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 1»قياس ارسطو«ارزيابي ترجمة عربي 

  )دفتر اول(

 *غالمرضا ذكياني

 چكيده
ارغنون ارسطو در حدود يازده قرن پس از پيدايش، به زبان عربـي ترجمـه شـد و    

ها، دست به خلق  سينا پس از آشنايي با همين ترجمه ابي و ابندانشمنداني چون فار
و همين آثار سبب پيدايش و بالنـدگي منطـق در   . آثار منطقي در جهان اسالم زدند

شود از  هاي ارغنون سبب مي تحليل و ارزيابي نخستين ترجمه. ميان مسلمين گشت
و از سوي ديگر بـا  هاي نخستين  يكسو با اهتمام مسلمين به ميراث يوناني در سده

عبـدالرحمن بـدوي نخسـتين    . هـا آشـنا شـويم    ميزان صحت و دقت اين ترجمـه 
هاي عربي از مجموعة ارغنون ارسطو به عالوه ايساغوجي فرفوريوس را در  ترجمه

پس از مقايسـة ترجمـة   . آوري و تصحيح كرده است جلدي جمع يك مجموعة سه
  اديـب (و فارسـي  ) جنكينسون(يسي هاي انگل با متن يوناني و ترجمه» قياس«عربي 
از تحليالت اولي، با حدود يكصد مورد اخـتالف كلـي و جزئـي مواجـه     ) سلطاني
هـا در   هـاي ترجمـه، كاسـتي    اين اختالفات را تحت عناويني چون برتـري . شديم

ترجمه، عربي نامفهوم، عبارات اضافي، خطاي ترجمه، تغيير مثال، خطاي تصحيح، 
در مقدمه، ضمن اشاره به اهميت عصر ترجمـه،  . نموديم بندي توضيح اضافي دسته

به مسائل ديگري چون ترجمة ارغنون، مترجم قياس، تصحيح بدوي، روش مقايسه 
  .ايم هاي ترجمة عربي اشاره نموده و برتري
  .ارسطو، منطق، قياس، تذاري، عصر ترجمه: ها كليدواژه

  
                                                                                                 

 zakiany@yahoo.com   دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار  *
 28/10/89: اريخ پذيرشت، 22/8/89: تاريخ دريافت
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 مقدمه
  معرفي تصحيح بدوي

. هاي دوم تا چهارم هجري به زبان عربي ترجمـه شـد   ل قرنمجموعة ارغنون ارسطو در طو
صفحه تصـحيح و چـاپ    1104اين مجموعه توسط دكتر عبدالرحمن بدوي در سه جلد و 

به وسيلة بدوي در پـاريس  ) شمسي 1325(ميالدي  1947مقدمة اين مجموعه در سال . شد
يت و دارالقلم بيـروت  المطبوعات كووكالة  نگارش يافته و نخستين بار به طور كامل توسط

  .به چاپ رسيده است 1980در سال 
 ــ  96(و سه كتاب المقـوالت  ) 7 ــ  30(جلد نخست اين مجموعه شامل مقدمة مصحح 

جلـد دوم شـامل كتـاب    . اسـت ) 135 ــ  316(التحليالت األولي و ) 97 ــ  133(العبارة  ،)31
است؛ و ) 487 ــ  695(بيقا و شش مقالة نخست از كتاب الطو) 329ـ  485(الثانية  التحليالت

، كتـاب  )711 ــ  769(باألخره جلد سوم شامل دو مقالـة هفـتم و هشـتم از كتـاب الطوبيقـا      
  .باشد مي) 1057 ـ 1104(و ايساغوجي فرفوريوس ) 771 ـ 1054(السوفسطيقا 

يكي، احياي ميراث عربي و نشان «: شمارد بدوي براي نشر اين مجموعه دو هدف برمي
هاي نخستين؛ و ديگري، امكان استفادة بيشتر  لمانان به ميراث يوناني در سدهدادن اهتمام مس

  ) 9 ـ 7: 1980بدوي، (» از متون يوناني در دورة معاصر
هاي ارغنون پيش از اين تصحيح و چاپ شـده   كند كه هر چند ساير كتاب وي تأكيد مي

» شـود  پ مـي تحليل اول براي نخستين بار است كه بـه صـورت مصـحح چـا    «است، ولي 
هاي منطقي ارسطو چهار بار بـه   برخي كتاب«وي ضمن تأكيد بر اينكه ) 18: 1980بدوي، (

عصر ترجمه دو دورة برجسـته  «: افزايد مي) 7: 1980بدوي، (» زبان عربي ترجمه شده است
اند و  ها از يوناني به سرياني بوده يكي نيمة دوم قرن دوم هجري كه اكثر ترجمه: داشته است

اند  ها از سرياني به عربي صورت گرفته نيمة دوم قرن چهارم هجري كه اكثر ترجمه ديگري
نهضت ترجمه و نقل تا قرن چهـارم هجـري   «: كند فاخوري نيز تأكيد مي) 8: 1980بدوي، (

  )335: 1377الفاخوري و الجر، (» ادامه داشت
ثئـودروس بـه    در نسخة خطي نام تذاري يـا «: نويسد بدوي دربارة مترجم تحليل اول مي

كند كه تحليل اول بـه وسـيلة ثئـودروس بـه زبـان عربـي        نديم تأكيد مي ابن. خوردچشم مي
شود كه ثئودروس اين ترجمه را به حنين عرضه كرد تـا آن را اصـالح    ترجمه شد و گفته مي

تـا   b 33 14از  [مانـده   و اسحق بخش باقي]  b 33 14تا  a 24 10از [كند، حنين بخشي از آن 
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40b 70 [پس نام مترجم عربي ناشناخته نيست، ولي هويـت  . را از يوناني به سرياني برگرداند
م 820/ه 210آيا او همان ثئودروس ابو قُرّه اسقف حران است كه در سال . وي نامعلوم است

وفات يافته است؟ اگر اين سخن صاحب الفهرست ـ ثئـودروس ايـن ترجمـه را بـه حنـين       
تواند ابوقره باشد؛ چون حنين در  نمي كند ـ درست باشد، اين فرد  عرضه كرد تا آن را اصالح

م به دنيا آمده است، پس حنين در هنگام وفات ثئـودروس حـداكثر چهـارده    809/ه194سال 
بنابراين بسيار بعيد است اين ثئودروس ترجمه خـود را بـه حنـين عرضـه     . سال داشته است

كور بايد فرد ديگري غير از ابـوقرة اسـقف   صورت تذاري يا ثئودروس مذ در اين. كرده باشد
نهد كه شايد تـذاري   اشتاين اشنايدر اين فرضيه را به صورت استفهامي پيش مي. حران باشد

چنـين  . اصيبعه وي را جزء اطباء ذكر نموده اسـت  ابي همان اسقف بلخ در بغداد باشد كه ابن
ارها در تعليقات حاشية اين كتاب اين در حالي است كه ب. شود نه ابطال اي نه تأييد ميفرضيه

حتي در برخي مواضع اين ترجمه پس از مقايسه . شويم با ترجمه اسحق به سرياني مواجه مي
  )16: 1980بدوي، ( .»با ترجمة اسحق تصحيح شده است

  
  عصر ترجمه و اهميت آن
ورد كمتر مـ ) 661ـ   750(علوم بيگانه در عصر اموي «: نويسد نيكالس رشر در اين باره مي

) 754ـ   775(منصور دومين خليفـة عباسـي   . تشويق قرار گرفت؛ تا دورة عباسيان فرا رسيد
بـه سـبب    765در . اي به نجوم داشت و در اين زمينه به دنبال علوم يونانيان بود توجه ويژه

الرشيد  پنجمين خليفة عباسي، هارون. درد معده، توجهش به سمت پزشكي يوناني جلب شد
اين موضوع براي منطـق اهميـت داشـت، زيـرا در     . يز اين مسير را ادامه دادن) 786ـ  809(

هاي مسيحي سرياني به تأسي از يونانيان، پيوند مسـتحكمي بـين مسـائل پزشـكي از      حوزه
  .سو و فلسفة يوناني و به ويژه منطق از سوي ديگر برقرار شده بود يك

هـاي   نظيري به ترويج آمـوزه  مبا شور ك) 813 ـ 833(اما هفتمين خليفة عباسي، مأمون 
وي بـه  : گوينـد  منابع موثق مي. اي به فلسفة يوناني نشان داد يوناني پرداخت و عنايت ويژه

كـه  الحكمـة   بيـت  .هايي كه ترجمه كرده، طال بخشـيد  حنين مترجم مشهور به اندازة كتاب
اي بـود كـه نخسـتين     م تأسيس شـد، همچـون مؤسسـه   830توسط مأمون در حدود سال 

رياست اين مؤسسه در آغاز به . كرد ها را در ترجمة علم و فلسفة يوناني دنبال مي وهشپژ
دانشمند نسطوري گذارده شـد كـه تخصـص وي در    ) 790 ـ 857(بن ماسويه  عهدة يحيي
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) 809ـ   877(اسـحق   بـن  رئيس بعدي با يك يا دو واسطه، حنـين . هاي پزشكي بود ترجمه
رشـر،  ( .»اين مسئوليت را به عهده گرفـت ) 845 ـ 910(حنين  بن سپس پسرش اسحق. بود

  )141 ـ  140: 1985
هـا بـا    ــ ايـن ترجمـه   «: شـمارد  هاي پيش از حنين برمي رشر چهار ويژگي براي ترجمه

دان نبودنـد، بلكـه صـرفاً     غالباً منطـق ] مترجمان[حمايت امثال مأمون و كندي انجام شد؛ ـ  
شـد؛ ـ    ه عنوان مقدمة ناگزير طب ترجمه مـي مترجم بودند؛ ـ منطق اصالت نداشت، بلكه ب 

رو به جز تحليل اولِ تذاري  از اين(اللفظي بود  ها از سرياني و به صورت تحت غالب ترجمه
  )146 ـ 145: 1985رشر ،( .»ها باقي نماندندساير ترجمه

ه از جمل. اسحق در ترجمة متون فلسفي يونان به زبان عربي، شبيه انقالب بود بن اقدام حنين
ـ رجوع به متن اصـلي يونـاني بـراي ترجمـه بـه عربـي يـا        : اقدامات وي عبارت بودند از
هاي گوناگون خطي براي دستيابي به نسخة مطمـئن؛ ـ ترجمـة     سرياني؛ ـ گردآوري نسخه 
بدين ترتيب حنين توانست متن سرياني جديـدي بـراي هـر    . متن بر اساس جمله، نه واژه

  )146: 1985رشر ،. (فراهم سازد هاي منطقي ارغنون كدام از كتاب
هـا بـه زبـان     در آغاز ترجمه«: نويسد فاخوري در بارة اهميت حنين و پسرش اسحق مي

را به عهده ] الحكمة بيت[ رياست) م877/ه260(اسحق  بن سرياني بود؛ اما از آن پس كه حنين
هـاي   هتصحيح، تنقيح و تجديـد نظـر در ترجمـ   . گرفت، ترجمه به زبان عربي فزوني يافت

يوناني، ]  هاي سرياني، زبان[حنين عالوه بر زبان خودش . قديمي نيز مورد توجه قرار گرفت
كس به قـدر   و هيچ... او بارزترين شخصيت در قرن نهم بود . دانست فارسي و عربي نيز مي

هايي را كـه خـود يـا ديگـري      حنين گاه كتاب. او در نهضت ترجمه و نقل فعاليت نداشت
كـرد   نمود و گاه با چند نسخة ديگر يوناني نيز مطابقه مي ود با اصل مطابقه ميترجمه كرده ب

حنين بيشتر اوقـات، نخسـت كتـابي را بـه     . نمود و با كمال دقت به اختالفات آنها اشاره مي
  .گرداند سرياني و سپس از سرياني به عربي برمي

لي او عربي بود؛ زبان اص. در جامعة عرب پرورش يافت) م910/ه298(اما پسرش اسحق 
هاي پـدر و مترجمـان    او عالوه بر اينكه كتبي را از يوناني رأساً به عربي برگردانيد، در ترجمه

كس به اندازة او در آشنا كردن مسلمين بـا فلسـفة يونـان     كه هيچ نگريست، چنان ديگر نيز مي
بايـد  . ح كـرد سهيم نبوده است، چه او بيشترِ آثار ارسطو را به عربي ترجمه نمـود يـا تصـحي   

هاي اسحق سـود زيـاد    رشد در نوشتن شروح خود بر فلسفة ارسطو از ترجمه دانست كه ابن
هاي او به سبب اعتباري كه داشت و دقتي كه در آنها به كار رفته بـود، بـه    برده است، ترجمه
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حنين ترجمة كتب . كردند ها را با آنها مقابله مي معروف شد به طوري كه ديگر ترجمه دستور
  )334: 1377الفاخوري و الجر، . (»داد و پسرش اسحق، كتب فلسفه را طب را ترجيح مي

اوايلِ قرن سوم شـاهد  «: نويسد ماجد فخري در بارة انگيزة مترجمان و حاميان ايشان مي
دوستان متمكن بـا   آثار فلسفي و علمي بود كه در آن دانش] انتقال[اي براي  كوشش صادقانه
گاه كار ترجمه در پرتو ابتكـار فـردي و دلبسـتگي     تا آن زمان، هيچ. دكردن خلفاء رقابت مي

هاي ادبي از قبيل شـعر، ادب   مانند بيشتر رشته. محض به علم و معرفت صورت نگرفته بود
اند، دستاوردهاي فلسفي و علمي نيز متكي به سخاوت يا عالقة  ها پرورده و داستان كه عرب

تـري بـه    تر بود نيـاز مبـرم   حقيقت هر چه دانشي ظريفدر . پروران توانگر بوده است دانش
  )26: 1372فخري، . (دست داشت پروران گشاده عنايت دانش

مأمون در مركز خالفت «: نويسد الشمالي در بارة حمايت حكومت از نهضت ترجمه مي
و . اي در جوار آن بنـا نهـاد   خانه و رصدخانه خود بغداد، دارالحكمة را تأسيس كرد و كتاب

هـاي   كـم بـه يكـي از زبـان     اد زيادي را در آنجا گرد آورد كه عالوه بر زبان عربي، دستافر
مأمون معيشت ايشان . هاي ديگر آشنا بودند يوناني يا سرياني تسلط داشته و با فلسفه و علم

وزن كتـابي كـه    انـد هـم   را به عهده گرفت و در تشويق آنها كوتاهي نكرد تا آنجا كه نوشته
  )158: 1965الشمالي، ( .»د، طال به او بخشيدحنين ترجمه كر

  
  ترجمة قياس

با ترجمة چهـار   810ـ   820 هاي نخستين ترجمة منطق يوناني به زبان عربي در حدود سال
فضـل تقـدم در ايـن    . صورت گرفت] و قياسعبارة  مدخل، مقوالت،[كتاب نخست ارغنون 

 840هاي  در حدود سال...  له و دمنه بودپدرش مترجم كلي. مقفع بود بن عبداهللا زمينه با محمدبن
الرقـي، مقـوالت    قاسـم  بن ايساغوجي توسط ايوب...  شش كتاب از سرياني ترجمه شد 835ـ 

البطريـق   توسط مترجم ناشناس، قيـاس بـه وسـيلة تئـودور بـن     عبارة  البطريق، توسط يوحنابن
  )144 ـ 143: 1985رشر، ... ( اسحق ترجمة تئودور را بازبيني كرد بن ترجمه شد؛ حنين

روايتــي اســت كــه ترجمــة قاطيغوريــاس و آنالوطيقــاي اول ارســطو و نيــز ايســاغوجي 
پسـرش  (مقفـع يـا    بن به همين عبداهللا) 136 ـ 158(فرفوريوس را براي منصور خليفه عباسي 

مقفع  كه انتساب ترجمة رساالت منطقي مذكور به ابن نظر از اينصرف . دهد نسبت مي) محمد
يا نه، قدر مسلم اين است كه روند ترجمة آثار علمي و فلسفي تا دورة خالفـت   درست باشد

اند در فقه دستي داشت و شيفتة فلسفه و  عباسيان و مخصوصاً تا دورة خالفت منصور كه گفته
 )22: 1372فخري، . (نجوم بود، آغاز نشد
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هـاي ديگـر    بدر ميان دانشمنداني كه منصور آنها را به كار ترجمة آثار پزشكي و كتـا 
گويند  آثار ديگري كه مي ...بود ) به يوناني پاتريكيوس(گماشت، از همه مشهورتر البطريق 

 .كتاب الحيوان، آنالوطيقـاي اول : اين دانشمند ترجمه كرده همه از آثار فلسفي ارسطو است
  )24 ـ 23: 1372فخري، (

  

  اين ترجمه لزوم ارزيابي
ها و در  دو كتاب مقوله«: نويسد عربي ارغنون مي سلطاني در بارة دقت ترجمة دكتر اديب

اسحق نخست از يوناني به سرياني ترجمه كرد و سپس پسر او  بن پيرامون گزارش را حنين
اند كه مترجم كنوني  اين دو ترجمه چنان دقيق. حنين آنها را به عربي برگرداند بن اسحق

هاي ترجمه. ي مطابقه شده باشندداند كه با متن اصلي يونان نامحتمل نمي] اديب سلطاني[
  )XXII: 1378ارسطو، (» .اند ها نيز خوب و دقيق عربي آناكاويك

وسيلة همين  سو، و انتقال مفاد قياس به هاي قياس از يك حال با توجه به تعدد ترجمه
دانان و  ها از جانب منطق ها به دانشمندان مسلمان از سوي ديگر، تأييد اين ترجمه ترجمه

و ترجمة معتبر  2)يوناني(ها با متن اصلي  بزرگ از سوي سوم، و مقابلة اين ترجمهمترجمين 
شود كه مترجمان نهضت ترجمه از  از سوي چهارم، معلوم مي) با ويرايش راس(انگليسي 

سابقة منطق يونان  دقتي ژرف و تعهدي ستودني نسبت به انتقال مفاهيم دشوار و بي
زدني است، چون در آن دوره نه تعداد مترجماني  هد مثالاند؛ اين دقت و تع برخوردار بوده

هاي موجود توسط ديگران در بوتة نقد و  كه زبان مبدأ را بلد باشند، زياد بوده و نه ترجمه
ولي با وجود اين، محصول كار ايشان در آن دوره بسيار دقيق . گرفتند ارزيابي جدي قرار مي

ها را مورد ن امروزي الزم است اين قبيل ترجمهگرا رو بر پژوهش از اين. و حتي روان است
هاي دوم تا هاي ترجمه در سده نقد و ارزيابي قرار دهند تا ضمن آشنايي با فرهنگ و شيوه

  :چهارم هجري به طور عام، با نقاط قوت و ضعف علمي آنها نيز آشنا گردند و مثالً بدانند
هيم انتزاعي منطق يونان را به زبان اند مفا مترجمان عصر ترجمه تا چه ميزان توانسته. 1

  عربي منتقل نمايند؟ 
  شمار بوده و يا مهم و پرشمار؟  ها و خطاهاي احتمالي ايشان جزئي و كم آيا نقص. 2
و در صورت اخير، آيا اين خطاهاي عمده در ترجمه، موجبات سردرگمي و حتي . 3

  دانان مسلمان را فراهم ساخته است؟  گمراهي منطق
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كه مستقيماً ) رشد و ديگران مانند فارابي، بوعلي، ابن(دانان مسلماني  آثار منطق مقايسة. 4
اند، نشان خواهد داد كه آيا اين خطاهاي احتمالي در فهم و  ها استفاده كرده از اين ترجمه

  ترويج منطق ارسطو دخيل بوده است يا خير؟ 
ي پيدايش كدام گونه خطاهاي احتمالي زمينه را برا و در صورت نخست، اين. 5

  دانان مسلمان فراهم ساخته است؟  ها در ميان منطق كژفهمي
ترجمه نقش مهمي در  احتماليولي اگر معلوم گردد كه اين قبيل خطاهاي مهم و . 6

دانان  ها اين خواهد بود كه منطق فهم و ترويج منطق ارسطو نداشته است، يكي از احتمال
) شده توسط بدوي از جمله متن تصحيح(جود هاي مو هايي غير از متن مذكور به متن
ها از جمله ترجمة منطق ارسطو  صورت، جستجوي ساير ترجمه در اين. اند دسترسي داشته

  .يابد هاي عربي، لزومِ مضاعف مي به زبان فارسي و يا ساير نسخه
همچنين اگر معلوم شود كه اين قبيل خطاهاي مهم و احتمالي ترجمه نقش مهمي در . 7

داناني  توان تحوالتي را كه توسط منطق ترويج منطق ارسطو نداشته است، ديگر نميفهم و 
اند، به خطاي در ترجمه نسبت داد، بلكه بايد در  چون بوعلي در منطق ارسطو پيدا شده

  .هاي ديگري باشيم جستجوي محمل
  

  لزوم ارزيابي اين تصحيح
با رعايت تمام ) دالرحمن بدويتوسط عب(فرضِ بندهاي گذشته اين است كه تصحيح حاضر پيش

كه متن  باشد؛ ولي پيداست تا زماني اصول تصحيح علمي و انتقادي صورت گرفته و قابل اعتماد مي
  .حكم قاطعي در اين مورد صادر كردتوان  خطي تطبيق نشود، نمي) هاي(موجود با نسخه

جا  ابهج) 22، س188ص(، تكراري )3، س156ص(هاي اضافي  با اين همه، وجود عبارت
تر از نسخة متن  ها صحيح و نيز مواردي كه نسخه بدل) 13، س238و ص 16، س163ص(شده 

هاي كافي  نشانگر اين است كه دقت) 7، س170و ص 6، س150و ص 16، س148ص(هستند 
  .در تصحيح متن به عمل نيامده است

  
  روش كار

  . پژوهش و تدوين: توان به دو مرحله تقسيم كرد روش كار را مي
مرحلة پژوهش، ابتدا متن عربي با متن انگليسي ترجمة جنكينسون و ويراستة راس در 
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ها ـ مثل  ترين عامل انتخاب اين ترجمه و ترجيح آن به ساير ترجمه مهم. تطبيق شد
در گام بعدي، متن عربي با . تردينيك، بارنز و گيچ ـ دقت و قرابت آن با متن يوناني است

ترين عامل انتخاب اين ترجمه و  مهم. سلطاني مقابله شد ترجمة فارسي آقاي دكتر اديب
، )1388: آنالوطيقا، انتشارات سبكباران، تهران(ترجيح آن به ترجمة خانم پرخيده ملكي 

- دقت و صحت زائدالوصفي است كه در متن آقاي اديب به كار رفته و مقايسة آنها را مع
ي كه توسط اينجانب و تيم همراه از ا در گام آخر متن عربي با ترجمه. الفارق ساخته است

شاءاهللا به زودي راهي بازار نشر خواهد شد ـ تطبيق  زبان يوناني صورت گرفته ـ و إن
اين . مورد اختالف برخورد كرديم يكصدها، با قريب  ها و تطبيق در اين مقايسه. گرديد

رجمه، عربي ها در ت هاي ترجمه، كاستي عناويني چون برتريتوان تحت  اختالفات را مي
نامفهوم، عبارات اضافي، خطاي ترجمه، تغيير مثال، خطاي تصحيح، توضيح اضافي 

هاي ترجمة عربي، تنها به ذكر  اند، ولي از برتري در متن مقاله ذكر شدهكه  بندي نموديم دسته
  .چند نمونه در بند بعدي بسنده خواهيم كرد

  :توان مراحل زير را برشمرد در مرحلة تدوين، مي
  .جملة عربي با ذكر شمارة صفحه و شمارة خط نسخة بدوي ذكر شده استـ 

 قرار داده شده تا بالفاصله عبارت صحيح عربي ذكر :::: ـ پس از جملة عربي، عالمت
كه گذشت، كشف عبارت صحيح پس از مقايسة متن عربي با دو متن  همچنان. گردد

هاي  ها و عبارت ايم واژه كرده در اين مرحله سعي(انگليسي و فارسي صورت گرفته است 
  ).عربي با سياق حاكم بر ترجمة تذاري هماهنگ باشد

به صورت  ::::اي در متن عربي بود، در همان آغاز و قبل از عالمت  ـ اگر خطا يا افزوده
Bold مشخص شده است.  

  .اند مشخص شده Boldبه صورت  ::::ها پس از عالمت  ـ اصالحات و افزوده
ها را با نوشتن  گونه عبارت مله در ترجمة عربي زائد يا تكراري است؛ اينـ گاهي يك ج

  .ايم مشخص كرده) تكراري(يا  )زائد(
گاهي در متن عربي عبارت پاياني يك فصل در آغاز فصل بعدي، و گاهي عبارت ـ 

گونه موارد را نيز با ذكر قيد  آغازين يك فصل در پايان فصل قبلي ذكر شده است؛ اين
  .ايم اصالح كرده )جايي جابه(

تر شدن مقاله، به جز چند مورد مهم، از ذكر ترجمة فارسي  ـ براي پرهيز از طوالني
  .ايم اجتناب كرده و صرفاً به ذكر ترجمة انگليسي اكتفاء كرده
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ها، استفاده از حروف  ـ يكي از موارد هميشگي اختالف متن عربي با ساير ترجمه
، Α ،Β ،Γ ،Δ ،Ε ،Ζ ،Μ ،Ν ،Ξ(جاي حروف متغير متن يوناني  به...) ا، ب، ح، د، (يكسان 

Π ،Ρ ،Σ  گونه موارد، با حفظ همان  در اين. است كه غالباً سبب اشتباه نيز شده است... ) و
  .ايم حروف عربي، خطاها را اصالح كرده

گذاري كرديم تا نحوة  ـ شماره صد و سهـ در نهايت همة موارد اختالف را ـ از يك تا 
  .تر صورت پذيرد زيابي و ارجاعات در انتهاي مقاله آسانبا

  
  موارد رجحان متن عربي

اين قبيل خطاها با . همچنان كه گذشت، خطاهايي در متن ترجمة عربي راه يافته است
توجه به شرايط زماني و فرهنگي عصر ترجمه، كامالً طبيعي بوده و حتي قابل اغماض 

تر از  تر و صحيح وارد، ترجمه عربي توانسته است دقيقاي م باالتر اينكه در پاره. هستند
، مفاهيم دشوار منطق )سلطاني از جمله ترجمة دكتر اديب(هاي خوب امروزي  ترجمه

كنيم و داوري را به  به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره مي. يوناني را منتقل سازد
  .گذاريم خوانندگان وامي

ن كان بعض ا ب بال اضطرار فان بعض ب ا بال النه افباضطرار بعض ا ب  7/3، 145
  .اضطرار

it is necessary also that some A is B: for if there were no necessity, neither 
would some of the Bs be A necessarily. [25a35] 

زيرا اگر گيرد  به ضرورت تعلق مي Αنيز به برخي از  Βآنگاه /  20، 162: اديب
به ضرورت تعلق  Βنيز به برخي از  Αتعلق نگيرد، آنگاه  Αبه  Βد كه ضروري باش

  .نخواهد گرفت
لكن الممكن الذي من شأنه ان يكون ينعكس علي الممكن الذي ليس من /  6، ص176

فاما غيرالمحدود فينعكس . االضطرار ان يكون فانه علي هذه الجهة يمكن ان اليشيب االنسان
  .ي ان يكون منه بان اليكونعلي الممكن الذي ليس هو اول

but what is natural is convertible because it does not necessarily belong (for 
in this sense it is possible that a man should not grow grey) and what is 
indefinite is convertible because it inclines this way no more than that. [32b16] 
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شود كه به  سان برگردانده مي بلكه آنچه در طبيعت موجود است، بدين/  12، 204: اديب
به اين معناست كه رخدادپذير است كه انساني سپيدموي  زيرا(گيرد  ضرورت تعلق نمي

هرگز بدين شيوه بيشتر از بدان شيوه  زيرا؛ در برابر امر نامعين برگرداندني است، )نگردد
  .شود واقع نمي
  فحي و ابيض و ثلج: و اما التي تنتج نتيجة غيرممكنة، اعني سالبة اضطرارية/ 13، 189

and animal-white-snow to illustrate the negative and necessary relation. [36b13] 

  .جاندار ـ سپيد ـ برف: تعلق پذيرفتنحدهاي رخدادن / 14، 223: اديب
ن الذي هو علي نحو ما حددنا الينبغي ان توجد فهو بين انه علي هذا الممك/  7، 192

  .النقيضة ان الشيء في بعض الشيء بالضرورة و لكن انه بالضرورة ليس في بعضه
It is clear then that in relation to what is possible and not possible, in the 

sense originally defined, we must assume, not that A necessarily belongs to 
some B, but that A necessarily does not belong to some B. [37a27] 

اكنون هويداست كه در رابطه با آنچه رخدادپذير است و آنچه /  2، 227: اديب
به «بايد تنها نه ] چونان پادگوي[رخدادپذير نيست، به مفهومي كه در آغاز تعريف كرديم 

به ضرورت تعلق «را برگرفت، بلكه همچنين » Βي از به برخ Αضرورت تعلق گرفتن 
  .را» Βبه برخي از  Αنگرفتن 
 .فان اصبت من ح و ز شيئاً واحداً/  13، 217

If then one of the Cs should be identical with one of the Fs. [44a18] 

  . ها اينهمان باشندΖاز  برخيها با Γاز  برخياينك اگر /  7، 264اديب، 
  
 يل اولتحل

  دفتر اول
و لم تكن استعملت في المقدمة؛  ::::لم تكن استعملت في المقدمة و انما يقال / 6، 143) 1

 و انما يقال قولنا ان في كل هذا يوجد هذا، و ان علي كل هذا يحمل هذا، هو واحد بعينه
but have not been expressly stated as premisses.That one term should be 

included in another as in a whole is the same as for the other to be predicated of 
all of the first And we say. [24b28] 
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؛ فان كان الشيء من ا )انسان(ب ) فرس(فلتكن اوالً السالبة الكلية مقدمة ا / 9، 144) 2
و كان ذلك البعض ) انسان(ب ) فرس(؛ النه ان كان بعض ا ا بفال شيء من ) فرس(ب ) انسان(

فلتكن اوالً  ::::، فانه ليس بحق ان يقال انه ال شيء من ب ا الن ح هي بعض ا )الناس(مثالً ح 
ا ب، فان كان الشيء من ا ب فال شيء من ب ا؛ النه ان كان بعض ب السالبة الكلية مقدمة 

  ض اا، فانه ليس بحق ان يقال انه ال شيء من ا ب الن د هي بع) مثالً د(
First then take a universal negative with the terms A and B. If no B is A, 

neither can any A be B. For if some A (say C) were B, it would not be true that 
no B is A; for C is a B. [25a14] 

الممكن  ::::لق علي االضطراري و علي المط: الممكن يقال علي ضروب كثيرة/ 10، 145) 3
  . و علي القوةعلي االضطراري و علي المطلق : يقال علي ضروب كثيرة

what is necessary and what is not necessary and what is potential is possible [25a40] 

ان كان الشيء من ا هو ب و الشيء من ب هو ا و قد تبين ذلك فيما تقدم / ، آخر145) 4
  و قد تبين ذلك فيما تقدم باالمكانشيء من ب هو ا باالمكان فاليء من ا هو ب ان كان الش ::::

For if that were not possible, then no B could possibly be A. This has been 
already proved [25b1] 

اليكون شيء من البيض ثوباً فانه بالضرورة يكون بعض و ان كان يمكن ان/ 10، 146 )5
اليكون شيء من فيمكن ان و ان كان يمكن ان اليكون شيء من البيض ثوباً  ::::بيض الثياب ا

 البياض ثياباًفانه بالضرورة يكون بعض الثوب بياضاً النه ان كان بالضرورة كل الثياب بياضاً 
and if it is admissible for no garment to be white, it is also admissible for 

nothing white to be a garment. For if any white thing must be a garment, then 
some garment will necessarily be white [25b12] 

فالحياة في كل انسان و االنسانية ال في شيء من الخيل، و الحياة : اضافي/ 16، 148) 6
من الحجارة، فالحياة  موجود في كل الخيل و ايضاً الحياة في كل انسان، و االنسية ال في شيء

 )نسخه(غيرموجودة في شيء من الحجارة 

 :::: النطق و الفرس و الحمار: و ما ليس بموجود النطق و الفرس و االنسان /4، 149) 7
  العلم ـ الخط ـ الوحدة: و ما ليس بموجود العلم ـ الخط ـ الطب

science, line, medicine, of a negative relation, science, line, unit [26a13] 
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و ذلك انه ان كانت ا موجودة في كل ب و كانت ب في ح و غيرمحدودة، فان / 6، 150) 8
ـ و ايضاً ان كانت ا غيرموجودة في شيء من ب و كانت ب في ح و . ا في ح و غيرمحدودة

فالقياس اذاً سواء، سواء استعملت غيرالمحدودة او . غيرمحدودة، فان ا ال في ح و غيرمحدودة
  )زائد، نسخه(الجزئية 

  في بعض ب او ال موجودة ان ا موجودة  ::::ان ا موجودة في بعض ب / ، آخر150) 9
if some B is or is not A [26b34] 

فقد وضح مما قلنا اذا كان القياس في هذا . و الحجر ::::فقد استبان . و الحجر/ 11، 152) 10
لي ما وصفناه النه اذا وجد الحدود علي غير ما الشكل جزئياً فمن االضطرار ان توجد الحدود ع

 فقد استبان. وصفناه، ال يوجد قياس البتة
It is clear then from what has been said that if there is a syllogism in this 

figure with a particular conclusion, the terms must be related as we have stated: 
if they are related otherwise, no syllogism is possible anyhow. [26b26-30] 

او مقوالً علي كل  ::::او مقوالً علي كل شيء من كل واحد منهما، فاني اسمي / 1، 153) 11
  فاني اسمي او غيرمقول علي شيء منهماشيء من كل واحد منهما، 

or to all of each subject or to none of either, I call [26b36] 

فان ح غيرموجودة  ::::فان ح غيرموجودة في شيء من ا الن ح غيرموجودة / 16، 153) 12
  فح غيرموجودة ب غيرموجودة في شيء من ح في شيء من ا الن 

For if M belongs to no O, O belongs to no M [27a11] 

العدد؛ جوهر و الحي و ال :::: واالوسط منهما الجوهرالحجر؛ الجوهر و الحي و / 8، 154) 13
 واالوسط منهما الجوهر

substance, animal, number-substance being the middle term [27a21] 
ا  ::::ا غيرموجودة في بعض ح الن ا غيرموجودة في شيء من ب / 19، 154) 14

  ا غيرموجودة في شيء من ب السالب الكلي ينعكس فاذنغيرموجودة في بعض ح الن 
For since the negative statement is convertible, N will belong to no M [27a35] 

  الواحدالحي و الجوهر و  ::::الحجر الحي و الجوهر و / 10، 155) 15
animal, substance, unit [27b8] 
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  )زائد(اذا كانت ب مفروضة غيرموجودة في بعض ح / 3، 156) 16
تكون الالنه قد يجوز ان  ::::موجودة في بعض ح النه قد يجوز ان تكون ب / 6، 156) 17

 ب موجودة في بعض ح 
since it is true that M does not belong to some O [27b21] 

  في بعض ح  في كل ا وفتكون ب موجودة  ::::فتكون ب موجودة في بعض ح / 9، 156) 18
M belong to all N and to some O [27b25] 

والبيان  فانها غيرمحدودة ::::فقد وضح انه اليكون قياس . يرمحدودةفانها غ/ 2، 161) 19
حق ان يقال في حد غيرمقول علي شيء من حد آخر انه غيرمقول في بعض منه و . كما تقدم

 .فقد وضح انه اليكون قياسقلنا انه اذا لم يوجد ح في شيء من ب 
We must put the matter as before.' Since the expression 'it does not belong to 

some' is indefinite, it may be used truly of that also which belongs to none. But 
if R belongs to no S, no syllogism is possible, as has been shown. [28b30-32] 

  الحي و االنسان و الوحشي:::: الحي و االنسان و المائي/ 7، 161) 20
animal, man, wild [28b38] 

قد وصفنا ـ موجبين و كان الحدان العاليان جزئيين او سالبين فلن يجب / 14، 162) 21
  قد وصفنا ـ و كان الحدان العاليان موجبين او سالبين ـ فلن يجب شيء:::: شيء ـ 

if both the terms are affirmative or negative nothing necessary follows at all [29a20] 

فانه اذا كان كال الحدين مهملين ام سالبين او جزئيين اليكون منهما قياس / ، آخر162) 22
  )زائد(باضطرار 

و علي هذا المثال الشكالن :::: و علي هذا المثال الشكالن اآلخران و قد تبين / 5، 163) 23
  اآلخران النه يوجد القياس باالنعكاس دائماً و قد تبين

Similarly also in the other figures: a syllogism always results by means of 
conversion. It is evident also. [29a27] 

فقد عاد اليمكن / 12سطر  )::::جابجايي(فقد عاد القياس الي الشكل االول / 16، 163) 24
  و مثال ذلك القياس الي الشكل االول

about by means of the first figure, e.g. [29a35] 
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و ليست كذلك و نعلم هذا من الشكل :::: و ليست كذلك و علي هذا المثال / 5، 164) 25
  الثاني و علي هذا المثال

this we know by means of the second figure. [29b8] 

اما القياسات التي في الشكل الثالث فانها ان كانت الحدود كلية او جزئية / 14، 164) 26
لقياسات التي في الشكل الثالث فانها ان كانت الحدود كلية فانها تكمل مباشرة اما ا:::: فانها 

  بالقياسات الكلية من الشكل االول و اما ان كانت جزئية فانها
Syllogisms in the third figure, if the terms are universal, are directly made 

perfect by means of those syllogisms; but when one of the premisses is 
particular [29b20] 

و هذه قد رفعت :::: فقد اتينا . و هذه قد رفعت الي الكلية من الشكل االول/ 15، 164) 27
الي الكلية من الشكل االول، فيمكن ان ترجع القياسات الجزئية من الشكل الثالث؛ فوضح ان كل 

  فقد اتينا. ولاالقيسة ترجع الي االقيسة الكلية من الشكل اال
and these (we have seen) may be reduced to the universal syllogisms in the 

first figure: consequently also the particular syllogisms in the third figure may be 
so reduced. It is clear then [29b23-26] 

  )262و  201و نيز ص  179ص تا  166از ص ( موجبة::::  واجبة/ 1، 166) 28
فان :::: تكن مقدمة ا ب اضطرارية فانه ليس تكون النتيجة اضطرارية  فان لم/ 16، 166) 29

  تكن مقدمة ا ب اضطرارية  و كان ب ج اضطرارية فانه ليس تكون النتيجة اضطراريةلم
But if the major premiss is not necessary, but the minor is necessary, the 

conclusion will not be necessary [30a25] 

و ليس االنسان  متحرك ال بالضرورةاالنسان هو حي بالضرورة و الحي / 3، 167) 30
و ليس االنسان  اليتحرك بالضرورةاالنسان هو حي بالضرورة و الحي  ::::متحركاً بالضرورة 
  متحركاً بالضرورة 

man is an animal necessarily, but an animal does not move necessarily, nor 
does man [30a33] 

اذا  ::::اذا كانت الموجبة كلية و ضرورية او جزئية لم تكن النتيجة ضرورية / 9، 169) 31
  جزئية لم تكن النتيجة ضروريةالسالبة كانت الموجبة كلية و 

but whenever the affirmative premiss is universal, the negative particular, the 
conclusion will not be necessary [31a5] 
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اذا كانت السالبة  ::::اذا كانت السالبة اضطرارية و جزئية النتيجة اضطرارية / 2، 170) 32
  اضطرارية ليستالنتيجة فاضطرارية و جزئية 

Nor again, if the negative statement is necessary but particular, will the 
conclusion be necessary [31a17] 

  )نسخه(ان كانت احديهما ضرورية :::: اذا كانت اضطرارية / 7، 170) 33
  )زائد(فليست النتيجة اضطرارية / 10، 172) 34
فليست النتيجة اضطرارية  ::::فليست النتيجة اضطرارية و الحدود المستعملة / 14، 172) 35

  مستعملةو الحدود ال و البرهان كما تقدم
the conclusion will not be necessary. The proof of this by reduction will be 

the same as before; but if terms are wanted [31b40] 

الن الحي بالضرورة بعض االبيض، و المستيقظ ليس في شيء من االبيض / 18، 172) 36
  المستيقظ ليس في شيء من االبيض يمكن ان يكونالن الحي بالضرورة بعض االبيض، و :::: 

for it is necessary that animal should belong to some white thing, but it is 
possible that waking should belong to none [32a4] 

  الحي و ليكن الحد االوسط :::: ذاالرجلينو ليكن الحد االوسط / ، آخر172) 37
'animal' being middle [32a6] 

. و اما انها ممكنة ان تقال عليها:::: فهو بين . و اما انها ممكنة ان تقال عليها/ 2، 177) 38
  واحد بعينه؛ فهو بين) يمكن ان ا مقول علي ب(و ) ا ممكن علي موضوع ب( هذان القوالن 

It makes no difference whether we say, A is possible of the subject of B, or 
all B admits of A [32b30] 

  ا و النتيجة ب  المقدمات تو ان صير ::::ا و النتيجة ب  احد المقدمتينو ان صير / 4، 182) 39
If then, for example, one should indicate the premisses by A, and the 

conclusion by B, [34a23] 

  انسان متحرك  كلو ال بالضرورة  ::::متحرك  ماو ال بالضرورة انسان / 10، 184) 40
it is not necessary that any man should move [35a1] 

فان وضعت ب غيرموجودة في شيء من ح او غيرممكنة في شيء منها ليس يكون / 3، 185) 41
  ليس يكون قياس البتة» يمكن ان التكون «فان وضعت ب غيرموجودة في شيء من ح بدل :::: قياس البتة 



 )دفتر اول(؛ »قياس ارسطو«ارزيابي ترجمة عربي    66

 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، پژوهي،  منطق

if it be assumed that B does not belong to any C, instead of possibly not 
belonging, there cannot be a syllogism anyhow [35a22] 

، كانت المقدمات او سالبةالمقدمة التي عند الطرف االصغر جزئية ممكنة / 17، 185) 42
  او سالبةكنة، كانت المقدمات موجبة المقدمة التي عند الطرف االصغر جزئية مم:::: موجبة 

the minor is particular and problematic, whether both premisses are negative 
or affirmative [35a38] 

فان :::: سالبة كانت او موجبة : فان صيرت المقدمة الكلية عند الطرف االصغر/ 9، 186) 43
  المقدمة الجزئية عند الطرف االكبر سالبة كانت او موجبةصيرت المقدمة الكلية عند الطرف االصغر و 

But if the minor premiss is universal, and the major particular, whether either 
premiss is negative or affirmative [35b13] 

احدة ممكنة كانت او مطلقة، او و:::: ممكنة كانت او مطلقة، يكون قياس البتة / 11، 186) 44
  منهما ممكنة و االخري مطلقة يكون قياس البتة

whether problematic or assertoric, or the one problematic, the other 
assertoric. The demonstration is the same [35b16] 

:::: كلية كانت المقدمات او جزئية : تكون النتيجة سالبة ممكنة و سالبة مطلقة/ 8، 187) 45
النتيجة سالبة ممكنة السالبة مطلقة؛ و ان كانت السالبة ضرورية تكون النتيجة سالبة ممكنة  تكون

  و سالبة مطلقة؛ كلية كانت المقدمات او جزئية
the conclusion will be problematic, not negative assertoric; but when the 

negative is necessary the conclusion will be problematic negative, and assertoric 
negative, whether the premisses are universal or not [35b31-33] 

  ا شيء منان ب غيرممكنة في  ::::ان ب غيرممكنة في ا / ، آخر187) 46
B is not possible for any A [36a14] 

اذ كان قد وجد نتيجة و هو بين انه قد تكون نتيجة قياس لما يمكن اال يكون، / 3، 188) 47
  »اليكون«النه يجوز بيان » ممكن ان اليكون«و هو بين انه يجوز بيان :::: قياس لما ليس هو موجود 

 And it is clear that the possibility of not belonging can be inferred, since the 
fact of not belonging is inferred [36a17] 

تي تنتج ما ليس بموجود اعني نتيجة مطلقة سالبة فابيض و حي و و اما ال/ 15، 188) 48
و كذلك يعرض في المقاييس الجزئية، النه اذا كانت السالبة عند الطرف االكبر و كانت . قير
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و اما التي تنتج ما :::: اعني سالبة مطلقة مثل انه اذا . اضطرارية تكون النتيجة بما ليس موجوداً
و كذلك يعرض في المقاييس الجزئية، النه اذا كانت السالبة . و قيرليس بموجود فابيض و حي 

  اضطرارية تكون النتيجة بما ليس موجوداً مثل انه اذا 
and for the negative relation-white-animal-pitch.The same relation will 

obtain in particular syllogisms. Whenever the negative proposition is necessary, 
the conclusion will be negative assertoric: e.g. [36a31] 

  )تكراري(و اذ كانت ا غير موجودة في كل ح . فان ب غيرممكنة في شيء من ا/ 22، 188) 49
  مثل مقدمة ب ح ::::ح  ومثل مقدمة ب / 2، 189) 50

e.g. BC the minor premiss [36a41] 

موجبة كانت او سالبة و كانت الجزئية : عند الطرف االصغر فان صيرت الكلية/ 5، 189) 51
موجبة كانت او سالبة و كانت : فان صيرت الكلية الممكنة عند الطرف االصغر:::: اضطرارية 

  الجزئية عند الطرف االكبر اضطرارية
But if the minor premiss is universal, and problematic, whether affirmative 

or negative, and the major premiss is particular and necessary [36b3-5] 

اذا كانت المقدمة الكلية عند الطرف االصغر و كانت سالبة اضطرارية و كانت / 9، 189) 52
  اذا كانت المقدمة الكلية سالبة اضطرارية و كانت الجزئية ممكنة:::: الجزئية ممكنة 

But when the universal is necessary, the particular problematic, if the 
universal is negative [36b8] 

فهو بين مما قد قيل ان المقاييس تكون او التكون بحاالت واحدة من حاالت / 20، 189) 53
الحدود اذا كانت المقاييس مركبة من مقدمات ممكنة و مطلقة، او مركبة من مقدمات ممكنة و 

فهو :::: قاييس المركبة من موجبة ممكنة و سالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة اضطرارية غير انه في الم
بين مما قد قيل ان المقاييس تكون او التكون بحاالت واحدة من حاالت الحدود، كانت المقاييس 

  مركبة من مقدمات ضرورية او مطلقة، غير انه ان كانت المقدمة السالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة
Clearly then from what has been said a syllogism results or not from similar 

relations of the terms whether we are dealing with simple existence or necessity, 
with this exception, that if the negative premiss is assertoric the conclusion is 
problematic, [36b19-21] 

  المتضادة منها او المتناقضة:::: المتضادة منها و المتناقضة / ، آخر190) 54
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whether they are contraries or contradictories [36b40] 

  الن احداهما نقيض االخري:::: الن احداهما موجبة و االخري سالبة / 12، 191) 55
for the one statement is the contradictory of the other [37a13] 

  هذا محال؛ و االستدالل اليقبل النه :::: هذا محال؛ النه / 14، 191) 56
this is impossible.' The argument cannot be admitted, for [37a16] 

فاذا كانت بالقضية بانه اذا كانت ح غيرممكنة في كل د فانها بالضرورة ليست / 1، 192) 57
احد بانه اذ كانت ح غيرممكنة في كل د، فانها بالضرورة ليست  فاذا ادعي:::: في بعض ح كذباً 

  في بعض د، فهذا االدعا كذب
If any one then should claim that because it is not possible for C to belong to 

all D, it necessarily does not belong to some D, he would make a false 
assumption: [37a20] 

فاذن القول ان الشيء يمكن في كل الشيء يناقض انه في بعضه بالضرورة او / 4، 192) 58
فاذن القول بان الشيء يمكن في كل الشيء يناقض انه في بعضه :::: انه بالضرورة ليس في بعضه 

  بالضرورة و انه بالضرورة ليس في بعضه؛
Hence both the propositions 'A necessarily belongs to some B' and 'A 

necessarily does not belong to some B' are opposed to the proposition 'A may 
belong to all B'. [37a25] 

  اضطرارية و ايضاً و الينتج قياس:::: الاضطرارية  و ايضاً و/ 12، 196) 59
Nor again can we draw a necessary conclusion [38a37] 

و هو بين ان هذه المقاييس كلها :::: بين ان هذه المقاييس كلها غيرتامة  و هو/ 8، 198) 60
  غيرتامة و يتبين كلهم باالشكال المذكورة

And it is clear that all the syllogisms are imperfect, and are completed by 
means of the figures mentioned. [39a3] 

فان :::: علي نحو ما كان يكون في المقاييس المطلقة  فان القياس يكون اوال/ 16، 199) 61
  القياس يكون او اليكون علي نحو ما كان يكون في المقاييس المطلقة

a syllogism will be possible, or not, under the arrangement of the terms as in 
the case of assertoric propositions [39a31] 
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النه ان كانت ا :::: كانت ا ممكنة في كل ح و ح ممكنة في بعض ب النه ان / 19، 199) 62
  ممكنة في كل ح و ح في بعض ب 

For if A is possible for all C, and C for some of the Bs, then A is possible for 
some of the Bs [39a34] 

ح مطلقة و مقدمة ا ح ممكنة، و ايضاً ان كانت مقدمة ب :::: ممكنة، و ايضاً / 18، 200) 63
  ممكنة و ايضاً

problematic. Similarly if the proposition BC is pure, AC problematic; or if [39b18] 

فرس و نائم و انسان نائم و اما التي تجمع : فالحدود التي تجمع نتيجة كلية هي/ 8، 203) 64
نائم ـ فرس : ود التي تجمع نتيجة كلية هيفالحد:::: فرس و يقظان و انسان نائم : نتيجة سالبة كلية

  نائم ـ فرس يقظان ـ انسان : نائم ـ انسان و اما التي تجمع نتيجة سالبة كلية
To illustrate the former take the terms sleep-sleeping horse-man; to illustrate 

the latter take the terms sleep-waking horse-man. [40a39] 

والبرهان في ذلك هو :::: والبرهان في ذلك هو البرهان في المقاييس الكلية / 15، 203) 65
  البرهان، كلية كانت الحدود او جزئية

for the same kind of proof can be given whether the terms are universal or not [40b6] 

:::: ود و اما غيرموجود و كل برهان و كل قياس اما ان يبين ان الشكل موج/ 10، 204) 66
  و كل برهان و كل قياس يبين بالضرورة ان الشيء موجود او غيرموجود في شيء

It is necessary that every demonstration and every syllogism should prove 
either that something belongs or that it does not [40b25] 

و هو بين ان :::: الجزئية باالشكال التي ذكرنا تتم  و هو بين ان المقاييس/ 9، 206) 67
  باالشكال التي ذكرنا تتم) المستقيمة(= المقاييس الجزمية 

It is clear then that the ostensive syllogisms are effected by means of the 
aforesaid figures [41a22] 

  باكثر اال ان تكون النتيجة ال:::: تكن النتيجة  ال باكثر و ان لم/ 13، 209) 68
no more, unless the same conclusion [41b37] 

  فان كانت النتيجة غير ا، ب، ه فان المقاييس:::: فان كانت النتيجة غير ه فان المقاييس / 17، 210) 69
But if (iii) the conclusion is other than E or A or B, the syllogisms [42a21] 
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  فاليكون قياساً علي المطلوب االول:::: واآلخر يكون قياساً علي المطلوب االول  /3، 211) 70
and the syllogism does not prove the original proposition. [42a30] 

اقل من الحدود و سيكون عدد المقدمات و :::: اقل من الحدود اال انها ليست / 19، 211) 71
  نسب الحدود واحدة اال انها ليست

fewer than the terms related), and the premisses will be equal in number to 
the relations of predication [42b10] 

فان جعلت فوق ا حدثت نتيجة د ب . كذلك في سائر هذا، اذا زيدت تحت ح/ 7، 212) 72
ن زيد الحد في و ان جعلت بعد ا حدثت نتيجة ا ب و نتيجة د ب و كذلك الحدود فا. و د ح
  كذلك في سائر هذا، فان زيد الحد في الوسط:::: الوسط 

Similarly with any further additions. And similarly too if the term is inserted 
in the middle [42b24] 

و هو حيوان ايضاً و منها ما يقال علي :::: و منها ما يقال . و هو حيوان ايضاً/ 10، 214) 73
  ر و لكن اليقال عليه شيء متقدم و منها ما يقالآخ

and animal); and some things are themselves predicated of others, but 
nothing prior is predicated of them; and some are predicated [43a30] 

اال علي جهة  ::::اال علي جهة الرأي المحمود و اما االشياء الجزئية التقال / 17، 214) 74
  الرأي المحمود و لكن هذه تقال علي اشياء اخري و اما االشياء الجزئية التقال

save as a matter of opinion, but these may be predicated of other things. 
Neither can individuals [43b40] 

هي الحقة :::: ن هي الحقة بالمحاط، الن كل ما لحق الحي فهو الحق لالنسا/ 1، 216) 75
  بالمحاط الن هذه االوصاف كانت قد فرضت علي حد اكبر؛ الن كل ما لحق الحي فهو الحق لالنسان

subordinate term (for these attributes have been taken in dealing with the 
superior term; for what follows animal also follows man [43b26] 

ان ا غيرموجودة في شيء من ه و :::: فاذن . ا غير موجودة في شيء من ه ان/ 12، 220) 76
لكن النتيجة التحصل بالمقدمات المفروضة بل من الحالة المتقدمة الن ب سيقال علي كل ا و 

  اليقال علي شيء من ي فاذن
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A belongs to none of the Es, not however from the premisses taken but in the 
aforesaid mood. For B will belong to all A and to no E. Consequently [45a6-8] 

بان ب و ث شيء احد و يحصل القياس :::: بان ب و ث شيء احد و يعرض / 6، 221) 77
  بهذه الحدود و يعرض

B must be identical with one of the Hs, and the syllogism results through 
these terms. [45a21] 

من جهة انهم اليعقلون ان ب :::: من جهة انهم يعقلون ان ب و ث شيء احد / 8، 221) 78
  و ث شيء احد

because they have failed to observe the identity of the Bs with the Hs. [45a24] 

ان وضعت ا موجودة :::: ان وضعت ا موجودة في بعض ه و كذلك يعرض / 13، 222) 79
  ه سيبرهن انه غيرموجودة في شيء من ه و كذلك يعرضفي بعض 

assume that A belongs to some E and it will be proved per impossibile to 
belong to no E. Similarly with the rest [45b5] 

الذي :::: الذي به يكون القياس اصغر ابداً من الطرف االول و اما في القسمة / 12، 225) 80
  كون القياس اصغر ابداً من الطرف االول و اليكون اوسع منه؛ و اما في القسمةبه ي

syllogism is formed must always be inferior to and not comprehend the first 
of the extremes. But division [46b2] 

باضطرار  انه يعرض منه آخر:::: انه يعرض منه آخر باضطرار و اليتوهمون / 12، 226) 81
  النهم ينهجون نهجاً آخر و اليتوهمون

for they pursue the other method altogether, never even suspecting [46b25] 

فينبغي اوالً ان نتعاطي :::: فينبغي اوالً ان نتعاطي احد مقدمتي القياس / 13، 227) 82
  مقدمتي القياس

First then we must attempt to select the two premisses of the syllogism [47a10] 

و :::: و احياناً يقدمون اشياء التعين في ايجاب النتيجة و ال في نقضها / 19، 227) 83
  اآلخرين صدفة يطلبون تصديق

and invite the concession of others to no purpose [47a18] 
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و آخر محمول :::: كل االول و آخر محمول عليه في االخري فانه يكون الش/ 6، 229) 84
عليه في االخري او كان الحد االوسط محموالً علي موضوع و يسلب عنه حد آخر فانه يكون 

  الشكل االول
subject of predication, or if it is a predicate, and something else is denied of 

it, we shall have the first figure [47b1] 

النه لم :::: نه لم يكن القياس يكون من غير ان تكون هذه المقدمة كلية ال/ 16، 230) 85
  يكن القياس من غير ان تكون هذه المقدمة كلية

but unless this is assumed, no syllogism (as we have shown) is possible. [47b36] 

  لٌ للمرض النه كل انسان قاب:::: النه ليس كل انسان قابالً للمرض / 7، 231) 86
for every man is capable of disease [48a7] 

ان الشيء موجود في :::: ان الشيء موجود في الشيء او غيرموجود، مثل / 4، 233) 87
  الشيء، مثل

a thing ‘is’ may be said to be true. Take for example [48b5] 

اما المقدمات فينبغي ان ... به الحق اما المقدمات فينبغي ان تقال علي نحو ما يقع / 7، 234) 88
اما :::: هذا ضعف لهذا، و هذا من هذا و ما شاكل ذلك : تؤخذ علي نحو ما يكون الحق كقولك

اما المقدمات فينبغي ان تقال علي نحو .... االسم  المقدمات فينبغي ان تقال علي نحو ما يقع به صرف
، الذي يضرب هذا او )genetive(، ضعف لهذا )dative(كتبت بالقلم : الحدود كقولك ما يقع به صرف

  .او كل حالة يقع االسم في المقدمة) nominative(، االنسان حيوان )accusative( يري هذا
ها بايد متناسب با حالت  ولي مقدمه... و مقدمات بايد متناسب با صرف اسم اخذ شوند 

، و خواه به صورت »ا اينبرابر ب«صرفي حدها اخذ شوند؛ خواه به صورت بايي، مانند 
زند يا اين را  آنكه اين را مي«، و خواه به صورت رايي، مثل »دو برابر اين«ملكي، مانند 

، و خواه به هر صورتي كه »انسان حيوان است«، و خواه به صورت اسمي، مانند »بيند مي
  .شود اسم در مقدمه واقع مي

but the premiss must be understood according to the case of the noun…but 
the premisses ought to be understood with reference to the cases of each term-
either the dative, e.g. ‘equal to this’, or the genitive, e.g. ‘double of this’, or the 
accusative, e.g. ‘that which strikes or sees this’, or the nominative, e.g. ‘man is 
an animal’, or in whatever other way the word falls in the premiss. [48b40-49a5] 
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و ح خير، حق ان يقال ا علي ب النه قد :::: و ح خير، فاذن تكون النتيجة / ، آخر235) 89
] خير[ فرض علم من موجودما انه موجودما و ايضاً يقال ب علي ح الن ح عالمة لموجودما

  فلذا يمكن ان يقال ا علي ح فاذن تكون النتيجة
شود، زيرا طبق فرض، از موجود خاص علمي هست  صادق است كه ا بر ب حمل مي

] خير[شود، چون ح نماد موجود خاص  كه موجود خاص است، و نيز ب بر ح حمل مي
  .تواند بر ح حمل گردد است، از اينرو ا نيز مي

C stand for ‘good’. It is true to predicate A of B: for ex hypothesi there is a 
science of that which is something, that it is something. B too is true of C: for 
that which C represents is something. Consequently A is true of C: there will 
then [49a33-35] 

في ب و كانت ا التقال علي كل ما تقال عليه ب فانه اليجب فان كانت ا / 11، 237) 90
بالضرورة ان تكون ا ليس فقط ال في كل ح و لكن و ال في ح البتة يجب ان تكون سواء كانت ب 

فان كانت ا في ب و كانت ا التقال علي كل ما :::: مقولة علي كل ح او كانت مقولة علي ب فقط 
لي كل ح او كانت مقولة علي ب فقط فانه اليجب بالضرورة تقال عليه ب، سواء كانت ب مقولة ع

  ان تكون ا ال في كل ح فقط و لكن و ال في ح البتة يجب ان تكون 
If then A belongs to B, but not to everything of which B is predicated, then 

whether B belongs to all C or merely belongs to C, it is not necessary that A 
should belong, I do not say to all C, but even to C at all [49b20-23] 

انه يعرض شيء محال من :::: انه يعرض شيء محال من وضع الحروف، النا / 5، 238) 91
  وضع الحدود، النا

that something absurd results through setting out the terms: for we [49b34] 

اما وضع هذه :::: اما وضع هذه الحروف فنستعمله لبيان التعليم للمتعلم، / 11، 238) 92
  الحدود فنستعمله لبيان التعليم للمتعلم، 

We (I mean the learner) use the process of setting out terms like perception by 
sense, [50a1] 

  )صل بعدف(المقاييس كذلك ... و ال ينبغي ان / 13، 238) 93
و كل ما كان مناقضا السم واحد من التي في الحد، فانه ينبغي ان يوضع ذلك / 7، 239) 94

االسم الذي نقض من الحد و ال الحد كله، فانه يعرض ان اليضطرب لطول القول مثل انه ان يتبين 
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و كل ما كان  ::::المشروب و ماءالبحر و الماء : ان الماء ليس مشروباً، فانه ينبغي ان تصير الحدود
مناسباً السم واحد من التي في الحد، فانه ينبغي ان يوضع ذلك االسم الذي قصد من الحد و ال 
الحد كله، فانه يعرض ان ال يضطرب لطول القول مثل انه ان يتبين ان الماء مايع مشروب، فانه 

  المشروب و الماء: ينبغي ان تصير الحدود
عريف كه به دنبال اثبات بخشي از آن تعريف هاي مربوط به يك ت در مورد استدالل

شود، نه كل تعريف را؛ زيرا از  است، بايد حدي را اخذ كنيم كه استدالل به آن مربوط مي
شود؛ مثالً اگر كسي اثبات نمايد كه آب يك  ابهام ناشي از طوالني شدن تعريف كاسته مي

  .كنيممايع نوشيدني است، بايد نوشيدني و آب را به عنوان حد اخذ 
In reference to those arguments aiming at a definition which have been 

directed to prove some part of the definition, we must take as a term the point to 
which the argument has been directed, not the whole definition: for so we shall 
be less likely to be disturbed by the length of the term: e.g. if a man proves that 
water is a drinkable liquid, we must take as terms drinkable and water. [50a11-16] 

قد يحل الي االول، و :::: قد يحل الي االول، و ليس ذلك ابداً و لكن احياناً / 6، 241) 95
  ضه ليس ذلك كله و لكن بع

figure to the first, not all however but some only [50b10] 

و هو بين ان المقاييس واحدة باعيانها في هذه االشكال ليس لها انحالل و / ، آخر243) 96
و اما هذه فانما . ال التي في الشكل كانت تنحل، و سائر المقاييس كلها تنحل الي الشكل االول

و هو بين ان المقاييس التي التنحل بعضها الي بعض في هذه :::: محال تتبين برفع الكالم الي ال
االشكال هي التي التنحل الي الشكل االول ، و سائر المقاييس التي تنحل الي الشكل االول فانما 

  تتبين برفع الكالم الي المحال 
 شوند، هاي دوم و سوم به همديگر تحويل نمي هايي كه در شكل اينك روشن است قياس

ها را در فرايند ارجاع به  گونه قياس شوند؛ و اين ها هستند كه به شكل اول تحويل نمي همان
  .توان به وسيلة ارجاع به محال اثبات كرد شكل اول، فقط مي

It is clear then that the same syllogisms cannot be resolved in these figures 
which could not be resolved into the first figure, and that when syllogisms are 
reduced to the first figure these alone are confirmed by reduction to what is 
impossible. [51a40-51b3] 
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كذلك ليس :::: لذلك ليس كل شيء اما ان يكون مساوياً او اليكون مساوياً / 9، 245) 97
  اً بل كل شيء اما ان يكون مساوياً او اليكون مساوياًكل شيء اما مساوياً اما المساوي

Wherefore not everything is either equal or unequal, but everything is equal 
or is not equal [51b28] 

و اما ح و اما د سيتعلق علي كل :::: و اما ح و اما د و ليس يجتمعان معاً / 1، 246) 98
  شيء و ليس يجتمعان معاً

and either C or D will belong to everything, but they will never belong to the 
same thing [51b41] 

فحق ان يقال انه :::: فحق ان يقال انه ابيض او انه ال ابيض هو نحو واحد / 6، 247) 99
و ليس هو الابيض الن هذه العبارة االخيرة تدل علي انه الابيض و لكن القول علي انه ابيض ا

  ابيض هو نحو واحد
and that it is true to call it not-white; for this means that it is not-white. But 

we may prove that it is true to call it white or not-white in the same way [52a28] 

يء واحد و كل اذا كانت ا ب هكذا حتي انه اليمكن ان يكون معاً في ش/ 15، 247) 100
اذا كانت ا ب هكذا حتي انه اليمكن ان :::: واحدة من االشياء، فانه اليخلو من احدهما بالضرورة 

  يكون معاً في شيء واحد، و انه اليخلو من احدهما بالضرورة
whenever A and B are such that they cannot belong at the same time to the 

same thing, and one of the two necessarily belongs to everything [52a40] 

فالن كل :::: فالن كل واحد من ح و د بالضرورة ليس يخلو منه احدي ح د / 2، 248) 101
  واحد من االشياء بالضرورة ليس يخلو من احدي ح د

For since either C or D necessarily belongs to everything [52b5] 

فكل شيء بالضرورة . يان ذلك ان توجد ز سالبة ا ب و ب سالبة ح دو ب/ 17، 248) 102
و ايضاً في كل شيء اما ان . اما ان يوجد فيه ا او د، النه اما ان توجد فيه الموجبة و اما السالبة

توجد ح و اما ان توجد ح و اما ان توجد ب، النهما موجبة و سالبة و كان موضوعاً ان ا موجودة 
فاذن الذي يوجد فيه د في كله يوجد ب و ايضاً الن كل واحد من . ه حفي كل ما يوجد في

االشياء بالضرورة ليس يخلو من احدي ز ب و كذلك و ال من احدي ب د و كانت ب الحقة لد 
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و ذلك . فان ب الحقة لد، الن ذلك هو عندنا معلوم فاذن ان كانت ا الحقة لح فان ب الحقة لد
ناك قلبا في تناسبها هكذا النه ليس بالضرورة كل شيء اما ان كذب النه بخالف ذلك قلنا ان ه

و بيان ذلك ان توجد ز سالبة ا ب :::: يوجد فيه ا او د و ال ايضاً ب او د الن د ليس هي سالبة ا 
فكل شيء بالضرورة اما ان يوجد فيه ا او ز، النه اما ان توجد فيه الموجبة و اما . و و سالبة ح د

في كل شيء اما ان توجد ح و اما ان توجد و، النهما موجبة و سالبة و كان و ايضاً . السالبة
فاذن الذي يوجد فيه و في كله يوجد ز و ايضاً . موضوعاً ان ا موجودة في كل ما يوجد فيه ح

الن كل واحد من االشياء بالضرورة ليس يخلو من احدي ز او ب و كذلك و ال من احدي و او 
الن ذلك هو عندنا معلوم؛ فاذن ان كانت ا الحقة لح فان : ب الحقة لد د و كانت و الحقة لز فان

و ذلك كذب النه بخالف ذلك قلنا ان هناك قلبا في تناسبها هكذا النه ليس . ب الحقة لد
  بالضرورة كل شيء اما ان يوجد فيه ا او ز و ال ايضاً ب او ز الن ز ليس هي سالبة ا

‘Assume that F stands for the negation of A and B, and again that H stands 
for the negation of C and D. It is necessary then that either A or F should belong 
to everything: for either the affirmation or the denial must belong. And again 
either C or H must belong to everything: for they are related as affirmation and 
denial. And ex hypothesi A belongs to everything ever thing to which C 
belongs. Therefore H belongs to everything to which F belongs. Again since 
either F or B belongs to everything, and similarly either H or D, and since H 
follows F, B must follow D: for we know this. If then A follows C, B must 
follow D’. But this is false: for as we proved the sequence is reversed in terms so 
constituted. The fallacy arises because perhaps it is not necessary that A or F 
should belong to everything, or that F or B should belong to everything: for F is 
not the denial of A. [52b22-32] 

 
و » الـ خير«و ال » الخير«و ليس هي » ليس خيراً«الن سالبة خير هي / 7، 249) 103

و كذلك يعرض في ح د الن » الـ شر«و ال » الشر«و ليس هي » ليس شراً«سالبة الشر هي 
الخير و «و ليس الـ خير هي» ليس خيراً«الن سالبة خير هي :::: المأخوذة اثنتان السوالب 
  و كذلك يعرض في ح و د الن السالبتين مأخوذتان بازاء حد واحد» الالـ خير

For not good is the negation of good: and not-good is not identical with 
‘neither good nor not-good’. Similarly also with C and D. For two negations 
have been assumed in respect to one term. [52b33-37] 
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مقاله معرفي  مورد از آنها را در اين قريب يكصدخورد كه  در اين اثر مهم به چشم مي

مورد  12مورد ترجمة عربي نامفهوم،  13مورد كاستي در ترجمه،  47: از جمله. نموديم
مورد  4مورد توضيح اضافي،  4مورد تغيير مثال،  7مورد خطاي ترجمه،  8عبارت زائد، 

  .مورد ترجيح نسخه بدل 1مورد تكراري و  1جايي،  مورد جابه 2خطاي تصحيح، 
  :رسد نكته الزم به نظر مي در نهايت يادآوري چند

ها وجود دارد؛  پوشاني در ميان دسته الذكر قاطع نيست و امكان هم بندي فوق اوالً، دسته
  . تواند نامفهوم بودن يا خطاي آن را در پي داشته باشد به عنوان مثال، كاستي در ترجمه مي

مفهوم، خطاها و ها، عربي نا ـ از جمله كاستي ثانياً، تكليف بسياري از اين اشكاالت
دانيم كه چه مقدار از اين قبيل مشكالت مربوط  ها ـ معلوم نيست؛ يعني فعالً نمي جايي جابه

  .به مترجمين است و چه مقدار مربوط به مصحح
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ثالثاً، با وجود اين مشكالت، بسياري از فرازهاي ترجمة عربي خوب و روان هستند تا 
هاي  ـ نسبت به ترجمه مه به آنها اشارت رفتكه برخي از اين فرازها ـ كه در مقد  حدي

  .امروزين از صحت و دقت بيشتري برخوردار هستند
  
  نوشت پي

هاي دشوار، ناگزير از مراجعة مجدد به متن يوناني  اي از عبارت در فرايند تطبيق و تصحيح پاره. 1
آقاي آرش پرورم جناب  هاي دوست گرامي و دانش در اين مسير مثل هميشه از مساعدت. شديم

  .نمايم دريغ ايشان سپاسگزاري مي وسيله از زحمات بي بدين. ام كرامتي بهره برده
گفتني است متن قياس ارسطو توسط اينجانب و تيم همراه در طول سه سال گذشته از زبان  .2

  .اميد است در آينده نزديك شاهد چاپ اين اثر باشيم. يوناني به زبان فارسي ترجمه شده است
به سطر ) 7(در نسخة بدوي و رقم دوم  145به صفحة ) 145(گذاري، رقم اول  ين نوع شمارهدر ا. 3

  .كند هفتم در آن صفحه اشاره مي
براي اختالفات موجود در نسخة  103تا  1شود كه نگارنده از  هايي مربوط مي اين ارقام به شماره. 4

  .ر گرفته استها، در آغاز هر موردي در نظ ها و ترجمه بدوي با ساير نسخه
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