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استدالل كرديم كه اين جملـه  » مجهول مطلق قابل اخبار نيست«همچنين، تحليل جملة 
دهد از وضـعيت معرفتـي    دهد، بلكه حداكثر خبري كه مي نميخبري از مجهول مطلق 

به عبارتي ديگر چون خبردادن يك فعل معرفتي است اين جملـه درواقـع   . انسان است
كه پيداست اصل خبر، در  ، چنان»تواند از مجهول مطلق خبر بياورد نمي انسان«: گويد مي

طلق به چيـزي كـه هـيچ    بنابراين تعريف مجهول م. مورد انسان است نه مجهول مطلق
چنان پابرجاست و اگر  توانيم از آن هيچ خبري بدهيم هم اطالعي از آن نداريم و لذا نمي

توانـد   نمـي » مجهول مطلق قابل اخبار نيست«مجهول مطلق درست تحليل شود جملة 
بنابراين پارادوكس اخبار منحل خواهد شد به اين شكل كه . براي آن مشكلي ايجاد كند

دهند، خبر از وضعيت  شد خبري از مجهول مطلق مي هايي كه فرض مي گزارهتمام اين 
  .دهند معرفتي انسان مي

شدن با اصل مدعا، اكثر حجم مقالة خـود را   درمقابل، اسدي عموماً به جاي درگير
كردن تعاريف مرسوم ارسطو، و قدما از مفاهيمي چون خبر، سخن، و حكـم   وقف بيان

هاي ما در اين مقاله منطبـق   شود كه مفاهيم و تفكيك كر ميكند و در چندين جا متذ مي
كه خواهيم ديد هرچند در جاهايي بر اساس  چنان. با تعاريف و مفاهيم گذشتگان نيست

هاي رايج عدول خواهيم كرد اما در بسياري از مواضع، موضع  تفكيكهايي از  استدالل
» خبـر «مورد بحث ما همان » خبر«گويد  كه وي مي مثالً اين. ايم گذشتگان را حفظ كرده

مورد بحث قدما نيست، در عين درستي، به معناي كنارگذاشتن تعريـف قـدما نيسـت؛    
هاي خبـري از جمـالت انشـايي     چراكه تعريف قدما از خبر، كه در بحث تمايز گزاره

كـه   چنان. شود فرق دارد ي كه در پارادوكس معدوم مطلق مطرح مي»اخبار«، با يدآ مي
مـورد بحـث قـدما امـري زبـاني و      » خبـر «رق اين دو بحث خواهيم كرد مفصل از ف
 بوده اسـت در ) جازم بودن يا نبودن جمله، قابل صدق و كذب بودن جمله(سمانتيكي 

كه بحث اخبار از مجهول مطلق و كالً بحث ما در اين مقاله و مقالة قبلي بحثـي   حالي
  .شناختي است معرفت

) يا متفـاوت (گردند به داشتن برداشتي نادرست  برخي از نقدهاي اسدي صرفاً برمي
  : اي از اين موارد آغاز كنم اجازه دهيد بحث را با نمونه. از برخي مطالب ما

ها خبـر نيسـتند،    هاي يك خبر ادعا كرديم كه توتولوژي در بحث مربوط به ويژگي
  :كنند رساني نمي ها اطالع چراكه آن

قدر از سقراط  همان» سقراط سقراط است«ها محتواي اخباري ندارند؛ گزارة  وژيتوتول«
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  1).88: 1391زاده و حجتي،  شريف(» دهد كه از سعدي خبر مي
  :گويد اسدي اين جمله را بسيار عجيب يافته و مي

سـعدي  «فرقي بـا  » سقراط سقراط است«گويد كه  ظاهراً اين جملة عجيب اين را مي«
رسد از متن چيزي ديگـري   نظر نمي به! ندارد) »سقراط سعدي است« يا(» سقراط است
  ).18: 1392اسدي، (» بتوان فهميد

سقراط «فوق روشن است؛ مجموعه اطالعاتي كه گزارة ) عجيب(منظور ما از جملة 
دهد برابر است با مجموعه اطالعاتي كه همين گزاره  در مورد سقراط مي» سقراط است

. دهـد  منظورمان اين است كه يك توتولوژي هيچ خبري نمـي . دهد در مورد سعدي مي
هـاي سـقراط،    ويژگي(قدر از سقراط  همان» سقراط سقراط است«شما با شنيدن گزارة 

  .شويد كه از سعدي مطلع مي...) وضعيت وي، و 
در . هايي از اين نوع باعث شده حجم انتقادها به مقالة ما بسيار افزايش يابـد  تحليل
توضـيحات  ) اهميت حتي كم(ضع، اسدي با برداشتي نادرست، از مطلبي موا بسياري از

را در مقالـه  ) اي و گـاه چندصـفحه  (چنـدين سـطري   ) و حتي بـديهي (غير ضروري 
  .گنجاند مي

با اين حال . يك از اشكاالت و انتقادت اسدي به مقاله صحيح نيستند به گمان ما هيچ
در برخـي مواضـع،   . ي ايشان مفيد نيستنديك از انتقادها هيچاين به معناي آن نيست كه 

مـا شـد و مطالـب    مقالة تر برخي دعاوي  نقدهاي ايشان درنهايت منجر به وضوح بيش
ايشان به همرا مطالب ما مبناي كافي براي داوري مخاطب ميان دو موضع مقابـل هـم را   

  .سازد فراهم مي
رود، مـا   پيش ميهاي مقالة ما  اسدي در مقالة انتقادي خويش بر اساس همان بخش

نخست سـراغ  . در پاسخ به مقاله وي نيز كم و بيش همين ترتيب را حفظ خواهيم كرد
هـا را بـه چـه     تـوان آن  كه مـي  ها و اين مفاهيم معدوم مطلق و مجهول مطلق، تمايز آن

در . رويم و اشكاالت اسدي را در اين رابطه بررسي خواهيم كرد كار برد مي اي به معاني
حل صدرا به پـارادوكس مجهـول    شكاالت وي بر تحليل و نقد ما از راهبخش بعد به ا

در بخش چهارم، به مسـائلي پاسـخ خـواهيم داد كـه اسـدي      . مطلق خواهيم پرداخت
در بخش پنجم مروري خواهيم داشـت  . حل پيشنهادي ما مطرح كرده است پيرامون راه

هاي اسدي  و از بدفهميهاي خبر، كه كامالً مرتبط به بخش قبلي است،  به بحث ويژگي
  .در اين رابطه بحث خواهيم كرد
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  شناختي شناختي از معرفت تفكيك معدوم مطلق هستي. 2

افزايي و تنقيح مطلب، بين دو معدوم، معدوم مطلـق   ما در ابتداي مقالة خود براي دقت
 :شناختي، فرق گذاشتيم شناختي و معرفت هستي

معـدوم مطلـق   ( او ذهن از خارج نه و باشد موجود انسان ذهن در نه كه چيزي) الف
 ).شناختي هستي
معـدوم مطلـق   ( ذهـنش  از خارج در نه و بيابد ذهن در نه را آن انسان كه چيزي) ب
  ).شناختي معرفت

  :اشكال اسدي به اين تفكيك چنين است
نيـافتن    نبـودن و در ذهـن    اين جهت قابل نقد است كه در ذهناز ...  بندي اين تقسيم

يابيم و هرچه در ذهن بيابيم  را در ذهن مي  هرچه در ذهن باشد آن: هم ندارند باتفاوتي 
يابيم و هرچه در ذهن نيـابيم   را در ذهن نمي  در ذهن است و هرچه در ذهن نباشد آن

  .)5: همان.. (. در ذهن نيست
كه در ذهن نبودن و در ذهن نيافتن تفاوتي با هم نداشـته باشـند نيـاز بـه       اوالً اين

تواننـد   كـاوي مـي   شناسـي و روان  رسد روان نظر مي هاي قوي له خود دارد؛ به استدالل
ها هست كه شما نام شخص يا چيزي را  بسياري وقت. داليل خوبي عليه آن ارائه كنند

آوريـد   كنيد، و مثالً در موقعيت خاصي هرچقدر به ذهن خـود فشـار مـي    فراموش مي
كنيد آن  به عبارتي ديگر هرچه تالش مي. يدرياد بياو توانيد آن را بازيابي كنيد و به نمي

توان نتيجه گرفت كه چنين نـامي در ذهـن شـما     آيا از اين مي. يابيد را در ذهنتان نمي
در موقعيتي خـاص ممكـن اسـت عـواملي نظيـر      . وجه هيچ نظر ما، به  وجود ندارد؟ به

هـا را   بيابيـد و آن خستگي و استرس اجازه ندهند كه شما اطالعاتي را در ذهن خـود  
هـا را بـه يـاد     راحتي بتوانيد آن بازيابي كنيد، و كامالً ممكن است در موقعيتي ديگر به

را در  xتوانـد   اسدي در برابر موقعيتي كه در آن شخصي در زمان الـف نمـي  . بياوريد
وري آيـاد كه كسي يا چيزي آن را  بدون اين(تواند  ذهن خود بيابد ولي در زمان ب مي

هايي وجود ندارند،  يا بگويد كه اصالً چنين موقعيت: تواند انجام دهد دو كار مي، )كند
  !شود در ذهن ب خلق مي xيا بگويد كه در زمان ب 

اي كـه بـا آن    اي به ضمير ناخودآگاه، به عنوان نظريـه  اشاره نوشت يالبته اسدي در پ
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كند و به اين شـكل آن   كرد، مي تفاوت در ذهن نبودن و در ذهن نيافتن دفاع توان از  مي
  :كند را نقد مي

نـوعي بـه    كشيدن ضمير ناخودآگاه بـه  البته منكر نيستيم كه كسي بخواهد مثالً با پيش
تقويت ادعاي فوق بپردازد، البته اگر بتواند تقريري پـذيرفتني از آن پـيش نهـد و بـه     

بخشـي از  فرض كنيد اطالعات حافظة ما در ... هاي موجود فراوان پاسخ گويد  اشكال
هاي مغزي در ذهن حاضر است كـه وجـود    فقط هنگامي اين ذخيره. مغز ذخيره شود

  ).32: همان(ادراكي داشته باشد وگرنه در ذهن نيستند، گرچه در مغزند 
چيزهايي در ذهن ما هست . تواند به بحث ما مرتبط باشد اتفاقاً ضمير ناخودآگاه مي

قـط برخـي اوقـات قسـمت كـوچكي از ايـن       اطالع هستيم و ف ها بي كه ما كالً از آن
توانـد بـه    مـي ) هيپنوتيزم(، يا خواب مصنوعي )رؤيا(اطالعات از طريق خواب طبيعي 

به عبارتي ديگر در زمان خاصي اطالعـاتي در ذهـن شـما    . سطح هوشيار آورده شود
هر اگر از واژگان خود اسدي استفاده كنم، . ها را در ذهن بيابيد آنتوانيد  است ولي نمي

چه در مغز هست  هست در مغز نيز هست ولي هرآن) ساحت خودآگاه(چه در ذهن  آن
  .در ذهن نيست

 يـق است نـه دق  شناختي يهست يمعدوم مطلق اصالً بحث كه ينبه نظر ما گفتن ا ثانياً
ـ   يـان انسـان در م  يـك  يكه پـا  يتا زمان. است و نه موجه كـامالً   چيـزي  يچاسـت ه

 ياوقـات بـه معنـا    ياريرا بسـ  معـدوم مـا   يفلسـف  يـات در ادب. يستن شناختي يهست
رسـتم،   يمرغ،سـ  گوينـد  يمثالً م. آورند يم) در خارج يافتنن يعني(آن  يشناخت معرفت

 ها ينمنطقاً ممكن است كه همة ا. اند فرانسه در خارج، معدوم يشاخ، و پادشاه كنون تك
ـ . ندك ييها را شناسا انسان نتوانسته باشد آن يوجود داشته باشند ول  يامكـان  يناگر چن
ها معدوم  است كه ما به آن ينجز ا ياآ! ها به چه معنا معدوم هستند؟ وجود دارد پس آن

ـ   يافتهآن را در خارج ن كس يچخاطر كه ه ينصرفاً به ا گوييم يم  گـوييم  ياست؟ مـا م
ـ (در حاق واقع وجود ندارد  يمرغكه س يلدل ينمعدوم است نه به ا يمرغس  يكسـ  يچه
ـ   يلدل ينبلكه صرفاً به ا) كند يهرا توج ييادعا ينچن تواند ينم ـ  گـاه  يچكه مـا ه  ينچن

را مشـاهده  ) و در ذهـن وجـود دارد  (است  يفالن خواص ظاهر يكه دارا يموجود
كما . مشاهده شود يمرغس يامكان وجود دارد كه روز ين، و البته ا)ايم يافتهن( يما نكرده

 ينكه چن يافتندبعداً در يول شد يم يوم تلقمعد يامر ياهس يقو يا دوره يكدر  كه ينا
بلكـه   يستند،ن يشناخت معرفت مطلقمعدومات معدوم  ينالبته ا. يستمعدوم ن يموجود
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مثال زد؛  يزن يشناس معدوم مطلق معرفت يبرا توان يم يول. در ذهن وجود دارند يهمگ
باشد كه انسان هرگز نتواند آن را در ذهن و خارج  يدهرا آفر يئيخداوند ش يدفرض كن

  .ايم يدهنام يشناخت معرفت مطلقرا معدوم  يزيچ چنين ما يابد؛ب
  
  فرعيه قاعدة و مطلق، مجهول و معدوم 1.2
) الـف : يممعدوم مطلق و مجهول مطلق، از دو گزاره دفاع كرد ياندر بحث تفاوت م ما

 يزيممكن است چ) دوم مطلق نباشد؛ بمع يمجهول مطلق باشد ول يزيممكن است چ
تـر از ب   راحـت  يارالف بسـ  كردن يهتوج. مجهول مطلق نباشد يمعدوم مطلق باشد ول

بـه   گاه يچكه انسان نتواند ه يده،آفر يئيخداوند ش يدفرض كن يمكه قبالً گفت چنان. است
دادن صـدق   نشان يما برا. يستن يا كار چندان ساده يدوم يهاما توج. كند يداآن علم پ

 p يـد صادقانه بـه شـما بگو   يكس يدفرض كن. يمكمك گرفت يفكر يشآزما يكب از 
و نـابود   يسـت ، و بعد از آن ن)بدهد يگريد يحتوض يچه كه ينبدون ا(سبزرنگ است 

 يعني يست؛چ p دانست يبود كه م يموجود يگانه يكه و يدفرض كن ينو همچن(شود 
 دانيد ياست كه شما اكنون هرچند نم ينل مسئلة ما احا). فقط در ذهن او بود p يتماه

p يددار ياردر مورد آن در اخت يحداقل خبر ناقص خبريد، يآن ب يتاز ماه يعني يستچ 
نـه در   اكنـون  p(معدوم مطلق است  p اكنونگرچه  ينبنابرا).  سبزرنگ است p: يعني(

چراكـه   يسـت، مجهول مطلق ن اكنوناما ) هست و نه در خارج وجود دارد يذهن كس
داده باشـد شـما گـزارة     يحيو اگر آن شخص اطالع صـح ( دانيد يم يزيشما از آن چ

 ).يددر ذهن دار يصادق
  :كند اسدي به اين مثال سه اشكال وارد مي

جا روا خواهد  با فلسفه و منطق اسالمي آشنا باشد نخستين نقدي كه در اينكس  هر] 1[
چنين، ذهـن و خـارج    هم] 2[؛ ...دانست اين است كه از قاعدة فرعيه غفلت شده است 

پس ما . ذهن آن شخص براي او ذهن است ولي براي ما خارج است. امري نسبي است
ج خود ذهن آن شخص است، زماني دانيم در خارج از ذهن خودمان، گرچه اين خار مي

، وجود داشته كه سبز بوده است و بعد با از بين رفتن محل آن چيـز خـود آن   pچيزي، 
چيز سبز است منظورمان ايـن   دهيم آن  پس اكنون كه خبر مي. چيز نيز از بين رفته است

پس معدوم مطلق . است كه آن چيز در زمان و مكان خاص وجود خود سبز بوده است
حتي اكنون نيز سبز است، پس حتماً تصوري  pاگر منظورتان اين باشد كه ] 3... [ نيست
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پس در ذهنتان . دانيد كدام جوهر است اجمالي از آن چيز در ذهن خود داريد گرچه نمي
مطلق   را از تعريف معدوم  همين كافي است تا آن. است موجودبه نحو اجمال و نامتعين 

  ).7: همان... ( بيرون برد
كنـد؛ حقيقـت    اوالً اين حرف درستي است كه اين مثال قاعدة فرعيه را نقض مـي 

اين است كه هواداران قاعدة فرعيه بايد بتوانند به نحو معقولي بـه ايـن مثـال پاسـخ     
اين مثل اين » كند اين مثال قاعدة فرعيه را نقض مي«كه صرفاً بگويند كه  گويند نه اين

بگـوييم  ) دان و تناقض باور مشـهور معاصـر   منطق(است كه در برابر گراهام پريست 
هـا در عـين    ؛ ايـن نـوع پاسـخ   »كنند هاي شما اصل عدم تناقض را نقض مي تناقض«

نسـبت   pتوانم چيزي را به  من مي pطبق مثال . چنداني ندارند  درستي ارزش معرفتي
ن بـدو  اكنـون به عبارتي ديگر مـن  . در ذهن و خارج وجود ندارد pدهم، اما ماهيت 

در خارج يا ذهن فرد ديگري ثبوت  pكه  و بدون اين(را بدانم  pكه جنس و فصل  اين
در زمـان   pچرا نبودن ماهيت . گويم سبزرنگ است به شكل معناداري مي) داشته باشد

سـبزرنگ   p«توانم بگـويم   شود؟ من مي نمي pدادن چنين صفتي به  حاضر مانع نسبت
اگر هم بپرسيد خـب از كجـا   . دانم نميگويم  چيست؟ مي p، و اگر شما بپرسيد »است
گويم فـردي كـه االن ديگـر وجـود نـدارد چنـين        سبزرنگ است، مي pدانيد اين  مي

  .جا وجود ندارد به نظر ما هيچ امر غير ممكني در اين. اطالعاتي را به من داده است
وم زماني در ذهن كسي وجود داشته است، پس معد pگويد،  كه اسدي مي ثانياً اين

گيرد كه معدوم مطلق يعني  فرض مي پيشمطلق نيست، اين تعريف از معدوم مطلق را 
اين تعريف بـه نظـر مـا هـم غيـر      . گاه وجود نداشته و نخواهد داشت چيزي كه هيچ

  :ساز ضروري است و مشكل
مطرح شده است؛ يعنـي  ) معدوم در خارج(اوالً، معدوم مطلق در مقابل معدوم نسبي 

تـوان فـرض    ن در خارج معدوم هستند ولي در ذهن وجود دارند و ميبرخي چيزها اكنو
. گويند معدوم مطلـق  به اين معدوم دوم مي. كرد كه چيزي نه در ذهن باشد نه در خارج

زمين وجود داشته از بين رفته است، به كرة ي كه روي  xها سال پيش  فرض كنيد ميليون
است نه در خارج، حتـي بـه مخيلـة     شكلي كه اكنون هيچ اثري از آن نه در ذهن احدي

معدوم نسبي است : چه نوع معدومي است x اين اكنون .كند هيچ شخصي هم خطور نمي
يا مطلق؟ اگر بگوييم معدوم نسبي است در اين صورت تعريف معدوم نسـبي را نقـض   

اند و در  گوييم كه فقط معدوم در خارج معدوم نسبي ميهايي  ايم چراكه ما به چيزي كرده



 در پاسخ به يك نقد انسان، مجهول مطلق، و خبر؛   80

  

كس، نـه در خـواب و نـه در     هيچمخيلة حتي به  xن وجود دارند، اما گفتيم كه اين ذه
حال اگر معدوم نسبي نيست، و طبق حرف اسدي معدوم مطلق . كند بيداري، خطور نمي

   !هم نيست، پس چه نوع معدومي است؟
در تعريـف  » گاه وجود نداشته باشـد  هيچ«ثانياً، بدون در ميان آوردن عباراتي چون 

دوم مطلق، پارادوكس اخبار از معدوم مطلق همچنان پابرجاست، و به نظر ما ساختار مع
  :اصلي پارادوكس هم به همين شكل است

نه در ذهن است و نه در  اكنون يعني(معدوم مطلق است  اكنوناز چيزي كه ) الف
   .توان خبر داد نمي) خارج
  ). از طريق جملة فوق(توان خبر داد  معدوم مطلق است مي اكنوناز چيزي كه ) ب

دهد كه مسئلة اصلي پارادوكس اخبـار از   ميروشني نشان  تحليل اين پارادوكس به
معدوم مطلق حول اين فرض است كه اكنون از چيزي كه در ذهـن شـما و خـارج از    

هـن و خـارج   كه در گذشته هـم در ذ  توانيد خبر دهيد، اين ذهن شما وجود ندارد نمي
يا محال است كه در ذهن كسي بوده باشد يا وجـود  (نبوده باشد يا در آينده هم نباشد 

از ميان سه تعريف زير، تعريف نخسـت بـراي   . چيز اضافي و غير ضروري است) يابد
  :پارادوكس اخبار از معدوم مطلق كافي است

 ).تعريف ضعيف(معدوم مطلق اكنون نه در ذهن است نه در خارج . 1
معدوم مطلق نه در ذهن و نه در خارج، در گذشته و آينده هم نبوده و نخواهـد  . 2
 ).تعريف قوي(بود 

تعريف بسيار قـوي،  (معدوم مطلق محال است كه در ذهن و خارج وجود يابد . 3
 2).كه در آن مصاديق معدوم مطلق با مصاديق محاالت منطقي يكي خواهد شد

كه قدما همان تعريف قوي يا اقوي را در  اين يدأيتجاست كه اسدي براي  جالب اين
آورد  هايي از فيلسوفان له ديـدگاه خـود مـي    قولاند، به شكل نادرستي نقل  داشتهنظر 

) بسـيار قـوي  : تـر  دقيق(مثالً قول زير از هيدجي را به اشتباه تعريف قوي ) 11: همان(
 :كند قلمداد مي

» از آن خبـري داده شـود   خاطر امتنـاع تصـورش امكـان نـدارد     معدوم مطلق به«
 ). 197: ق 1404 - 1363هيدجي، (

گويـد   گويد خود معدوم مطلق ممتنع است، بلكه مي نميبايد دقت كنيم كه هيدجي 
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گويد اگـر   ميدر واقع وي . تصورش ممتنع است، و اين دو كامالً با هم متفاوت هستند
عريف ضعيف چنـين  ت. گاه ممتنع است كه آن را تصور كرد چيزي معدوم مطلق بود آن

را تصـور كنـيم    pاكنون ممتنع است كه . كند و با آن قابل جمع است نميچيزي را رد 
توان نتيجه  اما از اين نمي. وجه نه در ذهن وجود دارد نه در خارج هيچ به pچون ماهيت 

اگر كسي مدعي شود كه تصور ذات خداوند براي انسان . ممتنع است pگرفت كه خود 
  .به معناي امتناع خود ذات خداوند نيست ممتنع است اين

مجهـول مطلـق   : بودن تعريف ضعيف، در مورد مجهول مطلق نيز صادق است بسنده
كه در گذشته و آينـده   يابد نه در خارج؛ اين است كه انسان اكنون نه در ذهن ميچيزي 

هـا نيـز    هم كسي نيافته باشد يا محال است كه بيابد غيـر ضـروري اسـت و بـدون آن    
  :رادوكس پابرجاستپا

يعني اكنون نه در ذهن است و نه در (از چيزي كه اكنون مجهول مطلق است ) الف
  .توان خبر داد نمي) خارج
  3).از طريق جملة فوق(توان خبر داد  از چيزي كه اكنون مجهول مطلق است مي) ب

كه زماني در ذهن كسي بوده  را عوض كرد تا اشكال اين pتوان مثال  ميثالثاً، اصالً 
ام كه كسي به من فقط اين جمله را گفته  فرض كنيد من خواب ديده: است وارد نشود

كه معنـاي سـارديپوس را بـدانم يـا      من بدون اين. »سارديپوس خوشمزه است«: است
ذهـن كسـي    يا اصالً سارديپوسي در ذهن كسي و خارج از(ماهيت آن در ذهنم باشد 

توجه كنيد مـن  (» سارديپوس خوشمزه است«توانم بگويم  صبح آن روز مي) بوده باشد
و اگر كسي بپرسد سارديپوس چيست به ) دانم كه اين جمله صادق است يا كاذب نمي

مسئلة ما اين . دانم كه وجود دارد يا نه دانم چيست و همچنين نمي گويم نمي سادگي مي
كه ما  براي اين. دادن وجود ندارد نامعقولي در اين نوع نسبتاست كه هيچ امر محال يا 

ام سـارديپوس   بر اسـاس خـوابي كـه ديـده    «؛ يا »سارديپوس خوشمزه است«م يبگوي
نيازي نيست كه سارديپوسي در ذهن يا خارج از ذهن وجود ضرورتاً ، »خوشمزه است

طلق اسـت؛ يعنـي   جا سارديپوس مجهول مطلق نيست، اما معدوم م در اين. داشته باشد
  .اكنون نه در ذهن كسي وجود دارد و نه در خارج و نه زماني در ذهن كسي بوده است

معنـاي    وجـود دارد، » اجمـاالً « pسخن اسـدي كـه     گذشته از اين، به نظر ما، اين
اي است؛ يك چيز يا وجود دارد يا ندارد، اجمال  محصلي ندارد و به نوعي خلط مقوله
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و اين بحث به  تواند ميهرچند شدت و ضعف (صف وجود باشد تواند و و تفصيل نمي
كه  رسد اين به نظر مي. اجمال و تفصيل وصف علم است نه وجود) كلي متفاوتي است

الً ااجم pتواند بدهد كه از  اجماالً وجود دارد معنايي غير از اين نمي pگويد  اسدي مي
حرف ماسـت؛  يد أيتو اين ، )سبز است pيعني همان گزارة (اطالعاتي در دست هست 

اكنون در هيچ جايي وجود ندارد، اما اطالعات بسـيار ناقصـي در مـورد آن     pماهيت 
  .هست
  

  حل تمايز حمل اولي و حمل شايع صناعي نقد راه. 3
هـا   روشن است كه بين پارادوكس معدوم يا مجهول مطلق، و پارادوكس اخبـار از آن 

حل وي هرچند شبهة معدوم  ايم كه راه مالصدرا گفتهحل  ما در نقد راه. فرق وجود دارد
. كند، اما از حل شبهة اخبار از مجهول مطلق عـاجز اسـت   يا مجهول مطلق را حل مي

  :دارد يا معدوم مطلق را از ميان برمي  حل وي به اين شكل پارادوكس مجهول راه
ايـن  . مجهول مطلق است) يا مصداق(مجهول مطلق، مفهوم ) يا مصداق(مفهوم . 1

صورتي كه مفهوم مجهول مطلق مورد نظر باشد به حمل اولي صادق است و  گزاره در 
صورتي كه مصداق آن مورد نظر باشد حمل شيء علي نفسه اسـت و بـاز صـادق      در

  .است
اين گزاره نيز صـادق اسـت    .مفهوم مجهول مطلق، مصداق مجهول مطلق نيست. 2

نـدارد و چـون در ذهـن وجـود دارد امـري      مفهوم مجهول مطلق فرقي با بقية مفاهيم 
به عبارتي ديگـر مجهـول   . موجود است و خود مصداقي از مجهول مطلق نخواهد بود

كس منحـل  وبر ايـن اسـاس پـاراد   . مطلق به حمل شايع صناعي مجهول مطلق نيست
برقرار نيست ) يا محمول(اند، چون وحدت موضوع  گرچه هر دو گزاره صادق: شود مي

كـردن موضـوع و    جـا  بايد توجه كرد كه در گزارة دوم، جابـه . نيست تناقضي در كار
كـردن آن دو   سـان  يا يك) مصداق مجهول مطلق، مفهوم مجهول مطلق نيست(محمول 

مصداق مجهول مطلق، مصداق «، يا »مفهوم مجهول مطلق، مفهوم مجهول مطلق نيست«(
وحدت موضوع يا كند؛ در حالت نخست  ناسازگاري ايجاد نمي) »مجهول مطلق نيست

  .كاذب خواهند بود  ها محمول وجود نخواهد داشت و در حالت دوم گزاره
حل مالصدرا مبتني است بر تمايز ميان مفهوم مجهول مطلق و مصـداق آن، بـه    راه

توان  تواند پارادوكس اخبار را حل كند، چراكه مي حل نمي همين دليل به نظر ما اين راه
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 :مجهول مطلق بازسازي كرد مفهومكار آوردن  پارادوكس اخبار را بدون در
  توان خبر داد؛ از مصاديق مجهول مطلق نمي) الف
  ).از طريق جملة فوق(توان خبر داد  از مصاديق مجهول مطلق مي) ب

كـه   نويسندگان هيچ دليلـي بـراي ايـن   «: اشكال اسدي به اين ادعاي ما چنين است
كشـند، در   نه مفهوم آن پيش نمـي خبرناپذيري، خبري از مصاديق مجهول مطلق است 

حالي كه چنين ادعايي، كه در طول تاريخ بارها برخالف آن پاي فشرده شـد، آشـكارا   
  ).14: همان(» ...جد نيازمند دليل است  به

بودن پارادوكس مجهول مطلق ناشـي از ايـن اسـت كـه      اوالً اصالً پارادوكسيكال
روشـن اسـت   . توان خبر داد مي ريمگونه اطالعي از آن ندا كه هيچ» چيزي«از چگونه 
چون ديگـر   مفهوم مجهول مطلق نيست، چراكه مفهوم مجهول مطلق هم» چيز«كه اين 

چـه موجـب پـارادوكس شـده،      آن. ايـم  مفاهيم در ذهن وجود دارد و ما از آن مطلع
كه خـواهيم ديـد اسـدي در جاهـاي      چنان. مصداق مجهول مطلق است نه مفهوم آن

  .مفهوم و مصداق خلط كرده استديگري نيز بين 
ثانياً به هر روي ما پارادوكسي را بر اساس مصداق مجهول مطلق بازسازي كـرديم  

يكي . توان اين پارادوكس را حل كرد حل مالصدرا مي شما نشان دهيد كه بر اساس راه
كارآمد براي يك پارادوكس خاص، اين است كه بتواند  حل  هاي مهم يك راه از ويژگي

توان  هاي آن را حل كند؛ اگر بعضي را بتواند و بعضي را نتواند حل كند، مي نسخهتمام 
. حل نتوانسته است مشكل اصلي پارادوكس را شناسـايي كنـد   نتيجه گرفت كه اين راه

شده است، ولـي ايـن الزامـي      ضمناً در طول تاريخ برخالف خيلي چيزها پاي فشرده
  .ن كنندكند كه آيندگان هم بايد چني ايجاد نمي

  :دهد گونه ادامه مي وي سپس اشكاالت خود را اين
اند به  خود حتي در سرتاسر همين مقاله نيز نتوانسته ،از سوي ديگر، نويسندگان«

ر همـين  دطور كه خواهيم ديـد،   براي نمونه، همان. ادعاي خود پايبند بماننداين 
. يت معرفتي ما استگر وضع شود كه خبرناپذيري صرفاً نشان ادعا ميفراوان مقاله 

 معـدوم  و مجهـول  مصـداق  از يخبر يريخبرناپذ كه است معنا بدان نياآشكارا 
  ).15 -  14: همان( »... ستين مطلق

  :افزايد مي نوشت يپسپس در 
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گونه از جانب نويسـندگان بـه بازسـازي و     اي اين با وجود اين، شايد بتوان تا اندازه
ندارند كه همين خبرناپذيري در   اعتقادي به اينها درواقع  دفاع برخاست كه خود آن

دانند، اما در اين صـورت، در   مورد مصداق است و آن را همان وضعيت معرفتي مي
  ).36: همان... (شمار آورند  ها را نادرست به توانند ديدگاه آن نقد گذشتگان ديگر نمي

خواهيد بـا مبـاني و    بار شما مي يك. بحث را با هم خلط كنيم  هاي ما نبايد مقام
بـار داريـد حـرف خودتـان را      مقدمات طرف مقابل سخن وي را نقد كنيد و يـك 

خواستيم نشان دهيم كه تمايز حملين در برابر پـارادوكس   جا مي ما در آن. زنيد مي
خبرناپـذيري از   كه به فرض اين اخبار از مجهول مطلق كارساز نيست، چراكه حتي

توان اين پارادوكس را طوري  مجهول مطلق، خود خبري از مجهول مطلق باشد مي
حل خودمان  هاي بعدي ما راه در بخش. بازسازي كرد كه با تمايز حملين حل نشود

را به بحث گذاشتيم و گفتيم اصالً اين فرض درستي نيست كه بگوييم خبرناپذيري 
بنابراين هيچ معلوم نيسـت اسـدي   . دهد از مجهول مطلق خبر مي از مجهول مطلق،

نويسندگان نه عدم كارايي ديدگاه گذشتگان را نشان «چگونه نتيجه گرفته است كه 
حل مالصدرا كارا نيست چون  راه. »اند و نه دليل برتري ديدگاه خود بر آنان را داده

ل پـارادوكس اخبـار از   تواند پارادوكس مجهول مطلق را حل كند، از ح گرچه مي
ديدگاه ما از اين لحاظ برتـري دارد كـه تمـام    . مصداق مجهول مطلق عاجز است

كه خبر مـذكور اساسـاً    تقريرهاي پارادوكس اخبار را، از طريق تحليل خبر، و اين
  .تواند حل كند خبري در مورد وضعيت معرفتي انسان است، مي

مـا  مقالـة  يم متوجـه ايـدة اصـلي    يك از اشكاالتي كه تا به حال بررسي كرد هيچ
در ادامه بـه بررسـي   . شدند اي مي تر درگير مباحث مقدماتي و حاشيه نبودند بلكه بيش
  .مدعاي اصلي مقاله هستند خواهيم پرداختمتوجه چند اشكال كه 

  حل پيشنهادي راه. 4
خود خبري از مجهول مطلق نيسـت،  » خبرناپذيري از مجهول مطلق«ايم كه  ما مدعي شده

دليل آن مبتني بر تفـاوتي اسـت كـه افعـالي چـون      . بلكه خبري از وضعيت ذهني ماست
سـعيد  «فرق دو گزارة . با ديگر افعال و مفاهيم دارند... گفتن، فكركردن، و  خبردادن، سخن

اين است كه اولي خبري اسـت در مـورد   » توانم از سعيد خبر دهم نمي«و » قدبلند است
به عبارتي ديگر شما با شنيدن . مورد وضعيت ذهني مناست در سعيد ولي دومي خبري 

شويد ولي با شنيدن گـزارة دوم از وضـعيت    گزارة نخست از وضعيت سعيد مطلع مي
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  .ذهني من مطلع خواهيد شد
جا اين سوال مطرح شود كه فرق چنداني بين اين دو نـوع   البته ممكن است در اين

بـودن،   بلند شمار صفت دارد مانند قد بيسعيد هستند؛ سعيد  ةدربارخبر نيست و هر دو 
» مورد نظر من بـودن «، »مورد خبر من واقع شدن«بودن، فالن و بهمان بودن، و نيز  سفيد
توان از سعيد خبر داد اگـر   ها مي اين موارد اخير نيز صفات سعيدند و لذا با آن. و غيره

  .چه در ضمن آن، پاي فرد ديگر و تمايالت او نيز در ميان است
را ويژگي سعيد بدانم؟ » خبرم از سعيد بي«چرا من بايد : ين ادعا اوالً شهودي نيستا

هاي كيـف ملكـه    را از ويژگي» خبري من از كيف دستي ملكه اليزابت بي«آيا ما شهوداً 
ها بـه مـن    ها ويژگي ذهن من هستند و براي احراز صدق آن كنيم؟ اين گزاره لحاظ مي

 :ثانياً اين ادعا تالي فاسد زيـادي دارد . يا به كيف ملكهرجوع خواهيد كرد نه به سعيد 
و هـيچ چيـزي معـدوم نيسـت حتـي      » هر چيزي وجود دارد«مثالً اين تالي فاسد كه 

ها  از آن/ خبرم بيها  از آن/ اگر من بگويم تمام معدومات مطلق را دوست دارم. محاالت
ها ايـن   ود دارند، چراكه آنها وج توان نتيجه گرفت پس همة آن ، مي... و/ كنم بحث مي
را ...) توسط من دوست داشته شدن، توسط من مورد بحث واقـع شـدن، و   (ها  ويژگي

! باشند؟ وجودي هاي توانند معدوم مطلق باشند اما داراي اين ويژگي دارند و چگونه مي
شـود كـه شـريك البـاري      كنم، نتيجه اين مي اگر من بگويم از شريك الباري بحث مي

د، چراكه ممكن نيست شريك الباري وجود نداشته باشد ولي اكنون ويژگـي  وجود دار
هاي فاسدي نشـان   چنين تالي. را دارا باشد» مورد بحث واقع شدن توسط من«وجودي 

اي  توانيم بـي جهـت هـر نـوع فعـل معرفتـي را بـه عنـوان ويژگـي          دهند كه نمي مي
 .شناختي به امور نسبت دهيم هستي

  :به اين شكل منحل كرديم ما پارادوكس اخبار را
 .توان خبر داد از مجهول مطلق نمي. 1
 ).از طريق جملة فوق(توان خبر داد  از مجهول مطلق مي. 2

بود در ايـن صـورت    خبري در مورد مجهول مطلق مي 1كاذب است؛ اگر  2ة گزار
كه  بود، اما چنان ادعاي صادقي مي 2داشت و لذا  حداقل در مورد آن يك خبر وجود مي

. نه خبري از مجهول مطلق، بلكه خبري از وضعيت ذهني من نسبت به آن است 1گفتيم 
نيز خبري در مورد احواالت ذهني مـا نسـبت بـه مجهـول      2بايد توجه كرد كه گزارة 

. كنـد  را بيـان مـي   كـاذبي  باره خبر اين مطلق است نه خود مجهول مطلق، هرچند در
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زاده و حجتي،  شريف(» دو با هم سازگار هستندتناقضي نيست و اين  2و  1بنابراين بين 
1391 :86  - 87(.  

  :فوق پاروقي مفصلي زده است» كاذبي«اسدي به كلمة 
توانيم  نويسي متهم كنيم مي اگر نخواهيم مقاله را به آشفته. باشد» صادقي«آشكارا بايد كه 

 مـين ال وگرنه، اصالً بحث سر اين است كه خود ه. بگوييم شايد سهوي رخ داده است
اسـدي،  (.. . يخبر عنه خبر نيسـت  بودن اين يعني همين ال كاذب. يخبر عنه خبري است

1392 :36.(  
، »تـوان خبـر داد   از مجهول مطلق مـي «كه اوالً برخالف برداشت اسدي  توضيح اين

آشكارا خبر كاذبي است چراكه در مورد مجهول مطلق هيچ خبري وجود ندارد و جملة 
گرچه صادق است امـا خبـري از مجهـول مطلـق     » توان خبر داد از مجهول مطلق نمي«

اصالً كل مقالة ما بر محـور چنـين   . نيست بلكه خبري صادق از وضعيت ذهني ما است
 يعنـي همـين ال   ،]2جملـة  [ بودن اين كاذب«ثانياً اين گفتة اسدي كه . چرخد باوري مي
ايشـان چگونـه از    وجه درست نيست؛ معلـوم نيسـت كـه    هيچ به» خبر نيست ،يخبر عنه
اند كه پس اين گـزاره خبـر    نتيجه گرفته» توان خبر داد از مجهول مطلق مي«بودن  كاذب
اين گزاره اوالً يك خبر است، ثانياً خبري از وضعيت ذهني انسان است، ثالثاً خبر ! نيست

: كنـد  كاذبي است، چراكه در مورد وضعيت معرفتي انسان اين خبر كاذب را بيـان مـي  
  .»تواند از مجهول مطلق خبر دهد ميانسان «

  :كند حل ما را به اين شكل نقد مي وي سپس راه
ـ  يرو  چيه به كه است آن است وارد سخن نيكه به ا ينقد«  را پـارادوكس  توانـد  ينم

بـه   يريخبرپـذ  ليهمان دل  به درست باشد ذهن يژگيو »يريخبرناپذ« اگر: ديفروگشا
جا كـه ايـن ويژگـي     از آن...  ذهن خواهد بود يژگيو زين »يريخبرناپذ« نيوصف هم
تواند خبري از ويژگـي ذهنـي    خود مي» توان خبر داد از مجهول مطلق نمي«ذهني كه 

 راحتـي شـبهه را بـدون درميـان     تواند به مجهول مطلق باشد مدافع اين پارادوكس مي
  :ن مفهوم و مصداق مجهول مطلق بازسازي كنددآور

 .دهخبر د تواند ينم مطلق مجهول از كه دارد را يژگيو نيذهن ا. 1
 جملـة  يـق از طر(د هخبر د تواند مي مطلق مجهول از كه دارد را ويژگي ينذهن ا. 2
 ).فوق

هـم   يدر مورد مجهول و معدوم مطلق، ذهن بـه نحـو متناقضـ    كه، نيپس كوتاه ا
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ـ ي( خبر ةارائ توان يژگيرا دارد هم و) 1 يعني(خبر  ةارائ توان عدم يژگيو . را) 2 يعن
خبر است كه ذهـن تـوان فهـم     ارائة توان رو نيخبر از ا ةمورد، عدم توان ارائ نيدر ا
: همان(» خبر است ةتوان فهم همان توان ارائ جا نيآشكارا در ا. عدم توان را دارد نيهم
16.(  

ترين اشكال مقالة اسـدي بـه مقالـة     ترين و در عين حال نادرست اين اشكال مرتبط
توان فهم همـان تـوان   «: آن در جملة عجيب پاياني اسدي نهفته است نادرستي. ماست

كه هيچ استداللي براي اين ادعا ارائه كند  جالب است اسدي بدون اين. »ارائه خبر است
به چه دليل توان فهم با توان ارائـة خبـر يكـي    . دهد آن را مبناي نقد موضع ما قرار مي

محتويات ذهن آقاي اسدي خبر دهم، آيـا از  توانم از  فهمم كه نمي است؟ اكنون من مي
فهمِ نـاتواني در خبـر   «! توانم از افكار وي خبر دهم؟ شود كه پس من مي اين نتيجه مي

در اشكال . از خبردادن چيزي ديگر) و همچنين ناتواني(يك چيز است و توانايي » دادن
مجهـول مطلـق   تواند از  ذهن اين ويژگي را دارد كه نمي«گويد  فوق، گزارة نخست مي

. تواند از مجهول مطلق خبـر دهـد   صادقي است چراكه ذهن نمي ةگزار، اين »خبر دهد
تواند از مجهول مطلق  توان نتيجه گرفت پس ذهن مي ، مي»ناتواني ذهن«حال آيا از اين 
تواند  كه نمي...) فهمد، خبر دارد، آگاه است، و  مي(داند  وجه؛ ذهن مي هيچ خبر دهد؟ به

توانـد از   دهـد كـه پـس مـي     تيجه نمياز مجهول مطلق خبر دهد، اين فهم و آگاهي، ن
يـا  (توان گرفت اين اسـت كـه ذهـن     اي كه مي حداكثر نتيجه. مجهول مطلق خبر دهد

  .تواند از مجهول مطلق خبر دهد است كه نميگاه آ خود) انسان
 

  هاي يك خبر ويژگي. 5
هايي  ما در بخش مربوط به مفهوم خبر از اين بحث كرديم كه يك خبر بايد چه ويژگي

اي را خبر دانسـت؟ مـا بـراي خبـر سـه ويژگـي        توان هر گزاره چرا نمي. شته باشددا
هاي  ها، و نسبت وضعيت، ويژگي. 2؛ )رسان باشد اطالع(توتولوژي نباشد . 1: برشمرديم

تغييري در وضـعيت معرفتـي مـا    (اطالع جديدي را بيان كند . 3يك چيز را بيان كند؛ 
  ).ايجاد كند

كـه  ) 93 -  88(از جهـت ديگـري، اسـتدالل كـرديم     بر اساس اين سـه ويژگـي،   
تواند خبري از مجهول مطلق باشد؛ ويژگي نخست  نمي» خبرناپذيري از مجهول مطلق«

مصداق مجهول «، »مفهوم مجهول مطلق، مفهوم مجهول مطلق است«هايي از قبيل  گزاره
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ا از ر» غير قابل اخبار غير قابـل اخبـار اسـت   «، و »مطلق، مصداق مجهول مطلق است
دهند نه از ذهن چون  ها نه از مجهول مطلق خبر مي كند اين گزاره دايرة خبرها خارج مي

توان خبـر   از مجهول مطلق نمي«دهد كه گزارة  ويژگي دوم نشان مي 4.اصالً خبر نيستند
كنـد نـه    خبري از مجهول مطلق نيست، چراكه اين گزاره ويژگي ذهن را بيان مـي » داد

گويـد حتـي اگـر     ويژگـي سـوم مـي   . وضعيت مجهول مطلق را ها و ها، نسبت ويژگي
تـوانيم   خبرناپذيري ويژگي مجهول مطلق باشد، خبر نيست، چراكه شـهوداً وقتـي مـي   

يعني مثالً (بگوييم كه يك گزاره خبر است كه تغييري در وضعيت معرفتي ما ايجاد كند 
ير معرفتي ايجـاد نكنـد   اي كه هيچ تغي ، گزاره)اطالعات ما را اضافه كند يا تعديل كند

حال هر كسي كه معناي مجهـول مطلـق را خـوب بفهمـد،     . تواند خبر تلقي شود نمي
تواند خبر دهد، و با شنيدن اين گزاره تغييري در وضعيت معرفتش  داند كه از آن نمي مي

از مجهـول  «داند با شنيدن  بنابراين كسي كه معناي مجهول مطلق را مي. شود ايجاد نمي
ما در اين بخش در خـود خبربـودن    5.كند خبري دريافت نمي» توان خبر داد مطلق نمي

گزارة اخبار از مجهول مطلق شك كرديم، با اين حال اين با ادعاي قبلـي مـا سـازگار    
دهـد در مـورد ذهـن     حداكثر خبري كه مـي ) اگر واقعاً خبر باشد(است كه اين گزاره 

  .انسان است نه مجهول مطلق
ايم كه دقيقاً  كند اين است كه ما توضيح نداده ه اسدي مطرح مييكي از اشكاالتي ك

خبـردادن از  «و ويژگـي دوم  » رسـان بـودن   اطالع«چه فرقي ميان ويژگي نخست خبر 
 ).23: همان(وجود دارد » ...ماهيت، وضعيت، و 

رسـان   اي كه اطالع اند؛ هر گزاره ، مساوق»از ماهيت خبردادن«و » رسان بودن اطالع«
و اشكال اسدي به اين معنا وارد است . دهد و به عكس ز ماهيت چيزي خبر ميباشد، ا

اگر روال بحث را در آن . ايم كه اين دو دقيقاً چه فرقي با هم دارند كه ما توضيح نداده
هاي خبر دو هدف عمده را دنبـال   مقاله دنبال كنيم، خواهيم ديد كه ما در بحث ويژگي

  :كرديم مي
  خبر است؟يك گزاره چه وقت . 1
 توان تشخيص داد كه متعلق يك خبر چيست؟ چگونه مي. 2

ويژگي نخست پاسخي به سؤال نخست است؛ يك گزاره اصالً وقتي خبر اسـت كـه   
خب اين براي بحث ما كـافي  . دنها خبر نيست رسان باشد به عبارتي ديگر توتولوژي اطالع
بـر   دهـد كـه عـالوه    خبـر مـي   xگويد كه گزارة الـف وقتـي از    ويژگي دوم مي. نيست
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بـر ايـن اسـاس    . هاي آن خبر دهـد  رساني، به نحوي از ماهيت، وضعيت، و نسبت اطالع
گرچه يك خبر است، اما خبري از خود زيد » اسم زيد با حرف ز آغاز شده است«گزارة 

كه ويژگي نخست خبربودن يك گزاره را نشـان   خالصه اين. نيست بلكه از اسمش است
ويژگي دوم متعلق آن خبر را؛ به عبارتي ديگر ويژگي نخست به ايـن سـؤال   دهد، اما  مي

خبر است، و ويژگي دوم به ايـن سـؤال كـه آيـا الـف      دهد كه آيا گزارة الف  پاسخ مي
  .تواند خبري در مورد فالن چيز باشد مي

بـه  (ايم كه خبر بايد در مورد ماهيت  اشكال اسدي در مورد ويژگي دوم است؛ ما گفته
) شـود  هـا نيـز مـي    ها، ذاتيات، و عرضيات، و همچنين نسبت معناي عام، كه شامل ويژگي

خبريم، خود اين يكي  گويد اگر چنين است، چون ما از مجهول مطلق بي مياسدي . باشد
تـوان خبـر    از مجهول مطلق نمي«س درواقع با گزارة مجهول مطلق است پهاي  از نسبت

به عبارتي ديگر اين گزاره طبق ويژگي دوم خبـري از مجهـول   . دهيم از آن خبر مي» داد
  :شود مطلق تلقي مي

 كه است آن وسيع معناي به چيز يك چيستي ماهيت، از منظور كه بود مدعي مقاله«

آشكارا  شود مي نيز ها نسبت و ،اعراض ذاتي، غير و ذاتي عام و خاص صفات شامل
 شيء هاي ويژگي و ماهيت از نيز را خبرناپذيري و خبرپذيري خود وسيع، معناي اين

 خارجي شيء به نسبت ما :ددار شيء با نسبتي ما معرفتي وضعيت چه، كرد؛ خواهد

  .)23: همان(» نداريم /داريم خبر
هـاي   نسبت: اند خلط شدهبا هم ) relation(جا دو نوع نسبت  روشن است كه در اين

اين دو نسبت با هم تفاوت اساسي دارند؛ اگر دو چيز نسـبت  . شناختي و معرفتي هستي
كنيم از هر دو شـيء   شناختي دارند در اين صورت وقتي نسبت آن دو را بيان مي هستي

گوييم برج ميالد از برج آزادي بلندتر است هم از برج ميالد  مي دهيم، مثالً وقتي خبر مي
گوييم محمد پدر احمد است هم از محمد  يا وقتي مي. دهيم و هم از برج آزادي بر ميخ

گويم مـن   هاي معرفتي چنين نيست، وقتي مي اما در نسبت. دهيم و هم از احمد خبر مي
هرچند در مورد احمد (ام  خبرم، من صرفاً از وضعيت ذهني خودم خبر داده از احمد بي

تر، وقتـي   به عبارتي روشن). يم كه هر سخني خبر نيستام، ولي دقت كن نيز سخن گفته
كنيـد، امـا وقتـي     از خود احمد هيچ اطالعي دريافت نمي» خبرم از احمد بي«گويم  مي
گيريد هـم از خـود    هم از خود احمد اطالع مي» احمد از سعيد بلندتر است«گويم  مي

ي بـوده اسـت فكـر    شـناخت  هاي هستي جا صرفاً نسبت ها در اين منظور از نسبت. سعيد
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  . روشن باشد) بحث در مورد ماهيت يك شيء است(كنيم چنين چيزي از بافت متن  مي
  : يابد كند و آن را ناكارا مي به اين پاسخ ما اشاره مي نوشت يپاسدي در 

شناختي، هر دو،  در اين بحث چه نسبت معرفتي و هستي» نسبت«منظور نويسندگان از «
چه، رابطة اين دو، يعني . شناختي، اشكال فوق وارد است بوده باشد و چه نسبت هستي

: همـان (» ...، عموم و خصوص مطلق اسـت  »نسبت معرفتي«و » شناختي نسبت هستي«
38.(  

هـا،   كه منظور ما از نسـبت  اوالً اين: به نظر ما اشكال اين دفاعية اسدي واضح است
دي نيست بلكـه جـز ايـن    تنها احتمال بعي شناختي بوده است نه هاي هستي صرفاً نسبت

توانند جـزو   شناختي نمي هاي هستي هاي معرفتي، برخالف نسبت نسبت. تواند باشد نمي
كه من نسبت به محتويات كيـف دسـتي ملكـه     اين. هاي يك شيء لحاظ شوند ويژگي

كيف ملكه اليزابـت    خبري من، ويژگي ، اين بي)شناختي نسبت معرفت(خبرم  اليزابت بي
، )شـناختي  نسبتي هستي(تر است  ه اين كيف از كيف ملكة هلند بزرگك نيست، اما اين

بـر  ). يا داخل در ماهيت آن لحـاظ شـود  (هاي آن كيف لحاظ شود  تواند از ويژگي مي
خبـرم، خبـري از ايـن     گويم از محتويات كيف ملكه اليزابت بي همين اساس وقتي مي

يف ملكه اليزابـت از كيـف   گويم ك ام، ولي وقتي مي كيف يا محتويات اين كيف نداده
ثانياً اين حرف درستي اسـت كـه   . ام داده تر است از هر دو كيف خبر ملكة هلند بزرگ

. شناختي است، اما اين ربطي به بحث ندارد شناختي، نيز امري هستي يك نسبت معرفت
، امـري وجـودي در   )شـناختي  يك نسبت معرفت(خبرم  كه من از مجهول مطلق بي اين

شناختي در  ، اما روشن است كه اين امر هستي)شناختي امر هستي(است داخل ذهن من 
خبري من از مجهول  شناختي بين من و مجهول مطلق نيست؛ بي جا يك نسبت هستي اين

كه قبالً  از اين گذشته چنان .مطلق، فقط يك وضعيت وجودي در داخل ذهن من است
شناختي ويژگي  هاي هستي همانند نسبتهاي معرفتي  كه نسبت نيز اشاره كرديم گفتن اين

: اشياي بيروني نيز هستند اين تالي فاسد را دارد كه هر چيزي وجود بالفعل داشته باشد
شود كه  نتيجه مي...  و/ كنم آن را انكار مي/ كنم بحث مي/ خبرم از مصداق دايرة مربع بي

اق دايـرة مربـع   مصداق دايرة مربع بالفعل وجود داشته باشد چراكه ممكن نيست مصد
مورد «، »مورد بحث من«، »خبري من مورد بي«ها  معدوم باشد ولي اكنون بالفعل ويژگي

  .را داشته باشد» انكار من
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 فرق بين خبر، حكم، و سخن. 6

دو رابطـة عمـوم و    ايـن سـه، دو بـه    . ما كالً بين خبر، حكم، و سخن فرق گذاشـتيم 
حكمي خبر نيسـت؛ حكـم قـولي     خصوص مطلق دارند؛ هر خبري حكم است، اما هر

مانند (يا نباشد ) مانند برف سفيد است(تواند خبر باشد  پذير است كه مي صدق و كذب
چراكـه  (؛ همچنين هر حكمي سخن است، اما هر سخني حكم نيست )برف برف است

توان تقسيم كرد، احكام صرفاً سخن يا قول  سخن را به دو مقولة جازم و غير جازم مي
وقتـي مـن   . به همين شكل هر خبري سخن است، اما هر سخني خبر نيست؛ )اند جازم
دهم، اما بـه نحـوي دربـارة وي سـخن      ، از وي خبري نمي»خبرم از زيد بي«گويم  مي
به اين معنا كه سخن من دربارة زيد است نه حسن، اما توجه كنيم كه متعلق (گويم  مي

خبـري مـن از زيـد     است؛ بي خبر در اين گزاره صرفاً وضعيت ذهني من در مورد زيد
  ).دهد هاي زيد نمي خبري از وضعيت، ماهيت، و ويژگي

  :اشكال نخست اسدي
انـد مطـابق    كه برشمرده] رسان نباشد خبر نيست حكمي كه اطالع[ويژگي اولي «

دانان مسلمان از خبر نيست و نـزد آنـان خبـر و     تحليل و تعريف فيلسوفان و منطق
كننـده و غيرضـروري از نظـرات     سپس گزارشي خستهوي  .»... حكم تفاوتي ندارد

بي، و ابن سينا در مورد تعريف حكم و خبر را در مقاله افيلسوفاني چون ارسطو، فار
  ).22 - 19: همان ←(گنجاند  مي

ما، و همچنين  ةمقالدهد كه اسدي چگونه متوجه معناي خبر در  اين اشكال نشان مي
بدفهمي اسدي ناشي . معناي خبر در خود پارادوكس اخبار از مجهول مطلق نشده است

اولي به . informative sentencesو  declarative sentences: از خلط دو گونه گزاره است
تـوان آن را   نتيجـه مـي   كردن چيزي به شكلي واضح و جازم است، كـه در  معناي بيان

در مقابل جمالت (قدما اين نوع جمالت را به جمالت خبري . دتصديق يا تكذيب كر
بـودن و   جا يعني همان جازم توجه كنيم كه معناي خبر در اين. اند ترجمه كرده) انشايي

هـا و   اي به محتواي خبري گـزاره  اين نوع گزارها هيچ اشاره. قابل صدق و كذب بودن
نـد و ايـن دقيقـاً فـرق بـين      كن كه متعلق اين محتواي خبري چه چيزي است نمـي  اين

declarative sentences  وinformative sentences  هـاي   گـزاره . اسـتinformative   كـه
هـايي   رسان يا خبررسان يا همان اخباري ترجمه كرد، گـزاره  ها را به اطالع توان آن مي
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كند كـه   ميكمي تأمل روشن . چيزي هستند ةبارهستند كه داراي محتواي اطالعاتي در
رابطـة   هاي انشايي را از دايرة بحث خارج كنـيم،  كه گزاره اگراين دو نوع گزاره،  بين

جازم است، اما ) informative(هر گزارة خبررسان : عموم و خصوص مطلق برقرار است
، خبررسان نيست، برخي خبررسان هسـتند  )declarative(هر گزارة جازم يا غير انشايي 

   6.»الف الف است«نيستند مانند ، و برخي »برف سفيد است«مانند 
اسدي را بـه   declarativeترجمة قدما از واژة خبر براي استفادة رسد  نظر مي حال به

شود دقيقاً به معناي  اين اشتباه انداخته كه خبري كه در بحث پارادوكس اخبار مطرح مي
ه است وي به اين مسئله توجه نكرد. غير انشايي بودن يا قابل صدق و كذب بودن است

رود و  كـار مـي   بـه » جازم«جا مشترك لفظي است؛ خبر گاهي به معناي  كه خبر در اين
رسان، و پارادوكس اخبار، يكي از آن جاهايي است كه خبـر بـه    گاهي به معناي اطالع

مسئلة پارادوكس اخبار اين نيست : كار رفته است بخش به آگاهيرسان، يا  معناي اطالع
مجهول «: گفت» قابل صدق و كذب«جازم يا جملة ل مطلق توان در مورد مجهو كه مي

ترين گزارة ممكن در مورد مجهول مطلق   ترين و صادق جازم» مطلق مجهول مطلق است
مسـئلة  . آورنـد  نمي» اخبار از مجهول مطلق«است ولي آن را داخل ساختار پارادوكس 

نداريم ) خبري( اساسي پارادوكس اخبار اين است كه چگونه از چيزي كه هيچ اطالعي
تـوانيم از   عبارتي ديگر بحث اين است كه آيـا مـا مـي   به . دهيم) خبر(توانيم اطالع  مي

توانيم بـه   مسئله اين است كه آيا ما مي. داشته باشيم informativeهاي  مجهول مطلق گزاره
هاي چيزي كه هيچ اطالعي از آن نـداريم   ها، و نسبت نحوي از ماهيت، وضعيت، ويژگي

 1404مطهري، (علم و جهل است مسئلة جا  به قول استاد مطهري مسئله در اين. هيمخبر د
شناختي از قبيل،  معرفت  وقت وارد مباحث هيچكه قدما در تعريف خبر،  اين). 401/ 1: ق

هـا   شدند اين است كه اساسـاً بحـث آن   ميزان خبردهي، محتواي خبر، و متعلق خبر نمي
، و اتفاقـاً بحـث پـارادوكس اخبـار     informativeبوده اسـت نـه    declarativeهاي  هگزار
اصلي مسئلة كه نشان دهيم كه چرا  اينبراي . declarativeاست نه  informativeهاي  گزاره

پارادوكسـي   declarativeو چرا اصالً با تعريـف   informativeهاي  پارادوكس اخبار گزاره
كنـيم، يكـي بـر    رادوكس اخبار را بازنويسي شود، اجازه دهيد دو نسخه از پا ايجاد نمي

   :informativeهاي  و ديگري بر اساس گزاره declarativeهاي  اساس گزاره
 .وجود نداردinformative در مورد مجهول مطلق گزارة . 1
 ).1همان جملة (وجود دارد informative در مورد مجهول مطلق گزارة . 2
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اولي صادق است چراكه از چيزي كه هـيچ اطالعـي   : ادعاي پارادوكس اخبار طبق
ب نيز صادق است . داشته باشيم informativeتوانيم اطالع دهيم يعني گزارة  نداريم نمي

رو  همجهول مطلق است و لذا با يك تناقض روب ةدربار informativeيك گزاره  1چون 
  .هستيم
 .وجود نداردdeclarative در مورد مجهول مطلق گزارة . 1
 ).1همان جملة (وجود دارد declarative در مورد مجهول مطلق گزارة . 2

: وجـود دارد declarative  ةگـزار اولي كاذب است، چراكه در مورد مجهول مطلـق  
بنابراين . صادقي است ةگزارو دومي به همين دليل . »مجهول مطلق مجهول مطلق است«

  .ارادوكسي در كار نيستگيرد و پ تناقضي شكل نمي
به declarative اي در مورد ترجمه و توضيح قدما از  اجازه دهيد اين بحث را با نكته

 ةترجماست، قبالً گفتيم » جازم«همان  declarativeدقيق  ةترجمبه گمان ما  .پايان ببريم
تواند به مشكالتي نظير بدفهمي اسدي دامن بزند، و معادل كـردن آن   مي» خبري«آن به 

ابن سـينا،  مانند (اند  كه برخي قدما همين كار را كرده كما اين(» قابل صدق و كذب«با 
تواند مشكالت ديگري به بار  مي) و اسدي نيز مفصل آن را گزارش كرده است) 1315
دن، بحثي معرفتي و زباني است، اما قابل صـدق و كـذب   بو كه جازم توضيح اين. آورد

هايي را مثال زد كه جـازم باشـند    بودن يك بحث سمانتيكي است، و شايد بتوان گزاره
  :براي مثال جملة زير را در نظر بگيريد. ولي قابل صدق و كذب نباشند

  .الف صادق است) الف
ت، اما در مورد قابل صدق است يعني جازم و غير انشايي اس declarative جملهاين 

تواند استدالل كند كه چون اين گزاره  شخص مي. توان مناقشه كرد كذب بودن آن ميو 
تواند هـم   ، و اصوالً نمي)false maker(ساز  دارد و نه كذب) truth maker(ساز  نه صدق

 فرض كنيد امروز مـن بگـويم   مثالًيا . داشته باشد، پس قابل صدق و كذب هم نيست
هـاي   و روز(روز بعد و فرض كنيد  »اي كه فردا خواهم گفت صادق است ين جملهاول«

تمام اين سري از جمالت جازم هسـتند امـا   . نخستين جملة من همين جمله باشد) بعد
سـاز برخـورد    سـاز يـا كـذب    گاه به يك صـدق  قابل صدق و كذب نيستند چون هيچ

  . كنند نمي
اشكال زير كه به نحوي به بحث خبـر و  اجازه دهيد بحث اشكاالت اسدي را با دو 

  :اند به پايان ببريم سخن مربوط



 در پاسخ به يك نقد انسان، مجهول مطلق، و خبر؛   94

  

دهنـد نـه از مجهـول     هاي زير هر دو از وضعيت ذهني ما خبر مي ايم گزاره ما گفته
 :مطلق
  .توان خبر داد از مجهول مطلق نمي. 1
  .توان خبر داد از مجهول مطلق مي. 2
: 1391 ي،و حجت زاده يفشر( كاذب سادگي به دومي و است صادق اولي حال اين با

90.(  
همين نشان » دهد از وضعيت ذهن خبر مي 2... «ايد كه  خود معترف«: اشكال اسدي

ـ  نيبنـابرا  دهد صادق است دهد از اين نظر كه از وضعيت ذهن خبر مي مي ـ توان ينم  دي
  .)24: 1392اسدي، ( »است كاذب يسادگ به 2 گزارة«: دييبگو

  :را با هم خلط كرده است  شكل عجيبي اين سه گزاره در اين اشكال، اسدي به
.a تواند از مجهـول مطلـق خبـر     انسان مي: تر دقيق(توان خبر داد  از مجهول مطلق مي
 ).بياورد
.b a خبري از ذهن است. 
.c a كند در مورد ذهن خبر صادقي را بيان مي. 

تواند از مجهول مطلق خبر دهد، دومي  سادگي كاذب است چون انسان نمي اولي به
كند، اما مسئله ايـن اسـت كـه     در مورد ذهن ما خبري را بيان مي aصادق است چون 
  .كند خبر كاذبي است بنابراين گزارة سوم نيز كاذب است خبري كه بيان مي

 !!ا كاذب بدانيمر aتوانيم  صادق است، پس نمي bگويد چون  اسدي مي
  :كند اسدي در انتهاي مطلب ادعاي جالبي را بيان مي

پـذير   را سـخن   مربع كه مقاله آن ةها و محاالتي منطقي مثل داير مواردي چون تناقض
كه خود اين مقاله پيش نهاد نـه معـدوم   ي تقريرهاي ضعيفبرخي از دانست حتي طبق 

اكنون مفهومـاً   مربع هم ةريچون دا يمورد. شناختي اند و نه معرفت شناختي هستي  مطلق
  .)27: همان( است موجود آن در هم و شود يم افتيهم در ذهن ما 

اكنون در ذهن . چنين ادعايي به وضوح مفهوم و مصداق را با هم خلط كرده است
شما مفهوم دايرة مربع وجود دارد يا مصداق آن؟ اگر منظورتان مفهوم دايرة مربع باشد 

شـود بايـد همـين     گوييد دايرة مربع مفهوماً در ذهن يافت مي كه مي به اين كه با توجه(
بحث ما مفهوم دايرة مربع و محـاالت منطقـي   . اين اصالً ربطي به بحث ما ندارد) باشد
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نه ما و نه هيچ كسي منكر وجود مفهوم تناقضاتي چون دايرة مربع نبـوده و  . نبوده است
نـه  ) سان مفهوم مجهول مطلـق و معـدوم مطلـق    و به همين(مفهوم دايرة مربع . نيست

بحـث مـا راجـع بـه     . ها در ذهن وجود دارند معدوم مطلق است نه مجهول مطلق؛ آن
در ذهـن شـما   ) و ديگر محـاالت منطقـي  (ها است؛ آيا مصداق دايرة مربع  مصداق آن

گاه لطفاً دايرة مربع را از ليست محاالت منطقي حذف  موجود است؟ اگر چنين است آن
هست كه در آن يك دايـرة مربـع وجـود    ) ذهن آقاي اسدي(كنيد چون جهان ممكني 

بودن دايرة مربـع و ديگـر تناقضـات سـخن      در طول تاريخ فلسفه وقتي از محال! دارد
ما اين نكتـه  . ها ها بوده است نه مفهوم آن بودن مصداق تناقض اند منظورشان محال گفته
  :ايم وضوح در مقاله آورده را به

 در شناسيم، مي را آن لذا و داريم ذهن در را مربع دايرة لفظ يا مفهومما  بگويد كسي اگر

 دايرة مفهوم. است مربع دايرة خود از غير آن لفظ يا مربع دايرة مفهوم: گفت خواهيم پاسخ

 نـه  و ذهـن  نه ساحتي، هيچ در مربع دايرة مصداق اما ،اند وجودي امري آن لفظ يا مربع

  ).93- 92( ندارد وجود ، خارج
انـد و   و معـدوم مطلـق    بنابراين مصداق دايرة مربع و تمام محاالت منطقي مجهول

تـوان   ها خبـر داد نمـي   توان از آن كه نمي با اين حال از اين. ها خبر داد توان از آن نمي
ها سخن گفت بايد توجه كرد كه سخن غير از خبر  توان دربارة آن نتيجه گرفت كه نمي

، از دايـرة مربـع   »مصداق دايرة مربع، مصداق دايرة مربـع اسـت  «گويم  ميوقتي : است
نيست، بلكه » دار مصداق كوسة ريش«گويم به اين معنا كه سخن من در مورد  سخن مي
هاي دايرة مربـع   است، اما از ماهيت، وضعيت، و ويژگي» مصداق دايرة مربع«در مورد 

هوم است از مفاهيم همة محاالت منطقي و البته تا جايي كه بحث از مف. دهم خبري نمي
، كسي هم منكـر  ...توان سخن گفت، خبر داد و  مي) و مفهوم مجهول و معدوم مطلق(

  .چنين چيزي نبوده است
  

  گيري نتيجه. 7
يا متوسل : كند كه ديديم، آقاي اسدي به دو شكل انتقادات خود را سازماندهي مي چنان

خواهد نشان دهد كه برخي از تعـاريف و   يق ميشود و از اين طر به فالسفة گذشته مي
ـ اين نوع انتقادها كه حجـم زيـادي از   . مفاهيم ما منطبق با نظر آنان نيست آقـاي   ةمقال
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كننـد، چراكـه    دهد مشكلي براي مقالة مـا ايجـاد نمـي    اسدي را به خود اختصاص مي
بحث قدما . گفتيمdeclarative و   informativeهاي كه مثالً در بحث تمايز ميان گزاره چنان

اصلي پارادوكس اخبـار   ةمسئلبوده است در حالي كه   declarativeهاي راجع به گزاره
هـاي   ورزي بـر اسـتدالل   دستة دوم انتقادات مبتنـي . است informativeهاي  حول گزاره

كه مفصل بحث كرديم، اين انتقادات مشكالت متعددي دارند  مستقل ايشان است؛ چنان
  .آيند اي به شمار نمي و به همين علت انتقادات جدي

  
 

  نوشت پي
هايي است كـه در   در اين مقاله و مقالة قبلي صرفاً گزاره) تكرار صرف(منظور ما از توتولوژي . 1

الـف  «اي از  ها محمول يا تالي فقط تكرار موضوع يا مقدم است، به عبارتي ديگر هر نمونـه  آن
ها را كه صـدق ضـروري دارنـد غيـر      ما اين نوع گزاره. »گاه الف اگر الف آن«يا » الف است

زا يا  هاي ضروري بحث بر سر اطالع در مورد ديگر صدق. دانيم رسان، يا غير اخباري مي اطالع
كساني چون كريپكـي از گزارهـاي ضـروري پسـيني     . ها همچنان داغ است زا نبودن آن اطالع

يا كسـاني چـون   ). 1381كريپكي، (» است H2Oآب « يند كه اخباري هستند مانندگو سخن مي
هـر مجـردي   «كنند كه گزارهايي كه مبتني بر نوعي ترادف هستند مانند  كواين از اين بحث مي

هـاي   جا مرز قاطعي ميـان گـزاره   توان در اين ، صدق تحليلي ندارند و نمي»نكرده است  ازدواج
توان گفت  اگر تحليل كواين درست باشد در اين صورت قاطعانه نمي. تركيبي و تحليلي كشيد

  .ها داراي محتواي اخباري نيستند كه اين گزاره
 ي،اسـد ( اسـت  آورده قـوي  تعريـف  عنوان تحت را 2 و 1 تعاريف خويش، مقالة در اسدي. 2

1392 :8.(  
توجه كنيم كه با تفكيكي كه ميان معدوم مطلق و مجهول مطلق قائـل شـديم؛ پـارادوكس     .3

معدوم مطلـق   p: خود به خود منحل خواهد شد) و نه مجهول مطلق(اخبار از معدوم مطلق 
تـوان از آن   ن وجود دارد پس ميآاست اما چون مجهول مطلق نيست خبر ناقصي در مورد 

كـه   يك پارادوكس مجهول مطلق را حل نخواهد كرد و چنـان با اين حال اين تفك. خبر داد
دهد كه از ميان  اين نشان مي. وريمآخواهيم ديد براي حل آن بايد به تحليل مفهوم خبر روي 

چه اصيل است و پارادوكس واقعي است همان پـارادوكس اخبـار از    اين دو پارادوكس آن
  .مجهول مطلق است

ث اهميت دارد كه ممكن است شخص مدعي شود مجهول اين ويژگي از آن رو در اين بح. 4
كه غير قابل اخبار غير قابل اخبـار اسـت،    مطلق همان غير قابل اخبار است، و لذا گفتن اين
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  .دهد خبري از مجهول مطلق مي
توان در ايـن ويژگـي سـوم     رسد مي نظر مي كند به كه اسدي در جاهايي اشاره مي البته چنان. 5

در طول تـاريخ  « گويد اسدي مي. كند نه دقيقاً با داليلي كه اسدي بيان مياما . مناقشاتي كرد
نيز هر كسي كه براي اولين بار شنيده است كه همين خبرناپذيري خبري است اين ادعا براي 

: 1392اسـدي،  (» او امر جديدي بوده است، گرچه براي برخي امر جديد عجيبي بوده است
28.(  

اگر من بگـويم  : كند كه آن ادعا خبر باشد د تضمين نميبايد توجه كرد كه ادعاي جدي
اين ادعا هم جديد است هم عجيب، اما محتـواي اخبـاري   » سارديپوس سارديپوس است«

بـراي  : توان اين ويژگـي را بـه چـالش كشـيد     رسد به نحو ديگري مي نظر مي اما به. ندارد
ري دارد چراكه از طريق داند اين گزاره محتواي خب شخصي كه معناي مجهول مطلق را نمي

. گويند چگونه است يابد كه نسبت معرفتي انسان با آن چيزي كه مجهول مطلق مي آن درمي
كـرده   هـر متـأهلي ازدواج  «داند گـزارة   را نمي» متأهل«دقيقاً به همين معنا كسي كه معناي 

  .زاست اطالع» است
كه خللي به مطلب  اين توان اين ويژگي سوم را كالً ناديده گرفت بدون در هر حال مي

  .اصلي مقاله وارد شود
توان استدالل كرد، كه بين اين دو نوع گزاره  هايي انشايي را نيز در كار آوريم مي اگر گزاره. 6

هاي خبررسان، جازم هستند مانند همان  برخي گزاره: وجه برقرار است رابطة عام و خاص من
، »آيا درخت گيالس حياط شما پربار است؟«، و برخي جازم نيستند مانند »برف سفيد است«

: دارد) هرچند به شكل ضمني(اخير گرچه انشايي است، اما محتواي خبري زيادي  ةاين گزار
  . ... و ،شما منزلي داريد كه حياط دارد، درخت گيالسي در آن حياط هست

  
  منابع

، »»خبـر «تحليل مفهـوم  : پارادوكس اخبار از مجهول مطلق« ةنقدي بر مقال«). 1392(اسدي، مهدي 
  .6، ش پژوهي منطق
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  .مركزي تهران

تحليـل مفهـوم   : پارادوكس اخبار از مجهـول مطلـق  «). 1391(زاده، رحمان و محمدعلي حجتي  شريف
 .5، ش پژوهي منطق، »»خبر«

 .هرمس: ، ترجمة كاوه الجوردي، تهرانگذاري و ضرورت نام). 1381(كريپكي، سول 
 فلسـفه و كـالم  ، ترجمة منوچهر بديعي، »گرايي دو حكم جزمي تجربه«). 1374(كواين، ويالديمر ارمن 
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