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چکیده
ارسطو در آثار منطقي خود ،عالوه بر گزاره ،مفهوم پیشگذارده را مطرح ميکند و در تحلیالت اولي
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گزارهای است که رابطۀ آن با تناقض مورد توجه قرار گرفته است و توجه به این رابطه به معنای پذیرش
قاعدۀ تناقض است که بنیاد هر گونه استنتاجي است .معنای لغوی پیشگذارده هم با این تفسیر سازگار
است :پیشگذارده پیش گذاشتن یکي از دو طرف تناقض است .و از این رو پیشگذاردۀ جدلي دو صورت
دارد :پرسش از مخاطب و فرض در استنتاج جدلي.
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مقدمه
 πρότασιςدر لغت به معنای «پیش گذاشتن» است؛ همچنین «به معنای انضمامي ،آنچه
پیش گذاشته ميشود» و در منطق به معنای پیشگذارده( ،)propositionخصوصا مقدمۀ
استنتاج ،به کار ميرود( .)Liddell, 1940این واژه در آثار مکتوب پیش از ارسطو به کار
نرفته اسـت و ظاهرا ارسطو آن را وضع کرده است( .)Ross, 1949, 288البته اسمـیث
معتقد اسـت که در ج 1.این واژه به صـورت یک اصطالح تثبـیت شده در فن جدل به کار رفته
و از این رو احتماال در حلـقههای آکادمي مطرح بوده و ارسـطو آن را وضع نکرده است
( .)Smith, 1989, 106; 1997, 56-7بههرحال این نکته مسلم است که مفهوم پیشگذارده
از مفاهیم اساسي در آثار منطقي ارسطو است .وی این واژه را در ت .ا .چنین تعریف ميکند:
(م« )1عبارتي است که چیزی را دربارۀ چیزی ایجاب یا سلب

ميکند3»2

(ت .ا24 ،1.1 .الف.4)17-16
دربارۀ این تعریف سه مسئله وجود دارد:
 -1مسئلۀ اول و اصلي این است که این تعریف را به دو صورت ميتوان فهمید :اول اینکه
«گفتاری است که چیزی (الف) را دربارۀ چیزی (ب) ایجاب یا چیزی (ج) را دربارۀ چیزی
(د) سلب ميکند» و بنابراین پیشگذارده ایجاب یا سلب ساده خواهد بود و دوم اینکه وحدت
دو «چیز» در ایجاب و سلب مدنظر باشد ،یعني «گفتاری است که چیزی (الف) را دربارۀ
چیزی (ب) ایجاب یا همانها را از یکدیگر سلب ميکند» .و بنابراین تعریف پیشگذارده ابتدا
ایجاب و سلبها را جفتجفت دستهبندی ميکند و پیشگذارده را یک طرف از این جفتها
معرفي ميکند.
 -2مسئلۀ دوم ،که متاثر از مسئلۀ اول است ،این است که پیشگذارده چه نسبتي با گزاره
( )ἀπόφανσιςدارد؟ پاسخ به این پرسش متوقف بر تعریف گزاره از دیدگاه ارسطو و
رابطۀ آن با ایجاب و سلب (آیا هر گزارهای یا ایجابي است و یا سلبي ،یا گزاره اعم است و
قسم دیگری دارد) .این مساله عمدتا در بخش پایاني فصل چهارم و فصل پنجم د .ع .مطرح
شده است(5د .ع 4 .و 17 ،5الف .)24-2تعریف مشهورِ گزاره از دیدگاه ارسطو چنین است:

(م« )2ولي نه هر عبارتي گزارهای است ،بلکه تنها آنهایي که در آنها صدق و کذب هست» (د.
ع17 ،4 .الف.)3-2
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 -3مسئلۀ سوم این است که این تعریف به خودی خود عام است و هر گونه گزاره از جمله
نتیجۀ استنتاج و حتي گزارههای به کار نرفته در استنتاج را هم در بر ميگیرد .بنابراین این
پرسش مطرح ميشود که آیا پیشگذارده عام است یا مطابقِ برداشت مشهور بر گزارههای
مرتبط با استنتاج یا فقط بر مقدماتِ استنتاج اطالق ميشود؟
 -1تفسیر اسکندر افرودیسي()Alexander of Aphrodisias
تفسیرِ اسکندر بر د .ع .در دسترس نیست .اما در تفسیرش بر ت .ا ،.ذیل (م ،)1بحثي را
دربارۀ تفاوتِ گزاره و پیشگذارده مطرح ميکند و در ضمنِ آن دربارۀ تعریفِ پیشگذارده بحث
ميکند . 6به نظر اسکندر ،این تعریف از پیشگذارده مختص به آن است ،در مقابل تعریف گزاره
بر اساس صدق و کذب (م )2که آن هم یک بیان ( )λόγοςاز پیشگذارده است .گزاره و
پیشگذارده در «زیر نهـاده» یکساناند ،اما در «بیان» با یکدیگر تفاوت دارند« ،تا آنجا که آنها
یا صادقاند یا کاذب ،آنها گـزارهاند؛ تا آنجا که آنها به صورت ایجابي یا سلبي بیان شـدهاند،
آنها پیشـگذاردهاند» .به عبارت دیگر ،در پیشـگذارده چـگونگيِ (کیفیت) تضمنِ صدق و کذب
مورد نظر است .اسکندر توضیـح نميدهد که مراد از «زیر نهاده» و «بیان» چیست .احتماال
مراد از «زیر نهاده» ،یک واقعیـت ،مانند «ایـستادن سقراط» ،است که گزاره و پیـشگذاردۀ
نشـانگرِ آن را صادق یا کاذب ميکند .به هر حال ،از بیانِ اسکندر بر ميآید که گزاره و
پیشـگذارده هممصـداقاند ،یعني نسبتشان تساوی است .اسکـندر در ادامه به بیان ثمرۀ تمایز
بین گزاره و پیشگذارده ميپردازد :در مواردی با دو پیشـگذارده روبرو ميشویم ،اما هر دوی آنها
یک گزارۀ واحدند .7متأسفـانه اسکنـدر این تمایز را تبیین نميکند و حتي به صراحـت نمونهای
را ذکر نميکند ،اما احتـماال یک نمونه «عدل خوب است» و «عدل بد نیست» باشد
( .)Alexander of Aphrodisias, 1991, 55, n.14بر این اساس ،تمایز را چنین
ميتوان توضیح داد :یک واقعیت ،در اینجا «خوب بودن عدل» ،این دو را صادق ميکند و
بنابراین این دو یک گزارهاند .اما از آنجایي که یکي از این دو ،این واقعیت را به صورت ایجابي
و دیگری به صورت سلبي بیان ميکند ،دو پیشگذاردۀ متمایزاند(اسکندر :ت .ا.8)28-13/10 .
بیان دقیقتر از اینکه این دو ،دو پیشگذاردهاند ،را در تفسیر اسـکندر بر ج .ميتوان یافت (اسکندر:
ج .)10/13-4/12 .از نظر اسـکندر ،وحدت لفظ برای وحدت پیشـگذارده کافي نیست (در
صورتي که مشـترک لفظي به کار رفته باشد) و تعدد لفظ برای تعدد پیشـگذارده کافي نیست
(در صورتي که دو لفظ متـرادف در آن دو به کار رفته باشد)(همان« .)31-27/12 ،آنچه اوال
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نشانگرِ آناند»( ،9)προηγουμένως σημαίνειمالکِ وحدت پیشگذارده است .از این
رو« ،شب است» و «روز نیست» ،دو پیشگذاردهاند ،چرا که معنای نخستین آنها متفاوت است،
اگرچه الزمۀ روز نبودن ،شب بودن است(همان .)24-15/12 ،بنابراین ،پیشگذارده از نظر اسکندر
باید یکي از مؤلفههای حوزۀ اندیشه باشد 10که در لفظ بیان ميشود ،چرا که مالک وحدتِ آن
معناست که به آن حوزه تعلق دارد 11و اهمیتي ندارد که با چه لفظي بیان ميشود.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که از نظر اسکندر ،پیشگذارده جنس ایجاب و سلب
نیست ،چرا که ایجاب بر سلب تقدم و در آن حضور دارد .در نتیجه ،پیشگذارده طبیعتي مستقل
از آنچه بر آن حمل ميشود (سلب و ایجاب) ندارد و از این رو سلب و ایجاب در تعریف پیشگذارده
به کار برده شده است (همان .12)11،6-28/10 ،همچنین به نظر وی این تعریف معادل این دو
تعریف است:
(م«)3گزارۀ ساده آوای نشانگری است دربارۀ تعلق گرفتن یا تعلق نگرفتن
چیزی»(د .ع17 ،5 .الف )4-23و «پیشگذارده یک بخش از گزاره است ،13یک

چیز بر یک چیز (گفته/حمل ميشود)»(ت .ث72 ،1.2 .الف( )9-8اسکندر :ت .ا.
.)10-6/11
خالصه آنکه با توجه به تفسیر اسکندر ،این پاسخها به پرسشهای باال بدست ميآید)1( :
اسکندر تعریف پیشگذارده را به صورت اول تفسیر ميکند و از تفسیر وی ،دربارۀ چرایيِ کاربر ِد
ایجاب و سلب در تعریف پیشگذارده بدست ميآید که در پیشگذارده چگونگي صدق و کذب
مورد توجه است و از آنجایي که پیشگذارده جنس ایجاب و سلب نیست و طبیعتي مستقل از
آنچه بر آن حمل (یعني ایجاب و سلب) ميشود ،ندارد ،ایجاب و سلب باید در تعریف آن به کار
رود )2( .بر اساس نکتۀ پیشین تفاوتِ پیشگذارده با گزاره روشن ميشود ،این تفاوت از دیدگاه
اسکندر باعث ميشود که در مواردی با دو پیشگذارده که یک گزارهاند ،مواجه شویم .با وجود
این ،گزاره و پیشگذارده هم مصداق به نظر ميرسند )3( .چون گزاره و پیشگذارده هم مصداقاند،
تعریف پیشگذارده باید عام باشد و دربارۀ هر گزارهای صادق باشد .اسکندر خود به صراحت
پیشگذارده را جنسي ميداند که ذیلِ آن ،مساله ،فرض( )λῆμμαیا پذیرفته شده
( )ὁμολόγημαیا پیشگذارده بالمعني األخص ،نتیجه و اصل( )ἀξίωμαقرار ميگیرد
(اسکندر :ت .ا .)23-17/44 .اما تمام مواردی که اسکندر در اینجا بر شمرده است ،با استنتاج در
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ارتباطاند و بنابراین این احتمال را نميتوان منتفي دانست که از نظر اسکندر پیشگذارده به موارد
مرتبط با استنتاج اختصاص دارد.
اگر از برخي ابهامات و از بحث دربارۀ سازگاری دیدگاه اسکندر در این باره چشمپوشي شود،
اشکال اصلي تفسیر اسکندر این است که برای تایید آن هیچ قرینهای از آثار ارسطو ذکر نميکند.
بلکه به نظر ميرسد که تفسیرِ وی از تعریفِ پیشگذارده را اصال نميتوان به ارسطو نسبت داد.
برای روشن شدن این مطلب ،بحث را از بررسي ثمرۀ ادعایي تمایز بین این گزاره و پیشگذارده
آغاز ميکنیم .وحدتِ گزاره در این ثمره ،نميتواند وحدت عددی باشد ،زیرا در این صورت یک
ایجاب و یک سلب ،وحدت عددی خواهند داشت که مستلزم این است که گزاره یک معنا یا امر
واقعي باشد که به دو صورت ایجابي و سلبي قابل بیان شدن است .این برداشت از گزاره را
نميتوان به ارسطو نسبت داد ،زیرا از دیدگاه ارسطو گزاره عبارت ( )λόγοςاست و عبارت در
رسالۀ د .ع .قسمي آوا است (د .ع )4 .و از نحوۀ بحث ارسطو در د .ع .آشکارا بدست ميآید که
گزاره به حوزۀ زبان تعلق دارد ،برای نمونه در فصل دهم ارسطو این نکته را تذکر ميدهد که
جابهجایي نام و فعل در یک گزاره همان چیز را نشانگری ميکند و به سودِ آن هم استدالل
ميکند(د .ع20 ،10 .ب .)13-1عالوه بر این از تعریف ایجاب و سلب(د .ع17 ،6 .الف)26-25
برميآید که ارسطو گزاره را جنس آنها ميداند .بنابراین دو آوای ایجابي و سلبي ،مانند «عدالت
خوب است» و «عدالت بد نیست» ،نميتوانند از دیدگاهِ ارسطو گزارۀ واحد بالعدد باشند.14
همچنین بر اساس تقریرِ فوق از دیدگاه اسکندر ،وحدت نميتواند نوعي یا جنسي باشد ،زیرا در
آن صورت همۀ گزارهها با هم چنین وحدتي دارند .با منتفي شدن این ثمره ،تفسیرِ اسکندر از
تع ریف پیشگذارده ،که بر اساس آن ،چگونگي تضمنِ صدق و کذب مورد نظر است ،هم زیر
سوال ميرود .زیرا این پرسش جدی مطرح ميشود که چرا ،همانند گزارههای مسور یا موجه،
ارسطو به سادگي گزاره را به ایجاب و سلب تقسیم نکرده است؛ به عبارت دیگر ،چه چیزی این
توجه ویژه به ایجاب و سلب را توجیه ميکند؟ یک پاسخ احتمالي تمسک به تقدم ایجاب بر
سلب است که اسکندر نقش تعیینکنندهای به آن ميدهد .اما از آنجایي که این تقدم مسلما در
صدق و کذبپذیری نیست ،15بر رابطۀ ایجاب و سلب با گزاره تاثیری ندارد .بنابراین تفسیر
اسکندر برای فهم تعریف پیشگذارده و تمایز آن با گزاره از دیدگاه ارسطو نامناسب است.
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 -2تفسیر کالسیک
مقصود از تفسیر کالسیک ،تفسیری است که بر اساس آن گزاره بر اساس صدق و کذب
تعریف ميشود و پیشگذارده گزارهای است که مرتبط با استنتاج (قیاس) است .بنابراین ()1
تعریف پیشگذارده به صورت اول تفسیر ميشود و ( )2و ( )3پیشگذراده قسمي از گزاره است
که در استنتاج به کار رفته است .به نظر ميرسد که آمونیاس( ،)Ammoniusبوئثیوس
( ،)Boethiusفارابي ،ابنسینا و توماس آکویناس( )Thomas Aquinasبه این تفسیر
قائلاند.
آمونیاس در تفسیر خود بر د .ع( ،.م )2را تعریف گزاره ميداند(آمونیاس ،)7-14/66 ،و چون
کسي که ميخواهد استدالل قیاسي کند گزاره را برای طرف گفتگو پیش ميگذارد ،به آن
پیشگذارده گفته ميشود(آمونیاس .)9-5/2 ،بنابراین از مقدمۀ تفسیرش بر د .ع .بر ميآید که
به نظر وی ،پیشگذارده همان گزارهای است که در قیاس به کار رفته است و از برخي تعبیرات
بر ميآید که به خصوص گزارۀ به کار رفته به عنوان مقدمۀ قیاس اطالق ميشود(همان-5/4 ،
.)15
به نظرِ بوئثیوس ،در تفسیرش بر د .ع( ،.م )2گزاره را تعریف ميکند(بوئثیوس-30/98 ،
 5/99و  .)14-10/113تمایز بین گزاره و پیشگذارده در تفسیر بوئثیوس بر د .ع .به صراحت
مطرح نميشود ،اما از کاربردِ ( propositioما به ازای پروتاسیس یوناني) 16در کنا ِر
( enuntiatioما به ازای آپوفاسیس یوناني)( )Boethius, 2010, 160بدون تمایز (برای
ف
نمونه نک .بوئثیوس 17/100-21/99 ،و  )30-1/105و به ویژه کاربردِ این تعبیر «تعری ِ
پیشرو از پیشگذارده ،یعني گزاره»(17بوئثیوس )1/122-30/121 :در تقریرِ دیدگاه اسکندر ،به
نظر ميرسد که بوئثیوس تمایز مهمي بین این دو قائل نیست.
فارابي در شرح خود بر د .ع ،.ظاهرا (م )2را به عنوان تعریف گزاره ميپذیرد(فارابي،1960 ،
 ،)52اگرچه آنگاه که به (م )3ميرسد از زبان مفسران نقل ميکند که ارسطو در د .ع .گزاره را
به سه گونه ،یعني (م« ،)2از اینها یکي گزارۀ ساده است ،برای نمونه چیزی را در مورد چیزی
(ایجاب ميکند) یا چیزی را از چیزی (سلب ميکند)»(د .ع17 ،5 .الف 18)22-20و (م ،)3تعریف
کرده است (همان .)59 ،فارابي گاهي مقدمه و قضیه را باهم تعریف ميکند(فارابي،1408 ،
 19)155/1و در جدل سه کابرد برای مقدمه ذکر ميکند )1( :به معنای عام ،هر قضیه و هر قول
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جازمي است که جزء قیاس یا آماده شده که جزء قیاس باشد ،یا نتیجه یا مطلوب است(همان،
 )2( .20)8-407/1قضیهای که با پرسش تقریری بدست ميآید ،هر گونه (از چهار مورد پیشین)
که باشد(21همان )3( .)408/1 ،به معنای خاص ،قضیهای که جزء قیاس است ،یا آماده است که
جزء قیاس باشد(همان.22)409/1 ،
ابنسینا هم گزاره («القول الجازم» یا قضیه) را چنین تعریف ميکند« :قول جازم به هر
آنچه صادق یا کاذب است ،گفته ميشود ....در آن به نسبت داشتن معنایي با معنایي ،به صورت
ایجابي یا سلبي ،حکم ميشود» 23و در مواردی تصریح ميکند که مقدمه ،گزارهای است که
جزء قیاس قرار گرفته باشد(ابن سینا1924/2 ،1404 ،؛ ابن سینا.)3925 ،1379 ،
آکـویـنـاس هم در تـفـسـیر خـود بر د .ع( ،.م )2را تـعـریف گـزاره مـيدانـد
( .)Aquinas, 1962, 60آکویناس ،مانند بوئثیوس propositio ،را در کنارِ enuntiatio

به کار ميبرد و بین آنها فرق نميگذارد( )ibid, 167, 190و از این رو به نظر ميرسد که
تمایز مهمي بین آنها قائل نیست.
دو اشکال به تفسیر کالسیک از پیشگذارده وارد است :اول اینکه تفسیر کالسیک تبییني
برای کاربردِ سلب و ایجاب در تعریف پیشگذارده ارائه نميدهد و با توجه به اینکه ارسطو در
تعریفِ سلب وایجاب گزاره را به عنوان جنس به کار ميبرد(د .ع17 ،7 .الف ،)6-25تعریفِ
پیشگذارده بر اساسِ سلب و ایجاب نميتواند بیان دیگری از تعریف گزاره باشد .دوم اینکه
تمایزی که این تفسیر بین گزاره و پیشگذارده پیشنهاد ميدهد با تعریف پیشگذارده رابطهای
ندارد و در آثار ارسطو به آن تصریح نشده است و احتماال از معنای لغوی پیشگذارده استنباط
شده است .البته این تمایز برای وضع لفظ پیشگذارده توسط ارسطو یا طرح و توجه ویژه به آن
در رسالههای منطقي ،اصال قانعکننده نیست.
 -3تفسیری دیگر
بر اساس این تفسیر ،تعریف پیشگذارده باز هم به صورت اول تفسیر ميشود .اما تبییني که
از کاربرد ایجاب و سلب در تعریف پیشگذارده و تمایزِ آن با گزاره ارائه ميشود ،قابل توجه است:
گزاره اعم از پیشگذارده است؛ این نکته از بحث ارسطو در فصل پنجم د .ع .بر ميآید ،خصوصا
از جملۀ نخست آن« :نخستین عبارت گزارهای واحد ،ایجاب است ،سپس سلب؛ بقیه با ربط
( )σύνδεσμoςچنیناند»(د .ع17 ،5 .الف .)9-8بر این اساس ،گزاره عالوه بر ایجاب و سلب،
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گزارۀ واحد بالربط یا مرکب را هم در بر ميگیرد .در صورتي که ارسطو گزارۀ واحد بالربط یا
مرکب را یک قسم (نوع) از گزاره به شمار ميآورد ،این تفسیر موجه به نظر ميرسید .اما دقت
در متن ارسطو و دیگر کاربردهای  σύνδεσμoςدر آثار ارسطو نشان ميدهد که واحد بالربط،

واحد بالعرض ،مانند ایلیاد ،است (ا .ج643 ،1.3 .ب ،23-17ش1457 ،1.20 .الف30-28؛ ت .ث.
93 ،1.10ب37-35؛ متا1030 ،7.4 .ب )10-7و از این رو قسم دیگری از گزاره را تشکیل
نميدهد ،بلکه در تحلیل سرانجام به مجموعهای از گزارههای ساده (ایجاب یا سلب) تحلیل
ميشود .26بر این اساس ،بعید به نظر ميرسد که ارسطو واژۀ پیشگذارده را وضع کند و آن را بر
اساس ایجاب و سلب تعریف کند ،فقط به این دلیل که در کاربردهای متداول «گزاره» بر
گزارههای مرکب ،که در استنتاج به کار نميروند ،هم اطالق ميشود .پیش از پرداختن به تفسیر
پیشنهادی از پیشگذارده ضروری است که دربارۀ مفهوم تناقض در ارسطو و رابطۀ مهمِ آن با
پیشگذارده بحث شود.
 -4تناقض در ارسطو
تناقض( )ἀντίφασιςیکي از مؤلفههای مهم در اندیشۀ ارسطو و رابطۀ ویژهای با
پیشگذارده دارد .از این رو در این بخش به بررسي تعریفِ تناقض و حوزۀ آن در آثار ارسطو
پرداخته ميشود .آشکار است که تناقض یکي از اقسام چهارگانۀ تقابل )ἀντίθεσις(27از
دیدگاه ارسطو است .اما مسئله این است که ارسطو چگونه آن را تعریف ميکند .دو تعریف از
تناقض در آثار ارسطو ميتوان پیشنهاد داد:
تعریف اول بر اساس ایجاب و سلب است( :ت« )1بگذارید ایجاب و سلبِ متقابل را تناقض
بنامیم»(28د .ع17 ،6 .الف .)4-33و اینکه ارسطو در مواردی تقابلِ ایجاب و سلب را ،به جای
تناقض ،یک قسم از تقابل در نظر ميگیرد(نک .م13 ،10 .الف38-37؛ ج136 ،5.6 .الف )5ميتواند
قرینهای در تایید این تعریف باشد.
تعریف دوم بر اساس واسطه نداشتن است( :ت« )2از متقابلها ،متناقضها واسطه
نميپذیرند .زیرا تناقض این است :تقابلي که یکي از دو طرفش باید در هر چیزی باشد ،یعني
آنچه واسطه ندارد»(29متا1057 ،7 .الف .)36-34و اینکه ارسطو در موارد متعددی واسطه نداشتن
را به عنوان ویژگي اختصاصي تناقض ذکر ميکند(نک .متا1011 ،4.7 .ب23؛ 1055 ،10.4ب1؛
1069 ،11.12الف 3و ف227 ،5.3 .الف ،)9قرینهای در تایید این تعریف است.
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در واقع قطعه ای در آثار ارسطو هست که این دو مؤلفه در آن به کار رفته است( :ت)3
«تناقض تقابلي است که في نفسه واسطه ندارد .آن بخش از تناقض که چیزی دربارۀ چیزی
ميگوید ایجاب است؛ آن بخشي که چیزی را از چیزی جدا ميکند ،سلب است»(30ت .ث،1.2 .
72الف .)14-12در این قطعه ارسطو تناقض را بر اساس واسطه نداشتن تعریف ميکند .البته در
اینجا یک قید مهم را ميافزاید :واسطه نداشتن تناقض ،في نفسه است .اگر دو طرف تناقض در
وهلۀ اول ایجاب و سلب در نظر گرفته شود ،این پرسش مطرح ميشود که چرا فينفسه بین
ایجاب و سلب واسطه ای نیست .با توجه به اینکه ارسطو ایجاب و سلب را به عنوان گونهای
گزاره تعریف ميکند(د .ع17 ،6 .الف ،)6-25پس آنها متعلق به حوزۀ زباناند و بنابراین واسطه
نداشتن آنها به آنچه ایجاب و سلب در حوزۀ واقعیت نشانگرِ آناند ،باز ميگردد و نميتواند
فينفسه باشد .ایجاب و سلب نشانگرِ بودن (تعلق گرفتن) و نبودن (تعلق نگرفتن)اند .و بدیهي
است که بین این دو واسطهای نیست .بنابراین دو طرف تقابلي که فينفسه واسطهای ندارد،
بودن و نبودن است .بحث ارسطو در ف .دربارۀ تغییر قرینهای در تایید این تفسیر است .از نظر
ارسطو هر تغییری بین متقابلهاست(متا1069 ،11.12 .الف .)3و تغییر از نبودن به بودن (یا
برعکس) مرتبط با تناقض است(ف235 ،6.5 .ب17-13؛ 225 ،4.1الف .)19-12آشکار است که
در اینجا جایگزین کردن بودن و نبودن با ایجاب و سلب معنای محصلي ندارد ،مگر آنکه ایجاب
و سلب ،نشانگر بودن و نبودن در نظر گرفته شوند .بر این اساس ،بخش دوم از (ت ،)3در واقع
رابطۀ بین ایجاب و سلب ،به عنوان دو گونه گزاره ،و دو طرف تناقض را بیان ميکند و این
تفسیر با تعریفِ ایجاب و سلب در د .ع .کامال سازگار است .و به طور مشابه( ،ت )1بیان ميکند
که ایجاب و سلب متقابل را ميتوان تناقض به شمار آورد و در صدد تعریف تناقض نیست.
 -5پیشگذارده و تناقض
نکتۀ اصلي در این بحث رابطه ای است که در آثار ارسطو بین پیشگذارده و تناقض وجود
دارد .در سه مورد این رابطه به صراحت در آثار ارسطو مورد اشاره قرار گرفته است:
 -1ارسطو در ت .ا .در ادامه تعریف پیشگذارده مينویسد« :و اما پیشگذاردۀ برهاني با پیشگذاردۀ
جدلي جداسان است ،بدینسان که پیشگذاردۀ برهاني ،فرض یکي از دو بخش تناقض است
(زیرا برهان آوردنده پیشگذارده را نميپرسد ،بلکه آن را فرض ميکند) ،در حالي که
پیشگذاردۀ جدلي پرسش از تناقض است(31».ت .ا24 ،1.1 .الف.)25-22
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« -2خواه پیشگذارده فرض شده است یا یکي از دو بخش یک تناقض (پیشگذارده در واقع یک
بخش از تناقض است)»(32د .ع20 ،11 .ب.)24-23
 -3قطعۀ مهم دیگری دربارۀ پیشگذارده در ت .ث .آمده است که در آن به تناقض هم اشاره
شده است .این قطعه در بخش بعد به صورت جداگانه بررسي خواهد شد.
در این قطعهها پیشگذارده با تناقض چه رابطهای دارد؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید به
این نکته توجه کرد که ميتوان نشان داد که هر گزاره یک بخش از تناقض است )1( :هر
گزاره 33یا ایجابي و یا سلبي است )2( .در مقابلِ هر گزارۀ ایجابي فقط یک گزارۀ سلبي وجود
دارد و برعکس .و به عبارت دیگر هر آنچه ایجاب شده را ميتوان فقط به یک صورت سلب
کرد و برعکس(د .ع17 ،6 .الف3-31؛ 17ب18-38الف )3( .)7چنین ایجاب و سلبهای متقابلي
دو بخش یک تناقضاند 34.بنابراین هر گزارهای یک بخش از تناقض است .تفسیرهای پیشین
از پیشگذارده ،که همگي تعریف پیشگذارده را به صورت اول تفسیر ميکنند ،رابطۀ آن با تناقض
را احتماال چنین تبیین ميکنند .اگرچه این تفسیرها ،تا آنجا که برخورد کردهام ،اصال در صدد
تبیین این نکته بر نميآیند که چرا ارسطو به رابطۀ بین این دو توجه ميکند .اما چنانچه تعریف
پیشگذارده به صورت دوم تفسیر شود ،در این صورت آشکار است که در واقع گامهای ( )1و ()2
در تعریف پیشگذارده مفروض است و بر اساس تعریف پیشنهادی از تناقض ،تقابلي که بین دو
طرفِ آن هیچگونه واسطهای نیست ،در قطعههای فوق ارسطو رابطۀ زوج ایجاب و سلب با
تناقض را بیان ميکند.35
 -6قطعۀ دیگری دربارۀ پیشگذارده
ارسطو پس از پایان بحثش دربارۀ پیشگذارده در فصل اولِ دفتر اولِ ت .ا .خاطر نشان
ميکند که
«حال اینکه پیشگذارده چیست و میان پیشگذاردههای استنتاجي ،برهاني و
جدلي چه تفاوتي هست ،در آنچه در پي خواهد آمد به دقت شرح داده خواهد
شد ،ولي دربارۀ نیازِ فعلي ما بگذارید تمایزهای هماکنون مطرح شده برای ما
بسنده باشد(».ت .ا24 ،1.1 .الف)15-12

اما ارسطو دیگر دربارۀ تعریف پیشگذارده بحث نميکند ،مگر در قطعهای دشوار در ت .ث:.
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«پیشگذارده یک بخش از گزاره است ،36که یک چیز بر یک چیز
(گفته/حمل ميشود) .پیشگذارده جدلي است ،اگر یک طرف را با بيتفاوتي
فرض کند و برهاني است اگر به طور معین یک طرف را فرض کند ،چرا که
صادق است .گزاره یک بخش از تناقض است .تناقض تقابلي است که في نفسه
واسطه ندارد .آن بخش از تناقض که چیزی دربارۀ چیزی ميگوید ایجاب است؛
آن بخشي که چیزی را از چیزی جدا ميکند ،سلب است(37».ت .ث،1.2 .
72الف.)14-8
در این قطعه تمام مفاهیم کلیدی مرتبط با پیشگذارده آمده است :گزاره ،زوج متناقض،
ایجاب و سلب .اما در آن چهار عبارت دشوار یا نیازمند تفسیر آمده است :اولین مورد که دشواری
اصلي در این قطعه را تشکیل ميدهد ،رابطۀ پیشگذارده با گزاره در اولین عبارت است:
«پیشگذارده یک بخش از گزاره است» .مساله این است که به معنای دقیق کلمه« ،پیشگذارده»
بخشي از گزاره (مثال حد) نیست .دومین مورد عبارتي است که بالفاصله بعد از آن ميآید« :یک
چیز بر یک چیز» .سومین مورد این عبارت است که «گزاره یک بخش از زوج متناقض است».
و چهارمین مورد این نکته است که ظاهرا ایجاب و سلب را به عنوان اطراف تناقض تعریف
کرده است ،در حالي که در فصل ششم د .ع .ابتدا ایجاب و سلب را به عنوان قسمي گزاره
تعریف ميکند و سپس ایجاب و سلب متقابل را تناقض مينامد(د .ع.)6 .
با توجه به دشواری اول ،بارنز معتقد است که به قرینۀ دو قطعۀ فوق در این عبارت
 ἀποφάνσεωςتصحیف از  αντιφάσεωςاست( .)Barnes, 1993, 98اما دیدگاه
بارنز دشورایهایي دارد :اول اینکه پیشنهاد بارنز در هیچ نسخه بدل یوناني نیامده است
( ،)Bekker, 1831; Ross 1955دوم اینکه اگر پیشـنهاد بارنز درسـت باشد ،رابطۀ
عبارت «گزاره یک بخـش از زوج مـتناقض است» با عبارات پیـشین گسـسته ميشود .بارنز
به این نکته توجه دارد و با اشاره به مشـوش بودن متن ت .ث .در موارد متعددی ،این احتمال
را مطرح ميکند که این عبارت بعدا برای توضیح لفظ تصحـیف شده ،افزوده شده باشد
( ،)Barnes, 1993, 98سوم اینکه حتي اگر آن عبارت بعدی از ارسطو نباشد ،بسیار مناسب
بود که توضیح دربارۀ زوج متناقض در انتهای قطعه ،بالفاصله بعد از اولین عبارت بیاید ،تا پس
از توضیح مفهوم به کار رفته در توضیحِ پیشگذارده ،به اقسامِ پیشگذارده اشاره شود ،و چهارم
اینکه تصحیف در این مورد معنای روشن عرفي و فني عبارت را مبهم کرده است .اگر پیشنهاد
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بارنز پذیرفته شود ،دشواری اول منحل ميشود و دشواری سوم را هم باید کنار گذاشت .اما اگر
پیشنهاد بارنز پذیرفته نشود ،آشکار است که بر اساس هر چهار تفسیر (سه تفسیر فوق و تفسیر
پیشنهادی) ،منظور ارسطو از بخش در اینجا سلب و ایجاب است .و اینکه ارسطو در اینجا این
تعبیر را به جای سلب و ایجاب به کار برده است ،شاید به خاطر تصریح به رابطۀ بین پیشگذارده
و گزاره است.
مورد دوم ،حداقل 38منظور از «یک بخش از گزاره» را توضیح ميدهد .البته بر اساس تفسیر
سوم ،این عبارت احتماال یک قید احترازی خواهد بود که گزارههای مرکب را خارج ميکند.
مورد سوم را هر چهار تفسیر احتماال آنگونه که در بخش قبل توضیح داده شد ،تفسیر ميکنند.
البته باید به این نکته توجه داشت که این عبارت ،تفسیر سوم و پیشنهادی از پیشگذارده را به
چالش ميکشد :تفسیر سوم را از آن جهت که از این عبارت بدست ميآید که هر گزارهای یا
ایجابي و یا سلبي است و تفسیر چهارم را از آن جهت که «بخشي از تناقض بودن» را ارسطو
به پیشگذارده اختصاص نميدهد و دربارۀ گزاره هم به کار ميبرد.39
همانگونه که گذشت (§ ،)4مورد چهارم در واقع قرینهای است که تعریفِ تناقض به عنوان
تقابلي که بین دو طرفِ آن هیچگونه واسطهای نیست ،را تایید ميکند .بر این اساس ،ارسطو
توضیح ميدهد که ایجاب و سلب که دو قسم گزارهاند ،ميتوانند دو طرف تناقض باشند و
بنابراین معنای اینکه گزاره بخشي از تناقض است روشن ميشود .اما اگر تناقض بر اساس سلب
و ایجاب تعریف شود ،توجیه مورد چهارم در اینجا دشوار ميشود.
خالصه آنکه تفسیر پیشنهادی از این قطعه چنین است :ارسطو در این قطعه در ضمن بیان
رابطۀ پیشگذارده با گزاره و تناقض ،آن را معرفي ميکند .ابتدا خاطر نشان ميکند که پیشگذارده
یک بخش از گزاره ،یعني یکي از دو قسم آن (ایجاب یا سلب) است .تعبیرِ «یک بخش از
گزاره» را ارسطو از آن جهت به کار ميبرد که به رابطۀ پیشگذارده با گزاره تصریح کند .و در
ادامه به فرق پیشگذاردۀ برهاني و جدلي اشاره ميکند .سپس بیان ميکند که گزاره هم در واقع
بخشي از تناقض است ،چرا که تناقض تقابلي است که بین دو طرفِ آن واسطهای نیست و
چنین تقابلي دربارۀ سلب و ایجاب ،که دو قسم گزارهاند ،صادق است .در نتیجه پیشگذارده یک
طرف از تناقض است.
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 -7تفسیر پیشنهادی از پیشگذارده
نکتۀ اصلي دربارۀ پیشگذارده در آثار ارسطو رابطۀ آن با تناقض است و کاربرد ایجاب و
سلب در تعریفِ آن ناظر به این رابطه است ،زیرا تناقض تقابل بدون واسطه است و ایجاب و
سلب مصداقهای اطرافِ آناند .40حال اگر تعریف پیشگذارده به صورت دوم تفسیر شود ،یعني
دو طرف ایجاب و سلب اینهمان باشند ،در آن صورت تعریفش متضمنِ دستهبندی گزارهها به
صورت زوج های ایجابي و سلبي است که دو طرفِ آنها یکسان است و در نتیجه پیشفرض
ميکند که هر ایجابي (هر سلبي) ،فقط یک سلب (یک ایجاب) در برابر آن هست .اگرچه
اینجانب این تفسیر از پیشگذارده را ترجیح ميدهد ،اما قرینههای به نفعِ آن در آثار ارسطو
تعیینکننده نیست .41و اگر تعریف پیشگذارده به صورت اول تفسیر شود ،آنگاه با ضمیمه کردن
اینکه هر ایجابي (هر سلبي) ،فقط یک سلب (یک ایجاب) در برابر آن هست ،نتیجه ميشود که
پیشگذارده یک بخش از تناقض است.
اگرچه ،همانگونه که گذشت (§ ،)5ميتوان نشان داد که گزاره با تناقض چنین رابطهای
دارد ،و گزاره و پیشگذارده در واقع هممصداقاند ،تفاوت پیشگذارده و گزاره در این است که
پیشگذارده همان گزاره است از آن جهت که رابطهاش با تناقض مورد توجه قرار گرفته باشد ،یا
به عبارت دیگر از آن جهت که بالفعل یک طرف از تناقض در نظر گرفته شود .اهمیت این
رابطه در بحث از استنتاج( )συλλογισμόςروشن ميشود و از این رو ارسطو پیشگذارده را
در ابتدای ت .ا .و ج .مطرح ميکند .ارسطو استنتاج را چنین تعریف ميکند« :گفتاری است که
در آن ،هنگاميکه چیزهای معیني فرض شده باشند ،چیزهای دیگر جز آنها که فرض شدهاند،
به دلیل اینکه آن چیزها چنیناند ،به ضرورت نتیجه ميشود»(ت .ا24 ،1.1 .ب20-18؛ تعبیرات
مشابه در ج100 ،1.1 .الف27-25؛ ا .س165 ،1.1 .الف3-1؛ خ1356 ،1.2 .ب .)17-15چیزهایي
که فرض ميشوند ،پیشگذاردهها هستند .و اگر این پیشگذاردهها صادق باشند ،بالضروره
گزارهای 42دیگر صادق خواهد بود .این ضرورت ،از صرف قابلیت صدق و کذب گزاره نتیجه
نمي شود ،چرا که ممکن است نقیضِ آنها هم صادق باشد و بنابراین با فرض صدقِ آنها نتیجه
بالضروره صادق نخواهد بود .از این رو ،یک شرط الزم برای تبیین رابطۀ ضروری بین مقدمات
و نتیجه در استنتاج ،قاعدۀ تناقض است« :از هر زوج متناقض یک طرف صادق و دیگری کاذب
است» .و توجه به رابطۀ بین گزاره و تناقض که در مفهوم پیشگذارده متبلور ميشود ،زمینه را
برای پذیرش قاعدۀ تناقض فراهم ميکند.
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به همین دلیل به نظر ميرسد که ارسطو در د .ع .عمدتا دربارۀ قاعدۀ تناقض بحث ميکند.
بر اساس تفسیر کالسیک ،موضوعِ این رساله بحث دربارۀ گزاره به عنوان مؤلفۀ اصلي قیاس
است .اما دقت در محتوای این رساله نشان ميدهد که اصليترین بحث در آن شناخت زوجهای
متناقض و نحوۀ اقتسام صدق و کذب توسط آنهاست .ارسطو در د .ع .بال فاصله بعد از تعریف
گزاره در فصلهای چهام و پنجم ،در فصل ششم ابتدا ایجاب و سلب را تعریف ميکند و سپس
نشان ميدهد که هر ایجاب یا سلبي ،سلب یا ایجاب مقابل خود را دارد و سرانجام ایجاب و
سلب متقابل را تناقض مينامد(د .ع .)6-4 .در ادامۀ رساله ،محور بیشتر بحثها ،از جمله
فصلهای  10 ،9 ،8 ،7و  ،12تناقض (زوج متناقض) است(نک .کالنتر 62-60 ،1388 ،و -69
 )83تا آنجا که گزارۀ جزئي را نه به صورت جداگانه ،بلکه به عنوان یک طرف از زوج متناقض
«کلي به شیوۀ کلي» مطرح ميکند (د .ع .)7 .در واقع زوجهای متناقضي که قاعدۀ تناقض
دربارۀ آنها معتبر است ،اگر طرفِ صادق آنها در استنتاجِ معتبر به کار رود بالضروره نتیجه را
صادق ميکند .احتماال همین نکتۀ اخیر است که توجهِ ارسطو به رابطۀ گزاره و تناقض و طرح
پیشگذارده را توجیه ميکند .این نکته ميتواند تبیین دیگری ارائه دهد از اینکه چرا ارسطو در
ت .ا .گزارۀ مهمل ،که به نظرش قاعدۀ تناقض همواره دربارۀ آن معتبر نیست(د .ع17 ،7 .ب-29
18الف ،)7را در بحث از قیاسهای سهگانه نادیده ميگیرد.
عالوه بر این ،از آنجایي که ظاهرا ارسطو پیشگذارده را وضع کرده است ،انتظار ميرود که
رابطهای بین معنای لغوی 43آن و تعریفش وجود داشته باشد .این تفسیر تبیین خوبي از رابطۀ
آنها ارائه ميدهد :پیشگذارده ،پیش گذاشتن یکي از دو طرف تناقض به عنوان صادق است.
 -8عمومیت تعریف پیشگذارده و وجه نامگذاری
تعریف پیشگذارده (در هر دو تفسیر) عام است و عالوه بر مقدمۀ استنتاج ،بر نتیجه هم
اطالق ميشود .اما بر اساس فهم متعارف ،44پیشگذارده فقط بر مقدمۀ استنتاج اطالق ميشود.
و البته در موارد بسیاری در ت .ا .ارسطو پیشگذارده را در مقابل نتیجه( )συμπέρασμαبه
کار ميبرد که تاییدکنندۀ این فهم از پیشگذارده است(.)Crivelli & Charles, 2011, 195
عالوه بر نحوۀ کاربرد این واژه در ت .ا ،.این فهم احتماال بر این تحلیل لغوی استوار است که
«پیشگذارده» یعني چیزی است که در استنتاج پیش (از نتیجه) قرار داده ميشود و ارسطو هم
با تکیه بر همین معنای وصفي ،تعریفش را تقیید نکرده است.
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اما برخي از مفسرانِ معتقدند که پیشگذارده عام است و بر نتیجۀ استنتاج هم اطالق ميشود،
اسکندر (§ )1و فارابي (§ )2چنین عقیدهای دارند .ؤوکاشهویچ هم به عام بودن تعریف
پیشگذارده تمسک ميکند( .)Łukasiewicz, 1957, 3کریولّي و چارلز ،گذشته از عام
بودن تعریف ،به طور مفصل استدالل ميکنند که ارسطو در یک مورد در ت .ا45 ،1.29 .ب7
این واژه را دربـارۀ نتیجـۀ قیـاس بـه کار برده است(.)Crivelli & Charles, 2011
بر اساس تفسیر پیشنهادی ،تعریف پیشگذارده به خودی خود عام است و بر هر گزارهای
اطالق مي شود ،اما از آنجایي که این مفهوم به خاطر استنتاج مطرح شده است ،رابطۀ ویژهای
با آن دارد .همچنین رابطۀ بین معنای تحت اللفظي و معنای اصطالحي پیشگذارده با هر دو
تفسیر عام و خاص سازگار است :اگر پیشگذارنده را استدالل کننده بدانیم ،پیشگذارده فقط بر
مقدماتِ استنتاج اطالق خواهد شد .اگر پیشگذارنده را استدالل کننده یا خود استدالل بدانیم،
پیشگذارده عام خواهد بود.
 -9پیشگذاردۀ جدلي
پیشگذاردۀ جدلي را ارسطو به صورتهای مختفلي توصیف ميکند .در ج .آن را چنین تعریف
ميکند:
«پیشگذاردۀ جدلي پرسشي است که پذیرفته( )ἔνδοξοςبرای همگان یا
بیشترینِ مردمان ،یا فرزانگان است ،و از فرزانگان ،یا پذیرفتۀ همۀ ایشان ،یا
بیشترینِ ایشان ،یا برشناختهترین ایشان است ،بي آنکه ناسازگار {با رای
متعارف} باشد...ولي اینها نیز پیشگذاردههای جدلياند :نگرهای همانند با رای
های پذیرفتۀ همگان؛ و همچنین پیشکشیدههای نقیضِ گزارههای متضاد با
رایهای که پذیرفتۀ همگان مينمایند؛ و نیز همۀ عقیـدههایي که با فـنهایي
که کشـف شدهاند ،همخواني دارند( ».ج104 ،1.10 .الف)15-10
دو نکتۀ مهم از این تعریف بدست ميآید :اول اینکه پیشگذاردۀ جدلي «پرسش» 45است و
دوم اینکه مالک در اینکه یک «پرسش» جدلي باشد ،این است که پذیرفته شده توسط اکثریت
یا قابل پذیرفته شدن برای آنها باشد .به عبارت دیگر پیشگذاردۀ جدلي را ميتوان پیشگذاردۀ
پذیرفته شده( )πρότασις ἐ ́νδοξοςدانست .46آنچه نیازمند بررسي بیشتر است ،پرسش
بودن پیشگذاردۀ جدلي است ،از این جهت که پرسش قابل صدق و کذب نیست و نميتواند در
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استنتاج به کار رود .در ت .ا .ارسطو به این مسئله ميپردازد و پس از بیانِ اینکه پیشگذاردۀ
جدلي «پرسش از تناقض» است ،خاطر نشان ميکند که
«ولي این امر در تشکیل استنتاج در هیچ یک از دو مورد تفاوتي ایجاد
نخواهد کرد؛ زیرا هم برهان آورنده و هم پرسنده پس از فرض گرفتن اینکه

چیزی به چیزی دیگر تعلق ميگیرد یا تعلق نميگیرد ،استنتاج ميکنند»(ت .ا.
24 ،1.1الف)28-26
سپس در ادامه چنین توضیح ميدهد:
«پیشگذاردۀ جدلي ،از یک سو ،طرح تناقض به عنوان پرسش است
(هنگامي که شخص پاسخ دریافت ميکند) و از سوی دیگر ،فرضِ آن چیزی
که آشکار و پذیرفته شده است (هنگامي که شخص استنتاج ميکند) ،همانگونه
که در جدل توضیح داده شد(».ت .ا24 ،1.1 .ب)12-10
از تفسیرِ اسکندر بر این قطعه بر ميآید که ارسطو پیشگذاردۀ جدلي را به دو صورت جداگانه
به کار ميبرد که در صورت اول پیشگذارده اصال یک گزاره نیست(اسکندر ،ت .ا-31/13 .
 .)5/14فارابي هم در یکي از آثار منطقي خود دیدگاه مشابهي دارد .البته به نظر وی ،پیشگذاردۀ
جدلي هر گونه پرسشي نیست ،بلکه پرسش تقریری 47است که در آن پرسشکننده/استدالل
کننده یک طرف از تناقض را در نظر ميگیرد و ميخواهد طرف مقابل به آن اقرار کند .و در
واقع ارسطو بر تمایز پیشگذارده از مساله( )πρόβλημαتاکید ميکند که یک پرسش به ظاهر
واقعي است و پرسشکننده یک پاسخ (یک طرف از تناقض) را در نظر نميگیرد(ج،1.4 .
101ب.48)35-28
اما چرا ارسطو این دو را پیشگذاردۀ جدلي خوانده است؟ اگر پیشگذارده را پیش گذاشتن
یکي از دو طرف تناقض بدانیم ،این مطلب روشن ميشود .جدل از آنجایي که یک گفتگوی دو
طرفه است که هدف از آن اسکات خصم است ،پس پیشگذاشتن یکي از دو طرف تناقض دو
مرحله دارد :ابتدا سائل یکي از دو طرف تناقض را به صورت پرسش تقریری پیش ميگذارد و
سپس مجیب با پاسخ خود یکي از دو طرف تناقض را به صورت یک گزاره پیش ميگذارد که
سائل ميتواند آن را در استنتاج خود به کار ببرد.
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نتیجه
پیشگذارده یکي از مفاهیم محوری رسالههای منطقي ارسطو است .تفسیر اسکندر از
پیشگذارده ،که بر اساس آن چگونگي تضمن صدق و کذب مورد نظر است ،و تفسیر مشهور از
ف
آن ،که بر اساس آن پیشگذارده گزارۀ به کار رفته در استنتاج است ،تبییني قانعکننده از تعری ِ
پیشگذارده ،تمایزِ آن با گزاره و جایگاهِ آن در آثار ارسطو ارائه نميدهند .ارسطو به رابطۀ بین
پیشگذارده و تناقض ،تقابلي که دو طرفِ آن فينفسه واسطهای ندارند ،اشاره ميکند .این نکته
نشان ميدهد که تعریف پیشگذارده بر اساس ایجاب و سلب برای ربطِ گزاره به تناقض است؛
زیرا این رابطه به معنای پذیرش قاعدۀ تناقض است که بنیاد هر گونه استنتاجي است .یک
قرینه در تایید این تفسیر این است که ارسطو رسالۀ د .ع .را به بحث دربارۀ زوجهای متناقض
اختصاص ميدهد .معنای لغوی پیشگذارده هم با این تفسیر سازگار است :پیشگذارده پیش
گذاشتن یکي از دو طرف تناقض است .و از این رو پیشگذاردۀ جدلي دو صورت دارد :پرسش از
مخاطب و فرض در استنتاج جدلي.

پينوشتها
 .1کوتاه نوشتهای نامِ آثارِ ارسطو :ا .ج : .دربارۀ اعضای جانوران -ا .س : .دربارۀ ابطالهای
سوفیستي -ت .ا : .تحلیالت اولي -ت .ث : .تحلیالت ثانوی -ج : .جدل -خ : .خطابه -د .ع: .
دربارۀ عبارت -ش :.دربارۀ شعر -ف :.فیزیک -ک .ف :.کون و فساد– م : .مقوالت -متا: .

متافیزیک.
.2

قطعات نقل شده از د .ع ،.ت .ا ،.ت .ث .و ج .بر اساس ترجمۀ ادیب سلطاني همراه با تغییرات

است.
πρότασις μὲν οὖν ἐστὶ λόγος καταφατικὸς ἢ ἀποφατικός τινος .3
κατά τινος.
.4

شیوۀ ارجاع به آثار ارسطو بر اساس شیوۀ متداول در ارسطوشناسي است( :نام اختصاری

کتاب ،شمارۀ فصل(.شمارۀ دفتر) ،شمارۀ صفحه در چاپ استاندارد بکر ( - )Bekker, 1831ستون

ا (سمت چپ) یا ب (سمت راست)  -شماره خط) مثال (ت .ا24 ،1.1 .الف )17-16یعني تحلیالت اولي
فصل اول از دفتر اول ،صفحۀ  24در چاپ بکر ،ستون چپ ،سطرهای شانزدهم تا هفدهم.

فلس
 /344ژپوهشاهی فی ،سال  ،10پاییز و زمستان  ،95شماره 19
.5

دربارۀ تعریفِ ارسطو از گزاره و تفسیرِ بخش پایاني فصل چهارم و فصل پنجمِ د .ع .در مقالۀ

جداگانهای بحث شده است (کالنتر.)1394 ،
.6

بیان اسکندر بر اساس ترجمۀ انگلیسي« :یک بیان ( )account, λόγοςاز پیشگذاردهها.

بیاني خواهد بود که ارسطو دربارۀ گزارهها در دربارۀ عبارت مطرح کرد .یعني عبارتي ( utterance,
« )λόγοςکه در آن صدق و کذب است» .اما ،در واقع .وی تعریفي مخصوص به پیشـگذاردهها ارائه
ميدهـد؛ زیرا اگرچه پیشـگذاردهها و گـزارهها در «زیر نهـادۀ شان» ( what underlies them,
 )ὑπόκειμενονیکساناند ،در بیان متفاوتاند :تا آنجا که آنها یا صادقاند یا کاذب .آنها گزارهاند؛
تا آنجا که آنها به صورت ایجابي یا سلبي بیان شدهاند ،آنها پیشگذاردهاند .یا :برای چیزی عبارت
گزارهای( )ἀποφαντικὸς λόγοςبودن به سادگي فقط مسئلۀ صادق بودن و کاذب بودن است؛
برای چیزی پیشگذارده بودن مسئلۀ چگونگي تضمنِ صدق و کذب است .این توضیح ميدهد که چرا
پیشگذاردههایي که صدق و کذب را به همان شیوه (کیف) دربر نميگیرند ،همان عبارتاند ،اما همان
پیشگذارده نیستند .گزارهای که ميگوید عدالت خوب است ،شبیه گزارهای است که ميگوید بيعدالتي
بد است .هر دو صادقاند و هر دو ایجاباند .اما آنها یک پیشگذارده نیستند ،زیرا موضوعاتشان و

محموالتشان مختلف است .دوباره ،ایجاب و سلبي که صادقاند ،در این جهت شبیهاند و یک عبارتاند؛
اما آنها یک پیشگذارده نیستند ،زیرا کیفیت گزاره در آنها متفاوت است :آنها یک پیشگذارده نیستند ،اما
یک گزارهاند» (اسکندر ،ت .ا .)28-13/10 .البته بحث اسکندر در این باره تا  3/12ادامه ميیابد.
.7

متاسفانه بیان اسکندر باز هم در اینجا ابهام دارد و روشن نیست که آن دو چیزی که دو

پیشگذارده را تشکیل ميدهند ،اما یک گزاره ،را چگونه باید توصیف کرد .اولین احتمالي که به ذهن
خطور ميکند ،عبارت ( λόγοςبه عنوان لفظ) است .در مواردی دو عبارت ،دو پیشگذاردهاند ،اما یک
گزارۀ واحد .اما اسکندر در قطعۀ مورد بحث ،دوبار ميگوید که آن دو پیشگذارده ،یک عبارتاند .بنابراین
تنها گزینهای که باقي ميماند ظاهرا «آوا» است.
.8

به تفـسـیر اسـکنـدر از ت .ا ،.ج .و آمـونـیاس و بـوئـثیـوس از د .ع .بر اسـاس چـاپ

اسـتاندارد آثار آنـها ،به ترتیـب (Alexander ( ،)Alexander Aphrodisiensis, 1883

 )Ammonius, 1897( ،)Aphrodisiensis, 1891و ( )Boethius, 1880به این صـورت ارجاع
داده شـده است( :نام نویسـنده( ،در اسکندر نام اختصـاری رسالۀ تفسیر شده) شمارۀ صفحه/شمارۀ
سطر) .در این مقاله از ترجمـههای انگلیسي این چهار اثر (،)Alexander of Aphrodisias, 1991

( )Ammonius, 1996( ،)Alexander of Aphrodisias, 2001و ()Boethius, 2010
استفاده شده است ،اگرچه در مواردی به چاپهای استاندارد هم مراجعه شده است.

پیشگذاره و تناقض :تعریف پیشگذاره در آثار منطقي ارسطو345 /

.9

در ترجمۀ انگلیسي  primery meaningآمده است .اسکندر مقصود از این تعبیر را

توضیح نميدهد ،اما به نظر ميرسد که همان معنای مطابقي است.
 .10برای روشنتر شدن مفهوم «حوزه» ،حوزههای سهگانه از دیدگاه ارسطو و همچنین اطالع
از تفسیرِ پیشنهادی از فصل اول د .ع( .که در این مقاله در مواردی مفروض است) به (کالنتر و قوام
صفری )1393 ،مراجعه شود.
 .11مترجمانِ بخش اول از تفسیر اسکندر بر ت .ا .در مقدمۀ خود دربارۀ چیستيِ پیشگذارده از
دیدگاه اسکندر چنین توضیح ميدهند« :یک پیشگذارده یک چیز زباني نیست و نه حتي یک رخداد
روانشناختي است  -آن نه جمله است و نه گفتن یک جلمه .بلکه آن چیزی است که به هنگام گفتن
یک جمله آن را مطرح ميکنید»(.)Alexander of Aphrodisias, 1991, 22

 .12یک دشواری مهم در تقریرِ تفسیرِ اسکندر  ،مسالۀ رابطۀ ایجاب و سلب با گزاره است .طبق
تقریرِ مشهور ،از نظرِ اسکندر ،گزاره جنسِ ایجاب و سلب نیست(آمونیاس25-21/15 ،؛ 20-14/66؛
1/68-30/67؛ بوئثیوس25/17-6/16 ،؛  .)3/122-5/121اما در ت .ا .اسکندر ،پس از بحث دربارۀ
تمایز بین گزاره و پیشگذارده ،خاطرنشان ميکند که پیشگذارده جنس ایجاب و سلب نیست .اگر این
نکته را هم بیفزاییم که از نظر آمونیاس و بوئثیوس گزاره و پیشگذارده تفاوت چنداني ندارند ،این احتمال
معقول مطرح ميشود که تقریرِ مشهور در واقع ناظرِ به بیان اسکندر دربارۀ پیشگذارده در ت .ا .است و
در واقع با توجه به تمایز بین گزاره و پیشگذارده ،ایجاب و سلب بر اساس گزاره تعریف ميشود .آنچه
این احتمال را تقویت ميکند ،این است که ارسطو به صراحت ایجاب و سلب را بر اساس گزاره تعریف
ميکند و به نظر نميرسد که اسکندر جایگزیني برای تعریفِ ایجاب و سلب داشته باشد و اصال چیزی
در این باره بیان نميکند یا به وی نسبت داده نميشود .اما دربارۀ این احتمال باید این نکته را در نظر
گرفت که اسکندر افردویسي برای اثبات تقدم و تاخر ایجاب و سلب در پیشگذارده بودن به بیان ارسطو
دربارۀ «عبارت گزارهای» در فصل پنجمِ د .ع .تمسک ميکند(اسکندر ،ت .ا .)30-28/10 .و بنابراین
این احتمال به ذهن خطور ميکند که ایجاب و سلب در گزاره بودن تقدم و تاخر دارند .به هر حال این
نکته نیازمند تامل بیشتری است.
 .13اسکندر در ادامه ميگوید« :در این تعریف دیگر اشارهای به کیفیت و زمانها افزوده نشده
است ،زیرا آنها در مفهوم زوج متناقض قرار دارند ،در واقع زوج متناقض این ویژگيها را در بر دارد».
مترجمانِ این بخش از تفسیرِ اسکندر ،از جمله بارنز ،به قرینۀ این عبارت ،معتقدند که در اینجا به جای
( ἀποφάνσεωςگزاره) باید ( αντιφάσεωςزوج متناقض) خواند (همانگونه که خواهد آمد ،بارنز
در ترجمۀ خود از ت .ث .این اصالح را در خود متن ارسطو پیشنهاد ميدهد(§ .))6اما این عبارت چنین
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اصالحي را ایجاب نميکند ،زیرا ممکن است که اسکندر این عبارت را بر اساس تفسیرِ «یک بخشِ از
گزاره» به «یک بخش از زوج متناقض» بیان کرده باشد.
 .14البته ،گذشته از آوا ،این دو در معنا هم تفاوت دارند.
 .15به نظر ميرسد که فرفریوس برای اولین بار این نقد را به ادعای اسکندر ،بر اساس تقدم
ایجاب بر سلب ،مبني بر اینکه «گزاره جنسِ ایجاب و سلب نیست» ،وارد کرد(بوئثیوس-25/17 ،
 .)18/18همچنین تقریرِ ابن سینا از تقدم ایجاب بر سلب و نقد ادعای «وجود ایجاب در سلب» قابل
توجه است(ابن سینا.)36-34 ،1404 ،
 .16در تایید این ادعا به جز نزدیکي معنای لغوی این دو لفظ ،ميتوان به کاربرد آن توسط
بوئثیوس در ترجمۀ تنها کابرد پروتاسیس در د .ع ،.در 20ب .24استناد کرد.
17. ita propositionem, quod est enuntiatio, definitione
 .18البته این عبارت را اسحاق بن حنین چنین ترجمه کرده است« :و اما الحکم البسیط الکاین
من هذه فبمنزله ایقاع شئ علي شئ او انتزاع شئ من شئ» .و بر این اساس فارابي کاربرد «ایقاع» و
«انتزاع» را به منظور تخییل (به تصویر کشیدن) معنای حکم ساده برای متعلِّم دانسته است(فارابي،
.)59 ،1960
« .19المقدمه و القضیه قول حکم فیه بشيء على شىء».
« .20المقدمه تقال بالعموم على کل قضیه و على کل قول جازم بالجمله کانت جزء قیاس او
معدّه الن یوجد جزء قیاس او نتیجه او مطلوبا استعملها االنسان فیما بینه و بین نفسه ،او استعملها فى
مخاطبه غیره .و على هذا المعنى استعمل أرسطوطالیس لفظه المقدمه فى جل کتاب باریأرمینیاس».
آخرین ادعای فارابي اندکي عجیب است ،چرا که ارسطو در د .ع .فقط یکبار در 20ب .24پروتاسیس را
به کار برده است و در ترجمۀ اسحاق بن حنین نیز ،به جز آنجا که «المقدمه» دوبار به کار رفته است،
یکبار هم «المقدمات» در ترجمۀ 19ب 6-35به کار رفته است.
« .21و قد تقال المقدمه ایضا على القضیه التي یلتمس اخذها بسؤال التقریر و هى المسئول عنها
بحرف التقریر ،کیف کانت :جزء قیاس او معدّه لذلک ،او نتیجه او مطلوبا».
« .22و قد یقال المقدمه بوجه اخصّ من األول على کلّ قضیه جعلت جزء قیاس ،او کانت معده
الن تجعل جزء قیاس فى اى صناعه کانت».
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« .23القول الجازم یقال لجمیع ما هو صادق أو کاذب ...یحکم فیه بنسبه معنى إلى معنى إما
بإیجاب أو سلب» (ابن سینا.)32/2 ،1404 ،
« .24فالشيء الذی کان یسمى فى کتاب باریإرمینیاس قوال جازما و قضیه .فإنه إذا جعل جزء
قیاس کان مقدمه .فالمقدمه قول جازم جعل جزء قیاس .و لیس هذا فصال یلحق المقدمه؛ بل اعتبار
عرضى».
« .25المقدمه ،قول یوجب شیئا لشيء ،أو یسلب شیئا عن شيء ،جعلت جزو قیاس».
 .26برای بحث مفصلتر در این زمینه به (کالنتر ،1294 ،به ویژه § 9و  )10مراجعه شود.
 .27نک .م11 .؛ ج2.8 .؛ 5.6؛ متا1054 ،11.3 .الف23؛ 1055 ،4الف38؛ 1057الف.33
28. ἔστω ἀντίϕασις τοῦτο, κατάφασις καὶ ἀπόφασις αἱ
ἀντικεὶμεναι.
29. τῶν δ̓ ἀντικειμένων ἀντιφάσεως μὲν οὐκ ἐ ́στι μεταξύ (τοῦτο
γάρ ἐστιν ἀντίφασις, ἀντίθεσις ἧς ὁτῳοῦν θάτερον μόριον πάρεστιν,
οὐκ ἐχούσης οὐθὲν μεταξύ).
30. ἀντίφασις δὲ ἀντίθεσις ἧς οὐκ ἐ ́στι μεταξὺ καθ̓ αὑτήν, μόριον
δ̓ αντιφάσεως τὸ μὲν τὶ κατὰ τινὸς κατάφασις, τὸ δὲ τὶ ἀπὸ τινὸς
ἀπόφασις.
̔31. διαφέρει δὲ ἡ ἀποδεικτικὴ πρότασις τῆς διαλεκτικῆς, ὁ ́τι η
̓μὲν ἀποδεικτικὴ λῆψις θατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεώς ἐστιν (ου
γὰρ ἐρωτᾷ ἀλλὰ λαμβάνει ὁ ἀποδεικνύων), ἡ δὲ διαλεκτικὴ ἐρώτησις
ἀντιφάσεώς ἐστιν.
̀32. ἠ ̀ τῆς προτάσεως ἠ ̀ θατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεως, ἡ δε
πρότασις ἀντιφάσεως μιᾶς μόριον.
 .33البته بر اساس تفسیر سوم از پیشگذارده (§ ،)3این حکم دربارۀ گزارۀ ساده صادق است.
 .34فقط در صورتي که تناقض بر اساس واسطه نداشتن تعریف شود (تعریف پیشنهادی) ،به این
مقدمه نیاز است.
 .35اگر تعریف پیشگذارده به صورت دوم تفسیر شود و تناقض بر اساس سلب و ایجاب تعریف
شود ،آنگاه در قطعههای فوق ارسطو فقط تصریح ميکند که هر پیشگذاردهای یک بخش از تناقض
است ،زیرا این مطلب فقط با توجه به تعریف پیشگذارده و تناقض بدست ميآید و بنابراین اشاره به
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رابطۀ بین پیشگذارده و تناقض پیشپا افتاده به نظر ميرسد .البته اگر تعریف پیشگذارده به صورت اول
تفسیر شود و تناقض بر اساس سلب و ایجاب تعریف شود ،آنگاه اینکه هر پیشگذاردهای یک بخش از
تناقض است ،متوقف بر این است که در مقابلِ هر گزارۀ ایجابي فقط یک گزارۀ سلبي وجود داشته باشد
و برعکس .و اشاره به رابطۀ بین پیشگذارده و تناقض موجهتر به نظر ميرسد.
 .36نک .ارسطو  424 ،1378ح 4 .و  425ح.3 .
37. πρότασις δ̓ ἐστὶν ἀποφάνσεως τὸ ἑ ́τερον μόριον, ἑ ̀ν καθ̓ ἑνός,
... ἀπόφανσις δὲ ἀντιφάσεως ὁποτερονοῦν μόριον ... .
 .38البته به نظرِ بارنز در تفسیر خود بر ت .ا ،.این عبارت بیش از صورت موضوعي محمولي را
بیان ميکند (.)Barnes, 1993, 98
 .39در واقع این عبارت ،قرینهای بر علیه تفسیرِ تعریفِ پیشگذارده به صورت دوم است.
 .40همین نکته ،یعني تمایز ظریف بین ایجاب و سلب و تقابل بدون واسطه ،توجیه خوبي است
برای اینکه چرا ارسطو در تعریف پیشگذارده تعبیر «یک بخش از تناقض» را به کار نبرده است و سپس
به صورت جداگانه آن را بیان کرده است.
 .41دو مانع اصلي هست :اول اینکه تبیین جایگزیني برای تفاوت بین گزاره و پیشگذارده وجود
دارد و دوم اینکه ارسطو ميتوانست تعبیرهای صریحتری به کار ببرد که بر وحدت دو طرف ایجاب و
سلب داللت کند.
 .42البته در صورتي که پیشگذارده هم بر نتیجه اطالق شود ،در اینجا ميتوان پیشگذارده را به
کار برد.
 .43تفسیری که از معنای لغویِ «پیشگذارده» در اینجا ارائه شد ،شبیهِ تفسیرِ آمونیاس در این
باره است (§ ،)2با این تفاوت که «پیشگذاشته شده» را گزاره از آن جهت که یک طرف از تناقض
است ،ميداند ،نه گزاره به صورت مطلق را.
 .44این فهم متعارف در ترجمۀ پروتاسیس به " (Smith, 1989) "premiseو «مقدمه»
(ارسطو )1980 ،منعکس است .و ادیب سلطاني در ترجمۀ خود به این نکته تصریح ميکند (ارسطو،
 74 ،1378ح.)6.
 .45در جای دیگر ارسطو بیان ميکند که فقط پرسشي که پاسخِ آن بله یا خیر است ،ميتواند
پیشگذاردۀ جدلي باشد (ج158 ،8.2 .الف.)24-15
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 .46و از این رو ارسطو پیشگذاردۀ پذیرفته شده را در مقابل پیشگذاردۀ برهاني به کار ميبرد (ت.
ا70 ،1.27 .الف.)8-3
 .47این تعبیر را فارابي به کار برده است (§.)2
 .48تفاوت ذکر شده بین پیشگذارده و مساله تفسیری از ج101 ،1.4 .ب 36-29است.
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