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اصل انتقال ضرورت )( (transfer of necessityپيامد امری ضروری ،خودش نيز ضروری
است) ،رکن استدالل پيامد ) (consequent argumentکه باور به ناسازگاری ارادۀ آزاد با
تعين علي ) (determinismرا موجه مي کند؛ به حساب ميآيد .ثبات جريانات علي حاکم بر
پديدههای طبيعي و گذشتۀ اجتنابناپذير به ضميمۀ اصل انتقال ضرورت ما را به اين
نتيجه ميرساند که تمام رخدادهای زمان حال از جمله آنچه رفتار اختياری انسان
ميناميم ،متعين و اجتناب ناپذيرند .مقالۀ حاضر با توجه به نقش اصل انتقال ضرورت در
ناسازگارباوری به بررسي اين اصل مي پردازد .به همين منظور ابتدا با تبيين تعين انگاری
به طرح استدالل پيامد ميپردازيم .سپس با بررسي معنای مورد نظر ناسازگار باوران از
ضرورت به سراغ اصل انتقال ضرورت ميرويم و در نهايت نشان خواهيم داد که اين اصل
تا چه ميزان در مقابل مثالهای نقضي که به آن وارد ميشود تاب ميآورد و با چه
تفسيری توان پاسخگويي داشته و مورد اعتناء است.
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مقدمه
پرسش از نسبت ميان ارادۀ آزاد و مسئوليت اخالقي فاعل (نظريهای که بر اسـاس آن انسـان در برابـر
انتخابهای آزاد خود مسئوليت اخالقي دارد و بايد پاسخگو باشد) ،با ضرورت ناشي از تعـيّن علّـي افعـال
وی ،همواره يکي از پرسشهای اصلي در حوزۀ اختيار و آزادی انسان بوده است .در پاسخ به اين پرسـش
بنيادين ،دو نظريه رقيب شکل گرفته است :يکي باور به ناسازگاری اختيار و ارادۀ آزاد انسان بـا ضـرورت
علّي که «ناسازگارباوری» ناميده ميشود؛ و ديگری باور به سازگاری اين دو که «سـازگارباوری» خوانـده
ميشود.
البته بهنظرميرسد که ما متناسب با تصويری که از خويش داريم (به عنوان موجودی متمايز از حيوانات
که در انجام فعل و تصميمگيریها ،پس از تأمل و بررسيهايي که انجام مـيدهـيم؛ دسـت بـه انتخـاب
ميزنيم)؛ بيشتر تمايل به قبول اين فرض داريم که آزادی ما در انجام فعل با ضرورت علّي و تعيّن پيشين
آن ناسازگار است .(Pink, 2004, 12) .چنين مينمايد که حتـي عـادیتـرين انسـانهـا در تجربيـات
روزمره خود عادتاً ناسازگارباورند و به وجود نـوعي تعـارض ميـان آزادی و تعـيّن انگـاری اعتقـاد دارنـد.
)(Kane, 1999, 217

اما فيلسوفان ناسازگارباور به صرف ادعای شهودی و وجداني بودن اين مسئله بسنده نکردهاند و چهـار
1
دهه اخير شاهد بحثي قوی عليه ديدگاه سازگارباوری بوده است .اسـتدالل موسـوم بـه اسـتدالل پيامـد
همواره به عنوان مهمترين استدالل بر ناسازگارباوری در مرکز توجه فالسفه ناسـازگارباور قـرار داشـته و
بيشترين نقّادیها نيز متوجه آن است.
صورت سادۀ اين استدالل از اين قرار است که :اگر تعيّن علّي درست باشـد ،افعـال مـا در واقـع پيامـد
قوانين طبيعت و حوادث تحقق يافته در گذشته است .امّا هيچ يك از حـوادث گذشـته و قـوانين طبيعـت
متّکي به ما و در حيطۀ کنترل ما نيست .بنابراين نتيجۀ حاصل از آنها که شامل رفتار ما در زمان حال نيز
ميشود ،متّکي به ما و در کنترل ما نخواهد بود.
1
رکن اصلي ناسازگار باوری که استدالل فوق نيز بر پايۀ آن بنا شده ،اصل انتقال ضرورت است .هدف
اصلي مقالۀ حاضر نيز پرداختن به اين اصل است ،اما فهم اصل انتقال ضرورت و نقش محوری آن پـس
از طي مقدماتي حاصل ميشود که ابتدا بايد به آنها پرداخت.
تعینانگاری
در تعريف تعيّنانگاری 4به تشريح دو مفهوم« :وضعيت کل جهان مادی در يك لحظـه »3و «قـوانين
طبيعت ،»6و نيز دو اصل« :ثبات گذشته »5و «ثبات قوانين طبيعت »3نيازمنديم.
وضعیت کل جهان مادی در یک لحظه :هر لحظهای از زمان را که در نظـر بگيـريم جهـان در
وضعيت خاصي قرار دارد و اجزاء سازندۀ آن و روابط ميان آنها از ويژگيهای خاصي برخـوردار اسـت کـه
مختص به وضعيت جهان در آن لحظه است .به صورتي که اگر بتوانيم وضـعيت جهـان بالفعـل را در آن
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لحظه با گزارهای بيان کنيم؛ صرفاً گزارۀ واحدی خواهيم داشت کـه بيـانگر وضـعيت ويـژۀ جهـان در آن
لحظه و کامالً منطبق بر آن است 3.همچنين به تناسب هر طريق ممکن ديگـری نيـز کـه بتـوان بـرای
ال منطبـق بـر آن و بيـانگر
جهان در لحظهای خاص تصور کرد ،گزارۀ ديگری خـواهيم داشـت کـه کـام ً
وضعيتش خواهد بود و صدق چنين گزارههايي منوط به تحقق بالفعل آن وضـعيت ممکـن در آن لحظـه
مورد نظر است.
شايان ذکر است که مقصود از وضعيت جهان و گزارۀ منطبق بر آن ،يك امر صرفاً نظـری و منفـك از
امور قابل مشاهده و محسوس نيست .لذا هر تغيير محسوس و قابل مشاهدهای که در اجزاء جهان ايجـاد
شود (مثالً مايعي که گرم بوده ،سرد شود و يا لباسي کـه آبـي بـوده ،سـفيد شـود) مسـتلزم تغييراتـي در
وضعيت و حالت جهان در آن لحظه خواهد بود و در نتيجه گـزارهای کـه کـامالً منطبـق بـا آن و بيـانگر
وضعيتش باشد نيز متفاوت خواهد بود(Inwagen, 1986, 58 – 60) .
اصل ثبات قانون طبیعت :آنچه را که در جهان طبيعي پيرامون ما در جريان اسـت ،مـيتـوانيم از
يك نگاه به دو دسته تقسيم کنيم :دسته نخست اموریاند که همواره در موقعيتهای مشابهي کـه پـيش
ميآيد به صورت دائم و اليتغير برقرارند؛ و دستۀ دوم آنهايي که امکان تغيير و يا عدم استمرار آنها وجـود
دارد .حال اگر بخواهيم اين امور را در قالب گزارههايي بيان کنيم به تناسب وجود اين دو دسته ،گزارههای
حاکي از آنها نيز قابل تقسيم به دو گروه خواهند بود .در بحث حاضر ،آن دسته از گزارههايي را که بيانگر
واقعيات ثابت و اليتغيّر حاکم بر جريانات طبيعياند« ،قانون طبيعت» ميناميم.
مفروض ما اين است که قوانين طبيعت از انسان و دانش تجربي او مستقلند .به اين معنا که حتي اگـر
انساني وجود نداشته باشد يا عليرغم وجود انسان هيچ علمي نسبت به آنهـا نداشـته باشـد ،بـاز هـم ايـن
قوانين برقرارند .چرا که ما آنها را وضع نکردهايم و ناشي از باورهای ما و شرايط فـراهم شـده توسـط مـا
نيستند ،بلکه از قانون کلّي و عمومي عليّت سرچشمه ميگيرند .به همين دليل نيز نقض و ابطال آنهـا در
توان ما نيست .اگر اين در دايرۀ توانمندیهای انسان باشد و صرفاً محتمل باشد که با انجام آزمايشهای
پيچيده و يا ساخت وسايلي فوق پيشرفته صحّت گزارهای را مخدوش کند؛ ديگر نمـيتـوان آن گـزاره را
بيانگر يکي از قوانين طبيعت دانست .حتي اگر در واقع به علت کمبود امکانات و يا نقصي که در علـم و
دانش انسان وجود دارد موفق به انجام اين کار نشده باشد .بر پايه اين ديـدگاه در بـاب قـوانين طبيعـت،
محال است گزارهی  xبه صورت هم زمان به گونهای باشد که هم « xقانون طبيعت باشد» و هـم «x
کاذب باشد»(ibid, 61- 62 & Inwagen, 1982, 48-50) .
ويژگي تغييرناپذيری قوانين طبيعت «اصل ثبات قوانين طبيعت» ناميده ميشود .طبق ايـن اصـل اگـر
الزمۀ انجام فعلي توسط فاعل اين باشد که برخي از قوانين طبيعت که بالفعل محقق هستند ديگر تحقق
بالفعل نداشته باشند؛ فاعل نميتواند آن فعل را انجام دهد .در واقع اين اصل با توجه بـه جريانـات علّـي
حيطۀ خاصي را برای ارادۀ آزاد و توانايي فاعل بر انجام فعلش ترسيم و از او امکان تخطي از آن فعـل را
سلب ميکند.
در ادامۀ بحث نماد « »Lرا به عنوان نشانه گزارۀ مرکبي که از عطف تمام گزارههای بيـانگـر قـوانين
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طبيعت ساخته شده است به کار ميبريم .همچنين « »NLنماد اصل ثبات قوانين طبيعت اسـت و اينکـه
مجموعه قوانين هدايتگر طبيعت ،خارج از حيطۀ دسترسي ماست و ما نميتوانيم هيچ کنترلي بـر دامنـۀ
فعاليتشان داشته باشيم.
اصل ثبات گذشته :عالوه بر قوانين طبيعت« ،گذشته» حوزۀ ديگری است که خارج از حيطۀ قدرت
و توان اثرگذاری فاعل است .اين واقعيت را که هيچ شخصي نميتواند در زمان حال به صورتي عمل کند
که الزمهاش اين باشد که گذشته به گونهای متفاوت از آنچه که واقعاً هست ،باشد «اصل ثبات گذشـته»
ميناميم .ما فقط ميتوانيم در مورد زمان حال و آينده تصميمگيری کنيم و هيچ انتخابي در مورد گذشـته
و امور خاصي که در آن است برای ما وجود ندارد (Fischer, Raviza, 1995, 243- 244) .
پيش از اين گفتيم وضعيت کلّ جهان بـه تناسـب رد دادن هـر حادثـهای ،دچـار تغييراتـي مـيشـود
و لذا گزارۀ مرکّب منطبق بر آن نيز متغيّر است .جهان در هر لحظۀ مفروضي که در نظر گرفته شـود ،بـا
توجه به تغييرات آن لحظه در وضعيتي قرار دارد که در لحظۀ قبل که آن حادثه رد نداده بود و در لحظـۀ
بعدی که حوادث ديگری رد خواهد داد؛ در آن وضعيت نيست .در اينجا از نمـاد « »P0بـرای اشـاره بـه
وضعيت گذشتۀ کلّ جهان ،يعني لحظۀ پيش از رد دادن يك حادثه و ايجاد تغييرات ناشي از آن اسـتفاده
ميکنيم .بيان نمادين اصل ثبات گذشته نيز به صورت « »NP0خواهد بـود »NP0« .بـه مـا مـيگويـد
فاعل از هيچ توان اثرگذاری و ايجاد تغيير نسـبت بـه « »P0برخـوردار نيسـت و « »P0خـارج از حيطـۀ
کنترل اوست.
تعیّنانگاری :طبق ديدگاه تعيّنانگاری ،تنها يك راه ممکن برای تکامل و پيشروی جهـان در طـول
زمان وجود دارد .به عبارتي آينده هيچ امکان مبهمي در بطن خود پنهان نکرده و همۀ آنچه که رد خواهد
داد کـامالً از پـيش متعـيّن و قطعـي اسـت(ibid, 244 & Fischer, 1995, 9 & O'connor, .
)2000, 3 & Inwagen ,1986, 65

بر پايۀ تعيّنانگاری ،وضعيت کل جهان در هر لحظهای از لحظات زمان توسط مجموعهای متشـکل از
تمام قوانين حاکم بر طبيعت به صورتي هدايت ميشود که مستلزم تحقق تكتك رخدادهايي اسـت کـه
در زمان بعد ،به وجود ميآيد .به عبارتي جهان با تمام اجزاء ريز و درشتش در ايـن لحظـه ،فقـط و فقـط
همان است که هست و نميتواند به صورت ديگری باشد.
اينجا درست همان نقطهای است که انديشۀ «ناسازگاری» تعيّنانگـاری علّـي بـا انتخـاب و ارادۀ آزاد
انسان ،زاييده ميشود .زيرا برخالف تصويری که انسـان از خـودش بـه عنـوان موجـودی انتخـابگـر و
تأثيرگذار بر رفتارهايش دارد ،اگر بتوانيم اطالعات جامعي از گذشته و قوانين حاکم بر طبيعت را در اختيار
ذهني برخوردار از توان تحليل فوقالعاده قرار دهيم؛ هر آنچه که در آينـده رد خواهـد داد از جملـه رفتـار
انسان ،برای او قابل پيشبيني خواهد بود .بر پايه تعين انگاری ،انسان نه تنهـا در تغييـرات بـدني خـود و
اموری مانند رشد کردن ،تپش قلب ،ترشحات غددی و اموری از اين دست تحت کنترل جريانات طبيعـي
است؛ بلکه حتي در افکار ،احساسات ،مقاصد ،نيات و تصميمگيریهای خود نيز اينگونـه اسـت و در هـر
لحظهای دقيقا همان است که از پيش متعين شده که بايد باشد و همان رفتاری را دارد کـه بـا توجـه بـه
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مجموعه شرايط فيزيکي و عصبي او و همينطور شرايط محيطـي و گذشـتهاش (حتـي گذشـتۀ پـيش از
تولدش) و قوانين طبيعي حاکم بر هر يـك از ايـن امـور از پـيش انتظـار آن مـيرود .بـه ديگـر سـخن،
تعينانگاری به اين معناست که هنگام انجام هيچ فعلي نميتوان چندين گزينـۀ بـديل و بـه يـك انـدازه
ممکن و محتمل الوقوع برای فاعل در نظر گرفت که عليرغم آنچه تـا کنـون اتفـاق افتـاده و همچنـين
قوانين حاکم بر طبيعت ،تحقق هيچ کدام متعيّن و ضروری نباشد و تنها کنترل آزادانۀ فاعـل بـا عملکـرد
مستقلش تعيين کننده اين باشد که کدام يك انجام شود.
استدالل پیامد
پيش از اين اشاره کرديم که استدالل پيامد به دنبال بيان اين است که پيامد منطقي تعيّنانگاری ايـن
خواهد بود که هيچ انساني در هيچ موردی قدرت انتخابگری نداشته باشـد .ايـن اسـتدالل بـر پـذيرش
مفروضاتي بنا شده است که از اين قرارند:
 .1تعيّنانگاری ديدگاه درستي است.
 .1اصل ثبات قوانين طبيعت برقرار است)NL( .
 .4اصل ثبات گذشته برقرار است)NP0( .
3ـ قاعده  αمعتبر است .يعني اين قاعده که:
6ـ قاعده



 p ⊢ Np
معتبر است .يعني اين قاعده که:

Np , N(p⊃q) ⊢Np
همانگونه که مالحظه ميشود مفروضات پيشگفته مشتمل بر چند عملگر موجّه8اند که بر روی گزاره
9
عمل ميکنند .يکي از اين عملگرها « »Nاست N .را در يك بيان ابتدايي ميتوانيم به اجتنابناپـذيری
ناشي از ضرورت فيزيکي معنا کنيم .و عملگر ديگر « »است که بيانگر ضرورت عام منطقي 18است.
در اينجا نماد « »pصرفاً نشانگر هر گزاره صادقي است و ميتوان به جای آن هر گزارۀ صادقي را کـه
در مورد يکي از رخدادهای زمان حال و يا آينده است ،از جمله رفتارهای انسانهاقرار داد.
در ادامه ابتدا استدالل پيامد را که مبتني بر مفروضات باالست ذکر ميشود و سپس به تفصيل پرداخته
ميشود به معنای عملگر  ،Nقاعدۀ  ،αو قاعدۀ
به شرح زير است:



که همان اصل انتقال ضرورت است .اصل اسـتدالل

(بيان تعيّن انگاری) ))p
))p
(از مقدمۀ اول ،منطق گزارهای و منطق موجهات ابتدايي به دست ميآيد)
)p
(از مقدمۀ دوم و قاعده  αبه دست ميآيد)

((1.  ((P0 & L
2.  (P0 (L
(L

3. N (P0
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(اصل ثبات گذشته که قضيۀ مفروض ماست) 4. NP0
(از مقدمۀ سه و چهار و اصل انتقال به دست ميآيد) )5. N (L p
(اصل ثبات قوانين طبيعت که قضيۀ مفروض ماست) 6. NL
(از مقدمۀ پنج و شش و اصل انتقال به دست ميآيد) 7. Np
)( Inwagen, 1986, 93 – 96

نتيجۀ اين استدالل مؤيّد ناسازگاری ارادۀ آزاد در انسان با نظريۀ تعيّنانگاری اسـت .بـه جـای  pهـر
گزارۀ صادقي را در مورد رفتارها و انتخابهای فاعل قرار دهيم ،او هيچ انتخـابي بـرای آنکـه عـدم  pرا
محقق کند و به عبارتي از آن انتخاب و يا رفتار ممانعت کند ،هرگز نداشته و نخواهد داشت .زيرا گذشـته
ضرورتاً ثابت است و گريز ناپذير و همينطور قوانين حاکم بر طبيعت ضـرورتاً اجتنـاب ناپـذير و خـارج از

حيطۀ کنترل انسان هستند .طبق اصل انتقال ضرورت يا همان قاعدۀ  ، نتيجـه و پيامـد ايـن دو امـر
گريزناپذير و ضروری ،يعني آنچه در حال و آينده رد ميدهد نيز ضروری و گريزناپذير خواهد بود.
عملگر N
در قاعده  از دو عملگر متفاوت استفاده شده است .عملگـر  Nو عملگـر  کـه نشـانگر ضـرورت
منطقي است .در اين بخش به معنای عملگر  Nو تفاوت آن با ضروت منطقي ميپردازيم.
11
مقدمتاً ذکر اين نکته الزم به نظر ميرسد که در ادبيات رايج بحث از ناسازگارباوری ،اجتنابپـذيری
يك گزاره برای فاعل مفروض ،در قالب اين گزاره بيان ميشود« :فاعل  Sميتواند گزارۀ ( pقضيهای که
بيانگر يك واقعيت است) را کـاذب گردانـد» .بـه عبـارتي گـزارۀ صـادق  pاجتنـابپـذير اسـت ،چـون
توصيفکنندۀ شرايطي است که فاعل  Sدر زمان  Tميتواند با کاری که انجام ميدهـد ،مـانع تحقـق آن
شرايط شود .اما اگر  Sفاقد چنين کنترلي بر روی شرايط باشد و اين خارج از حيطۀ تواناييهـای او باشـد
که مانع تحقق  pشود ،در اين صورت « pدر زمان  Tبرای  Sاجتنـاب ناپـذير اسـت و نمـيتوانـد آن را
کاذب گرداند».
اينواگن Np 11را به اين معنا ميداند که  pدر وضعيتي باشد که از حيطـۀ اختيـار و ارادۀ آزاد انسـان و
آنچه در مورد آن انتخاب دارد ،خارج باشد Np .يعني «گزارۀ  pصادق است و هيچ کس انتخابي در مورد
 pندارد و هيچ گاه نداشته است» .انتخاب داشتن در مورد  pنيز به اين معناست که هر چنـد  pگـزارهای
صادق است اما فاعل بتواند آن را به گزارهای کاذب تبديل کند .يا به عبارت ديگـر p ،گـزارهای اجتنـاب
ناپذير برای فاعل نباشد(ibid, 96-97).
اکانر 14نيز  Npرا در معنايي مشابه با اينواگن لحا ميکنـد و عملگـر  Nرا بـه معنـای عـدم وجـود
توانايي بالقوه فاعل بر کنترل فعل ،ميداند .از نظر او  Npبه اين معناست که  pدر وضعيتي باشد کـه از
حيطۀ توانايي تأثيرگذاری فاعل خارج باشد .بنابراين  Npيعني «گزارۀ  pصادق است و در دايرۀ تـوان و
قدرت هيچ کس نيست که در هيچ زماني  pرا تبديل به  pکند»(O' Connor, 1993, 204) .
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او حداقل معنای مورد نياز از توانايي فاعل در محقق کردن  pو يا اجتنـاب از آن را ايـن مـيدانـد کـه
«برای فاعل ممکن باشد به صورتي عمل کند که تحقق  pمحتمل باشد و همينطور برايش ممکن باشد
به صورتي عمل کند که عدم تحقق  )p ( pمحتمل باشد ».البته معلوم اسـت کـه فاعـل اگـر در ايـن
معنای حداقلي و بالقوه ناتوان از تحقق  pو يا  pباشد در معنای عمـوميتـر و بـا توجـه بـه مجموعـه
شرايط محيطي و شناخت و مهارتهايي که دارد نيز قطعاً نـاتوان خواهـد بـود(O' Connor, 2000, .
)12-14

ژينت 13برخالف تعابير اکانر و اينواگن که دو متغير ( Sفاعل) و ( Tزمان) در آنهـا حـذف اسـت ،ايـن
متغيرها را به صورت تعميم يافته به کار ميبرد تا  Npشامل همۀ فاعلها و همۀ زمانها شود .از نظـر او
 Npبه اين معناست که« :گزارۀ  pصادق است و به ازاء هر  Sو هر Tای که در نظر بگيـريم ،در دايـرۀ
قدرت  Sنيست که در زمان  p ،Tرا تبديل به  pکند(Ginet, 1983, 391-393) ».
در تعبير ژينت نوعي علّيّت نهفته شده است و از اين لحا نيز با معنـای مـورد نظـر اکـانر و اينـواگن
متفاوت است .از نظر او هنگامي  pاجتنابناپذير است و به عبارتي  Npرا داريـم کـه فاعـل نسـبت بـه
تحقق حوادث و وضعيتهايي که در کذب و يا صدق گزارۀ  pموثرند ،هيچ نقش علّـيای نداشـته باشـد.
حال چه به واسطۀ علّيّت تام خود و يـا مشـارکت علّـي داشـتن .بنـابراين معنـای اينکـه  pبـرای فاعـل
غيرضروری و اجتنابپذير است از اين قرار خواهد بود که «فاعل  Sحتي اگـر علّـت تـامّ نباشـد ،حـداقل
مشارکت علّي خواهد داشت در آنچه که علّت است برای تحقق (Vihelin, 1988, 228) »p
با دقّت در تعاريفي که در مورد  Npآورديم ،ميبينيم که ناسازگارباوران تعاريفي از  Nارائه ميکنند که
به نوعي مستلزم صدق  pاست و از اين طريق شباهت عملگر  Nرا به ضرورت منطقي حفظ ميکنند .اما
آنچه که آنها با  Nنشان ميدهند و با فرض تعيّنانگاری به انتقال آن نظر دارند ،از نوع ضرورت منطقـي
نيست بلکه از ضروت فيزيکي 16طبيعت سرچشمه گرفته است .هرچند که متون ناسازگارباوران و آنچه در
توضيح عملگر  Nدر استدالل پيامد ميآورند به اين نکته تاکيد و تصريح ندارد ،اما به نظر مـيآيـد فهـم
درست از عملگر  Nو اينکه اصل  ، اصل انتقال ضرورت باشد؛ منوط به ايـن اسـت کـه  Nرا نمـادی
برای ضرورت فيزيکي بدانيم.
گزارۀ دارای ضرورت فيزيکي حداقل در دو وجه اصلي ،مشـابه گـزارۀ دارای ضـرورت منطقـي اسـت.
نخست آنکه گزارۀ دارای ضرورت فيزيکي همچون گزاره دارای ضرورت منطقي ،گزارهای صـادق اسـت.
دوم اينکه اگر گزارۀ شرطيهای منطقاً ضروری بوده و مقدم آن نيز از ضرورت منطقي برخوردار باشد؛ تالي
آن نيز منطقاً ضروری است .و به همين صورت نيز اگر گزاره شرطيهای ضرورت فيزيکي داشـته و مقـدم
آن نيز خودش ضرورت فيزيکـي داشـته باشـد؛ تـالي آن نيـز بـه ضـرورت فيريکـي تحقـق مـييابـد.
) (Chisholm, 1976, 61مورد مشابهت دوم همان اصل انتقال ضرورت اسـت کـه هـم در ضـرروت
منطقي صادق است و هم در ضرورت فيزيکي (طبيعي).
تفاوت اين دو نوع ضرورت در آن است که نفي گزارهای که از ضرورت منطقي برخوردار باشد ،مستلزم
تناقض است و درنتيجه چنين گزارهای در تمام جهانهای ممکـن صـادق اسـت .امـا در مـورد ضـرورت
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فيزيکي (طبيعي) اينگونه نيست و گزارهای که ضرورت فيزيکي داشته باشد ميتواند فقط در جهان بالفعل
صادق و نه در هيچ جهان ديگری صادق باشد .برای مثال ما قطعا در مورد انساني که سرش از تنش جدا
شده خواهيم گفت محال است بتواند به زندگي ادامه دهد .اما چون زندگي بـدون سـر مشـتمل بـر هـيچ
ضرورت و يا امتناع 15منطقيای نيست ،و به عبارتي چون «زندگي بـدون سـر» عبـارتي خـود متنـاقض
نيست ،بايد گفت اين منطقا غيرممکن نيست که انسان بدون سر بتواند به زندگي ادامـه دهـد .امـا هـيچ
کس از اين عدم ضرورت منطقي قصد انکار اين امر واضح را ندارد که انسان نميتوانـد در شـرايطي کـه
سر ندارد زندگي کند .به همين ترتيب کسي که در انکار تعينانگاری ميگويد که مثال در شرايط خاصـي
که اکنون پيش آمده او مي تواند دو نوع حرکت بدني متفاوت داشته باشد و اين طـور نيسـت کـه شـرايط
پيشين حرکت بدني خاصي را برای او ضروری و متعين کرده باشد؛ در واقع تأکيدش بر اين است که اين
منطقا ممکن است و مشتمل بر هيچ تناقضي نيست که حرکت ديگری نيز داشته باشد و اين يك ادعـای
بديهي است(Taylor,1983, 40) .
بنابراين آنچه به ضرورت فيزيکي صادق است ،در جهان بالفعل «خارج از حيطۀ قدرت انتخابگـری و
توانايي کنترل و تأثيرگذاری فاعل است» و يا به عبارتي برای فاعل «اجتنابناپذير» است ،و ايـن همـان
معنايي است که معموالً ناسازگارباوران با عملگر  Nنشان ميدهند ،اما عملگر Nدر واقـع نمـادی اسـت
برای نشان دادن ضرورت فيزيکي و عملگر  نماد ضرورت منطقي است .با توجه به همين نکته قاعدۀ
 αکه پيش فرض بديهي استدالل بر ناسازگارباوری است به اين معنا خواهد بود که هر آنچه از ضـرورت
منطقي برخوردار باشد از ضرورت فيزيکي نيـز برخـوردار خواهـد بـود و خـارج از حيطـۀ قـدرت و تـوان
تأثيرگذاری فاعل در جهان بالفعل است و لذا او در موردش هيچ انتخابي نداشته و ندارد و نميتواند از آن
ممانعت کند .اما حالت عکس آن صادق نيست و ممکن است که امری عليرغم ضرورت فيزيکي و خـارج
از دسترس بودنش در جهان بالفعل از هيچ ضرورت منطقيای برخوردار نباشد و منطقاً قابل نفـي و انکـار
باشد.
قوانين طبيعت با توجه به ضرورت علّي حاکم بـر جريانـات طبيعـي از ضـرورت فيزيکـي برخوردارنـد.
حوادث گذشته نيز هرچه که باشند ،اکنون نميتوانيم به طريقي بر واقعيت داشتن آنهـا تـأثير بگـذاريم و
برای ما اجتناب ناپذيرند .در مورد آنها نه هيچ توانايي و يا قدرت انتخابگری داريـم و نـه از تأثيرگـذاری
علّي برخورداريم .لذا عملگر  Nبر سر گزارۀ «حافظ محمد پاشا سردار عثماني در ششم شوال سال 1844
هجری قمری از شاه عباس صفوی شکست خورد» و يا بر سر اين گزاره که «آب در دمای صد درجه بـه
جوش ميآيد»  ،به اين معناست که آنها از ضرورت فيزيکي برخوردارند و به هيچ طريقـي نمـيتـوان بـر
صدق اين گزارهها تأثير گذاشت و هر کاری که انجام دهيم باز هم بر صدق خود باقي و خـارج از حيطـۀ
اثر بخشي ما هستند.
حال با توجه به معنای ضرورت فيزيکي که توسط عملگر  Nنشان داده ميشود؛ به نظر مـيرسـد کـه
ميتوان اصل انتقال ضرورت را در استدالل بر ناسازگارباوری« ،اصل انتقال عدم قدرت و توانـايي» و يـا
«اصل انتقال اجتنابناپذيری» نيز بناميم .زيرا در واقع عدم قدرت و توانايي فاعل بر کنترل مقدماتي کـه
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به حوادث زمان حال ميانجامد ،يعني همان قوانين طبيعـت کـه از ضـرورت فيزيکـي برخـوردار اسـت و
وضعيت جهان در گذشته ،عدم قدرت کنترل او بر نتيجه حاصل از آنها را که مشتمل بر فعل انسـان نيـز
است ،به دنبال مـيآورد  .در مقالـه حاضـر هماننـد ادبيـات رايـج در ناسـازگارباوری ،هرجـا کـه بحـث از
اجتنابناپذيری امری برای فاعل و خروج آن امر از حيطۀ قدرت تأثيرگذاری و کنترل فاعل باشد ،ضرورت
فيزيکي مورد نظر است.
اصل انتقال اجتنابناپذیری (قاعدۀ بتا)
همانطورکه پيش از اين گفته شد استداللهای ناسـازگارباوران بـر مـدعای خـود ،در اکثـر مـوارد بـا
تأکيد بر نوعي انتقال ضرورت و اجتنابناپذيری از گزارهای بـه گـزارۀ ديگـر همـراه اسـت .آنهـا انتقـال



بيـان

ضرورت و اجتنابناپذيری را به عنوان يك اصل در نظـر مـيگيرنـد و آن را در قالـب قاعـدۀ
ميکنند.
طبق اين قاعده اگر چيزی دارای وصف اجتناب ناپذيری و ضرورت (فيزيکي) باشـد و ميـان ايـن چيـز
و امر ديگری يك ارتباط الينفك و جدانشدني وجود داشته باشد؛ در اين صورت با نظـر بـه نـوع ارتبـاط
و پيوندی که ميان آنها وجود دارد ،ويژگي اجتنابناپذيری و ضرورت از اولي بـه دومـي منتقـل مـيشـود
و مورد دوم نيز بـه تبـع مـورد نخسـت ،اجتنـابناپـذير خواهـد بـود(O' Connor, 2000, , 7 & ( .
Fischer, 1995, , 8, ,2

قاعدۀ  ميگويد اجتنابناپذيری از مقدمات به نتيجه منتقل ميشود .يعني آنچه که نتيجـه و پيامـد
چيزی اجتنابناپذير است؛ خودش نيز اجتنابناپذير خواهد بـود .اصـل انتقـال اجتنـابناپـذيری در واقـع
موردی از اصل «بستار» 13است .طبق اين اصل مقـدمات پيشـونددار18مـا را بـه يـك نتيجـه پيشـونددار
ميرسانند .بر اين اساس ،اگر شما مجموعهای از مقدمات را که منطقاً به نتيجۀ خاصـي داللـت دارنـد در
نظر بگيريد و عملگر  Nرا به عنوان يك پيشوند به هر يك از مقدمات اضافه کنيد و همۀ آنها را محصور
و مقيد به اين قيد کنيد؛ به دنبال آنها عملگر  Nمنطقاً بر سر نتيجه نيز اضافه خواهد شد و آن را نيز مقيد
يه اين قيد ميکند(Suster, 2004, 46) .
برخي نيز دليل موجّه دانستن قاعده  را پيوند آن با قانون موجّههای 19مـيداننـد کـه عمومـاً مـورد
پذيرش است .از اين قرار که« :آنچه نتيجه و پيامد يك ضرورت و الزام است ،خودش نيز ضروری و الزم
است(Kapitan, 2001, 5-6) ».
اما ميتوان گفت که حتي اين قاعده نيز موردی از اصل بستار است؛ زيرا طبق اصل بسـتار اگـر همـۀ
مقدمات مقيّد به ضرورت و الزام باشند ،نتيجه نيز به دنبال آنها مقيّد به اين قيد خواهـد بـود و بالضـروره
صادق است.
ژينت و اينواگن به عنوان دو فيلسوف اصليای که طاليهداران معاصـر اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری
هستند ،نقطۀ اتکاء استداللهای خود را «اصل انتقال اجتناب ناپذيری» قرار ميدهند .اهميت ايـن اصـل
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تا جايي است که از نظر اينواگن «اگر کسي
داشته باشد(Inwagen, 1995, 224) ».



را نپذيرد ،نميتواند هيچ دليلي بر ناسـازگار بـاور بـودن

طرفداران  مدعياند که دريافت شهودی انسان ،اعتبار آن را تصديق ميکند .امّا شهودی بودنش را
دليل کافيای برای پذيرش عمومي آن نميدانند و ميپذيرند که ممکن است فردی منکـر ايـن دريافـت
شهودی شود .لذا ژينت و اينواگن به عنوان دليل بر اين تأکيد ميکنند که هيچ مـوردی از قاعـدۀ  را
سراغ ندارند که با مقدمات و قضايای صحيح به نتيجهای غلط و کاذب رسيده باشد .مخالفين ايـن قاعـده
نيز در مقام ابطال آن سعي بر ارائۀ مثالهايي نمودهاند که نشان ميدهد  از مقدمات صحيح مـا را بـه
نتيجهای کاذب ميرساند.
سیر تکامل و اصالح اصل انتقال اجتنابناپذیری (قاعدۀ ) 
برخالف ادعای طرفداران قاعدۀ  بر اينکه هيچ موردی از اين قاعده را نميتوان يافت که با مقدمات
صادق به نتيجۀ کاذب برسد؛ برخي فيلسوفان مثالهای نقض فراواني از اين قاعده را نشان دادهاند که بـا
مقدمات صحيح به نتيجهای کذب و باطل منجر شده است .البته اين مثالهای نقـض هـيچکـدام سـبب
نشده که حاميان اين قاعده از حمايت خود انصراف دهند .بلکه هر مثـال نقضـي بـه نوبـه خـود موجـب
اصالحاتي در  شده تا همچنان صادق بماند و در مقابل مثالهای نقض وارد شده بـر آن ايمـن باشـد.
درواقع به نحوی قاعدۀ  را تکامل بخشيده و به دوام آن کمك کردهاند.
در ادامه به بخشي از اصليترين و مشهورترين مثالهای نقض  ميپردازيم و نشان خواهيم داد کـه
ناسازگارباوران در مقابل اين مثالهای نقض چه تمهيداتي برای دفاع از  انديشيدهاند.
مثال نقض مک کی 30و جانسون

34

برخي از مثالهای نقض  مبتني بـر انکـار اصـل انباشـتگي و تـراکم 11اسـت .يعنـي ايـن اصـل
که:
)NA & NB ˫ N (A&B
مثالهای نقض از اين نوع ابتدا توسط اسلوت )14طرح شد و سپس به صورت نظاممندی توسـط مـك
کي و جانسون بسط داده شدند .آنها با مثالهای نقضي عدم اعتبار اصل انباشتگي و تراکم را نشان دادنـد
و به دنبال آن عدم اعتبار قاعدۀ  را نتيجه گرفتند .بر پايه اصل انباشتگي اگر  Aاجتنابناپذير و  Bنيز
اجتنابناپذير باشد ،گزارۀ عطفيهای که حاکي از عطف اين دو است نيز اجتنابناپذير خواهد بـود و لـذا در
حيطۀ قدرت و توان فاعل نيست که بتواند آن را تبديل به گزارهای کاذب کند.
اکانر اصل انتقال ضرورت را با توسل به اصل تراکم و انباشتگي اينطور اثبات ميکند:
1. Np
قضيۀ مفروض
)2. N (p q
قضيۀ مفروض
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از مقدمۀ اول و دوم و اصل انباشتگي و تراکم
}q
قاعدۀ وضع مقدم
13
از مقدمۀ سه و چهار و قاعدۀ بستار استلزام منطقي
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) )3. N (p & (p q
])4.  {[ p & (p ⊃ q
Nq
)(O`Connor, 2000, 11

برای مالحظه چگونگي نقض اعتبار اين استدالل سکّهای را فرض کنيد که ديروز در توان و قـوۀ مـن
بوده که به هوا پرتابش کنم ولي پرتابش نکردهام .اين را هم فرض کنيد که اگر من آن را پرتاب ميکردم
هيچ انتخابي در اين مورد نداشتم که سکّه از سمت روی آن فرود آيد و يا پشت آن.
با توجه به شرايط مفروض ميتوانيم عملگر  Nرا که بيانگر اجتنابناپذير بودن و عدم احاطۀ قـدرت و
توانايي فاعل بر تغيير چيزی است بر سر اين گزاره آورد که «ديروز سکّه از سمت روی آن فرود نيامد» و
همچنين «ديروز سکّه از سمت پشت آن فرود نيامد» چرا که اصالً هيچ سکّهای پرتـاب نشـد و در حـال
حاضر گذشته امری غير قابل تغيير و خارج از حيطۀ اثرگذاری من است .اما آيا طبق اصل انباشتگي بر سر
گزارۀ عطفي اين دو که عبارت است از «سکّه ديروز از سمت روی آن فرود نيامد و سکّه از سمت پشـت
آن فرود نيامد» نيز ميتوان عملگر  Nرا آورد؟ پاسخ منفي است .اين گزاره برای من اجتنابپذير اسـت و
مي توانم از صدق آن ممانعت به عمل آورم .زيرا طبق شرايط مفروض ،ديروز من اين قـدرت را داشـتهام
که سکّه را پرتاب کنم و اگر آن را پرتاب ميکردم؛ بـاالخره يـا از سـمت روی آن و يـا پشـت آن فـرود
ميآمد .لذا اين گزارۀ عطفي با عملگر Nی که بر سر آن آمده ،غلط است و ما مـيتـوانيم از آن اجتنـاب
کنيم .هرچند که با توجه به مفروضات ما ،دو طرفي که به هم عطف شدهاند صـادقند و بـه صـورت جـدا
جدا ،اجتنابناپذير(McKay, T. and D. Johnson, 1996, 113-122) .
مثال نقض ویدرکر31و اصالحیة او بر



يکي ديگر از مثالهای نقض بسيار مشهور بر 
اين قاعده با مثال خود ،صورتي اصالح شده از  نيز ارائه ميکند که در مقابل اين مثال نقض پاسخگو
توسط ويدرکر طرح شده است .البته او پس از نقض

است.
فرض کنيد تنها يك فاعل وجود دارد به نام سام .او مقدار اندکي راديوم دارد که گـاه اجـزاء ريـز درون
اتمي از آن تشعشع مييابد .اما اين که راديوم ذراتي را در زمان خاص  Tساطع کنـد يـا خيـر ،يـك امـر
نامتعين 15است و لذا نميتوان پيش از تشعشعي که در زمان خـاص  Tرد مـيدهـد بـه صـورت قطعـي
بگوييم که در فالن زمان خاص ،ذرات ريزی از اين راديوم متشعشع ميشود يا خيـر .ايـن را هـم فـرض
کنيد که سام در مورد اين که راديوم را در زمان پيش از  Tاز بين ببرد انتخـاب داشـته اسـت و او در آن
زمان راديوم خود را از بين برده است .به همين دليل نيز مطمئن است که راديوم هيچ ذرهای را در زمـان
 Tاز خود ساطع نميکند چرا که اصالً هيچ راديومي وجود ندارد.
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حال با توجه به شرايط مفروض اگر نماد  Rاشاره داشته باشد به ايـن کـه «راديـوم هـيچ ذرهای را در
زمان  Tساطع نميکند» و نماد  Sبه اين گزاره که «سام راديوم را پيش از زمان  Tتباه کرده است»؛ ما
اين مثال را از قاعدۀ  خواهيم داشت:
N R, N (R  S) ˫N S
مقدمۀ دوّم اين استدالل در صورتي باطل خواهد بود که سام بتواند کاری را انجام دهد که عطفي ( R
 )& ~ Sصحيح باشد .يعني سام شرايطي فراهم کند که در آن راديوم را پيش از زمان  Tتباه نکنـد (در
اين مورد قدرت و اختيار دارد) و در همين حالت راديوم هيچ ذرهای را در زمان  Tساطع نکنـد .امـا طبـق
فرض ،تشعشع ذرات در صورت وجود راديوم ،امری نامتعين و خارج از حيطۀ قدرت و کنترل سـام اسـت.
لذا او نميتواند اين عطفي را محقق کند و نتيجه آنکه مقدمۀ دوم استدالل ،صحيح است.
مقدمۀ اول نيز با توجه به شرايط مفروض ،صحيح اسـت .امـا نتيجـهگيـری حاصـل از آن يعنـي NS
صحيح نيست ،زيرا طبق شرايط مفروض  Sدر حيطۀ قدرت و کنترل سام اسـت و او مـيتوانـد پـيش از
زمان  Tاز تباه کردن راديوم ممانعت کند.
در اينجا مـا از مقـدماتي کـه طبـق شـرايط مفـروض صـحيح اسـت ،بـه نتيجـهای غلـط مـيرسـيم
و اين شاهدی است بـر بـياعتبـاری  و نشـان مـيدهـد کـه در سـاختار ايـن اصـل ،نقصـي وجـود
دارد.
ويدرکر در ادامه با ايجاد تغييراتي   2را ارائه ميکند که از نظر او به مراتب از  در مقابل انتقـادات

آسيبناپذيرتر و به وضوح معتبر است  2 .از اين قرار است:

 2: Np, □ (p  q) ˫ N q
)(Widerker, 1987, 41

ويدرکر مقدمۀ دوم ما را قویتر کرده و عملگر □ را جايگزين عملگر  Nميکند .در   2هرچند کـه
( )p  qاجتنابناپذير است ،اما آنچه موجب اجتنابناپذيری آن ميشود يـك ضـرورت منطقـي اسـت.
بنابراين ديگر نميتوان هر امر صرفاً اجتناب ناپـذيری را بـه جـای مقدمـۀ دوم آورد (هماننـد مثـال خـود
ويدرکر) .بلکه قاعدۀ ما فقط در صورتي جاری است که رابطـۀ اجتنـاب ناپـذير موجـود در مقدمـۀ دوم از
ضرورت منطقي برخوردار باشد .بنابراين با توجه به توصيف کامـل جهـان در لحظـۀ پـيش از زمـان  Tو
مجموعه قوانين طبيعيای که در اين جهان صادق است ،مفاد گزارۀ  qيعني اينکه «فاعل  Sفعل الف را
در زمان  Tانجام داد» ،از يك ضرورت منطقي برخوردار خواهد بود.
  2هر چند در مقابل مثالهای نقضي که توسط خود ويدرکر طرح ميشود پاسخگو است ،اما ميتوان
با مثالهای نقض ديگری آن را نيز از اعتبار ساقط کرد .لذا برای بازسازی اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری
کافي نيست و همچنان بايد به دنبال جايگزيني برای آن بود.
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مثال نقض زاگزبسکی33بر  2
زاگزبسکي با ذکر مثال نقضي نشان ميدهد ويدرکر قلب مشکل را نشانه نگرفته و راه حل او در همـۀ
موارد پاسخگو نيست.
فرض کنيم که تام آزادانه تصميم ميگيرد در مدت زماني که منتظر است دوستش از ساختماني در آن
دست خيابان بيرون آيد ،به ديواری تکيه دهد .بي اطالع از اينکه با تکيۀ شانهاش به آجر خاصي از ديوار،
زنجيرهای از حوادث را فعال خواهد کرد که در نهايت منجر به انفجار بمبي مهيـب در همـان سـاختماني
ميشود که دوستش در آن ساکن است.
از آنجايي که طبق نظريۀ تعيّن علّي ،رد دادن هر حادثهای پيامـد ضـروری و متعـيّن حـوادث پيشـين
است؛ در شرايط مفروض رد دادن حادثۀ انفجار بمب در زمان  T2پيامد و نتيجۀ ضروری اين اسـت کـه
آجر در زمان  T1فشار داده شود.
حال اگر در شرايط مفروض فوق اين نمادها را در نظر بگيريم:
 :Cعطف قوانين طبيعت.
 :Pحصول مجموعۀ وضعيتها و شرايط علّيای که انفجار بمب منوط به آنها و مقارن بـا آنهاسـت؛ از
جمله فشار دادن آجر که در زمان  T1توسط تام انجـام شـد ( .طبـق نظريـۀ ضـرورت و تعـين علّـي در
شرايطي که  Cو  Pحاصل باشد «منطقاً» ضروری است که بمب در  T2منفجر شود).
 :qآجر در زمان  T1فشار داده شده است.
 :Sفاعل
 :Tزمان پيش از انفجار بمب ()T1
مورد نقض زير را بر   2خواهيم داشت:

N (P&C), □ ((P&C)  q) Nq
ضرورت منطقيای که در اين مثال برای مقدمۀ دوم طرح شده با توجه به مفروضات ما درسـت اسـت.
بمب در زمان  T2تنها در صورتي منفجر ميشود که انفجار آن مغاير با قوانين حاکم بر طبيعـت نباشـد و
شرايط علّي الزم برای انفجار آن از جمله اينکه آجر در زمان  T1فشار داده شود نيـز حاصـل باشـد .امـا
اجتنابناپذير بودن مقدمۀ اول يعني عطف ( )P&Cچه طور؟ يکي از شرايط علّي الزم برای انفجار بمب،
فشار داده شدن آجر است که با تکيه دادن تام به ديوار حاصل شد .حال آيا در آن لحظـۀ خـاص ايـن در
حيطۀ قدرت و توان تام نيست که به آن آجر خاص تکيه ندهد و لذا موجب تحقق  ~Pشود و در نهايـت
موجب بطالن ) N(P&Cپاسخ مثبت است .تام ناخودآگاه موجب فعال شدن زنجيرهای از حوادث شـده
اســت امــا اگــر او مــيدانســت تکيــه دادنــش بــه ديــوار موجــب فعّــال شــدن زنجيــرهای از حــوادث
ميشود که در نهايت بمبي را منفجر خواهد کرد ،اين احتمال وجود داشت که از انجام عمل خود ممانعت
کند .لذا  ~Pدر دايرۀ توان و قوۀ تام است و عطف ( )P&Cيك امر اجتنابناپذير به حساب نميآيد کـه
فاعل نتواند آن را به گزارهای کاذب و باطل تبديل کند.
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در اينجا هر چند که به درستي از عملگر

در مقدمۀ دوم استفاده کرديم بازهم مثالي داريم که در آن

قاعدۀ   2پاسخگو نبوده و نقض ميشود(Zagzebski, 1991, 165-168) .

پاسخ اکانر به مثالهای نقض 
اختالف نظر در مورد صورت درست  و مثالهای نقضي که بر آن وارد شده ،همگي ناشي از تکيـه
بر روی معاني مختلف از ضرورت است .برای مثال در صورت اوليۀ قاعدۀ  که توسط اينواگن بـه کـار
گرفته ميشود ،بر ضرورت وجود قوه و توان18فاعل بر کنترل فعـل و انتخـابگـری تأکيـد مـيشـود؛ در
صور ت اصالحشدۀ آن تأکيد ويدرکر بر ضرورت منطقـي اسـت؛ و زاگزبسـکي در مثـال نقـض خـود بـه
ضرورت علّي 19توجه دارد.
ولي ما به تبييني واحد و مشتمل بر انواع ضرورتها نيازمنديم و  در صورتي ميتوانـد مشـتمل بـر
انواع ضرورتها باشد که بتوان صحت آن را با همين عملگر  Nکه حداقل معنای مشـترک ميـان انـواع
ضرورتهاست ،حفظ کرد .اهتمام اکانر دقيقاً به همين است و در مقام دفاع از  سعي ميکند راه حلـي
ارائه کند تا اصل انتقال ضرورت شامل انواع ضرورتها باشد و در نتيجه در مقابل همۀ مثالهای نقضـي
که بر آن وارد شده ،پاسخگو باشد.
اکانر ما را به اين نکته توجه ميدهد که وجه مشترک مثالهای نقضي که پـيش از ايـن آمـد ،طريقـۀ
خاص چينش امور در آنهاست .در همۀ آنها گزارۀ مطابق با  qدر زماني پيش از آنکه گزارۀ مطـابق بـا p
صادق باشد ،صادقند.
همانطورکه پيش از اين گفتيم  pنشانگر هر گزارۀ صادقي است و ميتـوان بـه جـای آن هـر گـزارۀ
صادقي را که در مورد يکي از رددادهای حال و يا آينده است قرار داد .اما  qنشانگر گزارۀ صـادقي اسـت
که به دنبال تحقق  pو در نتيجۀ تحقق آن ،محقق ميشود .خطای مثالهای نقض پـيشگفتـه در ايـن
است که از اصل انتقال به عنوان کماني برای پرتاب کردن اجتنابناپذيری بـه زمـاني عقـبتـر اسـتفاده
مي کند .حال آنکه اصل انتقال به عنوان اصلي در حرکت رو به جلو مورد توجه بوده و گزارۀ  ،qگـزارهای
ناظر به آينده است و نه گذشته .مثالً در مثال زاگزبسکي ابتدا تام در زمان  T1به ديوار تکيه مـيدهـد و
سپس در زمان بعد ،مجموعه شرايط علّي الزم برای انفجار بمب فراهم مـيشـود و يـا در مثـال ويـدرکر
چون سام راديوم خود را پيش از زمان  Tاز بين برده اسـت ،در زمـان  Tديگـر هـيچ تشعشـعي صـورت
نميگيرد.
او در بررسي مواردی که از نظر زماني به اين ترتيب هستند ،ميپذيرد کـه  معتبـر نيسـت .حـوادث
آينده ،ممکن است مرتبط باشد به اينکه فاعل در زمان خاصي در گذشته در چه موقعيتي نسبت به انجـام
آن دسته از اعمال خود قرار دارد که مرتبط با حوادث آينده هستند .اگر فاعل اين را در دايرۀ تـوان و قـوۀ
خود داشته باشد که به صورت متفاوتي آن اعمال را در گذشته انجام دهد و يا به عبارتي آن عمـل بـرای
فاعل در گذشته قابل اجتناب بوده باشد؛ حوادث آينده نيز ميتواند چيـز ديگـری باشـد و ضـرورتاً بـه آن
طريقي که محقق شده ،نخواهد بود(O`Connor, 2000, 8).
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آنچه اکانر سعي در توضيح آن دارد ،هر چند که خود او به اين نام از آن ياد نميکنـد ،در واقـع همـان
قانون تقدم علت بر معلول است .طبق اين قانون اگر  qنتيجه و پيامد  pو به عبارتي معلول آن باشد ،در
زماني متأخر بر  pمحقق ميشود و نه پيش از آن 48.و اگر  qاز ضرورت و اجتنابناپذيری برخوردار است
اين ضرورت از وجود  pو به دنبال ضروری بودن آن ناشي خواهد شد و نه قبل از آن.
با توجه به اين نکته اکانر در جهت حفظ اعتبار و عموميت صدق  ، قيدی را برای گزارههايي که در
موقعيت  qدر قاعدۀ  قرار ميگيرند ،وضع ميکند ،از اين قرار که «اين گزاره در زماني بعـد از زمـاني
که گزارۀ  pصادق است ،صادق باشـد» .مـا ايـن قاعـدۀ اصـالح شـده را   3مـينـاميم  3 .همـان
ساختار  را دارد و از همان عملگر  Nدر هر دو مقدمه استفاده ميکند ،امـا بـرای گريـز از مثـالهـای
نقض مقيد است به تصريح بر اينکه «قاعده در مورد هر  pو qای معتبر اسـت کـه  qپـس از  pصـادق
باشد»(O' connor, 1993, 209) .

پاسخ ژینت به مثالهای نقض 
ژينت نيز به طريقي به بازسازی اصل انتقال پرداخته و صورتي ترميم شده از آن ارائـه مـيکنـد .او بـا
تکيه بر «اصل ثبات گذشته» بحث را پيش برده و از اين نمادها استفاده ميکند:
 :Os t Pبرای فاعل  sممکن است که در زمان  ،tمورد  Pرا محقق کند.
 : atگزارههای صادقي که در زمان  tو يا بعد از زمان  tاتفاق افتادهاند.
 :btگزارههای صادقي که پيش از زمان  tاتفاق افتادهاند.
حال با توجه به اين نمادها به ازاء هر  s, t, bt, atکه در نظر بگيريم ،اصل انتقال از اين قرار است:
[Nst bt& Nst (bt ⊃at)] ˫ Nstat
« »Nstbدر اينجا بيان نماديني است برای اشاره به اصل ثبات گذشته که با رمزگشايي از معنايش اين
عطفيه را خواهيم داشت« :گزارۀ  bصادق است و اين در توان و قوۀ  Sنيست که در زمان  b ،tرا تبديل
به  ~bکند» .حال با توجه به نمادهای باال طرف دوم اين عطفيه يعني «اين در توان و قوۀ  Sنيست که
در زمان  b ،tرا تبديل به  ~bکند» را ميتوانيم در اين قالب بياوريم.»~Ost ~b« :
ژينت با فرض اينکه  btو  atفقط مشتمل بر واقعيات و حقايق باشد؛ به جای عملگـر « »Nstbبـرای
بيان اجتنابناپذيری گذشته از « »~Ost ~bاستفاده ميکند و به اين صورت از اصل انتقال ميرسد:
[ ~Ost ~ b& ~Ost (bt& ~at) ]˫ ~Ost~ at
سپس با عکس کردن41گزارۀ فوق به ازاء هر  s, t , bt , atای که در نظر گرفته شود؛ به اين صورت
ميرسد:
] Ost ~at ⊃[Ost (bt &~at) Ost ~bt
اين عبارت عکس شدۀ ما در يك بيان غيرنمادين از اين قرار است که «تنها در صورتي برای  sممکن
است که در زمان  tگزارۀ در واقع صادق ( atآنچه در زمان  tو بعد آن اتفاق مـيافتـد) را کـاذب کـرده و
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تبديل به  atکند که در مورد گزارۀ ( btآنچه پيش از زمان  tاتفاق افتاده است) يکي از اين دو حالـت
تحقق يابد( :الف) برای فاعل  sممکن باشد که در زمان  tاين حالت را محقق کند که  btصادق باشـد و
 atکاذب .و يا (ب) برای  sممکن باشد که در زمان  tموجب کذب  btباشد).(ibid, 214-215
اما با توجه به اصل ثبات گذشته حالت دوم در انفصالي باال (ب) قابل تحقق نيست .حالـت اول (الـف)
نيز در واقع صورتي بسط يافته از همان چيزی است که اکانر در مقام دفاع از  آورد .اين حالت در واقع
به آينده نظر دارد و اينکه فاعل بتواند با توجه به آنچه که تا کنون محقق و ثابت شده است ،بر آنچـه در
آينده خواهد آمد؛ تأثيرگذار باشد .اما هيچ يك از مثالهای نقض همانطورکه پيش از اين نيز گفتـيم بـه
اين صورت نبوده و همه در واقع ناظر به گذشتهاند و نه آينده.
نتیجهگیری
اصل انتقال ضرورت (  ) از جايگاهي ويژه در باور به ناسازگاری ارادۀ آزاد با تعين علي برخوردار است.
چرا که تمامي استدالهای ناسازگارباوران بر مدعايشان به نوعي به استدالل پيامد بازميگردد و اسـتدالل
پيامد بر مبنای اعتبار اصل انتقال ضرورت ،بنا شده است.
ضرورتي که به انتقال آن در  نظر داريم و با عملگر Nنشان داده ميشود ،ضرورت فيزيکـي اسـت.
لذا به نظر ميرسد که معنای کامل عملگر  N pاز اين قرار است p« :صادق است و هيچ فاعلي در هيچ
زماني نميتواند در جهان بالفعل  pرا به  pتبديل کند» هر چند که ممکن است فاعل از اين توانـايي
برخوردار باشد که در جهانهای ممکن ديگر آن را به  pتبديل کند و يا به عبارت ديگر تبديل آن بـه
 Pمنطقاً ممکن بوده و مستلزم هيچ تناقضي نباشد.
 عليرغم تمام هجمههايي که به آن شد ،اگر مقيد به اين قيد شود که قاعده در مورد هر  pو  qای
معتبر است که  qپس از  pصادق باشد؛ همچنان پاسخگو خواهد بود و از طريق ابطال آن نميتـوان بـه
استدالل پيامد و ناسازگار باوری خدشهای وارد کرد.
پینوشتها
1. consequent argument
2. the transfer of necessity
3. determinism
4. the state of the entire physical world at an instant
5. the laws of nature
6. fixity of the past
7. fixity of the laws

 .3اين گزاره ،گزارۀ مرکبي است که از عطف تعداد بسيار زيادی از گزارههای بسيط تشکيل يافته است.
8. modal operator
9. unavoidability
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10. logical necessity
11. avoidability
12. Inwagen
13. O' Connor
14. Ginet
15. physical necessity
16. impossibility
17. closure Principle
18. prefixed premises
19. modal law
20. Mc Kay
21. Johnson
22. principle of agglomeration
23. Slote
24. Np,  (p⊃q) ˫ Nq
25. Widerker
26. undetermined
27. Zagzebski
28. power necessity
29. causal necessity

 ولـي، شايان ذکر است که نزد فيلسوفان مسلمان علت تامّه بر معلول خود به تقدم علّي مقدم است.48
 ممکن نيست معلول از جهت زماني پس از علـت تامـه، به ديگر سخن.از جهت زماني با آن مقارن است
 اما در نزد بسياری از فيلسوفان غربي تقدم علـت بـر. بلکه ضرورتاً تحقق اين همزمان است،محقق شود
.معلول نوعي تقدم زماني است
31. contraposition
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