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  مالحظاتي دربارة مقالة
  

  »تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض«
  

  محمدي علي ملك
  

 چكيده

بـه قلـم مـؤلّفين در مجلّـه     ، اي اسـت  عنـوان مقالـه   »تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض«
  دار بررسي نظر ارسطو دربارة كه عهده 32و  31شمارة ، ـ كالمي هاي فلسفي پژوهش

) 1: اساسـي در ايـن مقالـه أخـذ شـده اسـت        سـه نتيجـه  . باشـد  اصل امتناع تناقض مي
هاي ارسـطو      سازگاري برخي ديدگاه ناهم) 2، ارسطوتعبير واحدي از اين اصل ندارد

در اين نوشته سعي بـر  . گزاره نما بودن اين اصل بنا به تقرير ارسطو) 3، در اين زمينه
بـه چـالش كشـيده      هاي مطرح شده دراين موضـوعات  اين است تا از دو جهت ايده

نشان دادن تفسير به ) ها را نشان دهم؛ الف بودن داليل پشتيبان آن ايده شده و ناكافي
هـاي آن مقالـه ايفـا     طو كه حكم مقـدمات را در كـل اسـتدالل   هاي قطعات ارس رأي
  1.هاي اصل مطرح شده در مقاله استدالل عليه ايده) كنند و ب مي

  ها واژه كليد

  ارسطو، هاي متناقض گزاره، اصل اين هماني، وحدت درتناقض، اصل امتناع تناقض
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  درآمد

را دربارة اصل امتناع تنـاقض بررسـي    اي استكه نظر ارسطو مقاله» 2تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض«
  : سه نتيجة اساسي أخذ شده است، از اين مقاله. كرده است

او از اين اصل بـا هشـت    3مضمون واحدي ندارند، تعاريف ارسطو از اين اصل: تنوع تعبیرهـا) 1
   5.بايد ميان دو تعبير متافيزيكي و منطقي تمييز گذارد، و در كل 4عبارت متفاوت تعبيركرده است

هـاي او   بـا برخـي ديـدگاه   ، لوازم تعاريفي كه ارسطو از اصل تناقض ارائـه كـرده  : سازی ناهم) 2
  7.توان سازگاري ديدگاه وي را حفظ كرد نمي، و درنتيجه 6ناسازگار است

تعبير ارسطو زماني تعريف لفظي و مانعي از اصل تناقض است كه با : معنایی بی مهمل بودن و) 3
يعني سخني دانسـت كـه   ، توان آن را گزاره صورت نمي ؛ در غير اين8يل شودعبارت معناداري تكم

   10.اما ارسطو اين مهم را بر نياورده است 9،دهد در باب مطلق اشيا گزارشي مي
بـه نظـر   . انـد  به نتايج يادشده رسـيده ، اند با برداشتي كه از سخنان ارسطو كرده، نويسندگان مقاله

مقاله را بـه دو بخـش   ، بنابراين. توان نتايج نهايي را پذيرفت نه مينه آن برداشت درست است و ، ما
، هـا  نقـد مالزمـة ميـان برداشـت    ) 2 ؛هاي ارسطو نقد برداشت نويسندگان از گفته) 1: كنيم تقسيم مي

  . نتايج ودرستي آنها
را » رويكـردي سـلبي  «تنهـا  ، ذكر اين نكته ضروري است كه در نقد و بررسي آراي مطرح شده

دار تبيين كامل نظريـات ارسـطو در موضـوعات موردبحـث در      گيريم؛ يعني اين نوشته عهده   پي مي
تنها به وجوهي از تعاليم ارسطو خواهيم پرداخت كه براي رفـع نظـر مـأخوذ از مقالـة     . جا نيست اين

  . پيشين كافي باشند
  از ارسطو دربارة اصل تناقض؛ » الف«بررسي عبارت  :»الف«عبارت ) 1ـ2
  . ]210[ 5ـ 1الف  1006» .... ستي و نيستي چيزي در يك زمان ممكن نيسته... «

» ممكـن «ترجمة فارسي اين جمله كافي نيست و باعث شده تا نحوي از توضـيح دربـارة معنـاي    
از عبارت مد نظر را بـدين شـكل بيـان      توان ترجمة مستقيمي اما مي، مدنظر در آن عبارت الزم بشود

   11.»است غیرممMندر يك زمان ) چيزي(نبودن  و) چيزي(بودن «: كرد
 12»اش ضـرورتاً صـادق اسـت    آنچـه مقابـل  «: كنـد  گونـه تعريـف مـي    و ارسطو غير ممكن را اين

  . )30ـ 20ب  1019(
بالضروره صادق است كه چنين نيسـت كـه   ، گونه است كه حاصل بيان ارسطو اين، بدين ترتيب
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. )م اجتمـاع هسـتي و نيسـتي ضـرورت دارد    عـد (چيزي در يك زمان هم هست باشـد و هـم نيسـت    
  . آشكار است، مقصود عبارت

] 210[امكـان خـاص نيسـت    ، در قطعـة نقـل شـده   » ممكـن «كه مقصود از  استدالل مؤلفان بر اين
عقيم است؛ اما استدالل مطرح شده ) Impossibleبا توجه به معناي (بدون بياني كه در باال اشاره شد 

  : بدين شرح كه، تدر آن مقاله درخور تأمل اس
عبارت فوق با توجه به منفـي بـودن   ، امكان خاص بود، اگر مقصود از امكان در عبارت فوق) 1

چنين نيست كه اجتماع و عدم اجتماع هستي و نيستي يك شيء در : داد  امكان در آن چنين معنا مي
امـا  ) 2اع اسـت؛  ضروري بودن عـدم اجتمـاع و يـا اجتمـ    ، الزمة اين معنا. زمان واحد ضروري نباشد

اگـر معنـاي امكـان در آن     - عبـارت يـاد شـده   ، دربارة صادق و يا كاذب بودن يكي از اين دو شق
دانيم ارسطو بي گمـان معتقـد اسـت      كه مي حال آن) 3كند؛  چيزي را بيان نمي - امكان خاص باشد

ق اسـت و  ضروري و به طريق اولي صـاد ، كه عدم اجتماع هستي و نيستي يك شيء در زمان واحد
زيـرا در انديشـة   ) 4نمايـد؛    ممتنع و به طريق اولي كاذب مـي ، اجتماع هستي و نيستي در زمان واحد

اسـت    اي  صفت آن گفتـه » صادق«اي ديگر باشد و  يعني آنچه نمي تواند به گونه، »ضروري«ارسطو 
كـه نيسـت و    كنـد   بيـان مـي  ، كند كه هست و در مورد آنچه نيست  كه در مورد آنچه هست بيان مي

كند كه نيست و در مـورد آنچـه    بيان مي، چه هست است كه در مورد آن  اي  كاذب صفت آن گفته
مقصـود ارسـطو از امكـان در عبـارت     ) 5؛ ) b 1011 25، 1384: همو(كند كه هست  بيان مي، نيست

  13.امكان عام است، فوق
  . ستدالل خلف استا، مقاله) تر شبه استدالل و به بيان دقيق(صورت استدالل  :شرح

بـراي  ، امكـان خـاص بـدانيم   ، اگـر مقصـود او از امكـان را   ، ترجمة عبـارت ارسطوسـت  » 1«بند 
 الـف عبـارت ، »هستي و نيستي يك شيء در زمـان واحـد  «جاي عبارت  كردن بيان ارسطو به صوري

و بيـان او  ) را براي عدم اجتمـاع ناالف مشابه عبارت  طور و به(را قرار داده ) اجتماع هستي و نيستي(
  : نويسيم گونه مي را دوباره اين

  هستي و نيستي چيزي در يك زمان ممكن نيست؛ ) 1
  نيست؛ ) به امكان خاص(ممكن الف  )2
 ؛ ]داشته باشد ضرورتناالف نه الف ضرورت داشته باشد و نه  [چنين نيست كه) 3

  . و يا هر دو ضرورت دارند ناالفيا ، ضرورت دارد الفيا ) 4
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دربـارة  ، به اين نكته اشاره دارد كه اگر مقصـود ارسـطو از امكـان را امكـان خـاص بگيـريم       »2«بند 
استداللي كـه مـا   » 4شمارة«دو گزينه از نتيجة (صدق يا كذب ضروري بودن عدم اجتماع يا اجتماع 

  . گرفت  توان تصميم  نمي، هستي يا نيستي يك شيء در زمان واحد) ايم بازسازي كرده
ضرورت عدم اجتماع «دست آمده است؛ يعني قايل بودن ارسطو به  نقض نتيجة بهشامل » 3«بند 

سـند انتسـاب ايـن    ، ترديد در مقالـه  بي. ناالفيا ضرورت ، »هستي ونيستي يك شيء در زمان واحد
ارائه » 3«هيچ توجيهي براي بند » 4«بند ، بينيم گونه كه در باال مي قول به ارسطو وجود ندارد و همان

بـا نكـاتي كـه در بـاال بـراي      . همان قـول بـه امكـان عـام اسـت     ، »3«اما مفهوم قول بند . ستنكرده ا
  : به استدالل زير توجه كنيد، كردن بيان ارسطو لحاظ كرديم صوري

  هستي و نيستي چيزي در يك زمان ممكن نيست؛) 1
  نيست؛) به امكان عام(الف ممكن ) 2
  ؛]ناالف ضرورت نداشته باشد[چنين نيست) 3
  . ناالف ضرورت دارد )4

نتيجة ، آنچه براي نقض نتيجة حاصل از فرض قول ارسطو به امكان خاص آورده شده، بدين ترتيب
مقصـود  . دلخواه براي انتساب به ارسطوست؛ يعني قول ارسطو به امكان عام در عبارت مدنظر است

ه فـرض كنـيم ترجمـة    كـ   يدر صورت(اين نيست كه ارسطو قايل به امكان عام در عبارت باال نيست 
مصادرة به مطلوب ، شده براي اثبات مدعي بلكه استدالل طرح) منتسب به او باشد واقع درارائه شده 

  . و عقيم است
صورت هم مشخص  در اين. اما فرض كنيم كه استدالل براي نفي معناي امكان خاص تمام باشد

به اثبات معناي امكـان  ، ورد بحثتوان از نفي معناي امكان خاص در عبارت م نيست كه چگونه مي
در ، نفي معناي امكان خاص يعني نفي ضرورت عدم اجتماع و يا نفي ضـرورت اجتمـاع  . عام رسيد

ضـروري بـودن عـدم    . كه اثبات معناي امكان عام يعنـي اثبـات ضـروري بـودن عـدم اجتمـاع       حالي
ضروري بـودن اجتمـاع    تنها گزينة مصداق براي نفي ضروري بودن عدم اجتماع و يا نفي، 14اجتماع
يعني نفي ضرورت عدم ، پس از نفي معناي امكان خاص از عبارت مورد بحث، به بيان ديگر. نيست

، )بنا بـه فـرض تمـام بـودن آن    » 1«شده در بند  تنها استدالل مطرح(يا نفي ضرورت اجتماع ، اجتماع
. رورت امتنـاع اجتمـاع  اثبـات ضـ  ) يـا ب ، اثبات ضرورت عدم اجتماع باشد) الف: گام ديگر ما بايد

نفي معناي امكـان خـاص از عبـارت    ، كه خالصه اين. بينيم در مقاله نمي، هيچ يك از اين دو گام را
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  15.نيست - ادعاي شارح - مساوي با اثبات معناي امكان عام، موردبحث
  16:از ارسطو دربارة اصل تناقض» با«قطعة : »با«قطعة ) 2. 2

در (باشد؛ » نيست«وهم » هست«همان زمان هم ممكن نيست كه همان چيز در يك و 
) نيـز ايـن حكـم صـادق اسـت     (انـد   ساير چيزهايي كه به اين نحو از متقـابالت ) مورد
  . ]212[ 1الف 1062ـ  30ب 1061

  : اين ترجمه از عبارت ارسطو درست نيست؛ ترجمة پيشنهادي به اين شرح است
يا واجد جفـت  ، و هم نباشد تواند هم باشد نمي، در يك زمان) شيء واحد(يك چيز 

  17.متقابل مشابهي باشد

عنـوان قسـمي از    نويسندگان در پي تمايزي كه در گذشته ميان اقسام تقابل و تقابل وجود و عدم بـه 
  : به اين نكته اشاره دارند كه، 18آن طرح كرده بودند

 ،حكم به ممكن نبودن دو متقابل فقط شامل تقابل وجود و عدم نيست، در تعبير فوق
در مـورد يـك شـيء فقـط     ، براي مثال. شود  ها را هم شامل مي بلكه ساير اقسام تقابل

توان افزود  بلكه مي، نمي توان گفت كه بودن و نبودن آن در يك زمان ممكن نيست
  . ]213[... يا هم سفيد باشد و هم نه و، تواند هم انسان باشد و هم نه آن شيء نمي

را » بـا «هـر چنـد قطعـة    ) 5ـ   2تـر فصـل   پـايين : نـك ( - خواهد آمدكه شرح آن  - بنابر تفسير مختار
ا  ، دربردارندة نتيجة مورد اشارة مؤلّفان دانسـت ، كه پيشنهاد شد، توان طبق صورت صحيح آن مي امـ

همـراه  ) تواند واجد دو جفت متقابل مشابهي باشـد  يك چيز در يك زمان نمي(ترجمة صحيح قطعه 
سان بند مـوردنظر   حكم يك(نتيجة موردنظر آنها ، فان ارائه كرديمتفسيري كه تاكنون از جانب مؤل

تنها زمـاني نتيجـة درسـت    ، را دربر ندارد) بر تقابل مربوط به هل بسيطه و تقابل مربوط به هل مركبه
اي مخـدوش از قطعـه ارائـه     شـود كـه ترجمـه    حاصل مي» با«باال از ديدگاه موردنظر آنها و از قطعة 

بـراي روشـن شـدن    . ري اخذ و نتيجة درست از ترجمـة درسـت حاصـل شـود    يا ديدگاه ديگ، شود
  : كنند نويسندگان اضافه مي، معناي تقابل در قطعة موردبحث

انـواعي از  ، )negative prefixes(شمار واژگـان همـراه بـا پيشـوند نفـي       دقيقاً به) الف
در مقالـه  ترجمـة ارائـه شـده    ( 19)35ـ   32ب1022(وجود دارند ) privation(ها  فقدان

  ؛ )مخدوش است
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و فقدان مقتضي طبيعت بنياديني  20آن است) absence(تنها غياب ) وحدت(نفي ) ب
  ؛ )20ـ  15الف  1004(است كه فقدان بر آن حمل گردد 

چيزي جز بـودن  ، )no(» نه«كسي كه در پاسخ پرسش از سفيدبودن چيزي بگويد ) ج
ـ   15الـف   1012(يـك نفـي اسـت     ،را رد نكـرده و نبـودن  ) مترجم -سفيد بودن (آن 
  . ]213ـ  214[21)20

كه در عبـارات بـاال مـا آن را بـه نفـي      ( سلبهمان تقابل عدم و ملكه است و  فقدان، بنابر نظر مقاله
ولـي  . يك چيز نيستي آن چيـز اسـت  ) نفي(و نقيض يا سلب  22همان تقابل تناقض) ايم ترجمه كرده
ر برابر نيستند؛ چرا كه در شواهد باال براي معنـاي فقـدان تنهـا    ديگ با يك، فقدان يا عدمتعابير باال از 

وجه روشـن نيسـت    هيچ به 23.اشاره شده است، به دو مورد از پنج قسم فقدان مورد تشخيص ارسطو
و با عنايـت بـه قسـمت    ) نفي(پس از اشاره به تعاريف فقدان و سلب ، كه چگونه در مقالة موردنظر

  : شود كه گيري ارائه مي اين نتيجه، تكرار شده است] 214[داً دركه مجد، ارسطو» با«دوم قطعة 
، مطلق تقابـل در نظـر نيسـت   ، از اصل تناقض) ي ارسطو»با«مفاد قطعة (در تعبير فوق 

  . ]214[منظور است ) آريگويي ونيگويي(بلكه تنها تقابل تناقض و يا سلب و ايجاب 

اشاره به تقابلي از نـوع  » با«چون قسمت اول قطعة گونه تعليل كرد كه  توان نتيجة مذكور را بدين مي
در قسـمت دوم را نيـز معطـوف بـه تقابـل تنـاقض       » ها ساير تقابل«توان  به اين قرينه مي، تناقض دارد

وجه مجـال   جا به هيچ متن موردنظر در اين، اوالً: توان پذيرفت اين پاسخ را نمي، به دو دليل. دانست
نياز بـه شـواهد   ، توجيه چنين نگرش بديعي دربارة اين متن، مك يا دستتفسير و تعبير ادبي را ندارد 

باالتر اشاره شد كه ترجمة ارائه شده از قسمت دوم مخدوش است و ضرورتي ، ديگري دارد و ثانياً
وسيلة آنها مـراد و مقصـود ايـن قسـمت      در سازگاري آن با ساير نظريات ارسطو وجود ندارد كه به

  . واضح شود
  : خوانيم قاله ميدر ادامة م

هاي  تواند اصل مي، ها ها توجهي ندارد و در مورد آن تقابل اصل تناقض به ساير تقابل
  . ]214[ديگر مطرح شود 

 – دانيم كه مطلـق تشـابه   اند؛ اما مي را روشن نكرده» بي توجهي«وجه مقصود خود از  مؤلفان به هيچ

كـه اصـل    حـالي  توان انكـار كـرد؛ در   تضادها را نميدر مورد مثالً متناقضان و م - معناي وسيع آنبه
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بـه عبـارتي   ، ديگرند و موارد اطـالق متمـايزي دارنـد    تخصصي متمايز از يك طور تناقض و تضاد به
كه اجتماع متناقضان و متضادان  چنان، چنين هم. توان اصل تناقض را اخص از اصل تضاد دانست مي

كـه مـانعي بـراي ارتفـاع      ز ضـرورتاً ممتنـع اسـت؛ در حـالي    ارتفاع متناقضان ني، ضرورتاً ممتنع است
  . متضادان وجود ندارد

اند كه بر سـر آنهـا پيشـوند نفـي      هايي قسمي از فقدان يا عدم ملكه واژه، طور كه اشاره شد همان
  : خوانيم  در ادامة مقاله مي. آمده است) هاي معدول واژه(

از ادات نفـي  ، »نابينا«مانند لفظ ، رندالفاظي كه برمفاهيم معدول يا نامحصل داللت دا
به عدم ملكه يـا فقـدان داللـت    ، از نظر ارسطو، شوند  بر سر اسم ساخته مي» بي«و » نا«

وجـه نسـبت تنـاقض     بـه هـيچ  ، در فلسـفة ارسـطو  » ب  نا«و » ب«نسبت ، بنابراين. دارند
  . ]214[نيست

تـوان   انـد و نمـي    هر دو از اقسام تقابل، و فقدان) نفي(زيرا سلب ، توان وجهي براي اين نظر يافت مي
. ي ارسطو به اين موضـوع پرداختـه اسـت   »با«نكتة دوم از شرح قطعة . يكي را ذيل ديگري قرار داد

  : كه در ادامه و در مقام تعليل قول باال آمده است 
ــر او ...  ــرا از نظ ــوند ، زي ــا«پيش ــه     » ن ــدم ملك ــد آن را ع ــه بياي ــومي ك ــر مفه روي ه
  . ]214[ سازد مي

امـا  «: خوانـد  كه فقـدان را نـوعي تنـاقض مـي     وي بعد از اين. موضع ارسطو بر خالف نظر فوق است
اشاره به ذكر سابقش در باب اقسـام كـاربرد كلمـة    24)5ـ   1ب  1055(» از تناقض استنوعي  فقدان

  : ر استيكه به شرح ز، فقدان دارد
نداشـته  ، تواند داشته باشد نفسه نمي بهاگر چه ، صفتي را كه ممكن بود داشته باشد، اگر شيئي) 1
  باشد؛
  نداشته باشد؛، اش داشته باشد توانست به نفسه يا به مالحظة جنس اگر شيئي صفتي كه مي) 2
  نداشته باشد؛، تواند آن را داشته باشد تواند داشته باشد و زماني كه مي اگر شيئي آنچه را مي) 3
  اه با پيشوند نفي فقدان وجود دارد؛و به شمار كلمات همر25نفي اكيد هر چيزي) 4
به خوبي يا به سـهولت نداشـتن يـك صـفت و نداشـتن مطلـق آن       ، كم داشتن از يك صفتي) 5

  . )4الف 1023ـ  22ب 1022(صفت 
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توانسـت بـالطبع داشـته باشـد يـك       كه شيئي چيزي را نداشته باشد كه مـي  اين، بنا به نظر ارسطو
تـوان فقـدان را از تنـاقض جـدا و متمـايز       ؛ لذا مطلقاً نمي)10ـ   5ب 1055( 26تناقض يا ناتواني است

، كـه نشـانة نحـوي از فقـدان و عـدم اسـت       عالوه بـر ايـن  ، بودن انسان در نظر ارسطو» نابينا«. دانست
نحوي از تناقض را نيز دربر دارد؛ يعني سلب يا نقـض آنچـه كـه انسـان قابليـت آن را واجـد اسـت        

  . )همان(
مطلـب مهـم و   ، موضوع تنـاقض در مفـاهيم و الفـاظ بـه تنـاقض در گـزاره      انتقال بحث مقاله از 

تنهـا بنـا بـه    ، جـا كـه مقـدمات و نتـايج مـأخوذه در ايـن چـرخش        درخور توجهي است؛ لكن از آن
بنا به آنچه در مقالـه  ، از سوي ديگر. اي داشت توان در باب آن مالحظه نمي، اند مشهورات بيان شده

گر  صرفاً بيان) مفاهيم معدول(گردد كه آيا مفاهيم نامحصل  به اين برميها  بحث گزاره، ]215[آمده
  . نيست) ها بحث گزاره(لذا نيازي به بررسي اين قسمت ، كنند يا سلب را هم بيان مي، اند عدم ملكه

رأيي در باب نسبت مفـاهيم معـدول   ، آخرين قسمت از دومين نكتة مؤلفان در باب قطعة ارسطو
  : را تدارك ديده است و عدم ملكه و سلب

اند يا سـلب را هـم    گر عدم ملكه صرفاً بيان) مفاهيم معدول(كه آيا مفاهيم نامحصل  - اين مسئله
  . ]215[شناختي باشد بلكه امري زبان، نه منطقي - كنند  بيان مي

بـاره   هـاي گونـاگون در ايـن    در هـر يـك از زبـان   ، يعني بايد بنا به مشاهدات تجربـي 
  . ]216[تصميم گرفت 

قسـم  ، شايد در نگاه اول، در اقسام فقدان يا عدم. رسد كه ارسطو با اين تفسير موافق باشد نظر نمي به
نـوع  ، آيـد  حساب مـي  اما آنچه از نظر ارسطو تناقض به، تر دانست چهارم فقدان را به نقيض نزديك

ه يـك چيـز   ارسـطو معتقـد اسـت كـ     - طور كه گفته شد همان - ؛ زيرا)10ـ   5ب 1055(دوم است 
كـه   حال آن، )1الف 1062تا  30ب1061(متقابل باشد ) امر(تواند واجد دو  واحد در يك زمان نمي

نابينـا بـودن انسـان دو امـر متقابـل بـه       ، انسان بودن و واجد توانايي بالطبع بينا بودن و از طرف ديگـر 
دربردارنـدة  ، ذاتيـات  فقدان(بر تناقض هم داللت دارد ، آيند و عالوه بر نحوي از فقدان حساب مي

انگارانـه اسـت كـه ارسـطو در سـاختار       اي بنـا بـه ديـدگاه ذات    تـا انـدازه  ، ايـن نظـر  . )تنـاقض اسـت  
   27.به آن التزام دارد، اش مابعدالطبيعي

  : صورت است در تعبير اصل تناقض بدين، ارسطو قطعة جيم: قطعة ج) 3. 2
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ممكـن نيسـت   ، به چيزي واحد )opposed assertions(گفتن عبارات متقابل ، بنابراين
   )25ـ  20الف 1062( 28.صادق باشد

عنوان تعبير چهارم ارسطو از اصل تناقض و بالفاصله پس از قطعة جيم ذكر  كه در مقاله به دالقطعة 
  : و تكرار آن از زبان هراكليتوس است در ادامة همين قطعه ، شده

   )36ـ 35الف 1062( .ادق باشندتوانند در مورد يك چيز ص هرگز نمي، هاي متقابل گفته

  : بنابر مقاله
هـا يـا    در باب گـزاره ، دو تعبير منطقي از اصل تناقض است) قطعات دال و جيم(اينها 
  ] 216 [. هاي متناقض گفته

  : جا عبارت است از مراد از منطقي در اين و
بت ها از اين حيث كه چه نسبتي بـا هـم دارنـد و آيـا دو گـزاره بـا نسـ        بحث از گزاره

تعبيرهـاي فـوق بـا    . در شـأن منطـق اسـت   ، توانند هر دو صادق باشند يا نه  متناقض مي
هايي كـه از نظـر    ها جداي از محتواي آنها كار دارند و در مورد گزاره صورت گزاره

بـا  ، حكـم بـه صـادق نبـودن دو گـزاره     ، نظر از محتواي آنهـا  قطع، اند صوري متناقض
اصل تناقض را ، احكام را منطقي گويند و بنابرايناين قبيل . كنند  صورت متناقض مي

توان منطقي و يا اين تقرير از اصل تناقض  مي، كه در قالب اين قبيل احكام ذكر شده
  ]217ـ216. [توان قلمداد كرد تقريري منطقي از آن مي، را

رغم  علي كند كه  اي صحبت مي از دوگزاره، ارسطو در اين قطعه، ه بنا به گفتة مؤلفانكآشكاراست 
بـراي روشـن شـدن مفهـوم     . كنند  دو محمول متقابل را به آن موضوع حمل مي، وحدت در موضوع

ــه ــت  ، آن قطع ــز گذاش ــل تميي ــب ذي ــان دو مطل ــد مي ــاقض؛  ) 1: باي ــزارة متن ــبت ) 2نســبت دوگ نس
  . هاي متناقض بر موضوع واحد محمول

ره كه دو محمول متناقض هرچند دو گزا. عام وخاص است، ديگر با يك) 2(و) 1(رابطة عبارت
ولي در ، شوند دو گزارة متناقض محسوب مي) 2مفاد عبارت (دهند  را به موضوعي واحد نسبت مي

گونه نيست كه دو محمول متناقض را به موضوعي واحـد   اين) 1مفاد عبارت (هر دو گزارة متناقض 
 - نظر مؤلفـان اسـت  است كـه ارسـطو در ايـن فقـره بـه آن كليتـي كـه مـد          مقصود اين. نسبت دهند

  . سخن نگفته است - نقل شد 217و216خصوص مالحظاتي كه از صفحات  به
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كـه بـر خـالف دو قطعـة     » درزمـاني واحـد  « پردازد كه عبارت  شرح شمارة دوم به اين نكته مي
قبالً مؤلفان به اين نكته اشاره كرده بودنـد  . حذفي بنا به قرينه است، جا مفقودند ديگر ارسطو در اين

ما نيز بحث از ايـن مطلـب   ، ]211[مشكالتي را دربر خواهد داشت ، اين قيد مذكور دربارة زمان كه
  . اندازيم را اندكي به تأخير مي

آينـد   حساب مـي  يك تعريف به، چهار قطعة ديگر كه در مقاله: »حاء، ز، واو، هاء«قطعات ) 4ـ2
  : اند بدين شرح، ]218[

  29؛)20ـ  19ب  1007(ان حمل شوند توانند در يك زم ها نمي متناقض)   ه
دربــارة چيـز واحــدي در يــك زمــان داشــت  ، تــوان تعــابير متناقضــي بـه نحــوي صــادق  نمـي ) ز

  30؛)16ـ  15ب1063(
  31؛)10الف 77(زمان ممكن نيست  سلب كردن و ايجاب كردن در يك) ح
د و متعلّـق  متعلّق باشـ ، سان تواند به يك چيز در يك زمان و در وجهي يك    صفتي واحد نمي) د

  32)23ـ  19ب1005(نباشد 
ميـان  (هاي ارائه شده در مقاله را بهبـود بخشـيم      ايم نقص ترجمه كوشيده، ها در ترجمة اين قطعه

، بنا به نظر نويسندگان. )هاي باال بايد تمييز گذاشت قطعه  كافي به مقصود نبودن و غلط بودن ترجمة
  : آيند تعبير اول به حساب ميهر چهار قطعة باال تنها يك تعبير و همانند 

بـه  ، فقط دربارة اطراف تقابل هستي و نيستي - اين تعبير همانند تعبير اول و بر خالف تعبير دوم
ها ساكت  كند و دربارة ساير تقابل امتناع اجتماع آنها در زمان واحد و البته از جهت واحد حكم مي

  . ]218[است
  : ناكافي است، اين تعبير از اصل تناقض، ظر نويسندگانبنا به ن - همان طور كه اشاره شد - اما

هاي ارسطو دربارة اصل تناقض به حد كـافي قراينـي وجـود دارد كـه نشـان       در نوشته
كند و نـه فقـط     حكم به عدم اجتماع مي، دهد ارسطو در مورد دو طرف هر تقابلي  مي

نتوانسـته  ، تعبيـر  پس ارسطو با ايـن . )تقابل وجود و عدم(درباره دو طرف يك تقابل 
است منظور خود از اصل تناقض را بـه خـوبي بيـان كنـد و تعريـف لفظـي او از ايـن        

  . ]همان[جامع نيست، اصل

اند اهميت اساسي دارد؛ چرا  گفته» ح، ز، و، هـ« كه نويسندگان دربارة چهار عبارت ، 2نكتة شمارة 
  . مستقيم مبتني بر اين نكته است طور به - كه در ابتدا ذكر شد - كه اخذ يكي از سه نتيجة مقاله
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بر مبـاحثي داللـت دارد   ، در قطعة هفتمي كه از ارسطو نقل شد» جهت واحـد« به نظر مؤلفان قيد
شـود   به اين نتيجه منجر مي، در اين مورد تحليل ايشان. آيد هاي متناقضان مي كه ذيل عنوان وحدت

وحدت موضوع و محمـول و وحـدت   ، علوحدت قوه و ف، ارسطو به وحدت زمان، كلي طور كه به
.اشاره كرده است] 219[يعني نسبت يا اضافه ، جهت يا جنبة واحد

، به دليل اهميت ايـن موضـوع   33
  . كنيم  آن را در فصل مستقلي مطرح مي

  جهت يا جنبة واحد. 5. 2
 گونـه كـه در مقالـه ارائـه     آن - جا ضروري است تا دربارة قطعة هشتم ارسطو و شرح آن در اين

  در بند مذكور چيست؟» از همان جهت«مقصود ارسطو از عبارت . اي داشته باشيم مالحظه - شده
  : بنابر نظر مقاله

را همان بيان كيفيت نسبت محمول بـه  » جهت«مقصود از ، آشنايان با منطق ارسطويي
  . ]218[دانند  موضوع در گزاره مي

  . ]219[است» نسبت يا اضافه«ي لفظ همان معنا، »جهت«معناي ديگر لفظ ، اما از سويي ديگر
  : شوندكه به اين نتيجه رهنمون مي، هاي ارسطويي دارند در آثار و شرح، مؤلفان بنا به مروري كه
كيفيـت  ، آمـده » جهـت «رسد كه مقصود ارسطو از آنچه در ترجمه فارسي   به نظر مي

  . ]219[نباشد... امتناع و، امكان، نسبت محمول به موضوع مانند وجوب
توان  نمي، كه به هرحال] 219و220[كه براي استناد به اين دعوي به تأليفاتي رجوع شده  شگفت آن

تنهـا  ، چـون دو معنـا بيشترتشـخيص داده نشـد    ، بـا ايـن وجـود   . رأي ايشان را ديدگاه ارسطو دانست
د هرچنـ (همان مقولة نسبت يا اضافه اسـت  ، بنا به سنت ارسطويي» از همان جهت«معناي ممكن قيد 

  . )در مقاله موردنظر در اين رابطه سكوت شده است
اي اسـت كـه    كلمـه ، شـود  در ارسطو پيشنهاد مـي ، اما لفظي كه كراراً براي مقولة نسبت يا اضافه

كـه در قطعـة    حـال آن ، »respect«و نـه   34انـد  تعبير كرده» relation«مترجمان انگليسي زبان از آن به 
   35.تآمده اس» respect«كلمة ، مورد بحث

را دال بر نسبت يـا اضـافة   » respect«كلمة ، دهد دست مي در شرحي كه از اين قطعه به، رشد ابن 
  : گويد مقولي دانسته و مي

ء واحـد مـن جهتـين مثـل البنـوه و       ألنه يمكن أن يوجد شيئان متقـابالن معـاً فـي شـي    
   36.فه إلي شيئينء واحد بعينه كبيراً و صغيراً باإلضا قد يمكن ان يكون شي. ... األبوه
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از «اما اسكندر افروديسي بر ايـن اسـت كـه عبـارت     . مطابق با اين نظر است، موضع مأخوذ در مقاله
متـذكر  ، قرار دهيم كه ارسطو در ادامـة عبـارت  ) qualifications(را بايد ذيل تعديالتي » همان وجه
  : مانند) آيد  كامل مي طور عبارت به، تر اندكي پايين(آنهاست 
  ء؛  از وجه اجزاي مختلف يك شي )الف

  از وجه رابطة با چيزهاي متفاوت؛ ) ب
  . )v. 4 ،Madigan 1993 ،51(از وجه طرق گوناگون ) ج

توان ذيل مقولـة اضـافه    را نمي) هاي مدنظر افروديسي تعديل(ها  ه همة اين تعديلكروشن است 
  . يا نسبت و مطابق رأي مأخوذ در مقاله دانست

 ,Ross(ارسطو ندارد  شرح ما بعدالطبیعةسيري دربارة محلّ نزاع موردنظر ما در اشاراتي تف، راس

1981, v. i, 262-4( .   عـا را بـه دو وحـدت       فخر رازي كوشيده است تـا تمـام وحـدتهـاي مـورد اد
 .)1374، شرح اإلشارات، فرهپور(تحويل برد ) موضوع ومحمول(

هـا را بـه وحـدت در     فارابي اقسـام وحـدت  ، دمامالصدرا نيز به اين نكته اشاره داردكه از ميان ق
  . )1378، التنقیح ف� المنطق، پور ياسي(نسبت كاهش داده است 

تـوان يكـي از    تنها تا حدي مي، ها بر اين نكته تأكيد دارند كه در اين پژوهش فعلي اين اختالف
اد كـرد كـه شـواهدي    عنوان رأي و بيان حقيقـي ارسـطو پيشـنه    به - البته - ها را پذيرفت و اين گفته

  : جا نقل كنيم تر از قبل در اين را كمي گسترده) ح(الزم است كه عبارت هشتم . كافي ارائه كنيم
توانـد در زمـاني واحـد بـه      صفتي واحد نمـي . ... ترين اصول است قطعي، چنان اصلي

بــا  ۀمــا در مواجهــ، ســان متعّلــق باشــد و متعّلــق نباشــد يــك چيــز و در وجهــي يــك
، های دیالMتی�M باید دی$ر تعـدیالت� کـه ممMـن اسـت افـزوده گـردد را گیری خرده

  . )23ـ  19ب1005( فرض کنیم

او پس از ذكـر ايـن نكتـه    . كم ارسطو در يك جاي ديگر به ذكر اين نكتة مهم پرداخته است دست
بايـد  ) در ادامـة تعريـف تنـاقض   (گـردد   كه آن محمولي كه در تعـابير متقابـل سـلب و ايجـاب مـي     

  : دهد كه ادامه مي، نباشد) homonymous(يعني مشترك لفظي ، ن باشدسا يك
بايـد  ، كه ما براي پاسخ بـه اشـكاالت آزاردهنـدة سوفسـطائيان     شرایط�و ساير چنين 

  . )36ـ  34الف17(اضافه كنيم 
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را كـه اصـل    هایی تعـدیلاهميـت  ، اين عبارت نيز مانند عبارت هشتمِ نقل شده در مقالة نويسـندگان 
هـاي   كند؛ اما بايد مشخص كنيم تعديل در مصاديق گوناگون بايد داشته باشد خاطرنشان ميتناقض 

موارد (تواند تمام آنها  دقيق چه مواردي يا چه شرط عام و مطلقي است كه مي طور مدنظر ارسطو به
  . را در بر بگيرد) جزئي

بـه اصـطالح مشـهور     يـا (عنوان تقـابلي كـه هـيچ وسـط      تناقض را به، تحلیالت ثانویارسطو در 
  : كند تعريف مي، ندارد) منطقي شقّ ثالثي

 72(عبارت است از پادنهشي كه در گوهر خويش ميانجي ندارد ] تناقض[=پادگويي 
ــف ــاء 1055و  12الـ ــاء  1055و  1بـ ــا 8بـ ــلطاني ) (9تـ ــب سـ ، منطـــق ارســـطو، اديـ

37؛)424
  . )تناقض عبارت است از تقابلي كه ذاتاً حد وسطي ندارد( 

تقابل يك چيز و سلب آن ، اي ميان دو طرف آن وجود ندارد تنها تقابلي كه واسطهدانيم   اما مي
ما رابطة متقابل سفيد و غيرسـفيد را در  ، بدين شرح كه اگر براي مثال. استيعني غير آن چيز ، چيز

هـيچ  ) گونـه امـر وسـطي ميـان دو طـرف آن وجـود نـدارد        تقابلي كه واضح است هيچ(نظر بگيريم 
نكتة اصـلي و بنيـاديني كـه در    . مگر در يكي از دو طرف تقابل قرار گيرد، توان يافت را نميچيزي 

همين مطلب است كه ارسطو ما ، بايد در نظر گرفت - ...ها و اعم از مفاهيم و گزاره - مطلق تناقض
  . به آن ارجاع داده است، را به حق

در پرتـوي ايـن   . نويسندگان نيامـده اسـت  در مقالة ، رغم اهميت آن اين قطعة اخير متأسفانه علي
هر چند گاهي دربارة (مؤيد معناي واحدي ، ]209[هاي بيان شده در باال  تعريف است كه تمام قطعه

  . هستند) توانند مصداق آن اصل كلّي به حساب آيند كه هر يك به نوبة خود مي  مصاديقي
هـاي   گفتـه «خـوانيم كـه    مـي ) ه اسـت اي كه در مقاله آمـد  با ترجمه(در عبارت سوم ، مثال براي

آيد كه يـك   از مفاد اين عبارت برمي. »ممكن نيست راست باشند، متناقض دربارة يك و همان چيز
هـم سـفيد و هـم    ، بـراي مثـال  (تواند هم واجد چيزي باشـد و هـم واجـد نقـيض آن      چيز واحد نمي
نقـيض يـك چيـز بايـد     ، وصـف بـا ايـن   . و همچنين در مورد ساير تعابير ارائـه شـده  ) غيرسفيد باشد

هـا بـدين    ذكـر وحـدت  ، بدين ترتيب. باشد - يعني غيرهمان چيز - دقيق و مطلق غيرآن چيز طور به
در تمـام ابعـاد و   (دقيـق نقـض همـان عبـارت      طـور  بـه ، منظور است كه عبارت نقيض يـك عبـارت  

  . باشد؛ حال چه ذكر شده باشند يا نه) هايش ويژگي
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به درستي متذكر اين نكته شده  - يط اتّحاد مورد نياز در تقابل قضايادر بيان شرا - شيخ الرئيس
شـرح ( ». و مراعاة التقابل أن تراعي في كلّ واحده من القضـيتين مـا تراعيـه فـي األخـري     «: است كه

همچنـين خواجـه نصـيرالدين طوسـي در شـرح ايـن عبـارت        . )179، ج يك، اإلشارات و التنبیهات
  . )همان(ء واحد  باإلجمال شي - رائط التقابلأي ش - أّنها: افزايد مي

براي افالطون و مخاطبـان روش ديـالكتيكي   ، )سان يا به وجهي يك(» سان در وجهي يك«تعبير 
هايي از اين اصـل تـذكري    كوشد با مثال زماني كه افالطون مي، جمهوریدر . او نيز آشنا بوده است
  : كند به همين نكته اشاره دارد ميدر تعريف مصداقي كه ارائه ، به مخاطب خود بدهد

واجد يا فاقد يك چيـز و  ، تواند از جهتي واحد هرگز نمي، آشكار است كه يك چيز
  . )Plato, Republic, 436b- 437a( 38در يك زمان باشد

دقيق بر اهميت قيد موردبحث ما در تقرير اصل تناقض و ضرورت  طور پوليتيس به، در نهايت اينكه
  . )Politis,  2004,  122- 26(يد دارد چنان قيدي تأك

 بندي  جمع) 6. 2

و ، عنوان تفسيري موازي با تفسير ارائـه شـده در مقالـة مـوردنظر بلكـه نـافي آن       نه به، اين تفسير
بررسـي قطعـات   . درخـور مالحظـه اسـت   ، آن اسـت  تفسيري كه پايبندي ما به متن ارسـطو مسـتلزم  

مـواردي از مخـدوش و   . كنـد  در اين نوشـته كفايـت مـي    براي منظور سلبي ما، ارسطو در همين حد
توجهي نسبي و مطلق به اظهارات ارسطو در موضـوع   نادرست بودن ترجمه و شرح و مواردي از بي

اولين استدالل ما عليه نتايج مقالة مـورد بحـث واضـح اسـت؛ مخـدوش      . نشان داده شد، مورد بحث
به معناي عدم انتسـاب مطلـق ايـن    ، اند تدارك ديده ها مؤلفان مقاله بودن مقدماتي كه در اين قسمت

اي بـر تعـاليم    خدشـه ، توان نتايج بعـدي مـذكور در مقالـه را    نمي، رو نياز هم، نظرات به ارسطوست
  . دانست) اصل تناقض(ارسطو در موضوع موردنظر

  نقد و بررسي نتايج نويسندگان) 3

  سازي آراي ارسطو ناهم. 1. 3

، هـا  ديدگاه ارسطو دربارة اصل تناقض و لـوازم آن در بـاب اجـزاي گـزاره    نقد نويسندگان مقاله به 
  : خالصه اين است طور به

محمـول و رابطـه از عنصـر يـا همنـة      ، ارسطو در منطق خود عالوه بر موضـوع ] چون[
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خواند و دو گزاره براي متناقض بودن بايـد در  » قيد گزاره«توان آن را  ديگري كه مي
وارد كردن سازة جديدي ، سخن نگفته است؛ بنابراين، شندآن با هم وحدت داشته با

سبب تغييرات و تجديدنظرهايي در ديدگاه ارسطو در باب ساختار » قيد گزاره«به نام 
  . ]224[گزاره خواهد شد

ساز بـا ديـدگاه    ناهم، ها در حالت فعلي ديدگاه ارسطو يعني واردكردن قيد گزاره در ساختار گزاره
  : نظر مؤلفان اصالً ضرورت دارد؟ بنا به» قيد گزاره«كردن  اوست؛ اما چرا وارد

بـه  ، گـزاره ) سـور (و موضـوع و محمـول و كـم    ) سـلب و ايجـاب  (اگر جدا از كيف 
اجزاي ديگري كه دو گزاره متناقض بايد در آنها با هم وحـدت داشـته باشـند و ايـن     

ل آنهـا و  و نـه حـداكثر در طـو   (اجزاء مستقل از موضوع و محمول و در عـرض آنهـا   
يـا جزئـي از موضـوع و جزئـي از     ، عنوان قسـمي از موضـوع يـا قسـمي از محمـول      به

، بايـد عـالوه بـر اجزائـي چـون كـم      ، باور داشـته باشـيم  ، شوند  محسوب مي) محمول
به حداقل جزء ديگري هم براي گزاره قائل باشيم و آن را ، موضوع و محمول، كيف

گاه  و آن... قيد قوه و فعل و، قيد جهت، قيد زمانمانند ، بناميم» قيد گزاره« براي مثال،
وحـدت در ايـن   ، بايد شرط تناقض دو گزاره را عالوه بـر اخـتالف در كـم و كيـف    

  . ]222[شمار آوريم يا حداقل وحدت در بعضي از اين قيود به، قيود

بـراي    قلييعني قايـل شـدن بـه جـزء حـدا      - بنا به نظر مؤلفان الزمة مذكور در اين بند، با اين لحاظ
هـاي خـود ارسطوسـت     با تعبير ارسطويي اصل تناقض مخالف بـا آمـوزه   - »قيد گزاره«گزاره به نام 

هـايي باشـد    هم قائل به وحدت، اش  در تعاليم  تواند بدون ايجاد ناسازگاري ؛ يعني ارسطو نمي]222[
ته باشـد كـه در   ها داشـ  هايي در باب اجزاي گزاره و هم آموزه] 221و  220صفحات [كه ذكر شده 

اين تقرير كامل ناسازگاري است كه بين الزمة تعبيرهاي ارسطو از اصل تناقض . آثارش آمده است
  . هاي خود او وجود دارد با آموزه

متذكر يك ، ذكر شد 222در بند طوالني كه از صفحة گرچه ، آور است كه مؤلفان مقاله حيرت
گيري خود را در باب  بدون توجه به لوازم آن استثنا نتيجه، اند شان شده استثنا براي تمام روند استدالل

در آن بنـد ميـان دو پرانتـز    ، اي است كه مؤلفـان  مقصود ما جمله. اند ناسازگاري ارسطو اعالم كرده
  ):جا ناتر شدن مقصود آنها در اينبا اندكي تصرف مؤلف براي خوا(اند؛ بدين مضمون كه  آورده
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ره كـه مسـتقل از كيـف و موضـوع و محمـول و كـم       الزمة قول به اجزائي براي گـزا 
و نـه حـداكثر در طـول    [گزاره باشند و مستقل از موضوع و محمول و در عرض آنهـا  

يا جزئي از موضوع و جزئـي از  ، عنوان قسمي از موضوع يا قسمي از محمول آنها و به
  . ]222[بناميم » قيد گزاره«فرض جزئي در گزاره است كه بايد آن را مثالً ، ]محمول

بـراي ارسـطو باعـث دشـواري و     » قيد گزاره«در باال همراه با مؤلفان مالحظه كرديم كه چگونه اين 
كـه  » قيـد گـزاره  «فـرض  ، انـد  طور كه مؤلفان تصريح كـرده  همان. شود اش مي ناسازگاري در تعاليم

اگر آنچه قرار  ناسازگار با تعليم ارسطوست؛ اما، اي باشد كه ارسطو پذيرفته مستقل از اجزاي گزاره
بنا به اسـتثنايي كـه در   (ذيل مفهوم محمول يا موضوع قرار داده شود ، است در قيد گزاره ذكر شود

، ايـن سـخن  . شـود  سازي تعـاليم ارسـطو مطـرح نمـي     ديگر تالي فاسد ناهم) بند نقل قول آمده است
در انتهاي اين بخش  ،بدون توجه به اين گفته، اشكال است؛ هرچند مؤلفان مقاله كامالً درست و بي

، بـدون ترديـد  . بر ناسازگاري الزمة تعليم ارسطو در باب اصل تناقض و اجزاي گزاره تأكيد دارنـد 
  . گذارد لحاظ اين نكته جايي براي انتساب ناسازگاري در آرا به ارسطو نمي

، رائه شـد ا) از اين نوشته 2شمارة (با تقريري كه از ارسطو در واپسين قطعة ارسطويي در بند باال 
تـوان مـثالً بـه     مـي ، تمام آن قيودي را كه به نظر مؤلفان مقاله براي حصـول تنـاقض ضـروري اسـت    

  : دو گزارة متناقض ذيل را مالحظه كنيد، براي مثال. محمول گزاره تحويل برد
  مرغ است؛  مرغ بالقوه تخم) 1
  . مرغ باشد چنين نيست كه مرغ بالقوه تخم) 2

نوان وحدت در قوه و فعل شرط نهاده و مراعات شده است را ع جا به آنچه كه در اين
مـرغ   بـالقوه تخـم  «حسـاب آورد؛ يعنـي    عنوان يـك محمـول بـه    توان به سادگي به مي

   39.»بودن

  : اما دربارة اين ادعا كه
تـوان آن را از    چگونـه مـي  ، نيسـت ) فعـل (اگر قيد زمـان خـارج از محمـول    ، بنابراين

تقلي به آن اختصاص داد؟ بديهي است خارج كـردن  محمول خارج برد و جايگاه مس
مستلزم ايجاد تغييرات و تجديد نظرهايي در نظرية ارسـطو  ، مفهوم زمان از فعل گزاره

هاي ارسـطو در ايـن زمينـه     توان سازگار با ديدگاه ست و نمي ها در باب اجزاي گزاره
  . ]224[يز هستند جايگاه مستقّلي براي قيود مزبور اختصاص داد كه شامل قيد زمان ن
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قيـد زمـان   : كند كه استدالل نويسندگان به احتمال قوي چنـين اسـت    روشن مي، تأمل در قطعة فوق
گـاه قيـد    آن، همان محمول است؛ پس اگر قيد زمان در فعـل نباشـد  ، داخل در فعل است و فعل هم

گري هـم وجـود   بايد عالوه بر موضوع و محمول جزء دي، زمان بايد خارج محمول باشد و درنتيجه
  . داشته باشد

و معلـوم  ، بسـيار مختصـر اسـت   ، انـد  استداللي كه نويسندگان در اثبات مدعاي خود اقامه كـرده 
نيست كه چرا بايد براي قيود موردنظر يك بخش مستقل در نظر گرفت؛ زيرا نكتة اصـلي اسـتدالل   

و براي اثبـات  ، ل باشدتواند بخشي از محمو نمي، اين است كه جهت زمان اگر بخشي از فعل نباشد
چون محمول همـان فعـل   ، كه اول اين: دو احتمال از بيان نويسندگان قابل استفاده است، اين احتمال

فعل بخشـي  ، كه دوم اين. كه دعواي بالدليل است، پس خارج از فعل خارج از محمول است، است
واند خـارج از فعـل و در   ت از محمول است و قيد زمان هم بخشي از فعل است؛ پس از قيد زمان نمي

اسـت؛  » كنـد  شئ نفي ماعدا نمي«در حقيقت نقض آشكار قاعدة اثبات ، و اين، درون محمول باشد
حداقل اشكال بيـان آنهـا ايـن اسـت كـه      ، اما اگر نويسندگان استدالل سومي مدنظر آنها بوده است

  . اند درستي آن را بيان نكرده به

  ارسطو معنايي تعريف  مهمل بودن و بي. 2. 3

بـه دليـل   ، توان ارائه كرد تعريفي كه درنهايت از اصل تناقض ارسطو مي، بنا به نظر نويسندگان مقاله
» اسـت ... احمـد «نمايي است از قبيل ايـن مثـال    گزاره، ها نپرداخته كه به ذكر تمام موارد وحدت اين

  : باشد كه فاقد معنا يا معناي صادقي در مورد متعلّق خود مي
ايـن  ) هـا  به غير از الزمة آن در بـاب نظريـة اجـزاي گـزاره    (ير ارسطو از اصل تناقض در باب تعب

چـه در صـورت متـافيزيكي و چـه در      - نكته گفتني است كه جاي خـالي مـذكور در تعبيـر مزبـور    
نمايي در خواهـد آورد كـه تـا     صورت تابع جمله يا گزاره عبارت يادشده را به - صورت منطقي آن

بنـا بـه   ، اصـل تنـاقض نيـز   ... اصل تناقض معنادار نخواهد بـود ، مفهومي پر نشود جاي خالي مزبور با
نماسـت و نـه    ها در آن يك گـزاره  واقع به علت خالي بودن جاي ديگر وحدت تعبير فوق از آن در

صـادق يـا   (گزارشـي  ، يعني سخني دانست كه در بـاب مطلـق اشـيا   ، توان آن را گزاره گزاره و نمي
   .]225[دهد مي) كاذب

دهد كـه   كامالً كافي است و نشان مي، هاي ارسطو ارائه كرديم تحليلي كه در گذشته از عبارت
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خصوص تحليل و تبيين بنـد هشـتم مـورد اشـاره در      به(اي همراه شد  پايه توان با چنين ادعاي بي نمي
  . )مستقل طرح كرديم طور اصل مقاله و بند آخري كه آن را به

  : خوانيم در ادامه مي
زيـرا بـا   ، م نيست كه ارسطو موارد وحدت را حتـي در يـك مـورد آن ذكـر كنـد     الز

توان هر مورد ديگر را از موارد وحـدت در دو گـزارة    مي، دانستن كل موارد اختالف
  . ]226[حساب آورد  متناقض به

ب  1063(را ممكن ندانست  ی~ چیـزهاي متناقض دربارة  اما ديديم كه ارسطو آشكارا صدق گفته
گونـه كـه قـبالً     همـان . هـاي متنـاقض   بودن يعني حفظ شرايط اين هماني و گفته ی~ چیز، )16ـ   15

پـذيرد؛   اي را نمـي  است كه هرگونه واسـطه » ء غير آن شي -ء  يك شي«عبارت از ، مشخص كرديم
بلكه شـرط اخـتالف نيـز از    ، نه تنها شروط يا شرط بنيادين وحدت - گونه كه گفته شد همان - لذا

  : توان بارها به اين نكته اشاره كرد كه كه همراه مقاله نمي در نهايت اين. طو متعين استجانب ارس
هـاي معتبـر در تنـاقض يـا ذكـر       ذكر تمام وحدت(ارسطو ناچار است از دو كار فوق 

يكـي را  ) مورد يا مواردي كه دو گزاره متناقض بايد در آنهـا اخـتالف داشـته باشـند    
نست حكمي كلي در باب مطلق اشـياء داشـته باشـد كـه     انجام دهد وگرنه نخواهد توا

سخن كامل و مشخص و ، ناميده است و در تعريف اصل تناقض» اصل تناقض«آن را 
  . ]226[نامبهمي بگويد

  ها مالحظاتي دربارة موارد اختالف در متناقض. 3 . 3

  هاي غير موجهه  گزاره. 1 . 3 . 3

در . آمـده اسـت  » تحقيـق در اختالفـات  «كه ذيـل عنـوان   اكنون بايد به واپسين بخش مقاله بپردازيم 
هايي كه در مقاله دربارة قطعات ارسطو ارائـه   امتداد روش سابق مأخوذ در اين نوشته از تحليل شرح

موارد اختالف ، كنيم؛ اما بنابر مقاله شروع مي، باشند هاي مؤلفان مي شده و به مثابة مقدمات استدالل
  : متناقضان بدين شرح است

: داننـد   سـه مـورد اخـتالف بـين آن دو را شـرط مـي      ، راي متنـاقض بـودن دو گـزاره   ب
  . ]227[اختالف در كيفيت و اختالف در جهت، اختالف در كميت

  : بيند  هاي ارسطو در نظر نويسندگان تدارك مي سازي اي براي بحث از ناهم مقدمه، عبارت ذيل
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. خـوانم  پادگويانـه مـي  ) سـلب (= با نيگويي را ) ايجاب(= اكنون من برابر نهاده شدن آريگويي 
قـرار بگيـرد     اي  در برابر گـزاره ، كند گري مي نشان) به شيوه كلي(كه موضوع كلي را   اي  اگر گزاره

نه هـر انسـاني   « - »هر انساني سپيد است«كند؛ براي نمونه  گري نمي كلي نشان، كه همان موضوع را
» ها سـپيداند  برخي از انسان« - »هيچ انساني سپيد نيست«، »ندها سپيد نيست برخي از انسان/ سپيد است 

)17 b 16-21( .  
جـا دربـارة    از نظـر ايشـان ارسـطو در ايـن    . هاي محصـوره اسـت   نقد اول مؤلفان دربارة نقيضِ گزاره

  : كند  دو مالك ارائه مي، هاي محصوره نقيضِ گزاره
هـر  «) 1: ماننـد ، داند مينفي يك گزاره محصوره را نقيض آن گزاره ) A(ارسطو هم 

را كه موضوع و   اي  گزاره) B(، هم» نه هر انساني سپيد است«) 2و » انساني سپيد است
نقـيض آن  ، سان اما كم و كيـف آن مختلـف اسـت    محمول آن با گزاره ديگري يك

هـا سـپيد    برخـي از انسـان  «) 3و» هر انساني سپيد است«) 1: مانند، داند  گزاره ديگر مي
  . ]227[» نيستند

  اين است كه ، آيد  مي ]228[ها تا انتهاي صفحه بعد حاصل نقدي كه پس از اين گفته
، )در مثـال بـاال   2گـزارة  (ديگـر اسـت     اي  كه محتـواي آن نفـي گـزاره     اي  اگر گزاره

در عـين وحـدت موضـوع و     كـه   اي  شـود؛ گـزاره    نقيض آن گـزارة ديگـر تلقـي مـي    
نـه  ، )درمثـال بـاال   3گـزارة  (ديگر اخـتالف دارد  محمول در كم و كيف با آن گزاره 

آشكار است كه يكـي  (نقيض آن گزاره ديگر كه الزمه نقيض آن گزاره ديگر است 
در نقـيض يـك   ، هـاي محصـوره   لـذا در گـزاره  ): اسـت  3عبـارت  ، 2از لوازم گـزارة  

شـده در   شـود و سـوري كـه بـه جـاي سـور نفـي         تنها سور آن گزاره نفي مـي ، گزاره
بلكـه سـور متعلـق بـه     ، شده نيست سور متعلق به نقيض گزاره نفي، نشيند  مي  ي ا گزاره

  . ]228[الزم نقيض آن است

مطـرح  ) 1(عنوان نقيض عبارت  آنچه ارسطو به، گونه تقريركرد كه توان اين شده را مي ادعاي مطرح
كه (اين مقدمه با . )1(نه نقيض عبارت ، است) 1(الزمة نقيض عبارت ) 3(كرده است؛ يعني عبارت 

پردازنـد    مؤلفان در ادامه به اين مسئله مـي ) دانست 1توان نقيض گزارة  را مي 2اثبات شد تنها گزارة 
توان در نظام منطقي ارسطو نفي يك گزاره را نقيض آن گزاره دانسـت؟ قبـل از بررسـي     كه آيا مي
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اخير بر ديـدگاه ارسـطو تلقـي     مقدمة اصلي مقاله در نقد، اي را يادآور شد كه بايد نكته، اين مطلب
  . شود مي

؛ »هـا سـپيد نيسـتند    برخـي از انسـان  «) 3(؛ »نه هر انساني سپيد است«) 2: (هر دو عبارت، در مقاله
دانيم كه عبارت شمارة   اند؛ اما مي حساب آمده به، »هر انساني سپيد است«) 1(عنوان نقيض عبارت  به
متــرجم مــتن فارســي در مقدمــة آن  40.ود نــداردوجــ، در متــون غيرفارســي موجــود از ارســطو) 3(

را براي تكميل معنايي يا بيان ترديـد دربـارة گـزينش يكـي از دو     ) خط مايل(» /«عالمت ، 41ترجمه
را متعلـق بـه   ) 3(و ) 2(توان هر دو عبـارت   نمي، با اين فرض. طرف آن عالمت تعريف كرده است

يـا  ، ا تنها يكي از اين دو مقصود ارسطو استي(باره سرزنش كرد  ارسطو دانست و ارسطو را در اين
  . )يكي بيان ارسطو و ديگري توضيحي از جانب مترجم است

  : خوانيم  در ادامة اين اشكال مي
نقيض آن گـزارة  ، تواند فرض فوق را بپذيرد كه گزاره دربردارندة نفي گزارة ديگر ارسطو نمي

، هـايي چـون وحـدت زمـان     وحدت، زارهصورت براي متناقض بودن دو گ ديگر است؛ زيرا در اين
الزم نيست و يا دو گزارة متناقض با صرف وحدت در موضوع و محمول و اختالف ... قوه و فعل و

 - امـا . ها هستند و به ذكر آنها نيازي نيست نحو آشكار يا پنهاني واجد اين وحدت در كم و كيف به

ه موضوعي براي تحقـق تناقضـي كـه    ارسطو صرف سلب و حمل محمولي را ب - دانيم  چنان كه مي
بلكه هم هنگام بودن اين حمل و سلب را نيز حداقل براي تحقـق  ، داند داند كافي نمي غيرممكن مي

  . ]228[داند تناقض مزبور ضروري مي
گفتـه   هاي پيش صورت بدون توجه به وحدت در اين، يعني اگر نقيض يك گزاره را نفي آن بدانيم

، بـه عبـارت ديگـر   . ايم عمل كرده، ذكر آنها در گزارة نقيض ضرورت داردو متقابل با اين نظر كه 
، اي كـه در عـين وجـدان    كه نقيض يك گزاره را صرفاً نفي آن گزاره بدانيم و نيـز نفـي گـزاره    اين

  . خالي از اشكال نيست، هايي هم نيز با آن دارد اختالف، گفته با گزارة اول هاي پيش وحدت
نـاظر بـه   ، ها كه در گذشـته نقـل شـد    كه اين عبارت را با ساير عبارت اين: باره بايد گفت در اين

بـه ارائـة شـواهدي از    ، در ادامـه . خالي از اشـكال نيسـت  ، ساز با هم دانست يك موضوع و لذا ناهم
تنها براي رفـع موضـع اتخاذشـده    ، كه مطابق روال سلبي اين نوشته، پردازيم  ارسطو و شارحان او مي

  . ايت كنددر مقالة باال كف
مطلـق   طـور  و كذب طرف ديگر بـه » هاي متناقض عبارت«صدق يكي از طرفين ، در نظر ارسطو
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  : ضرورتي ندارد
اند ولـي جنبـة كلـي      هايي كه دربارة موضوع كلي آن گزاره) هاي پادگويانه از گزاره(

كـه   هميشه چنين نيست كه يكي راست و ديگري دروغ باشد؛ زيرا گفتن ايـن ، ندارند
» انسان زيبا است«كه  گفتن اين، يا همچنين، »انسان سپيد نيست« و » ن سپيد استانسا«

  . )35ـ  33الف  18(و  42)34ـ  29ب17(با هم راست است » انسان زيبا نيست«يا 

  : كند  بيان سابق را چنين خالصه مي، اندكي بعد ارسطو
اسـت و  همـواره يـك گـزاره ر   ، 43نشان داديم كه چنين نيسـت كـه در هـر پـادگويي    

  . )15ـ  10الف18(ديگري دروغ باشد 

را » جامـه «اي ماننـد   اي به شرح ذيل مطرح كرده اسـت كـه اگـر واژه    ارسطو فرضيه، در جايي ديگر
برابر با » جامه سپيد است«هايي مانند  گاه گزاره آن) اشتراك لفظ(وضع كنيم » اسب«و » انسان«براي 

  : اين دو گزاره است
  اسب سپيد است؛) 1
  . نسان سپيد استا) 2

  : گويد  ارسطو پس از اين طرح مي. دهندة بيش از يك معناست نشان، لذا آن گزاره
الزاماً نه يكـي راسـت   ) متناقض(ها نيز از دو گزارة پادگويانه  گونه گزاره در مورد اين

   44.)30ـ  25الف18(و ديگري دروغ نيست 

انـد   مؤيد ايـن نظـر  ، كنند  كن توصيف ميارسطويي كه صدق دو گزارة متناقض را مم يها اين قطعه
هاي  مطلق اين همان و مطابق تعريف طور جا را به توان تناقض مدنظر ارسطو در اين راحتي نمي كه به
  . گفتة او از تناقض دانست پيش

، كنــد  از ديگـر مــواردي كـه ارســطو صـدق و كــذب ضـروري دو گــزارة متنـاقض را نفــي مـي      
  : ه استهاي متناقض دربارة آيند گزاره

هـاي برابـر نهـادة     گـزاره ، هويداست كه ضروري نيست كـه در آريگـويي و نيگـويي   
ولـي  ، نيسـت » به كنش«پادگويانه يكي راست و ديگري دروغ باشد؛ زيرا وضع آنچه 

   45.)5ـ  1الف19(نيست ، هست» به كنش«تواند باشد يا نباشد مانند وضع آنچه  مي

ضـرورتاً داراي ارزش  ، خوانـد   مـي » هـاي متنـاقض   عبارت«و ه آنچه ارسطككند   اكريل نيز تأكيد مي
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هـاي   عبارت«ويتاكر هم پس از ذكر تعريف ارسطو از . )Ackrill,1994,128(صدقي متفاوتي نيستند 
كه شامل صدق يكي از عبارات و كذب عبارت ديگـر   - كند كه اين تعريف  تصريح مي، »متناقض
  . )Whitaker,1997,79(هم دارد  براي ارسطو موارد استثنا - باشد  نيز مي

بند (» هاي متناقض عبارت«از  دربارۀ عبـارتكند كه تعريف ارسطو در كتاب   ويتاكر تصريح مي
از هـم    از مابعدالطبيعه تمايز مهمـي   گامابا تعريف وي از اصل تناقض در كتاب ، )موردبحث در باال

ويتـاكر هـم بـه اشـتراك لفـظ در      ، نابراينب. كند  كه او از دو اصل ارسطويي صحبت مي دارند؛ چنان
كـه ايشـان از كتـاب     تقريري از اصل تناقض. )Ibid.,202(باور دارد » اصل تناقض«و » تناقض«كلمه 
» ح«و » ه«قطعـات  . از عباراتي اسـت كـه در بـاال بـدان پـرداختيم     » الف«عبارت ، در نظر دارند گاما

هـا در تنـاقض     ختاري كه در مـورد بحـث وحـدت   تفسير م(موردبحث در باال نيز از كتاب گاما بود 
در : گويـد  وي در ادامـه مـي  . )تـرين تعبيرهاسـت   كه به ظـاهر كامـل  ، بود» ح«مبتني بر بند ، ارائه شد

دربـارۀ ارسـطو در كتـاب   ، در باب امكان هستي و نيستي يـك چيـز اسـت   » الف«حالي كه مفاد بند 
كـه قصـد پـذيرش ايـن      بـدون ايـن  . ).Ibid(پـردازد    هـاي متنـاقض مـي    به ارزش صدق گزاره عبارت

كـه اگـر بنـد    ، اسـت  تذكر اين نكته براي مقصـود فعلـي مـا كـافي    ، اختالف و تمايز را داشته باشيم
گفتـه بـدانيم كـه بـه تقريـر اصـل امتنـاع         ساز با بندهاي پيش را ناهم دربارۀ عبارت شده از كتاب نقل

نبايد انتظار داشت آنچه را در گذشته شروط يـا  ، با اين وجود. جاي تأمل دارد، پرداختند  تناقض مي
كه ، جا استدالل اول ما عليه اين نظر در اين. جا نيز لحاظ كند ارسطو در اين، شرط وحدت خوانديم

هاي سـابق   توجهي به وحدت، صورت چون در اين، تواند نفي يك گزاره را نقيض آن بداند او نمي
  46.تمام است، ندارد

اي كـه   نفـي ، به آن توجه كرد اين است كه بنا به موضع نويسـندگان مقالـه  نكتة ديگري كه بايد 
ارسطو براي يك گزاره تعريـف كـرده اسـت و گـزارة نفـي شـده را نقـيض گـزارة اصـلي معرّفـي           

بـراي ارسـطو گـزاره    ، گيرد؛ يعني در نظر ايشـان   اي است كه كل گزاره را دربرمي نفي، ]227[كرده
آيد و آن گزارة حاصل را نقيض گزارة اول   است كه نفي بر سر آن مياي  و بسته  يك ساختار اتمي 

  : نفي يك گزاره به صورت ذيل است، خالصه طور به. گرداند  مي
  ؛ »هر انساني سپيد است«اگرگزارة الف برابر است با . 1
  . ]»هر انساني سپيد است«نه [يا » الف« نه، گاه نفي الف برابر است با آن. 2

  : ارة اين برداشت از محتواي نفي يك گزاره در ارسطو در خور توجه استدو مالحظه درب
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براي ارسطو اين برداشت از رابطـة يـك گـزاره و نفـي آن اصـالً مطـرح       ، مالحظة اول اينكه. 1
و . يـك گـزاره امـري درونـي اسـت     نف� ، از نظر وي. توان او را قائل به اين نظر دانست نبوده و نمي

كه كلمات داللت به آن دو دارند و مفاد گزارة سلبي يا نفي ، د دو امر استمفاد گزارة ايجابي اتحا
در گزارة ايجابي فعل اسـت كـه ميـان دو مـورد وحـدت برقـرار       . نيز حكم به انفكاك دو امر است

جا كه نقش اصلي با فعل  از آن. كند  مورد ديگري را بيان مي، كند و وجدان يا دارايي يك مورد  مي
و ) 38الـف   21( دربـارۀ عبـارتارسطو در كتـاب  . فعل است كه بايد نفي شود، در سلب هم، است

؛ لـذا نفـي   47آنسكومب و بارنز نيز بر اين نظر تأكيد دارنـد ، ها پرداخته و ويتاكر ذيل آن به اين نكته
  : صورت نوشت موردنظر ارسطو دربارة مثال باال را بايد بدين

   ]»نه هرانساني سپيد است«[يا  »نه الف« گاه نفي الف برابر است با آن) 3(
  . نه كل گزاره، در مثال باال ادات نفي بر سر سور گزاره آمده است، بنابراين

توان نفي كردن يك گزاره را با ذكـر   هرگز نمي، كه بر خالف نظر مؤلفان مالحظة ديگر اين) 2
ره را نفي آن گزاره اگر نقيض يك گزا، بر مبناي مقاله. ساز دانست ها در گزارة نقيض ناهم وحدت
هاي ضـروري در   اي به وحدت اشاره، كه بر خالف ساير تقريرهاي اصلي تناقض به دليل اين(بدانيم 

  : تر شدن مطلب به اين مثال توجه كنيد براي روشن. اشكال دارد، )ايم متناقضان نكرده
  ناميم؛   مي» ب«را گزارة » الف«نقيض گزارة ) 1
  ؛ »الف«نفي گزارة عبارت است از » ب«گزارة ) 2
  . ]»الف«نه [عبارت است از » ب«گزارة ) 3

در اصـل ضـرورتي   ، هـا در تعريـف نقـض يـك گـزاره      تأكيد و تصريح بر ذكر وحدت، حال با اين
» الف«اي است كه حاصل آوردن ادات نفي بر سر گزارة  گزاره، »الف«ندارد؛ چرا كه گزارة نقيض 

گونـه   هـيچ ، )»الـف «عنـوان نقـيض گـزارة     بـه (» ب«زارة آشكار است كه اصوالً در ساختن گ. است
» الـف «را نفـي  » الـف «صورت نگرفته است؛ چرا كه ما نقيض » الف«يعني ، تغييري در گزارة اصلي

يا بنـا بـه تعبيـر    (عبارت از نقض وحدت » الف«كوچكترين تغييري در ، بدين لحاظ. تعريف كرديم
، در عبـارت نقـيض آن  » الـف «لذا با تغيير دادن . ستآنچه مورد نقض قرار گرفته ا) ها مقالة وحدت

حاصل نخواهد شد؛ نقيض عبارت جديدي است كـه حاصـل اعمـال    » الف«ديگر نقيض » ب«يعني 
  . است» الف«بعضي تغييرات در گزارة 

) هـاي متنـاقض   مـدنظر در گـزاره  (عبارت ارسطو در تعريف سلب و ايجـاب  ، اما از سويي ديگر
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ه نقد باالي نويسـندگان و رويكـردي اسـت كـه در مالحظـة كنـوني مطـرح        گشاي ما در پاسخ ب راه
  : گويد  ارسطو مي. كرديم

ــق گــرفتن چيــزي بــه چيــزي را آري   گــزاره، )ايجــاب(آريگــويي  اي اســت كــه تعّل
اي است كه تعّلـق گـرفتن چيـزي بـه چيـزي را نـي        گزاره، )سلب(نيگويي ، گويد  مي
  .  ...]كند  نفي مي[گويد   مي

يك سلب متقابل و بـراي هـر سـلبي يـك ايجـاب      ، ست كه براي هر ايجابيآشكار ا
مـن  . اجازه دهيد ايجـاب و سـلب متقابـل را يـك تنـاقض بنـاميم      . متقابل وجود دارد

چيـزي واحـد را از چيـز    ) گـزاره (خـوانم كـه آن دو     زماني دو گـزاره را متقابـل مـي   
همـراه بـا تمـام ، ظـي صورت مشـترك لف  البته نه به، واحدي آري گويند و ني گويند

هـای آزاردهنـدۀ  گیری دی$ر شرایط این چنین� که مـا بایـد بـرای رویـارویی بـا خرده
   48.)29ـ  25الف  17( سوفسطایی اضافه کنیم

تـر در مابعدالطبيعـه ذيـل     عيناً همان عبارتي را كه پيش، ارسطو در اين عبارت كه انگيز است حيرت
. )در بـاالتر  5ـ  2بـه  : نـك (تكرار كـرده اسـت   ) 23ـ   19ب  1005(تعريف اصل تناقضي آورده بود 

كـه نقـيض يـك     رغم ايـن  كه علي تأكيدي است بر اين، عبارتي كه از كتاب دربارة عبارت نقل شد
وحـدت داشـتن    - با توضيحي كه در باب نفي دروني در نظر ارسطو داديـم  - گزاره نفي آن است

  . وستدو گزارة متناقض نيز مورد تصريح و تأكيد ارسط

  هاي موجهه گزاره. 2 . 3 . 3

بـا ايـن جملـه شـروع     ، هـاي متنـاقض آنهـا    هاي موجهـه و گـزاره   نقد ديدگاه ارسطو در مورد گزاره
  : شود  مي

هاي موجهه و شرط نسبت تناقض ميان آنها به نفي جهت يـك   ارسطو در مورد گزاره
  . ]229ـ228[كند  بسنده مي، هاي متناقض با آن گزاره در گزاره

در نظـر  ، كند  واسطة نقض جهت آن گزاره تعريف مي كه ارسطو نقيض يك گزارة موجهه را به اين
هـايي اسـت كـه ارسـطو در دو طـرف       مغاير بـا ذكـر وحـدت   ، اين قول) 1: دو اشكال دارد، مؤلفان

اما ) 2؛ . در فصل قبل توضيح داديم كه اين مسئله اشكالي بر ارسطو نيست. داند  تناقض ضروري مي
ه ادات  ، منطق ارسطوست» شارح و مترجم دانشمند«بنا به قولي كه منسوب به  در نقيض گزارة موجـ



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

29
0

 

گـزارة  «ايـن تعبيـر   . ]229[آيـد    مـي ، )يا عامل وجه است(خوانده شد » گزارة وجه«نفي بر سر آنچه 
بـدين  . هـاي وجهـي شـده اسـت     براي نقد نظـر ارسـطو در نقـيض گـزاره    ، آويزي ديگر دست» وجه

تواند نفي آن گزاره  كه نقيض يك گزاره نمي گفته خود را مبني بر اين كه مؤلفان نقد پيش مضمون
  : كنند  جا نيز تكرار مي در اين، باشد

، دانسـتن كـه محتـواي آن     اي  را گـزاره   اي  نقـيض گـزاره  ، چنان كه دليل آن گذشـت 
تعـدادي   در نظام منطقي ارسطو كه بـراي متناقضـان  ، گزاره مزبور است» نفي«صرف 

  . ]229[خالي از مشكل نيست، كند  موارد وحدت هم ذكر مي

داللـت  ، آورده شـده » عامل وجه«يا » گزارة وجه«ساني آنچه  پرواضح است كه كالم مترجم در هم
كـه بتـوان آن را   ، گـزارة مصـطلح منطقـي نيسـت    ، جـا  بر اين نكته دارد كه مقصود از گزاره در اين

ا بـر       ، ترتيب بدين. معنا با عامل دانست هم تكرار شبه نقد پيشيني در اين مـورد نيـز بيهـوده اسـت؛ امـ
نفي آن تعريـف كـردن   ، در گذشته نشان داديم كه نقيض يك عبارت را، فرض درستي اين مطلب

  . در منطق ارسطويي هيچ اشكالي ندارد

  چرا وحدت متناقضين. 4

  : بدين شرح است، اشكال ديگري كه به نظر نويسندگان بر ديدگاه ارسطو وارد است
ارسطو در اثبات اين كـه دو گـزاره متنـاقض در چـه مـورد يـا مـوارد مشخصـي بايـد          

، بايد در ديگر موارد وحـدت داشـته باشـند   ، اختالف داشته باشند و در غير آن موارد
  ]229[چه دليلي ذكر كرده است؟

دو گـزارة متنـاقض   دليلـي از ارسـطو در ايـن كـه     «: شـوند كـه   نويسـندگان يـادآور مـي   ، در اين بنـد 
، جـا  اگر مـراد از دليـل در ايـن   . اند  نيافته» دارند) يا اختالف(مشخص در چه مواردي وحدت  طور به

اند كـه از   در حقيقت آنها در طلب دليل براي اصل امتناع تناقض، معناي متعارف آن در فلسفه باشد
بحـث دربـارة شـروط وحـدت     ، جـا  و اگـر مـراد از دليـل در ايـن    . ناپذير است ديدگاه ارسطو برهان

ارسـطو بـر   » اصـل تنـاقض  «هاي قبل نشان داديم كه  در بخش، گذشته از تسامح در تعبير، قضاياست
  . اين بحث متوقف نيست
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  بندي جمع. 5

شدة ارسطو را دربارة اصـل تنـاقض بـه چـالش      هاي مطرح ايم از دو جهت ايده در اين مقاله كوشيده
هـاي   نشـان دادن تفسـير بـه رأي   ) الـف : هـا را نشـان دهـيم    ن ايدهكشيده و ناكافي بودن داليل پشتيبا

اسـتدالل عليـه   ) كردنـد؛ ب  هاي ارسطو كه حكم مقدمات را در كـل اسـتدالل مقالـه ايفـا مـي      قطعه
بحثي ايجـابي دربـارة موضـوعات مطـرح شـده در      ، و  بي شك. شده در مقاله هاي اصلي مطرح ايده

  . طلبد  و سعة فلسفي بيشتري را مي مسلّم مجال گستره طور به، اين نوشتار
  

  ها نوشت پي
 

دقت  الدين كه نسخة اوليه اين مقاله را به الدين ميرشرف و آقاي سيدجمالاز دوستان فاضلم آقاي سيدعمار كالنتر . 1
 . مطالعه كردند و ايرادات اساسي آن را متذكر شدند، سپاسگذارم

، »تعبیرهـای ارسـطو از اصـل تنـاقض«احمدي افرمجاني، علي اكبـر و حجتـي، سـيد علـي و مـروت، علـي اصـغر،        . 2
از اين پس، ارجاع به صفحات اين مقاله ( 231ـ   207ص ، 1386، 32و  31ي ها ، شمارههای فلسف� ـ کالمـ� پژوهش

  ]). 220: [بدين صورت است) 220مثال، صفحة  براي(
  ]. 207[ها مضمون واحدي ندارند ايم كه اين تعريف در اين مقاله، نشان داده. 3
  ]. 209[اه خود پرداخته است تعبير اين اصل از ديدگ ارسطو با هشت عبارت متفاوت دربارة اصل تناقض، به. 4
  . ]222[تعبير يكم، متافيزيكي و تعبير دوم، منطقي است . ... 5
مسـئلة  «هـاي   هـاي ديگـر ارسـطو در زمينـه     داراي لوازمي هستند كه با برخي ديدگاه) تعاريف ارسطو ازاين اصل. (6

  ]. 207[ناسازگارند... و» نظرية تعداد اجزا قضايا«، »سلب
هـاي خـود ارسـطو در     مخالف با آموزه) ويژه تعبير منطقي آن به(تعبير ارسطويي اصل تناقض ... هتوان گفت ك مي. 7

  . ]224[. است عبارت ارگانونويژه كتاب  ها در آثار او و به باب اجزاي گزاره
تناقضان، هاي م ها و يا به دليل عدم ذكر تمام اختالف تعبير ارسطو از اصل تناقض يا به دليل عدم ذكر تمام وحدت. 8

يي است كه تا جاي خـالي آن بـا عبـارت معنـاداري پـر نشـود،       »نما گزاره«اي تعريفي باشد »گزاره«كه  به جاي اين
  . ]207[را تعريف لفظي مانعي از اصل تناقض قلمداد كرد توان آن نمي

اره و نمي تـوان  نماست، نه گز ها در آن يك گزاره واقع به علت خالي بودن جاي ديگر وحدت در... اصل تناقض. 9
  . ]225[دهد مي) صادق يا كاذب(آن را گزاره، يعني سخني دانست كه در باب مطلق اشيا، گزارشي 

ارسطو هيچ دليلي ذكر نكرده است كه موارد وحدت يا اخـتالف دو گـزاره متنـاقض را     - چنان كه ديديم - اما. 10
  . ]230[گونة مشخص ثابت كند به

11. It is impossible at once to be and not to be (Tredennick, 1956, 163), It is impossible for 
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any thing at the same time to be and not to be (Barnes, 1995, v. ll, 1588).  

12. That whose contrary is necessarily true (tredennick, 1956, 255-Barnes, 1995, v. ll, 

1611). 
 . ايتاليك متعلق به نگارنده استهاي  گذاري شماره. 13

  . كه مقصود ارسطو همين است. 14
بعـداً طـرح خواهـد    ) قطعة الف( كه مربوط به شرح قطعة اول موردبحث است 3و 2مالحظات مربوط به بندهاي . 15

  .شد
  . تر از آنچه در مقالة موردنظر آمده، بياوريم ها را دقيق كنيم آدرس سعي مي. 16

17. The same thing cannot at one and the same time be and not be, or admit any other 

similar pair of opposites (Barnes, 1995, v. ll, 1677- Tredennick, 1958, 71).  
 . Ross, 1981, v. II, p. 316: شرح اين بند در: همچنين براي تأييد بيشتر، نك

  . ]211[آنها تقابل وجود و عدم است تقابل، اقسام متعددي دارد كه تنها يكي از. 18
19. There are just as many kinds of privations as there are of words with negative prefixes 

(Barnes, 1995, v. II, 1615).  
20. The negation of unity is its absence (Tredennick, 1956, 153), The negation means just 

the absence of unity (Barnes, 1995, v. II, 1585).  
آيد كه  حساب مي تنها يك مثال به وحدتعينه نقل كرديم،  خاطرنشان كردن يك نكته ضروري است، در آنچه به

  . مرتبط به بخشي است كه ارسطو در حين آن است
20. In privation there is also implied an underlying nature of which the privation is 

predicated (Barnes, Ibid.), In privation there is a substrate of which the privation is 

predicated (Tredennick, Ibid.).  
اند، آشفتگي و نامفهوم بودن و خلط مطالـب در   آورديم هرچند مؤلفان بدان اشاره كرده» ب«آنچه ذيل : تذكر

 . كند را دشوار ميمتن فارسي مقاله، فهم مطلب اصلي 

21. When a man, on being asked whether a thing is white, says"no", he has denied nothing 

except that it is, and it is not being is a negation (1012 a 15-20) (Barnes, 1995, v. II, 

1598).  
  . ]214[) سلب و ايجاب= يگويي و نيگويي آر(و تناقض ) دارندگي و ندارندگي(تقابل عدم و ملكه . 22
  . كنيم ؛ اندكي بعد، از اين پنج قسم صحبت مي10الف1023ـ  20ب1022: براي اقسام فقدان يا عدم نك. 23

24. But privation is a kind of contradiction (Barnes, 1995. v. II, 1667) ; 
, Bouyges . ( ...ض ما، أخذ أن يذكر الفرق بينه و بـين النقـيض  و لما ذكر ان العدم نقي.  ...فأما العدم فأنه نقيض ما

 ). 1313ـ  1312، ص رشد ابنبعدالطبيعه تفسیر ما 

25. Forcible removal of any thing is called privation (Tredennick, 1956, 275) -The violent 
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removal of any thing (Barnes, 1995, v. II, 1615).  

26. a contradiction or incapacity (Barnes, Ibid, 1667), (Tredennick, 1958, 25). -26 

27. see Bigelow, 1998, v. 7, 236.  

28. It is not possible therefore to make the opposed assertions truly of the same subject 

(Barnes, 1995, v. II, 1678) / opposite statements can never be true of the same subject 

(Ibid.).  
29. Contradictories cannon be predicated at the same time (Barnes, v. II, 1591).  

  ».ها در يك زمان بر همان چيز صادق باشد همة نقيض) حمل( ]ممكن نيست كه[«: شده در مقاله ترجمة ارائه
30. That contradictory statements cannot be truly made about the same subject at one time 

(Ibid., 1680) چيـز در  . ممكن نيست دربارة همان) تر، اقوال متقابل يا دقيق(هاي متناقض  گفته«: شده در مقاله ترجمة ارائه 
». يك زمان راست باشند  

31. it is not possible to affirm and deny at the same time (Barnes, 1995, v. 1, 125)  
 ). 362، جزءالثاني، 1980، بدوی(ء واحد باإليجاب و السلب معاً  أّنه غيرممكن أن يحكم علي شي... 

و از ) بر موضوعي حمـل كـرد  (= ها گفت  توان هم هنگام محمولي را به موضوعي نمي«: شده در مقاله ترجمة ارائه
  . »)سلب كرد(= آن ني گفت 

32. It is that the same attribute cannot at the same time belong and not belong to the same 

subject in the same same respect (Barnes, v. II, 1588), (Tredennick, 1956, 161).  
در يك زمـان و در همـان چيـز و از همـان جهـت       - هر دو - بودن و نبودن يك چيز«: ترجمة ارائه شده در مقاله

 . »ممكن نيست

رأيـي نگارنـده در ايـن     معنـاي هـم   مي پرهيزيم و اين، به) درمورد بندهاي اخير(از پرداختن به تفسير اين دعاوي  .33
شـده در مقالـه در ايـن قسـمت كارسـاز       استدالل من از اين پس به قدر كافي براي نقض موضع ارائـه . موارد نيست

  . است
و » كـم ـ زيـاد   «اضـافي بـودن   (و ) Barnesو1995و v. Iو 4اقسام مقوالت و مثـالي بـراي مقولـة نسـبت ـ      : نك. 34

تعريف آنچه بر آنها اضافي اطالق (و ) .Ibid, 10تعريف مقولة نسبت يا اضافه (و ) Ibid., 9ـ » بزرگ ـ كوچك «
  .  ...و 261(و 1956و  Tredennickمي شود ـ 

35. Same subject in the same respect (Barnes, 1995, v. II, 1588).  
36. Averroes, 1967, 348-9 
37. A contradiction is an opposition of which of itself excludes any intermediation (Barnes, 

1995, v. 1, 116); and‘ Contradiction admits of no intermediate’ and‘ Contradiction does 

not admit of an intermediate (Barnes, 1995, v. 2, 1222)  

» أما المناقضه فهي أنطيثاسس، أعنـي التقابـل الـذي األوسـط لـه بذاتـه      «: ترجمة عربي اين بند از ارسطو غلط است
دسـت داده، بـه    به تحلیالت ثـانویاي كه از كتاب  رشد در خالصه ، ولي ابن)334، الجزء الثاني، ص 1980، بدوی(
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، تلخـیص کتـاب البرهـانرشـد،   ابـن (» ليس بينه وسـط  وأما النقيض فهو المقابل الذي«كند كه  درستي يادداشت مي
 ). 41 ص

38. It is obvious that the same thing will never do or suffer opposites in the same respect in 

relation to same thing and at the same time.  
تر از حدي  باورانه جا كه ادعاي فوق، ساده آن از. هاي ديگري تدارك ديد توان پاسخ با عنايت به آثار ارسطو، مي. 39

 . شود است كه تاب نقدي جدي را بطلبد، به همين مقدار كفايت مي

40. e. g. Every man is white – not every man is white (Barnes, 1995, 27) & (Ackrill, 1994, 

48 & 129). 
  . اند ص شدهگفتار مترجم كه با اعداد رومي مشخ از پيش 26صفحة . 41

42. But if they are (contradictiory statements) about universal not taken universally it is not 

always the case that one is true and other false. for it is true to say at the same time that a 

man is white and that a man is not white, or that a man is noble and a man is not noble 

(Barnes, 1995, v. i, 28).  
 ) ، پاورقي يك81، ص منطق ارسطواديب سلطاني، . (پادگويانه، برابر با متناقض است پادگويي، برابر با تناقض و. 43

44. Consequently it is not necessary, whit these statements either, for one contradictionary 

to be true and the other false (Ibid.).  
45. Clearly, then, it is not necessary that of every affirmation and opposite negation one 

should be true and other false. For what holds for things that are does not hold for things 

that are not but many possibly be or not be (Barnes, 1998, v. i, 30).  

كم نياز به شواهد ديگري از سوي ارسطو هسـتيم كـه بـه هرحـال، در مقالـة       براي پذيرش اين نظر مؤلفان، دست. 46
 . موردنظر ارائه نشده است

47. (Whitaker, 1997, 80) &(Anscomb, 1956) & (Barnes, 1986, 201-202).  
فمن البين اذا أن لكل ايجاب ... حكم بشيء علي شيء والسلب هو الحكم بنفي شيء عن شيءوأما االيجاب فانه ال. 48

وأعنـي بالمتقابـل أن يقابـل    . أعني ايجاباً وسلباً متقابلين: فليكن التناقض هو هذا. سلبا قبالته ولكل سلب ايجاباً قبالته
سم، وسائر ما أشـبه ذلـك ممـا اسـتثنيناه كلمـا      الواحد بعينه في المعني الواحد بعينه، ليس علي طريق االتفاق في اال

جاي  رسد عبارت نسخة بدلي كه فريد جبر به به نظر مي). 105ـ   104، جزء األول، 1980، بدوی(لمطاعن المغالطين 
 )فريد جبر. (تر باشد صحيح» ه كلهاشترطنا«آورده، يعني » استثنيناه كلماً«
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