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  چكيده
 فيلسوفان بحث محل ها قرن كه است وجودي  برهان نامور هاي نمونه از آنسلم برهان

 اگـر « كه است چنين برهان اين فرازهاي ترين كليدي از يكي. است بوده دانان منطق و
 تـوان  مـي  گـاه  آن باشـد،  داشـته  وجود ذهن در] نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن[

 تـوان  مي فراز، اين اساس بر. »است فراتر كه كرد تصور موجود عنوان به را فرد همين
 از فراتـر  چه آن« ميان تمايز به اوالً كه اي مسئله كرد؛ مطرح را »خود با مقايسة مسئلة«
 ثانياً و ،»موجود عنوان به ستني تصور قابل آن از فراتر چه آن« و »نيست تصور قابل آن
 چهـار  پاسـخ  كننـد  مي تالش نگارندگان مقاله، اين در. پردازد مي ها آن ميان مقايسة به

 مسـئلة « به كينگ، و لوئيس، زالتا، و اوپنهايمر ميليكان، آنسلم، وجودي برهان از تقرير
 چنين هم و ميليكان مسئله، اين به گويي پاسخ مقام در كنند؛ بررسي را »خود با مقايسه

 لوئيسـي  ممكـن  هاي جهان از استفاده با لوئيس اند، كرده منحل را آن زالتا و اوپنهايمر
 اسـت  كوشيده التفاتي اشياي نظرية از گيري بهره با كينگ و است، پرداخته آن حل به
 نيسـت؛  شدني منحل لهئمس كه شود مي استدالل نوشتار اين در. كند مدل را تمايز اين
 اشياي نظرية و گيرد مي فرض پيش را ممكن هاي جهان باب در وي نظرية لوئيس مدل

  .اندازد مي اعتبار از را كينگ بندي صورت كه شود مي مشكلي ايجاد باعث التفاتي
 خود، با مقايسه مسئلة موجهات، منطق آزاد، منطق آنسلم، وجودي برهان :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 از بسـياري  چرخيد؛ مخالفان و مدافعان دست به دست آغاز، همان از آنسلم وجودي برهان

 حقيقت يا مغالطه از ردي برهان اين سطرهاي ميان در تا كردند تالش منطقيون و فيلسوفان
 جديد، هاي منطق پاگرفتن قرن بيستم، قرن و شد ارائه آن از متفاوتي هاي بندي صورت. بيابند
  .كرد فراهم برهان اين متفاوت تقريرهاي ظهور براي را زمينه

. كنـيم  توجـه  برهان متن به است الزم برهان، اين هاي بندي صورت به پرداختن از پيش
  :است يافتني 2 پروسلوگيون از زير عبارت در آنسلم برهان

 در »نيست تصور قابل آن از فراتر كه چيزي« كه بپذيرد است مجبور نيز احمق يك حتي
 فهميـده  چـه  آن هر و فهمد مي را آن شنود، مي را عبارت اين وقتي او زيرا دارد، وجود ذهن
 ،»نيسـت  تصـور  قابـل  آن از فراتر كه چيزي« مطمئناً چنين هم. دارد وجود ذهن در شود، مي
 گاه آن باشد، داشته وجود ذهن در صرفاً اگر زيرا باشد، داشته وجود ذهن در صرفاً تواند نمي
 كـه  فـردي  همـين  ترتيـب،  بدين. است فراتر كه كرد تصور موجودي را فرد همين توان مي

 كه است تصور قابل آن از فراتر چيزي كه است فردي نيست، تصور قابل آن از فراتر چيزي
 تصـور  قابـل  چيـزي  آن از فراتـر  چه آن« كه نيست شكي بنابراين،. است ناممكن وضوح به

  ).Anselm, 1077: 87( واقع عالم در هم و دارد وجود ذهن در هم »نيست
  :داد ارائه زير شكل به توان مي را برهان اين از ساده و ابتدايي بندي صورت يك

 ؛)يفتعر( يستاو قابل تصور ناز ) greater(است كه فراتر  يزيخدا چ. 1
 هم در فهم است و هم در واقع؛ يادر فهم وجود دارد  صرفاً ياخدا . 2
بـر   عـالوه را تصـور كـرد كـه     يموجـود  توان يگاه م در فهم باشد، آن اگر خدا صرفاً. 3

 خدا، در واقع هم وجود داشته باشد؛ يشده برا ثابت هاي يژگيو
است اگر تنها در  يزكه هم در فهم وجود دارد و هم در واقع، فراتر از همان چ يزيچ. 4

 فهم وجود داشته باشد؛
 يكـم خدا در سـطر   يففراتر از خدا قابل فهم است كه با تعر يءش يكپس حداقل . 5

 ناسازگار است؛
 يست؛در فهم ن پس خدا، صرفاً. 6
 ).Oppy, 1996(پس خدا هم در فهم است و هم در واقع وجود دارد . 7

 را مـتن  از بخـش  ايـن  تـوان  مـي  اسـت،  زيـادي  مناقشـات  حاوي برهان اين سطرسطر
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 ذهـن  در صـرفاً ] نيسـت  تصـور  قابـل  آن از فراتر چه آن[ اگر«: دانست آن فراز ترين كليدي
  .»است فراتر كه كرد تصور موجود عنوان به را فرد همين توان مي گاه آن باشد، داشته وجود
  :داد تشخيص را گام دو توان مي فراز اين در

 فـرد  تـوان  مـي  ،»نيسـت  تصـور  قابـل  آن از فراتـر  چه آن« وجود عدم صورت در: يكم
  كرد؛ تصور »موجود عنوان به نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« شكل به را متمايزي
  .است فراتر نخست فرد از دوم، فرد: دوم
 فـرد  دو آن ميـان  تمايزي چه كه كرد مطرح را سؤال اين توان مي گام دو اين بررسي در
 با را سؤال اين. كرد مقايسه خودش شبيه چيزي با را فرد يك توان مي چگونه و دارد وجود
  .گرفت خواهيم پي» خود با مقايسه مسئلة« عنوان
  

  خود با مقايسه مسئلة. 2
 تمـايزي  چـه «: كـرد  تبيين گونه اين آنسلم متن به توجه با توان مي را خود، با مقايسه ةمسئل
 عنـوان  به نيست توجه قابل آن از فراتر چه آن« و »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« ميان

  »دارد؟ وجود »موجود
 وجـودي  برهـان  به مربوط بغرنج و اصلي مسائل از يكي مسئله اين معتقدند نگارندگان

  برهـان  هاي بندي صورت در آن دادن نشان چنين هم و مسئله اين به پاسخ نحوة. است آنسلم
 از برخـي  مثـال،  بـراي . شـود  مي آن متفاوت هاي بندي صورت تمايز باعث آنسلم، وجودي
 دو ميـان  درواقـع  مقايسـه  اين كه اند داده توضيح گونه بدين را دو اين تمايز ها بندي صورت
 حالت در فرد همان با الف حالت در فرد يك ديگر، عبارت به است؛ برقرار متفاوت حالت

 خواهـد  فـراهم  ممكـن  هاي جهان از استفاده براي را زمينه راهكار، اين. شود مي مقايسه ب
 سـوي  از). اسـت  چنين لوئيس ديويد بندي صورت آمد، خواهد ادامه در كه طور همان( كرد

 افـزودن  و گيـرد  مـي  صورت متفاوت فرد دو ميان درواقع مقايسه اين معتقدند برخي ديگر،
 اشـياي  از اسـتفاده  بـا  كينگ پيتر( شود مي جديد فرد ايجاد باعث »موجود عنوان به« ويژگي
 نيـاز  يـا  كـه  اسـت  بـوده  هـم  هـايي  بنـدي  صورت حال، اين با). دارد ادعايي چنين التفاتي
 از امـا  انـد،  كـرده  نيـاز  احسـاس  يـا  انـد  كرده رد مسئله اين بهرا  آنسلم برهان بندي صورت
 آنسـلم  وجـودي  برهان از شده ارائه هاي بندي صورت هرچند. اند رفته طفره آن به دادن پاسخ

 ايـن  در شـده  اسـتفاده  هـاي  روش و مبـاني  در تأمل با اند، نكرده اشاره مسئله اين به صريحاً
  .ديد را مسئله اين به ها آن صاحبان پاسخ توان مي ها بندي صورت
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 شـكل   بـه  هميشـه  آن بـه   پاسـخ  و است بديع و مستقل اي مسئله خود با مقايسه مسئلة
 چنـد  روشـن  پاسـخ  كوشـند  مـي  نگارندگان حاضر، مقالة در. است بوده تلويحي و ضمني
 چنـين  هـم . آورنـد  دسـت  به را مسئله اين به آنسلم وجودي برهان از متفاوت بندي صورت
  .گيرد قرار سنجش مورد امكان حد تا ها پاسخ اين موفقيت ميزان شود مي تالش
 آنسلم وجودي برهان از بندي صورت چهار خود، با مقايسه مسئلة بررسي براي ادامه در

  :كاويد خواهيم را
 ؛2004 در ميليكان پيتر توسط شده ارائه بندي صورت. 1
 ؛1991 در زالتا و اوپنهايمر توسط شده ارائه بندي صورت. 2
 ؛1970 در لوئيس ديويد توسط شده ارائه بندي صورت. 3
  .1984 در كينگ پيتر توسط شده ارائه بندي صورت. 4
 را آنسلم متن از اي ترجمه زيرا است، كرده منحل را مسئله 2004 ميليكان خالصه طور به
 انـد  نپرداختـه  مسـئله  به 1991 زالتا و اوپنهايمر يابد؛ نمي نمود آن در مسئله اين كه پذيرد مي

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  لـوئيس  اسـت؛  مسـئله  ايـن  شـامل  آنان، پذيرش مورد ترجمة هرچند
 1984 كينـگ  و اسـت؛  كـرده  ارائه مسئله از موجهاتي بندي صورت خود، ممكن هاي جهان
 هم از شده مقايسه فرد دو آن، اساس بر كه است كرده مدل التفاتي اشياي اساس بر را مسئله

 آنسـلم  مـتن  نادرسـت  ترجمة پاية بر ميليكان انحالل كه داد خواهيم نشان. هستند متفاوت
 بـر  لـوئيس  بنـدي  صـورت  اسـت،  ناموجـه  مسـئله  بـه  زالتـا  و اوپنهـايمر  نپـرداختن  است،
 ظـاهر  در التفاتي، اشياي از كينگ استفادة و است، استوار سنگيني متافيزيكي هاي فرض پيش
  .آفريند مي او بندي صورت براي ديگري جدي مشكل اما كند مي حل را مسئله اين

  
  ميليكان تقرير. 3

 را رايـج  نقـدهاي  پاسـخ  تـا  دهد مي ارائه آنسلم برهان اين از تقريري ابتدا) 2004( ميليكان
 ترتيـب،  بـدين . كنـد  وارد برهان اين به اساسي نقدي تقرير، همان اساس بر سپس، و بدهد
  :داد تشخيص مقاله اين در را گام سه توان مي

 را نقــد 9 آن، طــي كــه آنســلم وجــودي برهــان بــر وارد نقــدهاي از گزارشــي: يكــم
  1شمارد؛ برمي

 نقـدهاي  خـور  در پاسـخي  كـه  اي گونـه  به آنسلم، وجودي برهان از تقريري ارائة: دوم
  باشد؛ داشته گفته پيش
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  .درآورد پاي از را تقرير اين كه اي گونه به برهان اين بر خود نقد ايراد: سوم
 بـا  مقايسـه  مسـئلة  بـا  ميليكان مواجهة نحوة و شده پرداخته دوم گام به صرفاً جا اين در
 .كرد خواهيم بررسي و گزارش را خود

 قـرار  خـود  كـار  مبنـاي  را آنسلم از) Charlesworth, 1965( چارلزورث ترجمة ميليكان
 آن بـه  خود با مقايسه مسئلة موطن عنوان به تر پيش كه اي كليدي عبارت استثناي به دهد، مي

 چيزي اگر«: است كرده ترجمه چنين را يادشده عبارت چارلزورث كه آن توضيح. شد اشاره
 تـوان  مي را همان گاه آن باشد، داشته وجود ذهن در صرفاً نيست تصور قابل آن از فراتر كه
 ibid.(2(» است فراتر كه كرد تصور واقع عالم در موجود صورت به

: بـود  خواهـد  چنـين  آنسلمي عبارت صحيح ترجمة است معتقد ميليكان كه آن حال
 گـاه  آن باشـد،  داشـته  وجود ذهن در صرفاً نيست تصور قابل آن از فراتر كه چيزي اگر«

» باشـد  داشـته  وجـود  هم واقع عالم در كه است تصور قابل است آن از فراتر كه چيزي
)Milican, 2004.(3  

  :دهد مي ارائه دليل دو تغيير اين براي وي
 گرفتـه  نشـئت  جا آن از مترجمان، ساير اشتباه همانند چارلزورث، نادرست ترجمة: يكم
 ميليكـان . است داده تغيير را معنا همين و اند كرده آنسلم متن وارد  را هايي ويرگول كه است
  دارد؛ وجود وي سخن اين درستي براي شواهدي است معتقد

 عبارت اين آنسلم با خود مكاتبات در و داشته آنسلم متن از تعبيري چنين گونيلون: دوم
 .است نكرده گونيلون تعبير نقض براي تالشي آنسلم و است؛ داده نسبت وي به را

 آن طبـق  كه داريم نياز اي نظريه به آنسلم، وجودي برهان بيان براي است معتقد ميليكان
 را هـايي  ويژگـي  اسـت،  معلـوم  هـا  آن بودن بالفعل اكنون هم كه) entity( »هوياتي« به بتوانيم
. كنـيم  اسـتنباط  آن فعلي هاي ويژگي از را ديگري هاي ويژگي بتوانيم چنين هم. دهيم نسبت
 و گونيلـون،  آنسـلم،  كـه  كند مي استفاده) nature( »طبيعت« مفهوم از ميليكان كار، اين براي

 توان مي عدم و وجود از فارغ كه است مفروضي هويت طبيعت. اند برده كار به را آن دكارت
 شـده ) instantiated( سـازي  نمونـه  طبيعـت  يك كه گوييم مي وقتي. گفت سخن آن دربارة
  .باشد داشته واقعي متناظر يك كم دست كه است

 ترجمـة  اسـت  معتقد و دهد مي نسبت آنسلم به را اصلي مقاله، اين در ميليكان چنين هم
 پشتيباني آن از آنسلم وجودي برهان منطق چنين هم و آنسلم، متن از گونيلون تعبير يادشده،

 واجـد  هرچنـد  اسـت،  شـده  سازي نمونه كه طبيعتي هر«: كه است چنين اصل اين. كنند مي
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 اما باشد، بهتري بسيار هاي ويژگي واجد كه طبيعتي هر از است فراتر نباشد، خاصي  ويژگي
   ).ibid(» است نشده سازي نمونه

 آن از فراتر چه آن« طبيعت وقتي ميليكان ترجمة طبق بر كه است الزم جا آن از اصل اين
 كه) نويسم مي آن با كه قلمي مثالً( دارد وجود ديگر چيزي ندارد، وجود »نيست تصور قابل
  .است شده دومي ولي نشده سازي نمونه اولي چراكه است؛ فراتر طبيعت آن از

 خـود  با مقايسه مسئلة اساساً خود، نظر مورد ترجمة پذيرفتن با ميليكان صورت، هر در
 ميـان  اي مقايسـه  نيسـت  نيازي آنسلم وجودي برهان در ديگر، بيان به. است كرده منحل را
 عنـوان  بـه  نيسـت  تصـور  قابـل  آن از فراتر چه آن« و »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن«

 و »نيسـت  تصـور  قابل آن از فراتر چه آن« ميان مقايسه اين زيرا باشد، داشته وجود »موجود
 بـا  مقايسـه  مسئلة از ناشي انگيزة رو، اين از .است شده برقرار ديگر) something( »چيزي«

  .ندارد وجود ميليكان بندي صورت در خود،
 ميليكـان  نظر مورد ترجمة كه است مدعي) 2007( آپي نماند؛ پاسخ بي ميليكان تقرير اما

 از. كند مي فراهم عبارت سازگاري در هم مشكالتي نيست، مناسب تنها نه آنسلمي عبارت از
 از زيرا بود، خواهد معنا بي متن در also كلمة ميليكان، ترجمة پذيرش صورت در آپي، منظر
 و دارد وجـود  ذهن در صرفاً »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« ايم كرده فرض سو يك
 دليلي و دارد وجود خارج جهان در ديگر »چيز« آن ديگر، سوي از و نيست خارج جهان در

 بـه  عبارت كه وقتي بود نخواهد مشخص ترتيب، بدين. نيست ذهن در وجودداشتنش براي
 چـه  also لفظ ندارد، داللت باشد داشته وجود ذهن در هم و خارج جهان در هم كه چيزي

  .دارد كاربردي
 به يادشده اصل دادن نسبت در ميليكان داليل ترتيب به) 2007( ناگاساوا ديگر، سوي از
 و نيسـت  اصـل  آن مستلزم نيز ميليكاني ترجمة حتي ناگاساوا، منظر از كند؛ مي رد را آنسلم
 كه داد ارائه هايي فرضيه توان مي است معتقد ناگاساوا چنين هم. است برعكس استلزام رابطة
 نباشـد؛  آن بـا  موافقـت  معنـاي  به آنسلم جانب از گونيلون برداشت نكردن تصحيح آن، طي
 متـون  در اسـت  كوشيده عامدانه آنسلم كه كرد مطرح را اي فرضيه چنين توان مي مثال براي

 فرضـيه،  ايـن  براي است مدعي ناگاساوا سازد؛ وارد را ابهام نوعي وجودي برهان به مربوط
 پذيرفتن با آنسلم وجودي برهان منطق كه دهد مي نشان ناگاساوا نهايتاً. دارد وجود مؤيداتي
 تـر،  ضـعيف  اصـل  اسـاس  بـر . رسـيد  خواهد انجام به نيز يادشده اصل از تر ضعيف اصلي

. شـود  مـي  آن كمـال  باعـث  فرد، يك به شدن افزوده با كه است سازي كمال ويژگي »وجود«
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 از فراتـر  ،»وجود« ويژگي شدن افزوده با »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« ترتيب، بدين
  .است آن فاقد كه است حالتي

 تـا . كارسـازند  ميليكان ترجمة بر ناگاساوا و آپي نقدهاي كه پذيرفت توان مي درمجموع
 داشته مسئله اين انحالل در سعي ميليكان شود، مي مربوط خود با مقايسه مسئلة به كه جايي
 ترجمـة  پايـة  بـر  تالش اين اما نشود، آن سازي مدل هاي دشواري از بسياري دچار تا است

 در ميليكـان  كه گرفت نتيجه توان مي رو اين از. است شده نهاده بنياد آنسلم متن از نادرستي
  .است نبوده موفق خود، با مقايسه مسئلة انحالل باب

  
  زالتا و اوپنهايمر تقرير. 4

 نخسـتين  اند؛ پرداخته آنسلم وجودي برهان بررسي به مقاله سه در حال به تا زالتا و اوپنهايمر
 بدون برهان آن، طبق كه دهند ارائه آزاد منطق در برهان اين از تقريري كوشيدند 1991 در بار

 ميـان  تفكيـك  بـا  2007 در. دهـد  مـي  نتيجه را خدا وجود موجهات، منطق قواعد از استفاده
 كرده واكاوي را خود سابق تقريرِ ،)exemplification( كدگذاري و) encoding( دهي مصداق

 ويژگـي  آنسـلمي،  خـداي  كه دهد مي نشان نهايتاً آنسلم وجودي برهان كه كردند استدالل و
 اثبـات  برهـان،  اين از آنسلم هدف كه آن حال دهي؛ مصداق نه و كند مي كدگذاري را »وجود«

 برنامـة  از اسـتفاده  بـا  را خـود  تقرير 2011 در نهايتاً. است بوده »وجود« ويژگي دهي مصداق
prover9 اسـت،  بوده 2007 نقد منشأ كه برهان از سطري رسد مي نظر به كه كردند بازنويسي 

 مقالة در شده ارائه تقرير فقط نوشتار اين در. است شده حذف كرده كشف برنامه كه اثباتي در
  .شود مي بررسي است، بوده نيز ديگر مقالة دو مركزي هستة كه ،1991

 را existence و being ميان تمايز زالتا و اوپنهايمر وجودي، برهان بندي صورت از پيش
 نـاموجود  و موجـود  اشـياي  شـامل  being دامنة ها، آن نظر از. دهند مي قرار خود كار مبناي
  :داد نشان گونه اين را دو اين رابطة توان مي شماتيك، صورت به شود؛ مي
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 بـر  داللتي يئجز سور رو، اين از شود؛ مي بسته being دامنة روي بر سور ايشان، نظر از
  .داشت نخواهد »وجود«

 كـه  كننـد  مـي  استفاده بارنز جاناتان ترجمة از خود، تقرير ساخت براي زالتا و اوپنهايمر
  :دهند مي تشخيص آنسلم متن در مقدمه دو آن، طبق

  4.»دارد وجود ذهن در نباشد، تصور قابل آن از فراتر كه چيزي«: يكم مقدمة
  :است شده ترجمه چنين كه است آنسلم متن كليدي بخش همان نيز دوم مقدمة
 را همـان  باشـد،  ذهـن  در صرفاً] نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن[ اگر«: دوم مقدمة

 5.»است فراتر كه باشد نيز واقع جهان در كه كرد تصور توان مي
 توسـط  شـده  ارائه ترجمة با است مطابق دوم مقدمة متن شود، مي مشاهده كه طور همان

 توان مي رو، اين از. شد آورده حاضر نوشتار ابتداي در كه اي ترجمه چنين هم و چارلزورث
  .هستند مواجه خود با مقايسه مسئلة با ميليكان، برخالف زالتا، و اوپنهايمر كه گفت

  :كنند مي بندي صورت زير صورت به را مقدمات زالتا و اوپنهايمر
 هـيچ  و بـوده  تصـورپذير  كـه  هست) x مانند( دامنه از فردي«: يكم مقدمة بندي صورت

  .»باشد x از فراتر و بوده تصورپذير كه نيست) y مانند( دامنه از عضوي
 نداشـته  وجـود  »سـت ين تصـور  قابل آن از فراتر چه آن« اگر«: دوم مقدمة يبند صورت

 تصـور  قابل آن از فراتر چه آن« از فراتر كه است دامنه عضو يريتصورپذ فرد گاه آن باشد،
  .»باشد »ستين

 ييهـا  تفاوت آنسلم متن و دوم مقدمة يبند صورت انيم شود، يم مشاهده كه طور همان
 مـتن  با مطابق دوم مقدمة يبند صورت كه كنند يم انيب حاًيصر زالتا و مرياوپنها دارد؛ وجود
  .كرد نخواهد جاديا برهان يبرا يمشكل است آن از تر فيضع كه جا آن از اما ست،ين آنسلم
 طبق كه اند رفتهيپذ را آنسلم متن از يا ترجمه زالتا و مرياوپنها هرچند كه رسد يم نظر به
 را كـان يليم نظـر  مـورد  ترجمـة  ماننـد  يا گـزاره  شـود،  يم مطرح خود با سهيمقا مسئلة آن،

 رو، نيـ ا از. شـود  يمـ  خـود  با سهيمقا مسئلة حذف به منجر بالتبع كه اند كرده يبند صورت
 قيدق يبند صورت از كه شود ارائه يربرهانيز برهان، ليتكم يبرا است الزم رسد يم نظر به

  6.شود ختم زالتا و مرياوپنها دوم مقدمة به و كرده آغاز آنسلم متن
 يا دهيفا چه زالتا و مرياوپنها ريتقر يبرا خود، با سهيمقا مسئلة نكردن طرح اي كردن طرح

 نكردن استفاده رشانيتقر يها يژگيو از يكي كه نديگو يم صراحت به زالتا و مرياوپنها دارد؟
 يموجهـات  قواعـد  اعتبـار  از مسـتقل  ريتقر نيا اعتبار كه يا گونه به است؛ موجهات منطق از
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 ربرهانيز كه آن مگر ستين تمام زالتا و مرياوپنها يادعا نيا رسد يم نظر به حال نيا با. است
 اسـتفاده  موجهات منطق قواعد از زين ربرهانيز آن در كه دهند نشان و دهند ارائه را ادشدهي

 كـه  خـود،  بـا  سهيمقا مسئلة ميبدان كه شود يم تر شيب يزمان مسئله نيا تياهم. است نشده
 يهـا  زهيـ انگ از يكـ ي انـد،  گذاشـته  يبـاق  نخـورده  دسـت  را آن يا گونـه  به زالتا و مرياوپنها

 دادن نشـان  يبـرا  تا اند دهيكوش يبرخ كه معنا نيا به است؛ يوجود برهان دانستن يموجهات
 درنظـر  متفـاوت  ممكـن  جهـان  دو در را »ستين تصور قابل آن از فراتر چه آن« مسئله، نيا
 نوع نيا ادامه، در. كنند برقرار متفاوت جهان دو در فرد كي انيم را يآنسلم سةيمقا و رنديگ

  7.است مشاهده قابل وضوح به سيلوئ دوم مقدمة در ههمواج
 را ريـ تقر نيهمـ ) 2011 و 2007( خود يبعد يها مقاله در زالتا و مرياوپنها كه جا آن از
 نكتـة  انـد،  كـرده  يبنـد  صورت شكل نيهم به را دوم مقدمة و اند داده قرار خود كار اساس

 آنسـلم  متن نيب زين مقاله دو نيا در گر،يد عبارت به. است صادق زين ها آن دربارة گفته شيپ
 برهـان،  بـودن  يموجهات ريغ يادعا تيتقو يراستا در و داشته وجود اختالف دوم مقدمة و

 تـوان  يمـ  ب،يـ ترت نيبـد . دهند ارائه يموجهات ريغ شكل به را مربوطه ربرهانيز است الزم
 ارائه خود با سهيمقا مسئلة يبرا يحل  راه  چيه و است ناتمام زالتا و مرياوپنها ريتقر كه گفت
 مقدمات تمام كه يا گونه به است آنسلم متن يبند صورت هدف اگر گر،يد يسو از. اند نداده
 مقدمـة  و آنسـلم  مـتن  انيـ م فاصـله  و بـودن  ناتمام نيا شود، يبند صورت متن با مطابق آن

  .بود خواهد يبند صورت هدف نشدن حاصل باعث مر،ياوپنها و زالتا شدة يبند صورت
  

  سيلوئ ديويد ريتقر. 5
  :از اند عبارت بيترت به كه دارد مقدمه سه آنسلم يوجود برهان است معتقد) 1970( سيلوئ

 شود؛ تصور واقع جهان در موجود عنوان به تواند يم دارد، وجود ذهن در چه آن هر. 1
 همـان  از بـود  فراتر بود موجود زين واقع جهان در اگر دارد، وجود ذهن در چه آن هر. 2
 نبود؛ موجود واقع جهان در كه يوقت

 .ستين تصور قابل آن از فراتر يزيچ كه دارد وجود ذهن در يزيچ. 3
 نيا از م؛يكرد ارائه تر شيپ كه است ييها ترجمه با مطابق قاًيدق دوم و نخست مقدمات

 دوم، مقدمة در تر، قيدق عبارت به. شود يم مطرح سيلوئ يبرا زين خود با سهيمقا مسئلة رو
 ندارد وجود كه يحال در زيچ همان با را دارد وجود كه يحال در زيچ كي ديبا سيلوئ
  .باشند زيمتما گريد كي از ديبا فرد دو نيا رو، نيا از كند؛ سهيمقا
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 ممكـن  يهـا  جهـان  مشخصاً ممكن، يها جهان از مقدمات، نيا كردن مدل يبرا سيلوئ
 را آن و كـرده  يبـازخوان  ريـ ز شكل به را كمي مقدمة ب،يترت نيبد كند؛ يم استفاده ،يسيلوئ

  :كند يم يبند صورت
  8.دارد وجود W در x كه هست W مانند يجهان ،x ريتصورپذ فرد هر يازا به: كمي مقدمة

 را خود با سهيمقا مسئلة سيلوئ كه است مشخص وضوح به دوم، مقدمة يبند صورت در
 در فرد همان با را ممكن جهان كي از فرد كي كه معنا نيا به كند؛ يم حل يموجهات منظر از

  :است نيچن دوم مقدمة يبند صورت ب،يترت نيبد. كند يم سهيمقا گريد يجهان
 اگر ،V و W ممكن جهان جفت دو هر يازا به و x ريتصورپذ فرد هر يازا به: دوم مقدمة

x در W در اما باشد، موجود V گاه آن باشد، ناموجود x در W از x در V 10و 9.است فراتر  
 يبنـد  صـورت  چهـار  است معتقد سيلوئ. دهد ينم يبند صورت به تن سوم، مقدمة اما
 حفـظ  را اسـتدالل  اعتبار ها آن از مورد دو فقط كه داده ارائه توان يم سوم مقدمة از متفاوت

 بـا  را هـا  آن رشيپـذ  كـه  هستند يمشكالت يدارا يبند صورت دو نيا حال، نيا با كنند؛ يم
  :هستند ريز شكل به يبند صورت چهار نيا. كند يم مواجه مشكل

 چيهـ  يازا بـه  كـه  11هسـت  x مانند يريتصورپذ فرد: سوم مقدمة از كمي يبند صورت
  12.ستين بالفعل جهان در x از فراتر W در y، y مانند يفرد و W مانند يممكن جهان

 يممكنـ  جهـان  نيچنـ  هـم  و x مانند يريتصورپذ فرد: سوم مقدمة از دوم يبند صورت
 x از فراتـر  W در y، y مانند يفرد و W مانند يممكن جهان چيه يازا به كه هست V مانند
 13.ستين V در

 دو چيهـ  يازا بـه  كـه  هسـت  x مانند يريتصورپذ فرد: سوم مقدمة از سوم يبند صورت
 14.ستين V در x از فراتر W در y ، y مانند يفرد چيه نيچن هم و V و W مانند يممكن جهان

 چيهـ  يازا بـه  كـه  هسـت  x مانند يريتصورپذ فرد: سوم مقدمة از چهارم يبند صورت
  15.ستين W در x از فراتر W در y، y مانند يفرد چيه نيچن هم و W مانند يممكن جهان
 و اندازند يم اعتبار از را استدالل چهارم، و دوم يها يبند صورت است معتقد سيلوئ
 كيهر رشيپذ درمقابل. كنند يم نيتضم را آن اعتبار سوم، و كمي يها يبند صورت فقط
 نقد نبودن اي بودن وارد از فارغ حال، هر به. است مواجه يمشكالت با مقدمات نيا از
 كه دانست ييرهايتقر از يا نمونه را سيلوئ ريتقر توان يم آنسلم، برهان به سيلوئ
 يصورت در. كنند حل ممكن يها جهان به استناد با را خود با سهيمقا مسئلة كوشند يم

 يها جهان ،يموجهات يمعناشناس از استفاده را استدالل كي بودن يموجهات يمعنا كه
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 خود، با سهيمقا مسئلة با مواجهه در ،يو حل راه و سيلوئ ريتقر ميريبگ درنظر ممكن،
  .بود خواهد يموجهات

 جينتا دارد، خود با سهيمقا مسئلة يبند صورت در يموفق ظاهراً تالش سيلوئ هرچند
 كه چنان. باشند ريباورپذ زين آن يها فرض شيپ كه است ريباورپذ يزمان فقط تالش نيا
 در ءيش كي وجود سةيمقا مسئلة به خود با سهيمقا مسئلة يو يبند صورت طبق بر ميديد
 كه كرد توجه ديبا ابتدا. شود يم ليتحو گريد جهان در ءيش همان وجود و جهان كي

 وجود كردن ينسب نيا تواند يم ممكن يها جهان باب در خود خاص ةينظر يمبنا بر سيلوئ
 نيا از يكي ما جهان و موجودند ممكن يها جهان همة يو نظر به. دهد انجام را

 سور كي دامنة در گريد يها جهان همة ياياش و بالفعل جهان ياياش رو نيا از. هاست جهان
 كه معتقدند ياريبس است؟ يرفتنيپذ نيا ايآ اما. موجودند اندازه كي به و رنديگ يم قرار
  .ستين يرفتنيپذ ممكن يها جهان باب در يسيلوئ ةينظر
 نيا در كه است نيا است مربوط زين خود با سهيمقا مسئلة به كه 16سرراست، نقد كي

 موجودند ها جهان همة چراكه باشد، داشته وجود تواند ينم جهان دو در يئيش چيه صورت
 يوقت. ماست شهود مخالف كامالً نيا اما دارد، قرار ها جهان نيا از يجهان در ءيش هر و

 جهان كه معناست نيبد نباشم مقاله نيا نوشتن حال در من كه بود ممكن كه شود يم گفته
 فرد كه نيا نه ستم،ين مقاله نيا نوشتن حال در جهان آن در ،من خود كه است ممكن يگريد
 زين حاضر بحث در. ستين گريد يا مقاله نوشتن حال در يگريد ممكن جهان در يگريد

 سهيمقا هم با ممكن جهان دو در »ستين تصور قابل آن از فراتر چه آن« است قرار يوقت
. باشد بامعنا سهيمقا تا باشد داشته حضور ممكن جهان دو در ءيش نيا خود ديبا شود،
 برهان به يارتباط گريد جهان در يگريد ءيش با جهان كي در ءيش كي سةيمقا وگرنه
  .داشت نخواهد آنسلم
 ممكن يها جهان مدل اساس بر سيلوئ گرچه كه گرفت جهينت توان يم رو نيا از

 يها فرض شيپ بر يبند صورت نيا است، داده ارائه خود با سهيمقا مسئلة از يا يبند صورت
 را يو يبند صورت صحت ها فرض شيپ نيا كه يا گونه به است؛ استوار ينيسنگ يكيزيمتاف

  .دهد يم جلوه مشكوك
  

  نگيك تريپ ريتقر. 6
 اشـياي « ميان تمايز بر كه است اين آنسلم برهان اصلي ويژگي كه است معتقد) 1984( كينگ
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 برهان اين در موجود مقايسة او، نظر از. است شده نهاده بنيان) Intentional Objects( »التفاتي
 اصول برخي و التفاتي اشياي بر است، كرده موجهاتي مفاهيم از استفاده به وادار را برخي كه

  .پذيرفت را آنسلم برهان توان نمي اصول، اين پذيرفتن بدون و است مبتني التفاتي منطق
 را اشـيا  از نـوع  اين هاي ويژگي از برخي التفاتي اشياي از مرادش دادن نشان براي كينگ

 مثل چيزهايي شامل حال، اين با هستند ذهني هايي آيتم اشيا، اين كه آن نخست شمارد؛ برمي
 كردن مشخص قابل وصفي هر با التفاتي شيء يك. شود نمي هستند، ذهن در كه درد و ترس
 مربـع  دايرة مثل( نباشند ناسازگار هم با دو دوبه وصف، اين هاي مؤلفه كه شرط اين با است

 درونـي  سـازگاري  التفـاتي،  اشـياي  هـاي  ويژگـي  از ديگر يكي ،ترتيب بدين). رنگي عدد و
 نيسـت،  ها آن بودن ممكن معناي به التفاتي اشياي دروني سازگاري كينگ، نظر از. هاست آن
 از غيـر  جهاني در كه است ممكن شيء، يك زماني ممكن، جهان بر مبتني هاي مدل در زيرا

 اشـياي  با تفاوتش يگانه و است »تمام« شيء، آن يعني اين. باشد داشته وجود بالفعل جهان
 التفـاتي،  اشـياي  كه آن حال ندارد؛ وجود بالفعل جهان در كه است آن جهان اين در موجود
 نيـز  ديگري صفات بايد ،شدن ممكن براي و دارند وجود ذهن در كه هستند ناتمامي اشياي

  .شود اضافه ها آن به
 متعـددي  بالفعـل  اشـياي  بـا  تناظر در توانند مي كه است آن التفاتي اشياي ديگر ويژگي

 مثـال،  بـراي . نيسـت  بالفعـل  شيء آن با التفاتي شيء اين هماني اين معناي به اين اما باشند،
 آنسـلم،  نظر از ديگر، سوي از. باشد متناظر صندلي و سيني، ميز، با تواند مي »اي قهوه مربع«
 اولي كه است اين ادعايي چنين دليل ترين ساده. است متمايز »آبي گرد« با »برنزي آبي گرد«

 اشـياي  همـاني  ايـن  بـراي  معيـاري  است الزم ترتيب، بدين. ندارد دومي كه دارد اي ويژگي
 شـامل  كـه  هسـتند  همـان  ايـن  التفـاتي  اشـياي  زمـاني  كينگ، نظر از. شود داده ارائه التفاتي
 كـه  داشـت  توجه بايد. بود خواهند متمايز صورت، اين غير در باشند؛ سان يك هاي ويژگي
 متمـايز  هـم  باز باشند، ممكن يا بالفعل شيء يك با متناظر متمايز، التفاتي شيء دو اگر حتي

  .بود خواهند
 كار به التفاتي اشياي ساخت در كه هايي ويژگي از يكي كينگ، باور به توضيحات، اين با
 از خاصـي  نـوع  كـه  دانـد  نمـي  شـكارچي  يـك  كنيم فرض. است »وجود« ويژگي رود، مي

 نـوع  اين رسد مي نظر به كه جايي سيبري، به حال، اين با. نه يا است شده منقرض يوزپلنگ
 دارد؛ ذهـن  در مفهومي يوزپلنگ نوع اين از شكارچي. كند مي سفر زيد، مي آن در يوزپلنگ

 يوزپلنـگ  ايـن  كـه  داند نمي چون اما شناخت، خواهد را آن آن، با مواجهه در كه اي گونه به
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 مثابـة  به را خاص يوزپلنگ آن كه ديگري التفاتي شيء با التفاتي شيء اين نه، يا دارد وجود
  .است متفاوت كرده، فهم موجود فرد يك

  :كند مي بيان را هايي نكته بالفعل، يا ممكن اشياي با التفاتي اشياي تناظر اساس بر كينگ
  باشد؛ متناظر بالفعل يا ممكن شيء چند با است ممكن التفاتي شيء يك) الف
  باشند؛ متناظر بالفعل يا ممكن شيء يك با التفاتي شيء چند است ممكن) ب
 ايـن  بـه  فهـم،  در هـم  و دارد وجـود  واقـع  عـالم  در هم شيء يك گوييم مي وقتي) ج

  .است مطابق بالفعل شيء يك با كه دارد وجود فهم در اي التفاتي شيء كه معناست
 التفـاتي  اشـياي  نظريـة  از اسـتفاده  با كوشد مي خود با مقايسه مسئلة با مواجهه در كينگ

  :دارد الزم را مقدمه اين آنسلم است معتقد رو، اين از. دهد نشان را مقايسه طرفين ميان تمايز
 التفاتي شيء عدم، شامل نه و است وجود شامل نه كه a مانند التفاتي شيء هر ازاي به«

»a با ،»موجود عنوان به a 17.»دارد تمايز  
 تصـور  قابـل  آن از فراتـر  چه آن« ميان تمايز التفاتي، نظرية اساس بر كينگ ترتيب، بدين
 كه دهد مي توضيح چنين را »موجود عنوان به نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« و »نيست
 خواهد داللت »موجود عنوان به g« به دومي گاه آن كند، داللت g به اولي كه كنيم فرض اگر
 تمايز دو اين بين سازد، مي جديدي التفاتي شيء وصف، يك كردن اضافه كه جا آن از و كرد

  .داشت خواهد وجود
 استفاده آنسلم برهان بودن غيرموجهاتي راستاي در استدالل براي موضع همين از كينگ

 و) g: جـا  اين در( شيء يك تصور ميان اي مقايسه بايد آنسلم كار در وي، ادعاي به. كند مي
 هـر  موجهات، در. گيرد صورت) »موجود عنوان بهg«: جا اين در( موجود شكل به آن تصور

: جا اين در( چيز يك كه داريم الزم ما اما دانند مي موجود ممكن، جهان يك در را تصورپذير
g (بـا  تـوان  نمـي  را تمـايز  و مقايسـه  ايـن  رو، اين از. كنيم تصور وجودش از نظر صرف را 

 كينـگ  منظـر  از آنسـلم  برهـان  تقرير خالصه، طور به. كرد مدل ممكن هاي جهان از استفاده
  :بود خواهد چنين
  18نيست؛ تصور قابل آن از فراتر كه است چيزي خدا. 1
 19دارد؛ قرار فهم در شود مي فهميده چه آن هر. 2
 20ندارد؛ وجود خدا گويد مي احمق. 3
 21.فهمد مي را) 1( احمق. 4
 22است؛ گزاره آن سازندة اجزاي فهميدن از تابعي گزاره، يك فهميدن. 5
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 23فهمد؛ مي را »نيست تصور قابل آن از فراتر كه را چيزي« احمق. 6
 24دارد؛ قرار احمق فهم در نيست، تصور قابل آن از فراتر كه چيزي. 7
 شـيء  عـدم،  شـامل  نـه  و اسـت  وجود شامل نه كه a مانند التفاتي شيء هر ازاي به. 8
 25دارد؛ تمايز a با ،»موجود عنوان به a« التفاتي
 شـيء  باشـد،  شـده  داده توضيح) 8( در كه اي گونه آن a التفاتي شيء داراي كه فردي. 9
 26باشد؛ داشته تواند مي يا دارد نيز را »موجود عنوان به a« متمايز التفاتي
 تصـور  قابل آن از فراتر كه چيزي« وصف با كه باشد اي التفاتي شيء g كنيم فرض. 10
 باشـند،  متمـايز  g و x اگـر  ،x مانند اي التفاتي شيء هر ازاي به. باشد شده مشخص »نيست

 27؛)»نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« عبارت بازنويسي( است فراتر x از g گاه آن
 وجـود  فهـم  در هم) ب( يا دارد؛ وجود فهم در صرفاً) الف( يا تصورپذير فرد يك. 11
 واقع؛ عالم در هم و دارد

 كـه  چيـزي  يعنـي  باشد؛ صادق) 11( مقدمة) الف( بخش كنيم فرض: خلف فرض. 12
 28باشد؛ داشته وجود فهم در صرفاً نيست تصور قابل آن از فراتر

 29است؛ متمايز »موجود عنوان به g« از g التفاتي شيء)] 8( اساس بر. [13
 30دارد؛ خود فهم در را »موجود عنوان به g« التفاتي شيء احمق. 14
15 .»g از »موجود عنوان به g 31است؛ فراتر 
16 .g از فراتر »g 32؛)10 اساس بر( است »موجود عنوان به 
 آيـد  مي دست به خلف فرض نقيض هستند، متناقض 16 و 15 سطرهاي كه جا آن از و
 هم »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن«: شود مي ثابت 11 مقدمة) ب( قسمت درنتيجه كه
  .واقع عالم در هم و دارد وجود فهم در

 يبـرا  يليبـد  تـوان  يمـ  را خـود  با سهيمقا مسئلة با نگيك مواجهة نحوة صورت، هر در
 ةيـ نظر از اسـتفاده  با كوشد يم نگيك آن در كه يا مواجهه دانست؛ سيلوئ يموجهات مواجهة

 نيـ ا توان ينم كه كند يم استدالل آن، بر عالوه و كرده مدل را ازين مورد زيتما يالتفات ياياش
 مـدل  رسـد  يمـ  نظـر  به رو نيا از. كرد يبند صورت ممكن يها جهان از استفاده با را برهان
 بنـدي  صـورت  بـراي  چراكه است، لوئيس مدل از بهتر بسيار التفاتي اشياي اساس بر كينگ
  .است نشده موجهاتي هاي پيچيدگي وارد خود با مقايسه مسئلة
 نگيك ريتقر يبررس در. دارد را خود مشكل نيز خود، با مقايسه مسئلة سازي مدل اين اما

ـ  يسـطرها  در. كـرد  اشاره يو برهان يسطرها در يجد ياشكال به توان يم  سـطر  از شيپ
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 سـخن  يالتفات ياياش رامونيپ كه جا آن از اما است، بوده g استفاده مورد يالتفات ءيش ،)12(
 يالتفـات  ءيشـ  بـا  برهـان  يبعد يسطرها شود يم باعث) 12( سطر خلف فرض م،ييگو يم

 g كـه  ميـ ا كرده فرض سطر نيا در رايز ،»ناموجود عنوان به g«: باشد داشته سروكار يديجد
 كـه  يا سهيمقا ب،يترت نيبد. باشد نداشته وجود واقع عالم در و داشته وجود ذهن در صرفاً
  :بود خواهد نيچن ديآ يم دست به برهان) 15( سطر در

’15 (»g از »موجود عنوان به »g است فراتر »ناموجود عنوان به.  
 از) 17( و) 16( يسـطرها  انيـ م نگيك يادعا مورد تناقض كه شود يم سبب مسئله نيا

 يبرا اشكال نيا تياهم. نباشد فراهم خلف فرض ضينق استنتاج يبرا يا نهيزم و رفته انيم
ـ  سهيمقا آنسلم برهان در كرده فرض نگيك چراكه است، ياتيح خود با سهيمقا مسئلة  g نيب

 روش رشيپذ فرض با و آنسلم، متن طبق كه يحال در گرفته، صورت »موجود عنوان بهg « و
 g « و »نـاموجود  عنوان به g« نيب سةيمقا ،يالتفات ياياش ابزار با برهان يبند صورت در نگيك
  .است رفتهيپذ صورت »موجود عنوان به

 سـؤال  ريـ ز زيـ ن را يوجـود  برهان بودن يناموجهات بر نگيك استدالل تواند يم نكته نيا
 اسـت،  »موجـود  عنوان به g« و g انيم سهيمقا چون كه است شده يمدع جا آن در رايز ببرد،
 ،)15( سـطر  بر وارد نقد اساس بر كه آن حال كرد؛ مدل را آن ممكن يها جهان در توان ينم
 واجـد  دو هـر  كه جا آن از و است »موجود عنوان به g« و »ناموجود عنوان به g« انيم سهيمقا

 درنظـر  ممكـن  يهـا  جهـان  اسـاس  بر يمدل توان يم هستند، عدم و وجود به مربوط اظهار
  33.باشد موجودات دامنة عضو يگريد و ناموجودات دامنة عضو ها آن از يكي كه گرفت
  

  يريگ جهينت. 7
 قابل آن از فراتر چه آن[ اگر« كه دارد يم انيب 2 ونيپروسلوگ يها عبارت نيتر يديكل از يكي

 موجود عنوان به را فرد همين توان مي گاه آن باشد، داشته وجود ذهن در صرفاً] نيست تصور
 قابـل  آن از فراتـر  چـه  آن« ميـان  مقايسه و تمايز عبارت، اين در» .است فراتر كه كرد تصور
 از كه است شده بيان »موجود عنوان به نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« و »نيست تصور

 وجـودي  برهـان  از متفـاوتي  هـاي  بنـدي  صورت. ايم كرده ياد »خود با مقايسه مسئلة« به آن
 منحـل  يـا  حـل  را خـود  با مقايسه مسئلة اند كوشيده شكلي به هريك كه دارد وجود آنسلم
 با مقايسه مسئلة انحالل به اقدام كه داد جاي را تقريرهايي توان مي بندي دسته يك طي. كنند
 و اوپنهـايمر  مشـترك  تقرير چنين هم و ميليكان تقرير به توان مي دسته اين در اند؛ كرده خود
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 باشد، ديگري گونة به بايد آنسلم متن ترجمة كه ادعا اين با) 2004( ميليكان. كرد اشاره زالتا
 بلكه ندارد گفته پيش فرد دو ميان تمايز به نيازي زيرا است، كرده منحل كلي به را مسئله اين
 »چيزي« و »نيست تصور قابل آن از فراتر چه آن« ميان مقايسه وي، پذيرش مورد ترجمة در

 اند داده قرار خود كار مبناي را اي ترجمه) 1991( زالتا و اوپنهايمر. است گرفته صورت ديگر
 مسـير  به آگاهانه ترجمه، اين بندي صورت در اما كند، مي مطرح را خود با مقايسه مسئلة كه

 ايـن  بـا . است كرده منحل را خود با مقايسه مسئلة نيز تقرير اين رو، اين از. اند رفته ميليكان
 كـرده  آنسـلم  متن تغيير به اقدام مستقيماً ميليكان كه است آن در تقرير دو اين تفاوت حال،
  .اند كرده اعمال را تغيير اين بندي صورت در صرفاً زالتا و اوپنهايمر كه آن حال است

 خود با مقايسه مسئلة حل به اقدام كه داد قرار را ديگري دستة توان مي درمقابل،
 را تمايز اين است كوشيده لوئيسي ممكن هاي جهان از استفاده با) 1970( لوئيس اند؛ كرده
 از استفاده را استدالل يك بودن موجهاتي معناي اگر. دهد نشان ممكن هاي جهان اساس بر

 حال، اين با. بود خواهد موجهاتي تقريري لوئيس تقرير بدانيم، موجهاتي معناشناسي
 ميان را تمايز اين التفاتي، اشياي نظرية از گيري بهره با تا است كرده تالش) 1984( كينگ

 كينگ اين، بر عالوه. بپردازد برهان تقرير به آن اساس بر و گرفته درنظر التفاتي شيء دو
 هاي مدل و ممكن هاي جهان از استفاده با توان نمي را آنسلم وجودي برهان است مدعي

  .كرد بازنويسي موجهاتي
 اين به را خود با مقايسه مسئلة با گفته پيش تقريرهاي مواجهة انواع توان مي ترتيب، بدين

  :داد نشان شكل

  
 را خـود  خاص يكيزيمتاف يها فرض شيپ يسيلوئ مدل كه شد استدالل حاضر مقالة در
 »موجـود  عنـوان  بـه  g« و g انيـ م يآنسـلم  سةيمقا است معتقد نگيك هرچند نيچن هم. دارد
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 برهـان  يسـاز  مدل در يو روش رشيپذ فرض با كه شد استدالل اما است، گرفته صورت
 g« انيـ م سـه يمقا درواقـع  و است شده اشتباه دچار سهيمقا نيطرف صيتشخ در يو آنسلم،

 چگونه ديبا خود با سهيمقا مسئلة كه نيا. است بوده »موجود عنوان به g« و »ناموجود عنوان به
 گذاشـت،  خواهـد  آنسـلم  برهـان  كل در يريتأث چه يبند صورت نيا و شود يبند صورت
  .گنجد ينم حاضر نوشتار در كه است مستقل اما مهم، يا مسئله
  

  نوشت يپ
 

بـودن   بر مدرج فرض افالطوني مبني داشتن پيش. 1: از اند عبارتطور خالصه، عنوان اين نقدها  به .1
شود  استنتاج فردي كه مورد فهم واقع مي. 3داشتن در ذهن؛ » وجود«تعبير مخدوش از . 2وجود؛ 

انگيز ميان فردي كه در ذهن است و فردي كه در عالم  مناقشه ةمقايس. 4به صرف فهميدن چيزي؛ 
نبـودن   محمـول . 6؛ »چه فراتر از آن قابل تصـور نيسـت   آن«وصف خاص دانستن . 5واقع است؛ 

 برهـان  نرسيدن تناقض به. 8 مجزا؛ فضاهاي اصل نقض و فضاها خلط. 7؛ )يكانت اشكال(وجود 
 .Milican, 2004 ← تر يشب يحاتتوض يبرا. يلونگون ةشد گم جزيرة. 9 خلف؛

2. [I]f it exists solely in the mind even, it can be thought to exist in reality also, which is 
greater. 

3. [I]f it exists solely in the mind something that is greater can be thought to exist in reality also. 

4. There is (in the understanding) something than which nothing greater can be conceived 
(Barnes, 1972). 

5. [I]f it is at least in the understanding alone, it can be imagined to be in reality too, which is 
greater (Barnes, 1972). 

 در( حسـيني  و قـديري  مقالـة  ← است فاصله اين پركردن درصدد كه اي مقاله مطالعة براي. 6
 ).چاپ دست

اسـتدالل   كيبودن  يموجهات م؛يكن يبررس زين را برهان كيبودن  يموجهات يمعنا جا نيجا دارد ا. 7
دانسته شـود از آن رو   يموجهات يكه ممكن است استدالل آن كمي: متفاوت است يدو معنا يدارا
ـ  »ممكـن اسـت  « يهـا  عبارتشده در آن استدالل، از  استفاده يها متن گزاره دركه   يضـرور « اي

ـ طر از متن، آن كيبتوان در سمانتكه  آن اي ،استفاده شده باشد ها مشتقات آن اي »است  مفهـوم  قي
 اسـت  ممكـن  كـه  آن دوم افـت؛ يآن مـدلول   يكرد و بـرا  يممكن، آن متن را معناده يها جهان
 انيـ به ب اي ،مانند اصل ضرورت موجهات، قواعد از آن در كه رو آن از باشد يموجهات ياستدالل

دادن  نشـان  يبـرا . باشد، استفاده شـده اسـت   يموجهات يها كه مختص به منطق يموارد تر، يكل
 :گشاست راه ري، مثال زبودن يموجهات يمعنا دو نيا زيتما
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  است؛ اشتعال قابل عيما نيا
  است؛ حال خوش يعل گاه آن باشد، اشتعال قابل عيما نياگر ا
  .است حال خوش يعل جه،يدرنت
 كـه  كـرد  يسيبازنو »شود مشتعل است ممكن كه يزيچ« شكل به را »اشتعال قابل« توان يم
 استدالل استدالل، كيبودن  يموجهات از كمي يمعنا طبق. دارد مفهوم نيابودن  يموجهات از نشان
بـودن   يموجهات دوم يمعنا به بنا گر،يد يسو از است؛ يموجهات ياستدالل يريپذ اشتعال به ناظر

ـ استفاده شده است، ا اسياز شكل اول ق فقطجا كه  استدالل، از آن كي  ياسـتدالل موجهـات   ني
 .نخواهد بود

8. For any understandable being x, there is a world W such that x exists in W (Lewis, 
1970). 

وجـود دارد،   يـرات تقر يرو سـا  يسلوئ يردر تقر» فرا بودن«كردن  مدل ةنحو يانم يهرچند تفاوت. 9
 يرهـاي مشابه تقر ياتيشده است ادب يگرفته و سع يدهتفاوت را ناد ينا يرها،تقر دستي يك رايب
 .ندارد يجها و نتا در بحث ييرثأاغماض ت يناست ا يگفتن. انتخاب شود يگرد

10. For any understandable being x, and for any worlds W and V, if x exists in W but x does 
not exist in V, then the greatness of x in W exceeds the greatness of x in V (Lewis, 1970). 

» وجـود «بـر   يداللتـ  يـب، ترت ين؛ بـد بـريم  مـي  كار به There isرا معادل » هست« جا يندر ا .11
  .نخواهد داشت

12. There is an understandable being x, such that for no world W and being y does the 
greatness of y in W exceed the greatness of x in the actual world (Lewis, 1970). 

13. There are an understandable being x and a world y, such that for no world W and being y 
does the greatness of y in W exceed the greatness of x in V (Lewis, 1970). 

14. There is an understandable being x, such that for no worlds V and W and being y does the 
greatness of y in W exceed the greatness of x in V (Lewis, 1970). 

15. There is an understandable being x such that for no world W and being y does the 
greatness of y in W exceed the greatness of x in W (Lewis, 1970). 

 براي. ببريم بهره حاضر بحث در آن از كه ايم  خواسته فقط ما و است مشهوري اشكال اين البته. 16
 ؛1986 لـوئيس،  ← لوئيس هاي پاسخ برخي و ديگر نقدهاي بسياري و نقد اين مورد در مطالعه
 .1998 چيهارا،

17. For ant intentional object a that neither includes existence nor nonexistence, the  intentional 
object a-as-existing is distinct from a (King, 1984). 

18. God is something that than which nothing greater can thought (King, 1984). 

19. Whatever is understood is in the understanding (King, 1984). 
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20. The Fool says that God does not exist (King, 1984). 

21. The Fool understands (1) (King, 1984). 

22. Understanding a proposition is a function of understanding its constituent parts 
(King, 1984). 

23. The Fool understands ‘something than which nothing greater can be thought’ 
(King, 1984). 

24. Something than which nothing greater can be thought is in the Fool’s understanding 
(King, 1984). 

25. For ant intentional object a that neither includes existence nor nonexistence, the 
intentional object a-as-existing is distinct from a (King, 1984). 

26. A person having an intentional object such as a described in (8) has or can have the 
distinct intentional object a-as-existing as well (King, 1984). 

27. Let g be the intentional object specified by the description ‘something than which nothing 
greater can be thought’. For all intentional objects x, if x and g are distinct then g is greater 
than x (King, 1984). 

28. Reductio-assumption: Assume (12a) is true, i.e. something than which nothing greater can 
be thought exists only in the understanding (King, 1984). 

29. The intentional object g is distinct from the intentional object g-as-existing (King, 1984). 

30. The Fool has in his understanding the intentional object g-as-existing (King, 1984). 

31. g-as-existing is greater than g (King, 1984). 

32. g is greater than g-as-existing (King, 1984). 

 بطـل  االحتمـال،  جـاء  إذا« بـاب  مـن  صـرفاً  و ندارنـد  مدلي چنين مورد در ادعايي نگارندگان. 33
  .شود مي رد برهان بودن ناموجهاتي بر مبني كينگ استدالل كه است »االستدالل

  
  منابع
 فلسـفه  مجلة ،»آن نقد و زالتا تقرير به آنسلم وجودي برهان«). چاپ  دست در( حسيني داود و حامد قديري،
  .تهران دانشگاه اسالمي كالم و
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