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  دئودوروس موجهات ةپشتوان برهان؛ شاه

  *نباتي فرشته

  چكيده
 موجه مفاهيم از او خاص تعاريف. است مگاري نام به دانان  منطق از دئودوروس

 دترمينيسـتي  موضـع  بـا  متناسبو  يزمان يفيتعار) و امكان امتناع،ضرورت، (
 بحـث  مورد همه از يشب چه آن دئودوروس، موجهاتي تعاريف ميان از. اوست
 كه است چيزي آن ممكن گويد مي دئودوروس. است امكان تعريف گرفته قرار

. نشود محقق هرگز كه نيست ممكني هيچ ديگر عبارت به بود خواهد يا هست
 از پشـتيباني  براي او لذا ندارد خواني هم امكان از شهودي درك با تعريف اين

. برهان شاه به معروف است كرده ارائه استداللي امكان، از خود موردنظر مفهوم
 را برهـان  اين جديد منطق از استفاده با اند كرده تالش برخي معاصر دوران در

 بررسـي  و استدالل اين از روشن بياني ارائه درصدد جا اين در. كنند بازسازي
  .هستيم) رشر و پرايور( ها بازسازي اين مشهورترين از مورد دو

  .رشر پرايور، برهان، شاه امكان، دئودوروس، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 ترين بزرگ او ميالدي، نوزدهم قرن تا و است ارسطو نام گر تداعي همواره منطق نام

 مگاريدر زمان خود ارسطو هماوردان  حالبا اين  شد، يم دانسته عرصه اين قهرمان
 بـا  تقابل در دانان منطقدسته از  ينا آراي از بسياري .كردند خودنمايي او مقابل در

ارث  بـه  هـم  يـون به رواق يونمگار ازارسطو  باتقابل  و يدشمن ينو ا بوده ارسطو
  ).Kneale and Kneale, 1971: 115(رسيده است 
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 عنايـت  آن به ارسطو هم و بوده مگاريون توجه مورد هم كه منطقي مباحث از يكي
و  ينيسـم بـا بحـث دترم   يشههم امكان و ضرورت از بحث. است موجهات مبحث داشته

 جنـگ  معـروف  مثـال  در العبـاره در فصـل نهـم    ارسطو. است همراه بوده يعوقا ينتع
شـده و تـالش    ينـده بحث از ضرورت حوادث آ يردرگ دهد مي رخ فردا كه اي دريايي

 معتقد كه يونرواق و يوناما مگار. نكند ينيسمملتزم به دترمكه او را  يابدب حلي كرده تا راه
 اين به ها آن التزام كه اند موجه ارائه كرده يماز مفاه يگريد يلتحل 1اند بوده دترمينيسم به

  .دهد مي نشان را فلسفي موضع
 دانـان  منطـق  تـرين  معـروف  از يكـي  نظرات بررسيجا  ما در اين نظر مورد موضوع

 موجـه،  مفاهيم بارةدر او چه آن. است موجهات باب در 2كرونوس، دئودوروس مگاري،
 مفـاهيم  ايـن  از ما عرفي درك با طور ينكرده با نظر ارسطو و هم يانامكان، ب مخصوصاً
 بـا  دئودوروس منطقي نظرات ارتباط دهندة نشان خوبي به نظرات اين ولي است متفاوت
  .اوست فلسفي نظرات

با  اند؛ دانسته يو جبر را حاكم بر سراسر عالم م اند بوده دترمينيسم به ملتزم مگاريون
 سيطرة تحت سره يكنخواهد داشت و عالم  ييبه جهان، مفهوم امكان جا ينگاه ينچن

 مورد در. رود پيش آن پاي هم يدبا يدگاهيد ينمناسب چن منطقِ. ضرورت خواهد بود
 برخي در مورد با اين حال. شود ديده مي خوبي به خواني هم و همراهي اين دئودوروس

معتقد بود  3يپوسمثالً خروس بوده است؛ بحث محل همراهي اين رواقيون و مگاريون از
نظر او با قول بـه   ينگفته شده ا. ندهد رخ گاه هيچ ولي باشد ممكن چيزي شود يكه م
   ).Gaskin, 1995: 224( ندارد يهماهنگ ينيسمدترم

 اسـت  ارائه كرده يبرهان ،مورد نظرش از امكان ماز مفهو يتحما يبرا دئودوروس
 بـه  تـا  آن هسـتيم  بـر  مقاله اين در .شود مي خوانده )master argument(برهان  شاه كه

  .بپردازيم استدالل اين بررسي
  

  موجه مفاهيم از دئودوري تعاريف. 2
 يماز مفـاه  دئـودوروس  يفالزم است تعـار  يمبپرداز برهان شاه شرح به كه آن از پيش

  .كند يبانيپشت يزياستدالل بنا دارد از چه چ ينا يمشود تا بدان يانموجه ب
 را تعريـف هر چهـار   يول است آورده موجه مفاهيم براي تعريف چهار دئودوروس

 ,Mates( آورد فراهم آن براي توجيهي كند مي سعي و داند مي امكان يعني اولي به وابسته
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  :هستند چنين او تعاريف). 38 :1961
  .خواهد بود يااست كه هست  چيزيـ ممكن آن 
  .است كه كاذب است و صادق نخواهد شد چيزيـ ممتنع آن 

  .است كه صادق است و كاذب نخواهد شد چيزيآن  ضروريـ 
 ,Boethius( 4كاذب خواهد شد ياكاذب است  يااست كه  چيزيآن  ضروري غيرـ 

On Aristotle's On Interpretation: II/ 234.23-26).(  
 تعريف اين با. است امكان تعريف انگيزتر بحث و تر مهم همه از تعاريف اين ميان از
 يندهدر آ ياواقع شده است ن اال يا است، ممكن هرچه كند مي اعالم دئودوروس واقع در

 يـن ا. ممتنع اسـت  يامر ينده،واقع شود و نه در آن االنه  يزيواقع خواهد شد و اگر چ
 بـاران  امروز است ممكن گوييم يما م. دارد يرتما از امكان مغا يبا درك عرف يفتعر
ـ  يناز ا يكيبه هر حال  نبارد باران است ممكن و ببارد بـا   يدو شق رخ خواهد داد ول

  .است نبوده ممكن ديگر طرف گوييم يطرف نم يكوقوع 
ــف ــان از ارســطو تعري ــم امك ــا ه ــف ب ــودوروس تعري ــاوت دئ  De( 5دارد تف

Interpretatione: 21b12-15( 
اسـت   يباب واكنش يناز سخنان ارسطو در ا يمعتقد است برخ افروديسي اسكندر

 بحث مورد در ارسطو تماالًاح« :گويد يارسطو م اول يلتحلاو در شرح . به دئودوروس
 ادعـا  دئودوروس چون گويد؛ ياز امكان سخن م يدئودور يفو در مورد تعر امكان از

بودن  او نظر از. بود خواهند باالخره يا هستند يا كه هستند ممكن چيزهايي تنها كه كرد
جـا   بـاالخره بـه آن   ياجا باشم  من در آن كه ممكن است اگر )Cornith(كرنيت  من در

باسوادشـدن   ،بچـه  يـك  يبرا همچنين. يسته ممكن نئلمس ينجا نباشم ا بروم؛ اگر آن
 بـراي  اربرهـان   شـاه دئودوروس . ممكن است اگر او به هرحال و باالخره باسواد شود

  .)Alexander of Aphrodisias 184, 1-6( كرد مطرح اصل اين اثبات
. آورد فراهممورد امكان  درنظرش  يبرا ياستدالل اي پشتوانه ديد الزم دئودوروس

  .اوست استداللي پشتوانة برهان، شاه
  

 برهان شاه .3
 بررسي براي مجبوريم و نرسيده است ما دست به دئودوروس آثار از يك هيچ متأسفانه
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  .كنيم اكتفا اند ما گذاشته ياردر اخت ديگران كه هايي گزارش به او آراي
 دوم كتاب از 19 در فصل يكتتوساپ فقط يول اند ياد كرده برهان اين از زيادي افراد

 ,Epictetus, 1925; Discourses, book II( كـرده اسـت   ارائهرا  آن از كامل شرحي خود

Ch. 19.(  
  :برهان سه مقدمه دارد شاه

 .است ضروري گذشته به مربوط صادق جملة هر) 1(
 6.آيد نمي ممكن پي در ممتنع) 2(
 .شد خواهد صادق نه است صادق نه كه هست ممكني چيز) 3(

 از دو تـا  پذيرش. پذيرفت هم با را باال گزارة سه هر توان نمي گويد مي دئودوروس
  .است سومي نفي مستلزم ها آن

 يعنـي  سـوم  گزارة نفي. كند مي نفي را سومي اول، گزارة دو پذيرش با دئودوروس
 ايـن  و »شـد  خواهـد  صادق نه است صادق نه كه هست ممكني چيز« كه نيست چنين
  .است معتقد آن به امكان مورد در او كه است چيزي همان

 را سـوم  و دوم هـاي  گـزاره  كلئـانس  دئودوروس، از بعد اپيكتتوس، گزارش طبق
 و پذيرفتـه  را سـوم  و اول هاي گزاره خروسيپوس كرده و نفي را اول گزارة و پذيرفته
  .كرده است رد را دوم ةگزار

نقيض  حصول نحوة يا و مقدمات پذيرش چرايي مورد در توضيحي هيچ اپيكتتوس
 آن در ظـاهراً  كـه  است آن از حاكي او بيان ةنحو. دهد نمي )2(و ) 1(مقدمات  از )3(

 سه هر كه پذيرفته بودند همه و نداشته شكي استدالل اين اعتبار مورد در كس هيچ زمان
  .دارد وجود سه اين ميان ناسازگاري نوعي چون پذيرفت هم با توان نمي را گزاره

. انـد  آورده را اپيكتتـوس  مطالب همين كمابيش هم برهان اين از ديگر هاي گزارش
 كـه  دليل ارائه كند مطلب اين براي تا نديده نيازي كس هيچ كه جاست اين جالب نكتة
 نظر به روشن مطلب اين زمان آن در ظاهراً. پذيرفت هم با توان نمي را گزاره سه هر چرا
 اسـتدالل  ايـن  طـرح  گويـد  مـي  اپيكتتوس كه نموده مي ساده چنان حتي و رسيده مي
  .باشد شام ميز سر بحث براي خوبي موضوع توانسته مي

حال  در رسيده است ما دست به مورد اين در كه اندكي بسيار مطالب به توجه با اما
 از تـر  بـيش  و نيست روشن ما براي ها، گزاره اين حتي معناي و كذب، و صدق حاضر



 125   نباتي فرشته

 ايـن  با اجماالً كه اين براي اما. است مبهم ما براي مقدمات اين از گيري نتيجه نحوة آن،
  .باشد مفيد تواند مي آن از امروزي بيان ارائة دو شويم آشنا برهان

. شده اسـت  استفاده خلف برهان از استدالل اين در گويد مي) Zeller( زلر: اول بيان
  .كرده است خلط زماني توالي و منطقي نتيجة ميان )2(گزارة  در دئودوروس اما

  :است چنين زلر روايت به برهان شاه
 اسـت  ممكـن  كه داريم اي گزاره كنيم مي يعني فرض گيريم مي فرض را )3(مقدمة 

 گـزارة  نقيض پس. شد نخواهد صادق هم گاه هيچ و نيست صادق حاضر حال در ولي
 آنِ كـه  ايـن  محـض  به. بود خواهد صادق هم هميشه و است صادق اكنون نظر، مورد
بنابر (شد  خواهد ضروري نظر مورد گزارة نقيض شود گذشته به تبديل و بگذرد حاضر

 بنـابراين . اسـت  ممتنع گزاره خود پس است ضروري گزاره اين نقيض اگر ولي)). 1(
 دئـودوروس  )2(مقدمـة   نقـض  اين). زماني توالي( شده است ممتنع ممكن، اي گزاره
 بنسون .)Mates, 1961: 39 از نقل به. (نيست درست )3(يعني  ما اولية فرض پس. است
 اسـت  بعيـد ( است خدشه قابل زلر تبيين است معتقد او پسندد نمي را تبيين اين ميتس

 بهتـر  تبيينـي  يافتن اما) كرده باشد خلط منطقي استنتاج با را زماني تعاقب دئودوروس
  .نيست اي ساده كار

از : گويد مي او. كند ارائه برهان از قبولي قابل بيان كرده سعي هم نيل: دوم بيان
 نقيض چون( است ممتنع گذشته، مورد كاذبي در جملة هر كه شود مي نتيجه )1(

 زمان در كاذبي جملة هر كه دهيم نشان بتوانيم اگر پس). است ضرورت، امتناع
 كه ايم داده نشان )2(بنابر  است گذشته زمان در كاذبي جملة مستلزم آينده يا حال
 پس شود نمي نتيجه ممتنع از ممكن چون هستند هم ممتنع كاذب، جمالت اين همة

 گويد مي نيل البته. نيستند ممكن نباشند صادق آينده در نه و حال در نه كه جمالتي
شده  مطلوب به مصادره دچار دئودوروس در واقع بپذيريم را تبييني چنين اگر

 جملة مستلزم آينده يا حال زمان در كاذبي جملة هر« كه اين پذيرش چون .است
 قرار كه برهاني يعني است دترمينيسم پذيرش واقع در »است گذشته زمان در كاذبي
 ,Kneale and Kneale(گرفته است  فرض پيش را آن كند اثبات را دترمينيسم است

 با اين حال كرده است صحبت مورد اين در تفصيل به نيل البته ).120-121 :1971
  .كنيم مي بسنده مقدار همين به بنابراين نيست تبيين اين طرح جا اين در ما قصد
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 از قبل اما. داريم را برهان شاه معاصر هاي بازسازي از مورد دو طرح قصد جا اين در
  .داده شود توضيح مختصراً استدالل مقدمات از هر يك است بهتر ها آن طرح
  

  برهان شاه مقدمات. 4
 Every past truth is( اسـت  ضـروري  گذشـته  بـه  مربـوط  صـادق  جملـة  هر: اول مقدمة

necessary.(  
البته ( پنداريم مي غيرمتعينكه عموماً آن را باز و  آيندهبرخالف  گويد ميجمله  اين

و ضرورتاً  ناپذير، تغيير يعنيگذشته بسته است ) باور ندارد چيزي چنينبه دئودوروس 
برهان به واقع در مقابل  ايناما  پذيرد ميگذشته را  تعينما  عرفيدرك . صادق است

 يعني(طرف مقابل  تأييدكه مورد  بگيردبهره  مقدماتياز  بايدارسطو اقامه شده پس 
 گويد ميگفت كه ارسطو به آن باور دارد، او  بايدمقدمه  ايندر مورد  7.است) ارسطو

 Nicomachean(دهد  تغييررا كه رخ داده است  چيزيآن  تواند نميكه خداوند هم 

Ethics: Book 2. 1139b7-11.(  
 The impossible does not follow from( آيـد  نمي ممكن پي در ممتنع :دوم مقدمة

the possible.( 
  .است ناممكن هم چيز آن خود بيايد، چيزي پي در ناممكني امر اگر ديگر عبارت به

شـد   خواهـد  صـادق  نـه  اسـت  صـادق  نـه  كـه  هسـت  ممكني چيز: سوم مقدمة
)Something is possible that neither is true nor will be(. 

 كـه  اسـت  چيزي همان اين. ندهد رخ هرگز ولي باشد ممكن تواند مي چيزي يعني
  .بپذيرد تواند نمي دئودوروس

  
  برهان شاه بازسازي. 5

 اواخـر  به آن به مجدد توجه اما. بوده است توجه مورد بسيار باستان عهد در برهان شاه
 كـار  اين. است) 1882( زلر آن از استدالل اين بازسازي اولين. گردد برمي نوزدهم قرن
ـ  از دانـان  منطق از ديگري شمار توجه مورد بيستم قرن در  فـون  و) 1966( رشـر  هجمل

 زمـان  همـين  در كـه  است داناني منطق جمله از هم هينتيكا. گرفت قرار )1979( رايت
  ).Hintikka, 1964(كرد  برهان شاه بازسازي به مبادرت
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 Arthur(پرايـور   آرتـور  مرهـون  همه از بيش كنوني روزگار در گسترده توجه اما

Prior (ايـن  بـر  تأمـل  بـا  او چون است برهان شاه مرهون هم پرايور خود البته و است 
 زمان منطقِ مورد در او بعدي كارهاي در كه رسيد مندي ارزش هاي بصيرت به استدالل

  .افتاد مؤثر
 استدالل اين به ،)Stoic logic(رواقي  منطق ميتس، بنسون مهم كتاب ةمطالع با پرايور

 دئـودوري  موجهـات  بررسـي  بـه  جديـد  منطق ابزار با گرفت تصميم و شد مند هعالق
 diodoran(» دئـودوري  موجهـات « عنوان تحت بود اي مقاله او كار اين نتيجة. بپردازد

modality.( 
 و رشـر  بازسـازي  برهان شاه معاصر هاي بازسازي همة ميان داريم از قصد ادامه در
  .است مفيد نكته چند ذكر آن، از قبل اما. كنيم بررسي را پرايور

 هم با مسئله دو مورد در اند كرده برهان شاه بازسازي به مبادرت كه كساني: اول نكتة
  دارند؛ اختالف

 خود در كه شود مي صحبت جمالتي از برهان شاه اول مقدمة در معتقدند گروهي. 1
 زمـاني  تعـين  داراي جمـالت  را جمالت اين( شده است اشاره خاصي زمان به جمله
 گروهـي  اما .»بود آلوده تهران هواي 1392 بهمن دوم روز« كه جمله اين مثالً) ناميم مي

 آن در زمان به اي اشاره چنين كه كند مي صحبت جمالتي از دئودوروس گويند مي ديگر
 فـرض  بـا  دانـان  منطق تر بيش .»بود آلوده تهران هواي امروز« ةجمل ندارد؛ مانند وجود
 .اند كرده بندي صورت را استدالل دوم،
 كه دارند اختالف هم با باب اين در اند گفته سخن برهان شاه مورد در كه كساني. 2
 هـا  آن اكثـر  البتـه . منطقي استلزام و توالي يا است نظر مد زماني توالي دوم، مقدمة در
 و رشر مثل( كساني اما فهمند، مي را منطقي استلزام جمله، اين از) هينتيكا و پرايور مثالً(

 .دانند مي زماني توالي از حاكي را جمله اين) زلر
 دان منطـق  دو از تقرير دو. گردد برمي مسئله دو همين به پرايور و رشر انتخاب وجه

 كـه  است معتقد رشر. دارند اختالف هم با مسائل اين دو هر در كه ايم كرده انتخاب را
 تـوالي  دوم، مقدمـة  در و شود مي صحبت زماني تعين داراي جمالتي از اول مقدمة در

 در كه هستند نظر مد جمالتي اول مقدمة در است معتقد پرايور اما. است نظر مد زماني
 منطقـي  اسـتنتاج  مـورد  در دوم مقدمـة  در و ندارد وجود خاص زماني به ارجاع ها آن

  .شود مي صحبت
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 مقـدمات  كـه  نداشته شك او كسي از پس و دئودوروس زمان در گرچه: دوم نكتة
 كـس  هر استدالل، اين جديد هاي بازسازي در ولي ناسازگارند هم با برهان شاه گانة سه

  .داده شود نشان استدالل اعتبار تا افزوده آن به مقدماتي يا مقدمه
  :كرد مراعات را شرط سه بايد مقدمات اين افزودن در گاسكين قول به اما
 تـر  كـم  اسـت  ممكن چقدر كه هر شود مي افزوده استدالل به كه مقدماتي تعداد. 1
 .باشد
 يعنـي  داشته باشـد  تاريخي مقبوليت بايد شود مي افزوده كه مقدماتي ازكدام  هر. 2
 .باشد باستان فالسفة پذيرش مورد
 اشـاره  اين از پيش كه طور همان چون باشد پيچيده خيلي نبايد استدالل ساختار. 3
 است بوده شام ميز سر بحث براي مناسبي موضوع مسئله اين كه گفته اپيكتتوس كرديم

 .)Gaskin, 1995: 220(كنند  نمي بحث بغرنج مسائل مورد در شام ميز سر معموالً مردم و
 ايـن  حتمـاً  كـه  گفـت  توان نمي اپيكتتوس، سخن اين مبناي بر معتقدند هم برخي البته

 گـودل  برهـان  از شام هنگام كه كساني هستند چون بوده است فهم همه و ساده برهان،
 . )Denyer, 2009: 34(كنند  مي صحبت
 هستند زماني هاي گزاره از بحث و بندي صورت درصدد كه داناني منطق: سوم نكتة

 رويكـردي  شـود  مي خوانده محموالتي رويكرد كه نخست رويكرد دارند؛ رويكرد دو
 زمـان  لحظات سر بر و كند مي استفاده اول ةمرتب محموالت مصداقي منطق از كه است
 زماني عملگرهاي از است معروف موجهاتي رويكرد به كه دوم رويكرد. آورد مي سور

 حتـي ( است موجهاتي رويكرد مبدع خود پرايور). 7 -  5 :1389 نبوي،( كند مي استفاده
 دو اين از تلفيقي از معموالً رشر). شود مي گفته پرايوري رويكرد رويكرد، اين به گاهي

 و اول رويكرد از استفاده كنيم مي نقل او از جا اين در چه آن اما. كند مي استفاده رويكرد
  .است زمان لحظات سر بر سور آوردن
  
  پرايور بازسازي 1.5
 پرايـور . كنـيم  مـي  اسـتفاده » دئـودوري  موجهـات « مقالة از پرايور، بازسازي طرح براي
 صـحبت  هايي گزاره از موجه، مفاهيم دئودوري تعاريف در ميتس، گزارش بنابر گويد مي
 معنـاي  به 8گزاره ها اين بنابراين هستند كاذب ديگري زمان و صادق زماني كه شود مي
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  .نيستند آن امروزي
 اي گـزاره  تـابع  واقـع  در كـه ( دئودوري معناي به گزاره براي ..,p, q, r از جا اين در
  .شود مي استفاده) هستند
 كار به جمالت بندي صورت براي هم موجهاتي و زماني گر عمل دسته دو ضمن در

  9.شوند گرفته مي
◊p )اكنون(pاستممكن 
□p )اكنون(pاستضروري 
Fp كهبودخواهدچنينp 

Gp=~F~p كهبودخواهدچنينهميشهp 

Pp كهبوده استچنينp 

Hp=~P~p كهبوده استچنينهميشهp 

 او موجهـاتي  نظـام  و دئـودوروس  بيان تعاريف در نمادها اين از استفاده با پرايور
نظـام   يـن ا گويد ياو م. است S4 موجهاتي نظام شبيه همه از بيش او نظام دهد مي نشان
ـ  ياييرا دارد و قضا S4 يايقضا ةهم  موجهـاتي  كـه  شـود  يفراتر از آن را هم شامل م

  10).شود نمي S5 تر ينظام قو يايشامل قضا يول(نيستند 
 آن از حـاكي  اسـتدالل  اول مقدمة گويد مي پرايور برهان، شاه بازسازي مورد در اما
 ابـد  تـا  شـوند  صادق همين كه »pكه  است بوده ينچن« شكل به هايي گزاره كه است
 كـه  اسـت  چيـزي  آن ضروري( ضرورت از دئودوروس تعريف طبق و هستند صادق
 هـم  ضـروري  شـوند  صادق كه  همين ها گزاره اين) شد نخواهد كاذب و است صادق

  11.خواهند شد
 :كنـد  مـي  تعبيـر  گونه اين را »آيد نمي ممكن پي در ممتنع« يعني دوم مقدمة پرايور

 برقـرار ) S4 در و( دئودوري نظام در اين، گويد مي او .»شود نمي نتيجه از ممكن ممتنع«
  .است

  :است ينبرهان چن شاه )2(و ) 1( او از مقدمات بيان
  Pp→~◊~Pp نبوده باشد؛ برقرار تواند نمي شده استبرقرار  يزيچ يوقت )1(
مستلزم آن باشد هم ناممكن  كه ضرورتاً يزيناممكن باشد پس هر چ يزياگر چ) 2(
  q→(□(p→q)→~◊p)◊~؛ است
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  :كه برسيم نتيجه اين به مقدمه دو اين پذيرش با خواهيم مي
  p◊~→(p&Fp~) يست؛نه صادق است و نه صادق خواهد شد ممكن ن چه آن

 دئودوروس همكه ( زمان دربارة هايي فرض چه كه است مطلب اين كشف ما مسئلة
قابل حصـول   يجهتا نت يمبه مقدمات اضافه كن) پذيرفته باشند را ها آن او مخالفين هم و

  . باشد
  رساند؛ مي هدفمان به را ما مقدمه، دو تنها افزودن است معتقد پرايور

 ؛برقرار خواهد بود يزكه آن چ است بوده چنين هميشه است، برقرار چيزي وقتي. 1
p→HFp 

 چيز آن كه است بوده چنين بود، خواهد برقرار نه و است برقرار نه چيزي وقتي. 2
  بود؛ نخواهد برقرار

(~p&~Fp)→P~Fp 
نظـر   بـه  ولـي انـد   نكرده بيانرا  مقدماتي چنينو خود دئودوروس  مگاريونگرچه 

 .اعالم كرد پذيرفتنيمقدمات را  اينها  رسد بتوان از جانب آن مي
 گويد مي دئودوروس مخالفين از يكي آورد؛ مي مثالي استدالل بهتر فهم براي پرايور

  :كه گفت توان مي است دريا كف در كه صدفي مورد در
 هـم  هرگز و باشد نشده ديده الواقع في اگر حتي شود ديده صدف اين است ممكن

 s&~s&~Fs◊نشود؛  ديده
  :افزايد يبرهان م به مقدمات شاه يوركه پرا يبا توجه به مقدمة دوم

 ايـن  كـه  بوده اسـت  چنين پس ديده خواهد شد نه و ديده شده نه صدف اين اگر
  ديده نخواهد شد؛ صدف

(~s&~Fs)→P~Fs 
  برهان با توجه به مقدمة اول شاه ينبنابرا
ديـده   صدف اين كه بوده است چنين كهباشد  ينچن تواند نمي) اكنون( صدف اين

  PFs◊~ خواهد شد؛
  .است ناممكن شد ديده خواهد صدف كه اين است  بوده ينچن يعني
  افزايد؛ مي برهان شاه مقدمات به پرايور كه اولي مقدمة به توجه با ولي
 كـه  اسـت  نـاممكن  ةگزار اين مستلزم شود مي ديده حاال صدف اين كه گزاره اين
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  .ديده خواهد شد صدف اين كه بوده است چنين هميشه
  ؛برهان شاه دومبا توجه به مقدمة  بنابراين

  .است ناممكن خودش شود مي ديده صدف اين كه گزاره اين
 جا يندر ا چه آن. كرده است يبند استدالل را صورت يورپرا توضيحات، اين از بعد

 طبـق تـالش شـده    جـا  ينا در. است يورپرا يبازساز يِبازساز يبه نوع دهيم يمارائه 
  . شود بازسازي برهان هاي گام همة پرايور توضيحات

 ايـن  انـد،  شـده  مشـخص  خاصي اختصاري عالئم با پرايور مقالة در ها گزاره از برخي
  . ايم داده نمايش زير جدول چپ سمت ستون در را عالئم

a (1) Pp→~◊~Pp برهانشاه اول مقدمة 

b (2) ~◊q→(□(p→q)→~◊p) برهانشاه دوم مقدمة 

c (3) p→HFp 
شــدةاضــافهمقدمــة اولــين
 پرايور

d (4) (~p&~Fp)→P~Fp 
شـدةاضـافهمقدمـة دومين
 پرايور

  (5) P~Fp→~◊~P~Fp 
Fp~اولمقدمةدر p يجا به

  يما را قرار داده
  (6) P~Fp→~◊HFp 5 يفو تعر H 

  (7) [(~p&~Fp)→P~Fp]→[(P~Fp→~◊HFp)→((~p&~Fp)→~◊HFp] 
 قضيةجانشين نمونه

(p→q)→((q→r)→(p→r)
  (8) [(P~Fp→~◊HFp)→((~p&~Fp)→~◊HFp] 4 مقدموضع و 7 و 
  (9) (~p&~Fp)→~◊HFp 6 مقدموضع و 8 و 

  (10) 
[(~p&~Fp)→~◊HFp]→[(~◊HFP→(□(p→HFp)→~◊p))→((~p&~Fp)
→(□(p→HFp)→~◊p))] 

  قضية جانشين نمونه
(p→q)→((q→r)→(p→r)

  (11) 
(~◊HFP→(□(p→HFp)→~◊p))→((~p&~Fp)→(□(p→HFp)→~◊p)) 

 مقدم وضع و 10 و 9

  (12) ~◊HFP→(□(p→HFp)→~◊p) 2جانشين نمونه 
  (13) (~p&~Fp)→(□(p→HFp)→~◊p) 11  مقدموضع و 12و 

  (14) (~p&~Fp) كمكي فرض 

  (15) □(p→HFp)→~◊p 13 مقدموضع 14 و 
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  (16) □(p→HFp) 
مقدمـةيضـرورت رو معرفي

312 

  (17) ~◊p 15 مقدموضع و 16 و 

z (18) (~p&~Fp)→~◊p 14 شرطيدليل و 17 و 

 از تبيـين  ايـن  كه اين آن و كند مي اشاره هم ديگري نكتة به مقاله انتهاي در پرايور
 ارزش آينده نامتعينِ هاي گزاره به اگر ولي است دوارزشي منطق اساس اين بر برهان شاه

 برهـان  شاه دوم و اول مقدمات توانيم مي صورت اين در بدهيم ،)neuter(خنثي  سومي،
 از يكـي  تـوان  مـي  ارزشي سه منطق يك در چون. نرويم نتيجه بار زير ولي بپذيريم را

  13.كرد نفي را شده اضافه مقدمات
  
  رشر بازسازي 2.5

 در او .كـرد  برهـان  شـاه  بازسازي به مبادرت اي  مقاله در 1966 سال در رشر نيكوالس
 آن از پس و نقد را استدالل اين از هينتيكا و پرايور تقرير پاورقي، يك در مقاله ابتداي
  .كرد ارائه را برهان شاه از خود تقرير

 ايـن  بيـان  جالـب در  نكتـة  كرده اسـت  بيان را دئودوروس مقدمات ابتدا در رشر
  :است دوم مقدمة تقرير نحوة مقدمات،

 14آيد؟ نمي ممكن از پس ناممكن/ شود؟ نمي نتيجه ممكن از ناممكن) 2(
 اشـاره  آن بـه  ايـن  از پـيش  كـه  اختالفي همان بر است تأكيدي نگارش نحوة اين
 را زمـاني  تـوالي  رشـر  ظـاهراً  ولي بود منطقي استنتاج بر تأكيد پرايور قرائت. كرديم
 موجهات كه شده است ارائه چهارچوبي در استدالل اين است معتقد او. دهد مي ترجيح
 و مهم استدالل اين در موجهات موضوع به زماني نگاه و اند يافته زماني تعبيري منطقي
  .شود فهميده زماني بايد هم دوم مقدمة پس است محوري
  15:كنيم مي استفاده نمادها اين از برهان بيان براي

TtP Pزماندرtفعليتشدةزمانيوجه  استصادق 
◊tP Pزماندرtامكانشدةزمانيوجه استممكن 
□tP Pزماندرtضرورتشدةزمانيوجه استضروري 
N اكنون  
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 است قرار كه چيزي همان( جمالت از خودش منظور كند مي تالش جا اين در رشر
p جمالت گويد مي او. كند روشن را) باشد آن نماد جمـالت  جـا  ايـن  در من نظر مد 

 اول در« كـه  جملـه  ايـن  مثـل . هستند )choronologically definite(زماني  تعين داراي
 choronologically(زمـاني   تعـين  بدون جمالت نه »بارد مي باران آتن در 1966 ةژانوي

indefinite( كـذب  و صـدق  ارزش رشـر  نظـر  از. »بـارد  مي باران آتن در ناال« مانند 
 صـدق  از توان نمي صورت اين غير در كند تغيير زمان طي در نبايد نظر مورد جمالت

 در را آن) ضـرورت  يـا  امكان يا( صدق خاص، زمان يك در p) ضرورت يا امكان يا(
 مهم رشر برهان برد پيش در مسئله اين ولي. گرفت نتيجه) آينده مخصوصاً( ديگر زماني

  .است اساسي و
 جـا  يـن چه در ا آن. است كرده بندي صورت را استدالل رشر توضيحات اين از بعد
 طبـق جـا تـالش شـده     در ايـن . رشر است يبازساز يِبازساز يبه نوع دهيم يارائه م

  .شود بازسازي برهان هاي گام رشر همة توضيحات
 ايـن  انـد،  شده مشخص خاصي اختصاري عالئم با رشر مقالة در ها گزاره از برخي

  .ايم داده نمايش زير جدول چپ سمت ستون در را عالئم
 خود مقالة دركه هايي نام

   است آمده رشر
  

1a (1) ( t)( t’)[(TtP&(t<t’))→□t’P)] برهانشاه اول مقدمة 

2 (2) ( t)( t’)[(◊tP&(t<t’))→◊t’P)] برهانشاه دوم مقدمة 

 (3) ( t)( t’)[(~□t’P→~(TtP&(t<t’))] 1 نقيض عكس و 

 (4) ( t)( t’)[□t’P ~(TtP&(t<t’))] 3 استلزام و 

 (5) ( t)( t’)[□t’P (~TtP ~(t<t’))] 4 دمورگان و 

 (6) ( t)( t’)[(□t’P ~(t<t’)) ~TtP)] 5 پذيريشركتوجايي جابه و 

 (7) ( t)( t’)[~(~□t’P &(t<t’)) ~TtP)] 6 دمورگان و 

A (8) ( t)( t’)[(~□t’P &(t<t’))→~TtP)] 7 استلزام و 

B (9) ( t)( t’)[(~□t’~P 
&(t<t’))→~Tt~P)] 

 8درpجايبه p~ جانشيني
C (10) ( t)( t’)[(◊t’P &(t<t’))→~Tt~P)] 9 امكان تعريف و 

 (11) ( t)(Tt~P TtP) ثالثشقطرداصل عموميت 

 (12) ( t)(~Tt~P→TtP) 11 استلزام و 
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D (13) ( t)( t’)[(◊t’P &(t<t’))→TtP)] 10 شرطياتتعدي و 12 و 

 (14) ◊nP&( t)((n t)→~TtP) برهانشاهسوممقدمة( خلف فرض( 

A (15) ◊nP 13 عطف حذف و 

 (16) ( t)((n t)→~TtP) 13 عطف حذف و 

 (17) (n n+ )→~Tn+ P 16 كليسور حذف و 
 (18) n n+    

B (19) ~Tn+ P 17 مقدموضع و 18 و 
 (20) (◊nP&(n<n+2 ))→◊n+2 P)] 2 كليسور حذف و 

 (21) n n+2   

 (22) ◊nP&(n n+2  عطفمعرفي و 21 و 15 (

C (23) ◊n+2 P 20 مقدموضع و 22 و 

 (24) (◊n+2 P &(n+ <n+2 ))→Tn+ P)] 13 كلي حذف و 

 (25) n+ n+2   

 (26) ◊n+2 P &(n+ n+2  عطفمعرفي و 25 و 23 (
D (27) Tn+ P 24 مقدموضع و 26 و 

 (28) ~Tn+ P&Tn+ P 27 عطفمعرفي 19 و 

 (29) ~[◊nP&( t)((n t)→~TtP)] 14 خلفبرهان و 28 و 

 دترمينيسـمي  همان اين و است ضروري ممكن چيز هر كه است اين استدالل نتيجة
  .است ملتزم آن به ها رواقي و ها مگاري ساير مثل دئودوروس كه است
 اسـتدالل  قسمت كدام مورد در بايد كنيم اجتناب دترمينيسم اين از بخواهيم اگر اما

 كـه  سـطر  ايـن  يعنـي  اسـت  اسـتدالل  11 سـطر  بـر  رشـر  تأكيـد  كنيم؟ تجديدنظر
( t)(Tt~P TtP) .گويد مي رشر P ارجـاع  آن، در و است معين زماناً اي گزاره جا اين در 

 هميشـه  بـراي  بـار  يك زمان آن در صدقش، وضعيت پس دارد وجود خاصي زمان به
 t0 در آن صـدق  وضـعيت  باشد t0 زمان به p گزارة زماني ارجاع اگر. شود مي مشخص
 از خـروج  راه تـرين  راحت. بود خواهد صادق هميشه بعد به آن از و شود مي مشخص

 عمـل  ارسطو مثل آينده به مربوط جمالت مورد در كه است آن دترمينيستي فضاي اين
 مطـرح  زمـان  بـه  نسـبت  صدق مفهوم كه كنيم مي صحبت سياقي در وقتي يعني كنيم
  :بگوييم طور اين بايد شود مي
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t هرگاه باشد t0 زمان به p گزارة زماني ارجاع اگر  t0  را ثالـث  شـق  طرد اصل 
  اما پذيريم مي

 را ثالـث  شـق  طـرد  اصـل   t< t0 هرگـاه  باشـد  t0 زمان به p گزارة زماني ارجاع اگر
  .پذيريم نمي

 ايـن  وقتـي  اسـت  t0 زمـان  به آن زماني ارجاع كه نظر مورد گزارة مورد در يعني
 بـه  هنوز اگر ولي كرد اعمال آن بر را ثالث شق طرد اصل توان مي است گذشته زمان
 بـر  را ثالث شق طرد اصل توان نمي است آينده به مربوط گزاره، و ايم نرسيده t0 زمان
 براي جا و شود مي گرفته نظر مورد دترمينيستي نتايج جلوي كار اين با. كرد اعمال آن

  .شود مي باز )future contingency( آينده امكان
  

  رشر و پرايور تقرير مقايسة. 6
  .دارد برتري ديگري بر جهتي از تقرير دو اين از يك هر كلي طور به

  
  رشر تقرير برتري 1.6
 نقـد  را پيشـين  تقريرهـاي  پاورقي، يك در كند ارائه را خود تقرير كه آن از پيش رشر
 بر افزون مقدماتي از او كه است اين داند وارد مي پرايور به كه نقدهايي از يكي كند مي

 دانـد  مـي  پرايور تقرير ضعف را مسئله اين رشر. كرده است استفاده برهان شاه مقدمات
 .باشند دئودوروس قبول مورد اضافه، مقدمات اين نيست معلوم كه چرا

 بلكه. برد نمي سؤال زير را استدالل درستي يعني است تاريخي نقدي صرفاً نقد اين
 را مقدمه اين دئودوروس خود نيست معلوم كه شود مي مطرح تاريخي شبهة اين صرفاً

 استفاده برهان شاه مقدمات بر افزون مقدماتي از رشر خود حال هر به ولي. باشد پذيرفته
  .نكرده است

  
  پرايور تقرير برتري 2.6

 انـد  كـرده  اسـتفاده  مگاريون چه آن با كرده است استفاده ها آن از پرايور كه هايي گزاره
 .دارد تري بيش تناسب
 داراي هـايي  گزاره از او كه است اين شده وارد رشر تقرير به كه اشكالي ترين مهم
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 ها آن پي در و مگاريون كه حالي در. كند مي استفاده برهان شاه بازسازي در زماني تعين
 جمله وجه آن تبع به و جمله كذب و صدق زمان گذر در كه اند داشته تصريح رواقيون

 هسـتند  مشـخص  زمان با جمالتي چون رشر نظر مورد جمالت اما كند تغيير تواند مي
 كنند مي استفاده رواقيون و مگاريون كه هايي مثال در. نيست تغيير قابل كذبشان و صدق
 2 ساعت از ژانويه ششم در تئا مثل چيزي )dated proposition(دار  زمان ةگزار گاه هيچ
 سـاير  با رشر نظر مورد بازسازي پس )Bobzien, 2004: 100(ندارد  وجود زد، قدم 3 تا

  .ندارد خواني هم دئودوروس آراي
  
  مقدمات از يك هر مورد در تقرير دو اين اختالف 3.6

 ؛Pp→~◊~Pp :كـرده اسـت   بنـدي  صورت طور اين را مقدمه اين پرايور: اول مقدمة
 يـا  نشـده باشـد،   صادق كه نيست ممكن شده است صادق قبالً اي اگر گزاره يعني

 قبـول  قابل غير تعبير اين او كه كرد توجه بايد. شده است صادق كه است ضروري
 شده صادق قبالً كه اي از آن است كه گزاره يكه حاك Pp→~◊~p :برد نمي كار به را

  .است ضروري گزاره آن است
) :است ينرشر چن يبند صورت اما t)( t’)[(TtP&(t<t’))→□t’P)]كه اي گزاره يعني ؛ 

 گـزاره  آن خـود  بعـدي،  هـاي  زمـان  در زمان، آن از پس شده است صادق زماني در
 تقريـر و  ناموجـه اسـت،   يـر، تعب يننظر برسد كه ا اول به نگاهدر  يدشا. است ضروري
 اي گـزاره  Pنكته توجه شود كه از نظر رشـر   يناگر به ا يول است تر قبول قابل پرايور
 و پرايور تعبير است،  شده يانزمان وقوع آن ب Pدر خود يعني است،  زماني تعين داراي
 .شوند مي نزديك هم به رشر

 طور يندانست و آن را ا ياز استلزام منطق يمقدمه را حاك ينا يورپرا: دوم مقدمة
 يزمان ياز توال يرشر آن را حاك يول ،q→(□(p→q)→~◊p)◊~ :كرد يبند صورت

 :نشان داد گونه ينآن را ا يحصح يبند فرض كرد و صورت
( t)( t’)[(◊tP&(t<t’))→◊t’P)].  دهند مي ترجيح رشر به را پرايور رأي دانان منطقاكثر 

 بندي صورت در هم ديگري مسئلة رسد مي نظر به پرايور، داران طرف كثرت جز به اما
  .شود مي رشر تقرير ترجيح موجب كه دارد وجود رشر

ممتنـع   ممكـن اسـت، بعـداً    Pكه اگـر   شود مي گفته واقع در رشر بندي صورت در
. ندهد رخ هرگز ديگر كه نيست چنين) امتناع زماني تعريف به توجهبا ( يعني. شود ينم
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 يا است صادق يا ممكن گزارةهر ( استدالل نظر مورد نتيجة حاوي تلويحاً نوعي به اين
 اسـتفاده  اسـتدالل  مقدمـة  عنوان به آن از توان نمي بنابراين و است) شد خواهد صادق
  .كرد

لذا  و تر نزديك دئودوروس نظرات به پرايور بندي صورت رسد مي نظر به مجموع در
  .است تر قبول قابل

  
  كرد؟ اجتناب برهان شاه دترمينيستي نتيجة توان از مي آيا. 7
 ثالث شق طرد اصل رد را نتيجه اين از جلوگيري راه يگانه رشر ديديم كه طور همان. 1
 گذاشـتن  كنار. است زيادي ةهزين اين البته. دانست آينده به مربوط هاي گزاره مورد در

 .دارد زيادي بسيار توابع منطق در ثالث شق طرد اصل
 و نباشـد  دوارزشـي  مـا،  منطق اگر كه بود اين اش مقاله انتهاي در پرايور حل هرا. 2
 يكي صورت اين در داشته باشيم آينده به مربوط هاي گزاره براي) نامعين( سومي ارزش

 برهـان  ايـن  نتيجة به نيست الزم و نيست قبول قابل برهان شاه به شده اضافه مقدمات از
  .باشيم ملتزم
 شـق  طرد اصل توانيم مي گفت و داد ارائه ديگري حل راه كتابش در بعداً پرايور. 3
) contingent(محتمـل   اي گـزاره  p وقتي كه كنيم عمل طور اين ولي داريمنگه  را ثالث
 و باشـند  كـاذب  »p~ كـه  بـود  خواهد چنين« هم و »p كه بود خواهد چنين« هم است

-Prior, 1967: 132(باشند  صادق »p~ كه بود نخواهد چنين« و »p كه بود نخواهد چنين«

 گزارش هيچ و هستند كاذب دو هر F~p و Fpمحتمل،  هاي گزاره مورد در يعني. )136
. هستند صادق دو هر F~p~ و Fp~ بنابراين ندارد، وجود محتمل ةآيند مورد در صادقي

 كنيم مي جمالت اين از عرفي زبان در ما كه اي استفاده با حل راه اين رسد مي نظر به اما
 نظر اين طبق »بارد مي باران فردا« شود گفته هواشناسي گزارش در اگر ندارد خواني هم
 !است كاذب هم باران بارش عدم بيني پيش البته و است كاذب بيني پيش اين گفت بايد

 كـه  داد نشـان  اي مقالـه  در )Becker(بكـر   كه شد مطرح وقتي ديگر حل راه اما. 4
 يعنـي ، (P~Fp→(p&~Fp~)) كـرده اسـت،   اضافه برهان شاه به پرايور كه اصلي دومين
 زمـان  بـه  ما نگاه يعني باشد، منفصل زمان كه در صورتي برقرار است فقط d،16گزارة 
 هيچ دو، اين ميان و باشد ديگري لحظة يزمان ةبعد از هر لحظ يعني باشد، اتميستي نگاه
 .نباشد اي لحظه
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كـم متصـل باشـد     ،خود ما يبه قول حكما ياباشد  )Dense(چگال  زمان اگر ولي
 صـورت  ايـن  در داشـته باشـد   وجـود  اي لحظـه  يشههم يزمان ةلحظهر دو  ينب يعني
  .يستبه برهان افزوده بود برقرار ن يوركه پرا اي مقدمه

 و بيايد دنيا به پا ده موش اولين t0 ةدر لحظ) mutation(ژني  جهش اثر بر كنيد فرض
 انطبـاق  قابليـت  وضعيتي هر با چنان و كند مثل توليد سرعت به موش اين كنيد فرض

 p يدو فرض كن. باشند  داشته وجود پا ده هاي موش هميشه بعد به اين از كه داشته باشد
ـ   يـن ا. »وجود ندارد پايي موش ده يچه«گزاره باشد كه  ينا ةدهند نشان  ةگـزاره در هم
  .است كاذب آن از بعد هاي زمان همة در و t0در  ياست ول صادق t0قبل از  يها زمان

هم صادق  )P~Fp( تالي كنيم مي فرض. است صادق )p&~Fp~( يعني dمقدم  اكنون
ـ  بوده است چنين )t0<t-n( است t0قبل از  كه t-nصورت در زمان  يندر ا باشد  ينكه چن

-tو  tm در pكـه   يستن ينچن t-n<tmكه  tm يها تمام زمان يبرا يعني ،pنخواهد بود كه 

n<t0.  يكچون زمان چگال است tc دارد كه  وجودt-n<tc<t0 . چـون t-n<tc  ـ  پـس  ينچن
دارند و چون  وجود tcدر  پا ده هاي موش كه معناست آن به اين ولي. tc در pكه  يستن

tc<t0 در  پا ده موش پس اولينt0 با فـرض مـا در تنـاقض     ينا يول. است يامدهن يادن به
 ).Sutula, 1976: 329( كاذب است dاست پس 

 

  گيري نتيجه. 8
 هـاي  بخـش  خـواني  هـم  و سازگاري فيلسوف، يك فكري ةمنظوم از ما انتظار حداقل

 فرد فكري نظام متفاوت هاي پاره خواني، هم اين حفظ براي. است منظومه اين گوناگون
 يآرا همـاهنگي  عـدم  يـا  هماهنگي و تأثر و تأثير اين مشاهدة. گذارند مي تأثير هم بر

 او آراي ةتيـر  هاي بخش روشنيِ موجب و باشد آموز عبرت تواند مي متفكر يك متفاوت
  .شود متفكر آن منتقدين و مخالفين آراي شدن تر روشن حتي يا

 بـه  معتقد كه او. است بخش روشني و جالب حيث اين از دئودوروس آراي بررسي
 او دترمينيسـتي  نگـاه  بـا  كـه  كنـد   مـي  تعريف چنان را موجه مفاهيم است دترمينيسم
 پشـتوانة  تـا  آورد مـي  اسـتداللي  تعاريف اين از حمايت براي و باشد داشته هماهنگي
  .باشد داشته ها آن براي هم مناسبي
 را مـورد  دو آن، جديـد  هاي بازسازي ميان از دئودوروس، استدالل بررسي براي ما
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 از پرايـور  تقريـر . شود داده نشان مورد اين در معاصرين نظر اختالف تا كرديم مطرح
  .است گرفته قرار دانان منطق توجه مورد همه از بيش برهان شاه

 استدالل اين رد براي راهي چه باشد داشته را برهان شاه با مقابله بناي كسي اگر اما
  دارد؟
 شـود  گذاشـته  كنار دوارزشي منطق كه است اين راه يك پرايور بازسازي مبناي بر

. كـاذب  نه و هستند صادق نه ها آن كه گفت بتوان آينده به مربوط اي گزاره مورد در تا
 رد مقدمات از يكي است) متصل( چگال زمان چون شود گفته كه است اين دوم راه اما
  .ندارد كارآيي استدالل، و شود مي

 با مقابله براي است معتقد برهان شاه از خود نظر مورد بازسازي به توجه با هم رشر
 .بگذاريم كنار را ثالث شق طرد اصل آينده حوادث مورد در بايد استدالل اين ةنتيج

  
 

  نوشت پي
  .سوم فصل مخصوصاً Bobzien, 2004 ← مورد اين در مفصل توضيحات براي .1

2. Diodorus Cronus (died around 284 BC) 
3. Chrysippus of Soli (c. 280 BC – c. 207 BC) 

 ضـرورت،  و هسـتند  اي جملـه  وجه گر بيان روشني، به تعاريف همة نخست، تعريف جز به. 4
 داده نسـبت  آن به كذب و صدق كه دهند مي نسبت چيزي آن به را ضرورت عدم و امتناع،

 نظـر  مـورد  مسـئله  همـين  بايـد  نيز نخست مورد در رسد مي نظر به). جمله يعني( شود مي
  ).Kneale and Kneale, 1971: 118( باشد بوده دئودوروس

او در فصـل  . كرده اسـت  يرا نف يوننظر رواق Θ سوم فصل ابتداي در متافيزيك در ارسطو .5
نقد و در فصل پـنجم نظـر خـودش در     يزن را امكان باب در مگاريون مخالفين أيچهارم ر
نظـر   شـكلي،  بـه  او رسـد  مـي  نظر به پنجم فصل در. استكرده  يانموضوع را ب ينمورد ا
 مـورد  ايـن  در مناسـب  شـرحي  بـراي . نيسـت  چنـين  واقع در ولي پذيرد يمرا  يونمگار
←Weidemann, 2008 .  

6 .The impossible does not follow from the possibleجمله اين در ؛ follow بـه  توانـد  مـي  هم 
 نظـر  اخـتالف  دانـان  منطق ميان در. زماني توالي معناي به هم و باشد منطقي استنتاج معناي
 حـدي  تا كه ايم آورده طوري را ترجمه. است نظر مورد دو اين از يك كدام كه دارد وجود
  .شود حفظ ابهام اين

 



 دئودوروس موجهات ةپشتوان برهان؛ شاه   140

  

 

 يافت ارسطو آثار در توان مي را سوم مقدمة نقيض و دوم و اول مقدمات است معتقد هينتيكا .7
)Hintikka, 1964.( 

  .است يجملة خبر يمحتوا propositionمنظوراز . 8
 يبه جاجا  ينادر  يضرورت استفاده كرده است ول يبرا Lامكان و  يبرا Mاز نماد  يورپرا. 9

اسـت كـه در    يلهستان ياو نمادگذار يگذارنماد ضمن در. يمكن  يماستفاده  □و  ◊از ها  آن
ـ  يما چندان كاربرد ندارد و باعث دشـوار  يانم ـ   يـري گ يپ از  رو ايـن  ازشـود   يمطلـب م

  .يما دكتر موحد استفاده كرده يدبه منطق جد يدرآمدكتاب  ينمادگذار
 ينشان داده است كه در نظام دئودور نيز Past, Present and Futureكتاب  21 ةاو در صفح. 10

a( برقرار خواهـد بـود   يابرقرار است  aكه  يمكن يفتعر گونه ينرا ا aاگر امكان  Fa(  نظـام 
 .نخواهد بود S5به قوت  يخواهد شد ول لوييس S4دئودوروس معادل نظام 

 بنـابراين . اند شده تعريف زماني صورت به وجوه دئودوروس نظر از كه داشت توجه بايد. 11
 تغيير تواند مي هم ها آن وجه كند مي تغيير زمان گذر در جمالت صدق ارزش كه طور همان
. باشد ممتنع يا ضروري ديگري زمان در تواند مي است ممكن زمان يك در كه اي جمله. كند
 باشـد  ممتنع يا ضروري كه اي جمله است، امتناع و ضرورت به امكان از فقط تغيير اين البته
  .شد نخواهد ممكن ديگر

  .داند مي ضروري را ها آن و كند مي معرفي عام هاي فرض را 4 تا 1 مقدمات پرايور. 12
 اما. نيست پذيرش قابل ديگر اضافي دوم مقدمة ارزشي، سه فرض چنين در گويد مي پرايور. 13

 ذكـر  بـه  نيـازي  نـداريم  را ارزشي سه هاي منطق در برهان شاه بررسي قصد جا اين در چون
  .نيست او توضيحات

14. The impossible does not follow [from? after?] the possible. 
 در ولـي  است كرده استفاده ضرورت براي L و امكان براي M نماد از پرايور مثل هم رشر. 15

  .كنيم مي استفاده □ و ◊ از ها آن جاي به جا اين
 همـين  بـا  قسمت اين در كار سهولت براي هم ما ناميده d را گزاره اين اش مقاله پرايوردر. 16

  .كنيم مي اشاره گزاره اين به نماد
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