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سپاسگزاری

بر خود فرض می دانم از:
محمد اردشیر که در مقام استاد راهنما از هیچ کمکی در نگارش اين پژوهش 
دريغ نکرد و همچنین اخالق، انسانیت و نظم او در زندگی همیشه برای من 

سرمشق خواهد بود؛
فرشته نباتی که در نگارش اين پژوهش از کمک های او بسیار بهره بردم و 

محبت های بی دريغش همیشه شامل حال من بوده است؛
محمود مرواريد که دقت بی نظیرش مثال زدنی است و، در مقام استاد داور، 

يافتن برخی خطاهای نابخشودنی در اين پژوهش را مديون او هستم؛
مالک حسینی که واسطة معرفی من به ناشر بود و عالوه بر آن از سر لطف متن 

نهايی را خواند و توصیه های ارزشمندی برای بهتر شدن آن ارائه کرد؛
سید نصراهلل موسويان که نه تنها در حل پاره ای دشواری های استدالِل گودل 

به من ياری رساند، در دسترسی به منابع نیز از هیچ کمکی دريغ نکرد؛
محمدرضا اسدی و علی اکبر احمدی افرمجامی که در جريان تصويب موضوع 

اين پژوهش در دانشگاه عالمه طباطبايی از حمايت های ايشان بهره مند بودم؛
محمدصالح زارع پور که پیشنهاد موضوع اين پژوهش از جانب او بود و از 
سر لطف پذيرفت تا متن نهايی را بخواند و پیشنهادهايش کمک بزرگی در 

بهتر شدن آن بود؛
او  لطِف  بدون  کتاب  اين  انتشار  که  هرمس،  نشر  مدير  ساغروانی،  لطف اهلل 

ناممکن بود؛
و از همه مهم تر پدر و مادرم، که اين پژوهش به ايشان تقديم شده است،تشکر کنم.



پیشگفتار
برهان های هستی شناختی برای وجود خدا عموماً به برهان هايی اطالق می شود 
که نتيجة آن ها اين گزاره است که »خدا وجود دارد« و مقدمات برهان ْ فرض يا 
فرض هايی کامالً عقلی هستند، يعنی مبتنی بر مشاهده يا مشاهدات عالم خارج 
نیستند. می توان ادعا کرد که اولین برهان هستی شناختی برای وجود خدا را سنت 

آنسلم )1033-1109( ارائه کرد.
برهان هستی شناختی آنسلم را »ساده ترين« برهان برای وجود خدا در تاريخ 

فلسفه و الهیات می دانند. برهان آنسلم را می توان به صورت زير تقرير کرد:

تعريف: خدا چیزی است که بزرگ تر از آن را نمی توان تصور کرد.
قضیه: خدا وجود دارد.

برهان: چیزی که بزرگ تر از آن را نمی توان تصور کرد، يعنی خدا، در ذهن 
که  نیز تصور کرد،  با وجود در عالم خارج  را همراه  او  دارد. می توان  وجود 
بزرگ تر از آن است که فقط در ذهن وجود داشته باشد. پس خدا )در عالم 

خارج( وجود دارد.

همان طور که از صورت باال معلوم است، برهان آنسلم ابتدا با تعريفی از خدا 
شروع می شود و پس از آن برهان برای وجود خدا ارائه می شود. بعد از آنسلم، 
از جمله فیلسوفانی که برهان هستی شناختی آنسلم را مورد توجه قراردادند 
رنه دکارت )1650-1596( و گتفريد اليبنیتس )1716-1646( هستند. در قرن 
هفدهم، دکارت از برهان های هستی شناختی دفاع کرد و مفهوم »بزرگ ترين« 
در برهان آنسلم را به »هستی کامل« يا به عبارت درست تر »کامل ترين هستی«  
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تعبیر کرد. برهان دکارت برای وجود خدا )کامل ترين هستی( بسیار شبیه برهان 
آنسلم است. اليبنیتس در قرن هجدهم ادعا کرد که برهان دکارت به اين معنا 
کامل نیست که بايد ابتدا ثابت شود که »کامل ترين هستی« مفهومی سازگار يا 
ممکن است. او برهانی برای اين ادعا نیز آورد و به زعم خويش برهان دکارت 

را کامل کرد.
در قرن بیستم، کورت گودل )1978-1906( برهان هستی شناختی برای 
گودل  که  است  معروف  کرد.  رياضی صورت بندی  منطق  در  را  خدا  وجود 
برهانش را در 1941 نوشت اما به داليلی آن را منتشر نکرد و در سال 1970 
تغییراتی  با  به بحث گذاشت. اسکات برهان گودل را  با دِينا اسکات  آن را 
ژانویة 1978  در 14  کرد. گودل  ارائه  پرينستون  دانشگاه  در  در همان سال 
درگذشت. مقالة گودل همراه با روايت اسکات در مجلد سوم از مجموعه آثار 

گودل1 چاپ شد.
گودل برهان هستی شناختی خود را برای وجود خدا، که تا حدود زيادی 
ملهم از روايت اليبنیتس از آنسلم است، در زبان منطق موجهات مرتبه دوم، در 
دو صفحه نوشت. برهان گودل مبتنی بر پنج اصلِ موضوع و سه تعريف است. 
حکم نهايی يعنی »خدا وجود دارد« از تعدادی قضايای کمکی، که همگی نتايج 

اصول موضوعه هستند، نتیجه می شود.
برهان های  شکل گیری  روند  خوبی  به  رعنايی  مهدی  آقای  کتاب 
هستی شناختی و به طور خاص برهان هستی شناختی گودل برای وجود خدا 
اين  از خواندن  کند. پس  می  تقرير  فارسی  زبان  به  را  آن  بعدی  تحوالت  و 
کتاب، خواننده در می يابد که چگونه ساده ترين برهان آنسلم برای وجود خدا، 
وقتی به شکل دقیق و منطقی صورت بندی می شود، نه تنها ديگر به هیچ وجه 
»ساده« نیست، بلکه انبوهی از مفاهیم و سؤاالت »سخت« را پیش برمی نهد. 
در تعاريف و اصول موضوعة پیشنهادی گودل، بر خالف برهان »سادة« آنسلم، 
منفی«،  »ويژگی  مثبت«،  »ويژگی  »خاصیت«،  يا  »ويژگی«  مانند  مفاهیمی 
»ذات«، »ممکن« و »ضروری« حضور دارند، که هیچ کدامشان »ساده« نیستند 

دوازده

1. K. Gödel, Collected works, vol. 3, Oxford University Press, 1995.
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و در نتیجه درک و قبول اصول موضوعه را »سخت« می کنند. عالوه بر اين ها، 
قواعد برهان هستی شناختی گودل قواعد منطق موجهات مرتبه دوم اند که از 

چالش انگیزترين بخش های منطق فلسفی اند.
اين سه سؤال از اساسی ترين سؤاالت نظریة برهان اند:

• برهان چیست؟
• معیار سادگی يک برهان چیست؟1

ـ  چیست؟ ـ  برای يک حکم واحد از مقدمات يکسان  • معیار يکسان بودن دو برهان 

محمد اردشیر
23 فروردين 1393

سيزده

1. اشاره به مسئلة بیست و چهارِم هیلبرت



مقدمه

چنین  هستی شناختی  استدالل  مانند  استداللی  کم تر  فلسفه،  تاریخ  طول  در 
هیجانی میان فالسفه ایجاد کرده است. نگاهی به فهرست مخالفان صاحب نام 
این استدالل نظیر توماس آکویناس، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، برتراند راسل، 
موافقان  و  یک سو،  از  سوبل،  هوارد  جردن  و  آلستن  ویلیام  لوئیس،  دیوید 
نامدار آن مانند آنسلم کنتربری، رنه دکارت، ُگتفرید الیبنیتس، باروخ اسپینوزا، 
نورمن ملکوم، چارلز هارتس هورن، اَلوین پلنتینگا، کورت گودل، دِینا اسکات 
و رابرت مریو ادمز نشان می دهد که بسیاری از بزرگان منطق و فلسفه در طول 
این  اهمیت  از جمله دالیل  نظر می  رسد  به  تاریخ دربارة آن سخن گفته اند. 
استدالل این است که مثالی است مناسب برای بحث در باب برخی از مهم ترین 
مسائلی که در منطق )logic(، فلسفة منطق )philosophy of logic(، فلسفة زبان 
آیا  )metaphysics( مطرح می شود:  متافیزیک  )philosophy of language( و 

وجوْد محمولی حقیقی است؟ آیا قضایای وجودی می توانند ضروری باشند؟ 
 )Plantinga, 1974, p. 85( آیا اشیایی هستند که وجود نداشته باشند؟

سنتِ  سده  یک  از  بیش  اکنون  که  ما  برای  علی الخصوص  مسئله  این 
داریم  پشت  پسِ  را  جدید  منطق  و   )analytic philosophy( تحلیلی  فلسفة 
ملموس است. به یمن وجود سنتی که با فرگه و تحلیل های او از موضوعات 
از  دقیقی  صورت بندی  می توانیم  اکنون  شد،  آغاز  زبانی  و  منطقی  مختلف 
تمیز  یکدیگر  از  را  آن ها  مقدمات  دهیم،  ارائه  هستی شناختی  استدالل های 
صحت  و   )validity( اعتبار  بسنجیم،  را  آنها  فلسفیِ  پیش فرض های  دهیم، 
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مشهوری  انتقادات  حتی  و  دهیم  قرار  ارزیابی  مورد  را  آن ها   )soundness(

نظیر نقد کانت را مبنی بر اینکه وجوْد محمولی حقیقی نیست دقیق تر بفهمیم و 
در مورد آن قضاوت کنیم. موقعیت خاصِ استدالل گودل در تاریخ استدالل 
بدین خاطر است. عالوه  از هر چیز  بیش  به گمان من،  نیز،  هستی شناختی 
بر اینکه آن را یکی از بزرگ ترین اذهانِ ریاضیات و منطق در طول تاریخ 
مطرح کرده است، دالیل بسیار دیگری نیز برای اهمیت آن وجود دارد؛ بیش 
استدالل را گودل و سپس اسکات کامالً صوری  این  اینکه  از همه  و پیش 
higher-( بیان کرده اند و یکی از مهم ترین مثال های منطق موجهات مرتبة باال

نظیر  آن،  فلسفیِ  پیش فرض های  این،  بر  عالوه  است.   )order modal logic

که  نگاهی  و  می کند  بیان   )property( ویژگی  مفهوم  از  که  خاصی  برداشت 
میراث دارِ  عنوان  به  دارد،   )positive property( مثبت  ویژگی های  تئوریِ  به 
تئوری کماالتِ الیبنیتسی، موضوعی جذاب برای پژوهش های فلسفی است. 
را  آن  که می توان  است  از چیزی  بی نقص  نمونه ای  استدالل  این  نهایت،  در 

الهیات/کالم/فلسفة دینِ منطقی نام نهاد.
متن پیش رو نسخة بازنگری شدة پایان نامة کارشناسی ارشد من در دانشگاه 
عالمه طباطبایی)ره( است که تحت نظارت دکتر محمد اردشیر در تیرماه 1391 از 
آن دفاع کرده ام و هدف از آن تنها معرفی، شرح و تحلیل استدالل هستی شناختی 
گودل، و برخی از مهم ترین انتقادات طرح شده دربارة آن، و پاسخ هایی که به 
این انتقادات ارائه شده، به عنوان قطعه ای از کالم فلسفی یا فلسفة دین است. 
با توجه به حجم محدود و تالش برای حفظ یکدستیِ مطالب، گریز و گزیری 
میان مطالبی که در یک درجه از اهمیت قرار دارند وجود ندارد.  از انتخابْ 
بنابراین، پیش از هر چیز، هرچند تالش کرده ام تا حد امکان مطالب صوریِ 
استدالل و مباحث پیرامون آن را دقیق ارائه کنم، از ورود به بحث های فنی در 
مورد آن پرهیز کرده ام. به همین دلیل، مثالً، از طرح مباحثی که پتر هایک  در 
دفاع از تقریر اصالح شده ای از استدالل و در پاسخ به انتقاداتِ مطرح به آن 
طرح کرده است چشم پوشی کرده ام، زیرا عالوه بر اینکه نیازمند طرح مباحثی 




