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مسأله ارسطو در فصل نهم العباره


فرشته نباتی

چكيده

2

در العباره ،ارسطو در مورد متناقضین (جفت جملههای متناقض) میگوید ضررررتا ییری اآ هن را قرادد ر دی رری
کاذب است اما پس اآ هن در فصل ن م می گوید این مطلب در مورد جمرت
درست نیست  ،چرا که در غیر این قور
مورد مث در مورد جمت

شصصریه ممتمرل مر رو

ره هینرده

اید ملتزم ه دترمینیسم شویم .اما دترمینیسم پذیرفتنی نیست پرس قادرده

شصصیه هینده رقرار نیست .تفاسیر متعددی اآ این سصنان ارسطو رجود دارد .مفسرین

سنتی این قطعه معتقدند که ارسطو در اینجا دمومیت اقل طرد شق ثالث ر/یا اقل درارآشی ودن جمت

اِخبراری

را نفی میکند .تفسیر شایع دی ری رجود دارد که میگوید قصد ارسطو در اینجا تذکر این نیته است که اآ ضررر
اقل طرد شق ثالث نمیتوان ه این نتیجه رسید که ییی اآ مؤلفههای ترکیب فصلی یان ر این اقل ،ضررری است.
تفسیر ارل در مقا له ا دترمینیسم موفقتر است رلی ا دی ر هراء ارسطو همصوانی ندارد .تفسیر درم گرچه هتن رایی
در مقا ل دترمینیسم توفیقی چندانی ندارد رلی ا سایر نظرا

ارسطو همصوان است .ه نظر مریرسرد هردا اقرلی

ارسطو در این فصل استدالل دلیه دترمینیسم نیست لیه ار ن ران هن است کره ممیرن اسرت اآ نظرراتر در مرورد
متناقضین در استداللهایی ه نفع دترمینیسم استفاده شود نا راین تتش میکند تا جلوی این استفاده نا جا را یررد.
تفسیر غیرسنتی در ارائه این دغدغه موفقتر است.
واژههاي كليدي
ارسطو ،العباره ،دترمینیسم منطقی ،جنگ دریایی هینده

 استادیار گرره فلسفه ،دانش اه دتمه طباطبایی؛ ایمیلnabati@atu.ac.ir :
 2تاریخ رقول9313/6/4 :

تاریخ پذیرش9314/9/91 :
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 -1مقدمه

م مترین استثناء ،جمت

مجموده هثار منطقی ارسطو که پس اآ ار تمت دنوان

هینده هستند .مثالی که ار رای چنین گزارههایی ارائره

ارگانون جمرعهرری شرد شرامل هشرت صرر رود.

می دهد چنین است" :فردا جن ی دریایی رخ خواهرد

صر درم این مجموده که ما هن را ا نام دبرار
العباره می شناسیم عد اآ مقوال

یرا

قررار دارد .العبراره

گرچه ه لماظ آمانی عد اآ جدل ر سفسرطه نوشرته

شصصیه ممتمرل نرا ر ره

داد" ( .)18b25ه خاطر همین مثال ،یشتر کسانی که
میخواهند ه مباحث مورد نظر ارسطو در این فصرل
اشرراره کننررد اغلررب اآ نررام "جنررگ دریررایی هینررده"

9

شده اما در مجموده هثار ارسطو مقدم ر هن است امرا،

استفاده میکنند.

چه ره لمراظ آمرانی ر چره ره لمراظ ترتیرب هثرار

تفسیرهای مصتلر

جمرعهرری شرده ،ایرن صرر قبرل اآ تملیررل ارل ر

دارد ،اما هنچه یر اآ همه شایع است ر اغلرب هن را

تملیل ثانی قرار دارد؛ ه همرین دلیرل هرم رخری اآ
مباحثی که در هن مطرح شرده ره شریلی کامرلترر ر
احیانررا پصتررهتررر در تملیررل ارل دیررده مرریشررود

ر متنرودی اآ ایرن صرر رجرود

9

تفسیر سنتی این قطعه میخوانند هن است که ارسطو
در اینجا رای ردّ دترمینیسم ،اقرل طررد شرق ثالرث
(ر/یا اقل درارآشی ودن جمرت

3

4

اِخبراری ) را در

(.(Knealeand Kneale 1978: 23-24

مورد جمت

ارسطو در فصول ا تدایی العباره در مورد اجزاء جملره

کرده است .گرچره ایرن تفسریر در مقایسره را سرایر

قمبت میکنرد .پرس اآ هن مریگویرد جملره گفترار

تفاسیر شایع تر است ،رلی ه نظر تفسیر قا رل قبرولی

معناداری است که هر یک اآ صرهای هن ه قور

نمیرسد .غیر قا ل قبول ودن هن را اآ در ج ت می-

جداگانه معنادار هستند (فصل .)16b26 -4ار پرس اآ

توان نشان داد .ارل اآ این ج رت کره ایرن تفسریر را

غیراِخبراری،

دی ر پارههای نظام ارسطو سراآگاری نردارد ر درم اآ

جدا کردن جمت

اِخباری اآ جمرت

ا تاکید ر جمت

اِخباری ،ه شرح جمرت

سری

شصصیه ممتمرل نرا ر ره هینرده نفری

ج ت نتایجی که نفی اقل طرد شق ثالث ه ار مری-

مرکب) میپرداآد ر سلب ر ایجاب

هررد ر ه نظر میرسرد ایرن نترایر در نظرام منطقری

در هن ا را توضیح میدهد .فصل هفتم العباره ا تقسیم

ارسطو غیر قا ل قبول ر هضم نشدنی اشد .نا راین،

ه مسوره ر شصصیه هغاآ میشرود .اآ اینجرا

اگر توان تفسیر دی ری اآ سصنان ارسطو پیدا کرد که

ه عد مطالب العباره ه جفت جمله هرای متنراقض ر

ا دی ر صرهرای سرصنان ارسرطو سراآگار اشرد ر

ره هن را اختصراا پیردا

نتایر غیر قا ل قبول (اآ نظر نظام ارسرطویی) ره رار

(در را ر جمت
جمت

ریژگیها ر احیرام مر رو
میکند.

نیاررد ،هن تفسیر ارجح خواهد ود.

ارسررطو در فصررل ن ررم العبرراره در ادامرره قررمبت اآ

ما ا تدا ختقهای اآ فصل ن م العباره را یان میکنریم

متناقضین (جفرت جملرههرای متنراقض) مسر لهای را

ر سعی می کنیم گام ه گام ا خود ارسطو همراه شده

مطرح میکند که منشاء مث ای گستردهای شدهاسرت.

ر سیر مطالب ار را نشان دهیم .پس اآ هن ،ره شررح

این مثها تقریبا پس اآ خود ارسطو هغاآ شده ر ترا

تفسیر سنتی اآ این مطالب ارسطو میپرداآیم .منظرور

امررآ ادامه یافته است .ار میگوید ر هنچره ترا اینجرا

اآ تفسیر سنتی تفسیری اسرت کره مریگویرد ارسرطو

در مورد متناقضین گفتهاست اسرتثناهایی رجرود دارد.

رای مقا له ا دترمینیسم قائل ه این اسرت کره اقرل
طرد شق ثالث (ر/یا اقل درارآشی) استثناء دارد.

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 81/

رشر میگوید متفیرین د د دتیق ر شارحین هن آمان

 :18a28-33 -9در صر ارل ،ارسطو هموآهای را در

ارسطو ،مثل همونیوس 5ر وئتییوس 6هم همین تفسریر

مورد متناقضین مطرح می کند ر ه ما مری گویرد ایرن

اآ ارسطو را داشرتهانرد .8ار مریگویرد قردمت چنرین

هموآه در مورد جمت

شصصیه ممتمل نا ر ه هینده

تفسیری حتی یر اآ ایرن اسرت آیررا رراقیرون نیرز

( اآ این ه عد رای س ولت کار ،رای اشاره ه ایرن

ارسطو میدانستهانرد

اآ دنوان ممتملههای هینده استفاده میکنریم)

خودشان را اآ این ج ت مصال

که رختا ارسطو معتقد ودند همه گزارهها ( حتری

جمت

رقرار نیست.

ممتمل هینده هستند)

 :18a34-19a6 -9ارسطو میگوید اگر پرذیریم کره

یا قرادد هسرتند یرا کراذب )(Rescher .1963: 44

این هموآه در مورد ممتملههرای هینرده رقررار اسرت

متفیرین قررن رسطی هم همرین نظرر را ره ارسرطو

ناچار اید ه دترمینیسم تن دهیم.

نسبت میدادند .ه دنوان مثال ،اُکرام گرچره خرودش

 :19a7-19a22 -3دترمینیسم قا ل پذیرش نیست.

رای مقا له ا دترمینیسرم راه دی رری را رمریگزینرد

 :19a23-19b4 -4ارسررطو نظررر خررودش را یرران

رلی معتقد است ارسرطو در ایرن قطعره ،گرزارههرای

میکند.

ممتمل نا ر ه هینده را خارج اآ دایرره شرمول اقرل

اما تفصیل مطلب:

طررد شرق ثالرث دانسرتهاسرت .(Øhrstrøm and

این اقل را در نظر یرید:

)Hasle 2011

 :Іاآ میان متناقضرین (جفرت جملره متنراقض) ییری

هن ایی که مر و

ه موضودا

رای یان این تفسیر سنتی اآ نظرا

سه تن اآ منطق-

دانان مت خر استفاده میکنیم؛ ا تدا نظرا

نیرل را ذکرر

میکنیم ر سپس ره شررح ر ررسری موضرع ر نظرر
پرایور 7ر لوکاسیهریچ ،در منطقدان م م ر ت ثیرگرذار
قرن یستم ،میپرداآیم.
پررس اآ هن ،تفسرریر دی ررری را تمررت دنرروان تفسرریر
غیرسنتی ارائه میکنیم .این تفسیر در فرهنگ اسرتمی
رایر است ر دموم منطقدانان مرا همرین تفسریر را اآ
ارسطو دارند .این را معتقدنرد ترتش ارسرطو در ایرن
قطعه در ج ت نشان دادن این امر است که گزارههای
نا ر ه هینده ،قدد قطعی ر متعین ندارند.
دارری ما در انت ا این اسرت کره تفسریر غیرر سرنتی،
شرح مناسبترری اآ مواضرع ر دیردگاه ای ارسرطو
است ر ا سایر اجزاء نظام ار ساآگارتر است.
 -2ساختار فصل نهم العباره
این فصل دارای چ ار صر است:

ضرررتا قادد است.
اقل  Іدر مورد جمله های مر و

ه حرال ر گذشرته

قادد است .ییی اآ در جمله ” االن در ت رران راران
می ارد“ ر ”االن در ت رران راران نمری رارد“ قرادد
است ر هر کدام که قادد اشد ضرررتا قادد است
(نمی تواند چنین نباشد) .در مورد جمت

مر و

ره

گذشته هم همینطرور اسرت؛ اآ درجملره ”دیرررآ در
ت ران اران ارید“ ر ”دیررآ در ت رران راران نباریرد“
ییی قادد ر ییی کاذب است ر هنیه قرادد اسرت
ضرررتا قادد است ر هنکره کراذب اسرت ضررررتا
کاذب است.
 Іدر مرورد جمررت

کلرری ر جمرت

شصصرریه هررم

رقرار است.
در مورد  Іدر استثنا رجود دارد .ارلین اسرتثنا مر رو
است ه جمت
جمت

م ملره (یرا ره قرول خرود ارسرطو،

کلیه ای که ه قرور

کلری در نظرر گرفتره

نشده اند)؛ مثت ”انسان سفید اسرت“ ر ”انسران سرفید
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نیست“ که میتوانند هر در کاذب اشند .امرا اسرتثنای

اشد که رخ ندهد پرس رخ دادن هن ضرررری اسرت

درم که م متر است ر کل فصرل ن رم العبراره ره هن

پس هر چیزی ضرررتا رخ میدهد.

ره هینرده اسرت.

در صررر سرروم  18b26-19a23ارسررطو در مقا ررل

1

دترمینیسم موضع میگیرد .ار میگوید اگر هیچ چیزی

(جمتتی که میتوانند قادد اشند ر میتوانند کاذب

ممتمل ر اتفاقی نباشد (همه چیز ضررری اشد) هیچ

اشند) نا ر ر هینده 98متمرکز شده است.

نیاآی ه ت مل در امرور ر ترتش ررای حصرول هن را

الآم اسرررت ارسرررطو ویرررد چررررا  Іرا در مرررورد

نصواهد ود ،چون امور الضررره رخ میدهند ر ت مل

ممتمله های هینده رقرار نمی داند .ار رای این کار در

ر تتش ما ت ثیری ر هن ا نصواهد داشت .چرون هریچ

صررر درم فصررل ن ررم در اسررتدالل مرریهررد .ایررن

چیزی مانع نمیشود کره ده هرزار سرال پریر کسری

استدالل ا نشان می دهند که پرذیرش  Іدر مرورد ایرن

گفته اشد که چنین خواهد شد ر فررد دی رری هن را

جمت  ،مستلزم دترمینیسم است.

نفرری کرررده اشررد ،سررصن هررر کرردام قررادد اشررد،

استدالل ارل(18a34-18b8) :

ضرررتا چنان خواهد شد .البته فرقی هم نمیکند کره

اختصاا یافتره ،جمرت

مر رو

ارسررطو در اینجررا ررر جمررت

شصصرریه ممتمررل

اگر  Іدر مورد ممتمله های هینرده رقررار اشرد ر در
نفر جمتتی متناقض در مرورد حادثره ای مر رو

کسی این جمت

متناقض را گفته اشد یا خیر چون

ره

ه خاطر تایید ر تیذیب هن ا نیست که چنین ر چنران

هینده ویند ضرررتا ییی ایرد راسرت گفتره اشرد.

خواهد شد .مس له دههزار سال پیر هم م رم نیسرت؛

مثت در مورد ”فردا در ت ران اران می ارد“ ر ”فردا در

این آمان میتواند هر رقتی اشد.

ت ران اران نمی ارد“ اید گفت ییی قادد ر دی ری

 19a7این موضع را اختیرار انسران ناسراآگار اسرت؛

کاذب است ر هر کدام قادد اشرد ضررررتا قرادد

ش ود ما میگوید امور ریشه در ت مل رترتش دارنرد.

است ر هر کدام کاذب اشرد ضررررتا کراذب اسرت.

این موضع ه قور

کلریترری را رجرود امیران ر

پس هیچ چیز اتفاقی ر ممتملری رخ نمریدهرد لیره

احتمال در ج ان ناساآگار اسرت ( .)19a9چیزهرایی

همه چیز ضررری است.

در دالم هستند که هم امیانِ ودن دارند ر هم امیرانِ

استدالل درم(18b9-18b17) :

نبودن؛ یعنی هر در امیان در مقا رل هن را راآ اسرت.

اگر جمله ای االن قادد اشد پس اگر کسی قبت ایرن

ارسطو میگوید من میتوانم جامهام را پاره کنم رلری

جمله را گفته اشد جمله قرادقی گفتره اسرت .اگرر

پاره نیردن هن هم ممین است یعنی عضری اآ امرور

”امررررآ (ارل اردیب شررت  )9313در ت ررران رراران

تصادفی ر ممتمل هستند نه ضررری.
است .ار میگوید اگر І

می ارد“ قادد است پس اینیره دیرررآ کسری گفتره

سیر ارسطو شبیه رهان خل

اشد ” ارل اردیب شت  9313در ت ران اران می رارد“

در مورد ممتملههای هینده رقرار اشد پس همه امور

قادد وده است ر البته همیشه قادد وده است کره

در دالم ه ضررر

رخ میدهند اما طتن این نتیجره

گفته شود در چنرین ررآی در ت رران راران خواهرد

(ضررری ودن همه امور) ررشن اسرت پرس فرر

ارید .اما اگر ایرن جملره همیشره قرادد روده پرس

ارلیه هم اطل است.

نمیتوانسته چنین نباشد .اگر چیزی نتوانرد رخ ندهرد

صر هخر فصل نه ( )19a23-19a38اختصراا ره

یعنی غیرممین اسرت رخ ندهرد ر اگرر غیرر ممیرن

نظر خود ارسرطو دارد .ار در ایرن قسرمت ضرررری

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 79/

ررودن همرره امررور را نفرری ر نظررر خررود را در مررورد

نیته ارل اینیه منظرور اآ احتمرال ر امیران در اینجرا

ممتملههای هینده یان میکند .ار میگوید” :هر چیزی

امیان دینی است نه امیان معرفرت شرناختی .منظرور

که هست ،رقتی هست ضرررتا هسرت؛ ر هرر هنچره

این نیست که ما نمیدانیم یا نمیتوانیم دانیم ،لیره

نیست رقتی نیست ضرررتا نیست .رلی نه اینیره هرر

منظور امیان راقعی مستقل اآ فادل شناسا است .خود

چیزی که هست ،ضرررتا هسرت؛ ر هرر چیرزی کره

ارسطو ر این نیتره ت کیرد دارد؛ ار مریگویرد فرقری

نیست ضرررتا نیست .چون گفتن اینیه هر چیزی که

نمیکند که کسی این جمت

را گفته اشد یا نه چون

هست رقتی هست ضرررتا هسرت،همان نیسرت کره

ه خاطر تایید ر تیذیب هن ا نیست که چنین ر چنران

یقید ر شر

وییم کره هن چیرز ضررررتا هسرت.

همینطور در مورد هنچه کره نیسرت .همرین تبیرین در

خواهد شد ).(18b38

لزرمررا

نیترره درم اینیرره منظررور ارسررطو اآ ضررررر

منطقی نیست” .ارسطو نه در اینجرا ر نره در

مورد متناقضرین رقررار اسرت :هرر چیرزی ضررررتا

ضررر

هست یا نیست ،ر خواهد ود یا نصواهرد رود؛ رلری

هثار دی رش تمایز قاطع ر دقیقی میان ضررر

دلّری

منطقی نشان نمیدهرد ر قروانین منطرق ر

نمیتوان این را تقسیم کرد ر گفرت ییری اآ ایرن در

ر ضررر

طرا ضررری است .منظور من این اسرت کره مرثت:

قرروانین طبیعررت را همطررراآ مرریدانررد“ (Ackrill

ضررری است که فردا جنگ دریرایی رخ خواهرد داد

) 1963[2002]: .133اما در ایرن فصرل ار حتری اآ

یا رخ نصواهد داد؛ رلی ضررری نیست که فردا جنگ

این هم فراتر رفته ر ضررر

را ه معنایی آمرانی ره

دریررایی رخ خواهررد داد ر ضررررری نیسررت کرره رخ

کار رده است .در قطعه عد اآ قطعه مرورد نظرر مرا،

نصواهد داد“...

ارسطو تصریما یا تلویما امیان را ا گراهی قرادد ر
را را همره رقرت قرادد 99ییری مریدانرد

ر در انت ررا مرریگویررد ( ،)19a39-19b5پررس ررشررن

ضررر

است که ضررری نیست کره اآ هرر ایجراب ر سرلب

) .(Hintikka 1964, 465اگررر ضررررر

متضادی ییی اید قادد ر دی ری کاذب اشد .چون

ف میم ،پرس چیرزی کره ضرررری نبروده مریتوانرد

رضع هنچه[ الفعل] نیست رلی میتواند اشد یا نباشد

ضررری شود .این نموه رخورد ا ضرررر

یرادهرر

مانند رضع هنچه [ الفعل] هست ،نیست ،لیره چنران

مواضع منطقدانان م اری-رراقی در این راره اسرت.

است که گفتیم.

هن ا هم ف می آمانی اآ مفاهیم موجه داشرتند ر مری-

را آمررانی

لذا ،سیر کلی ارسطو چنین است:

گفتند همرانطور کره ارآش قردد جمرت

اگر  Іدر مورد ممتملههای هینده رقررار اشرد ،همره

آمان تغییر می کند رجه هن ا هم می تواند تغییر کنرد.

امور در دالم ه ضررر

رخ میدهند (دترمینیسم)

همه امور در دالم ه ضررر

رخ نمریدهنرد (امرور

در گرذر

جمله ای که در یک آمان ممین است مری توانرد در
آمان دی ری ضررری یا ممتنع اشد 99.ره نظرر مری-

ممتملی رجود دارند)

رسد که فصل ن م العباره در راقع در تقا ل ا م اری-

پس  Іدر مورد ممتملههای هینده رقرار نیست.

هررای دترمینیسررت اسررت ر رررای همررین ،مفرراهیم ر

قبل اآ اینیه ه شرح تفاسیر مصتل
پرداآیم ذکر چند نیته الآم است:

اآ سصنان ارسطو

نظرا

مورد استفاده هن شباهتهرای آیرادی دارد را

استداللی که دئودرررس 93م اری ه نفرع دترمینیسرم
مطرح کرده است .استدالل دئودرررس را ا نام شراه-
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رهان 94میشناسیم .در شاه رهان ،ییی اآ پایرههرای
اقلی استدالل استناد ه ضرررر
راقع ،ار ضررر

گذشرته اسرت .در

را ه معنای نودی چارهناپذیری ه-

کنار گذاشتن یا تعدیل یا ا رامآدایری اآ هن مریتروان
جلوی استداللهای نامطلوب را گرفت.
این مس له اسرت کره І

گفتیم که ارسطودرقدد اثبا

کار می رده ،چیزی کره گذشرته اسرت ،اآ دسرت مرا

در مورد ممتملههای هینرده رقررار نیسرت .یشرترین

خارج است ر دی ر نمیتوانیم رر هن اثرری داشرته -

مثها ر سر این است که  Іچیست ر ارسطو قصرد

اشیم .ارسطو هم در اینجا اآ مف رومی مشرا ه همرین

دارد چه چیزی را در مورد ممتملرههرای هینرده نفری

معنا در مورد ضررر

کند .در این راب سریار نوشرته شرده ر منطرقدانران

استفاده میکند.

زرگی در مورد هن ا ارنظر کردهاند .اغلب متفیرین

 -3تفسيرهاي فصل نه العباره
این قطعه اآ العباره اآ مواردی اسرت کره مرثهرای
سیاری ر سر هن وده ر هست .این مثهرا عرد اآ
خود ارسطو هغاآ شده (Ammonius and Boethius

) 1998ر هنوآ هم ادامره دارد .مرثهرا ر اخرتتا
نظرها در مورد این قطعه فق

ر سر جزییا

نیسرت

(جزییاتی مثل اینیه هیا استداللهرایی کره ارسرطو در
اینجا مطرح کررده معتبرر ر قرمیح اسرت یرا خیرر).
اختتا نظر م م میان شارحان ر سر ایرن اسرت کره
اقت مشیل اقلی چیست ر ارسرطو درقردد تبیرین
کدام مس له است؟
اهرا شیی رجود نردارد کره ارسرطو فیرر مریکنرد
ممین است اآ نظراتر ره نفرع دترمینیسرم اسرتفاده
شود ر شیی رجود ندارد کره ارسرطو ،دترمینیسرم را
موضعی غیرقا لقبول میداند ر تتش مریکنرد هن را
نفی کند .رلی خیلی ررشن نیست که کدام نظرر ار در
معر

استفاده دترمینیستی است ر چطور اآ این نظر

رای اثبا

دترمینیسم استفاده مریشرود .امرا هنچره اآ

همه مب متر است این است کره ار چ ونره در مقا رل
این نتایر دترمینیستی میایستد ر چ ونه استداللهای
دترمینیستی را یادتبار میکند .ترین راه ررای ف رم
موضع ارسطو این است که ا تردا ررشرن شرود خرود
ارسطو فیر میکررده کردام نظرر ار در اسرتداللهرای
دترمینیستی مورد استفاده قرار میگیرد چون قاددتا را

میگویند که مث ر سر اقل طرد شق ثالث 95اسرت
ر ارسطو رای مقا لره را دترمینیسرم ناچرار شرده در
مورد ممتملههای هینده ،این اقل را کنار ذارد .امرا
رخی هم مشیل را چیز دی ری میدانند.
ه دنوان مثال ،هینتییا معتقد است اکثر منطقدانران در
تشصیص مس له اقلی ارسطو دچار دف می شدهانرد.
ار میگوید در مورد ارسطو اید ه خاطر داشرت کره
تمررایزی کرره االن میرران جملرره ( )sentenceر گررزاره
( )propositionمیشناسیم

96

ررای ار شرناخته شرده

نبودهاست .در راقع ،ار اغلب اآ جمله استفاده میکنرد
نه گزاره .نیته عدی اینیه ارسطو در کل نظام منطقی
خود همواره اآ جمتتی استفاده کرده کره مر رو

ره

آمان ا ار جمله ودهاند (اکنون در هن ا مستتر است)
ر هیچ اه جمت

ار ه چیزی در آمانی دی ر اشراره

نیردهاند .اما در این فصل اآ العباره ار درگیر جمتتی
شده که ه رخدادی مر و

ه آمانی غیر اآ آمان یان

جمله اشاره میکنند ر این موجب مشیتتی در نظرام
منطقی ار شدهاست (.)Hintikka 1964
گرره دی ری هستند که گمان میکنند همۀ مشریت
در استداللهای مورد استناد ارسطو اآ هنجا ناشی می-
شود که گذشته ،ضررری (چرارهناپرذیر ر غیررقا رل-
تغییر) دانسته شرود .هن را مرددی هسرتند کره در ایرن
استداللها ،ضررر

گذشته ه هینده منتقل میشرود ر

ما را درگیر دترمینیسم میکند پس را نفری ضرررر

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 73/

گذشته میتوان جلوی این استداللها را گرفرت .ایرن

 1-3تفسير سنتی

مس ر له را ارلررین ررار اُکررام مررورد مررث قرررار داد ر

موضعی که اغلب مفسرین ارلیه ارسطو در قبرال ایرن

قور ندی کرد ) (Øhrstrøm and Hasle 2011ر

قطعه داشتهاند همان موضرعی اسرت کره سریاری اآ

ار اسرتفاده

منطقدانان معاقر دارند .هینتییا این موضع را تفسریر

کرده ر درقدد قور ندی هن رهمدند .اُکرام نمری-

سنتی 91نامیدهاست ( .)Hintikka 1964: 462تفسریر

توانست آیر رار ردّ اقرل طررد شرق ثالرث ر اقرل

سنتی میگوید ارسطو رای مقا له ا دترمینیسم ،اقرل

ره هینرده رررد

طرد شق ثالث 98یا اقل درارآشی 99یرا هرر در را در

پس اآ ار سیاری اآ منطقدانان اآ نظررا

درارآشی در مورد گزارههای مر و

(راهی که در ادامه مقاله ه هن خواهیم پرداخت) چررا

مورد ممتملههای هینده نفی کردهاست.

که معتقد ه دلم پیشین ال ری رود .اگرر گرزارههرای

همانطور که قبت اشاره کردیم ،ارسطو در فصول قبرل

ه هینده قادد یا کاذب نباشند خدارند نمری-

اآ فصل نه مشغول ررسی جفت جملههرای متنراقض

تواند ه هن ا دلم داشته اشد .نا راین ،اُکام رای مقا له

رود؛ پررس طبیعرری اسررت کرره در ایررن فصررل ،مسر له

ا دترمینیسم راه دی ری را انتصاب کررد .راه حرل ار

موردنظر ار مرتب

ره همران موضروع یعنری تنراقض

مورد توجه سیاری اآ االهیدانران قررار گرفرت 98.در

اشد.

مر و

اُکرام پرداختره ر

در میان ما هنچه اقل تناقض نامیده میشود حراکی اآ

میان منطقدانان هم پرایور ه نظرا

سعی کرده هن را قور ندی کند ر اآ هن رای حرل

در مطلب اسرت :امتنراع اجتمراع متناقضرین ر امتنراع

مشیل دترمینیسم اسرتفاده کنرد (Prior 1968, 122-

ارتفاع متناقضین؛ در جمله متناقض نه میتوانند ا هم

.)127

جمع شوند ر نه میتوانند هر در رفع شوند .ره آ ران

حسن مث ر راهحل اُکام ه شیلی کره پرایرور هن را

نمادها ) ~(P&~Pر  .P∨~Pالبته این ا اآ اقول ارلیّره

قور ندی کرده در این است که میتروان اآ هن در

ر رردی ی ر دارای ضررررر

منطقرری هسررتند پررس

مقا ل استداللهای دترمینیستی دی ر هم استفاده کررد.

) □~(P&~Pر ) .99 □(P∨~Pممررور مباحررث فصررل

ییی اآ مش ورترین ر قدیمیتررین ایرن اسرتداللهرا

ن م العباره ،یک صر اآ ایرن درگانره ،یعنری امتنراع

استداللی است که دئودرررس (معاقر م اری ارسطو

ارتفاع نقیضین است که هن را ا نرام اقرل طررد شرق

که کمی اآ ار جوانتر رود) تمرت دنروان شراه رهران

ثالث هم میشناسیم.

دترمینیسرم ارائره داده اسرت .97ییرری اآ

تفسیر سنتی اآ فصل ن م میگوید کره ارسرطو معتقرد

مقرردما

اقررلی ایررن اسررتدالل ،تغییررر ناپررذیری ر

است اقل طرد شق ثالرث ر/یرا اقرل درارآشری در

ضررر

گذشته است .ا نفی این مقدمه مریتروان در

مورد ممتملههای هینده رقررار نیسرت یعنری ارسرطو

ررای اثبرا

مقا ل شاه رهان ایستاد.

رای پیش یری اآ دترمینیسم ،شمول اقرل طررد شرق

ما در این نوشته نه قصد داریم ر نه میتروانیم کره ره

ثالث ر/یا اقل درارآشی را انیار میکند.

همه تفاسیر فصل نُ م العباره پرداآیم .هنچه در اینجرا

ا تدا اید ررشرن شرود کره را فرر

قصد پرداختن ه هن را داریم در تفسیری است که در

ارسطو ،هیا ار هر در اقل طرد شق ثالث ر درارآشری

میان اکثر مفسرین ارسطو شایع است.

را در مورد ممتملههای هینده نفی میکند یا فق ییی

ایرن تفسریر اآ
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اآ هن ا مدّ نظر ارست .اقرل طررد شرق ثالرث اقرلی

شق سوم ختا ش ود است ،نمیتوان تصور کرد کره

نموی 93است که میگوید  P∨~Pاآ قضرایای منطرق

همه ممتملههای هینده قادد اشرند .در ضرمن ایرن

است رهمه نمونه جانشرین ای هن رقررار اسرت .امرا

نظر مستلزم اجتماع نقیضین است کره ره هریچ رجره

اقل درارآشی اقلی سمانتییی 94اسرت ر مریگویرد

قا ل قبول نیست (درمیان جمرت

ره هینرده

هر جمله خبری یا قادد است یا کاذب .نیرل معتقرد

رخی نقیض رخری دی رر هسرتند ر اگرر همره ایرن

است ارال ارسطو این در اقل را متمایز میداند ر ثانیا

جمت

قادد اشند در جمله متناقض هر در قادد

هدا ار اآ این قطعه العباره ،ت کیرد رر همرین تمرایز

خواهند ود) .شق چ ارم هم قریما اجتماع نقیضرین

است .نیل در این اره میگوید :در ایرن جرا ،ارسرطو

را مطرح میکند پس قا ل قبرول نیسرت ر ایرد کنرار

تتش میکند در حالی که اقل درارآشی را رد مری-

گذاشتهشود .اما در شق ارل ر درم قائلینی دارد.

کند اقل طرد شق ثالث را حفظ کند .ار ایرن موضرع

چون در اینجا قصد داریرم ره ررسری تفسریر سرنتی

ارسررطو را اشررتباه مرریدانررد ر مرریگویررد ایررن اشررتباه

پرداآیم اید ر شق درم متمرکز شویم .رلی پریر اآ

خصوقا در فصلی که ار توضیماتی در مرورد قردد

هن اشارهای میکنیم ه شرق ارّل ر ررایرت مردافع هن

ر کذب میدهد ش فتهرر است .رلی اهرا در د رد

یعنی هرتور پرایور .پرایور ا تردا شرق درم را پذیرفتره

استان ادتقاد دمومی این وده که ارتباطی میان اقرل

ود ر معتقد ود کره ممتملرههرای هینرده نره قرادد

درارآشرری ر دترمینیسررم رجررود دارد ر رراقیررون کرره

هستند ر نه کاذب رلی عدا ه شرق ارل تمایرل پیردا

دترمینیست ودند کرامت ایرن اقرل را مریپذیرفتنرد.

کرد .گرچه این نظر پرایرور ره لمراظ آمرانی متر خر

)(Kneale and Kneale 1978, 48

است اما چون قصد ررسی تفصریلی هن را نرداریم ر

اما اکثر قائلین ره تفسریر سرنتی معتقدنرد ارسرطو در
اینجا هر در اقل را نفری کرردهاسرت .ایرن در اقرل
همراه هم ر در رری یک سیّه هستند،یا ایرد هرر در
را ا هم پرذیرفت ر یرا ایرد هرر در را را هرم کنرار
گذاشت .در این قرور

نظررا

مصتلر

در مرورد

ارآش قدد ممتملههای هینرده منطقرا ییری اآ ایرن
چ ار مورد است:
 -9ممتملررههررای هینررده همرره کرراذب هسررتند.
(پرایور)
 -9ممتملههای هینرده نره قرادد هسرتند ر نره
کرراذب لیرره ارآش سررومی (نررامعین) دارنررد.
(لوکاسیهریچ)
 -3ممتملههای هینده همه قادد هستند.
 -4ممتملههای هینده هم قرادد هسرتند ر هرم
کاذب.

مر رو

ه اشارهای سنده خواهیم کرد یان هن را مقردم مری-
داریم.
 )9ممتملههای هینده کاذب هستند
پرایوردر سال  9141ر پس اآ مطالعه مقالهای اآ پیترر
گیچ توجه ر دتقه خاقی ه منطق آمان پیدا کرد .ار
ارلین مقالهاش در این مورد را در  9153تمت دنروان
"منطق سه ارآشی ر ممتملههای هینده" 95چاپ کررد.
این مقاله شرح ر دفاع اآ نظام سهارآشی لوکاسیهریرچ
ود .در این مرحله ار فیر مریکررد نظرام ارائره شرده
لوکاسیهریچ تن ا راه حل مشریل ممتملرههرای هینرده
است .گمان ار این ود که منطق قضایای آمرانی ایرد
سهارآشی ر منطق قضایای غیرآمانی درارآشی اشرد.

دتقه ار ه مباحث آمرانی را مطالعره کتراب منطق
رواقی
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نسون میتس 98ر هشنایی ا مباحرث منطرق-

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 75/

دانان م اری ر رراقی در این راب ،خصوقرا شراه-

این ترتیب دی ر ناچار نیستیم اقل طرد شق ثالرث را

رهرران دئررودرررس ،تشرردید شررد .پرایررور ن رراه

نفی کنیم؛ این اقل در مورد ممتملههرای هینرده هرم

دترمینیستی را نمیپسرندید نرا راین ترتش کررد ترا

ه هینده کاذب اسرت

مشیل شاه رهان را کش

کند .ار پرس اآ هن مطالرب

رقرار است چون گزاره مر و

رلی نقیض هن که دی رر گرزارهای مر رو

ره هینرده

آیادی در اب منطق آمان منتشر کررد ر در هن را هرم

نیست ( لیه نفی چنین گزارهای است) قرادد اسرت

ه ررسی شاه رهان ر هم فصل ن م العباره پرداخرت.

پس  Fp∨~Fpرقرار است .پرایور میگویرد ره ایرن

در کتاب گذشته ،حال ر هینرده 97پرایرور فصرلی دارد

ترتیب حتی اقل درارآشی هم حفظ میشود ،ین در

تمت دنوان "آمان ر دترمینیسم" ر در این فصل ارال

گررزاره متنرراقض  Fpر  ~Fpییرری قررادد ر دی ررری

موضع اُکام ،کره پریر اآ ایرن توضریح مصتصرری در

کاذب است (.)Prior 1968: 129

مورد هن هرردیم ،را توضریح مریدهرد ر ثانیرا پاسرخ

اما ه نظر میرسد این راهحرل را مشریتتی رر ررر

دی ری ه مساله امیان هینده ارائه میدهد که ره نظرر

است .ارل اینیه نظر پرایور را اسرتفادهای کره مرا در

میرسد خودش هن را یر اآ توسرل ره منطرق سره

آ ان درفی اآ این جمت

میکنیم همصروانی نردارد.

ارآشی میپسندد 91.ار میگوید :میگوینرد پیشر ویی

اگر در گزارش هواشناسی گفتره شرود " فرردا راران

در اره هیندهای که هنوآ تعین نیافته نه قادد است ر

می ارد" قاددتا پرایرور خواهردگفت ایرن پریر ینری

نه کاذب ،در ا تدای دهه  9158ه نظر من ،ایرن تن را

کاذب است ر البته پیر ینی دردم رارش راران هرم

راه ارائه منطق آمان غیردترمینیستی ود رلری عردا در

کاذب است!! اما ما هواشناسها را افررادی نمریدانریم

کتاب آمان ر موج ا  38در راه دی ر هم یان کرردم؛

که شغلشان فقر

کراذب اسرت .درم

ییی موضرع اُکرامی رود ر دی رری چیرزی کره االن

اینیه ا پذیرش ایده پرایرور ،ایرد پرذیریم کره ~FP

درقدد یان هن هستم.

معادل نیست ا  F~pچون اآ نظر پرایور ارلی قرادد

پرایور ه انتصاب هآاد ارر دارد ر میگوید هریچیس

ر درمی کاذب است .این ختا درک درفی ماسرت.

(حتی خدا) نمریتوانرد قبرل اآ هنیره کسری انتصراب

ه نظر میرسد "چنین نیست که فردا اران مری رارد"

هآادانهاش را انجام دهد انتصاب ار را داند .پس همره

معادل است ا "فردا اران نمری رارد" .اشریال سروم

ه هینده کاذب هستند .یعنی رقتری p

اینیه ،سیاری اآ منطق دانانی که در این راب سرصن

گزارهای ممتمل است هم " چنین خواهد ود که p

گفتهاند (چره در قرررن رسرطی مثرل اُکرام ر چره در

" ر هم " چنین خواهد ود که  " ~pکراذب هسرتند.

فرهنگ استمی مثل فارا ی) دغدغه هماهنرگ سراآی

این ا هیچیدام مستقر نشده ر تعین نیافتهاند ر "چنرین

نظرا

منطقی ا هموآههای دینی را داشتهاند .ییری اآ

نصواهد ود که  " pر "چنین نصواهد رود کره " ~p

این هموآهها ،دلم پیشین ال ی است .اگر همه جمت

جمت

مر و

39

قرادد هسرتند )(Prior 1968: 128-129؛ یعنری در

مر و

مورد گزارههای ممتمل Fp ،ر 39 F~pهرر در کراذب

توجیه خواهد ود.

هستند ،هیچ گزارش قادقی در مرورد هینرده ممتمرل
رجود ندارد ر نقریض ایرن در دبرار

کراذب یعنری

 ~Fpر  ~F~pهر در قادد هستند .ار مریگویرد ره

یران جمرت

ه هینده کاذب اشند دلم پیشین ال ی غیرقا ل

 )9ممتملههای هینده نه قرادد هسرتند ر نره کراذب
(تفسیر سنتی)
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قائلین ه تفسریر سرنتی دمومرا معتقدنرد کره ارسرطو

ممتمل نا ر ه هینده نه قادد هستند ر نه کاذب ،در

ممتملههای هینده را نه قادد مریدانرد ر نره کراذب.

مورد چنین گزارههایی ترکیب فصلی گزاره ر نقریض

استناد چنین موضعی (نفی اقول در ارآشری ر طررد

هن ،نه قادد است ر نه کاذب لیه نامعین است.

شق ثالث در مورد ممتملههای هینده) ه ارسرطو نظرر

پرایور در سال  9153ا اینیره را منطرق سرهارآشری

ایرن ن راه ره مفسررین ارلیره

لوکاسرریهریررچ همرردل ررود ر هن را تن ررا راه فرررار اآ

ارسطو هم نسبت دادهشردهاسرت (Rescher 1963:

دترمینیسم میدانست رلی نقدی هم ه هن رارد کررد.

) .44حترری متفیرررین قررررن رسررطی مثررل اُکررام کرره

پرایور معتقد ود حداقل یک رجه اآ تبیین ارسرطو اآ

خودشان چنین موضعی در مقا ل دترمینیسم را نمری-

ممتملههای هینده هست که ه نظرر مریرسرد منطرق

پسندیدند ،معتقد ودند نظر ارسطو در این فصل نفری

سهارآشی نمیتواند هن را حفظ کند .ارسرطو نره تن را

طرد شق ثالث ودهاسرت .(Øhrstrøm and Hasle

معتقد است کره  )9اگرر  pگرزارهای در مرورد رقرایع

)2011

ممتمل هینده است (مثت جنگ دریایی فردا رخ مری-

سیار شایعی است.

33

اما شیل نظامیافته این تفسیر در قرن یستم در قالرب
منطق سهارآشی معرفی شد .هنچه ما اکنون ره دنروان
منطق سه ارآشی میشناسیم نظامی است که لوکاسیه-
ریچ در  9198ارائه کررد .سر ایرن نظرام در 9138
توس خود ار ر تارسیی انجام شد .امررآه منطقهای
چند ارآشی خیلی مورد توجه هستند ،هم مثهرای
سیاری در اره هن ا در جریان است ر هم استفادههای
متنودی یافتهاند .اما ان یزه ارلیره ر اقرلی طررح ایرن
نظامها معموال یان نمیشود .مسر له لوکاسریهریرچ اآ
طرررح نظررام سرره ارآشرری دفرراع اآ هآادی در مقا ررل
دترمینیسم وده ر هنچه توجه ار را ه این مس له جلب

دهد)  pنه قادد است ر نه کاذب ،لیه ه ایرن هرم
ارر دارد که  )9گرزاره منفصرله  pیرا ( ~pیرا جنرگ
دریایی فردا رخ خواهد داد یا رخ نصواهرد داد) یرک
منفصله ضرررری اسرت (نره ممتمرل) پرس همیشره
قادد است .رلی در منطق سه ارآشی لوکاسیهریرچ ر
تارسیی  P∨~Pقضیه نیست .جردرل ارآش ترکیرب
فصلی در گزاره متناقض در منطق سه ارآشری چنرین
است:
P∨~P
T
T
І

~P
F
T
І

P
T
F
І

کرده متون ارسطو ودهاست).(Simons 2014

اگر  Pقادد اشد یا کاذب این ترکیب فصلی قرادد

لوکاسیهریچ میگوید :ممتملههرای هینرده نره قرادد

است رلری اگرر  Pنرامعین ( )Іاشرد ارآش ترکیرب

هستند ر نه کاذب لیه نامعین (ارآش سوم) هسرتند.

فصلی هم نامعین خواهد ود .هیا میتوانیم رای رفرع

نا راین ،استدالل ای دترمینیسرتی کره ارسرطو مطررح

مشیل وییم که ارسطو در مورد گزارههرای نرامعین

کرده دی ر کارهیی ندارند .در هن استدالل ا گفته مری-

معتقد است که ترکیرب فصرلی هن را همیشره قرادد

شود اآ در گرزاره متنراقض ضررررتا ییری قرادد ر

است؟ پرایور پاسخ میدهد خیر؛ ارسطو این حرا را

دی ری کاذب است ر نتیجه گرفته میشود کره هنچره

فق در مورد  P∨~Pمیگوید ،نه در مرورد  .P∨Qدر

قادد اسرت ضررررتا قرادد ر هنچره کراذب اسرت

راقع اید گفرت در منطرق سرهارآشری ارسرطو ،ادا

ضرررتا کاذب است .اما در نظام سه ارآشی لوکاسیه-

فصل تا ع ارآشی نیست (.)Prior 1953: 325

ریچ  P∨~Pضرررتا ر دائما قادد نیست .گزارههرای

 2-3كارآیی تفسير سنتی

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 78/

هیا تفسیر سنتی در توضیح فصرل ن رم العبراره موفرق

هن ا دلم داشته اشد .ه همین دلیل ،این متفیررین در

است؟ رای پاسخ ه این پرسر ایرد در مسر له را اآ

مواج ه ا دترمینیسم راه دی ری در پریر گرفتنرد .اآ
نظر این ا تفسیر سنتی در شرح دبارا

هم جدا کنیم:

ارسرطو موفرق

 -9توفیق این تفسیر در توضیح نظر ارسطو

است اما در مقا له ا دترمینیسم خیر.

 -9توفیق این تفسیر در مقا له ا دترمینیسم

در مورد لوکاسیهریچ (ر پرایور) ،ممرک ارلیره ررای

دغدغه سیاری اآ کسانی که ه ایرن فصرل اآ العبراره

طرح منطق سهارآشی مواج ه ا دبارا

توجه نشان داده ر در اره هن ا ارنظر کرردهانرد ،در

رلی پس اآ هنیه ارسطو را در مقا ل دترمینیسرم قررار

درجه ارّل ،دترمینیسم (خصوقا دترمینیسرم منطقری)

داد قصد ار فائق همدن ر این مشیل ود ر نره قررفا

ودهاست .ممرک ارلیه رخی اآ این را همرین نوشرته

تفسیر ارسطو .ار راهحرل پیشرن ادی ارسرطو را کنرار

ارسطو وده ر رخی هم ا ممرک دی ری پا ره ایرن

گذاشتن اقل طرد شق ثالث ر ترک منطق درارآشری

رادی گذاشتهاند ،اما ه هر حال دلمشغولی اقلی هن ا

در مورد گزارههای مر رو

ره هینرده دیرد ر ،ضرمن

مقا له ا دترمینیسم ر دفراع اآ هآادی ر اختیرار روده-

مناسب تشصیص دادن هن ،درقدد ارائه نظامی منطقی

است.

ر این اساس رهمرد .اآ نظرر ار ،تفسریر درسرت ایرن

اما گرره دی ر اآ کسانی که در مورد این قطعه ارسطو

صر اآ سصنان ارسطو همان تفسریر سرنتی اسرت ر

قمبت کرردهانرد قصدشران قررفا تفسریر ارسرطو ر

این تفسیر توان مقا له ا دترمینیسم را هم دارد.

ررشن کردن دبارا

ارسرطو رود

ار ودهاست؛ اگرچه ایرن گررره

اما اآگردیم ه پرسر ا تدای این صرر؛ هیرا تفسریر

نبودهاند ( ه هر حال

سنتی در توضیح فصل ن م العباره موفق اسرت؟ ایرد

هم در مورد دترمینسم یتفار

این دغدغه خود ارسطو هرم روده) امرا حرل معضرل

اآ در منظر ه این پرسر پاسخ داد:

دترمینیسم دغدغه ارلیه هن را نبروده اسرت .ره دنروان

 )9توفیق این تفسیر در مقا له ا دترمینیسم :راهرا را

نمونه ،سصنان همونیوس ر وئتیوس ر دی ر شرارحین

پذیرش این تفسیر میتوان هینده راآ را توجیره کررد،

ارسطو پیر اآ هرچیز در ج ت ررشن ساآی مطالب

نا راین میتوان در مقا ل دترمینیسم ایستاد.

ارسطو است.

 )9توفیق این تفسیر در ارائه نظر ارسطو :رای ررسی

متفیرررین قررررن رسررطی مثررل اُکررام ،در مقررام شرررح

اینیه هیا این تفسیر شرح مناسبی اآ ارسطو هسرت یرا

ارسطو ،تفسیر سنتی را مریپذیرفتنرد ر معتقرد ودنرد

خیر اید مواردی را مدّ نظرر قررار دهریم :ا تردا ایرد

ارسطو در اینجا اقل طررد شرق ثالرث را نفری کررده

بینیم که هیا این تفسیر را سرایر اجرزا نظرام معرفتری

است .گرچه این متفیررین چنرین راه حلری را ررای

ارسطو ساآگار است یا خیر .در نوشتههای ارسطو ،در

مقا له ا دترمینیسم نمیپسندیدند چرا که این ا درتره

جایی غیر اآ فصل ن م العبراره نمریتروان ردّ پرایی اآ

ر دغدغه دفراع اآ هآادی ر اختیرار انسران دغدغرهای

نفی طرد شق ثالث پیدا کرد .ار در نوشتههای دی رش

کتمی هم داشتهاند ،ا این حال معتقد ه دلم پیشرین

اآ ممال ودن اجتماع ر ارتفراع نقیضرین دفراع کررده

ال ی ودهاند ر نا راین نمیتوانسرتند نفری طررد شرق

است .مصصوقا در متافیزیک شاهد دفاع پرشروری اآ

ثالث را پذیرند .اگر گزارههای نا ر ه هینده متصر

این اقرل هسرتیم (فصرل چ رارم اآ )) Book IV(Γ

ه قدد ر کذب نشوند پس خدارند هم نمیتواند ه

(.)Barnes 1991
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اگر تفسیر سنتی را پذیریم ،اید قائل ره نراهمصوانی
صرهای مصتل

نظام ارسطو اشریم ر پرذیریم کره

ارسطو در اینجا قرفا ه خاطر ردّ دترمینیسم ر ردرن
توجه ه سایر صرهای نظام خود مجبور شده اقرل
طرد شق ثالث را نفی کند.
هیا نتایر این تفسیر می تواند مورد قبول ارسطو اشد:
ال ) ییی اآ نتایر مترتب ر این تفسیر (همرانطرور
که پرایور یان کرد) هن اسرت کره ایرد ترا ع ارآشری
ودن ترکیب فصلی کنار گذاشته شرود در حرالی کره،
در دی ر صرهای نظام ارسطویی ،ا ترکیرب فصرلی
ه دنوان یک ادا

تا ع ارآشی رخورد میشرود ،ب)

این تفسریر را درک درفری مرا همصروان نیسرت .مرا
معموال پیر ینی امور را متص

ره قردد ر کرذب

میکنیم .این امر رقتی یشتر ررشن میشود که کسری
در گذشته امری را پیر ینی کرده ر عد پیر ینری ار
ممقق شده است .در اینجا معموال تردیردی ره خرود
راه نمیدهیم در اینیره روییم پریر ینری ایرن فررد
قادد وده اسرت .را نفری اقرل درارآشری قادردتا
اتصاا این گزارهها ه قدد ر کذب موجره نیسرت.
البته معلوم نیست ارسطو اآ این درک درفی حمایرت
میکند یا خیر ،رلی اگر ه هن پایبند اشد نبایرد نفری
اقل درارآشی را پذیرد.
نفی اقل طرد شق ثالث ر معادل سمانتییی هن یعنری
اقل درارآشی گرچه در مقا ل دترمینیسم موفق است
رلی در مقام شرح ارسطو ارال ا سایر صرهای نظام
ار ساآگار نیست ر ثانیا موجب نتایجی میشود که ه
نظر نمیرسد رای ارسطو قا ل قبول اشد .البته مری-
توان گفت ارسطو همانقدر که دغدغه اقرول منطقری
را داشته دغدغه نفی دترمینیسم را هرم داشرته ر تن را
راه چاره رای مقا له ا هن را استثناء آدن ره ییری اآ
این اقول دانسته است ،رلی اگر توان تفسیر دی رری

اآ این فصل العباره ارائه کرد که اسایر اجزاء نظرام ار
همصوانی داشته اشد هن تفسیر ارجح خواهد ود.
 3-3تفسير غيرسنتی
در مقا ل تفسیر سنتی کره در میران شرارحان ارسرطو
یر اآ سایر تفاسیر رایر وده ،تفسیر دی ری اآ ایرن
متن ارسطو رجود دارد کره گرچره رراج هن در میران
شارحین ارسطو ه گستردگی تفسیر سنتی نبوده رلری
مفسرین ر منطقدانان آیادی اآ هن دفاع کردهاند.
این تفسیر ا نامهای متعدد ر متنودی معرفی شده -
است ،همچون تفسیر راقع را

34

(Gaskin 1995:

) ،14تفسیر قررن رسطایی ( )Lowe 1980: 58ر
تفسیر فارا ی ) ،(Rescher 1963اما در اینجا چون
میخواهیم هن را در مقا ل تفسیر سنتی قرار دهیم اآ
دنوان تفسیر غیرسنتی استفاده میکنیم.
نا ر ایرن تفسریر ،ارسرطو طررد شرق ثالرث ر اقرل
درارآشی را درن قیرد ر اسرتثناء مریپرذیرد ر ررای
مقا له ا دترمینیسم اآ راه دی ری رارد میشود .ار در
اینجا میگوید که اآ ضررر

ترکیب فصرلی ( یران ر

طرد شق ثالث) نمیتوان نتیجه گرفت که مؤلفرههرای
این ترکیب فصلی ضررری هستند .ره آ ران نمادهرا،
این استدالل اآ نظر ارسطو پذیرفتنی نیست:
□(P∨Q) ⊢ □P∨□Q35

لینسیی رای توضیح این موضع میگوید :کسانی کره
نفی طرد شق ثالث را ه ارسطو نسربت دادهانرد مری-
گوینرررررد ارسرررررطو معتقرررررد اسرررررت کررررره
 .T(s∨~s)&~Ts&~T~S36کررواین هررم ررا لمنرری
تمقیرهمیز در این مورد میگوید :ارسطو گفتهاست که
" Pیا  Qقرادد اسرت" شرر

کرافی قردد "یرا P

قادد اسرت یرا  Qقرادد اسرت" نیسرت (Quine

) .1953: 65لینسیی نظر کرواین در مرورد ارسرطو را
ایررررن گونرررره قررررور نرررردی مرررریکنررررد:

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 71/

)) ~((T(p∨q)→(Tp∨Tqاما خرود لینسریی معتقرد

) (Rescher 1963: 45ر ه همین دلیرل گراهی هن را

است اقلی که ارسطو استفاه کرده هیچ یک اآ این در

تفسیر قررن رسطایی میخوانند (.)Lowe 1980: 58

نیسررت ،لیرره اقررل مررورد اسررتفاده ار چنررین اسررت:

ه نظر می رسد این تفسیر اآ ارسطو مشیت

تفسریر

 □(S∨~S)&~□S&~□~Sر این اقل کره در مرورد

سنتی را ندارد؛ یعنی در مقام شرح ارسطو ،این تفسیر

گزارههای ممتمل درست است ،تن ا چیزی است کره

اآ تفسیر سنتی موفقتر ه نظر میهید .اما ایرد میرزان

ارسطو در اینجا ا هن سرررکار دارد ( Linsky 1954:

موفقیت هن را در مواج ه ا دترمینیسرم هرم ررسری

.)251

کرد .این تفسیر ه تن ایی توان مقا له ا دترمینیسرم را

رشر معتقد است ارلین کسی که چنین تفسیر متفارتی

نرردارد ر تن ررا مرریتوانررد مررددی شررود کرره مسررتلزم

ارائه کرده فارا ی

38

وده ر عدها ه تبرع ار متفیررین

دترمینیسم نیست .هنوآ هرم مسر له قردد جمرت

قررررن رسررطی اآ هن اسررتقبال ر اسررتفاده کررردهانررد

مر و

) .(Rescher 1963: 45طبق این تفسیر ،ممتملههرای

جملهای که در مورد هینده سصن میگوید راه را رای

هینده یا قادد هستند ر یا کاذب امرا نره ره قرور

رررد دترمینیسم اآ میکند .ه منظور مسردرد کرردن

قطعی ر متعین قادد هستند ر نه ه قور

ه هینده پا رجا اسرت .اِسرناد قردد/کذب ره

قطعی ر

این راه ،در درجه ارل ،اید نظریه قدد منقمی ارائه

متعین کراذب هسرتند .فرارا ی در تفسریر ایرن قطعره

شود ر ا استناد ه هن راهی رای مقا له ا دترمینیسرم

ارسطو میگوید :امور"ممینه مستقبله"گرچه متنراقض

پیدا شود.

هستند ر ییی قادد ر دی ری کاذب است رلی ایرن

اینیه این جمت

مس له ه نمو غیر ممصل است"دلی غیرالتمصیل فی

غیر قطعی است چند معنا میتواند داشته اشد.

انفس ما" .ممین نیست ییی اآ این ا ه نمرو ممصرل

 )9میتواند معنای معرفتی داشته اشد ،ه این معنا که

قادد اشد ( ه نموی که کذب هن ممیرن نباشرد) ر

قدد ر کذ شان رای ما نامعلوم است ،ما نمریدانریم

ییی اآ هن ا کراذب اشرد ( ره نمروی کره قردد هن

این جمت

قادد هستند یا کاذب .رلی خود فرارا ی

ممین نباشد) (فارا ی  9487ه.د.)998 ,

تصریح میکند چنین چیزی منظور ار نیست .ار مری-

همانطور که متحظره مریشرود ،در کلمرا
قمبتی اآ ضررر
ضررر

فرارا ی

نیست (در یان لینسیی در مورد

در حال حاضر قدقشان نامتعین ر

گوید قدد/کذب هن ا نه فق نسبت ه ما لیه دلری
غیرالتمصیل فی انفس ما است.

قمبت میشرد) امرا اگرر توجره کنریم کره

 )9میتواند ه این معنرا اشرد کره قردد/کذب هن را

را ه معنای اجتنراب ناپرذیر

هنوآ مشصص نشده است ،یعنی اید ارآشری غیرر اآ

هررده است می توان غیرر قطعری ر نرامتعین رودن را

رارد

ارسطو در اینجا ضررر
همان ددم ضررر
نظرا

قدد ر کذب ه هن ا نسبت داد .در این قور

دانست ر نا راین مریتروان ایرن

رادی منطق سهارآشی میشویم که ره دالیرل کتمری

را نزدیک ره هرم دانسرت ر هن را را در یرک

نمیتواند مورد قبول فارا ی ر متفیرین قررن رسرطی

دسته قرار داد.

اشد.

ا نرشد هم موضرعی مشرا ه فرارا ی داشرته اسرت ر

 )3میتواند ه این معنرا اشرد کره قردد/کذب ایرن

همین تفسیر در میان متفیررین قرررن رسرطی (مثرل

ضررری نیست .در این قور  ،این نظر ره

هکویناس ،دانساسیوتس ،ر اُکرام) رایرر رودهاسرت

جمت
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هنچه رخی اآ منطقدانان معاقر مثل لینسیی گفتهاند

نشان دهد .ار نشان میدهد رای پیش یری اآ این امر

نزدیک میشود.

ایررد توجرره کنرریم کرره اآ اینیرره ضرررررتا ییرری اآ

اما اگر قرار اشد که پاسخ جامعی ه دترمینیسرم داده
شود اید مس له قدد/کذب جمت
ررشن شود (نه فق ضررر

نرا ر ره هینرده

نتیجه گرفت .اقل طرد شق ثالث اقلی منطقی اسرت

قردد

ر ممتوای هن هیچ چیزی در مورد دالم خارج نمری-

/ددم ضرررر

هن ا).

گوید ،ه همین دلیل ضررری است رلی اآ ضرررر
این اقل منطقی نمیتوان ره ضرررر

 -4نتيجهگيري
فصل نُ م العباره عد اآ خرود ارسرطو همیشره مرورد
مث وده اسرت .در اینجرا در تفسریر شرایع اآ ایرن
قطعه را یان کردیم ر گفتیم که تفسریر سرنتی گرچره
توان مقا له ا دترمینیسم را دارد رلی ا نظام ارسطویی
همصوانی ندارد ر نمیتواند شرح مناسبی اآ هن تلقری
شود .تفسیر غیرسنتی مشیلی در همصروانی را سرایر
اجزاء نظام ارسطویی ندارد رلری نمریتوانرد راهحلری
قاطع رای مقا له ا دترمینیسم اشد.
ا استناد ه متن خود ارسطو میتروان گفرت ،در ایرن
قطعه خاا ،دغدغه ارسطو این نیسرت کره راهحلری
قطعی ر همهجانبه ررای دترمینیسرم ارائره دهرد ،امرا
چون یشتر کسانی که ه این قطعه پرداختهاند دغدغه
مقا له ا دترمینیسم را هم داشتهانرد ،ترتش کرردهانرد
راهحل این مس له را هم اآ این قطعه اسرتصراج کننرد.
در راقع ،ارسطو در اینجا در کسو

یک منطقدان که

در حال ارائه مطلبی منطقی در مورد متناقضرین اسرت
این ن رانی را دارد که ممیرن اسرت مطلرب ار ررای
دفاع اآ دترمینیسم هکارگرفته شود؛ پس پریردسرتی
میکند ر راه چنین استفادهای را سد میکند .ار پیر-
ینرری مرریکنررد کرره اگررر خصوقرریا
متناقضین ه همه جمرت

متناقضین قادد است نباید ضرررر

یرک گرزاره را

ر ریژگی ررای

اِدمرال شروند ،قرائلین ره

دترمینیسم توانند استداللهایی ه نفرع موضرع خرود
طراحی ر ارائه کنند .ارسطو خود ایرن اسرتداللهرا را
پیر مین د ر تتش میکند تا راه مقا له ا هن ا را هم

گرزارهای در

مورد دالم خارج رسرید .البتره در مرورد گرزارههرای
مر و

ه حال ر گذشته ،دتره ر اینیره اقرل طررد

شق ثالث در مورد هن ا قا ل اِدمال اسرت ر مریتروان
ه حال یا گذشرته ضررررتا

گفت هر جملهای مر و

یا خودش یا نقیضرر قرادد اسرت ، □(P∨~P) ،در
مورد تک تک مؤلفههای جمله منفصرله یران ر اقرل
طرد شق ثالث هم میتوان گفت که یا خود جملره یرا
نقیض هن ضررری است  .□P∨□~Pالبته ایرد توجره
داشت ضرررتی که ه مؤلفه ها نسربت داده مریشرود
ضررر

مطلق نیست .دبار

خرود ارسرطو گویرای

این مطلب هست” :هر چیزی که هست ،رقتی هسرت
ضرررررتا هسررت؛ ر هررر هنچرره نیسررت رقترری نیسررت
ضرررتا نیسرت ".اگرمنظرور ضرررر

مطلرق اشرد

رضعیت گزارههای مر رو

ره حرال ر گذشرته هریچ

تفارتی ا گزاره های مر و

ه هینده ندارد اآ دبرار

ارسطو گویا است "نه اینیره هرر چیرزی کره هسرت،
ضررررتا هسرت؛ ر هررر چیرزی کرره نیسرت ضرررررتا
نیست" .پس دغدغه ارسطو در اینجا هن اسرت کره اآ
مطالب منطقی مر و
قور

ه متناقضین ،استفادهای نا هجرا

ن یرد اما هیچ نشرانهای رجرود نردارد کره ار

درقدد ارائه راهحلی رای مس له دترمینیسم اشد .این
درست است کره ارسرطو دترمینیسرت نیسرت ر ایرن
موضع را غیر قا ل قبرول مریدانرد امرا موضرع ار در
مورد دترمینیسم ر راه حل های مقا له ا هن را ایرد در
سایر نوشته های ار جستجو کرد .ر این اساس ه نظر

مس له ارسطو در فصل ن م العباره 19/

میرسرد کره تفسریر غیرسرنتی در راآگویی دغدغره
ارسطو موفقتر است.

 Tp □(Tp∨T~P) Bivalence 99ه این معناست که
گزاره  pقادد است

پینوشتها

 □ 99نماد ضررر

است

future sea battle

1

syntactical

23

traditional

2

semantic

24

excluded middle

3

bivalence

4

Ammonius

5

Boethius

6

25

three-valued logic and future contingent

26

Stoic logic

27

 8البته رخی استناد چنین نظری ه همونیوس ر وئتییوس
را نمیپذیرند ،مثت ).(Lowe 1980: 58
 7گرچه نظر ن ایی پرایور در دایره تفسیر سنتی قرار نمی-

Benson Mates
past, present and future
91

28

در کتاب  Formal logicموضع لوکاسیهریچ را نقد

کردهاست .ارمیگوید هنچه لوکاسیهریچ هررده یان ر
موضع ارسطو نیست .ارسطو میگوید همین امررآ این
قادد است که"یا فردا جنگ دریایی رخ میدهد یا فردا

گیرد رلی طرح هن ه ررشنتر شدن مباحث کمک میکند.

جنگ دریایی رخ نمیدهد" در حالی که طبق تفسیر

ضررری را خارج میکند چون

لوکاسیهریچ این جمله در منطق سهارآشی نامتعین است

 1ه این ترتیب جمت
جمت

ضررری همیشه قادد ر نقیضشان همیشه

نه قادد(Øhrstrøm and Hasle 2011).

کاذب است ر استثنایی ر  Іممسوب نمیشوند.

99

رای اطتدا

future contingent singulars

10

omnitemporal truth

11

یشتر در این مورد ن اه کنید ه

)(Mates 1961: 36-41
)Diodorus Cronus (died around 284 BC

13

master argument

14

excluded middle

15

96جمله چیزی آ انی است که شیل گفتاری یا نوشتاری
دارد ر گزاره ممتوای جمله است .یک جمله می تواند
حاکی اآ گزارههای متعدد اشد ر یک گزاره را میتوان در
قالب جمت

مصتل

یان کرد.

Time and Modality

30

contingent

31

 39در منطق آمان پرایور F ،دمل ر آمانی هینده ر  Fpه
این معناست که  :این چنین خواهد ود که p
33

رشر اآ سیاری اآ منطق دانانی که معتقد ه چنین

نظری هستند ،نام ردهاست )(Rescher 1963: 43
realist interpretation
35

34

همین ررییرد ه شیل ای دی ری هم ارائه شدهاست.

مثت ) (Tomberlin 1971می توان نظر ار را اینطور
قورتبندی کرد:
) 1- □(Tp∨T~pدر مورد هر گزارهای یا خودش یا

) (Plantinga 1986مثت پتنتین ا در
(Kneale and Knealeدر این مورد مثت ن اه کنید ه

17

18

)1978: 117-127
traditional view

19

)excluded middle □(P∨~P

20

نقیضر قادد است
) 2- □(Tp→pضرررتا اگر گزارهای قادد اشد پس هن
گزاره رقرار است
) 3- □(T~P→~pضرررتا اگر نقیض گزارهای قادد
اشد پس نقیض هن گزاره رقرار است

9313 پائیز ر آمستان،97 شمارة، سال ششم، دررة جدید، سال پنجاهم، متافیزیک/19

Linsky,

L. (1954). "Professor Donald
Williams
on
Aristotle."
The
Philosophical Review, 63 (2): 250252.

Lowe, M. F. (1980). "Aristotle on the SeaBattle: A Clarification." Analysis, 40
(1): 55-59.

نمیتوان نتیجه گرفت که خود گزاره

اآ این مقدما

.ضررری است یا نقیض گزاره ضررری است
... یعنی قادد است کهT 36
 ار میگوید. گاسیین سصن رشر را قا ل قبول نمیداند38
فارا ی در ا راآ این مطلب در مقام شرح ارسطو نبوده لیه

Mates, B. (1961). Stoic logic. California:
University of California Press.

.نظر خودش را ارائه دادهاست

Øhrstrøm, P. and Hasle, P. (2011). "future
contingents."
The
Stanford
Encyclopedia of Philosophy . Edited
by Edward N. Zalta. Jun 9.
<http://plato.stanford.edu/archives/su
m2011/entries/future-contingents/>.

كتابنامه
 تدرین توس.  المنطقیا.د. ه9487 . ا ونصر,فارا ی
 میتبه: قم.9  جلد.مممد تقی دانر پژره
.هیت اهلل العظمی المردشی النجفی

Plantinga, A. (1986). "On Ockham's Way
Out." Faith and Philosophy 3 (3):
235-269.

Ackrill, J. L. (1963)[2002]. Aristotle's
Categories and de Interpretatione.
Oxford: Oxford University Press.

Prior, A. (1968). Past, Present and Future.
Oxford: Clarendon Press.

Ammonius, and Boethius. 1998. On
Aristotle On interpretation 9.
Translated by David A Blank and
Normann Kretzmann. Ithaca, New
York: Cornell University Press.

prior, A. (1953). "Three-Valued Logic and
Future
Contingents."
The
Philosophical Quarterly, 3 (13):
317-326.
Quine, W. V. (1953). "On a So-Called
Paradox." Mind, 62 (245): 65-67.
Rescher, N. (1963). Studies in the History of
Arabic Logic. Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press. Simons, P.
(2014). "Jan Łukasiewicz." The
Stanford
Encyclopedia
of
Philosophy. Edited by Edward N.
Zalta.
june
6.
<http://plato.stanford.edu/archives/su
m2014/entries/lukasiewicz/>.
Tomberlin, J. E. (1971). "The Sea Battle
Tomorrow
and
Fatalism."
Philosophy and Phenomenological
Research, 31 (3): 352-357.

Barnes, J. (ed). (1991). The Complete Works
of
Aristotle.
Princeton,
N.J:
Princeton University Press.
Gaskin, R. (1995). The Sea Battle and the
Master Argument: Aristotle and
Diodorus
Cronus
on
the
Methaphysics of the Future. Berlin:
de Gruyter.
Hintikka, J. (1964). "The Once and Future
Sea Fight: Aristotle's Discussion of
Future
Contingents
in
DeInterpretatione
IX."
The
Philosophical Review, 73 (4): 461492.
Kneale, W. and Kneale, M. (1978). The
Development of Logic. Oxford:
Clarendon Press.

