
پروتاگوراس پارادوکس از حل راه و صورت  بندی
تکلیف و زمان توجیه، تلفیق منطق ی در

قاری مقداد
بنیادی دانشهای اه پژوهش و اصفهان اه دانش

یده: چ
علم پروتاگوراس یونان معروف سوفسطایی از م  خواهد که یوآتلوس نام به است فقیری دانشجوی مورد در پروتاگوراس پارادوکس
درس او به حق  الزحمه گرفتن بدون م  کند موافقت آن با مطابق که ند می  تنظیم او با قراردادی پروتاگوراس بیاموزد. وکالت و حقوق
با مطابق پروتاگوراس بپردازد. را او حق  الزحمه شد پیروز دادگاه اولین در اینکه محض به است موظف یوآتلوس که شرط این با دهد
پروتاگوراس حق  الزحمه و ند نمی  شرکت دادگاه هیچ در یوآتلوس و ذرد می  زیادی زمان مدت حال این با م  دهد. درس او به قرارداد
و پروتاگوراس طرف از زیر بحث م  کند. ایت ش دادگاه به یوآتلوس علیه حق  الزحمه گرفتن برای پروتاگوراس نم  کند. پرداخت را

م  شود. اقامه دادگاه رییس مقابل در یواتلوس
اگر و بپردازد. را من حق  الزحمه دادگاه طرف از صادره م ح واسطه به باید یوآتلوس شوم، پیروز دادگاه این در من اگر پروتاگوراس:
در بنابراین بپردازد. را من حق  الزحمه باید قرارداد بنابر و است شده پیروز را خود دادگاه اولین او شود، پیروز دادگاه این در یوآتلوس

بپردازد. را من حق  الزحمه باید یوآتلوس حالت هر
پروتاگوراس اگر و بپردازم. را حق  الزحمه نباید دادگاه طرف از صادره م ح واسطه به من شوم، پیروز دادگاه این در من اگر یوآتلوس:
در بنابراین بپردازم. را حق  الزحمه نباید قرارداد بنابر نشده  ام پیروز را دادگاهم اولین هنوز من ه آنجایی از شود، پیروز دادگاه این در

بپردازم. را حق  الزحمه نباید من حالت هر
باید م ح چه دادگاه رییس و م  شود ناش کجا از دارند ر دی ی با یوآتلوس دفاع و پروتاگوراس دفاع که تناقض که است این سوال
منطق و معرفت توجیه منطق از ترکیبی که نیم می  صورت  بندی منطق در را پروتاگوراس پارادوکس سخنران این در کند. صادر
راه  حل همچنین و می دهیم ارایه منطق این در پروتوگوراس پارادوکس برای راه حل سپس است. ( (خط زمان منطق با تکلیف توجیه

م  دهیم. قرار بررس مورد پارادوکس این برای را الیب نیتز

۱۷:۳۰ ⁃۱۶ ساعت ،۱۴۰۱ شهریور ۲۸ دوشنبه
است: دسترس در اصفهان اه دانش فلسفه گروه میزبان به و زیر پیوند طریق از (آنالین) برخط سخنران
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