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 چكيده

داا  های لااخ ی الاا لاا ت تیریرشااخاد یترین براهین اثباا  جود  داداج،ادس الاا اداا  وها یکی از مهم

ّی   ج الاع وه  کاای ال س همدارا شاا وها  ی  رجی پ های اراجا،ی راشاخاد یس ک  مب خی بر الاع ی

ّد ر ج باز،یری بد ا ال ت یکی از  دد   اشا   الا ت از این رجس این برها   ر لد  تاریخ دد س  ااماد  ر لا  ت

ها  الاا داا  و»الاا س بخدی شااداها لاادر تیریرهای معالار از این الاا داا س ک  برای رهایی از این شاا 

ّاد  ار  با بهرا از ،یری« شااخااد ی وادید های ممکنس مفاهیم جوهی ج الااع های وها  الاا ت این تیریر ت

ّیی از الا داا  وها  یس تیریری م فاج  ج مخ ر ودید شاخاد ی اراا   هدت بر الا  این تیریوه  کاای لداّق

ّی  س جود  دداج،د از الا داا  وها  شاخاد یس بدج  ،یاز ب  الع وه  کاای لداکرری ج بدج  ،یاز ب  الع ی

د ت  ر ، یج  بسایاری از ،یدهای لاخ یس بر این ال داا  جار  ،اداهد بد ت  ر این شابرای وها  هسا ی اثبا  می

ّالا  اخی این الا داا  دداهیم پر اد  ج ل ص لدر   داا  را تدضیح  ا ا بخدی المیاا  اب دا ب  تبیین الّا

ّرح دداهیم کر تترین ،یدج  ر ا، ها بردی از مهم  ها ب  این ال داا  را م

یس مفاهیم جوهیس براهین اثبا  جود  دداس وها  :واژگان کليدی های ممکنس الااع وه  کاای لداّق

شخاد ی ودیدتال داا  وها 

                                                           

  :25/10/97؛ تاریخ پذیرش:   13/6/97تاریخ دریافت 

سف   ین پر یص اارابی  ا،شیاا تهرا ت 1  KazemRaghebi@ut.ac.ir س(نویسنده مسئول)  ا،شجدی  ک ری ّا

 تmmrezai@ut.ac.ir ال ا  پر یص اارابی  ا،شیاا تهرا ست 2

 فلسفی تأملات پژجهشی- جاصّخام  یّمی
  ز،جا   ا،شیاا 

 1218 پاییز ج زمس ا س 22 شمارا س،هم لا 
 22 -11لفحا  

 Biannual Journal Of  

Philosophical Meditations 

University of Zanjan 

Vol.9, No.23, Fall & Winter 2019-2020 

mailto:KazemRaghebi@ut.ac.ir
mailto:mmrezai@ut.ac.ir


 9218  پایيز و زمستان،  32 هتأملات فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو  21

 

 

 مقدمه
(س برای اثبااا  مدود ی The Cosmological Argumentشاااخاااد ی )برهااا  وهااا 

ار ت ای ب  لد  تاریخ  ارالبیعیس هرشخد ک  ددای مدلدا  ا یا  ابراهیمی ،باشادس لابی 

ل س بهرا ترین تصادرا  بشری(س ک  از بدیهیCasual principle) یّی  از الاع زیرا 

اِی هااجمّ  با ال خا  ب  بردی از مدود ا س یا رجیدا هاس یا جیژگیبر ت این ال داا  ایمی

 آ  مدود ا یاا معّد ِ وهاا س ممکن بد  س معّد  بد  س باایدا بد   ج ایر تاتی  ممکنْ

ی  ییر هس خد ج از آ،جایی امرمح اج  س ا،د ک  برای جود ع بر آ  میرا  ای هایا رجیدا 

ها،ی وکخدت ال داا  ،فصک  تساّسع محا  ال س آ  امر را  ر ،های  دداج،د معرای می

(World Soul ( ج محر  ،ااام حر  )32: 1231( ااّااالد،ی )رت : ا جار زسThe 

Unmoving Mover: های این ،دع برها  تیریر (س از اجاین32( ارلاااّدیی )رت : هما

ا،د رها   اش  بای ب  اینی مسیحی آگدل ین ج آ،سّم ،یز تدو  جیژاال ت  ر میا  اّالف 

( 201-138: 1282لایخا )رت : محمدرضاییس اما این ایّساداا  مساّما  ما،خد اارابیس ابن

 برای لاااد ار ودیدی ر قااب جودب ج امکا س بد ،د ک  با غخای مضااایا این برها س 

رار ی مسیحی مدر  اقبا  قلاا  این برها  بار  ییر میا  اّالاف آ  اراهم آجر ،د ج بدین

: 1282الاکا س جیّیا  اکا  ج  کار  )رت : گیسّرس  صگرا ت تدما  آکدایخا س  ج،

ای بد ،د ک  این برها  را پذیرا   ج تدلع   ا ،دت اما ترین اّالاف (س از شااد 261-231

 ال ت یّی  یا  تما  این تیریرهاس بهرا بر   از الع جیژگی مش ر  م

 یالاع یّی   یبار  ال  از هر معّدایس ،یازمخد یّ   ال  یا ب  یبارتی  ییر هم 

(ت Reichenbach, 1972: 9مدود ا  معّد س برای جود شا  جابس   ب  شیزی هس خد )

خا عّد  الاا س ب  این معی ضاارجری میا  یّ   ج ماین الااعس از آ،جایی ک  مب خی بر رابّ 

کا  جود  هر مدود  معّدای ضااارجرتااد لااکی از یاا یّ ا  الااا س مدر  ،یاد ودی 

های ودی بر این الااع  ر قر  هفدهم تدلااو  یدید گرایا  قرار گرا ت اجاین ،یدتجرب 

ی ضااارجری  ر الاااع یّی   س زیربخای الااا داا  هید  مّرح شاااد ج باا ر   جود  رابّ 

ی یّ ی معّدای یا یا   ین بر ت هید  بر این بااجر بد  ک  رابّ شاااخااد ی را از بوهاا 
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های رجزمرا الاا س ،  امری جاقعی ج لیییی رجا،ی ،اشاای از تکرار پیاپی ج مساا مر پدیدا

(Hume, 1748: 29-39  ت از این رج شیزی ب  الاام یّ   ج معّد   ر وها  جود  ،دار)

ز ب  ،دع  ییری یّی   را محدج  ج هرآ،چ  هسااا  تخها یا رجی  تهخی الااا ت کا،  ،ی

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

 ی تجرب س کاربر   ار هاس یعخی لدزایکی از میدااا  اااهما  الااا  کا  تخها  ر پدیدا

(Koons, 1997: 202س ا، ساااب آ  ب  امر ارالبیعیس ک  پدیدا محساادب ،می)،س دشااد

 ،دیی مغااّ  ال ت 

ن ،بد س زیرا ای یّی  شاااخاد یس تخها مخحصااار ب  ا،کار الاااع اما ،یدها بر برها  وها 

 Impossibility of an Infiniteس محا  بد   تسااّسااع )یّی  الاا داا   ر کخار الااع 

Regressی شاااخاد ای میا  مخ یدا  ج مدااعا  برها  وها ( ک  مخشاااخ اد ّااا  گسااا را

ارض پذیرا   ال ت بر الا  این ( را ب  لادر  پی c.f. Wolfe, 1971: 246الا  )

ی ّ  ی ر ، یج   سجود   اشاا   باشااد باافعع ،های  از یّعی بیالااعس محا  الاا  لااّسااّ 

  ک  بر  جد لای،اسا ین باید جود   اش   باشدت اما اثبا  ام خاع مخّیی تسّسعس جظیف 

ش  ام خاع مخّیی جود   ار  الالی این ال  ک   لدا ل ت شخاد یمدااعا  برها  وها 

معّد  امر  ییر باشاااد ج این رج،د تا  C باشاااد ج  Cمعّد   Bباشاااد ج  Bمعّد   Aک  

ّ  ،های   ر گذشا   ا ام   اشا   باشادر  ر ایخجا هیع معّدای بی بی ،های  ی،یس  ج ب ی

 1(ت  Ibid: 246-249بد   زما  ،یز از احاظ مخّیی محا  ،یس  )

دالی را بر جد مدااعا  برها   شاخاد ی لخ یس لخییخیوها  ر هر لادر  برها 

را ب  لاادر  برها،ی بیا  کخخدس  یّی   هدس زیرا ،  تخها باید امری شااهد ی ما،خد قرار می

 ّی  یبّک  با معضاع تساّسع ،یزس  ل   ر گریبا،خدت یّاجا بر این با پالخ ب  شبها  الع 

از هم همدارا ا، یا ا   ییری بر این برها  جود   ار ت بردی از ج الاع ام خاع تسّسعس ب

                                                           
عس شامع ل س زیرا محا  بد   تسّسی الّامیگرش  این  یدگااس بردّاف ،یر بسایاری از اّالف س از ومّ  اّالف  ت1

 (268-221: 1213) ت : ضیاایس  شد محا  بد   تسّسع  ر اوزای زما  ،یز می
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هایی ا،د ک  راا(س ا یاهایی را مّرح کر اDavid Lewisاّالااف  ما،خد  یدید ادایص )

( را Causal Loopsبرای پااذیرد مخّییس یااا لااداقااع امکااا  مخّییِ  جرهااای یّ ی )

ما،خد  یدگاا  -هاییاا( ج یاا  یدگ Hanley, 2004: 123-152) 1لااااز ممکن می

( ج آ اا Kurt Gödel(س کدر  گد   )Hans Reichenbachها،ص رایشاااخبا  )

(  ر بااب مااهی  زما  جود   ار  ک   جرهای یّ ی را Adolf Grünbaumگرا،باا  )

ی ( بر این الا  مدود ا  وها  ما،خد لّسّ Gale, 1996: 245 ا،د )قابع تدوی  می

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

  کدا  ضرجری ،یس تپذیرد تسّسع ج ،  پذیرد یّ   ،اس ینس هیع

 ی زما،ی ج اکری اراجا،ی ک  برای پالاااخ با این اشاااکااا  بر  جد مدااعا هزیخا 

را برای  ّی  یهای  ییری غیر از ها را مجاب کر  ک  رااگرا س آ قرار می دادابااجری

ّی کاای لداقهاس ال داا  از لریق الع وه اقام   یدی دد  برگزیخخدت یکی از این راا

 های ممکن ال ت ر شهارشدب وها 

 شناختی جدیدجهان استدلال .9

یع شخاد یس تدلو ریچار  گ ر اجایع قر  بیسا  ج یکمس تیریری م فاج  از برها  وها 

(Richard M. Galeج ااکسا،در پر )(  Alexander R. Pruss  اراا  شدس ک  ب )

راا  شخاد ی را اتری از برها  وها تدا،د تیریر قابع قبد ادس میهای داصدالر جیژگی

 A New Cosmologicalشخاد ی ودید ) هدت اما این ال داا س ک  ب  ال داا  وها 

Argumentّرح کر  ِ بر  ک  پی  از مای بهرا می( مشاااهدر الااا س از مفااهیم جیژا

 ال داا س باید آ  مفاهیم را رجشن لازیمت 

 های ممكنجهان .9-9

                                                           
های ممکنس ب  این گرایی  ر بحث وها الاااا  جاق  با مّرح کر   بحث لااافر  ر زما  ج امکا  مخّیی آ س بر ت1

زیرا لاافر  ر زما  ب   ،اممکن ،یساا خدت شااخالااا، شااخاد   جرهای یّ یس از ،یر مخّییس ایزیکیس جرلااد ک  ، یج  می

 ل تمعخای پذیرا ن  جر یّ ی



 13محمد محمدرضایی  ، کاظم راغبی/ بررسی استدلال جهان شناختی جدید بر مبنای جهان های ممكن

 

( ب  دصاادص ضاارجر  ج امکا س مفاهیم کّیدی  ر Modal Notionsمفاهیم جوهی )

تحّیع براهین جود شااخاد ی ج وها،شااخاد ی الاا ت شخا،چ  بیا  شااد ،ید الااّی هید  ج 

ب ی تحّیّی ودید  ر قاا گرایا س بر مفهد  ضااارجر  م مرکز بد س اما  ر اّسااافتجربا 

( Possible Worldsهای ممکن )(س با الیای وها Modal Logicمخّق مدوها  )

های مهمی برای جضاادح باشااید  ب  این مفاهیم ا،جا  شاادا الاا ت از ،ی ساایس تّاداایب

شاااخاد ی ودید ،یز با مفاهیم جوهی ارتبان تخیاتخیی واایی ک  تیریر الااا داا  وها آ 

های ممکن الاا ت مّابق  یدگاا مفاهیم کّیدی این الاا داا س مفهد  وها   ار س یکی از

ج  لااا های ممکن مدود   ر تهن ااهی،های  وها ،ی صس وها  باافعع یکی از بیاایب

کخااد هااای ممکن دّق میدااداج،ااد این وهااا  را بااا باااافعااع کر   یکی از این وهااا 

(Stalnaker, 1976: 65 ت) 

گرایی ( ج باااافعااعRealismگرایی )ا  میااا  جاق کاا  جار  مخاااقشاااباادج  آ 

(Actualismشاادیم )1 (273-c.f. Plantinga, 1979: 253 س می) تدا،یم بیدییم

های ممکنس لیارا  داکی ج یا ایزیکی مشاب  ب  وها  هس ی ،یس س بّک  مخیدر از وها 

ن یا وها  ممک(« Possible State of Affairsجضاااعی  امدر ممکن )»هر گد،  

خد ک(ت کری کی مرا  معرجای را برای ترلااایم وها  ممکن بیا  میIbid: 258الااا  )

(Kripke, 1980: 16ت اج بیا  می)ک   ر مجمدع  -کخد ک  اگر  ج تا  شاا  جوهی

ال ما   26بیا،دازیمس تخها یا ال ما  از  - هخدال ماا  را باا یکادییر تشاااکیاع می 26

ال ما   23  محیق شااادا الااا س  ر کخار ممکن محیق شاااد ت اماا این یاا ال ماای ک

 هد ک  هر کدا  یا لاا  ا، زایی را تشااکیع می 26 ییری ک  ممکن بد  رجی  هدس 

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

آ    تدا،خد بها ج ا،حایی ال  ک  اشیاء میمحیق گر یدا الا ت پص وها  ممکنس شایدا

گد،  باشااخد ج ش  ب دا،خد (س لا  ش  باافعع آ Plantinga, 1979: 254،حد باشااخد )

                                                           
ار لااادی این مخازی  قرهای ممکن ک   یدید ادایص ج آادین پّا، یخیا  ر  ج ی وها  ج  یادگاا مّرح  ر ،یری  ت1

 ل تگرایی برای ال داا  ما کاای ار،دت اما پذیرد  یدگاا باافعع
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گد،ا  باشاااخدت اما جود  هر جضاااعی  ممکنس یا وها  ممکن را تشاااکیع )بااایدا( آ 

تدا  وها  ممکن را  هادت یا وها  ممکن  ارای شااارایو  ییری ،یز هسااا ت می،می

 گد،  تعریا کر :این

:Def 1  «یک جهان ( ممکن، یک ترکیب عطفیConjunctionهم ) امکان
(Compossible( و حداکثری )Maximalاز گزاره ) های انتزاعی}یا امور

 (. Gale and Purss, 1999: 461« )ستانتزاعی{

ی ا ر اب دا باید تدو   اشاا  وها  ممکن یا ترکیب یّفی الاا ت یعخی مجمدی 

امکا،ی ج لداکرری بد   ای  ج جیژگی همهای لاااازگار الااا  ک   اراز امدر یا گزارا

امکا  بد  س ب  لازگار بد   امدر یا وها  یا لا ق بد   تدأما  )وامعی  ( هس خدت هم

ای ک  این ترکیب شااامع یا ام خاع مخّیی ها با یکدییرس اشااارا  ار س ب  گد، این گزارا

 ّیاد یا مفهدماد ممکن ال امکا  بد   ب  معخای این ال  ک  مخت ب  یبار   ییر هم1،باشد

(ت مخیدر از Ibid:462هاای یّفی باا یکادییر لاااا ق باشاااخد )ی این لاااازاکا  هما 

لاااازا  Pس  ر این ترکیب یّفی یا Pی لداکرری بد   ،یز این الااا  ب  ازای هر گزارا

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

گی لداکرری بد   باشاادس باید ،سااب  ب  هر لاا  امکا،یس یا دد ِ آ  یّفی  ارای جیژ

 لاا  را ب  یخدا  لازا یّفی شامع باشد ج یا ،یین آ  رات 

امکا  ج لداکرری ک  وها  ممکن مفرجض با آ  اوازا  هید این ترکیب یّفی هم

 یا (« the Big Conjunctive Fact) جاقعی  یّفی گسااا ر ا»یکساااا  الااا  راس 

BCF آ  وها  بخامیمت 

Def 2:  «ست هاییهر جهان، متشکل از تمام گزاره« یواقعیت عطفی گسترده
گردند. از این رو جهانِ بالفعل ما که اگر آن جهان محقق گردد، بالفعل صادق می

 اند. ست که بالفعل صادقهاییمتشکل از تمام گزاره

معخاشاخالی مفاهیم ضرجر  ج  یای برای ،یری این مفهد  کّی از وها  ممکنس پای 

                                                           
 ت  P~یشد  ج هم گزارا Pی تدا،د هم شامع گزارامرّاد ،می ت1
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ای  ر باب های ممکنس ضااارجر  ج امکا  معا،یی وها امکاا  شااادت بر الاااا  ،یری 

 -یا مدود  ممکن -یِ ممکن یا گزاراهای ممکن هسااا خدت ب  لااادر  لاااخ ی وها 

ا جود  ی-ی مفهدمی یا مخّییس ممکن ال  لا ق باشد ل  ک   ر معخای گس ر اشیزی

ن الااا  کااتب باشاااد یا معدج  باشااادت یا مدود س مدود  ج ممک - اشااا ا  بااشاااد

ا ام اد ضرجری باشدتل  )یا جود  ضرجری  ار ( اگر ج تخها اگر جود   اش نضارجری

 P   کگیر : گف ن اینهاای ممکنس شاااکّی وادیاد با  دد  میاین ،یر  ر تبیین وهاا 

  یا جود   ر هر وها  ممکخی لا ق ال Pلا س ب  معخای گف ن این ال  ک  ضارجری

 ر هیع وها  ممکخی لااا ق  Pمم خ  الاا  ب  این معخالاا  ک   Pک   ار  ج گف ن این

لداقع  ر  Pممکن الاا  ب  این معخالاا  ک   P،یساا  ج یا جود  ،دار  ج گف ن ایخک  

 ت (Harrison, 1999: 5یا وها  ممکن جود   ار  ج یا لا ق ال  )

های ممکنس این تدا،ایی را  ر وها  گیع ج پر  با بهرا از مفاهیم امکا  ج ضارجر 

های هر وها  ممکنس بردی از لازا BCFرا به ر تبیین کخخدت  ر  BCFکخخد ک  پیدا می

وایی ک  ضاارجری بد   ب  معخای لااا ق بد   یا تدا،خد ضاارجری باشااخدت از آ یّفی می

یا -های ضااارجری های ممکن الااا س  ر ، یج س گزارای وهاا جود   اشااا ن  ر هما 

تدا  برای تمایز های ممکن الاا  ج ،میس وزء اشاا راکا  وها -های ضاارجریمدود 

های (ت اما یّاجا بر این گزاراRutten, 2012: 52ها بهرا گرا  )ها از آ میاا  وهاا 

 ممکن یا جاقعی س شااامع BCFس یا هر ی وها جاقعی  یّفی گساا ر اضاارجریس هر 

س ال  ک  شامع تما  BCCFس یا (Big Conjunctive Contingent Fact) یّفی

 ل  ک   ر آ  وها  ممکنس لا ق ال تهای ممکخیگزارا

Def 3 ممکن:  واقعیت ( عطفی گستردهBCCF برای هر جهان ممکن، ترکیب )
-ست که اگر جهان ممکن بالفعل باشد، صادق میهای ممکنیعطفی تمام گزاره

 باشند.

 هدس جود  یا امر ممکن را گزارد  تدا،د جود  یا ید هاس میمح دای این گزارا

تدا،د جقدع یا ید  جقدع یا رجیدا  ممکن یا جضاااعی ْ امدر ممکن را هماا،ّدر ک  می
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تدا،د اعع امکا،ی یا مدود  ضااارجری را ،یز می  BCCFگزارد  هدت همچخین یا 

د کخیخدا  یا لاازا یّفی گزارد  هدس مرّاد جود  ضرجری دداس آزا ا،  ا، ااب میب 

 (تGale and Purss, 1999: 462وها  ممکن دالی را اعّی   باشد ) تا

امکا  ج لداکرریس برابر جاقعی  یّفی گساا ر اس همس وها  ممکنس با Def 1بخابر 

کن ی جاقعی  یّفی ممجالااّ تمایز مخحصاار ب  ار  یا وها  ممکنس ب الاا س بخابراین 

شاااد  ک  هیع  ج وها  میاز این مّّب این ، یج   آ  الااا ت BCCFاد یا گسااا ر ا

های (ت ب  این یّ   ک  وها Ibidیکسااا،ی  اشاا   باشااد ) BCCFم فاجتی ،یساا  ک  

های ضرجری ب  لدر  یکسا  مشارک   ار،دس این جاقعی  ممکن ممکن هم   ر گزارا

لاز ت  ر این لدر  اگر تما  یّفی گسا ر ا الا  ک  تمایز یا وها  را برآجر ا می

ای ه ج ترکیب یّفیس با یکدییر یکسااا  باشاادس از آ،جایی ک  گزاراهای امکا،ی گزارا

ضرجری آ   ج ،یز با یکدییر یکسا  ال س پص یمّاد آ   ج وها  ممکن یکسا  دداهخد 

 کخد:ی اج  ال داا  ما تخمین میبد ت این مّّب میدم 

 ممکنواقعیت  2Pاست و  1wی جهان عطفی گسترده ممکنواقعیت  1Pاگر 
. w1w=2یکسان باشند، پس  2Pو  1Pاست، اگر  2wی جهان ردهعطفی گست

(Rutten, 2012: 55) 

شخاد ی اثبا  یا دااق ارالبیعی برای وایی ک  هدف الاّی الا داا  وها از آ 

های ی لاااازالااا  ک  هم شیزیوها  باافعع آ   Def 3وها  باافعع الااا س ج لبق 

لاا ق ال  یا ب  یبار   ییر  یاام ادس مدو  ج یالا  ر جاقعی  ممکن یّفی وها 

وها   BCCFهساا یس یا مجمدی  ییخی لداکرری از مدود ا  ممکن الاا س ما باید 

( وها  BCCFبااافعاع را  ر ،یر بییریمت اواازا  هید جاقعی  ممکن یّفی گسااا ر ا )

،ا  تخهاا جود  یا ید  هر مدود  ممکنی یا جقدع ج ید  جقدع هر  Pبخاامیمت  Pبااافعاع را 

 هدس بّک  ااعا  ممکن هر مدود  ضااارجریس ک  این وها  ی ممکن را گزارد میجاقع 

 ,Gale and Purss) هد لاضاار ب دا،د آ  را  ر بر  اشاا   باشاادس را ،یز گزارد می

 کخد ک :(ت این امر میدم   ج  ال داا  ما بیا  می463 :1999
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P ی جهان بالفعل است. واقعیت ممکن عطفی گسترده(Ibid) 

 هت کافی حداقلیاصل ج .9-3

 Weak Version ofالااّّاح مهم  ییر این الاا داا س الااع وه  کاای لداقّی )

Principle of Sufficient Reason( الاا ت الااع وه  کاای )Principle of 

Sufficient Reason س ک  از این پص آ  را)PSR ی الااّالی برای ،امیمس ،سااا می

  ص مّرح شدت بر الا  الع وه  کاای:،یشخاد ی ال  ک  تدلو اایبال داا  وها 

  :PSR«ای را صادق دانیم و هیچ گفتههیچ امر واقع را حقیقی یا موجود نمی
د گونه بودن آن وجوگونه بودن و نه آنکه دلیل کافی برای ایندانیم، مگر آننمی

 (. 7731:731نیتس، )لایب« 1داشته باشد

لااع یّی   الاا ت الااع یّی   تر از ایا  PSRی شخا،چ  مشااا  الاا س لدزا

مخحصااار با  جود ِ معّد  یاا ممکن اادود  الااا  ج امدری ک  جود  معّدای ج امکا،ی 

یعخی  -شاااد  ج هم غیر معّد هم شاااامع معّد  می PSRگیر ت اما ،ادار،د را  ر بر ،می

داداج،د ب  یخدا  مدود ی ک  معّد  ،یسااا س یّ   ،دار س اما الاااع وه  کاای  ار س 

ها ج از لادی  ییر شامع وها  گزارا -(Palmer, 2001: 59 باشاد )هرشخد دد د 

لاااا  شاااد ت پص الااااع یّی اا  کاااربر  محاادج ی از الااااع وهاا  کاااای،یز می

(Reichenbach, 1972: 55ت اماا شاااایاد یمدا تفاجتی ک  می) تدا،دPSR  را برای

 شاااد  ک  یّ  تر وّدا  هد  ر این امر دّالااا  میشاااخاد ی مخالااابالااا اداا  وها 

ای از شرایو ییخی برای جود   اش ن یا شیز ال س اما  ایع شیزی اراتر از آ  مجمدی 

تدا،د اهداف مدر  تدا،د شااامع یّع مرثر امری شااد س میالاا ت  ایع هما  گد،  ک  می

(ت از این رج مخحصاار  ر یّع Ibid: 55گیر   )،یر ج غایا  بدلاا  آمدا را ،یز  ر بر می

 :Ibid گیر }بّک  شرایی ا،جا  یا امر را ،یز  ربر میشااد س جود ی یا شاایء ،می

 {ت54-56

                                                           
 با کمی  دع ج تصرف برای رجا  کر   ومّ  ،یع شدا ال ت این ومّ   ت1
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ک  شیزی لااااز  تا ا یا کخیمس اینب  وای الاااع یّی   ما را قا ر می PSRبهرا از 

جود   ار س ال یااج با  یاا تبیین  ار  ج ا یاای کا،  ج یا هید  ما را از ال یاج ب  یا 

  ک  ب  ی تهخی برای ا،سا  الا این یا وخب کخدت زیر،یاز ،میتبیین ،هایی برای امدرس بی

   ک  جود  ،داش ،با  شرایی هر شیز الا س ب   ،با  این ال  ک  شرا شیزی ب  وای آ 

 ,Taylor بااشااادس جود   ار س یا آ،ک  شخا  جود   اشااا   باشااادس شخین جود   ار  )

تدا،د ،می ی ،ام خاهی تبیین(ت از لاادی  ییر از آ،جایی ک  یا لااّسااّ 91-92 :1963

دا،د ت( ،یاز ب  این تبیین غایی را بیشاا ر می380: 1282جود   اشاا   باشااد )رت ت تاایاارجس 

در کخید شما با شد ت تصمعخایی تجربیا  ا،سا  می،مایا  لاز ت تسّسع  ر تبیینس بایث بی

ی ا ا،یدت اگر برای اهم معخای آ  اغ س لاّسّ شادید ک  معخای آ  را ،میاغ ی مداو  می

از اغا  ،امفهد   اشا   باشایدس باز هم معخای آ  برای شما آشکار ،اداهد شدت تسّسع  ر 

  شرایی معخال س زیرا تبیین ب  معخای پالخ بتبیینس بر دّاف تسّسع  ر یّ   ج معّد س بی

تدا،د محیق شد  ک  آشکارس جاضح ج قّعی باشد ج تسّسع الا  ج این پالخ هخیامی می

 ,Gale دع پالااخ الاا ت این امر  ر بحث  جر یّ ی ،یز لااا ق الاا  )،یز ،بد   این ،

ی شااخاد ،ی ص اجاین کساای بد  ک  قااع شااد برها  وها ( از این رج اایب245 :1996

جود   ،های ی از یّع ممکنی بیال یاج ب  ارض ام خاع تسااّسااع ،دار ت ل ی اگر لااّسااّ 

ز دد  ال س زیرا مح اج یا تبیین  اشا   باشادس باز هم آ  لاّسّ س مح اج یّ  ی دارج ا

 (ت Koons, 1997: 204ال  )

 ی لداکرری،ی ساایس یا الااع لداکرری الاا ت ،سااا  ر  یدگاا اایب PSR اما 

( یا Strong Version of Principle of Sufficient Reasonالع  ایع کاای )

S-PSR -های مدود   ر ی گزاراهم  - ر تبیین الااا اداا  ماP س یعخیBCCF   وها

  ا،د:باافعع راس مح اج  ایع می

S-PSR در ازای هر گزاره :P اگر ،P  ،صادق باشد پس یک گزارهq وجود دارد ،
 (.Guigon, 2011: 359) کندرا تبیین می Pکه 

هایی را  ر پی  اش   باشدت تدا،د ماااف اما شخا،چ  مشاا  ال س این الع ،یز می
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دداهدس این الاا  ک : ب  لاارف شااخاد ی می از مخ یدین الاا داا  وها S-PSRش  آ 

کخیم برای هر شیزی یا تبییخی جود   ار س شااما ،یز باید ب ذیرید ک  ما السااا  میاین

خاد ی شک  جاقعاد برای هر شیزی یا تبییخی جود   اشا   باشدت اما مخ یدین ال داا  وها 

 ,Palmerاد ااز  ،یساا  )تدا،خد بیدیخد جود  یا  ایع یا تبیین برای هر شیزیس مخّیمی

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

تدا،خد اتها  تکراری مصااا را ب  مّّدب بد   را بر (ت ج یا میIbid: 60 ممکن ،یساا  )

س از م کار بر   این میدب بر  جار  کخخد ج بیدیخدس با الااا دااای ک  از این الاااع بهرا می

پی س جود   ایاع برای امدر یاا جود  دادا برای وهاا  را ارض کر ا الااا ت پذیرا ن 

یز هم یا شک  هر شیزی یا  ایع ج تبیین  ار س ب  معخای پذیرا ن این ال  ک  هم این

شاااد  مادااعاا  الااا اداا  تبیین  ار ت این ا، یاا ا   ر کخاار ا، یاا ا   ییر باایاث می

کخخدت اما ال داا   S-PSRز مّااب دد  را لارف اثبا  ای اشاخاد ی با  یمداوها 

   گیر تکار ،دیخی را برای ارار از این ا، یا ا   ر پی  میشخاد یس رااودید وها 

(  ر تیریر م فاااج  از الااا ااداااا  John Duns Scotus ج،اص الاااکااا  )

با  ی مدود ا  را لا ث بدا،د ج لا ص دداج،د را اثک  هم شاخاد یس ب  وای آ وها 

 )  1کخاادس تخهااا بااا ارض لااا ث بد   بردی از مدود ا س برهااا  دد  را اقاااماا  کر 

Scotus, 1963 :38-39 ی ضعیا از الع وه  کاای (ت این اب کار الکا س ب  ،سا

بریمت بخاا بر الاااع وها  کااای لداقّی این مخجر شاااد کا   ر این تیریر از آ  بهرا می

 ق جود  ی لایا تبیین برای هر گزارا مکا   ار االا داا  تخها ب  این ال یاج  ار  ک  

ای لا ق باشدس پص ممکن ال  ک  گزارا Pس اگر P اشا   باشادت یعخی برای هر گزاراس 

ت این الاااع وها  کاای 2را تبیین کخاد Pس qس کا  آ  qجود   اشااا ا  بااشااادس ماا،خاد 

                                                           
ن جا ا را ب  وای ماّدقس لا ث یا م غیر تعبیر کخاد اماا ایالااا فاا ا می producedی  ا،ص الاااکاا  از جا ا ت1

 کخیمتمی

 ∀ p (p ⊃ M ∃q)،شا،یر مخّیی امکا  باشد  Mاگر  ت2
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 بخدی کر : ی لد  شخین لدر تدا  ب  یخدا  میدم را می (W-PSR)لداقّی

( BCFی )در واقعیت عطفی گسترده P، اگر w، و هر جهان، Pدر ازای هر گزاره،  
w  ،1هست، پس جهان ممکنیwای، ، و گزارهq وجود دارد چنانکه آن واقعیت ،

، qاست و شامل این گزاره است که  qو  Pشامل  1w( BCFی)عطفی گسترده
P را تبیین می( کندGale and Purss, 1999: 463.) 

-Wماااف  کخخدس اما ، ذیرا ن  S-PSRی ب دا،د با ،ساااا  PSRمخ یدین  شااااید

PSR رلااادت اگر مخ یدا  باداهخد ب  ،یر غیر معید  میW-PSR  را ، ذیر س باید این را

جود  ،دار ت ج این امری بسااایار  شااادار  Pثاابا  کخد ک  ل ی امکا  جود  تبیین برای 

 ال ت

 شناختیتقریر استدلال جدید جهان .9-2

تدا،یم جار  تیریر گیع ج پر  شاادیمت لاا  میدم  تدو  ب  تدضاایحا  ادقس اکخد  میبا 

 بدل  آمدا شخین بد :

واقعیت ممکن  2Pاست و  1wی جهان واقعیت ممکن عطفی گسترده 1Pاگر 
 .w1w=2یکسان باشند، پس  2Pو  1Pاست، اگر  2w ی جهانِعطفی گسترده

P ل است.ی جهان بالفعواقعیت ممکن عطفی گسترده 

( BCFی)در واقعیت عطفی گسترده P، اگر w، و هر جهان، Pدر ازای هر گزاره، 
w  ،1هست، پس جهان ممکنیwای، ، و گزارهqکه آن واقعیت عطفی  ، وجود دارد

را  q ،Pاست و شامل این گزاره است که  qو  Pشامل  1w( BCFی)گسترده
 .کندتبیین می

 universal) گیری لذف لااادر یمدمیقاد  بعدی  ر الااا داا  ما شاااامع بکار

instantiation )W-PSR  ال: 

ی جهان بالفعل است، پس جهان ممکنی در واقعیت ممکن عطفی گسترده pاگر 
 q ،P»ی و گزاره qو  Pشامل 1wی ، که واقعیت عطفی گسترده1wوجود دارد، 
 (.Gale and Purss, 1999: 464) شود، می«کندرا تبیین می
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وها  باافعع قااع شدیمس تا  BCCFک  باداهیم یا تببین برای دج  آ وا ب ر این

 تدا،یم یا وها های ممکن میی وها ب  مصاااا را ب  مّّدب م هم شااادیمس بخا بر ،یری 

ی آ س یا جاقعی  یّفی گسااا ر ا BCCFرا تصااادر کخیم ک    1wممکن  ییری ب  ،ا  

س یا تبییخی ب  W-PSR  بخابر وها  باافعع الااا س با این تفاج  ک BCCFآ س هما  

 ر آ  جود   ار ت ب  یبار   ییرس بر الاااا  الاااع وه  کاای لداقّیس ممکن  q،ا  

الاا  ک  وها  ممکخی با مشاااصااا  وها  باافعع جود   اشاا   باشااد ک   ایع کاای یا 

تبییخی  اشا   باشدت هخیامی ک  این امکا  را ارض کر یمس پص یا وها  ممکخی جود  

ای ک  با جاقعی  الاا  ک  جاقعی  یّفی گساا ر ا qای ما،خد ارای یا گزارا ار  ک   

 ر کخدت جاین گزارا ما را قای وها  باافعع مشااا ر  الااا س را تببین مییّفی گسااا ر ا

 لاز  تا ، یج  بییریم ک :می

 1wی وجود دارد که واقعیت عطفی گسترده qو یک گزاره  1wیک جهان ممکن 
با  4و  1از مقدمه شود. )این می« کندرا تبیین می q ،P » یو گزاره qو  Pشامل

 .(Ibid) قیاس استنتاجی بدست آمده است(

کا  وها  باافعع  ارای یا  ایع کاای یا یا تبیین الااا س اکخد  برای اثباا  این

آ  با وها   BCCFس یعخی وها،ی ک 1wبه رین راا این الاا  ک  ،شااا   ا ا شااد  ک  

ال س با وها  باافعع یکسا  ال ت اگر  qا  ارای یا تبیین ب  ،ا  باافعع یکساا  ال  ام

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

بیا   3ی وها  باافعع ال  ج شخا،چ   ر میدم  BCCFیا  جاقعی  ممکن یّفی P ج س 

ی اج س اگر جود   ار ت لبق میدم  1w یاجاقعی  یّفی گس ر س یا BCCF ر  Pشدس 

،  تخها  Pرا یکساااا  بدا،یمس باید ثاب  کخیم ک   1wباداهیم وها  باافعع ج وها  ممکن 

،یزیکسااا   1wی یا جاقعی  یّفی ممکن گساا ر ا BCCFالاا س بّک  با  1wوزای از 

 234Purss, 2006 :-بخامیم ) 1Pس را  1w ر  BCCFال ت ب  این دالر اوازا  هید 

 (ت 235

الاا ت  w 1س یا گزارا لااا ق ممکن  رPی  ج  ج پخجمس لااازا یّفیلبق میدم 
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 ر  Pالاا  )بخابر تعریا ک   1Pی یالا  ر یا لااازا Pی یالا بخابراین هر لااازا

،یز لا ق ال ت  1Pلاا ق باشادس ب  تب   ر  Pای ک   ر الا ( پص هر گزارا 1P رج  

ی ترکیبی این گد،  یا گزارا 1Pال ت یعخی  1P یا لازا یّفی  ر rلااا ارض کخید 

 ال :

P1 =(P&r) 

کا  هیع تفاجتی با  –واایی کا  وهاا  بااافعاع ،یز یاا وهاا  ممکن الااا  از آ 

 پص باید لبق -اد الااا هاای ممکن  ییر ،ادار  ج تخهاا ارق   ر اعّی ا  یاا نوهاا 

Def 1  ارای جیژگی لاداکرری بد   باشااادت از این رج باید یا r ا ی~r  ر وها  باافعع 

ال  ج  Pیا لازا یّفی  ر  r~ ر وها  جاق  لا ق باشدس پص  r~لاا ق باشادت اگر 

یا  Pالاا س زیرا ،شااا   ا یم ک  هر لااازا یّفی  ر  1Pبخابراین یا لااازا یالا  ر 

جود   ار  ک   1Pهای یّفی  ر لازا r~ج هم  r،یز هس ت پص هم  1Pلاازا یّفی  ر 

 ممکناز یا وها   جاقعی  ممکن یّفی گسااا ر ایا  1Pاقعی  ک  این ا یاا با این ج

 تدا،یم ،شا   هیم: ال س م خاقن ال ت این امر را شخین می

1) P1 =(P&r) 

2) P=[…,~r,…] 

3) P1 =([…,~r,…]&r) 

تدا،د ،می r~تدا،د لا ق باشدس از این رج ی لد  ،میشخا،چ  مشاا  الا  قضای 

باید   rامکا،ی ج لداکرری بد  سبا  ر ،یر  اشاا ن هم  ر وها  باافعع لااا ق باشاادس پص

 Pباید لازا یّفی  r(ت از این رج Gale and Purss, 1999: 464لا ق باشد ) P ر 

دداهد بد  ج بااعکص ج  Pس یا لااازا یّفی  ر 1Pباشاادت بخابراین هر لااازا یّفی  ر 

ا،د ج با یکسا  1P ج Pی یّفی م فاجتی از یکدییر  اش   باشخدت پص ممکن ،یسا  لازا

 شد : ، یج  می 1ی میدم 

1w  =جهان بالفعل  

ی دصاادلاایاتشااا  مشاا ر  الاا س این ،ک   با  ج هم  هایکسااا ج با ارض ایخک  

  هد ک :س ، یج  می3ی  رمیدم  w 1س ج با واییزین کر   وها  باافعع با 6ج  3ی میدم 
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ی جهان بالفعل عطفی گستردهوجود دارد، چنانکه واقعیت  qدر جهان بالفعل یک 
P  وq ی و گزاره«q ،P را در بر دارد.« کندرا تبیین می 

س برای جاقعی  qشاااد  ک   ر وها  باافعع ،یز تبییخی ب  ،ا  واا ثاابا  میپص تاا این

ر گس جود   ار ت لا  باید ثاب  شد  این تبیین لکای Pادس یعخی یّفی ممکن گس ر ا

را بیش ر  qی کخخد تا گزاراکار  ر ا ام  گیع ج پر  تّاد مییناز اعع ااهی ال ت برای ا

لااا س از ش  شیزی ایش  ،دع گزارا qک  هاا باا بیا  این(ت آ Ibid:465 تبیین کخخاد )

خها رلااا،خدت تی مّّدب میکخدس الاا داا  را ب  ،یّ را تبیین می Pلکای   ار  ج شید،  

را تبیین کخدت اما این تبیین  Pتدا،د ین ال  ک  میبیا  شاد ا qوا  ر باب شیزی ک  تا این

احاااظ کخیمس تبیین یّمی  qتدا،یم برای هااایی کاا  میباا  شاا  معخااالاااا ر تخهااا  تبیین

(Scientific Explanation( ج تبیین شااصی )Personal Explanation) ال ت 

های ی قدر ّ جالآجر،د ج بردی ب از رجی قصاد بدود  میها را اارا  بردی از رجیدا 

(ت  ر جاق   ر تبیین شااااصااایس Swinburne, 2010: 20آیخد )جود  میواا  ب بی

د  ج  ر شها ب  لسب یمع اا فاتی یا یامع آگاا تبیین میشرایی لدق بردی از گزارا

ما،ی  ر ز -ای ک  تبیین یّمیس شرایی لااادق رجیدا ها ب  لساااب ترکیب یّفی گزارا

شد  های شاب  قا،د،یس مشااا  می هدس با گزاراد میجضاعی  امدری را گزار -داص

(Rutten, 2012: 55, 57( ت ب  لدر مرا) Swinburne, 2010: 21-23 ر تبیین  )

ی قا،د،ی داص ایزیکی ج ،جدمیس س ب  یّاجاxی ی مدقعی  کخد،ی ل ارایّمی ب  جالاّ 

 ر  x ی خدس جود  لاا اراج یا لاارااد آماری هساا ک  یمدماد این قدا،ینس قدا،یخی وبرگرایا، 

 ی  ییر ال داا  از این قرار ال  :شد ت پص میدم تبیین می yجضعی  

q ( یا تبیین شخصی است یا تبیین علمیGale and Purss, 1999: 465) 

اراا   هدس قابع پذیرد ،یسااا ت زیرا اگر شخین  Pیا تببین یّمی از  qکا  اماا این

ای ک  جضعی  امدر های شب  قا،د،ی ج گزاراگزارا باید شامع qی باشدس پص دد ِ گزارا

هایی هاییس ماصاادلا گزارا هد باشادس اما شخین گزارا ر زما  مشاا  را گزارد می

 هدس امکا،ی هس خد ج از آ،جایی ک  ممکن هس خدس های دالی را گزارد میک  جضعی 
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ا  دد شااا هسااا خدت ب  یبار   ییر جاقعی  ممکن یّفی گسااا ر ایا  BCCFوزای از 

 Pج ب  تب   ر  -هایی شد  ک  امکا،ی هس خد شامع گزارا qهسا خدت پص اگر  Pباشای از 

هما،ید،  ک   qکخخدت شرا ک  ها باید دد شااا س دد شااا  را تبیین میباشاادس آ  -هساا خد

مکن این های مکخدس باید تا تا گزاراترکیاب یّفی را با  یخدا  یاا کاع تبیین می

د تدا،خااد دد  را تبیین کخخااهااای شاااباا  قااا،د،ی ،میکخاادت امااا گزارا جاقعیاا  را ،یز تبیین

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

q .یک تبیین علمی نیست 

 آید:این بدل  می 1ج  8ی ی قیا  اصّی از  ج میدم با قایدا

q .یک تبیین شخصی است 

  آگاا ب  لسااب قصااد ج یمع یا مدود qتبییخی شاااصاای شاادس یعخی  qلا  ک  

را ب  لساااب یمع اا فاتیِ یا  Pس qکخدس  ج لاا  جود   ار س یا اا فا  را گزارد می

 Gale andکخد یا ب  لسب یمع اا فاتی یا مدود  ضرجری )تبیین می ممکنمدود  

Purss, 1999: 465:ت پص) 

q ود دهد یا عمل التفاتی یک موجیا عمل التفاتی موجود ممکن را گزارش می
 .ضروری را

q می،( تدا،اد یماع اا فاتی یا مدود  ممکن را گزارد  هد Ibid س زیرا اگر)q 

( Def 1واایی ک  وها  ممکن )لبق یماع یاا مدود  ممکن را گزارد  هادس از آ 

ی ای  رباراآ  وها  ممکنس گزارا BCCFلااا س پص باید  ر یاا وهاا  لداکرری

ج جود  آ  را گزارد  هدت اما این ب  معخای جود  آ  مدود  ممکنس جود   اش   باشد 

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

ال  ج اگر  -ی یّفی وها  ممکنب  یخدا  جاقعی  گسا ر ا - Pی تبیین کخخدا q ییر 

q  ،ی یا مدود  ممکن مرّاد از یمع مدود  از یماع آزا اx ج شد   ر س گزارد  هدس

P –   ای جود   ار  ب  این مح دا ک  گزارا -باا تدوا  ب  لداکرری بد«x  س «جود   ار
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بر  xگری شاااد  ج این یعخی تید  تبیینتبیین می qی پص این گزارا دد  تدلاااو گزارا

 جود  دد د ج این محا  ال :

 دهد.عمل التفاتی یک موجود ممکن را گزارش می qاین درست نیست که 

 شد  ک :)با قیا  اصّی( ، یج  می 12ج  11ی یدم از م

q دهد.عمل التفاتی یک موجود ضروری را گزارش می 

ای جود  ،دار  س گزاراجاقعی  ممکن یّفی گس ر ایا   Pتدو   اشا   باشید ک   ر

ایس جود  یا کا  جود  مدود  ضااارجری مدر  بحث را گزارد  هدت زیرا اگر گزارا

تخها شاااامع  P هدس دد  گزارا ،یز ضااارجری دداهد بد  ج  مدود  ضااارجری را گزارد

تدا  مّابق با  هدت این امر را میهای ممکن الاا ت  ر ، یج  مشااکع ادق رجی ،میگزارا

ک  یا مدود س با مسّم  ا،س ن این - ر مخّق مدوها س ،شاا   ا   2S4یا  S51ی قایدا

آ  گزارا ،یز  -باشااد تخها اگر ضاارجری باشااد ک  جود   اشاا  -لاا  جود د ضاارجری

 ای ل :شخین گزارا q(ت پص Gensler, 2017: 350 ل  )ضرجری

qی آزادانه، آن : موجودی ضروری وجود دارد که با نیت و ارادهp آوردرا بوجود می 

از  ج گزارا تشااکیع شاادا الاا  ک  ب  لاادر   qب  یبارتی به ری تدو  شااد  ک  

ی اوها  را تبیین کخدت گزارا اج  یا گزاری تدا،د جاقعی  یّفی گسااا ر اترکیبی می

ی وها  باافعع جود  ،دار  ج وزای از ضاارجری الاا  ک   ر جاقعی  امکا،ی گساا ر ا

 هدت اما های ضااارجری الااا ت این گزارا از جود  مدود  ضااارجری گزارد میگزارا
                                                           

 )ضرجری باشد  Aال  ک  ضارجری باشادس این ضارجری Aگدید: اگر امکا   اشا   باشاد ک  می S5ی قایدا ت1

Gensler, 2017: 350)ت 

   ◇☐A 

∴ ☐☐A 

∴ ☐A 

 (Ibid ضرجری باشد ) Aل  ک  ضرجری باشدس ضرجری A گدید: اگرمی S4ی قایدا ت2

    ☐A 

∴ ☐☐A 

∴ A 
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لااا ت این  ج با ی امکا،ی از اعع اد یاری آ  مدود  ضااارجریی  ج  یا گزاراگزارا

ی یّفی )ب  یخدا  یا گزارا q هخدت پص ی ممکن را تشاااکیع میکدییر یا گزارای

جود   ار ت  Pل (  ر ای ک  یکی ضرجری ج یکی امکا،یی هسا  م شاکع از  ج گزارا

وایی ک  شاااد ت زیرا از آ ،می qتدلاااو  Pجود   ار  ما،  از تبیین  P ر  qاما این ک  

ای جود  ،دار  ک  جود  مدود  ضرجری گزارا سجاقعی  ممکن یّفی گسا ر ایا   P ر

شااد ت بر دّاف زما،ی ک  مدر  بحث را گزارد  هدس تید  شاایء بر دد  را مدوب ،می

 هدت زیرا  ر این از جود  یاا مدود  ممکن گزارد می qباداهیم قااااع شااادیم کا  

 Gale ء بر دد د را ااز   ار  ک  محا  الاا  )لاادر  شخا،چ  بیا  شااد تید  شاای

and Purss, 1999: 465-466  ت) 

لااا  ک  از جود  مدود ی ضااارجری ایبادین ترتیب وها  باافعع شاااامع گزارا

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

لااا  یعخی داداج،اد جود  وها  باافعع را  تبیین کخادت این تبیین یاا تبیین جود یمی

تا ثاب   کخخدس بردی میدما   ییر را ،یز برای ا یای دد  اثبا  میکخدت گیع ج پر می

  Gale and)  1کخخاد ک  اعع این مدود  ضااارجریس اا فاتیس امکا،ی ج آزا ا،  الااا 

Purss, 1999: 466-468 ج لااا ص همراا باا بردی از میادما   ییر ما،خد براهین )

 :Ibid ضرجری  ار،د ) شاخاد ا، س لاعی  ر تبیین قدر  ج هدشامخدی این مدود غای 

شد س ج باقی وایی ک  الع ال داا  مدر  ،یر  ر همین میدار دّال  می(ت اما از آ 468

هایی اریی ج مکمع ال س ما برای هدف الّی این میاا س ک  ،ید ها الا داا الا داا  آ 

 کخیمتج بررلی این ال داا  ال س ب  همین میزا  اک فا می

 نقد و بررسی .3

ا ج هشاخاد ی ودیدس تدوها  بسایاری را ب  لم  دد  وّب کر ت اما ،یدا الا داا  وه

ی این میا  دارج ها از یهدا،ید های اراجا،ی ،یز بر آ  جار  شااادت بررلااای تمامیر یا 

                                                           
  ا،خدتبر دّاف  یدگاا اایبخی سی ج ال یخدزایی ک  دّق وها  را امری ضرجری می ت1
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 ها دداهیم پر اد :ترین این ،یدال ت از این رجس ب  مهم

ها  اپی جار  شدا ال : گرا W-PSR ب  الع وه  کاای لداقّی نقد نخستت 

(Graham Oppyاجاین کساای ) لاا  ک  این ،ید را مّرح لاااد ت اپی قااع الاا  بر

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

ب  » خدکهای گذشاا   ،یساا ت الااع وه  کاای لداقّی بیا  میودیدی ،سااب  ب  تیریر

جود   اشاا   باشااد ک   qای ما،خد زاراگ ممکن الاا لااا ق باشاادس  Pاگر  Pازای هر 

اپی قااع الا  از    این الع لداقّیس از احاظ مخّییس «ت را تبیین کخد Pلاا ق بد ا ج 

(ت  ر ، یج  هر Oppy, 2000: 347آید )،ی ساای بدلاا  میی لداکرری اایب،سااا 

 زی لداکرری از الاع وه  کاای جار   ا،ساا س بر این الع ،ی،یدی ک  ب دا  بر ،ساا 

لا ق  Pاگر  Pب  ازای هر »گدید ی لداکرری الاع وه  کاای میجار  الا ت ،ساا 

اما الاا داا  اپیس «ت کخدرا تبیین می Pجود   ار  ک   qای لااا ق ما،خد باشاادس پص گزارا

  ر ید  تفاج  یمّی این  ج الع ب  این قرار ال :

 یعخیی اج  هما  الع وه  کاای لداقّی ال ت ی اج : میدم میدم  

M1 « : به ازای هرP  اگرP ای صادق باشد، ممکن است گزارهq وجود داشته ،
 «را تبیین کند Pباشد که صادق بوده و 

ی رج س لاا  میدم واایی کا  این الااا ادااا  از لریق برهاا  دّا پی  میاز آ 

 پذیریم: ییری را ب  یخدا  ارض می

M2  « : ،1جهان ممکنی وجود داردw که ،P دق است و تبیینی ندارددر آن صا» 

جود   ار  ج  P»س این گزارا لاا ق الا  ک   1wس  ر وها  M2یعخی بخا بر ارض 

P  لا  بخا بر الااع وه  کاای لداقّی یا هما  «ت تبییخی ،دارW-PSR   س ممکن الاا

« تبییخی ،دار  Pجود   ار  ج  P»ی ادقس یعخی وها،ی جود   اش   باشد ک   ر آ  گزارا

 ج  ر یین لا  تبییخی برای کع این ترکیب یّفی جود   اش   باشدت یعخی:لا ق باشد 

M3 « : ،2جهان ممکنی وجود داردwی عطفیِ که گزاره، چنان«P  وجود دارد و
P در آن صادق است و این گزاره تبیین دارد« تبیینی ندارد» 
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ک   امیا،د ج اپی بر آ  تخکید  ار س هخیلاا  شخاا،چا  دد  گیاع ج پر  بیا  کر ا

 یی یّفیس جود   ار س آ  تبیین یّااجا بر تبیین کع گزارایاا تبیین برای یاا گزارا

 :Ibid( )Gale and Purss, 1999کخد )های یالا را ،یز تبیین مییّفیس لاااازا

( از این رج Oppy, 2000: 349(ت با  یبار   ییرس تبیین جیژگیِ تدزیعی  ار  )465

کخادس  ر را تبیین می« تبییخی ،ادار  Pجود   ار  ج  P» ی یّفی مااا،خاداگر امریس گزارا

جود   P »کخدس یعخی های یّفی را ،یز تبیین میجاق  یّااجا بر آ  ترکیب یّفیس لاااازا

  :کخدت پص بخا بر این تدضیحارا هم تبیین می« تبییخی ،دار  P »کخد ج را تبیین می«  ار 

M4  ،2: بنابراین جهان ممکنیwه ، وجود دارد کP  در آن صادق است و تبیینی
 دارد.

شااد س پص مخجر ب  تخاقن می M2 ر تخاقن الاا ت بخابراین ارض  M3با  M4اما 

 لحیح ال  ک :  M2،یین 

~M2  چنین نیست که جهان ممکنی وجود داشته باشد که :P  در آن صادق باشد
 و تبیینی نداشته باشد.

ماا  الاااع وها  کاای یاا ه S-PSR ر جاق  شیزی ،یسااا  وز  M2~ی ، یجا 

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

الااا ت ااب   اپی این  S-PSRهما   W-PSRی مخّیی شاااد  کا  ، یج مشاااا  می

(ت  ر Oppy, 2000: 347-348 الا داا  را  ر یا لدر  مخّیی بیا  کر ا ال  )

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

M  ،های معیار هاس ،شا، الا ت باقی ،شاا،  ◇ ر مخّق مدوها  ج معا   با  امکا ی ،شاا

 مخّق ودید هس خد:

(1) (p) (p→ MOp)  

 P)الاع وه  کاای لداقّی( ال ت یعخی ب  ازای هر  W-SPRمیدم  اج س ارض 

 را تبیین کخدت   P سOلا ق باشدس ممکن ال   Pاگر 
(2) ~ (q →Oq)    
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 ت  گیریمرا ارض میاین میدم  
(3) q& ~Oq     

لااا ق  qآیدت ب  این مضاامد  ک  ی  ج  بدلاا  میلبق قداید وابجاییس از میدم 

  ال  ج تبیین ،دار ت

(4) MO (q & ~Oq)   

کخیمت یعخی ممکن الاا  تبییخی لااازی میی اج  را ،مد، ی لااد س میدم بخا بر میدم 

 جود   اش   باشدت« لا ق ال  ج تبیین ،دار  q» این گزارا ک  برای 
(5) M (Oq & ~Oq)    

زا شد  تبیین یا ترکیب یّفی تبیین لاااا-پذیر بد  ی تدزی یا گزارا Oشد   

لااا ق الاا  تبیین  q» آیدت یعخی این گزارا ک  ر می 3س گزارا ب  شااکع -یالا الاا 

 تس ممکن ال «لا ق ال  تبیین ،دار  q ار  ج 
(6) (q → Oq)  

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

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

آید ک  وها  ممکخی جود   ار  ک  وه  کاای لداقّی الااا س این گزارا بدلااا  می

    تبیین ال ت لا ق باشد  ارای qی اگر گزارا

(7)  (p) (p → Op) 

س این ، یج  ب   ل   6ی لازی یمدمیس از میدم با واییزیخی لادر یمدمیس یا ،مد، 

لاااا ق  pاگر  pآیدک  هما  الاااع وه  کاای لداکرری الااا ت یعخی ب  ازای هر می

 جود   ار ت pباشدس یا تبیین برای 

ای لخ ی را هتیریر ،سب  ب  تیریری این الا داا  قدیس م فاج  بد   این اپی با اراا 

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

( هس خدس Begging the Questionوه  کاای لداکرریس  شار مصا را ب  مّّدب )

(ت Gale and Pruss, 2002: 90الا داا  گیع ج پر  ،یز  شار همین مشاکع ال  )

ای را دداهد میدم ج یا الاااع یّی  س از ما می S-PSRما،خد  W-PSRین معخاا ک  با  ا

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 

 یلداقّی ،یزس شد  معا   با ،سا  یلافا  مشاا  الا س ارض شادا ال س ج ،سا 

 ای میا  آ   ج جود  ،دار تل س تفاج  یمدالداکرری

 Gale and کارا،  الااا  )گیاع ج پر  ب  این الااا داا  کمی محاای  پاستتخ

Pruss, 2002: 90-93 پذیر،د ک  از احاظ مخّییس ها می(ت آW-PSR  جS-PSR 

 ج   ار ت شاااید آ  S-PSRای با تفاج  یمدا W-PSRمساا ّز  یکدییر هساا خدس اما 

هر شیزی یا  ر وها  باافعع  W-PSRک  شخین ،یز هسااا س زیرا مّابق -ارز،د مخّیاد هم

تدا،د تبییخی  اشااا   باشااادت اگر  اشااا ن تبیین ممکن باشااادس  ر ، یج  تبییخی  ار  ج یا می

ار باید   ،اشممکخی جود   ار  ک  شاامع آ  تبیین الا  ج مّابق باقی ال داا  ماس بوها 

اما باید  -آ  تبیین  ر وها  باافعع ،یز جود   اش   باشد ج این یعخی هر شیزی تبییخی  ار 

را ارز ،یس خدت  ر ، یج  مصا شخاد ا،  یکسا  ج همها از احاظ معرا تدو   اشا  ک  آ 

(ت  ر بحث مصااا را ب  مّّدب باید تدو   اشاا  ک  Ibid: 91 هد )ب  مّّدبی ر  ،می

تدا  الا دااای را ب  مصا را ب  مّّدب م هم کر  ک  ، یج س از احاظ معرا یس امی میهخی

 یها ج میدما س از قبع اراا  شدا باشدت  ر ایخجا یا وخب ارضی پی مس ییماد ب  جالّ 

ز ی هر ال دااای اشاخالی جود   ار  ج گر،  این مشا  ال  ک  ، یج مهمی از معرا 

آیدس ج اگر همین میزا  برای اتها  مصا را ب  مّّدب کفای  ی   میدما  آ  بدلا  م

تدا،خد هر الااا داا  برای جود  دداس یا هر الااا داا  مخّیی را م هم ب  کخادس مخ یدا  می

مصاا را ب  مّّدب کخخد ج  ر ، یج  ال داا  هر ا،سا،ی میرال س لیران ا،سا  ال س پص 

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

ی  رلاا  از یا مصااا را ب  مّّدبس بهرا از ، یج   ر میدما  جود   ار ت شاااید ،مد، 

 ر برها  جود شااخاد ی آ،سااّمی باشااد ک  ب  لاارف امکا  جود  مدود   S5ی قایدا

شد ت  ر ( ، یج  میLg(س ضرجر  جود  مدود  ضرجری کامع )MLgضرجری کامع )

لدر مسا ییم  ر مید  ارض شدا ال ت اما  ر ال داا  اراا  یج  از احاظ معرا ی ب ایخجا ، 

 Gale and شاادا با الااع وه  کاای لداقّیس شخین شااکع مساا ییمی جود  ،دار  )
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Purss, 1999: 474-475 این قااباع ا،کار ،یسااا  ک س  ر برددر  اج س )W-PSR 

ی باجرپذیرس با هرا با این قایداالااا ت این الااا داا  با ب S-PSRبسااایاار باجرپذیرتر از 

کخد ک  ، یج  ب  هیع یخدا  مساا ییماد  ر میدما  میدما  دالاایس الاا دااای را تخییم می

 تدا  این ال داا  را م هم ب  مصا را ب  مّّدب کر تارض گرا   ،شدا ال ت پص ،می

جار  شادا الاا س این ال  ک  الع  W-PSRک  تدلاو اپی ب   اما نقد دیگری

شخین معرای تر را اینتری ،یز جود   ار ت اج این الاااع لااداقّیاایِ لااداقااعوهاا  کاا

 کخد:می

2PSR-W«  : های گزاره اغلببه ازایP های و جهانw اگر ،P  در جهانw 

صادق است و یک  Pوجود دارد که در آن  *wصادق باشد، یک جهان ممکن 
 (Oppy, 2000: 351« )کند.را تبیین می Pوجود دارد که  qی صادق گزاره

اراا   ای ک  گیع ج پر ب  ای یا  اپیس این ،ساا  از الع وه  کاای ،یز ما،خد ،سا 

W-ا،ادس  ارای یاا معیدای  ج باجرپذیری تاتی الااا  اما ب  مدوب این ،ساااا  کر ا

2PSR  ییر ازجمی برای جود  تبیین برای BCCF  وهااا  باااافعااع جود  ،اادار ت از

ی الاااع وه  کاای لداقّیِ گیع ج پر س ترویح ،ساااا  وایی ک  هیع  ایّی برایآ 

اع دداهد  اها ،یز غیرقابعتر اپی جود  ،دار س پص ال داا  آ ی ضاعیا،ساب  ب  ،ساا 

 (ت Ibid:350-352 بد  )

مدر   W-PSRش  تدا  ب  این امر اشااارا کر  ک  آ ب  این ،ید می اما در پاستتخ

   ای ممکن ال  ک  تبییخی  اشهر گزارا»ک  کخدس این الا  ا یای گیع ج پر  بیا  می

خد این کا یا می ش  اپیآ «ت ها تبیین  ار،داغّب گزارا»گدید ی اپی میس اما ،سا «باشاد

ها تبیین ،دار س ج این امری اراتر از یا ا یالااا  ک  ،یاز ب  الااا  ک  تعدا ی از گزارا

ر این الاا  ک  بار اثبا  را بر   W-PSRاثبا   ار ت  ر جاق  شخا،چ  بیا  شاادس جیژگی 

های امکا،یس یا مدود ا  گاذار ت  ر غیااب  ایعس شد  اکرر گزارای مااااا مییهادا

 ی مدود ا امکاا،ی  ارای تبیین هسااا خادس پص ترکیااب یّفیس یااا وهاا   ر بر  ار،اادا

ایی دداهد ا یک  تبیین  اشاا   باشااد ج اگر کساای می -امکا   ار  -تدا،دامکا،یس هم می
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 ,Gale and Pruss یر از این  اشاا   باشاادس بار مسااادای  اثبا  بر  جد اجلاا  )غ

 (ت92 :2002

ز ،یادهای  ییری را ،ی -هایی برای این استتتدلالنگرانیتحا  یخدا   -اپی 

 های ا، زایی ا،دت اج مع ید الاا  این الاا داا س تما  مبخای دد  را بر رجی گزاراجار  می

 :Oppy, 2000  هد )کار دد  را  ر وها  تجر  ا،جا  میگذار  ج تما  اثبا  ج ا،می

امکا  ج لداکرری لاااان های ا، زایی همی اج  الااا داا س از گزارا(ت زیرا میادم 352

گرایی ( یا ما اNominalismگرایی )گدیادس اماا آیاا این الااا ادااا  از  یدگاا ،ا می

(Materialism )-قابع قبد  الااا ر اپی از س -پاذیر،دکا  تبعااد شخین مفااهیمی را ،می

لادی  ییر قااع الا  مفاهیم این ال داا  رجشن ،یس ت ب  لدر مرا  تمایز میا  جاقعی  

س هیع معخایی  BCFج جاقعی  یّفی گس ر ا یعخی  BCCFممکن یّفی گس ر ا یعخی 

 یی امکا،ی یّا شادا باشدس یا گزارای ضارجری ک  ب  یا گزارا،دار ت هر گزارا

 BCCFقرار گیر  ج ب  این معخا  BCCF هد ک  باید  ر ا تشاااکیع مییّفی امکاا،ی ر

هیع  BCFبا  BCCFهای ضااارجری دداهد بد  ج  ر این لااادر  شاااامع تما  گزارا

 هد ک  شااااید ب دا  گف  ت اپی دد  پاالاااای ب  این ،ید می1تفااجتی ،اداهاد  اشااا 

اما اج قااع ( هسااا خدس Atomic Propositionهایی اتمی )گزارا BCCFهاای گزارا

تخها (« Atomic Conjunctی یّفی اتمی )لااازا»الاا س این پالااخ با مّرح کر   

ال   ی ش  شیزیکخدت زیرا این الاّّاح مشا  ،یس  ک   رباراتر میبحث را پیچیدا

تر یا هدت  ر ، یج  برای این ال داا س لرح بردی مبالث پای ج ش  شیزی را تدضایح می

 (تIbid ااز  ال )

ب  اشاااکا  اج س دد  را از احاظ جود ی م عهد ب   یدگاا  در پاستتخج پر   گیع

                                                           
های ضااارجری الااا  ج هم شاااامع هم شاااامع گزارا BCF ر این الااا  ک   BCCFبا  BCFزیرا تخها تمایز  ت1

BCCFیی ضااارجریس  ر یا ترکیب با یا گزارامکا،ی یّفیت اما اگر هر گزاراهای اس یعخی مجمدیا  گزارا 

ج   او ماع ،ییضااین محا  الاا »ی یّفی مرّا گزارا –های امکا،ی یّفی باشااد امکا،ی قرار گیر  ج وزای از گزارا

ص پ -لااا ی ضااارجری ج امکا،ی الااا  ج دد  گزارا ب  لدر کّی امکا،یترکیبی از گزارا« باار ار ا باارا  می

BCCF های ضرجری را دداهد  اش ت ر  رج  دد  تما  گزارا 
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( ج تعارض با Gale and Pruss, 2002: 93 ا،خد )ااّاالد   ر بااب ا، زاییاا  می

خخد ک ا،خدت یّاجا بر این بیا  میی ضعا ،میگرا را برای ال داا  دد  ،یّ گرا ج ،ا ما ا

ار س از گرا برای ا یای ،دمیخاایس ی دد    دااای ک  ،ا تدا،خد ثاب  کخخد ک  هر الاک  می

W-PSR ّاجا بر ها جار  ،یس ت یلا س  ر ، یج  اشاکاای ب  الا داا  آ کم ر پذیرا خی

خی با بخدی کر ت یعگرایی ،یز لااادر تدا  الااا اداا  گیع ج پر  را بر مبخای ،ا این می

یس  ای را برای ،دمیخااباز،دیسای شادای بردی از تغییرا  ج بهرا از وها  باافععس ،ساا 

ا،خد  ی اتمی میها دد  را قااع ب  یا ،یری مّرح کر ت اما  ر پالخ ب  ،یرا،ی  ج س آ 

 کخخدت بر این الاااا  یا گزاراج باا تدضااایح آ س هرگد،ا  ابها   ر این مفهد  را ر  می

باشد یا برای  را ،داش  آید ک  یا قابّی  تحّیع بیشا ر  ر زبا  هخیامی اتمی ب  لسااب می

 (تIbidکار را  س تحّیع بیش ری ،یاز ،داش   باشد )هدای ک  زبا  برای آ  ب 

 Michael ییری ک  ب  این ال داا  جار  شدا ال س ،ید آامیدا ) های مهماز ،ید

J. Almeida( ج ید یع )Neal D. Judisch ها ،ید دد  را با اشاااارا ب  ( الااا ت آ

(س Almeida and Judisch, 2002: 51-58کخخد )گیع آغاز میالااا داا  پر  ج 

اماا  ر ا اما  باا آجر   الااا اداااای  ییرس از راا برهاا  دّاس ،اامع بر بد   الااا اداااا  

ی الااا داا  دد  وها  را کخخدت پر  ج گیع  ر ، یج شاااخاد ی ودید را اثبا  میوها 

خکید  ا،ساا خد ج تضاارجری میماّدق امکا،یس اا فاتی ج مب خی برریمع آزا  یا مدود  

 ال داا (ت 3تا  1ی کخد )لبق میدم را تبیین می Pل  ک  ای امکا،یگزارا q اش خد 

 :Ibidای امکا،ی باشاد پص ،  جود د ضارجری الاا  ج ،  یدم  )گزارا qاگر 

 ی اج  آامیدا ج ید یع این ال  ک :(ت ب  یبار   ییرس میدم 58
AN1: ~Lq & ~L~q 

L ال ت  ☐ هد ج معا   یار  ر مخّق ودید ال  ک  ضرج  را ،شا  می،شا،یر مع

 شد :، یج  می S5ی مّابق با قایدا AN1از 
AN2: Mq & M~q 

M  ،الاا ت یعخی جود   ◇ ر مخّق مدوها  ج معا   با  امکا ی ،شاااq   ج یدq 

لاا ق ال  ممکن ال ت  ر  q~لاا ق الا س هم  qممکن الا  یا ب  یبارتی به ر هم 
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ی آ  ( احاظ شاادا ج الاا داا  بر پای Mq) qداا  گیع ج پر س ممکن بد   جود  الاا 

 Pلا ق ال  ج تبیین گر  qجود   ار  ک   ر آ   1wا ام  پیدا کر ا ال ت یعخی وها  

شد  س ثاب  می1w=wی وها  باافعع ال ت جل ص با اثبا  یعخی جاقعی  یّفی گس ر ا

ی لااد  لبق الاا داا  مفصااّی ک  بیا  پص میدم   ر وها  باافعع ،یز جود   ار ت qک  

 شد شخین ال :

3AN جهان بالفعل شامل :q .است 

( الااا ت Mq~) qاماا امکاا  لااادی  ییری ،یز  ار  ک  ممکن بد   ید  جود  

لااا ق باشدس پص وها   M~qگیر،دت اگر میآامیدا ج ید یع ،ید دد  را از این لاد پی

س جاقعی  qی لاااا ق الااا  ج ب  تب  گزارا q~جود   ار  ک   ر آ   2wممکخی مراع 

کخد ج  قییاد مّابق هما  رجشی را تبیین ،می Pی وها  باافعع یعخی یّفی ممکن گس ر ا

 ج این یعخی:  2w=wکخیم س ثاب  می1w=wک  اثبا  کر یم 

4AN جهان بالفعل شامل :~q .است 

 آید ک :مخّیاد این ، یج  بدل  می 4ANج  3ANی بدالّ 

5AN جهان بالفعل شامل :q  و~q .است 

محا  ال  ک   5ANوایی ک  وها  باافعع یا وها  مخّیی ج ممکن ال س از آ 

لااا ق ،یساا  ج  2ANگیریم ک  لااا ق باشاادس  ر ، یج  بر الااا  برها  دّا ، یج  می

(ت تخها راهی ک  برای پر  ج گیع جود  Ibid: 59الاا داا  گیع ج پر  ،امع بر الاا  )

ای گزارا qی ضاارجری الاا ت اما اگر یا گزارا qشااد  ب  این الاا  ک    ار س قااع

ها از اب دا شکع ،اداهد گرا  ج الع وه  کاای لداقّیس ضارجری باشادس ال داا  آ 

 ،ی سی دداهد شدتتبدیع ب  هما  الع وه  کاای اایب

یعس  ا،دس بر این مبخالاا  ک  ،ید آامیدا ج یدپالااای ک  پر  ج گیع ب  این ،ید  ا ا

ها ی الاا داا  آ اب دا باید ، یج  3ANیا ،ید پساایخی الاا ت یعخی برای اثبا  این ،یدس 

لا ق  qاثبا  شاد  تا ب دا،خد برها  دّا دد  را شکع  هخدت اما هخیامی ک  ثاب  شد  
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کخدس ج را تبیین می -Pیعخی -ی وها  باافعع جاقعی  یّفی ممکن گسااا ر ا qالااا س ج 

دداهد  Pدد  وزای از  qی ممکن ثاب  شااد س آ،یاا ا  یا گزاراب  یخد qهخیامی ک  

،باشاااد  qبشاااد  جای شاااامع  Pبد ت  ر ، یج  هیع وها  ممکخی جود  ،دار  ک  شاااامع 

(Gale and Pruss, 2003: 67  ت  ر ، یج  هر وها  ممکخی ک)P    را  ر دد   اشاا

از تخاقضی را  ر ،یر  اش   تدا  وها  ممکن داایرا هم  اش   باشد ج ،می qباشادس باید 

ج  4ANی  ر آ  لاااا ق باشااادت پص میدم  q~ج  Pج  ر یین لا  قااع ب  این شاااد ک  

5AN لا ق ،یس ت 

تدا،د ممکن باشد  ر لاای ک  می qممکن الا  این اشکا  مّرح شد  ک  شید،  

 هدت  ر پالاخس شخا،چ  پی  از این بیا  شدس از جود  یا مدود  ضارجری گزارد می

س شخین ب  ،یر برلد ک  باجر qی وه  مخّیی اید گف  ممکن ال   ر ،یاا اج س  رباراب

لاا  الاا  ک  ضاارجریمعا   این گزارا qباجری م خاقن الاا ت زیرا  qب  ممکن بد   

شاادا الاا ت اما  ر این مدار  ظداهر  Pمدود ی جود   اشاا   باشااد ک  با اا فا  مدوب 

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

ای ک  کخیمس ، یج ،مد،  لاااازی جود ی می Gرا با ثاب  مخّیی  qبا  لدر مراا س گزارا 

با  Gب  لدر  ضرجری جود   ار  ج  G» گزارا ک   آیدس این ال  ک س )اینبدلا  می

 ال (: ممکن« آجر را بدود  می Pاا فا س آزا ا،  ج ب  لدر  امکا،ی 
M (LG & MGP) 

ج مح دای  q ر ، یج  تخاقضاای  ر آ  جود  ،دار ت  ق  مخّیی  ر شااخاد  ماهی  

 گشا باشدت تدا،د برای پالخ ب  بسیاری از شبها  رااآ س می

 )یّااجا بر این ا، یاا ا س ا، یاا ا   ییری ،یز ب  این الااا داا  جار  شااادا الااا  

Davey and Clifton, 2001: 485-490 ) ( Guigon, 2011: 359-370( ) 

Almeida and Judisch, 2002: 60-61( ) Rutten, 2012: 90-96 ک  گیع )

 Gale and ا،د )تّاد اراجا،ی کر ا هاج پر س ماصدلاد پر س برای پالخ  ا   ب  آ 

Purss, 1999: 469-476( ) Ibid, 2002: 89-99( ) Ibid: 2003: 65-72 ت)

،کاتی اشااارا کر  ک   ر این الاا داا  مغفد  ما،دا الاا ت از این تدا  ب  اما هخدز هم می
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مدار  مدض  لداقّی این ال داا   ر اثبا  جود  دداج،د ال ت پر  ج گیع ب  لرال  

ای  ار بااضااارجراها معّدف ب  اثبا  ددای مّّیاد کامع ک   ار،د ک  تّاد آ ایّاا  می

ّّق ج لاکمی  مّّق الا س ،یس ت کمااا  ااهیِ قدر  مّّقس یّم مّّقس دیردداهی م

 تدا،داین الااا اداا  ،  تخها ضااارجر  قا ر مّّق بد   ج یاام مّّق بد   دداج،د را ،می

یز یاوز ، ب  لاادر  امکا،یاثبا  کخدس بّک  ل ی از اثبا  قا ر مّّق ج یاام مّّق بد   

 ی ی این الااا داا  اثبا  کر س جود  مدودتدا  ب  جالاااّ الااا ت تخهاا شیزی کا  می

تدا،د ،ی  مخالبی برای پرل  س ل ای س یشقس ال را  ج الای   ر ل  ک  میضرجری

ی مرمخا  را ایفا کخدت ب  یبار   ییر این ال داا  لرااد قدر  ج هدشمخدِی ز،دگی لبی 

ی  ای ک  لییی اد پآجر ج پیچیاداااعاا ا لیر کااایِ لراح ج داااق ارالبیعیِ وهاا  ادق

(ت این قدر  ج دّاقی  ،یزس ،  Ibid, 1999: 461گذار ت )ی  میرجی مال  را ب  ،ما

یم کر   از برها  ،یم ج تخیهاس بّک  با ضمیم شخاد ی آ ی دد  الا داا  وها جالاّ ب 

(ت گیع ج پر   ایع اتاات این مدض  لداقّی  ر اثبا  Ibid: 469 شد  ) قیق اثبا  می

هخد ما،خد براهین لاااخ یس  شار این دّا شاااد،د ددا ا،خد ک  ،میجود  دداج،د را این می

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 

 .کخدمخّیاد محا  می

س ب  برها  جود شخاد یتدا  از پیدلا یی شادید این الا داا  با از لادی  ییر می 

ن هایی ک   ر اییخدا  یاا ،یّا  ضاااعا  ییر ،اا  بر  ج یاا شخا،چ  اپی بیا  کر س ابها 

های الاا داا س ،مایا  لاااد  ج یا ا، زایی بد   الاا داا  جود   ار  راس ب  یخدا  کالاا ی

 این الا داا  ج غرق  ر مفاهیم بد   ج ودایی از یاام جود  را ب  یخدا  یا ،یّ  ضعا

تدا  اشااکا  لاخ ی ید  تمایز میا  مفهد  ج مصااداق را ب  معرای کر ت از لادی  ییر می

جضدح  ر این ال داا  مشاهدا کر ت اما باید پذیرا  این برها س برها،ی ودید ج م فاجتی 

ای مهم هتدا  آ  را  ر میا  تیریر ر میا  براهین اثبا  جود  ددال س ک  ب   رل ی می

 د ی مّرح کر تشخاال داا  وها 
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 نتيجه گيری

هایی همراا بد ا الاا ت ا،کار شااخاد یس همدارا با شاا های لااخ ی از برها  وها تیریر

ج ا،کار محا  بد   تساّسعس اّالف  را ب  یاا ن تیریر ودیدی  -ب  اَشاکا  ما ّا -یّی  

راا  ا کخدت یکی از این تیریرها تدلو گیع ج پر شخاد ی ترغیب میبرای الا داا  وها 

شدا ال ت این تیریر با واییزین کر   الع وه  کاای لداقّیس ب  وای الع یّی   ج 

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

هاای لاااخ ی این برهاا  رهاایی یابدت این تیریر با شیخ  هاا ج شااا کخاد تاا از اتهاا می

هاا را ر  کر س جود  مدود ی تدا  آ   لاااا ی میهاایی کاا  بااارضمیادمااا  ج پی 

 ی بر های لااخضاارجری برای وها  باافعع را اثبا  می کخد ج بدین لریق بساایاری از ،ید

شااخاد ی را پالااخ بیدیدت ا، یا ا  مهمی بر این الاا داا  جار  الاا  ک  ما برها  وها 

های مهمی  ر ارای کالااا یهاا را بیا  کر یمس اما هخدز این تیریر  ترین آ بردی از مهم

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  

  رلدت یا برها  م ینس کاری  شدار ب  ،یر می
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