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  معدوم مطلق در فلسفة يونانة ابي شبهي هريش

  *مهدي اسدي

  چكيده
چيزي است كه نه در خارج » معدوم مطلق«در فلسفة اسالمي معموال منظور از 

المعدوم «شود  جا كه در فلسفة اسالمي گفته مي آناز . موجود است و نه در ذهن
جـا بـه وجـود     در ايـن » پارادوكس«و » شبهه«، اين »يعلمو ال يخبرعنهالمطلق ال

پـس  . خبر و علمي است از معدوم مطلـق  يعلمعنه و ال يخبرالآيد كه همين  مي
بـه ايـن   . يعلـم و  يخبرعنـه و هـم   يعلـم و ال يخبرعنهالزمان هم  معدوم مطلق هم

  .گويند مي» شبهة معدوم مطلق«پارادوكس 
 الهيات شفايدر متون انديشمندان برجستة مسلمان معموالً تا  معدوم مطلق

چراكـه   ؛رسد به ريشة يوناني بحث  چهـ   تر شود و نه قبل يابي مي سينا ريشه ابن
رو  به سينا با ابهامات زيادي رو در جهان اسالم تاريخ فلسفه و منطق پيش از ابن

  .است
» فلسـفة يونـان  «اين پژوهش در پي آن است كه شبهة معدوم مطلق را در 

نـوعي بـه فلسـفة     تاريخي اين پارادوكس به ةابي كند و نشان دهد ريشي هريش
هاي پارمنيدس و افالطون دربـارة عـدم ناشـناختني     رسد و به ديدگاه يونان مي
  .بپردازد
  .مطلق، پارمنيدس، افالطونپارادوكس، فلسفة اسالمي، معدوم  :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1

هـا نـزد فيلسـوفان منطـق      گرچه امروزه اهميت و ضرورت پژوهش دربارة پارادوكس
                                                                                                 

  mahdiassadi@ut.ac.ir تهران دانشگاه، يفلسفة اسالم يدكترا *
  12/4/1393: رشيپذ خيتار، 19/1/1393: افتيدر خيتار
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كـم ايـن    تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد، با وجود اين، آوردن دسـت  روشن
هـاي اصـلي فلسـفة     ها يكي از بخش پارادوكسبحث  مطلب خالي از فايده نيست كه

ها امروزه كتب مستقل فراواني نوشـته شـده اسـت و     در زمينة پارادوكس. است منطق
ها چنان در معركة آرا قرار گرفتـه و اهميـت    شود؛ حتي برخي از پارادوكس نوشته مي

مـثالً پيرامـون پـارادوكس    . ها مستقالً كتبي نوشـته شـده اسـت    اند كه دربارة آن يافته
در جهان اسالم . كتاب مستقل نيز نوشته شده استها  گو، افزون بر صدها مقاله، ده دروغ

تـوان   الي كتب منطقي و فلسفي مي  گرچه مباحث فلسفي بسياري پيرامون منطق در البه
پيدا كرد، به جز يكي دو مورد هيچ كتاب مستقلي كه مباحث پراكندة فلسـفة منطـق را   

  . جا گرد آورد تدوين نشده است يك
خصصي در زمينة فلسفة منطق در جهان اسالم، كامالً بنابراين، براي آغاز كارهايي ت

آوري  جا گرد ابي شده و سپس يكي هضروري است كه اين مباحث پراكنده نخست ريش
. ها اين شاخة دانش در مسير تكاپو قرار گيرد كردن آن تر و مقايسه شده و با نقد و پخته

م كه حتي در تـاريخ  شود كه توجه كني تر احساس مي نياز به چنين كاري هنگامي بيش
دانان مسـلمان، هـم جامعـة علمـي مـا       منطق اسالمي، بلكه حتي پيرامون تاريخ منطق

مند انجـام   روشن است كه اين كار هنگامي نظام. شدت محتاج تحقيق و تأليف است به
ـ  هخواهد گرفت كه كارهاي تاريخي موردپژوهانه در مسائل منطقي نخست با ريش ابي ي

ها در كنار هم بـه تـدوين كتـب تـاريخ منطـق       پس چينش آندرستي انجام شود و س
بسيار سودمند  جهتبديهي است كه اين كار موردپژوهانة تاريخي نيز در اين . بينجامد

  .شمار آيد تواند نخستين قدم اساسي در مورد اين پارادوكس به خواهد بود و مي
، »علـم يال و خبرعنهيالمعدوم المطلق ال«شود  دانيم كه در فلسفة اسالمي گفته مي مي

 علـم يال و عنه خبريالآيد كه همين  جا به وجود مي در اين» پارادوكس«و   1»شبهه«اين 
 علميال و خبرعنهيالزمان هم  پس معدوم مطلق هم. خبر و علمي است از معدوم مطلق

دانيم كـه   مي. گويند مي» شبهة معدوم مطلق«به اين پارادوكس . علمي و خبرعنهيو هم 
اخـتالف در  : نهاده شده است  هاي زيادي براي فروگشودن اين دشواره پيش حل راه

مفهوم و مصداق؛ اختالف در موضوع، اعتبار، حمل شايع و حمل اولي؛ اخـتالف در  
همه، هنوز اين پارادوكس پاسخ نهـايي    با اين. رهيغ و ،هاي آن بتّي و معادل بتي و غير

مسـئله  يـك  تطـورات   مطالعـة  فهم تـاريخي و  چون نظر ما  به. است  دريافت نكرده
هايي است كه دنبال   نيز ياري رساند، اين خود يكي از انگيزه آن  حلما را در تواند  مي
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  .باشيم پارادوكس فوقريشة تاريخي 
چيزي است كـه نـه در خـارج    » معدوم مطلق«در فلسفة اسالمي معموالً منظور از 

معدوم مطلق چيزي اسـت كـه نـه در خـارج      مقصود از«: موجود است و نه در ذهن
موجود است نه در ذهن؛ در ذهن هم نه به نحو حسي نه خيالي نه كلي، نه اجمالي و نه 

 /1: 1383يـزدي،    مصـباح (» ...خطور نكرده اسـت   ذهنيبه  تفصيلي؛ چيزي كه اصالً
ريح حتي به امتناع تصور تصـ  تعليقه بر منظومهدر .) ه 1339(مالمحمد هيدجي ). 226
» خاطر امتناع تصورش امكان نـدارد از آن خبـري داده شـود    معدوم مطلق به«: كند مي

معدوم مطلق حتي در ذهن هم : گويد مي شرح منظومهرضانژاد در   سان همين به .)197(
معدوم مطلق يعني آني كه «: گويد مطهري مي). 442/ 1: 1380(محال است تصور شود 

انصـاري  ). 550 /9: 1383(» و نه در هيچ ظرفيارج نه در ذهن وجود دارد و نه در خ
در ذهن ( مطلقاً«داند كه  ، معدوم مطلق را معدومي ميدروس شرح منظومهشيرازي، در 

 -  288/ 2: 1384انصاري، (» معدوم است) و در همة عوالم ماده، مثال و مجردو خارج 
رود، در  كار مـي  كه معدوم مطلق در دو معنا به شيرواني نيز پس از اشاره به اين 2).289

ثبوتي ندارد، نه در ذهـن نـه در    ةچيزي كه هيچ نحو«: نويسد مورد معناي رايج آن مي
اي لباس هستي بـه تـن    يعني چيزي كه در هيچ مرحله .و نه در هيچ وعا ديگريخارج 

  3.)141/ 1: 1388(» نكرده است
) معدوم در خارج و ذهن(معناي معدوم مطلق رايج در فلسفة اسالمي كه،  ه اينكوتا

بندي و تلفيق  گونه جمع توان اين هاي ضعيف و قوي مختلفي دارد، مي را، كه خود تقرير
معدوم مطلق آن است كه در هيچ زماني نه در خارج موجود بوده است نه در هيچ : كرد

؛ در ذهن هم نه به نحو حسي نه خيالي نه )شودبلكه محال است در ذهن تصور (ذهني 
  .كلي، نه اجمالي و نه تفصيلي

معدوم مطلق در متون انديشمندان برجسـتة مسـلمان    اينك، بحث اين است كه اين
انديشمندان مسلمان پس  4.شود يابي مي ريشه.) ه 428(سينا  ابن الهيات شفايمعموالً تا 

رسد بـه    اند چه توجهي نداشته.) ه 339. م(رابي سينا ديگر حتي به شرح و نقد فا از ابن
دانيم كه در جهان اسالم تـاريخ فلسـفه و منطـق پـيش از      البته مي. ريشة يوناني بحث

  .رو است  به سينا با ابهامات زيادي رو ابن
ابي كند ي هاين پژوهش در پي آن است كه شبهة معدوم مطلق را در فلسفة يونان ريش
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   .رسد نوعي به فلسفة يونان مي تاريخي اين پارادوكس به ةو نشان دهد ريش
 عـدم  سينا فارابي در شرح و نقـد خـود   اما پيش از اين بايد دانست كه قبل از ابن

 رسالة الحـروف  در كتابوي . كرده استعبير پارمنيدس را به معدوم مطلق ت ناشناختني
بـودن در   فزون بر معدوممعدوم مطلقي دانسته است كه، اعدم ناشناختني پارمنيدس را 

  :خارج، صورتي هم در ذهن نداشته باشد
  شـود، و  چه موجود است گفته مـي  بر نقيض آن» چه موجود نيست آن« و» غير موجود«

و كـاربرد ايـن در مـورد    . چه ماهيتش خارج از نفس وجود ندارد عبارت است از آن
نه خارج از نفس و نـه در  : ماهيت ندارد  وجهي از وجوه   هيچ  چيزي است كه اصالً به

زيرا نـه اسـمي    ـ  چه اصالً ماهيتي ندارد نه صادق است و نه كاذب چون آن... نفس؛ 
شـود و نـه    است و نه فصل، نه تصور مـي   نه جنس ـ  دارد و نه قولي دال بر آن است

  .... اي وجود دارد  اش مسئله تخيل، و نه اصالً درباره
كه داراي ماهيتي است، به هر نحو كه باشـد،   5شود به هر چيزي گفته مي» ء شي«و 

» ءيبشـ  سيل«و ... به هر نحوي كه باشد متصور باشد  چه خارج نفس باشد و چه صرفاً
: 1986فـارابي،  (وجه ماهيت ندارد، نه خارج از نفس و نه در نفـس   هيچ  چه به يعني آن

  .)128و  121
  دانان مسـلمان بـه   فيلسوفان و منطقهمين تفسير فارابي است كه بعدها نزد درواقع 

عنوان عدم ناشناختني مورد پذيرش واقع شده است و سـپس در مـورد همـين عـدم     
  .كشيده شده است  پيش معدوم مطلقپارادوكس 

اما آيا واقعاً منظور پارمنيدس از عدم ناشناختني هماني اسـت كـه فـارابي تفسـير     
هاي  هاي پارمنيدس و برخي شرح نوشتهكند؟ براي حل اين مسئله ناچاريم به تحليل  مي
نتيجه اين خواهد شد كه ظاهراً فارابي در فهم منظور . تر او در اين مسئله بپردازيم قوي

نظر ما علت اين اسـت كـه بـراي      به. خطا بوده است پارمنيدس از عدم ناشناختني بر
را  هـاي مضـاف و نـامطلق    عـدم فارابي پذيرفتني نبوده كه متفكري چون پارمنيـدس  

پذير  ناشناختني دانسته باشد؛ چراكه نزد فارابي مسلم است كه اين عدم ضعيف شناخت
  .است
افالطون  »عدم«كردن ديدگاه پارمنيدس خواهيم ديد اين   ، پس از مشخصحال هر  به

اي تـاريخي بـراي    را پيشـينه   را به معدوم مطلق تفسير كـرد و آن   توان آن است كه مي
همه بايد دانست كه   با اين. شمار آورد رايج در جهان اسالم بهپارادوكس معدوم مطلق 
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سازي و تقرير رايجي كه نزد انديشمندان مسلمان دارد در  با مفهوم» معدوم مطلق«بحث 
  .مطرح نيست »حيتصر به« فلسفة يونان

  
  دسيپارمن. 2

  ياز شارحان و يبرخ و دسيپارمن نزد عدم يريناپذ سخن /شناخت 1.2
هاي  در ترجمه و تفسير اشعار فلسفي مهم پارمنيدس معموالً اختالف ديدگاهدانيم كه  مي

دهد كه مترجم و شارح ديدگاه خود را به پارمنيدس  مي  زيادي وجود دارد و بسيار رخ
نكات مشتركي در  2همه، در آخر پارة   با اين. تحميل كرده، انديشة خود را در او بيابد

پـس مـا   . بسنده باشد جستار  يافت كه در راستاي اين توان ها و تفسيرها مي اين ترجمه
كنيم تا خواننده خود بـه   ها، و گاه تفسيرها، را گزارش مي ناچار برخي از اين ترجمه به

  .برد  روشني پي اين نكات مشترك به
  2 پارة در دسيپارمن يمختلف از عدم ناشناختن يها برگردان 1.1.2

گردانند كـه   گونه برمي را اين  كه آن 2جز آخر پارة   در ميان اشعار فلسفي پارمنيدس به
توان شناخت و از آن سخن گفت، ابيات ديگري نيز هست كـه برخـي بـه     عدم را نمي

. كرد ميخواه يا اشاره زيها ن بنابراين، در پايان به آن. كنند همين معنا ترجمه و تفسير مي
  :ميكن يم را گزارش  2آخر پارة  يها ترجمه يبرخ نكيا

  ):51: تا يب( يبرگردان گاتر
و  6،بايد نباشـد  كه آن ضرورتاً ، و اين)that it is not( ديگري، كه آن نيست] ... 2پارة [

چه  تواني آن تو نه ميناپذير است؛ زيرا  گويم اين راهي است كه به كلي پژوهش من مي
) declare( نه آن را بر زبـان آوري  ـ اين غير ممكن است ـ) know( را نيست بشناسي

تواند باشـد   چه مي و آن )can be thought( تواند انديشيده شود چه مي زيرا آن) 3پارة (
  همان است
  ):277- 278: 1387( برگردان خراساني

  .را بشناسي و نه بر زبان آوري) µη ἔον( ناهستندهتوانستي  تو نه مي ...
  زيرا انديشيدن و هستي هر دو همان است...  3] پارة[
  .)Burnet, 1908: 198( برنت برگردان



 لسفة يونانمعدوم مطلق در فة ابي شبهي هريش   6

  

بشناسي و نه  ،كه محال است، )what is not( چه را كه نيست تواني آن چون تو نمي
توانـد انديشـيده شـود و     ؛ چون چيز واحدي است كه مي)utter( را اظهار كني  آن
 .تواند باشد كه مي اين

  :)Barnes, 1982( برگردان بارنز
ـ   ـ   صيتشـخ ) that which is not( سـت ين كـه  را چـه  آن يتـوان  يچون تو نـه م  يده

)recognize) (ـ [، و نـه  )سـت ين 7يشـدن  انجام نيچون ا ـ    آن] يتـوان  يم  يرا ذكـر كن
)mention) (148: B 2 .(است و هم متعلـقِ   دنيشياست كه هم متعلقِ اند يواحد زيچ

  ).B 3 :149(بودن 
است و متعلق انديشيدن است بايد باشد؛ چـون ايـن    )saying( چه متعلق سخن آن

 در مورد بودن اسـت ولـي عـدم نيسـت    ] بودن  بودن و متعلق انديشيدن  سخنمتعلق [
)ibid: 124(.  

  :برگردان ديلس
و ، )recognise( دهي تشخيص) that which is NOT( چه را كه نيست تواني آن تو نه مي

  ).express) (Freeman, 1948: 42( را بيان كني آن] تواني مي[نه 
  :نيز آمده است) Fairbanks, 1898: 91( فربنكسدر 

چون ايـن محـال   () recognise( دهي را تشخيص) not-being( وجودـ   تواني نا تو نمي
  ).speak of( تواني از آن سخن بگويي ، و نه مي)است

نمونـه  شود در ظاهر عبارات اين چنـد ترجمـه، كـه بـراي      طور كه ديده مي همان
تواند ما را اميدوار كند كه با رعايت  شود و همين مي آورديم، تفاوت چنداني ديده نمي

. هاي خود را به پارمنيدس تحميل نكرده، به مقصود او نزديـك گـرديم   احتياط ديدگاه
جا كه گـاتري در   از آن. بنابراين تكية اصلي ما در اين جستار بر روي همين پاره است

  .پردازيم س در اين مبحث سخنان مفيدي دارد اندكي بدان ميشرح و نقد پارمنيد
  آن نقد و دسيپارمن عدم از يگاتر ريتفس 2.1.2
ـ را معمـوالً ا  3كه پارة  سدينو يم دسينخست در شرح پارمن يگاتر ترجمـه   گونـه  ني
او سپس با اشاره » باشد تواند يشود و م دهيشياند تواند ياست كه م زيهمان چ«: اند كرده

ـ ي، 6پاره به پارة  نيبه شباهت ا  What can be(چـه از آن سـخن گفتـه شـود      آن« يعن

spoken (ديگو ي، م»باشد ديشود، با دهيشيو دربارة آن اند:  
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يافتن هرگونه برابر انگليسي ديگر دشوار است، اما اين فقط بر عدم كفايت ترجمه و بر 
اساس اين ترجمـه، آن   بر. ناپذيرند زبان و انديشه جداييكند كه  اين حقيقت تأكيد مي

گفتن و انديشيدن دربـارة   بديهي است كه سخن. رسد نظر مي سادگي اشتباه به سخن به
و پادشاه  8ها ، قنطورسunicornsشاخ  موضوعي كه نيست ممكن است، مانند اسبان تك
  .فعلي فرانسه كه محبوب فيلسوف قرن بيستم باشد

فلسفه در اين مورد پيشرفت كرده است، اما براي مورخين با گفتن  درست است كه
راه فهميـدن   ،او» اشـتباه «. يابد كه پارمنيدس اشتباه كرده است موضوع خاتمه نمي اين

گشايد، راهي كه يونانيان  يندهاي ذهني و گفتار را براي ما ميامفاهيم متفاوت دربارة فر
  ).57- 58: همان(اند  باستان بدان قائل بوده

ناپذيري عـدم   ناپذيري و شناخت جا سخن شود گاتري در اين طور كه ديده مي همان
داند و بنابراين در ادامه به تبيين چرايي رخداد  را براي فلسفة امروزي اشتباه واضحي مي

طـور كـه    ولي برخالف ديدگاه گاتري، اشتباه پارمنيدس را، همان. پردازد اين اشتباه مي
چـه، او  . تـوان حمـل كـرد    آورد نمي هايي كه گاتري مي بر توجيه صرفاً خواهيم ديد،

  :نويسد مي
تواند تصور  در زمان او و قبل از آن نمي) noein( انديشيدن دربارة فعل ترجمه شده به

واسـطه   موجود را دربر بگيرد، زيرا اين فعل اوالً به عمل تشخيص بـي ـ   خيالي امر نا
؛ در هـر  9دهد ن است اندكي بيش از ديدن معنا اين فعل در هومر ممك. شود مربوط مي

، پـانزدهم،  ايليـاد كه در  پيوند خورده است، چنان 10صورت آن با حس بينايي مستقيماً
كـه  ) ένόησεν 11 όφθαλμοϊσιν(هنگامي كه هكتور با چشـمان خـودش ديـد    «: 422

رود كـه   ميكار  تر از آن، اين فعل هنگامي به و دقيق» تاش بر خاك افتاده اس عموزاده
. بيننده از طريق ديدن شيء انضمامي ناگهان معناي كامل موقعيـت را تشـخيص دهـد   

فقط هنگـامي كـه هلـن بـا     : شود آفروديت براي هلن، با نقاب پيرزن برايش ظاهر مي
كار رفته  به noeinدهد كه با يك الهه سروكار دارد فعل  كردن نقاب تشخيص مي سوراخ
تواند به معناي نشـاندن تـأثر راسـت     اين رو اين فعل مي از). 396 :ايلياد، سوم(است 

گـريِ   روشـن  ةيند استدالل، بلكه به مثابابرجاي تأثر دروغ باشد، البته نه به صورت فر
تواند به معناي ديـدن اشـيا از فاصـلة     به طريق مشابه مي. ناگهاني، يعني ديدن با ذهن

، nousيـا   noos(نجام ايـن كـار   قوة ا) 4 /1پارمنيدس،  ←(زماني يا مكاني نيز باشد 
اي قوي از عمل باز ايستد، اما در  ممكن است از طريق نيروي فيزيكي يا انگيزه) نوس

مانـده از دورة قبـل از    شود، و در بعضي از آثار مكتوب بـاقي  هومر هرگز فريفته نمي
  .تواند فريفته شود ندرت مي پارمنيدس، فقط به
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قيده تأكيد شده است كـه نـوس چيـزي    از طريق اين ع نوسبر اين حال خاص 
ها بر آالت بدني، و مخصوصاً بـر آالت بـدني    خارج از قواي ديگر است، و مانند آن

  .انساني، وابسته نيست
وسيلة  چه به گويد هر آن همين قوه است كه منظور پارمنيدس است هنگامي كه مي

  13 و 12).61- 58( شود بايد وجود داشته باشد مي آن درك 
بودن تبيين گاتري در چرايي اشتباه پارمنيدس، روشن است كـه بـر    درستبا فرض 

ناپـذير   مبناي سخن گاتري اگر حتي امروز هم كساني يافت شوند كه عـدم را شـناخت  
ناپـذيري   چه، امروزه نيز شـناخت  .تر خواهد بود ها به مراتب غير منطقي بدانند اشتباه اين

به هر . ها فراتر از گسترة اين پژوهش است انآشكارا پرداختن بد. داراني دارد عدم طرف
را تشخيص ندهند كه مثالً در   هاي اوليه نيز اين رسد كه حتي انسان نظر مي روي، بعيد به

  جا علم را به اگر اين. طبيعت بزگوزني وجود ندارد خود علم است؛ هرچند علمي سلبي
صورت نيز   بدانيم، آشكارا در اينرا همان ديدن   كار بريم، مثالً آن معنايي انضمامي هم به

تر  رسد گاتري بيش نظر مي بنابراين، به. نبودن بزگوزن در طبيعت باز علم است شدني ديده
البته ممكن است گفته شود بحث پارمنيـدس  . گشت بايست دنبال توجيهي فلسفي مي مي

ولي بايد توجه . ايجابي است و نه علم اعم از ايجابي و سلبيدربارة علم  صرفاًو گاتري 
 هـر   بـه  .تصريح چنين قيدي وجود ندارد داشت كه نه در پارمنيدس و نه در گاتري به

  : نويسد روي، گاتري در ادامه مي
ايـن نيـز بـراي     14.چه نيست كردن، آن گفتن دربارة، يا ذكر بودن سخن ماند ناممكن مي

در . ه محـال نيسـت  وجـ  هيچ اند به گشاي انديشة منطقي نخستين متفكران يوناني كه راه
ترجمـه   15»گفتن«، كه، هرچند اغلب phrazeinفعل جمله عبارت است از  2پايان پارة 

 16،]نيز[كرات پس از آن  كار برده است، و به كه پارمنيدس به  اند، در زبان حماسي كرده
بـرد   كار مي را به legein) رايج 6  يا همان پارة( 6 /1او در . است 17دادن به معناي نشان

بـه فرانسـه   ( 20دادن معنـي يـا   19،گفـتن از  سـخن  18،گفـتن كه كلمة متعـارف بـراي   
vouloirdire(21 كنند اين كلمه  با وجود اين، داليلي در دست است كه ثابت مي. است

كه بـراي يونانيـان   ) گرفتن سحرآميز نام با شيء شايد مرتبط با يكي(نيز تاريخي دارد 
. چـه نيسـت سـخن بگويـد     تواند منطقاً دربـارة آن  مي سازد كه ببينند كسي مشكل مي

معنا سـخن   بلكه بيان مرتب بي: ماندن نيست در يوناني به معناي خاموش» نگفتن چيزي«
اي را  دشواري مسئله. گفتن است، يعني اظهار سخني است كه به واقعيت مربوط نباشد

ان براساس توجه بسيار تو جا منطق ابتدايي پارمنيدس به بار آورده است، مي كه در اين
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رة آن  ها پس از آن با اين زبان دربـا  زياد افالطون به حل اين مسئله دريافت، كه مدت
  :نويسد مي

نيسـت،  » چيزي«چه  گفتن از آن شود كه سخن رسد كه ضرورتاً نتيجه مي نظر مي به
 آيا نبايد در اين گونه موارد به كسي كه چيـزي . گفتن از هيچ به طور كلي است سخن
هرچند ممكن است از هيچ سخن بگويد حتي اجازه هم ندهيم؟ آيا نبايد تأكيد  گويد مي

كـار   بـه » چيزي كـه نيسـت  «درستي دربارة  كنيم كه او حتي هنگامي كه كلماتي را به
  .)e 237) [61 -62، ستيسوف[گويد؟  برد، چيزي نمي مي

هـاي   حتي انسـان  :توان گفت جا نيز مي مان اين روشن است كه شبيه استدالل پيشين
شود و وجود  اوليه نيز هنگامي كه تشخيص دهند كه مثالً در طبيعت بزگوزني ديده نمي

  .نحو صادقي بر زبان نيز جاري كنند  توانند اين علم سلبي خود را به ندارد مي

  ارزيابي راسل از ديدگاه پارمنيدس 3.1.2
در او . پارمنيدس نيز داشته باشـيم اي به ارزيابي راسل از ديدگاه  جا بگذاريد اشاره در اين
در شـرح آن   3و  2در فصل پارمنيدس پس از گزارش آخـر پـارة   فلسفة غرب تاريخ 

  :نويسد مي
انديشـيد؛   انديشيد، دربارة چيـزي مـي   وقتي كه مي: اين برهان اين است جوهر و شيرة

پس الزم است كـه  . بريد، آن نام بايد متعلق به چيزي باشد كار مي وقتي كه نامي را به
توانيد در هر  و چون مي. باشند  داشته 22هم انديشه و هم زبان موضوعاتي خارج از آن

، و يا از چيزي نام ببريد، پس هرچـه بتوانـد   زماني كه بخواهيد دربارة چيزي بينديشيد
. اش سخني گفته شود، بايد در هر زماني وجود داشـته باشـد   انديشيده شود، يا درباره
رفـتن   تواند صورت گيرد؛ زيرا كه تغيير پديدآمدن و از ميـان  درنتيجه تغيير و تغير نمي

  .چيزهاست
در زمينة فلسفه، اين نخستين نمونة براهيني است كه از انديشه و زبان گرفته شده و با 

: 1340راسل، ... (توان صحيح دانست  البته اين برهان را نمي. اند دنياي واقع منطبق گشته
93(.  

ناپـذيري عـدم پارمنيـدس     ناپـذيري و سـخن   راسل در ادامه گرچه به نقد شناخت
زماني كه نابود شـده و  : تكية راسل بر روي علم به گذشته استتر  پردازد ولي بيش مي

اين گرچه بحث مهمي است ولي آشكارا دغدغة ) 97- 93: همان(اكنون موجود نيست 
راسـل  . مسئلة علم به گذشـتة معـدوم نبـوده اسـت     ،چون راسل هم ،اصلي پارمنيدس
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البتـه، او در  . نهـاد  مي  جا ديدگاه خويش در برابر خود معدوم را پيش بايست در اين مي
هايي از معدوم، مانند دايـرة مربـع و اسـب     ساير آثارش در مورد نحوة علم به تعريف

اسـب   اي كوتاه به هملت و اشاره صرفاًجا  اين. نهاده است  حل پيش ، راه...شاخ و  تك
راسل وجـود دارد  سخن ي كه در ا روي، نكته هر  به .)94- 93: همان(كند  شاخ مي تك
دانـد و بـه    نحوي همان مطلق عدم مي ست كه او عدم ناشناختني پارمنيدس را بهاين ا

  .پردازد نقدش مي
  عدم در ديگر ابيات پارمنيدس 4.1.2
همـين مضـمون     وران بعضـي از ابيـات ديگـر را نيـز بـه      نـش اجا كه برخـي د  از آن
. م داشـت اي كوتاه خـواهي  ها نيز اشاره جهت فهم بهتر اين مضمون بدان گردانند، برمي

  :مثالً در برگردان برنت آمده است
چه بتواند در سخن آيد و انديشيده شود بايد باشد؛ زيرا بـراي آن ممكـن    آن) 6پارة (

  ).198 :1908( چه چيزي نيست ممكن نيست كه باشد است كه باشد، و براي آن
  :و نيز اندكي بعد آمده است

همان  خاطر آن انديشه وجود دارد اين بهتواند انديشيده شود و چيزي كه  چيزي كه مي
ايـن اظهـار     تواني انديشه را بدون چيزي كه هست، كه آن دربارة است؛ چون تو نمي

  ).ibid: 200( شود، بيابي مي
تـوان   چه دربارة آن مـي  آن«) 6پارة ( :گاتري با عباراتي مشابه چنين برگرداني دارد

ن ممكن است كه باشد، امـا بـراي هـيچ    زيرا براي آ ؛سخن گفت يا انديشيد بايد باشد
او در ادامه نخست به اين برگردان متفاوت ) 63 :تا ، بيگاتري( 23»ممكن نيست كه باشد

چـه هسـت    آن فقطكه  ضرورت دارد گفتن و انديشيدن اين«كند كه  كرانتس اشاره مي
]das Seiende[،24 رود مي  و سپس چنين پيش» هست:  

به ] و امكان[بالقوه  ياست كه دادن معنا يمدع …) S. Tugwell(اس تاگول . 6/ 1- 2
ἔστι25 و يوجـود  حوزة از معنا كردن جدا، ]جيرا 2  پارة همان اي[ 2/2 در و جا نيدر ا 
گونه ترجمه  نيرو او ا  نيا از. است يخيبر خالف روند تار يا بردن آن در حوزه كار به
 آن رايز باشد؛ موجود ديبا دارد، وجود آن دربارة شهيچه اشاره به آن و اند آن«: كند يم

كاربرد . دشوار است يا نكته نيا 26.»ندارد وجود جا نيا در چيه دارد، وجود جا نيا در
 تواند يم يسخت به جا نيرو ترجمة بالقوة آن در ا  نيا از گردد، يبه هومر بازم ἔστιبالقوة 

ـ  دسيپارمن ديمطمئناً از موارد جد. باشد يخيبرخالف روند تار بـر ضـد آن    تـوان  يم
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او  ن،يبا وجود ا. كند يآن حمل م يوجود يرا همواره به معنا εἶναι27استدالل كرد كه 
ـ دق كاربرد كه يقيكاربستن زبان متعارف به طر بدون به يهست كيدربارة  تواند ينم  قي
در ). آسان است 8ها در پارة  دادن مثال نشان( ديگو سخن دهد ينم اجازه خودش اريمع
مسلم اسـت، ترجمـة    εἶναι يوجود يروياو در باب ن يحال، از آن جا كه آگاه نيع

بـوده   دسيرا نشان دهد كه در ذهن پارمن يزياست و ممكن است چ گر  تاگول داللت
  ).64: همان(است 
كند كـه   خواهد استدالل  كند كه پارمنيدس مي نهايت خود چنين شرح مي گاتري در

تواند وجود داشته باشد؛  ظاهر مي به«چه، . ود داشته باشدمتعلق گفتار و انديشه بايد وج
وجود داشته باشد؛ امـا اگـر متعلـق     تواند نمي »هيچ«زيرا  ؛تواند هيچ باشد بنابراين نمي

  ).65: همان(» انديشه چيزي است، پس وجود دارد
گاتري برگردان . دارد 6و پارة  2ساني با آخر پارة  ماية يك نيز درون 8بخشي از پارة 

  :جا چنين است در اين
يك چيز هستند؛ » آن هست«و انديشة ] ادراك شود[تواند انديشيده شود  چه مي آن …

انديشـه  ] اساس آن، يا نسبت به آن كه بر: يعني[چه كه هست، كه در آن  زيرا بدون آن
  ).95: همان( 28، تو نخواهي توانست انديشه را بيابي]گردد يا آشكار مي[شود  بيان مي

  پارمنيدس »عدم«ارزيابي گاتليب از  5.1.2
. پرداختـه اسـت   »عـدم «هاي اخير بسيار به معماي  گاتليب از كساني است كه در سال

پس در پايان اين بخش جمالتي از . شدت در نقد پارمنيدس كوشيده است ويژه كه به به
شديداً آن كند و سپس  پارمنيدس را توصيف مي »عدم«وي نخست . كنيم مي او گزارش 
اي  گويد كه وي كار خود را بـا عقيـده   او در توصيف پارمنيدس مي. كشد را به نقد مي

تـوان   نمي: اي كامل بدل كرده است را به فلسفه  ساده دربارة انديشه و زبان آغاز، و آن
گفـتن   چه، اين به سـخن . فكري معنادار كرد يا حرفي معنادار زد» چه نيست آن«دربارة 
. انجامد ولي انديشه دربارة هيچ به سخن يا فكري قابل فهم نمي. انجامد مي »هيچ«دربارة 

ولي با حيرت اين كار را . را از افكارمان حذف كنيم» هيچ«و » چه نيست آن«پس، بايد 
براي نمونه، در . يابيم؛ چه، مفاهيم سلبي و عدمي در تمام چيزها وجود دارند دشوار مي

آيد نخواهيم  ، در مورد چيزي كه دارد به وجود ميصورت حذف نيستي از انديشة خود
آن چيـز زمـاني   «فهماند كـه   تلويح مي زيرا اين گفته به ؛توانست حرف معناداري بزنيم

زماني وجود دارد كه «ممكن است گفته شود كه  ولي از نظر پارمنيدس غير» است نبوده
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ـ  ديآ  وجود به يزيچ كه نيا رديگ يسان گاتليب نتيجه م بدين» نيستآن چيز  ـ م از اي  اني
  ).87- 86: 1384(» است يابد زيچ همه« نيبنابرا. است محال برود،

هـيچ چيـز هرگـز تغييـر     «دانـد كـه    گاتليب پيامد بدتر سخن پارمنيدس را اين مي
اي است و در زمـاني ديگـر    گونه در زماني به«چيز  زيرا تغيير چيزي يعني آن ؛»كند نمي
تـوانيم   ناپذيري نيسـتي، مـا نمـي    ناپذيري و سخن شناختولي، طبق » نيستگونه  بدان

؛ چه، اگـر  »كند چيز حركت نمي هيچ«كه،  نتيجة ديگر اين. سخن بگوييم» ستين«دربارة 
زماني در جايي است و زماني ديگر در «چيز  چيزي حركت كند بدين معنا است كه آن

بنـابراين  . »نيست« توانيم بگوييم كه چيزي در جايي مشخص ولي ما نمي» نيستجا  آن
  .)87: همان( كند چيز حركت مي  توانيم بگوييم كه آن نمي

هرچه وجود دارد ضرورتاً «گويد استدالل ديگر پارمنيدس اين است كه  گاتليب مي
چون اگر بگوييم كه چيزي كم دارد يا زماني كم داشته است، » تهمواره كامل بوده اس
ولي ديديم كه گفـتن  . »نيستاست كه ديگر چيزي هست يا بوده «به اين معنا است كه 

  .)همان(چنين چيزي يا انديشيدن به آن ممكن نيست 
كوشد پيامدهاي سـخن پارمنيـدس را    شود گاتليب بسيار مي طور كه ديده مي همان

لب و اساس برخي . اي بيرون كشد كه تقابل بيشينة آن با فهم عرفي نمايان باشد گونه به
او در نقـد ادعاهـاي يادشـدة    . يه بر همين فهم عرفي اسـت نقدهاي گاتليب نيز در تك

پارمنيدس در نفي تغيير، حركت، زايش، مرگ، تنوع و نقص نخسـت بـه ايـن سـخن     
ديگرنـد، اگـر    منطقـي يـك   ةظـاهر نتيجـ   گرچه اين عقايد به«كند كه  ارسطو اشاره مي
: همـان (» ]325a18[ دندار يوانگيد تا يا فاصله باوركردنشان م،يرينظر بگ واقعيات را در

89.(  
دربارة  ؛توانيم دربارة نيستي بينديشيم و سخن بگوييم گويد آشكارا ما مي گاتليب مي

شوند، كريستف كلمب امروز زنده نيسـت، گـچ    جا پيدا نمي ها در هيچ شاخ كه تك اين
گاتليـب  . همان پنير نيست، من هيچ پولي در بانك ندارم، و بسـياري چيزهـاي ديگـر   

نيستي مورد انكـار    ّهاي بسيط و مركب سلبي را انديشيدن به همان اين هل انديشيدن به
نهـد كـه پارمنيـدس آگاهانـه بـه       مي  البته، گاتليب اين احتمال را پيش. كند قلمداد مي

  :هاي پارمنيدس آمده است مخالفت با فهم عرفي برخاسته باشد؛ چه، در نوشته
بداري، و نگذاري عادت، كه از تجربه ناشي ات را از اين شيوة تحقيق دور  بايد انديشه«
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هدف، يا گوش و زباني سرشار  شود، تو را به اين راه براند و باعث شود چشمي بي مي
كـنم و بسـيار    دربارة رد و انكاري كه من بيان مـي : كار گيري معنا را به از صداهاي بي

  .)90- 89: همان(» اساس عقل داوري كن مورد مناقشه است بر
ـ نيبب فقط« كه نديبگو درصددند دسيپارمن يها پس، نوشته  چـه  شـما  بـه  عقـل  دي

 قتيحق تا د،يتان را فراموش كن ميسل عقل بر يمبتن يها يداور شيپ« نيبنابرا و »ديگو يم
  ).90: همان( »دينيبب را

 در هـم  با ديعقا نيا دهد نشان كوشد يم بيگاتل ،يعرف فهم بر هيالبته افزون بر تك
ـ  در پردازد يم مرگ اي شيزا حركت، مثالً به دسيپارمن كه يهنگام چه،. تضادند  نيهم
 -  89: همـان ( »ندارنـد  وجود« كه كند يم فكر و ديگو يم سخن ييزهايچ دربارة انكار

 نينظرم در ا كه به رد،ينپذ را بيگاتل يبر فهم عرف يمبتن يها اشكال يپس اگر كس). 90
 دسيپارمن ييگو اشكال تعارض ،بر حق هم بوده باشد تواند يخود م رفتنيمناقشه و نپذ
  .است ياشكال مهم

   تيجهن 6.1.2
ـ  هرا تا پارمنيدس ريشـ ) و غرب(عدم ناشناختني در فلسفة اسالمي  بخش، نيدر ا ابي ي

همچنين، . ناپذير داند و هم سخن ديديم كه پارمنيدس عدم را هم ناشناختني مي. كرديم
گاتري ايـن ديـدگاه پارمنيـدس را خطـايي واضـح       اي چون ديديم كه شارح برجسته

افزون بر نقد ناكارامدي اين تبيين گاتري، به . دانسته، به تبيين چرايي اين خطا پرداخت
  .اي داشتيم هاي راسل و گاتليب از پارمنيدس نيز اشاره ارزيابي
شود كه فـارابي ظـاهراً در فهـم منظـور پارمنيـدس از عـدم        سان، روشن مي بدين
تني برخطا بوده است؛ يعني براي فارابي پـذيرفتني نبـوده كـه متفكـري چـون      ناشناخ

را ناشناختني دانسته باشد؛ چراكه نزد فارابي مسلم هاي مضاف و نامطلق  عدمپارمنيدس 
با تحليل مفصـل و ژرف   حالي كه ما در. پذير است است كه اين عدم ضعيف شناخت

معدوم مطلق قابل استنباط نيست، و تا سخنان پارمنيدس ديديم كه از ظاهر سخنان وي 
  .نقد است  قابلمعموالً فهم است  جايي كه سخنانش قابل 

  افالطون. 3
  ناپذيري عدم نزد افالطون سخن / شناخت 1.3

 ؛ناپذيري عدم، و حتي پندارناپذيري آن هم، مطرح شده است در آثار افالطون نيز ادراك
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  29.تئايتتوسو  جمهوري، سوفيستدر 
  سوفيست 1.1.3

دهد كه از الوجود  ، بيگانه، كه از پيروان پارمنيدس و زنون است، نشان ميسوفيستدر 
  .پس از گزارش، به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت. توان سخن گفت نمي

  سوفيستناپذيري عدم در  ناپذيري و سخن شناخت 1.1.1.3
  :دآي برمي» الوجود«ناپذيري  پي سخن ، بيگانه چنين درسوفيستدر 

  آوريم؟ زبان مي  وجه وجود ندارد، گاه به هيچ آيا ما چيزي را كه به: ... بيگانه] ... 237[
  .البته :تتوس ثئاي
فرض . آوريم يا نه زبان مي  قصد مزاح يا مجادله به مقصودم اين نيست كه به: بيگانه

 گـاه  انديشـد و آن  آن نيـك مـي   ةاكنون سؤال مرا شنيده است، دربار كن كسي كه هم
برد؟ در پاسخ او چگونه چيزي را  كار هرا در چه مورد بايد ب» الوجود«كلمه : پرسد مي

تـوانيم بـه او    آن داللت كند؟ آيا خود آن چيز را هم مي بايد نام ببريم كه آن كلمه بر
  دهيم؟  نشان

  .آيد گويم كه پاسخ آن از من برنمي پرده مي سؤال دشواري است و بي: تتوس ثئاي
چيـزي موجـود     توان به را نمي» الوجود«آيا اين نكته مسلم است كه  ولي: بيگانه

  اطالق كرد؟
  .توان البته نمي: تتوس ثئاي
اطالق » چيزي«موجود نتوان اطالق كرد، پس كسي هم كه آن را به   اگر به: بيگانه

  .است  كند، كار درست نكرده
  چرا؟: تتوس ثئاي
 ؛بريم كار مي هرا در مورد يك موجود ب» چيزي«كه ما همواره كلمه  براي اين: بيگانه

چنـين  . نظر داشته باشـيم  كه موجودي را در آن كار ببريم بي هزيرا ممكن نيست آن را ب
  نيست؟
  .درست است: تتوس ثئاي
گويـد مقصـودش    مـي » چيـزي «كني كه وقتي كه كسي  آيا تصديق مي: بيگانه

  چيز است؟» يك«
  .البته: تتوس ثئاي
نماينده » چند«نماينده دويي، و » جفت«چيز است و » يك«نماينده  »چيزي«: بيگانه

  .چيزهاي كثير
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  .درست است: تتوس ثئاي
  .گويد گويد، هيچ نمي نمي» چيزي«پس كسي كه حتي : بيگانه
  .بديهي است: تتوس ثئاي
آورد، بگـوييم   زبان مي  كسي كه الوجود را به ةحق نداريم دربار ،بنا بر اين: بيگانه

- 1413(گويـد   گويد، بلكه بايد بگوييم سخن نمي گويد ولي هيچ نمي سخن ميكه او 
1412 =]237b-237e .([  

سودمند است كه از  ارينكته بس نيتوجه به ا آن، ادامة و باال متن به پرداختن از شيپ
ـ در ا تواند يكه م يا دارد نكته جا نيكه كورنفرد در ا ييها قهيتعل انيم  اريبحـث بسـ    ني
 جـا  نيدر ا» كه وجود ندارد يزيچ«كه مراد از  فشرد يم  يپا او كه است نيباشد ا ديمف

 the totally( »يكـامالً نـاواقع  «چون  ييرهايهمان معدوم مطلق است و در مورد آن تعب

unreal ( مطلق ءيالش«و «)absolute nonentity (ـ   را به  :Cornford, 1935. (بـرد  يكـار م

ـ  گـزارش  اكنـون  هم كه زيدر شرح ادامة متن باال ن يو) 205 ـ  يم ـ تعب ميكن  كـامالً « ري
  ).ibid: 208( برد يكار م را هم به )totally non-existent( »ناموجود

 ،توان سـخن گفـت، در ادامـه    گرچه اكنون نشان داده شد كه از الوجود اصالً نمي
جا نيـز مـا    دهد كه در همين تر براي الوجود، نشان مي بيگانه، ضمن تقرير معنايي قوي

كـه   در مورد ايـن . ايم را موجود دانسته  ايم و بنابراين آن ناچار از الوجود سخن گفته به
ايـم بيگانـه منظـور خـود را      ناپذيري عدم ما از عدم سخن گفته چگونه در همين سخن

را كـه آن   بـا ايـن  ... «: كنـد كـه   به همين اندازه بسنده مـي  فقطكند و  تر باز نمي بيش
» كه پنداري واحد است چنان سخن گفتمآن  ةناپذير خواندم، دربار نشدني و توضيح بيان

جا حتي منكر الوجود  پردازد كه در همين مي  تر به اين جا بيش به هر روي، بيگانه در اين
بنابراين دربارة الوجود حتي . را موجود دانسته است و گرفتار تناقض شده است  نيز آن
نحو صادقي به انكار وجود آن پرداخت و گرنه در همين انكـار نيـز دچـار     بهتوان  نمي

  30.شويم تناقض مي
آيا ميل داري تصديق كنيم كه چيـزي موجـود را بـه الوجـود نيـز      : بيگانه] ... 238[«

  توان حمل كرد؟ مي
  توانيم چنين مطلبي را تصديق كنيم؟ چگونه مي :تتوس ثئاي
  نيستند؟اعداد موجود   ةمگر هم: بيگانه
  .البته موجودند :تتوس ثئاي
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  .آيا حق نداريم يك عدد كثير يا واحد را به الوجود حمل كنيم: بيگانه
  .ايم، چنين كاري درست نخواهد بود چه تاكنون گفته بنا بر آن: تتوس ثئاي
زبان بياورد يا در ذهـن    عدد به چگونه ممكن است كه كسي الوجود را بي: بيگانه

  خود تصور كند؟
  مقصودت چيست؟: تتوس ثئاي
نظـر   عـدد كثيـر در    ، آيـا الوجـود را بـه   »الوجودهـا «گـوييم   وقتي كه مي: بيگانه

  آوريم؟ نمي
  .حق با توست: تتوس ثئاي
  كنيم؟ ، آيا آن را واحد تلقي نمي»الوجود«گويي  و هنگامي كه مي: يگانه
  .چنين است: تتوس ثئاي
ديگـر ربـط    كه يموجود و الوجود را ببود اگر  ولي گفتيم درست نخواهد: بيگانه

  .دهيم
  .درست است :تتوس ثئاي 

زبان بياوريم يا   وجهي درست به  بيني كه محال است الوجود را به پس مي :بيگانه
زيرا  .نفسه در ذهن بياوريم صورت مستقل و في  آن بگوييم و يا آن را به  سخني دربارة

  .قابل تعريف و توضيح ل بيان و هم غيرقاب قابل تصور است و هم غير الوجود هم غير
  .كامالً درست است: تتوس ثئاي
تـرين   خواهم بـزرگ  كنم دمي پيش بر خطا بودم كه گفتم مي ولي گمان مي: بيگانه

  .اشكال مسئله را توضيح دهم
  تر از اين هست؟ مگر اشكالي بزرگ :تتوس ثئاي
زحمـت    د را نيـز بـه  اي كه الوجود منكر خـو  گويي؟ مگر درنيافته چه مي: بيگانه

كند، و انسان تا بخواهـد در انكـار آن سـخني بگويـد      افكند و در تنگنا گرفتار مي مي
  زبان آورد؟  خود به ةشود سخناني متناقض عقيد مجبور مي
  .تر بيان كن مطلب را روشن. مقصودت را نفهميدم :تتوس ثئاي
كنم الوجود نـه از   ا ميكه ادع خواهي كه من، با اين تر از اين چه مي روشن :بيگانه
نـامم، يعنـي    تواند بود و نه از كثير، باز در همين دم آن را واحد مـي  ور مي واحد بهره

  اكنون مقصودم را دريافتي؟! »الوجود«گويم  مي
  .آري: تتوس ثئاي
. »اسـت «حتي دمي پيش گفتم كه الوجود غير قابل بيان و غير قابل تشريح : بيگانه

  گويم؟ يدرست توجه داري كه چه م
  .آري: تتوس ثئاي
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سان سخني گفتم  را به آن ملحق ساختم و بدين» بودن«بيني كه حتي  پس مي: بيگانه
  .خودم ةبرخالف گفت

  .درست است: تتوس ثئاي
  .بودن را به آن نسبت دادم بلكه آن را واحد نيز شمردم ،تنها و نه: بيگانه
  .راست است: تتوس ثئاي
آن چنان سخن  ةناپذير خواندم، دربار نشدني و توضيح بيانكه آن را  و با اين: بيگانه

  .گفتم كه پنداري واحد است
  .گويي راست مي: تتوس ثئاي
كـه   مگر نگفتيم كسي كه بخواهد سخن نادرست نگويد بايد بپرهيزد از اين: بيگانه

همين آن بدهد، زيرا   زبان آورد و نامي به  الوجود را واحد يا كثير بشمارد و يا اصالً به
  شد آن را واحد تلقي كند؟ آن چيزي بگويد ناچار خواهد ةكه خواست دربار

  .البته چنين گفتيم: تتوس ثئاي
پس حال من معلوم شد؛ همين كه خواستم الوجود را نفي كنم، ادعاي خود : بيگانه

دنبال مطلب درستي   بنابراين فايده ندارد كه بيش از اين در سخنان من به. را نفي كردم
  . ...جو كنيم و اكنون بگذار آن را در تو جست. الوجود بگرديم  ةاردرب

كه ديدم اين كار چه عواقبي بـراي   كمال گستاخي است كه پس از آن: تتوس ثئاي
  .])238a-239c[=  1413- 1415: همان(» تو در پي داشت، خود در اين راه گام بگذارم

، »...را به آن ملحق ساختم » بودن«بيني كه حتي  پس مي... «گويد  كه بيگانه مي اين
جـا از قاعـدة فرعيـه مغالطـه      توان به او اشكال كرد كه با اسـتفادة نابـه   جا مي در اين

رغـم داشـتن ظـاهر محصـله،       چون روح قضيه سلبي است نه ايجابي، و بـه . كند مي
گاه بتواند مستلزم وجود موضوع  كهاي هم نيست  حتي معدوله. درواقع محصله نيست

بدين معنـا اسـت كـه    »» است«الوجود غير قابل بيان و غير قابل تشريح «يعني . دباش
 .شـود  اثبـات نمـي  » الوجود«پس وجود . »»نيست«الوجود قابل بيان و قابل تشريح «

. درصدد توضيح نوع معدولة مورد بحث خود هسـتيم » ... كه... «توجه شود كه ما با 
ولي اين مورد . مستلزم وجود موضوع باشدتواند  پذيريم كه گاه معدوله مي پس ما مي

گاه بتوانـد مسـتلزم وجـود     كهاي هم نيست  حتي معدوله ...«: ها نيست از آن معدوله
ايـن بحـث   نظر ما  به . استسلبي محض چه، روح قضية مورد بحث » .موضوع باشد

الوجـود  «: تواند براي آن محدوديتي ايجـاد كنـد   كامالً منطقي است و هيچ زباني نمي
الوجود قابل بيان و قابل تشريح «دقيقاً يعني »» است«قابل تشريح غير قابل بيان و ير غ
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مربـع    دايـرة «يعنـي  » مربع معـدوم اسـت    دايرة«طور كه مثالً  درست همان ؛»»نيست«
نحوي از انحا معنايي ايجابي در آن گنجانيده شـده   پس محال است به. »موجود نيست

  .باشد
  سوفيستابي معدوم مطلق در ي هريش 2.1.1.3

تـري   آيد معناي قـوي  دست  به تواند از اين بحث مي ظاهراًكه  يمهم ارياما نكتة بس
شود و معادل معدوم مطلق  نظر گرفته مي در» الوجود«ها براي  الي بحث است كه در البه

تنها چيزي است كه در خارج وجـود نـدارد بلكـه     يعني منظور از آن نه: رود كار مي به
يـا  » الوجـود «چه تحت عنـوان   چون آن. حتي در ذهن هم صورتي از آن وجود ندارد

چگونه ممكن است «: است چيزي است واحد يا كثير »زبان«يا در  ذهندر » الوجودها«
و چون هر . »...زبان بياورد يا در ذهن خود تصور كند؟   عدد به كه كسي الوجود را بي

  .نيز موجودند» الوجودها«يا » الوجود«بنابراين  واحد يا كثيري موجود است
 روي واحد يا كثير نباشد و از هيچ آن است كه به» ناپذير الوجود شناخت«بنابراين، 

محال اسـت  ... «: معدوم مطلق باشد يعنيهم نباشد؛  »زبان«و  »ذهن«رو حتي در   اين
  و يا آن را بـه آن بگوييم   ةزبان بياوريم يا سخني دربار  وجهي درست به  الوجود را به

اسـت و   غير قابل تصورزيرا الوجود هم . بياوريم ذهننفسه در  صورت مستقل و في
كه در ايـن   شد پس كامالً آشكار» .هم غير قابل بيان و هم غير قابل تعريف و توضيح

تـر اسـت    ناپذير، عدم به معنايي قوي ناپذير و شناخت سخن»ِ الوجود«بحث منظور از 
پـس بـا ايـن تعريـف از     . تر كه همان معدوم مطلق است و نه عدم به معنايي ضعيف

دار، پادشاه كنوني فرانسـه   شاخ  دايرة مربع، اسب 31،هايي چون كايمرا ، مثال»الوجود«
الي  گونه كـه در البـه   چون، همان. ناپذير نيستند پذير و شناختنا سخن» الوجود«... و 

نحو واحد يا كثيـر،    هايي در ذهن و زبان، به ، چنين معدومشدتلويح روشن  ها به بحث
نحـو    مورد بحث آن است كه در ذهن و زبـان، بـه  » الوجود«در حالي كه . موجودند

  .باشد» دوم مطلقمع«تر  واحد يا كثير، موجود نباشد و به عبارتي ساده
ناپـذير   ناپـذير و شـناخت   سـخن »ِ الوجـود «اشاره كرديم كه فارابي نيز در شـرح  

كنـد و همـين معنـاي قـوي      ر ميعبيت» معدوم مطلق«را به معناي همين   پارمنيدس، آن
» الوجـود «است كه پس از فارابي نزد انديشمندان مسلمان بـه عنـوان   » معدوم مطلق«

ناگفته پيدا است كه بسياري از مخالفان . ر پذيرفته شده استناپذي ناپذير و شناخت سخن
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ي كه حتي در ذهن »الوجود«درنگ خواهند پذيرفت كه چنين  پارمنيدس و افالطون بي
تـوان از چنـين    چگونه مي. ناپذير است ناپذير و شناخت و زبان هم موجود نيست سخن

پذيرفت  بينديشيم خواهيم  اكنون اندكي سخن گفت؟ بسياري از ما اگر هم  معدوم مطلقي
  .پذير نيست پذير و شناخت نحوي از انحا سخن هيچ به» الوجود«تر  كه اين معناي قوي

  ناپذيري عدم پارادوكس سخن 3.1.1.3
تلويح و خيلي گذرا اشاره شد كه هنگامي كه  الي بحث افالطون به ديديم كه در البه

بـا  ... «: ميا گفته سخن آن از سخن نيدر همتوان سخن گفت  گوييم از الوجود نمي مي
كه پنداري  سخن گفتمآن چنان  ةناپذير خواندم، دربار نشدني و توضيح كه آن را بيان اين

ايـم چنـدان بـه شـرح آن      در فلسفة غرب نيز تا جايي كـه مـا جسـته    32»واحد است
عدم  و پارادوكس 239Aشرح  جا در جا كه برخي در اين همه، از آن  با اين. اند نپرداخته

ناپـذير اسـت، نكـاتي     كه عـدم سـخن   گفت توان ينمگويند كه حتي همين را هم  مي
  :آيد دست مي تلويح به به

 اي شود دهيشياند تواند يتنها نم نه ندارد يوجود چيه اصالً چه آن كه است نيا جهينت... 
ـ   )238c(رود   سخن رامونشيپ  يبـه عنـوان ناقابـل بـودن بـرا      يبلكه دربـارة آن حت

ـ عق يها شهياست ر جا نيپس ا). 239A( رود  سخن تواند ينم زين يريناپذ سخن  يا دهي
 يزيچ يرو چيه چه به آن يعني(ناموجود ... را داد » افالطون شير«بدان لقب  نيكه كوا

ـ  يدنيشـ ينااند ي، چون بـرا باشد ريناپذ سخن اي يدنيشينااند تواند ينم يحت) ستين  اي
 ,Runciman( )وجود داشته باشـد  ديآن با يعني(باشد  يزيچ ديبودن آن با ريناپذ سخن

1962: 64.( 

توضيح كوتاه . جا است بودن معدوم مطلق در اين پس ريشة تلويحي پارادوكسيكال
ديگـر  » الوجـود «تـر   رسيد در معناي قوي نظر مي شدت به كه، در فلسفة اسالمي به اين

ويژه كه فيلسوفاني چون  ير است؛ بهسخن فارابي و پارمنيدسيان و افالطونيان ترديدناپذ
المباحثـات  سـينا نيـز در    سينا و سهروردي نيز به دفاع از آن برخاسـتند؛ مـثالً ابـن    ابن
. يكون إما موجودا في األعيان، أو موجودا في الوهم و العقل... » ء الشي«) ... 803(«: ديگو يم

سان سهروردي  همين و به) 280: 1371(» فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا و لم يصح الخبر عنه
 -  203/ 1: 1375(» االخبار عنه ممتنع... الذهن و العين  و ما ليس له ثبات في... «: گويد نيز مي

ولي پس از گذشت سه قرن از تفسير فارابي از الوجود به معدوم مطلـق برخـي   ) 204
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نيز خدشه ناپذيري همين معدوم مطلق  كشيدند تا شايد در شناخت  پارادوكسي را پيش
ها در اقناع رقيب قرين موفقيت نبود، پروندة دشواره الوجود را از  آن  گرچه تالش. كنند

توان سخن گفت، خود همين سخني  گوييد از معدوم مطلق نمي همين كه مي: نو گشود
در مورد معـدوم مطلـق   «) الف(دانيم كه  به بياني ديگر، مي. است دربارة معدوم مطلق
اكنون، آيا جز ايـن اسـت كـه در الـف     . »كذبي وجود ندارد /هيچ موصوف به صدق

معدوم مطلق موضوع قرار گرفته است و بنابراين الف جملة صادقي است در مورد آن؟ 
  .گوييم الف، خود همين خبري صادق است دربارة الف يعني در همين كه مي

  جمهوري 2.1.3
  :آمده است جمهوريدر آخر كتاب پنجم 

  .شناسد يا نه؟ گالوكن تو به جاي او پاسخ بده شناسنده، چيزي را ميآيا ] ... 476آخر [
  .شناسد البته چيزي را مي: گفت

  چيزي را كه هست يا چيزي را كه نيست؟: پرسيدم
  .]477[ توان شناخت چيزي را كه نيست نميچيزي را كه هست، زيرا : پاسخ داد

گريم بدين نتيجه خواهيم زيرا اين مطلب را از هر سو بن. گفتم در اين ترديد نيست
وجـه   هـيچ  چـه بـه   آنقابل شناختن است ولي  هست، كامالً رسيد كه چيزي كه كامالً

  .روي شناختني نيست هيچ نيست، به
  . ...پاسخ داد واضح است

 =( هسـت  كـه  است يزيروشن شد كه شناختن و دانستن مربوط به چ... گفتم 
: 1380... () الوجـود (=  ستيكه ن يزيو نشناختن و ندانستن مربوط به چ، )موجود
1009  =]Book v, 476e-477a ([  

با مباني فلسفة اسالمي معدوم مطلق حتي متعلق باور كاذب و جهل و ندانستن نيـز  
(=  سـت ين كـه  يزينشناختن و ندانستن مربوط به چ«: شود جا گفته مي نيست، ولي اين

گوينـد نـاموجود متعلـق     روند كه مي ميجا پيش  روي، در ادامه تا آن هر  به. »)الوجود
آشكارا، اگر منظور از ناموجود همان معدوم مطلق باشد با مباني فلسفة . پندار هم نيست

  :اسالمي استدالل معتبر است
الوجـود موضـوع   يعني آيا موضوع پندار الوجود است؟ يا بايد گفت : گفتم] ... 478[

كسي كه پنداري دارد، پندارش دربارة  :؟ درست دقت كنگيرد تواند قرار پندار هم نمي
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  چيزي است؟ يا ممكن است پنداري باشد ولي موضوع آن چيزي نباشد؟
  .ممكن نيست: گفت
  پس آيا پندار بايد دربارة چيزي باشد؟: گفتم
  .آري: گفت
  .خواند» هيچ«ناميد بلكه بايد آن را » چيزي«توان  ولي الوجود را نمي: گفتم
  ]).Book v, 478b[=  1011: همان(راست است : گفت

  تئايتتوس 3.1.3
پس به طريق اولي متعلق علم هم نخواهد . هم نيست 33عدم حتي متعلق پندار تئايتتوسدر 
  :بود

  پندارد؟ پندارد، چيز معيني را نمي و آيا كسي كه مي: سقراط] ... 189[
  .پندارد البته چيز معيني را مي: تتوس ثئاي

  راستي هست؟ هيعني چيزي را كه ب: سقراط
  .آري: تتوس ثئاي

چيزي كه نيست، بايد گفت كه   ةباشد دربار  و آيا اگر كسي پنداري داشته: سقراط
  هيچ چيز پنداري ندارد؟  ةدربار

  .نمايد چنين مي: تتوس ثئاي
هيچ چيز پنداري ندارد، بايد گفت كه اصـالً پنـداري    و آيا كسي كه دربارة: سقراط

  34ندارد؟
  .استدالل همين استنتيجة : تتوس ثئاي

خواه دربارة : پس آيا محال است آدمي دربارة الوجود پنداري داشته باشد: سقراط
  نفسه؟ چيزي كه موجود نيست و خواه دربارة هيچ في

  ])189a-189b[= 1344- 1345 :همان( 35»نمايد چنين مي: تتوس ثئاي
  :گويد جا مي كورنفرد در اين

پارادوكس سفسطي محـض نيسـت، بلكـه يـك     افته در اين بحث يك ي همسئلة توسع«
  ).Cornford, 1935: 115( »مسئلة كامالً واقعي است كه هنوز مورد بحث است

  يجهنت 4.1.3
، تئـايتتوس و  ،جمهـوري ، سوفيسـت در برخـي آثـار افالطـون، يعنـي در      ديديم كه

عـدم   سوفيستدر . ناپذيري عدم، و حتي پندارناپذيري آن هم، مطرح شده است سخن
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را حتي توانستيم به همان معدوم مطلق رايج در فلسفة اسالمي، يعني معدوم در خـارج  
 سوفيسـت را نيـز از   يريناپذ سخن پارادوكس طرح حيتلو كنيم و حتي به عبيرو ذهن، ت

عدم متعلق پندار هم  تئايتتوسو  جمهوريدر ادامه ديديم كه در . قابل استنباط دانستيم
  36.نيست
  

  يريگ جهينت. 4
 الهيات شفايدر متون انديشمندان برجستة مسلمان معموالً تا  معدوم مطلق گفتيم كه

  شود چـه  شود و ديگر حتي به شرح و نقد فارابي توجهي نمي يابي مي سينا ريشه ابن
تـر فـارابي عـدم     كـه پـيش   ولي ما پس از اشاره به اين. رسد به ريشة يوناني بحث

كرده است، در نقد گفتيم كه ظـاهراً فـارابي در    عبيرپارمنيدس را به معدوم مطلق ت
چراكه پارمنيدس ظاهراً . خطا بوده است فهم منظور پارمنيدس از عدم ناشناختني بر

همچنين ديديم كـه تـا جـايي كـه     . داند ناپذير مي مطلق عدم را ناشناختني و سخن
  .نقد است  فهم است قابل  سخنان پارمنيدس قابل

ناپذيري عدم، و حتي  م كه در برخي آثار افالطون سخنولي در بخش افالطون ديدي
عدم را حتي توانستيم بـه همـان    سوفيستدر . پندارناپذيري آن هم، مطرح شده است

ـ معدوم مطلق رايج در فلسفة اسالمي، يعني معدوم در خارج و ذهـن، ت  در . ر كنـيم عبي
درواقـع نشـان   . عدم متعلق پندار هم نيسـت  تئايتتوسو  جمهوريادامه ديديم كه در 

را   را به معدوم مطلق تفسير كـرد و آن   توان آن داديم كه اين عدم افالطون است كه مي
بـا  . شمار آورد اي تاريخي براي پارادوكس معدوم مطلق رايج در جهان اسالم به پيشينه
سازي و تقرير رايجـي كـه نـزد     با مفهوم» معدوم مطلق«همه بايد دانست كه بحث   اين

 .مطرح نيست تصريح بهانديشمندان مسلمان دارد در فلسفة يونان 
  

 

  نوشت يپ
  :ديگو يخود م ديدر عبارت كوتاه مف) ق 413( ديمف خيشبهه ش جيرا يدر مورد معنا. 1

» فإن قال ما الشبهة فقل هي ما يحصل للنفس من باطـل تخيلتـه حقـا   ] تعريف الشبهة] 26[الفقرة [«
  ).26: ق 1413(

  :است سودمند اريبس شبهه جيرا يمعنا مورد در زين ريسخن ز
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 :واضـحا ال لـيس فيـه مثـل القـول     قد يكون الباطل ). و انما سميت الشبهه شبهه النها تشبه الحق(«
و قد يلتبس الباطل بالحق لشبه بينهما فـى جهـه مـن    . الفوضى خير من النظام، و الفقر نعمه و سعاده

االنسان مسير ال مخير، الن اهللا يعلم منذ البدايه بسلوكه و جميع تصرفاته، : الجهات مثل قول من قال
فـالقول بـان   . يه يكون االنسان مسـيرا ال مخيـرا  و يستحيل ان يتخلف علمه تعالى عن المعلوم و عل

ان اهللا : االنسان مسير فى افعاله قول باطل، و اال فكيف يحاسب على شى ء البد من وجوده، و القول
و وجه التشابك و الترابط بـين  . بكل شىء عليم هو حق، و ان علمه ال يتخلف عن المعلوم ايضا حق

انما سميت الشبهه الخ، ): ع(و فى قول االمام . ا تسربت الشبههفعل االنسان و علم اهللا واضح و من هن
  .)244 /1 :1972 ،هيمغن(» دالله على ان كلمه الشبهه ال تطلق اال على الباطل

 اسالم جهان در ييها پارادوكس نيچن دنينام شبهه شبهه، يمعنا نيا  به توجه با ن،يبنابرا
ـ  مطلـق بـه    معـدوم  يريخبرناپذ در كه باشد نيا گر نشان تواند يم ـ ترد يرو چيه  روا را دي
ـ طر از بخواهـد  و شـود  دايپ يرو اگر مخالف  نيا  از و دانستند ينم  در موجـود  تنـاقض  قي

 به و است باطل نشسخ بپردازد مطلق معدوم يريخبرپذ اثبات به مطلق معدوم يريخبرناپذ
 .شود تيهدا حق قيطر  به ديبا و شود يم يعنوان شبهه تلق 

اسـت   يتيمقصود از معدوم مطلق، ذات و ماه«: ديگو يرا م  نيهم زين يگانيگلپا يربان ديشا. 2
دارد و نه وجود  ي، نه وجود ذهنستين برخوردار وجود مراتب از يا مرتبه چياز هكه  يفرض
  ).158/ 1: 1374رباني، ( »بالفعل نه بالقوه نه ،يخارج

ـ     از معـدوم  يتـر  يقـو  يمعنا يحت يبلكه، گاه در سخنان برخ. 3 . شـود  يمطلـق احسـاس م
چه در  آن يعني«: ديگو يمعدوم مطلق م فيدر تعر دررالفوائددر ) . ه 1391( يآمل يمحمدتق

متوقف  يزيبه چ يزياخبار از چ رايز شود؛ يداده نم يخارج و ذهن معدوم است، از آن خبر
ـ   پس آن. وجودش در ذهن، است يعنيبر تصورش،  ـ  شـود  يچه تصـور نم ر داده از آن خب

 مفهـوم  تفاوت و عيو شا يبا حمل اول يكردن سبزوار سپس با شرح يآمل). 156( »شود ينم
). 176- 177و  156: همان( ديگشا يم گره مطلق معدوم پارادوكس از يفرض يها مصداق و

قرار  يبه آن افراد فرض ستنية نگرليوس مفهوم كه نيا اي... «: ديافزا ياو سپس در تتمة شرح م
شان كـه همـان مفهـوم     ة وجهليوس به ها آن به ستنيها، بعد از نگر ]فرد[پس بر آن . داده شود

متوقـف بـر تصـورش     ءيهاست، حكم شود؛ چون مفهوم وجه افراد است و حكم بر ش آن
چراكه ممكن ! شينديپس ب«: نگارد يحل م راه نيسپس در نقد ا يآمل). 176: همان(» ...است 

ش اسـت، از معـدوم   ماش، كه همان مفهو خاطر وجود وجه  مصداق به: داست كه گفته شو
 تيسخن عبود يرا در پرتو يآمل يانيسخن پا نيا). 177: همان( »شود يبودن خارج م مطلق

  :ديفهم توان يبهتر م يزديمصباح  ةالحكم هينهاشرح در نقد 
است كه نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن شخص به  يزيچ »معدوم مطلق«مقصود از «
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از  ينوع مفهوم چياز آن ندارد، ه ينوع درك چيشخص ه يعنياز انحا موجود است،  ينحو
نـه ذات آن تصـور    ،يلينه تفصـ  ينه اجمال ،ينه كل ينه مفهوم جزئ ست،يآن در ذهن او ن

ـ    چيه واضح است كه به. درك شده است يشده است و نه با عنوان ـ چ نينحـو بـر چن  يزي
 به ميا كرده حكم مطلق معدوم بر كه نيا. ... يجابيا نه و يسلب حكم نه كرد، حكم توان ينم
ـ » توان بر آن حكم كرد ينم« كه نيا  عنـوان،  نياز آن جهت است كه معدوم مطلق را با هم

در ذهن شـخص   زيعنوان ن نيا يحت مياگر فرض كن. ميا تصور كرده ،»معدوم مطلق«عنوان 
بـه   تـوان  ينم كه نيحكم به ا ،حكم نيشخص هم يوجود نداشته باشد، در آن صورت حت

عنوانْ معدوم مطلق بـه   نيبا تصور هم رايز ؛را هم نخواهد داشت ،معدوم مطلق حكم كرد
چـون  . سـت يمعدوم مطلـق ن  گريد يزيچ نينحو اجمال و با عنوان تصور شده است و چن

پـس معـدوم   . با عنوان هم تصور نشده اسـت  ياست كه حت يزيكه معدوم مطلق چ ميگفت
 و سـت ين مطلق معدوم قتيحق در ميا را تصور كرده آن » معدوم مطلق«كه با عنوان  يقمطل
 مطلـق  معـدوم . كـرد  حكـم  آن بر توان ينم كه نيا به كرد حكم آن بر توان يرو م  نيهم از

ـ ا در نشود، تصور زين »مطلق معدوم« عنوان با يحت كه است آن يواقع ـ  صـورت  ني  يحت
 »است محال آن بر زين »شود ينم آن بر حكم« كه نيا به حكم اي »عنه خبريال« كه نيا به حكم

)1383 :1 /228.(  
» آن يهمتا يها معدوم مطلق و گزاره ةناسازوار« ةدر مقال مندي كه اخيراً نظام كار نسبتاً گانهي. 4

ـ   مطلق تا ابـن   معدوم پارادوكس شناسي شهياست، در ر منتشر شده  . اسـت    رفتـه  شيسـينا پ
  .كنند رجوع بدان توانند يمندان به تطور آن در جهان اسالم م عالقه

  . ...كه  شود يگفته م يزيگاه به هر چ »ء يش«و : زيو ن. 5
 كـه ]] گـر يد[ راه يعني[ گريد«: كند يم ترجمه نيچن) Palmer, 2009: 74(پالمر  سان نيهم و به. 6

ـ برنـت ن ). از پالمر اسـت  ،يبه جز دوم ،ها كروشه(» نباشد ديبا] آن[ كه نيا و ستين] آن[  زي
 :Burnet, 1908( »نباشد ديبا آن كه ني، و استيآن ن كه، نيا ،يعني ،يگريد«: گرداند يبرم نيچن

 آن يبرا كه نيا هم و ستين آن كه نيا هم ،يگريد«: است  گونه نيا زيو برگردان بارنز ن )129
  ).Barnes, 1982: 124(» نباشد است يضرور

. ياست سـلب  ياست از عدم؛ گرچه خبر يخود خبر نيهم: گفت توان يم نيدر نقد ا
 يهـا  برگردان يبرخ با را ترجمه نيهر حال، ا  به. دانست يعدم را ناشناختن توان يپس نم

 و هستوجود ـ   نا كه نيا ،يگريد«: ديگو يم فربنكس نمونه، يبرا. ديسنج توان يم گريد
ـ ا ،يگريد«: سدينو يم زين لسيد). Fairbanks, 1898: 91( »هست ضرورتاً كه نيا آن  كـه  ني
برگـردان   نيا) Henn(اما هن ) Freeman, 1948: 42(» نباشداست  ديمق آن كه ني، و استين

برگردان  يول). Henn, 2003: 25(» !باشد ديهرگز نبا! ستين يوجود چيه«: متفاوت را دارد
به ضرورت هست،  يستينو ) οὐκ ἔστιν( ستين: كه نيا يگريد... «: است نيچن يخراسان

 



 25   مهدي اسدي
 

ـ    نيبا ا). 277: 1387( »است ريناپذ پژوهش يكل به ميگو يم تو به راه نيا در  يهمـه حت
: كـه نيا يكي...  ]2پارة [«: شود  يم افتي يزيچ نيچن اتياب گريدر د زين يترجمة خراسان

) 277: يخراسان(» است نيقي راه نيا. ستين) εἶναιµη) (يستين( يناهست و) ἔστιν( هست
 يكه بـرا  نيكه آن هست و ا ،يكي... «: يبا برگردان گاتر ديرا بسنج نيحال هم نيدر ع(

هست ) εἶναι( يهست...  ]6پارة [«: زيو ن)) 51(» است نيقيممكن است نباشد، راه  ريآن غ
  ).278: 1387ي، خراسان(» ستين) µηδὲν( يچيو ه

7 .accomplishable يشدن حاصل زيو ن.  
8. Centaurs (Guthrie, 1971: 17); 

ـ ا در  قنطـورس  از منظـور . است افتاده قلم از واژه نيا يصفر در برگردان قوام  جـا  ني
 چهار و  بدن و  داشت را  انسان دست و  نهيس و سر يونان هاى اسطوره در كه است موجودى

  ).پور انيآر فرهنگ( را  اسب پاى
9. In Homer it may mean little more than seeing. 

ـ ا«: اسـت  نيچن يصفر ة قوامترجم. ميبرگرداند نو از را جمله نيا فعـل در هـومر    ني
  .»دهد يمعنا م دنياز د شيب ياندك

  .واژه از قلم افتاده است نيا يصفر در برگردان قوام. 10
 όφθαλμιοσιν: شده است پيتا نيواژه به اشتباه چن نيا يصفر در برگردان قوام. 11

12. It is this faculty that Parmenides names when he says that whatever isapprehended by it 

must be (Guthrie, 1971: 17-19). 

ـ گو يكه م يهنگام دسيپارمن«: است نيچن يانية پاجمل نيا يصفر در برگردان قوام  دي
ـ ليوسـ  بـه  شدن درك مقصودش باشد، داشته وجود ديشود با درك چه  هر آن قـوه   نية هم
  .»است

 :ديسنج توان يم يگاتر سخن نيا با نيبخش را همچن نيا. 13

 هـر  با ميمستق ارتباط ينوع مستلزم دنيشياند عمل كه ديرس جهينت نيا به دسيظاهر پارمن به
كـردن   لمس مانند يكار را دنيشياندواقع، او در. ميشياند يم اش درباره كه است يزيچ آن
ـ  ييجا از آن. كرد يشكل آن را عنوان نم نيگرچه به ا دانست، يم ـ توان يكه نم چـه را   آن دي

 هم حرف و ديبكن ديتوان ينم هم فكر آن ةدربار دس،يپارمن ةگفت به د،يوجود ندارد لمس كن
كردن روح  لمس يبرا تالش مثل ستيچه ن آن ةدربار دنيشياند يبرا تالش. ديبزن ديتوان ينم

چه  آن« و »چيه« مثل يمنف يميمفاه شد مصمم او كه بود ليدل نيهم به رسد ينظر م به. است
  ... كند حذف داند يم جهان مورد در كه يشرح از را »ستين

متفاوت با  ييمعنا قتيراه حقترجمه شده است، در  دنيشي، كه به اندnoein يونانيفعل 
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 يواقع ياياش صيتشخ ينوع يمعنا به واژه آن. ميبر يكار م داشت كه ما به »دنيشياند« ةواژ
ـ  ييمعنا يگاه كه يا گونه به بود حواس، كمك به معموالً جهان، در ـ  يكم  ادراك از شيب
ـ متوجه شد كه مردم عصـر پارمن  يواقع، ارسطو زماندر. داشت يحس ـ  و دسي  آن از شيپ

  ).91- 89: تا يب ،يگاتر(» دانند يم يحس ادراك مانند يجسمان يروند را دنيشياند«
14. There remains the impossibility of speaking about, or mentioning, what is not. 

ـ  يصـفر  ة قوامترجم. ميكرد پس و شيپ ياندك را جمله نيا ـ «: اسـت  نيچن  مانـد  يم
  .»ستيچه ن ة آندربار گفتن سخن يعنيكردن،  ناممكن بودن ذكر

15.  ‘say’ or ‘tell’بگو«: است نيچن يصفر ترجمة قوام«. 
 .16)Guthrie, 1971: 20( and frequently later, … ... يو انـدك «: است نيچن يصفر ترجمة قوام؛ 

 .»... زيبعد از آن ن
17. show or point out. 

18 .Say، دنيد«: است نيچن يصفر ترجمة قوام«.  
19. Speak of. 

20 .Mean نيا. باشد ية بهترترجم جا نيكردن و درنظرداشتن ا اراده را يزيشايد مرادبودن و چ 
ـ  زين »بودن] يزيچ[گر  نشان«صورت   كار رفته، به واژه، بسته به متن به  برگردانـده  توانـد  يم

  .شود
  .است mean يعبارت به معنا نيا. عبارت از قلم افتاده است نيا يصفر در برگردان قوام. 21
 :Russel, 2012( عبارت راسـل  يفظلال از برگردان تحت» آن« يجا به جا نياگر مترجم در ا. 22

 .بود يم اتريگو برگردان كرد، يترجمه م» خودشان«را ’themselves‘ يعني گرفت، يم بهره  )49
ـ هستنده هست، ز: كه دنيشيالزم است گفتن و اند«: است نيچن يبرگردان خراسان يول. 23  راي

  ).278: 1387( »ستين) µηδὲν( يچيو ههست ) εἶναι( يهست
  .واژه از قلم افتاده است نيا يصفر در برگردان قوام. 24

25. to give ἔστι its potential sense (Guthrie, 1971: 21). 
. »...بـه آن   ἔστι يالتزام يدادن معنا... «: است نيچن يصفر فهم قوام  قابل ريبرگردان غ

را بـه   وجـود  يگاتر ميدي، كامالً رسا است؛ چه، د»بالقوه و امكان يمعنا« يعنيترجمة ما، 
ـ سخن گفت  توان يچه دربارة آن م آن«: گفت و زد ونديپ بالقوه و امكان ـ با ديشـ ياند اي  دي

 ,What can be spoken and thought of must be(» .است كه باشد ممكنآن  يبرا راي، زباشد

for it is possible forit to be (Guthrie, 1971: 20).(دهيطور كه در ترجمة تاگول د همان ي؛ ول 
  آن از ضـرورت و وجـود سـخن    يجـا  و بـه  گذارد يكنار م او بالقوه و امكان را  شود يم
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 )ديگو يم را نيهم زين) Tugwell, 1964: 36-37( تاگول خود مفصل يها حيتوض. (ديگو يم
26. ‘What exists to be referred to or thought about must exist; for it is there to exist, nothing is 

notthere to exist’ (Guthrie, 1971: 21). 

 برگـردان  از بدتر تر كم يا ترجمه يبرا يمجال جا نيا در يفارس زبان در رسد يم نظر به
 اشـاره  متعلق: است روشن عبارت يمعنا ،يرو هر  به .ديآ ينم دست به يآسان به يصفر قوام
  .ستين عدم يول هست، آن چون باشد؛ ديبا شهياند و

  .شده است پيتا έστιواژه به اشتباه  نيا يصفر در برگردان قوام. 27
 ؛هسـت : است كـه  شهيهمان اند دنيشياند«: است نيچن جا نيدر ا يبرگردان خراسان يول. 28
  ).280: 1387( »يابيب شهيبدون هستنده، كه در آن به زبان آمده است، اند يتوان ينم رايز
  .تتوسيثئا: ها يسيمطابق با تلفظ انگل اي توسيتايتئا ايثئتتوس  اي. 29
 در عدم، يريناپذ سخن و يريناپذ شناخت يادعا نيهم وجود با دسيپارمن كه ميديد يول. 30

  .»ستين عدم« كه گفت آن مورد
31. Chimaera، ما در متن تلفظ . شده است دهينام زين ريش غول يدر فارس را؛يمايخ مر؛يش: زيو ن

 ر،يش سر وناني اسطورة در كه است ييواليه آن ،يرو هر به. ميداد حيترج را جيرا يسيانگل
  به هنر در زين يگاه). پور انيفرهنگ آر( ديبار يداشت و از دهانش آتش م يعاف دم و بز بدن

 مرايكـا  .اسـت  شده   داده نشان آمده رونيب آن پشت از دار شاخ يبز كلة كه يريصورت ش
 .ستين نظر مد جا نيكه ا) همان(دارد  يو جانورشناس يعلم اتيهم در ادب يگريد يمعنا

 سـخن  آن از سـخن  نيدر هم«: گانهيگفتة ب نياز ا حيتلو كه به يليگفته شود دل ديالبته شا. 32
دارد و در  ييدر مورد معدوم در خـارج كـارا   صرفاً يدر صورت درست د،يآ يم بر ،»ميا گفته

نـه   يمعدوم نيچون چن. است وجه يدر ذهن هم معدوم است ب يمورد معدوم مطلق كه حت
ـ هم نه واحد است و نه كث يتوجه داشت معدوم خارج ديبا يول. ريواحد است و نه كث و  ري

ـ  ياكنون گرچه ظاهراً تناقض. دارد حيخود بدان تصر زين گانهيب در مـورد   رسـد  يكه بدان م
 يكه پنـدار  سخن گفتمآن چنان  ةدربار... « ديگو يجا كه م از آن ياست، ول يمعدوم خارج
ـ بسا نشان دهد وجود در پنـدار را ن  چه» واحد يپندار« ريتعب ني، هم»واحد است وجـود   زي

البتـه  . ر پندار هـم موجـود و واحـد نباشـد    آن است كه د يعدم واقع نياند و بنابرا دانسته
ـ تعب يسـ يدر ترجمـة انگل  ،يدر برگردان فارس» واحد يپندار« ريبرخالف تعب  ’one thing‘ ري
باشـد    متوجه بحث بوده حيتصر به گانهيب كه نيپس اثبات ا. )Plato; 1997: 239a(وجود دارد 

 يدر برخ كه ميا همه، چون نشان داده  نيا با. ميندار بدان ياصرار زيما ن البتهدشوار است و 
ـ  توان ية آن ميهمان معدوم مطلق است، بر پا ياز آثار افالطون عدم ناشناختن بحـث   نيهم

حـداكثر   گانـه يپـس ب . ديكش شيپ زية معدوم مطلق ندربار را يريناپذ بودن سخنپارادوكس
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 از اسـت  سخن نيع يريناپذ سخن نينهد كه چرا ا    شيپ نيبر ا يليدل كند يتالش م حيتلو به
 بحـث كننـده اسـت    تالش او تا چه اندازه قانع كه نيالبته ا. و معدوم مطلق »مطلق« الوجود

  .است يگريد
ـ ) judge(كردن  حكم به را فعل نيا) Plato, 1997 ←(مترجمان  يبرخ يول. 33 . گرداننـد  يبرم

  .ندارد پژوهش نيا در يريتأث صورت هر در كه است روشن
بارهـا و بارهـا در    نيتگنشـتا يو«: ديگو يبخش از سخن افالطون م نيگزارش ااَنسكوم با . 34

 :Anscombe, 1963(» گشت ياستدالل بازم نيشده در ا به دشوارة ارائه] خود[ يسرتاسر زندگ

13.(  
چه انسان  ن جز آ يزيبه هرچ ايحكم كرد،  ستيچه ن محال است دربارة آن«: سان نيهم و به. 35
  ).Theaetetus: 167a(» حكم كرد كند يتجربه م واسطه يب
بر آن بود  شوند، يم ريگونه كه معموالً تفس و افالطون، آن دسيچون پارمن هم زيارسطو ن ايآ. 36

 وجود دو هر دييتأ در يعبارات ظاهراً دانست؟ يم يرا شناختن  آن اياست؟  يكه عدم ناشناختن
 تفـاوت  افالطـون  بـا  ارسـطو  داد نشان توان يم ارسطو فهم در درست يتالش با يول. دارد
 نيا يبررس. در ارسطو ندارد يا شهيدر جهان اسالم ر جية معدوم مطلق راشبه و دارد ياديز

  .جداگانه است يا مقاله ازمنديمهم ن
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