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 حاصـل  او معرفتـي  مبـاني   و ارسـطو  يشناس معرفت از درستي فهم كند يم كمك مطلوب
   .گردد
   .ارسطو يشناس معرفت ارسطو، يشناس روش ارسطو، علم مباني ارسطو، برهان :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

ي علمي در چنين ها گزارهكند.  يمساختار استنتاجي براي علم ترسيم  تحليل ثانيارسطو در 
انتها ادامه يابد بديهي است  يبشوند. اگر همين رويه  يمي پيشين نتيجه ها گزارهساختاري از 

 بـه دسـت  رسيم و اگر مقدمات پيشين از برخي نتايج پسين  ينمكه هرگز به نتيجه مطلوب 
 نيامـده  دست به استنتاج طريق از خود كه شويم. بنابراين مقدماتي يمآيد دچار دور معرفتي 

باشند در ساختار استنتاجي علمِ ارسطو بسيار اهميت دارد. بـه همـين دليـل ارسـطو قيـاس      
كند. مقدمات  يمهاي مقدمات آن تعريف  يژگيومبتني بر  تحليل ثانيعلمي را در فصل دوم 

يري نقش مهمي در ناپذ اثباتهاي خاصي مانند صادق بودن، نخستين بودن و  يژگيوعلم با 
  طو دارند.ي علم ارسشناس معرفت

علم، عالوه بر مقدمات خاصي كه بايد داشته باشد به مباني معرفتي ديگري نياز دارد. از 
كنـد و   يمـ استدالل  ها آنيي كه ميان همة علوم مشترك است و علم بر اساس ها اصلجمله 
هـاي   يژگـي وهاي جزئي كه هر علـم خـاص بايـد دربـارة      يفتعرآورد. همچنين  يمبرهان 

  ه باشد.موضوع خود داشت
ي دوم و دهم، به طـور رسـمي   ها فصل، تحليل ثانيارسطو در دو فصل از دفتر نخست 

  پردازد. يم ها آنبه معرفي مباني علم و انواع 
ي دوم ها فصلمبهم بودن برخي اصطالحات و ناسازگاري (ظاهري) ميان انواع مباني در 

ارسطو در فصل دوم به سـه  ايجاد كرده است.  ها متنها در تفسير آن  يدشوارو دهم برخي 
ها. در فصل دهم  يفتعرها و  يهفرضكند: آكسيوم هاي مشترك،  يمدسته از مباني علم اشاره 

كنـد:   يمـ سـر و كـار دارد را معرفـي     ها آنسه دسته از موضوعاتي كه علم با  مجدداًارسطو 
هـاي   ژگييوكه دربارة  ها آنكنند و  يمآكسيوم ها، مقدماتي كه جنس موضوع علم را فرض 

شـده در   يمعرفـ موضوع هستند. مسئله اين است كه چه ارتباطي ميان اين سه دسـته مبـاني   
هـاي مقدمـة    يژگيوفصل دوم و دهم وجود دارد؟ همچنين كداميك از اين سه دسته مباني 

  علم را دارند؟
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. انـد  نداشـته توجـه چنـداني بـه ايـن مسـئله       ظـاهراً شارحان معاصر، به غير از هينتيكا، 
هـاي   يژگـي ونين، آن دسته از شارحاني كه مانند اسميت و اروين نكاتي را راجـع بـه   همچ

هاي  يدشواردر تفسير سازگار ميان اين دو فصل و پاسخ به  اند كردهمقدمات علم نيز بازگو 
  .اند نبودهموفق  ها آنبرآمده از 

و يافتن تفسير سازگار از آن جهت مهم است  ها آنهاي متن، پاسخ به  يدشوارشناختن 
 ثانياًكند؛  يمهاي ارسطو، به خصوص دربارة علم، كمك بسياري  يدگاهدبه فهم ما از  اوالًكه 

، هـدايتگر خواهـد   1ي ارسطو براي رسيدن به مباني علمها روشدر حل مسائل ديگر، مانند 
 هـا  آنهـا و پاسـخ بـه     يدشـوار تن ، بـر شـناخ  متافيزيكها، معلم اول، در  ينابود. عالوه بر 

  كند: يم  تأكيد
هـا بـه قـدر كـافي      كسي كه مي خواهد از مشكالت رهايي بيابد نخست بايد دربارة آن

بينديشد و بحث كند زيرا فكر در صورتي به آساني بـه كـار مـي افتـد كـه گـره هـا و        
هـا را   مشكالت قبال حل شده باشند. ... جوينده اي كه به مشكالت توجه نكـرده و آن 

رود و كـدام  نيك بررسي ننموده است مانند راه پيمايي است كه نمي داند به كدام سو ب
  ).1ب - 28الف  995( طريق را در پيش گيرد.

آوريم. پس از  يمي محل بحث را، ضمن توضيحاتي دربارة آن، ها متندر اين مقاله ابتدا 
دهـيم   يمـ كنـيم. نشـان    يمـ رح به همـراه دارد  را طـ   ها متنهايي كه تفسير اين  يدشوارآن 

ها كافي نيست. در پايان به كمـك   يدشوارتوضيحات برخي شارحان معاصر براي حل اين 
ي دوم و ها فصلكنيم به تفسير سازگاري ميان  يمتالش  تحليل ثانيي ها متنبرخي ديگر از 

  ها پاسخ دهيم. يدشواردهم برسيم و تا حد امكان به 
  

  ت علمدربارة مقدما  )  απορίαων (  ها يدشوار. 2
هـا، از اصـطالحات    و انـواع آن  هـا  يژگي، و2علمخود دربارة مقدمات  يها ارسطو در بحث

 )αμεσος، آمسـوس ( )18الـف  88؛ 31الف 84؛ 5ب - 31الف 76؛ 7الف άρχή( )72آرخه (
 πρωτος( )76(  )، پـروتس  ατομος، آتمـوس ( )22ب 93؛ 7الف 72؛ 30ب 68؛ 33الف 48(

- 36الـف  88؛ 31- 26الـف  77؛ 18- 16الـف  αξιωμα( )72، آكسـيوما ( )3ب 100؛ 33الف
. بارنز در كند ياستفاده م )όρος) و هرُس (όρισμοσ( موس يسهر، )αιτημαما ( يتآ )،3ب

آمسـوس   براي   immediate براي آرخه،   principle  يها معادل تحليل ثانيو  تحليل اولشرح 
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، مـا  يـت را بـراي آ   postulate ، بـراي آكسـيوما    axiom بـراي پـروتس،     primitive و آتموس، 
defintition  و  موسيسـ هربرايterm   آورده اسـت (   بـراي هـريBarnes, 2002: 281-285 .(

ــن اصــطالحات   ــاًمنظــور ارســطو از اي ــودن اصــطالحات   دقيق ــبهم ب روشــن نيســت. م
ده اسـت. دو مـتن   ايجـاد كـر   ها آني مربوط به ها متن) را  در تفسير απορίαهايي( يدشوار

كنـد در   يمـ بحـث   هـا  آنو انـواع   هـا  آنهاي  يژگيواصلي كه ارسطو درباره مقدمات علم، 
  .3، دفتر نخست آمده استتحليل ثانيي دوم و دهم ها فصل
  

  :دوم فصل نخست، دفتر ثاني تحليل الف؛ متن 1.2 
 طـور  ) بـه επιστημηعلم ( چيز يك به نسبت كند زماني يمارسطو، در آغاز فصل دوم، ادعا 

بد ست  برهان  توسط علم. بدانيم را علت آن كه كنيم يم پيدا) عرضي  و اتفاقي نه و(  مطلق
   ).19- 9ب 71(   شود حاصل علم آن داشتن با كه علمي قياس يعني »برهان توسط« .4آيد يم

 .شـود  يمـ  تعريـف  باشند داشته بايد آن مقدمات كه هايي يژگيو حسب بر  علمي قياس
  دهد: يمشش ويژگي مقدمه علم را توضيح  1متن الف

   )34- 21 ب 71(  1الف
 آشـناتر از  )،αμεσος( 5ناپـذير  اثبـات  )،πρωτοςنخستين (  صادق،« بايد علمي قياس مقدمات

) more familiar ،( مقدم ) بر prior) و علت (αιτια( ويژگـيِ    دو رسـد  يمبه نظر . باشد »نتيجه
 ديگر، ويژگي سه با و هستند مقدمات براي مطلقي يها ويژگي» نخستين«و » ناپذيري  اثبات«

ويژگيِ  سه ارسطو نيز. دارند اساسي تفاوت اند  يجهنتكه در نسبت با  علت و بر مقدم آشناتر،
 »علـت « آورد  مي »بر مقدم« براي كه دليلي. دهد يم توضيحباهم  را   علت و بر مقدم آشناتر،
 يعني  »نتيجه از آشناتر. «باشد نيز آن بر مقدم بايد پس است نتيجه علت چون. است آن بودن
 توضـيح  ارسـطو . هستندها  آن بدانيم بلكه τω ξυνιεναι (6 يابيم ( يمدر  راها  آن معناي فقط نه

 كنـد:  يمـ را متمـايز  ها  آن نوع از دو و دهد مي ارائه »از آشناتر« و »بر  مقدم« درباره مشتركي
در « و »مـا  بـراي . «در طبيعـت  آشـناتر  و مـا  بـراي  آشناتر در طبيعت، مقدم و ما براي مقدم

 ترند يكنزد حس به ها ي. جزئشود يم مشخص  حس از دوري يا نزديكي حسب بر» طبيعت
آشـناتر و  » در طبيعـت «و  دورتـر  حس از  باشد )most universal / καθόλον تر( كلي هرچه و

  ).34- 21 ب 71(  مقدم هستند
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دانــد. اصــل يــا آرخــة برهــان گــزارة  يمــرا همــان   ) άρχή ( ارســطو نخســتين و اصــل 
ي قبل از آن نيايد. مقدمه فرض يكي از دو طرف تناقض ا مقدمهيري است كه هيچ ناپذ اثبات

است كه اگر به نحو معيني فرض شود مقدمه برهاني و اگر به نحو علي السويه فرض شـود  
ي هـا  اصـل يري ناپذ اثبات). پس از اينكه ارسطو بر 14- 6لفا 72مقدمه جدلي خواهد بود (

  پردازد: يم ها آنكند به تقسيم  يمبرهان تأكيد 

   :   )24- 15الف  72(  7 2الف
 كند اثبات را  آن نتواند شخص اگر نامم مي 9تز را 8ناپذير اثبات استنتاجي اصل به لحاظ يك« 

 اگـر  و دريافـت كنـد؛   را آن چيـزي  يـادگيري  براي كه نباشد ضروري فردي هر براي ولي
... نـامم  مـي  )αξιωμαآكسيوم ( باشد، ضروري چيزي هر آموزنده براي ) grasp دريافت آن (

 هست چيزي اينكه مثالً نامم، مي فرضيه كند مي فرض را تناقض طرف دو  از يكي كه تزي
 تز يك تعريف چون. است )όρισμοσتعريف ( نباشد چنين تزي  اگر نيست؛ چيزي اينكه يا

 چون( فرضيه نه) است ناپذير تقسيم كم  واحد، كه كند مي وضع چنين حسابدان زيرا( است
   ).24- 15الف  72» ( 10)نيست اينهمان هست واحد اينكه با چيست واحد اينكه

 دسـته  دو بـه  هسـتند  يرناپذ اثبات استنتاجي لحاظ به بود گفتهقبالً  كه راها  اصل ارسطو
  .تزها و ها آكسيوم : كند يم تقسيم

 ضـروري  يـادگيري  هـر  بـراي  تزهـا  ولي هستند ضروري يادگيري هر براي ها آكسيوم
 فرضها  آن هستي كه تزهايي. شوند يم تقسيم تعريف و فرضيه دستة دو به نيز تزها. نيستند 
 ارسـطو . هسـتند  تعريف شود ينم فرضها  آن هستي كه تزهايي و دارند نام فرضيه  شود يم

 اينكـه  ماننـد  فرضـيه . آورد يمـ  فرضيه و تعريف ميان تمايز براي  را علم حساب از يا نمونه
ابهامـات در   برخـي . »اسـت  ناپـذير  تقسـيم   كم واحد« اينكه مانند تعريف و »هست واحد«

نخسـتين و   هـاي  يژگـي و  ارسـطو  پـاراگراف  دو اين رسد: در يمبه نظر   ارسطو توضيحات
 از كـدام  يچهـ  بـه  ولـي . اسـت  يا اصـل گذاشـته   آرخه معادلِ و يكديگر كنار ير راناپذ اثبات

 آكسـيوم  و تزها اين آيا. است نپرداخته نتيجه »علت« و »از آشكارتر« ،»بر مقدم« هاي يژگيو
  دارند؟ نيز را ديگر  ويژگي سه آن ها

 فـرض  تناقض طرف دو از يكي تعريف براي آيا. هستند مبهم نيز ها »تعريف« همچنين
علم باشد  مقدمه تواند ينم نشود، نيز فرض معيني نحو به نشود، فرض اگر خير؟ يا شود يم 

  .)14- 8الف 72(
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 دو از يكي نحوي چه به كه است نكرده اشاره ارسطو طور، همين نيز ها يهفرض مورد  در
. اسـت  هـا  يـف تعر مـورد  در ديگر ابهام معين؟ نحو به يا السويه علي : كنيم فرض را طرف
 فـرض  بـه  هـا  تعريف »نبودنِ چنين« آيا »نيستند  چنين ها يفتعر« كند يم اشاره فقط ارسطو
 حساب از كه مثالي با البته تناقض؟  طرف دو از يكي فرض به يا گردد يم بر ها يهفرض هستي

 داشته هستي فرض توانند ينم ها يفتعر يعني. است هستي فرض او منظوراحتماالً  آورد يم
 توضـيح  در 33ب 71 در ارسـطو  كـه  اسـت  ايـن  آيد يبو جود م  كه ديگري مشكل. باشند

 بـه . »هسـتند  هـا  آن دانـيم  مـي  بلكـه  فهميم مي  راها  آن معناي تنها نه: «گويد يم »از آشناتر«
. شـود  يم آشكار موضوع آن  وجود كه است معرفتي حالتاحتماالً  »از آشناتر« ديگر عبارت

 و باشـد  داشـته  را» از آشـناتر «   ويژگي تواند ينم متن اين در تعريف مطلب، اين به توجه با
ي برهـان  هـا  اصـل كه از انواع  يدرحالپس تعريف  .باشد علم مقدمات از تواند ينم بنابراين

  است ولي مقدمه علم نيست.
هايي در رابطه با تفسير مقدمات علم  يدشواربنابراين با بررسي فصل دوم (متن الف) با 

  روبرو هستيم:

  علم) مقدمات هاي يژگيو در (ابهام 1دشواري 
 دو راهـا   آن ابتدا  در نيست. مشخصدقيقاً  1در الف» ناپذيري اثبات« و »نخستين« ميان تمايز

 دو ميـان  تمـايز . اسـت  داده قـرار  هـم  معـادل   )14- 6الف 72( سپس  و كرده عنوان ويژگي
 در كـه  »نتيجه علت و از آشناتر و بر مقدم« ويژگي سه با »ناپذيري نخستين و اثبات« ويژگي
ها داللت بر يك چيـز دارنـد    يژگيواگر همة اين . نيست  روشناند  شده بيان نتيجه با نسبت

پس چرا جدا از هم ذكر شده است؟ همچنين، اگر وجوه متفاوت يك چيز هستند بايد دقيقاً 
 ارسطو نديب دسته در چرا هستند متمايز روشن شود چه وجوه متفاوتي را بيان مي كنند. اگر

 بررسـي  را  هـا  ويژگـي  باقي و است شده اشاره ناپذيري اثبات و بودن اصل به تنها 2الف در
 »مقـدم « ويژگي بيان از ارسطو منظور. نيست روشن نيز »بر مقدم« ويژگي همچنين   نكرده؟
 است؟ بوده شناسي هستي يا  معرفتي منطقي، هاي ساحت از يك كدام

  اصل) انواع در (ابهام 2دشواري 
توضيح داده شد. ولي منظور ارسطو از فرضيه دقيقاً معلوم نيسـت.   2انواع اصل در متن الف

هـاي حقيقـي.    يـف تعرهاي لفظي اشاره دارد يا  يفتعرهمچنين روشن نيست كه تعريف به 
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را داشـته باشـند. بنـابراين    » آشـناتر از «توانند ويژگـي   ينمها فرض هستي نيستند و  يفتعر
 توانند از مقدمات علم باشند. ينمهستند  ي برهانها اصل انواع از ها فيتعر كه درحالي

  آمسوس) مفهوم در (ابهام 3دشواري 
 بـه   بـودن واسـطه   بي اگر. است شده ترجمه »بودن بيواسطه« يعني» immediate« به آمسوس
 محمـول  و موضـوع  ميـان  وسـطي  حـد  ديگر عبارت به باشد، حد دو مستقيم رابطه معناي
 را موضـوع  وجـود  كـه  هايي يهمثالً فرض علم، يها اصل از برخي آنگاه باشد،  نداشته وجود
 رسـد  ينمـ  نظر به. دارند را آمسوس ويژگي چگونه مشترك، هاي  آكسيوم يا كنند يم فرض

 واسطه بينمي تواند بيانگر رابطة » واحد هست«مثالً   .باشند  محمول و موضوع شكل بهها  آن
  .11باشد» هست«و » واحد«ميان 
  
  متن ب؛ تحليل ثاني، دفتر نخست، فصل دهم  2.2

پردازد. در  يمي علم ها اصلارسطو در فصل دهم از دفتر نخست نيز مجدداً به بحث دربارة 
هايي وجود دارد. با توجه به خود متن و توضيحاتي دربـارة آن   يدشوارتفسير اين فصل نيز 

  دهيم: يمنشان ها را  يدشواربرخي از 

   :   )36- 31 الف 76(12 1ب
 دربـاره . نباشـد  ممكـن هـا   آن هسـتي  اثبـات  كـه  نامم يم اصل را ييها آن جنس هر در 

 اينكه ولي شود؛ يم فرضها  آن معنايها  آن از برخاسته اوصاف  و ي نخستينها موضوع
 بايـد  مـثالً . گـردد  اثبـات  بايد باقي براي و  شود فرض بايد ها اصل براي »هستندها  آن«

 كـم  و واحـد  كه كنيم  فرض بايد همچنين. كنيم فرض را مثلث و مستقيم واحد، معناي
   ).36- 31 الف 76( كنيم اثبات بايد را باقي هستي ولي هستند؛

. اسـت  ناپذير اثبات آن هستي ثانياً و است خاصي جنس به مربوط اصلاوالً  متن اين در
 توضـيح  به توجه با. كند يم تأكيد ناپذيري اثبات  به ،2الف و 1الف متن ارسطو، مانند مجدداً
 معنـاي  هـم  وهـا   آن وجود هم دليل همين به هستند ها  اصل از موضوعات نخستين ارسطو

 معنايشان تنها آيند يم دست به  از موضوعات نخستين كه اوصافي ولي. شود يم فرضها  آن
ها  نخستين اوصاف برخاسته از آنموضوعات . شود اثبات بايدها  آن وجود و شود يم فرض

 آيـا  هسـتند؟  3الـف  مـتن  هاي يهفرض همان موضوعات نخستين آيا در اين متن مبهم است.
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همچنان نخسـتين   ارسطو آيا هستند؟ 3الف متن هاي يفتعر همان ها آن  از برخاسته اوصاف
  است؟ گرفته يكي ناپذيري و اصل بودن را بودن، اثبات

   :  )23- 3ب 76(13  2ب
)  آينـد  يمـ  بكار علم در كه خاصي چيزهاي منظور قبلي پاراگراف به توجه باها ( خاص 

 راهـا   آن ذاتـي  اوصـاف  علم شود، يم فرض ها آن »هستي« كه هستند ييها آن  همچنين
ها  خط وها  نقطه درباره هندسه و واحدها درباره حساب  مثالً. دهد يم قرار بررسي مورد
 هستند) نقطه و خط واحد،( ها ينا كنند يم فرض) هندسه و حسابها ( آن چون. است

 چـه  بـه  مكعـب   يـا  مجذور يا فرد يا زوج كند يم فرض حساب مثالً. "هستند اين" و
 منعطـف  يـا منكسر  يا گنگ معناي هندسه و) هستند معنا چه به( كنند يم داللت چيزي

 از و مشـترك  مقـدمات  طريـق  از) هندسـه  و حسـاب هـا (  آن سـپس . كند يم فرض  را
من كسـر)   و گنگ فرد، زوج، هاي يژگي(و ها ينا كه كنند يم  ثابت  ،شده اثبات مقدمات
   .رود يم جلو نحو همين  به نيز يشناس ستاره و. دارند وجود

 يعنـي  هست؛ كه كند يم فرض علم آن آنچه: برد بكار را چيز سه بايد علم هر زيرا
 هـاي  آكسـيوم  آنچه و كند؛ يم بررسي را آن ذاتي هاي يژگيو علم كه موضوعي  جنس

 سـوم  و آورد؛ يمـ  برهـان ها  آن اساس بر علم كه هايي يننخست شود، يم ناميده مشترك
  .كند يم فرض راها  آن معناي كه اوصافي
 كنـار  را سه اين از برخي علوم از برخي كه نيست آن از مانع چيز يچه وجود اين با

 وجود چون( نگرفت فرض را آن توان يم باشد، آشكار جنس وجود  اگر مثالً بگذارند؛
 اسـت  ممكـن  باشند روشن اوصافي اگر يا ؛)است  عدد وجود از آشكارتر سرما و گرما
 فـرض  علـم  مشـترك،  يها موضوع  درباره طور همين. نگيرد فرض راها  آن معناي علم
 خواهـد  مساوي  باقيمانده شود، كم مساوي قدر به ها مساوي از اگر« معناي كه كند ينم
 آنچـه : دارد وجود چيز سه بالطبع همه اين با. است آشنا نيز امر اين چون. چيست »بود
 76. (كنـد  مـي  اثبـات  آن از آنچـه  و كند، مي اثبات آنچه كند، مي اثبات آن دربارة  علم
   ).23- 3ب

 جنس كه مقدماتي) 1: دهد يم توضيح را مفروضات علم از دسته ارسطو سه متن اين در
 مربوط اوصاف معناي كه مقدماتي) 3 و مشترك هاي آكسيوم) 2 كنند، يم  فرض را موضوع

 هـم  كـه  گويـد  يم موضوعات نخستين از ارسطو 1ب . دركنند يم فرض را علم موضوع به
 1مقـدمات  آيـا  كه آيد يم پيش سؤال  بنابراين. شود يم فرضها  آن هستي هم وها  آن معناي
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 همچنين دارند؟ 2الف متن  در ها يهفرض با نسبتي چه و هستند؟ 1ب پروتاهاي همان 2درب
 معنـاي  تنها متن  اين در معنا فرض هستند؟ 2الف متن هاي يفتعر همان 2درب 3 مقدمات
 به  را ماهوي هاي يفتعر ارسطو آيا كند؟ يم اشاره موضوع ماهوي تعريف به يا است لفظي
   برد؟ يم بكار برهان مقدمات عنوان

، وب الـف  يها متن مقايسه ، باها آندر نتيجه براي تفسير انواع مقدمات برهان و ويژگي 
  آيد: يمهاي ديگري پديد  يدشوار

 4دشواري 
 اوصـاف  همان 2الف در تعريف است؟ 2الف در فرضيه همان 1ب در موضوعات نخستين

  است؟ 1ب در موضوع از برخاسته

 5دشواري 
 نـوع  دو و 2الـف  در هـا  آرخـه  انواع با 2ب در شده يمعرف مفروضات دسته سه ميان رابطه
  چيست؟ 1ب در مقدمه
  

  ها يدشوارارزيابي پاسخ شارحان معاصر به برخي . 3
، دفتر نخست، دربـاره مقـدمات برهـان و    تحليل ثانيي ارسطو در ها متننشان داديم تفسير 

هايي به همراه دارد. تمايز ميان فرضيه و تعريف، تمايز ميان نخسـتين   يدشوار ها آنويژگي 
، تمايز ميان موضـوعات نخسـتين و اوصـاف    »آشناتر طبيعي«بودن و اثبات نپذيري، ويژگي 

گـذارد و   يمـ ي ارسطو در فصل دوم و دهم ابهامـاتي را بـه جـا    ها گفته، و رابطه ميان ها آن
در اين بخش به چند پاسخ موجود و برخي نكـاتي كـه    سازد. يمرا مشكل  ها متنتفسير آن 

  پردازيم. يم اند گفته ها متنشارحان در رابطه با اين 
  
  3و  1هاي  يدشوارپاسخ رابين اسميت به  1.3

ين ويژگـي مقـدمات علـم را صـادق     تر مهم، 3و  1هاي  يدشواررابين اسميت، در پاسخ به 
) اسـت و  immediateبودن ( واسطه بيمعناي داند. آمسوس از نظر او به  يمبودن و آمسوس 

شوند. سـاير   يمدو حد بدون واسطه مرتبط  ها آنبراي ارسطو اشاره به مقدماتي دارد كه در 
» علـت نتيجـه  «و » مقـدم بـر نتيجـه   «، »آشـناتر از نتيجـه  «، »نخسـتين/پروتس «هـاي   يژگيو
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بـودن يـك    واسـطه  بـي آينـد.   يمـ  به دستبودن مقدمه  واسطه بيهايي هستند كه از  يژگيو
منطقـي،   كامالًهاي مقدمات علم جنبه  يژگيوويژگي منطقي براي مقدمه علم است. بنابراين 

  ، دارند.شناسانه معرفتنه 
 را »بودنواسطه  بي« است ممكن. آيد يم حساب به منطقي ويژگي يك »بودنواسطه  بي«

 بـدون  آنچـه  يـا  است شده شناخته مستقيم طور به آنچه بگيريم؛ نظر در معرفتي اصطالحي 
كامالً  مفهوم يك ارسطو براي »بودنواسطه  بي« ولي. است شده شناخته ديگر  چيزي مداخلة
 باور دليل همين به. است استنتاج درست نظريه تنها قياس كرد يم فكر ارسطو. است منطقي
 يـا  »است ب الف« مثالً ديگر، حد بر حدي سلب  يا ايجاب شكل به برهان مقدمات داشت

 داشته خود محمول يا موضوع در  مشتركي حد مقدمه دو كه زماني. است ،»نيست ب الف«
 مقدمـه  دو از كه است  صادقي گزاره »است ج الف هر. «شود يم حاصل قياس نتيجة باشند،

 وسط ب حد آيد. در اين حالت، يمبه دست » است ج ب هر« و »است ب الف هر«صادق 
 گزارة يك محمول و موضوع ميان وسطي حد چنين اگر. دارد وجود ج و الف حد  دو ميان

 »بـودن واسـطه   بي« بنابراين،. است »آمسوسواسطه/ بي« گزاره آن باشد  نداشته وجود صادق
   ).Smith, 2009: 53( است شده نتيجه ارسطو  قياس نظريه از كه است منطقي مفهومي

 نظرية قياس، با دارند. مطابقوجود  ارسطو قياس نظرية مبتني بر فقطواسطه  بي مقدمات
 به مقدمه دو اين از توان يم همچنين. شود يم حاصل  CaB  و  AaC  مقدمة  دو  از    AaB  نتيجة
 مجموعـه  ديگـر  عبـارت  بـه . رسـيد   BiC  و  AiB   ،  BiA،  AiC،  CiA،  CiB  جزئي      يها گزاره
. است بسته استنتاجي لحاظ به   {AaB,  BaC, AaC,  AiB, BiA, AiC, CiA, BiC, CiB}    متناهي
 اسـتنتاج  قابل  CaB  و  AaC  يها گزاره كه است اين ارسطو قياس  نظريهفرد  منحصربه ويژگي

بـد سـت        Pاز كـه  هـايي  گزاره. ندارد ويژگي چنين  حساب گزاره . نيستندها  گزاره ساير از
  P  تـوان  يم همچنان مجموعه آن از   P  حذف با و  دهند يم تشكيل نامتناهي مجموعه آيند مي
 P&P, P&(Q or}   { مجموعـة   از  P  مثال،  عنوان به. كرد استنتاج مجموعه عضوهاي باقي از را

~Q), P or P    دارد وجـود  صادقي يها گزاره ارسطو  منطقي نظام در بنابراين. آيد يبه دست م 
 ارسـطو   قياسـي  نظريـه   ترتيـب  بدين. آيندبه دست  ديگر صادق يها گزاره از توانند ينم كه

   ).Smith, 2009: 54( دهد يم نتيجه را ناپذير برهانواسطه  بي يها گزاره وجود
 واژه 15ث، الـف. درت. ارسـطو  اسـت.  »بـودن  بيواسـطه « همان مقدمه »بودن نخستين«

 ج ماننـد  حدي اگر شود يم حمل ب بر نخستين طور به الف: برد يم بكار چنين را نخستين 
 ب بـر  الف حمل ديگر عبارت به. شود حمل  آن بر الف كه باشد نداشته وجود  ب از پيش
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 آن كه كند يم استفاده آتموس، ديگري، اصطالح از آنجا در ارسطو همچنين  .باشدواسطه  بي
 معرفتـي  بار تواند ينم نيز »نخستين« ويژگي بنابراين. است  واسطه بودن يب با مشابهكامالً  نيز

   ).Smith, 2009: 54( 14است منطقي مفهوم يك و باشد داشته
 و دهند ينم نشان را معرفتي وضعيت نيز »بر نتيجه مقدم« و »نتيجه از آشناتر« ويژگي دو
. نيسـت شناسـا   فاعـل  بـا  رابطه بودن در آشناتر. هستند »بودنواسطه  بي«   با ارتباط دركامالً 
 تأكيـد  او. شناسد يم نتيجه از بهتر را مقدمات برهان داراي فرد كه نيست اين  ارسطو منظور

 كـه  فـردي . »مـا  براي تر آشنا« نه باشند » در طبيعت تر آشنا« بايد  برهان مقدمات كه كند يم
هـا   آن تـا  كند پيدا را »در طبيعت آشناتر« مقدمات تا كند يم تالش برسد برهان به دارد قصد
 صـورت  فرد دروني قواي شدن بالفعل  توسط فرايند اين. شوند نتيجه از آشناتر او براي نيز
 برهـان  موضـوعي  بـه  نسـبت   كـه  زماني و رسد يم برهان به تمرين و تمايل با او. گيرد ينم

. شـوند  يمـ  نتيجـه  از آشـناتر  او بـراي  هستند نتيجه از آشناتر در طبيعت كه مقدماتي داشت
. هسـتند هـا   گـزاره  همـه  بـر  مقدم استنتاجي لحاظ به طبيعت،بر حسب  ،واسطه بي مقدمات
 نظـر  از. دارد همراه به نيز را »نتيجه بر بودن مقدم« ويژگي »بودنواسطه  بي« ويژگي  بنابراين
) 4الـف  72 - 33ب 71( اسـت  داده قـرار  »مقـدم « معـادل  را »آشناتر«   ارسطو چون اسميت،
 آشـناتر « ويژگي پس. دارد »بودنواسطه  بي« با زيادي  ارتباط نيز »در طبيعت آشناتر« بنابراين

 هـايي  يژگـي و و باشدشناسانه  معرفت  خاصيتي توانند نمي »در طبيعت مقدم« و »در طبيعت
 فـرض  ولـي  دهـد  نمـي  ارائه »نتيجه علت« ويژگي درباره توضيحي هستند. اسميت منطقي

   ).Smith, 2009: 54-55( است مقدمات  بودنواسطه  بي با  رابطه در نيز ويژگي اين كند يم
هاي  يدشوارهايي به همراه دارد. او در پاسخ به  يكاستي اسميت ها پاسخرسد  يم به نظر

 .كاهـد  يمـ فرو  »واسطه بي«   و »صادق« ويژگي دو به را مقدمات علم هاي يژگيو همة 3و  1
ي ارسـطو از انـواع اصـل در    بند دستهاسميت در تفسير خود دربارة برهان و مقدمات آن به 

كه او به ساير  يدرحالبندي مفروضات علم در متن ب مراجعه نكرده است.  متن الف و دسته
نيز خالي از اشـكال   3و  1هاي  يدشوارها توجه نداشته است، پاسخ او در رابطه با  يدشوار

يح دهيم واسطة دو حد در نظر بگيريم چگونه توض يبنيست. اگر آمسوس را به معناي حمل 
اگر از برابرها ميزان «آمسوس هستند. مثالً اين كه  2ها در الف يهفرضآكسيوم هاي مشترك و 

چگونـه  » واحـد هسـت  «، اصل عدم تناقض يا »برابر كم كنيم باقيمانده نيز برابر خواهد بود
واسطة دو حد هستند. همچنين، دليل او در رابطه با اينكه نخستين (پروتس) همان  يبحمل 
ي اين دو را معادل هم قرار داده ا جملهس است دليل محكمي نيست. اينكه ارسطو در آمسو
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شود كه همواره منظور ارسطو از آمسوس و نخسـتين يكـي باشـد. ارسـطو      ينماست دليل 
دانـد. او در توصـيف اصـل برهـان ويژگـي       يمـ نخستين و اصل را يكي  14- 6 الف 72در

هايي براي غير از برهان نيـز   يننخستو  ها اصلو ارسط احتماالًكند. پس  يمآمسوس را طرح 
ي ها اصلها يا  يننخستها آمسوس نيستند و فقط  يننخستقائل بوده است. بدين ترتيب همه 

» مقدم بـر «و » آشناتر«برهان آمسوس هستند. داليل اسميت در رابطه با اين مدعا كه ويژگي 
بـراي    )4الف 72 - 33ب 71( ميت نيست. ارسطو در متن ارجاعي اس كننده قانعيكي هستند 

را بـاهم  » مقـدم بـر  «و » آشـناتر «هر دو ويژگي » براي ما«و » در طبيعت«روشن شدن تمايز 
دهد كه فهم معنا و فهم هستي  يمتوضيح » آشناتر«تنها براي   33ب 71آورده است. ولي در 

  رسد ارسطو از اين دو اصطالح يك منظور داشته باشد. ينماست. پس به نظر 
يحاً صر، 2نمي تواند تنها تقدم در استنتاج را برساند. ارسطو، در الف» مقدم بر«همچنين 

كند. بنابراين نياز نداشته اسـت از   يماصل و نخستين را از مصاديق تقدم در استنتاج معرفي 
ها را در نسـبت   يژگيواستفاده كند و اين » مقدم بر«يا » آشناتر از«اصطالحات ديگري مانند 

نيـز در توضـيحات اسـميت از قلـم افتـاده اسـت. بنـابراين،        » علت«با نتيجه بداند. ويژگي 
  گذارند. يمنيستند و ابهاماتي را به جا  كننده قانعي اسميت ها پاسخ
  
  1  يدشوارپاسخ ترنس اروين به  2.3

 دهـد  يمـ  نشـان  وا. كنـد  يمـ  بحـث  اوليه اصول به رسيدن يها روش دربارة) 1987( اروين
 پژوهشـي  متفاوت هاي ينهزم در فاينومنا متفاوت كاربردهاي. است ارسطو  علم آغاز فاينومنا
 بـه  رسيدن راه.  برسد فلسفي، و تجربي متمايز، پژوهش نوع  دو به ارسطو است شده سبب
همچنـين   .اسـت  ديالكتيـك  فلسـفي،  پژوهش  در و استقراء تجربي پژوهش در اوليه اصول

 يريكارگ به با ارسطو  چگونه دهد؛ يمرا ارائه  متافيزيك كشف تازه ارسطو در )1977(اروين 
 دادن نشـان  ارويـن  اصـلي  پـروژه . برسـد  اوليـه  اصـول  بـه  توانـد  يمـ  ديالكتيـك  از نوعي

 اوليه اصول« كتاب در وي. است متافيزيك در ارسطو يافتهنو  شناسي روش و شناسي معرفت 
 دهـد  يمـ  نشان سپس. كند يم بيان را ها يلتحل در ارسطو شناسي معرفت مشكالت  ،»ارسطو
 هـا  يلتحل مشكالت متافيزيك در نو شناسي روش و شناسي معرفت كشف  با چگونه ارسطو

اوليـه   مقدمات به رسيدن روش دربارة مهمي يها بحث اينكه عليرغم  اروين. كند يم حل را
توجـه چنـداني نداشـته     تحليـل ثـاني  هاي مذكور در متن  يدشوار به ولي دارد ارسطو علم
پاسـخ او بـه   » اصـول اوليـة ارسـطو   «با اين وجود، با بررسي برخـي از نكـات او در    .است
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 1هاي مقدمات علم در دشواري  يژگيوشود. در ميان ساير  يمي روشن ا اندازهتا  1ي دشوار
را توضـيح  » مقدم در طبيعت«و » عتآشناتر در طبي«كه نياز به توضيح دارند، اروين ويژگي 

ي رئاليسـتي ارسـطو در   هـا  فـرض دهـد ايـن دو ويژگـي ريشـه در      يمـ دهد. او نشـان   يم
  شناسي دارد. معرفت
هر دو شـكل از   .هستند يا گزاره غير و يا گزارهبه دو شكل   علم نزد ارسطو يها اصل

 هـا  اصل گاهي ارسطو د.را دارن» مقدم در طبيعت«و » آشناتر در طبيعت«هاي  يژگيو ها اصل
 زبـاني  غير رواني، غير اشيايي عنوان به را ها اصل گاهي و داند يم ها  گزاره و باورها شامل را
 عنصـر  چهار خود هم و »دارد وجود عنصر چهار« گزارة  هم. كند يم معرفي اي گزاره غير و

 علـم  هـاي  اصـل  شـناخت  عنصر، چهار و گزاره دو، هر  شناخت و آيند يم حساب به اصل
  .است

 نيـز  راها  آن ميان روابط و موجود بالفعل اشياء  تا داريم نياز جهان تبيين و شناخت براي
 بشناسـيم  را مبنـايي  اشياء و فرايندها بايد  پرندگان دربارة علمي شناخت براي مثالً. بشناسيم

 وتـر   شـناخته   ،اي گزاره يرغ و اي گزاره اصل، دو هر .دهد يم توضيح راها  آن رفتار نحوه كه
 صـورت   مشابه نحو به و همزمان اصل نوع دو هر)  grasp ( دريافتن. هستند يعتدر طب مقدم

 و  بشناسـيم  را اصـلي  اشياء اينكه محض به. نيست ارجح ديگري بر يكي شناخت. گيرد يم
 ارسـطو،  نظـر  از پـس . رسيم يم اي گزاره هاي اصل شناخت به كنيم پيدا راها  آن ميان روابط
 بـا  رابطـه  در اي گـزاره  اصـل . نـدارد  وجـود  اي گزاره غير و اي گزاره هاي اصل  ميان تفاوتي

 ,Irwin( گيرد يم شكل باورها از خارج عيني امور اساس بر بلكه آيد ينم بو جود  ما باورهاي

1988:4.(   
» عـت آشناتر در طبي«كند و ويژگي  يمبدين ترتيب وجه عيني مقدمات علم اهميت پيدا 

بـه معنـاي آشـناتر بـراي همـه و      » آشناتر در طبيعت«شود.  يمبراي مقدمات علم ضروري 
 شـرايط  كه است كساني براي تنها مطلق سالمتي كههمان طور  تر براي همه نيست.  شناخته
 حالـت  يـك  در كـه  افتد يم اتفاق فرد  براي زماني نيز مطلق تر شناخته دارند، خوبي  فيزيكي
است به دليل ايـن  » آشناتر در طبيعت«اي  اگر گزاره  ).11- 9الف 142( باشد مناسب معرفتي

نيست كه توسط قواي شناختي ما انتخاب شده است يا نقش خاصي در باورهـاي مـا دارد.   
» آشناتر در طبيعت«هاي اوليه آن است، ويژگي  يژگيوبلكه چون دربارة اشياء اولية جهان و 

 متعهـد  واقعيـت  و معرفـت  دربارة متافيزيكي رئاليست يك هب  كند. پس ارسطو او يمرا پيدا 
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ـ نيز برگرفته از همين » آشناتر در طبيعت«ويژگي   .شود يم فـرض رئاليسـتي او دربـارة     يشپ
   ).Irwin, 1988: 3-5( هاي علم است اصل
 ارسطو رئاليستي هاي فرض يشپ پرتو در »آشناتر در طبيعت« مانند نيز »در طبيعت تقدم« 

هـا   گزاره ساير ميان از انتخاب ما و تصميم به است »مقدم در طبيعت« آنچه . شود يم آشكار
 را واقعيـت  در اوليـه  اشياء هايمان، يهنظر و باورها از مستقل  بتوانيم، اندازه هر. ندارد بستگي

 و تقدم از عيني ترتيب يك تنها چون. يما كرده دريافت  درستي به را علم هاي اصل كنيم، پيدا
هـا   آن ذاتـي  هاي يژگيو روابط و جهان در اوليه  اشياء با كه ييها . گزارهدارد وجود شناخت
   ).Irwin, 1988: 123-124(   است آشناتر و مقدم در طبيعت باشد داشته مطابقت بيشتر

نمايد و برخي اشكاالت را نيـز بـه    يمرا برطرف  1  يدشواراروين برخي از ابهامات در 
كنـد.   ينمـ بر تقدم منطقي داللت » مقدم«اسميت، ويژگي  خالف بر نظر او،گذارد. از  يمجا 

تقدم مقدمات براي ارسطو نوعي تقـدم هسـتي شناسـانه اسـت و چـون ارسـطو رئاليسـم        
آيد. ويژگي  يمپذيرد تقدم معرفتي نيز به حساب  يمشناسي خود نيز  متافيزيكي را در معرفت

فرض رئاليستي ارسـطو اسـت و بـه عينيـت      يشپ نيز در رابطه با همين» آشناتر در طبيعت«
 ابـژه ، ارسـطو كند. مطـابق بـا رئاليسـت     يمهاي اوليه اشاره  يژگيوبا  ها آنمقدمات و رابطة 

 ها آن تر واقعي شناخت واقعي و در جهان خارج است. پس مادام كه اشياء عيني تر و روابط
توضـيحات ارويـن در رابطـه بـا دو نـوع       يـم.  ا كـرده تري دست پيدا  را بيابيم به امر شناخته

هـاي مقـدمات    يژگيوهاي علم، رئاليسم ارسطو و تأثير آن در  اصل اي گزاره يرغاي و  گزاره
كند. ولي آنچه در توضيحات او مبهم باقي  يمهاي مذكور  يدشوارعلم كمك زيادي به حل 

» مقـدم در طبيعـت  « و» آشناتر در طبيعت«ماند اين است كه تمايز دقيق ميان دو ويژگي  يم
پس چرا ارسطو از   .هست نيز آشناتر است، مقدم طبيعت در آنچه اروين، با چيست؟ مطابق

همان عيني بـودن  » آشناتر در طبيعت«دو اصطالح استفاده كرده است؟ اگر منظور ارسطو از 
» آشنايي«معرفتي مانند - و تقدم رئاليستي مقدمه علم است، چرا از اصطالحي معرفتي يا شبه

هاي مقـدمات علـم بكـار نبـرده      يژگيورا براي » واقعي تر«يا » عيني تر«استفاده كرده؟ چرا 
  است؟
  
  5و  2هاي  يدشوارهينتيكا به  كوپاسخ يا 3.3

)، Common Axiomsهينتيكا چهار مؤلفه اصلي در علم ارسـطو را آكسـيوم هـاي مشـترك (    
 The Premises about atomic ( ، مقــدمات اتمــي  ) Generic Premises ( مقــدمات جنســي 
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connections (   هاي لفظي  يفتعرو ) Nominal Definition (  داند. به كمك اين چهار مؤلفه،  يم
  شود.  يمروشن  5و  2هاي  يدشوارهاي ارسطو از مفروضات علم در  بندي دسته

يحاً صـر كنند. مقـدمات جنسـي    يمبه آكسيوم هاي مشترك اشاره  2وب 2ي الفها متن
 1دربآمده و مقدمات اتمي نيز همـان اوصـاف برخاسـته از موضـوعات نخسـتين       2درب
هـا   يفتعرشود.  يمشامل مقدمات جنسي و مقدمات اتمي  2ها در الف يهفرضهستند.  2وب

كنند. حضور چهار مؤلفه در علم ارسطو بـه دليـل    يمهاي لفظي داللت  يفتعربه  2در الف
شود تا بـه سـه    يمتار قياسي ارسطو براي علم سبب ساختار قياسي تبيين علمي است. ساخ

ترين مقدماتي كـه جـنس    يكلاستنتاج كنيم؛  ها آنچيز نياز داشته باشيم: آكسيوم هايي كه از 
  (اتمي) كه بيانگر ماهيت موضوع هستند. واسطه بيعلم را مشخص كنند و مقدمات 

ـ » آمسوس«از نظر هينتيكا، ارسطو عالوه بر  را بـراي  » آتمـوس «ام اصطالح ديگري به ن
 مقـدمات  درواسطه  بي رابطه نوعي به اتموس و برد. آمسوس يمويژگي مقدمات علم بكار 

 كـه  اسـت  زمـاني  معنا يك به. دارد معنا  دو ارسطو براي بودنواسطه  . بيكنند يم اشاره علم
 اسـتدالل  توسـط هـا   آن  كـه  است زماني دوم معناي در. نگيرد قرار حدي هيچ حد دو ميان

 كه كند يم ارجاع اي واسطه يب مقدمات به بيشتر اتموس  ).8 الف 72(نيايند به دست  بيشتري
 دوم، معنـاي  بـه  بيشـتر  معنا، ولي دو هر براي آمسوس. نباشد ممكن حد دو  ميان يابي درون
 كند يم معرفي آمسوس نوعي را قياس اول شكل  ارسطو ،14الف ثدرت.  مثالً. رود يم بكار

)Hintikka, 1972: 91-92.(   
دهـد.   يمي از مفروضات علم، مقدمات اتمي، را شكل ا دستهپيوند آتموس ميان دو حد 

را بيـان   موضـوع   ماهيت ، 22- 20 الف ث،درت. ارسطو استدالل به توجه مقدمات اتمي، با
 از بخشـي  در. دارنـد  وجـود واسـطه   بـي  مقـدمات  كنـد  يمـ اثبات  مذكور استدالل. كنند يم

 آورد يمـ   او دليـل . است متناهي حدود نزولي ارسطو قصد دارد نشان دهد زنجيره استدالل،
 يصتشـخ   قابل ماهيات كه آنجا از و رسد يم موضوع ماهيت به نهايت در حدود يابي درون

 ميـان  كـه  رسـد  يمـ  يا مقدمـه   بـه  حدود يابي درون .هستند متناهي ماهيات بنابراين هستند،
 معنـاي   درواسـطه (  بـي  پيونـد  بـا  مقـدمات  پس دارد،ن وجود حدي آن محمول و موضوع
   ).Hintikka, 1972: 89-90( هستند تعريف يا ماهيت همان) آتموس

كنند.  يمنوع ديگري از مفروضات علم، مقدمات جنسي، جنسِ موضوع علم را تعريف 
(بيشتر از نوع آمسوس) هستند. مقدمات جنسـي   واسطه بيمقدمات جنسي نيز داراي پيوند 

ترين و باالترين مقدمه در زنجيره قياسي حدود هسـتند. از آنجـا كـه بـارِ وجـودي در       يكل
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يابد، پس تنها كافي است وجود مقدمات جنسي  يمزنجيره قياسي به حدهاي پايين تر انتقال 
   ).Hintikka, 1972: 92-93( اثبات شود  ها آنفرض شود و وجود باقي حدود در رابطه با 

كنـد.   يمـ يحاً به مقدمات اتمي و جنسـي اشـاره   صر 2ب و 1ي بها متناز نظر هينتيكا 
شود، مقدمات  يمفرض  ها آنمنظور ارسطو از موضوعات نخستين كه هم معنا و هم وجود 

جنسي هستند. مقدمات جنسي هم جنس موضـوع را تعريـف و هـم وجـود آن را فـرض      
 داللـت ) 15ب 76 ؛32 فال 76( »علم موضوع از برخاسته اوصاف« به كه كنند. مقدماتي يم
شود. وجود مقـدمات   فرض  بايدها  آن معناي فقط و هستند اتمي هاي يفتعر همان كند يم

 ,Hintikka( شـود  يمـ كنـد اثبـات    يمـ را به جنس مـرتبط   ها آناتمي توسط حد وسطي كه 

1972:94.(   
هاي لفظي هستند. اين مفروضـات تنهـا توضـيحي     يفتعردسته چهارم مفروضات علم 

انـد   شـده  جـدا  هـا  يهفرضـ  از 2در الـف  كـه  هايي يفتعردهند.  يمدربارة لفظ موضوع علم 
هـاي   يـف تعرهستند. ارسطو در تحليل ثاني، دفتر نخست، فصل دهم نيز  لفظي هاي يفتعر

هاي لفظـي از   يفتعرصلي تفاوت ا .   15)39- 35 ب 76( كند  يمها متمايز  يهفرضلفظي را از 
بودن يـا  . «»گويند نمي چيزي نبودن يا بودن درباره« ها، در متن مذكور، اين است كه  يهفرض
نيست. از نظر هينتيكا در اين متن بيشتر به » وجود داشتن يا وجود نداشتن«به معناي » نبودن

توانند از مقدمات علم  ينم 39- 35ب 76ها در  يفتعرمعناي تصديق يا عدم تصديق است. 
 2ب و 1ب دركه مقدمات اتمي  كنند. درحالي ينمباشند چون هيچ طرف تناقض را تصديق 

هـاي   يـف تعرمتن مذكور به  درها  يفتعرتوانند جزو مقدمات علم به حساب آيند. پس  يم
 از ،2الـف  در  ارسـطو،  كنند؛ نه به ماهيت موضوع. به همين ترتيـب، منظـور   يملفظي اشاره 

 ارسـطو  مثـال  . نيست وجود عدم يا وجود بحث »نيست چيزي اينكه يا هست چيزي اينكه«
 »واحـد  بـودن « معناي به بلكه نيست »واحد وجود« معناي به ،»هست واحد« فرضيه، درباره

شوند و شامل مقدمات  ينمنيز محدود به مقدمات جنسي  2ها در الف يهفرضبنابراين   .است 
هـاي   يـف تعرنيز از آنجا كه بار تصديقي ندارنـد همـان    2هاي الف يفتعراتمي نيز هستند. 

   ).Hintikka, 1972: 97-98(  16هستند  39- 35ب 76  درلفظي 
ي الـف و  هـا  متندر رابطه با انواع مقدمات علم در  5و  2هاي  يدشوارپاسخ هينتيكا به 

  جدول زير خالصه شده است: در ب
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  1جدول 
 ارجاعي هاي متن

 اسمي تعاريف اتمي مقدمات جنسي مقدمات مشترك اصول ارسطو

 ثاني، تحليل
(متن  2كتاب اول،
 الف)

 براي كه اصولي
 علوم همه

 اند ضروري

 نيستند ضروري علوم همه براي كه اصولي

 كنند مي فرض را تناقض طرف يك
 را تناقض طرف يك

 .كنند نمي فرض

،  ثاني تحليل
 10كتاب اول، 
 (متن ب)

 كه مشترك اصول
 ها آن بر نهايتاً برهان

است مبتني  

 كه هايي نخستين
 هم و معنا هم

 ها آن وجود
.شود مي فرض  

 از كه هايي ويژگي
 نخستين حدود
 كه شوند مي حاصل
 معنايشان فقط
 و شوند مي فرض

 بايد وجودشان
.شود داده نشان  

تعاريفي كه فرضيه 
نيستند چون هيچ 
طرف از بودن يا 
نبودن را فرض 

  كنند ينم

هايي به همراه دارد. او ويژگي آمسـوس را بـه    يكاستي هينتيكا نيز مشكالت و ها پاسخ
كنـد. ولـي تمـايز ميـان آمسـوس و       يمدهد و به درستي از آتموس مجزا  يمخوبي توضيح 

نخسـتين هسـتند    2ب و 1ب درمفروضاتي كـه   ظاهراًنخستين در تفسير او روشن نيست. 
نخستين و  1دهد چرا ارسطو در ابتدا در الف ينمپيوند آمسوس دارند. ولي هينتيكا توضيح 
آشناتر در  علم، مقدمات ديگر هاي يژگيو به او آمسوس را از هم جدا كرده است. همچنين

از  كـداميك  نـداده اسـت   نشـان  او  است. نپرداخته نتيجه علت و در طبيعت مقدم و طبيعت
 هـاي  يـف تعر و اتمـي  هاي يفتعر جنسي، مقدمات ها، آكسيوم چهار مؤلفه علم ارسطويي،

  دارند. را علم مقدمات   هاي يژگيو لفظي،
هينتيكا ميان بارِ وجودي و بارِ تصديقي مقدمات تمايز قائل اسـت. از نظـر او مقـدمات    

 2هـا در الـف   هيفرضـ جنسي بارِ وجودي دارند و مقدمات اتمي بارِ تصديقي. از اين جهت 
مقـدمات   1در ب» اوصاف برخاسته از موضـوع «شوند و  يمشامل مقدمات اتمي و جنسي 

و » دريـافتن معنـا  «) از 31ب 71» (آشـناتر «اتمي هستند. ولي ارسـطو در توضـيح ويژگـي    
دربـارة   1كند. از مقايسـه ايـن توضـيح بـا مـتن ب      يمصحبت » ها هستند دانستن اينكه آن«

رسـد ارسـطو    يمبه نظر   ،»شود فرض بايد ها اصل براي هستند ها آن هاينك «هاي علم،  اصل
را مد نظر داشته است. اگر براي دومـي بـارِ وجـودي در    » ها هستند اينكه آن«يك منظور از 

نيز منظور ارسطو همـان  » آشناتر«كند، پس در توضيح  يمنظر بگيريم، چنانكه هينتيكا فرض 
، 1در ب» اوصـاف برخاسـته از موضـوع   «مات اتمـي،  بارِ وجودي است. به اين ترتيب مقد
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» آشـناتر «ي بـه ويژگـي   ا اشـاره را ندارند چون بارِ وجودي ندارند. هينتيكا » آشناتر«ويژگي 
همان بارِ تصـديقي اسـت.   » آشناتر«پاسخ دهد منظور ارسطو در توضيح  احتماالًندارد ولي 

) تفسـير شـود   1( ب 32الـف  76متفاوت از  31ب 71ي متن ها واژهولي دليلي براي اينكه 
  وجود ندارد.

هـاي موضـوع    يژگـي ودرباره  2وب 1درب، مقدماتي كه 1از نظر هينتيكا، مطابق جدول
آتموس اسـت يعنـي هـيچ     ها آناز انواع مقدمات اتمي هستند. پيوند ميان حدود در  اند علم

مقدمات اتمي، ) براي 1980ي هينتيكا (ها مثالگيرد.  ينمحدي ميان موضوع و محمول قرار 
هايي هستند كه  يفتعردهد منظور او از مقدمات اتمي همان  يممانند تعريف خسوف، نشان 

شـوند. توضـيحات    يمـ گويد از طريق برهـان آشـكار    يم ها آندربارة  9.ث بدرتارسطو 
توانند پيوند اتمـوس داشـته    ينم ها آندهد كه  يمها نشان  يفتعرارسطو دربارة اين دسته از 

 93( چون علتي غير از خود دارند و ميان موضوع و محمول حد وسطي وجـود دارد  باشند 
توانند  ينمكنند  يمهاي موضوع علم را فرض  يژگيو. بنابراين مقدماتي كه معناي  )28- 21ب

  .17باشند واسطه بيآتموس/
بار تصديقي ندارند پس جـزو مقـدمات جـدلي     2ها در الف يفتعراز طرف ديگر، اگر 

هاي  اصل«شود كه قصد دارد  يميادآور  2. ولي ارسطو در ابتداي الف )14- 6الف 72 هستند (
 72( هاي برهان هستند  هايي اصل اصل بندي كند. چنين را دسته» به لحاظ استنتاجي آمسوس

هاي لفظي از نظر هينتيكـا)   يفتعر( 2ها در الف يفتعر. پس چگونه ممكن است  )8- 7الف
ارسـطو بـراي    تصديقي نداشته باشند) و هم اصل برهان. مثـال هم مقدمه جدلي باشند (بار 
در اين تعريف به جنس و فصـل  ». واحد كم تقسيم ناپذير است«تعريف واحد چنين است: 

  باشد.» واحد«تواند تعريف لفظيِ  ينماشاره شده است و » واحد«
هم  رسد. مقدمات جنسي يمدر نهايت رأي هينتيكا درباره مقدمه جنسي به نظر درست 

كنند و هم تعريف جنس هستند. تعريف جنس بدون واسطه به  يموجود موضوع را فرض 
هاي الزم بـراي مقـدمات علـم را دارنـد. مـا نيـز        يژگيوشود. بنابراين همة  يمجنس حمل 

كنند مقدمات جنسـي   يمجنس را فرض  2دربو مقدماتي كه  1ب درموضوعات نخستين 
  رويم. يمها  يدشواربا اين فرض به سراغ ساير  دانيم. يمرا يكي  ها آنناميم و  يم
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  ها يدشوارپاسخ ما جهت حل . 4
  كليد حل معما»: آشناتر در طبيعت« 1.4

توانـد   يمـ رسد عامل اصلي دشواري است و روشـن شـدن آن    يممفهوم كليدي كه به نظر 
را » آشناتر از نتيجـه « 1است. ارسطو در الف» آشناتر«ها را برطرف نمايد، اصطالح  يدشوار

هـا را در مـي    نه فقط معنـاي آن «كند:  يمهاي مقدمات علم معرفي  يژگيوبه عنوان يكي از 
بـراي مـا    « ). البتـه نبايـد   34- 33ب 71» (ها هسـتند  ) بلكه مي دانيم آن  τω ξυνιεναι( 18يابيم

در «باشـند و هرچـه كلـي تـر باشـند      » در طبيعت آشناتر«باشند؛ بلكه بايد » يجهآشناتر از نت
). با توجه به اين ويژگي خاص براي مقدمات علم 6الف - 34ب 71هستند (» طبيعت آشناتر

توانند از مقـدمات   ينمهمگي  2ب و 1، ب2هاي ارسطو در الف بندي شويم دسته يممتوجه 
اوصاف برخاسـته از  «، 2ها در الف يفتعر، 2ب و 2لفعلم به حساب آيند. آكسيوم ها در ا

همگي  2در ب» ها را فرض مي كند اوصافي كه (علم) معناي آن«و  1در ب» ها) ها (اصل آن
  ». هستند«دانيم كه  ينمها  ينارا ندارند. چون در مورد » آشناتر از نتيجه«ويژگي 

هـاي علـم و    د ميـان اصـل  آيد اين است كه باي يم به دستنكته مهمي كه از اين تفسير 
آيد ولي هر  ينممقدمات علم تمايز بگذاريم. هر اصل علمي به عنوان مقدمه علم به حساب 

 72دانـد (  يمـ (نخستين) و آرخه (اصل) را يكي  پروتامقدمه علمي اصل علم است. ارسطو 
در ) و براي ارسطو به معناي منشأ و اصل هر چيزي است. مثالً اصل يا منشأ تغيير 7- 6الف

هاي  ها، اصل اشياء طبيعي خود طبيعت است يا منشأ كنش انساني نفس است. پس همة اصل
 گـزاره  و«دهد اصل برهان يـك گـزارة آمسـوس اسـت و      يمبرهان نيستند. ارسطو توضيح 

 72). در ادامـه ( 8الـف  72( 19»نيايـد  آن از قبـل  اي مقدمـه  هيچ كه است اي گزاره آمسوس
)، ارسطو، با اشاره به تمايز ميان مقدمه برهاني و جدلي، به بـارِ تصـديقي مقدمـه    14- 8الف

ناپذير را  كند. تأكيد او به دليل اين است كه هر آرخة آمسوس يا اصل اثبات يمبرهاني تأكيد 
ي هـا  اصل، انواع 2الفبه عنوان مقدمه علم به حساب نياوريم. بنابراين در پاراگراف بعدي، 

كند. ويژگـي مشـترك ميـان آكسـيوم هـا و تزهـا ايـن اسـت كـه           يمناپذير را معرفي  اثبات
شان براي هـر علمـي يـا     در ضرورت يادگيري ها آنناپذير، آمسوس، هستند و تفاوت  اثبات

كند كه درباره آكسيوم ها هـم وجـود و    ينمتنها براي علم خاصي است. ولي ارسطو اشاره 
كه آكسيوم  هستند. بنابراين درحالي» طبيعت آشناتر  از نتيجه در « ها آندانيم و  يمنا را هم مع

آيند. البته اين امر با شهود ما نيز  ينمها از انواع اصل علم هستند ولي مقدمه علم به حساب 
كنيم  ينممطابق است. چون ما هرگز از خود اصل عدم تناقض به عنوان مقدمه علم استفاده 
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دهد:  يمآوريم. ارسطو نيز اين نكته را در مورد آكسيوم ها تذكر  يمبر اساس آن برهان  بلكه
  ).14ب 76» ( آورد مي برهان ها آن اساس بر علم كه هايي نخستين«

  توانيم تفسير خود را تقويت كنيم: يمي ديگري از تحليل ثاني ها متنبا مراجعه به 

  )17- 1الف 71(  1 20پ
افتد...نسـبت بـه    مـي  اتقـاق  موجـود  پـيش  از دانـش  از عقالني تعلم و تعليم گونه هر

 برخـي  دربـارة : )be already awareبايد از پيش آگاه باشـيم (  طريق دو موضوعات به
 بايد ديگر برخي درباره هستند، ها آن باشيم داشته باور قبل از كه است ضروري موردها
 در و )،one must grasp what the thing said isچيست ( شود مي گفته آنچه دريافت

 يـا  چيـزي  هـر  كه واقعيت اين دربارة نمونه، براي است؛ الزامي دو هر ديگر موردهاي
 بايـد  مثلث، درباره ولي هست؛ آن كه كنيم باور بايد شود، مي سلب يا شود مي ايجاب
 هـم  و آن معناي هم( بدانيم را دو هر بايد واحد، دربارة و چيست؛ آن معناي كه بدانيم
  ).17- 1الف 71نيست. ( آشكار ما براي يكسان به اينها از كدام هر چون). هست اينكه

كند: دانستن هسـتي، دانسـتن معنـا و دانسـتن      يمارسطو به سه نوع آگاهي پيشين اشاره 
و  هـا  نمونـه ، و همچنـين  2وب 2ي الـف هـا  گانـه  سـه بـا   گانه سههستي و معنا. مقايسه اين 

ي هـا  گانـه  سـه كند. جدول زيـر   يمرا در رابطه با پاسخ ما روشن  ، نكاتيها متني شناس واژه
  كند: يمرا با يكديگر مقايسه  2و ب 2، الف1پ

  2جدول
 )1(متن پ C  )2(متن ب B  ) 2(متن الف A  شماره رديف/متن

  فرض هستي  آكسيوم هاي مشترك  آكسيوم ها  1

اوصاف برخاسته از   تعريف  2
  فرض معنا  موضوع

  فرض هستي و معنا  جنسيمقدمات   فرضيه  3

كند.  يم) به دسته واحدي از مفروضات علم اشاره C1و  A1 ،B1( 1رسد رديف يمبه نظر 
مفروضاتي كه ميان همه علوم مشترك است و نياز نيست يك علم خاص آن را فرض كنـد  

اصل عدم تناقض است و اين اصـل بـراي هـر يـادگيري      1). مثال ارسطو در پ21ب 76(
). دربارة اين دسته از مفروضات از قبل بايد بدانيم كه هستند 17- 16الف 72ضروري است (

  ).12الف 71(
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نخستين و  2دربكنند. مقدماتي كه  يمنيز هر دو به يك چيز داللت  C3و  B3فرضيات 
هـم   1دربكنند همان مقدماتي هستند كه  يمناپذير هستند و جنس موضوع را فرض  اثبات

 و 1ي ارسطو نيـز در هـر دو مـتن پ   ها مثالشود.  يمفرض  ها آنو هم معناي  ها آنهستي 
 درباره هندسه و واحدها درباره حساب مثالً«درباره اين دسته از مقدمات يكسان است:  2ب

 و خط واحد،( اينها كنند مي  فرض) هندسه و حساب( ها آن چون. است ها خط و ها نقطه
براي فرض معنا و فرض هستي در هـر دو  مثال مشهور ارسطو » .هستند اين و هستند) نقطه
شود  يمكه دانستن معنا و هستي است نتيجه » آشناتر«است. با توجه به ويژگي » واحد«متن 

صحبت از سه  1توانند از مقدمات يك علم خاص باشند. ارسطو در پ يم C3و  B3كه تنها 
توانند مقدمات علم باشـند. بنـابراين    يم ها آني از ا دستهكند ولي تنها  يمنوع آگاهي پيشين 

هاي علـم و مقـدمات علـم تمـايز گذاشـتيم و نشـان داديـم همـة          كه ميان اصل همان طور
هاي علم از مقدمات علم نيستند، بايد ميان آگاهي پيشين و مقـدمات علـم نيـز تمـايز      اصل

چنين، هرچه به روند. هم ينمهاي پيشين ما به عنوان مقدمه علم به كار  يآگاهگذاشت. همة 
يي كـه جـنس را   ها مقدمهرسيم. بنابراين  يم» آشناتر در طبيعت«امر كلي تر نزديك شويم به 

هستند و هرچه بـه جـنس بـاالتر شـناخت پيـدا كنـيم       » آشناتر در طبيعت«كنند  يمتعريف 
ارسطو  2ماند. چون در الف يممبهم  A3مقدمات ما اصيل تر خواهند شد. با اين توضيحات 

  كند. ينمبه فرض هستي و فرض معنا اشاره » فرضيه« دربارة
ي ديگري از تحليل ثـاني  ها متنو موارد رديف دوم در جدول به  A3براي روشن شدن 

  ) نياز داريم:10و  9ي ها فصل(دفتر دوم، 

   )28- 21ب 93(  2پ
 و اسـت؛  )άρχήاصل( و )αμεσοςناپذير( اثبات چيستي موارد برخي در كه است روشن

 طريقـي  بـه  يـا  كند، فرض را ها آن چيستي هم و هستي هم بايد شخص التح اين در
 واحد هستي هم و چيستي هم او چون. دهد مي انجام حسابدان كه كاري( سازد آشكار

 دارنـد،  خودشـان  از غير علتي دارند، وسط حد كه مواردي در ولي ؛)كند مي فرض را
 برهـان  توسـط   ولي سازد، آشكار برهان طريق از را ها آن گفتيم، چنانكه تواند، مي فرد

  ).28- 21ب 93( .كند نمي اثبات را ها آن چيستي
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   )14الف 94 – 30ب 93(  3پ
 توضـيح متفـاوتي از   يـا  خاصي، نام اينكه درباره بود خواهد توضيحي تعريف از نوعي
 ديگـر  تعريـف ... معناسـت  چـه  بـه  مثلـث  مـثالً ) signifies( است معنا چه به نام، شبه

 برهـان  نـوعي  دوم تعريـف ...  هسـت  چيز يك چرا كند يم روشن كه است توضيحي
واسـطه   بي هاي يفتعر نهايت در... است متفاوت برهان از ترتيب در ولي است چيستي
  .هستند چيستي ناپذير برهان) positing(فرض

 از اسـتنتاجي  دوم نـوع  اسـت؛  چيسـتي  ناپذير برهان توضيح تعريف يك بنابراين،
 چيسـتي  برهـان  نتيجـه  سـوم  نوع است؛ متفاوت برهان با چيدمان در كه است چيستي
  ).14الف 94 – 30ب 93( .است

ناپذير و تعريف اثبـات   كند: تعريف اثبات يمدو نوع تعريف را مشخص  2ارسطو در پ
  كند: يمبه سه نوع تعريف اشاره  3پذير. ولي او در پ

D1 كند (تعريف جزئي يم: تعريفي كه معناي نام را مشخص(  
D2 شود (تعريف برهاني) يم: تعريفي كه توسط برهان آشكار  
D3 ناپذير (تعريف حقيقي) و اثبات واسطه بي: تعريف  
ناپـذير در هـر دو مـتن آمـده اسـت و منظـور ارسـطو         و اثبـات  واسـطه  بيهاي  يفتعر

هـردو غيـر    D2و  D1هـاي   يـف تعركنـد.   يمهايي است كه ماهيت موضوع را بيان  يفتعر
 D1قـرار بگيرنـد. تعريـف     2توانند در نوع دوم مـتن پ  يمثبات پذير هستند و آمسوس يا ا

كـه تعريـف برهـاني     D2تعريف جزئي و توضيحي درباره نام موضوع است. ولي تعريـف  
بـد   D1از  D2شـويم   يمـ روشن شد متوجـه   D2ناميم نياز به توضيح دارد. پس از اينكه  يم

  آيد. يم ست
ولـي او    ).7- 3ب ث.ت( شـود   ينمـ از نظر ارسطو تعريف توسط قياس يا برهان اثبات 

 . تعريف برهـاني 21)8شود (ت.ث ب يمدهد نوعي تعريف به كمك برهان آشكار  يمنشان 
. گيـرد  يم تعلق موضوع به ويژگي يك چرا شود داده نشان وسط حد بيان با كه است زماني
. »زمـين  مداخلـه  دليـل  بـه  ماه نور دادن دست از« : است چنين خسوف واقعي  تعريف مثالً

آيـد.   يمـ  بـه دسـت  رسد  يمتعريف برهاني از طريق برهاني كه در نتيجه به تعريف جزئي 
بنابراين براي رسيدن به تعريف برهاني، از پيش بايد تعريف جزئي را بدانيم و با يافتن حـد  

نمونه خسوف، تعريـف جزئـي    وسطي كه علت موضوع است به تعريف برهاني برسيم. در
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 وسـطي  حـد  بـه  نيـاز   ماه نور از دست دادن توضيح براي. است »نور ماه از دست دادن« آن
   :كند اثبات را آن كه داريم 

   .گيرد يم قرار نورش منبع و ماه ميان كه دارد را) زمين(ديگري جسم ماه  ـ
 دسـت  از را نـورش  گيـرد  قـرار  نـورش  منبـع  و آن ميان ديگري جسم كه آنچه هر  ـ

   .دهد يم
  .دهد يم دست از را نورش ماه بنابراين
 يبنـد  صـورت  دوبـاره  را برهان اين است كافي خسوف واقعي تعريف به رسيدن براي

 بـدين . اسـت  خورشـيد  و آن ميـان  زمين گرفتن قرار  خاطر به ماه نور  فقدان  خسوف: كنيم
. رسـيم  يمـ  علت همراه  به آن برهاني تعريف به ويژگي  يك  جزئي تعريف فرض با ترتيب،
  آمده.به دست  برهان كمك  به  ولي است نشده اثبات برهاني شكل به تعريف

است. معنـاي  » رعد«كند  يم) نيز به آن اشاره 3نمونة ديگر ارسطو كه در فصل دهم (پ
است. براي رسيدن به تعريف برهاني الزم است علت اين صـدا  » صدا در ابرها«لفظي رعد 

  روشن شود:
  است آتش شدن خاموش (معلولِ) صدا  ـ
  ابرهاست در آتش شدن خاموش  ـ
  ابرهاست در صدا: نتيجه  ـ

 رعد« رسيم:  يمحال اگر چيدمان نتيجه و مقدمات را تغيير دهيم به تعريف برهاني رعد 
  ).5الف 94؛ 13- 8ب 93(  »صداي خاموش شدن آتش در ابرها است

). البتـه تعريـف برهـاني از    9الـف  94پس تعريف جزئي نتيجه برهان چيسـتي اسـت (  
آيد بنابراين تعريف جزئي مقـدم بـر تعريـف     يم به دستتعريف جزئي و يافتن حد وسط 

توانـد نخسـتين باشـد. بـدين ترتيـب       ينمـ برهاني است. به عبارت ديگر تعريـف برهـاني   
هـاي   يـف تعرشوند.  يمناپذير تقسيم  و اثبات به دو دسته كلي اثبات پذير 3ها در پ يفتعر
D3 هاي  يفتعرناپذير هستند و  اثباتD1  وD2  .هاي  يفتعراثبات پذير هستندD1  به كمك

 واسـطه  بـي هـاي   يفتعرتنها » آشناتر«رسند. با توجه به ويژگي  يم D2هاي  يفتعربرهان به 
)D3 (توانند از مقدمات علم به حساب آيند. يم  

 متن به توجه گرديم. با يمباز  2به جدول  3حات دربارة انواع تعريف در پبا اين توضي
) D2يا  D1هاي اثبات پذير ( يفتعركند پس از  ينمهم هستي و هم معنا را فرض  C2   ،2پ
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 D1مقـدم بـر    D2باشد زيـرا نشـان داديـم     D2تواند  ينمچون پيشين است   C2است. ولي 
هـاي   يفتعريعني  D1يعني آگاهي پيشين نسبت به معناي چيزي همان  C2نيست. بنابراين 

از نمونة مثلـث   1دربمعناي مثلث است. ارسطو  D1و  C2جزئي است. مثال ارسطو براي 
). 35الـف  76كنـد (  يمـ ، يعني اوصافي كه برخاسته از موضوع هستند، نيز استفاده B2براي 

، تعريـف  D3هاي  يفتعرتوانند از  ينمراين ها نيستند بناب از اصل B2، مفروضات 1مطابق ب
 نيـز از  B2ناپذير يا آمسـوس هسـتند. پـس     هاي برهان اثبات ناپذير، باشند. چون اصل اثبات
همـان   B2شواهد دقيقي براي اينكه مطمـئن باشـيم    .است)   D2  يا   D1 باواسطه ( هاي يفتعر
D1 ثالِ مثلث كه براي هر سه مورد هاي جزئي، است نداريم. ولي با توجه به م يفتعر، يعني
D1 ،B2  وC2    مفروضـات پيشـين علـم را     2دربآورده است و با توجه به اينكـه ارسـطو

داللـت   D1هـاي   يـف تعربـه همـان    C2نيز مانند  B2كند پس به احتمال زياد  يمبندي  دسته
برخاسـته از موضـوع هسـتند و معنـاي      2ب و 1ب دركند. به عبارت ديگر اوصافي كه  يم
 3هـاي جزئـي در پ   يـف تعر، و 1كنيم، آگاهي پيشين درباره معنـا در پ  يمرا فرض  ها آن

  كنند و آن توضيح دربارة نام موضوع است. يمهمگي يك چيز را بيان 
) همچنان مبهم 2ها در الف يهفرض( A3) و 2(تعريف در الف A2با همه اين توضيحات 

هـاي علـم    ) باشد چون از انـواع اصـل  D2يا  D1تواند اثبات پذير ( ينم A2هستند. تعريف 
باشد چون  D3 واسطه بيتواند چيستي  ينم A2ناپذير هستند. از طرفي  ها اثبات است و اصل

هم فرض هستي و هم فرض معنا نيست. قبل از اينكه به اين دشواري پاسـخ دهـيم اجـازه    
ي هـا  متنرا با  C3و دانش پيشين درباره معنا و هستي  B3دهيد رابطه ميان مقدمات جنسي 

فـرض معنـا و فـرض     D3 واسـطه  بيهاي  يفتعر 2روشن كنيم. با توجه به پ 3و پ 2پ
هاي مقدمات علم را  يژگيوكنند و  يمبه يك چيز اشاره  C3و  B3هستي هستند. پس نه تنها 

هستند. ارسـطو بـراي هـر سـه مـورد مثـال        D3از انواع تعريف  ها آندارند، بلكه هر دوي 
كند. بنـابراين   يمبرد كه حسابدان هم هستي آن و هم معناي آن را فرض  يم را بكار» واحد«

مـبهم بـاقي        A3  و   A2پ روشـن شـد و تنهـا     و بي الـف،  هـا  متنهمة مفاهيم مبهم در 
رسـد ارسـطو در    يمـ . پيشنهاد نهايي ما براي حل دشواري آخر چنين است: به نظر اند مانده
) قصد دارد تا تمايز ميان فرض هستي و فرض معنا را روشـن كنـد.   24- 19الف 72( 2الف

ناپـذير اشـاره    ولي قصد او معرفي دو نوع مقدمه نيست. ارسطو تنها به دو نوع اصـل اثبـات  
كند تا نشان دهد هم فرضيه هسـتند   يمكند: آكسيوم ها و تزها. براي توضيح تزها تالش  يم

كننـد. پـس بـه نظـر      يمـ كنند؛ هم تعريف هستند و چيستي را فرض  يمي را فرض و هست
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هسـتند.   D3 واسـطه  بـي هاي  يفتعرآمده است همان  2در الف» تز«رسد آنچه تحت نام  يم
  همان بدانيم. D3و  B3 ،C3را با  A3و  A2پس بهتر است مجموع 

  3جدول
  3و پ 2پ  1پ  2وب 1ب  3الف

  
فرض معناي اوصاف 

ز موضوع برخاسته ا
)B2(  

آگاهي پيشين دربارة 
  )D1هاي لفظي ( يفتعر  )C2معنا (

تزها (فرضيه و تعريف) 
)A2+A3(  

مقدماتي كه جنس علم 
كنند  يمخاص را فرض 

)B3(  
آگاهي پيشين دربارة 

  )C3معنا و هستي (
 واسطه بيهاي  يفتعر

)D3(  

كنند. رديف پايين همگـي از   يمدر جدول فوق به يك چيز داللت  هم رنگهاي  يفرد
هاي مـذكور   يدشوارآيند. با توجه به نكات اين بخش به سراغ  يممقدمات علم به حساب 

  دهيم. يمپاسخ  ها آنرويم و به  يم
  
  ها يدشوارپاسخ به  2.4

  1پاسخ به دشواري 
است و به معناي هر امر اصيل و نخسـتين  » αμεσοςآمسوس/«كلي تر از » πρωτος پروتس/«

دهد. زمـاني كـه امـر     يمآيد. ارسطو امر نخستين را معادل آرخه يا اصل قرار  يمبه حساب 
رود، بايد ويژگي آمسـوس را داشـته باشـد. آمسـوس      يمنخستين يا اصل براي برهان بكار 

اي قـرار   اگـر گـزاره  ناپذيري است. روشن است كـه   بيشتر به معناي برهان ناپذيري و اثبات
 71رسـيم (  يماست به عنوان اصل برهان قرار بگيرد نبايد قابل اثبات باشد چون به تسلسل 

براي مقدمات علم آمده اسـت متمـايز هسـتند و هـر      1هايي كه در الف يژگيو). 29- 28ب
بيشتر تقدم هستي شناسانه مقدمات را نشان » مقدم بر«كدام معناي خاصي براي ارسطو دارد. 

كند و مبتني بر وجه هستي شناسـانه   يمنيز به امر كلي تر داللت » آشناتر از«دهد. ويژگي  يم
  است. قبول قابلي رأي اروين ا اندازهاست. از اين جهت تا 
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  2پاسخ به دشواري 
را ندارند » آشناتر«الزم است ميان اصل علم و مقدمه علم تمايز بگذاريم. آكسيوم ها ويژگي 

ند مقدمه علم باشند. تزها مقدمة علم هسـتند كـه هسـتي و معنـا را فـرض      توان ينمبنابراين 
كننـد بلكـه    ينمها هر كدام به نوع خاصي از اصول علم داللت  يفتعرها و  يهفرضكنند.  يم

كند تمايز ميان فرض هستي و فرض تعريـف را روشـن كنـد. در نهايـت      يمارسطو تالش 
  .اند كردهستي، هستي موضوع را فرض هايي هستند كه عليرغم چي يفتعرمقدمات علم 

 3پاسخ به دشواري 
ميان دو  واسطه بيناپذيري است. بدين ترتيب نيازي نيست به رابطه  آمسوس به معناي اثبات

توانند آمسوس  يمناپذير هستند  ها نيز از آنجا كه اثبات يفتعرحد داللت كند. آكسيوم ها و 
توانند آمسـوس باشـند    يمكنند  يمنيز كه فرض هستي » واحد هست«باشند. مقدماتي مانند 

  نيستند. اثبات قابلچون 

 4پاسخ به دشواري 
شـود.   يمـ است كه شامل تعريف و فرضـيه   2همان تز در الف 1دربموضوعات نخستين 

هـا   يفتعركند و همان  يمهاي جزئي اشاره  يفتعربه  1درب» اوصاف برخاسته از موضوع«
  نيست. 2در الف

 5پاسخ به دشواري 
را  ب وي الـف  هـا  مـتن هـاي متفـاوت ارسـطو در     بندي رابطه ميان دسته 3و  2ي ها جدول

و همـان تـز در    2ب درهمان مقدمات جنسي  1دربدهد. موضوعات نخستين  يمتوضيح 
كنـد.   يمـ ي مشترك ميان علوم اشـاره  ها اصلبه  2ب و  2هستند. آكسيوم ها در الف 2الف

  هاي جزئي داللت دارند. يفتعربه  1ب و 2ب دراوصاف برخاسته از موضوع 
  

  نتيجه. 5
 نخستين،  صادق،« كند:  يمهاي مقدمات علم را بيان  يژگيو، فصل دوم تحليل ثانيارسطو در 

. در ايـن   »نتيجـه    علـت  و نتيجه بر مقدم در طبيعت  از نتيجه، در طبيعت آشناتر ناپذير، اثبات
ويژگي مهمي است كه كمتر به آن توجه شده اسـت. ايـن   » آشناتر در طبيعت«ميان ويژگي 
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ويژگي دو وجه هستي شناسانه و معرفت شناسانه براي مقدمات علم به همراه دارد. از لحاظ 
آن بـراي   اهيـت ترين است و از لحاظ معرفتي وجود آن و م يكلهستي شناسانه مقدمة علم 

  دانشمند آشكار است.
كند تا مقدمات علم را از ساير مباني  يمكمك » آشناتر در طبيعت«در نظر گرفتن ويژگي 

. ارسطو در ابتداي تحليل ثاني از سه اند پرداختهعلم متمايز سازيم؛ آنچه شارحان كمتر به آن 
اني علم در نظر گرفته توانند به عنوان مب يمكند كه هر سه نوع  يمنوع آگاهي پيشين صحبت 

تواند مقدمة علم باشد كه نسبت به هسـتي و معنـاي آن    يمها  ي از آنا دستهشوند. ولي تنها 
هاي علـم نيـز بايـد توجـه كـرد همـة        آگاهي وجود داشته باشد. همچنين در بحث از اصل

و دهم ي دوم ها فصلتوانند به عنوان مقدمة علم بكار آيند. آكسيوم ها در  ينمهاي علم  اصل
هـاي   يژگـي وتواننـد مقدمـة علـم باشـند. معنـاي       ينمهاي علم هستند ولي  اگرچه از اصل

تواند مقدمـة علـم    ينمبرخاسته از موضوع در فصل دهم نيز اگرچه از مباني علم است ولي 
ي نهم و دهم سه نـوع چيسـتي را بيـان    ها فصلقرار گيرد. ارسطو در تحليل ثاني دفتر دوم، 

ناپـذير. معلـوم گرديـد     هاي اثبـات  يفتعرهاي برهاني و  يفتعري جزئي، ها يفتعركند:  يم
هـاي   يـف تعركنـد، از انـواع    يمـ مقدمة علم، كه هستي و چيستي موضـوع علـم را فـرض    

  ناپذير است. اثبات
  
  ها نوشت پي

زماني كه مباني علم نزد ارسطو و انواع آن روشن شود روش رسيدن به مباني آشكار خواهد شد. . 1
ر مي رسد شارحاني كه تالش كرده اند روش ارسطو در رسيدن به مبادي علـم را توضـيح   به نظ

دهند به تمايز انواع مباني نزد ارسطو توجه نداشته اند. در مقاله ديگري به اين موضـوع خـواهيم   
  پرداخت.

 Demonstrative Knowledgو اسـميت    knowledge تردنيك  ،  understand  را بارنز   επιστημη معادل . 2
معـادل اسـمي    گذاشته اند. ما در اين مقالـه بـراي     science معادل اسمي آن را  آورده است. راس 

   اپيستمه از علم استفاده مي كنيم.
دو متن قابل بحث با متن هاي الف و ب مشخص گرديد. پاراگراف هاي درون اين متن ها نيز با . 3

از يكديگر جدا شده اند. برخي از مـتن هـا    4و ب 3، ب2، ب1، ب4و الف 3، الف2، الف1الف
به دليل اهميت بيشتر ترجمه شده اند.  براي برخي متن هـا تنهـا توضـيحي مختصـر بـه همـراه       

  واژگان كليدي ارائه شده است.
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به بعد موكول مي   ارسطو اين بحث را كه آيا اپيستمه از طريق ديگري هم حاصل مي شود يا نه . 4
  كند.

، چنانكه خواهيم »اثبات ناپذيري«طالح محل بحث است. مخصوصا ترجمة آن به ترجمة اين اص. 5
ديد، با نظر برخي شارحان مغايرت دارد. از اين جهت هنگام نظر شـارحان از اصـطالح يونـاني    

را قـرار داديـم. در   » اثبات ناپذيري«استفاده كرده ايم و در ترجمه هاي مستقيم معادل » آمسوس«
  شود چرا اين اصطالح را ترجيح داديم. پايان مقاله روشن مي

6. Barnes: grasping them; Tredenick:  their meaning is  understood .  
7. [  15  ] An immediate deductive principle I call a posit if one    cannot prove it but it  is not necessary 

for anyone who  is to    learn anything to grasp it; and one which  it is necessary for    anyone who is 

going to learn anything whatever  to grasp, I    call an axiom (for there are some such things); for 

we are    accustomed to use  this name especially of  such things. A    posit which assumes either of 

the parts  of a [  20  ] contradiction—i.e., I mean, that something is or  that    something is  not—I call 

a supposition; one without this, a    definition. For a definition is a  posit (for 

the  arithmetician    posits that a unit is what is quantitatively  indivisible) but not a    supposition (for 

what a unit is and  that a unit is are not  the    same).  
8. Tredenick:immediate indemonstrable  first principle of syllogism 

 .posit ؛ بارنز: thesis اديب: برنهاد؛ تردنيك: . 9

ابهامات اين متن و رابطه آن با متن ب نمي پردازد و تفسير سازگاري ميان دو متن ارائه راس به . 10
نمي دهد. از نظر او تعاريف ارسطو براي تز، آكسيوم و فرضيه در اين متن كامال تخصصي است 

است  ارسطو در متن هاي ديگر معناهاي متفاوت يا گسترده تري از اين اصطالحات را  و ممكن 
   ).Aristotle, 1957: 511( باشد  بكار برده

  استفاده كرده ايم. در ادامه داليل اين ترجمه روشن مي شود.» اثبات ناپذيري«ما از معادل . 11
12. I call principles in each genus those which it is not    possible to prove to be.  Now both what the 

primitives  and    what the things dependent on them signify  is assumed; but    that they are must be 

assumed for the principles  and proved    for the [  35  ] rest—e.g. we must assume what a unit or 

what    straight and triangle  signify, and that the  unit and magnitude    are; but we must prove that 

the others  are.  
13. Proper too are the things which are assumed to be, about    which the science  considers what 

belongs to them  in    themselves—as e.g. arithmetic is about  units, and [  5  ]    geometry is about 

points and lines. For they assume  these to    be  and to be this. As to what are attributes of these 
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in    themselves, they assume  what each signifies— e.g. arithmetic    assumes what odd or even or 

quadrangle  or cube signifies,    and geometry what irrational or  inflection or verging signifies    and 

they prove that they are, [  10  ] through the common items    and from what  has  been demonstrated. 

And astronomy    proceeds in the same way.   
For every demonstrative science has to do with three things:    what it posits to  be (these form the 

genus of what it  considers    the attributes that belong to it in  itself); and what are called    the 

common axioms, the primitives from  which it    demonstrates. [  15  ] And thirdly the attributes, of 

which it    assumes what each    signifies. Nothing,  however, prevents    some sciences from 

overlooking  some  of  these—e.g. from not    supposing that its genus is, if it  is evident that it  is 
(for  it  is    not equally clear that number is and that hot and cold are),     and  from  not  assuming  what 

the attributes [  20  ] signify, if they    are clear—just as in  the  case  of the common items it does 

not    assume  what to take equals  from  equals  signifies, because it is    familiar. But none the less 

there are by  nature  these  three    things, that about which the science proves, what it  proves,     and 

the  things  from which it proves 

 خواهيم ديد هينتيكا تمايز ظريفي ميان آتموس و آمسوس قائل است.. 14

   استفاده كرده است.   horismos و   horoi اصطالح هرچند ارسطو از دو  . 15
: فرضيه ها درباره وجود موضوع و تعريف هـا دربـارة   3مقايسه كنيد با نظر راس در شرح الف. 16

   . )508، 1957(راس/ارسطو  ماهيت موضوع هستند 
  اين مالحظه را بيشتر توضيح مي دهيم. 3و پ 2و در متن هاي پ 4در بخش . 17
   their meaning is  understood ؛ تردنيك:  grasping them  بارنز:. 18
و مثال هايي مانند اصل عدم  31الف 76پس بهتر است آمسوس را، با توجه به توضيحات او در . 19

  ناپذيري يا برهان ناپذيري در نظر بگيريم. تناقض، معادلِ اثبات 
  نمادگذاري مي كنيم. 3و پ 2پ،  1متن هايي كه جهت تكميل پاسخ خود مي آوريم با پ. 20
  همين فصل است.» چنانكه گفتيم«در اشاره به  2منظور ارسطو در پ. 21
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