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  چكيده
اي از براهين اثبات وجود خداوندند كه با براهين وجودشناختي مجموعه

. پردازندمي، از طريق تحليل مفهوم خداوند، به اثبات وجود او يروشي پيشين
، االهيدان و فيلسوف قرون وسطي، »آنسلم«آغازگر طرح اين دسته از براهين 

تاكنون، به دليل ) در قرن يازده ميالدي(برهان آنسلم از زمان طرح . است
ي در آن، همواره مورد بحث و توجه فراوان بوده پيچيدگي خاص و ابهام نهفته

ها ترين آنئه شده كه يكي از مهماز اين برهان تقريرهاي گوناگوني ارا. است
  .شناس معاصر، از آن است، فيلسوف و معرفت»آلوين پالنتينگا«روايت 

جا كه روش اصل موضوعي، از طريق ايضاح ساختار منطقي يك برهان و  از آن
ي آن، ابزار مناسبي براي ارزيابي و نقد آن برهان هاي نهفتهفرض تصريح پيش

كارگيري آن در  من معرفي اين روش، از طريق بهكوشد ضاست، اين مقاله مي
به كمك هر دو منطق (تقرير پالنتينگا و نمايش ساختار منطقيِ دقيقِ اين تقرير 

  .، قابل دفاع بودن آن را در اثبات وجود خداوند نشان دهد)قديم و نمادين
  موضوعي  روش اصل .4 برهان وجودي.   برهان آنسلم. 2  پالنتينگا. 1 : كليديهايهواژ

  

   مقدمه.1
 مانند ديگر ،شودع آن، قديس آنسلم، بدين نام خوانده ميبدبرهان آنسلم كه به نام م
ويژگي بارز اين .  سياقي نوين و متفاوت از ساير براهين دارد،براهين وجودي اثبات خداوند

ه لحاظ برهان آنسلم ب. ست ااثبات وجود خداوند از طريق تحليل مفهوم او،  براهين ازدسته
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تا عصر ) الديـدر قرن يازده مي( از زمان ابداع آن ،الفاني برجستهـان و مخـداشتن مدافع

  .شته است دادر خور توجه ممتاز و يحاضر، سرگذشت
اي از اصطالحات با عنوان اي است كه با گزينش مجموعهشيوه 1»موضوعي اصل«روش 

اساس  بر) 4حدود معرَّف(حات ديگر  و تعريف اصطال3»ناپذيرهاتعريف«يا  2»حدود اوليه«
ها  و استنتاج ساير گزاره5»اصول موضوعه«ها با عنوان  و انتخاب گروهي از گزارهها آن

  .پردازد مي7»دستگاهي قياسي«، به ساخت يك نظام معرفتي در قالب ها آناز ) 6قضايا(
ها، خود، ها و هر يك از گزارهاي منظم از گزارهجا كه هر برهان مجموعه از آن
موضوعي در هر برهان استفاده و   اصليتوان از شيوهاي از اصطالحات است، مي مجموعه

شود موضوعي در يك برهان سبب مي روش اصل كارگيريبه. آن را بدين شيوه تنظيم كرد
ترين شكل ممكن ي آن تصريح و ساختار منطقي آن به دقيقهاي نهفتهفرضكه پيش

  .يله راه نقد و ارزيابي آن هموار گرددوسآشكار شود و بدين
كارگيري اين موضوعي، از طريق به كوشيم ضمن معرفي روش اصلدر اين مقاله مي

به ( از برهان آنسلم و نمايش ساختار منطقيِ دقيقِ اين تقرير 8روش در  تقرير پالنتينگا
 خداوند نشان ، قابل دفاع بودن آن را در اثبات وجود)كمك هر دو منطق قديم و نمادين

  .دهيم
  

   برهان آنسلم.2
 و بر »تر از او قابل تصور نيستچه عظيم آن«: كندآنسلم خداوند را چنين تعريف مي

، »ترعظيم«مسلم است كه منظور آنسلم از . كنداساس اين تعريف، استدالل خود را بيان مي
 برخورداري از  مراد بلكه؛نيست) حجم و اندازه و مانند آن(تر بودن به لحاظ كمي بزرگ

كنند، اما كند كه كساني هستند كه وجود خداوند را انكار مياو انكار نمي. كمال بيشتر است
آنسلم برهان خود را، . داند از مفهوم خداوند ميها آنعلت انكار ايشان را عدم درك درست 

ودي را كه موج«، مفهوم )سفيهان(، حتي منكران خداوند ها ان انسيبا اين فرض كه همه
  :كنددر ذهن دارند، چنين طرح مي »تر از او قابل تصور نيستبزرگ

 در فاهمه وجود دارد و صرفاًتر از او قابل تصور نيست موجودي كه عظيم): 1( يمقدمه
  ).فرض خلف(نه در عالم واقع 

 چه تر است از آنچه هم در فاهمه و هم در عالم واقع وجود دارد عظيم آن ):2( يمقدمه
  ).ديدگاه آنسلم( در فاهمه وجود دارد صرفاً

  :شود، چنين نتيجه مي)2(و ) 1(از مقدمات 
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تر از   عظيم چه  آنتر است از     هم در فاهمه و هم در عالم واقع وجود دارد، عظيم           چه  آن. 3

  .آن قابل تصور نيست
باطل است، در ) فرض خلف) (1(ي متناقض است؛ بنابراين مقدمهي فوق خودنتيجه

  :تيجهن
 در فاهمه وجود صرفاًتر از آن قابل تصور نيست چنين نيست كه موجودي كه عظيم. 4

  .دارد و نه در عالم واقع
  :شود چنين نتيجه مي4از بند 

تر از آن قابل تصور نيست اگر در فاهمه وجود داشته باشد، در عالم واقع  عظيمچه آن. 5
  .نيز وجود دارد
موجودي كه «كند كه  حتي سفيه نيز تصديق مي، شدانبيطور كه در ابتدا اما همان

  :5 ؛ بنابراين و با توجه به بند»تر از آن قابل تصور نيست در فاهمه وجود داردعظيم
  ).45: ، ص1(تر از آن قابل تصور نيست، در عالم واقع وجود دارد  عظيمچه آن. 6
  

   حاميان و منتقدان برهان آنسلم.3
: ، صص8 و 49-48: ، صص7( است 9هان آنسلم رنه دكارتنخستين حامي و احياگر بر

 كند و اصوالًاي به مبدع آن نميدكارت با وجود استفاده از اين برهان، اشاره). 73-74
). 153: ، ص18 ( ابهام استيدر پرده) 10پروسلوگيون(آشنايي دكارت با كتاب آنسلم 

از منتقدان  (12س آكويناساليبنيتز معتقد است به دليل شناخت عميق دكارت از توما
  ).58: ، ص14(، ممكن است دكارت اين برهان را از او به عاريت گرفته باشد )برهان وجودي
فيلسوف ). 22: ، ص3(شناختي است  يكي ديگر از حاميان برهان هستي13اسپينوزا

در ). 151-150: صص،13( از اين برهان ارائه كرده است  نيز تقريري،معاصر او، اليبنيتز
: ، ص11( هم به حمايت از اين برهان پرداخته است 14همين دوره، نيكالس مالبرانش

هايي  به گونه16 و مالكولم15عالوه بر اين، در قرن اخير، فيلسوفاني مانند هارتشورن). 104
، 21 و 540: ، ص19 و 140-139: ، صص5(اند  به روايت برهان وجودي پرداخته،متفاوت
  ).50-49: صص

او بر مبناي . مطرح كرد 17در زمان حيات وي، گونيلو را راض به برهان آنسلماولين اعت
كند و در نهايت نيز خود را از اين ترين جزيره را اثبات مياستدالل آنسلم، وجود كامل
اند ؛ البته آنسلم و برخي پيروان او تالش كرده)108: ، ص1(يابد نتيجه، مبهوت و متحير مي

  ).88: ، ص22 و 119-117: ، صص1(خ دهند كه به اين اعتراض پاس
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 و 241-240: ، صص4( سنت توماس آكويناس يكي ديگر از منتقدان برهان آنسلم است

 نيز روايت دكارتي برهان وجودي را مورد نقد 18كانت). 42-41: ، صص16 و 193: ، ص12
 19راسل. پاسخ نبوده است ذكر است كه نقدهاي وي بيشايان؛ )565: ، ص20(دهد قرار مي
داند  احترام و از افتخارات آنسلم ميدر خوركه از منتقدان برهان وجودي است، آن را  با اين

در عصر حاضر، جان هيك نيز به تقريرهاي هارتشورن و مالكولم ). 587-586: ، صص10(
  ).540: ، ص19(اشكاالتي وارد كرده است 

  
 موضوعي  چيستي روش اصل.4

  دستگاه قياسي. 1. 4
 را در بر هااي از گزارهظام معرفتي گروهي از مفاهيم يا اصطالحات و نيز مجموعههر ن

يم و نيز از دليل همواره ممكن است از معناي آن مفاه. سازد آن را مييكه شاكلهگيرد مي
 به تعريف آن معموالًهنگام پرسش از معناي يك اصطالح، . ال شودصحت يك گزاره سؤ

 صحت يك ازچنين هنگام پرسش  هم. شودديگر پرداخته ميتوسط مفاهيم و اصطالحات 
هاي مقبول، موجه بودن آن نشان از ساير گزارهگزاره  استدالل و استنتاج آن يگزاره، با ارائه

چنين تعيين صحت و  هم معاني اصطالحات و ي دربارهسؤاالت ياگر سلسله. شودداده مي
يا . 1: مد را خواهد داشتآيكي از اين دو پي به طور نامحدود ادامه يابد، هاسقم گزاره

كه كند استفاده ميهايي از مفاهيم و گزارهطي آن، كند كه اي حركت ميشخص در دايره
اي يا در مرحله. 2 اين مسير را آغاز كرده است؛ ها نابه قصد توضيح و توجيه هم ،در بدو امر

شود كه برخي از اصطالحات و ميكند و مدعي از كار، از تعريف و استدالل خودداري مي
كارگرفته اند كه بههاييترين مفاهيم و گزارهها استفاده شده، اساسيهايي كه در پاسخگزاره
  . آغاز نظام قياسي استيجا نقطه اين. است

موضوعي   يا هندسي يا اصل20نظام قياسي، دستگاهي معرفتي است كه با روش قياسي
 يا »حدود اوليه«يوه، از ميان مفاهيم موجود، گروهي با نام در اين ش. شودبنا نهاده مي

 »اصول موضوعه«اي تحت عنوان هاي موجود، مجموعه و از ميان گزاره»ناپذيرهاتعريف«
حدود اوليه تعريف و آن بر حسب ) حدود معرَّف(سپس ساير اصطالحات . شوندانتخاب مي

  .گردند مياز اصول موضوعه استنتاج) قضايا(هاي ديگر گزاره
ها به گذاري يك نظام قياسي، دقت در افزودن اصطالحات و گزاره مهم در پايهينكته

كه يا از حدود اوليه باشد و  هيچ اصطالح و حدي نبايد وارد نظام شود مگر اين. دستگاه است
اي نبايد از چنين هيچ گزاره تعريف شود؛ هم يا بر مبناي حدود اوليه و حدود معرَّف قبلي
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كه يا از اصول موضوعه باشد و يا با استدالل قياسي  هاي نظام محسوب شود مگر اينزارهگ

  . قبلي استنتاج گرددي از اصول موضوعه و قضاياي اثبات شده،معتبر
  : يك نظام قياسي به صورت زير استتأسيسهاي با توجه به مطالب يادشده، گام

   نظام؛يتعيين حدود اوليه. 1
   پيشين؛يشدهمبناي حدود اوليه و يا حدود تعريف ود معرَّف برتعريف دقيق حد. 2
   نظام؛يتعيين اصول موضوعه. 3
كارگيري  به منظور بهها آنزدايي از هاي دستگاه و ابهامتصريح ساختار منطقي گزاره. 4

  در استدالل منطقي؛
  .هاي قضاياي نظامتنقيح سير منطقي استدالل. 5

  اركان و شرايط: موضوعي  اصلي شيوه.2. 4
اصول  «،»حدود معرَّف«، »حدود اوليه«: موضوعي چهار ركن دارد اصلي شيوه
 الزم ها آنهر يك از اين اركان، داراي شرايطي هستند كه رعايت . »قضايا« و »موضوعه

  :است
 ي سيستم، نبايد به وسيلهييك از حدود اوليههيچ : در حدود اوليه21شرط استقالل

  .)165: ، ص17 ( ديگر، قابل تعريف باشنديحدود اوليه
 سيستم، نبايد قابل ييك از اصول موضوعههيچ :شرط استقالل در اصول موضوعه

  ).604: ، ص15(استنتاج از ساير اصول باشند 
ترين تعداد حدود اوليه  بايد كم»حدود معرَّف«در تعريف  : در حدود اوليه22شرط اقتصاد

  .)62-61: ، صص9(به كار روند 
 نظام قياسي نبايد زايد ييك از اصول موضوعههيچ :شرط اقتصاد در اصول موضوعه

 به اين معنا كه بايد، دست كم، يكي از قضاياي نظام را يافت كه جز با يكي از اصول ؛باشد
 يك نظام قياسي بايد تالش كرد يموضوعه اثبات نشود؛ از طرفي، در انتخاب اصول موضوعه

  .)165: ، ص17(گرفته شوند كار موضوعه در اثبات قضاياي نظام بهترين تعداد اصولكم
 بايد دقت شود كه اين امر به ،در تعريف اصطالحات : شرط صحت تعريف حدود معرَّف

 بايد شرايطي را لحاظ كرد ،براي تعريف صحيح و دقيق. طور صحيح و دقيق صورت پذيرد
عدم تعريف . 2 الفاظ آشنا به ذهن در تعريف؛ كارگيريبه. 1: ند ازا عبارتها آنترين كه مهم

عدم اخذ معرَّف در . 3به چيزي كه وضوح و آشكارگي آن مساوي و يا كمتر از معرَّف است؛ 
  .)190-186: ، صص2 (عدم تكرار در تعريف. 4تعريف آن؛ 

تمامي اصطالحاتي كه در يك نظام قياسي  : براي حدود معرَّف23شرط بستگي مفهومي
  . يا از حدود اوليه و يا بر اساس حدود اوليه تعريف شده باشندحتماً بايد ،دنشومطرح مي
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شود سازگاري يك نظام قياسي در صورتي محقق مي : اصول موضوعه24شرط سازگاري
  . متناقض را در آن به اثبات رسانديكه نتوان دو قضيه
يابد كه يتماميت يك نظام قياسي در صورتي تحقق م : اصول موضوعه25شرط تماميت

 آن نظام، بر اساس اصول موضوعه، قابل اثبات يا ابطال ي معناداري در حوزهيهر گزاره
  .باشد

 از اصول موضوعه استنتاج ،قضايا در نظام قياسي :شرط اعتبار استدالل براي قضايا
استنتاج قضايا از اصول موضوعه بايد بر طبق ضوابط دقيق و مشخصي صورت . شوند مي

  .دنگردهاي قياسي معتبر منطقي مراعات مين ضوابط در استداللپذيرد كه اي
اي از نظام تواند قضيه ميگاه آن معنادار ييك گزاره :شرط بستگي بياني براي قضايا

، 17( پيشين استنتاج شود يشده از اصول موضوعه و يا قضاياي اثباتصرفاًقياسي باشد كه 
  .)158-157: صص
 

  وايت پالنتينگا از برهان آنسلمموضوعي ر  تقرير اصل.5
   بيان روايت پالنتينگا. 1. 5

 كار  را به27»فضيلت« و 26»كمال«پالنتينگا در روايت خود از برهان وجودي، اصطالحات 
 W مبتني بر اوصاف آن در صرفاً، Wفضيلت يك موجود در جهان مفروض . گرفته است

 ها ناف و اوصاف ديگرش در ساير جه وابسته به مجموع اين اوصاWاست؛ اما كمال آن در 
بنابراين يك موجود . حد اعالي كمال، مستلزم حد اعالي فضيلت در هر جهاني است. ستا

 داراي حد اعالي كمال در گاه آناگر داراي حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكني باشد، 
 و حد اعالي فضيلت نيز مستلزم علم مطلق، قدرت مطلق.  خواهد بودWجهان مفروض 

بنابراين اگر موجودي داراي علم مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي . كمال اخالقي است
سپس پالنتينگا به بيان .  استW داراي حد اعالي فضيلت در گاه آن باشد، Wدر جهان 

  :پردازدبرهان خود مي
 بالضروره، يك 2 حد اعالي كمال ممثل شده است؛ ، جهان ممكني هست كه در آن1

 3حد اعال كامل است، تنها اگر، داراي حد اعالي فضيلت در هر جهاني باشد؛ موجود در 
بالضروره، يك موجود داراي حد اعالي فضيلت در هر جهاني است، تنها اگر داراي علم 

 در صورت به فعليت رسيدن 4مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي در هر جهاني باشد؛ 
قادر مطلق و به لحاظ اخالقي كامل وجود ، موجودي عالم مطلق، Wجهان ممكني مانند 

؛ )3و2،1نتيجه مقدمات (بود داشت و اين خصوصيات را در هر جهان ممكني دارا ميمي
 ي قضيه،به اين ترتيب. شد، عدم چنين موجودي محال ميW با به فعليت رسيدن 4بنابر (
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 كاملي وجود القاً هيچ موجود قادر مطلق، عالم مطلق و اخ5:) گشتاي ممتنع ميزير قضيه

، برخي ها ناي جههمهوجوب و امكان و امتناع قضايا همانند وجود شيئي در (ندارد؛ 
بنابراين وجوب و امتناع، از جهاني به جهان ديگر تغيير .  و هيچ جهاني استها ناجه
در .  در هر جهاني ممتنع است، عالوه بر جهان فعلي5 يبر اين اساس، قضيه. كند نمي

 موجودي وجود دارد كه قادر مطلق، عالم واقعاً گاه آناع عدم چنين موجودي، صورت امتن
.  اين خصوصيات را در هر جهاني داردذاتاًمطلق و به لحاظ اخالقي كامل است؛ اين موجود، 

  . حد اعالي كمال در هر جهاني ممثل شده است6:) بنابراين
پالنتينگا . رسد به اثبات مي، وجود خداوندها ناي جههمهبا تحقق حد اعالي كمال در 

او . داند، اين روايت از برهان وجودي را معتبر مي)1( اصلي خود يبا اعتقاد به صحت مقدمه
 عدم امري غير معقول در پذيرش اين مقدمه صرفاًكند و دليلي براي اعتقاد خود بيان نمي

  .)191-189: ، صص6(داند را براي قبول آن كافي مي
 كردن برهان آنسلمي وجود خدا به تقرير پالنتينگا، الزم است ابتدا موضوعي جهت اصل

به صورت واضح و روشن، حدود اوليه، تعاريف، اصول موضوعه و اصول متعارف مشخص 
  .شوند

   حدود اوليه.2. 5
  32، تحقق31، شمول30، وصف29، جهان28امر

   حدود معرَّف.3. 5
وضع امور، اعم از اوضاعِ امورِ ممكن  .ستاي از بودنِ امور جهان اگونه: 33وضع امور. 1

ممكن   خواه غير ممكن،اوضاع امور غير. ممكن است و غيرِ) 34ممكن به معناي عام منطقي(
شدن  قابليت واقعيچه آنآيند؛ گاه به فعليت درنمي هيچ،ممكن منطقي طبيعي و خواه غير

 واقعي باشند؛ ور ممكنْ ام اوضاعياما چنين نيست كه همه. دارد، وضع امور ممكن است
 منطق به دست ارسطو تأسيس به عنوان مثال،. آيندمي به فعليت درها آنبلكه برخي از 

  غيرِ ممكنِ امورِوضعِ«ي مثُل به دست سقراط ابداع نظريه؛ » واقعي ممكنِ امورِوضعِ«
ي مربع دايره  و؛»ممكن به لحاظ طبيعي  غيرِ امورِوضعِ«شناور شدنِ آهن در آب ؛ »واقعي

  .است» ممكن به لحاظ منطقي  غيرِ امورِوضعِ«
ست،  اها آنويژگي وضع اموري است كه با اوضاع اموري كه شامل : 35حداكثري بودن. 2

  . منفك شودحقيقتاًست،  اها آن جمع و از اوضاع اموري كه مانع حقيقتاً
 يا شاملِ A*، A زماني حداكثري و كامل است كه به ازاي هر وضع امورِ Aوضع امورِ 

A* ِو يا مانع A*منطق توسط ارسطو از طرفي شامل اوضاع تأسيس وضع امورِ مثالً.  باشد 
سس بودن ارسطو و از سوي ديگر، مانع ؤ منطق و متأسيس چيزي، چيزي، تأسيسامورِ 
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 منطق توسط ارسطو، تأسيس منطق توسط افالطون است؛ اگر وضع امور تأسيسوضع امورِ 

 منطق تأسيس بودن ارسطو و يا مانع وضع امور مؤسسشامل وضع امور به عنوان نمونه، 
  .توسط افالطون نباشد، حداكثري نخواهد بود

   .وضع امورِ داراي ويژگي حداكثري است: 36جهان ممكن. 3
كه  صورتي  بلكه وضع امور ممكن، در؛هر وضع امور ممكني يك جهان ممكن نيست

  .دهد را تشكيل ميحداكثري يا كامل باشد، يك جهان ممكن
ي ها ناي جههمه در ،شود و بنابر آنآن است كه ميان دو وصف مطرح مي: 37تضمن. 4

ممكن، اگر شيئي از دو وصف متضمن، وصف اول را متحقق كند يا داشته باشد، وصف دوم 
  .كند يا خواهد داشترا نيز متحقق مي

 و تنها اگر، در هر  است، اگرQ متضمن وصفPوصف :4اساس تعريف  گزاره صادق بر
را متحقق  Q، صفتxشئ گاه آن را متحقق كند، Pويژگي) x(اگر شيئي «جهان ممكن 

  .»كند
 كه به صورت باشدمي شئويژگي ضروري خاص يك : 38وصف وابسته به جهان. 5

  .گونه استي ممكن، اينها ناي جههمهداشتن صفتي در يك جهان است و در 
 وصفي وابسته به جهان W در Pن باشد، داشتنِ  يك جهان ممكW يك وصف و Pاگر 

 صفتي براي ارسطو است كه در اين جهان »داشتن پوست سفيد«به عنوان مثال، . است
 يك وصف وابسته به جهان براي »داشتن پوست سفيد در اين جهان«اما . صادق است

د باشد،  ثابت است؛ يعني اگر ارسطو در هر جهاني موجوها ناارسطو است كه در تمام جه
 گرچه ممكن است او در آن ؛ را خواهد داشت»داشتن پوست سفيد در اين جهان«ويژگي 

داشتن پوست سفيد در اين « را نداشته باشد، اما صفت »سفيدپوست بودن«جهان، وصف 
  . را دارد»جهان

وصفي وابسته به جهان را در هر جهان ) x (ئيك ش :5 صادق بر اساس تعريف يگزاره
 را در هر W در جهان P ويژگي داشتن وصف x ئكند، اگر و تنها اگر، شميممكن متحقق 

  .جهان ممكن متحقق كند
 است كه در هيچ جهاني به شيئي متمايز از آن تعلق ئوصف ضروري يك ش: 39ذات. 6
  .گيردنمي

است، اگر و تنها ) x (ئ، ذات يك ش)E(يك وصف  :6 صادق بر اساس تعريف يگزاره
 گاه آنهر جهان ممكني باشد،   قابل اطالق برWاگر جهان «روري باشد و  ضx براي Eاگر، 

 است xهويت با   همW ،y در گاه آن متحقق كند، W را در y (E(كه شيئي  صورتي در«
««.  
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  .يك وصف است: 40علم مطلق. 7
  .يك وصف است: 41قدرت مطلق. 8
  .يك وصف است: 42كمال اخالقي. 9

  .يك وصف است: فضيلت. 10
  .يك وصف است: كمال. 11
  .آن است كه متضمن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن است: حد اعالي كمال. 12

جا كه حد اعالي كمال، وصفي است كه در  از آن( :12 صادق بر اساس تعريف يگزاره
حد اعالي كمال در يك جهان خاص، شود، بنابراين ي ممكن تعريف ميها ناي جههمه

  :) توان گفت پس مي؛ به طور مطلق استهمان حد اعالي كمال
 حد x گاه آنرا متحقق كند، ) W(داشتن حد اعالي كمال در جهاني ) x(اگر شيئي 

  .كنداعالي كمال را متحقق مي
آن است كه متضمن علم مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي : حد اعالي فضيلت. 13
  .است

 يك ،شود و بنابر آن مطرح ميآن است كه در مورد يك وصف: 43تحقق باالمكان. 14
اي كه متضمن داشتن وصف يادشده در  به گونه،شودذات در جهان ممكني متحقق مي

يابد اگر ذاتي آن را در به عبارت ديگر، يك وصف، تحقق باالمكان مي. جهان مذكور است
  .جهان ممكني داشته باشد

جهاني  «گاه آنكان يابد، تحقق باالم) P(اگر وصفي  :14 صادق بر اساس تعريف يگزاره
)W ( وجود دارد و ذاتي)E ( وجود دارد وE در Wشود و  متحقق ميE متضمن داشتن P 

  .» استWدر 
موجودي است كه بالضروره، اوصاف علم مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي : خدا. 15

  .كندرا متحقق مي
 xود داشته باشد و وج) x(شيئي «اگر بالضروره،  :15 صادق براساس تعريف يگزاره

 بالضروره، خدا موجود است گاه آن، »عالم مطلق، قادر مطلق و به لحاظ اخالقي كامل باشد
  ).214 و165، 72، 65، 62، 45، 44: ، صص23(

   اصول موضوعه.4. 5
  ).214: ، ص23(يابد حد اعالي كمال باالمكان تحقق مي. 1
 W، در x گاه آنمتحقق كند، ) W(را در جهان ممكني ) P(وصفي ) x(اگر شيئي . 2

 فقط در صورتي وصفي را در ئبه عبارت ديگر، يك ش). 44گرايي صريحاصل واقع(وجود دارد 
  ).152: ، ص23(يك جهان دارد كه در آن جهان، موجود باشد 
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 Sي ممكن، ها ناي جههمهصادق است، اگر و تنها اگر، در ) S(بالضروره، يك گزاره . 3

  ).معناشناسي منطق موجهاتبر اساس (صادق باشد 
 منطق Tمفاد اصل ( صادق است S گاه آن بالضروره صادق باشد، )S(اي اگر گزاره. 4

  ).موجهات
 در S بالضروره، گاه آنصادق باشد، ) W(بالضروره در يك جهان ) S(اي اگر گزاره. 5
  ). منطق موجهات4مفاد اصل (ي ممكن صادق است ها ناي جههمه

  ف اصول متعار.5. 5
متحقق ) W( را در جهاني *W در جهان ممكن P، وصف داشتن ويژگي)x (شئيك . 1
 بر وضع امور *W اشتمال وضع امور W موجود باشد و W، در x«كند، اگر و تنها اگر، مي

  . »را شامل شود»x توسط Pداشتن «
 را شامل »x توسط P داشتن«بر وضع امور  W اشتمالهر جهان ممكن، وضع امور . 2
 را x ،P گاه آن فعليت يابد، Wاگر «شود، اگر و تنها اگر، بالضروره در هر جهان ممكن مي

  .»متحقق كند
شود، اگر و تنها  را شامل ميx توسط P داشتنوضع امور ) W(بالضروره، يك جهان . 3

  . را متحقق كندW در P داشتن   وصفxاگر، بالضروره، 
 در جهان S ي گزارهگاه آنن صادق باشد، ي ممكها ناي جههمه در S ياگر گزاره. 4

  . نيز صادق استWممكن 
كه  صورتي  درگاه آن متحقق كند، W را در جهان ممكن Pوصف ) x(اگر شيئي . 5
  .كند متحقق ميW را در P نيز y گاه آن باشد، W، در xهويت با ، هم)y( ديگري شئ

متحقق ) W( در جهان ممكني  راx ،P گاه آن را متحقق كند، Pوصف ) x(اگر شيئي . 6
  .كندمي

 فعليت يابد، Wكه صورتي در« صادق است، اگر و تنها اگر، W در جهان S يگزاره. 7
  .» صادق باشدS گاه آن

  .آن وصف را متحقق كند) x (شئشود، اگر و تنها اگر، يك يك وصف متحقق مي. 8
كه  صورتي در«ا اگر،  ممكن صادق است، اگر و تنههاي جهاني همه در S يگزاره. 9

W ،گاه آن قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشد S در Wصادق باشد «.  
 W، در ) E (x ذات گاه آن وجود داشته باشد، Wدر جهان ممكني ) x(اگر شيئي . 10

  .شودمتحقق مي
بر وضع اموري را شامل شود، ) W(اگر هر جهان ممكن اشتمال يك جهان ممكن . 11

 Sبه عبارت ديگر، اگر . شود وضع امور يادشده را شامل ميWهان ممكن،  در هر جگاه آن
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ي همهكه صورتي  درگاه آن باشد، S بودن Wدر  وضع امورِ *S باشد و Wوضع اموري در 

  . استS شامل Wي ممكن، ها ناي جههمه در گاه آن باشند، *Sي ممكن، شامل ها ناجه
   اولي قضيه.6. 5

 بالضروره، آن وصف را دارد گاه آنه به جهان داشته باشد، اگر شيئي يك وصف وابست
  ).63: ، ص23(

 x گاه آنيك وصف وابسته به جهان داشته باشد، ) x(اگر شيئي . 1 : مقدمات.1. 6. 5
  .)6بر اساس اصل متعارف (دارد ) *W(آن وصف را در جهان ممكني 

 P وصف داشتن x گاه آن داشته باشد، *W، وصف وابسته به جهان را در جهان xاگر . 2
  .)5بر اساس تعريف (كند  متحقق مي*W را در Wدر 

 موجود است *W در x گاه آن متحقق كند، *W را در W در P وصف داشتن xاگر . 3
بر (شود را شامل مي» x توسط Pداشتن « بر وضع امور W، وضع امور اشتمال *Wو 

  .)1اساس اصل متعارف 
 گاه آنشامل شود، » x توسط Pداشتن « بر وضع امور W وضع امور اشتمال *Wاگر . 4

بر اساس (» كند را متحقق ميx ،P گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در «*Wبالضروره در 
  .)2اصل متعارف 

، » را متحقق كندx ،P گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در «*Wاگر بالضروره در . 5
 را متحقق x ،P گاه آن فعليت يابد، Wاگر «مكن  مهاي جهاني همه بالضروره در گاه آن
  .)5موضوع بر اساس اصل(» كند

 x ،P گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در« ممكن هاي جهاني همهاگر بالضروره در . 6
را » x توسط Pداشتن « بر وضع امور W هر جهان ممكن، اشتمال گاه آن، »را متحقق كند

  .)2ارف بر اساس اصل متع(شود شامل مي
 را »x توسط Pداشتن « بر وضع امور Wاگر هر جهان ممكن، وضع امور اشتمال . 7

بر اساس (شود  را شامل ميx توسط P داشتن W در هر جهان ممكن، گاه آنشامل شود، 
  .)11اصل متعارف 

 W  بالضروره، گاه آن را شامل شود، x توسط P داشتن Wاگر در هر جهان ممكن، . 8
  .)3موضوع بر اساس اصل(شود  را شامل ميx  توسطPداشتن 

 در P داشتن x بالضروره، گاه آن را شامل شود، x توسط P داشتن Wاگر بالضروره، . 9
W3بر اساس اصل متعارف (كند  را متحقق مي(.  

 x گاه آن را در هر جهان ممكن متحقق كند، W در P داشتن xكه صورتي در. 10
  .)5بر اساس تعريف (ر جهان ممكن دارد وصف وابسته به جهان را در ه
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  x در هر جهان ممكن، گاه آن را متحقق كند، W در P داشتن xاگر بالضروره، . 11
  .)3موضوع بر اساس اصل(كند  را متحقق ميW در Pداشتن 
 بالضروره، گاه آن وصف وابسته به جهان را داشته باشد،  xاگر در هر جهان ممكن، . 12

x3موضوع بر اساس اصل( جهان را دارد  وصف وابسته به(.  
اي ، قياس اقتراني شرطي2 و 1 هاياز انضمام مقدمه. 1:  استدالل منطقي.2. 6 .5

، وصف وابسته به جهان داشته xاگر  : آن به صورت زير استيشود كه نتيجهحاصل مي
  .كند متحقق مي*W را در W در P وصف داشتن x گاه آنباشد، 
توان از ، مي» متحقق كند*W را در W در P، وصف داشتن x«كه  با فرض اين. 2

، يك قياس استثنايي وضع مقدم تشكيل داد كه حاصل 3طريق انضمام اين فرض به مقدمه 
  :گونه است آن اين
x در W* موجود است و W* وضع امور اشتمال W داشتن « بر وضع امورP توسط x« 

  .)2ند به شرط فرض مذكور در ب(شود را شامل مي
 استدالل در قالب تركيبي عطفي است و جهت صدق تركيب 2كه بند  جا از آن. 3

 دوم تركيب مذكور را به عنوان يمؤلفهتوان  آن بايد صادق باشد، مييمؤلفهعطفي، هر دو 
» x توسط Pداشتن « بر وضع امور W وضع امور اشتمال *W :اي صادق لحاظ كردگزاره

  .)2ض مذكور در بند با لحاظ فر(شود شامل مي
 حاصل شده، 2 استدالل، با لحاظ فرض مذكور در بند 3با توجه به آن كه بند . 4

 متحقق *W را در W در P وصف داشتن xاگر  :اي شرطي استبنابراين به صورت گزاره
  .شودرا شامل مي»x توسط Pداشتن « بر وضع امور W وضع امور اشتمال *W گاه آنكند، 
شود كه اي حاصل مي استدالل، قياس اقتراني شرطي4 و بند 2 يقدمهاز انضمام م. 5
 گاه آن داشته باشد، *W وصف وابسته به جهان را در xاگر  : آن به صورت زير استينتيجه
W* وضع امور اشتمال W داشتن « بر وضع امورP توسط x «شودشامل مي.  

شود وع اقتراني شرطي حاصل مي استدالل، قياسي از ن5 به بند 4 يبا الحاق مقدمه. 6
 وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :گونه بيان كردتوان اين آن را مييكه نتيجه

  .»كند را متحقق ميx ،P گاه آن فعليت يابد، Wكه درصورتي «*W بالضروره در گاه آن
 زير ي، يك قياس اقتراني شرطي با نتيجه5 ي استدالل و مقدمه6از مقارنت بند . 7

ي همه بالضروره در گاه آن، وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر : شودحاصل مي
  .»كند را متحقق ميx ،P گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در« ممكن هاي جهان
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 6 ي استدالل و مقدمه7 قياس اقتراني شرطي حاصل از ضميمه كردن بند ينتيجه. 8

 هر جهان ممكن، گاه آن وابسته به جهان داشته باشد، ، وصفxاگر  :به صورت زير است
  .شودرا شامل مي»x توسط Pداشتن « بر وضع امور Wاشتمال 

، حاصل 7 ي استدالل و مقدمه8قياس اقتراني شرطي حاصل از كنار هم نهادن بند . 9
مكن،  در هر جهان مگاه آن، وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :ذيل را به دنبال دارد

W داشتن ،P توسط xشود را شامل مي.  
 زير ي نتيجهبا، منجر به قياس اقتراني شرطي 8 ي استدالل و مقدمه9 انضمام بند. 10

 x توسط Pداشتن W  بالضروره گاه آن، وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :شودمي
  .شودرا شامل مي

 يد، قياس اقتراني شرطي با نتيجه استدالل منضم شو10 به بند 9 ياگر مقدمه. 11
 P داشتن x بالضروره گاه آن وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :شودزير حاصل مي

  .كند را متحقق ميWدر 
 11 به بند 11 ي قياس اقتراني شرطي حاصل از منضم كردن مقدمهينتيجه. 12

 در هر گاه آنشته باشد،  وصف وابسته به جهان داxاگر  :استدالل، به صورت ذيل است
  .كند را متحقق ميW در P داشتن xجهان ممكن، 

اي با نتيجه زير ، قياس اقتراني شرطي10 ي استدالل و مقدمه12از انضمام بند . 13
 وصف وابسته به جهان را x گاه آن وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :شودحاصل مي

  .در هر جهان ممكن دارد
 ي، قضيه12 ي استدالل و مقدمه13يل قياس اقتراني شرطي از انضمام بند با تشك. 14

 x بالضروره، گاه آن وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر  :رسدمطلوب به اثبات مي
  .وصف وابسته به جهان را دارد

  : بيان نمادين استدالل.3. 6. 5
2.B⊃C 1.A⊃B 
4.E⊃▢(F⊃G) 3.C⊃(D.E) 
6.▢(H⊃I)⊃J 5.▢(F⊃G)⊃▢(H⊃I) 
8.K⊃▢L 7.J⊃K 
10.O⊃N 9.▢L⊃▢M 
12.N⊃▢A 11.▢M⊃O 

  
                            ∴A⊃▢A 

13.A⊃C HS,1&2 
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14.~Cv(D.E) Imp,3 
15.(~CvD).(~CvE) Dem,14 
16.(~CvE).(~CvD) Com,15 
17.~CvE Simp,16 
18.C⊃E Imp,17 
19.A⊃E HS,13&18 
20.A⊃▢(F⊃G) HS,19&4 
21.A⊃▢(H⊃I) HS,20&5 
22.A⊃J HS,21&6 
23.A⊃K HS,22&7 
24.A⊃▢L HS,23&8 
25.A⊃▢M HS,24&9 
26.A⊃O HS,25&11 
27.A⊃N HS,26&10 
28.A⊃▢A HS,27&12 

  دومي قضيه.7. 5
 متضمن آن وصف است شئ ذات آن گاه آناگر بالضروره شيئي وصفي را متحقق كند، 

  .)73 :، ص23(
 ،x در هر جهان ممكن، گاه آن را متحقق كند، x، P ،الضرورهاگر ب. 1:  مقدمات.1. 7. 5

P3موضوع  بر اساس اصل(كند  را متحقق مي(.  
نيز ) W( در يك جهان ممكن گاه آن را متحقق كند، x ،Pاگر در هر جهان ممكني، . 2

x ،P4بر اساس اصل متعارف (كند  را متحقق مي(.  
 هر جهان  قابل اطالق برWكه رتيصو ، ضروري است و درx، براي )x) Eذات . 3

هويت با  همW ،y در گاه آن متحقق كند، W را در y( ،E(اگر شيئي  «گاه آنممكني باشد، 
x6اساس تعريف  بر(»  است(.  

 باشد، xهويت با  همW ،yكه در صورتي در «گاه آن متحقق كند، W را در x ،Pاگر . 4
  .)5تعارف اصل م(» كند متحقق ميW را در y ،P گاه آن

 را y ،Eاگر  «W در گاه آن قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشد، Wكه  صورتي در«. 5
 را متحقق y ،Eاگر « در هر جهان ممكن گاه آن، »» را متحقق كندy ،P گاه آنمتحقق كند، 

  .)9براساس اصل متعارف (» كند را متحقق ميy ،P گاه آنكند، 
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 را متحقق y ،P گاه آن را متحقق كند، y ،Eكه  تيصور در«ر جهان ممكن اگر در ه. 6
  .)4بر اساس تعريف ( است P متضمن E گاه آن، »كند

، قياسي منتج از نوع اقتراني 2 و 1از ضم مقدمات . 1: استدالل منطقي. 2. 7. 5
، W ،x در گاه آن را متحقق كند، x ،Pاگر بالضروره،  :شود زير حاصل مييشرطي با نتيجه

Pكندقق مي را متح.  
 Wكه  صورتي در : زير را استخراج كرديمؤلفهتوان ، مي3 ياز تركيب عطفي مقدمه. 2

 در گاه آن متحقق كند، W را در y ،Eاگر  «گاه آنهر جهان ممكني باشد،  قابل اطالق بر
W ،yهويت با  همxاست «.  

 با يك قياس توان، مي» قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشدW«كه  به فرض اين. 3
 W را در y ،E اگر : زير را حاصل كردي استدالل، نتيجه2 از بند ،استثنايي وضع مقدم

  .)3به شرط فرض مذكور در بند ( است xهويت با  همW ،y در گاه آنمتحقق كند، 
 با انجام وضع 4 يتوان از مقدمه، مي» را متحقق كندW ،x ،Pدر «كه  به فرض اين. 4

 xهويت با  همW ،yكه در  صورتي در:  استثنايي، به اين حاصل رسيدمقدم از يك قياس
  .)4 و 3به شرط فروض مذكور در بندهاي (كند  متحقق ميW را در y ،P گاه آنباشد، 
 استدالل، قياسي منتج از نوع اقتراني شرطي با حاصل 4 و 3انضمام نتايج دو بند . 5

كند  متحقق ميW را در y ،P گاه آن كند،  متحققW را در y ،E اگر :آوردذيل پديد مي
  .)4 و 3به شرط فروض مذكور در بندهاي (

  است؛ پس بايد فرض ياد3 استدالل، مشروط به فرض مذكور در بند 5 بند ينتيجه. 6
هر جهان   قابل اطالق برWكه  صورتي در : ذكر كرد5شده را به عنوان مقدم براي بند 

به (» كند را متحقق ميy ،P گاه آن را متحقق كند، y ،Eر اگ «W  درگاه آنممكني باشد، 
  .)4شرط فرض مذكور در بند 

 استدالل، قياس استثنايي منتجي از نوع وضع مقدم 6 به بند 5 يالحاق مقدمه. 7
، yاگر «در هر جهان ممكن  :توان تالي را نتيجه گرفت مي،دهد كه به اين ترتيبتشكيل مي

E ،گاه آن را متحقق كند y ،P4به شرط فرض مذكور در بند (» كند را متحقق مي(.  
 استدالل است؛ بنابراين فرض يادشده بايد 4 مشروط به فرض مذكور در بند 7بند . 8

 y ،Eاگر « در هر جهان ممكن گاه آن را متحقق كند، W ،x ،Pكه در صورتي در :لحاظ شود
  .»كند را متحقق ميy ،P گاه آنرا متحقق كند، 

 استدالل، با تشكيل يك قياس اقتراني شرطي، 1 به بند 8 صورت انضمام بند در. 9
 در هر جهان ممكن گاه آن را متحقق كند، x ،Pاگر بالضروره،  :يافتني استحاصل زير دست

  .»كند را متحقق ميy ،P گاه آن را متحقق كند، y ،Eكه  صورتي در«
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، 6 ي استدالل و مقدمه9هاي با تشكيل قياس اقتراني شرطي از انضمام بند. 10

 P، متضمن E گاه آن را متحقق كند، x ،Pاگر بالضروره،  :توان مطلوب را حاصل كرد مي
  .است

  :  بيان نمادين استدالل. 3. 7. 5
1.▢A⊃B                                                     2.B⊃C 
3.D.[E⊃(F⊃G)]                                        4.C⊃(G⊃H) 
5.[E⊃(F⊃H)]⊃(I⊃J)                              6.(I⊃J)⊃M 
 
                            ∴▢A⊃M 
7.▢A⊃C HS,1&2 
8.▢A⊃(G⊃H) HS,7&4 
9.▢A⊃(~H⊃~G) Trans,8 
10.(▢A.~H)⊃~G Exp,9 
11.[E⊃(F⊃G)].D Com,3 
12.E⊃(F⊃G) Simp,11 
13.E⊃(~G⊃~F) Trans,12 
14.(E.~G)⊃~F Exp,13 
15.(~G.E)⊃~F Com,14 
16.~G⊃(E⊃~F) Exp,15 
17.(▢A.~H)⊃(E⊃~F) HS,10&16 
18.▢A⊃[~H⊃(E⊃~F)] Exp,17 
19.▢A⊃[(~H.E)⊃~F] Exp,18 
20.▢A⊃[(E.~H)⊃~F] Com,19 
21.▢A⊃[E⊃(~H⊃~F)] Exp,20 
22.▢A⊃[E⊃(F⊃H)] Trans,21 
23.▢A⊃(I⊃J) HS,22&5 
24.▢A⊃M HS,23&6 

  سومي قضيه.8. 5
، متضمن آن وصف شئ ذات آن گاه آناگر شيئي وصف وابسته به جهان داشته باشد، 

  .)215: ، ص23(است 
 بالضروره، گاه آناگر شيئي، وصف وابسته به جهان داشته باشد، . 1:  مقدمات. 1. 8. 5

  .)1 يقضيه(آن وصف را دارد 
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، شئ ذات آن گاه آناشد، اگر بالضروره، شيئي، وصف وابسته به جهان داشته ب. 2

  .)2 يبر اساس قضيه (متضمن آن وصف است
، قياسي منتج از نوع 2 و 1هاي ز كنار هم نهادن مقدمها. 1: استدالل منطقي. 2. 8. 5

اگر شيئي وصف  :شودشود و بدين ترتيب، مطلوب اثبات مياقتراني شرطي حاصل مي
  .تضمن آن وصف است مشئ ذات آن گاه آنوابسته به جهان داشته باشد، 

  : بيان نمادين استدالل.3. 8. 5
1.A⊃▢A                                          2.▢A⊃B 
                           ∴A⊃B 
3.A⊃B HS,1&2 

   چهارميقضيه. 9. 5
  ).216: ، ص23(بالضروره، خدا وجود دارد 

 حد اعالي فضيلت در هر داشتن حد اعالي كمال متضمن داشتن. 1: مقدمات. 1. 9. 5
  ).13بر اساس تعريف (جهان ممكن است 

داشتن حد اعالي فضيلت متضمن داشتن علم مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي . 2
  .)12بر اساس تعريف (است 
  .)1موضوع  اصل(يابد حد اعالي كمال باالمكان تحقق مي. 3
وجود دارد و ذاتي ) W(اني جه «گاه آناگر حد اعالي كمال باالمكان تحقق يابد، . 4

)E ( وجود دارد وE در Wشود و  متحقق ميE متضمن داشتن حد اعالي كمال در W 
  .)14تعريف (است 
 متحقق E گاه آن فعليت يابد، Wكه صورتي در «گاه آن متحقق شود، W در Eاگر . 5
  .)7بر اساس اصل متعارف (» شودمي

 در« در هر جهان ممكن گاه آن باشد، W متضمن داشتن حد اعالي كمال در Eاگر . 6
 را متحقق W، داشتن حد اعالي كمال در x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي

  .)4بر اساس تعريف (» كند مي
، داشتن حد x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر «كه در هر جهان ممكن  صورتي در. 7

 را متحقق كند، x ،Eكه صورتي در « بالضرورهگاه آن، » را متحقق كندWاعالي كمال در 
  .)3موضوع  بر اساس اصل(» كند را متحقق ميW، داشتن حد اعالي كمال در x گاه آن

، داشتن حد اعالي كمال x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«اگر بالضروره . 8
حد اعالي كمال ، داشتن x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر  « گاه آن، » را متحقق كندWدر 
  .)4موضوع  بر اساس اصل(» كند را متحقق ميWدر 
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  .)8بر اساس اصل متعارف (، آن را متحقق كرده است x گاه آن متحقق شود، Eاگر . 9

، داشتن حد اعالي x گاه آن را متحقق كند، W، داشتن حد اعالي كمال در xاگر . 10
  .)13بر اساس تعريف (كند كمال را متحقق مي

ن گر داشتن حد اعالي كمال، متضمن داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكا. 11
، داشتن حد اعالي كمال را متحقق كند، xكه  صورتي در« در هر جهان ممكن گاه آنباشد، 

بر اساس (» كنددر هر جهان ممكن را متحقق مي، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آن
  .)4تعريف 
، داشتن حد اعالي كمال را متحقق كند، xاگر «ن ممكن كه در هر جها صورتي در. 12

 بالضروره گاه آن، »لت در هر جهان ممكن را متحقق كند، داشتن حد اعالي فضيx گاه آن
، داشتن حد اعالي x گاه آن، داشتن حد اعالي كمال را متحقق كند، xكه  صورتي در«

  .)3موضوع  بر اساس اصل(» كندفضيلت در هر جهان ممكن را متحقق مي
، x گاه آن، داشتن حد اعالي كمال را متحقق كند، xكه  صورتي در«اگر بالضروره . 13

، داشتن حد xاگر  «گاه آن، »لت در هر جهان ممكن را متحقق كندداشتن حد اعالي فضي
در هر جهان ممكن را ، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آناعالي كمال را متحقق كند، 

  .)4موضوع  اساس اصلبر(» كندمتحقق مي
 در «گاه آنجهان ممكن را متحقق كند، ، داشتن حد اعالي فضيلت در هر xاگر . 14
، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آن قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشد، *Wكه  صورتي

  .)9بر اساس اصل متعارف (» كند را متحقق مي*Wدر 
، وصف وابسته به x گاه آنرا متحقق كند،  *W، داشتن حد اعالي فضيلت در xاگر . 15

  .)5بر اساس تعريف (جهان دارد 
قضيه  ( متضمن آن وصف استE گاه آن، وصف وابسته به جهان داشته باشد، xاگر . 16

3(.  
، متضمن E گاه آن قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشد، *Wكه  صورتي در«اگر . 17

، متضمن داشتن حد اعالي فضيلت در E گاه نآ، »  باشد*Wداشتن حد اعالي فضيلت در 
  .)9بر اساس اصل متعارف (هر جهان ممكن است 

 در هر گاه آن، متضمن داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن باشد،  xاگر. 18
، داشتن حد اعالي فضيلت در x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«جهان ممكن 

  .)4بر اساس تعريف (» ندكهر جهان ممكن را متحقق مي
، داشتن حد x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر «كه در هر جهان ممكن صورتي در. 19

 را x ،Eكه  صورتي در« بالضروره گاه آن، »اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق كند



41 روش اصل موضوعي و روايت پالنتينگا از برهان آنسلم
 »كنددر هر جهان ممكن را متحقق مي، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آنمتحقق كند، 

  .)3موضوع  ر اساس اصلب(
 را متحقق x ،Eكه  صورتي در« بالضروره گاه آن فعليت يابد، Wاگر «كه  صورتي در. 20
 گاه آن، »»، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق كندx گاه آنكند، 

 ، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهانx گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر  «Wبالضروره در 
  .)7بر اساس اصل متعارف (» كندممكن را متحقق مي

، داشتن حد x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در «Wاگر بالضروره در . 21
 هاي جهاني همه بالضروره در گاه آن، »اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق كند

ت در هر جهان ممكن را ، داشتن حد اعالي فضيلx گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر «ممكن 
  .)5موضوع  بر اساس اصل(» كندمتحقق مي

، x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر « ممكن هاي جهاني همهاگر بالضروره در . 22
 هاي جهاني همه در گاه آن، » ممكن را متحقق كندداشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان

در هر جهان ممكن را د اعالي فضيلت ، داشتن حx گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر «ممكن 
   .)4موضوع  بر اساس اصل(» كندمتحقق مي

، داشتن حد اعالي x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«اگر بالضروره . 23
، x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر  «گاه آن، »ممكن را متحقق كندفضيلت در هر جهان 

  .)4موضوع  بر اساس اصل(»كند ممكن را متحقق ميداشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان
، در x گاه آن، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق كند، xاگر . 24

  .)2موضوع  بر اساس اصل(هر جهان ممكن موجود است 
 در هر جهان ممكن، متحقق E گاه آن، در هر جهان ممكن، موجود باشد، xاگر . 25

  .)10اصل متعارف بر اساس (شود مي
 گاه آن، » متحقق شودE بالضروره، گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در«اگر . 26

  .)7بر اساس اصل متعارف (شود  متحقق ميW در Eبالضروره، 
 ممكن، هاي جهاني همه بالضروره در گاه آن متحقق شود، W در Eاگر بالضروره، . 27

E5موضوع  بر اساس اصل(شود  متحقق مي(.  
ي همه در گاه آن متحقق شود، E ممكن، هاي جهاني همهاگر بالضروره در . 28
  .)4موضوع  بر اساس اصل(شود  متحقق ميE ممكن، هاي جهان

 E بالضروره، گاه آن متحقق شود، E ممكن، هاي جهاني همهكه در  صورتي در. 29
  .)3موضوع  بر اساس اصل(شود متحقق مي

  .)4موضوع  بر اساس اصل(شود  متحقق ميE گاه آن متحقق شود، Eاگر بالضروره، . 30
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اگر داشتن حد اعالي فضيلت، متضمن داشتن علم مطلق، قدرت مطلق و كمال . 31

، داشتن حد اعالي فضيلت را xكه  صورتي در« در هر جهان ممكن گاه آناخالقي باشد، 
» كندل اخالقي را متحقق مي، داشتن علم مطلق، قدرت مطلق و كماx گاه آنمتحقق كند، 

  .)4بر اساس تعريف (
 موجود است x بالضروره، گاه آن موجود باشد، xكه در هر جهان ممكن،  صورتي در. 32

  .)3موضوع  بر اساس اصل(
، عالم مطلق، قادر مطلق و به لحاظ اخالقي xكه در هر جهان ممكن،  صورتي در. 33

بر ( مطلق، قادر مطلق و به لحاظ اخالقي كامل است ، عالمx بالضروره، گاه آنكامل باشد، 
  .)3موضوع  اساس اصل

مطلق و به لحاظ اخالقي كامل ، عالم مطلق، قادر x موجود باشد و x«اگر بالضروره . 34
  .)15بر اساس تعريف ( بالضروره، خدا موجود است گاه آن، »باشد

، قياس استثنايي 4 و 3 هايا كنار هم نهادن مقدمهب. 1:  استدالل منطقي.2. 9. 5
 در E وجود دارد و E وجود دارد و W :شود حاصل مي4وضع مقدم با حصول تالي مقدمه 

Wشود و  متحقق ميE متضمن داشتن حد اعالي كمال در ،Wاست .  
 :دهيم را مورد مالحظه قرار ميها آن استدالل، تنها يكي از 1هاي عطفي بند مؤلفهاز . 2

E در Wشود متحقق مي.  
، قياسي منتج از نوع استثنايي وضع مقدم 5 ي استدالل به مقدمه2با الحاق بند . 3

 E گاه آن فعليت يابد، Wكه  صورتي در : آن از اين قرار استيشود كه نتيجهتشكيل مي
  .شودمتحقق مي

، متضمن E : صادق است استدالل، مستقال1ً انتهايي تركيب عطفي بند يمؤلفه. 4
  . استWالي كمال در داشتن حد اع

 وضع مقدم، ي و قاعده6 ي استدالل و مقدمه6 با قياس استثنايي حاصل از بند. 5
 را متحقق كند، x ،Eاگر «در هر جهان ممكن  : را حاصل كرد6 يتوان تالي مقدمه مي
  .»كند را متحقق ميW، داشتن حد اعالي كمال در x گاه آن

 ذيل ي، نتيجه7 ي استدالل و مقدمه5 از بند با تشكيل قياس استثنايي وضع مقدم. 6
، داشتن حد اعالي x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«بالضروره  :شودحاصل مي
  .»كند را متحقق ميWكمال در 

 6 و بند 8 ي وضع مقدم در قياس استثنايي حاصل از انضمام مقدمهياز طريق قاعده. 7
، داشتن x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در :آيدمياستدالل، اين حاصل به دنبال 

  .كند را متحقق ميWحد اعالي كمال در 
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 زير ي، نتيجه9 ي استدالل و مقدمه3 از طريق قياس اقتراني شرطي حاصل از بند. 8

  .كند را متحقق ميx ، E گاه آن فعليت يابد، Wاگر  :آيدبه دست مي
آيد،  استدالل به دست مي8 و 7ه از انضمام بندهاي اي كقياس اقتراني شرطي. 9

 را W، داشتن حد اعالي كمال در x گاه آن فعليت يابد، Wاگر  :حاصل زير را در پي دارد
  .كندمتحقق مي

 استدالل، قياسي منتج به نتيجه ذيل، از 9 به بند 10 يدر صورت الحاق مقدمه. 10
، داشتن حد اعالي كمال را x گاه آنيت يابد،  فعلWاگر  :شودنوع اقتراني شرطي حاصل مي

  .كندمتحقق مي
 با اين حاصل 11 و 1قياسي منتج از نوع استثنايي وضع مقدم را با الحاق مقدمات . 11

، داشتن حد اعالي كمال را xكه  صورتي در«در هر جهان ممكن  :توان تشكيل دادمي
  .»كند جهان ممكن را متحقق مي، داشتن حد اعالي فضيلت در هرx گاه آنمتحقق كند، 

 استدالل و 11 وضع مقدم در قياس استثنايي حاصل از انضمام بند ياجراي قاعده. 12
، داشتن حد xكه  صورتي در«بالضروره  : را به دنبال دارد12 ي، تالي مقدمه12 يمقدمه

ن را در هر جهان ممك، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آناعالي كمال را متحقق كند، 
  .»كندمتحقق مي

، تالي 13 ي استدالل به مقدمه12قياس استثنايي وضع مقدم متشكل از ضم بند . 13
، داشتن حد اعالي كمال را متحقق كند، xكه  صورتي در:  مذكور را در پي دارديمقدمه

  .كند، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق ميx گاه آن
 استدالل، قياسي منتج به حاصل ذيل از نوع اقتراني 10 به بند 13از انضمام بند . 14

، داشتن حد اعالي فضيلت در هر x گاه آن فعليت يابد، Wاگر  :شودشرطي تشكيل مي
  .كندجهان ممكن را متحقق مي

 استدالل، حاصل ذيل 14 به بند 14 يقياس اقتراني شرطي حاصل از الحاق مقدمه. 15
 قابل اطالق بر هر جهان *Wكه  صورتي در «گاه آنفعليت يابد،  Wاگر  :را در پي دارد
  .»كند را متحقق مي*W، داشتن حد اعالي فضيلت در x گاه آنممكني باشد، 

 وضع مقدم از قياس استثنايي يتوان با قاعدهمي»  فعليت يابدW«كه  به فرض اين. 16
 قابل اطالق بر هر جهان *W كه صورتي در : استدالل، اين نتيجه را حاصل كرد15و بند 

به شرط (كند  را متحقق مي*W، داشتن حد اعالي فضيلت در x گاه آنممكني باشد، 
  .)16فرض مذكور در بند 
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 استدالل، قياسي منتج از نوع اقتراني شرطي حاصل 16 به بند 15 يالحاق مقدمه. 17

اطالق بر هر جهان ممكني  قابل *Wكه  صورتي در :كند كه اين نتيجه را به دنبال داردمي
  .)16به شرط فرض مذكور در بند (، وصف وابسته به جهان دارد x گاه آنباشد، 

 زير ي استدالل، نتيجه17 و بند 16 يدر صورت تشكيل قياس اقتراني از مقدمه. 18
 متضمن E گاه آن قابل اطالق بر هر جهان ممكني باشد، *Wكه  صورتي در :شودحاصل مي

  .)16به شرط فرض مذكور در بند ( است *Wعالي فضيلت در داشتن حد ا
 زير را در ي استدالل، نتيجه18 به بند 17 يقياس استثنايي منتج از الحاق مقدمه. 19
به شرط فرض ( متضمن داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن است E :پي دارد

  .)16مذكور در بند 
 استدالل و 19ع مقدم متشكل از بند  زير حاصل قياس استثنايي وضيگزاره. 20
، x گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«در هر جهان ممكن  : است18 يمقدمه

به شرط فرض مذكور در (» كندداشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق مي
  .)16بند 

 يجراي قاعده و ا19 ي استدالل و مقدمه20قياس استثنايي حاصل از انضمام بند . 21
 را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در«بالضروره  :شود زير مييوضع مقدم، منجر به نتيجه

به شرط فرض (» كند، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق ميx گاه آن
  .)16مذكور در بند 

ه آن  استدالل حاصل آمده است كه بايد ب16 با فرض مذكور در بند 21اما بند . 22
 گاه آن را متحقق كند، x ،Eكه  صورتي در« بالضروره گاه آن فعليت يابد، Wاگر  :ملحق شود

xكند، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق مي«.  
 استدالل 22 وضع مقدم در قياس استثنايي متشكل از بند يجاري ساختن قاعده. 23

 را متحقق كند، x ،Eاگر  «Wبالضروره در  :ودش، منجر به نتيجه ذيل مي20 يو مقدمه
  .»كنددر هر جهان ممكن را متحقق مي، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آن

 استدالل، قياسي منتج به حاصل ذيل از نوع 23 به بند 21 يانضمام مقدمه. 24
 را x ،Eاگر « ممكن هاي جهاني همهبالضروره، در  :سازداستثنايي وضع مقدم را مي

  .»كند، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق ميx گاه آنحقق كند، مت
 و اجراي قاعده 22 استدالل به مقدمه 24قياس استثنايي متشكل از الحاق بند . 25

 را متحقق x ،Eاگر « ممكن هاي جهاني همهدر  :وضع مقدم، اين حاصل را در پي دارد
  .»كنديلت در هر جهان ممكن را متحقق مي، داشتن حد اعالي فضx گاه آنكند، 
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 و بند 19 ي زير، متشكل از انضمام مقدمهيقياس استثنايي وضع مقدم با نتيجه. 26

، داشتن حد اعالي فضيلت x گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر «بالضروره :  استدالل است25
  .»كنددر هر جهان ممكن را متحقق مي

، قياسي منتج از نوع 23 ي استدالل به مقدمه26از طريق منضم كردن بند . 27
 را متحقق كند، x ،Eاگر  :شود كه اين گزاره را در پي دارداستثنايي وضع مقدم حاصل مي

  .كند، داشتن حد اعالي فضيلت در هر جهان ممكن را متحقق ميx گاه آن
صل ذيل اي با حا استدالل، قياس اقتراني شرطي27 به بند 24 يبا الحاق مقدمه. 28

  . در هر جهان ممكن، موجود استx گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر : گيردشكل مي
 استدالل، منجر به 28 به بند 25 يقياس اقتراني شرطي حاصل از انضمام مقدمه. 29

  .شود در هر جهان ممكن متحقق ميE گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر  :شوداين نتيجه مي
 ي، گزاره29 ي استدالل و مقدمه29قتراني شرطي و انضمام بند توان با قياس امي. 30

  .شود متحقق ميE بالضروره، گاه آن را متحقق كند، x ،Eاگر  :زير را حاصل كرد
 قياس اقتراني شرطي، ي به عالوه، استدالل30 و 8 ذيل از انضمام بندهاي يگزاره. 31

  .شود متحقق ميEره،  بالضروگاه آن فعليت يابد، Wاگر  :آيدبه دست مي
، قياسي منتج از نوع استثنايي وضع مقدم 26 ي استدالل به مقدمه31با ضم بند . 32
  .شود متحقق ميW در Eبالضروره،  :شودمد زير حاصل ميآبا پي

 قياس استثنايي وضع مقدم، منجر به ي به عالوه، استدالل32 و بند 27 يمقدمه. 33
  .شود متحقق ميE ممكن، هاي جهاني همهه در بالضرور :گردداين نتيجه مي

 33 و بند 28 ي وضع مقدم در قياس استثنايي حاصل از مقدمهياجراي قاعده. 34
  .شود متحقق ميE ممكن هاي جهاني همهدر  :دهد ذيل را نتيجه ميياستدالل، گزاره

حاصل زير از ، قياسي منتج به 29 ي استدالل به مقدمه34 الحاق بند يبه وسيله. 35
  .شود متحقق ميEبالضروره،  :شودنوع استثنايي وضع مقدم تشكيل مي

 استدالل، با ساختن يك قياس استثنايي و جاري ساختن 35 و بند 30 يمقدمه. 36
  .شود متحقق ميE :شوند وضع مقدم، به اين گزاره منجر مييقاعده

 36 و بند 9 يمقدمهقياس استثنايي وضع مقدم حاصل از كنار هم نهادن . 37
  .كند را متحقق ميx ،E :دهدمد زير را به دست ميآاستدالل، پي

 37 و 28 زير، حاصل قياس استثنايي وضع مقدم متشكل از بندهاي يگزاره. 38
  . در هر جهان ممكن، موجود استx :استدالل است
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ير را  زي، گزاره31 و 2حاصل قياس استثنايي وضع مقدم متشكل از مقدمات . 39

، داشتنِ حد اعالي فضيلت را متحقق xكه  صورتي در«در هر جهان ممكن  :دهدنتيجه مي
  .»كند، داشتنِ علم مطلق، قدرت مطلق و كمال اخالقي را متحقق ميx گاه آنكند، 

 وضع مقدم در قياس استثنايي ي جاري ساختن قاعدهي ذيل، نتيجهيگزاره. 40
ي همه، داشتنِ حد اعالي فضيلت در x : استدالل است27  به بند37حاصل از انضمام بند 

  .كند ممكن را متحقق ميهاي جهان
 استدالل، قياسي منتج از نوع استثنايي وضع مقدم با 39 به بند 40با انضمام بند . 41

، داشتنِ علم مطلق، قدرت مطلق و كمال xدر هر جهان ممكن،  :شودحاصل زير تشكيل مي
  .كنداخالقي را متحقق مي

 وضع مقدم، ي و قاعده32 ي استدالل و مقدمه38قياس استثنايي متشكل از بند . 42
  . موجود استxبالضروره،  :مد زير را به دنبال داردآپي

 و تشكيل قياس استثنايي وضع 33 ي استدالل به مقدمه41با ملحق ساختن بند . 43
 مطلق، قادر مطلق و به لحاظ ، عالمxبالضروره،  : ذيل حاصل خواهد شديمقدم، نتيجه

  .اخالقي كامل است
بالضروره  :گرددمد زير ميآ استدالل، منجر به پي43 و 42معطوف كردن بندهاي . 44

»x موجود است و xمطلق و به لحاظ اخالقي كامل است، عالم مطلق، قادر «.  
، 34 ي استدالل به مقدمه44قياس استثنايي وضع مقدم متشكل از انضمام بند . 45

  .بالضروره، خدا موجود است :مطلوب را ثابت خواهد كرد
  : بيان نمادين استدالل.3. 9. 5

1.A 2. B 
3.C 4.C⊃{D.[E.(F.G)]} 
5.F⊃(H⊃I)                                                   6.G⊃(J⊃K) 
7.(J⊃K)⊃▢(L⊃M)                                      8.▢(L⊃M)⊃(L⊃M) 
9.I⊃L 10.M⊃N 
11.A⊃(O⊃P) 12.(O⊃P)⊃▢(N⊃Q) 
13.▢(N⊃Q)⊃(N⊃Q) 14.H⊃(R⊃S) 
15.S⊃T 16.T⊃U 
17.(R⊃U)⊃V 18.V⊃(J⊃P) 
19.(J⊃P)⊃▢(L⊃Q) 20.[H⊃▢(L⊃Q)]⊃▢(W⊃X) 
21.▢(W⊃X)⊃▢(J⊃P) 22.▢(J⊃P)⊃(J⊃P) 
23.▢(L⊃Q)⊃(L⊃Q) 24.Q⊃Y 
25.Y⊃Z 26.(H⊃▢I)⊃▢F 
27.▢F⊃▢Z 28.▢Z⊃Z 
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29.Z⊃▢I 30.▢I⊃I 
31.B⊃(Q⊃A*) 32.Y⊃▢B* 
33.A*⊃▢C* 34.(▢B*.▢C*)⊃▢D* 
                                                                                                                                        
                            ∴▢D* 
35.D.[E.(F.G)] MP,4&3 36.(D.E).(F.G) Ass,35 
37.(F.G).(D.E) Com,36 38.F.G Simp,37 
39.F Simp,38 40.H⊃I MP,5&39 
41.G.F Com,38 42.G Simp,41 
43.J⊃K MP,6&42 44.▢(L⊃M) MP,7&43 
45.L⊃M MP,8&44 46.H⊃L HS,40&9 
47.H⊃M HS,46&45 48.H⊃N HS,47&10 
49.O⊃P MP,11&1 50.▢(N⊃Q) MP,12&49 
51.N⊃Q MP,13&50 52.H⊃Q HS,48&51 
53.H⊃(R⊃S) HS,52&14 54.(H.R)⊃S Exp,53 
55.(H.R)⊃T HS,54&15 56.(H.R)⊃U HS,55&16 
57.H⊃(R⊃U) Exp,56 58.H⊃V HS,57&17 
59.H⊃(J⊃P) HS,58&18 60.H⊃▢(L⊃Q) HS,59&19 
61.▢(W⊃X) MP,20&60 62.▢(J⊃P) MP,21&61 
63.J⊃P MP,22&62 64.▢(L⊃Q) MP,19&63 
65.L⊃Q MP,23&64 66.L⊃Y HS,65&24 
67.L⊃Z HS,66&25 68.L⊃▢I HS,67&29 
69.H⊃▢I HS,46&68 70.▢F MP,26&69 
71.▢Z MP,27&70 72.Z MP,28&71 
73.▢I MP,29&72 74.I MP,30&73 
75.L MP,9&74 76.Y MP,66&75 
77.Q⊃A* MP,31&2 78.Q MP,65&75 
79.A* MP,77&78 80.▢B* MP,32&76 
81.▢C* MP,33&79 82.▢B*.▢C* Conj,80&81 
83.▢D* MP,34&82 
 

  گيري نتيجه.6
ش، هدف مهمي را اي دشواريبه كارگيري روش اصل موضوعي در يك برهان، با همه

سازي استدالل زدايي با صوريابهام. زدايي از ساخت آن برهان استكند و آن ابهامدنبال مي
هاي زبان  زيرا زبان منطق نمادين فاقد كژتابي،يابداز طريق منطق نمادين قوت بيشتري مي

موضوعي كردن يك برهان،  با اصل.  در آن است قبيل ابهامات و ايهامات نهفتهطبيعي از
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شود و امكان ارزيابي و نقد آن به  آشكار ميها و سير منطقي آن برهان دقيقاًفرض پيش

  .آيدخوبي فراهم مي
شود گذشت، مشاهده مي) 5خصوص بخش ه ب( پيشين هاي در بخشچه آنبا توجه به 

 دقيق و خالي از ابهام و بداهت ذاتي مواد ،كه سير منطقي تقرير پالنتينگا از برهان آنسلم
توان اين برهان را از از اين رو، مي. ها و مقدمات آن مشهود استفرض برهان، يعني پيش

  .براهين قوي به سود خداباوري دانست
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32. exemplification                         33. state of affairs 
34. broadly logical sense                35. maximality 
36. possible world                          37. entailment 
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