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چكيده

یکی از مهمترین براهین اثباا جود داداج،ادس الاا اداا وها شااخاد یلاا ت تیریرهای لااخ ی الاا داا
وها شاخاد یس ک مب خی بر الاع یّی ج الاع وه کاای ال س همدارا شاا های اراجا،ی را پی رجی
دد اشا الا ت از این رجس این برها ر لد تاریخ دد س ااماد ر لا تّدر ج باز،یری بد ا ال ت یکی از
تیریرهای معالار از این الا داا س ک برای رهایی از این شاا ها لاادر بخدی شااداالا س «الا داا وها
شااخااد ی وادید» الاا ت این تیریر تّاد ار با بهرا از ،یری های وها های ممکنس مفاهیم جوهی ج الااع
وه کاای لداقّیس تیریری م فاج ج مخّیی از الا داا وها شاخاد ی اراا هدت بر الا این تیریر ودید
از الا داا وها شاخاد یس بدج ،یاز ب الع وه کاای لداکرری ج بدج ،یاز ب الع یّی س جود دداج،د
برای وها هسا ی اثبا میشاد ت ر  ،یج بسایاری از ،یدهای لاخ یس بر این ال داا جار ،اداهد بد ت ر این
میاا اب دا ب تبیین الاّّالا اخی این الا داا دداهیم پر اد ج ل ص لدر بخدی ال داا را تدضیح ا ا
ج ر ا ،ها بردی از مهمترین ،یدها ب این ال داا را مّرح دداهیم کر ت
واژگان کليدی :براهین اثبا جود دداس وها های ممکنس الااع وه کاای لداقّیس مفاهیم جوهیس
ال داا وها شخاد ی ودیدت
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مقدمه

برهااا وهااا شاااخاااد ی ()The Cosmological Argumentس برای اثبااا مدود ی
ارالبیعیس هرشخد ک ددای مدلدا ا یا ابراهیمی ،باشادس لابی ای ب لد تاریخ ار ت
زیرا از الاع یّی

()Casual principleس ک از بدیهیترین تصادرا بشریل س بهرا

ی
میبر ت این ال داا ایااجمّ با ال خا ب بردی از مدود ا س یا رجیدا هاس یا جیژگیها ِ
ممکنْ یاا معّد ِ وهاا س ممکن بد س معّد بد س باایدا بد

ج ایر تاتی آ مدود ا

یا رجیدا ها را ایع بر آ می ا،د ک برای جود س مح اج امری ییر هس خد ج از آ،جایی
ک تساّسع محا ال س آ امر را ر ،های دداج،د معرای میکخدت ال داا ،فصوها،ی
( )World Soulااّااالد،ی (رت  :ا جار زس  )32 :1231ج محر

،ااام حر

( The

 )Unmoving Moverارلاااّدیی (رت  :هما )32:س از اجاین تیریرهای این ،دع برها
ال ت ر میا اّالف ی مسیحی آگدل ین ج آ،سّم ،یز تدو جیژاای ب اینبرها

اش ا،د

اما این ایّساداا مساّما ما،خد اارابیس ابنلایخا (رت  :محمدرضاییس )201-138 :1282
بد ،د ک با غخای مضااایا این برها س ر قااب جودب ج امکا س لاااد ار ودیدی برای
آ اراهم آجر ،د ج بدینلاا این برها بار ییر میا اّالاف ی مسیحی مدر اقبا قرار
گرا ت تدما

آکدایخا س ج،ص الاکا س جیّیا اکا ج کار (رت

)231-261س از شااد
جیژگی مش ر
الاع یّی

 :گیسّرس :1282

ترین اّالاف ای بد ،د ک این برها را پذیرا ج تدلع ا ،دت اما

میا تما این تیریرهاس بهرا بر

از الع یّی

یبار ال از هر معّدایس ،یازمخد یّ

ال

ال ت
یا ب یبارتی ییر هم ی

مدود ا معّد س برای جود شا جابس ب شیزی هس خد ()Reichenbach, 1972: 9ت
این الااعس از آ،جایی ک مب خی بر رابّ ی ضاارجری میا یّ

ج معّد الا س ب این معخا

کا جود هر مدود معّدای ضااارجرتااد لااکی از یاا یّا

الااا س مدر ،یاد ودی

تجرب گرایا قرار گرا ت اجاین ،یدهای ودی بر این الااع ر قر هفدهم تدلااو یدید
هید مّرح شاااد ج باا ر جود رابّ ی ضااارجری ر الاااع یّی

س زیربخای الااا داا

وهاا شاااخااد ی را از بین بر ت هید بر این بااجر بد ک رابّ ی یّی معّدای یا یا
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رجا،ی ،اشاای از تکرار پیاپی ج مساا مر پدیداهای رجزمرا الاا س  ،امری جاقعی ج لیییی
()Hume, 1748: 29-39ت از این رج شیزی ب الاام یّ
ج هرآ،چ هسااا تخها یا رجی تهخی الااا ت کا،

ج معّد

ر وها جود ،دار

،یز ب ،دع ییری یّی

را محدج

کر ا ج مبخای برها وها شاااخاد ی را ،فی کر ت جی بر این باجر بد از آ،جایی ک یّی
یکی از میدااا اااهما الااا

کا تخها ر پدیداهاس یعخی لدزای تجرب س کاربر ار

()Koons, 1997: 202س ا ،ساااب آ ب امر ارالبیعیس ک پدیدا محساادب ،میشااد،دس
،دیی مغااّ ال ت
اما ،یدها بر برها وها شاااخاد یس تخها مخحصااار ب ا،کار الاااع یّی
الا داا

ر کخار الااع یّی س محا بد

،بد س زیرا این

تسااّسااع ( Impossibility of an Infinite

 )Regressک مخشاااخ اد ّااا گسااا راای میا مخ یدا ج مدااعا برها وها شاااخاد ی
( )c.f. Wolfe, 1971: 246را ب لادر پی ارض پذیرا ال ت بر الا

الا

الااعس محا الا

لااّسااّ ی بی،های

این

از یّع باافعع جود اشا باشاادس ر  ،یج یّ ی

،اسا ین باید جود اش باشدت اما اثبا ام خاع مخّیی تسّسعس جظیف ایل ک بر جد
مدااعا برها وها شخاد یل ت لدا الالی این ال ک ش ام خاع مخّیی جود ار
ک  Aمعّد  Bباشاااد ج  Bمعّد  Cباشاااد ج  Cمعّد امر ییر باشاااد ج این رج،د تا
بی،های
بد

ر گذشا ا ام اشا باشادر ر ایخجا هیع معّدای بی یّ

زما ،یز از احاظ مخّیی محا ،یس

() Ibid: 246-249ت

،یس

ج بی،های

1

ر هر لادر برها وها شاخاد ی لخ یس لخییخی دالی را بر جد مدااعا برها
قرار می هدس زیرا  ،تخها باید امری شااهد ی ما،خد یّی
بّک با معضاع تساّسع ،یزس ل

را ب لاادر برها،ی بیا کخخدس

ر گریبا،خدت یّاجا بر این با پالخ ب شبها الع یّی

ج الاع ام خاع تسّسعس باز هم همدارا ا ،یا ا

ییری بر این برها جود ار ت بردی از

1ت گرش این یدگااس بردّاف ،یر بسایاری از اّالف س از ومّ اّالف ی الّامیل س زیرا محا بد
محا بد

تسّسع ر اوزای زما ،یز میشد ( ت  :ضیاایس )268-221 :1213

تسّسعس شامع
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اّالااف ما،خد یدید ادایص ()David Lewisس ا یاهایی را مّرح کر اا،د ک رااهایی
برای پااذیرد مخّییس یااا لااداقااع امکااا مخّییِ جرهااای یّی ( )Causal Loopsرا
ممکن میلااااز  ) Hanley, 2004: 123-152( 1ج یاا یدگااهایی -ما،خد یدگاا
ها،ص رایشاااخبا ()Hans Reichenbachس کدر گد
گرا،باا ( )Adolf Grünbaumر بااب مااهی

( )Kurt Gödelج آ اا

زما جود ار ک جرهای یّی را

قابع تدوی می ا،د ( )Gale, 1996: 245بر این الا

مدود ا وها ما،خد لّسّ ی

ایرا جاری هسا خد ک ب لدر جوا،ب بر یکدییر تکی ار،دت ج این ب این معخال ک ،
پذیرد تسّسع ج  ،پذیرد یّ

،اس ینس هیعکدا ضرجری ،یس ت

هزیخا ی زما،ی ج اکری اراجا،ی ک برای پالاااخ با این اشاااکااا بر جد مدااعا
دادابااجری قرار میگرا س آ ها را مجاب کر ک رااهای ییری غیر از یّی

را برای

اقام یدی دد برگزیخخدت یکی از این رااهاس ال داا از لریق الع وه کاای لداقّی
ر شهارشدب وها های ممکن ال ت
 .9استدلال جهانشناختی جدید

ر اجایع قر بیسا

ج یکمس تیریری م فاج از برها وها شخاد یس تدلو ریچار گیع

( )Richard M. Galeج ااکسا،در پر

( )Alexander R. Prussاراا شدس ک ب

دالر جیژگیهای داصادس میتدا،د تیریر قابع قبد تری از برها وها شخاد ی را اراا
هدت اما این ال داا س ک ب ال داا وها شخاد ی ودید ( A New Cosmological
 )Argumentمشاااهدر الااا س از مفااهیم جیژاای بهرا میبر ک پی

از مّرح کر ِ

ال داا س باید آ مفاهیم را رجشن لازیمت
 .9-9جهانهای ممكن

1ت با مّرح کر

بحث لااافر ر زما ج امکا مخّیی آ س بر الاااا

جاق گرایی ر بحث وها های ممکنس ب این

 ،یج میرلااد ک جرهای یّیس از ،یر مخّییس ایزیکیس ج شااخاد شااخالااا، ،اممکن ،یسا خدت زیرا لاافر ر زما ب
معخای پذیرا ن جر یّیل ت
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مفاهیم جوهی ( )Modal Notionsب دصاادص ضاارجر ج امکا س مفاهیم کّیدی ر
تحّیع براهین جود شااخاد ی ج وها،شااخاد ی الاا ت شخا،چ بیا شااد ،ید الااّی هید ج
تجربا گرایا س بر مفهد ضااارجر م مرکز بد س اما ر اّساااف ی تحّیّی ودید ر قااب
مخّق مدوها ()Modal Logicس با الیای وها های ممکن ()Possible Worlds
اایب،ی ساایس تّادهای مهمی برای جضاادح باشااید ب این مفاهیم ا،جا شاادا ال ا ت از
آ واایی ک تیریر الااا داا وها شاااخاد ی ودید ،یز با مفاهیم جوهی ارتبان تخیاتخیی
ار س یکی از مفاهیم کّیدی این ال ا داا س مفهد وها های ممکن ال ا ت مّابق یدگاا
اایب،ی صس وها باافعع یکی از بی،های
دااداج،ااد این وهااا را بااا باااافعااع کر

وها های ممکن مدود ر تهن ااهیلااا

ج

یکی از این وهااا هااای ممکن دّق میکخااد

()Stalnaker, 1976: 65ت
باادج آ ک ا جار مخاااقشاااا

میااا جاق گرایی ( )Realismج باااافعااعگرایی

( )Actualismشاادیم) c.f. Plantinga, 1979: 253-273( 1س میتدا،یم بیدییم
مخیدر از وها های ممکنس لیارا داکی ج یا ایزیکی مشاب ب وها هس ی ،یس س بّک
هر گد« ،جضاااعی
الااا

امدر ممکن ( »)Possible State of Affairsیا وها ممکن

()Ibid: 258ت کری کی مرا معرجای را برای ترلااایم وها ممکن بیا میکخد

()Kripke, 1980: 16ت اج بیا میکخد ک اگر ج تا

شاا

جوهی -ک ر مجمدع

 26ال ماا را باا یکادییر تشاااکیاع می هخد -بیا،دازیمس تخها یا ال ما از  26ال ما
ممکن محیق شاااد ت اماا این یاا ال ماای ک محیق شااادا الااا س ر کخار  23ال ما
ییری ک ممکن بد رجی هدس  26لاا
جضااعی

ا ،زایی را تشااکیع می هد ک هر کدا یا

امکا،ی را تشااکیع می هدس جای تخها یکی از آ لااا ا ،زایی باافعع شاادا ج

محیق گر یدا الا ت پص وها ممکنس شایداها ج ا،حایی ال ک اشیاء میتدا،خد ب آ
،حد باشااخد ()Plantinga, 1979: 254س لا ش باافعع آ گد ،باشااخد ج ش ب دا،خد
1ت ج یادگاا مّرح ر ،یری ی وها های ممکن ک یدید ادایص ج آادین پّا ،یخیا ر ج لااادی این مخازی قرار
ار،دت اما پذیرد یدگاا باافععگرایی برای ال داا ما کاایل ت
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(بااایدا) آ گد،ا باشاااخدت اما جود هر جضاااعی

ممکنس یا وها ممکن را تشاااکیع

،می هادت یا وها ممکن ارای شااارایو ییری ،یز هسااا ت میتدا وها ممکن را
اینگد ،تعریا کر :
« :Def 1یک جهان ممکن ،یک ترکیب عطفی ( )Conjunctionهمامکان
( )Compossibleو حداکثری ( )Maximalاز گزارههای انتزاعی{یا امور
انتزاعی}ست» (.)Gale and Purss, 1999: 461

ر اب دا باید تدو اشاا وها ممکن یا ترکیب یّفی الاا ت یعخی مجمدی ای
از امدر یا گزاراهای لاااازگار الااا

ک ارای ج جیژگی همامکا،ی ج لداکرری بد

(وامعی ) هس خدت همامکا بد س ب لازگار بد

امدر یا وها یا لا ق بد

تدأما

این گزاراها با یکدییرس اشااارا ار س ب گد ،ای ک این ترکیب شااامع یا ام خاع مخّیی
،باشد1ت ب یبار

ییر همامکا بد

ب معخای این ال ک مخّیاد یا مفهدم دا ممکن ال

کا هما ی این لاااازاهاای یّفی باا یکادییر لاااا ق باشاااخد ()Ibid:462ت مخیدر از
لداکرری بد
یالا الااا

،یز این الااا

ب ازای هر گزارای Pس ر این ترکیب یّفی یا  Pلاااازا

یا ،ین آ س یعخی  )Ibid( Not-Pب بیا،ی به رس برای آ ک یا ترکیب

یّفی ارای جیژگی لداکرری بد
لاا

باشاادس باید ،سااب

ب هر لاا

امکا،یس یا دد ِ آ

را ب یخدا لازا یّفی شامع باشد ج یا ،یین آ رات
اوازا هید این ترکیب یّفی همامکا ج لداکرری ک وها ممکن مفرجض با آ

یکساااا الااا راس «جاقعی

یّفی گسااا ر ا ( »)the Big Conjunctive Factیا

BCFآ وها بخامیمت
« :Def 2واقعیت عطفی گستردهی» هر جهان ،متشکل از تمام گزارههاییست
که اگر آن جهان محقق گردد ،بالفعل صادق میگردند .از این رو جهانِ بالفعل ما
متشکل از تمام گزارههاییست که بالفعل صادقاند.

این مفهد کّی از وها ممکنس پای ای برای ،یری ی معخاشاخالی مفاهیم ضرجر ج
1ت مرّاد ،میتدا،د هم شامع گزارای  Pشد ج هم گزارای ~Pت
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امکاا شااادت بر الاااا

،یری ی وها های ممکنس ضااارجر ج امکا معا،یای ر باب

وها های ممکن هسااا خدت ب لااادر لاااخ ی یا گزارایِ ممکن  -یا مدود ممکن-
شیزیل ک ر معخای گس ر ای مفهدمی یا مخّییس ممکن ال
اشااا ا بااشاااد -ج ممکن الااا
ضارجریل

لا ق باشد -یا جود

کااتب باشاااد یا معدج باشااادت یا مدود س مدود

(یا جود ضرجری ار ) اگر ج تخها اگر جود اش ناد ضرجری باشدت اما

این ،یر ر تبیین وهاا هاای ممکنس شاااکّی وادیاد با دد میگیر  :گف ن اینک P
ضارجریلا س ب معخای گف ن این ال ک  Pر هر وها ممکخی لا ق ال
ار ج گف ن اینک  Pمم خ الاا
،یساا

ب این معخالاا ک  Pر هیع وها ممکخی لااا ق

ج یا جود ،دار ج گف ن ایخک  Pممکن الاا

یا وها ممکن جود ار ج یا لا ق ال
گیع ج پر

یا جود

ب این معخالاا ک  Pلداقع ر

()Harrison, 1999: 5ت

با بهرا از مفاهیم امکا ج ضارجر

ر وها های ممکنس این تدا،ایی را

پیدا میکخخد ک  BCFرا به ر تبیین کخخدت ر  BCFهر وها ممکنس بردی از لازاهای
یّفی میتدا،خد ضاارجری باشااخدت از آ وایی ک ضاارجری بد

ب معخای لااا ق بد

یا

جود اشااا ن ر هما ی وهاا های ممکن الااا س ر  ،یج س گزاراهای ضااارجری -یا
مدود های ضاارجری-س وزء اشاا راکا وها های ممکن الاا
میاا وهاا ها از آ ها بهرا گرا

ج ،میتدا برای تمایز

()Rutten, 2012: 52ت اما یّاجا بر این گزاراهای

ضاارجریس هر جاقعی یّفی گس ا ر ای وها س یا هر BCFس شااامع یا جاقعی ممکن
یّفی ()Big Conjunctive Contingent Factس یا BCCFس ال ک شامع تما
گزاراهای ممکخیل

ک ر آ وها ممکنس لا ق ال ت

 :Def 3واقعیت ممکن عطفی گسترده ( )BCCFبرای هر جهان ممکن ،ترکیب
عطفی تمام گزارههای ممکنیست که اگر جهان ممکن بالفعل باشد ،صادق می-
باشند.

مح دای این گزاراهاس میتدا،د جود یا ید جود یا امر ممکن را گزارد هدس
همااّ،در ک میتدا،د جقدع یا ید جقدع یا رجیدا ممکن یا جضاااعی ْ امدر ممکن را
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گزارد هدت همچخین یا  BCCFمیتدا،د اعع امکا،ی یا مدود ضااارجری را ،یز
ب یخدا یا لاازا یّفی گزارد هدس مرّاد جود ضرجری دداس آزا ا ،ا ،ااب میکخد
تا وها ممکن دالی را اعّی

باشد ()Gale and Purss, 1999: 462ت

بخابر Def 1س وها ممکنس با جاقعی

یّفی گساا ر اس همامکا ج لداکرریس برابر

الا س بخابراین تمایز مخحصاار ب ار یا وها ممکنس ب جالااّ ی جاقعی

یّفی ممکن

گسااا ر ااد یا  BCCFآ الااا ت از این مّّب این  ،یج میشاااد ک هیع ج وها
م فاجتی ،یساا ک  BCCFیکسااا،ی اشاا باشااد ()Ibidت ب این یّ ک وها های
ممکن هم ر گزاراهای ضرجری ب لدر یکسا مشارک

ار،دس این جاقعی

ممکن

یّفی گسا ر ا الا ک تمایز یا وها را برآجر ا میلاز ت ر این لدر اگر تما
گزاراهای امکا،ی ج ترکیب یّفیس با یکدییر یکسااا باشاادس از آ،جایی ک گزاراهای
ضرجری آ

ج ،یز با یکدییر یکسا ال س پص یمّاد آ

ج وها ممکن یکسا دداهخد

بد ت این مّّب میدم ی اج ال داا ما تخمین میکخد:
اگر  P1واقعیت ممکن عطفی گستردهی جهان  w1است و  P2واقعیت ممکن
عطفی گستردهی جهان  w2است ،اگر  P1و  P2یکسان باشند ،پس .w1=w2
()Rutten, 2012: 55

از آ وایی ک هدف الاّی الا داا وها شخاد ی اثبا یا دااق ارالبیعی برای
وها باافعع الااا س ج لبق  Def 3وها باافعع آ شیزیلااا ک هم ی لاااازاهای
یالا ر جاقعی

ممکن یّفی وها ادس مدو ج لاا ق ال

یا ب یبار

ییر یاام

هس ا یس یا مجمدی ییخی لداکرری از مدود ا ممکن ال ا س ما باید  BCCFوها
بااافعاع را ر ،یر بییریمت اواازا هید جاقعی

ممکن یّفی گسااا ر ا ( )BCCFوها

بااافعاع را  Pبخاامیمت ، Pا تخهاا جود یا ید هر مدود ممکنی یا جقدع ج ید جقدع هر
جاقع ی ممکن را گزارد می هدس بّک ااعا ممکن هر مدود ضااارجریس ک این وها
لاضاار ب دا،د آ را ر بر اشاا باشاادس را ،یز گزارد می هد ( Gale and Purss,
)1999: 463ت این امر میدم ج ال داا ما بیا میکخد ک :
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 Pواقعیت ممکن عطفی گستردهی جهان بالفعل است)Ibid( .
 .3-9اصل جهت کافی حداقلی

الااّّاح مهم ییر این الاا داا س الااع وه کاای لداقّی ( Weak Version of
 )Principle of Sufficient Reasonال ا ت الااع وه کاای ( Principle of
)Sufficient Reasonس ک از این پص آ را  PSRمی،امیمس ،سااا ی الااّالی برای
ال داا وها شخاد ی ال ک تدلو اایب،ی ص مّرح شدت بر الا

الع وه

کاای:

« :PSRهیچ امر واقع را حقیقی یا موجود نمیدانیم و هیچ گفتهای را صادق
نمیدانیم ،مگر آنکه دلیل کافی برای اینگونه بودن و نه آنگونه بودن آن وجود
داشته باشد( »1لایبنیتس.)7731:731 ،

شخا،چ مشااا

الاا س لدزای  PSRیا تر از الااع یّی

مخحصااار با جود ِ معّد یاا ممکن اادود الااا

الاا ت الااع یّی

ج امدری ک جود معّدای ج امکا،ی

،ادار،د را ر بر ،میگیر ت اما  PSRهم شاااامع معّد میشاااد ج هم غیر معّد  -یعخی
داداج،د ب یخدا مدود ی ک معّد ،یسااا س یّ

،دار س اما الاااع وه

کاای ار س

هرشخد دد د باشاد ( -) Palmer, 2001: 59ج از لادی ییر شامع وها گزاراها
،یز میشاااد ت پص الااااع یّی ا

کاااربر محاادج ی از الااااع وه ا

کاااایلاااا

()Reichenbach, 1972: 55ت اماا شاااایاد یمدا تفاجتی ک میتدا،د  PSRرا برای
الااا اداا وها شاااخاد ی مخالااابتر وّدا هد ر این امر دّالااا میشاااد ک یّ
مجمدی ای از شرایو ییخی برای جود اش ن یا شیز ال س اما ایع شیزی اراتر از آ
الاا ت ایع هما گد ،ک میتدا،د شااامع یّع مرثر امری شااد س میتدا،د اهداف مدر
،یر ج غایا بدلا

آمدا را ،یز ر بر میگیر ()Ibid: 55ت از این رج مخحصاار ر یّع

جود ی یا شاایء ،میشااد س بّک شرایی ا،جا یا امر را ،یز ربر میگیر { Ibid:
}54-56ت

1ت این ومّ با کمی دع ج تصرف برای رجا کر

ومّ ،یع شدا ال ت
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بهرا از  PSRب وای الاااع یّی

ما را قا ر میلااااز تا ا یا کخیمس اینک شیزی

جود ار س ال یااج با یاا تبیین ار ج ا یاای کا،

ج یا هید ما را از ال یاج ب یا

تبیین ،هایی برای امدرس بی،یاز ،میکخدت زیرا این یا وخب ی تهخی برای ا،سا ال

ک ب

،با شرایی هر شیز الا س ب ،با این ال ک شرا شیزی ب وای آ ک جود ،داش
بااشااادس جود ار س یا آ،ک شخا جود اشااا باشااادس شخین جود ار ( Taylor,
)1963: 91-92ت از لاادی ییر از آ،جایی ک یا لااّسااّ ی ،ام خاهی تبیین ،میتدا،د
جود اش ا باشااد (رت ت تاایاارجس ، )380 :1282یاز ب این تبیین غایی را بیش ا ر میتدا،د
،مایا لاز ت تسّسع ر تبیینس بایث بیمعخایی تجربیا ا،سا میشد ت تصدر کخید شما با
اغ ی مداو میشادید ک معخای آ را ،می ا،یدت اگر برای اهم معخای آ اغ س لاّسّ ای
از اغا ،امفهد اشا باشایدس باز هم معخای آ برای شما آشکار ،اداهد شدت تسّسع ر
تبیینس بر دّاف تسّسع ر یّ
الا

ج معّد س بیمعخال س زیرا تبیین ب معخای پالخ ب شرایی

ج این پالخ هخیامی میتدا،د محیق شد ک آشکارس جاضح ج قّعی باشد ج تسّسع

،یز ،بد

این ،دع پالااخ الاا ت این امر ر بحث جر یّی ،یز لااا ق الاا

( Gale,

 )1996: 245از این رج اایب،ی ص اجاین کساای بد ک قااع شااد برها وها شااخاد ی
ال یاج ب ارض ام خاع تسااّسااع ،دار ت ل ی اگر لااّسااّ ی بی،های ی از یّع ممکن جود
اشا باشادس باز هم آ لاّسّ س مح اج یّ ی دارج از دد ال س زیرا مح اج یا تبیین
ال

()Koons, 1997: 204ت
اما  PSRر یدگاا اایب،ی ساایس یا الااع لداکرری الا ت ،سااا ی لداکرری

الع ایع کاای ( )Strong Version of Principle of Sufficient Reasonیا
 - S-PSRر تبیین الااا اداا ما -هم ی گزاراهای مدود ر Pس یعخی  BCCFوها
باافعع راس مح اج ایع می ا،د:
 :S-PSRدر ازای هر گزاره  ،Pاگر  Pصادق باشد پس یک گزاره ،q ،وجود دارد
که  Pرا تبیین میکند (.)Guigon, 2011: 359

اما شخا،چ مشاا

ال س این الع ،یز میتدا،د ماااف هایی را ر پی اش باشدت
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آ ش  S-PSRاز مخ یدین ال ا داا وها شااخاد ی میدداهدس این ال ا ک  :ب لاارف
اینک ما السااا

میکخیم برای هر شیزی یا تبییخی جود ار س شااما ،یز باید ب ذیرید

ک جاقعاد برای هر شیزی یا تبییخی جود اشا باشدت اما مخ یدین ال داا وها شخاد ی
میتدا،خد بیدیخد جود یا ایع یا تبیین برای هر شیزیس مخّیاد ااز ،یس ا

( Palmer,

 )2001: 59ج ل ی اگر اااز بااشااادس رلاااید ب یا ایع کاای یا تبیین ،هاییس یمّاد
ممکن ،یساا

() Ibid: 60ت ج یا میتدا،خد اتها تکراری مصااا را ب مّّدب بد

الااا دااای ک از این الاااع بهرا میبر جار کخخد ج بیدیخدس با ب کار بر

را بر

این میدم س از

پی س جود ایاع برای امدر یاا جود دادا برای وهاا را ارض کر ا الااا ت پذیرا ن
اینک هر شیزی یا ایع ج تبیین ار س ب معخای پذیرا ن این ال
تبیین ار ت این ا ،یاا ا
وها شاخاد ی با

ر کخاار ا ،یاا ا

ک هم شیز هم یا

ییر باایاث میشاااد مادااعاا الااا اداا

یمداای از مّااب دد را لارف اثبا  S-PSRکخخدت اما ال داا

ودید وها شخاد یس رااکار ،دیخی را برای ارار از این ا ،یا ا
ج،اص الاااکااا

ر پی

میگیر ت

( )John Duns Scotusر تیریر م فاااج

از الااا ااداااا

وها شاخاد یس ب وای آ ک هم ی مدود ا را لا ث بدا،د ج لا ص دداج،د را اثبا
کخاادس تخهااا بااا ارض لااا ث بد

بردی از مدود ا س برهااا دد را اقااام ا کر ( 1

)Scotus, 1963 :38-39ت این اب کار الکا س ب ،سا ی ضعیا از الع وه کاای
مخجر شاااد کا ر این تیریر از آ بهرا میبریمت بخاا بر الاااع وها

الا داا تخها ب این ال یاج ار ک امکا

کااای لداقّی این

ار یا تبیین برای هر گزارای لا ق جود

اشا باشادت یعخی برای هر گزاراس Pس اگر  Pلا ق باشدس پص ممکن ال

ک گزاراای

جود اشااا ا بااشااادس ماا،خاد qس کا آ qس  Pرا تبیین کخاد2ت این الاااع وها

کاای

1ت ا،ص الاااکاا از جا ای  producedالااا فاا ا میکخاد اماا این جا ا را ب وای ماّدقس لا ث یا م غیر تعبیر
میکخیمت

2ت اگر ، Mشا،یر مخّیی امکا باشد )∀ p (p ⊃ M ∃q
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لداقّی) (W-PSRرا میتدا ب یخدا میدم ی لد شخین لدر بخدی کر :
در ازای هر گزاره ،P ،و هر جهان ،w ،اگر  Pدر واقعیت عطفی گستردهی ()BCF
 wهست ،پس جهان ممکنی ،w1 ،و گزارهای ،q ،وجود دارد چنانکه آن واقعیت
عطفی گستردهی( w1 )BCFشامل  Pو  qاست و شامل این گزاره است که ،q
 Pرا تبیین میکند (.)Gale and Purss, 1999: 463

شااااید مخ یدین  PSRب دا،د با ،ساااا ی  S-PSRماااف

کخخدس اما  ،ذیرا ن W-

 PSRب ،یر غیر معید میرلااادت اگر مخ یدا باداهخد  W-PSRرا  ،ذیر س باید این را
ثاابا کخد ک ل ی امکا جود تبیین برای  Pجود ،دار ت ج این امری بسااایار شااادار
ال ت
 .2-9تقریر استدلال جدید جهانشناختی

با تدو ب تدضاایحا ادقس اکخد میتدا،یم جار تیریر گیع ج پر
بدل

شاادیمت لاا میدم

آمدا شخین بد :
اگر  P1واقعیت ممکن عطفی گستردهی جهان  w1است و  P2واقعیت ممکن
عطفی گستردهی جهانِ  w2است ،اگر  P1و  P2یکسان باشند ،پس .w1=w2

 Pواقعیت ممکن عطفی گستردهی جهان بالفعل است.
در ازای هر گزاره ،P ،و هر جهان ،w ،اگر  Pدر واقعیت عطفی گستردهی()BCF
 wهست ،پس جهان ممکنی ،w1 ،و گزارهای ،q ،وجود دارد که آن واقعیت عطفی
گستردهی( w1 )BCFشامل  Pو  qاست و شامل این گزاره است که  P ،qرا
تبیین میکند.
قاد بعدی ر الااا داا ما شاااامع بکارگیری لذف لااادر یمدمی ( universal
 W-PSR )instantiationال :
اگر  pدر واقعیت ممکن عطفی گستردهی جهان بالفعل است ،پس جهان ممکنی
وجود دارد ،w1 ،که واقعیت عطفی گستردهی  w1شامل Pو  qو گزارهی «P ،q
را تبیین میکند» ،میشود (.)Gale and Purss, 1999: 464
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ر اینوا بدج آ ک باداهیم یا تببین برای  BCCFوها باافعع قااع شدیمس تا
ب مصاااا را ب مّّدب م هم شااادیمس بخا بر ،یری ی وها های ممکن میتدا،یم یا وها
ممکن ییری ب ،ا  w1را تصااادر کخیم ک  BCCFآ س یا جاقعی

یّفی گسااا ر ای

آ س هما  BCCFوها باافعع الااا س با این تفاج ک بخابر W-PSRس یا تبییخی ب
،ا  qر آ جود ار ت ب یبار

ییرس بر الاااا

الاااع وه کاای لداقّیس ممکن

ال ا ک وها ممکخی با مشاااصااا وها باافعع جود اش ا باشااد ک ایع کاای یا
تبییخی اشا باشدت هخیامی ک این امکا را ارض کر یمس پص یا وها ممکخی جود
ار ک ارای یا گزاراای ما،خد  qالاا ک جاقعی
یّفی گسااا ر ای وها باافعع مشااا ر

یّفی گساا ر اای ک با جاقعی

الااا س را تببین میکخدت جاین گزارا ما را قا ر

میلاز تا  ،یج بییریم ک :
یک جهان ممکن  w1و یک گزاره  qوجود دارد که واقعیت عطفی گستردهی w1
شامل Pو  qو گزارهی « P ، qرا تبیین میکند» میشود( .این مقدمه از  1و  4با
قیاس استنتاجی بدست آمده است) (.)Ibid

اکخد برای اثباا اینکا وها باافعع ارای یا ایع کاای یا یا تبیین الااا س
به رین راا این الاا ک ،شااا
باافعع یکساا ال

ا ا شااد ک w1س یعخی وها،ی ک  BCCFآ با وها

اما ارای یا تبیین ب ،ا  qال س با وها باافعع یکسا ال ت اگر

ب دا،یم این همسا،ی را اثبا کخیمس وها باافعع ،یز ارای تبیین دداهد بد ت لبق میدم ی

ج س  Pجاقعی

ممکن یّفی یا  BCCFوها باافعع ال

شدس  Pر BCCFس یا جاقعی

ج شخا،چ ر میدم ی  3بیا

یّفی گس ر ای  w1جود ار ت لبق میدم ی اج س اگر

باداهیم وها باافعع ج وها ممکن  w1را یکساااا بدا،یمس باید ثاب
وزای از  w1الاا س بّک با  BCCFیا جاقعی

کخیم ک  ، Pتخها

یّفی ممکن گساا ر ای ، w1یزیکسااا

ال ت ب این دالر اوازا هید  BCCFر  w1س را  P1بخامیم (Purss, 2006: 234-
)235ت
لبق میدم ی ج ج پخجمس لااازا یّفیPس یا گزارا لااا ق ممکن ر  w1ال ا ت
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بخابراین هر لااازای یالا  Pیا لااازای یالا ر  P1الاا

(بخابر تعریا ک  Pر

رج  P1الا ) پص هر گزاراای ک ر  Pلاا ق باشادس ب تب

ر ، P1یز لا ق ال ت

لااا ارض کخید  rیا لازا یّفی ر  P1ال ت یعخی  P1یا گزارای ترکیبی این گد،
ال :

)P1 =(P&r

از آ واایی کا وهاا بااافعاع ،یز یاا وهاا ممکن الااا
وهاا هاای ممکن ییر ،ادار ج تخهاا ارق
 Def 1ارای جیژگی لاداکرری بد

ر اعّیا

– کا هیع تفاجتی با

یاا ناد الااا  -پص باید لبق

باشااادت از این رج باید یا  rیا  ~rر وها باافعع

لاا ق باشادت اگر  ~rر وها جاق لا ق باشدس پص  ~rیا لازا یّفی ر  Pال
بخابراین یا لااازا یالا ر  P1ال ا س زیرا ،شااا

ج

ا یم ک هر لااازا یّفی ر  Pیا

لاازا یّفی ر ، P1یز هس ت پص هم  rج هم  ~rر لازاهای یّفی  P1جود ار ک

این ا یاا با این جاقعی ک  P1یا جاقعی ممکن یّفی گسااا ر ا از یا وها ممکن
ال س م خاقن ال ت این امر را شخین میتدا،یم ،شا

هیم:
)1) P1 =(P&r

]…2) P=[…,~r,
)3) P1 =([…,~r,…]&r

شخا،چ مشاا

الا

قضای ی لد ،میتدا،د لا ق باشدس از این رج ، ~rمیتدا،د

ر وها باافعع لااا ق باشاادس پص با ر ،یر اشا ن همامکا،ی ج لداکرری بد س  rباید
ر  Pلا ق باشد ()Gale and Purss, 1999: 464ت از این رج  rباید لازا یّفی P
باشاادت بخابراین هر لااازا یّفی ر P1س یا لااازا یّفی ر  Pدداهد بد ج بااعکص ج
ممکن ،یسا

لازای یّفی م فاجتی از یکدییر اش باشخدت پص  Pج  P1یکسا ا،د ج با

میدم ی  ، 1یج میشد :
 = w1جهان بالفعل

ج با ارض ایخک یکسااا ها هم ی دصاادلاایاتشااا مشاا ر
میدم ی  3ج 6س ج با واییزین کر

الاا س این ،ک با ج

وها باافعع با  w1رمیدم ی 3س  ،یج می هد ک :
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در جهان بالفعل یک  qوجود دارد ،چنانکه واقعیت عطفی گستردهی جهان بالفعل
 Pو  qو گزارهی « P ،qرا تبیین میکند» را در بر دارد.

پص تاا اینواا ثاابا

میشاااد ک ر وها باافعع ،یز تبییخی ب ،ا qس برای جاقعی

یّفی ممکن گس ر اادس یعخی Pس جود ار ت لا باید ثاب شد این تبیین لکای گر
از اعع ااهی ال ت برای اینکار ر ا ام گیع ج پر

تّاد میکخخد تا گزارای  qرا بیش ر

تبیین کخخاد () Ibid:465ت آ هاا باا بیا اینک  qش ،دع گزاراایلااا س از ش شیزی
لکای

ار ج شید P ،را تبیین میکخدس الاا داا را ب ،یّ ی مّّدب میرلااا،خدت تخها

شیزی ک تا اینوا ر باب  qبیا شاد این ال ک میتدا،د  Pرا تبیین کخدت اما این تبیین
ب ا ش ا معخااالاااا ر تخهااا تبیینهااایی ک ا میتدا،یم برای  qاحاااظ کخیمس تبیین یّمی
( )Scientific Explanationج تبیین شااصی ( )Personal Explanationال ت
بردی از رجیدا ها را اارا از رجی قصاد بدود میآجر،د ج بردی ب جالّ ی قدر های
بیواا ب جود میآیخد ()Swinburne, 2010: 20ت ر جاق

ر تبیین شااااصااایس

شرایی لدق بردی از گزاراها ب لسب یمع اا فاتی یا یامع آگاا تبیین میشد ج ر
تبیین یّمیس شرایی لااادق رجیدا ها ب لساااب ترکیب یّفی گزاراای ک  -ر زما،ی
داص -جضاعی

امدری را گزارد می هدس با گزاراهای شاب قا،د،یس مشااا

میشد

()Rutten, 2012: 55, 57ت ب لدر مرا ( ) Swinburne, 2010: 21-23ر تبیین
یّمی ب جالاّ ی مدقعی کخد،ی ل ارای xس ب یّاجای قا،د،ی داص ایزیکی ج ،جدمیس
ک یمدماد این قدا،ینس قدا،یخی وبرگرایا ،ج یا لاارااد آماری هس ا خدس جود لا ارای  xر
جضعی  yتبیین میشد ت پص میدم ی ییر ال داا از این قرار ال

:

 qیا تبیین شخصی است یا تبیین علمی ()Gale and Purss, 1999: 465

اماا اینکا  qیا تببین یّمی از  Pاراا هدس قابع پذیرد ،یسااا ت زیرا اگر شخین
باشدس پص دد ِ گزارای  qباید شامع گزاراهای شب قا،د،ی ج گزاراای ک جضعی
ر زما مشاا

امدر

را گزارد می هد باشادس اما شخین گزاراهاییس ماصاادلا گزاراهایی

ک جضعی های دالی را گزارد می هدس امکا،ی هس خد ج از آ،جایی ک ممکن هس خدس
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وزای از  BCCFیا جاقعی

ممکن یّفی گسااا ر ا هسااا خدت ب یبار

ییر دد شاااا
رP

باشای از  Pهسا خدت پص اگر  qشامع گزاراهایی شد ک امکا،ی هس خد  -ج ب تب

هس ا خد -باشاادس آ ها باید دد شااا س دد شااا را تبیین میکخخدت شرا ک  qهما،ید ،ک
ترکیاب یّفی را با یخدا یاا کاع تبیین میکخدس باید تا تا گزاراهای ممکن این
جاقعیا

را ،یز تبیین کخاادت امااا گزاراهااای شااابا قااا،د،ی ،میتدا،خااد دد را تبیین کخخاد

()Rutten, 2012: 57ت پص میدم ی ییری ب ل

میآید:

 qیک تبیین علمی نیست.

با قایدای قیا

اصّی از ج میدم ی  8ج  1این بدل

میآید:

 qیک تبیین شخصی است.

لا ک  qتبییخی شاااصاای شاادس یعخی  qیمع یا مدود آگاا ب لسااب قصااد ج
اا فا را گزارد میکخدس ج لاا

جود ار س یا qس  Pرا ب لساااب یمع اا فاتیِ یا

مدود ممکن تبیین میکخد یا ب لسب یمع اا فاتی یا مدود ضرجری ( Gale and
)Purss, 1999: 465ت پص:
 qیا عمل التفاتی موجود ممکن را گزارش میدهد یا عمل التفاتی یک موجود
ضروری را.

، qمیتدا،اد یماع اا فاتی یا مدود ممکن را گزارد هد () Ibidس زیرا اگر q
یماع یاا مدود ممکن را گزارد هادس از آ واایی ک وها ممکن (لبق )Def 1
یاا وهاا لداکرریلااا س پص باید ر  BCCFآ وها ممکنس گزاراای ربارای
جود آ مدود ممکنس جود اش باشد ج جود آ را گزارد هدت اما این ب معخای
این الااا

ک جود آ مدود ممکنس م خدر از یمع اا فاتی دد د باشااادت ب یبار

ییر  qتبیین کخخدای  - Pب یخدا جاقعی

گسا ر ای یّفی وها ممکن -ال

ج اگر

 qاز یماع آزا ا ،ی یا مدود ممکن مرّاد از یمع مدود xس گزارد هدس ج شد

ر

 – Pباا تدوا ب لداکرری بد  -گزاراای جود ار ب این مح دا ک « xجود ار »س
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پص این گزارا دد تدلاااو گزارای  qتبیین میشاااد ج این یعخی تید تبیینگری  xبر
جود دد د ج این محا ال :
این درست نیست که  qعمل التفاتی یک موجود ممکن را گزارش میدهد.

از میدم ی  11ج ( 12با قیا

اصّی)  ،یج میشد ک :

 qعمل التفاتی یک موجود ضروری را گزارش میدهد.

تدو اشا باشید ک ر Pیا جاقعی

ممکن یّفی گس ر اس گزاراای جود ،دار

کا جود مدود ضااارجری مدر بحث را گزارد هدت زیرا اگر گزاراایس جود یا
مدود ضااارجری را گزارد هدس دد گزارا ،یز ضااارجری دداهد بد ج  Pتخها شاااامع
گزاراهای ممکن الا ت ر  ،یج مشااکع ادق رجی ،می هدت این امر را میتدا مّابق با
قایدای  1S5یا  S42ر مخّق مدوها س ،شاا

ا  -با مسّم ا،س ن اینک یا مدود س

جود د ضاارجریل ا -تخها اگر ضاارجری باشااد ک جود اش ا باشااد -آ گزارا ،یز
ضرجریل

() Gensler, 2017: 350ت پص  qشخین گزاراای ل :

 :qموجودی ضروری وجود دارد که با نیت و ارادهی آزادانه ،آن  pرا بوجود میآورد

ب یبارتی به ری تدو شااد ک  qاز ج گزارا تشااکیع شاادا الاا ک ب لاادر
ترکیبی میتدا،د جاقعی

یّفی گسااا ر ای وها را تبیین کخدت گزارا اج یا گزارای

ضاارجری الاا ک ر جاقعی

امکا،ی گساا ر ای وها باافعع جود ،دار ج وزای از

گزاراهای ضااارجری الااا ت این گزارا از جود مدود ضااارجری گزارد می هدت اما
1ت قایدای  S5میگدید :اگر امکا

اشا باشاد ک  Aضارجری باشادس این ضارجریال

ک  Aضرجری باشد (

)Gensler, 2017: 350ت
◇☐A
∴ ☐☐A
∴ ☐A
2ت قایدای  S4میگدید :اگر  Aضرجری باشدس ضرجریل

ک  Aضرجری باشد () Ibid
☐A
∴ ☐☐A
∴A
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گزارای ج یا گزارای امکا،ی از اعع اد یاری آ مدود ضااارجریلااا ت این ج با
یکدییر یا گزارای ممکن را تشاااکیع می هخدت پص ( qب یخدا یا گزارای یّفی
م شاکع از ج گزارای هسا ای ک یکی ضرجری ج یکی امکا،یل ) ر  Pجود ار ت
اما این ک  qر  Pجود ار ما ،از تبیین  Pتدلاااو ، qمیشاااد ت زیرا از آ وایی ک

ر Pیا جاقعی

ممکن یّفی گسا ر اس گزاراای جود ،دار ک جود مدود ضرجری

مدر بحث را گزارد هدس تید شاایء بر دد را مدوب ،میشااد ت بر دّاف زما،ی ک
باداهیم قااااع شااادیم کا  qاز جود یاا مدود ممکن گزارد می هدت زیرا ر این
لاادر شخا،چ بیا شااد تید شاایء بر دد د را ااز ار ک محا الاا

( Gale

)and Purss, 1999: 465-466ت
بادین ترتیب وها باافعع شاااامع گزاراایلااا ک از جود مدود ی ضااارجری
لکاایا

ار کا آ مدود ضااارجری با یمّی اا فاتی همراا با قصااادس وها را تبیین

میکخادت این تبیین یاا تبیین جود یلااا
میکخدت گیع ج پر س بردی میدما

یعخی داداج،اد جود وها باافعع را تبیین

ییر را ،یز برای ا یای دد اثبا میکخخد تا ثاب

کخخاد ک اعع این مدود ضااارجریس اا فاتیس امکا،ی ج آزا ا ،الااا Gale and ( 1
 )Purss, 1999: 466-468ج لااا ص همراا باا بردی از میادما

ییر ما،خد براهین

غای شاخاد ا ،س لاعی ر تبیین قدر ج هدشامخدی این مدود ضرجری ار،د ( Ibid:
)468ت اما از آ وایی ک الع ال داا مدر ،یر ر همین میدار دّال میشد س ج باقی
الا داا آ ها الا داا هایی اریی ج مکمع ال س ما برای هدف الّی این میاا س ک ،ید
ج بررلی این ال داا ال س ب همین میزا اک فا میکخیمت
 .3نقد و بررسی

الا داا وها شاخاد ی ودیدس تدوها بسایاری را ب لم دد وّب کر ت اما ،یدها ج
ر یا های اراجا،ی ،یز بر آ جار شااادت بررلااای تمامی ،یدها از یهدای این میا دارج
1ت بر دّاف یدگاا اایبخی سی ج ال یخدزایی ک دّق وها را امری ضرجری می ا،خدت
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ال ت از این رجس ب مهمترین این ،یدها دداهیم پر اد :
نقد نخستت ب الع وه کاای لداقّی  W-PSRجار شدا ال  :گراها اپی
( )Graham Oppyاجاین کساایل ا ک این ،ید را مّرح لاااد ت اپی قااع ال ا

بر

دّاف ا یای گیع ج پر س این الااا داا س ب جالاااّ ی الاااع وه کاای لداقّیس قد
ودیدی ،سااب

ب تیریرهای گذشاا ،یساا ت الااع وه کاای لداقّی بیا میکخد« ب

ازای هر  Pاگر  Pلااا ق باشاادس ممکن الاا

گزاراای ما،خد  qجود اشاا باشااد ک

لاا ق بد ا ج  Pرا تبیین کخد»ت اپی قااع الا از
،سااا ی لداکرری اایب،ی ساای بدلاا

این الع لداقّیس از احاظ مخّییس

میآید ()Oppy, 2000: 347ت ر  ،یج هر

،یدی ک ب دا بر ،ساا ی لداکرری از الاع وه کاای جار ا،سا س بر این الع ،یز
جار الا ت ،ساا ی لداکرری الاع وه کاای میگدید «ب ازای هر  Pاگر  Pلا ق
باشاادس پص گزاراای لااا ق ما،خد  qجود ار ک  Pرا تبیین میکخد»ت اما الا داا اپیس
ر ید تفاج یمّی این ج الع ب این قرار ال :
میدم ی اج  :میدم ی اج هما الع وه

کاای لداقّی ال ت یعخی

« : M1به ازای هر  Pاگر  Pصادق باشد ،ممکن است گزارهای  ،qوجود داشته
باشد که صادق بوده و  Pرا تبیین کند»

از آ واایی کا این الااا ادااا از لریق برهاا دّا پی

میرج س لاا میدم ی

ییری را ب یخدا ارض میپذیریم:
 « : M2جهان ممکنی وجود دارد ،w1 ،که  Pدر آن صادق است و تبیینی ندارد»

یعخی بخا بر ارض M2س ر وها  w1س این گزارا لاا ق الا ک « Pجود ار ج
 Pتبییخی ،دار »ت لا بخا بر الااع وه کاای لداقّی یا هما  W-PSRس ممکن الاا
وها،ی جود اش باشد ک ر آ گزارای ادقس یعخی « Pجود ار ج  Pتبییخی ،دار »
لا ق باشد ج ر یین لا تبییخی برای کع این ترکیب یّفی جود اش باشدت یعخی:
« : M3جهان ممکنی وجود دارد ،w2 ،چنانکه گزارهی عطفیِ « Pوجود دارد و
 Pتبیینی ندارد» در آن صادق است و این گزاره تبیین دارد»
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لاا شخاا،چا دد گیاع ج پر

بیا کر اا،د ج اپی بر آ تخکید ار س هخیامی ک

یاا تبیین برای یاا گزارای یّفیس جود ار س آ تبیین یّااجا بر تبیین کع گزارای
یّفیس لاااازاهای یالا را ،یز تبیین میکخد (Gale and Purss, 1999: ( )Ibid
)465ت با یبار

ییرس تبیین جیژگیِ تدزیعی ار ( )Oppy, 2000: 349از این رج

اگر امریس گزارای یّفی مااا،خاد « Pجود ار ج  Pتبییخی ،ادار » را تبیین میکخادس ر
جاق یّااجا بر آ ترکیب یّفیس لاااازاهای یّفی را ،یز تبیین میکخدس یعخی « Pجود
ار » را تبیین میکخد ج « Pتبییخی ،دار » را هم تبیین میکخدت پص بخا بر این تدضیحا :
 : M4بنابراین جهان ممکنی ،w2 ،وجود دارد که  Pدر آن صادق است و تبیینی
دارد.

اما  M4با  M3ر تخاقن الاا ت بخابراین ارض  M2مخجر ب تخاقن میشااد س پص
،یین  M2لحیح ال

ک:

 : ~M2چنین نیست که جهان ممکنی وجود داشته باشد که  Pدر آن صادق باشد
و تبیینی نداشته باشد.

 ،یجا ی  ~M2ر جاق شیزی ،یسااا

وز  S-PSRیاا هماا الاااع وها

کاای

لداکرری ک اایب،ی ص بیا کر ت یعخی اگر  Pلاااا ق باشااادس تبیین هم ار ت بدین ،حد
مشاااا

میشاااد کا  ،یج ی مخّیی  W-PSRهما  S-PSRالااا ت ااب اپی این

الا داا را ر یا لدر مخّیی بیا کر ا ال

() Oppy, 2000: 347-348ت ر

لادرتبخدی تیعس  Oرا ب یخدا یا تبیین ر ،یر بییرید ک لا ق ج تدزی پذیر ال ت

، Mشاا ،ی امکا

ر مخّق مدوها ج معا

با ◇ الا ت باقی ،شاا ،هاس ،شا ،های معیار

مخّق ودید هس خد:
)(p) (p→ MOp

)(1

میدم اج س ارض ( W-SPRالاع وه کاای لداقّی) ال ت یعخی ب ازای هر P
اگر  Pلا ق باشدس ممکن ال

Oس  Pرا تبیین کخدت
)~ (q →Oq

)(2

21

بررسی استدلال جهان شناختی جدید بر مبنای جهان های ممكن /کاظم راغبی  ،محمد محمدرضایی

این میدم را ارض میگیریمت
q& ~Oq

لبق قداید وابجاییس از میدم ی ج بدل ا
ال

)(3

میآیدت ب این مضاامد ک  qلااا ق

ج تبیین ،دار ت
)MO (q & ~Oq

)(4

بخا بر میدم ی لااد س میدم ی اج را ،مد ،لااازی میکخیمت یعخی ممکن ال ا تبییخی
برای این گزارا ک «  qلا ق ال

ج تبیین ،دار » جود اش باشدت
)M (Oq & ~Oq

)(5

شد  Oیا گزارای تدزی پذیر بد -شد تبیین یا ترکیب یّفی تبیین لاااازا
یالا ال ا -س گزارا ب شااکع  3ر میآیدت یعخی این گزارا ک «  qلااا ق ال ا تبیین
ار ج  qلا ق ال

تبیین ،دار »س ممکن ال ت
)(q → Oq

)(6

میادما ی  6مّابق میدم ی یاس  3ج لذف ،فی ج قداید هخجاری مخّق مدوها س
ب لا

میآیدت مفهد آ این ال ک اگر  3لا ق باشدس مّابق میدم ی اج ک الع

وه کاای لداقّی الااا س این گزارا بدلااا
اگر گزارای  qلا ق باشد ارای تبیین ال ت

میآید ک وها ممکخی جود ار ک
)(p) (p → Op

)(7

با واییزیخی لادر یمدمیس یا ،مد ،لازی یمدمیس از میدم ی  6س این  ،یج ب ل
میآیدک هما الاااع وه کاای لداکرری الااا ت یعخی ب ازای هر  pاگر  pلاااا ق
باشدس یا تبیین برای  pجود ار ت
اپی با اراا ی این الا داا قدیس م فاج بد

این تیریر ،سب

ب تیریرهای لخ ی را

زیر لارا بر ا ج قااع ال هما میدار ک ال داا های لخ یس ب ایع بهرا بر

از الع

وه کاای لداکرریس شار مصا را ب مّّدب ( )Begging the Questionهس خدس
الا داا گیع ج پر

،یز شار همین مشاکع ال

()Gale and Pruss, 2002: 90ت

با این معخاا ک  W-PSRما،خد  S-PSRج یا الاااع یّی س از ما میدداهد میدم ای را
بادج اثبا مخّییس ب ذیریم ک ر

آ میدم س جود دداج،د مسااا ر الااا ت ر
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پاذیرا ن ایخکا هر شیزی ارای ایع الااا س جود یا ایع غاییس ک ارای بردی از
لافا مشاا

الا س ارض شادا ال س ج ،سا ی لداقّی ،یزس شد معا

لداکرریل س تفاج یمداای میا آ
پاستتخ گیاع ج پر

با ،سا ی

ج جود ،دار ت

ب این الااا داا کمی محاای کارا ،الااا

( Gale and

)Pruss, 2002: 90-93ت آ ها میپذیر،د ک از احاظ مخّییس  W-PSRج S-PSR
مساا ّز یکدییر هساا خدس اما  W-PSRتفاج یمداای با  S-PSRار ت شاااید آ

ج

مخّیاد همارز،د -ک شخین ،یز هسااا س زیرا مّابق  W-PSRهر شیزی یا ر وها باافعع
تبییخی ار ج یا میتدا،د تبییخی اشااا باشااادت اگر اشااا ن تبیین ممکن باشااادس ر  ،یج
وها ممکخی جود ار ک شاامع آ تبیین الا

ج مّابق باقی ال داا ماس ب ،اشار باید

آ تبیین ر وها باافعع ،یز جود اش باشد ج این یعخی هر شیزی تبییخی ار  -اما باید
تدو اشا ک آ ها از احاظ معرا شخاد ا ،یکسا ج همارز ،یس خدت ر  ،یج مصا را
ب مّّدبی ر ،می هد ()Ibid: 91ت ر بحث مصااا را ب مّّدب باید تدو اشاا ک
هخیامی میتدا الا دااای را ب مصا را ب مّّدب م هم کر ک  ،یج س از احاظ معرا یس
مس ییماد ب جالّ ی پی ارضها ج میدما س از قبع اراا شدا باشدت ر ایخجا یا وخب ی
مهمی از معرا شاخالی جود ار ج گر ،این مشا
میدما آ بدلا

ال ک  ،یج ی هر ال دااای از

می آیدس ج اگر همین میزا برای اتها مصا را ب مّّدب کفای

کخادس مخ یدا میتدا،خد هر الااا داا برای جود دداس یا هر الااا داا مخّیی را م هم ب
مصاا را ب مّّدب کخخد ج ر  ،یج ال داا هر ا،سا،ی میرال س لیران ا،سا ال س پص
لیران میرال

،یز مصا را ب مّّدب دداهد بد ()Purss, 2006: 235ت زیرا همدارا

 ،یج ر میدما جود ار ت شاااید ،مد ،ی رل ا

از یا مصااا را ب مّّدبس بهرا از

قایدای  S5ر برها جود شااخاد ی آ،سااّمی باشااد ک ب لاارف امکا جود مدود
ضرجری کامع ()MLgس ضرجر جود مدود ضرجری کامع ( ، )Lgیج میشد ت ر
ایخجا  ،یج از احاظ معرا ی ب لدر مسا ییم ر مید ارض شدا ال ت اما ر ال داا اراا
شاادا با الااع وه کاای لداقّیس شخین شااکع مساا ییمی جود ،دار ( Gale and
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 )Purss, 1999: 474-475این قااباع ا،کار ،یسااا

ک س ر برددر اج س W-PSR

بسااایاار باجرپذیرتر از  S-PSRالااا ت این الااا داا با بهرا با این قایدای باجرپذیرس با
میدما دالاایس الا دااای را تخییم میکخد ک  ،یج ب هیع یخدا مس ا ییماد ر میدما
ارض گرا ،شدا ال ت پص ،میتدا این ال داا را م هم ب مصا را ب مّّدب کر ت
اما نقد دیگری ک تدلاو اپی ب  W-PSRجار شادا الا س این ال
وها

ک الع

کااایِ لااداقااعتری ،یز جود ار ت اج این الاااع لااداقّیتر را اینشخین معرای

میکخد:
« :W-PSR2به ازای اغلب گزارههای  Pو جهانهای  ،wاگر  Pدر جهان w
صادق باشد ،یک جهان ممکن * wوجود دارد که در آن  Pصادق است و یک
گزارهی صادق  qوجود دارد که  Pرا تبیین میکند)Oppy, 2000: 351( ».

ب ای یا اپیس این ،ساا از الع وه کاای ،یز ما،خد ،سا ای ک گیع ج پر
کر اا،ادس ارای یاا معیدای

ج باجرپذیری تاتی الااا

اراا

اما ب مدوب این ،ساااا W-

 PSR2ییر ازجمی برای جود تبیین برای  BCCFوهااا باااافعااع جود ،اادار ت از
آ وایی ک هیع ایّی برای ترویح ،ساااا ی الاااع وه
،ساب

کاای لداقّیِ گیع ج پر س

ب ،ساا ی ضاعیاتر اپی جود ،دار س پص ال داا آ ها ،یز غیرقابع ااع دداهد

بد ( ) Ibid:350-352ت
اما در پاستتخ ب این ،ید میتدا ب این امر اشااارا کر ک آ ش  W-PSRمدر
ا یای گیع ج پر

بیا میکخدس این الا ک «هر گزاراای ممکن ال ک تبییخی اش

باشاد»س اما ،سا ی اپی میگدید «اغّب گزاراها تبیین ار،د»ت آ ش اپی ا یا میکخد این
الااا ک تعدا ی از گزاراها تبیین ،دار س ج این امری اراتر از یا ا یالااا ک ،یاز ب
اثبا

ار ت ر جاق شخا،چ بیا شاادس جیژگی  W-PSRر این ال ا ک بار اثبا را بر

یهادای مااااا میگاذار ت ر غیااب ایعس شد اکرر گزاراهای امکا،یس یا مدود ا
امکاا،ی ارای تبیین هسااا خادس پص ترکیااب یّفیس یااا وهاا
امکا،یس هم میتدا،د -امکا

ر بر ار،اادای مدود ا

ار  -ک تبیین اش ا باشااد ج اگر کساای میدداهد ا یایی
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غیر از این اشاا باشاادس بار مسااادای

اثبا بر جد اجلاا

( Gale and Pruss,

)2002: 92ت
اپی  -تحا

یخدا نگرانیهایی برای این استتتدلال، -یادهای ییری را ،یز

جار می ا،دت اج مع ید ال ا

این ال ا داا س تما مبخای دد را بر رجی گزاراهای ا ،زایی

میگذار ج تما اثبا ج ا،کار دد را ر وها تجر ا،جا می هد ( Oppy, 2000:
)352ت زیرا میادم ی اج الااا داا س از گزاراهای ا ،زایی همامکا ج لداکرری لاااان
میگدیادس اماا آیاا این الااا ادااا از یدگاا ،ا گرایی ( )Nominalismیا ما اگرایی
(- )Materialismکا تبعااد شخین مفااهیمی را ،میپاذیر،د-س قابع قبد الااا ر اپی از
لادی ییر قااع الا

مفاهیم این ال داا رجشن ،یس ت ب لدر مرا تمایز میا جاقعی

ممکن یّفی گس ر ا یعخی  BCCFج جاقعی

یّفی گس ر ا یعخی  BCFس هیع معخایی

،دار ت هر گزارای ضارجری ک ب یا گزارای امکا،ی یّا شادا باشدس یا گزارای
یّفی امکاا،ی را تشاااکیع می هد ک باید ر  BCCFقرار گیر ج ب این معخا BCCF
شاااامع تما گزاراهای ضااارجری دداهد بد ج ر این لااادر  BCCFبا  BCFهیع
تفااجتی ،اداهاد اشااا 1ت اپی دد پاالاااای ب این ،ید می هد ک شااااید ب دا گف
گزاراهاای  BCCFگزاراهایی اتمی ( )Atomic Propositionهسااا خدس اما اج قااع
الاا س این پالااخ با مّرح کر

«لااازای یّفی اتمی ( »)Atomic Conjunctتخها

بحث را پیچیداتر میکخدت زیرا این الاّّاح مشا

،یس ک ربارای ش شیزی ال

ج ش شیزی را تدضایح می هدت ر  ،یج برای این ال داا س لرح بردی مبالث پای ایتر
ااز ال () Ibidت
گیع ج پر

در پاستتخ ب اشاااکا اج س دد را از احاظ جود ی م عهد ب یدگاا

1ت زیرا تخها تمایز  BCFبا  BCCFر این الااا

ک  BCFهم شاااامع گزاراهای ضااارجری الااا

ج هم شاااامع

BCCFس یعخی مجمدیا گزاراهای امکا،ی یّفیت اما اگر هر گزارای ضااارجریس ر یا ترکیب با یا گزارای
امکا،ی قرار گیر ج وزای از گزاراهای امکا،ی یّفی باشااد – مرّا گزارای یّفی «او ماع ،ییضااین محا الاا ج
ار ا باارا میباار » ترکیبی از گزارای ضااارجری ج امکا،ی الااا
 BCCFر رج دد تما گزاراهای ضرجری را دداهد اش ت

ج دد گزارا ب لدر کّی امکا،یلااا  -پص
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ااّاالد

ر بااب ا ،زاییاا می ا،خد ( )Gale and Pruss, 2002: 93ج تعارض با

ما اگرا ج ،ا گرا را برای ال داا دد ،یّ ی ضعا ،می ا،خدت یّاجا بر این بیا میکخخد
ک میتدا،خد ثاب کخخد ک هر الا دااای ک ،ا گرا برای ا یای ،دمیخاایس ی دد ار س از
 W-PSRکم ر پذیرا خیلا س ر  ،یج اشاکاای ب الا داا آ ها جار ،یس ت یّاجا بر
این میتدا الااا اداا گیع ج پر

را بر مبخای ،ا گرایی ،یز لااادر بخدی کر ت یعخی با

بردی از تغییرا ج بهرا از وها باافععس ،ساا ی باز،دیسای شاداای را برای ،دمیخاایس
مّرح کر ت اما ر پالخ ب ،یرا،ی ج س آ ها دد را قااع ب یا ،یری ی اتمی می ا،خد
ج باا تدضااایح آ س هرگد،ا ابها ر این مفهد را ر میکخخدت بر این الاااا

یا گزارا

هخیامی اتمی ب لسااب میآید ک یا قابّی تحّیع بیشا ر ر زبا را ،داش باشد یا برای
هدای ک زبا برای آ ب کار را س تحّیع بیش ری ،یاز ،داش باشد ()Ibidت
از ،یدهای مهم ییری ک ب این ال داا جار شدا ال س ،ید آامیدا ( Michael
 )J. Almeidaج ید یع ( )Neal D. Judischالااا ت آ ها ،ید دد را با اشاااارا ب
الااا داا پر

ج گیع آغاز میکخخد ()Almeida and Judisch, 2002: 51-58س

اماا ر ا اما باا آجر

الااا اداااای ییرس از راا برهاا دّاس ،اامع بر بد

وها شاااخاد ی ودید را اثبا میکخخدت پر

الااا اداااا

ج گیع ر  ،یج ی الااا داا دد وها را

ماّدق امکا،یس اا فاتی ج مب خی برریمع آزا یا مدود ضاارجری می ا،ساا خد ج تخکید
اش خد  qگزاراای امکا،یل

ک  Pرا تبیین میکخد (لبق میدم ی  1تا  3ال داا )ت

اگر  qگزاراای امکا،ی باشاد پص  ،جود د ضارجری الا
)58ت ب یبار

ییرس میدم ی اج آامیدا ج ید یع این ال

ج  ،یدم

( Ibid:

ک:

AN1: ~Lq & ~L~q

، Lشا،یر معیار ر مخّق ودید ال ک ضرج را ،شا می هد ج معا

☐ ال ت

از  AN1مّابق با قایدای  ، S5یج میشد :
AN2: Mq & M~q

، Mشااا ،ی امکا
ممکن الا

ر مخّق مدوها ج معا

با ◇ الاا ت یعخی جود  qج ید q

یا ب یبارتی به ر هم  qلاا ق الا س هم  ~qلاا ق ال

ممکن ال ت ر
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جود  )Mq( qاحاظ شاادا ج الاا داا بر پای ی آ

الاا داا گیع ج پر س ممکن بد

ا ام پیدا کر ا ال ت یعخی وها  w1جود ار ک ر آ  qلا ق ال
یعخی جاقعی

ج تبیین گر P

یّفی گس ر ای وها باافعع ال ت جل ص با اثبا w=w1س ثاب

میشد

ک  qر وها باافعع ،یز جود ار ت پص میدم ی لااد لبق الاا داا مفصااّی ک بیا
شد شخین ال :
 :AN3جهان بالفعل شامل  qاست.

ید جود  )~Mq( qالااا ت

اماا امکاا لااادی ییری ،یز ار ک ممکن بد

آامیدا ج ید یع ،ید دد را از این لاد پیمیگیر،دت اگر  M~qلااا ق باشدس پص وها
ممکخی مراع  w2جود ار ک ر آ  ~qلاااا ق الااا

ج ب تب گزارای qس جاقعی

یّفی ممکن گس ر ای وها باافعع یعخی  Pرا تبیین ،میکخد ج قییاد مّابق هما رجشی
ک اثبا کر یم w=w1س ثاب

میکخیم  w=w2ج این یعخی:

 :AN4جهان بالفعل شامل  ~qاست.

بدالّ ی  AN3ج  AN4مخّیاد این  ،یج بدل

میآید ک :

 :AN5جهان بالفعل شامل  qو  ~qاست.

از آ وایی ک وها باافعع یا وها مخّیی ج ممکن ال س  AN5محا ال
لااا ق باشاادس ر  ،یج بر الااا
الاا داا گیع ج پر

،امع بر الاا

برها دّا  ،یج میگیریم ک  AN2لااا ق ،یسا
()Ibid: 59ت تخها راهی ک برای پر

ک
ج

ج گیع جود

ار س قااع شااد ب این الاا ک  qیا گزارای ضاارجری الاا ت اما اگر  qگزاراای
ضارجری باشادس ال داا آ ها از اب دا شکع ،اداهد گرا
تبدیع ب هما الع وه
پالااای ک پر

ج الع وه کاای لداقّیس

کاای اایب،ی سی دداهد شدت

ج گیع ب این ،ید ا اا،دس بر این مبخالا ک ،ید آامیدا ج ید یعس

یا ،ید پساایخی الاا ت یعخی برای اثبا این ،یدس  AN3اب دا باید  ،یج ی الاا داا آ ها
اثبا شاد تا ب دا،خد برها دّا دد را شکع هخدت اما هخیامی ک ثاب

شد  qلا ق
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الااا س ج  qجاقعی
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یّفی ممکن گسااا ر ای وها باافعع -یعخی  -Pرا تبیین میکخدس ج

هخیامی ک  qب یخدا یا گزارای ممکن ثاب

شااد س آ،یاا  qدد وزای از  Pدداهد

بد ت ر  ،یج هیع وها ممکخی جود ،دار ک شاااامع  Pبشاااد جای شاااامع ، qباشاااد
()Gale and Pruss, 2003: 67ت ر  ،یج هر وها ممکخی ک  Pرا ر دد اش ا
باشادس باید  qرا هم اش باشد ج ،میتدا وها ممکن داای از تخاقضی را ر ،یر اش
ج ر یین لا قااع ب این شاااد ک  Pج  ~qر آ لاااا ق باشااادت پص میدم ی  AN4ج
 AN5لا ق ،یس ت
ممکن الا

این اشکا مّرح شد ک شید q ،میتدا،د ممکن باشد ر لاای ک

از جود یا مدود ضارجری گزارد می هدت ر پالاخس شخا،چ پی
ممکن ال

باید گف

ب ممکن بد

از این بیا شدس

مخّیی qس شخین ب ،یر برلد ک باجر

ر ،یاا اج س ربارای وه

 qباجری م خاقن ال ا ت زیرا  qمعا

این گزاراال ا ک ضاارجریل ا

مدود ی جود اشا باشااد ک با اا فا مدوب  Pشاادا ال ا ت اما ر این مدار ظداهر
ممکن الا

ما را ب اش باا بیا،داز،د () Gale and Purss, 1999: 465ت زیرا اگر ماس

با لدر مراا س گزارا  qرا با ثاب
بدلا

مخّیی ، Gمد ،لاااازی جود ی میکخیمس  ،یج ای ک

میآیدس این ال ک س (این گزارا ک «  Gب لدر ضرجری جود ار ج  Gبا

اا فا س آزا ا ،ج ب لدر امکا،ی  Pرا بدود میآجر » ممکن ال ):
)M (LG & MGP

ر  ،یج تخاقضاای ر آ جود ،دار ت ق

مخّیی ر شااخاد

ماهی

 qج مح دای

آ س میتدا،د برای پالخ ب بسیاری از شبها رااگشا باشدت
یّااجا بر این ا ،یاا ا س ا ،یاا ا

ییری ،یز ب این الااا داا جار شااادا الااا

(

( ) Guigon, 2011: 359-370( )Davey and Clifton, 2001: 485-490
 ) Rutten, 2012: 90-96( )Almeida and Judisch, 2002: 60-61ک گیع
ج پر س ماصدلاد پر س برای پالخ ا

ب آ ها تّاد اراجا،ی کر اا،د ( Gale and

) Ibid: 2003: 65-72( ) Ibid, 2002: 89-99( )Purss, 1999: 469-476ت
اما هخدز هم میتدا ب ،کاتی اشااارا کر ک ر این الاا داا مغفد ما،دا الاا ت از این
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مدار مدض لداقّی این ال داا

ج گیع ب لرال

ر اثبا جود دداج،د ال ت پر

ایّاا می ار،د ک تّاد آ ها معّدف ب اثبا ددای مّّیاد کامع ک بااضااارجرا ارای
کمااا ااهیِ قدر مّّقس یّم مّّقس دیردداهی مّّق ج لاکمی

مّّق الا س ،یس ت

ج یاام مّّق بد

دداج،د را ،میتدا،د

این الااا اداا  ،تخها ضااارجر قا ر مّّق بد

اثبا کخدس بّک ل ی از اثبا قا ر مّّق ج یاام مّّق بد

ب لاادر امکا،ی ،یز یاوز

الااا ت تخهاا شیزی کا میتدا ب جالاااّ ی این الااا داا اثبا کر س جود مدود ی
ضرجریل ک میتدا،د ،ی

مخالبی برای پرل

ز،دگی لبی ی مرمخا را ایفا کخدت ب یبار

ر

س ل ای س یشقس ال را ج الای

ی
ییر این ال داا لرا دا قدر ج هدشمخد ِ

کااایِ لراح ج داااق ارالبیعیِ وهاا ادقااعاا ا لیر آجر ج پیچیاداای ک لییی اد پی
رجی مال را ب ،مای

میگذار ت ()Ibid, 1999: 461ت این قدر ج دّاقی

ب جالاّ ی دد الا داا وها شخاد ی آ هاس بّک با ضمیم کر
قیق اثبا میشد () Ibid: 469ت گیع ج پر

،یزس ،

از برها ،یم ج تخییم

ایع اتاات این مدض لداقّی ر اثبا

جود دداج،د را این می ا،خد ک ،میدداهخد ما،خد براهین لاااخ یس شار این دّا شاااد،د
کا از جود مدود ضااارجریس با یاا دادای مّّیااد کااماع پرد کخخدت میا مدود
ضارجری ج ددای مّّیاد کامع شکاف یییمی جود ار ک ا ،یا از یکی ب ییری را
مخّیاد محا میکخد.
از لادی ییر میتدا از پیدلا یی شادید این الا داا با برها جود شخاد یس ب
یخدا یاا ،یّا ضاااعا ییر ،اا بر ج یاا شخا،چ اپی بیا کر س ابها هایی ک ر این
ال ا داا جود ار راس ب یخدا کال ا یهای ال ا داا س ،مایا لاااد
این الا داا ج غرق ر مفاهیم بد

ج یا ا ،زایی بد

ج ودایی از یاام جود را ب یخدا یا ،یّ ضعا

معرای کر ت از لادی ییر میتدا اشااکا لاخ ی ید تمایز میا مفهد ج مصااداق را ب
جضدح ر این ال داا مشاهدا کر ت اما باید پذیرا

این برها س برها،ی ودید ج م فاجتی

ر میا براهین اثبا جود ددال س ک ب رل ی میتدا آ را ر میا تیریرهای مهم
ال داا وها شخاد ی مّرح کر ت
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نتيجه گيری

تیریرهای لااخ ی از برها وها شااخاد یس همدارا با شاا هایی همراا بد ا الاا ت ا،کار
یّی  -ب اَشاکا ما ّا -ج ا،کار محا بد

تساّسعس اّالف را ب یاا ن تیریر ودیدی

برای الا داا وها شخاد ی ترغیب میکخدت یکی از این تیریرها تدلو گیع ج پر
شدا ال ت این تیریر با واییزین کر
الاااع وها

اراا

الع وه کاای لداقّیس ب وای الع یّی

ج

کااای لاداکرری ااایاب،ی صس ج بهرا از ،یریا ی وها های ممکنس تّاد

میکخاد تاا از اتهاا هاا ج شااا هاای لاااخ ی این برهاا رهاایی یابدت این تیریر با شیخ
میادمااا ج پی ارضهاایی کا با لاااا ی میتدا آ هاا را ر کر س جود مدود ی
ضاارجری برای وها باافعع را اثبا می کخد ج بدین لریق بساایاری از ،یدهای لااخ ی بر
برها وها شااخاد ی را پالااخ بیدیدت ا ،یا ا مهمی بر این الاا داا جار الاا ک ما
بردی از مهمترین آ هاا را بیا کر یمس اما هخدز این تیریر ارای کالااا یهای مهمی ر
شهارشدب مخّیی دد ال ک قابّی

،ید ج بررلی ار ت ر مجمدع با پذیرد اهمی

این تیریر با یخدا راا وادیدی ر براهین اثبا جود دداس پذیرد این برها ب یخدا
یا برها م ینس کاری شدار ب ،یر میرلدت
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