
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  41 -  19، صص 1392 و زمستان پاييز ،دوم، شمارة چهارمسال 

  معضل مثال نقض در قياس ارسطو
  1تحليل و نقد روش اوكاسيويچ

  *جواد بيگي

  چكيده
ده مورد توجه فالسفه و حكما بو يمنطق يها ستمياز س يكيباز ريارسطو از د منطق
و  اسيـ فهـم ق جا كه الزمة داشتن نگاهي كاربردي بـه منطـق ارسـطو،     از آن. است

خواهد پرداخته  يبه طور جد اسيبه بحث قدر اين مقاله  است،اش  گانه اشكال سه
، با ايـن حـال   است هاي منتج و عقيم مهم قياس ارسطو ضرب يكي از مباحث. شد

منـتج توجـه    هـاي  بچنان كه به ضر كه در اعصار گذشته آن نكتة جالب اين است
در  شود يتالش م پژوهش نيدر ا .شد يتوجه نم ميعق يها به ضرب ه استشد يم

در منطق  اصلي اي هلعنوان مسئ به ميعق هاي ضرب هاي منتج به كنار تشريح ضرب
  .پرداخته شود ارسطو

  .قياس، مثال نقض، ارسطو، ضرب، حد :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هاي مستوفي را در اين زمينه انجـام داده كـه    گذار قياس حملي، بحث به عنوان بنيانارسطو 

العبـاره، تحليـل اول، تحليـل دوم، جـدل، و بـر رد      ، مقـوالت ها در شش رسالة  حاصل آن
 اقترانـي بـه بحـث قيـاس     تحليـل اول در » اول  معلـم «. امروز در دسترس اسـت  سوفيست

قيـاس بايـد   « 2؛بحث برهان و جدل استتر از  عام وي ةپردازد كه به گفت مي )شماري باهم(
برهـان  ] بـه عبـارت ديگـر   [تـر اسـت؛    پيش از برهان مورد بحث قرار گيرد زيرا قياس عام
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با توجه به اين نكته، اهميت فهـم  ) 25b30(» اي قياس است اما هر قياسي برهان نيست گونه
  .شود هاي ارسطو، دوچندان مي قياس به جهت كاربردش در ديگر رساله

بخـش اول ايـن    7و به طور خـاص در   اول تحليل اول در تالش است در رسالة معلم 
تـوان   از اين رو در يك شماي كلـي مـي  . بخشي، قواعد منطقي قياس را بيان كند 46رسالة 

چه ارسطو در تالش است تحت عنوان قواعد قياس به آن بپردازد شـامل مبـاحثي    گفت آن
قياسي كه از سه شكل و هر . شدن است حملچون تعريف قياس، حد، مقدمه، شكل، و  هم

 .اند ها منتج و برخي ديگر عقيم از آن  شود كه برخي شكل از چندين ضرب تشكيل مي
كنـد؛ بـدين ترتيـب كـه      گانه را معرفي مي هاي منتج و عقيم اشكال سه وي خود، ضرب

مچنين براي دهد و ه هايي را ارائه مي هاي منتج استدالل از ضرب 3براي تشريح انتاج برخي
چه در قواعد قيـاس،   شود، اما آن هاي عقيم به مثال نقض متوسل مي عقيم نشان دادن ضرب
تر در كتب شارحان اين سيستم منطقي انعكاس يافته اسـت بحـث از    قابل تأمل است و كم

خـوبي بـه آن پرداختـه     چگونگي عقيم نشان دادن ضروب عقيم است، كاري كه ارسطو بـه 
بـودن   آورد عقيم طور كه براي ضروب منتج استدالل مي همانر ارسطو به عبارت ديگ. است
  .هاي عقيم را نيز با مثال نقض نشان دهد ضرب

براي ورود به اين بحث ابتدا بايد يك معرفي اجمالي از قياس ارسطو بيان شود و جهت 
امة پردازيم و در اد هاي منتج مي هاي عقيم و مثال نقض، به معرفي اجمالي ضرب فهم ضرب

طـور كـه معلـم اول،     همـان . هاي نقض خـواهيم پرداخـت   بودن مثال آن، به چگونگي عقيم
جا با ارائة تعاريف مفهوم  الذكر تعريف كرده است، در اين هاي فوق خوبي هركدام از واژه به

  .خوبي بيان شود قياس، شكل، مقدمه و حد، تالش خواهد شد موضوع مورد نظر به
تنيـده اسـت؛ زيـرا در     قواعد و تعاريف پـيش روي كـامالً درهـم   الزم به ذكر است كه 

ي براي قياس و بـه تبـع آن بـراي كـل سيسـتم منطـق       ا فراسوي اين تعاريف، قواعد منطقي
  .ارسطو قابل تعميم است

  
  معرفي قياس. 2

كـه بهتـرين    اسـت συλλογισμός و يونـاني   syllogismترجمة لغت انگليسي » قياس«واژة 
گـرفتن مقـدمات؛ بـه     شماري است؛ به معناي در كنار هم قـرار  ي آن باهمترجمة فارسي برا

بـر ايـن اسـاس    . اي ديگر عبارت ديگر صرفاً در كنار هم بودن مقدمات و رسيدن به مقدمه
ي فرض شود چيـزي  يكه چيزها كه در آن هنگامياست گفتاري قياس «: ارسطو معتقد است
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» شـود  ضرورت نتيجه مـي  به بودن مفروضات، اند به دليل برجا ها كه فرض شده ديگر جز آن
)24b18.(4  در ايـن تعريـف، مقدمـه اسـت بـه ايـن معنـا كـه اگـر          » چيزها«مراد ارسطو از

دست  ها، مقدمة ديگري به هايي فرض شوند و با صرف كنار هم قرارگرفتن اين مقدمه مقدمه
گرفتن آن دو مقدمة مفروض،  ضرورت و صرفاً از كنار هم قرار بيايد؛ بنابراين مقدمة سوم به

  .آيد دست مي به
مقدمـه  «با اين ويژگي بايد تعريفي خاص داشته باشد؛ به اعتقاد ارسطو ] مقدمه[= امري 

]. كنـد  بيان مي[اي كه ايجاب يا سلب چيزي در رابطه با چيز ديگر را  عبارت است از جمله
بـه ايـن تعريـف مقدمـه بـه       با توجه). 24a15(» يا كلي است يا جزئي يا مهمله] جمله[اين 

حد آن چيزي اسـت  «عنوان اساس قياس، از دو حد تشكيل شده است و به باور معلم اول 
اضافه شده و » بودن«توان مقدمه را به آن تحليل كرد يعني محمول و موضوع، و فعل  كه مي
پس حـد بـه عنـوان پايـة مقدمـه،      ). 24b 17(» حذف شده باشد يا برعكس آن» نبودن«فعل 
شود و همچنين منظور از موضوع آن چيزي است كه محمول  ضوع و محمول خوانده ميمو

  .شود به آن حمل مي
اين است كه » نبودن«و » بودن«فعل  كردن چه گفته شده، منظور از اضافه يا حذف بنابر آن

يكي از مفاهيم بنيادي ايـن نظـام   » شدن حمل«پس  5.محمول بر موضوع حمل شود يا نشود
جداي از اين مباحث . نامند به همين خاطر برخي اين منطق را منطق حملي ميمنطقي است 

  :كند را چنين تعريف مي» شدن حمل«ارسطو 
تمامي در حد ديگري مندرج شده باشد يعني آن حد ديگر بر تمـام حـد    كه يك حد به اين

ديگر حمل شده است، هرگاه هـيچ  ] حد[گوييم يك حد بر تمام  ما مي. نخست حمل شود
  ).24b10(وردي از موضوع يافت نشود كه حد ديگر نتواند بر آن حمل شود م

تعاريف ذكرشدة فوق در خصوص قياس، مقدمه، حد، موضوع، محمول و حمل شـدن  
ريـزي   هستند كه سيستم منطقي ارسـطو را پايـه   6تعريف ـ سري قاعده يا نشدن، همگي يك

گانـة ارسـطو و بـه تبـع آن در      هاي سـه  شكلها در فهم  ـ تعريف  ه كاربرد اين قاعد. كنند مي
» شـكل سـوم  «و » شـكل دوم «، »شـكل اول «اين اشكال كه . كند خود را نمايان مي 7ضروب

  .دهند اند اركان قياس را تشكيل مي ناميده شده
  

  هاي منتج گانه و ضرب اشكال سه. 3
تحليـل  دفتـر اول   6، و 5، 4گفتـار   در بخش پيشين اجماالً ذكر شد كه ارسطو در سه درس
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و همچنـين نحـوة رسـيدن بـه نتيجـه از مقـدمات        شمسيسـت معرفي قياس، اشكال اول به 
سـري تعـاريف كلـي، چگـونگي      پردازد؛ بنابراين معلم اول در تالش است با بيـان يـك   مي

هاي هـر شـكل،    يح كرده و در پي اين تعاريف ضربتشررا اش  گانه گيري اشكال سه شكل
  .كند اعم از عقيم يا منتج را معرفي مي

رو هستيم كه برخي را ضرب منتج ناميده  به طور كلي در هر شكل با دو نوع ضرب روبه
در خصـوص چگـونگي   . كه همان قياس مـد نظـر ارسطوسـت و برخـي را ضـرب عقـيم      

تفصيل بحث خواهد  هاي عقيم و منتج به ضربها و چرايي تقسيم به  گيري اين ضرب شكل
چه بايد به آن توجه داشت اين است كه ارسطو برخالف شارحان و اخالف خود  اما آن ،شد

آورد بـراي   هـاي منـتج دليـل مـي     طـور كـه بـراي ضـرب     همانباالخص شارحان مسلمان، 
  .دده ها را نشان مي بودن آن هاي عقيم هم با استفاده از مثال نقض، عقيم ضرب

هاي عقيم، در ابتدا ضـمن معرفـي    جهت فهم چگونگي استفاده از مثال نقض در ضرب
هـا بـر اسـاس     بـودن آن  هاي منتج و چگونگي منتج گانه به معرفي اجمالي ضرب اشكال سه

  .هاي عقيم بيان خواهد شد شود و در ادامه ضرب چه ارسطو بيان كرده، پرداخته مي آن
  
  نهاي منتج آ شكل اول و ضرب 1.3

با توجه به نحوة قرارگرفتن حدهاي  6، و 5، 4گفتارهاي  ارسطو در ابتداي هر كدام از درس
به عبارتي ديگر اندراج يا عدم . پردازد ديگر، به معرفي اشكال قياس مي مقدمات نسبت به هم

هاسـت كـه در ادامـه ايـن اشـكال       گيري آن ميان حدها علت شكلي ئجزاندراج كامل و يا 
  .شوند تعريف مي

شـدن، در   با توجه به تعـاريف ذكرشـده و اهميـت حـد و حمـل      4گفتار  وي در درس
  :كند اول بيان مي  تعريف شكل

كامالً در حـد  ] اصغر[ديگر مرتبط شده باشند كه حد واپسين  گونه به يك هرگاه سه حد آن
ر آن مندرج شود يا اصـالً د ] اكبر[وسط مندرج شود، و حد وسط يا كامالً در حد نخستين 

وسـيلة يـك قيـاس كامـل مـرتبط شـده باشـند          مندرج نگردد، اين حدهاي كناري بايد به
)25b26.(  

گر معرفي شـكل اول   نكتة قابل توجه در اين تعريف اين است كه تعريف فوق هم بيان
بـه  ) اكبـر (تر  كند؛ به عبارت ديگر اگر حد بزرگ است و هم دو ضرب اول آن را معرفي مي
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تر حمل شود، به ضرب اول  شود و حد وسط به تمامي حد كوچك تمامي حد وسط حمل
كدام از حد وسط  به هيچ) اكبر(تر  شكل اول خواهيم رسيد و به همين ترتيب اگر حد بزرگ

حمل شود ضرب دوم از اين شكل ) اصغر(تر  حمل نشود اما حد وسط به همة حد كوچك
  .شود حاصل مي

ها بـه ترتيـب عبـارت     است كه نتايج آنارسطو در خصوص نتايج اين دو ضرب معتقد 
تـر بـه حـد     نگرفتن حد بزرگ تعلق«و » تر تر به حد كوچك گرفتن حد بزرگ تعلق«است از 
گاه  اي داشته باشند، آن بنابراين اگر حدود در شكل اول بتوانند با هم چنين رابطه. »تر كوچك

  .اند باشند در غير اين صورت عقيم بخش   توانند نتيجه مي
تـوان   انـد مـي   هاي اين شكل كه از مقدمات كلي تشكيل شده خصوص ديگر ضربدر 

بخش نيسـتند   هاي شكل اول به غير از دو ضرب ذكرشده، نتيجه ضرباذغان كرد كه تمامي 
پـس در ايـن   ) تفصيل بحث خـواهيم كـرد   هاي عقيم به هاي بعدي دربارة ضرب در بخش(

هـا   رو هسـتيم كـه يكـي از آن    منتج روبهشكل هرگاه هر دو مقدمه كلي باشند با دو ضرب 
  .سالبه و ديگري موجبه خواهد بود

هايي كه يكي از مقدمات آن كلي و ديگري جزيي اسـت؛ دو ضـرب    اما در مورد ضرب
  :ويدگ در اين مورد معلم اول چنين مي. ها عقيم هستند منتج وجود دارد و بقية آن

اي جزئي  اي كلي و حد ديگر در رابطه در رابطه] كناري[با اين وصف اگر يكي از حدهاي 
كه جملة كلي، خواه ايجابي يا سلبي، به حد   باشند، هنگامي] حد مياني[= مانده  با حد باقي

اكبر ارجاع دهد و جملة جزئي، ايجابي باشد و به حد اصغر ارجاع دهد، بايد قياس كـاملي  
مياني مندرج شود، و ] حد[ خوانم كه در آن، من آن حد را اكبر مي) ... 26a20(شكل بگيرد 

 Вبه هر  Аفرض كنيد  زيرا. مياني قرار بگيرد] حد[خوانم كه در ذيل  آن حدي را اصغر مي
به همان معنـايي باشـد كـه در    » شدن بر همه حمل«گاه اگر  تعلق بگيرد آن Γبه برخي  Вو 

به برخـي   Вتعلق نگيرد و  Вبه هيچ  Αتعلق بگيرد، و اگر  Гبه برخي  Αبايد  8آغاز گفتيم،
Г گاه بايد  تعلق بگيرد، آنΑ  به برخيГ  26(تعلق نگيردa25.(  

به طور كلي در شكل اول قياس، از شانزده حالت ممكن، چهار ضرب منتج وجود دارد 
  .در حالي دوازده ضرب ديگر عقيم هستند

  
  هاي منتج شكل دوم و ضرب 2.3

هاي شكل اول اعـم از عقـيم و منـتج بـه معرفـي       ارسطو بعد از تشريح يك به يك ضرب
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پـردازد و در خصـوص    هاي منتج و عقـيم آن مـي   شكل دوم و به تبع آن به معرفي ضرب
  :نويسد شكل دوم مي

از يك سو بر يك حد به طور كامل تعلق بگيرد و در عين حـال  ] حد وسط[اگر همان حد 
ه طـور كامـل تعلـق بگيـرد، يـا بـه       كدام از حد ديگر تعلق نگيرد، يا به هر دو حد ب بر هيچ
  ).25b34(خوانم   گاه من چنين شكلي را شكل دوم مي ها تعلق نگيرد، آن كدام از آن هيچ

تر از هر دو حد ديگر است و بر اساس تعريف فـوق بـر    در اين شكل حد وسط بزرگ
  .شود به طور كامل حمل مي 9هر دو حد ديگر

و اصغر در اين شكل، در ادامه بـه معرفـي    معلم اول بعد از معرفي حدهاي وسط، اكبر،
گويد اگـر حـدها بـه نحـو كلـي       پردازد و مي ها كلي است مي هاي آن هايي كه مقدمه ضرب

تواند حاصل شود كه حد وسط به تمام يـك   مرتبط شده باشند، يك قياس فقط هنگامي مي
يـك از دو   دامكـ كـه   كدام از ديگري تعلق نگيرد فـارغ از ايـن   موضوع تعلق بگيرد و به هيچ

  .موضوع داراي رابطة سلبي است
جـا   حمل شود؛ و از آن Ξحمل نشود، اما بر هر  Νبر هيچ  Μاگر، «تر  روشنبه عبارتي 

همچنـين در  ). 27a7(» تعلق نخواهد گرفـت  Μبه هيچ  Νپذير است،  كه رابطة سلبي عكس
تعلق بگيرد اما به هيچ  Νبه همة  Μاگر «گويد كه  مورد دومين ضرب منتج از اين شكل مي

Ξ گاه تعلق نگيرد آن Ν  به هيچΞ 27( »تعلق نخواهد گرفتa8.(  
هـاي عقيمـي كـه از مقـدمات      همانند شكل اول در اين شكل هم بعد از معرفي ضرب

جزئـي  كه يكي از مقدمات آن كلـي و ديگـري    يهاي اند به معرفي ضرب كلي تشكيل شده
  :پردازد است مي

ها مرتبط شود، در حالي كه به نحو مثبت  از آن يكياز سويي، اگر حد مياني به نحو كلي به 
يا منفي با حد اكبر رابطة كلي داشته باشد، و با حد اصغر رابطة جزئي و مخالف بـا رابطـة   

مراد من ( >30< .سالبه و جزئي باشد] با نتيجه[گاه ماحصل بايد قياسي  كلي داشته باشد، آن
گاه رابطة جزئي، مثبت  اين است كه اگر رابطة كلي، منفي است آن» بودن مخالف«ت از عبار

  ).27a31() گاه رابطة جزئي، منفي باشد باشد و اگر رابطة كلي، مثبت است آن
  :كند شدن اين تعريف چنين اظهار مي ارسطو براي روشن

 Ξبـه برخـي    Νگـاه بايـد    تعلق بگيرد آن Ξتعلق نگيرد اما به برخي  Νبه هيچ  Μزيرا اگر 
گـاه   تعلـق نگيـرد، آن   Ξتعلق بگيرد، ولي به برخي  Νبه هر  Μهمچنين اگر ... تعلق نگيرد 

  ).27a40( تعلق نگيرد Ξبه برخي  Νبايد 
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در اين شكل نيز، مانند شكل اول، چهار ضرب منتج داريم با اين تفاوت كه تمامي نتايج 
دوازده ضرب عقـيم دارد كـه ارسـطو بـراي      همچنين اين شكل. ها سالبه هستند اين ضرب

  .كند ها از مثال نقض استفاده مي بودن آن دادن عقيم نشان
  
  هاي منتج شكل سوم و ضرب 3.3
هـايي كـه    هاي اول و دوم، ارسطو ضمن معرفي شكل سوم به معرفي ضـرب  چون شكل هم

  :پردازد ند ميا ها كلي مقدمات آن
كامل تعلق بگيرد و در عين حال، حد ديگري بر  يك حد به طور سويياگر بر همان حد از 

كدام از آن تعلق  كدام از آن تعلق نگيرد، يا هر دو حد به همة آن تعلق بگيرند، يا به هيچ هيچ
  ).28a13(گاه من چنين شكلي را شكل سوم مي خوانم  نگيرند، آن

ج آن رو هستيم و برخالف شكل دوم كه همة نتاي در اين شكل با شش ضرب منتج روبه
بـه بـاور ارسـطو، در شـكل سـوم      . ها همگي جزئي است سلبي بود در اين شكل نتيجة آن

كه حدها در يك رابطة كلي با حد وسط باشـند يـا    قياسي وجود خواهد داشت اعم از اين«
تعلق بگيرند،  Σبه همة  Ρو هم  Πكه هم  ها در يك رابطة كلي باشند، هنگامي اگر آن. نباشند

به هـيچ   Πتعلق بگيرد و  Σبه همة  Ρهمچنين اگر ...  .تعلق بگيرد Ρبرخي  به Π ايدگاه ب آن
Σ دهد،  ضرورت نتيجه مي گاه قياسي وجود خواهد داشت كه به تعلق نگيرد، آنΠ  به برخي
Ρ 28(» گيرد تعلق نميa20.(  

هـا كلـي    كه مقـدمات آن  يهاي چون اشكال ديگر، در اين شكل بعد از معرفي ضرب هم
كه يكي از مقدمات آن كلي و ديگري  يهاي اعم از منتج و غير منتج، به معرفي ضرب ،بودند
  :كند پردازد و در ادامه بيان مي است ميي ئجز

تعلق بگيـرد،   Ρبه برخي  Πگاه بايد  به برخي از آن تعلق بگيرد، آن Πو  Σبه همة  Ρاگر 
تعلق  Ρبه برخي  Πگاه بايد  تعلق بگيرد، آن Σبه همة  Πو  Σبه برخي  Ρهمچنين اگر ] و... [

  ).28b12(بگيرد 
  :نويسد هاي منتج مي ارسطو در ادامة معرفي ضرب

هرگاه يك حد ايجابي و ديگري سلبي، و حد ايجابي كلي باشد، اگـر حـد اصـغر ايجـابي     
تعلق  Σبه برخي  Πتعلق بگيرد و  Σبه همة  Ρشود، زيرا اگر  گاه قياسي حاصل مي باشد، آن
  ).28b25(گيرد  تعلق نمي Ρبه برخي  Πشود كه  ضرورت نتيجه مي گاه به نگيرد، آن
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طور كه گفته شد اين شكل در كنار شش ضرب منتج فوق، ده ضـرب عقـيم نيـز     همان
  .دهند دارد كه در كنار هم شكل سوم را تشكيل مي
د كـه اجمـاالً   گانة خود چهارده ضرب منتج دار به طور كلي قياس ارسطو در اشكال سه

هاي عقيم و رابطة آن با  در ادامه به دغدغة اصلي اين نوشتار كه معرفي ضرب. معرفي شدند
  .ردازيمپ نقض است، مي  مثال

 

  هاي عقيم و مثال نقض ضرب. 4
 دوم شكل يها ضرب ارجاع با ارسطو بخش، جهينت يها ضرب بودن منتج يچگونگ خصوص در
 يهـا  فيـ تعر ــ  قواعـد  بـه  اول شكل يها ضرب نيهمچن و اول شكل منتج ضروب به سوم و

 ميعقـ  يهـا  ضـرب  خصـوص  در امـا  كنـد،   يم انيب را ها ضرب نيا انتاج نحوة ذكرشده،
 بـه  ارجـاع  تيـ قابل هـا  ضـرب  نيـ ا كـه  نيـ ا جهـت  به نه اخالفش، و شارحان برخالف
 و تيـ كل عدم ليدل به بلكه ندارند، ذكرشده، يها فيتعر ـ قواعد و اول شكل يها ضرب

  .داند يم ميعق ،يده جهينت در ضرورت
هـا از ابـزار مثـال     دهي اين ضرب ارسطو براي توضيح عدم كليت و ضرورت در نتيجه

كنـد در كنـار شـرح چگـونگي انتـاج ضـروب منـتج،         كند و تالش مـي  نقض استفاده مي
هرچنـد  ابزاري كه بعد از او مغفول مانده است . ها را نيز شرح دهد بودن ديگر ضرب عقيم

راحتـي از كنـار آن    اند، به جهت فهـم مشـكل آن بـه    برخي از شارحان به اين امر پرداخته
هاي موجود در فهـم مثـال    كنيم ضمن معرفي اين ابزار، ابهام در ادامه تالش مي. اند گذشته

  .نقض، رفع شود
كند، در حالي كه  بار در ضرب سوم شكل اول، مثال نقض را مطرح مي معلم اول نخست

  بخش نيست؛ آن كلي است، اما نتيجه ةمقدماين ضرب هر دو  در
كـدام از حـد    به همة حد مياني تعلق بگيرد، و حد ميـاني بـه هـيچ   ] اكبر[اگر حد نخستين 

تواند حاصـل   گاه هيچ قياسي با توجه به حدهاي كناري نمي تعلق نگيرد آن] اصغر[واپسين 
چـون  . آيـد  به نحو ضـروري حاصـل نمـي    اي ها هيچ نتيجه گونه بودن آن شود؛ زيرا از اين

تعلـق بگيـرد يـا بـه     ] اصـغر [به همة حـد واپسـين   ] اكبر[حد نخستين  >5<ممكن است 
جزئـي و نـه يـك نتيجـة كلـي،       ةنتيجـ كدام از آن تعلق نگيرد و به اين ترتيب نه يك  هيچ
حـو  اي بـه ن   هـا هـيچ نتيجـه    و اگر از اين مقدمه. آيد كدام به نحو ضروري حاصل نمي هيچ

  ).28a8( تواند شكل بگيرد ضروري حاصل نشود، هيچ قياسي نمي
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توانـد بـه طـور     دهد كه نمـي  در اين ضرب، وضعيتي ميان حدهاي مقدمات بروز مي
ب، از ابزار مثال نقض دادن اين ضر براي عقيم نشان بخش باشد و كلي و ضروري نتيجه

  .شود استفاده مي
بدين صورت كه براي هر  دارد؛ بارزي هاي ويژگي در سيستم منطقي ارسطو مثال نقض

از نـوع  هـا يـا    ميان حدود اين مثال ةكه رابط شود بيان مي تايي حد سري سهضرب عقيم دو 
عبـارت ديگـر   به ). negative relation( منفي ةاست يا رابط )positive relation( مثبت ةرابط
 مثبـت  ةرابطـ ايـن را   شـود   هگنجانـد  )نخستين( كامالً در حد اكبر )واپسين( حد اصغراگر 
اي نباشد و به  گونه رابطه هيچ) واپسين(با حد اصغر ) نخستين(ناميم و اگر ميان حد اكبر  مي

 را رابطهاين  نشود هگنجانيد) نخستين(در حد اكبر اصالً ) واپسين(تر حد اصغر  عبارتي دقيق
  :اند شده در شكل زير اين دو نوع رابطه به تصوير كشيده .خواهيم ناميد منفي

  
يكـي بـا ويژگـي    (شده در هر ضرب عقيم از دو سري مثـال   هاي مطرح پس مثال نقض

اسـت بـا ايـن    ) كلمـه (كه هر كـدام داراي سـه حـد    ) رابطة مثبت و ديگري با رابطة منفي
مثال نقض حداقل بايد در يك حد اشتراك داشته باشـند تشـكيل   خصيصه كه هر دو سري 

هـا   ها و صرفاً با بيان حـدهاي آن  ها ارسطو به وسيلة اين مثال با توجه اين ويژگي. شوند مي
  .دهد ها مي بودن اين گونه ضرب حكم به عقيم

 حد اكبر

  الف

 1فرم
 ب

 اصغر حد حد اكبر
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تحليل در  ) ضرب سوم از شكل اول( ضرب مذكوردادن عدم انتاج   نشانبراي  معلم اول
 اسب؛ ـ انسان ـ دار جان :مثبت دارند ةتمامي با هم رابط هكه ب ينمونه حدهاي «: نويسد مي اول

بـراي شـكل    در نوشتن خطـي  .سنگ ـ انسانـ  دار جان :منفي دارند ةحدهاي كه با هم رابط
در خصوص سه ). 26a10(» حد اصغر است و اسب، حد وسط انسان، حد اكبر دار جان اول،

 ي كـامالً  ا ميان حد اكبر و حد اصـغر رابطـه   ةرابطدهند،  مثبت را نشان مي حد اول كه رابطة
همچنين در مورد سه حـد دوم  . دار است جان ةزيرمجموع اندراجي است يعني اسب كامالً

منفـي اسـت    كامالً ةدار و سنگ رابط جان خوانيم، رابطة ها را با ويژگي رابطة منفي مي كه آن
  .دار نيست جان ةجموعيعني هيچ موردي از سنگ زيرم

 )مثبـت يـا منفـي   ( كه اين حدها با هم چه ارتباطي رسطو صرفاً با ذكر اين حدها و اينا
شود  در اين خصوص سؤاالتي به ذهن متبادر مي .دهد مي ها ضرب بودن دارند حكم به عقيم

دهد؟ آيا صـرفاً بـا    مي ها ببودن اين ضر ارسطو با كدام مالك حكم به عقيم كه از جمله اين
تـوان حكـم بـه     مـي  ،منفي ميان اين سـه حـد   ةرابطذكر سه حد و با داشتن رابطة مثبت يا 

نكـردن رابطـة    توان صرفاً با آوردن سه حد و لحـاظ  آيا مي بودن اين ضروب داد يا نه؟ عقيم
 ةرابطو مثبت  ةآيا ميان رابطها داد؟  بودن آن ميان اين سه حد، حكم به عقيم) مثبت يا منفي(

 مثبـت  ةمنفي يا رابطـ  ةهم، يا رابط وجود دارد كه صرفاً با بيان چند حد كه با سنخيتيمنفي 
  يا نه؟ دهد بودن ضرب مورد نظر مي حكم به عقيم دارند،

هايشان  هاي شارحان ارسطو، پاسخ ها در ادامه با بررسي ديدگاه براي پاسخ به اين پرسش
شدن  م و پاسخ مختار نيز ارائه خواهد شد، اما براي روشنهيد مورد ارزيابي و نقد قرار ميرا 

  .ها پاسخ خواهيم داد بحث در اين بخش اجماالً به برخي از آن
طور كه خـودش اذعـان    همانها  دانستن اين ضرب به نظر نگارنده، دليل ارسطو در عقيم

گونـه   دهي است و بـه عبـارتي ديگـر نتيجـه در ايـن       دارد عدم كليت و ضرورت در نتيجه
تنها ضروري نيست  ها ضروري بود، نه بخشي آن هاي منتج كه نتيجه ها برخالف ضرب ضرب

دادن عدم ضرورت و كليت  هاي نشان بلكه داراي نتايج متفاوت خواهد بود و يكي از روش
به عبارتي ديگر در  10.ها است كردن رابطة ميان حدهاي اين گونه ضرب دهي مصور در نتيجه

هـا   هاي بسياري ذكر شده كه در پاسخ به يكي از اين چرايي نقض چرايي هاي پس بيان مثال
كردن حدهاي با ويژگي اندراج كامل و عـدم انـدراج، بـه     توان گفت كه ارسطو با مطرح مي

دادن  بنـدي اشـياي انضـمامي جهـت نشـان      سازي بر اسـاس مقولـه   نوعي به دنبال تصويري
  .هاي عقيم است نابخشي ضرب نتيجه
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توان دريافت كه اين حدها نظر به ويژگي رابطة مثبت  ر حدهاي مثال نقض ميبا مداقه د
شوند كه جهت  مطرح مي مقوالتهاي نقض، بر اساس رسالة  و منفي براي هر كدام از مثال

هـاي   ها و همچنين مثـال نقـض   كردن اين ضرب ها ترجيح داديم كه از طريق مصور فهم آن
  .توضيح دهيمرا ها  استفاده از مثال نقض بودن و ها، چگونگي عقيم مرتبط با آن
رابطـة ميـان   طور كه وعده داده شد در خصوص ضرب سوم شكل اول  همانجا  در اين

 :توان به صورت زير مصور كرد مقدمات آن را مي

  
  .ضرب سوم شكل اولفرم 

سه حالت دارد در هر كـدام از حالـت    ها آن انيم رابطة فوق، ضرب مقدمات اساس بر
به عنوان حد وسط در هر دو مقدمه مشترك است لـذا در هـر حالـت دو بـار      Β حدفوق 

 نيـ ا بـودن  ميعقـ  شد، داده نشان فوق گانة سه حاالت در كه طور همانمصور شده است و 
 كـه  يكنـار  حد دو نيبنابرا. است Α حد و Γحد  انيمتفاوت م يها ضرب به علت حالت

 كيـ بـه   دنياز رسـ  رامـ  نيدارند و ا يتفاوتم يها حالت رند،يگ يم قراركنار هم  جهينت در
  .كند يم يريجلوگ يحالت قطع

بودن يك ضرب بايد صرفاً يك حالت ميـان دو حـد كنـاري     به ديگر سخن، براي منتج
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عقيم فوق چند حالت قابل تصور است و اين امـر    ايجاد شود، در حالي كه در مورد ضرب
ها به  دادن دو نتيجة متفاوت در مثال نقصشود به يك نتيجة قطعي نرسيم بنابراين  باعث مي

  .گردد اين موضوع برمي
هاي فوق و همچنين طرح برخـي   در ادامه براي فهم بهتر اين راه حل و پاسخ به پرسش

قيـاس  ها توسط شارحان ارسطو ضمن رجوع به كتـاب   شده به اين پرسش هاي داده راه حل
پردازيم تا بتـوان   ها مي نقد و بررسي آنبه ارسطو از ديدگاه منطق صوري جديد اوكاسيويچ 

هم فهم مشكل اين بحث نزد شارحان ارسطو نشان داده شود و هـم راه حـل پيشـنهادي را    
  .مورد ارزيابي قرار داد

  
  مثال نقض قياس ارسطو از ديدگاه اوكاسيويچ. 5

در بخش ششم از فصـل سـوم    قياس ارسطو از ديدگاه منطق صوري جديدنويسندة كتاب 
به ) the rejected forms(» شده هاي رد ضرب«با عنوان ) Łukasiewicz, 1951: 67-72(كتاب 

هـاي عقـيم و نحـوة اسـتفادة ارسـطو از مثـال نقـض         بودن ضـرب  موضوع چگونگي عقيم
اوكاسيويچ در اين كتاب . آيد پردازد و با سيري تاريخي در پي فهم بحث مثال نقض برمي مي

هاي منتج بلكـه بـه    تنها به ضرب در پژوهش سيستمي خود نهارسطو «با بيان اين مقدمه كه 
اسـكندر   بـه ديـدگاه  » هـا اسـت   هاي عقيم هم توجه داشته و در پي چگونگي رد آن ضرب

  :نويسد ند و ميك در اين زمينه اشاره مي افروديسي
تـوان بـا    مطابق نظر اسكندر، ارسطو در تالش است نشان دهد كه از يك تركيب مشابه مي

دست آورد و از برخي حدود انضـمامي   موجبة كليه را به ةنتيجود انضمامي يك برخي حد
بودن  ها نشان از عقيم بنابراين تضاد و تناقض بين اين... شود  ديگر نتيجة سالبة كليه اخذ مي

  ).ibid: 67-68(ها دارد  قياس

 :كند اوكاسيويچ در پاسخ به اين ادعاي اسكندر چنين مي

تواند به طـور   كننده است؛ زيرا هيچ چيزي نمي به طور يقيني گمراه گويد چه اسكندر مي آن
ها  تواند به وسيلة آن صوري از تركيب قياسي مقدمات اخذ شود و همچنين هيچ چيزي نمي

تواننـد   ديگـر نمـي   ها با موضوع و محمول انضمامي متفاوت با يـك  زيرا قضيه. اثبات شود
  ).ibid: 68(متضاد و متناقض باشد 

دهد كه فهم اين بخـش   جا با آوردن ادعاي اسكندر و رد آن نشان مي ويچ در ايناوكاسي
  .رو است هايي روبه از قياس ارسطو با بدفهمي
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ها قرار داد و انتظار نتيجه داشت كه آن  توان حدود را در ضرب رسد مادامي مي نظر مي به
هسـتند و  هـا عقـيم    گونـه ضـرب   ايـن بخش باشـد در حـالي كـه     ضرورت نتيجه ضرب به

غيـر منطقـي بـودن آن بـه تعريـف قيـاس       . ها كامالً غيـر منطقـي اسـت    گرفتن از آن نتيجه
گردد، كه ارسطو بر اين باور است كه قياس از كنـار هـم قـرار گـرفتن دو مقدمـه كـه        برمي

هاي عقيم نـه بـه صـورت     شود، در حالي كه ضرب بخش باشد حاصل مي ضرورت نتيجه به
به طور منطقي اصالً نتيجه نـدارد را   بخش نيستند بنابراين ضربي كه هبالقوه و نه بالفعل نتيج

  .توان به دليل در تضاد دانستن نتايج، عقيم دانست؛ اين امري كامالً غير منطقي است نمي
پـردازد و بـا بيـان ادعـاي مـاير       مـي ) Maier(در ادامة بحث، اوكاسيويچ به ديدگاه ماير 

  : نويسد مي
] منتج[چنان كه ارسطو در قياس  شان آن گذاري را به جايِ، جايهمچنين ماير اين حدها 

  :براي نمونه. دهد داد، قرار مي قرار مي
  .هر انساني حيوان است                                     هر انساني حيوان است
  هيچ سنگي انسان نيست                                   هيچ اسبي انسان نيست

  ــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ                          
  هيچ سنگي حيوان نيست                                   هر اسبي حيوان است

سان به طور منطقي يـك   ها از مقدمات يك اين«كند كه  ماير در توجيه اين عمل بيان مي
بنـابراين بايـد ايـن    . ... دهند ت يك سالبة كليه را نتيجه ميقضية موجبة كليه و به همان نسب
  ).ibid: 67-68(» كند متفاوت توليد مي اي ضرب منتج نباشد چون نتيجه

ارسطو در ذيـل   ارگانونقبل از بيان استدالل اوكاسيويچ بايد متذكر شد مترجم فارسي 
كنـد   اولين مثال نقض ارسطو، در پانوشت ترجمة خود ديدگاهي نزديك به ماير را بيان مي

  :نويسد و مي
حدهاي كه بـه هـم   «نگريسته از . آوردن در سراسر كتاب ادامه خواهد يافت گونه نمونه اين 

ترشدن  براي روشن. حدهاي مهين و كهين است، در آرايش داده شده است »گيرند تعلق مي
 .شكافيم تر مطلب، فقط اين دو گروه نمونه را مي هرچه بيش

   MaP.    دار است جان يهر انسان                  MaPدار است        جان يانسان هر
  SeP11.     ستيانسان ن ياسب چيه                  SeM      ستيانسان ن يسنگ چيه

  ــــــ                 ــــــــــــــــــــــ    ــــــ    ـــــــــــــــــــــــ
  SePدار است       جان يهر اسب                     SaP     ستيدار ن جان يسنگ چيه
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 گـذاردة  شيپ و ،يكبر اي نيمه گذاردة شيپ ها، گرداندن نمونه صورت در كه شود يم دهيسه
اين بدان معنا اسـت كـه   . ديگرسان است» نتيجه«صغري شكل واحدي دارند، ولي  اي نيكه

  ).167: 1378ارسطو، (شماري توانستي نيست  پس باهم. نتيجة منطقي وجود ندارد

طور كه بيان شد ماير و اديب سـلطاني فهـم مشـتركي از مثـال نقـض دارنـد كـه         همان
  :نويسد مي اوكاسيويچ در پاسخ به نظر ماير

گـرفتن در   توسط ارسـطو بـراي قـرار   ] هاي نقض مثال[امه خواهيم ديد كه اين حدها در اد
اي به طور صوري از ايـن مقـدمات و    اند و همچنين هيچ نتيجه صورت قياس فرض نشده

آيـد و بـه طـور كلـي ايـن ديـدگاه، بـدفهم اسـت          دست نمـي  هاي پيشنهادي ماير به قياس
)Łukasiewicz, 1951: 70.(  

دادن  ديدگاه ماير و همچنين معاصرين در خصوص مثال نقض كه با قرار رسد نظر مي به
هـا هسـتند،    بـودن آن  اين حدود در قالب ضرب مورد نظر درصـدد بيـان چگـونگي عقـيم    

طور كه اوكاسيويچ متذكر شد بدفهم است، به نظر نگارنده، ديـدگاه مـاير كـامالً غيـر      همان
با توجه به تعريف قيـاس، اصـالً در     عقيم دانيم كه ضروب زيرا از يك سو مي. منطقي است

شود با قـراردادن ايـن حـدها در قالـب      از سويي ديگر سعي مي. گيرند دايرة قياس قرار نمي
فرض غلط را مفروض  تر يك پيش به عبارت دقيق. ضرب مورد نظر، يك قياس شكل دهند

بودن ايـن   توان عقيم ميدادن دو نتيجة متفاوت از يك قالب مشابه  كه با نشان گيرند و اين مي
كه بـه نتيجـة    تواند قياس باشد تا اين ضرب را نشان داد، در صورتي كه اين قالب اصالً نمي

بودن ايـن ضـرب نيسـت بلكـه      هاي متفاوت دليلي بر عقيم رسيدن به نتيجه. آن توجه شود
آن  ها ريخـت و از  توان اين حدها را در اين قالب فرض غلط است كه مي ناشي از اين پيش
  .هاي عقيم اصالً قياس نيستند به طور كلي ضرب. انتظار نتيجه داشت

ما بايد نشان بدهيم كه ايـن حـدود بـه    «گويد كه  اوكاسيويچ در پاسخ به ادعاي ماير مي
و تأييد مقدمات وجود دارند بدون توجه به تأييد نتيجـة   Γو ، Α ،Βعنوان ارزش متغيرهاي 

توان اظهار كرد كه مثال نقض ارسطو بر خالف  اوكاسيويچ ميپيرو اعتقاد ). ibid: 68(» ها آن
نظر ماير و ديگر شارحان ارسطو، براي استفاده در قالب ضرب نيسـت بلكـه مثـال نقـض،     

بودن كه اگر دقت الزم به اين بحث نشود به مسير اشتباه گذشتگان  شاهدي است براي عقيم
قض در تالش است بـا ذكـر حـدود    خواهيم رفت؛ به عبارت ديگر ارسطو به وسيلة مثال ن

كـه   ها را نشان دهد نه اين گونه ضرب ايندهي در  انضمامي، عدم كليت و ضرورت در نتيجه
  .هاي منتج طلب كند چون ضرب هاي عقيم به وسيلة مثال نقض رفتاري هم از ضرب
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هاي شارحان ارسطو در خصوص كاركرد  اوكاسيويچ در اين اثر ضمن بيان و نقد ديدگاه
هـاي عقـيم را متـذكر     هاي نقض پيش از بيان ديدگاه و راه حل خود، حالتي از ضـرب  مثال
وي معتقد است معلم اول . هاي مثبت يا منفي مثال نقض ندارند شود كه در يكي از رابطه مي

هايي كه مثال نقض ندارند، به نوعي استدالل خـود را در عقـيم نشـان دادن     در مورد ضرب
برهـانش را در  ] ارسـطو [اما او «شكند؛  ردن مثال نقض بود ميهاي عقيم كه همان آو ضرب

كـه مثـالي    يهـاي  خصوص حدهاي انضمامي كه براي اثبات مثال نقض بود در مورد ضرب
  ).ibid: 70(» كند شود نقض مي يافت نمي

كاركرد مثال نقـض را رد   وةاوكاسيويچ هرچند ديدگاه شارحان ارسطو در خصوص نح
كـه مثـال نقـض     يهـاي  در اين خصوص بعد از بيان معضل ضـرب  كند، ديدگاه خود را مي

هاي عقيمي كـه مثـال    وي به طور اجمالي ضمن طرح مسئلة ضرب. كند ندارند، موكول مي
كه مثـال نقـض    يهاي نقض ندارند؛ راه حل مبهمي در خصوص مسئلة مثال نقض و ضرب

ند با استفاده از قواعـد منطـق   ك با اين حال اوكاسيويچ در ادامه سعي مي. كند ندارند ارائه مي
چه مد نظر ارسطوست داشته باشد؛ به اين صورت كـه او معتقـد    جديد فهمي نزديك به آن

به مثابة يك عمل نقض استفاده نشـده  ) rejection(است كه هرچند در منطق جديد از انكار 
ـ . كـنم  جا از قواعد منطق جديد براي فهم مثال نقض استفاده مي است اما در اين ه عبـارتي  ب

اوكاسيويچ هرچند معتقد است مبحث مثال نقض در منطق جديد هيچ كاركردي ندارد اما از 
در منطق صوري جديد تا جـايي كـه مـن    «كند؛  قواعد منطق جديد براي فهم آن استفاده مي

در ) assertive(كننده  گر نقض ايقاع به عنوان يك عمل) نقض(دانم، از انكار  مي) اوكاسيويچ(
  ).Łukasiewicz, 1951: 71(» شود فرگه استفاده نمي ]منطق[

كند با استفاده از دو قاعدة جانشيني و رفع تالي، توضيحي منطقـي بـراي    با اين حال سعي مي
هاي  وي براي پاسخ به چرايي كاركرد مثال نقض و همچنين ضرب. هاي نقض ارائه دهد مثال

اگر اين شـرط  «: گيرد جديد به خدمت ميعقيمي كه مثال نقض ندارند قواعد زير را از منطق 
) ibid(» بايد انكار شود aگاه مقدمش  انكار شود آن bاش  اثبات شود اما تالي» bگاه  آن aاگر «

  ).ibid(» هم بايد انكار شود bانكار شود  aباشد مادامي كه b جانشين a اگر «و همچنين 
كند كه اگـر تـالي امـري در     ميكند قاعدة اول به ما كمك  در توضيح اين قواعد بيان مي

شـود و در خصـوص قاعـدة دوم نيـز      شرطي نقض شد به تبع آن مقدم آن هم نقـض مـي  
اش، آن امـر نيـز    گويد كه بر اساس قاعدة جانشيني اگر جانشين چيزي نقض شد به تبع مي

  .شود نقض مي
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اي هـ  كاركرد مثال نقـض در ضـرب   ةنحوكند  وي با استفاده از اين دو قاعده تالش مي
  .هاي عقيم را نشان دهد عقيم و همچنين چرايي نداشتن مثال نقض در برخي ضرب

كـه بـيش از چهـار    (چه اوكاسيويچ در اين بخش از كتاب خود بيان كـرد   با توجه به آن
دانـان در   هاي نقض قدري مشكل اسـت و منطـق   توان گفت كه فهم مثال مي) صفحه نيست

ها به وسيلة  بودن برخي ضرب سطو در مورد عقيمتالش هستند به درك درستي از مقصود ار
  .چند حد، دست يابند

هـاي   وجـه ضـرب   هيچ در خصوص استدالل اوكاسيويچ بايد متذكر شد كه پاسخ وي به
به عبارتي . گذرد ها مي راحتي از كنار آن كند و به عقيمي كه مثال نقض دارند، را تشريح نمي

دادن يـك ضـرب را رهـا     براي عقيم نشان ديگر وي تشريح چگونگي استفادة دو سري حد
پردازد كه  هاي عقيمي مي نهد و صرفاً به حالت كند و به نوعي اين مسئله را به كناري مي مي

مثال نقض ندارند و در اين خصوص هم فقط با بيان دو قاعده از منطق جديد و صـرفاً بـه   
  .شود پردازد و وارد محتوا نمي طور صوري به اين مسئله مي

چه بايد به آن توجه داشت اين است كه اوكاسيويچ صرفاً به بيان ديـدگاه گذشـتگان    آن
توجهي نويسـنده بـه ايـن     كند و اين رويكرد نه به جهت كم پرداخته و مسئله را تشريح نمي

مسئله، بلكه به خاطر بدفهمي آن و مشكالت خاص اين مسئله در منطـق ارسطوسـت؛ لـذا    
درست به مسئله شايد بتواند سير و نگاه خاص بـه منطـق   پرداختن به اين موضوع و پاسخ 

هاي عقيم را روشن كند به همين دليل در ادامه سعي  ارسطو و به طور خاص قياس و حالت
  .شود ضمن طرح و شرح مسئله، پاسخي دقيق و قابل فهم به آن داده شود مي

به وسيلة فرم بودن اولين ضرب عقيم از قياس ارسطو  هاي پيشين، چرايي عقيم در بخش
بودن اين ضـرب،   طور كه گذشت دليل عقيم هماننشان داده شد و ) ضرب سوم شكل اول(

امـا  . دهي است كه به وسيلة اين فرم به تصوير كشيده شـد  عدم كليت و ضرورت در نتيجه
شـود كـه ارسـطو بـراي برخـي از ايـن        ها زمـاني دوچنـدان مـي    پيچيدگي فهم مثال نقض

  .شود  رو مي شكل آوردن حد روبههاي عقيم خود با م ضرب
  
  فقدان حد براي مثال نقض 1.5

 در شكل دوم در حالتي كه يكي از مقدمات كلـي و  بار نخستين ارسطو برايدر سيستم منطقي 
» تعلق نگيرد Ξبه برخي  تعلق نگيرد و N به هيچ M«ضرب  يعني) 27b9( استي ئجزديگري 

)27b14( دادن آن از  چون موارد گذشته بـراي عقـيم نشـان    همدهد و  بودن آن مي حكم به عقيم
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ــ   بـرف ــ    سـياه  :منفي دارند ةي كه رابطيها نمونه حد« :گويد مي كند و مثال نقض استفاد مي
طـور   همان ).27b15(» پيدا كرد ها مثبت باشد آن ةكه رابط يدار ولي ممكن نيست حدهاي جان

كه پيش از اين گفته شد ارسطو با استفاده از حدودي كه يا داراي ويژگي رابطة مثبت هستند 
همـين   قابـل تأمـل   ةمسـئل شود كه ضرب مورد نظر عقيم است، اما  يا رابطة منفي، مدعي مي

  .پيدا كند ها ضربيا منفي برخي مثبت  ةي براي رابطيها حد دتوان ارسطو چرا نميكه جاست 
كه گفته شد مثال نقض داراي دو ويژگي رابطة مثبت و رابطة منفي، است يعني طور  همان

انـد   پس آن دسته از حـدود را كـه كـامالً منـدرج    . اند يا نيستند دو حد يا كامالً در هم مندرج
  .شوند گفته مي» رابطة منفي«و ديگري را كه با هم رابطة اندراجي ندارند » رابطة مثبت«

شود اين است كه ارسطو با چه مالكي  منطقي به ذهن متبادر ميحال پرسشي كه به طور 
هاي مشـابه نيازمنـد    دهد؟ پاسخ به اين پرسش و پرسش اين دو ويژگي را به اين حدود مي

توانند  حدود مي 12بررسي دقيق و منطقي است؛ ولي با توجه به بحث مقوالت منطقي ارسطو
ن رابطة مثبت و منفي ميان حدود بر اسـاس  پس داشت. هاي متفاوتي داشته باشند با هم رابطه

 ،به مبحـث مقـوالت  اين است كه نظر  أملت امري منطقي است اما نكتة قابل مقوالترسالة 
تواند در يكي از مقـوالت   نمياو دهد آيا  ده مقوله قرار ميدر ارسطو تمام عالم را  در آن كه

ـ ) اصـغر  حـد (حد  مثبت داشته باشند يعني يك ةپيدا كند كه رابطرا  »نوع«دو  تمـامي در   هب
توانـد   هـا ارسـطو نمـي    در حالي كه در برخي ضـرب (؟ جاي بگيرد) اكبر حد( حدي ديگر

كند كه  اين پرسش زماني قوت پيدا مي) ها مثبت باشد حدودي را پيدا كند كه رابطة ميان آن
 هـاي شـكل دوم و سـوم هـم     نقض  تر مثال شكل اول و بيش  هاي نقض  وي در تمامي مثال

جـا ايـن    حـال در ايـن  . كنـد  مي براي رابطة مثبت و هم براي رابطة منفي حدودي را معرفي 
هـا، نتـوان    يابد كه چطور ممكن است براي برخي از ضرب پرسش بيش از پيش اهميت مي

   پيدا كند؟ حدودي به عنوان مثال نقض 
ديگـري   كلـي و آن كل سوم كه يكـي از مقـدمات   هاي ش يكي از ضرب دربراي نمونه 

چون موارد ديگر براي عقـيم نشـان    دهد و هم بودن آن مي ارسطو حكم به عقيم استي ئجز
كند با اين تفاوت كه در اين ضرب براي يكـي از حالـت    دادن آن از مثال نقض استفاده مي

  توان پيدا كرد؛ مثال نقض حدودي نمي
»Π  به همةΣ  گيرد ولي  ميتعلق Ρ به برخيΣ گيـرد  صـورت نمـي   ، قيـاس گيرد ميتعلق ن. 

 ةولي بـراي رابطـ   دار، جان ـ انسان ـ زنده :مثبت داشته باشند ةحدهايي كه با هم رابط ةنمون
  .)28b 23(» توان حدي را پنداشت منفي نمي
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ـ توانسـت از ميـان ده    آيا ارسطو نمي ، كهشود سؤال به ذهن متبادر ميباز هم اين   ةمقول
حـد  (منفي داشته باشند يعني يك حـد   ةرا انتخاب كند كه با هم رابط »نوع«متباين خود دو 

به عبارت ديگر آوردن دو حد متباين از  .جاي نگيرد )حد اكبر( تمامي در حد ديگر هب )اصغر
  !چندان مشكلي باشد كثرات عالم نبايد كار
ضـروب و   بـودن  مـالك عقـيم  است كه  است اين تربرانگيز الؤچه س در هر صورت آن

 دادن ضروب چيست؟ از طرف ديگر يا نداشتن براي عقيم نشانمثال داشتن  همچنين مالك
هاي هر ضرب عقيم آيا ارتباطي  چگونه است؟ به عبارت ديگر ميان مثالها  ارتباط ميان مثال

طور كه پيش از اين گفته شد  همانوجود دارد يا نه؟ اگر ارتباطي برقرار است چگونه است؟ 
ي مشكالت زيادي است؛ بنابراين پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت     اها دار  اين قبيل پرسش پاسخ به

  .طلبد دقت زيادي مي
چه اوكاسـيويچ   ها و آن نوع پرسشبه ها با توجه  گونه پرسش اينرسد پاسخ به  نظر مي به

راه حـل پيشـنهادي،    ةارائكند با  بيان كرد، قدري مشكل باشد، با اين حال نگارنده سعي مي
هـاي   ها نگاه متفـاوتي در خصـوص ضـرب    ارائة پاسخي نسبتاً منطقي به اين پرسشضمن 

  .عقيم و به تبع آن قياس ارسطو ايجاد كند
 

  راه حل پيشنهادي. 6
ارسـطو بـراي   . انـد  كه ديديم، در شكل اول چهار ضرب منتج وجود دارد و بقيه عقـيم  چنان

در خصوص . كند بيان شد، استفاده ميها  هايي كه چگونگي آن ها از مثال عقيم نشان دادن آن
كـردن ضـرب    بودن آن پيش از اين به وسيلة مصور ضرب سوم از شكل اول چگونگي عقيم

شده تعدد در حاالت ميـان   بودن آن با توجه به فرم طراحي مورد نظر، بيان شد و علت عقيم
ورتي است دو حد كناري بود و به عبارتي ديگر در اين ضرب نحوة رابطة ميان حدود به ص
هـاي منـتج    كه ميان حد اكبر و اصغر چندين حالت قابل تصور است در حالي كه در ضرب

  .صرفاً يك حالت قابل تصور است
حمـل نشـود    Γبـه هـيچ    Bحمل شود و اگـر   Bبه همة  Aاگر «در مورد همين ضرب 

 ــ  نسانا ـ دار ارسطو براي رابطة مثبت از سه حد جان» شود اي حاصل نمي گاه هيچ نتيجه آن
پـيش از ايـن   . كنـد  سنگ استفاده مـي  ـ انسان ـ دار اسب و براي رابطة منفي از سه حد جان

رو هسـتيم كـه    كه در اين ضرب با سه فرم روبه) فرم ضرب سوم شكل اول(نشان داده شد 
هاي ممكني مطرح است و ميان دو حد كناري هم رابطة كليه  ها احتمال براي هر كدام از آن
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توان به نتيجة قطعي رسـيد   جا كه نمي از آن. عم از سالبه و موجبه برقرار استو هم جزئيه ا
  .شود بودن آن داده مي پس حكم به عقيم

اما مالك داشتن رابطة مثبت و منفيِ مثال نقض براي اين ضرب با توجه به فرم زير بـه  
 .ا دارنداين جهت است كه هر دو حالت مثبت و منفي ميان حدود كناري آن قابليت تصور ر

  
  .فرم دوم ضرب سوم شكل اول

اين قياس، چنين شده در  دادن حدود مطرح همچنين اگر با فرض غير منطقي نبودن قرار
 عملي صورت بگيرد؛

  .شود دار به همة انسان حمل مي انج
  .شود انسان به هيچ سنگي حمل نمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواند درست باشد اما  ضرب هرچند نتيجة محتمل آن ميباز هم خواهيم ديد كه در اين 
  :ين ضرب، يعني رابطة مثبت، داريمبا توجه به ديگر حالت احتمالي ا

  .شود دار به همة انسان حمل مي جان
  .شود انسان به هيچ اسبي حمل نمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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اكبر با حـد اصـغر    ميان حدكه اين حالت با فرض اولية ما در تضاد است چون رابطة 
اي مثبت لحاظ شده است، به عبارت ديگر ايـن ضـرب بـه طـور بـالقوه داراي ايـن        رابطه

قابليت است كه هم نتيجة سالبة كليه داشته باشد و هم موجبة كليه؛ بنابراين اين با تعريف 
 طـور كـه در تصـوير    همـان ضرورت بايد به يك نتيجه رسيد در تقابل است و  قياس كه به

  .وجود ندارد) ضرورت(فوق نشان داده شد اين قطعيت 
كه  ها به طور بالقوه داراي چنين ويژگي هستند نه اين طور كه گفته شد اين مثال همان

تر با داشتن دو سـري حـد، دو جـواب     به عبارت دقيق. ها داراي چنين نتايجي باشند آن
بـودن   حكم بـه عقـيم   متفاوت و مقابل وجود خواهد داشت و در چنين وضعيتي ارسطو

كه ارسطو در اين ضرب هم براي رابطة مثبت و هم  مالك اين. كند ها مي گونه ضرب اين
وضوح در شكل بـاال قابـل مشـاهده و فهـم      كند به براي رابطة منفي حدودي را بيان مي

  .است
اند و از سوي ديگر براي يكـي از   پردازيم كه از يك سو عقيم در ادامه به ضروبي مي

براي اولين بـار در شـكل دوم،   . توان مثال نقض يافت چه مثبت و چه منفي نمي طرفين
ارسطو براي عقيم نشان دادن ضربي كه يكي از مقدمات آن كلي و ديگري جزئي اسـت  

هاي پيشين در تالش اسـت حـدودي را ارائـه     چون ضرب بخش هم نيست، هم و نتيجه
اند حدودي را ارائه دهـد، در حـالي   تو دهد، اما در اين ضرب فقط براي رابطة منفي مي

بـه   Mگيـرد و   تعلق نمي Nبه هيچ  M«. تواند حدهايي را بيابد كه براي رابطة مثبت نمي
دار امـا   جانـ  برفـ  نمونه حدهايي كه رابطة منفي دارند، سياه. گيرد تعلق نمي Ξبرخي 

قابل نكتة در اين ضرب ) 27b14(» توان نمونه حدهايي را بيان كرد براي رابطة مثبت نمي
نگارنده بـراي تبيـين چرايـي    . بودن آن است تأمل نداشتن مثال نقض براي توضيح عقيم

در فـرم زيـر   . دهـد  كردن ضرب فوق را پيشنهاد مـي  نداشتن رابطة مثبت راه حل مصور
اندراج كامل حد اكبـر در  (طور كه نشان داده شده است قابليت تصور رابطة مثبت  همان

تر مـالك نداشـتن رابطـة مثبـت نـه بـه علـت         وجود ندارد به عبارتي روشن )حد اصغر
نكردن حدود براي آن از سوي ارسطو است بلكـه ايـن ضـرب بـه صـورت بـالقوه        پيدا

  .قابليت داشتن رابطة مثبت را ندارد
در آن ضرب ) فرم دوم ضرب سوم شكل اول(طور كه در شكل باال نشان داده شد  همان

م رابطة منفي قابليت تصور داشت در حالي كـه در ايـن ضـرب چنـين     هم رابطة مثبت و ه
 .حالتي در خصوص رابطة مثبت مطرح نيست و صرفاً رابطة منفي برقرار است
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تواند  وجود ندارد و نميΞ و  Νشود رابطة مثبت ميان  طور كه در اين فرم ديده مي همان

تـوان يافـت    دوم حدودي را نمياز اين رو براي اين ضرب از شكل . هم وجود داشته باشد
تـوان حـالتي را ميـان     يعني در اين ضرب اصالً نمـي . ها رابطة مثبت باشد كه رابطة ميان آن

  .حدود پيدا كرد كه حد اكبر بر حد اصغر حمل شود
شود جـايي   هاي شكل سوم اشاره مي شدن مطلب در ادامه به يكي از ضرب براي روشن

  :گويد كه ارسطو چنين مي
ها كلـي و ديگـري    كه هر دو مقدمه سلبي باشند به صورتي كه يكي از آن  هنگاهي

كه حد اصغر در پيوند با حد وسط  هنگامي. ... گيرد باشد، قياسي صورت نميي ئجز
ولي . سپيد ـ برف ـ زاغ منفيرابطة (گيرد  كلي باشد نمونه حدها كه به هم تعلق نمي

تـوان بـراي    گاه نمـي  تعلق نگيرد، آن Σتعلق بگيرد و به برخي از   Σبه برخي  Ρاگر
  .)29a 4( را يافت يگرفتن حدهاي تعلق
توان فرض كرد به عبارت ديگر در ايـن   جا رابطة مثبت ميان حدهاي كناري نمي در اين

هاي بخش پيشين فقط يك طرف رابطة ميان حدها برقرار است  ضرب برخالف مثال نقض
ت چگونگي و چرايي اين مسئله مانند مثـال  توان يافت جه و طرف ديگر اين حدها را نمي

كردن حاالت ممكنه ميان حدود آن، دليل نداشتن رابطـة مثبـت در ايـن     باال از طريق مصور
  .شود ضرب به تصور كشيده مي
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كنـد ايـن    بنابراين ارسطو براي عقيم نشان دادن اين ضرب، از مثال نقض استفاده مي

حـال بـراي توضـيح    . تواند پيدا كند را نمي در حالي است كه براي رابطة مثبت حدودي
كردن حاالت ممكن ميان حدود آن نشـان داده شـد    چرايي نداشتن رابطة مثبت با مصور

اين ضرب قابليت اين ويژگـي را  . قابل تصور نيست )Ρو  Π(ها  كه رابطة مثبت ميان آن
خـوبي ايـن    ندارد كه موجبة كليه را به طور بالقوه در آن متصور شد و اين نمودارها بـه 

  .كنند مسئله را تبيين مي
  

  گيري نتيجه. 7
بـودن   آورد، عقـيم  هاي منتج دليل مـي  طور كه براي ضرب چه گفته شد ارسطو همان بنابر آن
هـا   بودن اين ضرب حال مالك عقيم. دهد هاي نقض نشان مي را نيز با مثالهاي عقيم  ضرب

هاي مبهم قياس ارسطو است، كه در اين مقاله تالش كرديم نشـان دهـيم كـه     يكي از بخش
در مثـال نقـض    وي براي نداشتن ن مالكيهمچن ضروب و دادن  نشانعقيم  رايب اومالك 

نتيجه، و نداشـتن قابليـت رابطـه ميـان حـدود      ترتيب عدم قطعيت در  ها به برخي از ضرب
  .كردن حدود شرح داده شد در اين مقاله اين امر به وسيلة مصور. ها است ضرب



 41   جواد بيگي

 

 

  نوشت پي
دريغ استاد ارجمنـد جنـاب آقـاي دكتـر      هاي بي مرهون راهنماييشك به ثمر رسيدن اين مقاله  بي. 1

  .ذكياني است كه اميدوارم جايگاه علمي ايشان همواره رفيع بوده و چراغ راه آيندة دانشجويان باشد
طـرح  م طوپيقـا يـا همـان    جدل رسالةدر را و بحث جدل  تحليل دومدر  رابرهان  ارسطو بحث .2

  .كند مي
هاي شكل اول را به تعريـف   بودن ضرب هاي دوم و سوم است؛ زيرا منتج شكلهاي  مراد ضرب. 3

  ).40b25 ←(دهد  شدن ارجاع مي حمل
اين نحو از ارجاع تحت عنوان ارجاعات بكر در خصوص متون ارسطو مرسوم اسـت و مـراد از    .4

ستون متن مورد نظـر اسـت و همچنـين عـدد سـمت      ) bو  a(يكي از حروف  پچعدد سمت 
  .اين حروف نشان از سطر مد نظر استراست 

  .پس مقدمات يا موجبه هستند يا سالبه .5
تعريف اين است كه تعـاريف ذكرشـده بـه جهـت كاربردشـان در فهـم قيـاس         ـ مراد از قاعده .6

  .شود هاي شكل اول مورد استفاده مي باالخص تشريح ضرب
هـاي   بـرد و حالـت   قياس بهره مـي  كند بلكه از همان واژة ارسطو از اصطالح ضرب استفاده نمي. 7

  .داند معتبر را قياس مي
8) .24b28( 
  حد اكبر و حد اصغر .9

  .در خصوص ضرب سوم شكل اول در ادامه چگونگي آن مصور خواهد شد .10
11 .SeM صحيح است.  
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