. اهميّت نيست ديدگاه فخرالديّن رازی هم بى

هـا؛  ت و صـفات خـالق جهانكمال مطلق بودن ذا: نظام احسن بر چند مقّدمه فكری استوار است

تواند هر جهانى را كه  با وجود كمال مطلق مى. نفى هر گونه نقص از او؛ و امكان صدور كثير از او

كوشـد ايـن  ايـن مقالـه مى. اراده كند بيافريند و كمال مطلق بودن، يعنى محدودنكردن قدرت او

  .موضوع را بررسى و تبيين كند

  ديشه فخرالدين رازیهای ممكن و نظام احسن در ان جهان

اثبـات خـالقى . 1: های ممكن و نظام احسن در انديشه فخر الّدين رازی دو جنبه دارد بحث جهان

علّت دو جنبـه بـودن . های ممكن و جزئيات آن بررسى جهان. 2كه علم و قدرت او، حدود ندارد؛ 

هـای ممكـن  ا جهاناين است كه تا خالق عالِم و توانا ثابت نشود، خلق جهانى با نظام احسـن يـ

  .رو، مقاله بايد اين دو جنبه را بررسى كند از اين. پذير نخواهد بود متعّدد، امكان

  ها در انديشه فخرالّدين رازی اثبات ذات و صفات خالق جهان. 1

در . 2در اثبـات ذات او؛ . 1: الّدين رازی در اثبات خداوند آورده چهار قسـم اسـت ای كه فخر ادلّه 

ايـن بخـش از . در اثبات صفات فعلى او. 4در اثبات صفات ثبوتى و سلبى او؛ . 3و؛ اثبات وحدت ا
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های ممكـن و نظـام  پردازد و بخش دوم مقاله، به ديدگاه او درباره جهان ها مى مقاله به اين جنبه

  .احسن، كه بر قسم نخست استوار است، خواهد پرداخت

  ها ادلّه اثبات وجود خالق جهان. 1. 1

  :كند ها پنج برهان ذكر مى ازی در اثبات خالق جهانفخرالدين ر

ها و زمـين، و  هـا و آسـمان برهان نظم و اتقان؛ تدبّر در ساختار عجيب انسان و حيوان. 1

منافع گوناگونى كه دارند، فطرت هر عاقلى را هدايت خواهد كـرد بـه اينكـه اينهـا، از 

: 1986؛ همـو، 468-467: 1428فخرالدين رازی، (خالقى عالِم و توانا صادر شده است 

  ؛)524: 1420؛ همو، 66و  1/60

از . انـد برهان اهل طبيعت؛ هر متحّركى نيازمند محّركى است و اشيای جهان متحّرك. 2

  ؛)471: 1420همو، (رو، بايد به محّركى كه خودش متحّرك نيست منتهى شود  اين

هان پاك شـود، نـوری بـر برهان اهل رياضت؛ اگر بدن ظاهری و باطنى انسان از گنا. 3

قلبش خواهد تابيد كه باعث هدايت او به حقايق اين جهـان و شـناخت خـدای واحـد 

  ؛)2/471: 1428؛ همو، 55-1/54: 1420/1999همو، (شود  مى

اين موجود . شود برهان فطرت؛ انسان در هنگام گرفتاری به موجودی توانا متوّسل مى. 4

  ؛)1/147: 2008/1429همو، (خدا است 

برهان امكان؛ بدون شك يا اشيا موجودند يا تمام موجودات، ممكنات متسلسل هستند . 5

بدون نهايت؛ اين محال است؛ يا موجود اخير به موجود دوم متّكى اسـت و دومـى بـه 

رو، بايد  اين دور است و محال؛ از اين. اّولى متكى است و اّولى نيز به اخير متّكى است

: 1428فخرالـدين رازی، (الوجود باشـند  به يك واجـب ساير موجودات ممكن و متكّى

؛ 2/469: 1428؛ همـو، 524: 1420همـو، 103؛ 66و  60/ 1: 1986؛ همو، 467-468

اين پنج برهان است كـه فخـر رازی، در مباحـث مشـرقيّه، در ). 16-15: 1411همو، 

  .تترين آنها دانسته اس ها آورده است و برهان امكان را قوی اثبات خالق جهان

  ها اثبات وحدت خالق جهان. 2. 1

هـا دانسـت  ترين برهان ها از قوی فخرالّدين رازی برهان تمانع را در اثبات واحدبودن خالق جهان

لوكان فيهما آلهة «: گونه آمده است برهان تمانع در قرآن كريم اين). 1/276: 1420/1999همو، (

بودن  و زمين بيش از يك خالق وجود داشت، االهى ها اگر برای آسمان ؛)22: انبيا(» اّال اّهللاٰ لفسدتا
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الوجود بـودن  الوجود وجود داشت، هـر دو از واجـب يعنى اگر دو واجب. رفت تمام خداها از بين مى

الوجود  الوجود بودن شريك خواهند بود و با صفتى ديگـر غيـر از واجـب زيرا در واجب. خارج بودند

  .بودن است يل ممكناين تمايز، دل. بودن متمايز خواهند بود

  ها كمال مطلق بودن صفات خالق جهان. 3. 1

ها، در قدم دوم، كامـل مطلـق بـودن تمـام صـفات او اثبـات  پس از اثبات واحدبودن خالق جهان

اثبات كامل مطلق بودن همه صفات او، بدون در نظر گرفتن دو جنبـه كمـال و دوری از . شود مى

  .نقص، امكان پذير نخواهد بود

  ها اثبات صفات ثبوتى خالق جهان. 1. 3. 1

علـم، : ها بايد دارای صـفات ثبـوتى باشـد، از جملـه در تفكّر كالمى فخرالدين رازی، خالق جهان

  ...قدرت، اراده و 

  علم خالق به ذات خود و به مخلوقات. 1. 1. 3. 1

عـالِم  ها بايد بـه تمـام مخلوقـاتش بر اساس دو برهان ذيل، فخر رازی معتقد است خالق جهان 

  :باشد

تعالى عاقل ذات خود است  رو، باری هر مجّردی الجرم عاقل ذات خود است؛ از اين :برهان اّول -

تعالى علّت همه ممكنات  باری. شود عالوه بر اين، علم به علّت نيز موجب علم به معلول مى... 

ه ذات خـود وقتى اين موجـود بـ. زيرا ثابت شده است كه يك واجب وجود بيشتر نداريم. است

: 1428؛ همـو، 204-1/192: 1986همـو، (عالِم است بايد به معلوالت خـود نيـز عـالِم باشـد 

2/491-492.(  

تعـالى  و باری(توانند مقارن او باشـند  هر مجردی چنين است كه ساير مجردات مى :برهان دوم -

رو،  از ايـن. دالوجود ممكن است، او به نحو ضرورت آن را دار هرچه در حّق واجب). مجرد است

كسـى كـه بـه . تعالى باشند و او به تمامى آنها عـالِم باشـد ساير ماهيات بايد مقارن ذات باری

الوجود جـايز  ماسوای خود عالِم باشد، ضرورتًا به ذات خود نيز عالِم اسـت و هرچـه بـر واجـب

خود و به تمام  الوجود ضرورتًا به ذات رو، واجب از اين. است، بايد همانند ذات خود، واجب باشد

؛ فخـر رازی، عنايـت و اراده را نيـز )2/492: 1428همو، (ماهيّات مقارن ذات خود، عالِم است 
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علم او به صدور افعال و اينكه منافات با ذات او وجود نـدارد، اراده اسـت و . داند نوعى علم مى

بـرای . اشـيا اسـت شود، عنايت او به علم او به اينكه چگونه اين افعال به وجه اكمل انجام مى

تواند طبق تركيبـات مختلـف آفريـده شـود و  نمونه، اگر در خصوص انسان معلوم شود كه مى

تر، آفريـد و بـر آن اسـاس، وجـود  توان او را به وجه مفيدتر و كامـل معلوم شود كه چگونه مى

ا اين امّ ). 516: همان(انسان به آن وجه اكمل افاضه شود، علم او به آن كمال، عنايت او است 

بودن صفت اراده استوار است كه در جای خود، با براهين قاطع، باطل شده است و  نظر، بر ذاتى

قادر و مريد در بيان نصيرالّدين  .ثابت شده كه اراده از صفات اضافى، مانند خالق و رازق، است

گويد تفاوت ميان قدرت و اراده در اين اسـت كـه در خصـوص  وی مى. تر است طوسى واضح

ای است كه هم فعل و هم ترك بـر او جـايز اسـت و در خصـوص اراده،   درت، فاعل به گونهق

رو، ممكـن مقـدور  از ايـن. ای است كه فعل، از او از روی قصد، صادر شده باشد فاعل به گونه

چون جايز است از فاعل، صادر شود و مراد است؛ چون از روی قصد فاعل، صـادر شـده . است

  ).65: 1377قدس، االردبيلى الم(است 

  ها اثبات صفات سلبى خالق جهان. 4. 1

رو بايـد  از ايـن. تواند جهانى را بر اساس نظام احسن خلق كنـد خالقى كه دور از نقص نباشد نمى

  . ها، نقص ندارد ثابت شود كه خالق جهان

  ها بودن ذات خالق جهان پنهان. 1. 4. 1

تفصـيل . است، بايد از مخلوقاتش پنهان باشد از نظر فخر رازی، موجودی كه دارای كمال مطلق 

زيرا آنچه نـزد . شده از ذات خالق نزد بشر، اموری است كلّى مقدار شناخته: اين مطلب چنين است

شود؛ زيرا با قيـود  بشر از او شناخته شده، ذاتى است كه با قيود كلّى مقيّد است و هرگز جزئى نمى

كند؛ در حالى  امور كلّى هستند كه از شركت ممانعت نمى كنيم و اينها به اين ذات شناخت پيدا مى

كنـد  تعـالى درك مى كند؛ پس آنچـه بشـر از باری كه ذات شخص معيّن او از شركت ممانعت مى

عالوه بر . كند، نزد آنان معلوم نيست اموری است كلّى و هّويت او كه از وقوع شركت ممانعت مى

  :اشيا دو راه بيشتر نداريم اين، استقرا نشان داده است كه در معرفت
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وجودی كه نزد نفس معلوم است، مانند علم ما به درد، لّذت، گرسنگى و تشنگى؛ اينها  :راه اّول -

شوند، الجرم به آنها علم، و بـه حقـايق آنهـا احاطـه  اموری هستند كه در نفوس ما حاضر مى

  .داريم

ن بگوييم لّذت رابطه جنسـى ماننـد شـكر راه تشبيه و تمثيل است؛ مانند اينكه به عني :راه دوم -

زيرا دو چيز مختلـف . رساند است يا چيزی از اين قبيل؛ اين راه از شناخت، به كنه حقيقت نمى

كننده تمام حقيقت هر يك از  تواند بيان هرچند در برخى وجوه اشتراك دارند، قدر مشترك نمى

شود كـه تشـبيه  از اينجا معلوم مى. ودزيرا اگر چنين باشد دو چيز مختلف نخواهند ب. آنها باشد

از . كنـد به جز در برخى وجوه، مفيد شناخت نيست؛ يعنى فقط جنبه اشتراك آنها را معلـوم مى

رو، در خصـوص ذات خـدای متعـال، فقـط معرفـت برخـى از صـفات سـلبى و اضـافى او  اين

شـود؛ اّمـا  واقـع نمى پذير است؛ اّما وجود خاّص او، به هيچ وجه، متعلق شناخت مخلوق، امكان

-1/308: 1986همـو، (فخر رازی معتقد است در نشأت آخرت، ذات او، قابل درك خواهد بود 

پـذير نيسـت؛ زيـرا  هـا، در آخـرت نيـز امكان گوييم شناخت ذات خالق جهان اّما ما مى). 312

اطع، باطـل بودن تغيير در ذات او، با براهين ق مستلزم تغيير در ذات او است؛ در حالى كه محال

ال تدركه األبصار و هو يـدرك األبصـار و هـو اللطيـف «: خوانيم در قرآن مبين مى. شده است

بودن خداوند  دو صفت است كه بر پنهان» لطيف«و » التدركه االبصار«؛ )103: انعام(» الخبير

 داللت دارند و صفت خداوند تغييرپذير نيست، نه در دنيـا و نـه در آخـرت؛ زيـرا هرچـه تغييـر

كند، ممكن است؛ تغيير هميشه يا از حالت پست به حالت باالتر اسـت؛ ايـن طلـب كمـال  مى

شدن است و هـر دو حالـت، نقـص بـه  تر است؛ اين كم است؛ يا از حالت باالتر به حالت پست

ها ثابت  بودن نسبت نقص به خالق جهان آيد؛ در حالى كه در جاهای مختلف، محال حساب مى

  .شده است

  ها نفى هر گونه كثرت از خالق جهان. 2. 4. 1

فخر رازی در ايـن . خالق يك يا چند جهان ممكن بودن، نيازمند وحدت خالق از تمام وجوه است

الوجود كثرتى داشته باشد، خواه افرادی باشند كه در وجوب وجـود  گويد محال است واجب باره مى

ادی باشـند كـه در وجـود وجـود اگـر افـر. شريك هستند، يا واحدی باشد كه كثرت تحليلى دارد

الوجودهـا و تعـيّن آنهـا  يا ميان وجوب وجـود هـر يكـى از واجب. 1: آيد شريك هستند، الزم مى

الوجودها و تعيّن آنها تالزمى وجود ندارد؛ اگر بنا  يا ميان وجوب وجود واجب. 2تالزمى وجود دارد؛ 
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باشد، وجوب آنها مقتضى تعيّن آنها  شد كه بين وجوب وجود آنها و تعيّنشان تالزمى وجود نداشته

كردن آن وجـوب بـه  رو، وصف از اين. نخواهد بود و تعيّن آنها نيز مقتضى وجوب آنها نخواهد بود

شود كه هر  نتيجه اين مى. خواهد كردن آن تعيّن به آن وجوب، علّت خارجى مى آن تعيّن، يا وصف

ب و تشّخص آنها، نيازمنـد علّـت خـارجى زيرا برای وجو. الوجودی باشند يك از آن ذوات، ممكن

. الوجود نباشـند الوجود فرض گرفته شـدند، واجـب الزمه آن، اين است كه اشيايى كه واجب. بودند

گـوييم اشـيايى كـه زيـر آن داخـل  در اجزای تحليلى نيز مى). 473: 1428همو، (اين خلف است 

اتيات؛ اگر اين اشتراك با ذاتيات باشد، اند يا در وجه ديگری غير از ذ هستند، يا در ذاتيات مشترك

آيد خالق جهان، جنس باشد و ذيل آن، انواعى وجود داشته باشـد؛ اگـر ايـن اشـتراك در  الزم مى

ايـن دليـل نقـص و . الوجود نوع است و ذيل آن، افرادی وجود خواهند داشت ذاتيات نباشد، واجب

: 1420/1999همـو، (ن، واجب است بودن است؛ در حالى كه فرض بر اين است كه وجود آ ممكن

  ).2/474: 1428؛ همو، 2/22

  ها اثبات صفات فعلى خالق جهان. 5. 1

های مختلـف را خلـق كنـد؛  ها، بايد صفات فعلى داشته باشد تا بتواند جهان يا جهان خالق جهان 

  .شود نظر فخر رازی در اين باره، در بيان ذيل، روشن مى

  ور كثير از خالقاثبات خلق و امكان صد. 1. 5. 1

انـد وقتـى ثابـت شـده كـه  بـه نظـر وی، فالسـفه گفته. فخر رازی، نظريه فيض را قبول نـدارد

الوجود يكتا است و اصًال كثرتى به حقيقت او راه ندارد و ثابت شده است كه آنچه از بسـيط  واجب

كند نيز  اّول صدور مىشود بايد واحد باشد، معلول اّول او، بايد واحد باشد و آنچه از صادر  صادر مى

بودن تالى به اين  ؛ كاذب)به بعد 4/381: 1420/1999همو، (بايد واحد باشد و اين تالى كاذب دارد 

شناسيم كه بعضى از آنها علّت ديگری يا معلول آن نيست؛  دليل است كه ما اشيای فراوانى را مى

ديگـری نيسـت وگرنـه، از مثًال اجزای مفروض در يك جسم چنين است كه بعضى از آنها علّـت 

انـد، بالفعـل  شدند؛ آنگاه تقسيمات ممكن، كه بالقوه نامتناهى ديگری به طبع و ماهيّت متمايز مى

ها ممكـن اسـت  رو بايد پذيرفت كه صدور كثير از خالق جهان شدند و اين محال است؛ از اين مى

  ).به بعد 382: همان(
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  رالّدين رازیهای ممكن در انديشه فخ به سوی اثبات جهان .2

زيرا اگر ممتنع هستند، امكان نـدارد . الوجود باشند های ممكن، قبل از همه چيز، بايد ممكن جهان

رو بايـد  از ايـن. الوجودنـد، نيازمنـد بـه وجـود آمـدن نخواهنـد بـود به وجود بيايند؛ و اگـر واجب

  .الوجود باشند و محدود ممكن

  اثبات خأل. 1. 2

او معتقـد . های ممكن از وجود خأل كمك گرفـت ت وجود ديگر جهانفخرالدين رازی، برای اثبا 

، نيازمنـد اسـت؛ اگـر وجـود )مكان(، به فضا )متمكّن(كند كه جسم،  است بديهت عقل، حكم مى

آمد، هر يك به ديگـری نيازمنـد باشـد و ايـن دور  الوجود بود، الزم مى فضا، بدون متمكّن، ممتنع

در . نيـاز اسـت در وجود خود و هم در ذات خود، از مـتمكّن، بىرو، فضا، هم  است و محال؛ از اين

از . توانست از متمكّن جدا شـود شود؛ وگرنه نمى عين حال، فضا باعث به وجود آمدن متمكّن نمى

اگر چنـين باشـد مـانعى وجـود . نياز است شود كه فضا در ذات خود، از متمكّن بى رو ثابت مى اين

؛ )13/35: 1420؛ همو، 5/155: 1420/1999همو، (ود داشته باشد ندارد كه فضا بدون متمكّنى وج

اگـر جسـم از : گونه آمـده اسـت ترين دليل اثبات خأل از نظر فخر رازی، در كتاب اربعين اين قوی

شـود  يا گفته مى: شود، دو حالت دارد جايى به جای ديگر، منتقل شود، مكانى كه به آن منتقل مى

به آن منتقل شود، خالى بوده؛ يا قبـل از اينكـه آن جسـم، بـه آن  اين مكان، قبل از اينكه جسم

مكان منتقل شود، مملّو بوده است؛ اگر بپذيريم كه قبل از اينكه جسم به آن مكـان منتقـل شـود 

اگر بپذيريم كه قبل از اينكـه جسـم بـه آن مكـان . ايم خالى بوده، به نظريّه وجود خأل قائل شده

زيرا وقتى جسم بـه مكـان دوم . ايم ز هم به نظريّه وجود خأل قائل شدهمنتقل شود، مملّو بوده، با

شود جسم در آن مكان مانده است؛ يا از آنجا به مكان ديگری منتقـل  شود، يا گفته مى منتقل مى

آيد دو جسم در يك جا جمع شوند و ايـن  شده است؛ اگر جسم در آن مكان مانده است، الزم مى

شود جسم، جـای جسـم ديگـری را  مكان را ترك كند، يا گفته مى اگر آن جسم، آن. محال است

شـود جسـم، بـه  اشغال كرده كه آن جسم هم، جای اين جسم را اشغال كرده است، يا گفتـه مى

تواند مكان  زيرا اين جسم نمى. آيد مكان ثالثى منتقل شده است؛ اگر اّولى را بپذيريم دور الزم مى

تواند مكان خود را  ، از جسم دوم خالى باشد؛ جسم دوم نيز نمىخود را ترك كند، مگر اينكه مكان

اگـر . انجامـد و محـال اسـت اين به دور مى. ترك كند، مگر اينكه مكان از جسم اّول خالى باشد
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ناچار بايد وجود خأل را  جسم به مكان ثالثى هم منتقل شود، همين اشكال اّول را خواهد داشت؛ به

 ).33-2/32: 1986؛ همو، 166-5/155: 1420/1999همو، (بپذيريم 

  اثبات جوهر فرد. 2. 2

او معتقـد اسـت . تـأثير نيسـت های ممكن فخرالّدين رازی بى مسئله جوهر فرد در انديشه جهان 

ای زمـانى ايجـاد  هر يك از آن اجـزا در برهـه. جهان كنونى از اجزای اليتجّزا تشكيل شده است

از اينجـا معلـوم . تواند در دو جزء زمـانى بـه وجـود بيايـد زيرا بسائط هستند و بسيط نمى. اند شده

: 1420همـو، (تواند جهان را به طور دفعى ايجاد كند و هـم تـدريجى  شود كه خداوند هم مى مى

؛ يعنى اگر بسائط هستند بايد از هم جدا باشند و ميان آنهـا فضـای خـالى وجـود )17/189-190

 .ها است داشته باشد و جواهر فرد، همين

  های ممكن در تفكّر فخرالدين رازی جهان. 3. 2

هـای  های جهان در اينجا دانستن ورود و خروج فخر رازی و فرق ميان ديدگاه او و سـاير نظريّـه 

  :جا نيست ممكن بى

  های ممكن از نظر فخرالّدين رازی چيستى جهان. 1. 3. 2

های متسـاوی يـا  ما، با نظامهای ممكنى غير از جهان فعلى  نهايت جهان رازی معتقد است تا بى 

هـای ديگـر  تواند متمـايز از نظـام جهان توانند وجود داشته باشند؛ نظام هر جهان مى متفاوت، مى

های ممكن، وجود  باشد و امكان دارد جهان فعلى ما، تنها جهانى باشد كه وجود دارد و ساير جهان

د آمـدن آنهـا مسـتلزم تنـاقض های ذهنى و منطقى هستند كه بـه وجـو فعلى ندارند؛ بلكه حالت

نهايـت خلـق كنـد و هـر  هايى تا بى رو، ممكن است خداوند متعال، جهان شود؛ از اين منطقى نمى

تر باشد و هر آنچـه را جهـان مـا دارد، داشـته  ها ممكن است از جهان ما بزرگ يك از اين جهان

ظام احسن داشته باشـد؛ بلكـه تواند از جهان ما متفاوت باشد؛ و لزومى ندارد جهان ما ن باشد و مى

ها است كه اگر اراده  يعنى خالق جهان). 1/214: 1986همو، (همه چيز به اراده خالق بستگى دارد 

  .كند تر يا مساوی با جهان فعلى ما، خلق مى تر يا كوچك هايى را، بزرگ كند، جهان
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  نهای ممك های جهان رابطه ديدگاه فخرالّدين رازی و ساير نظريه. 2. 3. 2

گرايى و نظريـه  نظريـه واقعيـت: های ممكـن، بـه طـور كلّـى دو قسـم اسـت های جهان نظريه 

كنيم و سـپس رابطـه آنهـا را بـا ديـدگاه  ابتدا چند نمونه از اين دو نوع را مطرح مى. گرايى امكان

  .كاويم فخرالّدين رازی مى

  های ممكن های جهان نظريه. 1. 2. 3. 2

. فه غرب، اّول و به طور مستّقل در فلسفه اليبنيـتس آمـده اسـتممكن در فلس های جهانتعبير  

هـای ممكـن در ذهـنش  نهايـت، صـوری از جهان وی معتقد بود خالق جهان، ذهنى دارد و تا بى

ترين را انتخـاب كـرده و طبـق آن،  های ممكن، كامـل شمار صور از جهان وجود دارد و از اين بى

جهان، همين جهان فعلى مـا اسـت كـه حكمـت واالی كند و اين  جهانى با نظام احسن خلق مى

). Leibniz, 1900: 711-712(كند و امكان ندارد خداوند، جهانى فروتر بيافريند  خداوند، اقتضا مى

بحث شده » الجائزات«ها ی ممكن در فلسفه مطرح شده و در كالم اسالمى، تحت عنوان  جهان

ّما در دوران اخير بيشتر به واسطه نقشى كه در ؛ ا)127و  1/24:  1423سيف الّدين اآلمدی،( است

داشته، محل توّجـه قـرار گرفتـه ) semantics of modal logic(شناسى منطق موّجهات  داللت

های ممكن وجود دارد به دو  هايى كه درباره جهان ترين نظريه مهم. Adams, 1998: 46)(است 

، كـه از آن بـه رئاليسـم )possibilism(يى گرا امكـان: اند از شود كه عبارت دسته كلّى تقسيم مى

)realism (گرايى  گرايى يا واقعيّـت شود؛ و فعليّت نيز تعبير مى)actualism) (Pruss, 2001: 7 .(

های ممكن مطرح شـده و هـر يـك از آنهـا، هـم در  هايى هستند كه در مسئله جهان اينها نظريّه

رو، بهتر اسـت  از اين. كنند ، نقش ايفا مىهای ممكن و هم در نتايج مترتّب بر آن تشخيص جهان

  .يكايك آنها را به طور خالصه بررسى و تبيين كنيم

هـای ممكـن بـه اخـتالف نظـر در وجودشناسـى  های مختلـف در مسـئله جهان وجود نظريه

برخى فالسفه، مانند پارمنيدس، از فالسفه قديم، و اسـپنوزا، لسـلى و ريشـر معتقدنـد . گردد برمى

كنيم و  گوييم، حتمًا داريم درباره شيئى در عالَم موجود، فكـر مـى كنيم يا سخن مى وقتى فكر مى

گوييم؛ يعنى امكان ندارد به چيزی فكر كنيم يا سخنى به ميان بيـاوريم كـه داخـل در  سخن مى

ای مانند لوكيپيوس، دموكريتوس، ماينونگ، لـويس  جهان كنونى ما نباشد؛ برخالف آنان، فالسفه

های ديگری هم باشند؛ اّمـا  معتقدند راه امكان باز است و امكان دارد جهان) Ibid.: 26(و ارسطو 

 .ها در زمان كنونى ما موجودند يا نه، جای بحث است اينكه اين جهان
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هـای ممكـن وجـود  يكى اينكه جهان: های ممكن وجود دارد دو نظر افراطى در مسئله جهان

ا تنها جهانى كه امكان دارد به وجود بيايد جهان كنونى ما زير. تواند وجود داشته باشد ندارد و نمى

های معتـدلى هـم بـه  در اين ميـان، نظريـه. های ممكن وجود دارند دوم اينكه، تمام جهان. است

اختصـار برخـى  اّمـا به. توان تفاصيل آنها را مطـرح كـرد وجود آمده كه در اين بحث مختصر نمى

  .دهم ىهای مهم را توضيح م ها و نكته نظريه

 گرايى نظريّه امكان. 2. 2. 3. 2

اند كـه عـالوه بـر  های مختلفى دارد، ولى همـه آنهـا در ايـن نظـر مشـترك گرايى روايت امكان

و ) to be(ها، ميان بودن  موجودات بالفعل، موجودات ديگری هم وجود دارند؛ برخى از اين روايت

گرايى وجود دارد، كه ديدگاه  گر از امكانروايتى دي. شوند تفكيك قائل مى) to exist(وجودداشتن 

گويد ميان بودن و وجودداشتن، فرق وجود دارد؛ اّما طبق ديدگاه او، جهـانى  وی نمى. لويس است

شـماری وجـود  هـای بى خارج از جهان مـا، جهان. بريم، جهان فعلى ما است كه در آن به سر مى

جهـان  معنای نسبى دارد؛ موجودات هر» بودن فعلى«. شوند های ممكن ناميده مى دارند كه جهان

را به كـار ببرنـد و هـر » بودن بالفعل«برند  توانند درباره هر جهانى كه در آن به سر مى ممكن مى

هـا  جهانى نسبت به جهان ديگر، فعليّت خود را دارد؛ هـر موجـودی فقـط در يكـى از ايـن جهان

 identity)(همانى  ر، هرگز رابطه اينتواند باشد و ميان موجود يك جهان و موجود جهان ديگ مى

relation ــودات جهان ــان موج ــه مي ــدارد؛ آنچ ــود ن ــزادی  وج ــود دارد هم ــن وج ــای ممك ه

)counterpart relation (تواننـد  است؛ همزادی به اين معنا است كه موجودات يك جهـان مى

 .نيستندشباهت بيشتری با موجودات جهان ديگر داشته باشند؛ ولى به هيچ وجه عين آنها 

ها است؛ مـن و  های ممكن دارد، اعتقاد ما انسان ترين دليلى كه لويس برای اثبات جهان مهم

های  توانستند به نحوه يعنى اشيا مى. شما معتقديم ممكن بود اشيا، غير از آنچه فعًال هستند، باشند

های  نحوه: دهد ير مىشماری، متفاوت باشند؛ اّما اين به چه معنا است؟ زبان طبيعى به ما بازتعب بى

 ,Lewis(هايى كه اكنون هستند  گونه باشند، به غير از نحوه توانستند آن بسياری هست كه اشيا مى

تواند مرد، يا زن، يا كوچك و بـزرگ  كه سخنگوی آن مى) من(يعنى، همانند ضمير ). 84 :2001

  ).Lewis, 1986: 94(باشد 
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  گرايى نظريّه فعليت. 3. 2. 3. 2

گرايى قرار دارد؛ بر اساس اين نظريّه، ميـان  گرايى، در تقابل با امكان گرايى يا واقعى يّتنظريه فعل

ای نيست؛ يعنى جهان موجود، صرفًا به جهان بالفعـل منحصـر  داشتن فاصله وجودداشتن و فعليّت

 وجود ندارد؛ تنها جهانى كه) non- actual existent(شود و چيزی به نام موجود غير بالفعل  مى

هـای ممكـن و موجـودات ممكـن، امـور  وجود انضمامى دارد، جهان بالفعل اسـت و سـاير جهان

اند؛ هرچند اين امكان وجود دارد كه به جای افراد كنونى، افراد ديگـری در جهـان فعلـى  انتزاعى

توانستند به جای افراد فعلى در جهان باشـند، در جهـان ديگـری وجـود  باشند، اّما افرادی كه مى

 .Adams, 1984: 7)(د ندارن

  روايت آدامز. 1. 3. 2. 3. 2

و ) hard acualism(گرايى افراطـى  فعليّـت: نهـد گرايى، تمـايز مى آدامز، ميـان دو نـوع فعليّـت

طبـق . نامد گرايى اعتدالى مى ؛ وی ديدگاه خود را، فعليّت)soft actualism( گرايى اعتدالى فعليّت

ذهنى نيست و از جـنس جهـان  های منطقى يش از ساختههای ممكن، چيزی ب اين ديدگاه، جهان

طبـق . های مختلفى دارد كه ديدگاه آدامز يكى از آنها اسـت اين ديدگاه نيز روايت. بالفعل نيستند

ها فرو  ای از گزاره گفتن درباره مجموعه های ممكن، به سخن گفتن درباره جهان اين ديدگاه، سخن

های ممكن ديگر در  گويد فرق جهان فعلى و جهان او مى ).Adams, 1974: 224(شود  كاسته مى

اند؛ يعنى هر گزاره چنين است كه يا مفهوم آن در  های جهان فعلى صادق اين است كه همه گزاره

هـای  های ممكـن، شـامل گزاره های جهان اين جهان صادق است، يا نقيض مفهوم آن؛ اّما گزاره

  ).Ibid.: 224-225(شوند  كاذب هم مى

  روايت پلنتينگا. 2. 3. 2 .3. 2

های ممكن صـرفًا امـور  از نظر او، جهان. كند های ممكن را نفى مى بودن جهان پلنتينگا، انضمامى

از نظر او، يـك . بريم انتزاعى هستند و تنها جهان انضمامى، جهان واقع است كه در آن به سر مى

توانست باشد؛ از  ای كه جهان مى هتوانستند باشند، يا نحو ای است كه اشيا مى جهان ممكن، نحوه

يعنـى . اسـت) possible state of affairs(رو، هر جهان ممكن، يـك وضـع ممكـن امـور  اين

و برخـى ) obtain(يابند  های ممكن وجود دارند، اّما از ميان آنها برخى فعليّت مى تعدادی از وضع

  .)Plantinga, 1922: 21(نه 
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  روايت كريپكى. 3. 3. 2. 3. 2

. شـود های ضروری و ممكن و نسبت استنتاجى ميان آنها پرداخته مى منطق موّجهات، به گزارهدر 

آنهـا ) conditions-truth(ها، تعيين شروط صدق  ترين مباحث مربوط به اين گزاره يكى از مهم

  .شناسى منطق موّجهات نيز، چيزی جز تعيين همين شروط صدق نيست مراد از داللت. است

كننده دامنه صـدق  های ممكن، همانند سور كلّى و وجودی، تعيين است جهانكريپكى معتقد 

شـود، در  و كذب قضيه است، با اين تفاوت كه در سور كلّى و وجودی، دامنـه از افـراد تعيـين مى

  شود؛ های ممكن، شرايط صدق و كذب تعيين مى حالى كه در جهان

اّولى، دامنـه همـه . »ا نويسنده هستنده برخى از انسان«؛ »خندد هر انسانى مى«: مثال سورها

جهـت «بـر اسـاس ديـدگاه گريپكـى، اگـر . گيرد و دومى، شامل برخـى افـراد اسـت افراد را مى

هـای ممكـن  ای وارد شود، به معنای آن است كه آن گزاره در همـه جهان بر سر گزاره» ضرورت

دق آن گـزاره در برخـى ای وارد شود، به معنای ص بر سر گزاره» جهت امكان«صادق است و اگر 

، بـه »جمهور آمريكا نباشد ممكن بود اوباما رييس«طبق ديدگاه او، گزاره . های ممكن است جهان

همچنـين، . جمهور آمريكـا نيسـت كم در يك جهان ممكن، رييس اين معنا است كه اوباما، دست

های  ر همه جهان، به اين معنا است كه، د»درجه است 180ضرورتًا مجموع زوايای مثلّث «گزاره 

هـای ممكـن تعيـين شـده  ن در اينجا، دامنه صـدق از جها. درجه است 180ممكن، زوايای مثلّث 

های ممكن، از تمثيلى  شدن مراد خود از جهان كريپكى برای روشن). Kripki,1981: 77-78(است 

اگر هر يـك از  .را در نظر بگيريد Bو  Aگويد دو تاس معمولى به نام  او مى. كند ساده استفاده مى

ها را جداگانه پرتاب كنيم، شش نتيجه محتمل است؛ اگر هر دو تاس را با هـم در نظـر  اين تاس

حالـت  36هـا از  بـديهى اسـت كـه در هـر بـار از پرتاب. احتمال وجود خواهد داشت 36بگيريم، 

توان  مى حالت ممكن را 36گويد هر يك از  وی مى. كند محتمل، فقط يكى از آنها تحّقق پيدا مى

حالت را دارا خواهد  36يكى از  Bو  Aدر جهان بالفعل، دو تاس . يك جهان ممكن در نظر گرفت

 35متصّور است؛ وقتـى از ايـن  Bو  Aحالت مختلف برای  35جهان ممكن ديگر،  35بود؛ اّما در 

آنهـا سرزمين جداگانه وجود دارد كه در  35گوييم الزم نيست گمان كنيم  حالت متصّور سخن مى

شـود  طبيعتًا، ديگر اين پرسش هم مطرح نمى. ها وضعيتى متفاوت با حالت بالفعل خود دارند تاس

 Bو  Aهای ممكن ديگری، همان  های موجود در جهان توان تشخيص داد كه تاس چگونه مى: كه



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  تان (  ۶۶دوم،   )١٣٩۴ز

162 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

گونه باشد؛ آنهـا  هايى هستند كه جهان فعلى، ممكن بود آن های ممكن، نحوه هستند؟ پس جهان

  ).Ibid(.های جداگانه  های كّل جهان هستند، نه سرزمين ها و تاريخچه لتحا

  های ممكن های ديگر جهان فرق ديدگاه فخرالّدين رازی و ديدگاه. 4. 2. 3. 2 

سـپس . رساند ها به اثبات مى های ممكن، ابتدا خالقى برای جهان فخرالّدين زاری در مسئله جهان

صفاتى است و تمام صفات او، كامل و مطلق اسـت و از همـه  كند كه اين خالق، دارای اثبات مى

كند كه اگر اين خالق توانا نبود، موجود ممكن بـه هـيچ وجـه  سپس اثبات مى. ها مبرا است نقص

با توّجه به اينكه علم خالق، قدرتش و تمام صـفاتش كامـل و مطلـق . توانست به وجود بيايد نمى

توانـد هـزاران جهـان  رو مى از اين. ای ديگر را خلق كنده است، هيچ مانعى وجود ندارد كه جهان

ای بـه  ديگر را، كه در حد كمال جهان ما، يا كمتر يا بيشتر از آن است خلـق كنـد و هـيچ لطمـه

زند؛ الغرض، همه چيز به مشيّت و اراده او بستگى دارد؛ نه از اين لحاظ كه به قـول  حكمتش نمى

ذهن او وجود دارد و يك صورت از آن صور را انتخـاب  های ممكن در اليبنيتس، صوری از جهان

آفريند، بلكه از اين لحاظ كـه علـم مطلـق، قـدرت مطلـق، و اراده  كرده و طبق آن، جهانى را مى

يـا دو جهـان يـا  خواه يك جهـان باشـد شود هر چه اراده كند، به وجود بيايد؛ مطلق او سبب مى

تأّمـل در . های متفـاوت ه كمال باشند يـا در انـدازهها، در يك انداز هزاران جهان؛ خواه آن جهان

گرايى و  های امكان كند به اينكه ديدگاه وی، هم به نظريه ديدگاه فخرالّدين رازی ما را هدايت مى

گرايى،  های ديگـر امكـان گرايى شباهت دارد؛ با ايـن تفـاوت كـه در نظريـه هم به نظريه واقعيّت

گويـد  لـى مـا وجـود دارنـد؛ اّمـا فخرالـّدين رازی نمىهای ممكن ديگر در عرض جهان فع جهان

توانند هر موقع كه خدای متعـال  های ممكن مى گويد جهان های ممكن وجود دارند؛ اّما مى جهان

های ممكـن وجـود دارنـد؛ اّمـا از  گويد جهان پس او به طور حتمى نمى. اراده كند به وجود بيايند

گرا  تـوان او را امكـان توانند به وجود بياينـد، مى مى های ممكن آنجايى كه معتقد است اين جهان

تواند فقـط يـك جهـان را  از سوی ديگر، و از آنجايى كه او معتقد است خداوند مى. محسوب كرد

بيافريند، زيرا آفريدن يك جهان يا هزاران جهان به اراده خدای متعال بستگى دارد، اگر اراده كند 

اگر اراده كنـد هـزاران جهـان را . آيد او، يك جهان به وجود مىيك جهان را بيافريند، طبق اراده 

گراها محسوب كرد؛  شود او را جزء واقيت رو مى از اين. بيافريند، هزاران جهان به وجود خواهد آمد

توانـد فعليّـت  شود كه آنها معتقدند تنها جهانى كـه مى گراها در اين مى اّما فرق او و ساير واقعيّت

زيـرا او معتقـد اسـت هرچنـد . اّما فخر رازی چنـين اعتقـادی نـدارد. ن ما استداشته باشد، جها
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هـا اراده كنـد، در جـا، بـه وجـود  توانيم يك جهان داشته باشيم، اّما هر موقع كه خـالق جهان مى

گرا است و امكـان دارد او را  پس انصاف اين است كه بگوييم فخرالّدين رازی، امكان. خواهند آمد

  .های ديگر را محتمل دانست زيرا او هميشه امكان صدور جهان. دل بناميمگرای معت امكان

  نظام احسن در تفكّر فخرالديّن رازی. 4. 2

هايى وجود دارند كـه بـه طـور تشـكيكى  كردن مسئله نظام احسن اين است كه نظام علّت مطرح

تـر از نظـام تمـام  تفاوت دارند و ميان آنها برتری هم وجود دارد و به جهانى كه نظـام آن كامـل

در انديشه فخرالّدين رازی به طـور كلّـى . شود های ممكن ديگر باشد، نظام احسن گفته مى جهان

زيـرا در نهايـِت ايـن جهـان . توان گفت جهان ما به طور قطعى، بهترين جهان ممكن اسـت نمى

چيـز  خألی وجود دارد كه به اين جهان مربوط نيست و چون خداوند متعال، قـادر بـه خلـق هـر

تواند هزاران هزار جهان ديگر در خألی كه در آخر هر جهان وجـود دارد، خلـق  ممكنى است، مى

نهايت  هايى تا بى شايد در زمان حاضر، جهان. تر از اين جهان باشد كند كه مساوی يا بهتر يا پست

هـم، بـه جـز  شـايد. باشد... ها، زمين، خورشيد، ماه و  وجود دارد كه مانند جهان ما، دارای آسمان

جهان ما، هيچ جهان ديگری، وجود ندارد، اّما امكان دارد، خالق جهان، با قدرت و توانايى مطلقى 

توان به طور قطعى گفت كـه جهـان  رو نمى از اين. شمار ديگری خلق كند های بى كه دارد، جهان

حالى كه از نظر زيرا احسن، يعنى برترين؛ در . ما، بهترين جهان ممكن يا دارای نظام احسن است

هـايى بـه  وی معتقد است كه امكان دارد جهان) 23: همان(فخر رازی، اين اّدعا دليل قوی ندارد 

طور فعلى وجود داشته باشند؛ اگر وجود فعلى هم نداشته باشند، امكان دارد  هر موقـع كـه خـد ا 

خصوص نفـى دو االه،  اراده كند، به وجود بيايند؛   درست است كه فخرالّدين رازی در اربعين، در

تواند بيش از يكى باشد، اّمـا  كند كه شكّى نيست كه افضل و اولى در تمام چيزها نمى تصريح مى

های ممكن در مرحله امكان، تفاضـل وجـود  توانيم نتيجه بگيريم كه ميان جهان از آن سخن نمى

رو، خـواه  از ايـن .چون او معتقد است كه خالق حكيم است و تمام افعال حكيم، خوب اسـت. دارد

های  ها حتّى اگر فرض كنيم اندازه يك جهان را خلق كند يا هزاران هزار جهان را، تمام آن جهان

كند و حكمـت مطلـق او  ای وارد نمى بودن كار خدا هيچ خدشه مختلفى دارند، اين تفاوت در كامل

هـای  له جهانخالصه، فخر الـّدين رازی در مسـئ). 1/314: 1986رازی، ( سر جای خودش هست

  :ممكن و نظام احسن معتقد است
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كمال مطلق بودن خالق جهان كنونى و مبّرابودن او از هـر نقـص، بـا بـراهين قـاطع، . 1

  .اثبات شده است

شود؛ بلكه دستش باز است  خالقى كه چنين كمالى دارد، به خلق يك جهان، مقيّد نمى. 2

 .اراده كند، بيافريندرو امكان دارد جهانى را كه  و قدرتش مطلق؛ از اين

اين نشـانه وجـود خـأل ميـان . جهان كنونى، از جواهر فرد اليتجّزا تشكيل شده است. 3

 .جواهر فرد و وجود خأل در آخر جهان است

 .های ديگری به وجود بيايد امكان دارد در خأل جهان. 4

  نتيجه 

. های ممكن معتقد است نای اسالمى است كه به جها فخرالّدين رازی از جمله متكلمان و فالسفه

هـای ديگـر در  گرايى است كه به وجـود جهان های ممكن، نوعى از امكان ديدگاه او درباره جهان

بريم  گراها، به وجود اين جهانى كه ما در آن به سر مى وی مانند واقعيّت. عرض جهان ما باور دارد

گراهـا  ديگر در اين است كـه واقعيّتگراهای  های واقعيّت معتقد است؛ اّما فرق ديدگاه او با ديدگاه

دانند جهان ممكن ديگـری غيـر از ايـن جهـان  فقط به وجود جهان فعلى ما معتقدند و محال مى

تـوان  لـذا مى. هـای ديگـر معتقـد اسـت موجود باشد؛ اّما فخرالّدين رازی، به امكان وجـود جهان

گراهـا بـه وجـود  ی هماننـد امكانزيـرا و. گراها به حساب آورد فخرالّدين رازی را از جمله امكان

گراهای ديگر در اين اسـت كـه  های امكان های ديگر باور دارد؛ اّما فرق ديدگاه او و ديدگاه جهان

های ديگر غير از جهان فعلى ما معتقدنـد؛ اّمـا  گراهای ديگر، به طور قطعى، به وجود جهان امكان

ديگر معتقـد نيسـت؛ بلكـه وجـود ايـن های ممكن  فخرالّدين رازی، به طور قطع، به وجود جهان

توان فخرالّدين رازی را از  رو، مى از اين. كند ها مربوط مى ها را به مشيّت و اراده خالق جهان جهان

پذيرد، اما در خصـوص  چون وجود جهان فعلى را با قاطعيّت مى. گراها محسوب كرد جمله واقعيّت

گراهـا  تـوان او را از جملـه امكان ی ديگر، مىاز سو. های ممكن ديگر قاطعيّتى ندارد وجود جهان

وی در خصـوص . هـای ممكـن ديگـر قائـل اسـت زيـرا بـه امكـان وجـود جهان. محسوب كرد

  . بودن نظام جهان فعلى ما نيز قاطعيّت ندارد احسن

  منابع

  دار الكتب قاهره أبكار األفكار في أصول الدين ) ق 1423(،  اآلمدى سيف الدين ،    .  
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