ضرورت و دوام از دیدگاه ابنسينا و ارسطو

1

دكتر منوچهر صانعي دره بيدی
استاد دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده
مفهوم ضرورت و رابطه مفهومي آن با دوام از مباحث دشوار فهم در منطق موجهات
است .ابن سينا گاه ضرورت را به دوام كه از لوازم ضرورت است تفسير ميكند و گاه
ضرورت را اخص از دوام ميداند .اما ضررورت از دیردگاه ارسرطو ن روه موجودیرت
امری است كه جز به ن وی كه هست نميتوانرد بره ن رو دیگرری باشرد .مفهروم دوام
ماندگاری م مول در موضوع در طول زمان است در حرالي كره ضررورت بره معنرای
امتناع انفكاک م مول از موضوع در برخي شرایط است .با این ت ليل ضرورت فرع بر
دوام و مشروط به استمرار و معادل اقتضرای شررایط موجرود خواهرد برود .از نظرر
ابن سينا در علوم یقيني تنها قضایای ضروری كاربرد دارند .ارسطو نيز قضرایایي را
كه پيوند موضوع و م مول در آنها امكاني است فاقرد ارز

علمري مريدانرد .تفكير

قضایای ضروری و علمي از گزارههای امكراني بعردها بره صرورت تفكير قضرایای
ت ليلي و تأليفي (به اصطالح كانت) و اقسام حمل (به تعبير صدرا) مطرح گردید.
سهروردی ضرورت را جنس جهات سرهگانره مريدانرد .از نظرر وی همره قضرایای
منطقي بتيّهاند .اسپينوزا نيز به طریقري مشرابه برا اعرالم یگرانگي ضررورت و دوام
ضرورت را اقتضای هستي و امكان را ناشي از عدم شناسایي نظام ضروری عالم بره
شمار ميآورد.

واژگان كليدی
ابنسينا ارسطو ضرورت دوام زمان سهروردی بتاته

 -1دریافت مقاله78/5/52 :؛ پذیرش نهایی78/2/11 :
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اخترشناسان امروزه با اعتقادي برآمده از علم تجربی جدید بر این باورنند نه
«زمي متحرك است» .1بنابر مبانی اخترشناسی جدید ،نسبت حر ت به زمي  ،ین
نسبت غيرقابل انفكاك است .به ای معنی ه مادامی ه زمي وجندد دارد ،حر نت
می ند .ممك نيست ره زمي به معنی نجدمی آن ،مدجدد باشند و حر نت نكنند.
زمي تا هست حر ت می ند .ای معنی «دوام »5حر ت براي زمي اسنت و قضنيه
«زمي حر ت می ند» قضيهاي دائمه است .اما بننابر قنداني اخترشناسنی نيندت ،
عالوه بر «دوام» حر ت براي زمي در اصدل اخترشناسی نمنیتندان زمني را بنه
عندان سياره اي تصدر رد ه حر ت نكند .طبق قاندن جاذبه عمدمی ه بننابرای
هر دو ذره مادي طبنق فرمندلی خناك یكندی ر را جنذ منی ننند ،سنكدن زمني
«محال» است .مسأله فقط ای نيست ه زمي دائماً حر ت می ند ،بلكنه عنالوه بنر
ای  ،زمي نمیتداند حر ت نكند و حر ت براي زمي ی صفت ضروري است .بنه
عبارت دی ر ضرورت دارد ه زمي حر نت نند .این اتصناك حر نت زمني بنه
وصف «ضرورت »3معناي تازهاي است ه بنه مدجنآ آن قضنيه «زمني متحنرك
است» عالوه بر دائمه ،ضروریه است؛ زیرا نمیتدان زمينی را تصدر رد (با تكينه
بر مبانی اخترشناسی نيدتنی) ه حر ت نكند.
بر ای اساس «قضيه زمي متحرك است» متصف به دو صفت دوام و ضرورت
است .در منطق اب سينا رابطه این دو صنفت در قضنایایی نه متصنف بنه آننند،
چ دنه رابطهاي است؟ به عبارت دی ر آیا از نظر اب سنينا ضنرورت و دوام بندون
ارتباط با یكدی ر و هر دام به عندان ی معناي مسنتقل از دی نري وصنف قضنيه
واقع میشدند؟ یا دوام قضنيه (در هنر قضنيه دائمنهاي) برگرفتنه از ضنرورت آن
است؛ یعنی آیا قضيه بایند ضنروریه باشند تنا بتدانند دائمنه باشند؟ ینا بنرعك ،

 -1در اخترشناسی جدید براي زمي چهار ندع حر ت تعریف و اثبات ردهاند -1 :حر ت وضعی؛  -5حر نت
انتقالی؛  -3حر نت جررافينایی؛  -1حر نت پرسنيدن و ندتاسنيدن (زمردینان ،1331 ،ك .)37در قضنيه «زمني
متحرك است» حر ت انتقالی زمي گرد خدرشيد مدرد نظر میباشد ه از زمي تفكي ناپذیر است.
2-eternity
3-necessity
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ضرورت مشروط به دوام اسنت و قضنيه ضنروریه بایند دائمنه باشند تنا بتدانند
ضروریه باشد؟
در ای ندشتار ابتدا آثار منطقی اب سينا را بررسی می ننيم و سنپ

بنه قصند

یافت سابقه تاریخی ای بحث برخی از تآ ارسطد را مدرد مطالعه قرار میدهيم.
در ادامه تفسير ابداعی سهروردي از قضایایی امكانی و بتيه را بنه اجمنال از نظنر
میگذرانيم.

ضرورت از نظر ابنسينا
نظر صریح اب سينا در مدرد ارتبناط ضنرورت و دوام چنني اسنت« :منا لفن
ضرورت را ه به معنی دوام است ،در چند مدضع به نار منیبنریم :از آن جملنه
اینكه میگدیيم خداوند ضرورتاً زنده است ،یعنی دائماً و بیپایان» (اب سينا1141 ،هنن،

ج  ،5ك .)35تا اینجا اب سينا تصریح رده است ه ضرورت بنه معننی دوام اسنت.
اما از ای عبارت نمیتدان نتيجه گرفت ه نسبت ضرورت و دوام نسنبت تسناوي
یا برابري است؛ زیرا اب سينا در همان جا اضافه می ند ه« :و گدیيم هنر انسنانی
ضرورتاً حيدان است ،اما نه دائمی و بیپایان؛ بلكه تا وقتی ه آنچه انسان نامينده
میشدد مدجدد باشد؛ به عبارت دی ر تا وقتی ه مدصندك باشند بنه چينكي نه
انسان مدضدع آن است( »1همد) .اب سينا در همان جا در ذ ر اقسام ضرورت بيان
خدد را چني ادامه میدهد« :و گدیيم هر متحر ی ضرورتاً مترير است ننه دائمناً و
بیپایان]یعنی سلآ دوام[ و نه تا وقتی ه ذات متحرك مدجدد باشد ]یعننی سنلآ
ضنرورت ذاتننی[ بلكننه تننا وقتننی نه متحننرك اسننت» (همنند ،ك  .)35در این قضننيه
ضرورت عارض دو وصف براي ذات مدضدع شده است .در واقع اصل ای قضيه
ای است ه «الفِ متحرك ،مترير است» و ضرورت بي متحنرك و مترينر برقنرار
1ن ضرورت مدجدد در ای مثال اب سينا شبيه است به ضرورت مدجدد در قضيه «زمي متحرك است» زینرا
در اینجا هم قيد دوام مدجددینت مدضندع ( نره زمني ) مفنروض اسنت و منطقندانان این نندع ضنرورت را
ضرورت ذاتنی نامينده انند و آن ضنرورتی اسنت نه مشنروط بنه قيند دوام مدجددینت مدضندع منیباشند
(مظفر1141،هن ،ك.)188
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است :ضرورت در اینجا اوالً وبالنذات وصنف رابطنهاي اسنت نه بني متحنرك و
مترير برقرار است؛ ثانياً و بالعرض وصف رابطه الف با مترينر اسنت .بنه عبنارت
دی ر ترير به طدر مستقيم عارض متحرك شده و از طرینق آن وصنف النف قنرار
گرفته است .اب سينا در ادامنه بحنث در ذ نر اننداع ضنرورت ،مثنالهناي دی نري
مننیآورد .از جملننه اینكننه« :هننر متحر ننی ضننرورتاً جسننم اسننت  ...و راه رونننده
ضرورتاً راه رونده است  . ...ماه ضرورتاً در فالن مدقعيت منكسف است  ....و هنر
انسانی ضروره نف

می شد ( »....اب سينا1141 ،هن ،ج  ،5ك .)33-35

نظرات ارسطور ارسطد به عندان پایهگذار علم منطق( ،یا نخستي منطق مندون،
دوام را خبر ضرورت و مقدم بر آن (به تقدم ذاتنی) منیدانند وي در فصنل پننجم
رساله دلتا در مابعدالطبيعه در ذ ر اقسام ضرورت در معناي سندم آن منیگدیند:
«ما میگدیيم آنچه نتداند جك به نحدي ه هست به نحند دی نري باشند ،ضنروري
است؛ و سایر معانی «ضرورت» (از قبيل اجبار ،اضنطرار ،شنرط الزم و  ...از این
معنا برآمده است)» ( )Aristotle,1972,P.1015aپ

معناي «ضرورت» صركنظر از

ارتباط آن با دوام ،عبارت است از نحده مدجددیت امدري ه جنك بنه صندرت ینا
حالتی ه وجدد دارد به نحد دی ري نمیتداند وجندد داشنته باشند ،مثنل زوجينت
عدد چهار ،برابري طدل شعاع هاي داینره ،تننف

بنراي انسنان ینا قناندن نن

و

وا ننن  .امننا در منندرد ارتبنناط ضننرورت و دوام مننیتنندان گفننت از مضننامي
مدضعگيريهاي ارسطد برمیآید ه او هم ضرورت امندر ضنروري را از جنن
صفت دوام 1اشيا میداند .برخی از عبارات ارسطد ه ملهم ای معنی است عبارتند
از« :مطلقاً لی چيكي است ه هميشه و همه جاست» )« (Ibid,1941,P.87bدر مينان
اشيا ،بعضی همداره بر ین حالتنند و ضنروريانند« (Ibid,1972,P.1026b) »...هنر
چيكي یا دائمی و ضروري است ...یا ا ثنري اسنت ینا ننه ا ثنري ،ننه دائمنی و ننه
ضننروري بلكننه صننرفاً تصننادفی اسننت « ) Ibid,P.1064b,31( ».....اشننيا ریاضننی از
جهت دوام و ترييرناپذیري بنا محسدسنات مرایرنند و از جهنت ثنرت بنا صندر»
1- eternity =αιωνιόТηТα
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(« (Ibid,P.987b,16اگر چيكي با دوام و ترييرناپذیر اسنت هنيا اجبنار و ضنرورتی
نمیتداند آن را تريير دهد» ).(Ibid,P.1015b,14
تعبينرات «هميشه و همنه جا» در وصنف «مطلقاً لی»« ،همداره بنر ین حالننت
و ضننروري»« ،دائمننی و ضننروري یننا« ،»...دوام و ترييرناپننذیري» دال بننر اینن
است ه ارسطد ضرورت و دوام را از ی جن

دانسته است و چدن دوام اعم از

ضرورت است ،یعننی قضنایاي دائمنهاي وجندد دارد نه ممكن اسنت مناده آنهنا
ضرورت نباشد (مظفر1141 ،هن ،ك 183؛ حلی ،1384 ،ك .)144از ای جهت میتدان گفت
(بخصدك در نظر ارسطد) دوام جن

ضنرورت اسنت و قضنایاي ضنروریه در

واقع از اقسام دائمهاند .تدجه بنه این نكتنه اهمينت بسنيار دارد نه فصنل «دوام»
ماندگاري محمدل در مدضدع در طدل ل زمان است ،اما فصل «ضرورت» ،امتناع
انفكاك محمدل از مدضدع در شرایطی است ه ضرورت حمل را ایجا منی ننند.
ای شرایط مبناي تمایك ضنرورت از دوام اسنت؛ منثالً در قضنيه «زمني متحنرك
است» تا وقتی ه ره زمي وجدد دارد ،حر ت می ند ،این قيند دوام اسنت و بنه
ای اعتبار قضيه دائمه است؛ اما تا وقتی ه حادثه آسنمانیاي رخ ننداده اسنت نه
نسبت مدجدد بي زمي و خدرشيد را برهم زند ،نسبت حر ت به زمي ضنروري
و قضيه از ای جهت ضنروریه اسنت .چننان نه اخترشناسنان گدینند حندود 1/2
ميليارد سال آینده حجم خدرشيد به اتمام خداهد رسنيد و گنردش زمني بنه دور
خدرشيد منتفی خداهد شد .ای بدان معنی است ه ضرورت حر نت بنراي زمني
اقتضاي خدد را از دست خداهد داد .البته نتيجنه این تحلينل این اسنت نه شنأن
ضرورت تنكل یافته و معنی آن معادل «اقتضاي شرایط مدجدد» اسنت و هنر گناه
شرایط مقدم ضرورت ،منتفی گردد ،ضرورت ،رخت بر خداهد بست .1عالمه حلنی
به ای نكته اشاره رده است ه« :و شاید ای دو (دائمه و ضنروریه) در قضنایاي

1ن در منطق جدید ضرورت را چنان تعریف می نند ه از ای نقص در امان باشد.
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ليه به ی نحد جریان داشته باشند ،به ای معنی ه هر حكم لی دائمی ،ضروري
باشد( »1حلی ،1384 ،ك  )144و در واقع قضيه لی دائمه قطعاً ضروریه است.5
اب سينا در جاي دی ري گفته است« :امدر ضروري دو قسم است -1 :ضروري
در لكوم ،بدون اینكه بعضی از آنها براي بعضی دی ر ]یعنی ضرورت چيكي براي
چيك دی ري[ در جدهر و طبيعت ضروري باشد ،ای قسم ضرورت خنارجی اسنت
]یعنی از طبيعت امدر برنيامده است[ و به ار علم یقينی نمیآید؛  -5ضنروري در
جدهر و طبيعت؛ و اینها امدري است ه به ذات خدد مدجددنند» (ابن سنينا1141 ،هنن،

ج  ،3ك .)124شاید مثال مناسآ ضرورت ندع اول ( ه اب سينا براي آن مثالی ذ نر
نكرده است) ضرورت مجازات براي نقض قاندن باشد.
اما از برخی عبارات اب سينا در منطق اشارات چني برمیآیند نه وي در نظنر
دارد ضرورت را به دوام تفسير نمایند .در بينان و شنرق قضنيه ضنروریه مطلقنه
(مانند اهلل تعالی زنده است بالضروره) و تفناوت آن بنا اقسنام پنن گاننه ضنروریه
مشروطه (مقيد) چني میگدید :گاهی ضرورت مطلق اسنت ماننند «اهلل تعنالی حنی
بالضروره» و گاه معلق و مشروط .قضيه ضروریه گناه مشنروط بنه دوام وجندد
ذات است :مثالً در قضيه «انسان جسم ناطق است بالضروره».
مرادمان آن نيست ه انسان لم یكل و الیكال (همنداره و هميشنه) جسنم نناطق
است زیرا ای گفتار درباره هر شخص انسانی صادق نيسنت بلكنه منظدرمنان آن

5ن خداجه طدسی در منطق التجرید ابتدا قضيه دائمه را اعم از ضروریه میدانند و سنپ

اظهنار منی نند نه

«لعلهما فی الکلیات یجریان مجری واحداً» «عالمه حلی در شرق ای عبارت میگدید ...:بمعنی ان کل حکلک کللی مافلک فهل
ضروری الن االتفاقیات ل یستحی موامها کلیه و انما بنافه علی التج یز النه حکلک الارع علظ نالر المناملی املا فلی الجزفیلات فملد
تفترقان لزید ان یدوم فمره مظ غیر ضروره.
3ن محمدد شهابی تفاوت ضرورت و دوام را با ایجاز دقيق بيان رده است« :هرگاه يفيت نسنبت محمندل بنه
مدضدع عبارت از امتناع انفكاك محمدل از مدضدع ،باشد قضيه را ضروریه خداننند» و «هرگناه محمندلی از
مدضدع

هيا گاه انفكاك نيابد (بدون اشتراط اینكه انفكا

نسبت دائمه باشد( »...شهابی ،1384 ،ك 138ن.)184
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1

است ه ذات انسان مادامی ه مدجدد اسنت جسنم نناطق اسنت ( ...همند1143 ،هنن،

ك .)112
خداجه طدسی در شرق ای عبارات چني اظهار می ند ه اب سينا ضنرورت را
به دوام ( ه از لدازم ضرورت است) تفسير نرده اسنت و بنه تعبينر قطنآ الندی
رازي و ای بيان داللت می ند ه از نظنر ابن سنينا ضنرورت مطلنق آن قضنيهاي
است ه حكم در آن لم یكل و الیكال است و ای مفهندم دوام ازلنی اسنت ولنی در
مدرد ضرورت ذاتی (مانند انسان جسم ناطق است بالضروره) ضرورت مشنروط
به دوام ذات است و ای مفهدم دوام ذاتی است.
قطآ الدی رازي تفسير ضرورت به دوام را تفسير بنه مفهدم اعم میداند و از
ای رو آن را رسم ناقص میداند.5
اهميت و كارآیي قضيه ضروری در علوم
پي

از ای دیدیم ه ابن سنينا ضنرورت را از جهتنی بنه خنارجی (لكومنی) و

طبيعی (جدهري) تقسيم رد و در ی عبارت دتاه اشاره رد ه« :این ضنرورت
خارجی به ار علم یقينی نمیآید» (اب سينا1143 ،هن ،ج  ،5ك  .)124اب سنينا در اینجنا
به نكتهاي ب

دقيق و ظریف اشاره رده است ه پي

از او مدرد تدجنه ارسنطد

واقع شده و در عصر جدید بعضنی از متفكنران از جملنه منالبران

بنه آن تدجنه

ردهاند .نظر ارسطد ای است نه شنرط علنم و معرفنت علمنی ،این اسنت نه از
قضننایاي ضننروري تشننكيل شننده باشنند (بننا شنناخص امتننناع انفكنناك محمنندل از
مدضدع) و اگر قضيهاي ضروري نباشد یعننی پيدنند مدضندع و محمندل در حند

 -1تعبير اب سينا :و الضروره قد تک ن علی االطالق کم لنا اهلل تعالی حی ،و قد یک ن معلمه بشرط و الشرط اما موام وج م الذات
مث ق لنا االنسان بالضروره جسک ناطق و لسنا نغ نی به ان االنسان لک یزل و الیزال جسماً ناطماً فان هذا کاذب علی ک شخص انسلانی،
ب مغنی به انه مامام م ج م الذات انساناً فه جسک ناطق...
 -1براي اطالع بيشتر رجدع نيد به :اب سينا1143 ،هنن ،ك 117-112و شرق خداجه طدسی و تعليقه قطآ الندی
رازي
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امكان باشد ،قضيه ارزش «علمنی» نندارد و چينكي از قبينل «عقينده« 1اسنت .بينان
ارسطد چني است« :معرفت علمی و متعلق آن غير از عقيده و متعلق عقينده اسنت؛
و آن معرفتی است ه در آن ،شناخت علمی مطلقناً لنی اسنت و ناشنی از روابنط
(نسبتهاي) ضروري است و آنچه ضروري است ،نمیتداند جنك آنچنه هسنت بنه
نحد دی ري باشد .به طدري ه هر آنچه صادق (حقيقی) و واقعی باشد ،اما بتدانند
تريير ند ،مدضدع

معرفت علمی نيست» ).)Aristotle, 1941, P.88b

خداجه نصيرالدی طدسی در مدرد ارتباط قضایاي ضروریه بنا معرفنت علمنی
میگدید« :هر گاه مقدمات برهان ،مفيد علمی یقينی بدده؛ و دائم باشند ،بنه گدننهاي
ه مترينر نشندد ،بایند ضنروري باشند» (طدسنی ،1383 ،ك .)373خداجنه در ادامنه،
مسأله ضروري و ذاتی و اولی با برهان را شرق داده است.5
تفكي

قضایاي ضروري (علمی) از قضایاي امكانی (عقيدتی) در زبنان ارسنطد

به صدرت تفكي بي قضایاي تحليلی (ضروري به اصطالق ارسنطد) و تنأليفی ینا
تر يبی (امكانی به اصطالق ارسطد) در عصر جدید از حد فاصل د ارت 3تا اننت

1

درمیآید و همكمان بنا د نارت در مينان فيلسندفان اسنالمی ،مالصندرا آن را بنه
صدرت تقسيم حمل به اولی ذاتی (تحليلی نانتی و ضنروري ارسنطدیی) و شنایع
صناعی (تأليفی در اصطالق اننت ،امكنانی در اصنطالق ارسنطد) مطنرق منی نند.
تقسيم قضایا به تحليلی و تأليفی به زبان جدید ( ،ه مضمدن آن همان ضنروري و
امكانی ارسطدیی است) ابتندا در اصندل فلسنفه د نارت مطنرق شند ،بندون اینكنه
تعبيرات تحليلی و تنأليفی بنه ناربرد ،و سنپ

بنه ترتينآ تناریخی ،مندرد تدجنه

مالبران  2و الیآ نيت  3و انت واقع گردید .در آراي الینآ نينت

و اننت بحنث

مفصل است و مستلكم طرق مقاله دی ري در ای مدرد و ذ ر ارتباط ای تقسيم بنا
2-opinion = δόζα.
 -3براي اطالع بيشتر رجدع نيد به :طدسی ،1383 ،ك 373ن331
1-Rene Descartes
2-Immanuel kant
3-Nicolas de Malebranceh
4-Leibnitz.
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مبانی فلسفه الیآ نيت

و بعد انت منیباشند ،امنا اشناره بنه آراي منالبران

در

مدرد ربط ای تقسيم با شناخت علمی خالی از فایده نيست.
مالبران

بر ای بناور اسنت نه بایند مينان حقنایق ضنروري (یعننی قضنایاي
آنها را قضنایاي

ضروري) و حقایق امكانی (یا قضایاي امكانی ه بعداً الیآ نيت

وجددي ناميد) فرق گذاشنت .حقنایق ضنروري قضنایایی اسنت نه در ریاضنيات
و علدم طبيعی به ار میرود و حقایق یا قضایاي امكانی ،قضایاي تناریخی اسنت
از قبيننل مسننائل اخالقننی و سياسننی و حقنندقی (مننالبران
در اینن بخنن

حتننی پكشننكی را

جننا داده اسننت) و در قضننایاي ننندع دوم از لحننا دقننت علمننی

باینند بننه احتمننال قناعننت نننيم؛ زیننرا در قضننایاي ننندع دوم دقننت علمننی وجنندد
ندارد).(Copleston,1961, P.182

معنای ضرورت از دیدگاه سهروردی
در ميان متفكران ایرانی بعد از اب سينا ،شنها الندی یحينی سنهروردي (شني
اشراق) در مدرد ضرورت ،نظنري اتخن اذ نرده اسنت نه بنه لنی از نظنر امثنال
اب سينا و ارسطد مستقل است .به نظر سهروردي ضرورت ،جن

جهات سه گانه

(ضرورت ،امكان ،امتناع) است ،به ای معنی نه قضنيه ممكننه ضنرورتاً ممكن و
قضيه ممتنعه ضرورتاً ممتنع است .سهروردي عالوه بر ای با ی ندآوري زبنانی
خاك خدد ،قضيه ضروریه را «بتيه» ناميده است و از نظر او ل قضایاي منطقنی
بتيه اند .سهروردي میگدید« :ممك به مدجآ آنچنه وجنددش را ایجنا منی نند،
واجآ (یعنی ضروري) می شدد و به شرط اینكنه ایجنا

نننده وجنددش مدجندد

نباشد ،ممتنع میشدد و با مالحظه ذات آن در هر دو حالت وجندد و عندم ،ممكن
است (سهروردي ،1374 ،ك .)57سپ
گفته است به ای دليل ه جن

سهروردي دسنت بنه نندآوري دی نري زده و

جهات قضایا ضرورت و بتاتنه اسنت ،بهتنر اسنت

جهت قضيه ،داخل در محمدل آن و جكء محمدل به حسا آیند .بينان وي در این
مدرد چني است« :چدن امكان براي امر ممك ضروري است و امتنناع بنراي امنر
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ممتنع ضروري است و وجد براي امر واجآ نيك چني است ،بهتنر اسنت جهنات
وجد و قسيمهاي آن ]یعنی امكان و امتناع[ اجكاء محمدالت قضایا به حسا آید
تا قضيه در تمام مدارد قضيه ضروریه باشد .چنان ه مثالً گفته شدد هر انسنانی
ضرورتاً ممك است اتآ باشد یا واجآ ]یعنی ضروري[ است ه حيدان باشد یا
ممتنع است ه سنگ باشد» و ای همان ضرورت بتاته اسنت» (همند ،ك .)53سنپ
سهروردي در جملهاي دتاه به نكتهاي دی ر در مدرد جهات قضنایا اشناره نرده
است ه رأي او را به ایدآليستهاي آلمانی نكدی می نند (در واقنع رأي متفكنران
آلمانی از ای جهت به رأي سهروردي شبيه است) و آن ای است نه در نظنر وي
جهت قضيه به معنی دقيق لف « ،جهت» است و نه ماده؛ یعنی جهت قضيه به شنأن
خارجی آن تعلق نمیگيرد بلكه خداست ماسنت و البتنه سنهروردي این مطلنآ را
بسط نداده است و فقط در جملهاي دتاه بدان اشاره رده اسنت .عني عبنارت او
در ای مدرد چني است« :وقتی در علدم ،امكان یا امتناع چيكي را میخنداهيم این
امر جكء خداست ماست» (همد) .و سرانجام سهروردي نظر خدد را در مدرد جهت
قضيه ای گدنه خالصه رده است« :از ميان قضنایا فقنط بنه قضنيه بتاتنه دسنت
مییابيم».1
رأي سهروردي در مدرد بازگشت همه جهات بنه ضرورت (یا بنه قدل او بتاته)
هم قبل از او در آراي دیددوروس م ناري 5سنابقه دارد و هنم بعند از او در آراي
اسپيندزا 3پرورانده شده است .اشارهاي به ای دو نظریه براي تشنریح نتنای رأي
سهروردي خالی از فایده نيست .دیددوروس اهل م ارا یكی از فيلسدفان سقراطی
عضد حدزه اي منسد به همان شهر اعالم رده بندد نه «بالفعنل و ممكن یكنی
است :فقط بالفعل ممك است» ) .(Copleston,1955, V. 4, P.117استدالل او ای بندد
ه «ممك نمیتداند غيرممك شدد .حال اگر یكی از دو امنر متنناقض عمنالً تحقنق
یافته است ،طرك دوم محال است .پ

اگر آن قبالً ممكن بندد ،بایند غينرممك از

 -1فالن رم مظ المضایا اال البتّاته.
1- Diodorus Gronus
2- Spinoza
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ممك به وجدد می آمد .پ

ال ممكن نبندده اسنت و فقنط بالفعنل ممكن اسنت»
قب ً

) .(Ibidماحصل الم دیددوروس همان است ه سهروردي اعالم رد :جهت تحقق
امدر یكی بيشتر نيست و آن ضرورت است و چدن مالك صدق قضيه مطابقت بنا
واقع است (ارسطد) پ

فقط ین

نندع قضنيه وجندد دارد و آن قضنيه ضنروریه

]بتاته[ است.
در ميان فيلسدفان مرر زمي اسپيندزا نيك به طریقی مشابه بنا اعنالم ی نان ی
ضرورت و دوام ،ضرورت را اقتضاي هستی و امكان را ناشی از عندم شناسنایی
نظام ضرورت عالم میداند .او مفهدم ضرورت را ضم تعریف دوام (سنرمدیت)
آورده و میگدید « :مقصدد م از سنرمدیت ،نفن

1

وجندد اسنت از این حينث نه

تصدر شده است ه بالضروره از تعریف شئ سرمدي ناشی میشندد» (اسنپيندزا،

 ،1331ك .)3در ای تعریف ضم اعالم ی ان ی ضرورت و دوام ،این خاصنيت بنه
ذات هستی (نف

وجدد) نسبت داده شده است و ای بدان معنی است ه ضرورت

اقتضاي هستی است و قدل به امكان ،چنان ه اسپيندزا در صنفحات بعندي تنا
خدد تدضيح میدهد ،ناشی از جهل ما به علل امدر است .اگر ما نظنام ضنروري و
تخلفناپذیر عليت لی را درست شناسایی رده باشنيم ،در خنداهيم یافنت نه در
جهان جایی براي امكان وجدد ندارد و عالم هستی قلمرو ضرورت است .چنان نه
اسپيندزا در صفحات بعد میگدید« :در جهان هيا ممكنی مدجندد نيسنت ،بلكنه بنا
وجدد همه اشنيا و نينك افعالشنان بنه مدجنآ ضنرورت طبيعنت الهنی ]یعننی ذات
هستی[ به وجه معيننی مدجنآ شنده اسنت (اسنپيندزا ،1331 ،ك .)12این ضنرورت
برآمده از ذات هستی چنان مطلق ،چنان قطعی و چنان تخلفناپذیر است ه «ممك
نبدد اشيا به صدرتی و نظامی دی ر ،جك صدرت و نظام مدجدد ،بنه وجندد آینند»
(همد ،ك .)24اگر سی نشانی از «امكان» در جایی ببيند ،دیندگاهی نناقص و ناآگناه
از نظام عليت لی و ضروري جهان و ذات هستی و به قدل اسنپيندزا «ذات الهنی»

3- eternity
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است ،چنان ه میگدید« :ممك نيست شيئی ممك ناميده شدد م ر نسبت به نقص
علم ما» (همد ،ك.)21
اسپيندزا از همين دیدگاه منطقی به «نظام احس » جهان پی برده اسنت ،نظنامی
ه نخستي بار در فلسفه افالطدن با بيانی شاعرانه و بدون پشتدانه منطقنی بينان
شد و متكلمان مسيحی و مسلمان بعداز افالطدن به شيده او نظنر او را پذیرفتنه و
تكرار ردند .اما اسپيندزا نظام احس جهنان را تنابع ضنرورت منطقنی حنا م بنر
جهان دانسته است و نظر او در نسل بعد مدرد تدجه الیآ نيت

واقع شند و او بنا

مبانی اسپيندزایی ای جهان را بهتری جهان ممك اعالم رد جهنانی نه بنه نظنر
الیآ نيت

چنان امل است ه املتر از آن عقالً محال است.

بيان اسپيندزا در مدرد ارتباط نظام احس با ضرورت سرمدي چني است« :اشنيا
به وسيله خدا در عالیتری رتبه مال به وجدد آمدهاند؛ زیرا بالضروره از وجندد
املتری طبيعت ناشی شدهاند» و «از مال خدا بر میآید ه ممك نباشد اشيا به
صدرت یا نظام دی ري ،جك آنچه ا ندن بر آن هستند ،آفریده شدند» (همد ،ك.)25
به ای ترتيآ آنچه به اجمال از قدل دیددوروس م ناري و مشنروقتنر آن را از
قدل اسپيندزا آوردیم و در بيان سهروردي نيك جمع شده است ،در مجمدع حنا ی
از ای است نه :هسنتی همنان اسنت نه هسنت و جنك آنچنه هسنت نمنیتدانند و
نمیتدانسته است به نحد دی ري باشد؛ زیرا اگر میتدانسنت و ممكن بندد نه بنه
نحد دی ري باشد همان شده بدد ه ممك بدد .ای دیدگاه اگنر بنه افنراط شنانده
شدد ،سر از ی انهن ري 1پارميندس 5در خداهد آورد.
اما ما قصد آن نداریم ه بحث خدد را به آنجا بكشانيم .بدي جبر و عدم آزادي
و اختياري هم ه از ای نظریه استشمام منیشندد قطعناً منردود اسنت .خنداه منا
نظراتی ه ریشه در قدل به ی ان ی ضرورت و دوام در آراي ارسنطد و ابن سنينا
دارد بپذیریم و خداه آنها را مردود بدانيم در قدل به مختار بددن انسان و دفناع از
1- Monism
2- Parmenides
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آزاديهاي اجتماعی تردید نمی نيم و باید به ای نكته ظریف تدجه داشت ه دفناع
از آزادي «انسانیتر» است تا دفاع از ضرورت .و البته جمع ای دو چنندان دشندار
نيست.

مفهوم ضرورت در عصر جدید
به دليل تحدالت فرهن ی گدناگدن در دوره تاریخی از رنسان
ریخت پي

بنه بعند و فنرو

فرضهایی چدن اولی ،بدیهی ،ذاتی ،فطري و  ...مفهدم ضرورت مدرد

انتقاد شدید هيدم واقع شد و در آراي او به «عادت ذهنی» تحدیل شد .بعد از هيدم
براي بازسازي مفهدم ضرورت ه به نظنر منیرسنيد در ننار مفناهيم «فطنري»،
«ذاتی»« ،اولی»« ،بدیهی» و ...از حدزه فرهنگ رخت بربسته است ،دش هنایی در
محافل علماي ریاضی به عمل آمد ،اما حاصل ای

دشن هنا این شند نه اعنالم

ردند رابطه ضروري بني مفناهيم هنر جنا وجندد داشنته باشند ،تكنرار معلندم
(تاتدلدژي) است .1عالوه بر ای  ،این آرا بنه عنندان مينراو هيندم همنه در جهنت
تخریآ مفهدم ضرورت است.
منطقدان ان معاصر براي پرهينك از این تننكل مقنام ضنرورت و تقسنيم آن بنه
اقسننام گدننناگدن ،ضننرورت را معننادل مفنناد اصننل تننناقض تلقننی ننرده و آن را
«ضرورت منطقی» ناميدهاند .تاریخچه تعبينر «ضنرورت منطقنی» بنه زمنان الینآ
نيت

و دعداي او با اسپيندزا بر سر اقسام ضرورت میرسد.
الیآ نيت

ضرورت اسپيندزایی را با تعبيراتی چدن ضرورت منطقی ،ضرورت

متافيكیكی ،ضرورت هندسی و ضرورت مطلق ناميند و در مقابنل آن از ضنرورت
دی ري به نام «ضرورت اخالقنی» سخن گفته است ه بنه نظر او در مدرد ننظام
احس و قدل به بینهایت جهانهاي ممك ختم میشدد.

1ن در ای زمينه هم بحث مفصل است و در اینجا مجال پرداخت به مشروق آراي جدیند (بخصندك نظرینات
پدپر) نيست.
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ایروینگ پی 1منطقدان معاصر آمریكنایی ضنرورت را بنه دو قسنم تجربنی و
منطقننی تقسننيم مننی ننند :قضننيه «آبراهننام لينننكل یننا شننته شنند یننا شننته نشنند»
قضيهایست ضروري به ضرورت منطقی و صدق آن وابسنته بنه روینداد تناریخی
شته شدن لينكل نيست .در حنالی نه قضنيه «ليننكل

شنته شند» قضنيهایسنت

صادق و میتدان گفت ضروري است ،اما صدق آن مشروط به تجربنه تناریخی و
اطالع از شته شدن لينكل است .اما ضرورتی نداشته است ه لينكل

شته شندد

در حالی ه ا ندن میدانيم شته شده است .ضرورت منطقی را منیتندان صندق
(حقيقت) منطقی ناميد») .(Copi,1982,P.313بر اساس ای تحليل ،ضنرورت تجربنی
در واقع ضرورت نيست و تنها ندع ضرورت ،ضرورت منطقی میباشد ه وصنف
اصل تناقض است.

3-Irving M.Copi
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