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  دئودوروس، فيلون، و خروسيپوس نظر از مفاهيم موجهه

  *نباتي فرشته

  چكيده
 رواقـي  ــ  مگـاري  دانـان  منطق ترين برجسته از خروسيپوس و فيلون، دئودوروس،

 نظـرات . اسـت   بوده  دانان  منطق اين توجه مورد مباحث از يكي موجهات و اند  بوده
 و رابطـه  و امتنـاع،  امكان، ضرورت، تعريف موجهه، مفاهيم مورد در متفكرين اين

 از برخـي  شدن روشن به كه است منطق تاريخ جالب مباحث از هم با ها اين نسبت
  .كند  مي كمك هم زمينه اين در ديگر دانان منطق منطقي مواضع
. هست و بوده بحث مورد همه از بيش دئودوروس نظرات تن، سه اين ميان از
 همـراه  مفـاهيم  ايـن  از دئودوروس تعاريف كه است اين علت به عموماً توجه اين

 درك بـا  گرچـه  خروسـيپوس  و فيلـون  تعاريف. است عالم به دترمينيستي نگاهي
  .ندارد خواني هم آنان دترمينيستي موضع با هستند، سازگارتر عرفي

  .خروسيپوس فيلون، دئودوروس، رواقيون، مگاريون، موجهات،: ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 ميـراث  شناسـيم  مي سنتي منطق يا قديم منطق عنوان به ما امروزه چه از آن اي  عمده بخش

 اي ارسـطو سـيطره   منطقـي  نظـام  ميالدي نوزدهم قرن تا گرچه. است ارسطو از مانده جا به
 هـم  ديگـري  متفكران كه دهد  مي نشان تاريخ به رجوع داشت، منطقي مباحث بر بالمنازع
 تـرين  مهـم . انـد   گفتـه  سخن و اند انديشيده منطقي مسائل باب در ارسطويي نظام از خارج
 را آن رواقـي  و مگـاري  فالسـفة  از برخـي  كـه  اسـت  مكتبي غير ارسطويي منطقي مكتب
 منطـق « را هـا  آن از مانده جا به ميراث Benson Mates(1(ميتس  بنسون. اند  كرده گذاري  پايه
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) هسـتند  مگـاري  او، نظـر  مـورد  متفكـران  از بسـياري  تعداد گرچه( )stoic logic(» رواقي
 دانـان  منطق« را ها آن )Bochenski, 1961: 106(بوخنسكي  تبع به جا اين در ما .است ناميده
  .خوانيم  مي »رواقيـ  مگاري

 بخشـي  اوالً چون الزم؛ هم و است مفيد رواقي هم- مگاري دانان منطق نظرات با آشنايي
 بخشي از جمله(است  شده طرح و گرفته شكل دانان  منطق اين با تقابل در ارسطو نظرات از
 بهتـر  فهـم  بـراي  رواقـي - مگـاري  ، بنابراين آگاهي از منطق)موجهات باب در او مباحث از

 رواقيـ  مگاري آثار به مسلمان دانان منطق كه شود مي گفته ثانياً. ضروري است ارسطو منطق
 :اسـت  معتقـد  رشر. است گرفته تأثير هم رواقيون از ها آن منطقي و نظام اند  داشته دسترسي

 قابـل  پيشـرفت  موجب) جالينوس تعاليم واسطة به شايد( رواقيون ويژه به و جالينوس تأثير«
» بـود  سـينا  ابـن  آن مؤسس كه گرديد اسالم جهان در منطقي سنت از بخش آن در توجهي

 ايـن  نظـرات  بـا  اسـت  الزم هم خودمان سنت بهتر شناخت براي پس .)40: 1381 نبوي،(
  .شويم آشنا دانان  منطق

 دانـيم   مـي  هـا  آن از چـه  آن و اسـت    نرسيده ما دست به متفكران اين خود آثار متأسفانه
 و سيسـرو،  اپيكتتـوس،  بوئثيـوس،  الئرتيـوس،  كساني چون ديوگنس هاي مرهون گزارش

 مسـئلة  دسـته  سـه  دربردارنـدة  ها گزارش اين 2.ها، هستيم آن نظرات از افروديسي اسكندر
  :اند منطقي مهم

 توجـه  مـورد  هم امروزه كه ساز مسئله و مهم هاي پارادوكس از بسياري: ها پارادوكس. 1
 اسـت  كـرده  مطـرح  مگـاري  )Eubulides(ابليـدس   را) گـو  دروغ پـارادوكس  مثل( هستند

)Kneale and Kneale, 1971: 114(؛ 
 شـرايط  و شـرطي  هـاي   گـزاره  به اي  ويژه توجه رواقي- مگاري دانان  منطق: شرطيات. 2
 اند؛  داشته ها آن صدق
 گزارشـات  از مهمـي  بخـش  هـا  آن ميـان  ارتباط و موجهه مفاهيم از بحث: موجهات. 3
 .داده است اختصاص خود به را رواقيـ  مگاري منطق به مربوط

 معمـوالً  ها پارادوكس. است   بوده مهم و جذاب مباحث از همواره ها پارادوكس از بحث
. بيابند ها آن براي حلي راه تا اند  واداشته تكاپو به را انديشمندان و داده نشان را نظريات خلل

اولين  را ها پارادوكس از بسياري كه است آن علت به تر بيش زمينه، اين در مگاريون اهميت
 انـد   كـرده  ارائـه  هـا  پارادوكس اين براي هم هايي حل راه ها آن گرچه اند كرده مطرح ها آن بار
)Bobzien, 2006 (نيست عنايت مورد چندان امروزه ها حل  راه اين ولي. 
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 شـرطيات  مبحـث  شـده  عجـين  رواقـي - مگاري دانان  منطق نام با همه از بيش كه مبحثي
 حتي شده  مي گفته كه است  بوده  توجه مورد دوران اين در چنان شرطيات مسئلة ظاهراً. است
). Mates, 1961: 43(كننـد    مـي  قارقـار  شـرطيات  صدق شرايط مورد در ها بام بر هم ها كالغ

 شـرايط  و شـرطي  هـاي   گـزاره  ماهيت مورد در كه هستند كساني اولين فيلون و سودئودور
 هـاي  اسـتدالل  تـأثير  و هـا  الئايي با ارتباطشان مرهون امر اين در و اند  گفته سخن ها آن صدق

 توجـه  هـا  آن گرچـه ). Kneale and Kneale, 1971: 128( هسـتند  هـا  آن در زنون ديالكتيكي
 هـم ) فصـلي  و عطفـي  هـاي   گزاره( مركب هاي  گزاره ديگر اند، از  داشته شرطيات به اي  ويژه

ــد غفلــت نكــرده ــنج خروســيپوس. ان ــب پ ــتنتاجي قال ــوان تحــت اس ــان عن ــذيرها   بره ناپ
)indemonstrables (هـا    گـزاره  منطـق  چهـارچوب  در هـا  آن همـة  كـه  كـرده اسـت   معرفي
)propositional logic (هسـتند   مركـب  هـاي   گـزاره  مورد در و)Bobzien, 2003: 104-106 .(

 منطـق  تمايز وجه و خواند ها  گزاره منطق نظام نخستين رواقي را- مگاري منطق نظام توان  مي
محمـوالت   منطـق  يـا  حـدود  منطـق  ارسـطو  منطـق  كه دانست اين را ارسطو منطق با ها آن
)predicate logic( ،هاست  گزاره منطق رواقي- مگاري منطق كه حالي در است.  

- مگـاري  دانـان   منطق عنايت مورد مسائل سوم دستة ماست، نظر مورد جا اين در چه آن
  .است موجهات يعني رواقي،
  

  موجهات. 2
 Diodorus(دئـودوروس   هستند؛ سايرين از دارتر نام تن سه مكتب، اين دانان  منطق ميان در

Cronus (died around 284 BC) (فيلـون  و )Philo of Megara (fl. 300 BC) ( مگـاري  كـه 
  .است رواقي كه) Chrysippus of Soli (c. 280 BC – c. 207 BC)( خروسيپوس و هستند

 توجه قابل و مهم موجهات مبحث در هم و شرطيات مبحث در هم تن، سه اين نظرات
 معروفي استدالل او. است انگيزتر  بحث همه از دئودوروس نظرات موجهات مورد در .است
 حمايـت  براي برهان اين طرح .است يافته شهرت )master argument(برهان  شاه به كه داد
  .دارد دترمينيستي بوي و رنگ كامالً و است امكان مفهوم از خاصي تعريف از

 مطـرح  را) the sea battle(دريايي  جنگ مسئلة العباره نهم فصل در ارسطو كه زماني از
 امكـان  ةمسـئل  موجهـات،  طـرح  بـا  معمـوالً . خورد گره هم به موجهات و كرد، دترمينيسم

 بـا  و دترمينيسـتي  نگـاه  بـا  كسـاني . شـود   مـي  مطرح هم منطقي دترمينيسم و آينده حوادث
 ديـدگاه  ايـن  مؤيـد  كـه  اند  كرده مطرح را هايي استدالل مباحث و موجهه مفاهيم از استفاده
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. 3برهـان  شاه ، و)idle argument(تنبل  ، برهان)mower argument(دروگر  برهان مثالً است؛
 اي  اشـاره  آخـر  استدالل به نوشته اين در ،  امكان مورد در دئودوروس نظر شدن روشن براي

  .كرد خواهيم اجمالي
 و رواقيـون  مثـل (دارنـد   دترمينيسـتي  تفكري كه افرادي ميان در موجهات مبحث طرح
 همـة  كـه  كساني رسد  مي نظر به چون است عجيب جالب؛ هم و است عجيب هم) مگاريون

باشـند؛   داشـته  را هـا  ايـن  تمـايز  و امكان و ضرورت دغدغة نبايد دانند مي ضروري را امور
 و شـده  اين مباحـث  وارد خاص متافيزيكي هاي فرض پيش با افراد كه اين براي است جالب
  .اند  كرده پردازي  نظريه
  
  موجهات دربارة خروسيپوس و فيلون، دئودوروس، نظرات مشترك وجوه 1.2

 و فيلـون  دئودوروس و هم كه است اين كنيم اشاره آن به بايد ابتدا كه مهمي نكتة. 1
 شيئي وجه نه و اند  گفته سخن )de dicto modality(اي   جمله وجه از خروسيپوس هم

)de re modality.( جملـه  سـر  بـر  را موجهـه  مفـاهيم  سـاير  و ضـرورت،  امكـان،  هـا  آن 
 هـا   جملـه  ضرورت از دترمينيستي نگاه با افرادي كه آيد  مي عجيب نظر به البته. اند  آورده  مي

 مطـرح  را )event(رويدادها  و وقايع ضرورت افراد اين كه است تر  طبيعي و كنند صحبت
 سـخن  هـا   جملـه  ضـرورت  از دترمينيستي، نگرش وجود با دانان  منطق اين چرا پس. كنند
 براي رويدادها و وقايع كه علت اين به شايد رويدادها؟ و وقايع ضرورت از اند نه  گفته  مي
 امكـان  و ضرورت به متصف اند  توانسته  مي را موجودات اين و اند  داشته ايجابي شأن ها آن

 .شـود  امكـان  عـدم  و امتنـاع  بـه  متصف تواند  نمي دارد وجودي شأن كه چيزي ولي كنند
 بـه . بوده است جمله ها، آن براي وجوه تمام از گفتن سخن براي مناسب ابزار يگانه احتماالً

 موجهات، طرح از قبل تا است الزم اند  كرده استفاده اي  جمله وجوه از ها آن چون حال هر
  .كنيم بررسي را گزاره يا جمله از ها آن فهم

 امـروزه  ما كه تمايزي به حد چه تا رواقي- مگاري دانان  منطق كه نيست روشن خيلي. 2
 بنسـون  ولـي  4انـد،   داشته هستيم تفطن قائل) proposition(گزاره  و) sentence(جمله  ميان
مـورد   جمـالت  صدق و ها،  گزاره با نه اند داشته سروكار جمالت با ها آن است معتقد ميتس

 گونـاگون  مباحـث  در ها آن كه جمالتي). Mates, 1961: 36(است  زمان به وابسته نظرشان
 قدم علي« ،»است روز اآلن« مثل جمالتي است شخصيه جمالت معموالً اند آورده مثال براي
 اسـتفاده  مسـور  جمـالت  از هـم  مواردي در البته( »رفت خواهد شيراز به علي«، و »زند  مي
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 هر كذب و صدق بررسي هنگام. است زمان به وابسته جمالت اين كذب و صدق). اند  كرده
 بسـتگي  آن به جمله صدق كه زماني و جمله اظهار زمان است مهم زمان دو به جمله توجه

 )n(كنـوني   لحظـة جملـه،   اظهار زمان »خواند خواهم را مقاله اين« كه بگويم اآلن اگر دارد
 بخـوانم  را مقالـه  ايـن  آينـده  در در زمـاني  كـه  اسـت  صـادق  صـورتي  در جملـه  و است

( t)(t≥n&Pt) .كـه  »4=2+2« مثالً هستند، صادق ها زمان همة در هم جمالت از برخي البته 
)5:داد نمايش طور اين را آن توان مي t)((t<n t=n t>n))→Qt.  

امكـان   ،)necessity(ضـرورت   :اسـت  بـوده  هـا  آن توجـه  مـورد  وجه چهار معموالً. 3
)possibility(،  امتناع)impossibility(، ضرورت  عدم و)non-necessity(ها آن ترين ؛ كه مهم 

  .است امكان مفهوم
 مفـاهيم  ايـن  ميـان  ارتبـاط  بـه  ادامـه  در(هستند  هم به تعريف قابل امكان و ضرورت. 4

  .)پرداخت خواهيم
  ):Bobzien, 2004: 99(است  گر روشن هم با مفاهيم اين ارتباط درك در زير جدول

  t زمان هر در

  
 اند،  استفاده كرده مفهوم چهار از فقط دانان منطق اين گفتيم اين از پيش كه طور همان البته

 هـم  مفهوم اين ها، آن مورد استفادة مفاهيم با احتمال نسبت شدن روشن براي جا اين در ولي
 جملـه  خود هم كه معنا اين به است خاص امكان همان احتمال. شده استوارد  جدول در
  6.است ممكن آن نقيض هم و

  
  دئودوروس موجهات 2.2

 همـة  فقـط بوئثيـوس   امـا  آمـده اسـت،   متعددي منابع در دئودوروس موجهات گزارش
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 امكـان  مـورد  در فقـط  ديگـر،  منابع در. است كرده گزارش را دئودوري موجهة مفاهيم
 7:گويد  مي دئودوروس بوئثيوس گزارش بنابر. است شده صحبت

  بود؛ خواهد يا هست كه است چيزي آن ممكن
  شد؛ نخواهد صادق و است كاذب كه است چيزي آن ممتنع

  شد؛ نخواهد كاذب و است صادق كه است چيزي آن ضروري
 :Boethius, 1998( شد خواهد كاذب يا است كاذب يا كه است چيزي آن ضروري غير

2.II.234-235.( 
 ضـرورت،  و هسـتند  اي جملـه  وجه گر بيان روشني به تعاريف همة اول، تعريف جز به
 داده نسـبت  آن به كذب و صدق كه دهند  مي نسبت چيزي آن به را ضرورت عدم و امتناع،
 نظـر  مـورد مسـئله   همـين  بايـد  هـم  اول مـورد  در رسـد  مـي  نظر به). جمله يعني( شود مي

 از دئودوري تعاريف توان مي پس )Kneale and Kneale, 1971: 118( باشد بوده دئودوروس
  8:كرد بندي صورت طور اين را موجهات

◊P=df P∨Fp ◊Pn=df∃t(t≥n & tP) 
~◊P=df ~P&~Fp ~◊Pn=df∀t(t≥n → tP) 
□P=df P&~F~p □Pn=df∀t(t≥n → tP) 

~□P=df ~P∨F~p ~□Pn=df∃t(t≥n & tP) 

 بنـدي  صورت. است گرفته قرار زمان لحظات روي سور اول، ستون بندي صورت در
 در. اسـت  زمـاني  گرهـاي  عمـل  از اسـتفاده  بـا  و پرايور زمان منطق چهارچوب در دوم

 و هسـتند  هـم  نقـيض  امتنـاع  و امكـان  كه شود  مي ديده خوبي به پرايوري بندي صورت
 از و را امكـان  توان  مي ضرورت از در ضمن. ضرورت عدم و ضرورت است طور همين
 ميـان  طـور  همـين  و امكـان  و ضرورت ميان يعني. گرفت نتيجه را ضرورت عدم امتناع،
 هـم  توانـد   نمـي  جملـه  يـك  همچنين. است برقرار تداخل رابطة ضرورت عدم و امتناع

 جملـه  .است برقرار تضاد رابطة امتناع و ضرورت ميان پس ممتنع، هم و باشد ضروري
 رابطـة  ضـرورت  عـدم  و امكـان  ميـان  پس غير ضروري، نه و باشد ممكن نه تواند  نمي
 ايـن  بـه  را مفـاهيم  اين ميان تقابل مربع توان مي بنابراين .است برقرار تضاد تحت داخل

  :كرد رسم صورت
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 هـا  آن بـين  تقـابلي  هـاي  نسـبت  كه اين براي كنيم، استفاده اول بندي صورت از اگر اما
 كـه  كنـيم  تصـريح  و باشـيم  داشته را جمالت بودن دوارزشي فرض  پيش بايد بماند برقرار

tP ↔~ tP.  
  دارد؛ وجود تعاريف اين در جالب نكتة چند
 صـدق  ارزش كـه  طور همان بنابراين. اند شده تعريف زماني صورت به وجوه: اول نكتة
 يـك  در كـه  اي جمله كند؛ تغيير تواند مي هم ها آن وجه كند مي تغيير زمان گذر در جمالت

 جـام  سـقراط « جملـة . باشـد  ممتنع يا ضروري ديگري زمان در تواند مي است ممكن زمان
 همين. بوده است صادق آن از بعد ولي كاذب ميالد از پيش 399 از قبل ،»نوشيد را شوكران
 باشـد  كـاذب  تواند  نمي ديگر( تاريخ اين از بعد ولي ممكن ميالد از پيش 399 از قبل جمله

 امـا  اسـت،  امتنـاع  و ضرورت به امكان از فقط تغيير اين البته. بوده است ضروري) بنابراين
  .شد نخواهد ممكن ديگر باشد ممتنع يا ضروري كه اي جمله

است و  بعد به اكنون لحظة از جمله آن صدق ارزش به وابسته جمله هر وجه: دوم نكتة
 بـه  حـاال  و از اسـت  صادق اآلن كه است اي جمله ضروري جملة. ندارد گذشته به ارتباطي

 مـا  رسد،  مي نظر به عجيبمسئله  اين اول وهلة در گرچه. بود خواهد صادق هميشه هم بعد
 آينده و حال به ناظر فقط يعني معنا همين به را و ضرورت امكان روزمره، استفادة در گاهي

 درس، ايـن  در موفقيـت  براي كه است ضروري« گويم  مي وقتي بريم  مي كار به) گذشته نه(
 بـه  اي  اشـاره  هيچ و است اين از پس و حاضر حال در مطالعه منظورم »داشته باشيد مطالعه
 يـا  حـال  زمان به اشاره منظورم »بيايم ديدنت به دارد امكان« گويم  مي وقتي يا ندارم گذشته
 تخصصـي  هـاي   اسـتفاده  در البتـه . نـدارم  گذشته به توجهي هم و باز است آينده در زماني

  .بريم  نمي كار  به صورت اين به را ضرورت و امكان معموالً فلسفي متون در مخصوصاً
 سقراط« جملة. هستند ضروري همه گذشته وقايع گر گزارش صادق جمالت: سوم نكتة

 كـاذب  گـاه  هيچ اين از پس و بود، خواهد صادق است، صادق اآلن »نوشيد را شوكران جام
  .است ضروري تعريف، طبق پس شود نمي
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 نظـر  از اسـت؛  امكـان  تعريـف  دئـودوري  تعاريف بخش برانگيزترين بحث و ترين مهم
 كـه  نـداريم  ممكنـي  امر پس شد خواهد واقع يا است شده واقع يا ممكن امر دئودوروس،

 گمـان  اگر .دترمينيستي هماهنگ است نگرش با امكان، به نگاه البته اين. نشود واقع گاه هيچ
 ندهـد  رخ بعداً و حاال كه چيزي پس است حاكم قطعيت و جبر نوعي دنيا اين در كه كنيم
 بـا  ايـن  امـا  يابد،  مي فعليت است ممكن كه چيزي هر ديگر عبارت به يا ندارد وقوع امكان
 را شـما  مقالـة  امـروز  اسـت  ممكـن « گويم  مي من. ندارد خواني هم امكان از ما عرفي درك

 كاذب من گزارة كه گفت نخواهم بخوانم، را مقاله آن نكنم فرصت امروز اگر حتي »بخوانم
  .است بوده ناممكن اصالً كاري چنين و بوده

 صـادق  نه كه اي جمله آيا است؛ همين مگاريون و ارسطو ميان پرچالش مواضع از يكي
 اين به دئودوروس پاسخ كرد؟ امكان وصف به متصف توان  مي را شود  مي صادق نه و است

  .است منفي قطعاً پرسش
 فقـط  چيـز  يك كه گويند  مي مگاريون، جمله از كساني،«: گويد  مي متافيزيكدر  ارسطو

 مـثالً . كنـد  عمـل  توانـد   نمي كند  نمي عمل وقتي و كند عمل تواند  مي كند  مي عمل كه وقتي
 وقتـي  است ساختن حال در كه كسي ولي بسازد تواند  نمي نيست ساختن حال در كه كسي
 تغييـر  امكان عدم يعني اين و) Metaphysics: 1046b29-32( »است ساختن به قادر سازد  مي
 بخش اين ادامة در ارسطو .)ibid: 1047a10-17(نيست  پذيرش قابل ارسطو براي مطمئناً كه
 و روشـن  را خـود  موضـع  ميـان  ايـن  در و دهد مي ادامه را مگاريون با مباحثه متافيزيك از

 و او كـه  اسـت  روشـن  امـا  طلبـد،   مـي  ديگـري  مجال ارسطو نظر بررسي. سازد  مي مستدل
 شـكل  هـم  بـا  تقابـل  در نظراتشان از برخي و اند  داشته عنايت ديگر يك نظرات به مگاريون
  .است گرفته

متوجـه   هـم  دئـودوروس  خود ظاهراً و است شده وارد تعريف اين بر بسياري نقدهاي
 9برهـان  شـاه . دارد اسـتدالل  به نياز تعريفش از بخش اين ساختن موجه براي كه شده است
 تـرين  كامل 10.است گرفته شكل امكان از فهمي چنين به بخشيدن استحكام براي دئودوروس

 ).Epictetus, 1925: book II, Ch. 19(داده است  ارائه اپيكتتوس را برهان اين از گزارش
  :بگيريد درنظر را زير جملة سه
 است؛ ضروري گذشته، به مربوط صادق جملة هر. 1
 شود؛  نمي نتيجه ممكن از ممتنع. 2
 .شد خواهد صادق نه است، صادق نه كه هست ممكني چيز. 3
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 پذيرد  مي را 2و  1 او خود پذيرفت هم با را جمله سه هر توان  نمي گويد مي دئودوروس
 نـدارد؛  وجـود  شـود  صادق نه و باشد صادق نه كه ممكني امر گويد  مي و كند  مي رد را 3 و

  .است امكان از دئودوري تعريف همان درواقع اين
 اند داشته سروكار برهان اين با كه افرادي از يك هيچ رسد  مي نظر به جامانده، به متون بنابر

 زمان در ظاهراً ).Vuilllemin, 1996: xi(اند   دانسته  نمي آميزي مغالطه يا پيچيده استدالل را آن
 هر توان  نمي كه نداشته وجود مورد اين در نظري اختالف هيچ او از بعد حتي و دئودوروس

 كنـار  بايـد  را ها اين از يك كدام كه اين سر بر ابتدا همان از ولي پذيرفت، هم با را جمله سه
 خروسيپوس و نپذيرفته را اول مقدمة كلئانس مثالً داشته است؛ وجود اختالف نظر گذاشت
  ).Gaskin, 1995: 217(است  كرده نفي را دوم مقدمة
 مقـدمات  درست فهم هم رسيده است ما به برهان اين از كه اندكي اطالعات به توجه با
 از تا دو پذيرش با چطور كه اين و با هم مقدمات اين سازگاري عدم فهم هم و است دشوار
 پرايـور  آرتور مرهون برهان اين به مجدد توجه. رسيم  مي سوم مقدمة نقيض به مقدمات اين

 مشـغول  دل كـه  پرايور است؛ برهان شاه و دئودوروس مرهون نوعي به او خود البته و است
 بـه  رواقـي ـ   مگاري منطق مورد در ميتس بنسون كتاب خواندن با بود منطق در زمان ةمسئل

 دئـودوروس،  ظاهراً گويد مي او. شد عالقمند او برهان  شاه مخصوصاً و دئودوروس مباحث
نگريسـته    مـي  ترديد ديدة به امكان و ضرورت به او چون هم و بوده باستان يونان كواين
 شـد  عالقمنـد  دئـودوروس  موجهـات  به پرايور كه زماني از ).Copeland, 2008(است 
شـد، از   پيشـنهاد  آن براي متنوعي هاي بندي صورت و شد برهان اين به اي  دوباره توجه

 انـد   كـرده  بحث آن مورد در و كرده بندي صورت را آن رشر پرايور و خود كه جمله اين
)Prior, 1955; Rescher, 1966.( طلبد  مي ديگري مجال مورد اين در مبسوط بحث. 

 به موجه جمالت او نزد درواقع كه شود وارد دئودوروس به اشكال اين است ممكن
 دهند  مي رخ حتماً ممكن امور همة نظام اين در چون. شود  مي فروكاسته موجه غير جمالت

  .شود  مي معنا  بي امكان عمالً پس
 هـا  آن در و هسـتند  موجهـات  فروپاشـي  نـوعي  درواقـع  موجهـاتي  هاي نظام از برخي

 ايـن  .A↔◊A و A↔□A: داريـم  هـا  نظام اين در ندارد؛ نقشي و معنا گويا موجهه گر عمل
 collapsed into(هـا    گـزاره  منطـق  بـه  موجهـات  فروكاسـتن  و موجهـات  فروپاشـي  يعني

propositional logic.( نظام هايي، نظام چنين نمونة Triv احتمـال  نظـامي  چنين در 11.است 
 هـاي   مؤلفـه  از هريـك  از چـون  P&◊~P◊ گفـت  توان  نمي گزاره يك مورد در. معناست  بي



 دئودوروس، فيلون، و خروسيپوس نظر از مفاهيم موجهه   118

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان چهارمسال  ،يپژوه منطق

 درنتيجـه  رسـيد  گـزاره  خـود  بـه  تـوان   مي است گزاره يك امكان گر بيان كه عطفي تركيب
 هايي مدل در Triv نظام سمانتيكي، بيان به .است محال و تناقض كه P&~P: داشت خواهيم
 P&◊~P◊ صـدق  براي جهاني تك مدل در. دارد وجود آن در جهان يك فقط كه است معتبر
 كيـ  توانـد  نمـي  ممكـن  جهان يك در اما باشد، صادق P~ هم و P هم جهان همان در بايد

  .باشند صادق دو هر آن نقيض و گزاره
 محتمـل  اي  گـزاره  چـون  رود  نمي ميان از )contingency(احتمال  دئودوري نظام در اما
هـر   نظـام  ايـن  در. باشد كاذب هايي زمان در و باشد صادق آينده در هايي زمان در كه است
 او نظـام  چون ولي است، ممكن دارد فعليت هرچه و يابد  مي فعليت است ممكن كه چيزي
 در يعنـي . داد او ةموجهـ  نظام فروپاشي به حكم توان نمي است زمان و موجهات از تلفيقي

 اي جملـه  اگـر  ؛ يعنيnA↔ [An∨(∃t)(t>n&At)]◊: داريم A↔A◊جملة  جاي به نظام اين
 خواهـد  صادق آينده در زماني در يا است صادق اآلن همين يا است، ممكن حاضر زمان در
در  كه اي  جمله يعني ؛nA↔[An&(∀t)(t>n→At)]□: داريم A↔A□جملة  جاي به و شد
 صـادق  هـم  آينـده  هـاي  زمـان  همة در و است صادق اينك هم است ضروري حاضر حال

 تـوان   مي البته. شوند  نمي فروكاسته وجه بدون جمالت به موجهه پس جمالت .بود خواهد
  .شوند  مي تبديل زماني جمالت به موجهه جمالت گفت

  شود  نمي تناقض به منجر و دارد معنا احتمال نظام اين در همچنين
(1) ◊P&◊~P                           فرض 
(2) ◊P و حذف عطف                                    1  

(3) ◊~P و حذف عطف                                  1  

(4) Pn∨(∃t)(t>n&Pt)           امكان تعريف و 2

(5) ~Pn∨(∃t)(t>n&~Pt)      امكان تعريف و 2

  .نيستندمتناقض ) 5(و ) 4(سطر 
 

  فيلون موجهات 3.2
 فقـط  هم ها آن اكثر و است اندك بسيار رسيده ما دست به فيلون موجهات از كه گزارشاتي

 را فيلـون  نظـر  مـورد  موجـه  مفهـوم  چهار هر كه منبعي يگانه .است امكان مفهوم مورد در
 :گزارش وي چنين است 12.است كرده بوئثيوس گزارش
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 است؛ صدق 13پذيراي) طبيعتش اساس بر( نفسه في كه است چيزي آن ممكن
 اسـاس  بـر (خـودش   و باشـد  خـودش  اگر و است صادق كه است چيزي آن ضروري

  نيست؛ كذب پذيراي ،)طبيعتش
  است؛ كذب پذيراي )طبيعتش اساس بر( نفسه في كه است چيزي آن ضروري غير

نيسـت   صـدق  پـذيراي ) طبيعـتش  اسـاس  بـر ( نفسـه  فـي  است كه چيزي آن ممتنع
)Boethius, 1998: 2, II 234.(  

  14:كرد بندي صورت طور اين را فيلوني تعاريف توان  مي
◊P=dfČ P 
~◊P=df~Č P 

□P=df~Č P 

~□P=dfČ P  
 عـدم  و ضـرورت  اسـت  طـور  همـين  هسـتند  هم نقيض امتناع و امكان تعاريف اين با

 كـه  باشـيم  داشـته  بايـد  باشند برقرار تقابل مربع روابط ساير براي كه اما براي اين. ضرورت
~Č P↔Č P حقيقيه ياي منظور( كذب پذيراي يا است صدق پذيراي يا جمله، هر يعني 
 ايـن  در و كـرد  رسـم  تقابل مربع فيلوني موجهة مفاهيم براي توان مي ترتيب اين به). است
 .بود برقرار دئودوروس مفاهيم براي كه طور است؛ همان برقرار روابط همة مربع

  
  :كند  مي توجه جلب نكاتي فيلوني تعاريف مورد در

 جمله خود دروني ماهيت يا طبيعت اساس بر را ضرورت و امكان فيلون: اول نكتة
. چيست دروني طبيعت يا ماهيت اين از او منظور نيست روشن خيلي. كند  مي تعريف
 اين به گرايانه، ذات نگاه نوعي يا باشد جمله دروني سازگاري نوعي او منظور است ممكن
 باشد اقتضائات اين با سازگار جمله گزارش اگر و دارد اقتضائاتي موضوع ذات كه معني
او  منظور با اطمينان گفت كه توان  نمي اطالعات، كمبود علت به. است ممكن جمله

 )self-consistency(دروني  سازگاري با مساوي رامسئله  اين معموالً ولي. دقيقاً چيست
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، مسئله اين اسكندر افريدوسي براي .)Kneale and Kneale, 1971: 122(دانند   مي جمله
 در چوب تكه يك گويد  مي او كند؛ كمك مطلب درك به تواند  مي كه آورده است مثالي
 است سوختن قابل »طبيعتش بر اساس«ولي  سوزد،  نمي گاه هيچ احتماالً اقيانوس كف

  .)Mates, 1961: 40از  نقل به(
 از فيلـوني  تعـاريف  ولي است زمان به وابسته ها  جمله صدق كه اين رغم علي: دوم نكتة
 در كـه  ايـن  با پس. است زمان از مستقل ظاهراً و ندارد زمان به ارجاعي هيچ موجهه مفاهيم
 كـامالً  ايـن  و مانـد   مـي  ثابت آن وجه اما كند، تغيير تواند  مي جمله كذب و صدق زمان طي

) اسـت  اقيانوس كف در كه( چوب اين« جملة فيلون نظر از .است دئودوروس نظر مخالف
 ولـي  اسـت،  آن بيان زمان به وابسته آن صدق كاذب است؛ زماني و صادق زماني »سوزد  مي

  ).كاذب يا باشد صادق خواه(است  ممكن جمله
خـود ايـن    از موجـه  مفـاهيم  تعريف در هستند؛ فيلون دوري فيلون تعاريف: سوم نكتة
 نفسه في كه است چيزي آن ممكن: گويد  مي امكان تعريف در او. كرده است استفاده مفاهيم

 كـه  بپـذيريم  اگـر  البته. باشد داشته را بودن صادق مناسبت و توانايي يا باشد صدقپذيراي 
 تعريف طوري را ها آن توان  نمي بنابراين و هستند و مبنايي اوليه مفاهيم از امكان و ضرورت

 فيلـوني  تعاريف صورت اين در نشود، استفاده) ضمني طور به( مفاهيم اين خود از كه كرد
 .بود نخواهد ها آن نقص بودن، دوري شوند و  مي محسوب توضيح نوعي

 گويـد   مي او ؛است امكان تعريف دئودوري تعاريف در برانگيز چالش ئلةمس: چهارم نكتة
 نـه  كـه  داشت ممكني جملة توان  نمي بود؛ خواهد صادق يا است صادق يا ممكن جملة كه

 در كـه  چوبي ؛ندارند را مشكل اين فيلوني تعاريف. نشود صادق ديگر وقت هيچ نه و حال
  .نسوزد گاه هيچ كه اين ولو دارد، سوختن امكان نفسه في است دريا كف

  
  )رواقيون(خروسيپوس  موجهات 4.2
الئرتيوس  ديوگنس كتاب در شده است؛ بيان موجهات مورد در رواقيون نظرات منبع، دو در
 امـا سيسـرو نظـرات    انـد،   نبـرده  خروسـيپوس  از نـامي  هـيچ  دو، اين .بوئثيوس كتاب در و

 .است رواقيون از الئرتيوس بوئثيوس و گزارش شبيه او بيان و كرده گزارش را خروسيپوس
 ايـن  فقـط  گرچـه  داد نسـبت  خروسيپوس به را مطالب اين توان  مي رسد  مي نظر به بنابراين
 و مفروضات با اين. )Kneale and Kneale, 1971: 123(نيست  مختص خروسيپوس نظرات
  :كرد بازنويسي طور اين را خروسيپوس تعاريف توان مي تصرف و دخل اندكي
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 از مـانع  بيرونـي  شـرايط  و باشـد  صـادق  بتوانـد  اگـر  اسـت  ممكـن  جمله يك :امكان
  نشود؛ آن بودن صادق

 شـرايط  ولـي  باشد صادق بتواند يا باشد صادق نتواند اگر است ممتنع جمله يك :امتناع
  باشند؛ شده بودن آن صادق از مانع بيروني

 ولـي  باشـد  كـاذب  بتوانـد  يا باشد كاذب نتواند اگر است ضروري جمله يك :ضرورت
  باشند؛ شده آن بودن كاذب از مانع بيروني شرايط

 اسـت  صـادق  كه صورتي در حتي اگر است غير ضروري جمله يك :ضرورت عدم
باشـند   نشـده  آن بـودن  كـاذب  از مـانع  بيرونـي  شـرايط  از يك هيچ و باشد كاذب بتواند

)Bobzien, 2004: 108(.  
 عطفـي  مركـب  جمالت اند  رفته كار به ضروري غير و ممكن تعريف براي كه جمالتي

 فصـلي  مركـب  جمالت اند  رفته كار به ضروري و ممتنع تعريف براي كه جمالتي و هستند
 از حـاكي  قسـمت  اين است و فيلون تعاريف شبيه تعاريف از كدام هر اول قسمت. هستند

 فيلـون  بـر تعـاريف   عالوه دومي قسمت تعريف هر در است، ولي مطلق امكان و ضرورت
 تـوان  مـي . اسـت  بيرونـي  عاملي به نسبت و امكان ضرورت نوعي از حاكي كه دارد وجود

  15:كرد بندي صورت طور اين را خروسيپوس تعاريف
  ◊P=dfČ P &~Ĥ P 
~◊P=df~Č P ∨Ĥ P 

□P=df ~Č P ∨Ĥ P 

~□P=dfČ P&~Ĥ P 
 ضـرورت  ايـن  يا است) ممتنع( ضروري خودش جمله يا ،)امتناع و( ضرورت مورد در

 عـدم  و( امكان مورد در ولي. است شده حاصل ديگري چيز به توجه با و رابطه در) امتناع(
 صـادق  بتوانـد  نفسـه   فـي  هـم  كـه  اسـت ) ضروري غير( ممكن وقتي جمله يك) ضرورت

  .نشده باشند آن) كذب( صدق مانع بيروني عوامل هم و باشد) كاذب(
 كـه  شـود   مـي  عطفـي  تركيبي آن نقيض است، لذا فصلي تركيب يك ضرورت تعريف

 آن نقـيض  است، لـذا  فصلي تركيب يك امتناع تعريف. است ضرورت عدم تعريف معادل
 بـه  متناقضـين  بين تناقض رابطة پس. است امكان تعريف معادل كه شود  مي عطفي تركيبي
 نشـان  سـادگي   بـه  تقابـل  مربع به مربوط روابط بقية ظاهراً اما شده است، داده نشان خوبي
 تقابـل  مربع يك توان  نمي خروسيپوس تقرير براي گويد  مي نيل همين براي شوند  نمي داده
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 بـه  مفـاهيم  بـراي  يكـي  داريم؛ مربع دو به نياز مفاهيم اين روابط نمايش براي و كرد رسم
 )خـارجي  بازدارنـدة  عامـل  بـه  نسـبت ( نسـبي  موجهة مفاهيم براي يكي و مطلق صورت

)Kneale and Kneale, 1971: 123.( بـه  مربـوط  مربع و است فيلوني مربع همان اول مربع 
  :است چنين نسبي مفاهيم

  
 قابليـت  نـوعي  از حـاكي  كـه  فيلـوني،  ضرورت و امكان به توجه بر عالوه خروسيپوس

 نفسه في چيزي گاهي او نظر از. است داشته توجه هم خارجي عوامل نقش به است دروني
 به دو« جملة مثل است ضروري صدقش نفسه في جمله يا دارد حصول اقتضاي و ضرورت

  16.است بيروني عامل واسطة به ضرورت اين گاهي و» است چهار مساوي دو عالوه
 را باال تعاريف همة و داد خروسيپوس تعاريف از هم زماني تقرير توان  مي بابزين نظر از

 زمـاني  غير تقرير جز به كرده سعي هم فيلون مورد در حتي او البته. داد ارائه زماني شكل به
 شـايد  اما رسد،  نمي نظر به موجه چندان فيلون مورد در كار اين دهد ارائه هم زماني تقريري

 تـوان  مـي  باشد زماني تواند  مي تعريف هر دوم قسمت كه گفت بتوان خروسيپوس مورد در
  :كرد بازنويسي طور اين را تعاريف

 باشـد  صادق زماني در بتواند نفسه في اگر تنها و اگر است ممكن اآلن جمله يك :امكان
  نشود؛ بعد به حاال از زماني يك در آن بودن صادق از مانع بيروني شرايط و

 يا باشد صادق نتواند گاه هيچ نفسه في يا اگر تنها و اگر است ممتنع اآلن جمله يك :امتناع
 بيرونـي  شـرايط  بعد به حاال از هاي زمان همة ولي در باشد صادق زماني در بتواند نفسه في
  باشند؛ بودن آن صادق از مانع

 كـاذب  نتواند گاه هيچ نفسه في يا اگر تنها و اگر است ضروري اآلن جمله يك :ضرورت
 شـرايط  بعـد  به حاال از هاي زمان همة ولي در باشد كاذب زماني در بتواند نفسه في يا باشد

  باشند؛ بودن آن كاذب از مانع بيروني
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 در بتوانـد  نفسـه  فـي  اگـر  تنهـا  و اگر است ضروري غير اآلن يك جمله :ضرورت عدم
 حـاال  از زماني يك در آن بودن كاذب از مانع بيروني شرايط از يك هيچ و باشد كاذب زماني

 ).Bobzien, 2004: 108(نشوند  بعد به
 يفتعـار  يهشب )نسبيدر مورد وجوه ( خروسيپوس تعاريفصورت قسمت دوم  ايندر 

  .شود  يدئودوروس م
بـه  هـا   آن مشغولي دلاز  حاكي رسيدهدانان به ما   منطق اينكه از  ياندك ياراطالعات بس

 بـراي  منطقـي  نظـامي  تعـاريف  اينبر اساس ها  آن آياكه  دانيم  نميما . موجه است مفاهيم
مثل موجهـات   نظاميها  آناست كه  بعيدالبته . خير يااند   كرده طراحيموجهه  هاي استنتاج

بـر اسـاس نگـرش     كـرديم اشـاره   ايناز  پيشكه طور  همانارسطو ارائه داده باشند چون 
  .آور است  موجهه هم تعجب مفاهيممقدار پرداختن به  همينبه جهان ها  آن دترمينيستي

اول كـه مربـوط بـه     ةموجهه ارائـه شـد دسـت    مفاهيم برايكه  تعريفيسه دسته  مياندر 
شـود از    مـي كـه بـه آن    اعتراضاتياست و  دترمينيستيدئودوروس است هماهنگ با نگرش 

 تعـاريف دوم  ةدسـت . و اراده بـاز كننـد   اختيار براي جايياست كه قصد دارند  كسانيجانب 
 ،نـدارد  دترمينيسـم بـا   تناسبي خروسيپوسي تعاريف يعنيسوم  ةو دست فيلوني تعاريف يعني

شـود    مـي  خارجيكه بر عوامل  أكيديبه توجه به ت خروسيپوس تعاريفدر مورد  مخصوصاً
 ميـان  تـوان   مي چطور كه شده وا به اعتراضاتي موجب همين و. است يرترمسئله چشمگ ينا

 گويـد   مـي  پلوتـارك . كرد جمع ضروري غير و باز آيندة پذيرش و تقديرگرايي يا دترمينيسم
 بـه  را اعتراضـاتي  او هسـتند  ممكن هم اند  نشده مقدر كه چيزهايي است معتقد خروسيپوس
 خروسيپوس نظرات ميان هم سيسرو Bobzien, 2004: 124(.17(است  كرده بيان خروسيپوس

 رخ كه يچيزهاي گويي  مي تو: گويد  مي او به خطاب و بيند  مي تعارض او ادعايي دترمينيسم و
 شكسـته  هرگـز  اگر حتي شود شكسته تواند  مي جواهر اين مثالً دهند رخ توانند  مي دهند  نمي

 كـاهن  اگـر  حتي شود فرمانروا كرنيچ در كيپسلوس كه نيست ضروري كه گويي  مي و نشود،
  .)Gaskin, 1995: 224 از نقل به(باشد  كرده بيني  پيش را اين پيش سال هزار آپولو
  

  گيري نتيجه. 3
 عنـوان  تحـت  را خروسـيپوس  و فيلون، دئودوروس، يعني شخصيت سه هر ميتس، بنسون

 مفـاهيم  از نفـر  سـه  اين برداشت ديديم كه طور همان اما داده است، قرار »رواقي دان منطق«
 به وفادار همه از بيش موجه مفاهيم از دئودوروس تعاريف. بوده است متفاوت بسيار موجه
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 مـد  را مفاهيم اين مورد در مسائلي كدام هر خروسيپوس و فيلون تعاريف. است دترمينيسم
 درونـي  اقتضائات فيلون. است  نداشته ها آن به عنايتي دئودوروس ظاهراً كه اند  داده قرار نظر

كـرده   توجه خارجي عوامل و شرايط نقش به خروسيپوس و داده قرار توجه مورد را جمله
 تري بيش خواني هم مفاهيم اين از عرفي درك با خروسيپوس و فيلون اظهارات گرچه. است
 موجهات از تلقي اين هماهنگي بايد باشد دترمينيسم به معتقد جدي طور به كسي اگر دارد،

 .دهد نشان فلسفي ةآموز اين با را
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  . Bobzien, 2004: 78-81, 180-233← پارادوكس دو اين مورد در .3
 نتيجـه  آينـده  حـوادث  ضـرورت  آينـده،  مـورد  در صـادق  جملة يك از ها استدالل اين در

 »كني نمي درو را محصولت يا كني مي درو را محصولت تو« كه اين از دروگر برهان در. شود مي
)P ~P( يـا  كنـي  مـي  درو را محصـولت  ضـرورتاً  تـو « كه شود مي نتيجه دارد منطقي صدق كه 

 كـه  چيزي هر يعني خاص امكان يا احتمال نفي يعني اين. »كني نمي درو را محصولت ضرورتاً
 هـم  جـا  آن در ولـي  است، تقدير مورد در درواقع تنبل برهان. دهد  مي رخ ضرورتاً دهد  مي رخ

 بيماريـت  باشد مقدر اگر شود مي گفته برهان اين در. شود  داده مي نسبت امور همة به ضرورت
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 نيابد بهبود بيماريت باشد مقدر اگر و يابي  مي بهبود نروي چه و بروي طبيب نزد چه يابد بهبود
 مقـدر  يـا  يابي بهبود است مقدر يا حال هر به. يابي  نمي بهبود نروي چه و بروي طبيب نزد چه

  .است بيهوده طبيب به مراجعه پس نيابي بهبود است
 يـك . اسـت  جملـه  محتواي گزاره و دارد نوشتاري يا گفتاري شكل كه است زباني چيزي جمله .4

 متفاوت جمالت قالب در توان  مي را گزاره يك و باشد متعدد هاي  گزاره از حاكي تواند مي جمله
  .كرد بيان

 اين در قبلي جملة و  HQ&Q&GQ :شود  داده مي نمايش طور اين پرايور زمان منطق در جمله اين. 5
 .FP: شود  مي بندي صورت طور اين نظام،

 امكان[ است عدم ضرورت سلب با مالزم معنايي امكان، از مراد يا گويد،  مي اشارات در سينا ابن .6
] خاص امكان[ است دو هر عدم و وجود ضرورت سلب مالزم معنايي امكان از مراد يا و] ... عام
  .)152 /1: ق 1403 سينا، ابن( ...

7. Possible is that which either is or will be <true>; impossible that which is false and will not 
be true; necessary that which is true and will not be false; non-necessary that which either 
is false already or will be false.  

 زمـان  بـه  اشاره n بندي صورت اين در ايم آورده سور زماني لحظات روي چپ سمت ستون در .8
  .است كاذب t زمان در P يعني tP. است صادق t زمان در P يعني tP. دارد حاضر

 در p يعنـي  Fp بنـدي  صـورت  اين در ايم  كرده استفاده پرايور نمادگذاري از راست سمت ستون در
  .است صادق آينده در زماني

  .Kneale and Kneale, 1971: 119-122 ← برهان اين مورد در تر بيش اطالعات براي .9
 برهـان  شـاه  بـا  او گذاري كند، آشـنايي  را پايه زمان منطق پرايور شد موجب كه از مسائلي يكي .10

  .بود دئودوروس
  .35: 1383 نبوي، ؛140 :1381 موحد، ← نظام اين با آشنايي براي .11

12. Possible is that which is capable of being true by the proposition's own nature … 
necessary is that which is true, and which, as far as it is in itself, is not capable of being 
wrong. Non-necessary is that which, as far as it is in itself, is capable of being false, and 
impossible is that which by its own nature is not capable of being true.  

اند  ترجمه كرده» admit«نيل  و» susceptible«ميتس  بنسون ،»capable«را بابزين  بوئتيوس عبارت .13
)Bobzien, 2004: 108; Bobzien, 2011; Mates, 1961: 40; Kneale and Kneale, 1971: 122.(  
14 .Č داشتن مناسبت يا پذيرابودن توانستن، يعني .Č P يعني  p است صدق پذيراي .Č P يعني  p 

  .است كذب پذيراي
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15 .Ĥ P بودن  به اين معناست كه چيزي مانع از صادقP شده است. Ĥ P به اين معناست كه چيزي
  .شده است Pبودن  مانع از كاذب

 هـم  امكـان  و ضرورت از بحث ما سنت در دارد؛ وجود اين شبيه چيزي هم اسالمي فلسفة در. 16
 و موضـوع  ميـان  نسبت كيفيت امكان و ضرورت منطق در. است آمده فلسفه در هم و منطق در

 صـحبت ) امتنـاع  يـا  امكـان ( ضرورت از كه هنگامي فلسفه در اما است،) محمولي هر( محمول
 وجـوب  فلسـفه  در جهـات  از بحث در. است موضوع بر وجود حمل ضرورت منظور شود  مي

 كه اين يعني بالذات وجوب«. بالغير وجوب و بالذات وجوب به شود  مي تقسيم) امتناع و امكان(
 بـالغير  وجوب است كافي ضرورت به اتصاف براي ديگري چيز هر از نظر قطع شيء خود ذات
طباطبايي، ( كرده است وجوب كسب غير ناحية از بلكه نيست شيء كافي خود ذات كه اين يعني

 به مطلق ضرورت جز به هم تقسيم اين در .ندارد وجود بالغير امكان جا اين در البته ).49 :1362
  .شده است توجه) خارجي عاملي به توجه با( نسبي ضرورت نوعي

  .داده شده است اعتراض اين به متفاوتي هاي پاسخ 143 تا 131 صفحات در كتاب اين در .17
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