
 

  
  
  
  
  

 
 
 

 رسطو درآمدي بر فلسفة منطق ا

  * غالمرضا ذكياني
  چكيده
منطق علمي پسيني است و دربـارة مبـاني فلسـفي منطـق از سـويي، و مسـائل       فلسفة 

فلسـفة منطـق ارسـطو    . كنـد فلسفي ناشي از مباحث منطقي از سوي ديگر بررسي مـي 
تاكنون تدوين نشده است؛ اما براي تطبيق دو منطق قـديم و جديـد الزم اسـت مبـاني     

اي اختالفات يـا  و را استخراج كنيم، زيرا ممكن است با مشاهدة پارهفلسفي منطق ارسط
بـراي اسـتخراج ايـن    . اشتراكات ظاهري به وجود وحدت يا تضاد ميان آنها حكم كنـيم 

مباني فلسفي بايد افزون بر آثار پيروان ارسطو به تأليفات خود وي نيز مسـتقيماً مراجعـه   
فرايند رشد منطق ارسطويي معلـوم شـود و    كنيم تا هم سهم دقيق استاد و شاگردان در

اند، با آراء خود ارسـطو  هاي استاد فاصله گرفتهويژه آنجا كه از انديشههم آراء پيروان، به
  .خلط نشود
ترين تحولي كه در منطق ارسطو توسط دانشمندان مسـلمان رخ داده، تـأليف   شايد مهم

نده اين است كه اين تحـول  فرضية نگار. كتاب اشارات و پيدايش منطق دوبخشي است
شود، بلكه ناشي از تحوالت بنياديني است بندي صوري منطق مربوط نميتنها به بخش

سـرآغاز ايـن تحـوالت بـه تـأليف كتـاب       . گيـرد كه از نگرش به منطق سرچشـمه مـي  
گردد كه باالخره بـه  و افزوده شدن آن به مجموعة ارغنون برمي) محوركلي(ايساغوجي 

اثبات چنـين  . و صوري شدن قياس ارسطويي انجاميد) محورجزئي(ت حذف شدن مقوال
در اين مقالـه ضـمن اشـاره بـه دو     . اي مستلزم شناخت دقيق منطق ارسطو استفرضيه

الحقـه در تحليـل اول چـون مثـال     رسالة مقوالت و ايساغوجي، به چند مورد مهم و بي
                                                      

  .استاديار گروه فلسفة دانشگاه عالمه طباطبايي. *
  .ل مديريت، خيابان عالمه طباطبائي جنوبي، دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبائيتهران، بزرگراه چمران، پ
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  .ايمنقض، تقدم اشكال بر قياس، و شكل چهارم پرداخته
 

  .مقوالت، جوهر اول، فرفوريوس، كليات خمس، مثال نقض، حدود :واژگان كليدي
***  

  مقدمه

هاي مضاف، علمي پسيني است؛ يعني پس از پيدايش و بالنـدگي علـم   فلسفة منطق مانند ديگر فلسفه
يك دسته : انداين مسائل فلسفي دست كم سه دسته. شودمنطق، برخي مسائل فلسفي دربارة آن طرح مي

هايي هستند كه طرح مباحث منطقي سبب پيدايش آنها شده است، مانند مسئلة اعتبـار منطقـي؛ دسـتة    آن
اند، مانند حاكميت گيري خاص مباحث منطقي شدهديگر آن ابعاد فلسفي هستند كه سبب پيدايش و جهت

. نام برد »قمباني فلسفي منط«توان تحت عنوان دانان؛ اين دسته را ميفالن نگرش متافيزيكي بر منطق
ويژه فلسفه مربـوط  هاي منطقي و كاربرد آنها در علوم مختلف بهدستة سوم به مسائلي همچون تعدد نظام

  ). 27-29، ص1382هاك، . (شودمي
اگر مجموع اين مباحث را فلسفة منطق بدانيم، بايد گفت كه فلسفة منطق رياضي امروزه شكل گرفتـه  

گذرد، هنوز فلسفة منطقِ منقّحـي  طويي بيش از بيست و دو قرن مياست؛ ولي با اينكه از عمر منطق ارس
هاي آغازين در اين زمينه برداشته شـود، زيـرا هـر نـوع     پيداست كه بايد قدم. براي آن تدوين نشده است
هـا، قضـايا، و   هاي قديم و جديد مستلزم ايـن اسـت كـه مبـاني، اصـول، روش     بحث تطبيقي بين منطق
ها خواهيم بود كه بـا  ها روشن شود وگرنه باز هم شاهد آن دسته از تالشن منطقپيامدهاي هر كدام از آ
هـا، حكـم بـه هماننـدي آن دو     ها يا اسـتنتاج اي گزارهها در سطح پارهها يا اختالفديدن برخي مشابهت

امـر   بنابراين، استخراج فلسفة منطق ارسطو نـه يـك  . كنندمنطق يا تعارض آنها يا ارتباط تكاملي آنها مي
نگارنده در پي احساس چنين ضرورتي اسـت كـه ـ بـه زعـم خـود ـ        . استحساني بلكه يك ضرورت است

  :نهدهاي زير را پيش ميبحث

  لزوم بازشناسي فلسفه و منطق ارسطو

مبـاني  . ترين مباحث فلسفة يك منطق مباني فلسفي آن منطق استكه گذشت، يكي از عمدههمچنان
ريشه در فلسفة ارسطويي دارد؛ ولي از آنجا كه هم فلسفه و هـم منطـق   شك فلسفي منطق ارسطويي بي

ها و تفسيرهاي مختلف و حتي متعارض گشـته  دستخوش شرح ارسطو در طول بيش از بيست و دو قرن،
هاي اصلي خود ارسطو مراجعه كنـيم تـا در مرحلـة نخسـت، فلسـفه و منطـق       است، لذا ناگزيريم به متن

بازشناسيم، و در مرحلة بعد، نسبت منطق ارسـطو را بـا مبـاني     ارسطويينطق را، از فلسفه و م ارسطو
روشن است، تا زماني كه مرحلة نخست ـ بازشناسي فلسفه و منطق خـود   . مابعدالطبيعي وي بررسي كنيم

ارسطو ـ محقق نشود، سهم ديگران در سنت ارسطويي از جهت شرح، نقد يا نوآوري معلوم نخواهد شد؛ و  
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ه مرحلة دوم ـ بازشناسي نسبت منطق ارسطو بـا مبـاني مابعـدالطبيعي وي ـ صـورت نگيـرد،        تا زماني ك
  .هاي دقيقي ارائه دادتوان دربارة فلسفة منطق ارسطويي ـ مثالً منطق سينوي ـ تحليل نمي

  مابعدالطبيعة ارسطو
آينـد در كتـاب   يآن دسته از آراء فلسفي ارسطو كه به مثابه مباني مابعدالطبيعي منطق وي به شمار مـ 

آنچه براي مقصود . شوداين كتاب به دوران پختگي و تكامل انديشة او مربوط مي. اندگرد آمده متافيزيك
  :فعلي ما ضرورت دارد اين است كه بدانيم

. ارسطو مانند دو سلف خود ـ سقراط و افالطون ـ در مقابل شكاكان يونان باستان قرار دارد  ) الف
  ). 111، صمتافيزيكارسطو، . (سازددالطبيعه اين امر را روشن مييك مرور سريع در مابع

تـوجهي بـه   ويژه سقراط ـ ريشة اصلي شكاكيت را در بـي  ارسطو نيز مانند دو سلف خود ـ به ) ب
ـ بـه تعريـف     مابعدالطبيعهترين كتاب فلسفي وي ـ  داند؛ لذا بيش از نيمي از اصليتعريف اشياء مي

  .اختصاص دارد) 127-338همان، صص(امور 
تفاوت ارسطو با استادش افالطون در شناخت اشـياء ايـن بـود كـه او بـرخالف اسـتاد خـود،        ) ج
نسبت دهد؛ و لذا شديدترين انتقادها نسبت بـه  ) مثُل(توانست حقيقت اشياء را به عالم منفصل  نمي

  ). 34-43صص. (مثل افالطوني را از خود وي سراغ داريم
هستند كـه سـبب تمـايز اشـيا از     ) صفات ذاتي(هايي قت شيء، ويژگيمنظور از تعريف و حقي) د

تـوان  تر صفات ذاتي، صفاتي هستند كه بـدون تصـور آنهـا نمـي    شوند و به تعبير دقيقهمديگر مي
يك شيء بهتر اسـت بـه همـان صـفات     ) تعريف(بنابراين در معرفي . شيء مورد نظر را تصور كرد

  . ذاتي اشاره كنيم
در اين فرايند . يل خود اشياء سعي كرد به صفات ذاتي در درون خود آنها پي ببردارسطو با تحل) ه

يك دسته صفاتي كه مخـتص آن  : متوجه شد كه يك شيء از دو دسته صفات ذاتي برخوردار است
سـقراط  براي سقراط كه سبب تمايز سـقراط از گربـة   ) ناطق بودن(شيء است مانند قدرت انديشه 

سقراط ذاتي بـه شـمار   صفاتي هستند كه هم براي سقراط و هم براي گربة شود؛ و دستة ديگر مي
  . آيند، مانند حيوانيتمي
پيداست كه فرق اصلي اين دو دسته از صفات اين است كه دسـتة نخسـت مخـتص سـقراط     ) و

شـود، ولـي دسـتة دوم صـفات ذاتـي      سقراط مـي سقراط حتي از گربة ) فصل(است و سبب جدايي 
) جـنس بـودن  هـم (دهند؛ به ديگر سخن، حيوان بودن وجه اشتراك را نشان مي اشسقراط و گربه

ترتيـب، دسـتة   بـدين . پس حيوانيت، جنس مشـترك آن دو اسـت  . نمايانداش ميسقراط را با گربه
  . روندبه شمار ميجنس ، ولي دستة دوم براي وي فصلنخست از صفات ذاتي براي سقراط 

يك سو تمايز اشـياء مختلـف و از سـوي ديگـر تشـابه اشـياء        اين دسته از صفات ذاتي كه از) ز
كنند؛ ولي ارسطو از همان آغاز براي مقابله با دهند، ظاهراً جنبة ذهني پيدا ميجنس را نشان مي هم

شكاكيت به دنبال صفات واقعي و تعريف حقيقي اشياء بود؛ لذا متناظر با دو وصـف ذاتـيِ جـنس و    
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كند كه قابـل  ، از دو جوهر به نام ماده و صورت ياد مي)ار البشرطاعتب(فصل كه قابل حمل هستند 
: به ديگر سخن، هر شيء خارجي از دو جـوهر تشـكيل يافتـه اسـت    ). الاعتبار بشرط(حمل نيستند 

نسبت ماده به صـورت همـان   . يك جوهر نامحصل به نام ماده و يك جوهر محصل به نام صورت
ه جنس بدون فصل در ذهن تحصل ندارد، مـاده هـم   كنسبت جنس به فصل است؛ يعني همچنان

  .بدون صورت در خارج تحقق ندارد
ناطقيت، صفت ذاتـي خـاص بـراي هـر     . شودجا مطرح ميصفات نيز از همين» كليت«بحث ) ح

از . حساس بودن صـفت ذاتـي هـر حيـواني اسـت، پـس كلـي اسـت        . انسان است؛ پس كلي است
  .كنندبراي ارسطو اهميت محوري پيدا مياينجاست كه مفاهيم كلي ـ جنس و فصل ـ 

   مقوالتكتاب 
، عبـارت ، مقـوالت : دانيم كه نخستين گردآوري از آثار منطقي ارسطو شامل شش كتاب بوده اسـت مي

. اي داردجايگـاه ويـژه   ارغنـون به عنوان آغـازگر   مقوالتكتاب . مغالطهو  جدل، تحليل ثاني، تحليل اول
ين باشد كه نقش حلقة واسط بـين متافيزيـك و منطـق ارسـطو را ايفـاء      ا مقوالتترين ويژگي شايد مهم

به تعبير ظريـف  .... بحث مقوالت رابطي است بين منطق و متافيزيك«: به تعبير دكتر خوانساري. كند مي
، 1383خوانسـاري،  (» .پيونـدد معبري است كه منطـق را بـه انتولـوژي مـي     مقوالترسالة مختصر : ريوو
  ). 132ص

كند كـه  دهد، بلكه معلوم مينه تنها اين نقش ميانجي بودن را نشان مي مقوالتاه بر مفاد مروري كوت
پرداختـه تـا زمينـة فلسـفي     ) ساير مقـوالت (ارسطو با آگاهي كامل به طرح جوهر نخستين و اعراض آن 

  .مناسبي براي قياس، حد و برهان فراهم كند
  مقوالتنمايي از كتاب 

  مشترك لفظي و معنويبحث مختصري دربارة : 1فصل 
و حمل بر موضوع ) عيني(در موضوع بودن: اقسام لفظ را با توجه به دو مالك: 2فصل
  :كندبندي ميدسته )زباني(شدن

  ).جواهر اولي(شود لفظي كه نه در موضوع است و نه به موضوع حمل مي
  ).جواهر ثانيه(شود لفظي كه در موضوع نيست ولي به موضوع حمل مي

  ).اين عرض(شود ر موضوع است ولي به موضوع حمل نميلفظي كه د
  ).اعراض(شود لفظي كه هم در موضوع است و هم به موضوع حمل مي

حسن انسان «پس ـ در . شودآنچه براي محمول اثبات شود، براي موضوع هم اثبات مي: 3فصل
اال محمول جنس جنس ب. شودـ اگر حيوانيت براي انسان اثبات شود براي حسن هم اثبات مي»است

  .كه فصل انسان است فصل حيوان هم استدوپا پايين است؛ پس 
  مقوالت دهگانه: 4فصل
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  جوهر: 5فصل
   جوهر اول

  ). واحد بالعدد(شود نه در موضوع است و نه بر موضوع حمل مي
هم ) مثالً حسن(شود و در نتيجه بر انسان جزئي لفظ حيوان بر انسان حمل مي: مثال اول
د، زيرا اگر حيوان بر هيچ يك از افراد انسان حمل نشود بر انسان به نحو كلي گردحمل مي

  .هم قابل حمل نخواهد بود
رنگ در جسم است پس در جسمِ جزئي نيز هست، زيرا اگر رنگ در جسم : مثال دوم

  .جزئي نباشد در جسم كلي هم نخواهد بود
اگـر  . د و يا حـالّ در آنهاينـد  همة موجودات ديگر يا محمول براي جواهر اولي هستن: نتيجه

  .جوهر اول وجود نداشته باشد، هيچ چيز ديگر وجود نتواند داشت
   جوهر ثاني

  ).واحد باالتصاف(شود در موضوع نيست ولي به موضوع حمل مي
بر اين انواع بايد اجناس آنهـا را هـم   . جواهر ثاني انواعي هستند كه جوهرهاي نخستين مندرج در آنهايند

اي مثال، انسان جزئي تحت نوع انسان است و جنس ايـن نـوع حيـوان اسـت و همـين انـواع و       بر. افزود
  .شونداجناس جواهر ثانيه ناميده مي

شوند اما ـ افزون بر اينكه  جواهر ثانيه با اعراض از اين جهت اشتراك دارند كه هر دو بر موضوع حمل مي
ترين فرق آنها اين است كـه  وضوع هستند ـ مهم جواهر ثانيه در موضوع نيستند در حالي كه اعراض در م

شود، حال آنكه تعريـف جـواهر ثانيـه بـه موضـوع نسـبت داده       تعريف اعراض به موضوع نسبت داده نمي
مثالً تعريف حيوان بر انسان جزئي قابل حمل است ولي تعريف سفيد بر انسان جزئي قابل حمـل  . شود مي

  .شودهر ثانيه سبب عرض بودن آنها نميبنابراين واحد باالتصاف بودن جوا. نيست
او . دانـد يكي اينكه فصل را جـزء جـواهر ثانيـه نمـي    : خورداينجا دو نكته جالب دربارة فصل به چشم مي

اين وصف ـ تعريف جوهر ثاني قابل حمل بر موضوع است ـ به جوهر ثاني اختصـاص نـدارد،     «: نويسد مي
شـوند ولـي حـال در انسـان     ا يا ماشي حمل بـر انسـان مـي   زيرا كه فصل نيز در موضوع نيست، مثالً دوپ

اما تعريف فصل به چيزي كه فصل براي آن اثبات شده قابل اسناد است مـثالً اگـر ماشـي بـراي     . نيستند
انسان قابل اسناد است، تعريف ماشي نيز براي انسان قابل اسناد است؛ زيرا انسان موجودي اسـت كـه راه   

. برد نـه نـاطق را  ت كه ارسطو دوپا يا ماشي را به عنوان فصل انسان نام مي؛ نكتة دوم همين اس»رودمي
انسان بهتـر از  (تر است تر از جنس جوهر است زيرا نوع به جوهر اول نزديكدر بين جواهر ثانيه نوع بيش

  .شودو نيز نوع بر جنس حمل نمي) دهدحيوان ماهيت حسن را نشان مي
رد، قابل اضداد است، قابل زيادت و نقصان نيست، در متواطي است، ضد ندا :اوصاف جوهر

  .موضوع نيست
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  )اقسام، اوصاف(كم : 6فصل
  اضافه: 7فصل
  )، اوصافاقسام(كيف : 8فصل
  )متي، اين، وضع و ملك(فعل و انفعال و مقوالت ديگر : 9فصل

  :هاي منتسبفصل
: 15حركت؛  فصـل : 14معيت؛  فصل: 13تقدم؛  فصل: 12اضداد؛  فصل: 11متقابالت؛  فصل: 10فصل
  .داشتن

  ايساغوجي
توان در آراء فلسفي و منطقي وي گونه تأثرات را مياين. فرفوريوس شاگرد افلوطين و تحت تأثير او بود

ها در ميان ي معروف است كه قرناثولوجياترين اثر فلسفي كه در اين باره قابل ذكر است، مهم. نشان داد
ف بوده اسـت و فالسـفه مسـلمان در اثـر همـين اسـتناد نادرسـت،        مسلمين به عنوان كتاب ارسطو معرو

الجمـع  اند، تا حدي كه فارابي كتابي تأليف كرده تحت عنوان اختالفات افالطون و ارسطو را جدي نگرفته
حـل و   أثولوجياترين اختالفات آن دو را با ارجاع به كتاب منحول و در آن كتاب مهم الحكيمين بين رأيي
ترين آراء افلوطين يعني صدور، قاعدة الواحد، سلسـله مراتـب نزولـي    گفتني است كه عمده. كندفصل مي

 54دانيم كـه آثـار افلـوطين ـ     از سوي ديگر، مي. منعكس شده است اثولوجيااحد ـ عقل ـ نفس در كتاب   
ها گانهرو به نهتايي گردآوري شد و از همينرساله ـ توسط شاگرد نامدار وي فرفوريوس در نه بخش شش 

تـوان در كتـاب   گونه تـأثرات فرفوريـوس را مـي   اين). 9، ص1378پورجوادي، (يا تاسوعات شهرت يافت 
سلسله مراتب انواع و اجناس  ايساغوجيركن اساسي . نيز نشان داد ايساغوجيمعروف وي در منطق يعني 

  ).67ص  ،1383خوانساري، ( .يابداالنواع ترتب مياالجناس تا نوعاست كه از جنس
دانيم كه در مقوالت و تحليل اول نه تنها خبري از سلسـله مراتـب انـواع و اجنـاس     از سوي ديگر، مي

بـرد و از اسـتعمال آنهـا در سـاير     نيست بلكه ارسطو جنس و فصل را فقط در مورد جواهر ثانيه به كار مي
سبب شده كه كليات،  جيايساغوهمين نگرش سلسله مراتبي به انواع و اجناس در . كندمقوالت پرهيز مي

. نقش محوري به عهده بگيرند تا حدي كه هيچ سخني از جواهر اولي در آن كتاب به ميان نيامـده اسـت  
، جـواهر اولـي اسـت تـا     مقـوالت اما اين روند در مقوالت ارسطو كامالً معكوس است، يعني محور كتاب 

اين جايگاه محوري كليات . ي هستندحدي كه جواهر ثانيه، همه تحقق و تحصل خود را مديون جواهر اول
سبب شده كه جنس، نوع، فصل، عرض عام و خاصه به عنوان كليات خمـس اصـالت پيـدا     ايساغوجيدر 

متفاوت است،  ارغنوندانيم اين روند در كرده و تعاريف حدي و رسمي نيز استقالل بيابند؛ در حالي كه مي
حد نيز به اقتضاي بحث برهان در تحليل ثاني طرح صورت وجود ندارند و بحث يعني كليات خمس به اين

  .شده است
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  ايساغوجي و مقوالت
تأليف شد و به همين دليل  مقوالتحدود چهار قرن پس از ارسطو به عنوان مقدمة  ايساغوجيبا اينكه 

 المقدمه را تنگ كرد، بهويژه در دورة اسالمي مقدمه جاي ذيجا گرفت، ولي بعدها به ارغنوندر مجموعة 
را به نحوي سامان داد كه ديگـر   اشاراتبه سبك ارغنون، كتاب  شفاالرئيس پس از تأليف نحوي كه شيخ

  . در منطق نبود و از آن پس جزء الينفك فلسفه قرار گرفت مقوالتجايي براي 
، تحليـل ثـاني  ، تحليـل اول ، عبـارت ، مقوالت(ارسطو در آغاز داراي شش كتاب  ارغنونتوضيح اينكه 

نيز به آنهـا افـزوده شـد و بـه ايـن       شعرو  خطابهبود، سپس دو كتاب ديگر مؤلف يعني ) سطهسفو  جدل
 ارغنـون تأليف شـد،   مقوالتبه عنوان مقدمة  ايساغوجيداراي هشت كتاب شد؛ بعدها كه  ارغنونترتيب 

، فسـطه س، جدل، تحليل ثاني، تحليل اول، عبارت، مقوالت، ايساغوجي: به نه كتاب بالغ شد به اين ترتيب
. با همين ترتيب به جهان اسـالم منتقـل گشـت    ارغنون، سپس )، مقدمه1383خوانساري، ( شعرو  خطابه

اشـارات و  بخشي تأليف كرد، ولي طولي نكشيد كـه كتـاب   را بر همين اساس نه شفابوعلي كتاب معروف 
و  شـفا نطق در دو كتـاب  ترين وجه امتياز ممهم. اي به رشتة تحرير درآوردهاي عمدهرا با تفاوت تنبيهات
دوبخشـي؛   اشـارات بخشي است ولـي در  نه شفااين است كه از لحاظ صوري و شكلي، منطق در  اشارات

، بـه دو دسـته   )حركت در ميان معلومات براي كشـف مجهـول  (پس از تعريف فكر  اشاراتيعني شيخ در 
فكر بود بـه دو بخـش تقسـيم    دار رفع خطاي معلوم ـ تصوري و تصديقي ـ رسيد و لذا منطق را كه عهده  

از اين پس بود كه  ).136، ص1992سينا، ابن(بخش تصورات يا تعريف، و بخش تصديقات يا حجت : كرد
بحث تعريف به عنوان قسيم بحث حجت استقالل يافت و تا امروز نيـز ايـن اصـالت خـود را در تأليفـات      

  .منطقي دانشمندان مسلمان حفظ كرده است
نگاري باشيم بايد بپرسيم كـه  لي اگر به دنبال تبيين چرخش بوعلي در سنت منطقاين ظاهر كار بود، و

چرا شيخ به لزوم چنين چرخشي در منطق نائل شد؟ آيا اين تحول فقط جنبة صوري و شكلي داشـت يـا   
ادعاي ما اين اسـت  . گرفت و محتواي منطق ارسطويي را نيز تغيير داداينكه از مباني فلسفي او نشأت مي

. رخش بوعلي فقط جنبة صوري و شكلي نداشت، بلكه با تغيير مباني به تغيير منطق نيز منجـر شـد  كه چ
را بـه نحـو عميـق و    ) اشـارات (سينا و ابن) ارغنون(براي اثبات چنين موضوعي بايد هر دو منطق ارسطو 

ادامـه بـه يكـي از    ما در (دقيق مورد بازشناسي قرار دهيم تا وجود اختالفات مبنايي بين آنها آشكار گردد 
، و پـس از معلـوم   )پـردازيم اين اختالفات اساسي منطق ارسطو با منطق سينوي ـ بحث مثال نقض ـ مي  

ديدگاه نگارنده در مقام تبيين ايـن اسـت كـه بـا حـذف      . رسدشدن اين اختالفات نوبت به تبيين آنها مي
گرايـي  تر به سـمت صـورت  ه بيشمقوالت، پيوند منطق با مابعدالطبيعه ارسطو گسسته شد و قياس هر چ

. رسد كه چرا مقوالت از منطق ارسطو حذف شـد در اين مرحله نوبت به تحليل اين مسئله مي. پيش رفت
اگـر معلـوم شـود كـه مقـوالت مقدمـة       . ويژه قياس ارسطو چگونه بوده استپيوند مقوالت با منطق و به

آيد؛ اما اگر معلوم شود همي به شمار نميصورت حذف آن مسئلة مضروري براي قياس نبوده است، در آن
صورت بايد بررسي شود كـه چـه عـاملي سـبب     كه مقوالت مقدمة ضروري براي قياس بوده است، در آن

تا آن حد گشته است كه قياس بـدون نيـاز   ) قياس(المقدمه و ذي) مقوالت(تضعيف پيوند ضروري مقدمه 



  غالمرضا ذكياني  52
(Gholamreza Zakiyani) 

  

) همـراه مقـوالت  (همان قياس ارسطويي ) بدون مقوالت(آيا قياس سينوي . به مقوالت پابرجا مانده است
بنابراين، يافتن تبيين مناسب براي چـرخش بـوعلي از   . اي با آن پيدا كرده استهاي عمدهاست، يا تفاوت

  :هاي زير استگويي به پرسشبخشي به منطق دوبخشي مستلزم پاسخمنطق هفت يا نه

  طق ارسطويي دارد؟پرسش اول؛ آيا منطق سينوي اختالف اساسي با من
  پرسش دوم؛ علت اختالف منطق سينوي با منطق ارسطويي چيست؟

  پرسش سوم؛ علت حذف مقوالت از منطق سينوي كدام است؟

بخشي به منطق دوبخشي نيست، زيرا پـس از بـوعلي   ناگفته نماند كه محور اين بحث تبديل منطق نه
انـد  بخشي تـأليف كـرده  نطقي خود را به صورت نهنصير آثار م نيز برخي دانشمندان مسلمان مانند خواجه

خـورد؛  نيز به چشم مي ارغنونو  االقتباساساسولي همان تمايزات ادعايي، بين  ،)5ص  ،1367طوسي، (
است كـه بـاالخره    ارغنونـ با صبغة كليات خمس ـ در    ايساغوجيبنابراين محور اين بحث حضور و نفوذ 

مبنـايي و  (انجاميد، يا به حذف نسـبي   اشاراتقوالت در آثاري چون م) مبنايي و شكلي(يا به حذف كامل 
  .االقتباساساسآن در آثاري چون ) نه شكلي

در ادامه به برخي از موارد اختالف اساسـي دو منطـق ارسـطويي و سـينوي بـا تأكيـد بـر تحليـل اول         
  .پردازيم مي

  تحليل اول

. دانان مسلمان وجـود دارد ويژه منطقسطو بهاي بين منطق ارسطو و منطق شارحان ارهاي عمدهتفاوت
توسط ارسطو اشاره كرد كه به هيچ وجه » مثال نقض«كارگيري توان به شيوة بهها مياز جمله اين تفاوت

در سنت ارسطويي دنبال نشده است؛ ولي پيش از آن بايد به موضوعي ديگر نيز اشاره كنـيم و آن اينكـه   
  .برده استاز روش اصل موضوعي بهره ارسطو در ارائة نظام منطقي خود 

   ارسطو و روش اصل موضوعي
كند؛ يعنـي تـالش   نخست بايد توجه كنيم كه ارسطو از نظام اصل موضوعي در منطق خود استفاده مي

اي اصول را به عنوان اصول پايه وضع كند به نحوي كه مخاطب صرفاً با توجه به معناي آن كند دستهمي
كند و در د؛ براي مثال، ارسطو در بحث عكس محصورات اوالً، از سالبة كليه شروع مياصول، آنها را بپذير

تعلـق نخواهـد    Аبـه هـيچ    Вتعلق نگيرد آنگـاه   Вبه هيچ  Аاگر «: نويسدپذيري آن ميتوجيه عكس
گيـرد  تعلق نمي Вبه هيچ  А، آنگاه اينكه  Гتعلق بگيرد براي نمونه به  Аبه برخي  Вگرفت، زيرا اگر 

و ثانيـاً، عكـس بقيـة محصـورات را     . [25a15-18]» هاسـت Вخود يكي از  Гاست نخواهد بود چون ر
  .[25a18-22]كند وسيلة برگرداندن آنها به عكس سالبة كليه اثبات مي به

گانـه  هاي سـه هاي منتج ـ غيرپايه شكل هاي ـ ضرب استفاده از روش اصل موضوعي در اثبات قياس 



  53  درآمدي بر فلسفه منطق ارسطو                 
  (An Introduction to Aristotle's Philosophy of Logic) 

  

، [29b24-25]هـاي شـكل اول و سـپس   ، همـة قيـاس  [28a20-23]طو در آغـاز  ارس. يابدنيز ادامه مي
كنـد و در توجيـه اعتبـار نخسـتين قيـاس      هاي پايه وضع ميهاي كلي آن شكل را به عنوان قياسقياس
حمل شود،  Гبايد بر همه  Аحمل گردد، آنگاه  Гبر همه  Вحمل شود و  Вبر همه  Аاگر «: نويسد مي

ارسـطو پـيش از ايـن    . [25b38-41]»م كه منظور ما از حمل شدن بر همه چيستزيرا پيش از اين گفتي
شود هرگاه هيچ موردي از فردهـايي كـه زيـر    حدي بر كل حدي حمل مي«: دربارة حمل كلي گفته است

وي در . [24b29-31]»گيرند وجود نداشته باشند كه محمول نتوانـد بـر آن حمـل شـود    موضوع قرار مي
كند بـا  هاي شكل اول اثبات ميهاي دوم و سوم را به وسيلة ارجاع آنها به قياسهاي شكلنهايت، قياس

و گـاهي از روش افتـراض    [27a38-40]اين توضيح كه عالوه بر عكس مستوي گاهي از برهـان خلـف  
گـذاري نظـام منطقـي خـود از     شود كه ارسطو در پايهبدين ترتيب، معلوم مي. [28a25-27]برد بهره مي

  .وعي استفاده كرده استروش اصل موض

  در تحليل اول» مثال نقض«
هاي كند، بلكه همة حالتو اثبات آنها بسنده نمي) هاي منتجضرب(ها ارسطو تنها به نشان دادن قياس

امـا روش وي در ارائـة مثـال نقـض     . سازدنامعتبر را نيز با نشان دادن مثال نقض آشكار مي) هايضرب(
است كه از يك سو، سزاوار است مستقالً بازشناسي و معرفي شود و از سـوي  الحقه آنچنان ابتكاري و بي

هاي منتج ارسطوييان ـ همراه نتيجـه نيسـت؛    هاي ارسطو ـ برخالف قياس دهد كه قياسديگر، نشان مي
متشكل از مقدمات و نتيجه نيستند كـه تنهـا نقـش كليشـه را      هاييقالبهاي معتبر ارسطو يعني قياس

كند مقدمات را چنان بچيند كه در صورت معتبر بودن، نتيجه را به دنبـال  ه ارسطو سعي ميبازي كنند بلك
  . داشته باشند

  :براي درك صحيح از روش ارائة مثال نقض توسط ارسطو ابتدا بايد با شيوة نمادگذاري وي آشنا شويم
يوناني استفاده وف خاص الفباي گانه از حرـ ارسطو براي نمادگذاري حدهاي هر يك از اشكال سه

دانيم كه مي.  Σـ  Ρـ  Π: ؛ شكل سوم Ξـ  Νـ  Μ: ؛ شكل دوم Гـ  Вـ  А: كند؛ شكل اول مي
  .انداين حروف در تنظيم الفباي يوناني نيز به همين ترتيب قرار گرفته

  حد اصغر است؛ ) گاما( Гحد اوسط و ) بِتّا( Вحد اكبر، ) آلفا( Аـ در شكل اول 
  حد اصغر است؛ و باالخره، ) كسي( Ξحد اكبر و ) نو( Νحد اوسط، ) مو( Μدر شكل دوم 
  . حد اوسط است) زيگما( Σحد اصغر و ) رو( Ρحد اكبر، ) پي( Πدر شكل سوم 

ـ حد اوسط در شكل اول در ميان دو حد ديگر؛ يعني بعد از اكبر و قبل از اصغر قرار دارد؛ ولي در 
شـود كـه اوالً،   با اين شيوه معلـوم مـي  . دو حد قرار دارد شكل دوم پيش از دو حد و در شكل سوم پس از

قابل تصور نيست؛ ثانياً، حد اوسط در شكل اول در ميـان دو حـد و در شـكل دوم    ) چهارم(شكل ديگري 
نزديك اكبر و در شكل سوم نزديك اصغر قرار گرفته است؛ و ثالثاً، اكبـر هـم از لحـاظ منطقـي و هـم از      

  .وناني هميشه پيش از اصغر استلحاظ ترتيب حروف الفباي ي
اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ارسطو از دو نسبت مثبت ترين نكتهـ آخرين و مهم
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اين است كه مصاديق اكبـر  » نسبت«مقصود از . كندهاي نقض استفاده ميو منفي براي نشان دادن مثال
قام مقايسه با حد اصغر تمام افراد آن را دربر بگيرد، و اصغر، چه نسبت كلي با هم دارند؟ اگر حد اكبر در م

كـدام از افـراد آن را دربـر    شود؛ ولي اگر حد اكبر در مقام مقايسه با حد اصغر هيچخوانده مي نسبت مثبت
  .شودخوانده مي نسبت منفينگيرد، 

  . شناسي كردالحقه ارسطو را براي ارائه مثال نقض بازتوان روش ابتكاري و بيبا اين مقدمات مي
  مثال اول؛

خواهد نشان دهد اگر صـغرا  كند آنجايي است كه مياولين موردي كه ارسطو از مثال نقض استفاده مي
اگـر حـد   «: نويسداو مي). ضرب عقيم خواهد بود(در شكل اول موجبه نباشد آن حالت قياس نخواهد بود 

حد اصـغر تعلـق نگيـرد آنگـاه قياسـي      اكبر بر همة حد اوسط حمل شود ولي حد اوسط بر هيچ بخشي از 
حيـوان ـ انسـان ـ اسـب؛      : گيرنـد نمونه حدهايي كه به تمامي به هـم تعلـق مـي   ..... وجود نخواهد داشت

  .[26a 2-10]  ».حيوان ـ انسان ـ سنگ: گيرندحدهايي كه هرگز به هم تعلق نمي
ر ـ اوسط ـ اصغر، از حيـوان ـ     توان به جاي اكببار ميمقصود اين است كه اگر صغرا موجبه نباشد، يك

حيوان به هر انسـان تعلـق   (انسان ـ اسب استفاده نمود؛ اما در اين حالت، با اين كه مقدمات صادق است  
نسـبت مثبـت وجـود    ) اصغر(و اسب ) اكبر(ولي بين حيوان ) گيردگيرد؛ انسان به هيچ اسبي تعلق نميمي

توان بـه جـاي اكبـر ـ اوسـط ـ اصـغر، از        بار ديگر مي. يردگدارد؛ يعني حيوان تمام افراد اسب را دربر مي
حيوان به هـر  (حيوان ـ انسان ـ سنگ استفاده نمود؛ اما در اين حالت نيز، با اين كه مقدمات صادق است   

نسـبت  ) اصغر(و سنگ ) اكبر(؛ ولي بين حيوان )گيردگيرد؛ انسان به هيچ سنگي تعلق نميانسان تعلق مي
  .گيردعني حيوان هيچ كدام از افراد سنگ را دربر نميمنفي وجود دارد؛ ي

شود، شيوة ارسطو براي ارائة مثال نقض بـا روش متـأخرين از دو جهـت متفـاوت     كه مالحظه ميچنان
اند و مثالً در شكل اول بـا توضـيح   يكي اينكه پيروان ارسطو اغلب به ذكر شرايط انتاج بسنده كرده: است

هايي را كه داراي صغراي موجبه نيستند عقيم اعالم كـرده و  باشد، همه ضرب اينكه چرا بايد صغرا موجبه
هـاي  ، در حالي كه ارسطو براي تمام ضـرب )109، ص1404سينا، ابن(اند نيازي به ارائه مثال نقض نديده

دانـان معـدودي هـم كـه     تر اين است كه همان منطقجهت ديگر و مهم. دهدعقيم مثال نقض نشان مي
اند اند؛ يعني يك مورد نشان دادهاند، از روش رايج بهره بردههاي عقيم مثال نقض آوردهضرب گاهي براي

؛ امـا ارسـطو از ايـن روش پيـروي     ]194، ص1367طوسـي،  [كه مقدمات صادق ولي نتيجه كاذب است 
ره كند؛ بلكه با توسل به دو نسبت مثبت و منفي، به رابطه كلـي مصـاديق دو حـد اكبـر و اصـغر اشـا       نمي
مقصود از كلي بودن رابطه مصاديق دو حد اين است كه هر دو نسبت مثبت و منفي كلي هسـتند  . كند مي

توان بـراي  هاي نقض ارسطو داراي نسبت جزئي نيست؛ براي مثال، در روش رايج ميكدام از مثالو هيچ
بـه   Πد؛ پـس  گيـر تعلق مـي  Σبه همه  Πگيرد؛ تعلق نمي Σبه هيچ  Ρ(اين ضرب عقيم از شكل سوم 

گيرد؛ آسيايي به پاكستاني به هيچ ايراني تعلق نمي: (اين مثال نقض را ارائه كرد) گيردتعلق نمي Ρبرخي 
شود در كه مالحظه ميهمچنان). گيردگيرد؛ پس آسيايي به برخي پاكستاني تعلق نميهر ايراني تعلق مي
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ارسطو به دنبال چنين مثال نقضـي نيسـت   اين مثال، مقدمات صادق ولي نتيجه كاذب است؛ در حالي كه 
؛ بلكه به دنبال دو مثال است كه در يكي حد اكبر به تمام )كه مقدمات آن صادق و نتيجه آن كاذب باشد(

، و در ديگري، حد اكبر به هيچ كـدام از افـراد حـد اصـغر تعلـق      )نسبت مثبت(افراد حد اصغر تعلق بگيرد 
شـود،  گونه ترتيب حدها هيچ قياسي تشـكيل نمـي  دن اينكه با اين؛ لذا براي نشان دا)نسبت منفي(نگيرد 

حيـوان ـ   : حيوان ـ اسب ـ انسان، و نمونه حدهاي عدم تعلق كلـي   : نمونه حدهاي تعلق كلي« :نويسدمي
توضيح اينكه در هر دو مثال انسان حد اوسط  و حيوان حد اكبر است؛ ولي در ] 28a 33[»جان ـ انسان بي

جان عدم تعلـق كلـي   اسب تعلق كلي برقرار است در حاليكه در دومي بين حيوان و بي اولي بين حيوان و
 .پابرجاست

  مثال دوم؛
نمونه حدهايي . شودتعلق بگيرد، آنگاه قياس حاصل نمي Σبه هر  Πتعلق نگيرد و  Σبه هيچ  Ρاگر «

جـان  حيوان ـ بي : گيرندحيوان ـ اسب ـ انسان؛ و حدهايي كه به هم تعلق نمي  : گيرندكه به هم تعلق مي
  . [28a 31-34]» ـ انسان

توان به جاي اكبر ـ اصغر ـ اوسط ، از حيـوان ـ     بار ميمقصود اين است كه اگر صغرا موجبه نباشد، يك
اسب به هيچ انسان تعلـق  (اسب  ـ انسان، استفاده نمود؛ اما در اين حالت، با اين كه مقدمات صادق است  

نسبت مثبـت وجـود   ) اصغر(و اسب ) اكبر(؛ ولي بين حيوان )گيردنسان تعلق ميگيرد و حيوان به هر انمي
توان به جـاي اكبـر ـ اصـغر ـ اوسـط ، از       بار ديگر مي. گيرددارد؛ يعني حيوان تمام افراد اسب را دربر مي

به هيچ  جانبي(جان ـ انسان استفاده نمود؛ اما در اين حالت نيز، با اينكه مقدمات صادق است  حيوان ـ بي 
نسبت ) اصغر(جان و بي) اكبر(؛ ولي بين حيوان )گيردگيرد و حيوان به هر انسان تعلق ميانسان تعلق نمي

  .گيردجان را دربر نميمنفي وجود دارد؛ يعني حيوان هيچ كدام از افراد بي
رنـه بـا همـان    توان فهميد كه وي نتيجه را در اختيار ندارد وگاز شيوة ارسطو براي ارائة مثال نقض مي

كـرد مثـالي ذكـر كنـد كـه داراي مقـدمات       پرداخت، يعني تالش ميشيوة متعارف به ذكر مثال نقض مي
  .صادق و نتيجة كاذب باشد

  مثال سوم؛
تواند مثالي بـراي هـر دو   ها نميشود كه ارسطو در برخي از حالتتر مياهميت اين موضوع آنگاه بيش

وان نمونه، آنگاه كه در شكل دوم هر دو مقدمه سالبه بـوده و صـغرا   نسبت مثبت و منفي ارائه دهد؛ به عن
هم تعلـق نگيـرد، پـس امكـان      Ξتعلق نگيرد و به برخي  Νبه هيچ  Μاگر «: نويسداو مي. جزئيه است

سياه ـ بـرف   : گيرندنمونه حدهايي كه تعلق نمي. تعلق نگيرد Ξتعلق بگيرد يا به هيچ  Ξبه همه  Νدارد 
   [27b 15-17]»ـ حيوان

نسبت منفي روشن است، اگر سياه به هيچ برفي تعلق نگيرد و به برخي حيوان تعلق بگيرد، آنگـاه حـد   
گيرد، ناگفته نماند ارسطو به دنبال عـدم تعلـق   را دربر نمي) حيوان(كدام از افراد حد اصغر هيچ) برف(اكبر 

صغرا بايد جزئـي باشـد و لـذا مثـال     كلي اكبر به اصغر است واال نتيجة ضرب مذكور به دليل جزئي بودن 
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كه ارسـطو فقـط   نقض هم كافي است نشان دهد كه مقدمات صادق و نتيجة جزئي كاذب است، در حالي 
  . به دنبال عدم تعلق كلي است نه جزئي

گيـرد و از  تعلق نمي Ξبه برخي  Μولي نسبت مثبت روشن نيست، زيرا صغرا سالبة جزئيه است يعني 
يه و موجبه جزئيه متضاد نيستند بلكه داخل تحت تضاد هستند لـذا موجبـه جزئيـه نيـز     آنجا كه سالبه جزئ

توان براي نسبت مثبت ـ  هم تعلق بگيرد، لذا نمي Ξبه برخي  Μتواند صادق باشد يعني احتمال دارد مي
ا داشـتن  توضيح اينكه ب. اي ذكر كردرا دربرگيرد ـ نمونه ) Ξ(همة افراد حد اصغر ) Ν(حالتي كه حد اكبر 

تـوان نتيجـه   مـي ) تعلـق بگيـرد   Ξبه هـر   Ν(و نسبت مثبت ) تعلق نگيرد Νبه هيچ  Μ(كبراي اصلي 
نيـز  ) گيـرد تعلق مي Ξبه برخي  Μ(گيرد، در حالي كه موجبه جزئيه تعلق نمي Ξبه هيچ  Μگرفت كه 

ولي اگـر  «: تعبارت ارسطو چنين اس. انجامدپس فرض نسبت مثبت به تناقض مي. تواند صادق باشدمي
Μ  به برخيΞ  تعلق بگيرد و به برخيΞ توان حدهايي را فرض كرد كه طي آنها تعلق نگيرد، آنگاه نمي
Ν  به هرΞ زيرا اگر . تعلق بگيردΝ  به هرΞ  تعلق بگيرد وΜ  به هيچΝ  كبراي اصـلي [تعلق نگيرد[ ،

تحت چنـين  . گيردلق ميتع Ξبه برخي  Μتعلق نخواهد گرفت؛ ولي فرض شد كه  Ξبه هيچ  Μآنگاه 
 27b]».گيري كـرد توان حدهايي را فرض كرد، بلكه بايد بر اساس ابهام قضيه جزئيه نتيجهشرايطي نمي

18-21]    
توان براي حالت فوق ـ سـالبه بـودن هـر دو مقدمـه در شـكل دوم و       ناگفته پيداست كه به آساني مي

عراقي بـه  : ؛ براي مثال، صادق است كه بگوييمجزئيه بودن صغرا ـ در روش متعارف مثال نقض پيدا كرد 
ايرانـي بـه   : گيرد؛ ولي كاذب است كه بگـوييم گيرد و به برخي يزدي هم تعلق نميهيچ ايراني تعلق نمي
اي كه در اين مثال نقض بـه كـار رفتـه    سرّ آن هم روشن است، سالبه جزئيه. گيردبرخي يزدي تعلق نمي

عراقي به برخي يزدي تعلق (، به نحوي است كه موجبه جزئيه آن )ردگيعراقي به برخي يزدي تعلق نمي(
  .كاذب است) گيردمي

تـوان بـا   توان با روش متعارف اقدام كرد ولـي نمـي  از اينكه براي يافتن مثال نقض در حالت فوق، مي
ارسطو به حاقّ مفاهيم و نسبت آيد كه روش ارسطو، نسبت مثبت پيدا كرد، اين نتيجه به دست مي

گـري اوسـط ببينـد    در اين نظر، اگر يك پيوند قطعي بين اكبر و اصغر بـا ميـانجي   .كنددها نظر ميح
اي داشته باشد كه قياس برقرار است، اما اگر چنان پيوند قطعي را نبيند اصالً قياس برقرار نيست تا نتيجه

بـدون لحـاظ نتيجـه، هـيچ      حال اگر. نتيجة كاذب ارائه دهيم) مقدمات صادق و(ما بتوانيم مثال نقضي با 
) نسبت مثبـت (پيوند قطعي بين اصغر و اكبر نباشد، پس احتمال دارد اكبر به همة افراد اصغر تعلق بگيرد 

  ).نسبت منفي(يا به هيچ كدام از افراد آن تعلق نگيرد 
  ؛مثال چهارم

ـ   ارسطو در موارد ديگري نيز از آوردن مثـال نقـض اظهـار نـاتواني مـي      ارة يكـي از  كنـد، از جملـه درب
باشد قياس حاصل نخواهد شد، ] و صغرا سلبي جزئي[اگر كبرا ايجابي «: نويسدهاي شكل سوم مي ضرب

نمونه حدهايي كه به تمامي به هم تعلق . تعلق نگيرد Σبه برخي  Ρتعلق بگيرد و  Σبه همه  Πمثالً اگر 
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بـه   Ρمثال ذكر كرد زيرا بـا صـدق   توان نامي ـ انسان ـ حيوان؛ ولي براي عدم تعلق كلي نمي  : گيرندمي
 Σبه همـه   Πچون اگر . تواند صادق باشدگيرد، نيز ميتعلق مي Σبه برخي  Ρ گيرد،تعلق نمي Σبرخي 

 Πتعلق خواهد گرفت ولي فرض شد كـه   Ρبه برخي  Πتعلق بگيرد، آنگاه  Σبه برخي  Ρتعلق بگيرد و 
  ]b 22-2728[»گيردتعلق نمي Ρبه هيچ 

ثال سوم اينجا نيز برقرار است، با اين تفاوت كه ارسطو در مثال سوم از برهان خلـف  همة توضيحات م
توانست براي تعلق كلي مثال نقض بياورد كند ولي اينجا از برهان مستقيم؛ يعني آنجا كه نمياستفاده مي

كـه   را فرض گرفت و بـه تنـاقض رسـيد، ولـي اينجـا     ) گيردتعلق مي Ξبه هر  Ν(ابتدا همان تعلق كلي 
 Σبه همة  Π(گيرد بلكه كبراي اصلي تواند براي عدم تعلق كلي مثال نقض بياورد، آن را فرض نمي نمي

تعلـق   Σبـه برخـي    Ρ(تواند بـا سـالبه جزئيـه صـادق باشـد      اي كه ميرا با موجبه جزئيه) گيردتعلق مي
كه با حالت عدم تعلق كلـي   )گيردتعلق مي Ρبه برخي  Π(رسد اي ميزند و به نتيجهاقتران مي) گيرد مي

)Π  به هيچΡ منافات دارد) گيردتعلق نمي.  
نگرد، حال اگـر موقعيـت   گانه ميتوان نتيجه گرفت كه ارسطو صرفاً به نسبت حدود سهترتيب ميبدين

شد، در اين صـورت قيـاس حاصـل    حد اوسط چنان بود كه به ضرورت پيوندي بين اكبر و اصغر ايجاد مي
توان به وضوح در موارد زيـر  اين موضوع را مي. شوداين صورت هيچ قياسي حاصل نمي است ولي در غير

  :مشاهده كرد
قياس عبارت است از گفتـاري كـه در آن، هنگـامي كـه چيزهـايي      «: گويدارسطو در تعريف قياس مي

  .[24b 18-20]».شودها، نتيجه به ضرورت حاصل ميفرض شوند به دليل همان مفروض
هرگاه سه حد چنان با همديگر رابطه برقرار كنند كه حـد اصـغر   «: نويسدشكل اول مي وي در معرفي 

به تمامي در حد اوسط مندرج شود و حد اوسط به تمامي يا در حد اكبر مندرج گردد يا مندرج نگردد، آنگاه 
   [25b 31-35]».شودبه ضرورت يك قياس كامل بين طرفين ـ اكبر و اصغر ـ تشكيل مي

  ها نيست؛سم شكلقياس، مق
بـه تمـام يـك حـد تعلـق      ) اوسط(ولي هنگامي كه همان حد «: نويسدارسطو در معرفي شكل دوم مي

گيرد يا به هـيچ يـك   گيرد، يا به هر يك به تمامي تعلق ميگيرد و به هيچ يك از حد ديگر تعلق نمي مي
   [26b 34-36]».خوانمگيرد، من چنين شكلي را شكل دوم ميبه تمامي تعلق نمي

يك حد به تمامي تعلق بگيرد و حد ) اوسط(ولي اگر به همان حد «: گويدهمو در تعريف شكل سوم مي
يا به هيچ بخش از آن تعلـق نگيرنـد، آنگـاه مـن     ) اوسط(ديگر هيچ تعلق نگيرد، يا هر دو حد به همة آن 

   [28a 10-12]».خوانمچنين شكلي را شكل سوم مي
گيـرد، زيـرا در شـكل دوم، اگـر حـد      هاي نامعتبر را نيز دربرميير، حالتاخ پرواضح است كه دو تعريف

قياس حاصل نخواهد شد؛ » به هر يك به تمامي تعلق بگيرد يا به هيچ يك به تمامي تعلق نگيرد«اوسط 
. قيـاس حاصـل نخواهـد شـد    » هر دو حد به هيچ بخشي از اوسط تعلق نگيرند«و نيز در شكل سوم، اگر 

ن نتيجه گرفت كه ارسطو فعالً در مقام تعريف اَشكال است؛ و به ديگر سخن قياس، مقسم توابنابراين مي
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هـا  پس ارسطو در تعريـف شـكل  . شدهاي نامعتبر مياَشكال نيست و اال تعريف اَشكال نبايد شامل حالت
  . انديشدتنها به رابطة حدود مي

ي داشـته باشـد و حتـي در نمـودار خطـي      حال اگر حد اوسط واقعاً ـ در نمودارهاي اويلر ـ نقش ميانج  
اين حالت طبيعي است و سـزاوار اسـت كـه شـكل اول     ] А-В-Г[ارسطو در بين دو حد ديگر قرار گيرد

گـري اوسـط برقـرار باشـد قيـاس      قرار گيرد؛ در اين صورت اگر پيوند قطعي بين اكبر و اصغر با ميـانجي 
باشـند  كامل هستند يعني محتاج اثبات نمـي هاي اين شكل حاصل است و ناگفته پيداست كه فقط قياس

  . زيرا حد اوسط به نحو طبيعي بين اكبر و اصغر واسطه شده است
حال اگر حد اوسط به نحو واقعي ـ مانند نمودارهاي اويلر ـ نقش ميانجي را بين دو حد ديگر ايفاء نكند   

حاصل شـده ناكامـل    باشد قياس اين حالت غيرطبيعي است و لذا اگر پيوند قطعي بين اكبر و اصغر برقرار
اينك اگر به نمـودار خطـي ارسـطو    . هاي كامل شكل اول اثبات گردندخواهد بود يعني بايد بوسيله قياس

يا در كنار حد اكبر اسـت و يـا   : دقت كنيم جايگاه حد اوسط نسبت به دو حد ديگر از دو حال خارج نيست
  .در كنار حد اصغر

هاي كلـي بـين اكبـر و اصـغر     ، از آن جهت كه به نسبت]Μ-Ν-Ξ[د اگر حد اوسط در كنار اكبر باش
  .انجامد به شكل اول نزديك است، پس سزاوار است شكل دوم قرار گيردمي

هاي كلـي بـين اكبـر و اصـغر     ، از آن جهت كه به نسبت]Π-Ρ-Σ[اگر حد اوسط در كنار اصغر باشد 
  .م قرار گيردانجامد از شكل اول دور است، پس سزاوار است شكل سونمي

  شكل چهارم؟
گانـه، هـيچ جايگـاهي بـراي شـكل      هاي موجود در ميان حدهاي سهظاهراً در نگرش ارسطو به نسبت

شود؛ زيرا به دنبال هر نسبتي در ميان دو حد نيست، بلكه به دنبال نسبت اكبر بـا اصـغر   چهارم تصور نمي
؛ و نيـز  [53a 8-9]»يز معـين ديگـر اسـت   نتيجه بيان يك چيز معين دربارة چ«: كنداست، او تصريح مي

در اين صورت حد اوسط نسبت به اين دو حد كه يكـي  . است) اصغر(اعم از موضوع ) اكبر(ظاهراً محمول 
  :است از سه حال خارج نيست) اصغر(از ديگري ) اكبر(اعم 

  ؛ )شكل دوم(كند يا از هر دو حد اعم بوده و نسبت تعلق يا عدم تعلق به آنها پيدا مي
  ؛ )شكل سوم(كنند يا از هردو حد اخص بوده و آن دو، نسبت تعلق يا عدم تعلق به اوسط پيدا مي

كند و از اكبـر اخـص بـوده و اكبـر     يا از اصغر اعم بوده و نسبت به آن حالت تعلق يا عدم تعلق پيدا مي
  ).شكل اول(كند نسبت به آن حالت تعلق يا عدم تعلق پيدا مي

حد اوسط اخص از اصغر و اعم از اكبر باشد؛ در اين صورت شكل چهارم در نظـام   بنابراين امكان ندارد
اند، يعني به جـاي  اند از نگرش ارسطو عدول كردهارسطو جايي ندارد و اگر ديگران به شكل چهارم رسيده

 سازد ـ توجـه  آنكه صرفاً به نسبت ميان حدود ـ كه كامالً ذهني است و تصور شكل چهارم را ناممكن مي 
انـد  كنند به نسبت ميان الفاظ و نحوة قرار گرفتن حد اوسط توجه كـرده و بـه چهـار شـكل دسـت يافتـه      

  ). 191، ص1367طوسي، (
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شكل چهارم در صورتي بـراي نظـام ارسـطو نـاممكن اسـت كـه دو       : گوييمدر تحليل اين موضوع مي
  : فرض زير را بپذيريم پيش

  موضوع و محمول نتيجه روشن باشد؛) الف
  حمول نتيجه اعم از موضوع باشد؛م) ب

توان به دنبال حـد  روشن است زيرا اوالً، تا موضوع و محمول نتيجه معلوم نباشد نمي) الف(فرض پيش
اما . [53a 8-9]كند اوسط گشت؛ و ثانياً خود ارسطو نيز به معين بودن موضوع و محمول نتيجه تأكيد مي

يكي اينكه ارسطو : ارائه نمود) ب(فرض توان براي پيشظاهراً دو دليل مي. آشكار نيست) ب(فرض پيش
و ديگر اينكه خود وي موضوع نتيجه را حد ] b 25 38[تصريح دارد به اينكه محمول اعم از موضوع است 

حـدي را  ] در شـكل اول [مـن  «: نويسداو مي. خواندمي) مهين(و محمول نتيجه را حد اكبر ) كهين(اصغر 
خـوانم كـه زيـر حـد اوسـط جـاي       مـي  گيرد و حدي را اصـغر در آن جاي مي نامم كه حد اوسطاكبر مي

    [26a 22-24]».گيرد مي
اعـم بـودن   : در نقد دليل نخست ـ ارسطو تصريح دارد به اينكه محمول اعم از موضوع است ـ گـوييم   

 عنـي يـك قضـيه بـدون سـور ـ بـه تعبيـر        محمول نسبت به موضوع مختص قضاياي شخصيه اسـت؛ ي 
گيرد كه از يك شيء و از يك مفهوم تشكيل شده باشد، بنابراين جديد ـ در صورتي شكل مي  دانان منطق

. شـود اما در قضاياي محصوره مسـئله متفـاوت مـي   . محمول حالت مفهومي داشته و اعم از موضوع است
ترين تفاوت دو قضيه شخصيه و محصوره اين است كه قضيه محصوره قابل عكس كردن است ولي مهم

تر قضيه شخصيه از يك حمل تشكيل شـده اسـت ولـي    خصيه قابليت عكس ندارد، به تعبير فنيقضيه ش
اسـت  قضيه محصوره از دو حمل و به تعبير بوعلي از دو عقد ـ عقدالوضـع و عقـدالحمل ـ تشـكيل شـده      

از همين خصيصـه نشـأت   ) مانند سالبه كليه(پذيري محصورات قابليت عكس). 280، ص1992سينا، ابن(
جا شدن عقدالوضع و عقدالحمل نشانة اين است كه طرفين در محصورات، اما همين قابليت جابه. يردگمي

موضوع و محمول نبوده ـ بلكه عقدالوضع و عقدالحمل هستند ـ و لذا اعم و اخـص بـودن در ميـان آنهـا       
  .شودمطرح نمي

خوانـد ـ   مـي ) مهين(را اكبر و محمول نتيجه ) كهين(در نقد دليل دوم ـ ارسطو موضوع نتيجه را اصغر  
توان نتيجـه گرفـت   بايد علت اين نامگذاري تحقيق شود؛ ولي به داليل زير از اين نامگذاري نمي: گوييم

، همـة نتـايج سـالبه كليـه و     دليل اولهاي ارسطو اعم از موضوع آن اسـت؛  كه محمول نتيجه در قياس
شدن هستند، پس اعـم بـودن اكبـر    قابل عكسموجبه جزئيه به همان صورت سالبه كليه و موجبه جزئيه 

ها معني ندارد؛ در نتايج سالبه جزئيه نيز محمول اعم از موضوع نيسـت زيـرا   نسبت به اصغر در اين قياس
مسلماً برخي از افراد موضوع خارج از حيطه محمول قرار دارند، پس تنها موجبـه كليـه اسـت كـه ظـاهراً      

دليـل  . آيـد به دست مـي ) باربارا(از نخستين قياس شكل اول محمول آن اعم از موضوعش بوده و فقط 
 29b]كنـد ها را به وسيله دو قياس كلي شكل اول ـ باربارا و كالرنت ـ اثبات مي، ارسطو همة قياسدوم

تـوان چنـين نسـبتي را در    ؛ و با اينكه در ضرب باربارا اكبر اعم از اصغر است ولي به هيچ وجه نمـي [25
. ل ضرب كالرنت ـ سالبه كليه ـ نشان داد، زيرا نسبت آنهـا تبـاين اسـت و الغيـر      ميان موضوع و محمو
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بنابراين اكبر و اصغر ناميدن محمول و موضوع نتيجه اگر هم معناي محصلي داشته باشد تنهـا در ضـرب   
 مصـداق باشـند،  گانـه هـم  كند، با اين توضيح كه حتي در باربارا هم اگر حدهاي سهباربارا مصداق پيدا مي

  .محمول آن اعم از موضوعش نخواهد بود
كه ) سقراط انسان است و هر انساني فاني است، پس سقراط فاني است(ناگفته نماند كه قياس معروف 

كنـد، زيـرا ايـن قيـاس نـه از آن      در آن محمول نتيجه اعم از موضوع آن است اين برداشت را نقض نمي
چون در آثار ارسطو موجـود نبـوده و در سـده سـوم      از آن ارسطو نيست. ارسطو است و نه ارسطويي است

؛ و ارسطويي هم نيست چـون  )XXXIX، مقدمه، ص 1378اديب سلطاني، (ميالدي ساخته شده است 
شـوند  هاي ارسطو دست كم از سه حد تشكيل ميهاي وي سازگار نيست، زيرا قياسكدام از قياسبا هيچ

ن چنين استداللي را با نمودار ون نشان داد؛ وانگهـي خـود   توانه دو حد و يك شيء و  به تعبير ديگر نمي
  ]b 47 15-40. [كندهايي تصريح ميارسطو به قياس نبودن چنين حالت

حال كه معلوم گرديد در نظام ارسطو محمول نتيجه لزوماً اعـم از موضـوع نيسـت، بنـابراين اسـتدالل      
ه حـال خـارج نيسـت ـ ضـرورت خـود را از       گفته ـ جايگاه حد اوسط نسبت به حد اكبر و اصغر از س پيش

شـكل  (، يا از هر دو حد اخص اسـت  )شكل دوم(دهد؛ يعني حد اوسط يا از هر دو حد اعم است دست مي
شـكل  (و يا از دومي اعم و از اولي اخـص اسـت   ) شكل اول(، يا از اولي اعم و از دومي اخص است )سوم

توان همـان  خطي ارسطو نيز منافات ندارد؛ يعني ميگفتني است كه  شكل چهارم حتي با نمودار ). چهارم
 Г، و )كهـين (حـد اصـغر    Аرا براي شكل چهارم وضع كرد، با اين توضيح كه  АВГنمودار شكل اول 

  .باشد) مهين(حد اكبر 
هـاي سـه شـكل    هايي اشاره كرده است كه جـزء قيـاس  نكتة جالب اين است كه ارسطو خود به حالت

اگر يكي از دو حد ايجـابي باشـد و ديگـري    «: نويسداو مي. كنندو حد ايجاد مينيستند ولي پيوندي بين د
شود كه اصغر را به اكبر پيوند سلبي، و اگر حد سلبي كلي گرفته شود، آنگاه همواره يك قياس حاصل مي

ا تعلق نگيرد؛ زيـر  Гبه هيچ  Вتعلق بگيرد ولي  Вيا به برخي از  Вبه همه  Аاگر : دهد؛ براي نمونهمي
سـان اسـت در   نيـز بـدين  . گيـرد تعلـق نمـي   Аبه برخـي   Гاگر مقدمات عكس شوند آنگاه به ضرورت 

   [29a 22-27]».شودهاي ديگر؛ زيرا هميشه از راه عكس قياس حاصل مي شكل
هـاي  ا دارنـد كـه در تمـام حالـت    گفتـه ايـن تمـايز ر   هاي پـيش گفتني است كه اين دو حالت با حالت

گانه ـ پيوندي طبيعي ميان اكبر به عنوان محمول و اصـغر بـه عنـوان     اشكال سههاي گفته ـ قياس  پيش
شد، ولي در اين دو حالت پيوندي غيرطبيعي ميان اصغر به عنـوان محمـول و اكبـر بـه     موضوع ايجاد مي

اين شيوه با نگرش ارسطو ـ پيوند طبيعي اكبر به اصغر ـ سـازگار نيسـت؛     . گرددعنوان موضوع برقرار مي
، بالفاصـله  »گيـرد تعلق نمي Аبه برخي  Гاگر مقدمات عكس شوند آنگاه به ضرورت «با ذكر اينكه لذا 

  . دهداين حالت غيرطبيعي را به قياس طبيعي در شكل اول ارجاع مي
توان اين برداشت را كه ارسطو خود زمينة كشف شكل چهارم را فـراهم نمـوده اسـت    ترتيب، ميبدين 

  .د تأييد قرار داد، مور)68، ص 1377راس، (
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  نتايج

  : از نظر ارسطو
  هستند؛) جوهر اول(ـ حدها مفاهيم تهي نيستند و ناظر به مصداق 

  آيد؛ـ ابتدا از نحوة قرار گرفتن حدها سه شكل به دست مي
  :شوند؛ بنابراينناميده ميبخش قياس هاي نتيجهـ حالت

  اند؛قياسها مقسم قياس و غيرها نيست بلكه شكلـ قياس مقسم شكل
  هاي عقيم اصالً قياس نيستند؛شود، بلكه حالتـ قياس به منتج و عقيم هم تقسيم نمي

  هاي غيرقياسي مثال نقض ذكر كرد؛ـ بايد براي حالت
  : هاي غيرقياسي، يعني يافتن دو نسبت مثبت و منفي؛ بنابراينـ يافتن مثال نقض براي حالت

  : ـ نتيجه همراه مقدمات نيست؛ پس
  از ارسطو نيست و زائد است؛) نتيجه تابع اخس مقدمات است(ن عبارت معروف ـ اي

هاي ارسطو كه مستلزم وجود نتيجه هستند، جايي در نظام براي قياس...) باربارا، (هاي رايج ـ نام
  ارسطو ندارند؛

تند؛ در كه مستلزم وجود نتيجه هستند، مورد نياز نبوده و زائد هس) Distribution(ـ قواعد انبساط 
  مقابل قواعد انتاج و نمودارهاي اويلر ـ ون اين كاستي را ندارند؛

ـ محصورات قابل عكس كردن هستند، پس چنين نيست كه هميشه داراي محمول اعم از موضوع 
  :باشند؛ بنابراين

  نسبت به هم اعم و اخص نيستند؛) باربارا(، جز در نخستين قياس )كهين(و اصغر ) مهين(ـ دو حد اكبر 
  .هاي شكل چهارم اشاره دارندهاي نامستقيم، به قياسـ پيدايش شكل چهارم منع عقلي ندارد و قياس
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