محمد سعیدی مهر 1رویکردی معناشناختی به ضرورت خــــدا
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چکیــده
عموم فیلسوفان خداباور نه تهنا به وجود خداوند باور دارند بلکه او را از وجود ضروری برخوردار میدانند .افزون
بر این ،معتقد هستند دست کم برخی از صفات خداوند همچون علم و قدرت ،صفایت ضروری میباشند ،به
این معنا که ممکن نیست خدا فاقد این صفات باشد .از سوی دیگر برخی از دیدگاههای فلسیف معاصر با مفهوم
ضرورت خدا به خمالفت برخاسته و آن را مفهومی غیرمعقول دانستهاند .با توجه به تعدد و تنوع تعابیر خمتلف
از مفاهمی موجه از مجله ضرورت ،این پرسش به ذهن میرسد که آیا تعبیر و تعابیری از ضرورت وجود دارند که
بهکارگیری آنها در مورد وجود و صفات خدا مفهومی معقول به دست دهد؟ در این مقاله کوشش میشود با
رو یکردی معناشناخیت مسألۀ ضرورت خدا برریس شود .نتیجۀ این برریس آن است که تعبیر «ضرورت بالذات»
و «ضرورت از یل» دو تعبیر قابل قبول در میان فیلسوفان مسلمان هستند که به ترتیب در مورد ضرورت وجود و
ضرورت صفات خداوند قابل اطالق میباشند .همچننی براساس معناشنایس منطق موجهات مبتین بر مفهوم
جهان ممکن و بهکارگیری تعبیر ضرورت متافیز یکی ،میتوان از ایدۀ ضرورت گزارهای و ضرورت ئش وجود خداوند
و نیز ضرورت ئش صفات خداوند دفاع کرد.
واژ گان کلیدی :ضرورت خدا ،صفات خدا ،ضرورت بالذات ،ضرورت ازیل ،ضرورت منطیق ،ضرورت متافیزیکی،
ضرورت گزارهای ،ضرورت ئش.
* تار یخ در یافت   1395/03/31 :تار یخ پذیرش1395/05/10 :
 -1عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرسsaeedimehr@yahoo.com   .
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مقدمه
در نظر عموم دینداران و خداباوران ،خداوند نه تهنا موجود است بلکه وجودش ضرورت دارد و عدمش ممتنع
است .این تصور عمومی به ساحت فلسفه نیز راه یافته و مشاری از فیلسوفان از مکاتب و سنتهای خمتلف
فلسیف خداوند را به مثابه موجود ضروری (واجب الوجود) درنظرگرفتهاند .افزون بر این ،در بسیاری از دیدگاهها،
ثبوت (دست کم برخی از) صفات خداوند 1برای ذات او نیز خایل از نوعی ضرورت نیست .براین اساس ،نه تهنا
ِ
ً
ً
خداوند ضرورتا وجود دارد بلکه ضرورتا عامل ،قادرّ ،
حی و غیره است 2.بنابراین ،میتوانمی «ضرورت» را صفیت
(به معنای عام «صفت» )3برای خدا به مشار آور می و مهانگونه که اشاره شد حبث از ضرورت شامل دو خبش
میشود :ضرورت وجود و ضروت صفات .با این حال ،چنانکه در آینده اشاره خواهد شد ،در نظر برخی از
فیلسوفان ،ایدۀ ضرورت خدا ،ایدهای یبمعنا است و تفسیری معقول از ادعای ضروریالوجود بودن خداوند (و
نیز ضرورت صفات او) وجود ندارد .این مقاله در یپ یافنت تعبیر یا تعابیری معقول از ضرورت وجود خدا و صفات
او است بدون آن که تالش کند این تعابیر را اثبات کند .برای این منظور میکوشم با رو یکردی معناشناسانه
حبث را در دو خبش یادشده (ضروت وجود و ضروت صفات) از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان معاصر
غریب پیش برم.

 -1ضرورت خداوند در نظر فیلسوفان مسلمان
 :1-1ضروت وجود خدا
مهانطور که میدانمی در میان فیلسوفان مسلمان تعبیر «واجب الوجود» دست کم در دو مبحث مهم نقیش
اسایس ایفا میکند :خنست در مباحث امور عامه و اهلیات عام ،آنجا که از «مواد ثالث» سخن میگو یند و
موجودات را به دو دسته واجبالوجود و ممکنالوجود تقسمی و سپس از احکام و و یژگیهای هر کدام به تفصیل
حبث میکنند .مبحث دیگر جایی است که به طور مستقمی به مسائل خداشنایس (موسوم به اهلیات خاص)
میپردازند .در این خبش نیز فیلسوفان مسلمان از مهمتر ین ادلۀ فلسیف اثبات وجود خدا (همچون برهان
صدیقنی و برهان «وجوب و امکان») برای اثبات «واجب الوجود» ،یعین موجودی که وجود او ضروری است،
هبره میبرند و از آن پس ترجیح میدهند که در مقام حبث از صفات و افعال اهلی در کنار تعابیری دیگر چون
ً
«حق تعایل» که بار فلسیف کمتری دارند از تعبیر کامال فلسیف «واجب الوجود» برای اشاره به ذات خداوند
استفاده کنند  .
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 :1-1-1مفهوم «واجب الوجود» (موجود ضروری)
ً
در گام خنست باید به حتلیل آنچه که از عبارت «واجب الوجود» اراده میکنمی ،پرداخت .پرسیدین است که دقیقا
چه معنایی از این واژه فهم میشود؟ به عبارت دیگر  یک موجود باید چه خصوصییت داشته باشد که بتوان آن را
واجبالوجود نامید؟ فیلسویف که «واجب الوجود» را یکی از صفات خدا میداند ،ملزم است حتلییل دقیق از این
مفهوم ارائه کند تا افزون بر دفاع از معقول بودن مدعای خو یش در نسبت دادن این صفت به خدا ،پاسخی برای
چالش خمالفاین که مدعی ناسازوار بودن این مفهوم هستند ،فراهم آورد.
اما برای حتلیل این مفهوم از کجا باید آغاز کرد؟ به نظر میرسد گام اسایس در اینجا آن است که تصو یری دقیق
از مفهوم «ضرورت» یا «وجوب» آنگاه که بر وجود اطالق میشوند ،ارائه کنمی .برای این منظور شاید الزم باشد
که ابتدا کاربرد عمومیتر این مفهوم را روشن ساز می و سپس به سراغ اطالق آن بر وجود برو می.
مباحث مربوط به مفهوم ضرورت و مفاهمی مالزم با آن یعین دو مفهوم امکان و امتناع ،هم در منابع منطیق و هم در
آثار فلسیف اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است 4.منطقدانان مسلمان حبث از مفاهمی موجه (ضرورت و امکان
و امتناع) را در خبش قضایای منطق (متناظر با کتاب العبارة یا باری ارمیناس ارسطو) مطرح کردهاند .چکیدۀ
حبث آنان این است که نسبت میان موضوع و حممول (نسبت حمکیه) در قضایای محیل به حسب نفساالمر از
سه وضعیت خارج نیست :یا نسبت میان موضوع و حممول به گونهای است که هرگز منیتواند برقرار نباشد یا به
گونهای است که هرگز منیتواند برقرار باشد یا به گونهای است که هم میتواند برقرار باشد و هم میتواند برقرار
نباشد .در حاالت سه گانۀ باال نسبت حمکیه به ترتیب متصف به وجوب (ضرورت) ،امتناع و امکان میشود.
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به این ترتیب ،مفهومی به نام «ماده» متولد میشود که عبارت است از :کیفیت نسبت حمکیۀ گزاره در نفس االمر
و به حصر عقیل از سه حالت خارج نیست :وجوب ،امتناع و امکان .در کنار مفهوم ماده ،منطقدانان مسلمان
مفهوم جهت را نیز به کار گرفتهاند .در یک تعبیر اولیه ،جهت واژه یا مفهومی است که از ماده (که وضعییت واقعی
دربارۀ نسبت میان موضوع و حممول است) حکایت میکند .جهت میتواند موافق با ماده یا خمالف با آن باشد.
الزمۀ این امر آن است که تعداد جهات ،بیشتر از مواد باشد و از مهنی رو تعداد انواع قضایای موجه در منطق
قدمی بیش از سه است .خمالفت جهت با ماده نیز به دو صورت است :گاه خمالفت در ّ
حدی است که صدق
قضیه بایق میماند و گاه تا به آنجا پیش میرود که قضیه را کاذب میگرداند .برای مثال ،مادۀ قضیۀ «انسان
حیوان است» ضرورت است ویل گزارۀ موجه «ممکن است انسان حیوان باشد» (در جایی که مقصود از امکان،
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امکان عام باشد) عیل رغم خمالفت جهت با ماده ،صادق است و گزارۀ موجه «ممکن است انسان حیوان باشد»
(در جایی که مقصود از امکان ،امکان خاص باشد) کاذب است.
فیلسوفان مسلمان برای بیان ضروت وجود خداوند از مفهوم وجوب بالذات هبره میبرند .در گام خنست بر
اساس یک تقسمیبندی عقیل ،نسبت هر مفهوم با وجود از سه حالت وجوب ،امکان و امتناع خارج نیست.
بنابراین هر مفهومی یا واجبالوجود یا ممکنالوجود یا ممتنعالوجود است .مفاهمی خدا ،انسان و تناقض به ترتیب
منونههایی از این سه قسم میباشند .در گام بعدی حبث از حیطۀ مفاهمی خارج شده به ساحت موجودات
ّ
وضعیت ثالیث خارج شده به تقسیمی ثنایی تبدیل
منتقل میشود و در نتیجۀ این انتقال ،تقسمیبندی قبیل از
میشود :وجود برای هر موجودی یا ضروری است یا برای آن ضرورت نداشته بلکه ممکن (به امکان خاص)
است ،بنابراین هر موجودی یا واجبالوجود یا ممکنالوجود است 6.مالحظه میشود که در این رو یکرد فلسیف
نظر به قضایای هلیۀ بسیطه (یا به تعبیر امروز ین گزارههای وجودی) است.
مالصدرا حنوهای دیگر از تقسمی را ترجیح میدهد .این تقسمی مبتین بر مفاهمی و اصطالحات خاص فلسیف از
مجله مفهوم «انتزاع» و نیز مفهوم «حیثیت» و اقسام سهگانۀ آن یعین حیثیت اطالیق ،حیثیت تعلییل و حیثیت
تقییدی است .با هبرهگیری از این مفاهمی گفته میشود که انتزاع و محل مفهوم «وجود» بر هر موجودی از سه
حال خارج نیست :الف) این انتزاع و محل با حیثیت اطالیق است به این معنا که مالحظه نفس ذات ئش بدون
مالحظۀ هیچ قید و شرط دیگری برای انتزاع و محل مفهوم موجود بر آن کفایت می کند .ب) انتزاع و محل مفهوم
وجود بر ئش با حیثیت تعلییل یعین با مالحظه علت ئش است .ج) انتزاع و محل مفهوم وجود با حیثیت تقییدی
یعین ئش مشروط به موجود بودن مبدأ انتزاع و حممول وجود واقع می شود .قسم اول واجبالوجود است ،قسم
دوم موجودات ممکن هستند و قسم سوم ماهیتهای موجود( 7.مالصدرا).86-85 ،1981 ،
بر پایۀ آن چه به اختصار گذشت میتوان گفت که بر اساس دیدگاهی شایع در میان فیلسوفان مسلمان ،مفهوم
واجبالوجود یا موجود ضروری به صورت ز یر قابل تعر یف است:
موجود الف واجبالوجود است اگر و تهنا اگر گزاره وجودی (هلیۀ بسیطه) «الف موجود است» گزاره ای
ضروری باشد؛ یعین جهت در این گزاره ،جهت ضرورت باشد که حاکی از نسبت ضروری میان موضوع و حممول
گزاره است.
مهانگونه که مالحظه میشود یکی از شرایط مقبولیت تعر یف باال آن است که ما گزارههای هلیۀ بسیطه (یا
14

گزارههای وجودی) را گزارههایی به واقع محیل بدانمی که مشتمل بر حممول وجود است .میدانمی که میان فیلسوفان
مغرب زمنی بهو یژه پس از کانت و نقد او بر برهان وجودی آنسلم ،حممول بودن وجود مورد چالش جدی واقع
شد .فیلسوفان مسلمان هر چند کمابیش و یژه بودن مفهوم وجود (و موجود) و تفاوت اسایس آن را با مفاهمی و
ً
حمموالت ماهوی نظیر «انسان» و «سفید» در نظر داشتند اما هیچگاه صر حیا حممول بودن آن را (به معنای عام
حممولیت) انکار نکردهاند .از نظر آنان هم گزارههای وجودی و هم گزارههایی که حممویل غیر از وجود دارند در این
خصیصه که گزارهای محیل هستند ،مشترک میباشند ،هر چند گزارههای وجودی خصوصیایت دارند که در سایر
ً
گزارههای محیل یافت منیشود 8.بنابراین گزارههای وجودی واقعا و به درسیت گزارههایی محیل و مشتمل بر حممول
وجود هستند و از این جهت همچون سایر گزارههای محیل میتوانند موجه به جهت ضرورت گردند.
بر اساس تعبیری دیگر که از تعر یف منتخب مالصدرا بهدست میآید واجب الوجود ،موجودی است که برای
انتزاع مفهوم «وجود» از آن به هیچ حیثیت تقییدی یا تعلییل نیاز ندار می برخالف ممکن الوجود که محل وجود
بر آن نیازمند حیثیت تعلییل یا تقییدی است .بر پایۀ این تعبیر میتوان تعر یف ز یر را برای «واجب الوجود» در
نظر گرفت:
حلاظ حیثیت تقییدی یا تعلییل بر آن محل شود.
موجود الف واجب الوجود است اگر و تهنا اگر حممول وجود بدون ِ

 :2-1ضرورت صفات خدا
بر پایۀ یک دیدگاه کمابیش شایع در میان منطقدانان مسلمان ،گزارههای ضروری به چهار دسته تقسمی
میشوند :ضروری از یل ،ضروری ذایت ،ضروری وصیف و ضروری وقیت .اگر خبواهمی از اصطالحات منطق جدید
استفاده کنمی میتوان گفت که چهار تعبیر  9از ضرورت وجود دارد :ضرورت از یل ،ضرورت ذایت ،ضرورت وصیف
و ضرورت وقیت .آن چه در اینجا برای ما امهیت دارد ،دو تعبیر خنست و تفاوت آنها با یکدیگر است .ضرورت
از یل از ضرورت ثبوت حممول برای موضوع حکایت دارد بدون هیچ قید و شرطی ،اما ضرورت ذایت ضرورت
ثبوت حممول برای موضوع است مشروط به وجود موضوع 10.در نظر بسیاری از منطقدانان مسلمان قضایای
ً
ضروری به ضرورت از یل منحصر در گزارههای بیانگر صفات (حقییق) خداوند است مانند :ضرورتا خدا عامل
ً
است یا ضرورتا خدا ّ
حی است.
ً
فیلسوفان مسلمان ،هم جهت با رو یکرد منطیق یادشده عموما منونۀ گزارههای موجه به ضرورت از یل را گزارههایی
میدانند که موضوع آنها خداوند است 11.مالصدرا خود ،در مواضعی بر صدق ضروری گزارههایی حاکی از
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ثبوت صفات خدا برای ذات او به حنو ضرورت از یل تأ کید دارد و این تعبیر از ضرورت را متفاوت از ضرورت ذایت
که مقید به قید «وجود موضوع» است میداند( .مالصدرا)92 ،1981 ،
بر پایۀ دیدگاه یادشده ،ضروری بودن صفیت مانند علم برای خداوند به این معنا است که گزارۀ «خداوند عامل
است» از ضرورت از یل برخوردار است ،یعین حتقق علم برای خداوند ضروری است به طور مطلق و بدون حلاظ
هر گونه قیدی در موضوع این گزاره حیت قید وجود موضوع.
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بر این اساس میتوان تعر یف ز یر را ارائه داد:
ً
ً
موجود الف دارای صفت ضروری ب است اگر و تهنا اگر اوال گزاره «الف ب است» ضروری باشد و ثانیا ضرورت
این گزاره مقید به هیچ گونه قیدی در موضوع (یعین الف) نباشد.
تا اینجا مروری بر معناشنایس صفت ضرورت خداوند هم در خبش ضرورت وجود و هم در خبش ضرورت
صفات از منظر فیلسوفان مسلمان داشتمی .اینک نوبت آن رسیده که نگاهی به دیدگاههای فیلسوفان غر یب
داشته باشمی.

 -2ضرورت خداوند در فلسفۀ غرب
در میان فیلسوفان و اهلیدانان مغرب زمنی نیز باور به ضرورت خدا سابقهای دیر ینه دارد .در قرون وسطی
اندیشمنداین چون آنسلم و آ کوئیین از ایدۀ ضروری بودن وجود خداوند دفاع کردند و در دوران جدید نیز
فیلسوفان عقلگرایی چون دکارت ،الیبنیتس ،اسپینوزا و غیره این ایده را احیا منودند .مشاری از فیلسوفان دین
معاصر نیز ضرورت را به عنوان یکی از صفات خداوند در نظر میگیرند که هم در مورد اصل وجود و هم در مورد
برخی از صفات خدا همچون علم و قدرت جاری است.
برای مثال ر چیارد سو ینبرن مینو یسد:
ً
« ...اما اکثر خداباوران و یقینا غالب اهلیدانان ،دو ادعای دیگر را نیز مطرح کردهاند ...خنست آن که چننی نیست
ً
ً
که خدا صرفا بر حسب تصادف موجود شده باشد[ ...بلکه] خدا ضرورتا موجود است .ادعای دیگر آن است که
ً
 ...چننی نیست که خدا صرفا بر حسب تصادف دارای صفایت که دارد شده باشد ...قادر مطلق بودن یا عامل
سرشت و طبیعت خدا است [و برای او ضروری است])Swinburne, 1993, 242-243( »13.

مطلق بودن خبیش از
ً
با توجه به این که اصطالحات «ضرورت» و «امکان» در نظر فیلسوفان غریب لزوما دارای تعبیر یا معنایی واحد
نیستند برای ارائۀ حبیث روشنتر ،به نظر میرسد الزم است معاین خمتلف را از هم تفکیک کرده ،سپس برریس کنمی
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که بر پایۀ کدام یک از این معاین میتوان از ضرورت وجود خدا یا ضرورت صفایت همچون علم و قدرت برای
خدا سخن گفت.

 :1-2معناشناسی موجهات
امروزه در حوزههای خمتلف حبثهای فلسیف (متافیز یک ،منطق ،معرفت شنایس) که به نوعی با مفاهمی ضرورت
ً
و امکان پیوند مییابند با کاربردهایی بسیار متنوع از این مفاهمی روبه رو هستمی .این کاربردها معموال با افزودن
قیدی به مفهوم ضرورت (یا امکان) از هم تفکیک میشوند .بر این اساس ،جای تعجب نیست که در متون
خمتلف فلسیف با اصالحات ضرورت (یا امکان) منطیق ،14متافیز یکی ،15وجودشناخیت ،16واقعی ،17معرفیت،18
ّ
عل ،19طبیعی 20و غیره مواجه میشومی 21.از نظر عموم خداباوران ،نادرسیت کاربست صحیح برخی از این تعابیر
ّ
از ضرورت در مورد وجود یا صفات خداوند روشن است (مانند ضرورت عل یا طبیعی) 22.برخی دیگر از این
ً
کاربردها نیز با آن چه که عموما در حبث از ضرورت خدا مورد نظر است یبارتباط هستند (مانند ضرورت معرفیت).
اما در مورد برخی دیگر منیتوان بهراحیت و بدون درگیر شدن در حبث ،تصمیمی گرفت و اختاذ موضع کرد .خنستنی
کاربرد ضرورت که با حبث ما ارتباط دارد ،ضرورت منطیق است.

 :1-1-2ضرورت منطقی
ً
یکی از آشناتر ین و رایجتر ین تعابیر «ضرورت» ،تعبیری است که معموال به «ضرورت منطیق» شناخته میشود.
فیلسوفان غریب در بیان این معنا از ضرورت اتفاق نظر ندارند .بر اساس برخی دیدگاهها ،گزارهای از ضرورت
حقایق (صدقهای) منطیق 23نظامهای منطیق باشد)Plantinga, 1974, 1( .

منطیق برخوردار است که یکی از
ً
یا این که :گزارهای از ضرورت منطیق برخوردار است که صرفا بر اساس شکل (فرم) منطیق خود صادق باشد.
یا این که :گزارهای از ضرورت منطیق برخوردار است که نیف آن مستلزم تناقض باشد.

24

بر این اساس ،گزارهای 25همچون گزاره :یا حسن بیمار است یا چننی نیست که حسن بیمار است؛ از ضرورت
ً
منطیق برخوردار است ،ز یرا یکی از حقایق منطق گزارههای متعارف به مشار میآید و صرفا بر اساس شکل منطیق
خود یعین( )Pv~Pصادق است .همچننی نیف این گزاره به تناقض یعین ( )P^~Pمیاجنامد.
در نظر گروهی دیگر از فیلسوفان از مجله طرفداران پوز یتیو یسم منطیق؛ گزارهای از ضرورت منطیق برخوردار است
که حتلییل 26باشد.

27

براساساینتعریف،متام گزارههایحتلییل،ضروریهستنند(و بالعکس)و متام گزارههایتألییف،ممکنمیباشند(و بالعکس).
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بنابراین ،گزارهای چون «هر مثلیث سه ضلعی است» از ضرورت منطیق برخوردار است چرا که حتلییل است و
مفهوم حممول (سه ضلعی بودن) در مفهوم موضوع (مثلث) مندرج است.

28

 :1-1-1-2ضرورت منطقی وجود خداوند
آیا وجود یا صفات خدا از ضرورت منطیق برخوردار است؟ به گروهی از فیلسوفان غریب خداباور که به نوعی از ضرورت
خدا دفاع کردهاند نسبت داده شده که از ضرورت منطیق خدا دفاع می کردهاند .طراحان نسخههای گوناگون برهان
وجودی در این گروه جای دارند .برای مثال ،آنسلم مبدع برهان وجودی در مغرب زمنی در فصل سوم از کتاب خطابه
میگو ید« :حیت منیتوان تصور

کرد که چننی موجودی [یعین خدا] وجود نداشته باشد»)Anselm, 2000, 94( .

با توجه به ساختار برهان وجودی آنسلم ،دست کم در نگاه اول بسیار معقول به نظر میرسد که مقصود او از
ضرورت خدا ،ضرورت منطیق باشد .به گفتۀ او ،عدم خدا تصورناپذیر است .چیزی که بدون هیچگونه مالحظۀ
خارجی نتوان عدم آن را تصور کرد باید از نوعی ضرورت بسیار قوی برخوردار باشد و ضرورت منطیق نامزد خویب
برای چننی ضروریت است.
البته تعینی دقیق اینکه فیلسوفان سدههای میانه و دوران جدید چه تعبیری از ضرورت خدا را در نظر دارند
پژوهشهای منتشناسانه و تار خیی بیشتری میطلبد .حال ببینمی آیا بر اساس معیارها یا تعابیر پیشگفته برای
ضرورت منطیق میتوان از ضروت منطیق وجود یا صفات خدا سخن گفت؟
ابتدا به برریس ضرورت منطیق وجود خدا بپرداز می .خنستنی اشکایل که در اینجا رخ میمناید آن است که گزارۀ
«خدا وجود دارد» هیچ یک از تعار یف پیشگفته برای ضرورت منطیق را ارضا منیکند .این گزاره به وضوح در
ً
هیچ یک از نظامهای منطیق ،یک حقیقت منطیق به مشار منیآید و نیز منیتوان آن را صرفا بر پایۀ فرم منطیقاش
صادق دانست .افزون بر این ،گزارۀ مورد حبث (دست کم در نگاه خنست) گزارهای حتلییل نیست ،ز یرا مفهوم
حممول (یعین «موجود») مندرج در مفهوم موضوع (یعین «خدا») نیست 29.به تعبیری عامتر ،اگر بپذیرمی که
مفهوم «وجود» جز یی از هیچ مفهومی نیست ،آن گاه هیچ گزارۀ وجودی منیتواند از ضرورت منطیق برخوردار
باشد .همچننی ،گزارۀ مورد حبث در هیچ یک از نظامهای منطیق که امروزه کاربرد دارد از حقایق منطیق به مشار
منیآید  .
مطلب در مورد گزارههای بیانگر صفات خداوند نیز کمابیش از مهنی قرار است .گزارهای مانند :خدا عامل است،
ً
نه از حقایق منطیق است و نه چننی است که صرفا بر اساس فرم منطیق خود صادق باشد .البته در مورد حتلییل
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ً
بودن این گزاره (مهانند گزاره «خدا موجود است») تعر یف موردنظر ما از خدا کامال در سرنوشت حبث دخیل
است .برای مثال ،اگر کیس مفهوم علم را به گونهای در تعر یف خدا اخذ کند میتوان گزاره «خدا عامل است» را
گزارهای حتلییل به مشار آورده و بر اساس معیار اخیر آن را به ضرورت منطیق صادق دانست.
به هر تقدیر مالحظایت از آن دست که در مورد ضرورت منطیق گزارۀ «خدا موجود است» مطرح شد گروهی از
دین خداباور را بر آن داشته است که از ادعای ضرورت منطیق وجود صرف نظر کنند 30.جان هیک
فیلسوفان ِ
فیلسوف دین معاصر سخین محایس در این باب دارد که نقل آن ارزشمند است .او مینو یسد:

منطیق [وجود خدا] هم از جهت فلسیف و هم از جهت اهلیایت
«من احتجاج خواهم کرد که  ....مفهوم ضروت
ِ

یبفایده است بلکه در

واقع برای اهلیات خطر آفر ین است)Hick, 1963, 354( ».

مقصود هیک از خطرآفرین بودن ضرورت منطیق وجود خدا چیست؟ شاید نگاه هیک در این تعبیر به طراحی نوعی
برهان پیشنی علیه وجود خدا بر اساس مفهوم ضرورت منطیق از سوی فایندیل باشد 31.فایندیل در مقالهای با عنوان
«آیا میتوان وجود خدا را رد کرد؟» برهاین پیشنی بر عدم خدا اقامه میکند .چکیدۀ استدالل وی آن است که خدا
به عنوان متعلق شایستۀ پرستش و ستایش آدمیان باید از جمموعهای از و یژگیها برخوردار باشد از مجله آن که وجود
و صفاتش ضروری باشند .از سوی دیگر ،معنای ضرورت در اینجا چیزی جز ضرورت منطیق نباید باشد .با این
حال ،هیچ گزارۀ وجودی منیتواند از ضرورت منطیق برخوردار باشد .بنابراین ،خدا وجود ندارد   32.
هیک در حتلیل خود ،مقدمات استدالل فایندیل را شامل یک مقدمۀ فلسیف (هیچ گزارۀ وجودی ،گزارهای
ً
ً
منطقا ضروری نیست) و یک مقدمۀ اهلیایت (خدا به عنوان متعلق شایستۀ پرستش باید از وجود منطقا ضروری
برخوردار باشد) میداند .وی مقدمۀ فلسیف را میپذیرد ویل با مقدمۀ اهلیایت خمالفت میکند )Ibid, 362( .خمالفت
وی با مقدمۀ اهلیایت بر این اساس استوار است که شرط الزم برای متعلق شایستۀ پرستش بودن نه ضرورت
منطیق بلکه استقالل وجودی 33خدا است و میتوان نشان داد که مفهوم «موجودی که در وجود مستقل است»
ً
با مشکالت موجود منطقا ضروری مواجه نیست)ibid, 362-365( .
به هر تقدیر ،بسیاری از فیلسوفان دین معاصر (هر چند بر پایۀ مباین متفاوت) بر رد ضرورت منطیق وجود خدا
اتفاق نظر دارند .ویل آیا این به معنای نیف مطلق ضرورت وجود خدا است؟

 :2-1-2تعابیر دیگر ضرورت
مهانگونه که پیشتر اشاره شد ،مجعی از فیلسوفان دین غریب خداباور هر چند با ضرورت منطیق وجود خدا
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خمالف هستند اما معنا یا معاین دیگری از ضرورت را دربارۀ خدا میپذیرند ،معنایی که مشکالت ضرورت منطیق
را در یپ ندارد .ایدۀ کیل در اینجا آن است که هر چند وجود خدا ضرورت منطیق ندارد ویل این به معنای
ممکن الوجود بودن خدا نیست چرا که معاین دیگری از ضرورت ،دربارۀ وجود خدا جاری است .البته در باب
نامگذاری و تفسیر این معنا (یا معاین) از ضرورت اتفاق نظری دیده منیشود.
پلنتینگا معنای مورد نظر از ضرورت را ضرورت منطیق ّ
موسع 34میداند و با اذعان به این که در صدد ارائۀ تعر ییف
دقیق از این معنا نیست ،اظهار میدارد که این معنا نه تهنا شامل حقایق منطیق ،حقایق نظر یۀ جمموعهها و
حقایق ر یاضیات میشود ،گزارههایی مانند «هیچ کس قدبلندتر از خودش نیست» و «قرمز یک رنگ است»
را در برمیگیرد .به باور پلنتینگا ،برخی گزارههایی که در این دست جای دارند به حلاظ فلسیف بسیار حبث انگیز
بودهاند مانند این گزاره که «هیچ زبان خصویص وجود ندارد» یا «موجودی هست که کاملتر از آن نتوان تصور
ً
کرد» .به هر تقدیر ،در نظر وی برخی گزارههای ضرورتا صادق وجود دارند که ضرورت آنها از نوع ضرورت منطیق
این دست باشد)Plantinga, 1974, 2( .

به معنای مضیق نیست و گزارۀ «خدا وجود دارد» می تواند از
تعبیرهایی دیگر غیر از تعبیر «ضرورت منطیق به معنای ّ
موسع» در مورد وجود خداوند ارائه شده است .برای مثال،
جان هیک پس از نقد دیدگاه قائل به ضرورت منطیق خدا ،از ضرورت واقعی 35خدا دفاع میکند و آن را بر اساس
استقالل وجودی خدا تفسیر میکند )Hick, 1963, 369(.براین دیو یز ضرورت واقعی خدا را به یکی از سه معنای
ز یر میگیرد .1 :ممکن نیست خدا موجود نباشد؛  .2گزارۀ «خدا موجود است» صادق است و این امری نامنسجم
است که کیس در زماین کاری کند که این گزاره کاذب شود؛ و  .3صدق گزارۀ «خدا موجود است» (در صوریت که
صادق باشد) به عمل هیچ عامیل غیر از

خدا وابسته نیست)Davies, 1980,490( .

دنیل واختر از تعبیر «ضرورت تألییف»( 36در مقابل ضرورت حتلییل) استفاده میکند 37.به اعتقاد واختر وجود خدا
از ضرورت تألییف برخوردار است .وی این معنا از ضرورت خدا را چننی تفسیر میکند :خدا مهواره وجود دارد
ً
و وجودش نه توسط موجود دیگری معدوم میشود و نه تصادفا از بنی میرود و نه خدا خود اقدام به معدوم
ساخنت خود میکند )521-519 ,2002 ,Wachter(.همچننی شر یدر از دو نوع ضرورت عملشناخیت و متافیز یکی
سخن میگو ید و هر دو را در

مورد وجود خدا جاری میداند)Schrader, 1991, 57( .

 :3-1-2کاربست معناشناسی موجهات در بحث ضرورت خدا
مهانگونه که مالحظه شد ،در بهکارگیری اصطالحات ناظر به مفاهمی موجه ،فیلسوفان معاصر غر یب اختالیف
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فراوان با یکدیگر دارند و طبیعی است که به تبع این اختالف ،فضای معناشناخیت مهبمی بر تعبیر آنان از
این مفاهمی حاکم شود .من در ادامه میکوشم حبث را بر پایۀ معناشنایس مبتین بر منطق موجهات که از ایدۀ
جهانهای ممکن کمک میگیرد ،پیش برم.
مفهوم «جهان ممکن» شاید برای خنستنی بار از سوی الیبنیتس وارد اصطالحشنایس فلسیف شد .الیبنیتس بر
این نکته پای میفشرد که خداوند از میان جهانهای ممکن یبمشار ،هبتر ین جهان ممکن را آفر یده و در نتیجه،
جهان کنوین ما هبتر ین جهان ممکن است 38.سالها بعد مفهوم جهان ممکن از سوی فیلسوفاین همچون سول
کر یپکی برای ارائۀ معناشنایس صوری منطق موجهات به کارگرفته شد .پس از ظهور رو یکرد جدید منطیق به
مفهوم «جهان ممکن» این مفهوم به  تدر یج در متافیز یک حتلییل نیز مورد توجه قرار گرفت  39.
آیا میتوان برای ارائۀ معناشنایس ضروت متافیز یکی از معناشنایس منطق موجهات مبتین بر ایدۀ جهانهای
ممکن سود برد؟ به نظر میرسد که پاسخ مثبت است .ابتدا باید در نظر داشت که اکثر تعر یفها (یا معاین یا
تعابیر) پیشگفته برای ضرورت منطیق تعار ییف حنوی 40هستند که ضرورت منطیق یک گزاره را به گونهای بر پایۀ
و یژگیهای حنوی و ساختاری آن بیان میکردند .برای مثال« ،یکی از قضایای منطق بودن» یا بر «اساس فرم و
صورت منطیق صادق بودن» و یژگیهایی حنوی میباشند که بدون اعمال قواعد معناشناخیت بر روی یک گزاره،
مشخص میکنند که آیا این گزاره از ضرورت منطیق برخوردار است یا خیر .حیت و یژگی «حتلییل بودن» نیز دست
ً
کم بر اساس برخی تفاسیر یک و یژگی حنوی است 41.با این حال  ،ظاهرا در مورد ضرورت متافیز یکی چننی
مالک حنوی یا و یژگی صوری در اختیار نیست.
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بنابراین ،باید برای تعر یف ضرورت متافیز یکی دست به دامان معناشنایس موجهات شد .در بیان اولیه میتوان
گفت :گزارهای از ضرورت متافیز یکی برخوردار است که در مهه جهانهای ممکن صادق باشد .اگر خبواهمی تعر ییف
دقیقتر ارائه دهمی که در آن نسبت «دسترس پذیری» 43میان جهانهای ممکن ملحوظ باشد ،میتوان گفت:
(تعر یف  )1گزارۀ  pدر جهان ممکن  wاز ضرورت متافیز یکی برخوردار است اگر و تهنا اگر در  wو در هر جهان ممکین
که  wبه آن دستریس دارد صادق باشد.
با این حال ،مالحظه میشود که این تعر یف بر گزارههای برخوردار از ضرورت منطیق نیز صادق است .بنابراین،
به نظر میرسد که و یژگی معناشناخیت فوق منیتواند این دو تعبیر از ضرورت را از هم متمایز سازد.
برای اجیاد این متایز ،پیشهناد من این است که بگو یمی :گزارهای از ضرورت متافیز یکی برخوردار است که تعر یف
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(تعر یف  )1در مورد آن صادق باشد ویل ضرورت منطیق نداشته باشد.
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بر این اساس ،ممکن است گزارههای ز یر را دارای ضرورت متافیز یکی بدانمی:
( )1اگر یک ئش قرمز باشد آن گاه آن ئش رنگی است.
( )2هیچ عددی یک انسان نیست.
( )3هیچ انساین قدبلندتر از خودش نیست.
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البته ممکن است خمالفان ضرورت متافیز یکی بکوشند مثالهای باال را از این طر یق رد کنند که نشان دهند
گزارههای یادشده حتلییل هستند و در نتیجه از ضرورت منطیق و نه متافیز یکی برخوردار میباشند .برای مثال
ممکن است گفته شود که مفهوم حممول «رنگی بودن» و «انسان نبودن» به ترتیب از مفهوم موضوع «قرمز» و
«عدد» بیرون میآید مهانگونه که به عنوان مثال مفهوم «غیرمزدوج بودن» از مفهوم «عزب بودن» استخراج
میشود .بنابراین ،گزارههای ( )1و ( )2هر دو حتلییل هستند .همچننی ممکن است ادعا شود که با حتلیل مفهوم
«قد» و «قدبلندتر» میتوان به صدق گزارۀ ( )3یپ برد و از این رو ،این گزاره نیز حتلییل است.
من در اینجا در صدد برریس چننی انتقادایت نیسمت ویل به نظر میرسد که مثالهایی دیگر وجود دارند که به
سخیت میتوان با ادعای حتلییل بودن آنها مهراه شد .برای مثال میتوان گزاره ز یر را در نظر گرفت:
( )4برخی گزارهها صادق هستند.
به نظر میرسد که گزارۀ ( )4ضروری است یعین در هر جهان ممکین صادق است و در عنی حال ،حتلییل نیست.
همچننی اگر با کانت مهراه شده ،گزارههای حساب را گزارهای تألییف بدانمی ،گزارۀ ز یر از ضرورت متافیز یکی
برخوردار خواهد بود:
(5+7=12 )5
از آن چه تا کنون گذشت میتوان نتیجه گرفت که درکنار تعبیر ضرورت منطیق ،تعبیر معقول دیگری از ضرورت
هست (ضرورت متافیز یکی) که شامل برخی گزارهها میشود که  هرچند ضرورت منطیق ندارند ،در مهۀ جهانهای
ممکن صادق هستند .با پذیرفنت این تعبیر از ضرورت ،میتوان ادعا کرد که ضرورت منسوب به وجود و صفات
خداوند از نوع ضرورت متافیز یکی است.

 :2-2ضرورت گزارهای و ضرورت شئ
یکی از دوگانههایی که امروز در حوزۀ مباحث موجهات به صورت جدی مطرح است و در حبث ما تأثیر میگذارد
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دوگانۀ «گزارهای /شیئای» 46است .این دو مفهوم به صورت متقابل به عنوان صفت برای جهات به کار
ً
میروند .بر این اساس میتوان مثال از ضرورت گزارهای در مقابل ضرورت ئشای یا امکان گزارهای در مقابل
امکان ئشای سخن گفت .دو گانۀ مورد حبث ابتدا با رو یکردی منطیق بیان شد ویل پس از آن در مباحث
متافیز یکی نیز  به کار رفت .از این منظر و در بیاین اولیه میتوان گفت که گاه جهات به عنوان قید یا عملگری
ً
برای یک گزاره به کارمیروند که در این صورت با جهات گزارهای سروکار دار می .مثال در عبارت توتولوژ یک
ً
ً
ً
«ضرورتا هر انساین انسان است» و نیز در عبارت «ضرورتا هر انساین حیوان است» یا «ضرورتا »2+2=4
ضرورت از سنخ ضرورت گزارهای است .در مقابل گاه جهات ناظر به حنوۀ اتصاف یک ئش خاص به یک صفت
خاص است .برای مثال فرض کنمی که انسان بودن از صفات ضروری سقراط باشد .در این صورت میتوان
ً
ضرورت را در گزارۀ ز یر به صورت ضرورت ئش در نظر گرفت« :سقراط ضرورتا انسان است» .47این گزاره به ما
میگو ید که صفت یا حممول انسان بودن برای سقراط ضروری است به گونهای که ممکن نیست سقراط موجود
باشد ویل فاقد صفت انسان بودن باشد .در مقابل میتوان گفت« :سقراط باالمکان فیلسوف است» که به این
معنا است که صفت فیلسوف بودن از صفات ضروری سقراط نیست بلکه ممکن است سقراط فیلسوف باشد و
ممکن است فیلسوف نباشد.
از نظر بسیاری از متافیز یسنهای معاصر پذیرش ضرورت و امکان ئشای به معنای قبول متایز صفات ضروری
ً
و ممکن است به این معنا که هر ئش دو گونه صفت دارد :صفت ضروری و صفت ممکن .از سوی دیگر ،معموال
صفات ضروری مساوق با صفات ذایت و صفات ممکن مساوق با صفات عریض در نظر گرفته میشوند یعین
هر صفت ضروریای ،صفیت ذایت است و بالعکس و هر صفت ممکین ،صفیت عریض است و بالعکس .افزون
بر این ،پذیرش متایز صفات ذایت از صفات عریض به معنای قبول نوعی ذاتگرایی است ،ز یرا در نظر بسیاری
از متافیز یسنهای حتلییل ،ذات (به معنای معاصر آن) چیزی جز جمموعهای از متام صفات ذایت ئش نیست.
بنابر آنچه گفته شد ،فیلسویف که دوگانۀ «ضرورت ئشای /امکان ئشای» را میپذیرد در واقع از منظر
مابعدالطبیعی خود را ملزم به پذیرش دوگانۀ «صفات ذایت  /صفات عریض» و به تبع ،پذیرش ذاتگرایی کرده
است و از مهنی جا است که برخی خمالفتها با جهات ئشای سربرمیآورد .برای مثال کواین یکی از پایههای
خمالفت خود با جهات ئشای را این میداند که پذیرش جهات ئشای مستلزم قبول ذاتگرایی است و چون از
نظر او ذاتگرایی باطل است 48جهات ئشای نیز امری نامعقول و غیرقابل قبول هستند.
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بر اساس معناشنایس موجهات (که بر مفهوم «جهان ممکن» مبتین است) میتوان متایز میان ضرورت گزارهای و
ً
ضرورت ئشای را چننی توضیح داد :اگر گزارۀ «ضرورتا الف ب است» صادق و تعبیر ما از ضرورت بهکار رفته
در آن ضرورت گزارهای باشد ،معنای آن این خواهد بود که گزارۀ «الف ب است» در هر جهان ممکین صادق
ً
است .در طرف مقابل ،اگر گزارۀ «الف ضرورتا ب است» صادق و تعبیر ما از ضرورت بهکار رفته در آن ضرورت
ئشای باشد معنای آن این خواهد بود که الف ،در هر جهان ممکین که در آن وجود دارد ،دارای صفت ب است.

 -3حاالت مختلف ضرورت وجود خداوند
حال با فرض این که یفاجلمله میتوان ضرورت مربوط به خداوند را نوعی ضرورت متافیز یکی (و نه منطیق)
دانست باید نسبت آن را با ضرورت گزارهای و ئشای روشن کرد .با تفکیک میان ضرورت وجود خداوند و
ضرورت صفات او در جمموع چهار حالت اولیه متصور خواهد بود:49

 :1-3ضرورت گزارهای وجود خداوند
ً
فرض کنمی گزارۀ موجه «ضرورتا خدا وجود دارد» بیانگر ضرورت گزارهای وجود خداوند باشد .با توجه به
معناشنایس موجهات ،این گزاره در صوریت صادق است که گزارۀ وجودی«خدا وجود دارد» افزون بر جهان
بالفعل ما در مهۀ جهانهای ممکین که در دسترس جهان ما است ،صادق باشد .به دیگر سخن ،این گزاره در
صوریت صادق است که صادق باشد که خدا در جهان بالفعل موجود است و در مورد هر جهان ممکن دیگری
(که در دسترس جهان ما است) اگر آن جهان به فعلیت میرسید ،خدا از وجود برخوردار می بود .به نظر میرسد
که این ،تعبیری قابل فهم و معقول است  50.

 :2-3ضرورت شئای وجود خداوند
ً
بر اساس این احتمال ،گزارۀ «خدا ضرورتا وجود دارد» بیانگر ضرورت ئشای وجود خداوند است .آیا چننی
حمتوایی معنادار است و اگر آری ،چگونه میتوان معنای آن را برپایۀ معناشنایس منطق موجهات بیان کرد؟ به یاد
دارمی که ضرورت ئشای به معنای ضرورت ثبوت یک صفت برای ئشای خاص بود .بنابراین گام خنست برای
ً
پاسخ به پرسش باال آن است که به پرسش دیگری مقدم بر آن پاسخ دهمی :آیا اساسا میتوان «وجود» را صفیت
همچون «علم» یا «قدرت» دانست؟ به نظر میرسد دادن پاسخ مثبت به سؤال اخیر بسیار دشوار است .در طول
تار یخ فلسفه بسیاری از فیلسوفان به این حقیقت توجه کردهاند که بنی «وجود» و صفایت هچون سفیدی ،علم
و غیره تفاویت بنیادین هست .البته اتفاق نظر چنداین در بیان دقیق این تفاوت وجود نداشته است 51.حیت اگر از
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این مشکل بگذر می و وجود را صفیت همچون سایر صفات بدانمی در حبث حاضر مشکیل و یژه سربرمیآورد :تعبیر
ضرورت ئشای از وجود خدا به این معنا میاجنامد که «خدا ،در هر جهان ممکین که در آن وجود دارد ،دارای
صفت وجود است» .به نظر میرسد که این معنا چیزی جز یک توتولوژی خنواهد بود که نه تهنا در مورد خدا بلکه
در مورد هر موجودی (حیت موجودایت که به یقنی موجودات ممکن الوجود به مشار می آیند) صادق خواهد بود.
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 :3-3ضرورت گزارهای صفات خداوند
ً
گزارۀ «ضرورتا خداوند عامل است» را بیانگر ضرورت گزارهای «خداوند عامل است» در نظر میگیرمی .بر پایۀ تعر یف
ارائه شده ،این گزاره افزون بر جهان کنوین ما در هرجهان ممکین که جهان ما به آن دستریس دارد صادق است .به
نظر میرسد که این معنا از ضرورت معنایی معقول و خایل از اشکال است .برای روشنتر شدن این مدعا میتوان
حالت ممکین را در نظر گرفت که سه گزارۀ ز یر صادق باشند.
ً
الف) خداوند از ضروت وجود برخوردار است (ضرورتا خدا موجود است)؛
ً
ً
ب) خداوند موجودی ضرورتا (یا ذاتا) کامل مطلق است؛
ج) علم نوعی کمال است و موجود فاقد علم منیتواند کامل مطلق باشد.
بر اساس این مقدمات ،خداوند به دلیل برخورداری از ضرورت وجود در مهۀ جهانهای ممکن (در دسترس)
ً
موجود است و به دلیل آنکه ذاتا کامل مطلق است در مهۀ این جهانها کامل مطلق است و با توجه به مقدمۀ
سوم در مهه جهانهای مزبور عامل است.

 :4-3ضرورت شئای صفات خداوند
ً
فرض کنمی گزارۀ «خداوند ضرورتا عامل است» بیانگر ضرورت ئشای صفت علم باشد .بر پایۀ معناشنایس
ً
موجهات ،ضرورت ئشای مذکور به این معنا است که خداوند در هر جهان ممکین که اوال در دسترس جهان ما
ً
است و ثانیا ،در آن جهان وجود دارد ،دارای صفت علم است .در صوریت که ضرورت گزارهای وجود خداوند
را پذیرفته باشمی میتوان ضرورت مورد نظر را (با حذف قید دوم) به صورت خالصهتر چننی بیان کرد :خداوند
در مهۀ جهانهای ممکین که در دسترس جهان ما هستند از صفت علم برخوردار است .دلیل امکان حذف قید
ممکن در دسترس جهان
دوم این است که با توجه به ضرورت گزارهای وجود خداوند ،خدا در مهه جهانهای ِ

ما وجود دارد.
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نتیجهگیـ ــری
مسألۀ اصیل این مقاله آن بود که آیا میتوان تعبیر یا تعابیری از ضروت خداوند خواه در مورد وجود او و خواه در
مورد صفات او ارائه داد؟ با توجه به آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که هم در چارچوب فلسفۀ اسالمی
و هم در فضای فلسفۀ حتلییل معاصر میتوان تعابیری معقول از ضرورت خدا ارائه داد .در فلسفۀ اسالمی تعبیر
ضرورت بالذات در مورد ضرورت وجود و تعبیر ضرورت از یل در مورد ضرورت صفات خدا تعابیری معقول و
قابل فهم هستند .در فلسفۀ دین حتلییل معاصر نیز هرچند دفاع از ضرورت منطیق خدا (دستکم بنابر تعار یف
معقولیت تعبیر ضرورت متافیز یکی دفاع کرد .باتوجه به
رایج از ضرورت منطیق) دشوار به نظر میرسد ،میتوان از
ِ
تفکیک میان ضرورت گزارهای و ضرورت ئشای ،تعبیر ضرورت متافیز یکی گزارهای در مورد وجود خدا و تعابیر
ضرورت متافیز یکی گزارهای و ئشای در مورد صفات خدا تعابیری معقول و منسجم به نظر میرسند.
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پینوشتهــا
 .1من در این مقاله به این مطلب که آیا مهۀ صفات خداوند یا برخی از آنها ضروری هستند خنواهم پرداخت و
حبث را با این فرض حداقیل که دست کم برخی از صفات اهلی ضروری هستند ،یپ میگیرم.
 .2با مروری بر منابع آشکار میشود که حبث از ضرورت وجود به نسبت حبث از ضرورت صفات از گستردگی و
ّ
امهییت بیشتر برخوردار است تا آنجا که وقیت سخن از ضرورت خدا به میان میآید ،حبث خنست یعین ضرورت
وجود به ذهن متبادر میگردد .بااین حال به نظر میرسد برای ارائه حبیث جامع مناسب است که ذیل عنوان
«ضرورت خدا» هر دو مبحث (یعین هم حبث از ضرورت وجود و هم حبث از ضرورت صفات) درکنار هم مطرح
شوند.
 .3میدانمی که از دید مجعی از فیلسوفان مسلمان به و یژه اصحاب حمکت متعالیه« ،ضروت» و سایر مفاهمی
موجه از معقوالت ثاین فلسیف به مشار میآیند و در کاربردی خاص از مفهوم «صفت» ،معقوالت ثاین از مجله
صفات به مشار منیآیند .به نظر میرسد بر پایۀ مهنی دیدگاه است که در بسیاری از متون فلسیف و کالمی،
«وجود» یا «ضرورت» جایی در فهرست صفات اهلی پیدا منیکنند( .مطلب در مورد صفت «توحید» قابل تأمل
است .هر چند در منابع کالمی کهن ،توحید در مراتب خمتلف آن از مجله صفات اصیل ثبویت هفتگانه مشرده
نشدهاند ،ویل میتوان آن را در قالب صفات سلیب مورد حبث قرار داد ).با این حال میتوان «صفت» را در
معنایی عامتر به کار برد که شامل مهۀ حمموالت یک یشء شود .روشن است که در این کاربرد عام «صفت»
شامل معقوالت ثاین نیز خواهد شد و حمموالیت مهچون «وجود» و «ضرورت» هم به این معنای عام یک صفت
خواهند بود  .
 .4به نظر میرسد عموم مباحیث که از این و یژگی برخوردار هستند یعین هم جنبۀ منطیق دارند و هم جنبۀ فلسیف
اگر نگو یمی با دشواریهایی خاص ،دست کم با پرسشهایی خاص روبه رو هستند .برای مثال ،باید تکلیف این
ً
سؤال را مشخص کرد که مبحث مورد نظر اصالتا منطیق یا فلسیف است و در هر صورت طرح آن در دانش دیگر
بر چه مبنایی صورت گرفته است .برای حبیث در این باب بنگر ید به( :سعیدی مهر)1389 ،
 .5ابنسینا در بیان مواد ثالث در کتاب االشارات و التنبهیات (خبش منطق) میگو ید« :حممول در گزاره و
آن چه شبیه آن است خواه موجبه باشد یا سالبه ،از سه حال خایل نیست :یا نسبت آن به موضوع نسبیت
است که وجودش در نفساالمر ضروری است مانند حیوان در گزارۀ «انسان حیوان است» یا «انسان حیوان
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نیست»؛ یا نه وجودش و نه عدمش هیچکدام ضرورت ندارند مانند کاتب در گزاره «انسان کاتب است» یا
«انسان کاتب نیست»؛ یا عدم آن ضروری است مانند سنگ در گزارۀ «انسان سنگ است» یا «انسان سنگ
نیست» .بنابراین مواد گزارهها عبارت هستند از مادۀ وجوب ،مادۀ امکان و مادۀ امتناع( ».ترمجه از نگارنده
است)  (طویس)141 :1 ،1403 ،
در اینجا یادآوری دو نکته مفید است :خنست آنکه ابن سینا در تفسیر باال از مواد سهگانه ،از مفهوم زمان استفاده
نکرده است .با این حال وی در برخی آثار خود تفسیر زماین از مواد ثالث ارائه میکند که بر پایۀ آن ضرورت،
مادۀ قضیهای است که به حنو موجبه در مهۀ زم انها صادق باشد و امتناع ،مادۀ قضیهای است که به حنو سالبه
در مهۀ زمانها صادق باشد و امکان ،مادۀ قضیهای است که نه به حنو موجبه و نه به حنو سالبه در مهۀ زمانها
صادق نباشد (بلکه در برخی زمانها صادق باشد) (ابن سینا؛  .)29 ،1386نکتۀ دوم این است که نباید گمان شود
منطقدانان و فیلسوفان مسلمان از طریق بیانهایی نظیر آن چه در منت آمد در یپ بیان تعر یف (به اصطالح منطیق
آن) از مواد ثالث بودهاند بلکه آنان در مواضعی دیگر تصریح کردهاند که این سه مفهوم مفاهیمی بدهیی و غیر قابل
تعریف هستند که هرگونه تالیش برای تعریف آنها ما را با مشکل دوری بودن تعریف روبرو میسازد .از مهنی رو
مالحظه میشود تعابیری که در منت به کار رفت مانند «منیتواند برقرار نباشد» یا «میتواند برقرار باشد» به نوعی
ً
متضمن معنای امتناع یا امکان است .بنابراین دیدگاه ،به تعابیر یادشده و تعابیر مشابه صرفا باید به عنوان تعابیری
ً
تنبهیی نگریست که معموال برای توجه دادن خماطب به مفهومی بدهیی به کار گرفته میشوند.
 .6ابن سینا در کتاب االشارات و التنبهیات و در ذیل تنبهیی میگو ید :هر موجودی هرگاه از حیث ذاتش و بدون توجه
به موجود دیگری مورد نظر قرار گیرد ،یا به گونهای است که وجود برای آن واجب است یا چننی نیست .پس اگر واجب
(الوجود) باشد چننی موجودی حق بذاته و واجب الوجود بذاته است و او قیوم (و مقوم سایر موجودات) است و اگر
واجب نباشد منیتوان آن را پس از آنکه موجود فرض شده است ممتنع دانست بلکه اگر شرطی مهراه با اعتبار ذاتش
شود مانند شرط عدم علتش که در این حالت ممتنع خواهد بود یا شرط وجود علتش که دراین حالت واجب الوجود
خواهد شد و اگر شرطی مهراه آن نباشد نه شرط حصول علتش و نه شرط عدم علتش برای او بر حسب ذاتش حالت
سومی حمقق میشود که مهان امکان است .پس به اعتبار ذاتش ئشای است که نه واجب و نه ممتنع است .بنابراین،
هر موجودی یا واجب الوجود بالذات یا ممکن الوجود بالذات است( .طویس)18 :3 ،1403 ،
 .7برای نقدی از این تقسمی بنگر ید به مهان ،تعلیقۀ عالمه طباطبایی (تعلیقۀ مشاره .)2
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 .8برای ذکر منونهای از این احکام اختصایص میتوان به رأی مالصدرا اشاره داشت که در حبث از قاعدۀ فرعیه
(قاعده ای که می گو ید :ثبوت ئش لئش فرع ثبوت املثبت له) و مشول آن نسبت به هلیات بسیطه (گزارههای
ً
وجودی) مدعی میشود که هلیات بسیطه اساسا از حیطۀ این قاعده خارج هستند ،ز یرا مفاد چننی گزارههایی
«ثبوت الیشء» است نه «ثبوت یشء لیشء» .ویل مهانگونه که در منت اشاره شد چننی ادعایی مستلزم نیف
حممولبودن وجود نیست .به تعبیر خالصه« ،وجود» در نظر فیلسوفاین همچون مالصدرا حممول است ویل
حممویل خاص و متفاوت از سایر حمموالت.
Interpretation .9؛ در این مقاله ،گاه به جای «تعبیر» از واژۀ «معنا» یا «تفسیر» استفاده میشود که مقصود از
آنها مهان تعبیر است.
 .10در برخی آثار منطیق متایزی میان ضرورت از یل و ضرورت ذایت به تعر ییف که در منت گفته شد گذاشته نشده
است بلکه تهنا از یکی از اقسام ضرورت با عنوان «ضرورت مطلق» سخن گفته شده است که تعر یف آن مطابق
با تعر یف ضرورت ذایت است یعین قید «مادامی که موضوع موجود است» در آن مأخوذ است( .کاتیب قزو یین،
یبتا 18 ،و مقایسه کنید با :ابن سینا25 ،1386 ،؛ قطبالدینرازی ،یبتا 147 ،و )148
  .11البته مثالهای متعارف برای گزارههای موجه به ضرورت از یل ،هلیات مرکبهای است که موضوع آنها خدا
و حممول آنها یکی از صفات او است ویل این که ضرورت وجود خدا هم ضروریت از یل باشد ،قابل حبث است.
ً
در واقع در اینجا با مسألهای کیلتر روبرو هستمی که در جای خود نیازمند برریس است یعین این که آیا اساسا
یک گزارۀ وجودی (هلیۀ بسیطه) میتواند از ضرورت از یل برخوردار باشد؟
 .12شایان ذکر است که در گزارههای ضروری به ضرورت از یل ،عدم تقیید موضوع به معنای تقیید موضوع به
عدم نیست ز یرا روشن است که معنای دوم (تقیید به عدم) بر اساس دیدگاهی که معدوم فاقد هر صفت اجیایب
است به کاذب شدن گزارۀ مورد حبث میاجنامد .به دیگر سخن ،در گزارههای ضروری به ضرورت از یل موضوع
به صورت البشرط نسبت به وجود ملحوظ است نه به صورت بشرط ال از وجود.
 .13البته دیدگاههایی خمالف نیز وجود دارد برای مثال ،میدانمی که بر پایۀ آموزههای پوز یتیو یسم منطیق هیچ
گزارۀ وجودی منیتواند از ضرورت برخوردار باشد و در نتیجه هیچ موجودی از ضرورت وجود برخوردار نیست.
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

 .21برای مثال سو ینبرن در کتاب «انسجام خداباوری» شش معیار (یا معنا) برای ضرورت را از هم تفکیک و
سپس در بارۀ امکان اطالق هر یک از این معاین بر خدا حبث میکند .معنای خنست و ششم از این شش معنا،
به ترتیب مهان ضرورت منطیق و ضرورت طبیعی هستند اما چهار معنای دیگر به راحیت قابل طبقهبندی حتت
ً
معاین معروف ضرورت نیستند .مثال معنای دوم با برخی تعابیر از «ضرورت متافیز یکی» مهخوان است و معنای
پنجم به معنای «دوام» نزدیک میشود .بنگر ید به)Swinburne, 1993, 241-262(:

ّ
  .22در یک کاربرد رایج ،ضرورت عل در مورد معلول به کار میرود و منظور از آن است که اگر علت (تامه) حتقق
ً
ً
یابد معلول ضرورتا موجود میشود .ضرورت طبیعی نیز عموما بر قواننی طبیعت ( )Natural lawsاطالق میشود.
23. Logical Truths

 .24برای مثال ،براین لفتو گزارهای را از ضرورت منطیق ّ
مضیق ( )Narrow Logical Necessityبرخوردار میداند
که نقیض آن مستلزم تناقض باشد .به اعتقاد وی کر یپکی (در مقالۀ “ )”Naming and Necessityو پلنتینگا (در
مضیق و ضرورت منطیق ّ
کتاب  )The Nature of Necessityبنی ضروت منطیق ّ
موسع ( )Broadتفکیک کردهاند.
بنگر ید به )Leftow, 2010, 141-142( :به نظر میرسد که ضرورت منطیق ّ
موسع در این اصطالح مهان تعبیری از

ضرورت است که گاه ضرورت متافیز یکی هم نامیده میشود.
 .25این گزاره ،گزارهای مرکب است که از ترکیب فصیل دو گزاره بسیط تشکیل میشود.
26. Analytic

 .27ر یشۀ متایز «حتلییل  /تألییف» به کانت بازمیگردد .بر اساس معیاری که وی ارائه میکند ،گزارۀ حتلییل ،گزارهای
است که مفهوم حممول در مفهوم موضوع مندرج است و (از اینرو) نیف این گزاره به تناقض میاجنامد .بسیاری
از فیلسوفان ضرورت منطیق را با حتلییل بودن گزاره ،پیوند میزنند و مالک ضرورت منطیق را حتلییل بودن گزاره
میدانند .سو ینبرن حتلییل بودن یک گزاره را شرط الزم و کایف برای ضرورت منطیق آن میداند و معیار ضرورت
ً
منطیق را چننی بیان میکند :یک گزاره  [منطقا] ضروری است اگر و تهنا اگر حتلییل باشد)Swinburne, 1993, 243( .
  .28آن دسته از فیلسوفان دین که ضرورت منطیق را بر پایۀ حتلییل بودن تعر یف کردهاند ،در تفسیر حتلییل بودن
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یک گزاره اتفاق نظر ندارند و از این رو خود مفهوم حتلییل بودن و مصادیق آن به گونههای خمتلیف بیان میشود.
برای مثال ،رابرت آدمز گزارههای حتلییل را در سه دسته جای میدهد .1 :گزارههای شرطیای که تایل آن از
حتلیل کامل یا حتلیل جز یی مقدم آن به دست میآید؛  .2گزارههایی که به شکل صوری از گزارههای دستۀ اول
نتیجه میشوند؛  .3قضایای( )Theoremsمنطق صوری ،وی سپس احتجاج میکند که گزارههای وجودی در
هیچ یک از این سه دسته جای منیگیرند و از این رو ،هیچ گزارۀ وجودی حتلییل نیست و ضرورت منطیق ندارد.
بنگر ید به)Adams, 1983, 742( :

 .29البته صحت این مدعا تا حدی وابسته به تعر ییف است که از «خدا» در نظر میگیرمی .اگر مفهوم وجود به
نوعی در تعر یف «خدا» اخذ شود آن گاه چه بسا حکم به حتلییل نبودن گزارۀ «خدا موجود است» چندان روشن
ً
نباشد .مثال ممکن است شخص خداباور« ،خدا» را به «موجود کامل مطلق» تعر یف و بر این اساس ادعا کند
که مفهوم «موجود» (حممول) در مفهوم «خدا» (موضوع) مندرج و در نتیجه گزارۀ «خدا موجود است» گزارهای
حتلییل است .اما این روش با مشکالیت روبه رو است .از یک سو ،شخص منکر خدا بهراحیت میتواند مدعی
شود که با خداباور توافیق بر سر پذیرش این تعر یف از خدا ندارد .از سوی دیگر ،کساین که «خدا» را اسم خاص
میدانند و به نظر یۀ داللت مستقمی باور دارند ،منیتوانند بپذیرند که مفهوم خدا از طر یق ارائۀ توصییف مهچون
«موجود کامل مطلق» یا مانند آن قابل بیان نیست   .
 .30مالحظات متعدد دیگری نیز مطرح شده است .برای منونه ،برخی گفتهاند باور به ضرورت منطیق وجود خدا
و حتلییل بودن گزارۀ «خدا وجود دارد» مشکیل معرفیت به دنبال دارد ز یرا مستلزم آن است که ما تصوری از مفهوم
خدا به عنوان یک ئش داشته باشمی و بتوانمی این مفهوم را تعر یف کنمی در حایل که چننی کاری ممکن نیست.
بنگر ید به)Davies, 1980, 488-489 ( :

 .31و شاید از مهنی رو است که هیک در ادامۀ مهان مقاله به استدالل فایندیل و نقد آن میپردازد.
  .32یک تقر یر از استدالل فایندیل به این شرح است:
الف) اگر وجود خدا (به عنوان موجودی که شایستۀ پرستش ،ستایش و غیره است) ممکن باشد آن گاه وجود
خدا ضروری (به ضرورت منطیق) است؛
ب) وجود خدا ضروری (به ضرورت منطیق) نیست (چون هیچ گزارۀ وجودی منیتواند گزارهای ضروری باشد)؛
نتیجه :وجود خدا ممکن نیست.
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33. Aseity
34. Broadly logical necessity
35. Factual necessity
36.Synthetic necessity

 .37تعر یف واختر از ضرورت تألییف چننی است :در صوریت گزاره  pبه ضرورت تألییف صادق است که نه عبارت
ً
«ضرورتا  »pو نه خود  Pهیچکدام حتلییل نباشند )Wachter, 2002, 518( .به نظر وی ،گزارۀ «هیچ چیز منیتواند
ً
متاما قرمز و سبز باشد» از ضرورت تألییف برخوردار است مشروط به آنکه مفهوم سبز نبودن متضمن در مفهوم قرمز
بودن نباشد .واختر به این حبث هم میپردازد که آیا ضرورت حتلییل (منطیق) از ضرورت تألییف قویتر است یا
بالعکس و از این ادعا دفاع میکند که ضرورت تألییف قویتر است.
 .38مالحظه می شود که ایدۀ «هبتر ین جهان ممکن» با ایدۀ «نظام احسن» فیلسوفان مسلمان بسیار نزدیک
است.
ً
 .39البته این که یک جهان ممکن اساسا چیست و از چه جایگاه وجودشناخیت برخوردار است و موقعیت
جهان بالفعل ما در میان انبوه جهانهای ممکن چیست از مجله پرسشهای مهمی است که متافیز یسنها با آن
دست به گر یبان هستند .برای شرحی از کاربردهای منطیق و متافیز یکی مفهوم «جهان ممکن» رجوع کنید به  
فصول اول و دوم از (سعیدی مهر  )1394 ،
40. Syntactical

 .41برای منونه ،به نظر میرسد مالک دوم و سومی که رابرت آدامز برای حتلییل بودن یک گزاره برمیمشارد،
مال کهایی حنوی هستند.
 .42شاید یکی از وجوه نامگذاری این تعبیر از ضرورت به «ضرورت متافیز یکی» مهنی نکته باشد.
 .43یکی از و یژگیهای معناشنایس کر یپکی برای مفاهمی موجه که آن را از معناشنایس مأخوذ از دیدگاه الیبنیتس
جدا میکند ،در نظر گرفنت نسبت «دسترسپذیری» میان جهانهای ممکن است .در یک تعر یف اولیه ،میتوان
گفت :جهان  w1به جهان  w2دستریس دارد اگر و تهنا اگر هر  گزارهای که در  w2صادق است در  w1ممکن (به
امکان عام) باشد .برای توضیح بیشتر نسبت دسترسپذیری و ظرفیتهایی که برای معناشنایس کر یپکی فراهم
میآورد( .سعیدی مهر)43-7 ،1394 ،
 .44شایان ذکر است که میتوان «ضرورت متافیز یکی» را در معنایی عامتر به کار برد .این معنا شامل ضرورت
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منطیق و ضرورت متافیز یکی به معنایی که در منت ذکر شد می شود .به نظر میرسد که پلنتینگا با به کاربردن تعبیر
«ضرورت منطیق به معنای ّ
موسع یا عام» ( )Broadly Logical Necessityمهنی معنای عام را اراده کرده است.
مهچننی به نظر میرسد کر یپکی نیز مهنی معنا از ضرورت را در کتاب نامگذاری و ضرورت مورد نظر داشته است.
 .45این مثالها را پلنتینگا در ( )Plantinga, 1974, 4مطرح کرده است.
46. De dicto/ de re

تعبیرde dicto

و

de re

در اصل دو عبارت التیین و به ترتیب به معنای «در بارۀ گزارهها یا مجلهها» و «در بارۀ

اشیاء» هستند.
 .47مهانگونه که مالحظه میشود جهات گزارهای و جهات ئش هر دو به عنوان خبیش از یک گزاره (یا مجله)
به کار میروند .در صورتبندیهای منطیق (در منطق حمموالت) متایز این دو به این صورت نشان داده میشود
که جهت گزارهای بیرون از دامنۀ سور و جهت ئش داخل دامنۀ سور قرار میگیرد .اما در زبانهای طبیعی (مانند
زبان فاریس) میتوان بر اساس یک قرارداد ،تفاوت را در مورد گزارههای محیل این گونه نشان داد که جهت
ً
گزارهای در ابتدای مجله (قبل از موضوع و حممول) و جهت ئش پس از موضوع قرار میگیرند .بنابراین« ،ضرورتا
ً
الف ب است» بیانگر ضرورت گزارهای و «الف ضرورتا ب است» بیانگر ضرورت ئش است .نکتۀ جالب توجه
این است که منطقدانان مسلمان از مجله ابن سینا قرنها پیش به چننی متایزی توجه داشتهاند .برای حبیث در
این زمینه ،بنگر ید به (نبوی  )1379 ،
 .48برای ایرادات کواین بر ذاتگرایی و نقد آن بنگر ید به( :سعیدی مهر)244-235 ،1394 ،
ً
   .49در اینجا در صدد اثبات ضرورت خداوند به هیچ یک از احتماالت چهارگانه نیسمت بلکه صرفا در
یپ تفسیر این ضرورت و برریس اولیۀ این مطلب که چگونه میتوان تفسیری معقول از آن (در هر یک از این
احتماالت) ارائه داد.
 .50شایان ذکر است که در نظر بسیاری از فیلسوفان حتلییل معاصر دامنۀ موجودات ضروری بسیار گسترده است
ز یرا مهۀ هو یات یا اشیاء انتزاعی  Abstract Entities or Objectsمانند گزارهها ،اعداد ،صفات و غیره از ضرورت
برخوردار هستند .اگر تعبیر ما از ضرورت وجود ،هو یات انتزاعی ضرورت متافیز یکی گزارهای باشد آن گاه دست
کم در نظر این گروه از فیلسوفان چننی تعبیری ،تعبیری معقول خواهد بود که به هیچ وجه به خداوند اختصاص
ندارد .برای آشنایی کیل با هو یات انتزاعی بنگر ید به )Rosen, 2014( :گفتین است که اعتقاد به ضرورت وجود
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هو یات انتزاعی ،الاقل در نگاه خنست با دیدگاه رایج در فلسفۀ اسالمی بسیار متفاوت میمناید ز یرا عموم
ضمن براهنی متعددی
فیلسوفان مسلمان ضرورت وجود را از و یژگیهای احنصاری خداوند به مشار میآورند و در
ِ
ً
که در باب توحید ذایت ارائه میدهند ،میکوشند اثبات کنند واجب الوجود (ضرورتا) یکتا است.
 .51برای مثال ،کانت «وجود» را یک حممول واقعی یا مناسب همچون سایر حمموالت منیدانست و فرگه قایل
شد که «وجود» حممول درجه دوم است .جالب است که در بسیاری از سنتهای اهلیایت نیز وجود به عنوان
یک صفت متعارف همچون علم و قدرت برای خدا در نظر گرفته منیشود و فهرست صفات اصیل خداوند به
ندرت با صفیت به عنوان وجود روبرو میشومی.
ً
 .52این مشکل شاهدی بر این مطلب است که تعبیر ضرورت ئشای لزوما در مورد ضرورت صفات معنا دارد و
تسری آن به گزارههای وجودی به یبمعنایی میاجنامد.
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