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 چكيده
ارسطو حدود يازده قرن پس از پيـدايش، بـه عربـي ترجمـه شـد و       ارغنون

ها، دسـت   سينا پس از آشنايي با همين ترجمه   بنفارابي و ا ماننددانشمنداني 
به خلق آثار منطقي در جهان اسـالم زدنـد و همـين آثـار سـبب پيـدايش و       

هـاي   تحليل و ارزيـابي نخسـتين ترجمـه   . شدن انابالندگي منطق ميان مسلم
ن بـه ميـراث يونـاني در    اناسو با اهتمـام مسـلم   شود از يك سبب مي ارغنون
ها آشنا  وي ديگر با ميزان صحت و دقت اين ترجمههاي نخستين و از س سده
 ارغنـون عربـي از مجموعـة    هـاي  عبدالرحمن بدوي نخستين ترجمه. شويم

جلـدي   فرفوريـوس را در يـك مجموعـة سـه     ايسـاغوجي عـالوة   بهارسطو 
با متن » قياس«پس از مقايسة ترجمة عربي . آوري و تصحيح كرده است جمع

سـلطاني از    فارسـي اديـب  ترجمـة  ون و انگليسي جنكينسـ  ةيوناني و ترجم
، با حدود صد مورد اختالف كلي و جزئي مواجه )دفتر دوم( تحليالت اولي

ها در ترجمه، عربي نامفهوم،   كاستي عباراتي مانند، بااين اختالفات را . شديم
 ةو ترجيح نسـخ  ،عبارات اضافي، خطاي ترجمه، تغيير مثال، خطاي تصحيح
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اذا كـان االول تحـت   الحدود الموضوعة للحد االوسط و للنتيجـة    ان قياساً واحداً يكون في  ::::
  مثل انه ت النتيجةاالوسط و الثاني تح

For all the things that are subordinate to the middle term or to the conclusion may be 
proved by the same syllogism, if the former are placed in the middle, the latter in the 
conclusion [53a17-19] 

مثل انه ان  ::::كل ب و مقولة علي بعض ح مثل انه ان كانت ا مقولة علي / 1، 253 )105
  مقولة علي بعض ح بكانت ا مقولة علي كل ب و 

e.g. if A belongs to all B and B to some C [53b38] 
غير انه ليس لعلة المقدمات  ::::غير انه ليس لعلة المقدمات، النه التكون / 16، 253) 106

  النه التكون بل النِّ المقدمات،
true however only in respect to the fact, not to the reason. The reason cannot 
be [53b10] 

كحد واحـد  الن ا كما وضعت  :::: هي مقدمتان متصلتانالن ا كما وضعت / 8، 254) 107
  مقدمتين متصلتين لكنها تدل علي

So A is posited as one thing, being two premisses taken together [53b24] 

مثـل ان الحـي    ::::شيء من الحجـارة   كلمثل ان الحي غيرمقول علي / 16، 254 )108
  غيرمقول علي شيء من الحجارة

e.g. animal belongs to no stone[53b32] 

  ح كلها كذباً باما ان كانت مقدمة  ::::اما ان كانت مقدمة ح كلها كذباً / 6، 255 )109
but if the premiss BC is wholly false [54a4] 

  ح شيء منالن ا كانت غيرموجودة في  ::::الن ا كانت غيرموجودة في ح / 13، 255 )110
for A belonged to none of the Cs [54a10] 

موجودة في ح غيـر بأن تؤخذ ا غيرمقولة علي شيء من ب، الن ا تكون / 17، 255 )111
  الن ا تكون موجودة في ح تيجة كاذبةفتكون النبأن تؤخذ ا غير مقولة علي شيء من ب  ::::

that A belongs to nothing to which B belongs: here the conclusion must be false. 
For A will belong to all C [54a14-15] 

فان اخذت مقدمة ا ب صدقاً و مقدمة ب ح كلها كذباً فان النتيجة تكـون   /9، 256 )112
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كلها كذباً و كذلك يعرض اذا كانت مقدمة ا ب سالبة، النه يمكن ان مقدمة ب ح  اذا كانتصدقاً 
 كلهـا فان اخذت مقدمة ا ب  ::::تكون ا غيرموجودة في شيء من ب ح مثل الجنس في االنواع 

النه اليمتنع ان تكون ا موجودة في كـل  صدقاً و مقدمة ب ح كلها كذباً فان النتيجة تكون صدقاً 
ون ب موجودة في شيء من ح مثل كل االنواع التـي موجـودة   ب و في كل ح و مع ذلك التك

في جنس و لكن اليكون بعضهم تحت بعض كما ان الحي موجودة في الفرس و االنسان و لكن 
الفرس غيرموجودة في شيء من االنسان؛ فان فرض ان ا موجودة في كل ب و ب موجودة فـي  

و كذلك يعرض اذا كانت مقدمة ا ب  مقدمة ب ح كلها كذباً كل ح، فالنتيجة صادقة و لو فرضت
و ايضـاً يمكـن ان تكـون ب    ح  وسالبة، النه يمكن ان تكون ا غيرموجودة في شـيء مـن ب   

  مثل الجنس في االنواع غيرموجودة في شيء من ح
نتيجه صـادق   گاه آن ب ح كامالً كاذب اخذ شوند ةا ب كامالً صادق و مقدممقدمة اگر 

ايـن ب بـه   وجـود  كه ا به همه ب و همه ح تعلق بگيرد و با  زيرا مانعي ندارد ؛خواهد بود
هايي كه به يـك جـنس تعلـق دارنـد و تحـت همـديگر         نوعهمة هيچ ح تعلق نگيرد، مثلِ 

گيرد و هم به انسان، ولي اسب بـه هـيچ انسـان تعلـق       نيستند؛ جاندار هم به اسب تعلق مي
گاه نتيجه صـادق   د و ب به هر ح، آنگير  گيرد؛ حال اگر فرض شود ا به هر ب تعلق مي  نمي

ا ب سلبي اخذ مقدمة سان است اگر  همين ب ح كامالً كاذب باشد؛ و بهمقدمة است هرچند 
ح  شود زيرا ممكن است ا به هيچ ب و هيچ ح تعلق نگيرد و ممكن است ب نيز بـه هـيچ  

  .تعلق نگيرد مثل نسبت جنس به انواع
But if the premiss AB, which is assumed, is wholly true, and the premiss BC is wholly 
false, a true syllogism will be possible: for nothing prevents A belonging to all B and 
to all C, though B belongs to no C, e.g. these being species of the same genus which 
are not subordinate one to the other: for animal belongs both to horse and to man, but 
horse to no man. If then it is assumed that A belongs to all B and B to all C, the 
conclusion will be true, although the premiss BC is wholly false Similarly if the 
premiss AB is negative. For it is possible that A should belong neither to any B nor to 
any C, and that B should not belong to any C, e.g. a genus to species [54a28-38] 

و قد يمكن ايضاً ان تكون النتيجة صدقاً اذا كان . ان تكون النتيجة صدقاً /7، 257 )113
و قد يعرض ايضاً ذلك اذا كانتا جميعاً كذباً النه  االخري صدقاً بعضبعض المقدمة االولي كذباً و 

 ::::مثل الحي : ليس شيء يمنع ان تكون ا غيرموجودة في شيء من ب و موجودة في بعض ح
و قد يمكن ايضاً ان تكون النتيجة صدقاً اذا كان بعض المقدمة االولي . ان تكون النتيجة صدقاً
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و قد يعرض ايضاً  كذباً االولي صدقاً و بعض االخري او اذا كانت المقدمةكذباً و االخري صدقاً 
ذلك اذا كانتا جميعاً كذباً النه ليس شيء يمنع ان تكون ا غيرموجودة في شيء من ب و موجودة 

  مثل الحي :و ب موجودة في بعض ح في بعض ح
That the conclusion should be true; also when the first premiss is false in part, and 
the other true; and when the first is true, and the particular is false; and when both 
are false. For nothing prevents A belonging to no B, but to some C, and B to some 
C, e.g. animal [54b20-24] 

ذي من جنس آخر غيرموجودة في شيء من ح مثل الجنس في النوع ال/ 11، 258 )114
و العرض الذي النواع الجنس كالحي فانه غيرموجود في شيء من العدد و موجود في بعض 

ب و غيرموجودة في بعض ح و ب غيرموجودة في شيء غيرموجودة في شيء من  ::::االبيض 
ح مثل الجنس في النوع الذي من جنس آخر و العرض الذي النواع الجنس كالحي فانه  من

  موجود في بعض االبيضغيرشيء من العدد و غيرموجود في 
For it is possible that A should belong to no B, and not to some C, while B 
belongs to no C, e.g. a genus to the species of another genus and to the accident 
of its own species: for animal belongs to no number and not to some white 
things [55a13-16] 

كذلك تكون النتيجة صدقاً، و ان كانت مقدمة ا ب كذباً و مقدمـة ب ح  / 17، 258 )115
  كذباً و مقدمة ب ح كذباً بعضهاكذلك تكون النتيجة صدقاً، و ان كانت مقدمة ا ب  ::::كذباً 

Also if the premiss AB is partially false, and the premiss BC is false too, the 
conclusion may be true [55a20] 

النه  ::::النه قديمكن ان تكون ا غيرموجودة في شيء من ح مثل الجنس / 4، 259 )116
ب و موجودة في بعض ح و ب غيرموجـودة فـي   شيء من  قديمكن ان تكون ا غيرموجودة في

  ح مثل الجنس شيء من
For it is possible that A may belong to no B and to some C, while B belongs to no C, 
e.g. a genus [55a30-31] 

ان يجتمع صدق من مقدمات  المحالهو اما في الشكل الثاني فقد يمكن  /17، 259 )117
  ان يجتمع صدق من مقدمات كاذبة في جميع الحاالتو اما في الشكل الثاني فقد يمكن  ::::كاذبة 

In the middle figure it is possible in every way to reach a true conclusion through 
false premisses [55b4-5] 
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فان ب النه ان كانت ا غيرموجودة في شيء من ب و موجودة في كل ح، / 2، 260 )118
النه ان كانت ا غيرموجودة فـي شـيء مـن ب و     ::::كالحي : تكون غيرموجودة في شيء من ح

  كالحي :موجودة في كل ح
For if A belongs to no B and to all C, e.g. animal [55b11-12] 

كذب و مقدمـة ا ح  فان بعض مقدمة ا ب  ::::فان بعض مقدمة ا ب حق / 3، 261 )119
  حق كلها

The premiss AB is partially false, the premiss AC is wholly true [55b37] 
و لكن االنسان و في بعض االبيض  ::::ن اخذت و في بعض االبيض، فا/ 12، 261 )120

  فان اخذت غيرموجود في بعض االبيض،
And to some white things, though man will not belong to some white things, If 
then [56a8] 

النه الشيء يمنع ان تكون ا غيرموجودة في شيء مـن ب ح و تكـون    /22، 261 )121
ح و  والنه الشيء يمنع ان تكون ا غيرموجودة في شـيء مـن ب    ::::غيرموجودة في بعض ح 

  غيرموجودة في بعض ح بتكون 
For nothing prevents A following neither B nor C at all, while B does not belong 
to some C [56a20-21] 

ح و تكـون ب   شـيء مـن  موجـودة فـي   غيـر ا موجودة في كل ب و  /11، 262 )122
ح و تكون ب غيرموجودة  كلا موجودة في كل ب و موجودة في  ::::ودة في بعض ح غيرموج

  في بعض ح
A should belong both to B and to C as wholes, though B does not follow some 
C [56a35] 

  موجودة في كل ب  افان اخذت  ::::فان اخذت موجودة في كل ب / 18، 262 )123
If then A is assumed to belong to the whole of B [56b2] 

و تكون ا موجودة في بعض  ::::كاالبيض  حو تكون ا موجودة في بعض / 21، 263 )124
  كاالبيض ب

while A belongs to some B, e.g. white [56a23] 

موجود في بعض الحيوان غيركالجيد فانه و تكون ا غيرموجودة في كل ب / 2، 264 )125
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الجيد فانه  و لكن كاالبيض فانه غيرموجود في بعض الحيغيرموجودة في كل ب  و تكون ا ::::
  موجود في بعض الحيوان

While A does not belong to all B, e.g. white does not belong to some animals, 
beautiful belongs to some animals [56a30-31] 

جودة في كل ح و تكون ا موجودة في النه الشيء يمنع ان تكون ب مو/ 14، 264 )126
ا غيرموجودة في كل ح النه الشيء يمنع ان تكون ب موجودة في كل ح و  ::::بعض ب كالحي 

  فتكون ا موجودة في بعض ب كالحي
For nothing prevents B from following all C, and A from not belonging to C at all, 
though A belongs to some B, e.g. animal [57a3-5] 

  كذباً بعضهاو مقدمة ب ح :::: و مقدمة ب ح كذباً  /6، 265 )127
and BC partly false [57a17] 

فـي كـل   انـه   ::::قد يجتمع من مقدمات كاذبة نتيجة صادقة  المحالهانه  /19، 265 )128
  قد يجتمع من مقدمات كاذبة نتيجة صادقة الحاالت

a true conclusion may come through what is false, in every possible way [57a30] 

او كان موجوداً فـي   ::::او كان موجوداً في بعضه فاخذ موجوداً في كله / ، آخر265 )129
  و كذلك يعرض اذا كانت االقيسة سلبيةبعضه فاخذ موجوداً في كله 

or that what belongs to some belongs to all. The same applies to negative 
statements [57a36] 

موجوداً و اذا كان موجوداً فليس باضطرار ان  احدهمافباالضطرار اليكون  /7، 266 )130
فباالضـطرار   ::::فمحـال   احـدهما موجـود او غيرموجـود   و اذا وضع ان موجوداً  احدهمايكون 

  موجوداً فمحال االولن موجوداً فليس باضطرار ان يكو الثانيموجوداً و اذا كان  االولاليكون 
the former will not be either, but if the latter is, it is not necessary that the former 
should be. But it is impossible [57b2-3] 

تكـن ا    فان ا التكون ابيض بالضرورة، و كان يظن انه يجب اذا لـم / 19، 266 )131
تكن   تكون ابيض بالضرورة، و كان يظن انه يجب اذا لمفان ا الابيض ان تكون ب عظيماً، 
فانه يعرض اذا لم تكن ب عظيماً ان تكون ب بعينها عظيماً كما ا ابيض ان تكون ب عظيماً 

تكن ا   فان ا التكون ابيض بالضرورة، و كان يظن انه يجب اذا لم ::::الحروف تبين بالثالثة 
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لم تكن ب عظيماً ان تكون ب بعينها عظيماً كما ابيض ان تكون ب عظيماً، فانه يعرض اذا 
  الحدودتبين بالثالثة 

A will necessarily not be white. If then when this is not white B must be great, it 
results that if B is not great, it is great, just as if it were proved through three 
terms [57b16-18] 

و اما التبيين الذي يكون بالدور من بعض علي بعض فهو ان تؤخذ النتيجة  /3، 267 )132
من بعض علي بعض  و البرهان المتقابلو اما التبيين الذي يكون بالدور  ::::و احدي المقدمتين 

  احدي المقدمتين هو اخذ عكسبالنتيجة و التبيين فهو 
Circular and reciprocal proof means proof by means of the conclusion, i.e. by 
converting one of the premises [57b18-19] 

الثابـت االوسـط و االوسـط فـي     النه اليكون ان تبين بهذه الحدود ان  /17، 267 )133
الحد الثالث موجود في الحـد االوسـط او الحـد    النه اليكون ان تبين بهذه الحدود ان  :::: االول

  االول االوسط موجود في الحد
for it is not possible to demonstrate through these terms that the third belongs to 
the middle or the middle to the first [57b35-36] 

النه يبرهن  :ما كان يبرهنه ::::ما كان يبرهنه و اما في القياسات السالبة / 10، 268 )134
ح موجودة في (؛ و يبرهن )ح موجودة في ا(علي فرض ) ا ب موجودة في(و ) ح موجودة في ب(
  و اما في القياسات السالبةعلي تلك المقدمات، كما نأخذ النتيجة للبرهان ) ا

شـود    كنيم كه ح بر ا حمل مـي   زيرا ح را براي ب و ب را براي ا با اين فرض اثبات مي
ـ   ، چناندشو  ميها اثبات   ولي ح براي ا براساس همان مقدمه كـار   هچه نتيجه را بـراي برهـان ب

  هاي سلبي در قياس. بريم  مي
that is being proved: for C is proved of B, and B of by assuming that C is said of 
and C is proved of A through these premisses, so that we use the conclusion for 
the demonstration. In negative syllogisms [58a16-20] 

 ::::فالنتيجة ان ب غيرموجودة في شيء من ح و يكون الشكل الثاني  /2، 270 )135
فاذا فرض ان ب موجودة في كل ا فيكون بالضرورة فالنتيجة ان ب غيرموجودة في شيء من ح 

  و يكون الشكل الثاني ان ا غيرموجودة في شيء من ح
we conclude that B belongs to no C. If then it is assumed that B belongs to 
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all A, it is necessary that A should belong to no C: for we get the second 

figure [58b20-22] 

  هي ب حفالنتيجة  :::: ان ب غيرموجودة في بعض حفالنتيجة  /11، 270 )136
the conclusion is BC [58b32] 

  فقد تبين ان ح موجودة في:::: موجودة في  فقد تبين ان ا ح/ 8، 271 )137
it has been proved that C belongs to some B [59a10] 

  ب بعضاذا كان ح في  ::::اذا كان ح في ب / 9، 271 )138
if C belongs to some B [59a11] 

انه كل  ::::انه كل شيء موجود في آخر فان اآلخر موجود في شيء / 12، 271 )139
  الشيء بعضاآلخر فان اآلخر موجود في  بعضد في شيء موجو

if this belongs to some of that, that belongs to some of this [59a13] 
فانه يلـزم   ::::ا غيرموجودة في بعض ح  كلفانه يلزم ضرورة ان تكون / 20، 271 )140

  ضرورة ان تكون ا غيرموجودة في بعض ح
it is necessary that A should not belong to some C [59a25] 

  النه اليوجد قياس ابداًفتبرهن االخري  ::::فتبرهن االخري  /2، 272 )141
to prove the other: for in no other way can a syllogism be formed [59a32] 

 لكن اذا كان القياس جزئياًو بالشكل االول و  ::::و بالشكل االول و الثالث  /8، 272 )142
  الثالث فالبيان يكون بالثاني و

and through the first, but when particular through the second and the last 
[59a38]  

  تكون علي الدورالاما ان  ::::اما ان تكون علي الدور  /10، 272 )143
either are not of the nature of circular proof [59a41] 

و امـا   ::::نعكاس القياس فهو ان نبـين بانعكـاس نتيجـة القيـاس     و اما ا /14، 272 )144
  بانعكاس نتيجة القياس قياساً آخرانعكاس القياس فهو ان نبين 

To convert a syllogism means to alter the conclusion and make another 
syllogism [59b1-2] 
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 ::::يرموجودة في كل ب و ان كانت ا غيرموجودة في كل ح، فان ا غ/ 19، 273 )145
  فان ا غيرموجودة في كل ب و ب موجودة في كل حو ان كانت ا غيرموجودة في كل ح 

if A belongs not to all C, but B belongs to all C, A will belong not to all B [59b31] 

 مـن ابطـال المقـدمات    ::::من ابطال المقدمات بانعكاس النتيجـة فلـيكن   / 6، 274 )146
  فليكن التي ليست كلية بل اليكون ابطال ابداًبانعكاس النتيجة 

refutation in which the conclusion reached by O, conversion lacks universality, but 
no refutation at all. Suppose [59b41] 

تكـون فـي    دائماًالن النتيجة  ::::تكون في الشكل الثالث  ابداًالن النتيجة / 1، 275 )147
  الشكل الثالث

For the conclusion of the refutation will always be in the third figure [60a18] 
  والنتيجة ب ح ::::ح و ال علي شيء من والنتيجة ب / 6، 275 )148

conclusion BC [60a23] 
  ح شيء منو ا غيرموجودة في  ::::ح كل و ا غيرموجودة في  /9، 275 )149

If B belongs to all C, and A to no C [60a26] 
فمقدمة بالتناقض  ::::و ذلك انه فان المقدمات تبطل بالتناقض بالتناقض / 11، 275 )150

  و ذلك انهبالتناقض ا ب تبطل كما كانت و مقدمة ا ح تبطل 
its contradictory, the premiss AB will be refuted as before, the premiss, AC by its 
contradictory. For [60a27-28] 

  كمثل ما في الشكل االول ::::في الشكل االول  و الكمثل ما / 17، 275 )151
as also happened in the first figure [60a35] 

تكون النتيجة ان ا ليست بموجودة فـي بعـض ح، و غيرموجـودة فـي     / ، آخر275 )152
و لكن التبطل مقدمة بهذاالمنهج النـه  جودة في بعض ح تكون النتيجة ان ا ليست بمو ::::بعضها 

  و غيرموجودة في بعضها يمكن ان تكون ا موجودة في بعض ح
the conclusion will be that A does not belong to some C. But the original statement 
has not been refuted: for it is possible that A should belong to some C and also not to 
some C [60a38-39] 

فان ب غيرموجودة فـي شـيء   فان ب غيرموجودة في شيء من ح، / 1، 278 )153
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و قد فـرض ان ب موجـود فـي    فان ب غيرموجودة في شيء من ح  ::::فان كانت  من ح
  فان كانتبعض ح 

then B belongs to no C: but it was assumed to belong to some C. If [61a2] 

  تبطل بالشكل الثاني؛ و اما التي :::: و الثالث تبطل بالشكل الثاني /10، 278 )154
refuted through the middle figure, the premiss [61a10] 

و اما القياس الذي يكون بالخلف . كلتا المقدمتين احديكون قياس قبله و  /6، 279 )155
ار بنقيضة ما فيه من المحال لما في نقيضة المحال من بعد اقربعد قياس قبله و ال فانه ليس يكون 

كون قياس قبله و كلتا المقدمتين و اما القياس الذي يكـون بـالخلف فانـه لـيس      ::::بيان الصدق 
  لما في نقيضة المحال من بيان الصدق بليكون بعد اقرار بنقيضة ما فيه من المحال 

after a syllogism has been formed and both the premisses have been taken, but a 
reduction to the impossible takes place not because the contradictory has been 
agreed to already, but because it is clear that it is true [61a24-26] 

ح كل اما بان تكون ح موجودة في كل ا و اما بان تكون ب موجودة في / 20، 279 )156
  داما بان تكون ح موجودة في كل ا و اما بان تكون ب موجودة في كل  ::::

that C belongs to all A, or that B belongs to all D [61a40] 
، فانه يكون قياس علـي الكـذب؛ و امـا    حثم اضيف الي ذلك مقدمة ب / 3، 280 )157

، فـان ا  حب و ب فـي كـل    علي الموضوع، فال؛ النه ان كانـت ا غيرموجـودة فـي شـيء مـن     
، فانه يكون قياس دثم اضيف الي ذلك مقدمة ب  ::::، و ذلك محال حغيرموجودة في شيء من 

علي الكذب؛ و اما علي الموضوع، فال؛ النه ان كانت ا غيرموجودة في شيء من ب و ب في كل 
  ، و ذلك محالد، فان ا غيرموجودة في شيء من د

when the premiss BD is assumed as well we shall prove syllogistically what is false, 
but not the problem proposed. For if A belongs to no B, and B belongs to all D, A 
belongs to no D. Let this be impossible [61b3-6] 

الن وجـود ا فـي كـل ح مـن      ::::في كل ح من الصدق  بالن وجود ا / 15، 280 )158
  الصدق

for let it be true and clear that A belongs to all C [61b16] 
مثـل مـا اذا كانـت ا    يكون ايضاً قيـاس   ::::يكون ايضاً قياس، فهو اذن / 18، 280 )159
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  فهو اذن غيرموجودة في بعض ب
supposed, e.g. that A does not belong to some B. Clearly then [61b19] 

اضـيف الـي   سـالبة فامـا اذا    ا حو كذلك يعـرض ان تحـدث مقدمـة     /23، 280 )160
سالبة فامـا اذا   ح او كذلك يعرض ان تحدث مقدمة  ::::فانه اليكون قياس  الموضوع مقدمة ب

  فانه اليكون قياسارتبطت المقدمة المفروضة الي ب 
We may proceed in the same way if the proposition CA has been taken as 
negative. But if the premiss assumed concerns B, no syllogism will be 
possible [61b23-25] 

يبطل و اما الموضوع فانه ال ::::ينبغي ان  يصح فاذنو اما الموضوع فانه ال /8، 281 )161
  ينبغي ان فيجب ان يفرض نقيض النتيجة و الجل اثبات ان ا غيرموجودة في كل ب

but the hypothesis is not refuted. Therefore it is the contradictory that we must 
suppose. To prove that A does not belong to all B, we must suppose that [61b32-34] 

 كان كاذباًالن الموضوع  :::: صدقالن الموضوع / ، آخر281 )162
for then the hypothesis would be false [62a6] 

و كذا يعرض اذا . و لكن كلية موجبة ::::فهو اذن . و لكن كلية موجبة /2، 282 )163
و  »ا غيرموجودة في بعض ب«ا غيرموجود في بعض ب النه اذا كانت يجب ان نبرهن علي ان 

 فهو اذن. واحد واحدة فبيانهما »ا غيرموجودة في كل ب«
Similarly if we should be proving that A does not belong to some B: for if 'not to 
belong to some' and 'to belong not to all' have the same meaning, the demonstration 
of both will be identical [62a8-11] 

 د بيانهيتبين لنا ما نريالغير انه  ::::غير انه يتبين لنا ما نريد بيانه  /، آخر282 )164
but the problem in hand is not proved [62a30] 

 موجودة في بعض حغيرفاذن ا  ::::فاذن ا موجودة في بعض ح / ، آخر283 )165
then A does not belong to some C [62b7] 

ان تكون النتيجة معروفة قبل :::: ان تكون النتيجة معروفة قبل كون القياس،  /8، 285 )166
  يفرض من قبل ان النتيجة صادقة او كاذبةو اليجب ان س، كون القيا

that the conclusion should be known, nor that one should suppose beforehand 
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that it is true or not: in the other it is necessary to suppose beforehand that it is 
not true [62a36-37] 

فوضعنا ان ا فـي بعـض    ::::ان ا في بعض ب، فعلي هذه الجهة  فوضعنا /، آخر285 )167
  فعلي هذه الجهة والمقدمتان هما ان ح موجودة في كل ا و غيرموجودة في شيء من بب، 

and the original premisses that C belongs to all A and to no B [63a10] 
 سالبة اح  ان اخذت مقدمة ::::اخذت مقدمة ح سالبة ان / 7، 286 )168

if the premiss CA should be negative [63a17] 
و عليهـذا يحصـل   . و ح في كل ب ::::و كذلك يعرض . و ح في كل ب /5، 287 )169
 و كذلك يعرض المحال

for thus we shall get what is impossible [63b2] 
ء مـن ا و  في شيان ح غيرموجودة  ::::ان ح غيرموجودة في بعض ب / 14، 287 )170
 في بعض ب موجودة

that C belongs to no A and to some B [63b11] 
و قد تختلف حال المقاييس في ارتجاع الحدود بالسلب و الوجوب الن / 12، 289 )171

الن  الوجـود و قد تختلف حال المقـاييس فـي ارتجـاع الحـدود بالسـلب و      :::: الوجوب يكون 
 يكون االيجاب

This syllogism differs from the preceding because the relations between the terms 
are reversed: before, the affirmative [64a11-12] 

او اذا كانت حدود القياس كلية  ::::اذا كانت حدود القياس كلية فلتكن ب  /3، 290 )172
 فلتكن ب جزئية

whether the terms are universal or not [64a24] 
ان يكون بعض العلوم  ::::و كان ايضاً  ان يكون بعض العلوم العلماً، /6، 290 )173
 و كان ايضاً مقدمة ب ا كلية النه اذا كان بعض الطب علماً يفرض  وكذلك يعرض اذا لمالعلماً، 

so that a particular science will not be a science. Similarly if the premiss BA is not 
assumed universally. For if some medicine is science and again [64a28-29] 

و ذلـك مـا التخفـي     ::::و ذلك ما التخفي معرفته، فـالن للموجبـات    /13، 290 )174
و ايضاً يمكن ان يقاس بعض النقيضين علي موضوعات اخري او يفرض كما كـان فـي   معرفته، 
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 فالن للموجبات الجدل،
This does not usually escape notice. But it is possible to establish one part of a 
contradiction through other premisses, or to assume it in the way suggested in the 
Topics [64a37-38] 

ناگفتـه نمانـد   [ح كل و غيرموجودة في  ::::ح  بعضو غيرموجودة في / ، آخر290 )175
آيد چون اين دو گزاره با همديگر معادل  مشكل معنايي يا منطقي پيش نمي كه در اين مورد

؛ پس از اين [24α20]» گيرد تعلق نمي Γبه بعضي  Α«و » گيرد تعلق نمي Γبه هر  Α«: هستند
معادل آن بسـنده  ترجمة عين عبارت به ترجمة جاي  بهجهت متذكر شديم كه مترجم عربي 

 .]كرده است
not to all of the other [64b3] 

 ان كل حي ابيض و غيرابيض ::::ان الحي االبيض ليس بابيض / 15، 291 )176
every animal is white and not white [64b22] 

او يجب ان يبرهن علي قياسين و الجل ان من قياسين  ::::من قياسين / ، آخر291 )177
 المذكورتكون مقدمات قياس متضادتين، فيجب ان تكونا علي هذا المنهج 

or we must argue from two syllogisms. In no other way than this, as was said before, 
is it possible that the premisses should be really contrary. [64b26-29]  

و اما ان ينتقل الي اشياء  ::::بالمطلوب يباينها و اما ان ينتقل الي اشياء  /1، 293 )178
يبالمطلوبن تُب 

it is also possible to make a transition to other things which would naturally be 
proved through the thesis proposed [64b40] 

شيء  ارتفعو ايضاً اذا  ::::شيء علي استقامة با ب ح  اتصلو ايضاً اذا  /1، 295 )179
  علي استقامة با ب ح

Further when anything is refuted ostensively by the terms ABC [65b4] 

هذا ما اليكون في القياس  :::: هذا ما اليكون في القياس المستقيم فهو اذن /5، 295 )180
 فهو اذن الن القياس مع ابطال المفروض اليكونالمستقيم 

but that is not possible in ostensive proofs: since if an assumption is refuted, a 
syllogism can no longer be drawn in reference to it [65b9-10] 
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ثم رفع ا الموضوع و  ::::الموضوع و بقيت مقدمتا ب ح، ح د  بثم رفع ا  /2، 296 )181
 بقيت مقدمتا ب ح، ح د

for if we eliminated A and assumed all the same that B belongs to C and C to 
D [66a27] 

ي فان المقدمات د ه، ه د تكون  دمثل ان يبرهن ح با ب و ا ب بد ه  /2، 298 )182
  المقدمات د ه، ه د تكون كذباً احديي فان  دمثل ان يبرهن ح با ب و ا ب بد ه  ::::كذباً 

e.g. if C is established through A and B, and these through D, E, F, and G, one of 
these higher propositions must be false [66a22-23]  

اوالً بانا النذكر باستعماله علي اخفي ما يكون و اخفي ذلك يكون / ، آخر298 )183
ما  ذلك النتائج بعقب المقدمات، و لكن نذكر االشياء االضطرارية و نترك النتائج غيربينة؛ و بعد

باستعماله علي اخفي ما يكون ::::  مثلد جداً نخفي النتيجة االنسأل عما قرب منها، و لكن عما بع
ان هذا يمكن اوالً اذا، بدل بيان النتيجة علي االقيسة المتقدمة، فرضت المقدمات الضرورية و  و

تركت النتائج غيربينة؛ و ثانياً، اذا، بدل طلب االذعان بالمقدمات المربوطة قريباً، فرضت 
  مثل المقدمات التي التتصل بالحد االوسط

to try to conceal. This will be possible first, if, instead of drawing the conclusions of 
preliminary syllogisms, they take the necessary premisses and leave the conclusions 
in the dark; secondly if instead of inviting assent to propositions which are closely 
connected they take as far as possible those that are not connected by middle terms. 
For example suppose that A is [66a36-38] 

كانت ب موجودة  انكانت ا موجودة في ب، و النسأل  انفينبغي ان نسأل  /3، 299 )184
و علي هذه الجهة نسأل . نت ب في حكا انو بعد ذلك . و لكن ان كانت ء موجودة في ه: في ح

، و النسأل ثم اَكانت د موجودة في هكانت ا موجودة في ب اَفينبغي ان نسأل :::: عن الباقي 
  و علي هذه الجهة نسأل عن الباقي ثم نسأل اَكانت ب موجودة في حكانت ب موجودة في ح، اَ

One ought then to ask whether A belongs to B, and next whether D belongs to E, 
instead of asking whether B belongs to C; after that he may ask whether B belongs 
to C, and so on [66a40-41] 

النه يعلم من جهة ان  ::::النه يعلم من جهة ان ا موجودة في ح كنحو ما  /17 ،300 )185
  كنحو ما ب بواسطةا موجودة في ح 
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For he knows in a way that A belongs to C through B [66b32] 

و اما علي نحو ما قيل اوال ان لم تقل الحدود الوسطي بعضها علي بعض، / 19، 300 )186
فانه اليمكن ان يكون في الكبري من القياس اآلخر  و كانت الخدعة في مقدمة القياس الكبري

الوسط غيرموجود في الحدود نفسها، اليمكن بان الحد او اما علي نحو ما قيل :::: و مثال ذلك 
  و مثال ذلكان يفرض كلتا المقدمتين في صلة علي احد الحدين الوسطين 

In the former case, where the middle term does not belong to the same series, it is 
not possible to think both the premisses with reference to each of the two middle 
terms: e.g. [66b34-36] 

بشيء يمنع ان  ليسو لكن  ::::و لكن بشيء يمنع ان يجهل وجود ح / 1، 302 )187
  يجهل وجود ح

But nothing prevents his being ignorant that C exists [67a13] 

الن ب كانت موجودة في كل ب؛ ف ح تقال عليه و ان كانت ح ترجع / 11، 304 )188
ح و اذا رجع ح علي ب فايضاً الن ب كانت موجودة في كل  ::::ي ا فان ب ايضاً ترجع علي ا عل

رجع ب علي ا الن ح موجودة في كل ب، فاذا رجع ح علي ا و ب، فايضاً ب رجع علي ا الن ح 
  ايضاً موجودة في كل ب و لكن غيرموجودة في كل ا

for ex hypothesi B belonged to all C. And if C is convertible with B, B is 
convertible also with A, for C is said of that of all of which B is said. And if C is 
convertible in relation to A and to B, B also is convertible in relation to A. For C 
belongs to that to which B belongs: but C does not belong to that to which A 
belongs [67b37-68a1] 

فان ا موجودة في  :::: ءح ايضاً موجودة في  وفان ا موجودة في ء، فاذن  /2، 305 )189
  افاذن ح ايضاً موجودة في ح و لكن اذا كان ا موجودة فيه 

But if A then C: for they are convertible. Therefore C and D belong together. But 
this is impossible [68a16] 

و  فاذن ب ترتجع علي اان كل ما يقال عليه ا فان ب يقال عليه المحاله / 8، 305 )190
  و ايضاً اذا اال علي نفس اان كل ما يقال عليه ا فان ب يقال عليه المحاله  ::::ايضاً اذا 

it is clear that B will be said of everything of which A is said, except A itself 
Again when [68a22] 
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و ب ح بالسوية مهروب منهما  ::::و ب ح بالسوية مهروب منهما، فان كال  /15، 305 )191
  ، فان كالالنه يجب ان يهرب كل واحد من المهروبين علي حد ما يطلب كل واحد من المطلوبين

If then A is an object of desire to the same extent as D, B is an object of aversion to 
the same extent as C (since each is to the same extent as each-the one an object of 
aversion, the other an object of desire). Therefore [68a30-32] 

فال يمكن ان  ا ح افضل من ب ء ::::ا ح افضل من ب ء، فان كانت  /18، 305 )192
  ، فان كانتطلب ا علي حد ء و اال يجب ان يطلبا ب و ء و ان يطلبا ا و ح بالسويةي

But since A and C are preferable to B and D, A cannot be equally desirable with 
D; for then B along with D would be equally desirable with A along with C But 
if [68a33-34] 

ان اخذت عالمة ا يختار ان يؤاتيه محبة علي ما يريد، و عالمة ب االيختار  /1 ،306 )193
فالمحبة . ـ يختار من ان يؤاتيه ـ اعني ان يري ان يؤاتيه اكثر ان يؤاتيه علي ما يريد، فمن البين ان ا

لمحبوب ا  ميل( فاذن اذا اختار كل محب من جهة حبه، ا ::::اذن هي اكثر اختياراً من مؤاتاة الجماع 
و ) مراودةالمحبوب عن نفسه( علي د) مراودة المحبوب عن نفس المحب  عدم( و ح) الي المحب

  مرجح علي المراودة) المحبة(، فمن البين ان ا )المحبوب عن المحب  ميل( ب
بخشي  عدم لذت( Γو ) مهرورزي معشوق( Αپس اگر هر عاشقي به جهت عشق خود، 

گاه روشـن   ترجيح دهد آن) مهري معشوق بي( Βو ) بخشي معشوق لذت( Δرا بر ) معشوق
  .بخشي معشوق ترجيح دارد بر لذت) چنين طبيعتي( Αاست كه 

If then every lover in virtue of his love would prefer A, viz. that the beloved should 
be such as to grant a favour, and yet should not grant it (for which C stands), to the 
beloved’s granting the favour (represented by D) without being such as to grant it 
(represented by B), it is clear that A (being of such a nature) is preferable to granting 
the favour. [68a40-68b3]. 

فان رجعت ح علي ب  ::::ه يجب فان رجعت ح علي ب الواسطة، فان /9، 307 )194
  ، فانه يجبو اليكون افراد الواسطة اكثر من حالواسطة 

If then C is convertible with B, and the middle term is not wider in extension, it is 
necessary [68b25] 

  الهل فوقياضد و ء اهل ثيبا  ::::و ء اهل ثيبا الهل فوقيا / 9، 308 )195
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D Thebans against Phocians [69a2] 

و كان وجود الواسطة في االصغر خافياً و كان خفاؤه اما مثل النتيجة و  /12، 309 )196
و كان وجود الواسطة في االصغر خافياً و كان خفاؤه اما مثل النتيجة و اما  ::::و ايضاً  دونها؛اما 

  و ايضاً فوقها؛
but the relation of the middle to the last term is uncertain though equally or more 
probable than the conclusion; or again [69a21-23] 

فان هذا القياس يقال له  فان كان مقدمة ب ح مصدقة مثل النتيجة ا ح،/ ، آخر309 )197
س يقال له ، فان هذا القيااو اكثر منهافان كان مقدمة ب ح مصدقة مثل النتيجة ا ح  :::: استقراء
  االحتمال

If now the statement BC is equally or more probable than AC, we have a 
reduction [69a28] 

 ،و ذلك هو الشكل الثالث، فان القياس ::::فان القياس يكون بقولنا ان / 8، 311 )198
  يكون بقولنا ان

this proof is in the third figure [69b13] 

و اما  ::::و اما الذي في الشكل الثالث فانه ينتقض من قبل ان القياس / 12، 314 )199
 من قبل ان القياس و ان كانت النتيجة صادقة،الذي في الشكل الثالث فانه ينتقض 

that which proceeds through the last figure is refutable even if the conclusion is true, 
since the syllogism [70a32] 

و اما ما . ما كان من االطراففالمسمي من هذه العالمات بالحقيقة عالمة  /1، 315 )200
 و هو احمد العالقات و اصدقها و هو الذي في الشكل االولكان من الواسطة فيسمي تقمريون 

الن الناس يسمون العالمة (ما كان من الواسطة والمسمي من هذه العالمات بالحقيقة عالمة  ::::
و اما ما كان من االطراف الذي يشتق من الواسطة فيسمي عالمة؛ ) يدلنا و الواسطة هكذا شيئًا

  و هو الذي في الشكل االول و هو احمد العالقات و اصدقها
and among them designate the middle term as the index (for people call that the 
index which makes us know, and the middle term above all has this character), or 
else we must call the arguments derived from the extremes signs, that derived from 
the middle term the index: for that which is proved through the first figure is most 
generally accepted and most true [70b1-4]. 



  )دفتر دوم( »قياس ارسطو«ارزيابي ترجمة عربي    94

  1390 دوم، پاييز و زمستانشمارة ، سال دوم، پژوهي منطق

  
  بندي جمع
  :كردبندي  توان به صورت زير دسته را مي شده اشكاالت گفته ةهم

، 129، 127 -  125، 123، 120، 119، 116 -  109، 106 -  104 :كاســـتي در ترجمـــه
134 ،135 ،138 ،139 ،141  - 146 ،150 ،152 ،159 ،161 ،163  - 170 ،172  - 174 ،
  ؛200 -  197، 195، 194، 192، 191، 189، 188، 185، 180، 177

، 186، 184 -  182، 176، 160، 147، 133، 132، 130، 128، 121 :عربي نامفهوم
  ؛193

  ؛158، 155، 154، 151، 140، 137، 131، 118، 108 :ها يا كلمات اضافي عبارت
، 190، 178، 175، 162، 153، 149، 148، 136، 122، 117، 107 :خطا در ترجمه

  ؛196
  ؛181، 179، 171 :ترجيح نسخه بدل
  ؛187، 124 :خطا در تصحيح

  .157، 156 :تغيير حروف
  

  گيري نتيجه
دهـد   هاي جديد، نشان مـي  آن با متن يوناني و ترجمهمقايسة عربي قياس و ترجمة بررسي 

و از دقـت كـافي    انـد  خوبي آشنا بوده به ،يوناني يا سرياني ،ان مبدأن اين اثر با زباكه مترجم
هـا   اي اشكال ، پارهاين با وجود. اند چنين متني بهره برده هاي دشوار براي فهم و انتقال آموزه

ا در ايـن مقالـه   هـا ر  مورد از آن 97خورد كه  به چشم مي) دفتر دوم قياس(در اين اثر مهم 
مورد  9عربي نامفهوم،  ةترجممورد  13مورد كاستي در ترجمه،  56: جملهاز. كرديممعرفي 

مورد خطاي تصحيح و  2بدل،  ةنسخترجيح  مورد 3مورد خطاي ترجمه،  12بارت زائد، ع
  .مورد تغيير حروف 2

  :رسد نظر مي درنهايت يادآوري چند نكته الزم به
 ها وجود دارد؛ مثالً الذكر قاطع نيست و امكان همپوشاني ميان دسته بندي فوق اوالً، دسته

  .بودن يا خطاي آن را درپي داشته باشد نامفهومتواند  كاستي در ترجمه مي
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معلوم  ،ها، عربي نامفهوم و خطاها جمله كاستياز، ياً، تكليف بسياري از اين اشكاالتثان
و چـه مقـدار   ن امترجمـ مربوط به  اشكاالتدانيم كه چه مقدار از اين  نيست يعني فعالً نمي

  .است مربوط به مصحح
ثالثاً، با وجود اين مشكالت، بسياري از فرازهاي ترجمه عربي خوب و روان هستند تـا  

از صـحت و دقـت    ه شد،ها اشار دفتر اول بدانمقدمة كه در  ،كه برخي از اين فرازها  حدي
 .هاي امروزين برخوردار هستند بيشتري نسبت به ترجمه

  نوشت پي
 

بـه   پژوهي منطق دوفصلنامةدفتر اول قياس، در شمارة دوم ي ترجمة عربي گفتني است كه ارزياب. 1
، اهميت عصر ترجمه و ترجمـة قيـاس، لـزوم    چاپ رسيد و مسائلي چون معرفي تصحيح بدوي

 ةها در مقدم ارزيابي اين ترجمه و تصحيح، روش كار و موارد رجحان متن عربي بر ساير ترجمه
  :كنيم ها پرهيز و به ذكر چند نكته بسنده مي ار آناز تكر ، بنابراينآن مقاله ذكر شد

در ايـن مقالـه    .مـورد از اشـكاالت ترجمـه در دفتـر اول اشـاره كـرديم       103ـ در آن مقاله به ذكر 
  .مرتب كرديم 200تا  104 ةشماراشكاالت دفتر دوم را از 

ـ  ةنسخدر  308 ةصفح هشماربه  به ترتيب/) 9، 308مانند (هاي آغازين  ـ شماره  9دوي و سـطر  ب
  .كنند در آن نسخه اشاره مي

ترتيب كه رقـم   اين به متن معيارين بِكر اشاره دارد به) 69a2مانند (هاي انگليسي  ـ شمارة انتهاي متن
 سـتون در آن  2به ستون اول و رقم بعدي به سـطر   a، و حرف 69اول از سمت چپ به صفحة 

  .كند اشاره مي
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