
 

 
 
 
 

 ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت

  القاسمی دهاقانیزینب ابو
 )نويسنده مسئول(

  محمد سعیدی مهر

 چکیدهچکیده
)پيامد امری ضروری، خودش نيز ضروری  (transfer of necessity) اصل انتقال ضرورت

که باور به ناسازگاری ارادۀ آزاد با  (consequent argument) است(، رکن استدالل پيامد 
آيد. ثبات جريانات عل ي حاکم بر به حساب مي را موج ه مي کند؛(determinism) تعي ن عل ي 

ناپذير به ضميمۀ اصل انتقال ضرورت ما را به اين های طبيعي و گذشتۀ اجتنابپديده
 رساند که تمام رخدادهای زمان حال از جمله آنچه رفتار اختياری انسان نتيجه مي

اصل انتقال ضرورت در  ناميم، متعي ن و اجتناب ناپذيرند. مقالۀ حاضر با توجه به نقشمي
ناسازگارباوری به بررسي اين اصل مي پردازد. به همين منظور ابتدا با تبيين تعي ن انگاری 

پردازيم. سپس با بررسي معنای مورد نظر ناسازگار باوران از به طرح استدالل پيامد مي
ن اصل رويم و در نهايت نشان خواهيم داد که ايضرورت به سراغ اصل انتقال ضرورت مي

آورد و با چه شود تاب ميهای نقضي که به آن وارد ميتا چه ميزان در مقابل مثال
 تفسيری توان پاسخگويي داشته و مورد اعتناء است.

: تعي ن انگاری، اصل انتقال ضرورت، ناسازگار باوری، ضرورت فيزيکي، واژگان کلیدی
 اجتناب ناپذيری.
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 مقدمه

در برابـر  در برابـر  ای که بر اسـاس آن انسـان   ای که بر اسـاس آن انسـان   نظريهنظريه))اخالقي فاعل اخالقي فاعل   مسئوليتمسئوليتو و   ۀ آزادۀ آزادنسبت ميان ارادنسبت ميان ارادپرسش از پرسش از 
(، با ضرورت ناشي از تعـيّن علّـي افعـال    (، با ضرورت ناشي از تعـيّن علّـي افعـال    و بايد پاسخگو باشدو بايد پاسخگو باشد  های آزاد خود مسئوليت اخالقي داردهای آزاد خود مسئوليت اخالقي داردانتخابانتخاب
در پاسخ به اين پرسـش  در پاسخ به اين پرسـش  اختيار و آزادی انسان بوده است. اختيار و آزادی انسان بوده است.   ۀۀدر حوزدر حوز  های اصليهای اصليپرسشپرسشهمواره يکي از همواره يکي از   وی،وی،

دو نظريه رقيب شکل گرفته است: يکي باور به ناسازگاری اختيار و ارادۀ آزاد انسان بـا ضـرورت   دو نظريه رقيب شکل گرفته است: يکي باور به ناسازگاری اختيار و ارادۀ آزاد انسان بـا ضـرورت   بنيادين، بنيادين، 
خوانـده  خوانـده  « « سـازگارباوری سـازگارباوری »»شود؛ و ديگری باور به سازگاری اين دو که شود؛ و ديگری باور به سازگاری اين دو که ناميده ميناميده مي« « ناسازگارباوریناسازگارباوری»»علّي که علّي که 

 شود.شود.ميمي
حيوانات حيوانات   ازازتمايز تمايز ممموجودی موجودی   به عنوانبه عنوان))  يش داريميش داريماز خواز خو  ی کهی کهمتناسب با تصويرمتناسب با تصوير  رسد که مارسد که مانظرمينظرميبهبه  البتهالبته
   خـاب خـاب دسـت بـه انت  دسـت بـه انت  يم؛ يم؛ دهـ دهـ هايي که انجام مـي هايي که انجام مـي و بررسيو بررسي  تأملتأملپس از پس از   ها،ها،گيریگيریو تصميمو تصميم  للدر انجام فعدر انجام فعکه که 
  علّي و تعيّن پيشينعلّي و تعيّن پيشين  تتما در انجام فعل با ضرورما در انجام فعل با ضرور  م که آزادیم که آزادیداريداري  اين فرضاين فرض  قبولقبول  ؛ بيشتر تمايل به؛ بيشتر تمايل به((زنيمزنيمميمي

 هـا در تجربيـات   هـا در تجربيـات     تـرين انسـان  تـرين انسـان    حتـي عـادی  حتـي عـادی  نمايد که نمايد که . چنين مي. چنين مي(Pink, 2004, 12)آن ناسازگار است. آن ناسازگار است. 
 ..اعتقـاد دارنـد  اعتقـاد دارنـد      ن انگـاری ن انگـاری و به وجود نـوعي تعـارض ميـان آزادی و تعـيّ    و به وجود نـوعي تعـارض ميـان آزادی و تعـيّ      ندندناسازگارباورناسازگارباور  خود عادتاًخود عادتاً  روزمرهروزمره

(Kane, 1999,  217)  
اند و چهـار  اند و چهـار    بسنده نکردهبسنده نکرده  مسئلهمسئلهاما فيلسوفان ناسازگارباور به صرف ادعای شهودی و وجداني بودن اين اما فيلسوفان ناسازگارباور به صرف ادعای شهودی و وجداني بودن اين 

  1پيامـد پيامـد موسـوم بـه اسـتدالل    موسـوم بـه اسـتدالل    اسـتدالل  اسـتدالل    .اخير شاهد بحثي قوی عليه ديدگاه سازگارباوری بوده استاخير شاهد بحثي قوی عليه ديدگاه سازگارباوری بوده است  دههدهه
و و   شـته شـته در مرکز توجه فالسفه ناسـازگارباور قـرار دا  در مرکز توجه فالسفه ناسـازگارباور قـرار دا  وری وری سازگارباسازگاربابر نابر نا  ترين استداللترين استدالل  مهممهمهمواره به عنوان همواره به عنوان 

 ها نيز متوجه آن است.ها نيز متوجه آن است.  ادیادیبيشترين نقّبيشترين نقّ
ي درست باشـد، افعـال مـا در واقـع پيامـد      ي درست باشـد، افعـال مـا در واقـع پيامـد      ن علّن علّاگر تعيّاگر تعيّ  که:که:  اين استدالل از اين قرار استاين استدالل از اين قرار است  ۀۀصورت سادصورت ساد

و قـوانين طبيعـت   و قـوانين طبيعـت     شـته شـته گذگذ  هيچ يك از حـوادث هيچ يك از حـوادث ا ا قوانين طبيعت و حوادث تحقق يافته در گذشته است. امّقوانين طبيعت و حوادث تحقق يافته در گذشته است. امّ
رفتار ما در زمان حال نيز رفتار ما در زمان حال نيز   که شاملکه شامل  هاهاننحاصل از آحاصل از آ  ۀۀکنترل ما نيست. بنابراين نتيجکنترل ما نيست. بنابراين نتيجحيطۀ حيطۀ کي به ما و در کي به ما و در متّمتّ
 ..ما و در کنترل ما نخواهد بودما و در کنترل ما نخواهد بودکي به کي به متّمتّشود، شود، ميمي

است. هدف است. هدف   11رکن اصلي ناسازگار باوری که استدالل فوق نيز بر پايۀ آن بنا شده، اصل انتقال ضرورترکن اصلي ناسازگار باوری که استدالل فوق نيز بر پايۀ آن بنا شده، اصل انتقال ضرورت
پـس  پـس    و نقش محوری آن فهم اصل انتقال ضرورتاصلي مقالۀ حاضر نيز پرداختن به اين اصل است، اما اصلي مقالۀ حاضر نيز پرداختن به اين اصل است، اما 

 داخت.داخت.شود که ابتدا بايد به آنها پرشود که ابتدا بايد به آنها پراز طي مقدماتي حاصل مياز طي مقدماتي حاصل مي

 انگاری تعی ن

قـوانين  قـوانين  »»و و    ««33جهان مادی در يك لحظـه جهان مادی در يك لحظـه   کل وضعيتوضعيت»»  ::دو مفهومدو مفهومبه تشريح به تشريح   44انگاریانگاریننتعريف تعيّتعريف تعيّ  دردر
 ..منديممنديمنيازنياز  ««33ثبات قوانين طبيعتثبات قوانين طبيعت»»و و    ««55ثبات گذشتهثبات گذشته»»  ::دو اصلدو اصل  و نيزو نيز  ،،««66طبيعتطبيعت

  ای از زمان را که در نظـر بگيـريم جهـان در   ای از زمان را که در نظـر بگيـريم جهـان در   هر لحظههر لحظه  :جهان مادی در یک لحظهجهان مادی در یک لحظه  کلکل  وضعیتوضعیت

های خاصي برخـوردار اسـت کـه    های خاصي برخـوردار اسـت کـه    وضعيت خاصي قرار دارد و اجزاء سازندۀ آن و روابط ميان آنها از ويژگيوضعيت خاصي قرار دارد و اجزاء سازندۀ آن و روابط ميان آنها از ويژگي
اگر بتوانيم وضـعيت جهـان بالفعـل را در آن    اگر بتوانيم وضـعيت جهـان بالفعـل را در آن      به صورتي که مختص به وضعيت جهان در آن لحظه است.مختص به وضعيت جهان در آن لحظه است.
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در آن در آن ۀ جهـان  ۀ جهـان  ويـژ ويـژ   يـانگر وضـعيت  يـانگر وضـعيت  خواهيم داشت کـه ب خواهيم داشت کـه ب   واحدیواحدی  ۀگزارگزار  ای بيان کنيم؛ صرفاًای بيان کنيم؛ صرفاًبا گزارهبا گزاره  لحظهلحظه
بـرای  بـرای    تـوان تـوان ببکـه  کـه  ديگـری نيـز   ديگـری نيـز     هر طريق ممکنهر طريق ممکن  همچنين به تناسبهمچنين به تناسب  33و کامالً منطبق بر آن است.و کامالً منطبق بر آن است.  لحظهلحظه
تصور کرد، گزارۀ ديگری خـواهيم داشـت کـه کـاماًل منطبـق بـر آن و بيـانگر        تصور کرد، گزارۀ ديگری خـواهيم داشـت کـه کـاماًل منطبـق بـر آن و بيـانگر          ای خاصای خاصدر لحظهدر لحظه  جهانجهان

در آن لحظـه  در آن لحظـه  آن وضـعيت ممکـن   آن وضـعيت ممکـن     بالفعلبالفعل  منوط به تحققمنوط به تحققهايي هايي وضعيتش خواهد بود و صدق چنين گزارهوضعيتش خواهد بود و صدق چنين گزاره
   ..مورد نظر استمورد نظر است

منفـك از  منفـك از    وو  صرفاً نظـری صرفاً نظـری   امرامريك يك   منطبق بر آن،منطبق بر آن،  ۀۀگزارگزار  وواز وضعيت جهان از وضعيت جهان مقصود مقصود شايان ذکر است که شايان ذکر است که 
در اجزاء جهان ايجـاد  در اجزاء جهان ايجـاد  که که ای ای   ست. لذا هر تغيير محسوس و قابل مشاهدهست. لذا هر تغيير محسوس و قابل مشاهدهنينيقابل مشاهده و محسوس قابل مشاهده و محسوس   امورامور

ـ   ـ  شود )مثالً مايعي که گرم بوده، سرد شود و يا لباسي کـه آب ي بـوده، سـفيد شـود( مسـتلزم تغييراتـي در      ي بـوده، سـفيد شـود( مسـتلزم تغييراتـي در      شود )مثالً مايعي که گرم بوده، سرد شود و يا لباسي کـه آب
ای کـه کـامالً منطبـق بـا آن و بيـانگر      ای کـه کـامالً منطبـق بـا آن و بيـانگر        گـزاره گـزاره   و در نتيجهو در نتيجهوضعيت و حالت جهان در آن لحظه خواهد بود وضعيت و حالت جهان در آن لحظه خواهد بود 

 (Inwagen, 1986, 58 – 60)  متفاوت خواهد بود.متفاوت خواهد بود.  باشد نيز باشد نيز   ششوضعيتوضعيت
تـوانيم از  تـوانيم از  ت، مـي ت، مـي آنچه را که در جهان طبيعي پيرامون ما در جريان اسـ آنچه را که در جهان طبيعي پيرامون ما در جريان اسـ : : قانون طبیعتقانون طبیعتاصل ثبات اصل ثبات 

های مشابهي کـه پـيش   های مشابهي کـه پـيش   اند که همواره در موقعيتاند که همواره در موقعيتنخست امورینخست اموری  يك نگاه به دو دسته تقسيم کنيم: دستهيك نگاه به دو دسته تقسيم کنيم: دسته
آيد به صورت دائم و اليتغير برقرارند؛ و دستۀ دوم آنهايي که امکان تغيير و يا عدم استمرار آنها وجـود  آيد به صورت دائم و اليتغير برقرارند؛ و دستۀ دوم آنهايي که امکان تغيير و يا عدم استمرار آنها وجـود  ميمي

های های به تناسب وجود اين دو دسته، گزارهبه تناسب وجود اين دو دسته، گزاره  يي بيان کنيميي بيان کنيمهاهادارد. حال اگر بخواهيم اين امور را در قالب گزارهدارد. حال اگر بخواهيم اين امور را در قالب گزاره
هايي را که بيانگر هايي را که بيانگر حاکي از آنها نيز قابل تقسيم به دو گروه خواهند بود. در بحث حاضر، آن دسته از گزارهحاکي از آنها نيز قابل تقسيم به دو گروه خواهند بود. در بحث حاضر، آن دسته از گزاره

 ناميم.ناميم.ميمي« « قانون طبيعتقانون طبيعت»اند، اند، يتغيّر حاکم بر جريانات طبيعييتغيّر حاکم بر جريانات طبيعيواقعيات ثابت و الواقعيات ثابت و ال
اگـر  اگـر  حتي حتي به اين معنا که به اين معنا که   ند.ند.مستقلمستقل  وواز انسان و دانش تجربي ااز انسان و دانش تجربي ا  تتن طبيعن طبيعييننواواققمفروض ما اين است که مفروض ما اين است که 

  ايـن ايـن   بـاز هـم  بـاز هـم  ه باشد يا عليرغم وجود انسان هيچ علمي نسبت به آنهـا نداشـته باشـد،    ه باشد يا عليرغم وجود انسان هيچ علمي نسبت به آنهـا نداشـته باشـد،    نداشتنداشتي وجود ي وجود نساننساناا
ی ما و شرايط فـراهم شـده توسـط مـا     ی ما و شرايط فـراهم شـده توسـط مـا     و ناشي از باورهاو ناشي از باورها    ايمايمکردهکردهننوضع وضع   آنها راآنها را  که ماکه ما  چراچرا  ..برقرارندبرقرارند  قوانينقوانين

در در آنهـا  آنهـا  نقض و ابطال نقض و ابطال   گيرند. به همين دليل نيزگيرند. به همين دليل نيزلکه از قانون کلّي و عمومي عليّت سرچشمه ميلکه از قانون کلّي و عمومي عليّت سرچشمه مينيستند، بنيستند، ب
  ییهاهاکه با انجام آزمايشکه با انجام آزمايش  باشد و صرفاً محتمل باشدباشد و صرفاً محتمل باشد  های انسانهای انسان  توانمندیتوانمندی  ۀۀنيست. اگر اين در دايرنيست. اگر اين در دايرما ما توان توان 
تـوان آن گـزاره را   تـوان آن گـزاره را   ؛ ديگر نمـي ؛ ديگر نمـي ددننای را مخدوش کای را مخدوش ک  گزارهگزاره  تتصحّصحّ  وسايلي فوق پيشرفتهوسايلي فوق پيشرفتهو يا ساخت و يا ساخت   پيچيدهپيچيده
به علت کمبود امکانات و يا نقصي که در علـم و  به علت کمبود امکانات و يا نقصي که در علـم و    در واقعدر واقع  حتي اگرحتي اگر  گر يکي از قوانين طبيعت دانست.گر يکي از قوانين طبيعت دانست.بيانبيان

بر پايه اين ديـدگاه در بـاب قـوانين طبيعـت،     بر پايه اين ديـدگاه در بـاب قـوانين طبيعـت،       نشده باشد.نشده باشد.به انجام اين کار به انجام اين کار موفق موفق   دانش انسان وجود دارددانش انسان وجود دارد
  x »»و هـم  و هـم    ««قانون طبيعت باشدقانون طبيعت باشد  x »»که هم که هم   ای باشدای باشدبه گونهبه گونهبه صورت هم زمان به صورت هم زمان   xی ی   محال است گزارهمحال است گزاره

   (ibid, 61- 62 & Inwagen, 1982, 48-50). . ««باشدباشد  کاذبکاذب
طبق ايـن اصـل اگـر    طبق ايـن اصـل اگـر    شود. شود. ناميده ميناميده مي  ««ن طبيعتن طبيعتاصل ثبات قوانياصل ثبات قواني»»ويژگي تغييرناپذيری قوانين طبيعت ويژگي تغييرناپذيری قوانين طبيعت 

تحقق تحقق   ديگرديگر  انجام فعلي توسط فاعل اين باشد که برخي از قوانين طبيعت که بالفعل محقق هستندانجام فعلي توسط فاعل اين باشد که برخي از قوانين طبيعت که بالفعل محقق هستند  ۀۀالزمالزم
دهد. در واقع اين اصل با توجه بـه جريانـات علّـي    دهد. در واقع اين اصل با توجه بـه جريانـات علّـي    تواند آن فعل را انجام تواند آن فعل را انجام   د؛ فاعل نميد؛ فاعل نميننبالفعل نداشته باشبالفعل نداشته باش

حيطۀ خاصي را برای ارادۀ آزاد و توانايي فاعل بر انجام فعلش ترسيم و از او امکان تخطي از آن فعـل را  حيطۀ خاصي را برای ارادۀ آزاد و توانايي فاعل بر انجام فعلش ترسيم و از او امکان تخطي از آن فعـل را  
 کند. کند. سلب ميسلب مي

گـر قـوانين   گـر قـوانين   های بيـان های بيـان گزارۀ مرکبي که از عطف تمام گزارهگزارۀ مرکبي که از عطف تمام گزاره  را به عنوان نشانهرا به عنوان نشانه  ««L»»در ادامۀ بحث نماد در ادامۀ بحث نماد 
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نماد اصل ثبات قوانين طبيعت اسـت و اينکـه   نماد اصل ثبات قوانين طبيعت اسـت و اينکـه     ««NL»»بريم. همچنين بريم. همچنين طبيعت ساخته شده است به کار ميطبيعت ساخته شده است به کار مي
توانيم هيچ کنترلي بـر دامنـۀ   توانيم هيچ کنترلي بـر دامنـۀ   گر طبيعت، خارج از حيطۀ دسترسي ماست و ما نميگر طبيعت، خارج از حيطۀ دسترسي ماست و ما نميمجموعه قوانين هدايتمجموعه قوانين هدايت
 فعاليتشان داشته باشيم.فعاليتشان داشته باشيم.

قدرت قدرت   ۀۀکه خارج از حيطکه خارج از حيط  استاستديگری ديگری   ۀۀحوزحوز  ««گذشتهگذشته»»عالوه بر قوانين طبيعت، عالوه بر قوانين طبيعت، : : ل ثبات گذشتهل ثبات گذشتهاصاص

تواند در زمان حال به صورتي عمل کند تواند در زمان حال به صورتي عمل کند   هيچ شخصي نميهيچ شخصي نميواقعيت را که واقعيت را که اين اين   است.است.گذاری فاعل گذاری فاعل   و توان اثرو توان اثر
  ««ات گذشـته ات گذشـته اصل ثباصل ثب»»  ای متفاوت از آنچه که واقعاً هست، باشدای متفاوت از آنچه که واقعاً هست، باشداش اين باشد که گذشته به گونهاش اين باشد که گذشته به گونهکه الزمهکه الزمه

هيچ انتخابي در مورد گذشـته  هيچ انتخابي در مورد گذشـته  گيری کنيم و گيری کنيم و توانيم در مورد زمان حال و آينده تصميمتوانيم در مورد زمان حال و آينده تصميمما فقط ميما فقط مي  ناميم.ناميم.  ميمي
 (Fischer, Raviza, 1995, 243- 244) . .   ندارد  و امور خاصي که در آن است برای ما وجودو امور خاصي که در آن است برای ما وجود

 شـود  شـود  تغييراتـي مـي  تغييراتـي مـي  ای، دچـار  ای، دچـار  پيش از اين گفتيم وضعيت کلّ جهان بـه تناسـب رد دادن هـر حادثـه    پيش از اين گفتيم وضعيت کلّ جهان بـه تناسـب رد دادن هـر حادثـه      
و لذا گزارۀ مرکّب منطبق بر آن نيز متغيّر است. جهان در هر لحظۀ مفروضي که در نظر گرفته شـود، بـا   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  توجه به تغييرات آن لحظه در وضعيتي قرار دارد که در لحظۀ قبل که آن حادثه رد نداده بود و در لحظـۀ  

بـرای اشـاره بـه    بـرای اشـاره بـه      ««P0»»در اينجا از نمـاد  در اينجا از نمـاد  ؛ در آن وضعيت نيست. ؛ در آن وضعيت نيست. دبعدی که حوادث ديگری رد خواهد دابعدی که حوادث ديگری رد خواهد دا
وضعيت گذشتۀ کلّ جهان، يعني لحظۀ پيش از رد دادن يك حادثه و ايجاد تغييرات ناشي از آن اسـتفاده  وضعيت گذشتۀ کلّ جهان، يعني لحظۀ پيش از رد دادن يك حادثه و ايجاد تغييرات ناشي از آن اسـتفاده  

گويـد  گويـد  بـه مـا مـي   بـه مـا مـي     ««NP0»». . بـود بـود   خواهدخواهد  ««NP0»»کنيم. بيان نمادين اصل ثبات گذشته نيز به صورت کنيم. بيان نمادين اصل ثبات گذشته نيز به صورت ميمي
خـارج از حيطـۀ   خـارج از حيطـۀ     ««P0»»برخـوردار نيسـت و   برخـوردار نيسـت و     ««P0»»ت بـه  ت بـه  و ايجاد تغيير نسـب و ايجاد تغيير نسـب   فاعل از هيچ توان اثرگذاریفاعل از هيچ توان اثرگذاری

   کنترل اوست.کنترل اوست.
تنها يك راه ممکن برای تکامل و پيشروی جهـان در طـول   تنها يك راه ممکن برای تکامل و پيشروی جهـان در طـول     انگاری،انگاری،: طبق ديدگاه تعيّن: طبق ديدگاه تعيّنانگاریانگاریتعیّنتعیّن

و همۀ آنچه که رد خواهد و همۀ آنچه که رد خواهد   به عبارتي آينده هيچ امکان مبهمي در بطن خود پنهان نکردهبه عبارتي آينده هيچ امکان مبهمي در بطن خود پنهان نکرده  رد.رد.زمان وجود دازمان وجود دا
 ,ibid, 244 & Fischer, 1995, 9 & O'connor)متعـيّن و قطعـي اسـت.    متعـيّن و قطعـي اسـت.      داد کـامالً از پـيش  داد کـامالً از پـيش  

2000, 3 & Inwagen ,1986, 65)   
ای متشـکل از  ای متشـکل از  مجموعهمجموعه  ای از لحظات زمان توسطای از لحظات زمان توسطانگاری، وضعيت کل جهان در هر لحظهانگاری، وضعيت کل جهان در هر لحظهبر پايۀ تعيّنبر پايۀ تعيّن

کـه  کـه    اسـت اسـت   ييايايخدادهخدادهتك رتك رتكتكمستلزم تحقق مستلزم تحقق   شود کهشود کهت به صورتي هدايت ميت به صورتي هدايت ميطبيعطبيع  حاکم برحاکم بر  قوانينقوانينتمام تمام 
جهان با تمام اجزاء ريز و درشتش در ايـن لحظـه، فقـط و فقـط      . به عبارتي. به عبارتيآيدآيد  وجود ميوجود مي  بعد، بهبعد، به  در زماندر زمان

 تواند به صورت ديگری باشد.همان است که هست و نمي
انگـاری علّـي بـا انتخـاب و ارادۀ آزاد     انگـاری علّـي بـا انتخـاب و ارادۀ آزاد     تعيّنتعيّن« « ناسازگاریناسازگاری»»است که انديشۀ است که انديشۀ   ایایاينجا درست همان نقطهاينجا درست همان نقطه

گـر و  برخالف تصويری که انسـان از خـودش بـه عنـوان موجـودی انتخـاب       شود. زيراشود. زيراه ميه ميانسان، زاييدانسان، زاييد
در اختيار در اختيار   رارا  از گذشته و قوانين حاکم بر طبيعتاز گذشته و قوانين حاکم بر طبيعت  جامعيجامعياطالعات اطالعات   بتوانيمبتوانيم  اگراگردارد، دارد،   تأثيرگذار بر رفتارهايش

د از جملـه رفتـار   د از جملـه رفتـار   رد خواهـد دا رد خواهـد دا آينـده  آينـده  قرار دهيم؛ هر آنچه که در قرار دهيم؛ هر آنچه که در   العادهالعادهذهني برخوردار از توان تحليل فوقذهني برخوردار از توان تحليل فوق
بر پايه تعي ن انگاری، انسان نه تنهـا در تغييـرات بـدني خـود و      خواهد بود.خواهد بود.بيني بيني پيشپيش، برای او قابل ، برای او قابل انسانانسان

اموری مانند رشد کردن، تپش قلب، ترش حات غددی و اموری از اين دست تحت کنترل جريانات طبيعـي  
گونـه اسـت و در هـر    های خود نيز اينيریگاست؛ بلکه حتي در افکار، احساسات، مقاصد، نيات و تصميم

بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه      ای دقيقا  همان است که از پيش متعي ن شده که بايد باشد و همان رفتاری را دارد کـه لحظه
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اش )حتـي گذشـتۀ پـيش از    اش )حتـي گذشـتۀ پـيش از    طور شرايط محيطـي و گذشـته  طور شرايط محيطـي و گذشـته  مجموعه شرايط فيزيکي و عصبي او و همينمجموعه شرايط فيزيکي و عصبي او و همين
 رود. بـه ديگـر سـخن،    از پـيش انتظـار آن مـي   امـور  امـور  تولدش( و قوانين طبيعي حاکم بر هر يـك از ايـن   تولدش( و قوانين طبيعي حاکم بر هر يـك از ايـن   

ـ توان توان به اين معناست که هنگام انجام هيچ فعلي نميبه اين معناست که هنگام انجام هيچ فعلي نميانگاری تعي ن ۀ بـديل و بـه يـك انـدازه     ۀ بـديل و بـه يـك انـدازه     چندين گزينـ چندين گزين
برای فاعل در نظر گرفت که عليرغم آنچه تـا کنـون اتفـاق افتـاده و همچنـين      برای فاعل در نظر گرفت که عليرغم آنچه تـا کنـون اتفـاق افتـاده و همچنـين        الوقوعالوقوع  محتملمحتمل  ممکن وممکن و

عملکـرد   بـا بـا   نباشد و تنها کنترل آزادانۀ فاعـل نباشد و تنها کنترل آزادانۀ فاعـل ن و ضروری ن و ضروری متعيّمتعيّام ام قوانين حاکم بر طبيعت، تحقق هيچ کدقوانين حاکم بر طبيعت، تحقق هيچ کد
 کدام يك انجام شود. کدام يك انجام شود. مستقلش تعيين کننده اين باشد که 

 استدالل پیامد 

انگاری ايـن  انگاری ايـن  ننپيامد منطقي تعيّپيامد منطقي تعيّبه دنبال بيان اين است که به دنبال بيان اين است که   پيش از اين اشاره کرديم که استدالل پيامدپيش از اين اشاره کرديم که استدالل پيامد
شته باشـد. ايـن اسـتدالل بـر پـذيرش      شته باشـد. ايـن اسـتدالل بـر پـذيرش      گری نداگری ندا  قدرت انتخابقدرت انتخاب  در هيچ موردیدر هيچ موردی  ييکه هيچ انسانکه هيچ انسانخواهد بود خواهد بود 
 ::ي بنا شده است که از اين  قرارندي بنا شده است که از اين  قرارندمفروضاتمفروضات
 است.است.  ييدرستدرستديدگاه ديدگاه انگاری انگاری   نن. تعيّ. تعي11ّ
 ((NL))ين طبيعت برقرار است. ين طبيعت برقرار است. . اصل ثبات قوان. اصل ثبات قوان11
 ((NP0))  ..برقرار استبرقرار است  . اصل ثبات گذشته. اصل ثبات گذشته44
 . يعني اين قاعده که:. يعني اين قاعده که:معتبر استمعتبر است    αـ قاعده ـ قاعده 33

  p  ⊢  Np 
 يعني اين قاعده که:يعني اين قاعده که:  معتبر است.معتبر است.  ـ قاعده ـ قاعده 66

Np , N(p⊃q) ⊢Np 
که بر روی گزاره که بر روی گزاره   انداند88ههعملگر موجّعملگر موجّ  چندچندمشتمل بر مشتمل بر شود مفروضات پيشگفته شود مفروضات پيشگفته گونه که مالحظه ميگونه که مالحظه ميهمانهمان
ـ توانيم به اجتنابتوانيم به اجتنابرا در يك بيان ابتدايي ميرا در يك بيان ابتدايي مي  N. . استاست  ««N»»  يکي از اين عملگرهايکي از اين عملگرها  ..کنندکنندعمل ميعمل مي ـ ناپ   9یذيرذيرناپ

 است.است.  1818منطقيمنطقي است که بيانگر ضرورت عاماست که بيانگر ضرورت عام ««»»ناشي از ضرورت فيزيکي معنا کنيم. و عملگر ديگر ناشي از ضرورت فيزيکي معنا کنيم. و عملگر ديگر 
را کـه  را کـه  ي ي ۀ صادقۀ صادقجای آن هر گزارجای آن هر گزاربه به توان توان   و ميو مي  استاست  ييصادقصادقهر گزاره هر گزاره نشانگر نشانگر   صرفاًصرفاً ««p»»در اينجا نماد در اينجا نماد 

 داد.داد.  قرارقراردر مورد يکي از رخدادهای زمان حال و يا آينده است، از جمله رفتارهای انسانهادر مورد يکي از رخدادهای زمان حال و يا آينده است، از جمله رفتارهای انسانها
شود و سپس به تفصيل پرداخته شود و سپس به تفصيل پرداخته در ادامه ابتدا استدالل پيامد را که مبتني بر مفروضات باالست ذکر ميدر ادامه ابتدا استدالل پيامد را که مبتني بر مفروضات باالست ذکر مي

اصل اسـتدالل  اصل اسـتدالل  که همان اصل انتقال ضرورت است. که همان اصل انتقال ضرورت است.   ، و قاعدۀ ، و قاعدۀ α، قاعدۀ ، قاعدۀ Nشود به معنای عملگر شود به معنای عملگر ميمي
 به شرح زير است:به شرح زير است:

11.  ((P0 & L((  p)) ( ( ن انگارین انگاریبيان تعيّبيان تعيّ)  

2.  (P0  (L  p)) 

 آيد( آيد( به دست ميبه دست مي  ای و منطق موجهات ابتداييمنطق گزاره ،،اولاول  ۀۀاز مقدماز مقدم))

3. N (P0  (L  p) 

 آيد( آيد( ميميبه دست به دست   αدوم و قاعده دوم و قاعده ۀ ۀ از مقدماز مقدم))
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4. NP0 ((مفروض ماستمفروض ماست  ۀۀيياصل ثبات گذشته که قضاصل ثبات گذشته که قض))   

5. N (L p) ((اصل انتقال به دست مياصل انتقال به دست ميسه و چهار و سه و چهار و   ۀۀاز مقدماز مقدم)آيد)آيد  
6. NL ( ( مفروض ماستمفروض ماست  ۀۀکه قضيکه قضيطبيعت صل ثبات قوانين صل ثبات قوانين )ا)ا    

7. Np آيد( آيد( )از مقدمۀ پنج و شش و اصل انتقال به دست مي)از مقدمۀ پنج و شش و اصل انتقال به دست مي    
( Inwagen, 1986, 93 – 96) 

هـر  هـر     p جـای جـای   انگاری اسـت. بـه  انگاری اسـت. بـه  ننۀ آزاد در انسان با نظريۀ تعيّۀ آزاد در انسان با نظريۀ تعيّاستدالل مؤيّد ناسازگاری اراداستدالل مؤيّد ناسازگاری اراد  ۀ اينۀ ايننتيجنتيج
را را   pهيچ انتخـابي بـرای آنکـه عـدم     هيچ انتخـابي بـرای آنکـه عـدم       های فاعل قرار دهيم، اوهای فاعل قرار دهيم، اورفتارها و انتخابرفتارها و انتخاب  صادقي را در موردصادقي را در مورد  ۀۀگزارگزار

زيرا گذشـته  زيرا گذشـته  . . نخواهد داشتنخواهد داشتنداشته و نداشته و   و به عبارتي از آن انتخاب و يا رفتار ممانعت کند، هرگزو به عبارتي از آن انتخاب و يا رفتار ممانعت کند، هرگز  محقق کندمحقق کند
اجتنـاب ناپـذير و خـارج از    اجتنـاب ناپـذير و خـارج از    ضـرورتاً  ضـرورتاً  قوانين حاکم بر طبيعت قوانين حاکم بر طبيعت طور طور و همينو همين  ت است و گريز ناپذيرت است و گريز ناپذيرثابثابضرورتاً ضرورتاً 

نتيجـه و پيامـد ايـن دو امـر     نتيجـه و پيامـد ايـن دو امـر     ، ، يا همان قاعدۀ يا همان قاعدۀ   هستند. طبق اصل انتقال ضرورتهستند. طبق اصل انتقال ضرورتکنترل انسان کنترل انسان   ۀۀحيطحيط
 ناپذير خواهد بود.ناپذير خواهد بود.ی و گريزی و گريزدهد نيز ضروردهد نيز ضروريعني آنچه در حال و آينده رد مييعني آنچه در حال و آينده رد مي  ،،و ضروریو ضروری ناپذيرناپذيرگريزگريز

  N عملگر

کـه نشـانگر ضـرورت    کـه نشـانگر ضـرورت      و عملگـر  و عملگـر    Nاز دو عملگر متفاوت استفاده شده است. عملگـر  از دو عملگر متفاوت استفاده شده است. عملگـر    در قاعده در قاعده 
 پردازيم.پردازيم.و تفاوت آن با ضروت منطقي ميو تفاوت آن با ضروت منطقي مي N منطقي است. در اين بخش به معنای عملگرمنطقي است. در اين بخش به معنای عملگر

 1111ییپـذير پـذير اجتناباجتنابز ناسازگارباوری، ز ناسازگارباوری، رسد که در ادبيات رايج بحث ارسد که در ادبيات رايج بحث امقدمتاً ذکر اين نکته الزم به نظر ميمقدمتاً ذکر اين نکته الزم به نظر مي

ی که ی که ااقضيهقضيه))  p  ۀۀگزارگزار  تواندتواندييمم  Sفاعل فاعل »»شود: شود: يك گزاره برای فاعل مفروض، در قالب اين گزاره بيان مييك گزاره برای فاعل مفروض، در قالب اين گزاره بيان مي
پـذير اسـت، چـون    پـذير اسـت، چـون    اجتنـاب اجتنـاب   pگـزارۀ صـادق   گـزارۀ صـادق   بـه عبـارتي   بـه عبـارتي   «. «. کـاذب گردانـد  کـاذب گردانـد    ( را( راگر يك واقعيت استگر يك واقعيت استبيانبيان

  آنآنتحقـق  تحقـق    مـانع مـانع   ،،دهـد دهـد ميميانجام انجام که که کاری کاری   بابا  تواندتواندميمي  Tدر زمان در زمان   Sکه فاعل که فاعل   توصيفکنندۀ شرايطي استتوصيفکنندۀ شرايطي است
هـای او باشـد   هـای او باشـد   و اين خارج از حيطۀ تواناييو اين خارج از حيطۀ تواناييفاقد چنين کنترلي بر روی شرايط باشد فاقد چنين کنترلي بر روی شرايط باشد   Sاگر اگر . اما . اما شودشود  شرايطشرايط

  آن راآن راتوانـد  توانـد  مـي مـي و نو ن  اجتنـاب ناپـذير اسـت   اجتنـاب ناپـذير اسـت     Sبرای برای   Tدر زمان در زمان   p»»شود، در اين صورت شود، در اين صورت   pکه مانع تحقق که مانع تحقق 
 «.«.کاذب گرداندکاذب گرداند
در وضعيتي باشد که از حيطـۀ اختيـار و ارادۀ آزاد انسـان و    در وضعيتي باشد که از حيطـۀ اختيـار و ارادۀ آزاد انسـان و      pداند که داند که به اين معنا ميبه اين معنا مي  رارا  Np  1111اينواگناينواگن

و هيچ کس انتخابي در مورد و هيچ کس انتخابي در مورد صادق است صادق است   pگزارۀ گزارۀ »»يعني يعني   Npآنچه در مورد آن انتخاب دارد، خارج باشد. آنچه در مورد آن انتخاب دارد، خارج باشد. 
p  انتخاب داشتن در مورد انتخاب داشتن در مورد «. «. ندارد و هيچ گاه نداشته استندارد و هيچ گاه نداشته استp  که هر چنـد  که هر چنـد    ستستنيز به اين معنانيز به اين معناp   ایایزارهزارهگـ گـ  

ای اجتنـاب  ای اجتنـاب  گـزاره گـزاره   pديگـر،  ديگـر،  به عبارت به عبارت   تبديل کند. ياتبديل کند. ياای کاذب ای کاذب گزارهگزاره  بهبه  تواند آن راتواند آن راببصادق است اما فاعل صادق است اما فاعل 
 (ibid, 96-97)..باشدباشدناپذير برای فاعل نناپذير برای فاعل ن

را بـه معنـای عـدم وجـود     را بـه معنـای عـدم وجـود       Nکنـد و عملگـر   کنـد و عملگـر   را در معنايي مشابه با اينواگن لحا  ميرا در معنايي مشابه با اينواگن لحا  مي  Npنيز نيز   1414کانرکانرا 
در وضعيتي باشد کـه از  در وضعيتي باشد کـه از    pبه اين معناست که به اين معناست که   Npداند. از نظر او داند. از نظر او ل فعل، ميل فعل، ميتوانايي بالقوه فاعل بر کنترتوانايي بالقوه فاعل بر کنتر

و در دايرۀ تـوان و  و در دايرۀ تـوان و  صادق است صادق است   pگزارۀ گزارۀ »»يعني   Npگذاری فاعل خارج باشد. بنابراين گذاری فاعل خارج باشد. بنابراين حيطۀ توانايي تأثيرحيطۀ توانايي تأثير

   (O' Connor, 1993, 204)  «.«.کندکند  pل به ل به را تبديرا تبدي  p  زمانيزمانيهيچ هيچ قدرت هيچ کس نيست که در قدرت هيچ کس نيست که در 
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دانـد کـه   دانـد کـه   مـي مـي يـن  يـن  اجتنـاب از آن را ا اجتنـاب از آن را ا   يايا  وو  pفاعل در محقق کردن فاعل در محقق کردن   حداقل معنای مورد نياز از تواناييحداقل معنای مورد نياز از تواناييو و اا
طور برايش ممکن باشد طور برايش ممکن باشد و همينو همين  محتمل باشدمحتمل باشد  pتحقق تحقق   ههبه صورتي عمل کند کبه صورتي عمل کند کبرای فاعل ممکن باشد برای فاعل ممکن باشد »»

فاعـل اگـر در ايـن    فاعـل اگـر در ايـن      البته معلوم اسـت کـه  البته معلوم اسـت کـه  .« .« ( محتمل باشد( محتمل باشدp))  pبه صورتي عمل کند که عدم تحقق به صورتي عمل کند که عدم تحقق 

بـا توجـه بـه مجموعـه     بـا توجـه بـه مجموعـه       تـر و تـر و در معنای عمـومي در معنای عمـومي   باشدباشد  pو يا و يا   pناتوان از تحقق ناتوان از تحقق   ی حداقلي و بالقوهی حداقلي و بالقوهمعنامعنا
 ,O' Connor, 2000)نـاتوان خواهـد بـود.    نـاتوان خواهـد بـود.      قطعاًقطعاً  هايي که دارد نيزهايي که دارد نيزشرايط محيطي و شناخت و مهارتشرايط محيطي و شناخت و مهارت

12-14) 
)زمان( در آنهـا حـذف اسـت، ايـن     )زمان( در آنهـا حـذف اسـت، ايـن       T  وو  )فاعل()فاعل(  Sمتغير متغير برخالف تعابير اکانر و اينواگن که دو برخالف تعابير اکانر و اينواگن که دو   13ينتژژ

او او   ها شود. از نظـر ها شود. از نظـر ها و همۀ زمانها و همۀ زمانشامل همۀ فاعلشامل همۀ فاعل  Npبرد تا برد تا يافته به کار مييافته به کار مي  تعميمتعميم  متغيرها را به صورتمتغيرها را به صورت
Np  گزارۀ گزارۀ »»: : به اين معناست کهبه اين معناست کهp   و به ازاء هر و به ازاء هر صادق است صادق استS   و هر و هرTکه در نظر بگيـريم، در دايـرۀ   که در نظر بگيـريم، در دايـرۀ     ایای

 (Ginet, 1983, 391-393)  ««کند.کند.  pرا تبديل به را تبديل به   T ، ،pن ن نيست که در زمانيست که در زما  Sقدرت قدرت 
در تعبير ژينت نوعي علّيّت نهفته شده است و از اين لحا  نيز با معنـای مـورد نظـر اکـانر و اينـواگن      در تعبير ژينت نوعي علّيّت نهفته شده است و از اين لحا  نيز با معنـای مـورد نظـر اکـانر و اينـواگن      

را داريـم کـه فاعـل نسـبت بـه      را داريـم کـه فاعـل نسـبت بـه      Np ناپذير است و به عبارتي ناپذير است و به عبارتي اجتناباجتناب  pمتفاوت است. از نظر او هنگامي متفاوت است. از نظر او هنگامي 
ای نداشـته باشـد.   ای نداشـته باشـد.   موثرند، هيچ نقش علّـي موثرند، هيچ نقش علّـي   pدر کذب و يا صدق گزارۀ در کذب و يا صدق گزارۀ   ي کهي کههايهايوضعيتوضعيت  ادث وادث وووححتحقق تحقق 

ـ     تامتام  تتيّيّواسطۀ علّواسطۀ علّحال چه به حال چه به  ـ   خود و يـا مشـارکت علّ بـرای فاعـل   بـرای فاعـل     pاينکـه  اينکـه  معنـای  معنـای    بنـابراين بنـابراين ي داشـتن.  ي داشـتن.  خود و يـا مشـارکت علّ
حـداقل  حـداقل  حتي اگـر علّـت تـامّ نباشـد،     حتي اگـر علّـت تـامّ نباشـد،       S  فاعلفاعل»»که که خواهد بود خواهد بود اين قرار اين قرار پذير است از پذير است از غيرضروری و اجتنابغيرضروری و اجتناب

 p»»  (Vihelin, 1988, 228) برای تحققبرای تحقق  استاستت ت در آنچه که علّدر آنچه که علّ  علّي خواهد داشتعلّي خواهد داشتشارکت شارکت مم
کنند که کنند که ارائه ميارائه مي  Nبينيم که ناسازگارباوران تعاريفي از بينيم که ناسازگارباوران تعاريفي از آورديم، ميآورديم، مي  Npبا دقّت در تعاريفي که در مورد با دقّت در تعاريفي که در مورد 

. اما . اما کنندکنندرا به ضرورت منطقي حفظ ميرا به ضرورت منطقي حفظ مي  Nاست و از اين طريق شباهت عملگر است و از اين طريق شباهت عملگر   pبه نوعي مستلزم صدق به نوعي مستلزم صدق 
انگاری به انتقال آن نظر دارند، از نوع ضرورت منطقـي  انگاری به انتقال آن نظر دارند، از نوع ضرورت منطقـي  دهند و با فرض تعيّندهند و با فرض تعيّننشان مينشان مي  Nآنچه که آنها با آنچه که آنها با 

1616نيست بلکه از ضروت فيزيکينيست بلکه از ضروت فيزيکي
متون ناسازگارباوران و آنچه در متون ناسازگارباوران و آنچه در   طبيعت سرچشمه گرفته است. هرچند کهطبيعت سرچشمه گرفته است. هرچند که 

آيـد فهـم   آيـد فهـم   ح ندارد، اما به نظر مـي ح ندارد، اما به نظر مـي آورند به اين نکته تاکيد و تصريآورند به اين نکته تاکيد و تصريدر استدالل پيامد ميدر استدالل پيامد مي  Nتوضيح عملگر توضيح عملگر 
را نمـادی  را نمـادی    N، اصل انتقال ضرورت باشد؛ منوط به ايـن اسـت کـه    ، اصل انتقال ضرورت باشد؛ منوط به ايـن اسـت کـه    و اينکه اصلو اينکه اصلN درست از عملگر درست از عملگر 

 برای ضرورت فيزيکي بدانيم. برای ضرورت فيزيکي بدانيم. 
ضرورت فيزيکي حداقل در دو وجه اصلي، مشـابه گـزارۀ دارای ضـرورت منطقـي اسـت.      ضرورت فيزيکي حداقل در دو وجه اصلي، مشـابه گـزارۀ دارای ضـرورت منطقـي اسـت.        گزارۀ دارای
ای صـادق اسـت.   ای صـادق اسـت.   ارۀ دارای ضرورت فيزيکي همچون گزاره دارای ضرورت منطقي، گزارهارۀ دارای ضرورت فيزيکي همچون گزاره دارای ضرورت منطقي، گزارهنخست آنکه گزنخست آنکه گز

ای منطقاً ضروری بوده و مقدم آن نيز از ضرورت منطقي برخوردار باشد؛ تالي ای منطقاً ضروری بوده و مقدم آن نيز از ضرورت منطقي برخوردار باشد؛ تالي دوم اينکه اگر گزارۀ شرطيهدوم اينکه اگر گزارۀ شرطيه
م م ای ضرورت فيزيکي داشـته و مقـد  ای ضرورت فيزيکي داشـته و مقـد  آن نيز منطقاً ضروری است. و به همين صورت نيز اگر گزاره شرطيهآن نيز منطقاً ضروری است. و به همين صورت نيز اگر گزاره شرطيه

 يابـد.  يابـد.  آن نيز خودش ضرورت فيزيکـي داشـته باشـد؛ تـالي آن نيـز بـه ضـرورت فيريکـي تحقـق مـي          آن نيز خودش ضرورت فيزيکـي داشـته باشـد؛ تـالي آن نيـز بـه ضـرورت فيريکـي تحقـق مـي          

(Chisholm, 1976, 61)       مورد مشابهت دوم همان اصل انتقال ضرورت اسـت کـه هـم در ضـرروت     مورد مشابهت دوم همان اصل انتقال ضرورت اسـت کـه هـم در ضـرروت
 منطقي صادق است و هم در ضرورت فيزيکي )طبيعي(.منطقي صادق است و هم در ضرورت فيزيکي )طبيعي(.
از ضرورت منطقي برخوردار باشد، مستلزم  ای کهتفاوت اين دو نوع ضرورت در آن است که نفي گزاره

های ممکـن صـادق اسـت. امـا در مـورد ضـرورت       ای در تمام جهانتناقض است و درنتيجه چنين گزاره
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تواند فقط در جهان بالفعل ای که ضرورت فيزيکي داشته باشد ميفيزيکي )طبيعي( اينگونه نيست و گزاره
رای مثال ما قطعا  در مورد انساني که سرش از تنش جدا صادق و نه در هيچ جهان ديگری صادق باشد. ب

شده خواهيم گفت محال است بتواند به زندگي ادامه دهد. اما چون زندگي بـدون سـر مشـتمل بـر هـيچ      
عبـارتي خـود متنـاقض    « زندگي بـدون سـر  »ای نيست، و به عبارتي چون منطقي 15ضرورت و يا امتناع

نيست که انسان بدون سر بتواند به زندگي ادامـه دهـد. امـا هـيچ     ين منطقا  غيرممکن بايد گفت ابايد گفت ا  نيست،
توانـد در شـرايطي کـه    کس از اين عدم ضرورت منطقي قصد انکار اين امر واضح را ندارد که انسان نمي

گويد که مثال  در شرايط خاصـي  انگاری ميسر ندارد زندگي کند. به همين ترتيب کسي که در انکار تعين
تواند دو نوع حرکت بدني متفاوت داشته باشد و اين طـور نيسـت کـه شـرايط     ه او ميکه اکنون پيش آمد

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  

  (Taylor,1983, 40).استبديهي 
گـری و  گـری و  خارج از حيطۀ قدرت انتخابخارج از حيطۀ قدرت انتخاب»»بنابراين آنچه به ضرورت فيزيکي صادق است، در جهان بالفعل بنابراين آنچه به ضرورت فيزيکي صادق است، در جهان بالفعل 

و ايـن همـان   و ايـن همـان     است،است،« « ناپذيرناپذيراجتناباجتناب»»و يا به عبارتي برای فاعل و يا به عبارتي برای فاعل   ««توانايي کنترل و تأثيرگذاری فاعل استتوانايي کنترل و تأثيرگذاری فاعل است
نمـادی اسـت   نمـادی اسـت   در واقـع  در واقـع  N دهند، اما عملگردهند، اما عملگرميمي  نشاننشان  Nمعنايي است که معموالً ناسازگارباوران با عملگر معنايي است که معموالً ناسازگارباوران با عملگر 

قاعدۀ قاعدۀ نماد ضرورت منطقي است. با توجه به همين نکته نماد ضرورت منطقي است. با توجه به همين نکته   برای نشان دادن ضرورت فيزيکي و عملگربرای نشان دادن ضرورت فيزيکي و عملگر
α  بديهي استدالل بر ناسازگارباوری است به اين معنا خواهد بود که هر آنچه از ضـرورت  بديهي استدالل بر ناسازگارباوری است به اين معنا خواهد بود که هر آنچه از ضـرورت    که پيش فرضکه پيش فرض

برخـوردار خواهـد بـود و خـارج از حيطـۀ قـدرت و تـوان        برخـوردار خواهـد بـود و خـارج از حيطـۀ قـدرت و تـوان          منطقي برخوردار باشد از ضرورت فيزيکي نيـز منطقي برخوردار باشد از ضرورت فيزيکي نيـز 
تواند از آن تواند از آن تأثيرگذاری فاعل در جهان بالفعل است و لذا او در موردش هيچ انتخابي نداشته و ندارد و نميتأثيرگذاری فاعل در جهان بالفعل است و لذا او در موردش هيچ انتخابي نداشته و ندارد و نمي

ممانعت کند. اما حالت عکس آن صادق نيست و ممکن است که امری عليرغم ضرورت فيزيکي و خـارج  ممانعت کند. اما حالت عکس آن صادق نيست و ممکن است که امری عليرغم ضرورت فيزيکي و خـارج  
ای برخوردار نباشد و منطقاً قابل نفـي و انکـار   ای برخوردار نباشد و منطقاً قابل نفـي و انکـار   عل از هيچ ضرورت منطقيعل از هيچ ضرورت منطقياز دسترس بودنش در جهان بالفاز دسترس بودنش در جهان بالف

 باشد.باشد.
قوانين طبيعت با توجه به ضرورت علّي حاکم بـر جريانـات طبيعـي از ضـرورت فيزيکـي برخوردارنـد.       قوانين طبيعت با توجه به ضرورت علّي حاکم بـر جريانـات طبيعـي از ضـرورت فيزيکـي برخوردارنـد.       

  ووم م ييتـأثير بگـذار  تـأثير بگـذار    داشتن آنهـا داشتن آنهـا   م به طريقي بر واقعيتم به طريقي بر واقعيتييتوانتواناکنون نمياکنون نمي  ،،ددننهرچه که باشهرچه که باشحوادث گذشته نيز حوادث گذشته نيز 
گری داريـم و نـه از تأثيرگـذاری    گری داريـم و نـه از تأثيرگـذاری    . در مورد آنها نه هيچ توانايي و يا قدرت انتخاب. در مورد آنها نه هيچ توانايي و يا قدرت انتخاباجتناب ناپذيرنداجتناب ناپذيرند  مامابرای برای 

  18441844حافظ محمد پاشا سردار عثماني در ششم شوال سال حافظ محمد پاشا سردار عثماني در ششم شوال سال »»گزارۀ گزارۀ   بر سربر سر  Nلذا عملگر لذا عملگر   ..علّي برخورداريمعلّي برخورداريم
ای صد درجه بـه  ای صد درجه بـه  آب در دمآب در دم»»و يا بر سر اين گزاره که و يا بر سر اين گزاره که « « هجری قمری از شاه عباس صفوی شکست خوردهجری قمری از شاه عباس صفوی شکست خورد

تـوان بـر   تـوان بـر   ، به اين معناست که آنها از ضرورت فيزيکي برخوردارند و به هيچ طريقـي نمـي  ، به اين معناست که آنها از ضرورت فيزيکي برخوردارند و به هيچ طريقـي نمـي  ««آيدآيدجوش ميجوش مي
ها تأثير گذاشت و هر کاری که انجام دهيم باز هم بر صدق خود باقي و خـارج از حيطـۀ   ها تأثير گذاشت و هر کاری که انجام دهيم باز هم بر صدق خود باقي و خـارج از حيطـۀ   صدق اين گزارهصدق اين گزاره

 اثر بخشي ما هستند.اثر بخشي ما هستند.
رسـد کـه   رسـد کـه   نظر مـي نظر مـي به به   شود؛شود؛نشان داده مينشان داده مي  Nملگر ملگر حال با توجه به معنای ضرورت فيزيکي که توسط عحال با توجه به معنای ضرورت فيزيکي که توسط ع

و يـا  و يـا  « « اصل انتقال عدم قدرت و توانـايي اصل انتقال عدم قدرت و توانـايي »»باوری، باوری، توان اصل انتقال ضرورت را در استدالل بر ناسازگارتوان اصل انتقال ضرورت را در استدالل بر ناسازگارميمي
ي کـه  ي کـه  کنترل مقدماتکنترل مقدماتو توانايي فاعل بر و توانايي فاعل بر عدم قدرت عدم قدرت نيز بناميم. زيرا در واقع نيز بناميم. زيرا در واقع « « ناپذيریناپذيریاصل انتقال اجتناباصل انتقال اجتناب»»



 9999 ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورتناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت 
(The Structure of Identifying the Manifestations of Literariness:. . .) 

 

نجامد، يعني همان قوانين طبيعـت کـه از ضـرورت فيزيکـي برخـوردار اسـت و       نجامد، يعني همان قوانين طبيعـت کـه از ضـرورت فيزيکـي برخـوردار اسـت و       اابه حوادث زمان حال ميبه حوادث زمان حال مي
که مشتمل بر فعل انسـان نيـز   که مشتمل بر فعل انسـان نيـز     عدم قدرت کنترل او بر نتيجه حاصل از آنها راعدم قدرت کنترل او بر نتيجه حاصل از آنها را  وضعيت جهان در گذشته،وضعيت جهان در گذشته،

 . در مقالـه حاضـر هماننـد ادبيـات رايـج در ناسـازگارباوری، هرجـا کـه بحـث از          . در مقالـه حاضـر هماننـد ادبيـات رايـج در ناسـازگارباوری، هرجـا کـه بحـث از          آوردآورددنبال مـي دنبال مـي ه ه بباست، است، 
ری امری برای فاعل و خروج آن امر از حيطۀ قدرت تأثيرگذاری و کنترل فاعل باشد، ضرورت ری امری برای فاعل و خروج آن امر از حيطۀ قدرت تأثيرگذاری و کنترل فاعل باشد، ضرورت ناپذيناپذياجتناباجتناب

 فيزيکي مورد نظر است.فيزيکي مورد نظر است.

 ناپذیری )قاعدۀ بتا(اصل انتقال اجتناب

 بـا  بـا  در اکثـر مـوارد   در اکثـر مـوارد     های ناسـازگارباوران بـر مـدعای خـود،    های ناسـازگارباوران بـر مـدعای خـود،    که پيش از اين گفته شد استداللکه پيش از اين گفته شد استداللطورطورهمانهمان
انتقـال  انتقـال    آنهـا  همـراه اسـت.  همـراه اسـت.  ديگـر  ديگـر    ۀۀای بـه گـزار  ای بـه گـزار  از گزارهاز گزاره  ناپذيریناپذيریاجتناباجتناب  وو  ضرورتضرورت  نوعي انتقالنوعي انتقالبر بر   تأکيدتأکيد

 بيـان  بيـان    گيرنـد و آن را در قالـب قاعـدۀ    گيرنـد و آن را در قالـب قاعـدۀ    ناپذيری را به عنوان يك اصل در نظـر مـي  ناپذيری را به عنوان يك اصل در نظـر مـي  ضرورت و اجتنابضرورت و اجتناب
 کنند.کنند.ميمي

 و ميـان ايـن چيـز    و ميـان ايـن چيـز    باشـد  باشـد  )فيزيکي( )فيزيکي(   ناپذيری و ضرورتناپذيری و ضرورت  اجتناباجتناب  اگر چيزی دارای وصفاگر چيزی دارای وصفه ه قاعدقاعدطبق اين طبق اين 
 نشدني وجود داشته باشد؛ در اين صورت با نظـر بـه نـوع ارتبـاط     نشدني وجود داشته باشد؛ در اين صورت با نظـر بـه نـوع ارتبـاط     و امر ديگری يك ارتباط الينفك و جداو امر ديگری يك ارتباط الينفك و جدا

   شـود شـود از اولي بـه دومـي منتقـل مـي    از اولي بـه دومـي منتقـل مـي    و ضرورت و ضرورت   ناپذيریناپذيریاجتناباجتناب  ويژگيويژگي  ،،و پيوندی که ميان آنها وجود داردو پيوندی که ميان آنها وجود دارد
 & O' Connor, 2000, , 7) ). دناپـذير خواهـد بـو   ناپـذير خواهـد بـو   و مورد دوم نيز بـه تبـع مـورد نخسـت، اجتنـاب     و مورد دوم نيز بـه تبـع مـورد نخسـت، اجتنـاب     

Fischer, 1995, , 8, ,2 

آنچه که نتيجـه و پيامـد   آنچه که نتيجـه و پيامـد   يعني يعني   د.د.شوشوناپذيری از مقدمات به نتيجه منتقل ميناپذيری از مقدمات به نتيجه منتقل مياجتناباجتنابگويد گويد ميمي  قاعدۀ قاعدۀ 
ناپـذيری در واقـع   ناپـذيری در واقـع   خواهد بـود. اصـل انتقـال اجتنـاب    خواهد بـود. اصـل انتقـال اجتنـاب    ناپذير ناپذير است؛ خودش نيز اجتناباست؛ خودش نيز اجتناب  ناپذيرناپذيرچيزی اجتنابچيزی اجتناب

   دارداريـك نتيجـه پيشـوند   يـك نتيجـه پيشـوند   مـا را بـه   مـا را بـه   1818دارداراست. طبق اين اصل مقـدمات پيشـوند  است. طبق اين اصل مقـدمات پيشـوند    1313««بستاربستار»»وردی از اصل وردی از اصل مم

ای از مقدمات را که منطقاً به نتيجۀ خاصـي داللـت دارنـد در    ای از مقدمات را که منطقاً به نتيجۀ خاصـي داللـت دارنـد در    اگر شما مجموعهاگر شما مجموعهبر اين اساس، بر اين اساس، . . رسانندرسانندميمي
همۀ آنها را محصور همۀ آنها را محصور   وو  را به عنوان يك پيشوند به هر يك از مقدمات اضافه کنيدرا به عنوان يك پيشوند به هر يك از مقدمات اضافه کنيد  Nنظر بگيريد و عملگر نظر بگيريد و عملگر 
و آن را نيز مقيد و آن را نيز مقيد   بر سر نتيجه نيز اضافه خواهد شدبر سر نتيجه نيز اضافه خواهد شد  منطقاًمنطقاً  Nعملگر عملگر   به دنبال آنهابه دنبال آنها  ؛؛و مقيد به اين قيد کنيدو مقيد به اين قيد کنيد

  (Suster, 2004, 46)..کندکنديه اين قيد مييه اين قيد مي

کـه عمومـاً مـورد    کـه عمومـاً مـورد    داننـد  داننـد  مـي مـي   1919ایایههههقانون موجّقانون موجّرا پيوند آن با را پيوند آن با   برخي نيز دليل موجّه دانستن قاعده برخي نيز دليل موجّه دانستن قاعده 
ضرورت و الزام است، خودش نيز ضروری و الزم ضرورت و الزام است، خودش نيز ضروری و الزم يك يك آنچه نتيجه و پيامد آنچه نتيجه و پيامد »»  ::. از اين قرار که. از اين قرار کهاستاستپذيرش پذيرش 
   (Kapitan, 2001, 5-6)  ««است.است.

است؛ زيرا طبق اصل بسـتار اگـر همـۀ    است؛ زيرا طبق اصل بسـتار اگـر همـۀ      توان گفت که حتي اين قاعده نيز موردی از اصل بستارتوان گفت که حتي اين قاعده نيز موردی از اصل بستاراما مياما مي
د، نتيجه نيز به دنبال آنها مقيّد به اين قيد خواهـد بـود و بالضـروره    د، نتيجه نيز به دنبال آنها مقيّد به اين قيد خواهـد بـود و بالضـروره    مقدمات مقيّد به ضرورت و الزام باشنمقدمات مقيّد به ضرورت و الزام باشن

 صادق است.صادق است.
داران معاصـر اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری      داران معاصـر اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری      ای که طاليهای که طاليهو اينواگن به عنوان دو فيلسوف اصليو اينواگن به عنوان دو فيلسوف اصلي  ژينتژينت
  دهند. اهميت ايـن اصـل  دهند. اهميت ايـن اصـل  قرار ميقرار مي« « اصل انتقال اجتناب ناپذيریاصل انتقال اجتناب ناپذيری»»های خود را های خود را اتکاء استداللاتکاء استدالل  ۀۀنقطنقط  ،،هستندهستند



 القاسمی دهاقانی،محمد سعیدی مهرزینب ابو 9191
(Zeynab Abolghasemi Dehaghani / Mohammad Saeedimehr) 

 

بر ناسـازگار بـاور بـودن    بر ناسـازگار بـاور بـودن      ييتواند هيچ دليلتواند هيچ دليلرا نپذيرد، نميرا نپذيرد، نمي  اگر کسي اگر کسي »»از نظر اينواگن از نظر اينواگن تا جايي است که تا جايي است که 
  (Inwagen, 1995, 224)   ««داشته باشد.داشته باشد.

  ش راش رادندنبوبو  شهودیشهودیا ا کند. امّکند. امّرا تصديق ميرا تصديق مي  آنآناعتبار اعتبار انسان، انسان،  شهودیشهودی  اند که دريافتاند که دريافتمدعيمدعي  طرفداران طرفداران 
دريافـت  دريافـت  منکـر ايـن   منکـر ايـن   که ممکن است فردی که ممکن است فردی   پذيرندپذيرندميميو و دانند دانند نمينميای برای پذيرش عمومي آن ای برای پذيرش عمومي آن دليل کافيدليل کافي

را را   کنند که هيچ مـوردی از قاعـدۀ   کنند که هيچ مـوردی از قاعـدۀ   ميمي  تأکيدتأکيدلذا ژينت و اينواگن به عنوان دليل بر اين لذا ژينت و اينواگن به عنوان دليل بر اين   شود.شود.  شهودیشهودی
. مخالفين ايـن قاعـده   . مخالفين ايـن قاعـده   ای غلط و کاذب رسيده باشدای غلط و کاذب رسيده باشدسراغ ندارند که با مقدمات و قضايای صحيح به نتيجهسراغ ندارند که با مقدمات و قضايای صحيح به نتيجه

از مقدمات صحيح مـا را بـه   از مقدمات صحيح مـا را بـه     دهد دهد اند که نشان مياند که نشان ميهايي نمودههايي نمودهنيز در مقام ابطال آن سعي بر ارائۀ مثالنيز در مقام ابطال آن سعي بر ارائۀ مثال
 رساند. رساند. ای کاذب ميای کاذب مينتيجهنتيجه

 ( )قاعدۀ ناپذیری اجتناب سیر تکامل و اصالح اصل انتقال

توان يافت که با مقدمات توان يافت که با مقدمات بر اينکه هيچ موردی از اين قاعده را نميبر اينکه هيچ موردی از اين قاعده را نمي  برخالف ادعای طرفداران قاعدۀ برخالف ادعای طرفداران قاعدۀ 
اند که بـا  اند که بـا  های نقض فراواني از اين قاعده را نشان دادههای نقض فراواني از اين قاعده را نشان دادهصادق به نتيجۀ کاذب برسد؛ برخي فيلسوفان مثالصادق به نتيجۀ کاذب برسد؛ برخي فيلسوفان مثال

کـدام سـبب   کـدام سـبب   های نقـض هـيچ  های نقـض هـيچ  ه است. البته اين مثاله است. البته اين مثالای کذب و باطل منجر شدای کذب و باطل منجر شدمقدمات صحيح به نتيجهمقدمات صحيح به نتيجه
ـ     نشده که حاميان اين قاعده از حمايت خود انصراف دهند. بلکه هر مثـال نشده که حاميان اين قاعده از حمايت خود انصراف دهند. بلکه هر مثـال  ـ   نقضـي بـه نوب خـود موجـب   خـود موجـب     هنقضـي بـه نوب

های نقض وارد شده بـر آن ايمـن باشـد.    های نقض وارد شده بـر آن ايمـن باشـد.    شده تا همچنان صادق بماند و در مقابل مثالشده تا همچنان صادق بماند و در مقابل مثال  اصالحاتي دراصالحاتي در
 اند.اند.را تکامل بخشيده و به دوام آن کمك کردهرا تکامل بخشيده و به دوام آن کمك کرده  عدۀ عدۀ درواقع به نحوی قادرواقع به نحوی قا

پردازيم و نشان خواهيم داد کـه  پردازيم و نشان خواهيم داد کـه  ميمي  های نقض های نقض ترين و مشهورترين مثالترين و مشهورترين مثالدر ادامه به بخشي از اصليدر ادامه به بخشي از اصلي
 اند. اند. انديشيدهانديشيده  های نقض چه تمهيداتي برای دفاع از های نقض چه تمهيداتي برای دفاع از ناسازگارباوران در مقابل اين مثالناسازگارباوران در مقابل اين مثال

  34و جانسون 30مثال نقض مک کی

 اسـت. يعنـي ايـن اصـل     اسـت. يعنـي ايـن اصـل       1111اصـل انباشـتگي و تـراکم   اصـل انباشـتگي و تـراکم   ر ر مبتني بـر انکـا  مبتني بـر انکـا    های نقض های نقض مثالمثال  برخي ازبرخي از  

 که:که:
NA & NB ˫  N (A&B) 

1414ابتدا توسط اسلوتابتدا توسط اسلوت  از اين نوعاز اين نوع  های نقضهای نقضمثالمثال
مـك  مـك    توسـط توسـط مندی مندی نظامنظامطرح شد و سپس به صورت طرح شد و سپس به صورت ( 

های نقضي عدم اعتبار اصل انباشتگي و تراکم را نشان دادنـد  های نقضي عدم اعتبار اصل انباشتگي و تراکم را نشان دادنـد  آنها با مثالآنها با مثال. . ندندجانسون بسط داده شدجانسون بسط داده شد  کي وکي و

نيز نيز   Bناپذير و ناپذير و اجتناباجتناب  Aرا نتيجه گرفتند. بر پايه اصل انباشتگي اگر را نتيجه گرفتند. بر پايه اصل انباشتگي اگر   و به دنبال آن عدم اعتبار قاعدۀ و به دنبال آن عدم اعتبار قاعدۀ 
ناپذير خواهد بـود و لـذا در   ناپذير خواهد بـود و لـذا در   ی که حاکي از عطف اين دو است نيز اجتنابی که حاکي از عطف اين دو است نيز اجتنابااناپذير باشد، گزارۀ عطفيهناپذير باشد، گزارۀ عطفيهاجتناباجتناب

 ای کاذب کند. ای کاذب کند. حيطۀ قدرت و توان فاعل نيست که بتواند آن را تبديل به گزارهحيطۀ قدرت و توان فاعل نيست که بتواند آن را تبديل به گزاره
 کند:کند:طور اثبات ميطور اثبات مياکانر اصل انتقال ضرورت را با توسل به اصل تراکم و انباشتگي ايناکانر اصل انتقال ضرورت را با توسل به اصل تراکم و انباشتگي اين

1. Np                     قضيۀ مفروض 

2. N (p q) قضيۀ مفروض          قضيۀ مفروض              
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3. N (p & (p q) )                           از مقدمۀ اول و دوم و اصل انباشتگي و تراکماز مقدمۀ اول و دوم و اصل انباشتگي و تراکم 

4.   {[ p & (p  ⊃ q)] q} قاعدۀ وضع مقدم              قاعدۀ وضع مقدم                    

 Nq                                                                                  1313نطقينطقياز مقدمۀ سه و چهار و قاعدۀ بستار استلزام ماز مقدمۀ سه و چهار و قاعدۀ بستار استلزام م  

 (O`Connor, 2000, 11) 

ای را فرض کنيد که ديروز در توان و قـوۀ مـن   ای را فرض کنيد که ديروز در توان و قـوۀ مـن   ههسکّسکّبرای مالحظه چگونگي نقض اعتبار اين استدالل برای مالحظه چگونگي نقض اعتبار اين استدالل 
کردم کردم من آن را پرتاب ميمن آن را پرتاب مي  اين را هم فرض کنيد که اگراين را هم فرض کنيد که اگرام. ام. پرتابش نکردهپرتابش نکرده  وليوليبوده که به هوا پرتابش کنم بوده که به هوا پرتابش کنم 

 آن فرود آيد و يا پشت آن.آن فرود آيد و يا پشت آن.  رویرویه از سمت ه از سمت انتخابي در اين مورد نداشتم که سکّانتخابي در اين مورد نداشتم که سکّ  هيچهيچ
ناپذير بودن و عدم احاطۀ قـدرت و  ناپذير بودن و عدم احاطۀ قـدرت و  را که بيانگر اجتنابرا که بيانگر اجتناب  Nتوانيم عملگر توانيم عملگر ميمي  با توجه به شرايط مفروضبا توجه به شرايط مفروض

و و   ««ه از سمت روی آن فرود نيامده از سمت روی آن فرود نيامدديروز سکّديروز سکّ»»توانايي فاعل بر تغيير چيزی است بر سر اين گزاره آورد که توانايي فاعل بر تغيير چيزی است بر سر اين گزاره آورد که 
ای پرتـاب نشـد و در حـال    ای پرتـاب نشـد و در حـال    چرا که اصالً هيچ سکّهچرا که اصالً هيچ سکّه  ««ه از سمت پشت آن فرود نيامده از سمت پشت آن فرود نيامدديروز سکّديروز سکّ»»همچنين همچنين 

بر سر بر سر   آيا طبق اصل انباشتگيآيا طبق اصل انباشتگي  امااماحاضر گذشته امری غير قابل تغيير و خارج از حيطۀ اثرگذاری من است. حاضر گذشته امری غير قابل تغيير و خارج از حيطۀ اثرگذاری من است. 
ه از سمت پشـت  ه از سمت پشـت  و سکّو سکّ  وی آن فرود نيامدوی آن فرود نيامدرر  ه ديروز از سمته ديروز از سمتسکّسکّ»»گزارۀ عطفي اين دو که عبارت است از گزارۀ عطفي اين دو که عبارت است از 

پذير اسـت و  پذير اسـت و  را آورد؟ پاسخ منفي است. اين گزاره برای من اجتنابرا آورد؟ پاسخ منفي است. اين گزاره برای من اجتناب  Nتوان عملگر توان عملگر نيز مينيز مي« « آن فرود نيامدآن فرود نيامد
ام ام اين قـدرت را داشـته  اين قـدرت را داشـته    توانم از صدق آن ممانعت به عمل آورم. زيرا طبق شرايط مفروض، ديروز منتوانم از صدق آن ممانعت به عمل آورم. زيرا طبق شرايط مفروض، ديروز منميمي

 خره يـا از سـمت روی آن و يـا پشـت آن فـرود      خره يـا از سـمت روی آن و يـا پشـت آن فـرود      کردم؛ بـاال کردم؛ بـاال ه را پرتاب کنم و اگر آن را پرتاب ميه را پرتاب کنم و اگر آن را پرتاب ميکه سکّکه سکّ
تـوانيم از آن اجتنـاب   تـوانيم از آن اجتنـاب   و ما مـي و ما مـي ی که بر سر آن آمده، غلط است ی که بر سر آن آمده، غلط است Nعطفي با عملگر عطفي با عملگر   ۀۀلذا اين گزارلذا اين گزار. . آمدآمدميمي

و بـه صـورت جـدا    و بـه صـورت جـدا      اند صـادقند اند صـادقند دو طرفي که به هم عطف شدهدو طرفي که به هم عطف شده  با توجه به مفروضات ما،با توجه به مفروضات ما،  هرچند کههرچند کهکنيم. کنيم. 
 (McKay, T. and D. Johnson, 1996, 113-122). . ناپذيرناپذيرجدا، اجتنابجدا، اجتناب

 و اصالحیة او بر 31مثال نقض ویدرکر

است. البته او پس از نقض است. البته او پس از نقض   رح شدهرح شدهطط  ويدرکرويدرکر  توسطتوسط  های نقض بسيار مشهور بر های نقض بسيار مشهور بر يکي ديگر از مثاليکي ديگر از مثال

گو گو کند که در مقابل اين مثال نقض پاسخکند که در مقابل اين مثال نقض پاسخيز ارائه مييز ارائه مينن  اين قاعده با مثال خود، صورتي اصالح شده از اين قاعده با مثال خود، صورتي اصالح شده از 
 است.است.

فرض کنيد تنها يك فاعل وجود دارد به نام سام. او مقدار اندکي راديوم دارد که گـاه اجـزاء ريـز درون    فرض کنيد تنها يك فاعل وجود دارد به نام سام. او مقدار اندکي راديوم دارد که گـاه اجـزاء ريـز درون    
يـك امـر   يـك امـر     ،،ساطع کنـد يـا خيـر   ساطع کنـد يـا خيـر     Tيابد. اما اين که راديوم ذراتي را در زمان خاص يابد. اما اين که راديوم ذراتي را در زمان خاص اتمي از آن تشعشع مياتمي از آن تشعشع مي

دهـد بـه صـورت قطعـي     دهـد بـه صـورت قطعـي     رد مـي رد مـي   Tتوان پيش از تشعشعي که در زمان خـاص  توان پيش از تشعشعي که در زمان خـاص  ا نميا نميو لذو لذ  استاست  1515نامتعيننامتعين
ايـن را هـم فـرض    ايـن را هـم فـرض    . . شود يا خيـر شود يا خيـر بگوييم که در فالن زمان خاص، ذرات ريزی از اين راديوم متشعشع ميبگوييم که در فالن زمان خاص، ذرات ريزی از اين راديوم متشعشع مي

در آن در آن او او و و اسـت  اسـت  انتخـاب داشـته   انتخـاب داشـته     از بين ببرداز بين ببرد  Tسام در مورد اين که راديوم را در زمان پيش از سام در مورد اين که راديوم را در زمان پيش از   کنيد کهکنيد که
ای را در زمـان  ای را در زمـان  به همين دليل نيز مطمئن است که راديوم هيچ ذرهبه همين دليل نيز مطمئن است که راديوم هيچ ذره  ..وم خود را از بين برده استوم خود را از بين برده استزمان راديزمان رادي

T  چرا که اصالً هيچ راديومي وجود نداردچرا که اصالً هيچ راديومي وجود ندارد  کندکنداز خود ساطع نمياز خود ساطع نمي.. 

 



 القاسمی دهاقانی،محمد سعیدی مهرزینب ابو 9191
(Zeynab Abolghasemi Dehaghani / Mohammad Saeedimehr) 

 

ای را در ای را در راديـوم هـيچ ذره  راديـوم هـيچ ذره  »»کـه  کـه    اشاره داشته باشد به ايـن اشاره داشته باشد به ايـن   R  نمادنماد  اگراگربا توجه به شرايط مفروض با توجه به شرايط مفروض   حالحال
ما ما ؛ ؛ ««تباه کرده استتباه کرده است  Tسام راديوم را پيش از زمان سام راديوم را پيش از زمان »»که که   گزارهگزاره  به اينبه اينS نماد نماد   وو  ««کندکندساطع نميساطع نمي  Tزمان زمان 

 خواهيم داشت:خواهيم داشت:  عدۀ عدۀ از قااز قا  رارا  اين مثالاين مثال
N R, N (R S) ˫N S 

 R))  يياين استدالل در صورتي باطل خواهد بود که سام بتواند کاری را انجام دهد که عطفاين استدالل در صورتي باطل خواهد بود که سام بتواند کاری را انجام دهد که عطف  ۀ دوّمۀ دوّممقدممقدم

& ~ Sيعني سام شرايطي فراهم کند که در آن راديوم را پيش از زمان يعني سام شرايطي فراهم کند که در آن راديوم را پيش از زمان   ..( صحيح باشد( صحيح باشدT   ( در در   تباه نکنـد ) تباه نکنـد
امـا طبـق   امـا طبـق     ..ساطع نکنـد ساطع نکنـد   Tرا در زمان را در زمان   ایایههذرذرهيچ هيچ ين حالت راديوم ين حالت راديوم همهماين مورد قدرت و اختيار دارد( و در اين مورد قدرت و اختيار دارد( و در 

  ..قدرت و کنترل سـام اسـت  قدرت و کنترل سـام اسـت    ۀۀامری نامتعين و خارج از حيطامری نامتعين و خارج از حيط  ،،تشعشع ذرات در صورت وجود راديومتشعشع ذرات در صورت وجود راديوم  ،،فرضفرض
 استدالل، صحيح است. استدالل، صحيح است.   دومدوم  ۀۀتواند اين عطفي را محقق کند و نتيجه آنکه مقدمتواند اين عطفي را محقق کند و نتيجه آنکه مقدملذا او نميلذا او نمي
  NS  يعنـي يعنـي   گيـری حاصـل از آن  گيـری حاصـل از آن  نيز با توجه به شرايط مفروض، صحيح اسـت. امـا نتيجـه   نيز با توجه به شرايط مفروض، صحيح اسـت. امـا نتيجـه     اولاول  ۀۀمقدممقدم

توانـد پـيش از   توانـد پـيش از   قدرت و کنترل سام اسـت و او مـي  قدرت و کنترل سام اسـت و او مـي    ۀۀدر حيطدر حيط  Sصحيح نيست، زيرا طبق شرايط مفروض صحيح نيست، زيرا طبق شرايط مفروض 
 از تباه کردن راديوم ممانعت کند. از تباه کردن راديوم ممانعت کند.   Tزمان زمان 
 يم يم رسـ رسـ ای غلـط مـي  ای غلـط مـي  بـه نتيجـه  بـه نتيجـه    اسـت، اسـت،   صـحيح صـحيح   کـه طبـق شـرايط مفـروض    کـه طبـق شـرايط مفـروض      مـا از مقـدماتي  مـا از مقـدماتي  اينجا اينجا در در 

 دهـد کـه در سـاختار ايـن اصـل، نقصـي وجـود        دهـد کـه در سـاختار ايـن اصـل، نقصـي وجـود        و نشـان مـي  و نشـان مـي      اعتبـاری اعتبـاری بـر بـي  بـر بـي    و اين شاهدی استو اين شاهدی است

 . . دارددارد

در مقابل انتقـادات  در مقابل انتقـادات    به مراتب از به مراتب از   اواود که از نظر د که از نظر کنکنئه ميئه ميرارااارا را   2  ايجاد تغييراتيايجاد تغييراتيبا با در ادامه در ادامه   ويدرکرويدرکر

  از اين قرار است:از اين قرار است:2ناپذيرتر و به وضوح معتبر است.ناپذيرتر و به وضوح معتبر است.آسيبآسيب

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

هرچند کـه  هرچند کـه    2کند. در کند. در ميمي  N را جايگزين عملگر را جايگزين عملگر   □عملگر عملگر تر کرده و تر کرده و مقدمۀ دوم ما را قویمقدمۀ دوم ما را قوی  ويدرکرويدرکر
((p qشود يـك ضـرورت منطقـي اسـت.     شود يـك ضـرورت منطقـي اسـت.     ناپذيری آن ميناپذيری آن ميناپذير است، اما آنچه موجب اجتنابناپذير است، اما آنچه موجب اجتناب( اجتناب( اجتناب

ناپـذيری را بـه جـای مقدمـۀ دوم آورد )هماننـد مثـال خـود        ناپـذيری را بـه جـای مقدمـۀ دوم آورد )هماننـد مثـال خـود        ان هر امر صرفاً اجتنابان هر امر صرفاً اجتنابتوتوبنابراين ديگر نميبنابراين ديگر نمي
ويدرکر(. بلکه قاعدۀ ما فقط در صورتي جاری است که رابطـۀ اجتنـاب ناپـذير موجـود در مقدمـۀ دوم از      ويدرکر(. بلکه قاعدۀ ما فقط در صورتي جاری است که رابطـۀ اجتنـاب ناپـذير موجـود در مقدمـۀ دوم از      

و و   T  زمـان زمـان   پـيش از پـيش از   ۀۀبا توجه به توصيف کامـل جهـان در لحظـ   با توجه به توصيف کامـل جهـان در لحظـ   بنابراين بنابراين ضرورت منطقي برخوردار باشد. ضرورت منطقي برخوردار باشد. 
فعل الف را فعل الف را    S فاعلفاعل»»  يعني اينکهيعني اينکه  q  ۀۀکه در اين جهان صادق است، مفاد گزارکه در اين جهان صادق است، مفاد گزار  ایایقوانين طبيعيقوانين طبيعي  مجموعهمجموعه
 ر خواهد بود.ر خواهد بود.برخوردابرخوردا  از يك ضرورت منطقياز يك ضرورت منطقي  ،،««انجام دادانجام داد  Tدر زمان در زمان 

2  توان توان اما مياما مي  ،،گو استگو استشود پاسخشود پاسخهای نقضي که توسط خود ويدرکر طرح ميهای نقضي که توسط خود ويدرکر طرح ميهر چند در مقابل مثالهر چند در مقابل مثال
بازسازی اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری     بازسازی اسـتدالل بـر ناسـازگار بـاوری       . لذا برای. لذا برایرا نيز از اعتبار ساقط کردرا نيز از اعتبار ساقط کردآن آن های نقض ديگری های نقض ديگری مثالمثال  بابا

 کافي نيست و همچنان بايد به دنبال جايگزيني برای آن بود.کافي نيست و همچنان بايد به دنبال جايگزيني برای آن بود.
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  2بر 33مثال نقض زاگزبسکی

نگرفته و راه حل او در همـۀ  نگرفته و راه حل او در همـۀ    دهد ويدرکر قلب مشکل را نشانهدهد ويدرکر قلب مشکل را نشانهزاگزبسکي با ذکر مثال نقضي نشان ميزاگزبسکي با ذکر مثال نقضي نشان مي
 گو نيست.گو نيست.موارد پاسخموارد پاسخ

گيرد در مدت زماني که منتظر است دوستش از ساختماني در آن گيرد در مدت زماني که منتظر است دوستش از ساختماني در آن فرض کنيم که تام آزادانه تصميم ميفرض کنيم که تام آزادانه تصميم مي  
  ،،اش به آجر خاصي از ديواراش به آجر خاصي از ديوارشانهشانه  ۀۀتکيتکي  بابا  به ديواری تکيه دهد. بي اطالع از اينکهبه ديواری تکيه دهد. بي اطالع از اينکه  آيد،آيد،دست خيابان بيرون دست خيابان بيرون 

در همـان سـاختماني   در همـان سـاختماني     مهيـب مهيـب   منجر به انفجار بمبيمنجر به انفجار بمبيدر نهايت در نهايت   فعال خواهد کرد کهفعال خواهد کرد کهای از حوادث را ای از حوادث را زنجيرهزنجيره
 شود که دوستش در آن ساکن است.شود که دوستش در آن ساکن است.ميمي

ای پيامـد ضـروری و متعـيّن حـوادث پيشـين      ای پيامـد ضـروری و متعـيّن حـوادث پيشـين      از آنجايي که طبق نظريۀ تعيّن علّي، رد دادن هر حادثهاز آنجايي که طبق نظريۀ تعيّن علّي، رد دادن هر حادثه
جۀ ضروری اين اسـت کـه   جۀ ضروری اين اسـت کـه   پيامد و نتيپيامد و نتيT2 است؛ در شرايط مفروض رد دادن حادثۀ انفجار بمب در زمان است؛ در شرايط مفروض رد دادن حادثۀ انفجار بمب در زمان 

 فشار داده شود.فشار داده شود.  T1آجر در زمان آجر در زمان 
 حال اگر در شرايط مفروض فوق اين نمادها را در نظر بگيريم:حال اگر در شرايط مفروض فوق اين نمادها را در نظر بگيريم:

Cعطف قوانين طبيعت: عطف قوانين طبيعت :.. 
:P  ؛ از ؛ از تتمنوط به آنها و مقارن بـا آنهاسـ  منوط به آنها و مقارن بـا آنهاسـ  انفجار بمب انفجار بمب   ای کهای کهييشرايط علّشرايط علّها و ها و حصول مجموعۀ وضعيتحصول مجموعۀ وضعيت

  طبـق نظريـۀ ضـرورت و تعـين علّـي در     طبـق نظريـۀ ضـرورت و تعـين علّـي در       ))  م انجـام شـد.  م انجـام شـد.  توسط تاتوسط تا  T1جمله فشار دادن آجر که در زمان جمله فشار دادن آجر که در زمان 
 .(.(منفجر شودمنفجر شود  T2بمب در بمب در   ضروری است کهضروری است که  ««منطقاًمنطقاً»»  حاصل باشدحاصل باشد   Pوو   Cي کهي کهشرايطشرايط
q آجر در زمان : آجر در زمان :T1   .فشار داده شده است. فشار داده شده است 
Sفاعل: فاعل : 

:T  ( زمان پيش از انفجار بمب( زمان پيش از انفجار بمبT1)) 

 خواهيم داشت:خواهيم داشت:  2بر بر   مورد نقض زير رامورد نقض زير را

N (P&C), □ ((P&C)   q)  Nq 

با توجه به مفروضات ما درسـت اسـت.   با توجه به مفروضات ما درسـت اسـت.     دوم طرح شدهدوم طرح شده  ۀۀبرای مقدمبرای مقدمدر اين مثال در اين مثال ای که ای که ضرورت منطقيضرورت منطقي
انفجار آن مغاير با قوانين حاکم بر طبيعـت نباشـد و   انفجار آن مغاير با قوانين حاکم بر طبيعـت نباشـد و     شود کهشود کهتنها در صورتي منفجر ميتنها در صورتي منفجر مي  T2بمب در زمان بمب در زمان 

. امـا  . امـا  نيـز حاصـل باشـد   نيـز حاصـل باشـد     فشار داده شودفشار داده شود  T1آجر در زمان آجر در زمان   آن از جمله اينکهآن از جمله اينکه  شرايط علّي الزم برای انفجارشرايط علّي الزم برای انفجار
يکي از شرايط علّي الزم برای انفجار بمب، يکي از شرايط علّي الزم برای انفجار بمب، ( چه طور؟ ( چه طور؟ P&Cاول يعني عطف )اول يعني عطف )  ۀۀناپذير بودن مقدمناپذير بودن مقدماجتناباجتناب

در در   ايـن ايـن   خـاص خـاص   ۀۀآيا در آن لحظـ آيا در آن لحظـ   فشار داده شدن آجر است که با تکيه دادن تام به ديوار حاصل شد. حالفشار داده شدن آجر است که با تکيه دادن تام به ديوار حاصل شد. حال
شود و در نهايـت  شود و در نهايـت    P~که به آن آجر خاص تکيه ندهد و لذا موجب تحقق که به آن آجر خاص تکيه ندهد و لذا موجب تحقق   نيستنيستت و توان تام ت و توان تام قدرقدر  حيطۀحيطۀ

شـده  شـده  ای از حوادث ای از حوادث تام ناخودآگاه موجب فعال شدن زنجيرهتام ناخودآگاه موجب فعال شدن زنجيره  ..پاسخ مثبت استپاسخ مثبت است  N(P&C)موجب بطالن موجب بطالن 
ــا اگــر او مــياااســت اســت  ــا اگــر او مــيم ــره  م ــال شــدن زنجي ــوار موجــب فعّ ــه دي ــش ب ــه دادن ــره  دانســت تکي ــال شــدن زنجي ــوار موجــب فعّ ــه دي ــش ب ــه دادن  ای از حــوادث ای از حــوادث دانســت تکي
هايت بمبي را منفجر خواهد کرد، اين احتمال وجود داشت که از انجام عمل خود ممانعت هايت بمبي را منفجر خواهد کرد، اين احتمال وجود داشت که از انجام عمل خود ممانعت شود که در نشود که در نميمي
آيد کـه  آيد کـه  ناپذير به حساب نميناپذير به حساب نمي( يك امر اجتناب( يك امر اجتنابP&Cو عطف )و عطف )  ستستتام اتام ا  ۀۀتوان و قوتوان و قو  ۀۀدر دايردر داير  P~لذا لذا   کند.کند.

 ای کاذب و باطل تبديل کند.ای کاذب و باطل تبديل کند.فاعل نتواند آن را به گزارهفاعل نتواند آن را به گزاره



 القاسمی دهاقانی،محمد سعیدی مهرزینب ابو 9393
(Zeynab Abolghasemi Dehaghani / Mohammad Saeedimehr) 

 

در مقدمۀ دوم استفاده کرديم بازهم مثالي داريم که در آن در مقدمۀ دوم استفاده کرديم بازهم مثالي داريم که در آن   ملگرملگردر اينجا هر چند که به درستي از عدر اينجا هر چند که به درستي از ع  

 (Zagzebski, 1991, 165-168) شود. شود. گو نبوده و نقض ميگو نبوده و نقض ميپاسخپاسخ  2قاعدۀ قاعدۀ 

 های نقض پاسخ اکانر به مثال

های نقضي که بر آن وارد شده، همگي ناشي از تکيـه  های نقضي که بر آن وارد شده، همگي ناشي از تکيـه  و مثالو مثال  اختالف نظر در مورد صورت درست اختالف نظر در مورد صورت درست 
که توسط اينواگن بـه کـار   که توسط اينواگن بـه کـار     بر روی معاني مختلف از ضرورت است. برای مثال در صورت اوليۀ قاعدۀ بر روی معاني مختلف از ضرورت است. برای مثال در صورت اوليۀ قاعدۀ 

شـود؛ در  شـود؛ در  گـری تأکيـد مـي   گـری تأکيـد مـي   فاعل بر کنترل فعـل و انتخـاب  فاعل بر کنترل فعـل و انتخـاب  1818شود، بر ضرورت وجود قوه و توانشود، بر ضرورت وجود قوه و توانگرفته ميگرفته مي
ت اصالحشدۀ آن تأکيد ويدرکر بر ضرورت منطقـي اسـت؛ و زاگزبسـکي در مثـال نقـض خـود بـه        ت اصالحشدۀ آن تأکيد ويدرکر بر ضرورت منطقـي اسـت؛ و زاگزبسـکي در مثـال نقـض خـود بـه        صورصور

1919ضرورت علّيضرورت علّي
 توجه دارد.توجه دارد.   

توانـد مشـتمل بـر    توانـد مشـتمل بـر    در صورتي ميدر صورتي مي  ها نيازمنديم و ها نيازمنديم و ولي ما به تبييني واحد و مشتمل بر انواع ضرورتولي ما به تبييني واحد و مشتمل بر انواع ضرورت
که حداقل معنای مشـترک ميـان انـواع    که حداقل معنای مشـترک ميـان انـواع      Nين عملگر ين عملگر ها باشد که بتوان صحت آن را با همها باشد که بتوان صحت آن را با همانواع ضرورتانواع ضرورت

کند راه حلـي  کند راه حلـي  سعي ميسعي مي    در مقام دفاع ازدر مقام دفاع از  هاست، حفظ کرد. اهتمام اکانر دقيقاً به همين است وهاست، حفظ کرد. اهتمام اکانر دقيقاً به همين است وضرورتضرورت
های نقضـي  های نقضـي  مثالمثالهمۀ همۀ در مقابل در مقابل ها باشد و در نتيجه ها باشد و در نتيجه ارائه کند تا اصل انتقال ضرورت شامل انواع ضرورتارائه کند تا اصل انتقال ضرورت شامل انواع ضرورت

 گو باشد.گو باشد.، پاسخ، پاسخن وارد شدهن وارد شدهکه بر آکه بر آ
ی نقضي که پـيش از ايـن آمـد، طريقـۀ     ی نقضي که پـيش از ايـن آمـد، طريقـۀ     هاهامثالمثالوجه مشترک وجه مشترک دهد که دهد که نکته توجه مينکته توجه مياکانر ما را به اين اکانر ما را به اين 

  pمطـابق بـا   مطـابق بـا     ۀۀاز آنکه گزاراز آنکه گزار  پيشپيشدر زماني در زماني   q  ۀ مطابق باۀ مطابق باگزارگزار  خاص چينش امور در آنهاست. در همۀ آنهاخاص چينش امور در آنهاست. در همۀ آنها
 ند.ند.صادق باشد، صادقصادق باشد، صادق

تـوان بـه جـای آن هـر گـزارۀ      شانگر هر گزارۀ صادقي است و مين pپيش از اين گفتيم طورکه طورکه همانهمان
نشانگر گزارۀ صـادقي اسـت   نشانگر گزارۀ صـادقي اسـت     qدادهای حال و يا آينده است قرار داد. اما صادقي را که در مورد يکي از رد

گفتـه در ايـن   گفتـه در ايـن   های نقض پـيش های نقض پـيش خطای مثالخطای مثال  شود.شود.و در نتيجۀ تحقق آن، محقق ميو در نتيجۀ تحقق آن، محقق ميp که به دنبال تحقق که به دنبال تحقق 
 تـر اسـتفاده   تـر اسـتفاده   ناپذيری بـه زمـاني عقـب   ناپذيری بـه زمـاني عقـب   به عنوان کماني برای پرتاب کردن اجتناببه عنوان کماني برای پرتاب کردن اجتناباست که از اصل انتقال است که از اصل انتقال 

ای ای ، گـزاره ، گـزاره qکند. حال آنکه اصل انتقال به عنوان اصلي در حرکت رو به جلو مورد توجه بوده و گزارۀ کند. حال آنکه اصل انتقال به عنوان اصلي در حرکت رو به جلو مورد توجه بوده و گزارۀ ميمي
ـ   T1ناظر به آينده است و نه گذشته.  مثالً در مثال زاگزبسکي ابتدا تام در زمان ناظر به آينده است و نه گذشته.  مثالً در مثال زاگزبسکي ابتدا تام در زمان  دهـد و  دهـد و  ييبه ديوار تکيه مـ به ديوار تکيه م
   شـود و يـا در مثـال ويـدرکر    شـود و يـا در مثـال ويـدرکر    سپس در زمان بعد، مجموعه شرايط علّي الزم برای انفجار بمب فراهم مـي سپس در زمان بعد، مجموعه شرايط علّي الزم برای انفجار بمب فراهم مـي 

 ديگـر هـيچ تشعشـعي صـورت     ديگـر هـيچ تشعشـعي صـورت       Tاز بين برده اسـت، در زمـان   از بين برده اسـت، در زمـان   T از زمان از زمان   ششييپپچون سام راديوم خود را چون سام راديوم خود را 

 گيرد.گيرد.نمينمي

حـوادث  حـوادث  معتبـر نيسـت.   معتبـر نيسـت.       کـه کـه   ددپذيرپذيرميمي  ،،مواردی که از نظر زماني به اين ترتيب هستندمواردی که از نظر زماني به اين ترتيب هستند  بررسيبررسي  دردر  اواو
به اينکه فاعل در زمان خاصي در گذشته در چه موقعيتي نسبت به انجـام  به اينکه فاعل در زمان خاصي در گذشته در چه موقعيتي نسبت به انجـام    کن است مرتبط باشدکن است مرتبط باشد، مم، ممآيندهآينده

هستند. اگر فاعل اين را در دايرۀ تـوان و قـوۀ   هستند. اگر فاعل اين را در دايرۀ تـوان و قـوۀ     آن دسته از اعمال خود قرار دارد که مرتبط با حوادث آيندهآن دسته از اعمال خود قرار دارد که مرتبط با حوادث آينده
و يا به عبارتي آن عمـل بـرای   و يا به عبارتي آن عمـل بـرای     انجام دهدانجام دهدآن اعمال را در گذشته آن اعمال را در گذشته صورت متفاوتي صورت متفاوتي که به که به   باشدباشد  خود داشتهخود داشته
تواند چيـز ديگـری باشـد و ضـرورتاً بـه آن      تواند چيـز ديگـری باشـد و ضـرورتاً بـه آن      قابل اجتناب بوده باشد؛ حوادث آينده نيز ميقابل اجتناب بوده باشد؛ حوادث آينده نيز مي  گذشتهگذشتهفاعل در فاعل در 

 (O`Connor, 2000, 8) طريقي که محقق شده، نخواهد بود.طريقي که محقق شده، نخواهد بود.
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کنـد، در واقـع همـان    ه خود او به اين نام از آن ياد نمياکانر سعي در توضيح آن دارد، هر چند ک آنچهآنچه
و به عبارتي معلول آن باشد، در p نتيجه و پيامد   qقانون تقدم علت بر معلول است. طبق اين قانون اگر 

ناپذيری برخوردار است از ضرورت و اجتناب qو اگر  48و نه پيش از آن. شودشودمحقق ميمحقق مي pزماني متأخر بر 
 و به دنبال ضروری بودن آن ناشي خواهد شد و نه قبل از آن. pود اين ضرورت از وج

هايي که در هايي که در قيدی را برای گزارهقيدی را برای گزاره، ، با توجه به اين نکته اکانر در جهت حفظ اعتبار و عموميت صدق با توجه به اين نکته اکانر در جهت حفظ اعتبار و عموميت صدق   
از زمـاني  از زمـاني    بعـد بعـد ين گزاره در زماني ين گزاره در زماني اا»»از اين قرار که از اين قرار که   کند،کند،وضع ميوضع ميگيرند، گيرند، قرار ميقرار مي  ۀ ۀ در قاعددر قاعد  qموقعيت موقعيت 

 همـان  همـان    3. . نـاميم نـاميم مـي مـي   3اصـالح شـده را   اصـالح شـده را     ۀۀايـن قاعـد  ايـن قاعـد    مـا مـا «. «. صادق است، صادق باشـد صادق است، صادق باشـد   p  ۀۀکه گزارکه گزار

هـای  هـای  مثـال مثـال   کند، امـا بـرای گريـز از   کند، امـا بـرای گريـز از   در هر دو مقدمه استفاده ميدر هر دو مقدمه استفاده مي  Nرا دارد و از همان عملگر را دارد و از همان عملگر   ساختار ساختار 
صـادق  صـادق    pاز از   پـس پـس   qکـه  کـه    اسـت اسـت  معتبرمعتبر  ایایqو و   pدر مورد هر در مورد هر قاعده قاعده »»نقض مقيد است به تصريح بر اينکه نقض مقيد است به تصريح بر اينکه 

 (O' connor, 1993, 209)   «.«.باشدباشد

 های نقض پاسخ ژینت به مثال

بـا  بـا    کنـد. او کنـد. او بازسازی اصل انتقال پرداخته و صورتي ترميم شده از آن ارائـه مـي  بازسازی اصل انتقال پرداخته و صورتي ترميم شده از آن ارائـه مـي  به به نيز به طريقي نيز به طريقي   ژينتژينت
 کند:کند:و از اين نمادها استفاده ميو از اين نمادها استفاده ميه ه بحث را پيش بردبحث را پيش برد  ««اصل ثبات گذشتهاصل ثبات گذشته»»تکيه بر تکيه بر 

Os t P : : فاعل فاعل برای برایs   که در زمان که در زمان ممکن است ممکن استtمورد، مورد ،  P  .را محقق کند.را محقق کند 
  at  ::  که در زمان که در زمان   صادقيصادقي  هایهایگزارهگزارهt  و يا بعد از زمانو يا بعد از زمانt   اند. اند. اتفاق افتادهاتفاق افتاده 

bt::  های صادقي که پيش از زمان های صادقي که پيش از زمان گزارهگزارهt  اند.اند.اتفاق افتادهاتفاق افتاده 
 که در نظر بگيريم، اصل انتقال از اين قرار است:که در نظر بگيريم، اصل انتقال از اين قرار است:   s, t, bt, atبه ازاء هربه ازاء هرحال با توجه به اين نمادها حال با توجه به اين نمادها   

 [Nst bt& Nst (bt ⊃at)] ˫ Nstat 

««Nstb » » اين اين در اينجا بيان نماديني است برای اشاره به اصل ثبات گذشته که با رمزگشايي از معنايش در اينجا بيان نماديني است برای اشاره به اصل ثبات گذشته که با رمزگشايي از معنايش
تبديل تبديل را را   t ، ،bنيست که در زمان نيست که در زمان   S  ۀۀو اين در توان و قوو اين در توان و قوصادق است صادق است   bگزارۀ گزارۀ »»اشت: اشت: عطفيه را خواهيم دعطفيه را خواهيم د

نيست که نيست که   S  ۀۀاين در توان و قواين در توان و قو»»حال با توجه به نمادهای باال طرف دوم اين عطفيه يعني حال با توجه به نمادهای باال طرف دوم اين عطفيه يعني «. «. کندکند  b~  بهبه
 ..««Ost ~b~»»  توانيم در اين قالب بياوريم:توانيم در اين قالب بياوريم:را ميرا مي« « کندکند  b~  تبديل بهتبديل بهرا را   t ، ،b  در زماندر زمان

بـرای  بـرای   ««Nstb»»؛ به جای عملگـر  ؛ به جای عملگـر  فقط مشتمل بر واقعيات و حقايق باشدفقط مشتمل بر واقعيات و حقايق باشد  atو و   bt  اينکهاينکه  ژينت با فرضژينت با فرض
 رسد:رسد:کند و به اين صورت از اصل انتقال ميکند و به اين صورت از اصل انتقال مياستفاده مياستفاده مي  ««Ost ~b~»»ناپذيری گذشته از ناپذيری گذشته از بيان اجتناببيان اجتناب

 [ ~Ost ~ b& ~Ost (bt& ~at) ]˫  ~Ost~ at   
ی که در نظر گرفته شود؛ به اين صورت ی که در نظر گرفته شود؛ به اين صورت اا  s, t , bt , at فوق به ازاء هر فوق به ازاء هر   ۀۀگزارگزار4141عکس کردنعکس کردن  بابا  سپسسپس

 رسد:رسد:ميمي

 Ost ~at ⊃[Ost (bt &~at)  Ost ~bt ] 

  ممکنممکن  s  برایبرای  تنها در صورتيتنها در صورتي»»در يك بيان غيرنمادين از اين قرار است که در يك بيان غيرنمادين از اين قرار است که   عکس شدۀ ماعکس شدۀ ما  اين عبارتاين عبارت
کـرده و  کـرده و    کـاذب کـاذب را را افتـد(  افتـد(  مـي مـي   و بعد آن اتفاقو بعد آن اتفاق  t)آنچه در زمان )آنچه در زمان   atدر واقع صادق در واقع صادق ۀ ۀ گزارگزار  tاست که در زمان است که در زمان 
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اتفاق افتاده است( يکي از اين دو حالـت  اتفاق افتاده است( يکي از اين دو حالـت    t)آنچه پيش از زمان )آنچه پيش از زمان   bt  ۀۀکه در مورد گزارکه در مورد گزارکند کند    atتبديل بهتبديل به
باشـد و  باشـد و    صادقصادق  btحالت را محقق کند که حالت را محقق کند که اين اين   tباشد که در زمان باشد که در زمان   ممکنممکن  sفاعل فاعل برای برای تحقق يابد: )الف( تحقق يابد: )الف( 

at  رایرای. و يا )ب( ب. و يا )ب( بکاذبکاذب  s   که در زمان که در زمان   باشدباشدممکن ممکنt   موجب کذب موجب کذبbt  باشدباشد.(ibid,  214-215) 
حالت دوم در انفصالي باال )ب( قابل تحقق نيست. حالـت اول )الـف(   حالت دوم در انفصالي باال )ب( قابل تحقق نيست. حالـت اول )الـف(     اما با توجه به اصل ثبات گذشتهاما با توجه به اصل ثبات گذشته

آورد. اين حالت در واقع آورد. اين حالت در واقع   نيز در واقع صورتي بسط يافته از همان چيزی است که اکانر در مقام دفاع از نيز در واقع صورتي بسط يافته از همان چيزی است که اکانر در مقام دفاع از 
آينده نظر دارد و اينکه فاعل بتواند با توجه به آنچه که تا کنون محقق و ثابت شده است، بر آنچـه در  آينده نظر دارد و اينکه فاعل بتواند با توجه به آنچه که تا کنون محقق و ثابت شده است، بر آنچـه در    بهبه

طورکه پيش از اين نيز گفتـيم بـه   طورکه پيش از اين نيز گفتـيم بـه   های نقض همانهای نقض همانآينده خواهد آمد؛ تأثيرگذار باشد. اما هيچ يك از مثالآينده خواهد آمد؛ تأثيرگذار باشد. اما هيچ يك از مثال
 اند و نه آينده.اند و نه آينده.اين صورت نبوده و همه در واقع ناظر به گذشتهاين صورت نبوده و همه در واقع ناظر به گذشته

 یریگجهینت

( از جايگاهي ويژه در باور به ناسازگاری ارادۀ آزاد با تعي ن عل ي برخوردار است. اصل انتقال ضرورت )
گردد و اسـتدالل  های ناسازگارباوران بر مدعايشان به نوعي به استدالل پيامد بازميچرا که تمامي استدال

 ت، بنا شده است.پيامد بر مبنای اعتبار اصل انتقال ضرور
شود، ضرورت فيزيکـي اسـت.   نشان داده مي N نظر داريم و با عملگر ضرورتي که به انتقال آن در

صادق است و هيچ فاعلي در هيچ صادق است و هيچ فاعلي در هيچ   p »»از اين قرار است: از اين قرار است:   N p  رسد که معنای کامل عملگرلذا به نظر مي

هر چند که ممکن است فاعل از اين توانـايي  هر چند که ممکن است فاعل از اين توانـايي  « « تبديل کندتبديل کند  p   را بهرا به  p  تواند در جهان بالفعلتواند در جهان بالفعلزماني نميزماني نمي

  تبديل کند و يا به عبارت ديگر تبديل آن بـه تبديل کند و يا به عبارت ديگر تبديل آن بـه   p های ممکن ديگر آن را به های ممکن ديگر آن را به برخوردار باشد که در جهانبرخوردار باشد که در جهان
P  .منطقاً ممکن بوده و مستلزم هيچ تناقضي نباشد.منطقاً ممکن بوده و مستلزم هيچ تناقضي نباشد 

 در مورد هر در مورد هر قاعده قاعده   هايي که به آن شد، اگر مقيد به اين قيد شود کهتمام هجمه عليرغمp   و وq  ایای  
تـوان بـه   گو خواهد بود و از طريق ابطال آن نميهمچنان پاسخ ؛؛صادق باشدصادق باشد  pاز از   پسپس  qکه که   استاست معتبرمعتبر

 ای وارد کرد.استدالل پيامد و ناسازگار باوری خدشه

 هانوشتپی

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   

 .تاس افتهي ليتشک طيبس یهااز گزاره یاديز ارياست که از عطف تعداد بس يمرکب ۀۀگزارگزارگزاره،  نيا. 3

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 

ـ   است،است،  مقدممقدم  ييعلّعلّ  تقدمتقدم  بهبه  خودخود  معلولمعلول  بربر  تامّهتامّه  علتعلت  مسلمانمسلمان  لسوفانلسوفانييفف  نزدنزد  کهکه  استاست  ذکرذکر  انانييشاشا. 48 ـ ول   ييول
پس از علـت تامـه   پس از علـت تامـه     ييمعلول از جهت زمانمعلول از جهت زمان  ستستييسخن، ممکن نسخن، ممکن ن  گرگرييبا آن مقارن است. به دبا آن مقارن است. به د  يياز جهت زماناز جهت زمان
تقدم علـت بـر   تقدم علـت بـر     ييغربغرب  لسوفانلسوفانيياز فاز ف  ییارارييهمزمان است. اما در نزد بسهمزمان است. اما در نزد بس  ننييبلکه ضرورتاً تحقق ابلکه ضرورتاً تحقق ا  ،،محقق شودمحقق شود
 است.است.  ييتقدم زمانتقدم زمان  ييمعلول نوعمعلول نوع

31. contraposition 
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