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رویکردی معناشناختی به ضرورت خــــدا* محمد سعیدی مهر1

چکیــده

عمومفیلسوفانخداباورنهتهنابهوجودخداوندباوردارندبلکهاوراازوجودضروریبرخوردارمیدانند.افزون

کمبرخیازصفاتخداوندهمچونعلموقدرت،صفایتضروریمیباشند،به براین،معتقدهستنددست

اینمعناکهممکننیستخدافاقداینصفاتباشد.ازسویدیگربرخیازدیدگاههایفلسیفمعاصربامفهوم

ضرورتخدابهخمالفتبرخاستهوآنرامفهومیغیرمعقولدانستهاند.باتوجهبهتعددوتنوعتعابیرخمتلف

که کهآیاتعبیروتعابیریازضرورتوجوددارند ازمفاهمیموجهازمجلهضرورت،اینپرسشبهذهنمیرسد

کوششمیشودبا بهکارگیریآنهادرموردوجودوصفاتخدامفهومیمعقولبهدستدهد؟دراینمقاله

یکردیمعناشناخیتمسألۀضرورتخدابرریسشود.نتیجۀاینبرریسآناستکهتعبیر»ضرورتبالذات« رو

کهبهترتیبدرموردضرورتوجودو و»ضرورتازیل«دوتعبیرقابلقبولدرمیانفیلسوفانمسلمانهستند

ضرورتصفاتخداوندقابلاطالقمیباشند.همچننیبراساسمعناشنایسمنطقموجهاتمبتینبرمفهوم

یکی،میتوانازایدۀضرورتگزارهایوضرورتئشوجودخداوند جهانممکنوبهکارگیریتعبیرضرورتمتافیز

ونیزضرورتئشصفاتخداونددفاعکرد.

یکی، گان کلیدی: ضرورتخدا،صفاتخدا،ضرورتبالذات،ضرورتازیل،ضرورتمنطیق،ضرورتمتافیز واژ
ضرورتگزارهای،ضرورتئش.

یخپذیرش:1395/05/10 یافت:1395/03/31تار یخدر *تار
saeedimehr@yahoo.com.1-عضوهیأتعلمیدانشگاهتربیتمدرس
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مقدمه

درنظرعمومدیندارانوخداباوران،خداوندنهتهناموجوداستبلکهوجودشضرورتداردوعدمشممتنع

است.اینتصورعمومیبهساحتفلسفهنیزراهیافتهومشاریازفیلسوفانازمکاتبوسنتهایخمتلف

فلسیفخداوندرابهمثابهموجودضروری)واجبالوجود(درنظرگرفتهاند.افزونبراین،دربسیاریازدیدگاهها،

ثبوِت)دستکمبرخیاز(صفاتخداوند1برایذاتاونیزخایلازنوعیضرورتنیست.برایناساس،نهتهنا

عامل،قادر،حّیوغیرهاست.2بنابراین،میتوانمی»ضرورت«راصفیت
ً
وجودداردبلکهضرورتا

ً
خداوندضرورتا

کهاشارهشدحبثازضرورتشاملدوخبش میومهانگونه )بهمعنایعام»صفت«3(برایخدابهمشارآور

از آیندهاشارهخواهدشد،درنظربرخی  بااینحال،چنانکهدر میشود:ضرورتوجودوضروتصفات.

فیلسوفان،ایدۀضرورتخدا،ایدهاییبمعنااستوتفسیریمعقولازادعایضروریالوجودبودنخداوند)و

نیزضرورتصفاتاو(وجودندارد.اینمقالهدریپیافنتتعبیریاتعابیریمعقولازضرورتوجودخداوصفات

یکردیمعناشناسانه کند.برایاینمنظورمیکوشمبارو کنداینتعابیررااثبات کهتالش اواستبدونآن

حبثرادردوخبشیادشده)ضروتوجودوضروتصفات(ازدیدگاهفیلسوفانمسلمانوفیلسوفانمعاصر

غریبپیشبرم.

 1- ضرورت خداوند در نظر فیلسوفان مسلمان

1-1: ضروت وجود خدا
کمدردومبحثمهمنقیش الوجود«دست تعبیر»واجب کهمیدانمیدرمیانفیلسوفانمسلمان مهانطور

یندو کهاز»موادثالث«سخنمیگو اسایسایفامیکند:خنستدرمباحثامورعامهواهلیاتعام،آنجا

یژگیهایهرکدامبهتفصیل موجوداترابهدودستهواجبالوجودوممکنالوجودتقسمیوسپسازاحکاموو

کهبهطورمستقمیبهمسائلخداشنایس)موسومبهاهلیاتخاص( حبثمیکنند.مبحثدیگرجاییاست

برهان )همچون خدا وجود اثبات فلسیف ادلۀ ین مهمتر از مسلمان فیلسوفان نیز اینخبش در میپردازند.

صدیقنیوبرهان»وجوبوامکان«(برایاثبات»واجبالوجود«،یعینموجودیکهوجوداوضروریاست،

کنارتعابیریدیگرچون کهدرمقامحبثازصفاتوافعالاهلیدر هبرهمیبرندوازآنپسترجیحمیدهند

برایاشارهبهذاتخداوند الوجود« فلسیف»واجب
ً
کامال تعبیر از کمتریدارند بارفلسیف که »حقتعایل«

کنند. استفاده
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1-1-1: مفهوم »واجب الوجود« )موجود ضروری(

ً
درگامخنستبایدبهحتلیلآنچهکهازعبارت»واجبالوجود«ارادهمیکنمی،پرداخت.پرسیدیناستکهدقیقا

چهمعناییازاینواژهفهممیشود؟بهعبارتدیگریکموجودبایدچهخصوصییتداشتهباشدکهبتوانآنرا

واجبالوجودنامید؟فیلسویفکه»واجبالوجود«رایکیازصفاتخدامیداند،ملزماستحتلییلدقیقازاین

یشدرنسبتدادناینصفتبهخدا،پاسخیبرای مفهومارائهکندتاافزونبردفاعازمعقولبودنمدعایخو

چالشخمالفاینکهمدعیناسازواربودناینمفهومهستند،فراهمآورد.

یریدقیق امابرایحتلیلاینمفهومازکجابایدآغازکرد؟بهنظرمیرسدگاماسایسدراینجاآناستکهتصو

ازمفهوم»ضرورت«یا»وجوب«آنگاهکهبروجوداطالقمیشوند،ارائهکنمی.برایاینمنظورشایدالزمباشد

میوسپسبهسراغاطالقآنبروجودبرومی. کاربردعمومیتراینمفهومراروشنساز کهابتدا

مباحثمربوطبهمفهومضرورتومفاهمیمالزمباآنیعیندومفهومامکانوامتناع،همدرمنابعمنطیقوهمدر

آثارفلسیفاندیشمندانمسلمانمطرحبودهاست.4منطقدانانمسلمانحبثازمفاهمیموجه)ضرورتوامکان

کردهاند.چکیدۀ کتابالعبارةیاباریارمیناسارسطو(مطرح وامتناع(رادرخبشقضایایمنطق)متناظربا

حبثآنانایناستکهنسبتمیانموضوعوحممول)نسبتحمکیه(درقضایایمحیلبهحسبنفساالمراز

سهوضعیتخارجنیست:یانسبتمیانموضوعوحممولبهگونهایاستکههرگزمنیتواندبرقرارنباشدیابه

کههممیتواندبرقرارباشدوهممیتواندبرقرار گونهایاست کههرگزمنیتواندبرقرارباشدیابه گونهایاست

نباشد.درحاالتسهگانۀباالنسبتحمکیهبهترتیبمتصفبهوجوب)ضرورت(،امتناعوامکانمیشود.5

بهاینترتیب،مفهومیبهنام»ماده«متولدمیشودکهعبارتاستاز:کیفیتنسبتحمکیۀگزارهدرنفساالمر

کنارمفهومماده،منطقدانانمسلمان وبهحصرعقیلازسهحالتخارجنیست:وجوب،امتناعوامکان.در

مفهومجهترانیزبهکارگرفتهاند.دریکتعبیراولیه،جهتواژهیامفهومیاستکهازماده)کهوضعییتواقعی

بارۀنسبتمیانموضوعوحممولاست(حکایتمیکند.جهتمیتواندموافقبامادهیاخمالفباآنباشد. در

کهتعدادجهات،بیشترازموادباشدوازمهنیروتعدادانواعقضایایموجهدرمنطق الزمۀاینامرآناست

کهصدق گاهخمالفتدرحّدیاست قدمیبیشازسهاست.خمالفتجهتبامادهنیزبهدوصورتاست:

کاذبمیگرداند.برایمثال،مادۀقضیۀ»انسان کهقضیهرا گاهتابهآنجاپیشمیرود قضیهبایقمیماندو

حیواناست«ضرورتاستویلگزارۀموجه»ممکناستانسانحیوانباشد«)درجاییکهمقصودازامکان،
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امکانعامباشد(عیلرغمخمالفتجهتباماده،صادقاستوگزارۀموجه»ممکناستانسانحیوانباشد«

)درجاییکهمقصودازامکان،امکانخاصباشد(کاذباست.

بر گامخنست در بالذاتهبرهمیبرند. مفهوموجوب از بیانضروتوجودخداوند برای فیلسوفانمسلمان

اساسیکتقسمیبندیعقیل،نسبتهرمفهومباوجودازسهحالتوجوب،امکانوامتناعخارجنیست.

بنابراینهرمفهومییاواجبالوجودیاممکنالوجودیاممتنعالوجوداست.مفاهمیخدا،انسانوتناقضبهترتیب

بهساحتموجودات ازحیطۀمفاهمیخارجشده گامبعدیحبث در اینسهقسممیباشند. از منونههایی

منتقلمیشودودرنتیجۀاینانتقال،تقسمیبندیقبیلازوضعّیتثالیثخارجشدهبهتقسیمیثناییتبدیل

میشود:وجودبرایهرموجودییاضروریاستیابرایآنضرورتنداشتهبلکهممکن)بهامکانخاص(

یکردفلسیف کهدراینرو است،بنابراینهرموجودییاواجبالوجودیاممکنالوجوداست.6مالحظهمیشود

گزارههایوجودی(است. ین نظربهقضایایهلیۀبسیطه)یابهتعبیرامروز

مالصدراحنوهایدیگرازتقسمیراترجیحمیدهد.اینتقسمیمبتینبرمفاهمیواصطالحاتخاصفلسیفاز

مجلهمفهوم»انتزاع«ونیزمفهوم»حیثیت«واقسامسهگانۀآنیعینحیثیتاطالیق،حیثیتتعلییلوحیثیت

کهانتزاعومحلمفهوم»وجود«برهرموجودیازسه گفتهمیشود تقییدیاست.باهبرهگیریازاینمفاهمی

حالخارجنیست:الف(اینانتزاعومحلباحیثیتاطالیقاستبهاینمعناکهمالحظهنفسذاتئشبدون

مالحظۀهیچقیدوشرطدیگریبرایانتزاعومحلمفهومموجودبرآنکفایتمیکند.ب(انتزاعومحلمفهوم

وجودبرئشباحیثیتتعلییلیعینبامالحظهعلتئشاست.ج(انتزاعومحلمفهوموجودباحیثیتتقییدی

یعینئشمشروطبهموجودبودنمبدأانتزاعوحممولوجودواقعمیشود.قسماولواجبالوجوداست،قسم

دومموجوداتممکنهستندوقسمسومماهیتهایموجود.7)مالصدرا،86-85،1981.(

کهبراساسدیدگاهیشایعدرمیانفیلسوفانمسلمان،مفهوم برپایۀآنچهبهاختصارگذشتمیتوانگفت

یفاست: یرقابلتعر واجبالوجودیاموجودضروریبهصورتز

ای گزاره است« موجود »الف بسیطه( )هلیۀ وجودی گزاره گر ا تهنا و گر ا است واجبالوجود الف موجود

کیازنسبتضروریمیانموضوعوحممول ضروریباشد؛یعینجهتدراینگزاره،جهتضرورتباشدکهحا

گزارهاست.

گزارههایهلیۀبسیطه)یا کهما یفباالآناست کهمالحظهمیشودیکیازشرایطمقبولیتتعر مهانگونه
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گزارههایوجودی(راگزارههاییبهواقعمحیلبدانمیکهمشتملبرحممولوجوداست.میدانمیکهمیانفیلسوفان

کانتونقداوبربرهانوجودیآنسلم،حممولبودنوجودموردچالشجدیواقع یژهپساز مغربزمنیبهو

یژهبودنمفهوموجود)وموجود(وتفاوتاسایسآنرابامفاهمیو کمابیشو شد.فیلسوفانمسلمانهرچند

حممولبودنآنرا)بهمعنایعام
ً
حیا حمموالتماهوینظیر»انسان«و»سفید«درنظرداشتنداماهیچگاهصر

حممولیت(انکارنکردهاند.ازنظرآنانهمگزارههایوجودیوهمگزارههاییکهحممویلغیرازوجوددارنددراین

خصیصهکهگزارهایمحیلهستند،مشترکمیباشند،هرچندگزارههایوجودیخصوصیایتدارندکهدرسایر

وبهدرسیتگزارههاییمحیلومشتملبرحممول
ً
گزارههایمحیلیافتمنیشود.8بنابراینگزارههایوجودیواقعا

گزارههایمحیلمیتوانندموجهبهجهتضرورتگردند. وجودهستندوازاینجهتهمچونسایر

کهبرای یفمنتخبمالصدرابهدستمیآیدواجبالوجود،موجودیاست کهازتعر براساستعبیریدیگر

کهمحلوجود میبرخالفممکنالوجود انتزاعمفهوم»وجود«ازآنبههیچحیثیتتقییدییاتعلییلنیازندار

یررابرای»واجبالوجود«در یفز برآننیازمندحیثیتتعلییلیاتقییدیاست.برپایۀاینتعبیرمیتوانتعر

نظرگرفت:

گرحممولوجودبدونحلاِظحیثیتتقییدییاتعلییلبرآنمحلشود. گروتهناا موجودالفواجبالوجوداستا

1-2: ضرورت صفات خدا 
تقسمی دسته چهار به ضروری گزارههای مسلمان، منطقدانان میان در شایع کمابیش دیدگاه یک پایۀ بر

گرخبواهمیازاصطالحاتمنطقجدید میشوند:ضروریازیل،ضروریذایت،ضروریوصیفوضروریوقیت.ا

کهچهارتعبیر9ازضرورتوجوددارد:ضرورتازیل،ضرورتذایت،ضرورتوصیف کنمیمیتوانگفت استفاده

وضرورتوقیت.آنچهدراینجابرایماامهیتدارد،دوتعبیرخنستوتفاوتآنهابایکدیگراست.ضرورت

یلازضرورتثبوتحممولبرایموضوعحکایتداردبدونهیچقیدوشرطی،اماضرورتذایتضرورت از

ثبوتحممولبرایموضوعاستمشروطبهوجودموضوع.10درنظربسیاریازمنطقدانانمسلمانقضایای

خداعامل
ً
گزارههایبیانگرصفات)حقییق(خداونداستمانند:ضرورتا ضروریبهضرورتازیلمنحصردر

خداحّیاست.
ً
استیاضرورتا

یلراگزارههایی منونۀگزارههایموجهبهضرورتاز
ً
یکردمنطیقیادشدهعموما فیلسوفانمسلمان،همجهتبارو

از کی گزارههاییحا برصدقضروری درمواضعی آنهاخداونداست.11مالصدراخود، کهموضوع میدانند
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کیدداردواینتعبیرازضرورترامتفاوتازضرورتذایت یلتأ ثبوتصفاتخدابرایذاتاوبهحنوضرورتاز

کهمقیدبهقید»وجودموضوع«استمیداند.)مالصدرا،92،1981(

گزارۀ»خداوندعامل که برپایۀدیدگاهیادشده،ضروریبودنصفیتمانندعلمبرایخداوندبهاینمعنااست

یلبرخورداراست،یعینحتققعلمبرایخداوندضروریاستبهطورمطلقوبدونحلاظ است«ازضرورتاز
گزارهحیتقیدوجودموضوع.12 هرگونهقیدیدرموضوعاین

یرراارائهداد: یفز برایناساسمیتوانتعر

ضرورت
ً
گراواًلگزاره»الفباست«ضروریباشدوثانیا گروتهناا موجودالفدارایصفتضروریباستا

گزارهمقیدبههیچگونهقیدیدرموضوع)یعینالف(نباشد. این

وهمدرخبشضرورت معناشنایسصفتضرورتخداوندهمدرخبشضرورتوجود بر مروری اینجا تا

کهنگاهیبهدیدگاههایفیلسوفانغریب ازمنظرفیلسوفانمسلمانداشتمی.اینکنوبتآنرسیده صفات

داشتهباشمی.

2- ضرورت خداوند در فلسفۀ غرب
وسطی قرون در دارد. ینه دیر سابقهای بهضرورتخدا باور نیز زمنی مغرب اهلیدانان و فیلسوفان میان در

نیز دورانجدید در و کردند دفاع وجودخداوند بودن ایدۀضروری از کوئیین آ و آنسلم اندیشمنداینچون

فیلسوفانعقلگراییچوندکارت،الیبنیتس،اسپینوزاوغیرهاینایدهرااحیامنودند.مشاریازفیلسوفاندین

معاصرنیزضرورترابهعنوانیکیازصفاتخداونددرنظرمیگیرندکههمدرمورداصلوجودوهمدرمورد

برخیازصفاتخداهمچونعلموقدرتجاریاست.

یسد: ینبرنمینو چیاردسو برایمثالر

غالباهلیدانان،دوادعایدیگررانیزمطرحکردهاند...خنستآنکهچننینیست
ً
کثرخداباورانویقینا »...اماا

موجوداست.ادعایدیگرآناستکه
ً
برحسبتصادفموجودشدهباشد...]بلکه[خداضرورتا

ً
کهخداصرفا

کهداردشدهباشد...قادرمطلقبودنیاعامل برحسبتصادفدارایصفایت
ً
کهخداصرفا ...چننینیست

 )Swinburne, 1993, 242-243(»13.]مطلقبودنخبیشازسرشتوطبیعتخدااست]وبرایاوضروریاست

دارایتعبیریامعناییواحد
ً
کهاصطالحات»ضرورت«و»امکان«درنظرفیلسوفانغریبلزوما باتوجهبهاین

نیستندبرایارائۀحبیثروشنتر،بهنظرمیرسدالزماستمعاینخمتلفراازهمتفکیککرده،سپسبرریسکنمی
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کدامیکازاینمعاینمیتوانازضرورتوجودخدایاضرورتصفایتهمچونعلموقدرتبرای کهبرپایۀ

خداسخنگفت.

2-1: معناشناسی موجهات
یک،منطق،معرفتشنایس(کهبهنوعیبامفاهمیضرورت امروزهدرحوزههایخمتلفحبثهایفلسیف)متافیز

باافزودن کاربردهامعمواًل کاربردهاییبسیارمتنوعازاینمفاهمیروبهروهستمی.این وامکانپیوندمییابندبا

کهدرمتون قیدیبهمفهومضرورت)یاامکان(ازهمتفکیکمیشوند.برایناساس،جایتعجبنیست

معرفیت18، واقعی17، وجودشناخیت16، یکی15، متافیز منطیق14، امکان( )یا ضرورت اصالحات با فلسیف خمتلف

19،طبیعی20وغیرهمواجهمیشومی.21ازنظرعمومخداباوران،نادرسیتکاربستصحیحبرخیازاینتعابیر ّ
عیل

یاطبیعی(.22برخیدیگرازاین
ّ

ازضرورتدرموردوجودیاصفاتخداوندروشناست)مانندضرورتعیل

درحبثازضرورتخداموردنظراستیبارتباطهستند)مانندضرورتمعرفیت(.
ً
کاربردهانیزباآنچهکهعموما

امادرموردبرخیدیگرمنیتوانبهراحیتوبدوندرگیرشدندرحبث،تصمیمیگرفتواختاذموضعکرد.خنستنی

کاربردضرورتکهباحبثماارتباطدارد،ضرورتمنطیقاست.

2-1-1: ضرورت منطقی 
به»ضرورتمنطیق«شناختهمیشود. ینتعابیر»ضرورت«،تعبیریاستکهمعمواًل ینورایجتر یکیازآشناتر

گزارهایازضرورت فیلسوفانغریبدربیاناینمعناازضرورتاتفاقنظرندارند.براساسبرخیدیدگاهها،

 )Plantinga, 1974, 1(.منطیق23نظامهایمنطیقباشد)منطیقبرخورداراستکهیکیازحقایق)صدقهای

براساسشکل)فرم(منطیقخودصادقباشد.
ً
گزارهایازضرورتمنطیقبرخورداراستکهصرفا یااینکه:

گزارهایازضرورتمنطیقبرخورداراستکهنیفآنمستلزمتناقضباشد.24 یااینکه:

گزاره:یاحسنبیماراستیاچننینیستکهحسنبیماراست؛ازضرورت گزارهای25همچون برایناساس،

براساسشکلمنطیق
ً
یرایکیازحقایقمنطقگزارههایمتعارفبهمشارمیآیدوصرفا منطیقبرخورداراست،ز

گزارهبهتناقضیعین)P^~P(میاجنامد. خودیعین)Pv~P(صادقاست.همچننینیفاین

یسممنطیق؛گزارهایازضرورتمنطیقبرخورداراست یتیو درنظرگروهیدیگرازفیلسوفانازمجلهطرفدارانپوز
کهحتلییل26باشد.27

براساساینتعریف،متامگزارههایحتلییل،ضروریهستنند)وبالعکس(ومتامگزارههایتألییف،ممکنمیباشند)وبالعکس(.
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کهحتلییلاستو گزارهایچون»هرمثلیثسهضلعیاست«ازضرورتمنطیقبرخورداراستچرا بنابراین،

مفهومحممول)سهضلعیبودن(درمفهومموضوع)مثلث(مندرجاست.28

2-1-1-1: ضرورت منطقی وجود خداوند
آیاوجودیاصفاتخداازضرورتمنطیقبرخورداراست؟بهگروهیازفیلسوفانغریبخداباورکهبهنوعیازضرورت

خدادفاعکردهاندنسبتدادهشدهکهازضرورتمنطیقخدادفاعمیکردهاند.طراحاننسخههایگوناگونبرهان

وجودیدراینگروهجایدارند.برایمثال،آنسلممبدعبرهانوجودیدرمغربزمنیدرفصلسومازکتابخطابه

)Anselm, 2000, 94(.»ید:»حیتمنیتوانتصورکردکهچننیموجودی]یعینخدا[وجودنداشتهباشد میگو

کهمقصوداواز کمدرنگاهاولبسیارمعقولبهنظرمیرسد باتوجهبهساختاربرهانوجودیآنسلم،دست

ضرورتخدا،ضرورتمنطیقباشد.بهگفتۀاو،عدمخداتصورناپذیراست.چیزیکهبدونهیچگونهمالحظۀ

خارجینتوانعدمآنراتصورکردبایدازنوعیضرورتبسیارقویبرخوردارباشدوضرورتمنطیقنامزدخویب

برایچننیضروریتاست.

البتهتعینیدقیقاینکهفیلسوفانسدههایمیانهودورانجدیدچهتعبیریازضرورتخدارادرنظردارند

پژوهشهایمنتشناسانهوتارخییبیشتریمیطلبد.حالببینمیآیابراساسمعیارهایاتعابیرپیشگفتهبرای

ضرورتمنطیقمیتوانازضروتمنطیقوجودیاصفاتخداسخنگفت؟

گزارۀ که کهدراینجارخمیمنایدآناست می.خنستنیاشکایل ابتدابهبرریسضرورتمنطیقوجودخدابپرداز

گزارهبهوضوحدر یفپیشگفتهبرایضرورتمنطیقراارضامنیکند.این »خداوجوددارد«هیچیکازتعار

برپایۀفرممنطیقاش
ً
هیچیکازنظامهایمنطیق،یکحقیقتمنطیقبهمشارمنیآیدونیزمنیتوانآنراصرفا

یرامفهوم گزارهایحتلییلنیست،ز کمدرنگاهخنست( گزارۀموردحبث)دست صادقدانست.افزونبراین،

که بپذیرمی گر ا تعبیریعامتر، به حممول)یعین»موجود«(مندرجدرمفهومموضوع)یعین»خدا«(نیست.29

گزارۀوجودیمنیتواندازضرورتمنطیقبرخوردار گاههیچ ییازهیچمفهومینیست،آن مفهوم»وجود«جز

کاربردداردازحقایقمنطیقبهمشار گزارۀموردحبثدرهیچیکازنظامهایمنطیقکهامروزه باشد.همچننی،

منیآید.

مطلبدرموردگزارههایبیانگرصفاتخداوندنیزکمابیشازمهنیقراراست.گزارهایمانند:خداعاملاست،

براساسفرممنطیقخودصادقباشد.البتهدرموردحتلییل
ً
نهازحقایقمنطیقاستونهچننیاستکهصرفا
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کاماًلدرسرنوشتحبثدخیل یفموردنظرماازخدا گزاره»خداموجوداست«(تعر گزاره)مهانند بودناین

یفخدااخذکندمیتوانگزاره»خداعاملاست«را گرکیسمفهومعلمرابهگونهایدرتعر است.برایمثال،ا

آوردهوبراساسمعیاراخیرآنرابهضرورتمنطیقصادقدانست. گزارهایحتلییلبهمشار

گروهیاز گزارۀ»خداموجوداست«مطرحشد کهدرموردضرورتمنطیق بههرتقدیرمالحظایتازآندست

کنند.30جانهیک کهازادعایضرورتمنطیقوجودصرفنظر رابرآنداشتهاست فیلسوفاندیِنخداباور

یسد: فیلسوفدینمعاصرسخینمحایسدراینبابداردکهنقلآنارزشمنداست.اومینو

که....مفهومضروتمنطیِق]وجودخدا[همازجهتفلسیفوهمازجهتاهلیایت کرد »مناحتجاجخواهم

)Hick, 1963, 354(».یناست یبفایدهاستبلکهدرواقعبرایاهلیاتخطرآفر

ینبودنضرورتمنطیقوجودخداچیست؟شایدنگاههیکدراینتعبیربهطراحینوعی مقصودهیکازخطرآفر

برهانپیشنیعلیهوجودخدابراساسمفهومضرورتمنطیقازسویفایندیلباشد.31فایندیلدرمقالهایباعنوان

»آیامیتوانوجودخداراردکرد؟«برهاینپیشنیبرعدمخدااقامهمیکند.چکیدۀاستداللویآناستکهخدا

یژگیهابرخوردارباشدازمجلهآنکهوجود بهعنوانمتعلقشایستۀپرستشوستایشآدمیانبایدازجمموعهایازو

وصفاتشضروریباشند.ازسویدیگر،معنایضرورتدراینجاچیزیجزضرورتمنطیقنبایدباشد.بااین

حال،هیچگزارۀوجودیمنیتواندازضرورتمنطیقبرخوردارباشد.بنابراین،خداوجودندارد.32

گزارهای وجودی، گزارۀ )هیچ فلسیف مقدمۀ یک شامل را فایندیل استدالل مقدمات خود، حتلیل در هیک

ضروری
ً
ضرورینیست(ویکمقدمۀاهلیایت)خدابهعنوانمتعلقشایستۀپرستشبایدازوجودمنطقا

ً
منطقا

برخوردارباشد(میداند.ویمقدمۀفلسیفرامیپذیردویلبامقدمۀاهلیایتخمالفتمیکند.)Ibid, 362( خمالفت

کهشرطالزمبرایمتعلقشایستۀپرستشبودننهضرورت ویبامقدمۀاهلیایتبرایناساساستواراست

منطیقبلکهاستقاللوجودی33خدااستومیتواننشاندادکهمفهوم»موجودیکهدروجودمستقلاست«

)ibid, 362-365(.ضروریمواجهنیست
ً
بامشکالتموجودمنطقا

بههرتقدیر،بسیاریازفیلسوفاندینمعاصر)هرچندبرپایۀمباینمتفاوت(برردضرورتمنطیقوجودخدا

اتفاقنظردارند.ویلآیااینبهمعناینیفمطلقضرورتوجودخدااست؟

2-1-2: تعابیر دیگر ضرورت 
باضرورتمنطیقوجودخدا فیلسوفاندینغریبخداباورهرچند از اشارهشد،مجعی پیشتر که مهانگونه
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بارۀخدامیپذیرند،معناییکهمشکالتضرورتمنطیق خمالفهستندامامعنایامعایندیگریازضرورترادر

کههرچندوجودخداضرورتمنطیقنداردویلاینبهمعنای کیلدراینجاآناست رادریپندارد.ایدۀ

بارۀوجودخداجاریاست.البتهدرباب کهمعایندیگریازضرورت،در ممکنالوجودبودنخدانیستچرا

نامگذاریوتفسیراینمعنا)یامعاین(ازضرورتاتفاقنظریدیدهمنیشود.

ییف پلنتینگامعنایموردنظرازضرورتراضرورتمنطیقموّسع34میداندوبااذعانبهاینکهدرصددارائۀتعر

یۀجمموعههاو کهاینمعنانهتهناشاملحقایقمنطیق،حقایقنظر دقیقازاینمعنانیست،اظهارمیدارد

کسقدبلندترازخودشنیست«و»قرمزیکرنگاست« گزارههاییمانند»هیچ یاضیاتمیشود، حقایقر

گزارههاییکهدرایندستجایدارندبهحلاظفلسیفبسیارحبثانگیز پلنتینگا،برخی برمیگیرد.بهباور رادر

بانخصویصوجودندارد«یا»موجودیهستکهکاملترازآننتوانتصور گزارهکه»هیچز بودهاندماننداین

صادقوجوددارندکهضرورتآنهاازنوعضرورتمنطیق
ً
کرد«.بههرتقدیر،درنظرویبرخیگزارههایضرورتا

)Plantinga, 1974, 2(.گزارۀ»خداوجوددارد«میتواندازایندستباشد بهمعنایمضیقنیستو

تعبیرهاییدیگرغیرازتعبیر»ضرورتمنطیقبهمعنایموّسع«درموردوجودخداوندارائهشدهاست.برایمثال،

جانهیکپسازنقددیدگاهقائلبهضرورتمنطیقخدا،ازضرورتواقعی35خدادفاعمیکندوآنرابراساس

یزضرورتواقعیخدارابهیکیازسهمعنای استقاللوجودیخداتفسیرمیکند.)Hick, 1963, 369(برایندیو

یرمیگیرد:1.ممکننیستخداموجودنباشد؛2.گزارۀ»خداموجوداست«صادقاستواینامرینامنسجم ز

استکهکیسدرزماینکاریکندکهاینگزارهکاذبشود؛و3.صدقگزارۀ»خداموجوداست«)درصوریتکه

)Davies, 1980,490(.بهعملهیچعامیلغیرازخداوابستهنیست)صادقباشد

دنیلواخترازتعبیر»ضرورتتألییف«36)درمقابلضرورتحتلییل(استفادهمیکند.37بهاعتقادواختروجودخدا

ازضرورتتألییفبرخورداراست.ویاینمعناازضرورتخداراچننیتفسیرمیکند:خدامهوارهوجوددارد

ازبنیمیرودونهخداخوداقدامبهمعدوم
ً
ووجودشنهتوسطموجوددیگریمعدوممیشودونهتصادفا

یکی ازدونوعضرورتعملشناخیتومتافیز یدر ساخنتخودمیکند.)Wachter,519,2002-521(همچننیشر

)Schrader, 1991, 57(.یدوهردورادرموردوجودخداجاریمیداند سخنمیگو

کاربست معناشناسی موجهات در بحث ضرورت خدا  :3-1-2
کهمالحظهشد،دربهکارگیریاصطالحاتناظربهمفاهمیموجه،فیلسوفانمعاصرغریباختالیف مهانگونه
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از آنان تعبیر بر مهبمی معناشناخیت فضای اختالف، این تبع به که است طبیعی و دارند یکدیگر با فراوان

ایدۀ کهاز کمشود.مندرادامهمیکوشمحبثرابرپایۀمعناشنایسمبتینبرمنطقموجهات اینمفاهمیحا

جهانهایممکنکمکمیگیرد،پیشبرم.

ازسویالیبنیتسوارداصطالحشنایسفلسیفشد.الیبنیتسبر مفهوم»جهانممکن«شایدبرایخنستنیبار

یدهودرنتیجه، ینجهانممکنراآفر کهخداوندازمیانجهانهایممکنیبمشار،هبتر ایننکتهپایمیفشرد

ینجهانممکناست.38سالهابعدمفهومجهانممکنازسویفیلسوفاینهمچونسول کنوینماهبتر جهان

یکردجدیدمنطیقبه کارگرفتهشد.پسازظهوررو یپکیبرایارائۀمعناشنایسصوریمنطقموجهاتبه کر

یکحتلییلنیزموردتوجهقرارگرفت.39 یجدرمتافیز مفهوم»جهانممکن«اینمفهومبهتدر

ایدۀجهانهای بر ازمعناشنایسمنطقموجهاتمبتین یکی متافیز ارائۀمعناشنایسضروت برای آیامیتوان

یفها)یامعاینیا کثرتعر کها کهپاسخمثبتاست.ابتدابایددرنظرداشت ممکنسودبرد؟بهنظرمیرسد

پایۀ گونهایبر گزارهرابه کهضرورتمنطیقیک ییفحنوی40هستند تعابیر(پیشگفتهبرایضرورتمنطیقتعار

یژگیهایحنویوساختاریآنبیانمیکردند.برایمثال،»یکیازقضایایمنطقبودن«یابر»اساسفرمو و

یژگیهاییحنویمیباشندکهبدوناعمالقواعدمعناشناخیتبرروییکگزاره، صورتمنطیقصادقبودن«و

یژگی»حتلییلبودن«نیزدست مشخصمیکنندکهآیااینگزارهازضرورتمنطیقبرخورداراستیاخیر.حیتو

یکیچننی درموردضرورتمتافیز
ً
بااینحال،ظاهرا یژگیحنویاست.41 تفاسیریکو براساسبرخی کم

یژگیصوریدراختیارنیست.42 مالکحنوییاو

یکیدستبهدامانمعناشنایسموجهاتشد.دربیاناولیهمیتوان یفضرورتمتافیز بنابراین،بایدبرایتعر

ییف گرخبواهمیتعر یکیبرخورداراستکهدرمههجهانهایممکنصادقباشد.ا گفت:گزارهایازضرورتمتافیز

دقیقترارائهدهمیکهدرآننسبت»دسترسپذیری«43میانجهانهایممکنملحوظباشد،میتوانگفت:

wودرهرجهانممکین گردر گروتهناا یکیبرخورداراستا یف1(گزارۀpدرجهانممکنwازضرورتمتافیز )تعر

کهwبهآندستریسداردصادقباشد.

ازضرورتمنطیقنیزصادقاست.بنابراین، یفبرگزارههایبرخوردار بااینحال،مالحظهمیشودکهاینتعر

یژگیمعناشناخیتفوقمنیتواندایندوتعبیرازضرورتراازهممتمایزسازد. بهنظرمیرسدکهو

یف یکیبرخورداراستکهتعر یمی:گزارهایازضرورتمتافیز برایاجیاداینمتایز،پیشهنادمنایناستکهبگو
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یف1(درموردآنصادقباشدویلضرورتمنطیقنداشتهباشد.44 )تعر

یکیبدانمی: یررادارایضرورتمتافیز گزارههایز برایناساس،ممکناست

گاهآنئشرنگیاست. گریکئشقرمزباشدآن )1(ا

)2(هیچعددییکانساننیست.
)3(هیچانساینقدبلندترازخودشنیست.45

کهنشاندهند کنند رد یق اینطر از را باال مثالهای یکیبکوشند متافیز البتهممکناستخمالفانضرورت

یکیبرخوردارمیباشند.برایمثال گزارههاییادشدهحتلییلهستندودرنتیجهازضرورتمنطیقونهمتافیز

کهمفهومحممول»رنگیبودن«و»انساننبودن«بهترتیبازمفهومموضوع»قرمز«و گفتهشود ممکناست

کهبهعنوانمثالمفهوم»غیرمزدوجبودن«ازمفهوم»عزببودن«استخراج »عدد«بیرونمیآیدمهانگونه

کهباحتلیلمفهوم گزارههای)1(و)2(هردوحتلییلهستند.همچننیممکناستادعاشود میشود.بنابراین،

گزارهنیزحتلییلاست. گزارۀ)3(یپبردوازاینرو،این »قد«و»قدبلندتر«میتوانبهصدق

کهبه کهمثالهاییدیگروجوددارند مندراینجادرصددبرریسچننیانتقادایتنیسمتویلبهنظرمیرسد

یررادرنظرگرفت: گزارهز سخیتمیتوانباادعایحتلییلبودنآنهامهراهشد.برایمثالمیتوان

گزارههاصادقهستند. )4(برخی

بهنظرمیرسدکهگزارۀ)4(ضروریاستیعیندرهرجهانممکینصادقاستودرعنیحال،حتلییلنیست.

یکی متافیز ازضرورت یر ز گزارۀ بدانمی، تألییف گزارهای را گزارههایحساب کانتمهراهشده، با گر ا همچننی

برخوردارخواهدبود:

5+7=12)5(

کهدرکنارتعبیرضرورتمنطیق،تعبیرمعقولدیگریازضرورت گرفت گذشتمیتواننتیجه کنون ازآنچهتا

یکی(کهشاملبرخیگزارههامیشودکههرچندضرورتمنطیقندارند،درمهۀجهانهای هست)ضرورتمتافیز

کردکهضرورتمنسوببهوجودوصفات ممکنصادقهستند.باپذیرفنتاینتعبیرازضرورت،میتوانادعا

یکیاست. خداوندازنوعضرورتمتافیز

گزاره ای و ضرورت شئ 2-2: ضرورت 
یکیازدوگانههاییکهامروزدرحوزۀمباحثموجهاتبهصورتجدیمطرحاستودرحبثماتأثیرمیگذارد
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کار به جهات برای عنوانصفت به متقابل صورت به مفهوم دو این است. »گزارهای/شیئای«46 دوگانۀ

گزارهایدرمقابل گزارهایدرمقابلضرورتئشاییاامکان میروند.برایناساسمیتوانمثاًلازضرورت

ازآندرمباحث بیانشدویلپس یکردیمنطیق بارو ابتدا گانۀموردحبث گفت.دو امکانئشایسخن

گاهجهاتبهعنوانقیدیاعملگری که کاررفت.ازاینمنظرودربیایناولیهمیتوانگفت یکینیزبه متافیز

یک می.مثاًلدرعبارتتوتولوژ گزارهایسروکاردار کهدراینصورتباجهات کارمیروند گزارهبه براییک

»2+2=4 
ً
»ضرورتا یا است« حیوان انساین هر 

ً
»ضرورتا عبارت در نیز و است« انسان انساین هر 

ً
»ضرورتا

ضرورتازسنخضرورتگزارهایاست.درمقابلگاهجهاتناظربهحنوۀاتصافیکئشخاصبهیکصفت

کهانسانبودنازصفاتضروریسقراطباشد.دراینصورتمیتوان کنمی خاصاست.برایمثالفرض

گزارهبهما انساناست«47.این
ً
گرفت:»سقراطضرورتا یربهصورتضرورتئشدرنظر گزارۀز  ضرورترادر

یدکهصفتیاحممولانسانبودنبرایسقراطضروریاستبهگونهایکهممکننیستسقراطموجود میگو

باشدویلفاقدصفتانسانبودنباشد.درمقابلمیتوانگفت:»سقراطباالمکانفیلسوفاست«کهبهاین

معنااستکهصفتفیلسوفبودنازصفاتضروریسقراطنیستبلکهممکناستسقراطفیلسوفباشدو

ممکناستفیلسوفنباشد.

یسنهایمعاصرپذیرشضرورتوامکانئشایبهمعنایقبولمتایزصفاتضروری ازنظربسیاریازمتافیز

گونهصفتدارد:صفتضروریوصفتممکن.ازسویدیگر،معمواًل کههرئشدو وممکناستبهاینمعنا

گرفتهمیشوندیعین صفاتضروریمساوقباصفاتذایتوصفاتممکنمساوقباصفاتعریضدرنظر

هرصفتضروریای،صفیتذایتاستوبالعکسوهرصفتممکین،صفیتعریضاستوبالعکس.افزون

یرادرنظربسیاری براین،پذیرشمتایزصفاتذایتازصفاتعریضبهمعنایقبولنوعیذاتگراییاست،ز

یسنهایحتلییل،ذات)بهمعنایمعاصرآن(چیزیجزجمموعهایازمتامصفاتذایتئشنیست. ازمتافیز

منظر از واقع در میپذیرد را ئشای« امکان ئشای/ »ضرورت دوگانۀ که فیلسویف شد، گفته آنچه بنابر

کرده مابعدالطبیعیخودراملزمبهپذیرشدوگانۀ»صفاتذایت/صفاتعریض«وبهتبع،پذیرشذاتگرایی

پایههای کواینیکیاز کهبرخیخمالفتهاباجهاتئشایسربرمیآورد.برایمثال استوازمهنیجااست

خمالفتخودباجهاتئشایرااینمیداندکهپذیرشجهاتئشایمستلزمقبولذاتگراییاستوچوناز

نظراوذاتگراییباطلاست48جهاتئشاینیزامرینامعقولوغیرقابلقبولهستند.
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گزارهایو براساسمعناشنایسموجهات)کهبرمفهوم»جهانممکن«مبتیناست(میتوانمتایزمیانضرورت

الفباست«صادقوتعبیرماازضرورتبهکاررفته
ً
گزارۀ»ضرورتا گر ضرورتئشایراچننیتوضیحداد:ا

گزارۀ»الفباست«درهرجهانممکینصادق که گزارهایباشد،معنایآناینخواهدبود درآنضرورت

باست«صادقوتعبیرماازضرورتبهکاررفتهدرآنضرورت
ً
گزارۀ»الفضرورتا گر است.درطرفمقابل،ا

ئشایباشدمعنایآناینخواهدبودکهالف،درهرجهانممکینکهدرآنوجوددارد،دارایصفتباست.

3- حاالت مختلف ضرورت وجود خداوند
یکی)ونهمنطیق( کهیفاجلملهمیتوانضرورتمربوطبهخداوندرانوعیضرورتمتافیز حالبافرضاین

باتفکیکمیانضرورتوجودخداوندو کرد. گزارهایوئشایروشن باضرورت را بایدنسبتآن دانست

ضرورتصفاتاودرجمموعچهارحالتاولیهمتصورخواهدبود49:

گزاره ای وجود خداوند 3-1: ضرورت 
به توجه با باشد. خداوند وجود گزارهای ضرورت بیانگر دارد« وجود خدا 

ً
»ضرورتا موجه گزارۀ کنمی فرض

برجهان افزون گزارۀوجودی»خداوجوددارد« که گزارهدرصوریتصادقاست این معناشنایسموجهات،

گزارهدر کهدردسترسجهانمااست،صادقباشد.بهدیگرسخن،این بالفعلمادرمهۀجهانهایممکین

کهخدادرجهانبالفعلموجوداستودرموردهرجهانممکندیگری کهصادقباشد صوریتصادقاست

گرآنجهانبهفعلیتمیرسید،خداازوجودبرخوردارمیبود.بهنظرمیرسد )کهدردسترسجهانمااست(ا

کهاین،تعبیریقابلفهمومعقولاست.50

3-2: ضرورت شئ ای وجود خداوند
آیاچننی بیانگرضرورتئشایوجودخداونداست. دارد« وجود

ً
گزارۀ»خداضرورتا احتمال، این براساس

پایۀمعناشنایسمنطقموجهاتبیانکرد؟بهیاد گرآری،چگونهمیتوانمعنایآنرابر حمتواییمعناداراستوا

دارمیکهضرورتئشایبهمعنایضرورتثبوتیکصفتبرایئشایخاصبود.بنابراینگامخنستبرای

میتوان»وجود«راصفیت
ً
کهبهپرسشدیگریمقدمبرآنپاسخدهمی:آیااساسا پاسخبهپرسشباالآناست

همچون»علم«یا»قدرت«دانست؟بهنظرمیرسددادنپاسخمثبتبهسؤالاخیربسیاردشواراست.درطول

یخفلسفهبسیاریازفیلسوفانبهاینحقیقتتوجهکردهاندکهبنی»وجود«وصفایتهچونسفیدی،علم تار

گراز وغیرهتفاویتبنیادینهست.البتهاتفاقنظرچندایندربیاندقیقاینتفاوتوجودنداشتهاست.51حیتا
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یژهسربرمیآورد:تعبیر میووجودراصفیتهمچونسایرصفاتبدانمیدرحبثحاضرمشکیلو اینمشکلبگذر

کهدرآنوجوددارد،دارای که»خدا،درهرجهانممکین ضرورتئشایازوجودخدابهاینمعنامیاجنامد

صفتوجوداست«.بهنظرمیرسدکهاینمعناچیزیجزیکتوتولوژیخنواهدبودکهنهتهنادرموردخدابلکه

درموردهرموجودی)حیتموجودایتکهبهیقنیموجوداتممکنالوجودبهمشارمیآیند(صادقخواهدبود.52

گزاره ای صفات خداوند 3-3:  ضرورت 
یف خداوندعاملاست«رابیانگرضرورتگزارهای»خداوندعاملاست«درنظرمیگیرمی.برپایۀتعر

ً
گزارۀ»ضرورتا

ارائهشده،اینگزارهافزونبرجهانکنوینمادرهرجهانممکینکهجهانمابهآندستریسداردصادقاست.به

نظرمیرسدکهاینمعناازضرورتمعناییمعقولوخایلازاشکالاست.برایروشنترشدناینمدعامیتوان

یرصادقباشند. گزارۀز حالتممکینرادرنظرگرفتکهسه

خداموجوداست(؛
ً
الف(خداوندازضروتوجودبرخورداراست)ضرورتا

(کاملمطلقاست؛
ً
)یاذاتا

ً
ب(خداوندموجودیضرورتا

ج(علمنوعیکمالاستوموجودفاقدعلممنیتواندکاملمطلقباشد.

براساساینمقدمات،خداوندبهدلیلبرخورداریازضرورتوجوددرمهۀجهانهایممکن)دردسترس(

کاملمطلقاستدرمهۀاینجهانهاکاملمطلقاستوباتوجهبهمقدمۀ
ً
موجوداستوبهدلیلآنکهذاتا

سومدرمههجهانهایمزبورعاملاست.

3-4: ضرورت شئ ای صفات خداوند
معناشنایس پایۀ بر باشد. علم ضرورتئشایصفت بیانگر است« عامل 

ً
ضرورتا »خداوند گزارۀ کنمی فرض

دردسترسجهانما
ً
کهاوال موجهات،ضرورتئشایمذکوربهاینمعنااستکهخداونددرهرجهانممکین

گزارهایوجودخداوند کهضرورت ،درآنجهانوجوددارد،دارایصفتعلماست.درصوریت
ً
استوثانیا

کرد:خداوند راپذیرفتهباشمیمیتوانضرورتموردنظررا)باحذفقیددوم(بهصورتخالصهترچننیبیان

درمهۀجهانهایممکینکهدردسترسجهانماهستندازصفتعلمبرخورداراست.دلیلامکانحذفقید

گزارهایوجودخداوند،خدادرمههجهانهایممکِندردسترسجهان کهباتوجهبهضرورت دومایناست

ماوجوددارد.
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نتیجه گیــــری

مسألۀاصیلاینمقالهآنبودکهآیامیتوانتعبیریاتعابیریازضروتخداوندخواهدرموردوجوداووخواهدر

کههمدرچارچوبفلسفۀاسالمی گرفت گذشتمیتواننتیجه موردصفاتاوارائهداد؟باتوجهبهآنچه

وهمدرفضایفلسفۀحتلییلمعاصرمیتوانتعابیریمعقولازضرورتخداارائهداد.درفلسفۀاسالمیتعبیر

ضرورتبالذاتدرموردضرورتوجودوتعبیرضرورتازیلدرموردضرورتصفاتخداتعابیریمعقولو

یف قابلفهمهستند.درفلسفۀدینحتلییلمعاصرنیزهرچنددفاعازضرورتمنطیقخدا)دستکمبنابرتعار

یکیدفاعکرد.باتوجهبه رایجازضرورتمنطیق(دشواربهنظرمیرسد،میتوانازمعقولیِتتعبیرضرورتمتافیز

گزارهایدرموردوجودخداوتعابیر یکی گزارهایوضرورتئشای،تعبیرضرورتمتافیز تفکیکمیانضرورت

گزارهایوئشایدرموردصفاتخداتعابیریمعقولومنسجمبهنظرمیرسند. یکی ضرورتمتافیز
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پی نوشت هــا

1.مندراینمقالهبهاینمطلبکهآیامهۀصفاتخداوندیابرخیازآنهاضروریهستندخنواهمپرداختو

حبثرابااینفرضحداقیلکهدستکمبرخیازصفاتاهلیضروریهستند،یپمیگیرم.

2.بامروریبرمنابعآشکارمیشودکهحبثازضرورتوجودبهنسبتحبثازضرورتصفاتازگستردگیو

امهّییتبیشتربرخورداراستتاآنجاکهوقیتسخنازضرورتخدابهمیانمیآید،حبثخنستیعینضرورت

کهذیلعنوان وجودبهذهنمتبادرمیگردد.بااینحالبهنظرمیرسدبرایارائهحبیثجامعمناسباست

»ضرورتخدا«هردومبحث)یعینهمحبثازضرورتوجودوهمحبثازضرورتصفات(درکنارهممطرح

شوند.

یژهاصحابحمکتمتعالیه،»ضروت«وسایرمفاهمی کهازدیدمجعیازفیلسوفانمسلمانبهو 3.میدانمی

کاربردیخاصازمفهوم»صفت«،معقوالتثاینازمجله موجهازمعقوالتثاینفلسیفبهمشارمیآیندودر

کالمی، و فلسیف متون از بسیاری در که دیدگاهاست پایۀمهنی بر نظرمیرسد به بهمشارمنیآیند. صفات

»وجود«یا»ضرورت«جاییدرفهرستصفاتاهلیپیدامنیکنند.)مطلبدرموردصفت»توحید«قابلتأمل

کهن،توحیددرمراتبخمتلفآنازمجلهصفاتاصیلثبویتهفتگانهمشرده کالمی است.هرچنددرمنابع

نشدهاند،ویلمیتوانآنرادرقالبصفاتسلیبموردحبثقرارداد.(بااینحالمیتوان»صفت«رادر

کاربردعام»صفت« کهدراین کهشاملمهۀحمموالتیکیشءشود.روشناست برد کار معناییعامتربه

شاملمعقوالتثایننیزخواهدشدوحمموالیتمهچون»وجود«و»ضرورت«همبهاینمعنایعامیکصفت

خواهندبود.

یژگیبرخوردارهستندیعینهمجنبۀمنطیقدارندوهمجنبۀفلسیف 4.بهنظرمیرسدعموممباحیثکهازاینو

یمیبادشواریهاییخاص،دستکمباپرسشهاییخاصروبهروهستند.برایمثال،بایدتکلیفاین گرنگو ا

منطیقیافلسیفاستودرهرصورتطرحآندردانشدیگر
ً
کهمبحثموردنظراصالتا کرد سؤالرامشخص

یدبه:)سعیدیمهر،1389( گرفتهاست.برایحبیثدراینباببنگر برچهمبناییصورت

و گزاره  در ید:»حممول منطق(میگو التنبهیات)خبش و االشارات کتاب در موادثالث بیان در ابنسینا .5

آنچهشبیهآناستخواهموجبهباشدیاسالبه،ازسهحالخایلنیست:یانسبتآنبهموضوعنسبیت

گزارۀ»انسانحیواناست«یا»انسانحیوان کهوجودشدرنفساالمرضروریاستمانندحیواندر است
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کاتباست«یا گزاره»انسان کاتبدر نیست«؛یانهوجودشونهعدمشهیچکدامضرورتندارندمانند

گزارۀ»انسانسنگاست«یا»انسانسنگ کاتبنیست«؛یاعدمآنضروریاستمانندسنگدر »انسان

گزارههاعبارتهستندازمادۀوجوب،مادۀامکانومادۀامتناع.«)ترمجهازنگارنده نیست«.بنابراینمواد

است()طویس،141:1،1403(

دراینجایادآوریدونکتهمفیداست:خنستآنکهابنسینادرتفسیرباالازموادسهگانه،ازمفهومزماناستفاده

کهبرپایۀآنضرورت، نکردهاست.بااینحالویدربرخیآثارخودتفسیرزماینازموادثالثارائهمیکند

مادۀقضیهایاستکهبهحنوموجبهدرمهۀزمانهاصادقباشدوامتناع،مادۀقضیهایاستکهبهحنوسالبه

کهنهبهحنوموجبهونهبهحنوسالبهدرمهۀزمانها درمهۀزمانهاصادقباشدوامکان،مادۀقضیهایاست

صادقنباشد)بلکهدربرخیزمانهاصادقباشد()ابنسینا؛29،1386(.نکتۀدومایناستکهنبایدگمانشود

یف)بهاصطالحمنطیق یقبیانهایینظیرآنچهدرمنتآمددریپبیانتعر منطقدانانوفیلسوفانمسلمانازطر

یحکردهاندکهاینسهمفهوممفاهیمیبدهییوغیرقابل آن(ازموادثالثبودهاندبلکهآناندرمواضعیدیگرتصر

یفروبرومیسازد.ازمهنیرو یفآنهامارابامشکلدوریبودنتعر کههرگونهتالیشبرایتعر یفهستند تعر

مالحظهمیشودتعابیریکهدرمنتبهکاررفتمانند»منیتواندبرقرارنباشد«یا»میتواندبرقرارباشد«بهنوعی

بایدبهعنوانتعابیری
ً
متضمنمعنایامتناعیاامکاناست.بنابرایندیدگاه،بهتعابیریادشدهوتعابیرمشابهصرفا

برایتوجهدادنخماطببهمفهومیبدهییبهکارگرفتهمیشوند. یستکهمعمواًل تنبهیینگر

ید:هرموجودیهرگاهازحیثذاتشوبدونتوجه 6.ابنسینادرکتاباالشاراتوالتنبهیاتودرذیلتنبهییمیگو

بهموجوددیگریموردنظرقرارگیرد،یابهگونهایاستکهوجودبرایآنواجباستیاچننینیست.پساگرواجب

)الوجود(باشدچننیموجودیحقبذاتهوواجبالوجودبذاتهاستواوقیوم)ومقومسایرموجودات(استواگر

واجبنباشدمنیتوانآنراپسازآنکهموجودفرضشدهاستممتنعدانستبلکهاگرشرطیمهراهبااعتبارذاتش

شودمانندشرطعدمعلتشکهدراینحالتممتنعخواهدبودیاشرطوجودعلتشکهدراینحالتواجبالوجود

خواهدشدواگرشرطیمهراهآننباشدنهشرطحصولعلتشونهشرطعدمعلتشبرایاوبرحسبذاتشحالت

سومیحمققمیشودکهمهانامکاناست.پسبهاعتبارذاتشئشایاستکهنهواجبونهممتنعاست.بنابراین،

هرموجودییاواجبالوجودبالذاتیاممکنالوجودبالذاتاست.)طویس،18:3،1403(

یدبهمهان،تعلیقۀعالمهطباطبایی)تعلیقۀمشاره2(. 7.براینقدیازاینتقسمیبنگر
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8.برایذکرمنونهایازایناحکاماختصایصمیتوانبهرأیمالصدرااشارهداشتکهدرحبثازقاعدۀفرعیه

ید:ثبوتئشلئشفرعثبوتاملثبتله(ومشولآننسبتبههلیاتبسیطه)گزارههای گو کهمی )قاعدهای

گزارههایی یرامفادچننی ازحیطۀاینقاعدهخارجهستند،ز
ً
وجودی(مدعیمیشودکههلیاتبسیطهاساسا

کهدرمنتاشارهشدچننیادعاییمستلزمنیف »ثبوتالیشء«استنه»ثبوتیشءلیشء«.ویلمهانگونه

فیلسوفاینهمچونمالصدراحممولاستویل نظر تعبیرخالصه،»وجود«در به حممولبودنوجودنیست.

حممویلخاصومتفاوتازسایرحمموالت.

گاهبهجای»تعبیر«ازواژۀ»معنا«یا»تفسیر«استفادهمیشودکهمقصوداز Interpretation.9؛دراینمقاله،

آنهامهانتعبیراست.

گذاشتهنشده گفتهشد کهدرمنت ییف 10.دربرخیآثارمنطیقمتایزیمیانضرورتازیلوضرورتذایتبهتعر

یفآنمطابق استبلکهتهناازیکیازاقسامضرورتباعنوان»ضرورتمطلق«سخنگفتهشدهاستکهتعر

یین، کهموضوعموجوداست«درآنمأخوذاست.)کاتیبقزو یفضرورتذایتاستیعینقید»مادامی باتعر

کنیدبا:ابنسینا،25،1386؛قطبالدینرازی،یبتا،147و148( یبتا،18ومقایسه

11.البتهمثالهایمتعارفبرایگزارههایموجهبهضرورتازیل،هلیاتمرکبهایاستکهموضوعآنهاخدا

یلباشد،قابلحبثاست. وحممولآنهایکیازصفاتاواستویلاینکهضرورتوجودخداهمضروریتاز


ً
کهآیااساسا کهدرجایخودنیازمندبرریساستیعیناین کیلترروبروهستمی درواقعدراینجابامسألهای

یلبرخوردارباشد؟ گزارۀوجودی)هلیۀبسیطه(میتواندازضرورتاز یک

گزارههایضروریبهضرورتازیل،عدمتقییدموضوعبهمعنایتقییدموضوعبه کهدر 12.شایانذکراست

یراروشناستکهمعنایدوم)تقییدبهعدم(براساسدیدگاهیکهمعدومفاقدهرصفتاجیایب عدمنیستز

گزارههایضروریبهضرورتازیلموضوع گزارۀموردحبثمیاجنامد.بهدیگرسخن،در استبهکاذبشدن

بهصورتالبشرطنسبتبهوجودملحوظاستنهبهصورتبشرطالازوجود.

یسممنطیقهیچ یتیو کهبرپایۀآموزههایپوز 13.البتهدیدگاههاییخمالفنیزوجودداردبرایمثال،میدانمی

نیست. نتیجههیچموجودیازضرورتوجودبرخوردار باشدودر گزارۀوجودیمنیتواندازضرورتبرخوردار
14.Logical necessity

15. Metaphysical necessity

16. Ontological necessity
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17. Factual necessity

18. Epistemic

19. Causal necessity

20. Natural or nomic necessity

کتاب»انسجامخداباوری«ششمعیار)یامعنا(برایضرورتراازهمتفکیکو ینبرندر 21.برایمثالسو

بارۀامکاناطالقهریکازاینمعاینبرخداحبثمیکند.معنایخنستوششمازاینششمعنا، سپسدر

بهترتیبمهانضرورتمنطیقوضرورتطبیعیهستنداماچهارمعنایدیگربهراحیتقابلطبقهبندیحتت

یکی«مهخواناستومعنای معاینمعروفضرورتنیستند.مثاًلمعنایدومبابرخیتعابیراز»ضرورتمتافیز

)Swinburne, 1993, 241-262(:یدبه پنجمبهمعنای»دوام«نزدیکمیشود.بنگر

گرعلت)تامه(حتقق ازآناستکها درموردمعلولبهکارمیرودومنظور
ّ

22.دریککاربردرایج،ضرورتعیل

برقواننیطبیعت )Natural laws(اطالقمیشود.
ً
موجودمیشود.ضرورتطبیعینیزعموما

ً
یابدمعلولضرورتا

23. Logical Truths

24.برایمثال،براینلفتوگزارهایراازضرورتمنطیقمضّیق )Narrow Logical Necessity(برخوردارمیداند

یپکی)درمقالۀ“Naming and Necessity”(وپلنتینگا)در کهنقیضآنمستلزمتناقضباشد.بهاعتقادویکر

کتابThe Nature of Necessity( بنیضروتمنطیقمضّیقوضرورتمنطیقموّسع )Broad(تفکیککردهاند.

یدبه:)Leftow, 2010, 141-142(بهنظرمیرسدکهضرورتمنطیقموّسعدرایناصطالحمهانتعبیریاز بنگر

یکیهمنامیدهمیشود. ضرورتاستکهگاهضرورتمتافیز

گزارهبسیطتشکیلمیشود. ترکیبفصیلدو گزارهایمرکباستکهاز گزاره، 25.این

26. Analytic

یشۀمتایز»حتلییل/تألییف«بهکانتبازمیگردد.براساسمعیاریکهویارائهمیکند،گزارۀحتلییل،گزارهای 27.ر

گزارهبهتناقضمیاجنامد.بسیاری کهمفهومحممولدرمفهومموضوعمندرجاستو)ازاینرو(نیفاین است

گزاره گزاره،پیوندمیزنندومالکضرورتمنطیقراحتلییلبودن ازفیلسوفانضرورتمنطیقراباحتلییلبودن

کایفبرایضرورتمنطیقآنمیداندومعیارضرورت گزارهراشرطالزمو ینبرنحتلییلبودنیک میدانند.سو

)Swinburne, 1993, 243(.گرحتلییلباشد گروتهناا [ضروریاستا
ً
منطیقراچننیبیانمیکند:یکگزاره]منطقا

یفکردهاند،درتفسیرحتلییلبودن 28.آندستهازفیلسوفاندینکهضرورتمنطیقرابرپایۀحتلییلبودنتعر
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گزارهاتفاقنظرندارندوازاینروخودمفهومحتلییلبودنومصادیقآنبهگونههایخمتلیفبیانمیشود. یک

از آن تایل که گزارههایشرطیای .1 رادرسهدستهجایمیدهد: گزارههایحتلییل آدمز رابرت برایمثال،

گزارههایدستۀاول کهبهشکلصوریاز گزارههایی ییمقدمآنبهدستمیآید؛2. کاملیاحتلیلجز حتلیل

گزارههایوجودیدر که نتیجهمیشوند؛3.قضایای)Theorems(منطقصوری،ویسپساحتجاجمیکند

هیچیکازاینسهدستهجایمنیگیرندوازاینرو،هیچگزارۀوجودیحتلییلنیستوضرورتمنطیقندارد.

)Adams, 1983, 742( :یدبه بنگر

گرمفهوموجودبه کهاز»خدا«درنظرمیگیرمی.ا ییفاست 29.البتهصحتاینمدعاتاحدیوابستهبهتعر

یف»خدا«اخذشودآنگاهچهبساحکمبهحتلییلنبودنگزارۀ»خداموجوداست«چندانروشن نوعیدرتعر

کند یفوبرایناساسادعا نباشد.مثاًلممکناستشخصخداباور،»خدا«رابه»موجودکاملمطلق«تعر

گزارهای گزارۀ»خداموجوداست« کهمفهوم»موجود«)حممول(درمفهوم»خدا«)موضوع(مندرجودرنتیجه

حتلییلاست.امااینروشبامشکالیتروبهرواست.ازیکسو،شخصمنکرخدابهراحیتمیتواندمدعی

یفازخداندارد.ازسویدیگر،کساینکه»خدا«رااسمخاص شودکهباخداباورتوافیقبرسرپذیرشاینتعر

یقارائۀتوصییفمهچون کهمفهومخداازطر یۀداللتمستقمیباوردارند،منیتوانندبپذیرند میدانندوبهنظر

»موجودکاملمطلق«یامانندآنقابلبیاننیست.

30.مالحظاتمتعدددیگرینیزمطرحشدهاست.برایمنونه،برخیگفتهاندباوربهضرورتمنطیقوجودخدا

یرامستلزمآناستکهماتصوریازمفهوم وحتلییلبودنگزارۀ»خداوجوددارد«مشکیلمعرفیتبهدنبالداردز

کاریممکننیست. کهچننی کنمیدرحایل یف خدابهعنوانیکئشداشتهباشمیوبتوانمیاینمفهومراتعر

)Davies, 1980, 488-489 (:یدبه بنگر

31.وشایدازمهنیرواستکههیکدرادامۀمهانمقالهبهاستداللفایندیلونقدآنمیپردازد.

یرازاستداللفایندیلبهاینشرحاست: 32.یکتقر

گاهوجود کهشایستۀپرستش،ستایشوغیرهاست(ممکنباشدآن گروجودخدا)بهعنوانموجودی الف(ا

خداضروری)بهضرورتمنطیق(است؛

گزارهایضروریباشد(؛ گزارۀوجودیمنیتواند ب(وجودخداضروری)بهضرورتمنطیق(نیست)چونهیچ

نتیجه:وجودخداممکننیست.
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33. Aseity

34. Broadly logical necessity

35. Factual necessity

36.Synthetic necessity

یفواخترازضرورتتألییفچننیاست:درصوریتگزارهpبهضرورتتألییفصادقاستکهنهعبارت 37.تعر

p«ونهخودP هیچکدامحتلییلنباشند.)Wachter, 2002, 518(بهنظروی،گزارۀ»هیچچیزمنیتواند
ً
»ضرورتا

قرمزوسبزباشد«ازضرورتتألییفبرخورداراستمشروطبهآنکهمفهومسبزنبودنمتضمندرمفهومقرمز
ً
متاما

کهآیاضرورتحتلییل)منطیق(ازضرورتتألییفقویتراستیا بودننباشد.واختربهاینحبثهممیپردازد

بالعکسوازاینادعادفاعمیکندکهضرورتتألییفقویتراست.

ینجهانممکن«باایدۀ»نظاماحسن«فیلسوفانمسلمانبسیارنزدیک کهایدۀ»هبتر 38.مالحظهمیشود

است.

ازچهجایگاهوجودشناخیتبرخورداراستوموقعیت چیستو
ً
کهیکجهانممکناساسا البتهاین .39

یسنهاباآن جهانبالفعلمادرمیانانبوهجهانهایممکنچیستازمجلهپرسشهایمهمیاستکهمتافیز

کنیدبه یکیمفهوم»جهانممکن«رجوع کاربردهایمنطیقومتافیز یبانهستند.برایشرحیاز گر دستبه

فصولاولودوماز)سعیدیمهر،1394(

40. Syntactical

برمیمشارد، گزاره بودنیک برایحتلییل آدامز رابرت که وسومی دوم نظرمیرسدمالک به منونه، برای .41

مالکهاییحنویهستند.

یکی«مهنینکتهباشد. 42.شایدیکیازوجوهنامگذاریاینتعبیرازضرورتبه»ضرورتمتافیز

یپکیبرایمفاهمیموجهکهآنراازمعناشنایسمأخوذازدیدگاهالیبنیتس یژگیهایمعناشنایسکر 43.یکیازو

یفاولیه،میتوان جدامیکند،درنظرگرفنتنسبت»دسترسپذیری«میانجهانهایممکناست.دریکتعر

w1ممکن)به w2 صادقاستدر کهدر گزارهای گرهر گروتهناا گفت:جهانw1 بهجهان w2 دستریسداردا

یپکیفراهم کر امکانعام(باشد.برایتوضیحبیشترنسبتدسترسپذیریوظرفیتهاییکهبرایمعناشنایس

میآورد.)سعیدیمهر،43-7،1394(

برد.اینمعناشاملضرورت کار یکی«رادرمعناییعامتربه کهمیتوان»ضرورتمتافیز 44.شایانذکراست
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یکیبهمعناییکهدرمنتذکرشدمیشود.بهنظرمیرسدکهپلنتینگابابهکاربردنتعبیر منطیقوضرورتمتافیز

کردهاست. »ضرورتمنطیقبهمعنایموّسعیاعام« )Broadly Logical Necessity(مهنیمعنایعامرااراده

یپکینیزمهنیمعناازضرورترادرکتابنامگذاریوضرورتموردنظرداشتهاست. مهچننیبهنظرمیرسدکر

)Plantinga, 1974, 4( مطرحکردهاست. 45.اینمثالهاراپلنتینگادر

46. De dicto/ de re

بارۀ گزارههایامجلهها«و»در بارۀ تعبیرde dictoوde re  دراصلدوعبارتالتیینوبهترتیببهمعنای»در

اشیاء«هستند.

گزاره)یامجله( گزارهایوجهاتئشهردوبهعنوانخبیشازیک کهمالحظهمیشودجهات 47.مهانگونه

بهکارمیروند.درصورتبندیهایمنطیق)درمنطقحمموالت(متایزایندوبهاینصورتنشاندادهمیشود

بانهایطبیعی)مانند کهجهتگزارهایبیرونازدامنۀسوروجهتئشداخلدامنۀسورقرارمیگیرد.امادرز

کهجهت گونهنشانداد گزارههایمحیلاین بانفاریس(میتوانبراساسیکقرارداد،تفاوترادرمورد ز


ً
ابتدایمجله)قبلازموضوعوحممول(وجهتئشپسازموضوعقرارمیگیرند.بنابراین،»ضرورتا گزارهایدر

باست«بیانگرضرورتئشاست.نکتۀجالبتوجه
ً
الفباست«بیانگرضرورتگزارهایو»الفضرورتا

کهمنطقدانانمسلمانازمجلهابنسیناقرنهاپیشبهچننیمتایزیتوجهداشتهاند.برایحبیثدر ایناست

یدبه)نبوی،1379( اینزمینه،بنگر

یدبه:)سعیدیمهر،244-235،1394( 48.برایایراداتکواینبرذاتگراییونقدآنبنگر

در 
ً
صرفا بلکه نیسمت چهارگانه احتماالت از یک هیچ به خداوند ضرورت اثبات صدد در اینجا در  .49

کهچگونهمیتوانتفسیریمعقولازآن)درهریکازاین یپتفسیراینضرورتوبرریساولیۀاینمطلب

احتماالت(ارائهداد.

50.شایانذکراستکهدرنظربسیاریازفیلسوفانحتلییلمعاصردامنۀموجوداتضروریبسیارگستردهاست

یاتیااشیاءانتزاعی Abstract Entities or Objectsمانندگزارهها،اعداد،صفاتوغیرهازضرورت یرامهۀهو ز

گاهدست گزارهایباشدآن یکی یاتانتزاعیضرورتمتافیز گرتعبیرماازضرورتوجود،هو برخوردارهستند.ا

کمدرنظراینگروهازفیلسوفانچننیتعبیری،تعبیریمعقولخواهدبودکهبههیچوجهبهخداونداختصاص

یدبه:)Rosen, 2014(گفتیناستکهاعتقادبهضرورتوجود یاتانتزاعیبنگر ندارد.برایآشناییکیلباهو
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عموم یرا ز میمناید متفاوت بسیار اسالمی فلسفۀ در رایج دیدگاه با نگاهخنست در الاقل انتزاعی، یات هو

یژگیهایاحنصاریخداوندبهمشارمیآورندودرضمِنبراهنیمتعددی فیلسوفانمسلمانضرورتوجودراازو

(یکتااست.
ً
کنندواجبالوجود)ضرورتا کهدربابتوحیدذایتارائهمیدهند،میکوشنداثبات

کانت»وجود«رایکحممولواقعییامناسبهمچونسایرحمموالتمنیدانستوفرگهقایل 51.برایمثال،

کهدربسیاریازسنتهایاهلیایتنیزوجودبهعنوان که»وجود«حممولدرجهدوماست.جالباست شد

گرفتهمنیشودوفهرستصفاتاصیلخداوندبه یکصفتمتعارفهمچونعلموقدرتبرایخدادرنظر

ندرتباصفیتبهعنوانوجودروبرومیشومی.

درموردضرورتصفاتمعناداردو
ً
52.اینمشکلشاهدیبراینمطلباستکهتعبیرضرورتئشایلزوما

گزارههایوجودیبهیبمعناییمیاجنامد. تسریآنبه
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