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 خالصه:

هاي اخیر بوده است، در فصل نهم کتاب  هاي جدي در دهه از آثار ارسطو مربوط به حوزة منطق و فلسفۀ زبان که منشأ بحث اي پاره
کاذب باشد.  ایصادق  دیبا ندهیهر گزاره درباره آ ایکه آشود  یان شده است. پرسش ارسطو در این بحث چنین مطرح میبدربارة عبارت 

 اهمیت این مسئله براي معاصران نزدیک ارسطو بیشتر بوده است.
کند. هدف اصلی بحث  میکند که گزارة دیگر سلب  هاي دوتایی است که یکی از آنها چیزي را ایجاب می ) گزارهἀντίφασιςتناقض ( 

نبرد  کیفردا ) 1بررسی این آموزه است که آیا هر عضو این تناقض باید صادق یا کاذب باشد. اگر از میان دو گزارة ( عبارتدربارة 
) 1ر (اگ گاه ، آنباشدکاذب  يگریو دصادق  دیبا نهایاز ا یکی قاًیدق، وجود نخواهد داشت ییاینبرد در فردا) 2و ( خواهد بود ییایدر

آن  معما نیا ۀجینباشد. نت ییاینبرد در کیفردا  تواند ینملذا و  وجود داشته باشد فردا ییاینبرد در کی دیباپس  ،صادق است اکنون
 وجود ندارد. اي فعلیت نیافته امکان چیه دهد و بالفعل یا در واقع رخ می جز آنچه ،ستیممکن ن زیچ چیکه هاست 

 ارسطو نیبنابرانیز آنچه به انسان بستگی دارد، چالش برانگیز است. و ارسطو در خصوص قوه  یکیزیافمتگیري براي آراء  این نتیجه
اي  میان مفسران ارسطو اختالف نظر گسترده د.کن یم شنهادیپهاي متناقضی ناظر به آینده  گزارهدر مورد  یکلیی بر این آموزة استثنا

کم مایل  قائل یا دستکه ارسطو اند  کردهشنهاد که برخی پی شود چیست. از جمله آن است که این استثناء و محدودیتی که او قائل می
گذارد و در  هاي ارزش صدقی صحه می اي بر این باوراند که ارسطو بر حفره است. دسته ندهیآ يها گزارهبراي  یسه ارزش یمنطقبه 

ار وسیع و پیچیده این موضوع از جمله شامل آثار آنسکومب، شود. ادبیات بسی تري دانسته می  وي شامل استدالل مبهم  حل نهایت راه
 شود.  هینتیکا، د. فرده، وایتاکر و واترلو می

 دگاهید نیاگمانۀ دیگر دربارة دلیل طرح این بحث توسط ارسطو پاسخ او به استداللی است که فیلسوفان مگارائی مبدأ آنند. بر اساس 
براي نمونه ارسطو از  ممکن است.دهد  رخ می آنچهتنها  ان کرده است، نزد مگارائیانبی کیزیمتافارسطو آن را در کتاب نهم که 

آن صدق پس  ،ه استبوداین گزاره صادق  شده است. اگر انیفردا ب ییاینبرد دراز  شیده هزار سال پکند که  اي صحبت می گزاره
 شیپ نیاست. ا ریناپذرییتغ زیگذشته ن سخنارزش صدق آن ه گا آن، باشد ریناپذ رییگذشته بود. اگر گذشته اکنون تغ ةدربار یتیواقع

) است که master argument) به نام شاه برهان (Diodorus Cronusمقدمۀ استداللی از دیودوروس کرونوس ( ادآوریفرض 
 ».است يضرور تآنچه گذشته اس«ثتا است. مقدمه حاکی از آن است که متافیزیک جزئیات آن، همان خوانش ارسطو از مگارائیان در 

» هنگامِ بودن ضرورت به«توان ناشی از تأمالت ارسطو دربارة زمان و صدق به شمار آورد. از تأکید ارسطو بر  را می دربارة عبارتمسئلۀ 
و در  . ورود بحث زمان به موجهات1توان سه نتیجه گرفت:  ، دست کم میاست و نفی ضرورت مطلقکه نشان دهندة ضرورت نسبی 

. اهمیت پیامدهاي نظریۀ صدق ارسطو در نفی یا ایجاب 2نهایت، تحول در سطوح بحث از اصل موجبیت و رخدادهاي منفرد آینده؛ 
هاي  ر حوزه. تفکیک بنیادي ارسطو میان ضرورت مشروط و مطلق که موجب فهم بهت3اصل موجبیت بر اساس نسبت صدق و زمان؛ 

دهد  شود. استنتاج ضرورت یک چیز از صدق آن نشان می هاي قلمرو تحت و فوق قمر می فاوتاز جمله ت گوناگون هستی و شناخت
صدق، ضرورت و ارتباط میان . است گونه که صدق نزد ارسطو در گرو مطابقت با واقع است، مفهوم ضرورت نیز وصف واقعیت همان



تام دانست. هدف از   موجبیترو صدق، ضرورت پیشینی و قلم ناظر به آینده رابالفعل نشدة توان واقعیت  است که نمیبه نحوي فعلیت 
منظور  و شواهد الزم بهگشته  باوري علّی روشن تعین یادترمینیسم دیشۀ ارسطو دربارة ضرورت با آن است که مرز و تمایز انگفتار این 

 شود.ارائه دربارة عبارت اثبات این فرق در مباحث فصل نهمِ 
 يبرا یگاهیجا صیتخص يها از نحوه یکیبا  ییایجنگ در ۀمسئل انیارتباط م جادیا ریدر مس بارة عبارتدرتالش ارسطو در فصل نهم 

و امکان ا ۀینظر ضرورت ۀیبه موازات نظر نده،یآ يرخدادها یو امکان یارسطو به وقوع اتفاقبر اساس اشارة  .بالفعل نشده است يها قوه
 فیقوه و فعل در تعر میو اندراج مفاه تیحرکت و فعل زیتما يبر مبنا یمگارائ ۀمسئل ياحل ارسطو بر راه .ه شوددر نظر گرفت دیبا زین

 است. امور و دترمینیستی ینیشیپ نیتعنافی عنوان موجود بالقوه،  فقدان و تحقق بالفعل به نیب يزیوجود چ دةیحرکت و ا
نحوي  گرچه نه به .اند، بلکه هر یک صادق یا کاذب است بهاي متناقض ناظر به آینده نه صادق و نه کاذ ارسطو قائل نیست که گزاره

تواند دلیلی  می هاي زمان آتی ان تعین صدق گزارهاند. این فقد گونه که موضوعات ناظر به زمان گذشته و حال متعین و معلوم متعین آن
 اند. به واقع تعلق نگرفتهوز کدام از طرفین یا انحاء محتمل و ممکن هن گرایی نزد ارسطو باشد. چون هیچ له ناموجبیت
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